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Tak si tu ži-
jeme. Celo-

ročne – každo-
ročne. Komu 
skôr práca, ko-
mu rodina, ko-
mu záujmy či
nezáujmy, komu
zdravie, bože-
chráň choroba! 
Každý deň bol či 

nebol iný, alebo rovnaký. Hodnotíme, 
účtujeme, zvažujeme, ľutujeme, za-
strájame sa, sľubujeme sebe, blízkym, 
že nadchádzajúci rok bude iný. Ako 
istá nádej, ako nádejná istota. Aj preto, 
čo v tomto roku celkom alebo vôbec 
nevyšlo, už necítiť tak sklamane, lebo 
naše mamy nám zvykli ofúkať rany 

i prehry s poučením – buď rád, že nie 
je ešte horšie. A tak neúspech sa stáva 
paradoxne úspechom. Už toľko nebolí. 
Je menším zlom ako väčším dobrom. 

Preto vo vianočnom a koncoroč-
nom kontexte, keď sme už viac uvoľ-
není a ladíme sa na lepšie (napriek 
tomu v žiadnej chvíli nemôžem nebyť 
starostom), si spomínam na mená ako 
Vlado Palko, Paľo Minárik, Jano Ko-
tuľa, Vierka Kimerlingová, Jaro Paška, 
Milan Ftáčnik, Tomáš Ágošton, Laco 
Snopko, Fero Šebej a iní. Pravičiari, 
ľavičiari, národniari, kádeháci, esde-
eľáci, eseneskári, esemkári, esdeuč-
kári a iní, závislí i nezávislí. Desiatky 
poslancov petržalského miestneho 
zastupiteľstva po roku 1990, keď do-
stala na Slovensku samospráva ozajst-

nú zelenú. Prečo také familiárne oslo-
venie menovaných? Lebo také vzťahy 
boli medzi petržalskými poslancami 
navzájom, ale tiež medzi nimi a mnou 
ako starostom. Pritom sa v nejednej 
debate, polemike až iskrilo, názor 
proti názoru, emócie proti emóciám, 
fakty proti faktom. Ale bolo to o veci 
a k veci. V záujme Petržalky. Celej, 
nekrájanej, nie jednej ulice či panelá-
ku. Vo vášnivých diskusiách nechýbali 
ostré slová, ani irónia, ale neboli uráž-
ky či ponižovania. Ctili sa partneri 
s iným názorom, postojom. Žiadne 
partajné ani osobné nepriateľstvo. Ak 
práve ich menujem, potom pre zdô-
raznenie odbornej zdatnosti, ľudskej 
vzpriamenosti a priamosti. 

Pokračovanie na strane 10 

Je už taký čas, skoro vianočný. Na dlhšie sa zdržíme so 
známymi, na trhoch si štrngneme, slovo navyše prihodí-
me. Akože sa máte? Prvou odpoveďou  je úsmev, že skvele. 
Druhou, že mohlo byť i lepšie. Treťou je rezignujúce mávnutie rukou, takže 
sa viac ani nepýtať. 

www.petrzalskenoviny.sk

Mikuláš s čertom a anjelom 

odštartovali Vianoce v Petržalke 
Viac čítajte na str. 12

 PETRŽALSKÉ NOVINY

Akože sa (ne)máte?
Miesto, na ktoré asi 
aj bohovia zabudli
Je to vlastne exkluzívna časť Petržalky 
a ideálne bývanie. Päť minút do centra 
mesta aj do Rakúska. Iba rodinné 
domčeky, pokoj a starousadlíci, ktorí 
tam žijú už viac ako 60 rokov. Ale...

strana 29

KTO VYHRAL?

V našej súťaži o lístky na Vianoce 

v divadle, ktoré budú 20. decem-

bra o 18. h v divadle Nová scéna, 

vyhrali títo naši čitatelia: 

Maja Slobodová, Katarína Pa-

dačová, Tomáš Grígel. 

Blahoželáme! 

Zdravie, silu, šťastie, 

lásku, porozumenie 

a dôveru vo vzťahoch 

medzi nami a Vami 

želá všetkým 

Petržalčanom

redakcia Petržalských novín



2 • 11. 12. 2015 PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA

Minulý týždeň sa konalo posledné rokovanie petržalských poslancov v tomto  
kalendárnom roku. Okrem návrhov všeobecne záväzných nariadení, majetko-
vých prevodov či informačných materiálov sa zaoberali pre samosprávu najdôle-
žitejším dokumentom – návrhom rozpočtu mestskej časti na rok 2016 s výhľa-
dom do roku 2018. 

