
Od 1. októbra 
zmena v našich 
panelákoch (3
Uviesť už štrnástu novelu byto-
vého zákona si vyžiada v každom 
bytovom dome trpezlivosť, takt, 
vzájomnú dôveru, dobrú vôľu a 
odbornosť.  

R

3. 10. 2014 • ročník 20 • číslo 20 www.petrzalskenoviny.sk Dvojtýždenník • Zadarmo

PETRŽALSKÉ NOVINY

strana 5

**

Tak je to podľa renomovanej agentúry Europian 
Rating Agency, a. s., ktorá priradila Petržalke 
hodnotenie A-, čo znamená, že sa oproti minulým 
rokom výrazne zlepšila.

ak chcú vedieť viac. Čo sa týka zve-
rejňovania informácií, Petržalka tak 
robí aj nad rámec toho, čo jej prika-
zuje zákon.

V neposlednom rade sa miestny 
úrad snaží o to, aby bol bližšie k ľuďom. 
Aby im dokázal poradiť a pomôcť. 
Robí tak nielen vo svojich oddeleniach, 
ale aj tým, že zabezpečil bezplatné 
právne a mediačné poradenstvo, že 
sa snažil dostať všetky inštitúcie pod 
jednu strechu (napr. aj úrad práce, so-
ciálnu poisťovňu a pod.), aby Petržal-
čania mohli vybaviť všetko na jednom 
mieste. Spokojnosť ľudí s fungovaním 
úradu a celej mestskej časti so životom 
v Petržalke je totiž najdôležitejšia. 

Čo to však znamená pre Petržal-
čanov? Čo hodnotenie hovorí o 

kvalite života v našej mestskej čas-
ti? Predovšetkým to, že Petržalka 
dobre hospodári. Že vedenie mest-
skej časti pozná priority, vie, kde sa 
dá ubrať, dokázalo zracionalizovať 
mnohé činnosti, aby boli peniažky 
na to, kde ich treba viac – najmä na 
sociálne služby, ale aj na čistotu a 
poriadok. A čo je podstatné, že má 
dosť zdrojov na to, aby pokryla svoje 
záväzky a nijako neohrozila fungo-

vanie mestskej časti. Naopak, že má 
fi nancie aj na jej rozvoj.

Ďalším dôležitým kritériom dob-
rého hodnotenia bolo, že je Petržalka 
transparentná. Preložené do „ľudskej 
reči“ to znamená, že zverejňuje všet-
ky svoje investície a výdavky, infor-
muje o všetkých svojich činnostiach 
a zámeroch. Ak majú Petržalčania 
záujem vedieť, čo všetko úrad robí 
a na čo míňa peniaze, stačí si ťuknúť 
na webovú stránku, prípadne sa spý-
tať, ak im niečo nie je jasné, alebo 

O Petržalčanov je
dobre postarané

Predstavy investora 
a obyvateľov sa 
v zóne Matador 
rozchádzajú
V DK Zrkadlový háj sa konalo verejné 
prerokovanie návrhu Územného plánu 
zóny Matador.

Zakuklení šmejdi
V rubrike si všímame praktiky podvod-
níkov, ktorí si vymýšľajú stále nové fi nty 
predovšetkým na starých ľudí.
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(Viac si o hodnotení prečítajte 
na 2. strane)
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Parkovací dom na 
Röntgenovej nebude
„Petíciu ako aj ďalšie názory oby-
vateľov lokality, ktorej sa výstav-
ba plánovaného parkovacieho 
domu na Röntgenovej ulici týka, 
beriem naozaj vážne a zaoberám 
sa nimi. Aj preto som sa pred ča-
som stretol s petičným výborom, 
aj preto sme s investorom komuni-
kovali o variantnom riešení, ktoré 
re� ektovalo na prvé požiadavky 
zo strany obyvateľov,“ komentuje 
situáciu starosta Petržalky Vladi-
mír Bajan. 

Investor svoj zámer upravil, znížil 
poschodia, zmenil fasádu a podob-
ne, všetko však naďalej nasvedčuje 
tomu, že viac vyjadrení od obyvate-
ľov smeruje k tomu, že si tam par-
kovací dom neželajú. Mestská časť 
zaznamenala aj hlasy v prospech 
garáže – podľa nich by prispela 
k riešeniu nedostatku parkovacích 
miest. Podľa hlukových štúdií, ktoré 
sú súčasťou prípravy tohto projektu, 
odborníci odhadujú, že by sa znížil 
aj hluk od cesty a železnice, pretože 
garáž by tvorila akúsi protihlukovú 
zábranu.

Keďže väčšina obyvateľov garáž 
nechce, oznámi starosta investoro-
vi, aby v prípravných prácach ďalej 
nepokračoval.                  (tod)

Jeseň v bude venovaná opäť zeleni
V týchto dňoch odovzdáva samospráva ďalšie zrevitalizo-
vané zelené plochy. Obyvatelia Bulíkovej a Medveďovej 
ulice sa môžu tešiť na upravené oázy na príjemné posede-
nie a oddych.  

V prvej riešenej lokalite 
sú po obidvoch stra-

nách bytového domu Bulí-
kova 11-15 zelené plochy so 
skupinami stromov a krí-
kov rôznej kvality a zdra-
votného stavu. Prevažná 
časť jestvujúcich drevín je 
neudržiavaná a prerastená. 
V malom kruhu zo strany 
Blagoevovej ulice vznikne 
štrková plocha s kameňmi 
a rôznymi druhmi trva-
liek a okrasných tráv, ktoré 
vyžadujú minimálnu sta-
rostlivosť. V kruhu s vy-
výšeným kopcom vysadia 
zamestnanci nový záhon 
z nižších kvitnúcich kríkov 
a z druhej strany kruhu 

kvitnúci trvalkový záhon. 
Po ukončení sadovníckych 
prác založia nový trávnik, 
ktorý celú relaxačnú oázu 
doplní a zútulní. 

Z prednej strany obyt-
ného domu od Mamate-
yovej ulice je najväčší kruh. 
Tam naplánovali pracov-
níci oddelenia životného 
prostredia kompletné od-
stránenie starých pňov po 
vyrúbaných drevinách, re-
konštrukciu trávnika a vý-
sadbu kvitnúcej sakury. 
V zimnom období chcú 
ešte odstrániť nevhodné 
staré kríky a pokrivené 
stromy. Na okraj plochy 
osadia tri lavičky a jeden 
odpadkový kôš. V betó-
nových skružiach vysadia 
trvalky a kvitnúce trávy a 
celá plocha bude vysypaná 
štrkom. Jestvujúce zničené 
lavičky prejdú kompletnou 
rekonštrukciou.

Druhá lokalita sa na-
chádza pri Dome opatrova-
teľskej služby na Medveďo-

vej ulici. Na voľnej ploche 
pod stromami naplánovali 
pracovníci kruhové odpo-
čívadlo z kamenných plat-
ní uložených do štrkového 
lôžka. Prístup k odpočíva-
dlu bude vytvorený novým 
chodníkom v zeleni. Miest-
ny podnik verejnoprospeš-
ných služieb tam umiestni 
tri nové lavičky a jeden 
odpadkový kôš. Kruhovú 
plochu bude ohraničovať 
záhon kvitnúcich kríkov 
a trvaliek. Po úprave sa 
vytvorí estetický priestor 
slúžiaci na oddych pre 
obyvateľov tejto lokality a 
aj Domu opatrovateľskej 
služby. „Na stretnutí so se-
niormi z Denného centra 
na Medveďovej ulici som 
ich poprosil, aby si túto 
lokalitu po revitalizácii 
„adoptovali“ a trošku na 
ňu dohliadli. Som rád, že 
Petržalka má seniorov, 
ktorí sa aktívne zapájajú 
do diania v sídlisku a ne-
boja sa prijať aj takúto vý-

zvu“, dodal starosta Vladi-
mír Bajan. 

Okrem týchto veľkých 
úprav sa samospráva pustí 
aj do menších projektov vo 
vnútroblokoch na Ambro-
seho, Švabinského a Šev-
čenkovej ulici, kde okrem 
terénnych úprav osadia 
mobiliár, zasadia stromy, 
kríky a trvalky. Na zrevi-
talizované predzáhradky 
sa môžu tešiť obyvatelia 
Hrobákovej 16-26, Rönt-
genovej 14, Budatínskej 41 
a Lachovej 26. 

V najbližších dňoch zač-
ne mestská časť Bratislava-
Petržalka s rekonštrukci-
ou Námestia hraničiarov. 
Ubudne betónu, viac bude 
trávnatej plochy.     (tod)

Petržalka sa zlepšila, má rating A- 
V auguste vykonala spoločnosť European Rating Agency, a. s., hodnotenie mestskej 
časti Bratislava-Petržalka. Agentúra priradila Petržalke ratingové hodnotenie v oblas-
ti dlhodobý rating v domácej mene A- (stabilný výhľad) a v oblasti krátkodobý rating 
S2. Priradené stupne dlhodobého a krátkodobého ratingu okrem iného znamenajú, 
že subjekt nesie nízke investičné riziko. Petržalka bola v predchádzajúcich obdobiach 
naposledy hodnotená s platnosťou do roku 2006 na úrovni BBB+, resp. S2. Došlo teda 
k zlepšeniu hodnotenia z BBB+ na A-.

„Hodnotenie tejto renomo-
vanej nezávislej medziná-
rodnej agentúry je ďalším 
z významných posudkov, 
ktoré dostala Petržalka za 
posledné obdobie a potvrd-
zuje, že sme na dobrej ceste 
a prijímame kvalitné roz-
hodnutia,“ komentoval výrok 
agentúry starosta Petržalky 
Vladimír Bajan. 

Hospodárenie Petržalky 
hodnotí agentúra ako stabilné. 
Pozitívne hodnotené bolo ši-
roko rozpracované strategické 
plánovanie a jasné defi novanie 
cieľov vedenia mestskej časti, 
ktoré sú dôležitým základom 
na rozvoj a efektívne riadenie 
mesta. S pozitívnym hodno-
tením sa rovnako stretlo to, že 
vedenie Petržalky dlhodobo 

vytvára transparentné prostre-
die na výkon svojich funkcií 
a pravidelne pracuje na zvyšo-
vaní transparentnosti.

Do hodnotenia agentúra 
v pozitívnej miere zahrnula aj 
to, že Petržalka má v súčas-
nosti dostatok zdrojov na po-
krytie všetkých svojich krát-
kodobých záväzkov. Pozitívne 
hodnotená bola aj miera za-

dlženosti, keď Petržalka do-
siahla v roku 2013 hodnotu 
úverovej zadlženosti 17 % ku 
bežným príjmom predchá-
dzajúceho roku, pričom legis-
latíva dovoľuje najviac 50 %.
Dlhová služba, t. j. suma splá-
tok úverov vrátane úrokov, 
v roku 2013 dosahovala 2 % 
bežných príjmov predchádza-
júceho roku, pričom legislatí-

va dovoľuje najviac 25 %. Trend 
vývoja úverovej zadlženosti Pe-
tržalky a dlhovej služby agen-
túra hodnotí ako pozitívny.

Petržalka cieľavedome a in-
tenzívne pracuje na vybudova-
ní moderného, transparentné-
ho a efektívneho úradu. Jeho 
vedenie sa snaží aplikovať no-
vodobé prvky riadenia samo-
správ, medzi ktoré patrí najmä 
implementácia modelu kvality, 
elektronizácia úradu, trans-
parentná samospráva a vy-
soká miera komunikácie a spo-
lupráce s občanmi, uvádza vo 
svojom hodnotení ratingová 
agentúra.

Od 30. 6. 2012 je EUROPE-
AN RATING AGENCY, a. s.,
registrovanou ratingovou 
agentúrou v zmysle Nariade-
nia č. 1060/2009 Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) zo 16. 
septembra 2009 o ratingových 
agentúrach.

Viac informácií nájdete na
www.euroratings.co.uk
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Vyšetrenia 
bez čakania

Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali

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

02/6224 0154    www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

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

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

Správcovské spoločnosti, podnikateľské subjekty i vlastníci nehnuteľ-
ností sú povinní v období od 1. októbra do 15. novembra vykonať po-
vinnú celoplošnú deratizáciu. Deratizácia primárne smeruje k ochrane 
zdravia ľudí pred vznikom a šírením nebezpečných prenosných ocho-
rení a vykonať ju môžu len spoločnosti oprávnené takúto činnosť robiť. 

miesta, kde deratizácia už bola 
vykonaná. Počas jarnej derati-
zácie verejných priestranstiev 
položila špecializovaná fi rma 
takmer 23-tisíc nástrah, čo spô-
sobilo pokles výskytu hlodavcov 
až o 90 %. 

Od minulého týždňa robia 
pracovníci prieskum terénu a 
zisťovanie lokalít so zvýšeným 
výskytom hlodavcov, násled-

Deratizujú verejné priestranstvá

Problémom aj naďalej ostáva 
nedisciplinovanosť niekto-

rých subjektov – sídliacich v su-
sedstve územia mestskej časti 
– ktoré spravujú väčšie objekty 
a plochy, ale nevykonávajú pra-
videlnú deratizáciu. Časť pre-
žívajúcich hlodavcov sa po-
tom premiestňuje do neošetre-
ných priestorov, kde sa po čase 
premnožia a vracajú sa späť na 

ne rozmiestni zmluvná fi rma 
CHEMIX-D, s. r. o., nástrahy. 
Ako samosprávu informoval 
riaditeľ fi rmy Zdenek Jaško, 
v závislosti od počasia bude 
celý proces trvať približne tri 
týždne. 

Petržalská samospráva zá-
roveň upozorňuje občanov, že 
každý vlastník nehnuteľnosti 
je povinný počas celého roku 

udržiavať poriadok a čistotu 
na verejných priestranstvách, 
v okolí bytových domov. Zvlášť 
to platí pri udržiavaní poriadku 
pri kontajnerových stojiskách. 
Odpad umiestený mimo zber-
ných nádob je totiž dobrým 
zdrojom obživy pre hlodavce 
a iné túlavé zvieratá. Na zákla-
de výzvy z Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva na vy-
konanie celoplošnej deratizácie, 
ktorú sú povinné obce, právnic-
ké a fyzické osoby vykonať, vy-
zve mestská časť správcov byto-
vých domov, školy a prevádzky 
na vykonanie deratizácie v ich 
alebo nimi spravovaných ob-
jektoch.

(tod)

Lokalitu 
Rovniankova 
samospráva 
opäť vyčistila

Sizyfovskou prácou by sa 
dalo nazvať čistenie loka-

lít okupovaných bezdomov-
cami, ktorí si pod schodmi, 
vo výklenkoch či v parkovom 
poraste budujú prechodné 
bydliská. Provizórne obydlia si 
zariaďujú starým nábytkom, 
ktorý namiesto v Zbernom 
dvore skončí v priestore kon-
tajnerových stojísk, častejšie 
však mimo nich. 

Okrem množstva odpad-
kov, ktoré bezdomovci po-
stupne nahromadia, sa musia 
okolití obyvatelia vyrovnať aj 
s ich „hygienickými“ návykmi 
a „vyberaným“ správaním. 
Mestská časť v spolupráci 
s mestskou políciu pravidel-
ne monitoruje tieto lokality 
a v prípade potreby požia-
da o pomoc s vyčistením 
priestoru Miestny podnik 
verejnoprospešných služieb 
(VPS). Často reaguje na pod-
nety od Petržalčanov, ktorí na 
problém upozornia či už na 
zelenej linke, alebo prostred-
níctvom portálu odkazpre-
starostu.sk. Podnet je po 
preverení obratom zaradený 
do harmonogramu čistiacich 
prác VPS, ktorý priestor upra-
ce v čo najkratšom možnom 
čase. 

Aj minulý týždeň sa pra-
covníci mestskej časti v spo-
lupráci s mestskou políciou 
a VPS opäť podujali vyčistiť 
priestory na Rovniankovej 
7 a 12 a na Holíčskej 5. Po 
skončení upratovania všetok 
odpad odviezli zamestnanci 
miestneho podniku do Zber-
ného dvora na Čapajevovej 
ulici. Aj v tejto súvislosti pro-
síme obyvateľov, aby od ok-
tóbra využili možnosť zbaviť 
sa starého nábytku a matra-
cov úplne zadarmo a hodili 
ich do jedného zo 75 prista-
vovaných veľkokapacitných 
kontajnerov a nenechávali 
ich voľne dostupné pre bez-
domovcov, ktorí potom zne-
čisťujú územie Petržalky.

(tod)

Prvý oplotený výbeh
Minulý týždeň otvorila Petržalka brány prvé-
ho oploteného výbehu pre psov s cvičiskom 
na Wolkrovej ulici. 

Na slávnostnom otvorení sa 
zúčastnila takmer stovka 

psov so svojimi majiteľmi. At-
mosféra bola vynikajúca a všetci 
sa dobre zabávali nielen na súťa-
žiach, ale aj so psíkmi na agility 
dráhe alebo cvičisku. Najmladší 
psovod, ktorý predviedol ši-
kovnosť svojho psíka, dostal od 
starostu špeciálnu cenu – tri 
vstupenky na vypredaný sep-
tembrový koncert Spievankova. 
Ostatní súťažiaci si odniesli ví-
ťazné poháre a hodnotné ceny 
v podobe kvalitného psieho 
krmiva. Zamestnanci mestskej 
časti všetkým zúčastnením 
rozdávali rolku dvestopäťdesia-

tich vreciek na psie exkremen-
ty. Areál bude slúžiť verejnosti 
nielen na stretávanie sa a voľné 
vodenie psíkov, ale budú sa tam 
konať aj vzdelávacie worksho-
py, školenia, prednášky, súťaže 
a výstavy.            (tod)
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Inzercia

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

 KONDIČNÉ JAZDY. 
Tel.: 0905 752 537

 GLAZÚROVANIE VANÍ.  
Tel.: 0905 983 602

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

 PRIJMEME UPRATOVAČKY 
Tel.: 0910 610 378

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

DETSKÁ BURZA
11. októbra 2014 

9 - 12 hod.
V priestoroch

Spojenej školy 
Svätej Rodiny

Gercenova 10, 
Bratislava-Petržalka

VSTUP VOĽNÝ

IMPA – zo života na cestách

Meníme zajtrajšok, 
pretože zajtrajšok sa začína už dnes 
Milí Petržalčania,
počasie nám v posledných dňoch veľmi nepraje. Preto 
máme pre vás zopár dobrých rád, ako jazdiť v nepriazni-
vých podmienkach, v daždi či silnom vetre tak, aby ste prišli 
do cieľa celí a zdraví.
Ako jazdiť bezpečne pri veľkom daždi  
• Skontrolujte si pneumatiky. Pozrite sa na hĺbku dezé-

nu a či sú dobre nahustené. Proti šmyku a aquaplaningu 
vám môže pomôcť aj dostatočná hĺbka dezénu

• Ak by ste sa ocitli v šmyku, neskáčte na brzdu, brzdu 
len udržujte v stálom tlaku a vytočte riadenie v smere 
šmyku

• Predtým ako sa vydáte na cestu, nastavte si kúrenie, 
dážď môže spôsobiť, že do niekoľkých sekúnd sa okná 
začnú zahmlievať

• V situácii ako je jazda v hustom daždi, je dobré sa zbytoč-
ne nezabávať a sústrediť sa na cestu, prípadne spomaliť, 
pretože počas dažďa je brzdná dráha aj dvojnásobná

• Počas dažďa nepoužívajte tempomat, znižuje ostraži-
tosť a pri aquaplaningu zapríčiní zrýchlenie

• Pred jazdou do dažďa skontrolujte či stierače stierajú, 
všetky svetlá svietia a vaše okná sú čisté zvonka aj 
zvnútra. A nezabudnite, pri predchádzaní dajte stierače 
na maximum

• Prechod cez veľké mláky je riziko, neviete, čo tam je, 
môže tam byť aj veľká diera, ak nie je iná cesta a musíte 
cez mláku prejsť, po prechode usušte brzdy a to jemným 
klepnutím na brzdový pedál

Ako sa správať na ceste počas silného vetra/víchrice  

• Sledujte vozovku, stromy, prekážky, ktoré by mohli 
náhle spadnúť

• Držte volant pevne oboma rukami, lebo nárazy vet-
ra zvyčajne nie sú konštantné, silnejú na otvorených 
priestranstvách či mostoch

• Pri predbiehaní vysokých vozidiel sa nezľaknite náh-
leho tlaku vetra zboku

• Nechajte si väčšie rozstupy od vozidiel aj cyklistov
• Jazdite pomaly a sledujte aj okolité vozidlá, nie každé 

zvláda jazdu silným vetrom, znížte preto rýchlosť a keď 
vchádzate alebo vychádzate zo zákrytu, myslite na ko-
rekciu pohybu auta

• Ak ste doma, nenechávajte auto pod stromami, radšej 
si ho preparkujte na bezpečnejšie miesto, kde naň ne-
môže nič padnúť

Vždy vo vašej blízkosti. IMPA Bratislava - autorizovaný pre-
daj a servis vozidiel Škoda, autorizovaný servis vozidiel VW 
a Audi. Panónska cesta 23, Petržalka.

press@impa.sk,  www.impa.sk
Ing. Petra Volčková, Marketing Manager

Máte zažívacie, kožné, dýchacie
a iné zdravotné problémy? 

