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Na pietnom akte minister 
obrany Peter Gajdoš pove-

dal: „Ľudia by nemali zabúdať na 
hrôzy vojny, sú to dlžní tým, ktorí 
bojovali za mier.“ Zlo má totiž v na-
šej spoločnosti stále miesto. Preto 
treba proti extrémizmu a fašizmu 
tvrdo bojovať. „Mladým ľuďom by 
nemali byť ľahostajné dejiny ľud-
stva,“ dodal na záver. 

Pietna spomienka venovaná obetiam 1. a 2. svetovej 

vojny, všetkých vojnových konfliktov a Dňu vojno-

vých veteránov sa konal na vojenskom historickom 

cintoríne na Kopčianskej ulici.  

Spomínali sme na
vojnových hrdinov

Zrušili linku č. 97
Cestujúci sa autobusmi na tejto linke 
posledný krát odviezli v nedeľu,  
12. novembra.  
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Oslávili sme  
Deň materských škôl
Slovenský výbor Svetovej organizácie 
pre predškolskú výchovu vyhlásil na  
3. Novembra pochod ku Dňu mater-
ských škôl. 
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Na cintorín prišli v sobotu položiť 
vence a kytice okrem vojakov MO 
SR, vojnových veteránov aj pred-
stavitelia diplomatického zboru, zá-
stupcovia občianskych združení. Po 
ukončení pietneho aktu sa väčšina 
účastníkov presunula do interiérov 
vojenského múzea v bunkri BS - 8. 
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Celá pravda  
o kauze Medveďova
Ako je to s odpredávaním bytov  
v tomto dome, prečo v televízii neod-
zneli všetky informácie a čo všetko 
pre jeho obyvateľov robí mestská 
časť. 

Ďalší príklad  
dobrej spolupráce
Na financovaní opravy terasy na Fedi-
novej sa podieľajú aj majitelia garáží.
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To boli témy, ktorými sa (okrem iných) zaoberali petržalskí 
poslanci na svojom novembrovom zasadnutí. 

Dane aj Kapitulský dvor

Budúcnosť  
sociálnych služieb 

Cieľom komunitného plá-
novania je, aby zodpovedal 
aktuálnym potrebám mest-
skej časti v oblasti poskyto-
vania sociálnych služieb. Vy-
pracovaniu takéhoto plánu 
predchádzala analýza exis-
tujúcich sociálnych služieb, 
ako aj zadefinovanie potrieb, 
ktoré treba naplniť. 

Samozrejme, pri jeho tvor-
be bolo treba vziať do úvahy 
aj finančné prostriedky, kto-
ré mestská časť plánuje na 
sociálne služby vynaložiť. 
Preto pracovná skupina zlo-
žená z pracovníkov oddele-
nia sociálnych vecí, z radu 
poslancov MZ MČ Bratisla-
va-Petržalka, zo zástupcov 
poskytovateľov sociálnych 
služieb, zo zástupcov ZŤP 
občanov a z radov občanov 
vypracovala plán na ďalšie 
obdobie. 

Komunitný plán sociál-
nych služieb na roky 2018 
– 2022 vychádza aj z výsled-
kov dotazníkového priesku-
mu, ktorý samospráva robila 
nielen medzi širokou verej-
nosťou, ale aj odborníkmi. 
A aké sú jeho najdôležitej-
šie body? Vybudovanie no-
vého zariadenia sociálnych 
služieb alebo rekonštrukcia 
súčasného zariadenia na 
Vavilovovej ulici, rozširova-
nie sociálnych služieb for-

mou denného stacionára a 
vzdelávanie pracovníkov v 
oblasti poskytovania soci-
álnych služieb. Na podnet 
petržalských seniorov sa do 
plánu dostalo aj vzdelávanie 
špeciálne zamerané na túto 
vekovú skupinu obyvateľov.

Kto zaplatí 
za psa menej?

Osamelí dôchodcovia s 
príjmom do výšky životné-
ho minima a ľudia s ťažkým 
zdravotným postihnutím, 
ktorí vo svojom byte chova-
jú psa, budú mať ďalšiu úľa-
vu na dani. Rozhodli o tom 
petržalskí poslanci.

Doteraz platili menej 
(ročne 17 eur oproti 34, 
ktoré musia zaplatiť ostatní 
majitelia) iba za psa, ktorého 
kohútiková výška je do 43 
cm. Podľa nového Všeobec-
ne záväzného nariadenia 
budú túto sumu platiť aj za 
väčších psov, teda takých, 
ktorých kohútiková výška je 
43 cm a viac. Daň za takých-
to psov bola doteraz aj pre 
osamelých dôchodcov vo 
výške 67 eur ročne. Poslan-
ci zvažujú aj ďalšie zmeny v 
daňových povinnostiach, o 
tom však musia ešte rokovať 
poslanecké kluby. Okrem 
iného by chceli reagovať aj 
na pripravovaný nový zákon 
o psoch.

Toto VZN nadobúda 

účinnosť 1. januára 2018.

Štúdia pešieho po-
hybu dostáva reálne 
kontúry

Aj v dnešnej dobe je v Pe-
tržalke množstvo budov, v 
okolí ktorých nebola v rámci 
Komplexnej bytovej výstav-
by riadne dobudovaná do-
pravná infraštruktúra a oby-
vatelia-chodci týchto oblastí 
sa každodenne stretávajú 
s problémom bezpečného 
pohybu. Dlhodobou stag-
náciou vyváženého rozvoja 
všetkých druhov dopravy 
sa zhoršujú podmienky pre 
chodcov a pešia doprava sa 
odsúva do úzadia. Kvalitu 
dopravného systému ne-
možno oddeliť od kvality 
verejného priestranstva a 
bezbariérovosti mesta. Po 
odstránení bariér a dobudo-
vaní chodníkov v rámci ve-
rejných priestranstiev môžu 
v mestskej časti znovu ožiť 
funkčné pešie trasy tak, aby 
sa rodičia nebáli púšťať de-
ti samé pešo do školy a na 
ihriská, a aby ich obyvatelia 
plnohodnotne využívali či 
už na prechádzky alebo aj 
na cestu do práce.

Tento stav je potrebné 
postupne meniť. Ale bez zá-
sadnej koncepcie a bez zá-
väznej vízie to nie je možné. 
Jedným z podkladov bude 
odteraz aj Štúdia pešieho 

pohybu. Z dôvodu rozsahu 
sa územie Petržalky rozčle-
nilo na 3 lokality (Háje, Dvo-
ry, Lúky).

Začiatkom roku 2016 za-
čala MČ s obstarávaním a 
zbieraním materiálov, ktoré 
slúžili ako podklad a výcho-
diská samotnej štúdie pre 
lokalitu Háje. V mesiacoch 
máj až september 2016 sa 
uskutočnilo verejné obsta-
rávanie, čoho výsledkom bol 
výber spracovateľa a podpis 
zmluvy. Koncom novem-
bra 2016 zmluva nadobudla 
účinnosť a projektant začal 
na štúdii pracovať. Odovzdal 
ju v máji tohto roka.

Po rokovaní v odborných 
komisiách sa ňou zaoberalo 
aj miestne zastupiteľstvo, 
ktoré Štúdiu pešieho pohybu 
pre lokalitu Háje schválilo. 
Stala sa tak podkladom pre 
spracovanie realizačných 
projektov. Cieľom štúdie je 
definovať podmienky a opat-
renia na zvýšenie pohodlia a 
bezpečnosti chodcov.

Ďalšou lokalitou, ktorú 
bude štúdia riešiť, sú Dvory. 
Podklady začnú spracovávať 
už koncom tohto roka.

Územný plán 
zóny Kapitulský dvor 
„odklepnutý“

Medzi deklarované prio-
rity poslancov od začiatku 
funkčného obdobia patrí 
medzi iným aj obstarávanie 
územných plánov zón, tzv. 
zonáliek. Zonálky prehlbu-
jú a spodrobňujú regulatívy 
územného plánu hlavné-
ho mesta SR Bratislavy pre 
potreby územnoplánovacej 
praxe, pre usmerňovanie 
vlastníkov nehnuteľností a 
pre potenciálnu investičnú 
činnosť. Práve územný plán 
a jeho stupne – teda aj spo-
mínané zonálky – dokážu v 
predstihu regulovať výstav-
bu v tej ktorej oblasti tak, 
aby čo najviac zohľadňova-
la potreby územia, hovoria 
bližšie o funkčnom využití 
pozemkov, intenzite využi-
tia pozemkov či regulačných 
prvkoch ochrany prírody a 
tvorby krajiny. Územnoplá-
novacia dokumentácia je 
veľmi silným nástrojom sa-
mosprávy, pomocou ktoré-
ho môže ovplyvňovať budú-
cu zástavbu. 

V podmienkach Bratislavy 
územný plán hlavného mes-

ta schvaľuje mestské zastu-
piteľstvo, územné plány zón 
– teda určitých logických 
celkov – môžu schvaľovať aj 
mestské časti. Samozrejme, 
zonálky nesmú ísť nad rá-
mec územného plánu a ne-
môžu ho zmeniť, môžu ho 
len spodrobniť.

V minulosti Petržalka rie-
šila územný plán zóny Ma-
tador. Vzhľadom na to, že 
pripomienky vlastníkov po-
zemkov v tejto lokalite, ale 
aj obyvateľov či poslancov, 
presahovali zadanie územ-
ného plánu, rozhodli sa po-
slanci jeho spracovávanie 
zastaviť a všetky zozbierané 
podnety posunuli do mesta 
ako podklad pre zmenu sa-
motného územného plánu.

Petržalskí poslanci v 
tomto volebnom období 
každoročne vyčlenili v roz-
počte financie na obstara-
nie územných plánov zón. 
Snažili sa tak zastaviť či inak 
ovplyvniť už rozbehnutú 
výstavbu, čo nie je cieľom 
územnoplánovacieho ko-
nania, ako to priamo z jeho 
názvu vyplýva. A tak napo-
kon upustili tak od riešenia 
územia na Einsteinovej ulici 
či na tzv. pápežskej lúke – tá 
druhá lokalita je okrem toho 
aj súčasťou riešenia tzv. cen-
trálnej rozvojovej osi v réžii 
hlavného mesta. Na svojom 
júnovom zasadnutí poslanci 
schválili začatie obstará-
vania územného plánu zó-
ny, ktorý nazvali Sad Janka 
Kráľa. Aj toto rozhodnutie 
predtým viackrát odložili, 
keďže sa nevedeli dohod-
núť na hraniciach riešeného 
územia. Napokon ho vyme-
dzili ulicami Einsteinova, 
Jantárova cesta, rieka Dunaj, 
Most SNP. 

Na svojom novembro-
vom zasadnutí pristúpili na 
základe odporúčania odbor-
nej komisie k obstarávaniu 
ďalšej zonálky a to „Kapi-
tulský dvor“ – ide o územie 
vymedzené komunikácia-
mi diaľnica D2, Bratská ul., 
Kaukazská ul. a Viedenská 
cesta. Toto územie nie je do-
posiaľ ešte zastavané, preto 
je vhodné na reguláciu prá-
ve týmto dokumentom tak, 
aby mestská časť mala v ru-
kách viac, než len stavebný 
zákon.

(tod)

foto: (mp)
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Princíp tzv. solidarity voči malým mestským častiam vznikol  
v roku 2008 ešte v čase pred vypuknutím krízy, ktorá mala výraz-
ný dosah na príjmy samospráv. Spočíva v tom, že veľké mestské 
časti prispievajú tým malým. Petržalka tak ročne prichádzala  
o 700-tisíc eur. Za tých deväť rokov Petržalčania prispeli obyvate-
ľom Vajnôr, Lamača  či Rusoviec sumou viac ako 6 miliónov eur! 
Každoročne pritom sama Petržalka zápasí s tým, že musí škrtať 
svoje priority a hľadať úspory aj tam, kde by sa žiadalo pridať.  

Solidarita po novom

Už niekoľko rokov sa  
starosta Petržalky 

Vladimír Bajan, či už na 
pôde regionálneho združe-
nia mestských častí alebo na 
pôde mestského zastupiteľ-
stva, snaží tento stav zme-
niť. Argumentuje, že kríza 
už dávno pominula a navyše 
práve Petržalka v prepočte 
na obyvateľa dostáva z po-
dielu na výnose daní z fyzic-
kých osôb najmenej, nie je 

preto spravodlivé, aby bola 
ešte aj solidárna s inými. 

„Preto som uvítal inicia-
tívu pána primátora, ktorý 
chce túto solidaritu zobrať 
z pliec Petržalky, Starého 
Mesta, Nového Mesta a Ru-
žinova na plecia mestského 
rozpočtu. Ten doposiaľ zain-
teresovaný nebol vôbec. Pre 
malé mestské časti sa tým 
nič nezmení a nám veľkým 
sa uľaví,“ komentoval ná-

vrh na zmenu štatútu mesta 
starosta Petržalky Vladimír 
Bajan.

Petržalskí poslanci však o 
tejto zmene štatútu napokon 
nerokovali, odsúhlasili návrh 
poslanca Jána Hrčku – roz-
počtové určenie príjmov 
Bratislavy a mestských častí, 
ako bol predložený skupinou 
poslancov Mestského zastu-
piteľstva hl. m. SR Bratislavy 
na zasadnutie mestského 

zastupiteľstva 28. 9. 2017.  
V tomto prípade však ide 
zatiaľ len o oblasť školstva, 
pričom by si mestské časti 
celkovo polepšili zhruba o 
6,5 milióna eur. Primátor Ivo 
Nesrovnal však toto uznese-
nie nepodpísal s tým, že po-
škodzuje Bratislavu. Mestské 
zastupiteľstvo sa teraz chystá 
hlasovať o prelomení veta.

Odsúhlasenie poslanecké-
ho návrhu považuje starosta 
Vladimír Bajan ako vyjadre-
nie jednoznačného súhlasu 
s tým, aby sa menil spôsob 
financovania mestských častí 
z podielových daní, ktoré pri-
chádzajú do hlavného mesta. 
Je podľa neho ale otázne, ako 
sa s tým vysporiada mestské 
zastupiteľstvo. „Skôr to vidím 
ako pozitívny imperatív pre 
poslancov mesta, ktorí sú za 
Petržalku, ako majú hlaso-
vať,“ myslí si Bajan.  

Zároveň však hovorí o 
otváraní Pandorinej skrin-

ky. Je totiž presvedčený, že 
treba skôr upraviť zákon 
o obecnom zriadení, pre-
kopať zákon o Bratislave a 
zjednoznačniť financovanie 
a nehandrkovať sa, kto na 
koho dopláca, ako otvárať 
nariadenie vlády týkajúce sa 
financovania samosprávy. 
„Ide o väčšiu diskusiu, ale 
nie sme na to celospoločen-
sky pripravení,“ skonštatoval 
Bajan. Pripúšťa, že Hrčkov 
návrh by bol v porovnaní s 
návrhom primátora výhod-
nejší pre Petržalku, ale len 
z číselného pohľadu a treba 
sa pozerať aj do budúcnos-
ti. Tiež poukazuje na to, že 
návrhy sa nevylučujú, keďže 
jeden pojednáva len o finan-
covaní časti školstva a druhý 
sa týka všeobecných peňazí 
v rámci solidarity. Návrhom 
primátora sa však miestne 
zastupiteľstvo bude ešte za-
oberať. 

 (sv, tasr)

 

V sobotu, 25. novembra, sa v Centre MEMORY na Mlynarovičovej 

od 9. do 12. 30 h môžete stretnúť s opatrovateľmi 

a rodinnými príslušníkmi ľudí s Alzheimerovou chorobou. 

Získate odborné informácie a bude tu aj priestor na výmenu vlastných skúseností 
z opatrovania takýchto ľudí v domácom prostredí. 

Na toto stretnutie sa môžete prihlásiť do 24. novembra

na e-mailovej adrese: cunderlikova@centrummemory.sk 
alebo telefonicky na čísle recepcie 02/62 41 41 43

Sobota v MEMORY

Bratislavskí mestskí poslan-
ci požiadali 8. novembra 

Dopravný podnik Bratislava 
(DPB) ukončiť prevádzku tejto 
linky pre jej nízku vyťaženosť. 
Linka 97 mala byť alternatívou 
ku skrátenej linke 95, ktorá 
spájala ešte nedávno Petržal-
ku so Starým Mestom. Pred 
jej spustením sa dohodlo, že 
počas troch mesiacov jej skú-
šobnej prevádzky by mala byť 
preskúmaná jej efektívnosť vy-
užitia cestujúcimi. 

„Celková priemerná vyťa-

ženosť linky 97 v sledovanom 

trojmesačnom období bola 

na úrovni 3,4 percenta, čiže 

výrazne pod úrovňou ostat-

ných liniek MHD (priemerná 

vyťaženosť 30-40 percent). Vý-

sledky prieskumu tiež preuka-

zujú, že z električkových liniek 

1 a 3 nedošlo k nadmernému 

úbytku cestujúcich a v sme-

re do a z centrálnej mestskej 

oblasti naďalej sa prevažne 

využíva tento druh dopravy,“ 
píše sa v dôvodovej správe. Na 
prevádzku tejto linky v skúšob-
nom období (1. mája - 31. júla) 
bolo celkom vynaložených 
133 269 eur. 