Poslanci schválili rozpočet na budúci rok 

Rozpočet poslanci schvá-
lili, a tak bude mestská 

časť Petržalka v ďalšom 
roku hospodáriť so sumou 
takmer 31 miliónov eur. Sta- 
rosta Petržalky Vladimír 
Bajan predložil návrh roz-
počtu v súlade so zákonom 
o rozpočtových pravidlách 
zostavený ako vyrovnaný vo 
výške 30 830 085 eur. Ako 
povedal aj prednosta miest-
neho úradu Miroslav Štefá-
nik, mestská časť sa snažila 
urobiť rozpočet vyvážený  
a konzervatívny. „Robíme to 
tak vždy a skúškou správ-
nosti je, že dokážeme dosa-
hovať prebytky.“  

Petržalský rozpočet je 
členený na rozpočet bežný, 
kapitálový a na finančné 
operácie. Bežný rozpočet 
je navrhnutý ako prebytko-
vý. Kapitálový rozpočet je 
schodkový, finančné operá-
cie sú prebytkové. Schodok 
kapitálového rozpočtu je 
krytý prebytkom bežného 
rozpočtu. Návrh rozpočtu 
predpokladá bežné príjmy 
27 609 635 eur a bežné 
výdavky 26 732 075 eur. 
Kapitálové príjmy odhadu-
je samospráva  na 421 155 
eur a kapitálové výdavky na  
2 922 390 eur. 

Na budúci rok schválili 
poslanci v rozpočte zvýšenie 
bežných príjmov a príjmo-
vých finančných operácií.  
V novom roku bude mest-
ská časť čerpať úver vo výške 
troch miliónov eur. Z nich 
pôjde na rekonštrukciu bu-
dovy pripravovanej mater-
skej školy na Vyšehradskej 
ulici a na športové zariade-
nia Petržalky 2,4 milióna eur 
a dofinancovanie petržalskej 
plavárne na Tupolevovej uli-
ci bude stáť 517-tisíc eur. 

Najvyššie výdavky v budú-
com roku plánuje Petržalka  
v oblasti vzdelávania, na kto-
ré vyčlenila viac ako 16 mi- 
liónov eur. Na životné pro-
stredie chce dať 2 234 150 eur, 
na kultúru 1,9 milióna eur, 
na sociálnu pomoc a sociál- 
ne služby vyčlenili 1,2 mi- 
lióna eur. Sumu 923-tisíc 
eur plánuje v budúcom roku 
mestská časť investovať 
do dopravy a komunikácií.  
V rámci kapitálových vý-
davkov chce dať samospráva 
50-tisíc eur na budovanie 
nových chodníkov, komuni-
kácií a cyklotrás. Na vybu-
dovanie nových parkovacích 
miest vyčlenili tiež 50-tisíc 
eur, z toho 19 631 eur z fon-
du statickej dopravy. Na vy-

budovanie nového výbehu 
pre psov na Vyšehradskej 
ulici chce dať samospráva v 
novom roku 20-tisíc eur, do 
stavebných úprav a na vy- 
budovanie nových kontaj-
nerových stanovíšť 15-tisíc 
eur. Zástupca starostu Ján 
Bučan pripomenul, že po-
žiadavky poslaneckých klu- 
bov do budúcoročného roz- 
počtu boli ambiciózne a 
niektoré z nich budú vedieť 
v mestskej časti rozložiť aj 
na nasledujúce roky. 

V bežných príjmoch je 
podiel na dani z nehnuteľ-
ností v rozpočte zvýšený 
na základe pripravované-
ho zvýšenia sadzieb dane 
hlavným mestom. Zvýše-
nie je odhadnuté v čiastke  
674 734 eur, podiel na po-
platku za komunálny od-
pad je na úrovni upravené-
ho rozpočtu na tento rok 
vo výške 686 437 eur. Príj- 
my z prenájmu pozemkov 
sa rovnajú čiastke 150 000 
eur, príjmy z prenájmu bu-
dov mestskej časti 245-tisíc 
eur. V miestnych daniach 
Petržalka zmenu nepred-
pokladá, ich sadzby určuje 
mestská časť vo svojom 
všeobecne záväznom naria- 
dení. Daň za psa by mala 

predstavovať príjem 186 000 
eur a za užívanie verejného 
priestranstva 420 000 eur. 