Ponúkame účinnú pomoc
Biorezonančný skener DIACOM dokáže odhaliť skryté príčiny zdra-

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

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

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

 Info: 0910 939 512
www.komhelp.sk

Harmonogram 
pristavenia 
veľkokapacitných 
kontajnerov
9. 10. (štvrtok) pristavenie  
10. 10. (piatok) odvoz
Vyšehradská 13, 35, Vígľašská 
9-11, Šášovská 10, Beňadická 
5, 15, Jasovská 1,  4, 25, Krás-
nohorská 6-8, 7, Turnianska 
2-4, Ľubovnianska 14-16 slepá 
ulica,  Bzovícka 32-34, Žehrian-
ska 14.

16. 10. (štvrtok) pristavenie  
17. 10. (piatok) odvoz
M. C. Sklodowskej 13-29, 
A. Gwerkovej 11-27, Medve-
ďovej medzi 34-32, Jankolova 
medzi 2-4, Mamateyova me-
dzi 3-5, Pankúchova medzi 5-7, 
Bulíkova medzi 15-17, Blagoe-
vova medzi 12-14, Šustekova 
1-7, 9- 15,, Lužná 10-12, Mlyna-
rovičova medzi 12-14, Lachova 
medzi 19-21, 28-26, Furdekova 
6-14. 

30. 10. (štvrtok) pristavenie 
31. 10. (piatok) odvoz
M. C. Haanova 19-21, 40-50, 
Nám. hraničiarov medzi 21-23,
10-8a, Gessayova medzi 10-33,
Hrobákova 1-7, 26-32, Osuské-
ho 30-32, Ambroseho 12-2, 
Romanova 23-29, 22-38, Rov-
niankova 2, 4, 6, medzi 16-22, 
Kutlíkova 1, 3, 5, Bradáčova 5-6.
 Harmonogram na ďalšie dni 

uverejníme v PN číslo 21.

 Petržalské DETOXCEN-
TRUM pozýva priaznivcov 
zdravého životného štýlu na 
pravidelné workshopy veno-
vané detoxikácii Vášho or-
ganizmu i organizmu Vašich 
štvornohých miláčikov. Info: 
www.studio-zdravia.sk 
Tel.: 0905 534 995

Tradície veselo aj vážne – 
aké boli petržalské svadby?

Naši seniori si to-
ho pamätajú veru 
dosť. Napríklad aj 

to, ako sa voľakedy 
Petržalčania ženili 
a vydávali, aké sme 

tu mali svadobné 
zvyky aj to, ako sa 

na svadbách hodo-
valo. A členovia Pe-

tržalčanky to nám 
všetkým aj ukážu.

Vo štvrtok 9. októbra sa v DK Zrkadlový háj o 16. h začne Pe-
tržalská svadba. Môžete sa tešiť na folklórne fragmenty, pek-
né ľudové piesne, pohľad na svadbu s humorom a nadhľadom, 
ktorý seniorskému veku prináleží.

Svadba v podaní Petržalčanky je súčasťou Seniorfestu a po-
zrieť si ju môžete bezplatne.
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Od 1. októbra - 
zmeny v našich panelákoch

Tretia, záverečná časť komentovania zák. č. 205/2014, ktorý 
ako novela od 1. októbra mení základnú normu bývania - 
zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priesto-
rov v znení neskorších predpisov (tzv. bytový zákon) 
sa zameria na novelizovaný § 14. 

B Ý VA N I E

zmeny v našich panelákochzmeny v našich panelákochzmeny v našich panelákoch
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Uviesť už štrnástu novelu bytového zákona 
do života si vyžiada v každom bytovom 

dome trpezlivosť, takt, vzájomnú dôveru, 
dobrú vôľu a - odbornosť.  

obsahujú ods. 4 a 5, čo zname-
ná to „inak”, ktoré sú to prípady, 
rozhodovania.

V ods. 4 novelizovaného by-
tového zákona sa uvádza, že sú 
to tieto rozhodnutia, ktoré sa na 
schôdzi prijímajú dvojtretino-
vou väčšinou hlasov všetkých 
vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov: ak vlastníci hlasujú 
o zmluve o úvere a o každom 

dodatku k nej, o zmluve o za-
bezpečení úveru a o každom 
dodatku k nej, o zmluve, o náj-
me a kúpe veci, ktorú vlastníci 
bytov a nebytových priestorov v 
dome užívajú s právom jej kúpy 
po uplynutí dojednaného času 
užívania a o každom dodatku k 
nej, o zmluve, o výstavbe alebo 
nadstavbe a o každom dodatku 
k nim, o zmene účelu užívania 
spoločných častí domu a spo-
ločných zariadení domu a o 
zmene formy výkonu správy. 
Ak sa rozhoduje o nadstavbe 
alebo o výstavbe v podkroví, 
alebo povale, vyžaduje sa záro-
veň súhlas všetkých vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov 
v dome na najvyššom poscho-
dí. Súhlas všetkých vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov v 
dome sa vyžaduje pri rozhodo-
vaní o prevode spoločných čas-
tí domu, spoločných zariadení 
domu, alebo priľahlého pozem-
ku alebo ich častí. 

V ods. 5 sú inštitúty, ktoré 
doterajšie znenie bytového zá-
kona nepoznalo. Zjednodušene 
- pri opätovnom hlasovaní o 

tej istej veci do jedného roka 
od predchádzajúceho plat-
ného hlasovania sa na zmenu 
rozhodnutia vyžaduje súhlas 
nadpolovičnej väčšiny hla-
sov všetkých vlastníkov. Ak 
sa však mení rozhodnutie, na 
prijatie ktorého sa vyžadoval 
súhlas dvojtretinovej väčšiny 
hlasov všetkých vlastníkov, 
na zmenu je potrebný súhlas 
štvorpätinovej väčšiny hlasov 
všetkých vlastníkov.

...a pokračuje
Schôdza vlastníkov bude po-

kračovať aj napriek tomu, že ani 
hodinu po oznámení o jej začatí 
stále nie je uznášaniaschopná, 
lebo nie sú prítomní vlastníci 
majúci spolu dve tretiny hlasov. 
Nastáva chvíľa, keď sa zásad-
ne mení kvórum na prijíma-
nie rozhodnutí. Podstatné je, 
koľko je po hodine reálne prí-
tomných hlasov vlastníkov. 
Na prijatie rozhodnutia je 
potrebná nadpolovičná väč-
šina z prítomných. Pravda, to 
neplatí, ak sa rozhoduje dvoj-
tretinovou väčšinou všetkých 
hlasov vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov, hlasuje o tej 
istej veci, o ktorej už vlastníci 
bytov raz rozhodli počas jed-
ného roka, schvaľuje sa zmluva 
o spoločenstve, rozhoduje sa o 
dobrovoľnej dražbe bytu alebo 
nebytového priestoru, o od-
volaní predsedu, schvaľuje sa, 
alebo sa vypovedá zmluva o vý-
kone správy, schvaľuje sa výška 
preddavku do fondu prevádzky, 
údržby a opráv domu, odsúhla-
suje sa prevod vlastníctva neby-
tového priestoru od pôvodného 
vlastníka domu inej osobe ako 
nájomcovi.

Písomne sa hlasuje 
o všetkom

Písomné hlasovanie je rov-
nocennou alternatívou rozho-
dovania na schôdzi vlastníkov. 
Podľa nového znenia § 14, ods. 
7 už nemá žiadne obmedzenia. 
Vyhlásiť ho môže predseda, 
rada, správca alebo štvrtina 
vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v dome, ak na ich 
žiadosť nevyhlásil písomné 
hlasovanie správca alebo rada 
do 15 dní od doručenia žia-
dosti. O písomnom hlasovaní 
môžu rozhodnúť aj vlastníci 
na schôdzi. Pred písomným 
hlasovaním musia byť vlastníci 
bytov a nebytových priestorov 

Lebo § 14 je o hlasovaní 
a rozhodovaní 

Schôdza vlastníkov sa pova-
žuje za spoluvlastnícke fi nále 
bytového domu. Príležitosť roz-
hodovať o tom, aký dom bude 
a nebude, čo v ňom má a nemá 
byť, ako sa v ňom má a nemá 
bývať. Napokon, novelizovaný 
§ 14, ods. 1 sa začína vetou: 
„Vlastník bytu alebo neby-
tového priestoru v dome má 
právo a povinnosť zúčastňo-
vať sa na správe domu a na 
schôdzi vlastníkov hlasova-
ním rozhodovať ako spolu-
vlastník o všetkých veciach, 
ktoré sa týkajú správy domu, 
spoločných častí domu a spo-
ločných zariadení, spoloč-
ných nebytových priestorov, 
príslušenstva a pozemku.“

Kým sa začne schôdza
Naďalej platí, že oznámenie 

o schôdzi vlastníkov musí byť 
v písomnej forme doručené 
každému vlastníkovi bytu ale-
bo nebytového priestoru mini-
málne päť pracovných dní pred 
dňom jej konania. Pribudlo 
však, že oznámenie musí byť 
doručené spolu s programom 
schôdze. Táto podmienka má 
aj ďalší význam. Podľa ods. 6, 
ak vlastník bytu alebo nebyto-
vého priestoru, s úradne ove-
reným podpisom splnomocní 
inú osobu, aby ho pri hlasovaní 
zastupovala, potom súčasťou 
splnomocnenia musí byť aj 
príkaz, ako má splnomocne-
nec hlasovať pri konkrétnych 
otázkach, ak nejde o splno-
mocnenie na konanie v celom 
rozsahu práv a povinností 
vlastníka bytu alebo nebytové-
ho priestoru v dome. Doteraj-
šia právna úprava bola voľnej-
šia, príkaz, ako hlasovať mohol 

byť súčasťou splnomocnenia, 
od 1. októbra už musí byť. 

Nebolo vzácnosťou, že neprí-
tomných vlastníkov zastupoval 
na schôdzi správca. Viacerými 
splnomocneniami kumulova-
nú moc presadil - neraz využil 
i zneužil. Nová právna úpra-
va už zastupovanie vlastní-
kov správcom neumožňuje. 
Neprehliadnuteľná nie je ani 

ďalšia úprava. Bytový zákon 
obsahuje ustanovenie, že každý 
byt a nebytový priestor má pri 
hlasovaní jeden hlas. Nejeden 
byt alebo nebytový priestor je 
však vo vlastníctve viacerých 
osôb. A neraz každý hlasoval 
za seba. Jeden byt mal zrazu 
2-3 i 4 hlasy. Preto novela búra 
aj túto spoluvlastnícku prax v § 
14, ods. 2 tak, že môžu uplatniť 
svoje hlasovacie právo len ako 
celok. Jeden hlas za byt, jeden 
hlas za všetkých. 

Schôdza sa začína...
Podľa novej úpravy, ods. 3, 

je „schôdza vlastníkov uzná-
šaniaschopná, ak sú prítomní 
vlastníci bytov a nebytových 
priestorov v dome, ktorí majú 
aspoň dve tretiny hlasov 
všetkých vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov v dome. 
Na prijatie rozhodnutia na 
schôdzi vlastníkov je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny 
hlasov prítomných vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov 
v dome, ak odseky 4 a 5 neusta-
novujú inak.” Pozrime sa, čo 

v dome 7 kalendárnych dní vo-
pred informovaní o otázkach, 
o ktorých sa bude hlasovať, 
o termíne a mieste hlasovania. 
Na hlasovacej listine alebo na 
viacerých listinách, ktoré obsa-
hujú plné znenie schvaľované-
ho návrhu, musí byť uvedený 
deň konania hlasovania, meno a 
priezvisko vlastníka bytu alebo 
nebytového priestoru, otázka 
alebo otázky, ak je viac otázok, 
označia sa poradovými číslami. 
Súhlas alebo nesúhlas vyjad-
rujú vlastníci vlastnoručným 
podpisom s uvedením dátumu 
podpisu na hlasovacej listine; 
zmluva o spoločenstve alebo 
zmluva o výkone správy môže 
určiť, kedy je potrebné úradné 
overenie podpisov pri hlasova-
ní. Ak vlastník bytu alebo ne-
bytového priestoru nevyznačí 
svoj názor na hlasovacej listine, 
je hlas neplatný. Po vykonaní 
písomného hlasovania správ-
ca, predseda, rada alebo zvo-
lený zástupca jednej štvrtiny 
vlastníkov zistí výsledok hlaso-
vania a oznámi ho do piatich 
pracovných dní od skončenia 
písomného hlasovania spôso-
bom v dome obvyklým. Aby 
bolo písomné hlasovanie prá-
voplatné, je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny hlasov 
všetkých vlastníkov, ak odseky 
4 a 5 neustanovujú inak. V prí-
pade neúspešného písomného 
hlasovania musí byť predmet 
hlasovania prerokovaný na 
schôdzi vlastníkov.

A ešte je súd
V ods. 8 zostáva zachované 

právo prehlasovaného vlastníka 
obrátiť sa na súd. Musí tak uro-
biť do 30 dní, namiesto dote-
rajších 15 dní, od oznámenia o 
výsledku hlasovania, inak jeho 
právo zaniká. Ak sa nemohol 
o výsledku hlasovania dozve-
dieť, má právo obrátiť sa na súd 
najneskôr do troch mesiacov od 
hlasovania, inak jeho právo tiež 
zaniká. Novotou je, že sa môže 
zároveň na súde domáhať do-
časného pozastavenia účinnosti 
rozhodnutia vlastníkov.

Štrnásta novela bytového 
zákona nie je ani jednodu-
chá, ani nevýznamná. Naopak. 
Uviesť ju do života, aby sa stala 
oporou a nie prekážkou spo-
ločného bývania, to si vyžiada 
v každom bytovom dome tr-
pezlivosť, takt, vzájomnú dôve-
ru, dobrú vôľu a - odbornosť. 

(o 14. novele zák. č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov)      

Stranu pripravil Rudolf Gallo
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Predstavy investora a obyvateľov 
sa v zóne Matador rozchádzajú
V DK Zrkadlový háj sa konalo verejné prerokovanie návrhu 
Územného plánu zóny (ÚPZ) Matador. Obstarávateľom návrhu 
je MČ Petržalka a spracovateľom architekt Jaroslav Coplák. 
Cieľom stretnutia bolo, aby sa Petržalčania s návrhom zoznámi-
li a mohli ho písomne pripomienkovať.

tržalky by stúpol z dnešných asi 
190 obyvateľov na 5 250. Plus 
by sem počas týždňa prichá-
dzalo asi 9 000 zamestnancov a 
spolu s návštevníkmi obchodov 
a prechodne ubytovaných hostí 

by ich počet stúpol na 16 130 
denne. 

S tým priamo súvisí hlavné 
opatrenie návrhu ÚPZ Mata-
dor, a to rozšírenie existujúcich 
ciest, konkrétne Úderníckej uli-
ce, na tri pruhy, minimálne po 
Gogoľovu. A rozšírenie na rov-
naký počet aj Kopčianskej cesty 
so samostatnými odbočovacími 
pruhmi. Bratská ulica by mala 
mať podľa návrhu štyri pruhy, 
a to od Kopčianskej až po diaľ-
nicu D2. Transformácia územia 
by sa mala uskutočniť v niekoľ-
kých fázach – rozšírenie ko-
munikácií Kopčianska a Úder-
nicka, následne etapa výstavby 

blokov bývania a občianskej 
vybavenosti v areáli Matador 
a napokon investície do úpra-
vy Kaukazskej, transformácia 
areálu Hydroniky a rozšírenie 
petržalského cintorína.

Okrem ciest však bude po-
trebné pripraviť na taký ná-
rast obyvateľov aj zásobovanie 
plynom, teplom, elektrinou  
a odvážanie odpadu. Súčasná 
infraštruktúra už postačovať 
nebude. A ešte jedna podstat-
ná vec, ktorá najbúrlivejšie 
rezonovala v diskusii počas 
verejného prerokovania ná-
vrhu v Zrkadlovom háji. Vy-
vlastňovanie. Jaroslav Copák 
pripustil, že pri rozširovaní 
pruhov existujúcich ciest bude 
možno potrebné zasiahnuť do 
vlastníckych práv občanov, ak 
nepríde k vzájomnej dohode. 
Ako však vzápätí zaznelo v dis-
kusii, podobná situácia tu už 
bola pred siedmimi rokmi, keď 
spoločnosť P.G.A. ako investor 
plánovala na tomto území sta-
vať. Po vzájomnej dohode s 
obyvateľmi a hlavným mesto 
bolo však rozhodnuté, že pri 
transformácií územia nebudú 
ani v budúcnosti vlastnícke 
práva obyvateľov obmedzené 
vyvlastňovaním. Prítomní ob-
čania preto dávali najavo veľkú 
nespokojnosť s návrhom ÚPZ 
Matador. Podľa ich vyjadrení, 
úlohou MČ Petržalka ako ob-
starávateľa návrhu, je zlepšiť 

kvalitu územia pre súčasných 
obyvateľov tejto lokality.

Mnohí z diskutujúcich ne-
súhlasili ani s návrhom zbúrať 
staré priemyselné haly v areáli 
Matador a územie zastavať by-
tovými domami a občianskou 
vybavenosťou. Navrhovali za-
chovať ich a využiť ich ako galé-
rie či športové haly. Nesúhlasili 
ani s plánovanými výškovými 
dominantami, ktorých limi-
ty návrhu púšťajú až do výšky  
140 m, hoci len v určitých ob-
lastiach územia. Starousadlí-
kom sa nepáči predstava, že 
stratia súkromie svojich záhrad, 
keď im noví obyvatelia výško-

Petržalka začala v roku 2012 
proces obstarávania územ-

noplánovacej dokumentácie 
zóny Matador v nadväznosti 
na to, že vo februári toho roku 
mestské zastupiteľstvo zmeni-
lo priemyselné využitie areálu 
Matador. Výsledkom úsilia 
petržalského miestneho úradu, 
konkrétne oddelenia územné-
ho rozvoja a dopravy, je prá-
ve spomínaný návrh. ÚPZ je 
konkrétnejšie a podrobnejšie 
spracovanie územného plánu  
a stanovenie pravidiel pre ur-
banistický rozvoj a podnikanie.
Územie riešené v návrhu je 
ohraničené ulicami Kopčian-
ska, Údernícka, Kaukazská  
a Bratská. Patrí doň areál Ma-
tadoru, Hydroniky aj petržal-
ský cintorín. Zóna Matador je 
spiacou časťou Petržalky. Ťaží 
ju environmentálne bremeno 
v podobe znečistenia z býva-
lých závodov Matador, Detox 
a Hydronika. Najväčší rozsah 
znečistenia sa predpokladá  
v časti medzi areálovou želez-
ničnou vlečkou, cintorínom  
a rohom Gogoľovej a Dargov- 
skej ulice, prípadne v bývalom 
areáli Hydroniky. 

Zároveň tam však nájdete 
architektonické pripomienky 

starej Petržalky a táto časť je 
považovaná za vstupnú bránu 
do Bratislavy. Nachádza sa sot-
va pár minút od centra mesta  
a má výborné dopravné napo-
jenie na diaľnice D1, D2 aj na 
železnicu. Väčšina jej obyvate-
ľov žije v rodinných domoch, 
čím sa celkom vymyká tra-
dičnej predstave panelákovej 
Petržalky.