O vznik tejto linky požiada-
lo koncom marca primátora 
mestské zastupiteľstvo. Po-
slanci tak reagovali na petíciu 
s takmer 3 300 podpismi za 
obnovenie pôvodnej trasy lin-
ky 95 na Šafárikovo námestie. 
Jej trasa bola totiž po otvorení 
Starého mosta a novej elek-

tričkovej trate do Petržalky 
skrátená v druhej polovici 
júla po Muchovo námestie. 
Obnovenie pôvodnej trasy 
však nie je možné pre proces 
čerpania eurofondov na prvú 
etapu električkovej trate do 
Petržalky.                           (tasr)

foto: archív

Cestujúci sa autobusovou linkou 97, ktorá spá-
jala Petržalku s autobusovou stanicou na Mlyn-
ských nivách, poslednýkrát odviezli v nedeľu 
12. novembra. 

Zrušili linku č. 97
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Inzercia

Hľadám osobnú asistentku 

z Petržalky. Tel.: 0911 331 137

Kúpime byt v Petržalke, aj 

zadlžený. Tel.: 0917 708 319

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

me - do školskej kuchyne po-

mocnú silu. Informácie na tel. 

č.: 02 62412998

Vymením obecnú garson-

ku Petržalka-Ovsište ul. Med-

veďovej21, čiastočne zrekon-

štruovaná 3/12 posch. Za 

väčší 2-3 izbový, obecný byt 

+ doplatok. 0905/701592

SSSSSSSSSSSSSS TTTTTTTTTTT UUUUUUUUUUUUU DDDDDDDDDDDDD IIIIIIIII OOOOOOOOOOO   BBBBBBBBB EEEEEEE LLLLLLL LLLLLL AAAA NNNN IIII
Hrobákova 7 (prízemie)

Otvorené: pondelok - piatok 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: Janka  0903 191 885 

 Katka  0905 156 765

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

3D mihalnice .....................................................50 €

Permanentný make-up obočia ................90 €

Objednávky: Ľubka 0907 556 758

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka
11. 11. 2017 
 Lukáš Held – Sandra Radványiová
 Ondrej Gašpar – Veronika n Homolová

 Uvítali sme do života

4. a 11. novembra sme slávnostne uvítali do života tieto detičky: 

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček

Osuského 44, Bratislava Petržalka
 

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

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 

35 % ZĽAVU NA OKULIAROVÝ RÁM, 

PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

MY SA O VÁS STARÁME

Riadkovú inzerciu prijímame

osobne v redakcii PN. 

0905 273 414 - Oľga

0905 273 416 - Vlaďa 

Platba v hotovosti

alebo pomocnú silu
aj na čiastočný úväzok.

STRAVOVACIE 

ZARIADENIE

PRI DOMOVE TRETIEHO VEKU 
NA POLORECKÉHO 2

DOBRÉ PLATOVÉ PODMIENKY.

ponúka 
MOŽNOSŤ STRAVOVANIA 

ROZVOZU STRAVY.

JEDÁLEŇ 
PRI DOMOVE TRETIEHO VEKU 

NA POLORECKÉHO 2

V ponuke sú 3 druhy jedla aj diétne.
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Sami proti sebe?!

S P O L O Č N O S Ť

Športová akadémia Mateja Tótha 
už aj v Petržalke

Pridala sa tak k ďalším 33 
školám na celom Sloven-

sku, kde môže vďaka spon-
zorovi, známej sieti lekární, 
v akadémii športovať 20 detí 
zadarmo.

Olympijský víťaz v chôdzi 
na 50 km, Matej Tóth, prišiel 
osobne na Dudovu odovzdať 
certifi kát o zriadení špor-
tovej akadémie, ktorá nesie 
jeho meno. „Tak, ako som sa 
ja motivoval a mal vzory v 
minulosti, chcem dnes pozi-
tívne vplývať na motiváciu 
detí športovať. Navyše chcem, 

aby každé dieťa, ktoré preja-
ví záujem, malo vytvorené 
podmienky pre rozvoj svojho 
talentu, bez rozdielu na to, z 
akých rodinných pomerov po-
chádza. Vďaka našim part-
nerom a sponzorom budeme 
mať možnosť podporiť aj deti 
zo sociálne slabších rodín,“ 
povedal Matej Tóth. Jeho aka-
démia sa zameriava predo-
všetkým na škôlkarov a žiakov 
prvého stupňa ZŠ, je zamera-
ná na vytvorenie a zdokona-
ľovanie pohybového základu 
u detí pomocou všestrannej 

atletickej prípravy. Cieľom je, 
aby dieťa bolo pripravené na 
to vybrať si konkrétny šport, 
ktorému sa bude v budúcnosti 
venovať. A na toto všetko slúži 
špecifi cká metodika a trénin-
gové plány.

Žiaci na Dudovej privítali 
nášho olympijského víťaza 
búrlivým skandovaním jeho 
mena. Kládli mu množstvo 
otázok, ktoré sa týkali najmä 
toho, prečo je vôbec profe-
sionálnym športovcom, prečo 
si vybral práve chôdzu, aké 
prekážky musel na svojej ces-

te za úspechom prekonávať. 
A aby sa nehovorilo len 
o športe, žiaci z Dudovej Ma-
tejovi Tóthovi ukázali, že im 
nie je cudzí ani folklór.

(upr)

foto: archív

Keď sa v ZŠ na Dudovej 2 na jar zaujímali o zís-
kanie grantu Športovej akadémie Mateja Tótha 
a možnosti mať takúto akadémiu priamo v ich 
škole, neboli si istí, že sa im to podarí. Napo-
kon sa ale mohli tešiť, lebo práve Dudova, ako 
jediná ZŠ v Petržalke, tento grant získala.

Hry aj pre hendikepovaných

projektu venovať vážnejšie a 
aby som hrami pomohol čo 
najviac deťom, preložil som 
ich do angličtiny. Všimla si 
ich švajčiarska organizácia a 
pozvala ma Pinf Hry prezen-
tovať do Ženevy. A potom už 
to išlo. Chodím projekt pred-
stavovať osobne a teší ma, že 
ho deti i ľudia s hendikepom 
poznajú a baví ich. V súčas-
nosti má o využívanie hier 
záujem 200 škôl. A pracuje sa 
na ich preklade do švédštiny 
a portugalštiny.“

Ako sme sa od Evy Fiedle-
rovej dozvedeli, Pinf Hry majú 
medzi klientmi Impulzu nao-
zaj úspech, pričom hitom je 
najmä skladanie puzzle s rôz-
nymi úrovňami obtiažnosti.

Deti zo ZŠ Turnianska, 
ktoré sa na Ondrejovej pre-
zentácie tiež zúčastnili, bavila 
virtuálna starostlivosť o pra-
siatko, ale napríklad aj simu-
lovanie nákupu v obchode. 

Súčasťou projektu Pinf 
Hry ako impulz pre spojenie 
a učenie v petržalskom Im-
pulze je spolupráca s inými 

O Pinf Hrách sa v Zdru-
žení na pomoc ľuďom 

s mentálnym postihnutím 
v Petržalke – Impulz, pod-
ľa slov Evej Fiedlerovej, do-
zvedeli z článku v časopise. 
Zaujal ich príbeh Ondreja, 
ktorý v desiatich rokoch za-
čal vymýšľať počítačovú hru, 
ktorá by podporila sesternicu 
jeho mamy - Dášku, trpiacu 
detskou mozgovou obrnou, 
v jej každodenných zruč-
nostiach, napr. pri počítaní, 
písaní, čítaní, nakupovaní a 
zároveň pri využívaní infor-
mačných technológií. Vý-
sledkom je ich vlastný projekt 
s názvom Pinf hry ako impulz 
pre spojenie a učenie, ktorého 
autorkou je Eva Fiedlerová: 
„S podporou Nadácie pre deti 
Slovenska v rámci programu 
Hodina deťom bola v Impulze 
zriadená miestnosť s interak-
tívnou tabuľou a počítačmi, 
ktoré budú využívať klienti 
Impulzu spoločne so žiakmi 
základných, stredných a vy-
sokých škôl a klientmi iných 
sociálnych zariadení. Pinf 

Hry v našom projekte ale nie 
sú len len poučnou a zábav-
nou hrou, ale aj otvoreným 
priestorom pre vznik no-
vých kamarátstiev, vzájom-
ného učenia a podpory.“

Šesť rokov potom, ako On-
drej Vrábel dostal nápad na 
hru, ktorá by Dášku nielen 
bavila, ale aj učila, sú na sve-
te Pinf Hry šité na mieru pre 
ľudí so špeciálnymi potreba-
mi. Sú preložené do desiatich 
jazykov a využívané aj v USA, 
Anglicku a Indii. Ondrejov 
krásny projekt žne úspechy 
doma i v zahraničí. Vyhral 
JuniorInternet 2015 (kateg. 
JuniorLEARN), LEAF Award 
2015 a Ondrej získal Krištáľo-
vé krídlo za fi lantropiu.

Ondrej Vrábel: „Začalo sa 
to, keď som mal desať. Moja 
učiteľka na osemročnom 
Gymnáziu Ladislava Sáru 
v Senici si všimla, čomu sa 
venujem, podporila ma a 
navrhla mi, by som sa s hrou 
prihlásil aj do súťaže. Tak 
som ju poslúchol a súťaž vy-
hral. Začal som sa celému 

Plná miestnosť ľudí visí na perách sotva 16-ročnému chlapcovi. 
Rozpráva príbeh o tom, ako priateľstvo inšpirovalo vznik projektu, 
ktorý dnes deťom a dospelým s hendikepom na celom svete pomá-
ha, aby sa bavili a učili zároveň. Rozpráva svoj príbeh.

Ondrej Vrábel a jeho 

Pinf Hry v Impulze 

na Turnianskej 10

školami a zariadeniami, aby 
sa deti a klienti učili nielen 
pomocou Pinf hier, ale aj od 
seba navzájom. Eva Fiedle-
rová: „Veríme, že tieto stret-
nutia budú prirodzenou 
motiváciou pre nové zaují-
mavé projekty pod názvom 
Môj projekt pre druhých. 
V januári 2018 sa pri okrúh-
lom stole stretnú s Ondre-
jom všetci aktívni účastníci 
projektu, aby prezentovali 

svoje nápady na skvalitnenie 
života iným, spolužiakom, 
susedom či priateľom alebo 
projekty na ochranu prírody 
a životného prostredia. Ne-
chajme sa teda prekvapiť.“

Ešte k názvu. Pinf nie je žia-
den špeciálny IT-čkársky výraz. 

Keď bol Ondrej malý chlapec a 
bolo treba upratať hračky, vra-
vieval, že príde fi rma Pinf a tá 
to za neho spraví. Dnes je Pinf 
slovo, ktoré poznajú v 10 jazy-
koch sveta. Lebo Ondrej. 

Michaela Dobríková

foto: autorka

Tohtoročné Petržalské via-

nočné trhy budú trvať od 

1. do 20. decembra, tradič-

ne na Námestí republiky.

Počas víkendov je od 17.00 

do 19.00 h pripravený pestrý 

program:  

-  hudobné piatky (vystúpe-

nia hudobných skupín) 

-  súborové soboty (prezen-

tácie petržalských súborov)

-  nedele pre deti (dve nedele 

s detskými programami)

Slávnostnú atmosféru po-

čas poslednej trhovej nedele 

navodia cirkevné zbory.

Mikuláš sa na trhoch zasta-

ví 6. decembra okolo 16.30 

a okrem sladkostí prinesie 

deťom pestrý program. 

Opäť sa môžete tešiť aj na 

„gastrovíkendy“.

Ján Ertl pre vás pripraví: 

1. – 3. 12. - Gurmánsku špe-

cialitu (trhané bravčové ale-

bo morčacie údené mäso) 

priamo na mieste.

6. 12. - zabíjačkové špeciality

9. – 10. 12. - špeciality z diviny, 

jelení  a zabíjačkový guláš

16. – 17. 12. - rybie špeciality, 

haláslé, údené pstruhy ...

Počas trvania Petržalských 

vianočných trhov budete 

môcť navštíviť stánky a po-

chutnať si na vianočných 

špecialitách počas týždňa 

v čase od 11.00 do 21.00 h,

v sobotu a v nedeľu od 

9.00 do 21.00 h.

(tod)

Tešíte sa na Petržalské 
vianočné trhy? 
Všetko je už pripravené
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Š K O LY

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre 
predškolskú výchovu vyhlásil na 3. novem-
bra pochod ku Dňu materských škôl. 

Oslávili sme 
Deň materských škôl

Aj deti našej Materskej 
školy na Rovniankovej 

ulici sa na tento deň usilov-
ne pripravovali. Vyzdobili 
si plastové fľaše prinesené z 
domu, naplnili ich korálikmi 
a kamienkami. Tí najmenší 
zas do obalov z obľúbených 
vajíčok schovali ryžu. Počas 
jedného predpoludnia sme sa 
naučili hymnu Dňa mater-
ských škôl a pochod sa mohol 
začať. 

Slniečko už asi vopred po-
znalo naše plány. Spoza mra-
kov vykuklo práve vtedy, keď 
začulo džavot a rytmické zvu-
ky nástrojov. Prešli sme naj-
bližšie ulice v okolí. Za pocho-
du a pokriku: ,,Ola, ola, ola 

zdraví vás Rovniankova ma-

terská škola!“ sme dali vedieť 
o našom sviatku. Čakajúci na 
zastávkach MHD, mamičky 
s kočiarikmi aj okoloidúci sa 
prekvapene prizerali. Na do-

hodnutý signál sme začali 
spievať hymnu. Niektorí sa 
usmievali, niektorí zamáva-
li, iní odmenili potleskom. 
Pochod detí so spevom a 
pokrikmi smeroval k fon-
táne, k Technopolu. V spo-
ločnom rytme sme sa popri 
Chorvátskom ramene po-
maly, niektorí už unavení, 
vrátili späť do našej mater-
skej školy. 

O rok opäť nahlas dáme 
vedieť, že oslavuje materská 
škola...

Tatiana Hutňanová

foto: autorka

 

Deň materských škôl sme si 
pripomenuli aj v MŠ Bradá-
čova. Spievali sme si piesne, 
hymnu, ktorá vznikla k tomu-
to krásnemu dňu. Potom sme 
sa presunuli do ulíc v okolí MŠ, 
aby sme aj blízkemu okoliu 
sprostredkovali našu oslavu. 
Deti s učiteľkami, za sprievodu 
ľahkoovládatelných nástrojov 
a akordeónu, spievali a rozdávali radosť. A veru sme mali aj di-
vákov. Zastavovali sa okoloidúci a zaujímali sa, čo sa deje. Keď 
sa započúvali do našej piesne (hymny), zistili o čom to je.

Kveta Kmotorková

foto: autorka

Stať sa prvákom je veľká vec. Tre-
ba si zvyknúť na toľko nových 
ľudí, povinností, pravidiel… Za-
čína sa nová etapa života malé-

ho človiečika, taká prelomová a pamätná. V stredu, 25. októbra 
v dopoludňajších hodinách, bolo rušno a veselo v našej Základ-
nej škole na Holíčskej 50. Pozvali sme rodičov, starých rodičov 
a príbuzných prváčikov na slávnostnú imatrikuláciu - pasovanie 
žiakov do prváckeho cechu. Program bol originálny, spestrením 
podujatia bolo tanečné a spevácke vystúpenie žiakov 2., 3. a 4. 
ročníka. Aby boli prváčikovia pasovaní, museli splniť úlohu ča-
rodejnice a trpaslíka, čím zvíťazilo dobro v rozprávkovej krajine 
našej školy. Slávnostná imatrikulácia bola veľkým dňom nielen 
pre samotných prváčikov. Bola nevšedným zážitkom aj pre ich 
rodičov, starých rodičov či najbližších príbuzných, ktorí si tak zo 
slávnostného podujatia spolu so svojimi ratolesťami očividne 
odnášali pocity plné nevšedných dojmov.
Veľa štastia, úsmevov a úspechov v škole, milí prváci!

Vedenie ZŠ Holíčska 50, vyučujúce I. stupňa a ŠKD

foto: archív školy

Oslavovali 
aj na Bradáčovej 

Pasovanie 
prváčikov 

 

Pracovníci oddelenia sociál-
nych vecí Miestneho úradu 
Bratislava-Petržalka v spolu- 
práci s kolegami z Imple-
mentačnej agentúry MPSVaR 
v rámci projektu prepájania 
generácií, ktorý sa začal ešte 
v roku 2012, pripravili špor-

Trojgeneračné 
popoludnie

tové popoludnie pre tri ge-
nerácie, a to deti, rodičov a 
seniorov. Išlo o neformálne 
prepojenie týchto generácií 
tento raz formou športových 
aktivít. Seniori učili hrať deti 
petanque, detičky seniorom 
zaspievali nádherné piesne, 
spolu si prevetrali vedomosti 
vo vedomostnom kvíze, ktorý 
bol zameraný na rozprávky a 

na manuálne zručnosti. Prie-
beh celej akcie spríjemňovali 
piesňami seniori z petržalskej 
Melódie a postupne sa k nim 
pridávali aj deti. 