Pri príprave rozpočtu brali 
jeho zostavovatelia na zre-
teľ aj priority poslaneckých 
klubov, ktoré budú do 
rozpočtu zapracované po 
načerpaní úveru . Sú to:

-
kúchova pri bytovom dome 
Mamateyova,

-
ra na ZŠ Pankúchova,

areálu športu JAMA,

Haanova,

pri Chorvátskom ramene,

kultúra, školstvo, šport a na 
základe dohody predsedov  
poslaneckých klubov – spo-
lu do výšky 600 tisíc eur.
Poslanci schválili aj pome-

novanie nových ulíc v loka-
lite Južné mesto, a to v zóne 
B názvy - ulica Zuzany Cha-

ulica Andreja Hadíka. V zóne 
C bude ulica Oranžová a už 
schválená ulica Béžová bude 
rovnomenne predĺžená.

(bar, sita)

Petržalka bojuje 
za Pečniansky les!
Poslanci miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Petržalka minulý 
týždeň protestovali proti súdne-
mu rozhodnutiu Okresného súdu 
Bratislava 2, ktorý pred pár dňami 
posvätil  škandalóznu zámenu  
24 ha Pečnianskeho lesa na brehu 
Dunaja za lesy na juhu stredného 
Slovenska v okolí Šiatorskej Buko-
vinky. Zámenu pre neznáme súk-
romné občianske združenie Človek 
a les ešte v roku 2008 odobrilo 
ministerstvo pôdohospodárstva. 

Súdny spor, v ktorom sa štát 
prostredníctvom spoločnosti Lesy 

SR, a.s. snaží zrušiť zámenu lesa na pe-
tržalskej strane Dunaja medzi mostami 
SNP a Lafranconi,  je zatiaľ rozhodnutý 
neprávoplatne na prvom stupni. 

Na návrh Olivera Kríža, poslanca MČ 
za iniciatívu Mladá Bratislava, prijali 
na svojom decembrovom zasadnutí 
poslanci Petržalky uznesenie, ktoré zá-
sadne odmieta akékoľvek „kšeftovanie“ 
s Pečnianskym lesom, teda so zeleňou 
v širšom centre Bratislavy. Jednomy-
selne schválený dokument konštatuje, 
že mestská časť Petržalka  odmieta 
aktivity smerujúce k predaju, zámene 
či inej zmene pravej formy vlastníctva, 
ktorá by v praxi znamenala, že by sa 
Pečniansky les fakticky dostal do súk-
romných rúk. Uznesenie tiež obsahuje 
výzvu spoločnosti Lesy SR, a. s., aby po-
dali odvolanie voči spornému rozsud-
ku Okresného súdu Bratislava 2, ktorý 
odobril zámenu z roku 2008. Mestská 
časť zároveň považuje za neprípust-
né, aby obyvatelia Petržalky, a teda aj 
Bratislavy, prišli o 24 ha Pečnianskeho 
lesa, ktorý je biotopom európskeho 
významu. 

Uznesenie Miestneho  
zastupiteľstva MČ Petržalka

Zastupiteľstvo MČ Petržalka:
a) odmieta aktivity smerujúce k pre-

daju, zámene či inej zmene právnej 
formy vlastníctva, ktorá by v praxi 
znamenala, že by sa Pečniansky les 
fakticky dostal do súkromných rúk,

b) vyzýva Lesy SR, a. s., aby podali od-
volanie voči 1. stupňovému rozhod-
nutiu Okresného súdu BA III, ktorý 
odobril zámenu z roku 2008,

c) MČ vyhlasuje, že považuje za neprí-
pustné, aby obyvatelia Petržalky pri-
šli o 24 ha Pečnianskeho lesa, ktorý 
je biotop európskeho významu.
Rovnako vyjadruje plnú podpo-
ru Lesom SR, a. s., v boji proti tejto  
zámene.      (up)
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Poslanci schválili rozpočet na budúci rok 
Pre všetkých “plávaniachtivých” máme dve správy. 
Petržalská plaváreň medzi Jiráskovou a Tupolevo-
vou ulicou je už takmer hotová, ale pre verejnosť 
bude otvorená najskôr vo februári 2016. 