Najvýraznejším architekto- 
nickým počinom v tomto 
území bola prestavba Želez-
ničnej stanice Petržalka (v 90. 
rokoch) a stavba výškovej do-
minanty Vienna Gate (2008). 
Neskôr pribudol bytový kom-
plex Septimo a vo výstavbe sú 
ďalšie byty pod názvom Petr-
žalské dvory.

Podľa návrhu Jaroslava Cop- 
láka by tu malo vyrásť 2 414 by-
tových jednotiek. Z toho 98,2 % 
pripadá na byty. Súhrnná 
podlažná plocha pre funkciu 
bývanie predstavuje 285 491 
m2. Počet obyvateľov by ma 
byť 5 252. Pričom až 97 % oby-
vateľov by malo bývať v 2 338 
bytoch v obytných domoch  
a len zvyšné tri percentá v exis-
tujúcich 76 rodinných domoch. 
V praxi by to znamenalo, že 
počet obyvateľov tejto časti Pe-

vých domov budú vidieť až do 
dvorov. Ďalej poukazovali na to, 
že na taký veľký nárast obyva-
teľov a návštevníkov neexistujú 
parkovacie kapacity. 

V závere diskutujúci obča-
nia zástupcom MČ Petržalka  
z oddelenia územného rozvoja 
a dopravy a architektovi Jaro-
slavovi Coplákovi odporučili 
návrh ÚPZ Matador prepraco-
vať tak, aby bol prijateľný pre 
obyvateľov aj investora a potom 
ho opätovne predložiť na prero-
kovanie občanom. 

Výsledkom je, že starosta 
Vladimír Bajan predĺžil termín 
prerokovania návrhu územné-
ho plánu zóny Matador až do 
28. februára 2015 - vzhľadom na 
zložitosť celého procesu, ako aj 
množstvo pripomienok nielen 
vlastných, ale aj z radov odbor-
níkov, vlastníkov nehnuteľností 
a obyvateľov danej lokality .

„Urobil som tak aj vzhľadom 
na to, aby sa táto téma nesta-
la predmetom predvolebného 
boja, čím by sa z neho mohla vy-
tratiť vecnosť a konštruktívnosť. 
Zároveň chcem dať priestor aj 
novozvoleným poslancom, aby 
mohli uplatniť prípadné pri-
pomienky. Proces, na ktorom 
pracujeme už niekoľko rokov, 
si takúto našu pozornosť určite 
zaslúži,“ dodal Bajan.

Všetky doručené písomné 
stanoviská bude mestská časť 
v spolupráci so spracovateľom 

vyhodnocovať a znovu pre-
rokovávať aj s tými, ktorí ich 
uplatnia. A záverečné schva-
ľovanie Územného plánu zóny 
Matador bude už v rukách 
nového zastupiteľstva, ktoré 
vzíde z novembrových komu-
nálnych volieb.

Informácie k návrhu Územ-
ného plánu zóny Matador náj- 
dete na webovej stránke našich 
novín, webovej stránke mest-
skej časti, alebo si ich môžete 
vyžiadať priamo na petržalskom 
miestnom úrade, na oddelení 
územného rozvoja a dopravy.

Michaela Dobríková 
foto: autorka

V roku 2007 sa objavili správy, že taliansky investor má záujem po-
staviť v areáli Matador obchodno-distribučné centrum. O rok neskôr 
sa už hovorilo o bytoch, administratívnych priestoroch, obchodoch, 
službách či hoteli. Dnes plánuje hlavné mesto do nájomných by-
tov, ktoré sľubuje investor P.G.A. postaviť, presťahovať nájomníkov  
z reštituovaných domov zo Starého Mesta.
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Je taká doba. Zlodejská. Všímame si podvod-
níkov, ktorí stále vymýšľajú nové finty ako sa 
dôverčivým dôchodcom dostať na kožu. Len 
toť, meno nášho dobrotivého pána preziden-
ta zneužili na krádeže, vraj on sám, osobne, 
im posiela akési matrace a peniaze k tomu.

Zakuklení šmejdi

Napriek legislatívnemu po-
honu na šmejdov je ich 

stále dosť, dokážu parazito-
vať v sofistikovaných podo-
bách, ktoré sú oveľa ťažšie od-
haliteľné ako predaj hrncov či 
bylín na dlhovekosť. Pred ča-
som sme v Petržalských no-
vinách písali, ako na zákla-
de plnej moci danej primárovi 
bratislavského hospicu a jeho 
žiadosti o byt vo forme da-
ru, vznikla darovacia zmluva  

a kam smeruje, jeho stránka 
taktne zamlčuje, pričom práve 
tu by sa žiadalo pochváliť vý-
sledkami svojej charitatívnej 
práce. 

Od februára 2014 sa v Kež- 
marku ťahá záležitosť so senior- 
mi, v ktorom tiež zohráva rolu 
darovaná nehnuteľnosť. Zvlášt-
ne konanie riaditeľky Domo-
va dôchodcov, ktorá mala po 
klientovej smrti vybrať z je-
ho účtu slušnú sumu peňazí, 
manipulácie s financiami na 
vkladných knižkách klientov, 
množstvo iných prešľapov, ako 
ich opísali samotní klienti, per-
sonál domova, či zistili výsled-
ky kontrolných orgánov, sú va-
rujúce nielen pre tento prípad. 
Tu už nejde len o vraj nespráv-
ne praktiky šéfky zariadenia, 
na ktoré poukazovali zamest-
nanci pred niekoľkými mesiac-

mi, ale najmä o cieľavedomé 
počínanie tak veľmi pripomí-
najúce predajcov spomínaných 
hrncov. 

Tak si myslím, že pokiaľ sa 
záležitosť nezahrá do autu, ako 
je v našich končinách dobrým 
zvykom, mala by sa stať im-
pulzom do budúcnosti pre or-
gány činné v trestnom konaní 

a mementom pre zriaďovate-
ľov podobných zariadení, kto-
ré majú človeku na sklonku ži-
vota pomáhať a nie ho okrádať. 
Už aj preto, aby veci, ktoré sa 
na svetlo sveta dostanú zvyčaj-
ne iba náhodou, neboli zdro-
jom špinavých príjmov zakuk-
lených šmejdov.

Jaroslav Gründler

a dar občianskemu združeniu. 
Jeho predsedom bol ten istý 
primár a štatutárom spriazne-
ný advokát, ktorého manžel-
ka pracovala v hospici. Už na 
prvý pohľad dobre zabehnutý 
podnik. Babka po krátkom ča-
se zomrela, byt je dávno pre-
daný. Občianske združenie 
podľa vlastných slov sústreďu-
je finančné prostriedky na po-
moc liečebniam a hospicom 
na Slovensku. Koľko pomoci 

Bavili sme sa na svadbe vo Zvolenskej Slatine 

Ešte kým zazneli prvé meló-
die, o histórii obce porozprá-

vala starostka Zvolenskej Slatiny 
Mária Klimentová. Obec vznik-
la v 12. alebo 13. storočí na star-
šom slovanskom osídlení – ľudu 
lužickej kultúry. Na začiatku 14. 
storočia bola už strediskom cir-
kevného života. Slatinský chotár 
bol veľmi rozsiahly. Na jeho úze-
mí vznikol hrad Vígľaš, preto bo-
la Slatina prirodzeným centrom 
Vígľašského panstva.
Dejiny obce sú bohaté aj na uda-
losti. Napríklad v roku 1918 sa 
vo Zvolenskej Slatine na svo-
jej ceste zastavil prezident USA 
Wilson. Krátko po vzniku 1. ČSR 
v roku 1921 prezident T. G. Ma-
saryk a hneď po skončení 2. sve-
tovej vojny i prezident E. Beneš.  
Z udalostí najviac do diania v ob- 
ci zasiahli 1. a 2. svetová vojna   
a SNP. V obci je najstaršia a stále 
funkčná bryndziareň na svete.
Zvolenská Slatina sa hrdí aj vý-
znamnými rodákmi: Ján Bahýľ, 
vynálezca vrtuľníka, Terézia 
Vansová, spisovateľka, Mikuláš 
Moyzes st., hudobný skladateľ, 
Ján Kulich, akademický sochár, 

Rinaldo Oláh, huslista a primáš, 
Mária Ďuríčková, spisovateľka, 
Štefan Martin Sokol, scenárista, 
dramatik, publicista a iní. 
Svadba v podaní folklórneho 
súboru Slatina bola veľmi svie-
ža, vtipná, s nadhľadom ukáza-
la nielen tradície, ale aj plynutie 
času. Všetko sa totiž odohráva 
ako spomienka na spoločne pre-
žité roky na zlatej svadbe. 
Tradície však nie sú iba o zvy-
koch, ale aj o jedlách. Preto po 
vystúpení Slatinčania pozvali 
všetkých návštevníkov na tra-
dičnú polievku s mäsovými 
knedličkami, baraninový per-

kelt a bryndzové halušky. Samo-
zrejme, nemohla chýbať ani do-
máca jablkovo-maková štrúdľa. 
A ako prípitok typická ražovka, 
čiže pálenka z raže.
Večer si užili aj mnohí folkloris-
ti, ktorí pravidelne na tieto po- 
dujatia chodia. Ocenili, že kým 
na Slovensku je folklór čoraz viac  
v úzadí, v Petržalke každý rok 
ožíva najmä vďaka starostovi 
Vladimírovi Bajanovi a riadite-
ľovi DK Zrkadlový háj Ondrejo-
vi Lenárovi, ktorí sú obaja býva-
lí folkloristi a majú folklór stále  
v krvi.                                 (sv)

foto: (tod)

Je to neuveriteľné, ale Večery autentického folklóru odštartovali minulý 
piatok už svoj osemnásty ročník. Na pódiu v DK Zrkadlový háj privítal 
starosta Vladimír Bajan tentoraz hostí zo Zvolenskej Slatiny. Folklór tejto 
zaujímavej obce Petržalčanom predstavila skupina Slatina na čele 
s vedúcou Zuzanou Šovčíkovou. Pozvali nás na ich tradičnú svadbu.

 Tak si myslím

Chutí žiakom, učiteľom 
aj dôchodcom
V časoch, keď som chodila do školy ja, boli obedy  
v školskej jedálni takmer za trest. V typicky „ku-
chynskom pachu“ nám často nevľúdne kuchárky 
dávali na taniere nie veľmi chutné jedlá, ktoré sme 
pod hrozbou rôznych trestov museli zjesť. Je to, na-
šťastie, už zopár desaťročí, preto ma veľmi potešil 
záujem, aký je o obedy v jedálni na ZŠ Gessayova. 

O pol dvanástej tam prichádzajú prví stravníci. Petržalčania, 
ktorí si obedy často berú domov, lebo sú trebárs sami a variť 
sa im neoplatí. Svorne tvrdia, že aj preto, že takto chutne sa 
nevarí len tak hocikde.

No a spolu s nimi prichádzajú seniori. Už pár rokov sa 
môžu stravovať aj v školských jedálňach. Petržalská samo-
správa im na lístky prispieva od 40 do 90 centov podľa výšky 
dôchodku. A seniori túto možnosť aj využívajú.   
Zita Bellová: „Na Gessayovu chodím na obedy už šesť rokov. Aj 
keď si nemôžeme vyberať z viacerých jedál, strava je tu výborná, 
domácka, najmä polievky sú skvelé! Väčšinou si ich však nosíme 
domov, lebo porcie sú také veľké, že ich nevládzeme zjesť.“
Oľga Kutkovičová: „Veru, nemenili by sme! Okrem toho, že tu 
dobre varia, je tu čisto a milý personál.“
O dvanástej už prichádzajú žiaci. „Ja tu učím už veľa rokov a so 
stravou som veľmi spokojná,“ hovorí učiteľka Helena Hanús-
ková. „Aj deťom chutí. Iste, sú jedlá, ktoré nepatria práve k ich 
najobľúbenejším, ale také máme všetci,“ usmieva sa. Jej slová 
potvrdili aj žiaci. 
Simona, 9. B: „Mne tu chutí, ale ja nejem granadír a rizoto, jed-
noducho som mäsožravec. Keď sú múčne jedlá, chodím naprí-
klad k babke, alebo si niečo donesiem z domu. “
Braňo, 7. A: „Nemám rád pondelky, lebo je sladké, čo ja veľmi 
nemusím. Inak mi tu chutí. Ale polievku si dám vždy.“
Dominik, 7. A: „Mne tu tiež chutí, ale tak ako Simona mám 
radšej mäso. No a kuchárky sú veľmi milé.“
Viera Šuleková, riaditeľka  školy, dodáva, že okrem obedov 
robia aj desiate. Obľúbené a skvelé sú najmä nátierky a trikrát 
do týždňa sú k dispozícii aj ovocné šťavy. „Mojím cieľom je, 
aby sa deti naučili stravovať zdravo a pestro, aby okúsili aj 
chute, ktoré nepoznajú. A musím povedať, že sa nám to cel-
kom darí,“ vysvetľuje riaditeľka.

Seniori jej v jedálni vôbec neprekážajú, naopak, teší sa, že 
im chutí a že prinesú aj pár eur do školského rozpočtu. Rov-
nako ako Petržalčania, ktorí si tu obedy platia v plnej výške.
„Myslím si, že stravníkov máme veľa aj preto, lebo sme tu ako 
jedna rodina – učitelia aj kuchárky, spolu riešime problémy, spo-
lu sa staráme, aby tu nám, ale najmä žiakom, bolo dobre. Preto 
si myslím, že by v základných školách nemali variť externé firmy,“ 
dodáva na záver Viera Šuleková.

Silvia Vnenková 
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Petržalka po dlhých rokoch 
opäť baví futbalom!

pustili súpera na vlastnú polo-
vicu. Ani nešťastný vlastný gól 
Laurinčíka, ktorým súper vy-
rovnal na 1:1, spolu so snahou 
súpera uhrať čo najlepší výsle- 
dok, neubrali hráčom FC z ob-
rovskej túžby po víťazstve. V 
druhej polovici stretnutia svoj 
dobrý výkon hráči FC Petržal-
ka akadémia ešte viac vyšpič-
kovali a predvádzali futbal, kto-
rý sa musel páčiť. Futbalovou 
kreativitou a nasadením bavili 
divákov a dostali zápas do ex-
hibičnej fázy. Krásne futbalové 
akcie, po ktorých prichádzali 
šance a góly, doslova strhli di-
vákov k standing ovation. 
Tomáš Medveď, hrajúci tré-
ner FC Petržalka akadémia: 
„Všetci sme sa tešili na prvý 

FC PETRŽALKA akadé-
mia - ŠK Krasňany 8:1 (1:1). 
Góly za FCPA: Strelec 3, 
Obšitník, Medveď, Uhrík, 
Ďurec z 11 m, vlastný. 

Zápas s ŠK Krasňany vyús-
til do exhibície FC Petržalka 
akadémia. V prvom stretnutí 
na domácej pôde nastrieľali 
futbalisti FC Petržalka akadé-
mia svojmu súperovi z Kras-
ňan osem gólov, keď zvíťazili 
8:1. Také vysoké víťazstvo  
v majstrovskom zápase tu už 
dávno nebolo. A taká radosť  
z futbalu tiež nie.

Vo výbornej futbalovej at-
mosfére od začiatku stretnu-
tia diktovali Petržalčania tem-
po hry, mali ju pod kontrolou  
a prvých dvadsať minút ne-

domáci zápas. Ďakujem chla-
pom za výkony a spôsob, akým 
pristupujú k futbalu. Nebudem 
nikoho vyzdvihovať, každý ne-
cháva na ihrisku všetko. Tak to 
má byť, hráme pre radosť a pre 
divákov. Bol to kolektívny vý-
kon a v tom je sila. Atmosféra 
bola úžasná. Lepšiu premiéru 
pred domácimi fanúšikmi sme 
si nemohli želať.“ 
Ladislav Gál, extra fanúšik 
Petržalského futbalu: „Cha-
lani dnes hrali výborne. Všetci 
máme radosť z ich hry, gólov a 
víťazstva. Bavili sme sa futba-
lom ako už dávno nie. A to, že 
ľudia na štadióne tlieskali ešte 
aj po zápase, bolo fantastické.“

FC PETRŽALKA akadémia 
– FA Bratislava 2:0 (1:0). 
Góly za FCPA: Medveď 2.

V druhom zápase za sebou, 
pred skvelými domácimi fanú-
šikmi, nastúpila FC Petržalka 
akadémia proti ambicióznej 
FA Bratislava. V úvodných 
minútach stretnutia vyvinuli 
akademici veľký tlak na sú-
perovu bránku, z čoho rezo-
novalo množstvo šancí. Ani 
jedna z nich však neskončila 
gólom v súperovej bránke. Po-
tom sa hra vyrovnala. Gólový 
pôst domácich FC Petržalka 
akadémia ukončil v 41. minú-
te po peknej kolmej futbalovej 
akcii hrajúci tréner Medveď. 
Citeľná bola neúčasť dirigenta 
a tvorcu hry FC Obšitníka. V 
druhej polovici stretnutia mali 
loptu na svojich kopačkách 
viac hostia. Pozorný a obetavý 
výkon Petržalčanov v obrane 
pod taktovkou brankára Filip-
ka nedovolil hosťom skórovať. 

Naopak, z jednej z kontier 
trafil v 77. minúte jeden z 
najlepších hráčov na ihrisku 
Medveď spojnicu bránky a 8 
minút pred koncom zápasu 
spečatil svoj výkon a zaslú-
žené víťazstvo FC Petržalka 
akadémia svojím druhým 
gólom v zápase. Po stretnutí 
upevnila radosť z víťazstva 
medzi fanúšikmi a hráčmi 
„ďakovačka“.
Eugen Kasana, bývalý hráč 
a úspešný tréner Petržal-
ky: „V dnešnom zápase bolo 
cítiť, že nám v zálohe chý-
bali Obšitník s Kusalíkom. 
Ale chlapci to bojovnosťou 
vykompenzovali. Treba po-
chváliť všetkých petržalských 
fanúšikov za skvelú atmo-
sféru, za to, že prijali tento 
futbalový fakt a prijímajú 
hráčov medzi seba.“
Obe stretnutia si nenechal 
ujsť ani starosta Petržalky 
Vladimír Bajan, ktorý veľkou 
mierou podporil založenie 
nového klubu FC Petržalka 
akadémia: „Som rád, že sa 
futbalová atmosféra vrátila 
do Petržalky. Mňa naši chla-
pi svojimi oduševnenými vý-
konmi vtiahli do deja zápasu. 
Ich prístup, nasadenie, pek-
né futbalové akcie, veľa gólov 
v súperovej bránke, to poteší 
každého. Futbal v Petržalke 
ide po správnej ceste.“

Na futbale v Petržalke 
súťaž pre divákov 

V prestávkach domá-
cich zápasov FC Petržalka 
akadémia sa diváci tešia z 
atraktívnej futbalovej súťaže 
Loptobranie. Pod taktov-
kou Vladimíra Bajana sa na 
nej v každom domácom zá-
pase môže zúčastniť trojica 
vyžrebovaných divákov. Za 
„úspešnú trefu“ na cieľ čaká 
na každého aktéra z rúk sta-
rostu novučičká futbalová 
lopta. 