Ani jedno dieťa sa neobišlo 
bez malého darčeka a na zá-
ver si všetci svorne pochutili 
na vynikajúcich dobrotách, 
ktoré pripravili šikovní kuchári 
z Rančíka. Nálada bola taká 
dobrá, že sa nikomu nechcelo 
odísť a ešte dlho po skončení 
akcie zostali deti v športovom 
kútiku a zabávali sa ďalej.
    (tod)

foto: archív
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Deti a starí ľudia. Odlišný svet dvoch generácií, ktorým treba po-
rozumieť a hlboko ľudsky ich preklenúť. Október – mesiac úcty  
k starším – bol preto príležitosťou na rúcanie bariér medzi naj-
staršou a najmladšou populáciou. 

A nielen to. Každé stretnutie 
mladých a starých môže 

prispieť k vzájomnej úcte, lás-
kavejším vzťahom a obohate-
niu o životnú múdrosť. 

Taký bol motív pätnástich 
žiakov a troch učiteliek zo 
Spojenej školy Svätej rodiny  
v Petržalke. Uprostred októb-
ra prišli potešiť starých cho-

rých ľudí v zdravotnom a so- 
ciálnom centre, Dome Ra- 
fael, v našom. lesoparku.  
V programe Postriebrení 
životom deti zaspievali a 

zahrali vtipné scénky, ktorý-
mi sa im podarilo rozospie-
vať a roztlieskať práve tých, 
ktorí pre svoj ťažký zdra-
votný stav majú obmedzené 
možnosti pohybu a kontak-
tov so svetom.

Zdanlivo menej význam-
ná aktivita – pozvať deti na 
vystúpenie do zdravotno-
sociálneho zariadenia napl-
nila slová pápeža Františka. 
Mladým odporúčal načúvať 
starkým, lebo oni majú pamäť 
dejín aj životnú skúsenosť a 
povedia to, čo pohne ich srd-
com. A naopak. Seniorom 
poradil, aby hovorili s deťmi 
a tínedžermi, lebo oni majú 
nákazlivú radosť a elán do 
života.

Ďalšie stretnutia talen-
tovaných detí z petržalskej  
Základnej umeleckej školy F. 
Oswalda s treťou generáciou 
sa v zdravotno-sociálnom 
centre uskutočnia počas 
komorných jesenných kon-
certov.

Text a foto: 

Marta Majerčáková

Stretnutie 
generácií
Opäť sa rok s rokom 
stretol a vedenie ZŠ 
Holíčska nás pozvalo na 
milé posedenie s deťmi.

Deti nám venovali pekný 
darček: pravidlá starých ro-
dičov „ubytované“ vo vkus-
nom domčeku. Zhotovili 
ho s učiteľkami z družiny.
Recitácia, spev a tanec detí 
nám rozohriali srdcia. Po 
pesničke Červené jabĺčko 
nám dievčatko z košíka 
rozdávalo červené jabĺčka.
O zábavu a dobrú nála-
du sme sa postarali aj my. 
Spolu s deťmi sme zaspie-
vali niekoľko piesní, pove-
dali zopár vtipov, hádaniek 
a tiež najdlhšiu a najkratšiu 
rozprávku.

Obdarovali sme deti cuk-
ríkmi a inými sladkosťami a 
rozprávali sa s nimi o tom, 
ako to bolo v časoch našej 
mladosti. Deti sa čudovali, 
že my sme nemali mobily 
ani televízory a hry sme si 
často vymýšľali sami.

Bolo to veľmi milé a prí-
jemné posedenie, mno-
hým dnešným deťom totiž 
starí rodičia chýbajú.

Úprimne sme boli dojatí 
z toho, že vyrastá zdravá 
generácia pod vedením 
dobrých pedagógov.

Za DC Strečnianska 

Zita Bellová

Podarilo sa premostiť 

starobu a mladosť 

Seniori seniorom 
Takéto je motto slávnostnej schôdze Miestnej organizácie Jedno-

ty dôchodcov Petržalka, ktorá sa konala 8. novembra podvečer  

v DK Zrkadlový háj.

Schôdza bola vyvrchole-
ním mesiaca Úcty k star-

ším, pripomenutie si a vzdanie 
úcty miliónom mŕtvych, ktorí 
padli vo svetových vojnách a v 
stovkách menších konfliktov, 
pri príležitosti Dňa padlých v 
rámci Medzinárodného dňa 
vojnových veteránov, ktorý si 
pripomíname 11. novembra, 
tiež nazývaný ako Deň červe-
ných makov. 

Schôdza sa niesla aj v zna-
mení odovzdávania vyzname-
naní aktívnym členom JDS, 
Ďakovných listov ľuďom, ktorí 
sa pričinili o zdarný priebeh 
akcií, ktoré organizovali členo-
via MO JDS, a nezištne nám 

pomáhali pri organizovaní a 
zabezpečovaní podujatí.

Slávnostnú atmosféru roko-
vania podčiarklo vystúpenie 
detského folklórneho súboru 
Nová nádej z Kuklova a petr-
žalského speváckeho súboru 
Melódia. Rokovanie prišiel 
pozdraviť aj starosta Vladimír 
Bajan. Dôchodcom sa poďa-
koval za ich aktivity, za množ-
stvo zorganizovaných akcií 
a poprial im do ďalších dní 
najmä pevné zdravie.

Text a foto: 

(tod)
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Vážení Petržalčania!
Zo 68 kandidátov na župných poslancov na 9 miest, 

som skončil na 5. mieste s počtom hlasov 5 934 

ako prvý nezávislý. 

Predo mnou boli len 4 kandidáti s podporou 

najväčšej pravicovej koalície. Som veľmi hrdý 

a zároveň vďačný za to, že ma ľudia volili 

iba kvôli mne samému a nie kvôli nejakej značke. 

Mám dobrý pocit zo zistenia, že aj drobná, 

každodenná práca v mestskom zastupiteľstve, 

bez zbytočných, nabubrelých, samochválnych rečí 

vie byť ocenená. 

Petržalčania ĎAKUJEM! 
Marian Greksa

p. s. Oslava s rodinou. 

Rodina je najviac.

S trochou vôle a so správny-
mi ľuďmi vieme vytvoriť 

pekné prostredie, v ktorom 
môžeme žiť dôstojne všetci, 
predovšetkým tí najmenší. 

V spolupráci s obyvateľ-
mi a šikovným architektom 

Oddýchnite si na Pankúchovej  
Jednou z mojich poslaneckých priorít v tomto roku bola revita-
lizácia starého ihriska na Pankúchovej ulici. 

Tomášom Bartkom sa nám 
podarilo v tejto časti Ovsišťa 
vytvoriť oddychovú zónu s 
hracími a street workoutový-
mi prvkami a vynoviť niekto-
ré pôvodné betónové prvky. 
Ešte v novembri zrealizujeme 

stoly. Deti tak môžu v priaz-
nivom počasí športovať na 
čerstvom vzduchu. Ďakujem 
aj zamestnancom MČ 
Bratislava-Petržalka, ktorí sa 

svojou prácou do týchto pro-
jektov intenzívne zapojili. 

Ivana Antošová, 

poslankyňa

foto: archív

výsadbu drevín, kríkov a zele-
ne. Dokončíme aj pergolu, 
ktorá bude osadená do konca 
tohto roka. Týmto vznikne 
pekná oddychová a športo-
vá zóna pre všetky vekové 
kategórie. Veľmi ma teší aj 
zrealizovanie požiadaviek 
Základnej školy Pankúchova, 
kde v areáli školského dvora 
boli osadené street workou-
tové prvky a stolnotenisové 

FOTOGRAFOVANIE
fotoateliér v Bratislave 
svadby  deti  oslavy

0905 623 012 fotograf-svadba.sk
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• bez búrania, špiny a prachu

• žiadne stavenisko

• kvalitné materiály

• vždy odborná montáž

AKCIA: Ku každým dverám kľučka ZADARMO
VOLAJTE  0919 188 535

Prevádzka: Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava

Obhliadka a poradenstvo ZADARMO

NOVÉ DVERE NA MIERU 
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?

RENOVÁCIA DVERÍ  a  ZÁRUBNÍ

európska jednotka v renováciách

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 17€
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Mesiac úcty a iné kampane
Kedysi dávno, v časoch, keď 

sme všetky písomnosti muse-
li naškrabať rukou, sa listy končili 
všakovakými pozdravmi. Naprí-
klad: Ručičky bozkávam. Podlí-
zavo: Služobníček úctivý. Neskôr: 
Svetu mier. Prípadne: Česť práci! 
Celkom neutrálne v každej dobe: 
S úctou.

S úctou prebehol aj tohtoroč-
ný október. Ako Mesiac úcty  
k starším. Podľa názvu by to teda 
mal byť mesiac úcty všeobecne. 
Nemáme predsa na mysli len sta-
rých, ale aj starších. Podľa takého 
zadania by si osemročný mal vážiť 
desaťročného, štyridsiatnik päťde-
siatnika, a tak až po najvyššiu 
možnú hranicu.

Ak mám byť úprimne osobný, 
zmenu som nepocítil ani v naj- 
menšom. Tí vekovo podo mnou 
sa správali akoby sa nič nedialo. 
Asi nevedeli, čo sa od nich v ok-
tóbri očakáva. Chýbala propagá-
cia alebo chuť byť úctivý? Alebo 
to, ako kedysi, bola iba prázdna 
nálepka?

Mimochodom, október, ako 
mesiac úcty, mal aj akúsi ideovú 
odnož – deň vajec. Prečo nie na 
Veľkú noc, ale v októbri, som sa 
nedozvedel. Dúfajme však, že išlo 
o vajcia takpovediac bezproblé-
mové, nie tie z dovozu.

Spomínam si na heslo z dáv-
nej minulosti. Ani deň bez vajca.  

Z médií sa na nás valili infor-
mácie o tom, aké sú vajcia zdra-
viu prospešné. Dokonca aj na 
bratislavských električkách sa 
skveli obrázky vajíčok priam 
volajúcich po zjedení. Bol ich 
prebytok. Zrazu však reklamy 
zmizli. Zrejme sa vajíčka poda-
rilo vypredať.

O vajciach sa veľa hovorilo aj 
v polovici osemdesiatych rokov 
minulého storočia. Nešlo však 
o reklamu. Blížili sa Vianoce a  
v obchodoch žiadny slepačí 
produkt. Nič. Nula. Viete si 
predstaviť Vianoce na Sloven-
sku bez zemiakového šalátu? Is-
teže, existuje aj taký bez vajíčok 
a majonézy. Niekde mu hovoria 
vodový. Lenže to nie je ono. 
Mne sa vtedy podarilo zohnať 
šesť vajíčok za nehoráznu cenu, 
tri som pustil svokre. Vianoce 
mohli vypuknúť.

S kampaňami je to všelijaké. 
Najnovšie sa môžete dozvedieť, 
že maslo nie je až taký zázrak 
ako si mnohí myslia. Že o nič 
neprídeme, ak ho nemáme  
v kuchyni. Známy slovenský 
odborník na výživu dokonca 
vyhlásil, že v masle okrem tuku 
a vody nie je nič.

Netreba hádať, masla je na tr- 
hu nedostatok.

V kampaniach sme dobrí. 
Máme tradície, mnohí by sa 

mohli z minulosti poučiť. A zá-
väzky k výročiam. To bolo niečo! 
Mnohé sme zvládli za kratší čas. 
A dnes? Termíny sa posúvajú, 
stavby stoja čoraz viac peňazí.

Z kampaní som osobne mal 
najradšej tú zemiakovú. Pre 
tých, čo sa nechytajú, išlo o zber.  
V tom pomáhala aj mládež ško-
lopovinná. Malo to svoje výho-
dy. Jednak sme sa oficiálne uliali 
zo školy a boli tam aj dievčatá. 
Pri vtedajších suchotách mož-
ností vítané osvieženie. Dnes 
mám so zemiakmi akurát tak 
starosti.

Urodilo sa ich málo, namiesto 
päťdesiatich kíl mám v pivnici 
polovicu. Nuž čo, budem jesť me- 
nej zemiakov. Nič to, aj tak vraj 
obsahujú akési škodliviny. Len 
tak zo špásu, počuli ste v po-
slednom čase o potravine na-
zvanej zdravá?

Netuším, kto vymýšľa a schva- 
ľuje témy, ktorým sú mesiace a 
dni venované. Mám však akúsi 
ponuku. Aby už tento december 
bol Mesiacom úcty k zdravému 
rozumu pri nakupovaní. Mnohí 
nás totiž v tomto predvianoč-
nom čase budú presviedčať, pre-
čo máme svojim blízkym zakúpiť 
veci zbytočné a také, ktoré vôbec 
nepotrebujú. Aby vládla spokoj-
nosť. Medzi obchodníkmi.

Oskar Král

 

Kto sa sústavne vyhýba poctivej práci a dáva 
sa niekým vydržiavať, alebo si prostriedky na 

obživu zadovažuje iným nekalým spôsobom, 
potresce sa odňatím slobody až na tri roky. Tak 
znel § 203 trestného zákona spred tridsiatky ro-
kov. Osoba príživníkom nazývaná mala po chle-
be, pretože, ako sa hovorievalo, buď práci česť a 
kto nepracuje, nech neje. Mimochodom, k  sta-
rým dobrým časom sa prednedávnom priblížila 
jedna naša strana s návrhom zákona o ochrane 
pred neprispôsobivou osobou. Takou mal byť 
práceschopný občan, ktorý dlhodobo nepracu-
je, je dlhodobo nezamestnaný, nemá iný zdroj 
príjmov okrem sociálnych dávok, nepodniká, 
nepripravuje sa na budúce povolanie, prijal z ve-
rejných zdrojov viac 4nančných prostriedkov vo 
forme sociálnych dávok, ako do verejných zdro-
jov prispel vo forme odvodov a daní a v období 
posledných piatich rokov opakovane spáchal 
rovnaký trestný čin alebo priestupok. Ako vy-
plynulo z dôvodovej správy, za neprispôsobivé 
správanie bude považované správanie človeka, 
ktorý nerešpektuje všeobecne záväzné právne a 
morálne normy spoločenského správania. 

Nuž dobre, keď dvaja robia to isté, nemusí 
to mieriť na to isté. Čo však s osobami živiaci-
mi sa takpovediac kalým spôsobom, s osobami 
až príliš prispôsobivými, na pohľad čistými ako 
slovo božie? Máme ich habadej. Stačí iba po- 
otvoriť oči a vidieť, v porovnaní s hospodársky-
mi výsledkami, nehorázne odmeny v štátnych 
4rmách, opakovane počúvať o nekonečných 
zlatých padákoch či štátnickom riešení prevodu 
pozemkov do osobného vlastníctva, straníc-
kych rošádach a iných denných radovánkach 
osôb, vraj rešpektujúcich všeobecne záväzné 
právne aj mravné normy. Manažéri krachujúcej 
4rmy berú podľa  hovorkýň odmeny v zhode s 
príslušnými predpismi zakotvených v uznesení 
vlády, stanovách spoločnosti a tiež v zásadách 
odmeňovania. Schvaľuje ich ministerstvo, pre-
tože je to v súlade so zákonom. Inej partii, ktorá 
prešustruje milióny, patrí odmena v tisíckach 
eur v zmysle zákonníka práce, kolektívnej zmlu-
vy a tak podobne. Takže všetko je v poriadku, 
lebo medveď. Ak by sa  manažmentu nedostalo 
odmeny, často niekoľkokrát vyššej ako je prinaj-
menšom dvojročný plat priemerne zarábajúce-
ho učiteľa či predavačky v obchode, išlo by o 
porušenie zákona. A sme pri legislatíve. Socia-
listická právna veda charakterizovala buržoáz-
ne právo ako vôľu vládnucej triedy povýšenú 
na zákon. Vychádzajúc z povedaného, zákon 
je vyjadrením vôle podmienenej spoločnými 
záujmami vládnucich subjektov. Aké sú tieto 
záujmy a kto dnes v našej postsocialistickej 
skutočnosti drží mocenské liace? Je to tá či oná 
strana, alebo non stop vládnuca menšina, ktorú 
verejnosť pozná iba pod krycím pomenovaním 
oligarchia? 

Tak si myslím, že byť v súlade so zákonom nie 
vždy je v súlade s morálkou. Určite nie v prípa-
de príliš prispôsobivých osôb, znásobujúcich si 
svoje existenčné zázemie na úkor spoločnosti. 

Jaroslav Gründler V Monument Valley - územia rezervácie Navajov pri hranici štátov Arizona a Utah v USA.

Miro

Príživníci 

 Tak si myslím

Aj tu som Petržalčan
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Veľa rečí okolo 
Domu kultúry v Ovsišti

Viem, že ľuďom prekáža ne-
poriadok a rozbité chodní-

ky v jej okolí, ale nie je to preto, 
že sme podľa niektorých chyt-
rákov ako spoločnosť nečinná 
v tejto veci. Rozbité chodníky 
sa snažíme riešiť z magistrátom 
už roky. Okolitý pozemok nie 
naším vlastníctvom, ale napriek 
tomu hľadáme nejaké riešenie, 
ako vyjsť v ústrety obyvateľom 
Ovsišťa. Všimol som si, že na in-
ternete koluje už nejaká štúdia, 
ako by budova mala vyzerať, no 
dodnes neviem, čí nápad to je. 
Dokonca som kedysi zaregistro-
val, že niekto sľuboval ľuďom v 
rámci kampane na poslanca, že 
na dome kultúry bude nová fa-
sáda. 