Objekt je kompletne za-
strešený, vo vnútorných 

priestoroch robotníci položili 
dlažbu, v šatniach a hygienic-
kých zariadeniach sú hotové 
obklady a osadili už aj sanitu. 
Do kompletného ukončenia 
prác potrebujú dokončiť a vy- 
baviť interiér. Toto dokon-
čenie bude stáť 100-tisíc eur,  
v cene je aj úprava exteriéru.  
„V súčasnosti stavebník – spo-
ločnosť Metrostav Slovakia a. s. 
 – dokončuje posledné detai-
ly na stavbe a pevne verím, že 

do polovice decembra mestská 
časť stavbu oficiálne prevezme 
a následne začne kolaudačné 
konanie. To trvá štandardne 
pri takýchto objektoch približ-
ne šesť týždňov. Ak účastníci 
konania, ktorými sú aj obyva-
telia priľahlého domu, budú 
súhlasiť, mohla by byť plaváreň 
otvorená pre verejnosť už v po-
lovici februára,“ priblížil postup 
ďalších krokov petržalský pred-
nosta Miroslav Štefánik. 

Nová plaváreň bude mať 
kapacitu maximálne 500 ľudí. 

Čaká vás v nej 25-metrový 
plavecký bazén, tobogán, det-
ský bazén a brodisko a welness 
bazén s masážnymi tryskami, 
whirlpoolom a jacuzzi. Na 
hornom poschodí sa nachá- 
dzajú parná a f ínska sauna  
a dve infrasauny. Všetky bazé-
ny sú z nehrdzavejúcej ocele 
a obklopovať ich bude cca 50 
lehátiek. Návštevníci budú 
mať k dispozícií 144 skriniek 
a 6 kabíniek na prezlečenie. 
Výška vstupného ešte nie je 
určená, mohla by byť okolo 4 
eur za hodinu. Petržalčania by 
mali mať zvýhodnené vstupné, 
zhruba o 10 % nižšie. Na cenu, 
podľa slov prednostu, bude sa-
mospráva vplývať tak, aby bola 
pre ľudí dostupná. Samosprá-
va predpokladá, že minimálne 
ročné náklady na prevádzku 
plavárne budú 600-tisíc eur, jej 
personál by malo tvoriť 20 - 25 
zamestnancov. Isté ešte nie sú 
ani otváracie hodiny. Budú sa 
zrejme upravovať podľa záuj-

mu. Predbežne sa počíta s tým, 
že od 6. do 9. hodiny by mali 
plaváreň k dispozícií športové 
kluby a po nich verejnosť až 
do 21. alebo 22. hodiny. Par-
kovanie je možné na štyroch 
parkoviskách s celkovou ka-
pacitou 53 parkovacích miest, 
i keď plaváreň bola cielene 
umiestnená v srdci Petržalky, 
aby bola peši dostupná do 15 
minút pre 9 500 bytov.

Základný kameň petržalskej 
plavárne položili začiatkom 
júla 2014. Pôvodne mestská 
časť predpokladala, že by pla-
váreň mohli otvoriť už v máji 
tohto roka. To sa však nepo-
darilo. Petržalský úrad sa pri 
výstavbe totiž stretol s viacerý-
mi nečakanými vecami, práce 
zdržiavala napríklad chýbaj-
úca dokumentácia k starším 
rozvodom. „To sa stalo aj na 
ploche, kde spoločnosť začala 
s výstavbou plavárne. Staveb-
ník na jednom mieste odkryl 
v zemi časť starej kanalizácie, 

ktorá nebola v plánoch za-
kreslená, tú musel odstrániť z 
dôvodu kolidovania so základ-
mi budovy. Na inom mieste bol 
zase vodovod umiestnený inde, 
ako to vyznačila Bratislavská 
vodárenská spoločnosť a časť 
museli tiež presunúť z dôvodu 
zasahovania do základov bu-
dovy,“ vysvetľovala v máji ho-
vorkyňa petržalského miestne-
ho úradu M. Platznerová s tým, 
že tieto úpravy zdržali stavbu o 
niekoľko dní. Výstavba plavár-
ne stojí 4,2 milióna eur. Mest-
ská časť si zobrala na výstav-
bu úver, dotáciu vo výške pol 
milióna eur pre mestskú časť 
odsúhlasili aj poslanci Brati-
slavského samosprávneho kraja 
výmenou za 12% času z využí-
vania plavárne pre študentov 
bratislavských stredných škôl, 
kým nebudú opravené plavár-
ne na stredných odborných 
školách v pôsobnosti BSK.