Zomrel prezident Slov-Matic FOFO Martin Grendár  
Slovenský futsal stratil v pondelok, 29. septembra, jednu z jeho najväčších osobností. Vo veku 57 rokov 
zomrel po dlhej a zákernej chorobe prezident a majiteľ majstrovského klubu Slov-Matic FOFO Bratislava 
so sídlom v Petržalke Martin Grendár. Muž, ktorý stál v Bratislave od prvých krokov pri vtedy ešte sálo-
vom futbale, sa ako sponzor a mecenáš výrazne organizačne a finančne podieľal aj na chode slovenskej 
reprezentácie. S výberom, ktorého jadro tvorili spravidla hráči Slov-Maticu, mu však roky unikal o malý 
kúsok postup na vytúžený finálový turnaj majstrovstiev Európy či sveta. O úmrtí informoval oficiálny web 
9-násobného slovenského majstra vo futsale.                                                                              (mv)

Z dvoch zápasov 
jedno víťazstvo
Počas minulého víkendu 
basketbalistky BK Petržalka 
odštartovali prvými zápasmi 
nový súťažný ročník sloven-
sko-rakúskej ligy ASWBL, keď 
sa predstavili na palubovkách 
súperov. Na vôbec prvý zápas 
v novom ročníku cestovali 
do Zvolena. Aj napriek snahe 
všetkých hráčok sa im nároč-
ný duel nepodarilo doviesť 
do víťazného konca. Naopak, 
poučené z prehry zvíťazili v 
zápase s húževnatým súpe-
rom z Levíc rozdielom triedy.
Peter Černický, tréner BKP 
povedal: ,,Som rád, že po ta-
komto hektickom období, keď 
sme ani nevedeli, či vôbec ne-
jakú súťaž budeme hrať, sme 
nakoniec začali s tréningami. 
Máme obrovské manko oproti 
ostatným tímom, ktoré absol-
vovali určite viac spoločných 
tréningov a o letnej príprave ani 
nehovorím. No aj napriek tomu, 
že sa len dávame dokopy, som 
presvedčený, že sa naše výko-
ny budú len zlepšovať, pretože 
baby majú chuť na basketbal. 
V sobotu sme odohrali ťažký 
zápas s výborne pripraveným 
Zvolenom a musím športovo 
priznať, že súper bol jednodu-
cho v tomto zápase lepší. My 
sme sa trápili v každom smere, 
boli sme pomalší, mali sme 
nepresnú ruku v streľbe, ne-
bojovali sme a o nezohratosti 
ani nehovorím... K hráčkam 
z bývalej extraligy sa ostatné 
baby nepridali a to na takého 
súpera, ako je Zvolen, nestačí. 
V nedeľu sme si pred zápasom 
sadli, vydiskutovali niektoré 
veci a na zápase to potom bola 
radosť pozerať. Baby zahrali je-
den fantastický zápas, za čo ich 
musím pochváliť a dúfam len, 
že v takomto trende budeme 
pokračovať aj naďalej.“
Výsledky: BK ZŠ Zvolen – 
BK Petržalka 66:60 (34:29), 
body za BKP:  Kulová 21, Čá-
pová 13, Tučániová 8, Belovi-
čová 5, Hetlerovič a Urbanová 
po 4, Múčková 3, Gaálová 2, 
BKŽ  Levice – BK Petržalka 
41:74 (26:42), Urbanová 17, 
Kulová 14, Tučániová 11, Gaá-
lová 9, Hetlerovič 8, Múčková 
7, Čápová 6, Šedivá 2.

(mv)

Horný rad zľava:  Strelec, Medveď, Filipko, Lavrinčík, Obšitník, 
Kusalík, Drahoš, Rehorka, Ďurec
Dolný rad zľava:  Jurkovský, Majdák, Allakaj, Volečko, Radič, Ka-
lina, Trstenský.  Chýbajú Kinder, Uhlík
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Dunajčík oslavuje 90 rokov  
Vodácky klub Dunajčík, nezávislé združenie ľudí milujúcich Dunaj, 
vodu a prírodu oslavuje 90. výročie svojej existencie. Je to príležitosť na 
zamyslenie, na zhodnotenie úrodných rokov minulých a na zahľadenie 
sa do budúcnosti, aby tu vyrastali ďalšie generácie zanietených vodákov 
v radostnom prostredí. Na osobnom stretnutí Vladimíra Mišíka z klu-
bu a starostu Vladimíra Bajana preto spoločne načrtli aj spoluprácu s 
petržalskými školami či prezentáciu tohto športu medzi Petržalčanmi. 

V Petržalke medzi Sta-
rým mostom a Mostom 

Apollo sú vodácke lodenice. 
Posledná z nich, najbližšia  
k bývalému kúpalisku Lido, 
je nenápadná drevená budo-
va s označením Vodácky klub 
Dunajčík. Málokto vie, že je 
to lodenica najstaršieho slo-
venského vodáckeho klubu, 
ktorý nepretržite funguje od 
svojho založenia v roku 1924. 
Založilo ho niekoľko chlap-
cov - skautov, ktorí túžili 
plaviť sa na člnoch po Dunaji  
a rozhodli sa vytvoriť oddiel 
vodných skautov. Aj vďaka 
tomu, že mali rovnako nadše-
ných a šikovných vodcov, sa 
im za krátky čas podarilo na-
učiť sa jazdiť na vode, získať 
potrebné plavidlá, postaviť 
si lodenicu a hlavne vytvoriť 
stmelenú skupinu kamarátov 
-  vodákov. 

Vojnové roky značne ot-
riasli mladým klubom, lebo 
prišiel o časť aktívnych čle-
nov českej národnosti aj o 
svoju lodenicu v Petržalke, 

ktorú zabralo hitlerovské 
Nemecko. Napriek všetkému 
klub nezanikol. Po vojne sa 
zamerali hlavne na obnovu 
lodenice, ktorú sa im poda-
rilo „znovuzrodiť“ v auguste 
1946. Dodnes táto budova 
slúži, aj keď bola opakovane 
poškodená povodňami. Vy-
rástla tam skupina úspešných 
pretekárov aj bez vedenia 
školenými trénermi. V tom 
čase sa všetkým bratislav-

ským mladým pretekárom 
nezištne venoval  na spoloč-
ných cvičeniach v telocvični i 
pri stretnutiach na vode, vte-
dy už úspešný kajakár Jendo 
Matocha z Tatranu. 

V rokoch 1954 a 1955 bol 
Dunajčík najlepším sloven-
ským oddielom. Do českoslo-
venskej reprezentácie sa vte-
dy prebojovali štyria členovia 
klubu. V posledných rokoch 
sa okrem kanoistiky ujali v 

Dunajčíku aj nové  disciplíny: 
rodeo na divokej vode a jazda 
na dračích lodiach. Viacerí 
pretekári, ktorí skončili s ak-
tívnou činnosťou, sa v klube 
začali venovať mladým a ná-
dejným pretekárom ako tré-
neri. Mnohí ostali vodáckymi 
rozhodcami a funkcionármi 
vo vodáckych organizáciách. 
Klub Dunajčík organizuje aj 
tradičné medzinárodné pre-
teky Dunajský maratón v ka-
noistike. 

Klub Dunajčík patril k or-
ganizátorom známej veľkej 
medzinárodnej plavby po 
Dunaji TID  (Tour Internati-
onale Danubien), bol iniciá- 
torom medzinárodnej akcie 
Tatranský okruh vodákov. 
Zaujímavé sú niektoré ná-
ročné cesty, na ktorých sa 
Dunajčíci zúčastnili: expedí-
cia na mongolské rieky, divo-
ké rieky Altaja, divoké rieky 
Nepálu, expedícia na horný 
Níl, na Zambezi, plavba po 
stopách  zlatokopov po rieke 
Yukon 920 km na Klondike 

formou pretekov, plavba po 
Dunaji od prameňa v Do-
naueschingen až do ústia  
v Čiernom mori v dĺžke  
2 808 km.

V Dunajčíku sa žije inten-
zívne spoločensky. Každo-
ročne je jeden zaslúžilý člen 
promovaný na Doktora všet-
kých vied dunajčíckych, spo-
ločne sa oslavuje Deň detí, 
v lete organizujú stretnutie 
,,pádlovanie bez bariér“ pre 
hendikepované deti, kon-
com augusta oslavy výročia 
založenia klubu, na jeseň 
knedlíkové preteky, mikuláš-
ska nádielka, spoločný Silves-
ter s čítaním silvestrovských 
novín, okrem toho spoločné 
oslavy narodenín a iné milé 
stretnutia s muzikou či pre-
mietaním obrázkov z výletov.  
Veľmi dobrý obraz o tom, 
čo sa v klube udialo, možno 
nájsť v kronikách, albumoch, 
ktoré sú vzácnymi klubovými 
pamätihodnosťami. 

Dr. Vladimír Mišík 
(bývalý predseda)

Ale takto nie...

Pohoda na pikni-
dúceho povolania. Prednášky 
tiež môžu žiakov inšpirovať 
k samostatnému objavovaniu 
regionálnych osobitostí Petr-
žalky, podnecovať k osobnej 
návšteve múzeí, kultúrnych 
pamiatok, motivovať k exkur-
ziám, výletom do prírody, ale 
aj viesť žiakov k sebapoznaniu 
a tímovej práci.

(tod)

vied a mestskej časti Petržalka. 
Pilotný nultý ročník v škol- 

skom roku 2012/2013 sa 
stretol s pozitívnymi ohlas-
mi nielen priamo zaintere-
sovaných - učiteľov, žiakov a 
prednášajúcich - ale aj širokej 
verejnosti. Z tohto dôvodu sa 
predseda Slovenskej akadé-
mie vied Jaromír Pastorek a 
starosta Petržalky Vladimír 
Bajan dohodli na pokračo-
vaní projektu zameraného 
na zvýšenie záujmu o vedu 
u detí. Projekt je výnimočný 
tým, že prednášky sú určené 
všetkým žiakom bez rozdielu 
a dáva im možnosť nahliad-
nuť do rôznych vedeckých 
odborov. 

„Veda nie je nuda“ sa sta-
lo mottom Petržalskej super 
školy a jej brány symbolicky 
odomknú siedmaci už 15. ok-

tóbra o 10.30 h v Dome kultú-
ry Zrkadlový háj. Aj v tomto 
školskom roku je pre žiakov 
pripravených šesť hlavných 
prednášok, šesť vedeckých 
tém a šesť špičkových odbor-
níkov. Na prvej prednáške 
bude o tom, či sme alebo nie 
sme vo vesmíre sami, polemi-
zovať s petržalskými žiakmi 
dekan Fakulty matematiky, fy-
ziky a informatiky – profesor 
RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

Očakávaným výsledkom 
projektu je zvýšenie infor-
movanosti o širokom spektre 
vedeckých odborov, zvyšo-
vanie ekologického povedo-
mia žiakov a oboznámenie 
sa s najnovšími poznatkami 
a trendmi vo vede ako takej. 
Jednotlivé  prednášky majú 
byť ponímané aj ako prezen-
tácia možností pri výbere bu-

Petržalská super škola
V minulom školskom roku sa zapojilo do jedi-
nečného projektu Petržalská super škola 2 515 
žiakov druhého stupňa petržalských základ-
ných škôl. 

Takmer stovka šiestakov, 
siedmakov a ôsmakov 

vypracovala vynikajúce pro-
jekty a svoje práce prezento-

vali pred špičkovými vedca-
mi na zámku v Smoleniciach, 
kde si prevzali aj hodnotné 
ceny od Slovenskej akadémie 
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Telefonoval mi bývalý spolužiak ešte zo základnej školy. Najskôr som si 
myslel, že na obzore je nejaké stretko, on však na mňa hodnú chvíľu chrlil 
informácie o tom, kde všade s rodinou tohto roku bol a čo neuveriteľné  
absolvoval. K slovu som sa napokon dostal aj ja. Mal som za úlohu odpo-
vedať na otázku, čo mimoriadne som v lete zažil. Neviem, či ho odpoveď 
uspokojila. Načrtnem ju aj vám.

Predstierať prácu, to je drina!
  Čítacia štafeta

Keby to bola napríklad 
správa v novinách, 

možno by som jej dal ti-
tulok Ako Pinďo natieral 
detskú preliezačku. Pin-
ďo je miestny exot pra-
cujúci pre obecný úrad 
v rámci verejnoprospeš-
ných prác.

Celé to vyzeralo zhru-
ba takto: Pinďo najskôr 
vykonal celkovú reko-
gnoskáciu terénu. Prelie-
začku obišiel tri razy, zrej-
me za účelom získania 
lepšieho prehľadu. Ubeh-
lo pätnásť minút. Po-
tom si sadol a zrakom dl-
ho premeriaval dve tyče, 
ktoré mal natrieť. Ubeh-
lo ďalších pätnásť. Skon-
troloval štetku a obsah 
fermeže v piksli dôklad-
ne zamiešal. Desať. Po-
tom rovnaký čas odpo-
číval. Zrejme, aby sa na 
duel dôkladne pripravil. 
Z ničoho nič vyrazil. Bez-
branné stĺpy natrel teku-
tinou. To bola chvíľka, 
možno päť minút. Potom 
opäť oddychoval a hod-
notil. Dlho, zodpovedne. 
Vyrazil ešte raz, aby od-
stránil prípadné nedo-

vyslali zmerať, či je to tak 
v poriadku. Nikoho ne-
zaujímalo, že o celej ve-
ci viem akurát tak... Na 
tvári miesta ma privítali 
dve ženštiny. Jedna straš-
ne prsnatá a druhá cel-
kom naopak. Tá naopak z 
voleja zabehla do bufetu, 
kde ako úplatok zakúpi-
la dva banány. Bez ohľadu 
na spomínaný fakt, som 
navíjanie zmeral. Skoro 
minúta dvadsať. Tú hore 
skoro bez som zasa ja vy-
slal do bufetu kúpiť malú 
čokoládu. A tú vyvinutej-
šiu rýchlo požiadal, aby 
navíjala naozaj. Hlboko 
pod minútu. Dnes, keď je 
všetko už premlčané, pri-
znávam, že napokon sme 
sa bez merania dohod-
li na čase tri sekundy nad 
minútu. Vedúci bol spo-
kojný, baby a ja tiež. Na 
každej cievke som nášmu 
národnému hospodárstvu 
predsa ušetril celé dve se-
kundy. Dodnes je však pre 
mňa záhadou, ako to na-
víjanie merali skutoční 
odborníci.

Určite ste si tiež všim-
li, že takých Pinďovcov je 

statky. Vysilený odpočíval 
asi dvadsať minút. Dva 
stĺpiky však boli nená-
vratne natreté. Keď sa po-
bral na odchod, z terasy 
hostinca, kde sme sedeli, 
sa ozval búrlivý potlesk. 
Čo by zaň dali renomova-
ní umelci v ktoromkoľvek 
teátri. Namiesto honorá-
ru však dostal od nás len 
dobre vychladené pivo. A 
to za nezabudnuteľný zá-
žitok.

Na niečom, čo sa po-
dobá na predstieranie 
práce, som sa zúčastnil aj 
ja. Udialo sa to v časoch, 
keď sa k práci pridáva-
li najrôznejšie prívlastky. 
Musela byť zodpovedná, 
poctivá, statočná. Aby 
si ju osvojili aj študenti, 
cez prázdniny na istý čas 
chodili na takzvanú prax. 
Nikto nevie prax čoho, 
možno celého života. Bu-
dúci lekári do strojárskej 
firmy a podobne. Tak sa 
stalo, že aj ja som sa z ni-
čoho nič ocitol v istej fab-
rike, kde ženy okrem iné-
ho navíjali cievky. Mali na 
to normu, minútu a päť 
sekúnd. Na jednu. Mňa 

u nás habadej. Napríklad 
mnohí futbalisti či hoke-
jisti občas len predstiera-
jú, že hrajú naplno, v reš-
taurácii sa zvyčajne tvária, 
že to, čo vám priniesli na 
stôl, varili naozaj a je to 
vhodné dokonca na jede-
nie v parlamente... Ale to 
radšej nechajme. Naprí-
klad takí speváci celkom 
verejne akože spievajú. Na 
playback. Len tak otvára-
jú hubu. Niekedy to vyze-
rá, akoby nezištne zadar-
mo a naživo spievali už 
iba opilci. No, zadarmo... 
Však, milostivá pani! Mi-
mochodom, skúste aj vy 
pracovať len tak, na play-
back. Dajte vedieť, ako to 
celé dopadlo.

Nedávno sa u nás sta-
la celkom nepochopiteľná 
vec. Na už spomínanom 
obecnom úrade si istý 
vraj, ako ho nazvali, truh-
lík, pýtal poriadnu robotu. 
Aby mu rýchlejšie ubehol 
čas. Neuveriteľné.
Predstierať prácu, to je 
fuška. Drina. Čo takto, 
uľahčiť si život? Pracovať 
celkom normálne.

Oskar Král

Desať kníh, ktoré  
zatriasli (mojím) svetom
Toto leto bolo zvláštne. Nielenže pršalo, ľuďom 
akoby sa málilo, ešte aj dobrovoľne si liali vedrá 
vody na hlavu.  Cieľ bol ušľachtilý – podpora ľudí, 
ktorým osud nadelil chorobu... Internetom le-
teli výzvy, Facebook chrlil obrázky, kto každý sa 
už polial. Lebo áno, mnohí sa  chceli aj ukázať.  
A mnohým to išlo na nervy – sebaprezentácia 
akoby zatlačila do úzadia cieľ. A tak vznikla iné 
idea – čítacia štafeta. Mne osobne sa páči viac, 
lebo stále platí: povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, 
kto si. 

Navrhujem aj vám, Petržalčanom, zapojte sa. 
Skúste si urobiť svojich top-ten. Vybrať je veľmi 
ťažké, viem. Skúsila som. Tu je tých mojich desať  
(i keď ich je jedenásť.)
Terézia Vansová: Sirota Podhradských (tam sú 
začiatky môjho sociálneho naladenia, a hneď pri-
dám:
Harriet Beecher Stowe: Chalúpka strýčka Toma 
a aby sme to mali úplné, nasleduje
Margaret Mitchelli: Odviate vetrom (lebo to bola 
spisovateľkina umelecká odpoveď na Chalúpku 
strýčka Toma.) A ja som si asi prvý raz uvedomila, 
že aj tí najlepší umelci (alebo ľudia) sa môžu dívať 
iným, ba až opačným smerom. A že ich to nerobí 
menej hodnotnými.
Martin Kukučín: Dom v stráni (ajhľa, aj slovenský 
spisovateľ vie napísať veľký román).
William Faulkner: Augustové svetlo, Ruže pre 
Emily (Sherwood Anderson napísal mladému 
Faulknerovi niečo v tom zmysle: vy ste vidiecky 
mládenec, Faulkner, všetko, čo poznáte, je juh 
Spojených štátov, tak o ňom píšte. Lebo aj to je 
Amerika. Skúste vytiahnuť tehličku, a stavba sa 
zrúti...)
L. N. Tolstoj: Kreutzerova sonáta, Anna Karenina 
(a v Jasnej Poľane na mňa zapôsobil jeho hrob – 
iba navŕšená kôpka hliny porastená ďatelinou.) 
Ladislav Mňačko: Ako chutí moc (prvá „politická“ 
literatúra, skoro som z nej dostala horúčku.)
Zdeněk Mlynář: Mráz přichází z Kremlu (tá istá 
kategória. Keď som v apríli 1990 z redakcie Nedeľ-
nej Pravdy telefonovala Z. Mlynářovi do Insbruc-
ku, kde prednášal na univerzite, srdce mi búchalo 
až v krku, také sa mi to zdalo neskutočné – že  
s ním naozaj budem môcť urobiť rozhovor (robili 
sme ho až neskôr v Prahe v júni spolu s Petrom 
Sitányim).
Vladimír Mináč: Zobrané spory J. M. Hurbana, 
ale aj všetky ostatné eseje Mináča zbytočne po-
tierajú blatom, jeho jazyk a štýl je v slovenskej 
literatúre skvostom.
Miroslav Válek: všetko (nezabudnem, ako sedel 
v kresle, už nebol ministrom, iba básnikom, pred 
sebou Pravdu, spustil ju na kolená, pozrel sa na 
mňa a poznamenal: „Čítal som. K veci.“ Bolo to pre 
mňa viac ako vyznamenanie.)
Ludvík Vaculík: Český snář (ostrý a umelecky 
pôsobivý pohľad na disent. Uchvátil ma Vaculíkov 
štýl a jazyk.)
Tak čo, prijme niekto výzvu? Dá svojich desať kníh, 
ktoré zatriasli jeho svetom?

Gabriela Rothmayerová

 Glosa

Ekonomická univerzita na Dolnozemskej ceste opäť 
otvorila po letných prázdninách svoju náruč štu-
dentskej obci. Prvý univerzitný deň môžeme pokojne 
označiť za komediálne sci-fi s prvkami hororu. Pýtate 
sa, prečo práve tieto filmové žánre? Vysvetlenie je 
jednoduché a prichádza hneď s prvou fázou cesty za 
vzdelaním, a to v MHD. 