Na rekonštrukcii pracujeme, 
ale nie je to také jednoduché, 
keďže nemáme čarovnú palič-
ku, aby zo dňa na deň bola taká 
rozsiahla a finančne náročná in-

vestícia zrealizovaná. Čo sa týka 
MČ Bratislava-Petržalka, tak 
spolupráca existuje, ale hlavne 
vďaka poslankyni Ivany Anto-
šovej, ktorá sa dlhodobo týmto 
problémom zaoberá, na rozdiel 
od niektorých, ktorí sa len me- 
diálne prezentujú, ale nikdy ma 
nikto z nich neoslovil, že chce 
nájsť riešenie. Našu spoločnosť 
mnohí radi robia zodpovednú 
za stav chodníka, len aby sa vyhli 
reálnemu riešeniu havarijného 
stavu. Už za primátora Morav-
číka sme žiadali, aby nám teda 
chodníky odpredali za symbolic-

kú cenu, aby sme to dali opraviť. 
Žiaľ, magistrát nejaví žiadnu ak-
tivitu, okrem opakovaných od-
povedí, že to posunuli na roko-
vania zastupiteľstva, ktoré nemá 
žiadne časové limity a nikdy sme 
sa ani na program nedostali, pri-
padne nás sekýrujú a prehadzujú 
ako horúce jablko. Preto je stav 
taký aký je a verte, že nám pre-
káža najviac. Poslankyňa Anto-
šová je pre nás ako z inej galaxie 
a začínam mať oprávnený pocit, 
že chodník sa konečne dočká 
opravy. My na to totiž skutočne 
nemáme žiadny dosah a nie je 
ani v našom majetku. Dokonca 
sme sa dočkali aj snahy poku-
tovať našich podnájomníkov, či 
nás, keď sa vyskladali a opravili 
zdevastovaný chodník na druhej 
strane od nového parčíka...

Juraj Bratislavský, 

Slovzdroj-plus, a.s.

 

Tak - ako to je naozaj? Kto vyhral, kto prehral  
v krajských voľbách? Lebo nič iné sa odvtedy nedá 
v novinách a na internete prečítať, nič iné v rá- 
diách nepočuť, nič iné v tv reláciách ani nepočuť, 
ani nevidieť. Médiá hučia, politici bučia a voliči 
(podľa ne-dosiahnutých želaní a výsledkov) radost-
ne či sklamane zvučia.

Keď každý po svojom

Premiér názorne grafmi, číslami, percentami 
presviedča verejnosť, že terajšie málo je minulé 
dosť. Smer teda voľby neprehral, ale, ako v troch 
ostatných voľbách doteraz, zasa vyhral. I keď, ne-
skromne, chcel viac. Županov i poslancov. Svojich 
aj podporovaných. Ibaže, opak je pravdou. Napriek 
tomu sa novozvolení dvaja predsedovia krajov ví-
ťazne celebrujú ako dovtedajší šiesti, čo platí aj o 88 
novozvolených poslancoch namiesto dovtedajších 
161. Ide o tzv. smerácku volebnú rovnicu, keď me-
nej je toľko isto, ba i viac. 

Pravda, to nedočkavý a nádejajúci sa premiér zo 
„sasky“ vidí župné voľby úplne inak. V maili Obrov-
ské ďakujeme svojim voličom, že „... v sobotných 
voľbách do VÚC sme porazili SMER a zabránili 
ďalšiemu natieraniu Slovenska na červeno a hne-
do.“ Ešteže europoslanec vybral len tie farby, ktoré 
„možno“ bezúrazovo menovať, lebo keby k nim pri-
dal (omylom, náhodne) aj iné, trebárs čiernu, žltú, 
zelenú, oranžovú, mohlo by sa to kadejako politic-
ky, rasovo, nábožensky, kontinentálne rozmazávať 
a škandalizovať, že by nádejný samopremiér z toho 
až s4alovel. 

Sú voľby ešte súťažou? 
Majú byť. Nech v nich obstoja tí naj - lepší, pre-

svedčiví, vzdelaní, odvážni, konštruktívni a... a ešte 
akí? Vôbec - sú takí? Majú možnosť sa prejaviť?  
A naozaj aj presvedčiť? Umožňujeme im to, naj-
mä však, umožňujú si to kandidáti medzi sebou 
navzájom? Špina v kampani je bežná, znie titulok 
jedného denníka dva dni pred voľbami. Hovorí sa 
tomu „black PR“ - čierny piár. A tak sa nám verejne 
i neverejne slovensky predvolebnelo - eštebákmi, 
podvodníkmi, zlodejmi, zločincami, násilníkmi, ko-
rupčníkmi, protekčníkmi - na koho sa nezabudlo? 
A rady „nad zlato“! Koho nevoliť a prečo. Esemeska-
mi, mejlami, fejsbukmi, áno, aj bilbordmi. Nie volič 
proti kandidátovi, ale kandidát proti kandidátovi 
rozposiela, rozširuje, nabáda k ďalšiemu šíreniu, 
červeným sa mená podčiarkujú, koho určite nie 
s výkričníkmi a koho určite áno, predsa našich,  
s tromi výkričníkmi!!! - takže máme double, triple 
poslancov - živnostníkov... Ľud si to rozposiela, 
„obohacuje“ sa. Dôkazy sú. Ajajaj! To by sa mnohí 
voliči čudovali! Však páni poslanci a panie poslan-
kyne, aj tí a tie z Petržalky... 

A je naozaj po voľbách

Z tlače 11. novembra: „Ponuky na realizáciu  
a následnú prevádzku rodinného parku v Petržal-
ke mali záujemcovia predkladať do 7. septembra. 
Vedenie župy nakoniec tento termín predĺžilo do  
8. novembra. Do stanoveného termínu nebola Bra-
tislavskému samosprávnemu kraju predložená ani 
jedna ponuka, preto sa táto súťaž ruší.“ 

Aké prekvapujúce, však? Ani nie, len je už po 
voľbách.                                 Rudolf Gallo

Povolebné tresky - plesky

Hala na Prokofievovej 
musí naďalej slúžiť športu
V Petržalke máme len nie-

koľko krytých hál urče-
ných na šport. V minulosti ich 
samospráva prenajala na dlhšiu 
dobu súkromným osobám, dnes 
tak naša mestská časť priamo 
neprevádzkuje ani jednu krytú 
telocvičňu. Navyše, všetky síce 
slúžia športovým účelom, ale  
len veľmi chabo spĺňajú požia-
davky doby z pohľadu vybave-
nia, technického stavu a estetiky 
celého priestoru.

Aktuálna situácia nám však 
dáva možnosť tento stav zme-
niť. Prevádzkovateľovi športovej 
haly na Prokofievovej sa končí 
nájomná zmluva, pričom ne-
prejavil záujem o jej prevádzko-
vanie v budúcnosti. Ako poslan-
ci miestneho zastupiteľstva tak 
budeme stáť pred strategickým 
rozhodnutím, ako ďalej. Prípad-
ný odpredaj budovy na iné účely 
(ako sa niektorí obávajú), je pre 
mňa zásadne neprijateľný. Budo-
va si však vyžaduje zásadnú in-
vestíciu na celkovú rekonštruk-
ciu a modernizáciu. Preto sme si 
ako poslanci nechali vypracovať 
statický posudok budovy a pred-

pokladanú výšku potrebných in-
vestícií.

Opätovný prenájom súkromné-
mu prevádzkovateľovi so zmluv-
nou povinnosťou investovať do 
danej budovy predstavuje jedna  
z variánt. Mne osobne sa však viac 
pozdáva možnosť prevádzkovania 
športovej haly priamo mestskou 
časťou. V tom prípade budeme, 
samozrejme, musieť nájsť potreb-
né financie na jej rekonštrukciu v 
našom rozpočte. Som presvedče-
ný, že by sa takáto kapitálová in-
vestícia oplatila aj v situácii, kedy 
by si na to Petržalka musela zobrať 
úver. Navyše, je tu možnosť finan-
čnej účasti župy, podobne ako to 
bolo v prípade petržalskej plavár-
ne. Bolo by úlohou a šikovnosťou 
novozvolených petržalských po-
slancov na župe lobovať práve za 
tento projekt. 

Nová hala by po rekonštrukcii 
zvládla aj prípadné navýšenie 
o jedno podlažie, prípadne jej 
rozšírenie na priľahlú betónovú 
plochu. Vznikol by tak priestor 
pre viaceré športy, vrátane úpo-
lových, ktoré dlhodobo poža-
dujú spoločnú halu na tréningy. 
Navyše, ďalší športový stánok 
by zapadal do širšieho profilu 
lokality ako miesta na rozma-
nité športové vyžitie. V tesnom 
susedstve sa nachádza street 
workoutové ihrisko, ktoré sme 
nedávno otvorili, ako aj detské 
ihrisko. Odreagovať sa môžete 
v bowlingovom centre a vodné 
športy, prípadne saunu, si užiť 
v neďalekej plavárni. Mimocho-
dom, plaváreň ako jedinú v sú-
časnosti prevádzkujú Športové 
zariadenia Petržalky. Mojou ví-
ziou je, aby táto spoločnosť ok-
rem plavárne spravovala aj spo-
mínanú krytú halu, prípadne aj 
všetky športové a detské ihriská. 
Zásadné rozhodnutie padne už 
v blízkej budúcnosti a ja o vývoji 
budem čitateľov informovať.

Oliver Kríž, 

poslanec 

Chcel by som sa ohradiť voči rečiam, ktoré sa 
vedú okolo budovy Domu kultúry v Ovsišti. 
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http://www.frivan.sk/ 

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

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 

Reportáž bola spracova-
ná veľmi neobjektívne 

a účelovo - skladala sa len 
z vyjadrení pani Gašparíkovej, 
ktorá ani nie je obyvateľkou 
domu, a zopár nespokojných 
obyvateľov, pričom priestor 
redaktorka nedala ani obyva-
teľom, ktorí majú iný názor. 
A mestskej časti dala len veľmi 
obmedzený priestor, v ktorom 
neodznelo ani zďaleka to, čo 
hovorkyňa redaktorke pove-
dala. Pani Gašparíková často 
používa svojvoľný výklad zá-
kona a legislatívy, redaktorka 
však celú reportáž postavila 
takmer výlučne na jej „odbor-
ných“ vyjadreniach. Okrem 
toho v nej bolo uvedených 
množstvo ďalších neprávd a 
poloprávd. Preto sme sa roz-

hodli, že danú reportáž a v nej 
opisovanú situáciu uvedieme 
na správnu mieru.

V prvom rade je potrebné 
zdôrazniť, že mestská časť sa 
nebráni prevodom bytov na 
Medveďovej 21 do osobného 
vlastníctva. Aj toto hovorkyňa 
Petržalky pani redaktorke po-
vedala, ale jej sa to do repor-
táže asi nehodilo. Petržalka 
je pripravená takéto prevody 
uskutočniť, no na to musia byť 
splnené zákonné podmienky. 
V prvom rade takouto pod-
mienkou je, že o prevod bytu 
do osobného vlastníctva musí 
požiadať 50 % obyvateľov, 
ktorí spĺňajú ďalšie zákonné 
podmienky. A to jednoducho 
splnené nie je. Pani redaktor-
ka vo svojom komentári síce 
konštatovala, že mestská časť 
len hľadá výhovorky, ale to nie 
je pravda. Mestská časť dispo-
nuje jasnými, logickými a ove-
riteľnými faktami a tie hovoria 
o tom, že v roku 2003 bolo 
oprávnených žiadostí 106, čo 
je 42, 4 %, dnes je to dokonca 
len 97 oprávnených žiadostí. 
Máme teda porušiť zákon?

Uvedieme aj ďalšie fakty, 
ktoré v reportáži neodzneli 
alebo boli prekrútené.

Nie je pravdou, že v tomto 
dome je vysoké nájomné - 
výška nájomného predstavuje 

Celá pravda o kauze Medveďova 
V nedeľu, 12. novembra odvysielala RTVS reláciu Občan za dverami 
a v rámci nej reportáž o bytovom dome na Medveďovej 21. 

v garsónke 46 eur, v dvojgar-
sónke 66 eur. V tomto dome sa 
uplatňuje regulované nájom-
né, takže je nižšie, než trho-
vé a komerčné inde. Napriek 
tomu v reportáži odznelo, že 
mestská časť na nájomníkoch 
zarába, dokonca ryžuje. Ide 
o absolútny nezmysel a opak 
je pravdou. Množstvo prác, 
ktoré v dome vykonáva správ-
ca, Bytový podnik Petržalka, 
platí mestská časť zo svojho 
rozpočtu. V roku 2016 bol 
v bytovom dome revitalizova-
ný vstupný vestibul, boli vy-
menené poškodené poštové 
schránky za nové a vestibul 
bytového domu bol upravený 
a vymaľovaný. Okná v piv-
ničných priestoroch boli pre-
sklené drôteným sklom a na 
okná boli namontované sieťky 
proti potkanom. Realizovala 
sa výmena osvetľovacích te-
lies vo vstupnom priestore, 
chodbové svetlá a osvetlenie 
v pivničných priestoroch. 
V roku 2017 bola realizova-
ná výmena kabín a ovládačov 
na dvoch výťahoch, oprava 
vstupných schodov, výmena 
a montáž kovových schodov 
pri bočnom vstupe. V súla-
de s uznesením miestneho 
zastupiteľstva sa pripravuje 
oprava strechy. Nedá sa ne-
spomenúť, že na čistote spo-

ločných priestorov a tiež na 
bezpečnosti bytového domu 
sa podieľajú veľkou mierou 
jeho obyvatelia svojím správa-
ním. Na zlepšenie prostredia 
domu mestská časť vynakladá 
nemalé fi nančné prostriedky. 
Vstupný priestor a výťahy sú 
monitorované kamerami. Na-
priek tomu sa opakuje poško-
dzovanie výťahov, vpúšťanie 
neprispôsobivých občanov do 
domu, znečisťovanie spoloč-
ných priestorov. A azda ešte 
malá poznámka – po tom, 
ako budú byty odpredané do 
osobného vlastníctva, o tieto 
investície bytový dom príde a 
všetko si budú musieť obyva-
telia hradiť z fondu opráv, kto-
rý si budú sami tvoriť – dnes 
ho tvorí aj mestská časť zo 
svojho rozpočtu. 

Ako výhovorku či svojvôľu 
označili opýtaní obyvatelia 
aj skutočnosť, že byty dáva 
do prenájmu mestská časť 
na dobu určitú. Tu však tre-
ba jednoznačne doplniť, že 

ide o rozhodnutie miestneho 
zastupiteľstva č. 110/2011 - 
„byty v bytovom dome na ul. 

M. Medveďovej č. 21, Brati-
slava nie je možné prenajímať 
na dobu neurčitú.“ Každé ďal-
šie zastupiteľstvo sa s týmto 
princípom stotožnilo a žiaden 
z poslancov nepožadoval a ne-
navrhoval zmeniť ho. Máme 
teda porušiť aj toto uznesenie 
zastupiteľstva?

Bytový dom na Medveďovej 
21 bol odovzdaný do prevádz-
ky bývalému MNV Bratislava-
Petržalka ako dom s opatro-
vateľskou službou. Na základe 
tejto skutočnosti v predchá-
dzajúcom období Mestská 
časť Bratislava-Petržalka po-
stupovala pri jeho správe tak, 
aby bol zachovaný tento účel. 
Aj po vydaní rozhodnutia 
Mestskej časť Bratislava-Staré 
Mesto v roku 2006, ktorým 
bolo určené, že predmetný by-
tový dom nie je domom oso-
bitného určenia, nie je možné 
o žiadostiach o odpredaj bytov 
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Už jej názov Dalmatín-
ske dotyky a nálady 

– Tučepi napovedá, že na 
súbore 25 fotografií nebudú 
tentoraz svetoznáme hviezdy 
filmového plátna, s ktorými 
sa stretával v Cannes či na 
viedenskom Plese v opere, 
ale návštevník sa prenesie do 
atmosféry jedinečného čara 
mora, medzi olivy, nádher-

né zákutia, prekrásne zálivy, 
lode či typické skaly. 

Vraví sa, že ženy zrejú ako 
víno, ale Leginský svojimi 
prácami dokazuje, že aj muži 
rokmi získavajú nádherný 
nadhľad, nový rozmer – či 
už umelecký alebo ľudský. Do 
hľadáčika objektívu autor vý-
stavy uložil mozaiku pocitov 
z krásy, detailu, atmosféru, 

Leginského dotyky 
s Dalmáciou 
Známy slovenský fotograf Peter Leginský 
zase raz prekvapil. Presvedčiť sa o tom môže-
me na jeho najnovšej výstave fotografií v Kafé 
Lampy na Černyševského ulici. 

nostalgiu i celú ľahkosť by-
tia, ktorú v Tučepi pociťuje. 
„Chorvátske pobrežie aj ostro-
vy som prešiel veľakrát a videl 
som nespočetné množstvo 
nádherných miest. Zamiloval 
som si Tučepi a rád sa tam 
vraciam už 40 rokov,“ povedal 
pri otvorení výstavy fotograf. 
Samozrejme, za 40 rokov tam 
našiel mnoho priateľov, medzi 
nimi napríklad aj doktora Iva 
Mravičiča, riaditeľa Turistic-
kého združenia Tučepi a Stan-
ka Deliča z CK More, ktorí 
tiež prišli do Petržalky na ver-
nisáž a žasli nad tým, ako sa 
umelcovi podarilo vystihnúť 
srdce i tajomnosť ich rodiska. 
Moderátor Richard Vrablec, 
mnohí priatelia fotografi, no-

Prečo bola „blbá“ nálada 
a lýra začala divákov 

nudiť? Rozhodovali o jej 
víťazoch papaláši vopred? 
Čo sa najviac páčilo Karo-
lovi Duchoňovi v Japonsku? 
Naozaj cenzori hodnotili 
a rozoberali každé slovo  
v texte piesní? A ako bonus, 
dokonalá odpoveď na otáz-
ku, aká by mala byť politická 
pieseň. To všetko sa dozvie-
te z fascinujúceho filmové-
ho dokumentu o Bratislav-
skej lýre.  