(md, SITA)

foto: M. Dobríková

Miestny podnik verejnoprospešných služieb v akcii

Za uplynulé dva týždne 
nás zamestnávalo hlavne 

opadané lístie. Teda čistenie 
ciest, parkovísk, chodníkov a 
verejných priestorov, detských 
ihrísk, areálov materských a 
základných škôl, ktoré máme 
zverené. Upratovali sme parko-
viská na Strečnianskej a na Ná-
mestí hraničiarov. Verejné plo-
chy na Fedinovej, Šrobárovom 
námestí, Námestí Jána Pavla II, 
Námestí republiky, Wolkrovej 
aj okolie novogotickej kaplnky 
z roku 1909 nachádzajúcej sa  
v lužnom lesíku, pri Staroháj-
skej ulici. Vyčistili sme komu-
nikácie na Furdekovej, An-
tolskej, pri nemocnici Cyrila  
a Metoda, Jasovskej, Turnian-
skej a chodníky na Žehrianskej, 
Ľubovianskej, Bzovíckej, Krás-
nohorskej Haanovej, Polerec-
kého. Za mnohé z vyčistených 
plôch prišli pochvaly a po- 

zitívne ohlasy od obyvateľov 
našej mestskej časti.

Koniec jesene a začiatok 
zimy je vhodným termínom 
na zmladzovanie a orez drevín. 
Naši ľudia urobili za ostatné 
dva týždne množstvo orezov 
kríkov a stromov, ktoré po-
škodzujú svojím koreňovým 
systémom inžinierske siete 
napr. na Šintavskej a Strečnian-
skej, iné zasahujú svojou koru-
nou do fasády a okien domov. 
Nový tvar dostali dreviny aj na 
Gercenovej, Vavilovovej, Piff-

lovej a Romanovej. Ešte pred 
napadnutím snehu sme stihli 
vykonať výrub vysychajúcich a 
vyschnutých stromov na Hro-
bákovej, Námestí hraničiarov 
a Furdekovej. Pod váhou sne-
hu by sa totiž oslabené konáre 
mohli zlomiť a ohroziť zdravie 
a bezpečnosť obyvateľov. 

Nezabudli sme ani na deti 
a osadili sme nové prevažo-
vačky na detskom ihrisku na 
Pečnianskej a na Šintavskej. 
Opravili sme aj hracie prvky 
na ihriskách JAMA na Šášov-

skej ulici. Na Jasovskej a Star-
hradskej sme opravili vstupné 
bránky a osadili nový smetný 
kôš. Tri poškodené smetné 
koše sme zrekonštruovali na 
Budatínskej a vylomené smet-
né koše na Ovsištskom námes-
tí sú už tiež funkčné. 

(MPVPS)

foto: Marek Kovačič

Plaváreň je tesne pred 

dokončením
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K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Janka  0903 191 885 

 Katka  0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

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

Objednávky: 

Ľubka 0907 556 758

Hrobákova 7 (prízemie)

Otvorené:

Po - Pi

9.00 - 19.00 h

Sobota

8.00 - 13.00 h

iba na objednávku
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Inzercia

HĹBKOVO TEPUJEM 

Kärcherom. Tel:. 0903 036 620

JÁN POLÁK vodoinštalácie, 

údržba. Tel.: 0905 627 321

KÚPIME byt v Petržalke, 

aj zadlžený. Tel.: 0917 708 319 

GLAZÚROVANIE VANÍ. 

Tel.: 0905 983 602

ZŠ DUDOVA 2 prijme do 

pracovného pomeru kuchárku 

a pracovníčku prevádzky.

Kontakt: 02/63820909

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka
 
28. novembra 

Richard  Németh – Denisa Kapičáková 
 
Cirkevný sobáš
 
21. novembra 

Mgr. Michal  Zbojan –  Mgr. Jana Korčušková 

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček

Osuského 44, Bratislava Petržalka
 

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

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU   NA OKULIAROVÝ RÁM, 
PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

To, že sa rana zahojí, to je len klamné zdanie. 

V srdciach nám bolesť zostala a tiché spomínanie.

Dňa 18 . 12 . 2015 uplynie 10 rokov, 

od poslednej rozlúčky môjho otca.

LADISLAVA TOBIÁŠA
z Petržalky - Ovsište.

S úctou a láskou spomína dcéra Marta s manželom Milanom.