Študent – tvor nevídaný

Komédia - Dopraviť sa 
k vzdelávacej inštitú-
cii nie je vôbec jedno-
duché. Na autobuso-
vej zastávke stojí horda 

níka, aby mohol nasko-
čiť ako prvý v momen-
te, keď sa otvoria dvere 
autobusu. Pomocou na-
dobudnutých vedomos-

študentov bažiacich po-
vzdelaní. Študent, s prí- 
vlastkom aktívny, sa ne-
nápadne prediera čo 
najbližšie k okraju chod-

tí z matematiky a fyziky 
vypočíta presnú polo-
hu, kde by sa po zasta-
vení mali nachádzať jed-
ny z dverí dopravného 
prostriedku. Po vykona-
ní prvej a druhej deri-
vácie, zohľadnení tlaku, 
odporu vzduchu a po-
veternostných podmie-
nok náš aktívny študent 
dostane presnú polohu 
miesta, kde sa priamo 
pred ním otvoria dvere. 
Skutočnosť je však taká, 
že dvere sú zrazu o pol 
metra ďalej. Študent po 

 Palec hore
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hlbokom zamyslení zis-
ťuje, že vo svojich vý-
počtoch nezohľadnil in-
dividuálny faktor, a to 
pána autobusára, kto-
rý má, ako sa hovorí,  
„na saláme“ študento-
ve výpočty. OK, nič to, 
hlavne že som tu a ne-
trčí mi noha von z au-
tobusu, povie si študent 
bozkávajúc sklo na dve-
rách, samozrejme nie 
preto, že by trpel nedo-
statkom lásky, ale pre-
to, že trpí nedostatkom 
miesta. Po príchode na 

ďalšiu zastávku sa ho 
skupina študákov čaka-
júcich na luxusnú limu-
zínu pre 150 osôb spýta, 
či sa môže posunúť. Štu-
dent s výbuchom trpké-
ho smiechu urobí, čo je 
v jeho silách a tam, kde 
sa viezlo 20 študentov 
na m² sa zrazu vezie 30.
Sci-fi - Zastávka Eko-
nomická univerzita, čas 
vystupovať. Tisíc  ľudí 
sa vám motá pod nohy, 
rozhoduje sa či zabo-
čiť vpravo alebo vľavo, 
či nebodaj hodiť spia-

točku ešte kým je čas. 
Špeciálne prípady sú 
však - ako ich ja volám 
- „kufroví“. Mega veľký 
kufor, v ktorom sa ur-
čite skrýva zásoba jedla 
až do Vianoc, je zbra-
ňou na inzultovanie ko-
hokoľvek v okolí jedné-
ho metra. Ak sa človek 
živý a zdravý dostane až 
ku vchodu školy, cíti sa 
ako hrdina, ktorý s vy-
pätím síl zdolal lietajú-
ce kufrové meteority na 
kolieskach.
Horor – Skúste si spo-

menúť na nejaký horor, 
ktorý ste nedávno vide-
li. Predtým, ako sa stane 
niečo strašidelné, na scé-
ne zavládne hrobové ti-
cho. Divák čaká príchod 
niečoho desivého, no aj 
tak sa vždy naľaká, keď to 
príde. Presne takáto scé-
na fičí v miestnosti v čase 
začiatku hodiny. Hrobo-
vé ticho, očakávanie nie-
čoho strašného a zrazu... 
do triedy vstúpi profe-
sor a celý film s názvom 
„školský rok“ sa začína.

Andrea Benková

 

Dôchodcovia, dávajte si 
pozor!
V redakčnej pošte sme našli upozornenie náš- 
ho čitateľa, ktoré uverejňujeme v presvedče-
ní, že si ho všimnú tí najzraniteľnejší – ľudia  
v dôchodkovom veku.

Znovu sa začali v Petržalke objavovať podomo-
ví predajcovia energie. Vytypujú si vopred dô-
chodcov a staršie osoby. Tvrdia a klamú, že sú 
z plynární a že potrebujú od vás podpis, keďže 
došlo k zmene loga alebo obchodného mena. 
Vypýtajú si vaše faktúry od SPP, ZSE, prípadne 
iného vášho dodávateľa energií. Vaše údaje si 
opíšu do vlastnej zmluvy, ktorú vám dajú hneď 
aj podpísať. A vy vlastne v tej rýchlosti ani ne-
viete presne, čo ste podpísali. Treba si dať pozor, 
takéto zmluvy je možné zrušiť iba do 14 kalen-
dárnych dní od podpisu zmluvy. Veľa starých 
ľudí už, žiaľ, na tieto kriminálne taktiky predaj-
cov doplatilo. 

 Chcel by som sa poďakovať v mene všetkých 
vlastníkov domu Haanova 16-26 za práce, ktoré 
mestská časť urobila okolo nášho domu: - orez ze-
lene,  umiestnenie nových a opravenie starých la-
vičiek.

Ing. Tibor Čizmazia, 
zástupca vlastníkov na Haanovej 16-26

 Chcem vysloviť veľkú vďaku, uznanie a pochvalu 
pracovníkom oddelenia sociálnych vecí Miestneho 
úradu Petržalka. Predovšetkým vedúcej oddele- 
nia Mgr. Alene Halčákovej, ktorá z  vlastnej iniciatívy 
zriadila 10. augusta 2011 Sociálnu výdajňu potravín 
na Rovniankovej ul. č. 12 v Petržalke. Bola to vôbec 
prvá výdajňa potravín v Bratislave. Podľa jej vzoru 
boli neskôr zriadené aj sociálne výdajne potravín v 
iných mestských častiach Bratislavy. 
Chcem sa poďakovať aj  pracovníkom Mgr. Kvetosla-
ve Biljnjovej,  Ing. Ľubov Stanekovej, Mgr. Jane Guľo-
vej, Mgr. Ľubošovi Kollerovi,  Mgr. Vlaste Kuzmovej,  
ako aj ostatným pracovníkom, ktorí denne poskytu-
jú občanom Petržalky, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej 
situácii ... Je to mimoriadne ťažká a náročná práca a 
vyžaduje si obrovské sociálne cítenie a snahu spra-
vodlivo riešiť jednotlivé prípady.  
Sociálna výdajňa potravín na Rovniankovej ul. po-
skytuje mimoriadne cenné služby pre sociálne naj-
slabšie postavených Petržalčanov poskytovaním po-
travín a zeleniny. Ľudia sú s výdajňou potravín veľmi 
spokojní a aj s prácou pani Márii Duliakovej, ktorá je 
v Sociálnej výdajni potravín v Petržalke od jej zriade-
nia v roku 2011. Jej zásluhou a tiež vďaka Františkovi 
Verešpejovi, ktorý má na starosti zásobovanie autom 
v sociálnej výdajni, sú potraviny rozdeľované spra-
vodlivo a aj keď je niekedy  nedostatok niektorých 
základných potravín (chlieb, mlieko, mliečne výrob-
ky), vždy pristupujú s veľkým citom k prideľovaniu  
potravín hlavne pre rodiny s viacerými deťmi.

Mgr. Ladislav 
(príspevok je krátený)

 Poďakovania

Zástavka Jugmanova stále v provizóriu

Za Dopravný podnik 
Bratislava nám odpo-
vedala jeho hovorkyňa 
Mgr. Adriana Volfová: 

- DPB, a. s., má na staros-
ti na spomínanej zastávke 
označníky, vyberanie ko-
šov či zametanie. Ak by 
chceli obyvatelia úpravu 
zastávkového nastúpišťa, 
musí mestská časť Petr-
žalky požiadať o spomí-
nanú úpravu Magistrát 
hlavného mesta Bratisla-
va, ktorý má zastávku v 
správe.“

Podľa informácií z pe-
tržalského miestneho 
úradu, magistrát už nie-
koľkokrát o úpravu tejto 
zástavky žiadali, ale nič 
sa nezmenilo. Na našu 
otázku, či má magistrát  

by umožnili zakompono-
vať zastávku do definitív-
nej polohy aj so všetkými 
komunikačnými napoje-
niami. Ráta sa však s tým, 
že pri príprave projektov 
na pokračovanie výstavby 
električky od TPD na ko-
niec Petržalky II. etapa, a 
to v rámci čerpania euro-
fondov v programovacom 
období 2014-2020, mala 
by byť riešená. To zname-
ná, že definitívne úpra-
vy všetkých komunikácií, 
chodníkov a spevnených 
plôch budú môcť byť rea-
lizované až v rámci tohto 
projektu. Z dôvodu efek-
tívnosti vynakladania fi-
nančných prostriedkov 
nie je možné momentálne 
pripravovať úpravu povr-
chu, prístrešok, úpravu 

v pláne upraviť zastáv-
ku do normálnej podoby 
(úprava povrchu, prístre-
šok, úprava prístupu zo 
strany Chorvátskeho ra-
mena) a v akom termíne, 
sme dostali takéto vyjad-
renie od Mgr. Daniely Ro-
dinovej z Magistrátu hlav-
ného mesta SR Bratislava:

„Provizórna zastávka 
vznikla na začiatku bu-
dovania tzv. rýchlodrá-
hy, pričom bola do tejto 
polohy posunutá z dôvo-
du uvoľnenia staveniska 
pre výstavbu rýchlodrá-
hy, komunikačnej osi Pe-
tržalky a priečnych ko-
munikačných prepojení. 
Výstavba sa však nereali-
zovala a neboli priprave-
né ani žiadne projekty pre 
stavebné povolenie, ktoré 

prístupu zo strany Chor-
vátskeho ramena, nakoľ-
ko toto územie bude rie-
šené ako celok, a nie ako 
izolované projekty, bez 
väzby na celkové rieše-
nie.“

Takže ak bude elek-
trička, bude aj civilizova-
ná zástavka. V horizon-
te šiestich rokov. Úprava 
povrchu a osadenie jed-
noduchého prístrešku na 
zástavku je asi privyso-
kou investíciou a neopla-
tí sa plytvať financiami 
mesta z daní občanov na 
pohodlie tých istých ob-
čanov. Vydržali takmer 
30 rokov provizórnej 
existencie zástavky, vydr-
žia aj pár ďalších.

Michaela Dobríková
foto: Petra Maradová

Už niekoľ ko rokov stále čakám na zlepšenie či vyriešenie priechodu na Chorvátske rameno  
v tesnej blízkosti MHD zastávky Jungmannova smerom z mesta. Veľmi dúfam, že niekto upozor-
ní na nutnosť vybudovania aspoň jednoduchého chodníka. Umožnil by bezproblémový prechod 

kočíkujúcim mamičkám, korčuliarom, cyk-
listom či bežným chodcom, ktorí chcú využiť 
zastávku Jungmannova, alebo sa len dostať na 
priechod pre chodcov bez toho, aby sa šplhali 
po vychodenej strmej cestičke v tráve - alebo 
obchádzali celý kanál. Okrem toho vyzerá za-
stávka vrcholne neesteticky. Za celé roky si ne-
zaslúžila žiadnu úpravu. A to je myslím riadne 
vyťažená, stojí tam veľa spojov, musíme stáť  
v daždi, na priamom slnku, či sneží, fúka vie-
tor, bez možnosti si sadnúť, alebo sa aspoň 
trocha schovať pred nepriazňou počasia. Ne-
viem, kam sa obrátiť a upozorniť na tento stav, 
tak som sa rozhodla napísať vám, prikladám aj 
foto pre lepšiu predstavu. 

Petra Maradová
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Hlasovať možno aj nijako 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka sa od de-
cembra 2010 celkovo stretlo 29-krát. Z verejne dostupných zdrojov 
sme sa preto bližšie pozreli na to, ako boli miestni poslanci aktívni 
v procesoch rozhodovania o tom, kam pôjdu peniaze z rozpočtu, 
čo sa bude v Petržalke stavať, opravovať, obnovovať, ale napríklad aj 
ako im záleží na tom, kto bude riadiť miestne podniky. 

Pozreli sme sa aj na to, ako 
miestni poslanci pred-

kladali vlastné materiály, v 
ktorých chceli realizovať to, 
čo pred štyrmi rokmi voli-
čom sľubovali. Tu treba hneď 
povedať, že veľa toho po nich, 
okrem niekoľkých výnimiek, 
nezostalo. Ale aby sme ne-
boli len negatívne naladení, 
treba povedať, že na svojich 
zasadnutiach poslanci prero-

kovali celkom 607 materiá-
lov väčšinou vypracovaných 
pracovníkmi miestneho úra-
du, niektoré viac, niektoré 
menej koncepčné, niektoré 
veľmi dôležité, iné len infor-
matívne. Na zasadnutiach 
miestneho zastupiteľstva 
poslanci prijali celkovo 539 
uznesení a na prijatie týchto 
uznesení bolo treba hlaso-
vať 722-krát. Takže sa toho 

dozvedeli pomerne veľa. Či 
aj dobre rozhodli, o tom už 
rozhodne verejnosť, ktorá 
ocení ich prácu v najbližších 
komunálnych voľbách.

Účasť na hlasovaniach
Ak by sme hodnotili aktivi-
ty poslancov podľa účasti, 
tak máme niekoľko vzor-
ných (Flandera, A. Hájková, 
Hrčka, Klein, Sepši), ktorí 

nevynechali ani jedno zasad-
nutie. Keď si však zoberieme 
všetkých 722 hlasovaní, nenáj-
de sa ani jeden poslanec, ktorý 
by bol pri všetkých hlasova-
niach. Je však jeden (Flande-
ra), ktorý prevyšuje ostatných 
a bol pri 714 hlasovaniach.

Presuňme sa aj na opačný 
koniec pomyselného rebríč-
ka. Niektorým poslancom sa 
podarilo vynechať viac ako 
polovicu zasadnutí (Šebej, 
Hochschorner), asi majú toľ-
ko aktivít, že naozaj nemôžu 
stihnúť všetko.

Prítomní bez názoru
A ešte jeden pomyselný reb-
ríček. Sú poslanci, ktorí, keď 
sú prítomní, neváhajú vyjad-
riť svoj názor s predkladaným 
materiálom, či už pozitívny 
alebo negatívny. Ale je zaují-
mavé, že ani jednému sa nepo-
darilo v tomto dosiahnuť hra-
nicu 100, ale ani 90 %, najlepší 
bol poslanec Flandera s 89,34 
%. Na opačnom konci máme 
poslancov, ktorí často nemajú 
na materiál žiaden názor. Pri 
722 hlasovaniach rekordér-

mi sú poslanci s viac ako 200 
zdržaniami sa, alebo nehlaso-
vaniami, aj keď boli prítomní 
(Hrčka 276, Kríž 242, Klein 
237). Či je to veľa alebo málo, 
to nech opäť posúdi verejnosť.

Sila konsenzu
Ak by sme poslancov hod-
notili individuálne, tak mô-
žeme skonštatovať, že nás 
stoja pomerne veľa a vlastný-
mi aktivitami vytvorili toho 
málo (vlastné poslanecké 
materiály). Ale ak zoberieme 
zastupiteľstvo ako kolektívny 
orgán, za posledné štyri roky 
sa toho v Petržalke aj záslu-
hou poslancov vybudovalo 
pomerne dosť. Podstatnú zá-
sluhu na tom má aj „dirigent“ 
samosprávy starosta Bajan a 
poslanci, ktorí s ním vedeli pri 
zložitostiach rokovaní nájsť aj 
kompromisy. Treba teda dú-
fať, že voliči si zvolia do nasle-
dujúceho obdobia takých ľudí, 
ktorí sú ochotní navzájom 
komunikovať, spolupracovať a  
tak spoločne prispieť k ďalšie-
mu rozvoju našej Petržalky.

Do volenia, priatelia!

Správa o stave Petržalky 
po štyroch rokoch
Končí sa štvorročné volebné obdobie starostu 
Petržalky Vladimíra Bajana a tridsiatichpiatich poslancov 
miestneho zastupiteľstva. Viacerí z nich sa pravdepodob-
ne budú uchádzať o dôveru voličov aj v nadchádzajúcich 
komunálnych voľbách, ktoré prezident vypísal na 
15. novembra tohto roka. Pozrime sa preto, čo sa z plánov 
a sľubov podarilo urobiť, čo nie a prečo. Aká je Petržalka 
dnes? Dnes sme si pod drobnohľad vzali aktivity miest-
neho zastupiteľstva a Miestneho úradu Petržalka.
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Dvojstranu pripravili: (tod) a (sv ), foto: archív redakcie

Čo očakávate od svojho poslanca 
v nasledujúcom volebnom období?
Soňa, 55, úradníčka: 

 Aby mal nejaké úradné hodiny, v ktorých by bol nám, ob-
čanom, k dispozícii, aby nás informoval o tom, čo sa v našom 
okolí deje, aby sa konečne postaral napríklad o to, aby sa opra-
vili schody na terasu.

Mária, 42, učiteľka:   
 Páčilo sa mi, ako si na nás našiel čas nás terajší poslanec 

Ján Bučan a vysvetlil nám, čo bude pre náš dom znamenať 
výstavba plavárne. Ako dlho tu bude hluk, prach a podobne. 
Tak by mal podľa mňa poslanec fungovať.

Ján, 35, manažér:    
 Mňa žiadny poslanec nezaujíma. Som presvedčený, že mi aj 

tak s ničím nepomôže a všetci sa starajú len o seba a občan im 
je ukradnutý. Preto ani nechodím voliť.

Laura, 32, predavačka:      
 Mal by nám vedieť vybaviť rekonštrukciu detského ihris-

ka, úpravu vnútrobloku, ale aj to, aby sa častejšie kosila tráva. 
A mal by byť aj on iniciátorom stretnutí, ten ktorý s ľuďmi 
komunikuje nielen pred voľbami. Taký, akým je Vladimír Ko-
vár, náš poslanec, ktorý sa o svoj obvod naozaj stará. 

Poslanci 
bilancovali 
Už en pár týždňov zostá-
va do komunálnych vo-
lieb, preto aj v utorok 
petržalskí poslanci pre-
dovšetkým bilancovali 
svoju štvorročnú činnosť. 
Ako povedal Michal Ra-
dosa, napriek tomu, že
bolo zastupiteľstvo rôz-
norodé, poslanci aj sta-
rosta ukázali, že keď je 
spoločná vôľa, dá sa uro-
biť veľa roboty. Čo všetko 
sa v Petržalke spravilo, sa 
dočítate na tejto strane.

Program utorkového za-
stupiteľstva bol bohatý. 

Poslanci sa oboznámili s prie-
bežným plnením rozpočtu 
a schválili niektoré úpravy 
v ňom. Starosta Vladimír Ba-
jan predložil aj východiská na 
prípravu budúcoročného roz-
počtu. Ako upozornil, ide len 
o ideové východiská, lebo ešte 
nie sú známe ani východiská 
rozpočtu pre mesto, ani pra-
vidlá pre kreovanie rozpočtov 
samospráv, ktoré má schváliť 
vláda.

Poslanci schválili aj VZN 
o rozšírení sortimentu na prí-
ležitostných trhoch a v rámci 
ambulantného predaja, ako aj 
VZN, ktoré zjednocuje pravi-
dlá pri organizovaní trhov. Na 
príležitostných trhoch (napr. 
vianočných) sa bude môcť 
predávať alkohol, v rámci am-
bulantného predaja aj sušené 
ovocie, orechy, medovníky, 
trdelníky a cukrová vata, rov-
nako ako pečené gaštany a ze-
miaky, ale aj varená kukurica, 
pukance a mlieko z mliečnych 
automatov.

Poslanci schválili aj dotáciu 
pre FC Petržalka akadémia vo 
výške 10-tisíc eur.

Miestne zastupiteľstvo sa za-
oberalo aj viacerými návrhmi 
na predĺženie nájmov a pre-
nájmy nebytových priestorov. 
Všetky schválili. Vzalo na ve-
domie aj informáciu o uzatvo-
rených nájomných zmluvách 
k obecným bytom. 

„Práca v samospráve je služ-
ba, ktorej najlepšou vizitkou 
je spokojnosť ľudí. Pravidelné 
stretnutia s ľuďmi, ale aj mno-
hé ocenenia ma presviedčajú o 
tom, že ideme správnou cestou. 
Takou, ktorá z úradu robí servis 
a ten sa rozširuje tak do rozsa-
hu, ako aj kvality. Skúsme sa na 
to pozrieť očami ocenení. 

Petržalka získala Zlatý erb 
za web stránku, Zlaté vedro 
za riešenie podnetov cez por-
tál Odkaz pre starostu. Získali 
sme aj titul Efektívny užívateľ 
modelu CAF, čo dokazuje, že 
sme dobrí manažéri. V sociál-
nych veciach sme inšpiráciou 
pre iných, čo ocenila porota v 
súťaži Oskar bez bariér. Spo-
medzi všetkých bratislavských 
mestských častí sme v rebríčku 
Otvorená samospráva obstáli 
najlepšie. 