Pozývame vás na štvr-
tý filmový večer v  piatok, 
1. decembra, o 19. hodine  
v Dome kultúry Lúky na Ví-
gľašskej ulici. Hosťom bude 
Ali Brezovský (na fotke), 

slovenský hudobný sklada-
teľ, dramaturg, autor po-
pulárnych piesní a filmovej 
hudby. Počas svojej aktívnej 
kariéry patril k najúspeš-
nejším autorom populár-
nych piesní na Slovensku. 
Spolupracoval s Karolom 
Duchoňom, Janou Kociano-
vou, Dušanom Grúňom a i. 
Medzi najznámejšie sklad- 
by z Brezovského autor-
skej dielne patria Zvony 
pre šťastie, Dobré ráno že-
lám - bronzová Bratislav-
ská lýra (1974), Pán An-
dersen, Ó rodný kraj a i. 
Spolupracoval na príprave 
súťaže Košický zlatý po-
klad a autorsky sa podieľal 
na piesňach, ktoré odzneli  

v televíznej relácii Zlatá 
brána (1970 - 1985).

Ako skladateľ pomáhal  
v začiatkoch kariéry mno-
hým významným umel-
com, napr. Mirovi Žbirkovi, 
Marike Gombitovej a iným 
skladaním piesní či tým, že 
si ich do televíznych relácií 
vyberal ako inerpretov svo-
jich skladieb.

Ali Brezovský je ženatý, so 
svojou manželkou, textárkou 
Vlastou Brezovskou, mali 
dve deti (dcéra speváčka a 
prekladateľka Mirka Bre-
zovská 1964, syn hudobník, 
skladateľ a klavirista Marek 
Brezovský 1974 - 1994).

(md)

foto: archív

Decembrový večer 

s Bratislavskou lýrou 
Normalizácia  
a hudba, aký bol 
medzi nimi vzťah  
v socialistiskom 
Československu?  
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vinári, ale aj iné osobnosti z 
kultúrneho života, ktorí mi-
lujú Dalmáciu, povýšili túto 
vernisáž na takmer rodinné 
neformálne stretnutie. Jeden 
z nich, vymenovaný za krstné-
ho otca výstavy – populárny 
spevák Janko Lehotský - bol 
prekvapený hĺbkou Petrovho 
oka i nostalgickými videním. 
V príjemnom prostredí sa 
môžete preniesť do letných 
dotykov s jadranskou atmo-
sférou do konca novembra, 
ale my sa už vopred tešíme na 
ďalšie súbory z tohto cyklu – 
z Toskánska, Andalúzie, ale i 
z Myjavských kopaníc, ktoré 
Leginský už začal pripravovať. 

(oja)

foto: Milina Strihovská

rozhodovať bez zohľadnenia 
ostatnej právnej úpravy a zá-
ujmov všetkých obyvateľov, 
ktorých sa táto problematika 
dotýka. Mnohí nájomcovia by-
tov v tomto dome sú zásadne 
proti odpredaju bytov a pou-
kazujú na skutočnosť, že pre-
vodom bytov by objekt stratil 
svoj charakter a oni by prišli o 
služby pre občanov dôchodko-
vého veku, ktoré im zariadenie 
poskytuje a za účelom získania 
ktorých sa do zariadenia po 
splnení stanovených podmie-
nok nasťahovali, aby mohli s 
adekvátnou starostlivosťou 
pokojne prežiť jeseň života.

Na záver by som rád zhrnul 
a zdôraznil, že mestská časť 
bude vždy rešpektovať vôľu 
a záujmy väčšiny obyvateľov 
bytového domu, zároveň však 
ani pod nátlakom nebude 
porušovať zákon. Inak pove-
dané – ak o prevod bytu do 
osobného vlastníctva požiada 
50% oprávnených žiadateľov, 
pristúpime k ich odpredaju. 
Bude nám ľúto, že tým dom a 
jeho najstarší obyvatelia prídu 
o isté výhody, ale keďže pôjde 
o vôľu väčšiny, budeme to ak-
ceptovať.

Vladimír Bajan

starosta Petržalky
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V pondelok, 13. novembra, začali na Budatínskej 
ulici č 15 pracovníci OLO ukladať do zeme toľko 
očakávané veľkokapacitné kontajnery. Polopod-
zemný kontajner tvorí zberné vrece umiestnené 
v hĺbke cca 1,5 metra, telo šachty, opláštenie, oce-
ľová konštrukcia s okom na vývoz, hlavné veko a 
veko plniaceho otvoru. Kontajnery sa vyprázdňujú 
zo spodnej časti zberového vreca a tak vhadzova-
cí otvor ostáva čistý. Manipulácia s kontajnerom 
pri vývoze je jednoduchá, čistá, hĺbka kontajnera 
znemožňuje opätovné vyberanie jeho obsahu, čo 
zamedzuje aj znečisťovaniu okolia. Konštrukcia po-
lopodzemných kontajnerov zároveň bráni prístupu 
zvierat a hmyzu. Záujem o realizáciu projektu pre-
javilo 23 správcovských spoločností. Medzi dôležité 
kritériá v rámci rozhodovacieho procesu patrili: vy-
sporiadané majetkovo – právne vzťahy, dostupnosť 
pre zvozovú techniku, dispozičné riešenie miesta a 
hustota inžinierskych sietí. V Petržalke tieto pod-
mienky spĺňa práve táto lokalita.

Text a foto: 

Miroslav Košírer

nmima

Pokračovanie z 1. strany

V bunkri BS - 8 sa návštevníci 
zúčastnili na prednáške o prvej 
a druhej svetovej vojne a záro-
veň mali možnosť prezrieť si za-
ujímavé vojnové fotodokumen-
ty a artefakty z obdobia prvej  
a druhej svetovej vojny. Veterá-
ni druhej svetovej vojny aj voja-
ci Armády SR počas prednášky  
v bunkri ocenili prácu dobro-
voľníkov a konštatovali, že toto 
je to vhodné a príťažlivé miesto, 
kde sa má možnosť vzdelávať 
mládež aj široká verejnosť. 

Na cintoríne je pochovaných 
331 vojakov z 9 krajín. Cintorín 
vznikol v roku 1916 ako dopl-
nok lazaretu, v ktorom ležali 
väčšinou ťažko ranení vojaci 
rakúsko-uhorskej monarchie, 
ale aj z iných bojujúcich strán. 
Deň vojnových veteránov si 
svet pripomína v čase výro-
čia ukončenia prvej svetovej 
vojny. Prímerie po štvorroč-
nom krvavom konflikte bolo 
podpísané 11. novembra 1918  
v Compiégne vo Francúzsku.

Text a foto: 
Miroslav Košírer

Spomínali sme na
vojnových hrdinov

Ďalší príklad dobrej spolupráce
Petržalské terasy sú jedným z 

orieškov, ktoré sa roky snaží 
samospráva rozlúsknuť. Keď-
že ich vlastníctvo je v mnohých 
prípadoch veľmi komplikované, 
jedným z riešení, ako ich opraviť 
a rekonštruovať, je spolupráca 
viacerých majiteľov. Dobrý nápad 
sa podarilo realizovať a prvou ta-
kouto lastovičkou bola spolupráca 
s Bytovým družstvom Petržalka 
pri oprave terasy na Rovniankovej 
2 – 4. „Keďže sa táto spolupráca 
osvedčila a s ´novou´ terasou sú 
spokojní najmä tí, ktorí po nej 
denne chodia, dnes pokračuje 
opravou terasy na na Fedinovej 
ulici. Mrzí ma ale, že takúto spo-
luprácu sa nám nedarí nadviazať 
aj s mestom. Keďže je vlastníkom 
viacerých terás, mohlo by ich byť 
dnes opravených podstatne viac. 
Ku konkrétnej spolupráci, žiaľ, do-
teraz neprišlo ani napriek snahe 
niektorých mestských poslancov 
za Petržalku,“ povedal petržalský 
starosta Vladimír Bajan.

Pod terasou sú garáže, ktorých 
správcom je práve Bytové druž-

stvo Petržalka. Ide o spoločnú 
terasu, jednu jej časť predstavu-
jú strechy spomínaných garáží a 
druhá je v správe Mestskej časti 
Bratislava-Petržalka.

Na spoločnej oprave sa teda fi-
nančne podieľajú súkromní vlast-
níci garáží, zastupovaní Bytovým 
družstvom Petržalka (20-tisíc eur)
a Mestská časť Bratislava-Petržal-
ka (15-tisíc eur). Práce sa začali  
v septembri odstránením pôvod-
nej asfaltovej pochôdznej vrstvy  
a podkladového betónu, slúžia-
cemu na ochranu hydroizolácie. 
Po výmene dažďových vpustov 
spolu s odpadovým potrubím 
sa spravila nová hydroizolácia  
a ochranná betónová vrstva. Čaká 
nás ešte položenie pochôdznej 
vrstvy z cestného asfaltu a zhoto-
venie nového sokla na zvislej izo-
lácii bytového domu. 

(sv)
foto:archív MÚ

Prvá lastovička
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Svoje detstvo prežil na strednom Slovensku vo 
Zvolene a okolí. Od začiatku si všímal a vní-

mal silu uzdravovania ľudí a bol tým fascinovaný. 
Napríklad, keď si ako dieťa porezal rameno, liečil 
ho starý otec, riaditeľ všeobecnovzelávacej školy 
na dôchodku, vojnový veterán, ktorého nadovšet-
ko miloval. Onedlho si popálil prsty na babkinej 
remoske, kde opätovne zasiahol jeho zázračný 
dedko. Zažil aj niekoľko operácií a v jednom roku 
po sebe štyrikrát zápal pľúc. Vlastne, akoby už 
v detstve predčasne dostával praktické cvičenia 
z úrazov a pobytom v autentickom nemocničnom 
prostredí a pomoci od druhých. Potom začal 
lepšie vnímať problémy aj iných ľudí a tiež im 
pomáhal. V trinástich rokoch mu umieral otecko 
na rakovinu, neskôr aj starým rodičom, ktorí mali 
rôzne choroby. 

Boj za ideály
Vo Zvolene bola veľká poliklinika, na chodbách 
mnoho ľudí a aj pacienti boli nejakí iní, ako ich vní-
mame dnes. Išla z nich akási sila, nádej, spolupatrič-
nosť. Lekárka chodila aj do základnej školy, priamo 
v triede žiakov vážila a očkovala. Obvodný lekár sa 
mu tiež vryl do pamäti. Pichal mu do žily kalciové 
injekcie na zapálené hlasivky a pritom rozprával 
vtipy. Možno už vtedy sa v ňom prebúdzala túžba 
byť lekárom. V gymnáziu vynikal v technických 
predmetoch a matematike. Mal rád aj prácu, chodie-
val brigádovať aj na veľké stavby, bol tesárom, beto-
nárom i murárom. Dokonca pomáhal stavať aj areál 
Technickej univerzity vo Zvolene. Ako mladý človek 

Spomienky lekára  
Praktický lekár MUDr. Peter LIPTÁK (na snímke) svoje povolanie delí 
na dve časti. Na prácu v ambulancii a lásku k svojim pacientom. Ani 
pri jednej sa nepozerá na čas, ale viac na ich potreby a spokojnosť. Za 
obidve si získal ich úctu a uznanie. 

túžil meniť svet v duchu svojich ideálov. S mamou 
vždy mali na tieto témy dlhé rozhovory, nakoniec jej 
najviac ďakoval za to, že v ňom dozrelo rozhodnutie 
ísť študovať medicínu a nie fyziku, matematiku či 
stavebníctvo.

V roku 1985 vyštudoval medicínu a nastúpil na 
nemocničnú prax kde pracoval na rôznych oddele-
niach. Žiadna špecializácia ho nezlákala, zostal verný 
celému človeku a už viac ako tridsať rokov vykonáva 
prácu všeobecného praktického lekára a od roku 
1991 pôsobí ako obvodný lekár v Bratislave. Jeho 
práca si vyžaduje aj veľa psychológie. Pacienti často 
vyžadujú aj láskavé slovo, pochopenie, vysvetlenie 
liečby, ale aj obyčajnú ľudskú podporu, aby mohli 
mobilizovať svoje sily. Peter Lipták tvrdohlavo bojuje 
za zlepšenie zdravotného systému, presadzuje, aby sa 
systém orientoval viac na pacienta, ktorý by mal byť 
v centre jeho záujmu. Je to nekonečný boj aj za lepšie 
pracovné podmienky. 

Lieči nielen v ordinácii
Okrem svojho povolania bol aj prezidentom 
Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického 
lekárstva. Viac ako desať rokov sa venuje organizácii 
zdravotníctva na Slovensku. Mrzí ho, čo z neho robia 
naši politici. Aj preto sa neustále zhoršuje zdravie 
celej populácie. Politici by mali za to niesť zodpo-
vednosť, zdravotníci s občanmi by to mali zmeniť 
aspoň v záujme svojich detí. V tomto duchu sa dnes 
angažuje v rôznych funkciách.

V jeho ordinácii je dôležitá aj prevencia. Pri pre-
ventívnych prehliadkach vie lekár zistiť rizikové fak-

tory, ktoré vedú k infarktu alebo mozgovej porážke 
napríklad až desať rokov dopredu. Prehliadky odha-
lia aj množstvo prekanceróz na koži alebo v hrubom 
čreve, a tým ochránia pacientov pred utrpením. 

Pre úspech liečby je však potrebná aj vzájomná 
dôvera medzi pacientom a jeho lekárom. V ambu-
lancii Petra Liptáka sa mesačne vystrieda asi 600 
pacientov. Niektorí prídu opakovane na kontrolu, 
takže je to spolu mesačne asi tisíc návštev, v prie-
mere päťdesiat pacientov denne. Niektorí potrebujú 
viac času, iní sú vybavení za pár minút. Horšie 
sú však situácie, ktoré neprispievajú k úcte nielen 
k nim samotným, ale aj úcte človeka k človeku. Ale 
ani závisť a osočovanie, ktoré sám zažil, nedokázali 
zmeniť názor jeho pacientov. Ordinácia býva kaž-
dodenne zaplnená pacientmi, ktorých pozná aj bez 
kartotéky. 

Ján Debnár
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UBYTOVANIE ZADARMO - NÁSTUP IHNEĎ 

údržba ciest, komunikácií a zelene BA 
0948/916 727

životopis pošlite na cankovova@aii.sk

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

RUČNÝ PRACOVNÍK – ručné dočisťovanie 
chodníkov a ciest v rámci BA

PILČÍK s praxou, vodičský preukaz „B“ výhoda

ZÁHRADNÍK vyučený v odbore

DISPEČER PREVÁDZKY údržba ciest 
    a komunikácií, riadiace, plánovacie činnosti

ŠPECIALISTA verejného obstarávania 

European Christmas Tour 
2017

GOLDEN 

VOICES

GOSPEL

The

of

12. december (utorok, 19:00) 

BRATISLAVAPETRŽALKA, 

EVANJELICKÝ KOSTOL, Strečnianska 15 
Predpredaj vstupeniek: www.ticketportal.sk,  Evanjelický kostol,  Strečnianska 15

Info, rezervácie: +421 908 173 150

ZELENÁ LINKA / PODNETY, POSTREHY A NÁVRHY 
v oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka môžete oznámiť prostredníctvom 
„zelenej linky“ 02/ 63 820 158. 
Informácie o MP VPS nájdete na stránke www.mpvps.sk
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Viera 

Némethová 
vyštudovala 
kníhkupeckú 
školu a uči-
teľstvo. Po 18.
rokoch v od-
bore kníhkupec sa stala me-
todičkou v knižnici. Nápl-
ňou jej práce je pomáhať 
kolegom vymýšľať viac ako 
1 000 podujatí, ktoré sa počas 
roka v desiatich pobočkách 
Miestnej knižnice Petržalka 
organizujú – festivaly, súťaže, 
workshopy, besedy a pod.

Tomáš 

Prištiak 
v y š t u d o v a l 
fi lmový doku-
ment a pra-
coval ako no-
vinár. Riadi-
teľom knižnice sa stal podľa 

vlastných slov náhodou. Ako 
experiment odpovedal na 
ponuku práce v knižnici a už 
tam zostal, až si ho vybrali za 
riaditeľa. 