 

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

ZLATNÍCTVO - 
ZÁLOŽŇA

Blagoevova 24, Petržalka

· Výroba, oprava 
 a predaj šperkov 
· Výkup mincí

Kontakt: 0918378751 
peterkozanek@gmail.com

www.zlatnictvokozo.sk

DIRECTED BY WIL SALDEN

AN EVENING

OF SWING  & ELEGANCE

GLENN MILLER

ORCHESTRA

THE WORLD FAMOUS

Vstupenky v sieti

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

Ďakujeme 

všetkým ktorí prispeli 

hračkami pred deti  

zo sociálne slabších rodín.

Zoznam darcov nájdete na 

www.petrzalskenoviny.sk
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paralyzovala Bratislavu 

S A M O S P R ÁVA

Ani tento rok nezabudol starosta na pedagógov, ktorých nominovali 
jednotlivé školy na ocenenie za ich mimoriadne výsledky. 

V priestoroch úradu im 
slávnostne poďakoval za 

ich často nedocenenú prácu, 
závideniahodnú trpezlivosť a 
aktívny prístup k výchove a 
vzdelávaniu petržalských detí 
a žiakov. Pätica ocenených uči-
teliek sa môže pochváliť nielen 
používaním moderných tech-
nológií a programov na svojich 
hodinách, ale aj vytváraním 
vlastných programov a didak-
tických pomôcok. Ich žiaci sa 
umiestňujú na popredných 

miestach v olympiádach, sú-
ťažiach a projektoch a šíria tak 
dobré meno školy aj mestskej 
časti. Aktívne spolupracujú s 
rodičmi svojich žiakov a voľný 
čas venujú sebavzdelávaniu a 
získavaniu ďalších skúseností. 
“Plne si uvedomujeme, že toto 
uznanie sa netýka len našej do-
terajšej práce, ale nás zároveň 
zaväzuje k ďalšiemu úsiliu, kto-
ré bude v prospech všetkých 
žiakov, bude nás podnecovať 
k ďalším úspechom, pretože za 

úspech v práci pedagóga treba 
považovať každé jedno dieťa, 
ktoré sa mu podarilo previesť 
cez mnohé úskalia a dať mu 
seriózny základ na ďalšiu ces-
tu životom,“ poďakovala za 
všetkých ocenených Zdenka 
Kročanová zo ZŠ Prokofi evo-
va a všetkých päť ocenených 
učiteliek ešte zotrvalo v ne-
formálnom rozhovore so sta-
rostom o svojich radostiach aj 
starostiach.

(md, SITA)

foto: M. Dobríková

Toluén v odpade

Ako nám potvrdil Vojtech 
Chovanec, konateľ spo-

ločnosti na likvidáciu nebez-
pečného odpadu ARGUSS, 
v poslednom období na území 
Petržalky odstraňovali v spo-
lupráci s Okresným úradom 
životného prostredia 170 kg 
toluénu a s mestskou časťou 
190 kg toluénu a 10 kg acetó-
nu. „Toluén v obidvoch prípad-
och bol v identických plecho-
vých bandaskách, čo nás vedie 
k presvedčeniu, že pôvod-
com bola tá istá osoba, podľa 
množstva a balenia takmer 
isto právnická osoba alebo 
živnostník,“ dodal Chovanec. 
V prípade, že polícia nenájde 

pôvodcu tohto znečisťovania, 
zaplatia za likvidáciu obyva-
telia Petržalky. Kontajnerové 
stojiská sú v správe príslušných 
správcov bytových domov, 
ktorí zodpovedajú za to, že sa 
tam nebude umiestňovať žia-
den odpad okrem zmesového 
komunálneho odpadu. Drob-
ný stavebný odpad, rozobratý 
objemný odpad, kovový od-
pad, elektroodpad a biologic-
ky rozložiteľný odpad môžu 
obyvatelia Petržalky nechať 
zlikvidovať v zbernom dvore 
na Čapajevovej ulici. 