Každé ocenenie treba vnímať 
s pokorou a chuťou naďalej po-

Najlepším ocenením je spokojnosť
O hodnotenie práce petržalskej exekutívy sme 
požiadali človeka, ktorý ju vedie – starostu Pe-
tržalky Vladimíra Bajana.

núkať kvalitné služby, rýchly 
servis a zodpovedné riešenia. 
Preto neustále zavádzame 
nové elektronické služby, 
zverejňujeme stále viac infor-
mácií, ako stanovujú zákony. 
S obyvateľmi komunikujeme 
na pravidelných stretnutiach aj 
prostredníctvom on-line disku-
sií. Dokonca sme zrušili poplat-
ky za poskytovanie informácií 
v zmysle zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám. Pe-
tržalka sa výrazne otvára ľu-
ďom, pretože sú partnermi 
a nie rivalmi. 

Verím, že aj naďalej bude-
me prichádzať so službami, 
ktoré sú potrebné a žiaduce. 
Napriek mnohým oceneniam, 
ktoré som v tomto blogu uvie-
dol, som presvedčený, že tým 
najlepším ocenením je spo-
kojnosť ľudí. A presne v tom 
vidím zmysel komunálnej 
politiky.“

  Spýtali sme saPriority, ktoré 
zmenili sídlisko
Prioritné ciele mestskej časti Bratislava-
Petržalka na roky 2011 – 2014 schválilo 
miestne zastupiteľstvo v apríli 2011.
Pozrime sa na to, ako sa podarilo pre-
taviť počiatočné predstavy a plány do 
skutočnosti.

Za všetky spomeňme tie najväčšie – rekon-
štrukciu troch veľkých námestí – Vlastenec-

kého námestia, Ovsišťského námestia a Námestia 
hraničiarov, ktorá sa robí práve teraz, ale aj tri-
nástich vnútroblokov, osadenie vyše 200 lavičiek 
a takmer 400 košov či výsadbu viac ako 300 od-
rastených stromov v 72 lokalitách. Ďalej prvú 
petržalskú verejnú plaváreň, ktorá je momentál-
ne už vo výstavbe, futbalovú tribúnu na Ulici M. 
C. Sklodowskej  a kompletnú prestavbu budovy 
bývalého divadla LUDUS na moderné bowlingo-
vé centrum. Okrem toho v Petržalke pribudol aj 
zimný štadión a postupne mestská časť zrekon-
štruovala aj 18 športovísk pre staršiu mládež.

Viac ako pol milióna eur sa investovalo do opráv 
terás a schodísk, ktoré k nim vedú. Opravených je 
viac ako 6-tisíc m2 chodníkov, výtlkov, obrubníkov, 
priechodov a parkovísk za viac ako 600-tisíc eur.

Dom kultúry Zrkadlový háj má nové dvere a ok-
ná, DK Lúky zasa nové sociálne zariadenia a prístu-
pové schodisko.

Od roku 2010 mestská časť postupne zriadila 
v materských školách 12 nových tried, čo je ekviva-
lentom otvorenia troch nových MŠ.

Ako prvá v Bratislave, dokonca aj na západnom 
Slovensku, v Petržalke vznikla sociálna výdajňa. Od 
septembra 2012 funguje pre Petržalčanov bezplatná 
právna poradňa. Vzniklo v poradí šieste denné cen-
trum pre seniorov a rekonštruovali priestory takmer 
vo všetkých z nich.

Za uplynulé obdobie mestská časť dokázala ušetriť 
najmä na vnútornej prevádzke a tým zainvestovať 
najmä do budov materských, základných škôl a kul-
túrnych zariadení. Prostredníctvom grantov a dotá-
cií Petržalka získala ďalších takmer 1 milión eur. 

Azda najväčším restom pre nasledujúce obdo-
bie je oblasť statickej dopravy. Napriek všetkým 
problémom Petržalka pripravila a schválila zásady 
parkovacej politiky tak, aby mohla odštartovať už 
v januári.          

  Anketa
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HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

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

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

• Viac pre Petržalku:

        - viac škôlok
        - viac športovísk
        - viac aktivít pre dôchodcov
        - viac asu v prírode ako
             v obchodných centrách

jasomtudoma@gmail.com

VZÁJOMNOU SPOLUPRÁCOU K LEPŠEJ BRATISLAVE

Ing. PETER ČIERNIK
Kandidát na primátora Bratislavy

Bratislava pre Petržalku

Ing. JOZEF AUGUSTÍN
Kandidát na starostu Petržalky

Petržalka pre Bratislavu
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HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.
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Rovniankova 4 (terasa za DK Zrkadlový háj)

Otvorené:
Po - Pi
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N E C H T O V Ý  D E S I G N
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3D mihalnice .............................................................................................50 €
Permanentný make-up obočia ...........................................................83 €
Objednávky: 
Ľubka • 0907 556 758

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

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

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

N o v i n k a 
MASÁŽE už od 8 €

objednávky na tel. č.: 0915525462

už aj na facebooku!

PETRŽALSKÉ NOVINY
petrzalskenoviny@gmail.com

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk 
vás pozýva na tieto výlety:

     4. 10. Stredoveký jarmok a Burčiakové slávnosti - Hustopeče doprava 10 €
  11. 10. Jarmok Šimona a Júdu v Štúrove,  
  prehliadka baziliky v Ostrihome doprava 19 €
  17. 10. Tropical Islands – tropické „more“ neďaleko Berlína  doprava 55 €
  25. 10.  Gulášový festival v Mikulove 
  + prehliadka centra Mikulova doprava 14 €
     8. 11. Klobásový festival v Nových Zámkoch  
  + nákup Rakytníka doprava 16 € 
  15. 11. prehliadka jadrovej elektrárne Dukovany 
  a protiatómového krytu v jaskyni Výpustek 
  + múzeum V. Menšíka a A. Muchu v Ivančiciach doprava 20 €

 nástup do autobusu na Hlavnej žel. stanici a na Patrónke v Bratislave
www.jednodenne-vylety.sk              0903 122 438, 0918 987 224

!! Vypýtajte si plán výletov do konca roka 2014 – pošlem vám ho poštou !!



PREDÁM LACNO PC INTEL CELERON, E 3400@2,6 GHz, 1,96 GB RAM, 60 GB + 90 Gb = 150 GB pamäť. 
Klávesnica, monitor, slúchadlá, videokamera, Wi�  modul. Cena: 200 € (pôvodná cena 500 €)

AA taxi EUR0
02 16 022

0903 807 022
0907 807 022
0948 807 022

  Jedna z najlepších
taxislužieb.

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

I N Z E R C I A
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Tradične kvaliTnÉ mäsovÉ výrobkY od miran-a!
Bravčové stehno  ....................4,39 €
Bravčové karé  ........................4,39 €
Bravčové plece  .......................3,99 €
Bravčová krkovička  ...............3,99 €
Bravčový bok  ..........................3,59 €
Kačica  ......................................2,99 €
Sliepka  .....................................2,75 €
Kuracie prsia  ..........................5,49 €
Kuracia zadná štvrť  ...............1,99 €
Šunka  .......................................5,30 €

Vinohradnícky nárez  ............3,30 €
Šunková saláma  ....................3,65 €
Debrecínska saláma  .............4,98 €
Oravská slanina  .....................3,99 €
Domáca klobása  ....................3,30 €
Sedliacka klobása  .................5,60 €
Bravčová klobása  ..................5,60 €
Slovenská točená saláma  ...2,99 €
Jaternice, krvavnice  ..............3,39 €
Pečeňový syr  ..........................3,39 €
Tlačenka  ..................................3,99 €

Nájdete nás v predajniach:
Námestie hraničiarov č. 9, ☎ 62 31 19 04 · Mánesovo námestie č. 7, ☎ 62 24 50 51 · Pribišova č. 4, ☎ 65 31 69 16

akCia
Bravčová masť 500 g 0,99 € – pri kúpe 2 ks + 1 ks ZADARMO

PONÚKAME HOVÄDZIE MÄSO LEN Z MLADÝCH BÝKOV 
+ ČERSTVÉ CHLADENÉ SLOVENSKÉ MÄSÁ
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Parkovanie motorky v paneláku dome minimálne päť dní pred 
dňom konania schôdze. Vý-
sledok hlasovania oznamuje 
ten, kto schôdzu vlastníkov 
alebo zhromaždenie zvolal, a 
to do piatich pracovných dní 
od konania schôdze vlastní-
kov alebo zhromaždenia spô-
sobom v dome obvyklým.

V prípade ak ide o nebyto-
vý priestor, ktorý je v osob-
nom vlastníctve, resp. je v spo-
luvlastníctve len niektorých 
osôb, záleží na týchto osobách, 
ako budú využívať tento pries-
tor, ak sú splnené všetky zá-
konné podmienky na spôsob 
užívania. Ak ide o spoločnú 
časť zariadenie domu/nebyto-
vý priestor je možné, aby vlast-
níci rozhodli, že tento priestor 
sa bude prenajímať vlastníkom 
motoriek za dohodnuté náj-
omné. Pokiaľ ide o spoločnú 
časť/zariadenie domu/nebyto-
vý priestor je možné, aby vlast-
níci rozhodli, že tento priestor 
sa bude prenajímať vlastníkom 
motoriek a ostatným osobám, 
ktoré tam majú uložené veci,  

a to za dohodnuté nájomné.
Ak nedôjde k dohode o uží- 

vaní platí § 12 zákona č. 
182/1993 Z. z. § 12 (1) Vlastník 
bytu alebo nebytového pries-
toru v dome a osoby, ktoré  
s ním žijú v domácnosti, majú 
právo užívať byt alebo neby-
tový priestor v dome, spoloč-
né časti domu, spoločné zaria- 
denia domu, príslušenstvo  
a pozemok, ktorých užívanie 
je spojené s užívaním bytu 
alebo nebytového priestoru  
v dome, a priľahlý pozemok.

(2) Vlastník bytu alebo ne-
bytového priestoru v dome je 
oprávnený prenajať ho inej 
osobe. Nájom a podnájom 
bytu a nebytového priestoru 
v dome alebo jeho časti upra-
vujú osobitné predpisy.“

Od 1. 10. 2014 vstúpi do plat-
nosti novela zákona o vlastníc-
tve bytov č. 205/2014., ktorá 
prináša zmeny, o ktorých sme 
vás informovali v predchádza-
júcich dvoch vydaniach PN.

Michaela Dobríková
Ilustračné foto: autorka

Oslovil nás čitateľ s otázkou či a za akých podmienok je možné 
parkovať v paneláku motorku. S otázkou sme sa obrátili na Hasičský 
a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, odpovedá pplk. Mgr. Beata 
Janatová, zástupkyňa veliteľa útvaru pre prevenciu.

Za Okresné centrum 
Slovenského zväzu 

telesne postihnutých sa 
z Petržalky po druhý raz 
zúčastnili Zdena Kmeťová 
a Henrich Slaušek. Naším 
spoločným rozhodnutím 

bolo, že budeme reprezentovať 
všetko, teda prednes poézie, 
prózy, sólo spev ba aj vo dvo-
jici. Či nebola tréma? Veru bola, 
nabrali sme si na seba dosť! 
Celá súťaž, ktorú sme naozaj 
veľmi trpezlivo a so záujmom 
sledovali, zanechala v nás 
opäť veľa dobrého. Bolo čo 
obdivovať - nové tvorby po-
ézie a prózy, ba aj súťažiacich 
v prekrásnych slovenských 
krojoch... Po skončení súťaže 

zasadla odborná porota, aby 
zhodnotila výkony účinkujú-
cich. 
V súťaži spev v rusínskom ja-
zyku ocenili Zdenku Kmeťovú 
diplomom, vecným darom 
a pamätnou mincou mesta 
Kremnica. V kategórii poézia 
dostala diplom za 1. miesto. 
V kategórii poézia – vlastná 
tvorba získal Henrich Slaušek 
1. miesto.

(upr)

„Uloženie motoriek v panelá-
koch je možné, ak tieto majú 
zriadené a skolaudované, tzv. 
mopedárne, ktoré boli na ten-
to účel určené. Mimo týchto 
priestorov nie je možné mať 
motorky uložené, najmä to nie 
je prípustné na chodbách, na-
koľko tie slúžia ako únikové 
cesty a často aj ako zásahové 
cesty, ktoré musia byť v zmysle 
§ 5 písm. b) zákona č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov 
trvale voľné.“ Ako ďalej doda-
la, nezáleží na tom, či ide o ma-
lý moped alebo silnú motorku. 
Kubatúra motora v tomto prí-
pade nie je rozhodujúca.

Takéto ,,mopedárne“ nájde-
me v niektorých typoch 12-po-
schodových panelákoch. Ide o 
nebytové priestory s vlastným 
vchodom. Ak niekto užíva ne-
bytový priestor k takému úče-
lu, je povinný zaň platiť? A čo v 
prípade ak s rozhodnutím ma-
jiteľa motorky, garážovať ju v 
paneláku, nesúhlasia susedia? 
Upravuje takúto situáciu neja-
ko Domový poriadok? 

Odpovedal nám vedúci tech-
nického oddelenia BP-P Ing. 
Branislav Madáč.

„V zásade ide o to, aký účel 
mal daný priestor v čase ko-
laudácie. Ak bol bytový dom 
daný do užívania aj s ,,mope-
dárňou“ a medzitým neprišlo 
k zmene spôsobu užívania da-
ného priestor, je to jednoznač- 
ne priestor určený na odkla-
danie mopedov. Od momentu 
odkúpenia bytov do osobného 
vlastníctva už o všetkom roz-
hodujú vlastníci. Môžu zmeniť 
účel využitia miestnosti, mô-
žu určiť nájomné pre motorká-
rov, resp. vlastníci motocyklov 
si takúto miestnosť môžu pre-
najať. Je to len otázka dohody 
vlastníkov, nakoľko je pravdou, 
že zvykne ľuďom prekážať, keď 

na správe domu a hlasovaním 
rozhodovať ako spoluvlastník 
o spoločných častiach domu 
a spoločných zariadeniach 
domu, spoločných nebyto-
vých priestoroch, príslušen-
stve a pozemku na schôdzi 
vlastníkov. Oznámenie o 
schôdzi vlastníkov musí byť 
v písomnej forme doruče-
né každému vlastníkovi bytu 
alebo nebytového priestoru v 

jednu miestnu výhradne využí-
va jedinec alebo malá skupina 
vlastníkov (motocyklov v byto-
vých domoch veľa nebýva) a na-
príklad bezplatne.

Domový poriadok ako taký 
nemá podľa našich skúsenos-
tí nejakú zásadnú výkonnú vá-
hu, ak sa nevyužije priestupkové 
konanie, podstatné je uznesenie 
prijaté a schválené vlastníkmi na 
schôdzi, resp. v písomnom hla-
sovaní relevantnou väčšinou.

Jazykom zákona je to tak, že 
stavbu – jej časť možno užívať 
len na účel, ktorý bol povolený v 
kolaudačnom rozhodnutí ( § 82 
ods. 1 v spojení s § 85 ods. 1 sta-
vebného zákona ). Je rozdiel, či 
označenie „nebytový priestor“ je 
nebytovým priestorom v zmys-
le § 2 ods. 3 zákona č. 182/1993 
Z. z. alebo ide o „nebytový pries-
tor“ - spoločnú časť/zariadenie 
domu/nebytový priestor, ktorá 
nie na LV zapísaná ako samo-
statný „nebytový priestor“, resp. 
je, ale je v spoluvlastníctve všet-
kých vlastníkov bytov/nebyto-
vých priestorov v dome. To sa 
dá zistiť z LV.

V prípade ak ide o spoločnú 
časť (zariadenie domu)nebytový 
priestor ktorá je v spoluvlastníc-
tve všetkých vlastníkov bytov/
nebytových priestorov v do-
me potom sa v zmysle právnej 
úpravy o jej nakladaní rozho-
duje v súlade s § 14 ods. 1 záko-
na č. 182/1993 Z. z. t. j. hlaso-
vaním na schôdzi vlastníkov: (1) 
Vlastník bytu alebo nebytové-
ho priestoru v dome má prá-
vo a povinnosť zúčastňovať sa 
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V septembri sa  
v Kremnici konal  
X. ročník celosloven-
skej súťaže v pred-
nese poézie, prózy  
a v speve pod 
názvom Kremnická 
barlička, ktorú 
organizoval Slo-
venský zväz telesne 
postihnutých – 
republikové 
centrum.

Trému 
zažehnal 
úspech
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

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

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

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

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

VÝBER PROGRAMU
OKTÓBER 2014

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Web

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

KLUB ZA 
ZRKADLOM

4.10. | 20:00 | 4 €                 ticketportal
HUDBA RAPU
festival predstavuje nových aj známych hráčov 
na scéne slovenskej hip-hopovej kultúry

12.10. | 17:00, 19:30 | 6 € /8 € *        ticketportal
NESKORO VEČER 
talk show Petra Marcina
verejná nahrávka novej show s exkluzívnymi 
hosťami pre RTVS

16.10. | 19:00 | 5 €               ticketportal
REVUE JARA SLÁVIKA 
talk show s novými kapelami na tému PUNK

25.10. | 19:00 | 9,95 €                  ticketportal
TEPLÁKOVÝ BÁL
32. narodeniny hudobnej skupiny LOJZO 
spojené s vyhodnotením festivalu Petržalská 
baretka 2014 

ARTKINO
ZA ZRKADLOM

premietanie NE, PO, ST o 20:10; 
program na www.kzp.sk

DOM KULTÚRY 
LÚKY

3., 10., 17. a 24.10. | 19:00 a 19:30   
MUSIC CLUB
vystúpenia amatérskych skupín

5.10. a 26.10 | 15:00 | 2 €  
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečno-zábavné popoludnia

9.10. a 23.10. | 18:30 | 3 € | 5 € rodič + dieťa 
BUBNOVAČKA ORCHESTRA
spoločná zábava pri spoločnom bubnovaní 

18.10. | 20:00 | 3 € | 4 € *
OLDIES PÁRTY – Dj Karol
diskotéka nielen pre mladých

30.10. | 19:00 | 2 €              ticketportal
CESTOVATEĽSKÝ KLUB 
HRANICOU SLOVENSKOU
fotografi e J. Sklenára spojená s prednáškou

DETSKÁ SCÉNA
utorky a štvrtky | 10:00 – 11:30 | 2 €
VÝTVARNÝ ATELIÉR 

ORGANIZOVANÉ PODUJATIA
PRE ŠKD - TVORIVÉ DIELNE | 1 €
informácie: www. kzp.sk a tel. 0903 717 692

CC
CENTRUM

19. 10. | 17:00 | 2€ | 3€ 
MOMENTUM MUSICUM                                                
cyklus komorných koncertov - ZNÁME MELÓDIE
účinkujú študentky Konzervatória v Bratislave 

VÝSTAVY

1. - 17. 10. | vstup voľný
WORK IN PROGRESS   

22. 10.  - 14. 11. | vstup voľný
SNACKS SNAP SHOT 
– FOTOGRAFIE KAŽDODENNOSTI 

PROGRAMY PRE DETI

7., 14., 21., 28.10. |  16:30  | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY

1.,8., 15., 22., 29. 10. | 09:00, 10:30 | 1 € | osoba
ČARBANIČKY

2., 9., 16., 23.10. | 15:00, 16:15 | 2,50 €
KERAMKO

10.10. a 24.10. | 10:00 | 2 € (osoba)
MAMIČKÁREŇ

ORGANIZOVANÉ PODUJATIA 
PRE MŠ  - MAĽOVANÁ ŠKÔLKA
PRE ZŠ A ŠKD - VÝTVARNÉ A KERAMICKÉ 
DIELNE | 1 €
informácie: www. kzp.sk a tel. 0917 711 090

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ

3.10. | 19:00 | 6 €                              ticketportal
POUTNÍCI
koncert českej bluegrassovej skupiny

8.10. a 29.10. | 14:00 | 1 €
KROK SUN KROK
výučba spoločenských tancov pre seniorov

10.10. | 18:00 | 8 €    
POĎAKOVANIE
folklórny večer venovaný spomienke na manželov 
Kubalovcov, pri príležitosti 65. výročia FS Trenčan 
z Trenčína, životného jubilea  Hedky Šimonekovej, 
Naďky Čermákovej a Beátky Čečkovej

12.10. | 10:00 | 2 €    
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
KEĎ MAMA NIE JE DOMA
detské predstavenie - bábkové divadlo Piki