Stav knižníc u nás
Tomáš Prištiak: „Keď som 
prišiel do knižnice v Karlovej 
Vsi, mal som pocit, akoby tam 
zastal čas. Zároveň na mňa 
pôsobila ako miesto s veľkým 
potenciálom. V Škandinávii, 
podobne ako u nás, je knižni-
ca v každom malom mesteč-
ku. Ale nie je len miestom, kde 
si požičiavajú knihy, ale kde 
sa ľudia aj stretávajú. A to je 
aj moja predstava knižnice. 
Chcel by som, aby bola bo-
dom stretnutí pre ľudí, ktorí 
sa zaujímajú o rovnaké veci. 
Knižnica nemusí byť skanze-
nom požičiavania kníh, môže 
mať aj iné funkcie. Môže byť 

komunitným centrom. Môže 
sa v nej diať čokoľvek, čo je 
dobré pre spoločnosť. Som 
preto rád, že som riaditeľom 
knižnice a môžem vymýšľať, 
čo ešte urobíme. Veci, ktoré 
otvárajú myslenie ľudí, po-
súvajú ich ďalej – to je podľa 
mňa úlohou knižnice.“

Viera Némethová: „Skanze-
ny z knižníc robia ľudia. Pre-
to sme v našej knižnici zrušili 
šepkanie, máme radi smiech 
a keď návštevníci o knihách 
debatujú, či už s knihovníkmi 
alebo medzi sebou. Aj preto 
sa v našej knižnici snažíme 
o pestrosť podujatí, aby si z 
nich vedeli vybrať deti, tíne-
džeri, dospelí, seniori, ľudia 
upresňujúci mainstreamovú 
literatúru, fajnšmekri. A pod-
porujeme aj klubovú činnosť 
v knižniciach. Náš Literárny 

klub Generácia vychoval ge-
neráciu, ktorej mená sú dnes 
známe v literárnom svete.“

Čo by knižniciam 
najviac pomohlo?
Viera Némethová: „Keby 
knižnica sídlila na krásnych 
miestach, kde sú butiky a 
obchody. Kde sa dennoden-
ne premelú tisíce ľudí. Ale 
to nedokážeme zaplatiť. Po-
mohlo by nám, keby sme ne-
boli schovaní v kočikárňach 
či zadných traktoch škôl. 
Snívam o tom, že o niekoľko 
rokov bude stáť pri centrálnej 
osi, vedľa električkovej trati, 
krásna budova Petržalskej 
knižnice, ale so zachovanými 
menšími pobočkami. Tie sú 
veľmi dôležité pre klubovú 
činnosť a pre tých, čo majú 
radi komornejšie prostredie. 
Nemenej dôležité je, aby boli 
ľudia v knižniciach adek-
vátne ohodnotení. Mnohých 
mladých, šikovných kolegov 
sme stratili len preto, že ich 
táto práca neuživí.“ 

Tomáš Prištiak: „Súhlasím. 
V zahraničí sídlia knižnice v 
priestoroch adekvátnych ich 
významu. Vo významných 
architektonických kúskoch 
ako vizitka kultúry krajiny.“

Moderné knižnice
Viera Némethová: „Vďaka 
veľkorysej fi nančnej podpore 

Petržalky máme všetky vy-
chytené novinky už pár dní 
po vyjdení v knižnici. Naši 
čitatelia sú už takí „rozmlsa-
ní“ našimi službami, že si nás 
často mýlia s kníhkupectvami 
a sú nespokojní, že tri dni po 
vydaní ešte knihu nemáme k 
dispozícii. Našťastie ich mô-
žeme ubezpečiť, že o pár dní 
titul budeme mať a už v deň 
ich návštevy im ho vieme re-
zervovať. Máme výborný re-
zervačný systém, ktorý zabez-

pečuje, aby sa knižka dostala 
ku každému čitateľovi, ktorý 
o ňu prejavil záujem, hoci sa 
aj nachádza v inej pobočke, 
ako je tá „jeho“. V desiatich 
pobočkách Miestnej knižnice 
Petržalka máme štvrť mi-
lióna kníh a každý rok na-
kúpime asi 5 300 nových aj 
vďaka grantovému systému 
na nákup kníh. Plus máme 
knihy od vydavateľstiev, ktoré 
nám venujú. A požičiavame 
čítačky pre tých, čo holdujú 
e-knihám, ktoré, samozrejme, 
máme tiež v ponuke.“

Čitateľov vkus
Tomáš Prištiak: „Radi by 
sme formovali vkus čitateľa, 
ale zmeniť preferenciu z oddy-
chovej literatúry k podnetnej-
šej je ťažké, často až nemožné. 
Keď nakupujeme nové knihy, 
rozhodujeme sa medzi tým, 
čo ľudia žiadajú a čo by sme 
boli radi, aby čítali. Snažíme 
sa o kompromis. Knihovník je 
formujúce povolanie. Platí to 
najmä pri deťoch a mladých 
ľuďoch. Som príjemne pre-
kvapený, koľko detí číta. A že 
si radi nechajú poradiť zaují-
mavé tituly.“

Viera Némethová: „V na-
šej knižnici sú v prvom rade 
prioritou preferencie čitate-
ľov. Pre zdravé jadro čitate-
ľov sa snažíme nakupovať, 
čo čakajú, preto sa k nám do 
knižnice pravidelne vracajú. 
V druhom rade sa ich ale sna-
žíme upozorňovať na knihy, o 
ktorých si myslíme, že stoja 

za to, aby si ich všimli. Kul-
tivovať vkus čitateľa je ľahšie 
v knižnici ako v kníhkupectve. 
Skúšame to na nich obľúbe-
nou fl oskulou „skúste toto, 
ak sa vám to nebude páčiť, 
tak to len zavriete a vrátite.“ 
Nedovolím si tvrdiť, že nieko-
ho kultivujeme, ale určite im 
rozširujeme obzory. Ale to ne-
jde bez toho, aby ste mali ako 
knihovníci ich dôveru.“ 

Michaela Dobríková
foto: autorka

V knižnici môžete byť len 

optimistom
„V knižniciach sme zrušili šepkanie. Máme radi, keď v nich či-
tatelia debatujú. Či už medzi sebou alebo s nami knihovníkmi,“ 

odznelo v debate na tému Prečo sú knižnice v dnešnej dobe stále 

dôležité v kníhkupectve Martinus. Hosťami boli Viera Némethová, 

ktorá je metodičkou petržalskej knižnice, a riaditeľ knižnice v Kar-

lovej Vsi Tomáš Prištiak. Veľmi príjemná debata plná zaujímavostí 

v prvom rade ukázala, že obaja veria v budúcnosť knižníc a nevní-

majú ich ako miesto, kam prídete, požičiate si knihu a odídete. 

Ale ako miesto s potenciálom, kde sa zabavíte, niečo nové sa do-

zviete a radi sa vrátite po dobrú knižku zas.

Zľava: Viera Némethová, 
T. Prištiak a moderátor 
J. Šlesar

Obaja veria v budúcnosť knižníc 
a nevnímajú ich ako miesto, kam 

prídete, požičiate si knihu a odídete. 
Ale ako miesto s potenciálom, kde sa 

zabavíte, niečo nové sa dozviete 
a radi sa vrátite po dobrú knižku zas.
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Sami proti sebe?!
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KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK
Partneri

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

15.12. | 19:00 
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU

účinkujú: Folklórny súbor HEĽPAN, 
Ľudová hudba HEĽPAN + hosť Michal FIĽO

21.12 | 19:00 
LA GIOIA A SIMPLE LOUNGE QUARTET 

- VIANOČNÝ GALAKONCERT

22.12. | 19:30 
FRAGILE  

vianočný koncert

FOLKLÓRNE ZRKADLENIE 
01.12. | 19:00 | ZO ZLATÉHO FONDU

FSk a FS OČOVAN, ĽH Jaroslava HARADZINA
a sólisti: Ján CHABADA-CHOVAN, 

Pavel HOLÍK, Ján HRONČIAK, Ján FILKOR 
08.12. | 19:00 | VIANOCE S EKONÓMOM 
16.12. | 18:00 | VIANOCE S HÁJENKOU

13.12. | 19:00 
 VIANOČNÁ JANAIS 2017 

koncert

prehliadku z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia

PRIPRAVUJEME V DK ZRKADLOVÝ HÁJ

 CC CENTRUM DK ZRKADLOVÝ HÁJ DK LÚKY

účinkujú: FS BARVINOK z Kamienky
FS RUTHENIA z Bratislavy
spevácka skupina ZORNICA z Humenného
ĽH RUTHENIA a hudobná časť FS BARVINOK

DK ZRKADLOVÝ HÁJ
Hlavným partnerom podujatia a z verejných zdrojov festival podporil Fond na podporu umenia 

DK ZRKADLOVÝ HÁJ

2017

SESSIONSESSION

FOLK
BLUES 

DK LÚKY

Hlavným partnerom podujatia a z verejných zdrojov festival podporil Fond na podporu umeniaPodujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
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Kniha pre iskru do života  
Usmiata, energická bytosť odhodlaná skutočne priamo zo seba 
dávať to pozitívne, to radostné. Že vymenúvame charakteristiku 
nejakej v dnešnom svete virtuálnej osoby? Nie, Janette Šimková je 
až príliš spätá s realitou. Realitou ľudí, ktorú spoznala ako profesio- 
nálna life koučka. Aktuálne jej práve vďaka praxi vychádza kniha, 
ktorá má pomôcť čitateľom žiť svoje lepšie ja. 

K U LT Ú R A / I N Z E R C I A
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VYDAVATEĽ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava • IČO: 00603201. • NAKLADATEĽ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s. r. o.  
• REDAKCIA: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, web: www.petrzalskenoviny.sk, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com tel.: 0905 727 178, Šéf re  daktorka: Gabriela      
Belanová • Inzercia: 0905 273 414, 0905 273 416 • TLAČ: MAFRA, a. s., tlačiareň MAFRAPRINT Olomouc • NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností  
v Petržalke zabezpečuje Agentúra MRK, s. r. o. • Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.

Nechodia vám Petržalské noviny? Kontaktujte nás: tel: 0905 273 417 mail: mrk@mrk-agency.sk

Deväť rokov praxe v ob-
lasti life a partnerského 

koučovania sa rozhodla Janet-
te Šimková zúročiť v podobe 
knihy a pomôcť tak viacerým, 
ktorí sa potrebujú posunúť, 
motivovať, podporiť... „Kniha 
je určená každému, kto má 

pocit, že chce niečo pre seba 
urobiť,“ spomenula na sláv-
nostnom krste Janette.

Vyznala sa z momentu, kedy 
len dva dni pred Vianocami 
prišiel z vydavateľstva Portál, 
do ktorého poslala rukopis, 
email, že rukopis je aj schvá-

lený. Nefalšovanú radosť z ne-
čakanej správy mohla s ňou v 
tej chvíli zdieľať celá zastávka 
MHD, na ktorej vtedy so sy-
nom čakala a kde sa spontán-
nym výskotom potešila. 

Nová kniha z vydavateľstva 
Portál je v českom jazyku, čo 

autorka vysvetľuje jednak 
tým, že sídlo vydavateľa je 
v Čechách, ale zároveň tým 
podstatnejším dôvodom je 
to, že kniha sa má dostať tak 
na slovenský, ako aj na český 
trh. 

Sudičky na krste knihe po-
priali čo najviac tých čitate-
ľov, ktorí budú vďaka reálnym 
radám kráčať ruka v ruke so 
svojím lepším ja. Ako spo-
menula jedna z nich, všetko, 
čo v tej knihe je, prešlo autor-
kinou osobnou skúsenosťou 
a práve táto úprimnosť výpo-
vede jej pridáva na hodnote a 
aj na potenciálnom úspechu 
u čitateľa. 

A na záver niečo z úvodu. 
„Som rada, že súčasťou mojej 
práce je mimo iného aj to, že 
pomáham ostatným ´založiť 
oheň´ v ich mentálnom, fy-
zickom, duševnom a emoč-
nom krbe. Obdivujem každé-
ho, kto sa rozhodne chrániť 
svoj vnútorný oheň a podľa 
potreby do neho prikladá. 
Je v tom krásna nezlomnosť, 
sila, tvorivosť, ale aj neha, sr-
dečnosť a láskyplnosť.“ 

Kniha v originálnom ná-
zve Žijte své lepší já, je určite 
jedným z polienok do tohto 
krbu. Polienkom, ktoré ne-
vyhorí, ale pomôže neustále 
„hádzať“ iskru do života.

Text a foto: Eva Vašková

 

Koncert pripravovaný 
pre Prahu odznel v 

Koncertnej sieni ZUŠ Jána 
Albrechta Topoľčianska 15 
v októbri. Žiaci a ich peda-
gógovia pripravili pestrý 
program. Predstavili sa 
osvedčení mladí hudob-
níci v dominantnej sólovej 
hre na klavíri a speve. Do 
programu boli zaradené 
dychové nástroje prieč-
na =auta, altový saxofón. 
Prioritou bol nadaný hus-
lista Lukáš Vymětal a jeho 
interpretácia J. Brahmsa.  
Z komorných zoskupení 
na pódiu sa prezentovali 
klavírne trio Rebecca Pet-
rášová, Ema Somolányio-
vá a David Fančovič, sestry 
Bachledové - Laura, Stella 
a Paula v zoskupení husle,  
violončelo, klavír. Výni-
močne vynikli speváci 
vyspelým a kultivovaným 
prejavom – Júlia Pechová, 
Dávid Šavlík. Koncertova-
nie v pražskej metropole 
na ZUŠ I. Hurníka 19. ok-
tóbra bolo obohatením 
pre účinkujúcich a ich 
priaznivcov.

(bd)

foto: autorka

Koncertná 
generálka 

Veselé paničky windsorské opäť v SND 
Klasická komédia Wiliama Shakespeara Veselé paničky windsorské sa 
vracia na dosky Činohry SND. V historickej budove SND divákov  
v tejto komédii čakajú naozaj bravúrne výkony hlavných protagonistov.

Nádherný preklad Ľuba 
Feldeka najprozaickej-

šej Shakespearovej hry je, ako 
povedal súčasný režisér tohto 
legendárneho titulu Peter Mi-
kulík, ozajstným zázrakom. 
Mnohé z hlavných postáv 
rozprávajú ako cudzinci. Na-
príklad waleský pastor farár 
Hugo Evans v podaní Ľuboša 
Kostelného hovorí plynnou 
záhoráčtinou, francúzsky le-
kár dr. Cajus, ktorého stvár-
ňuje Ján Koleník, zasa s úžas-
ným francúzskym akcentom 
a s milými skomoleninami, 
a v istom momente sa práve 

k ruštine uchyľuje aj Jozef 
Vajda ako ctihodný mešťan 
Frank Ford. Nuž a rytier John 
Falstaf sa naozaj zrejme na-
rodil na Slovensku v podobe 
Mariána Geišberga. Falstaf je 
významnou postavou nielen 
v tejto Shakespearovej hre, 
ale aj v ďalších dielach tohto 
autora. Spomína sa už aj  
v Henrichovi IV., v hre, ktorú 
keď videla anglická kráľovná, 
zatúžila vraj po Falstafovi aj v 
Henrichovi V. Populárny ry-
tier a jeho epikurejská nátura, 
rozšafnosť, veľké ozdobné 
brucho a milovanie vlastné-

ho ega je postava ako stvo-
rená pre tohto slovenského 
herca. Jediná Shakespearova 
komédia, ktorá sa odohráva 
v Anglicku, je rozprávková a 
meštiacka, hoci sa odohráva 
v neurodzenom prostredí.  
V dramaturgii Petra Kováča 
sa o scénu postaral Jozef Cil-
ler, kostýmy sú z dielne Petra 
Čaneckého a viete, čo je ešte 
zaujímavé na tomto predsta-
vení? Nielen fakt, že ju SND 
uvádzalo už v rokoch 1954, 
1958, 1963 a 1998, ale aj ta-
káto drobnôstka: jedného  
z meštiackych detí stvárňuje 

človiečik so vskutku sve-
tovým menom – Samuel 
Kennedy. Žeby ten známy 
americký klan už objavil aj 
Bratislavu?

Text a foto: 

Barbora Laucká

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk
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Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bez-

platné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpoved-

nosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

(dnes o ochrane spotrebiteľa)

Zákazník kontra obchodník 
Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie každý sa dokáže 
pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame základné infor-
mácie o tom - ktorom právnom predpise. V prípade nejasností alebo praktickej 
potreby radi odpovieme na vaše konkrétne otázky.

§ Práva spotrebiteľa 
 V zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. - o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len 

„zákon“), spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej 
zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo 
povolania. Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, uplatnenie 
reklamácie, náhradu škody, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekono-
mických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností pri porušení jeho zákonom 
priznaných práv. Má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebi-
teľských zmluvách a proti porušeniu práv a povinností ustanovených zákonom. 

§ Povinnosti predávajúceho 
 Predávajúci je povinný predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správ-

nom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov, 
predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite, správne účtovať ceny, za-
bezpečovať hygienické podmienky, dodržiavať podmienky skladovania výrobkov, 
zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich 
riadne a bezpečné použitie. Predávajúci nesmie ukladať spotrebiteľovi povinnosti 
bez právneho dôvodu, upierať mu jeho práva a používať nekalé obchodné prakti-
ky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. Predávajúci je povinný 
vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v posky-
tovaní výrobkov a služieb. Predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi. 
Nekalé obchodné praktiky sú zakázané, a to pred, počas aj po vykonaní obchodnej 
transakcie. Za nekalú obchodnú praktiku sa považuje najmä klamlivé konanie a ag-
resívne obchodné praktiky. Príloha č. 1 k zákonu uvádza obchodné praktiky, ktoré 
sa za každých okolností považujú za nekalé.