„V prípade, že obyvatelia 
objavia takýto alebo podobný 
odpad vo svojom stojisku, mali 

by to okamžite ohlásiť správ-
covi, ktorý upovedomí políciu 
a spoločnosť na likvidáciu 
nebezpečného odpadu. Ak sa 
stanú svedkami, že tam niek-
to s takýmto odpadom mani-
puluje, mali by ho upozorniť 
že tam ten odpad nepatrí, 
prípadne zavolať políciu, ak 
na upozornenie nereaguje,“ 
radí Vojtech Chovanec. Na 
likvidáciu nebezpečného od-
padu sa v tomto prípade zlo-
žia všetci obyvatelia bytového 
domu, ku ktorému stojisko 
patrí. „Ak sa odpad nájde na 
verejnom priestranstve, kto-
ré je v správe mestskej časti, 
zaplatí za jeho likvidáciu sa-

mospráva, teda zas len obyva-
telia Petržalky,“ dopĺňa Zuzana 
Juhásová, vedúca oddelenia 
životného prostredia a dodá-
va, že obyvatelia si stále môžu 
požiadať o nenávratnú dotáciu 
na uzamknutie kontajnerového 
stojiska od mestskej časti až do 
výšky 50% skutočne vynalože-
ných nákladov, maximálne vo 
výške 830 eur.

Do zmesového komunálneho 

odpadu nepatria:

papier, plasty, sklo, tetrapaky, 
nápojové plechovky, kovový 
odpad, biologicky rozložiteľný 
odpad z údržby zelene…

ratá, horľavý, výbušný odpad

odpad

ním ohrozil zdravie zamest-
nancov zberovej spoločnosti

bandaskách, fľašiach, sudoch 
a pod.

chémia (čističe, politúry), ďa-

torové ani jedlé, staré farby, 
plechovky od farieb a rozpú-
šťadiel, ochranné prostriedky 
na rastliny ani obaly z nich, 
fotochemikálie

zín)

krytiny, rúry a pod.)

(up)

foto: archív

Naši „naj“ učitelia

V poslednom období riešila mestská časť množiace sa prípady výskytu ne-
bezpečných odpadov v kontajnerových stojiskách a na verejných priestran-
stvách. Petržalka vyzýva obyvateľov, aby mali oči otvorené a nedoplácali na 
nezodpovednosť podnikateľa. 

Pedagógovia ocenení za mimoriadne pedagogické 
výsledky v roku 2015:
Mgr. Daniela Banásová, ZŠ Holíčska 50, učiteľka 1. stupňa, 
Mgr. Renáta Trokšiarová, ZŠ Nobelovo nám. 6, učiteľka 
1. stupňa, Mgr. Zdenka Kročanová, ZŠ Prokofi evova 
5, Mgr. Libuša Babušíková, ZŠ Turnianska 10, učiteľka 
1. stupňa a Beáta Hromeková, MŠ Bradáčova.

(tod), foto: archív
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Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali

 

Skúsení praktickí lekári pre dospelých s dlhoročnou praxou

Ordinujeme 12 hodín denne v pracovných dňoch 8.00 - 20.00 hod

Vyšetrenia bez čakania, objednávanie na presný čas bez poplatku 

Neplatíte nič naviac – vyšetrenia sú hradené 

z vášho verejného zdravotného poistenia

Zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami 

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

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

Nová ambulancia

Ružinov

Prijímame nových pacientov

Pridajte sa ku viac ako 5 000 spokojným pacientom!

Vybavíme prenos zdravotnej dokumentácie

Blíži sa nám koniec roka, 
a to je čas, kedy sa patrí bilan-
covať, prezentovať výsledky 
a zamýšľať sa nad plánmi 
pre rok 2016. 
Prinášame rozhovor 
s prvým zástupcom 
starostu 
Jánom Bučanom. 

Budúci rok 
určite 
nepoľavíme

Ako hodnotíte uplynulý rok 
vášho funkčného obdobia?  

 Napriek tomu, že prvé 
funkčné obdobie zvykne mať 
svoje politické a rozpočtové 
špecifi ká, hodnotím rok 2015 
pozitívne. Schválili sme štar-
tovací rozpočet a za kľúčové 
považujem prijatie priorít 

mestskej časti, ktoré prezen-
tujú naše ambície, kam chce-
me Petržalku do roku 2018 
posunúť. 

Za pozitívnu skúsenosť 
považujem aj to, že väčšina 
miestnych poslancov cíti zod-
povednosť voči občanom a 
má odvahu prijímať aj možno 

prípravy riešenia sme tak na 
bode nula. Najväčší kritici na-
vrhovaného systému sa však 
vyjadrili, že majú pripravené 
riešenie, tak sa necháme pre-
kvapiť. Verím, že na reguláciu 
parkovania v Petržalke nebu-
deme čakať ďalšie dlhé roky.