21.10. | 19:30 | 8 € | 10 € *              ticketportal 
GALAKONCERT KOMORNEJ OPERY BRATISLAVA 
A SISI LELKES SKLOVSKEJ       
zahájenie sezóny 2014/2015
účinkujú: sólisti, zbor a orchester KOB
dirigent: Lukáš Kunst Lederer 

25.10. | 14:00 | vstup voľný
PETRŽALSKÁ BARETKA 2014
2. ročník tematickej celoštátnej súťaže zameranej 
na humornú hudobnú a literárnu tvorbu

26.10. | 10:00 | 2 €    
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
ANNA MALÁ ČARODEJNICA
detské divadelné predstavenie - Teatro Neline

29.10. | 17:00 | 10 €                         ticketportal
SPIEVANKOVO
interaktívny koncert pre deti

DETSKÁ HERŇA  
utorky a štvrtky | 10:00 – 11:30 | 1 € | osoba
pre mamičky s deťmi do 5 rokov

ORGANIZOVANÉ PODUJATIA 
PRE ZŠ a ŠKD - TVORIVÉ DIELNE | 1 €
informácie: www. kzp.sk a tel. 0917 711 086

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

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

ĎALŠIE PODUJATIA NA WWW.KZP.SK

Partneri
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06.10. | 16:00 | DK Zrkadlový Háj | Rovniankova 3

Účinkuje: ZUŠ Albrechta, ZUŠ Prokofievova, Melódia – seniorský spevácky zbor, Kmeťo band, Partia – folklórny súbor; moderuje: Nora Beňačková

Mestská časť Bratislava-Petržalka a Kultúrne zariadenia Petržalky Vás pozývajú na

12.10. | 15:00 | DK Lúky | Vígľašská 1
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ

tanečno -  zábavné popoludnie s hudobnou 
skupinou Saturn s ukážkami orientálnych tancov

13.10. | 15:00 | CC Centrum | Jiráskova 3
ROKY PRED OPONOU

posedenie s Gizkou Oňovou 

13.10. | 17:00 | MK Petržalka | Vavilovova 26
VOLALI STE ZÁCHRANKU ?

beseda s MUDr. Viliamom Dobiášom, 
Prezidentom Slovenského Červeného kríža, vysokoškolským 

pedagógom, záchranárom a Petržalčanom o jeho knihe 

14.10. | 10:00 | MK Petržalka | Dudova 2
UKRADNI TRI VAJCIA, DREVENÝ TATO

beseda s Tomášom Janovicom a deťmi 
zo ZŠ na Dudovej ul. o jeho tvorbe pre deti

14.10. | 15:00 | DK Zrkadlový Háj | Rovniankova 3
NESTARNÚCE MELÓDIE

tanečno-zábavné popoludnie s hudobnou skupinou Party time 
s odovzdávaním cien víťazom stolnotenisového turnaja 

o pohár starostu MČ Bratislava-Petržalka

15.10. | 9:30 | DK Zrkadlový Háj | Rovniankova 3
SPOMIENKOVÁ VYCHÁDZKA

návšteva  cintorína padlých vojakov v I. svetovej vojne 
a  bunkru BS8 z II. svetovej vojny spojená s opekaním 

zraz návštevníkov o 9:30 pred DK Zrkadlový Háj

15.10. | 10:00 | MK Petržalka | Furdekova 1
 MOJKA, JOJKA, KOMÍNOVÁ STRIGA 

A BARANČEK ALBERT
beseda s Rudolfom Dobiášom o jeho knihe

15.10. | 11:00 – 13:00 | DK Lúky | Vígľašská 1
NÁVŠTEVA ATELIÉRU

prezentácia práce výtvarného ateliéru pre seniorov a so seniormi

16.10. | 15:00 – 16:30 | DK Lúky | Vígľašská 1
TANCUJEME PRE RADOSŤ A ZDRAVIE

tanečná škola Viery Sádovskej pre seniorov

16.10. | 17:00 | MK Petržalka |  Vavilovova 26
MOJE SKÚSENOSTI ZA SVETOVEJ 

VOJNY, DENNÍK ČESKOSLOVENSKÉHO 
LEGIONÁRA Z ROKOV 1914-1920

beseda o knihe Jozefa Klempu
hostia: Daniela Marsinová, Viera Melišková  

a historik Peter Chorvát

17.10. | 9:30 -12:00 | DK Lúky, Vígľašská 1
ROZUM DO HRSTI

súťažno-zábavné dopoludnie so spoločenskými hrami: 
Človeče, nehnevaj sa, Dáma, Sudoku a Žolík

17.10. | 14:00- 20:00 | DK Zrkadlový Háj | Rovniankova 3
 JABLKOBRANIE

zábavno-súťažné podujatie pri príležitosti 
Medzinárodného dňa jablka  

program: 
súťaž o najlepší jablčný koláč, najkrajšie vyzdobené jablko, zaujímavé 
súťaže, tvorivá dielňa pre seniorov s deťmi na tému jablko, prezentácie 

výrobkov a tovarov spojených s jablkami a iné

19.10. | 15:00 | DK Lúky | Vígľašská 1
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ

tanečno – zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou Kartágo trio

a tanečnými ukážkami seniorov 
pod vedením  Viery Sádovskej

07.10. | 15:00 | DK Zrkadlový Háj | Rovniankova 3 
NESTARNÚCE MELÓDIE

tanečno - zábavné popoludnie v country štýle 
s hudobnou skupinou  Belasí 

a s tanečnou skupinou  Saltarello 

08.10. | 9:00 | CVČ | Hrobákova
STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

finálové stretnutie o Pohár starostu 
MČ Bratislava-Petržalka

 
08.10. | 17:00 | DK Zrkadlový Háj | Rovniankova 3

PREMENY
vernisáž výstavy amatérskych umelcov 

- práce z dreva, drôtu a slamy
výstava otvorená po-pi od 10:00-12:00 a 13:00-18:00 

trvanie výstavy do 20.10.2014

09.10. | 10:00 | DK Lúky | Vígľašská 1
DANUBE STORY – DUNAJSKÝ PRÍBEH

premietanie nového dokumentárneho filmu - 
od prameňa rieky po jej ústie pretkaného príbehmi 

zaujímavých ľudí, spojené s besedou  s autormi filmu

09.10. | 16:00 | DK Zrkadlový Háj | Rovniankova 3
PETRŽALSKÁ SVADBA

humorné spracovanie svadby v podaní 
petržalských seniorov

réžia: Patrícia Žáčiková, hudobné úpravy: Pavol Vakoš

10.10. | 10:00 | areál reštaurácie Rančík | Starohájska
PÉTANQUE

súťaž pre seniorov

13.10. | 15:00 | CC Centrum | Jiráskova 3
ROKY PRED OPONOU

posedenie s Gizkou Oňovou 

13.10. | 17:00 | MK Petržalka | Vavilovova 26
VOLALI STE ZÁCHRANKU ?
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zo ZŠ na Dudovej ul. o jeho tvorbe pre deti
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20.10. | 17:00 | DK Zrkadlový Háj | Rovniankova 3

záverečný program podujatia SENIORFEST 2014

zmena programu vyhradená
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Slečny skúšajú na ceste  
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

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

Pred niekoľkými dňami ma zastavili policajti a po kontrole 
dokladov odo mňa žiadali, aby som im ukázal lekárničku. 

Potom sa ma slečny z Červeného kríža spytovali na pravidlá 
prvej pomoci. Policajti mi povedali, že preverujú úroveň ve-

domosti vodičov z poskytovania prvej pomoci. Zaujímalo by 
ma, do akej miery majú policajti pri cestnej kontrole právo 

kontrolovať kufor môjho auta a či som povinný odpovedať na 
otázky skúšajúcim pracovníčkam Červeného kríža alebo iným 

osobám, ktoré nie sú policajtmi vykonávajúcimi dozor nad cest-
nou premávkou. Mám svoje roky a nepripadá mi vhodné, aby ma 

z pozície štátnej moci skúšala slečna na ceste.      E. L. (gmail.com) 

V  zmysle ustanovenia § 23 Zá-
kona o Policajnom zbore - zá-

kon č. 171/1993 Z. z. v platnom 
znení, je policajt pri plnení úloh 
vyplývajúcich mu z tohto zákona 
oprávnený vykonať prehliadku 
dopravného prostriedku v prípa-
de, ak má podozrenie, že použí-
vaním dopravného prostriedku, 

na dopravnom prostriedku alebo 
v súvislosti s ním bol spáchaný 
trestný čin. Platí to aj pri pátraní 
po hľadaných osobách, zbraniach, 
strelive, výbušninách, omamných 
a psychotropných látkach a je-
doch a veciach pochádzajúcich  
z trestnej činnosti alebo súvisia-
cich s trestnou činnosťou. Naprí-

klad, ak by sa vozidlo pohybovalo 
v miestach, kde bol spáchaný 
trestný čin, môže vás policajt za-
staviť a skontrolovať vaše vozidlo. 
Vždy má však povinnosť oznámiť 
vodičovi dôvod prehliadky. V prí-
pade kontroly povinnej výbavy 
motorového vozidla môže policajt 
požiadať vodiča, aby mu otvoril 

batožinový priestor a do vozidla 
nazrieť alebo vyzvať vodiča, aby 
mu povinnú výbavu ukázal, sám 
ju vyhľadávať nesmie. 

Dopravno-bezpečnostná akcia 
môže byť realizovaná v súčinnos-
ti s rôznymi zložkami - finančnou 
správou, inšpektorátom práce, 
cudzineckou políciou či školákmi 
(známe Jablko – Citrón). Výnimkou 
teda nie je ani Slovenský Červený 
kríž (SČK), ktorého členovia kon-
trolujú úplnosť, expiráciu a jednot- 
livé súčasti autolekárničky, ako 
zákonom určenú povinnú výba- 
vu motorového vozidla. Na pre-
verovanie úrovne vedomostí vo- 
dičov z poskytovania prvej pomo-
ci, resp. dopravných prepisov v sú-
vislosti s cestnou premávkou pria-
mo na komunikácií, SČK ani polícia 
nemajú žiadny právny podklad. 
Záleží len na dobrej vôli vodičov, 
či previerku svojich teoretických a 
praktických vedomostí akceptujú 
alebo sa slušne ospravedlnia.  

Zachrániť život inému je povin-
nosťou každého človeka. Poznať 
základné pravidlá poskytovania 
prvej predlekárskej pomoci pri 
udalostiach ohrozujúcich život 
a zdravie a túto pomoc vedieť aj 
poskytnúť by mal každý, kto ju 
vzhľadom na okolnosti má mož-
nosť poskytnúť bez nebezpečen-
stva pre seba alebo iného (Trestný 
zákon § 177 a § 178). Za potrebnú 
pomoc sa považuje pomoc, ktorá 
je dostatočná na odvrátenie alebo 
zníženie nebezpečenstva smrti či 
ďalšej ujmy na zdraví poškodené-
ho. Môže byť poskytnutá ošetre-
ním priamo na mieste, osobným 
prevozom na odborné pracovisko, 
privolaním záchrannej služby, atď., 
pričom postup závisí od aktuálnej 
situácie. Tu niet nad čím uvažovať, 
z tohto pohľadu sa dopravno-pre-
ventívna akcia polície v súčinnosti 
s členmi a dobrovoľníkmi SČK javí 
ako rozhodné plus a každý vodič 
by takúto spoluprácu mal privítať.

Výživné ako záťaž

Otec detí je právoplatným 
rozsudkom súdu zaviazaný 

plniť v určenom rozsahu voči ma-
loletým deťom svoju vyživovaciu 
povinnosť. Ak váš bývalý manžel 
dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá 
vykonateľné rozhodnutie vo veci 

výživného na vaše maloleté deti, 
môžete podať návrh na exekúciu 
podľa zákona o súdnych exekú-
toroch a exekučnej činnosti (Exe-
kučný poriadok). Svoj návrh na 
vykonanie exekúcie môžete po-
dať u ktoréhokoľvek exekútora 

bez ohľadu na to, kde majú vaše 
maloleté deti, vy alebo otec detí 
trvalý pobyt. Z návrhu musí byť 
zjavné, ktorému exekútorovi je 
určený, kto ho robí, ktorej veci sa 
týka, čo sleduje, musí byť podpí-
saný a datovaný. Okrem toho ná-

vrh musí obsahovať aj označenie 
účastníkov, ich bydlisko, zamest-
návateľa, zástupcu a vymedzenie 
vymáhaného nároku, prípadne 
označenie dôkazov, ktorých sa 
dovoláva. K návrhu je potrebné 
pripojiť rovnopis súdneho roz-
hodnutia opatrený potvrdením 
o jeho vykonateľnosti - exekučný 
titul, ktorým je vykonateľné roz-
hodnutie súdu. Bližšie informácie 
vo veci a pomoc vám poskytne 
každý exekútorsky úrad, spraco-
vať vlastný návrh podľa interne-
tových vzorov neodporúčam. 

Argumentácia vášho bývalé-
ho manžela o kompenzácii sumy 
zvýšeného výživného na maloleté 
deti darmi je neopodstatnená. Ak 
ide o výživné na maloleté dieťa nie 
je možné veci, či už ide o šatstvo, 

hračky alebo iné dary, považovať 
za vzájomné započítanie pohľadá-
vok, a to ani formou dohody, nieto 
jednostranným rozhodnutím po-
vinného. Konanie vášho manžela 
môže naplniť aj skutkovú podsta-
tu prečinu zanedbania povinnej 
výživy v zmysle § 207 Trestného 
zákona. Trestné oznámenie pre 
podozrenie zo spáchania preči-
nu zanedbania povinnej výživy je 
možné podať za predpokladu, že 
povinná osoba neplní vyživovaciu 
povinnosť najmenej tri mesiace  
v období dvoch rokov. 

Nedajte na slová svojich kama-
rátok, otec detí nerobí vám alebo 
vašim deťom žiadnu láskavosť. Pl- 
ní, alebo mal by plniť výživné, kto-
ré by nemalo byť súdnou záťažou, 
ale rodičovskou povinnosťou.

Pred rokom a dvomi mesiacmi som požiadala súd o zvýšenie výživného na moje deti, se-
demročnú dcéru a päťročného syna. Súd môjmu návrhu vyhovel, bývalý manžel mi však 
odvtedy neposlal ani euro navyše. Posiela len toľko ako pred zvýšením, stáva sa, že neza-
platí často aj dva či tri mesiace. Zdôvodňuje to tým, že za peniaze, o ktoré mu súd zvýšil 
výživné, kupuje deťom rôzne oblečenia a darčeky. Deťom raz kúpil topánky a dcére vet-
rovku a na Vianoce im dal pod stromček malé darčeky. Keď výživné nepošle, vyhovára sa, 
že musel súrne niečo zaplatiť, ale ja viem, že je to jeho pomsta za to, že som žiadala viac 
na deti. Kamarátky mi radia, aby som to nechala tak, nech som rada, že mi peniaze občas 
posiela a ešte aj niečo deťom kúpi. Vraj keď do neho budem zabŕdať, nedá mi nič. Čo mám 
urobiť, aby mi na deti platil ako rozhodol súd a každý mesiac?                 Inge (chello.sk)

Babka na dožitie

Problematiku doživotného uží- 
vania nehnuteľnosti upravuje 

§ 151n a nasledujúce ustanove-
nia Občianskeho zákonníka č. 
40/1964 Zb. v platnom znení. Vec-
né bremená obmedzujú vlastníka 

nehnuteľnej veci v prospech nie-
koho iného tak, že je povinný nie-
čo trpieť, niečoho sa zdržať alebo 
niečo konať. Práva zodpovedajú-
ce vecným bremenám sú spojené 
buď s vlastníctvom určitej nehnu-

teľnosti, alebo patria konkrétnej 
osobe. V zmysle § 151o vecné bre-
mená vznikajú písomnou zmlu-
vou, na základe závetu v spojení 
s výsledkami konania o dedičstve, 
schválenou dohodou dedičov, 

rozhodnutím príslušného orgánu 
alebo zo zákona. Na nadobud-
nutie práva zodpovedajúceho 
vecným bremenám je potrebný 
vklad do katastra nehnuteľností, 
čo sa, ako píšete, stalo, a to na zá-
klade závetu a následného dedič-
ského konania. 

Vecné bremená zanikajú roz-
hodnutím príslušného orgánu 
alebo zo zákona. V prípade, ak 
právo zodpovedajúce vecnému 
bremenu patrí určitej osobe, 
vecné bremeno zanikne najne-
skôr jej smrťou alebo zánikom, a 
to v zmysle § 151p ods. 4 vyššie 
citovaného zákona. K zániku prá-

va zodpovedajúceho vecnému 
bremenu na základe zmluvy, 
ktorou by sa váš otec a vaša sta-
rá mama dohodli o predmetnej 
veci, je potrebný vklad do katastra 
nehnuteľností. Bez súhlasného 
prejavu vôle vašej starej mamy, 
prípadne bez jej vedomia nie je 
možné tento úkon realizovať. Za 
určitých okolností by bolo možné 
vecné bremeno doživotného uží-
vania zrušiť aj rozhodnutím súdu. 
Postup v tomto prípade závisí od 
viacerých okolností týkajúcich sa 
nielen práva, ale aj morálky. Po-
skytnutá odpoveď vyplýva z da-
ných informácií.

Dedinský rodinný dom na strednom Slovensku patrí otcovi, ktorý ho získal dedičstvom. 
Pred niekoľkými rokmi dedo napísal poslednú vôľu, v ktorej mu dom zanechal, ale záro-
veň má babka v ňom právo dožitia, čo je zaznačené aj v liste vlastníctva. Spolu s rodičmi 
by sme chceli dom predať a získané peniaze použiť na kúpenie bytu pre moju manželku  
a malé dieťa, s ktorými zatiaľ žijem u rodičov nevesty. Naša babka však s predajom  nesú-
hlasí, stále hovorí, že svoj život chce dožiť v dome, v ktorom žila. Zaujímalo by ma, aké sú 
možnosti zrušenia doživotného užívania domu. Ďakujem .                       Vladislav (zoznam.sk
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Kriminálna polícia sa obracia na 
občanov so žiadosťou o pomoc 
pri pátraní po týchto osobách. In-
formácie oznámte na najbližšom 
policajnom útvare, alebo na te-
lefónnom čísle 158, prípadne na 
e-mail patranie@minv.sk. 

Popis osoby: je 175 cm vysoký, štíh- 
lej postavy, má oválnu tvár, krátke 
hnedé vlasy, čelo vysoké, oči hnedé, 
nos rovný. Na menovaného vydal 
Okresný súd Bratislava II príkaz na 
zatknutie pre trestný čin krádeže 
spolupáchateľstvom a Okresný súd 
Bratislava V pre trestný čin neopráv-
neného používania cudzieho moto-
rového vozidla.

Popis osoby: je 170 cm vysoký, 
štíhlej postavy, má hnedé vlasy, ob-
dĺžnikovú tvár, čelo vysoké, nos rov-
ný. Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava II príkaz na zatknutie 
pre úmyselný prečin nedovolenej 
výroby omamných a psychotrop-
ných látok, jedov alebo prekurzorov, 
ich držanie a obchodovanie s nimi.

Popis osoby: je 180 cm vysoký, 
štíhlej postavy, má obdĺžnikovú tvár, 
čelo vysoké, oči modré, nos rovný. 
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava II príkaz na dodanie do vý-
konu trestu pre trestný čin znásilnenia 
a pohlavného zneužívania a Okresný 
súd Bratislava IV vydal na menované-
ho príkaz na zatknutie pre trestný čin 
zanedbanie povinnej výživy.

Daniel
GYURKOVICS
(37)
z Bratislavy 

Miroslav
NAGY
(42)
z Bratislavy

Alexander
CSÖLLE 
(42)
nar. v Dunajskej 
Strede

Krimifórum

O troch bratoch a kare

Stranu pripravil Jaroslav Gründler  • grundler@chello.sk

Ten najmladší, fiškus aký-
si, sa zjančil, bo kdesi 

ucho podstrčil a zvedel, že za 
siedmimi horami, siedmimi 
morami a jedným oceánom 
je dobré kráľovstvo, ktoré 
pre dobro iných  kráľovstiev 
občas bombami ich obdarí, 
popritom aj svoje strategické 
záujmy ochráni. A do tejto 
rozprávkovej oázy vybral sa 
Hlúpy Jano (24), lebo tak ho 
podkušiavali, aby si zarobil 
nejaké toliariky, ktoré doma 
zužitkovať chcel formou ich 
transformácie na nehnuteľ-
nosť v rodnom kraji neví-
danú. I darilo sa Janovi náš-
mu, z čoho vidieť bolo, že nie 
každý rozprávkový Jano musí 
byť ten, čo sečku pod širá-
kom nosí a nie každý hlupák 
Janom nazývať sa musí. Po-
tom však od starkej smrtný 
list dostal, že v ďalekej do-
movine dedko jeho na prav-
du božiu sa odobral, a tak 

po časoch lopoty airkartu si 
zakúpil, toliare konvertibil-
né do značkového batôžka 
zbalil a na cestu sa vystro-
jil. Takto cool vystrojený sa  
v rodnej vieske, v tieni hradu 
stoličného ukrytej, jedného 
dňa ukázal. I zajasali bratia 
na podpore sa nudiaci, že žiť 
zasa vovedno budú.  