§ Podvodné praktiky 
 -

venú cenu bez toho, že by predávajúci zverejnil akékoľvek rozumné dôvody (vábivá 

podporiť predaj iného produktu výzvou na kúpu produktov za stanovenú cenu a 
následné odmietnutie ukázať tovar z reklamy spotrebiteľom, odmietnutie prevziať 
objednávky na tento tovar alebo jeho dodanie v rozumnom čase, alebo predve-

veľmi obmedzený čas alebo že je k dispozícii za špeci;ckých podmienok iba veľmi 
obmedzený čas s cieľom vyvolať okamžité rozhodnutie a znemožniť spotrebiteľovi, 

-
nie, alebo iným spôsobom vytvorenie dojmu, že produkt možno legálne predávať, 

schémy, v ktorej spotrebiteľ poskytne plnenie za možnosť získať kompenzáciu, kto-

-
skytnutie vecne nesprávnej informácie o podmienkach na trhu, alebo o možnosti 
nájsť produkt s úmyslom donútiť spotrebiteľa, aby získal produkt za menej výhod-

„grátis“, „zadarmo“, „bez poplatku“ alebo podobne, pričom spotrebiteľ musí zaplatiť 
čokoľvek iné okrem nevyhnutných nákladov na odpovedanie na obchodnú prakti-
ku a vyzdvihnutie tovaru alebo zaplatenie za jeho doručenie. 

§ Útočný obchod 
 -

domácnosti spotrebiteľa, ignorujúc žiadosť spotrebiteľa odísť alebo sa nevracať, 
okrem prípadov a v rozsahu odôvodnenom na účely vymáhania zmluvného záväz-

-
kou poštou alebo inými diaľkovými médiami, okrem prípadov a v rozsahu odôvod-

detí, aby si kúpili alebo aby presvedčili svojich rodičov alebo iných dospelých, aby 

vyhral, vyhrá, alebo potom, čo niečo urobí, vyhrá cenu alebo získa iný rovnocenný 

činnosť smerujúca k získaniu ceny, alebo iného rovnocenného prospechu je pod-
mienená tým, že spotrebiteľ uhradí hotovosť, či si spôsobí náklady.

 Polícia upozorňujeZákony v každodennom živote  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

Bol by som rád, keby sa 
všeobecne ujalo preu-
kazovanie vlastníctva 
k bytom a spoločným 
priestorom v dome tak, 
ako ste napísali. Záro-
veň ma mrzí, že ste pre-
ukazovanie sa účastní-
kov schôdze v prípade 
podielového vlastníc-
tva dostatočne nevy-
svetlili. Príklad, ktorý 
ste použili v súvislosti 
s hlasovaním podielo-
vých spoluvlastníkov, 
počíta s tým, že sú všetci 
zúčastnení na schôdzi 
a jeden z nich vyjadrí 
ich spoločný postoj k 
predmetu hlasovania. 
Ak bude na schôdzi len 
jeden podielový spolu-
vlastník, napr. v podie-
le 1/5, ako preukáže, že 
ostatní (4/5) s jeho hla-
sovaním súhlasia? Vaša 
ďalšia citácia zo zákona 
o spôsobe zastupova-
nia, žiaľ, tento problém 
nerieši. V našom dome 
bola jediná schôdza  
v roku a našťastie sa o 
investíciách za 160 000 
eur bude hlasovať pí-
somne. Obávam sa, že 
v záujme správcu, ktorý 
sa s nami snaží zmluvu 
udržať, vyhlási hlasova-
nie skôr ako vyjadríte 
Váš právny názor na 
preukazovanie zastu-
povania podielových 
vlastníkov.

Ing. František S., 

Petržalka

Pripomeňme si v poradni už viackrát spomenu-
té – za každý byt a nebytový priestor (nebytovým 
priestorom nie sú spoločné „priestory“: spoločné 
časti a spoločné zariadenia domu) je pri hlasovaní 
o veci jeden hlas. Platí to pri jedinom vlastníkovi, 
ako aj pri iných eventualitách (spoluvlastníci sú 
manželia, alebo je jeden či viac podielových spolu-
vlastníkov). Pokiaľ má byt alebo nebytový priestor 
viac spoluvlastníkov, môžu svoje hlasovacie právo 
uplatniť iba ako celok. Z povedaného vyplýva, že 
pri hlasovaní o veci je rozhodný počet bytov a ne-
bytových priestorov, nie počet osôb vlastniacich 
predmetné nehnuteľnosti v bytovom dome. Ak by 
napríklad jedna osoba mala v osobnom vlastníc-
tve v tom istom bytovom dome dva byty a jeden 
nebytový priestor, má pri hlasovaní k dispozícií tri 
hlasy, ak budú tri osoby vlastniť jeden byt, majú pri 
hlasovaní jeden hlas. 

-
luvlastnícky podiel vyjadruje ideálnu mieru účasti, 
akou sa podieloví spoluvlastníci podieľajú na roz-
hodovaní o hospodárení so spoločnou vecou. V 
tomto poňatí je výška spoluvlastníckeho podielu 
rozhodujúca výlučne iba v rámci ich vnútorného 
vzťahu, voči tretím osobám vystupujú podieloví 
spoluvlastníci bytu alebo nebytového priestoru 
spoločne a nerozdielne. Spoločné užívanie veci si 
podieloví spoluvlastníci môžu zjednodušiť doho-
dou o výkone spoluvlastníckeho práva. Dohoda 
podielových spoluvlastníkov o užívaní spoločnej 
veci nevyžaduje písomnú formu, ani ak ide o ne-
hnuteľnú vec. V prípade keď nedôjde k dohode, 

právach a povinnostiach rozhodne na návrh súd. Z 
pohľadu vašej otázky je irelevantné, ako sa podielo-
ví spoluvlastníci bytu alebo nebytového priestoru 
dohodnú o hlasovaní na schôdzi. Pri rozhodovaní 
o veciach, súvisiacich s výkonom správy domu sa 
predpokladá, že hlasujúci podielový spoluvlastník 
vyjadruje zhodný prejav vôle aj jedného alebo via-
cerých podielových spoluvlastníkov predmetného 
bytu alebo nebytového priestoru. Nie je podstatné, 
či na schôdzi budú alebo nebudú aj ostatní (ne-
hlasujúci!) spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti. 

-
nia. Nič však nebráni tomu, aby v prípade podielo-
vého spoluvlastníctva mal prítomný spoluvlastník 
od ostatných spoluvlastníkov spoločného bytu, 

preukazovaní splnomocnenia v zmysle § 14 ods. 6  
zákona o vlastníctve bytov č. 182/1993 Z. z. v plat-
nom znení sme hovorili v predchádzajúcom čísle. 
Zopakujme si - vlastník v bytovom dome môže v 
listinnej podobe, s úradne overeným podpisom 
splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní za-
stupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj 
príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri kon-
krétnych otázkach, ak nejde o splnomocnenie na 
konanie v celom rozsahu práv a povinností vlast-
níka bytu alebo nebytového priestoru v dome. 
Žiadosť o urýchlené vyjadrenie sa mailom na vašu 
adresu nebolo možné splniť, osobné konzultácie 
neposkytujeme.

Platí: jeden 
za všetkých!  
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Michal
ČEPKO 
(26)

z Bratislavy

Popis osoby: podlhovastá tvár, 

vysoké čelo, krátke čierne vlasy, 

hnedé oči. 

Popis oblečenia: nezistený

Na menovaného vydal Okresný 

súd Košice II príkaz na zatknutie 

pre prečin podvodu spáchaného 

formou spolupáchateľstva. 

   Neprehliadnite

Alfréd
BOLECH 
(53)

z Bratislavy

Milan
BUGAJ 
(32)

z Bratislavy

Popis osoby: podlhovastá tvár, 

vysoké čelo, krátke tmavé vlasy, 

bledé oči.

Popis oblečenia: nezistený 

Na menovaného vydal Okresný 

súd Bratislava II príkaz na zatknutie.

Kriminálna polícia sa obracia 
na občanov so žiadosťou o 
pomoc pri pátraní po týchto 
osobách. Akékoľvek informá-
cie oznámte na najbližšom 
policajnom útvare alebo na 
bezplatnom telefónnom čís-
le 158, prípadne na e-mail 
patranie@minv.sk. 

Zima na cestách   

Ako vieme, alebo mali 
by sme vedieť, na Slo-

vensku sú zimné pneuma-
tiky povinné iba vtedy, ak 
sa na vozovke nachádza 
súvislá snehová vrstva, ľad 
alebo námraza. V takom 
prípade vodič motorového 
vozidla kategórie M1 a N1 
čo sú, po slovensky pove-
dané, osobné autá konštru-
ované na prepravu najviac 
s ôsmimi sedadlami okrem 
sedadla pre vodiča a auto-
mobily určené na prepravu 
tovaru s prípustnou celko-
vou hmotnosťou do 3 500 
kg, môže také vozidlo pou-
žiť v cestnej premávke, len 
ak je na všetkých nápra-
vách vybavené pneumati-
kami pre jazdu na snehu. 

Odborníci bez ohľa-
du na paragrafy, sneh či 
ľad jednoznačne tvrdia, že 
pri chladnejšom počasí je 
asfalt studený, následkom 
čoho sa guma nedokáže 
dostatočne zohriať, pneu-
matika stráca priľnavosť, 
čím sa auto stáva náchyl-
nejším na šmyk. Prav-
da, nielen odborníci, ale 
aj motoristická verejnosť 
považuje znenie prísluš-
ného paragrafu za nie prí-
liš vydarenú formuláciu. 
Oveľa prijateľnejší, najmä 
však jednoznačnejší, by bol 
na povinnú výmenu pneu-
matík, tak ako v minulosti, 
pevne stanovený termín. 

Vodiči by sa vyhli zbytoč-
ným konfliktom so stráž-
cami zákona a nemuse-
li by pri súčasnom nevy-
spytateľnom počasí sledo-
vať predpovede, kde sneží 
a kde je poľadovica alebo 
suchá vozovka. Napríklad 
pri rozľahlosti Bratislavy 
na jednom jej okraji môžu 
rásť snežienky, na opač-
nom konci sa však vodič 
pokojne môže dostať na 
cesty pokryté ľadom. Rátať 
treba aj so zmenou poča-
sia počas dňa, slnečné 
ráno sa môže večer pri 
návrate z práce zmeniť 
na zasneženú, nie príliš 
romantickú, cestu na let-
ných gumách.

Hmla, dážď, akvapla-
ning, poľadovica či sneh 
predstavujú mimoriad-
nu záťaž z hľadiska pozor-
nosti, ale aj techniky jaz-
dy. Na bezpečnú jazdu 
majú vplyv nielen zimné 
pneumatiky, ale aj mno-
hé ďalšie, pre zimu špe-
cifické, faktory. Vodič by 
mal poznať hranice svo-
jich schopností, vedieť 
bezpečne jazdiť najmä  
v sťažených zimných pod-
mienkach. Vyhýbanie sa 
prudkým rozjazdom, vyu-
žívanie brzdiacej schop-
nosti motora, predchádza-
nie šmyku v situáciách ako 
sú ostrejšie zákruty, brzde-
nie, prudké pohyby volan-

tom a mnoho ďalších tech-
nických prvkov sú atribúty, 
ktoré by mal ovládať každý, 
kto si sadá za volant. Limity 
vlastných schopností neu-
pravuje žiaden paragraf, 
o inom je však napríklad 
nedodržiavanie bezpečnej 
vzdialenosti, ktorá hrá 
prím pri reťazových kolí-
ziách. Najmä v zimných 
podmienkach by mal vodič 
za vozidlom idúcim pred 
ním dodržiavať takú vzdia-
lenosť, aby mohol včas zní-
žiť rýchlosť jazdy, prípadne 
zastaviť svoje auto. Nemal 
by zabúdať ani na povin-
nosť jazdiť za vozidlom  
v takej vzdialenosti, aby 
sa predchádzajúce vozidlo 
mohlo pred neho bezpečne 
zaradiť. Celkom zaujímavo 
sa z pohľadu bezpečnosti  
a plynulosti cestnej pre-
mávky javia aj autá, kto-
rých vodiči sa pri ich čis-
tení od snehu pred jazdou 
vôbec neunúvali. Opome-
nutím tejto povinnosti si 
znižujú výhľad z vozidla a 
zvyšujú riziko kolízie. Dob-
rý vodič vie, že pri menšej 
viditeľnosti je potrebné 
prepnúť denné svietenie na 
stretávacie svetlá. Vidieť a 
byť videný platí aj v tomto 
prípade. 

Dopravné nehody z na- 
šich ciest nevylúčime, 
mnohým sa však môžeme 
vyhnúť správnym spôso-
bom jazdy, starostlivosťou 
o svoje vozidlo, jeho prime-
ranou výbavou, ale najmä 
vzájomnou toleranciou. 
Zima, so všetkým čo priná-
ša, je predo dvermi. Priví-
tajme ju s pocitom, že sme 
niečo urobili pre bezpeč-
nosť nielen svoju, ale všet-
kých na našich cestách.

Mŕtvy na hladine
Na vodnej hladine v blízkos-

ti Chorvátskeho kanála našli 

utopenca. Po vytiahnutí tela 

na breh jazera privolaný ohlia-

dajúci lekár skonštatoval smrť 

a nariadil vykonanie pitvy. 

Bankomatový  
umelec  
Filip K. (24) z Bratislavy, sa roz-

hodol modrou fixkou pokresliť 

bankomat na Tematínskej ulici. 

Nevedno, či išlo o prejav lásky k 

Petržalke, ktorej názov dominu-

je vytvorenému skvostu, alebo 

o absenciu zdravého rozumu. 

Za umelecký výkon získal ob-

vinenie z úmyselného prečinu 

poškodzovania cudzej veci.

... v čase od 12. 10. do 6. 11. 

nahlásili v našom kraji krá-

dež 27 motorových vozi- 

diel, z toho Petržalke 2 (Be- 

linského, Hrobákova)? V noci 

zlodeji ukradli 24 a cez deň 

3 vozidlá, ukradli aj jedno 

nákladné. 

... od 1. januára do 29. ok-

tóbra sme v našom kraji 

zaznamenali 1 758 doprav-

ných nehôd, čo je o 132 

kolízií menej ako v rovna-

kom období vlaňajška? Pri 

týchto nehodách prišlo o 

život 15 osôb, z toho štyria 

chodci a dvaja motocyklisti. 

Oproti rovnakému obdobiu 

vlaňajška zahynulo na ces-

tách Slovenska o 22 osôb 

viac (11 perc.). Z celkového 

počtu prišlo v sledovanom 

období na území Slovenska 

o život 36 chodcov. 

... v Bratislavskom kraji sme 

za prvé tri štvrťroky 2017 

zaznamenali 9026 trest-

ných činov (SR 51 947), z 

ktorých polícia objasnila 

3804 prípadov (SR 29 376) 

čo predstavuje 42 percent 

(SR 57)? V súvislosti s de-

liktami polícia vyšetrovala, 

resp. stíhala celkovo 4193 

ľudí (SR 32 997), z ktorých 

bolo 18 maloletých (SR 704) 

a 109 mladistvých osôb (SR 

1924). Z celkového počtu 

zaevidovanej kriminality 

najvyšší počet trestných 

činov, až 4435 prípadov 

(SR 19 326), zaznamenala 

majetková kriminalita, pri 

ktorej objasnenosť dosiahla 

28 percent (SR 43).

Z policajného bloku

Viete, že ...

Popis osoby: oválna tvár, zava-

litá postava, tmavé vlasy, hnedé 

oči, môže nosiť bradu s fúzmi. 

Popis oblečenia: nezistený

Na menovaného vydal Okresný 

súd Bratislava II príkaz na zatknu-

tie pre trestný čin nedovoleného 

ozbrojovania.  

Miesto oázy a pokoja

foto: jgr  

Stranu pripravil Jaroslav Gründler    

grundler@chello.sk     

Odmietame násilie!
Petržalskí policajti spolu s občian-

skym  združením  Brána  do  života vás                                                                                                                                       

25. novembra 2017 pozývajú do 

priestorov OC Danubia na Panón-

skej ceste. Témou stretnutia v čase 

od 13.00 do 17.00 h bude rodovo 

podmienené násilie páchané na 

ženách. Súčasťou akcie Odmieta-

me násilie! bude aj pestrý kultúrny 

program detí petržalských škôl.

Vôkol nás sa všetko zrýchľuje len preto, 
aby sme mali viac času, ale – nech robíme 
čo robíme, opak je pravdou: času je čoraz 
menej. Napriek tomu čas prezutia pne-
umatík pre väčšinu motoristov znamená 
dávať si na čas. 