Do čiernej zeme v úcte svä-
tej telo dedka uložili, bohu 
dušu hriechmi nezaťaženú 
odporučili a na hostine 
smutnej slovko - dve o ma-
jetku prevraveli, lebo chyža 
naskutku len jeho bola. Sy-
novia moji dvaja, počuť sa dal 
otec troch bratov, bude vaša 
len, nám už s mamou stačí 
chalupa, v ktorej ste detstvo 
nechali a Jano náš ten zas to-
liariky si priniesol. Zbuduje 
si on onakvejší palác. Trúnku 
viac ako sa patrilo dolu gágo-
rom pustili, z karu veselica 
sa stala. I svitlo rodine smú-

tiacej, že nie všetko sa chystá 
byť s kostolným poriadkom, 
dedičstvom nazývaným. Čo- 
že ste otec rozum potratili 
a či som ja od macochy, len 
tak chytá dych do seba, aby 
im odrazu všetko vypovedal 
Jano, ktorý z dedovizne tiež 
kus odvaliť chcel. I pustili sa 
do seba najprv jazykom, po-
tom i kyje zo stolíc v krčme 
našli svoje ruky. Mastili sa vo-
vedno traja bratia aj otec ich, 
pridali sa i podaktorí krstní. 
Nečakali smútiaci hodovníci 
až z iskry oheň príde, pobrali 
päty na plecia, kým krčmár  
a pandúri inkasovať začnú. 

Vykĺbené údy Janovi na-
pravili, bylinným odvarom 
krstnú ošetrili, ženičky slzy 
osušili, do šatlavy mestskej 
potom spolu s bratmi aj 
otca zahasprili. A tak ako 
to už býva, zazvonil zvonec  
a jednej rozprávky je koniec. 
Koniec?

Cól sem - cól tam, do 150 cm 
aj tak parádne chýba.              foto: (jgr)

V jednom malom kráľovstve, kde sa korupcia sypala a klamstvo lia-
lo, žili dedko s babkou, a tak ako iní starkí, aj oni boli chudobní ako 
tá kostolná myš, aj keď chyža ich v marginálnej osade zbudovaná 
nebola. A mali troch vnúčikov, jedného otca jednej matere synov,  
z ktorých troch statných junákov vyrástlo. 

V Bratislavskom kraji za prvých osem mesiacov roka 2014 zaznamenali policajné štatistiky 108 prípadov trestného činu Výtržníctvo (SR 623), na základe ktorých 
bolo vyšetrovaných 93 osôb (objasnenosť 67 %), 38 osôb spáchalo čin pod vplyvom alkoholu. Tak vraví paragraf 364 Trestného zákona v súvislosti s výtržníc-
tvom: Kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že napadne iného, 
hanobí štátny symbol, hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku, hrubým spôsobom ruší zhromaždenie občanov alebo priebeh športového alebo kultúrneho 
podujatia, alebo vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu alebo iných patologických sexu-
álnych praktík, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby – odňatie slobody na šesť mesiacov až tri 
roky - je závažnejší spôsobom konania, osobitný motív a.i.)

 Viete, že...

... od 1. januára do 21. 
septembra sme v našom 
kraji zaznamenali 1 702 
dopravných nehôd, čo je 
o 26 menej ako v rovna-
kom období vlaňajška? Pri 
týchto nehodách prišlo o 
život 26 osôb, z toho osem 
chodcov a dvaja motoristi, 
ťažko zranených bolo 70 
osôb. Počet usmrtených 
oproti identickému obdo-
biu roku 2013 predstavuje  
v našom kraji nárast 136 
percent. Oproti rovnaké-
mu obdobiu vlaňajška 
zahynulo na cestách Slo-
venska o 48 osôb (33 %) 
viac!  
... v období od 10. 9. do 
23. 9. nahlásili v našom 
kraji krádež 37 moto-
rových vozidiel, z toho  
v Petržalke 3 (Lietavská, 
Smolenická, Medveďo-
vej)? V noci potiahli 33 
a cez deň štyri vozidlá. 
Nohy dostal aj prívesný 
vozík, plachtový príves 
naložený hygienickým 
tovarom a štvorkolka Ya-
maha Raptor. Zlodeji mo-
torových vozidiel pauzo-
vali 14. septembra.

Nepriateľ bytoviek 
V bytovom dome na Budatínskej ulici 
si to Michal (32) z Bratislavy najprv na  
9. poschodí rozdal s výťahovým zr-
kadlom a displejom panela obsluhy. Po 
ľahkom víťazstve sa presunul na 1. po-
schodie, kde zlikvidoval časť posuvných 
dverí nákladného výťahu a svoj boj zavŕ-
šil na prízemí rozbitím sklenenej výplne 
na vchodových dverách. Vlastníci bytov 
a nebytových priestorov prišli o 798 eur, 
nepriateľ bytoviek získal ako cenu prí-
slušné obvinenie.  

Smrť na koľajach
Medzi železničnou stanicou Bratislava - 
Petržalka a železničnou stanicou Rusovce 
zrazil osobný vlak muža, v čase nešťastia 

neznámej totožnosti, ktorý ležal na koľa-
jisku. Napriek tomu, že rušňovodič použil 
rýchlobrzdu, nehode zabrániť nedokázal. 
Podľa ohliadajúceho lekára príčinou smr-
ti boli devastačné zranenia nezlučiteľné 
so životom.  

Dojazdil k súdu
Na Budatínskej ulici dojazdil so svojím 
autom Range Rover ďalší vodič, ktorý si 
myslel, že vodičský preukaz je zbytočný 
prežitok minulosti. Nebolo to tak. Počas 
kontroly totiž policajti zistili, že Peter (36) 
z Bratislavy má do novembra 2017 ulože-
ný zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. 
Okrem pobytu za policajnými mrežami si 
vyslúžil aj príslušné obvinenie a nádej byť 
čo najskôr odsúdený, vďaka tzv. „super 
rýchlemu konaniu“ až na dva roky. 

 Z policajného bloku
Tipoval so zbraňou
Stávkovú kanceláriu na Nobelovom ná-
mestí navštívil nateraz neznámy muž, 
ktorý si pod hrozbou zbrane vzal 900 eur. 
Svoj lup si muž strednej postavy v čiernej 
mikine s kapucňou vložil do čiernej igeli-
tovej tašky a ušiel.
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ZELENÁ LINKA / PODNETY, POSTREHY A NÁVRHY
V oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej časti Bratislava-Petržalka môžete oznámiť prostredníctvom 

„zelenej linky“ 02/ 63 820 158. 

Informácie o MP VPS nájdete na stránke www.mpvps.sk

I N Z E R C I A

dostupné nájomné byty

riešenie nedostatku kapacity 
predškolských zariadení

Rusovská cesta 5, BA-Petržalka, 
www.good� ve.sk

5% ZĽAVA 
V REŠTAURÁCII 
Z  À LA CARTE

vystrihni kúpón  

 prijíma 
nových pacientov

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

ANDRUSOVOVA 11, BRATISLAVA 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

YO
GA IN DAILY LIFE

THE SYSTEM

Gram praxe vyváži tony teórie

Systém Joga v dennom živote®, 
podľa ktorého sa cvičí v Petr-

žalke, ako aj na iných miestach 
v Bratislave, obsahuje všetky tie-
to techniky prispôsobené potre-
bám a  možnostiam moderného 
človeka. Základnými piliermi 
zdravia a dlhého života sú te-
lesné cvičenia (ásana) a  dycho-
vé cvičenia (pránajáma). Ásana 
nie je akýkoľvek pohyb, týmto 
pojmom sa označuje vedomé 
zaujatie a zotrvanie v pozíciách, 
ktoré zlepšujú našu pohybli-
vosť, posilňujú svaly a prekrvu-

jú vnútorné orgány. Pravidelné 
cvičenie ásan podporuje látko-
vú výmenu a posilňuje imunit-
ný systém. Druhým pilierom je 
pránajáma, ktorá zlepšuje okys-
ličenie a prečistenie krvi, posil-
ňuje pľúca a  srdce a takisto po-
máha odstrániť stres, nervozitu 
a napätie. Najlepším spôsobom, 
ako pomôcť začleniť tieto tech-
niky do praxe, sú kurzy jogy. 
Bližšie informácie o miestach 
cvičení, zameraniach kurzov, 
časoch a kurzovnom nájdete 
na webovej stránke: 

Už tisícročia ľudia pozorujú, ako pohyb a dych úzko súvisia 
s našimi myšlienkami, pocitmi, náladou a výkonnosťou. 
Výsledkom sú zostavy telesných, dychových, relaxačných, 
očistných a meditačných techník známych pod menom JOGA.

www.JogavDennomZivote.sk/bratislava
ZÁPIS NA JESENNÉ KURZY PRÁVE PREBIEHA
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Útok na majstrovský titul!
 Pozvánka

Cena ADELI Medical 
Centra 
V nedeľu 5. októbra (o 14. h) je na-
plánovaný prvý z posledných ok-
tóbrových mítingov v Starom háji 
s vrcholom dňa Jesenný hendikep 
– (rovina I. kategórie na 1 800 m 
pre 3-ročné a staršie kone). Na 
programe je spolu osem rovino-
vých dostihov s pestrým sprievod-
ným programom - tombola, z kto-
rej výťažok bude použitý na liečbu 
6-ročného Dominika, maľovanie 
detských tváričiek, vystúpenie 
jazdnej polície a nebude chýbať 
ani obľúbené vozenie detí na ko-
níkoch. Rodičia a deťúrence, ne-
váhajte a príďte do krásneho areá- 
lu petržalskej „dostižky“! Viac na 
www.dostihy.sk.

V úvodnom zápase vyhrali 
vo Zvolene 6:0, ale v ďal-

šom doma podľahli Prešovu 
1:2. O novinkách a ambí- 
ciách družstva, ktoré v minu-
lej sezóne skončilo ako štvrté, 
sme sa porozprávali so 41-
ročným trénerom a Petržal-
čanom Romanom Vargom.
 
Aká bola príprava na novú 
sezónu, splnila vaše očaká-
vanie? 

Do polovice apríla sme 
ešte trénovali na ľade, potom 
dievčatá dostali dva týždne 
voľna a prípravu na novú 
sezónu sme odštartovali 4. - 
5. mája. Letná príprava bola 
zväčša na Železnej studničke 
a na Kolibe, lebo sme toho 
názoru, že lepšie je chodiť s 
tímom inde mimo ľad a zim-
ný štadión. V týchto lesopar-
koch sme našli dosť možnos-
tí na všestrannú prípravu, 
na vytrvalostné a silové tré-
ningy. Kondičný program, 
ktorý sme mali naplánova-
ný, sme splnili. Potom sme 
sa vrátili na ľad, medzitým 
sme absolvovali sústredenie 
v Námestove na Orave, kde 
sme našli vskutku vynikajúce 

a Herichová. Áno, do ŠKP 
dostali pozvánku aj niekto-
ré naše dievčatá, medzi 
nimi aj Jana Kapustová, ale 
dali prednosť nášmu klubu. 
Účasť  v ŠKP nie je povinná, 
je to dobrovoľná vec, vekový 
priemer tohto tímu je okolo 
16,4 roka. 

Aké je zázemie ženského ho-
keja v Petržalke?

V podstate nie je žiadne, 
lebo HC Petržalka 2010 už 
nejako vehementne nepod-
poruje ženský hokej, dal 
prednosť seniorskému hoke-
ju. Tým, že sme sa korektne 
dohodli na tom, že zostáva-
me v tomto klube, museli 
sme nájsť sponzora na to, 
aby sme mali  zabezpečené 
tréningy na ľade. Toto všet-
ko si platíme ako nadácia, 
trochu ma to mrzí, ale s ta-
kýmto problémom bojujú 
všetky kluby na Slovensku. 
Žiaľ, ženská liga je ešte stále  
v ústraní, my sa však snaží-
me s mojím kolegom o to, 
aby sme zdvihli jej úroveň,  
o to isté sa usilujú aj v iných 
kluboch na Slovensku. Je to 
hokej, ktorý je na úrovni de-
viatakov, v niektorých prípa-
doch šikovnejších dorasten-
cov. Hlavne Medzinárodná 
hokejová federácia (IIHF) 
nám dáva podmienku, aby 
sme mali ženský hokej. 

Aké sú vaše ambície v novej 
sezóne?

Máme slušných a dobrých 
sponzorov na to, aby sme 
utiahli celú sezónu v rámci 
dopravy, stravy, oblečenia  
a ľadu. Musím neskromne 
povedať, že v tomto ročníku 
už nebudem hovoriť o ne-
jakom štvrtom, alebo inom 
mieste. V kádri máme skúse-
né, rýchle a šikovné hráčky, 
pevne verím, že ideme na 
majstrovský titul! 

 Milan Valko
foto: Miro Blusk         

podmienky. Tam sme po-
budli necelý týždeň. 

Aké zmeny v kádri nastali?
Už na sústredení sme skú- 

šali dve dievčatá z Česka, 
Čajanovú a Mlynkovú, hrajú 
za pätnástky, ale sú to obrov-
ské talenty. Podarilo sa nám 
angažovať niekoľko dievčat  
z iných klubov zo Slovenska. 
Stratili sme síce reprezentač-
nú brankárku Andreu Letri-
chovú, ktorá išla do projektu 
ŠKP Bratislava, ale pre nás 
je podstatné, že káder sa  
v podstate nezmenil. Na-
opak, získali sme významnú 
posilu z Ruska, Janu Kapus-
tovú, sme vďační Martinu za 
to, že ju k nám pustil. Do brá-
ny máme adeptku na repre-
zentačný dres Soňu Hullovú 
a káder sme ešte doplnili tro-
mi dievčatami z Topoľčian - 
Katarínu Drličkovú, Kristínu 
Machovú a Veroniku Čer-
ňanovú - výborné hráčky. 
Oproti vlaňajšku by sme mali 
byť teda silnejší. 

Zrejme ste privítali nový mo-
del súťaže, lebo k vlaňajšiemu 
ste mali nemalé výhrady...

Na môj popud sa zmenil 
model súťaže, porozumenie 
som našiel aj v Ligovej ko-
misii, súťaž sa volá extraliga, 
má teda zvučnejší názov, čo 
je lepšie pre sponzorov a mo-
tivujúcejšie pre hráčky. Tým, 
že vznikol nový subjekt ŠKP 
Bratislava, tak troška zobral 
dievčence iným klubom. 
Tento projekt podporuje vlá- 
da a jeho úlohou je dostať sa 
o štyri roky na zimnú olym-
piádu s kádrom, ktorý si vy-
chovajú. Takto zostalo v lige 
päť družstiev - Petržalka, Po-
prad, Spišská Nová Ves, Pre-
šov a Zvolen. Hrá sa každý  
s každým. Je nás síce menej, 
ale liga je pre nás kvalitnejšia, 
lebo nezačíname základnú 
časť len s družstvami, ktoré 
sú výkonnostne slabšie a me-
nej zdatné. Hneď na začiatku 
súťaže sme sa stretli s kva-
litnými súpermi, do play-off 
postúpia štyri tímy, a my tam 
nesmieme chýbať.
 
Čo si myslíte o projekte ŠKP 
Bratislava a je pre vás výho-
dou, že v tomto tíme nemáte  
v podstate žiadne hráčky?

Kluby veľmi nechceli uvoľ-
ňovať svoje hráčky do ŠKP. 
Chápem ich, lebo do nich od 
malička investovali nejaké 
peniaze a teraz príde niekto 
a povie, urobíme ŠKP, urobí-
me reprezentáciu Slovenska, 
hráčky dostanú prácu, byty, 
školy, dobré podmienky na 
tréning. Rozumiem, je to 
dobrý projekt, o niečo sa 
snažíme, ale na poslednej Li-
govej komisii som sa vyjad-
ril, že nepoznám koncepciu 
toho celého a treba skôr pod-
porovať dievčenský a ženský 
hokej na celom Slovensku! 
Aby potom bolo z čoho čer-
pať do ŠKP, aby sa nestalo, že 
nebude koho povolať.  Zaují-
mavé je, že v minulom roční-
ku  boli z Petržalky tri hráčky 
nominované do All-Stars 
tímu – Lettrichová, Raková 

Hokejistky HC Petržalka 2010 v prvej polovici 
septembra vstúpili do svojho druhého ročníka ex-
traligy žien. 

Lažo chce byť poslancom
Miroslav Lažo je ďalším slovenským hokejistom, čo 
ide vyskúšať šťastie do komunálnej politiky. Tento 
36-ročný krídelník sa bude uchádzať o priazeň voli-
čov v Petržalke, kde sa chce stať poslancom. 

„Som Petržalčan a v Petržalke aj pracujem. Na miestnom 
zimnom štadióne mám hokejové centrum. Ako nezá-
vislý poslanec by som chcel pre Petržalku niečo spraviť. 
To, čo mi táto mestská časť dala v mladosti, sa jej v prí-
pade úspechu budem snažiť vrátiť. Ľudia ma oslovovali 
už dávnejšie, no vyhýbal som sa tomu. Vidím však rôzne 
problémy detí, rodín či športu. Aj preto som sa rozhodol 
kandidovať,“ uviedol bratislavský rodák, ktorý v uplynulej 
sezóne pôsobil v Skalici. Na Slovensku má za sebou aj 
angažmány v Žiline, Banskej Bystrici či Košiciach, no pre-
dovšetkým bol výraznou oporou bratislavského Slovana 
v rokoch 2007 - 2010. Za sebou má aj hráčske zastávky vo 
Švédsku, Rusku, Česku a Nemecku.                 (mv)

Sobota 27. septembra

U19 st. dorast FCPA – FC Ružinov 
1:3 (1:1). Góly za FC: Piecka.
U15 Dunajská Lužná – FCPA 0:18 
(0:7). Góly za FC: Mihok 5, Ebringer 
3, Krisztín 3, Lavrinčík, Žiga, Niňajová, 
Belák, Milko, Mesík, Polakovič.
U14 FK Dúbravka – FCPA 5:3 (4:1). 
Góly za FC: Beko, Bukovinský, Szabo.
U13 Dunajská Lužná – FCPA 0:6 
(0:2). Góly za FCPA: Vlček 2, Zmajko-
vič, Markovič, Kuruc, vlastný.
U12 Rača – FCPA 2:2 (0:0). Góly za 
FCPA: Daniel, Szaszama
U9 ŠKP – FCPA 3:5 (2:3). Góly za 
FCPA: Fabok 3, Manas, Schubert.

Nedeľa 28. septembra
U10 ŠKP – FCPA 0:7 (0:5). Góly za 
FCPA: Gula 2, Richtárik 2, Pačesa, 
Vlna, Schmidt
Ďalšie informácie o FC Petržalka aka-
démia: www.fcpa.sk

Festival futbalových nádejí
FC Petržalka akadémia usporiada  
5. októbra na svojom štadióne 8. roč-
ník medzinárodného futbalového 
turnaja VAFÍK 2014, kategória U10 
(ročník narodenia 2005). Na turnaji 
sa zúčastní 10 družstiev z Maďar-
ska, Rakúska, Česka a Slovenska.  
V konfrontácii mladých futbalových 
nádejí uvidia diváci v dvoch skupi-
nách 20 súbojov. V dopoludňajších 
hodinách odohrajú družstvá zápasy 
v skupinách a od 10. h sa budú hrať 
zápasy o umiestnenie. Turnaj vyvr-
cholí finálovým súbojom o 15,20 h. 
Začiatok turnaja je o 9. h ukončenie 
o 16, 30 h.              (laj)

 FC Petržalka akadémia
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