Pneumatiky, stierače, tolerancia a opatrnosť
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Tešíme sa na vaše 

podnety, 
návrhy, reakcie

email: 

petrzalskenoviny@gmail.com

FOTOGRAFOVANIE fotoateliér v Bratislave 
svadby  deti  oslavy0905 623 012 fotograf-svadba.sk

Š P O R T / I N Z E R C I A

Ocenení Petržalčania 
Bratislavský kolkársky zväz si slávnostnou konferenciou 
v peknom štýle pripomenul 80. výročie založenia organi-
zovaného kolkárskeho športu v Bratislave a na Slovensku. 
V Závodnom klube Valčík boli ocenené kluby, kolkári 
z Bratislavy,  reprezentanti, medailisti z MS, funkcionári a 
rozhodcovia. Konferenciu viedol Michal Serbin, tajomník 
BKKoZ.  Eva Uhlíková, majsterka športu a predseda BKKoZ 
vo svojom príhovore privítala všetkých prítomných hostí, 
ktorých bolo viac ako päťdesiat. Pripomenula bohatú his-
tóriu kolkárskeho športu od jeho založenia až po súčas-
nosť. Zdôraznila, že v Bratislave boli vždy vynikajúci hráči, 
a to nielen medzi mužmi, ale aj medzi ženami a vlastne im 
vďačíme za to, že kolky v našom hlavnom meste Slovenska 
žijú už 80. rokov. Takisto vymenovala všetky kluby, ktoré sa 
zaslúžili o rozvoj kolkárskeho športu v Bratislave. Na sláv-
nosti sa zúčastnili aj šiesti kolkári z Petržalky, ktorí sa tiež 
zaslúžili o rozvoj tohto športu. Marian Čimbora z Tatrana 
Bratislava, Ivan Dobrucký z Interu, dlhoročný reprezentant 
ČSSR, reprezentačný tréner a účastník niekoľkých MS, Ján 
Kaušitz, hráč, funkcionár, rozhodca a niekoľkoročný pred-
seda ŠTK, Viera Halásková z ŠK Traco Bratislava, Ružena Juri-
cová z TJ Spoje a Michal Uhrín z KK Priatelia Bratislava, hráč 
a bývalý generálny sekretár SKoZ. 

(mv)

foto: Ján Luky

Derniéra pre Ideal Approacha
Turfová derniéra vyšla tento-
raz až na druhý pokus. Termín 
v poslednú októbrovú nedeľu 
zmarilo zlé počasie, a preto 
dostihová komisia presunula 
20. dostihový slovenský mí-
ting na 5. novembra. Závereč-
ný deň sa síce zaobišiel bez 
rozlúčkového guláša, ktorý ví-
kend predtým potešil ľudí bez 
domova, no s rovnako láka-
vou zostavou koní na osmič-
ke rovinových a jedným pre-
kážkovým zápolením. Vrchol 
mítingu priniesli siedme do-
stihy – Veľkú cenu Plemenár-

skych služieb SR, š.p. - Veľkú 
októbrovú cenu (I. kat., 2000 
m, 3+, 7000 €). Pre seba ju 
rozhodol reprezentant českej 
stajne Lokotrans Ideal Appro-
ach   (dž. P. Foret) svojím tra-
dičným spôsobom štart-cieľ. 
V Bratislave dosiahol už svoje 
tretie „jednotkové“ víťazstvo v 
tejto sezóne. Dobrú jesennú 
formu potvrdil druhý Porto-
rikos (dž. Z. Šmida) z Auto-
opravovne Strnisko, na tretej 
pozícii @ nišoval favorizovaný 
Oriental Sky (dž. J. Línek).

(mv)

Podobne je na tom aj špor-
tová hala na Prokofi evovej 

ulici 2. Objekt je v zlom tech-
nickom stave a vyžaduje si 
rozsiahlu rekonštrukciu, pre-
dovšetkým stabilizáciu pod-
ložia, celkovú rekonštrukciu 
striech, inžinierskych sietí, 
športových plôch, šatní, so-
ciálneho vybavenia, okien či
dverí. Odhadovaný objem
potrebných fi nančných pro-
striedkov predstavuje viac ako
580-tisíc eur.

Petržalskí poslanci zva-
žujú ďalšiu budúcnosť tejto 
športovej haly, pričom prio-
ritou je zachovanie účelu, na 
ktorý bola v roku 1989 sko-

laudovaná, a tým je šport. To 
je pre nich neprekročiteľná 
podmienka. Vyberať budú 
z dvoch možností, ako sa 
k tejto nákladnej rekonštruk-
cii postaviť – buď nájdu fi -
nancie vo vlastnom rozpočte 
alebo objekt prenajmú so zá-
väzkom nielen zachovať tam 
šport, ale aj preinvestovať 
spomínanú čiastku z vlast-
ných zdrojov. Podľa doteraj-
ších diskusií pravdepodobne 
žiaden z poslancov nebude 
navrhovať ani presadzovať 
predaj tohto objektu. Ako 
podklad pre svoje rozhod-
nutie si dali vypracovať zna-
lecký a statický posudok, ako 

Športovú halu na Prokofi evovej 
predávať nebudú  

Višňovský ambasádorom 
HDC Slovakia

Mestská časť Petržalka v súčasnosti spravuje štyri športové haly, všetky 
z nich sú prenajaté súkromným spoločnostiam, ktoré v nich prevádz-
kujú rôzne športové aktivity. Nájomcovia do ich prevádzkyschopnosti 
investujú vlastné fi nancie, no niektoré z nich si vyžadujú už komplex-
nejšie rekonštrukcie a opravy, keďže budovy majú už takmer 30 rokov.

aj geologický prieskum pod 
samotnou budovou. Násled-
ne sa po dohode v kluboch 
na rokovaní zastupiteľstva 
rozhodnú, či športovú halu 
budú rekonštruovať a pre-
vádzkovať vo vlastnej réžii, 
alebo ju prenajmú tak, ako je 
to napokon aj dnes. Súčas-
ní nájomcovia prevádzku-
jú objekt športovej haly na 
Prokofi evovej ulici od roku 
1991. V roku 2016 využívalo 
športovú halu cca 500 špor-
tovcov mesačne, čo ročne 
prestavuje asi 5 000 združe-
ných vo viacerých športov-
cov kluboch.

(tod)

Aj s podporou niekdajšie-
ho vynikajúceho obran-

cu Ľubomíra Višňovského či 
kouča Norberta Javorčíka, 
známeho z reprezentácie 
Slovenska do 18 rokov, sa ho-
kejovému diagnosticko-tré-
ningovému centru Miroslava 
Laža na petržalskom zim-
nom štadióne darí prenikať 
do zahraničia. Ich spoločný 
projekt bude najnovšie aj v 
tréningovom centre skvelého 
tímu SKA Petrohrad, ktorý je 
jasne najlepší v tomto roční-
ku KHL. 

„V súčasnosti už význam 
centra presahuje hranice Slo-
venska. Čím ďalej, tým viac 
sa v ňom pripravujú hráči 
z celého sveta a opäť neho-
voríme len o profesionáloch, 
ale cestu doň si nachádzajú 
aj mládežníci z rôznych kú-
tov sveta. Dôkazom kvalít 
tohto projektu je aj to, že o 
prácu týchto ľudí, metodiku 
a systém sa zaujímajú také 
špičkové európske kluby,“ 
povedal nám generálny ria-
diteľ spoločnosti, niekdajší 
výborný útočník a petržalský 
rodák Miroslav Lažo. Projekt 

v minulosti využívala sloven-
ská osemnástka v príprave 
na MS, v minulej sezóne sa 
s ním stretol aj Višňovský a 
veľmi ho zaujal. „Po ročnej 
systematickej práci sa cha-
lani z osemnástky dostali na 
úplne inú úroveň a svojimi 
výkonmi dokázali poblázniť 
celý národ. Zanechali dobrý 
dojem nielen herným preja-
vom, ale predovšetkým per-
fektnou fyzickou prípravou a 
psychickou odolnosťou. V slo-
venskom hokeji je veľa ľudí, 
ktorí veľa rozprávajú, ale tu 
konečne vidím, že niekto aj 
svoje slová realizuje. Dejú sa 
tu konkrétne veci a prinášajú 
výsledky. Toto všetko ma pre-
svedčilo, aby som vstúpil do 
projektu a stal sa jeho amba-
sádorom,” povedal Ľubomír 
Višňovský. 

(mv)

foto: Milina Strihovská

Jaroš v olympij-
skom tíme
Slovenský olympijský výbor 
(SOV) zostavil z 21 výsledkovo 
medzinárodne najúspešnej-
ších mládežníckych športov-
cov za predchádzajúci rok Ju-
niorský olympijský tím (JOT). 
Na jeden rok podporí ich čin-
nosť sumou 50 000 eur. Medzi 
týmito športovcami je aj petr-
žalský rodák, snoubordista Sa-
muel Jaroš. Cieľom programu 
je podpora mladých špor-
tovcov v dorasteneckom, či 
juniorskom veku v rozvoji 
ich kariéry. Zo 46 nomino-
vaných vybrala rada SOV 21 
najúspešnejších (v jednom 
prípade ide o dvojicu). Každý 
športový zväz mohol do JOT 
navrhnúť maximálne dvojicu 
športovcov, u jednotlivých 
kandidátov zároveň deklaro-
vali ich vysokú medzinárodnú 
úspešnosť. SOV im mesačne 
počas jedného roka poskytne 
štipendium vo výške 200 eur 
na ich ďalšiu športovú prí-
pravu. A jedným z mentorov 
pre mladých športovcov je 
aj petržalský rodák, najlepší 
slovenský triatlonista Richard 
Varga, jedenásty z minuloroč-
nej olympiády v Riu.         (mv)
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Druhé miesto je výborné, 
ale určite vás škrie, že je-
senný primát ste stratili po 
zbytočnej domácej remíze 
s FK Most pri Bratislave v 
predposlednom kole...

Myslím si, že sme mohli vy-
hrať jesennú časť s náskokom 
šiestich bodov. Zbytočne sme 
totiž remizovali doma so Slo-
vanom B, keď sme dostali vy-
rovnávajúci gól v nadstavenom 
čase. Potom sme sa vytrápili s 
Rovinkou a do tretice rovnaký 
výsledok 1:1 sme dosiahli aj s 
Mostom. Takto sme zbytočne, 
hoci len o skóre, stratili prvé 
miesto. Na druhej strane, keď 
zoberiem do úvahy, že sme 
nováčik, tak aj druhé miesto 
je pekným úspechom. Pravda, 
veľmi sme chceli byť prví. 

V posledných štyroch do-
mácich stretnutiach ste iba 
raz vyhrali. Súhlasíte, že na 
mužstve sa už prejavil ná-
ročný jesenný program, keď 
ste za tri mesiace odohrali 
19 náročných stretnutí, 15 v 
III. lige a 4 v Slovnaft Cupe?

Náš program na pomery 
tejto súťaže bol dosť nahuste-

ný. Okrem toho sme mali ešte 
osem hráčov vo výbere BFZ na 
turnaji amatérskych regionál-
nych výberov pod názvom RE-
GIONS CUP 2017. Po zápase 
v Rači mužstvo už nehralo s 
takou ľahkosťou, hráči mali 
toho dosť fyzicky aj psychic-
ky, lebo sa od nich čakali iba 
víťazstvá. Z pomerne širokého 
kádra z neho postupne vypadli 
Kusý, Walla, pre zranenie Uh-
lík a Pochyba, neskôr skončil u 
nás aj Čapla. Preto bolo dobré, 
že v septembri k nám prišiel 
talentovaný Tino Miguez. 

V lete ste zložili takmer úpl-
ne nové mužstvo, ktoré neraz 
potešilo dobrou hrou. Hráči 
a tréneri si zaslúžia pochva-
lu za odvedenú prácu...

Stopercentne súhlasím, le-
bo obmena kádra bola veľká 
a letná príprava trvala krátko. 
Na všetko sme mali málo času, 
ale vyšiel nám ťah pri výbe-
re hlavného trénera. Balázs 
Borbély si výborne sadol so 
všetkými členmi realizačného 
tímu. So skromnými a praco-
vitými chlapcami rýchlo našiel 
spoločnú reč. Všetci si vážia, 

Mohli vyhrať jesennú časť 
o šesť bodov  
Futbalisti FC Petržalka akadémia patrili v jesennej časti medzi naj-
väčšie ozdoby náročnej III. ligy. Nováčik súťaže ako jediný neprehral, 
prezimuje na druhom mieste iba zásluhou horšieho skóre za vedúcim 
FC Rohožník. O prvej polovici súťaže sme sa pozhovárali s generál-
nym manažérom FCPA Andrejom Kalinom.

že môžu byť u nás a hrať za 
Petržalku. 

Najviac chválime defenzív-
nu činnosť celého tímu. O nej 
svedčí, spolu s Rohožníkom, 
najmenší počet inkasova-
ných gólov, iba osem... 

V ofenzíve máme známej-
ších hráčov ako v defenzíve, 
napriek tomu si naši obranco-
via výborne zastali svoje mies-
ta. Pritom sú to mladí chlapci, 
Dominik Košťál má 19 rokov, 
Peter Sopúch 24, Valentin 
Majerčák 21, jedine Fero Heč-
ko s 27 rokmi je trochu starší. 
Všetci majú pred sebou sľub-
nú perspektívu a preto verím, 
že sa budú neustále zlepšovať. 

Najviac vás iste musí tešiť 
priazeň fanúšikov. Doma ste 
mali neraz vyššie návštevy 
ako Slovan v najvyššej súťa-
ži. Na súboj s juniorkou be-
lasých prišlo viac ako 2 000 
divákov, čo je najviac v his-
tórii III. ligy...

Petržalčania majú veľmi radi 
futbal a náš klub. V najvyššej 
súťaži chýbajú bratislavské 
derby a keď na III. ligu príde 

Výsledkový servis FC Petržalka
 A-TÍM 
3. liga Bratislava: 13. kolo: FC Petržalka – PŠC Pezinok 2:1 
(4. Lády, 79. Tino Miguez), 14. kolo: FC Petržalka – FK Slo-
van Most pri Bratislave 1:1 (8. Maco), 15. kolo: Lokomotíva 
Devínska Nová ves -  FC Petržalka 0:2 (48. Tino Miguez, 
88. Turčák)

U19
2. liga SD: 12. kolo: KFC Komárno - FC Petržalka 3:6 (22. I. 
Žiga, 41. Hegyi, 51., 77. L. Pollák, 66. Petriľák, 70. Korenčka), 
13. kolo: FC Petržalka – FK Inter Bratislava 1:1 (1. Sádov-
ský), 14. kolo: FK Lokomotíva Trnava - FC Petržalka 0:1 (38. 
Sádovský)

U17
2. liga MD: 12. kolo: KFC Komárno - FC Petržalka 3:2 (25. 
Bukovinský, 40. Dugovič), 13. kolo: FC Petržalka – FK Inter 
Bratislava 2:1 (8. Bukovinský, 15. Žilinský), 14. kolo: FK Loko-
motíva Trnava - FC Petržalka 1:1 (68. Polonyi)

ŽENY 
2. liga, skupina A: 11. kolo: ŠK Svätý Jur – FC Petržalkaa 
0:6 (5., 72., 87. Poniger, 22., 55. Balážiková, 44. Sečková), 12. 
kolo FC Petržalka – FK Dúbravka 3:2 (16., 57. Balážiková, 
34. Hrebeňová), 13. kolo: FK DAC 1904 Dunajská Streda - 
FC Petržalka 1:5 (8., 20., 85. Sečková, 36. Poniger (11m), 
88. Filová)

TABUĽKA 3. LIGA:
  1. Rohožník 15 12 1 2 58:8 37

  2. FC PETRŽALKA 15 11 4 0 45:8 37

  3. Rača 15 10 3 2 37:11 33

  4. Dunajská Lužná 15 10 2 3 41:14 32

  5. Slovan Bratislava B 15 9 3 3 66:17 30

  6. Most pri Bratislave 15 9 3 3 36:14 30

  7. Tomášov 15 7 1 7 28:37 22

  8. Devínska Nová Ves 16 6 2 7 27:19 20

  9. Báhoň 15 6 1 8 23:35 19

10. Rovinka 15 5 3 7 20:25 18

11. Bernolákovo 15 6 0 9 25:49 18

12. Lozorno 15 4 2 9 20:37 14

13. Ivanka pri Dunaji 15 4 0 11 23:39 12

14. FK Vajnory 15 2 4 9 19:66 10

15. Pezinok 15 2 3 10 11:32 9

16. Svätý Jur 15 1 0 14 17:85 1

taká pekná návšteva, je to jasný 
signál o tom, že aj obyvatelia 
nášho hlavného mesta preja-
vujú záujem o tento šport.
 
Dokedy budete trénovať, 
kedy začnete so zimnou prí-
pravou a ako využijete ne-
smierne dlhú, vyše štvorme-
sačnú, prestávku?

Tréningy absolvujeme do 
začiatku decembra. Potom 
sa hráči rozídu na dovolenky. 
Dostanú individuálne plány a 
zimná príprava sa začne 15. 
januára. Bude v domácich 

podmienkach, už máme do-
hodnutý program priateľ-
ských stretnutí. Stretneme 
sa s tímami z II. a III. ligy, 
tiež z Rakúska, Maďarska a 
niektoré zápasy odohráme aj 
v stredu. Napríklad prestíž-
ny s Interom. Príprava bude 
dlhá, náročná, ale pestrá. Sa-
mozrejme, myslíme aj na po-
silnenie mužstva. O všetkých 
novinkách sa naši priaznivci 
dozvedia na našom webe fc-
petržalka.sk.

Milan Valko

foto: Milina Strihovská 
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