Na decembrovom zastupi-
teľstve sa schvaľoval rozpo-
čet pre rok 2016. Čo možno 
očakávať v budúcom roku? 

 Zostavovanie rozpoč-
tu vždy predstavuje umenie 
možného. Môžem ale kon-
štatovať, že schválený rozpo-
čet na budúci rok predurčuje 
slušnú dynamiku plnenia pri-
orít. Okrem už vyššie spomí-
naných oblastí spomeniem aj 
oblasť životného prostredia v 
podobe revitalizácii verejných 
plôch, osádzania smetných 
košov a lavičiek ako aj podpo-
ry sídliskových predzáhradiek 
a projektov na skvalitnenie 
prostredia vo vnútroblokoch. 
A čaká nás tiež otvorenie pr-
vej petržalskej plavárne. Takže 
budúci rok určite nepoľavíme.    

A na záver mi ešte dovoľte 
vrátiť sa k aktuálnemu svia-
točnému obdobiu a popriať 
Petržalčanom milostiplné, 
pokojné Vianočné sviatky 
v kruhu najbližších a šťastný 
nový rok 2016.  

Gaba Belanová
foto: archív redakcie

nepopulárne, ale o to potreb-
nejšie rozhodnutia.   
 
Čo z priorít sa podarilo rea-
lizovať tento rok z hľadiska 
vašej agendy? 

 Venujem sa najmä ob-
lasti školstva a športovísk, 
primárne sa v tomto funkč-

nom období zameriavame na 
rozširovanie kapacít mater-
ských škôl, rekonštrukcie hy-
gienických zaradení v školách 
a revitalizáciu školských dvo-
rov. Z tohto pohľadu musím 
povedať, že sme sa v tomto 
roku rozbehli veľmi slušným 
tempom. Rekonštrukciu hy-
gienických zariadení už majú 
za sebou dve základné školy 
– Holíčska, Dudova a štyri 
materské školy – Bradáčova,  
Lietavská, Bzovícka, Piffl  ova. 
V rámci školských dvorov boli 
revitalizované  ihriská na ZŠ 
Lachova a ZŠ Turnianska. No 
a vďaka vytváraniu elokova-
ných pracovísk zvyšujeme do 
budúceho roku kapacity v ma-
terských školách  o 218 detí. 
Je tiež potrebné spomenúť 
prípravu rekonštrukcie novej 
MŠ Vyšehradská, ktorá by 
mala pojať približne 150 detí. 
Vo všetkých spomínaných ak-
tivitách budeme pokračovať aj 
budúci rok.

Vidíte aj rezervy z pohľadu 
napĺňania priorít?

 Ako nevyužitú príležitosť 
pre všetkých Petržalčanov, pre 
celú Petržalku považujem ne-
dotiahnutie rezidenčného rie-
šenia parkovania do úspešné-
ho konca, vďaka antikampani 
niektorých poslancov.  Pova-
žujem to za smutné a nezod-
povedné. Po piatich rokoch 

Spoločnosť 
BK Service International, s. r. o. 

so sídlom v Piešťanoch

hľadá ľudí na pozíciu 

elektroúdržbár 

s miestom výkonu práce 
v Bratislave 

Záujemcovia sa môžu hlásiť 
na telefónnom čísle: 

0918 824 757 
mailom na: 

personal@bkgroup.info

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167

už od 17€

podnety, 
návrhy, reakcie
petrzalskenoviny@gmail.com 
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Chcete vedieť, Kam chodí Oscar Wilde na večeru? Odpoveď vám dá rovnomenné predstavenie 

v divadle LA KOMIKA. Máme pre vás pripravené dva lístky na 19. decembra. Stačí, ak správne 

odpoviete na otázku: Kedy a kde bolo otvorené divadlo LA KOMIKA?

Odpovede posielajte do 17. decembra na e-mial: sutazimspn@gmail.com

SÚŤAŽTE S NAMI!

Vianočka ako symbol súdržnosti rodiny, ktorý tradične patril 
na sviatočný stôl. 

Desať metrov tradície

Sladký koláč s hrozienka-
mi zapletaný zo šiestich 

vrkočov sa rozhodli sloven-
skí pekári z Prvej bratislav-
skej pekárenskej na Buda-
tínskej ulici pripomenúť  
v tomto období netradične 
– pokusom o zápis do Knihy 
slovenských rekordov. 

Pekársky tím pod vedením 
vedúceho výroby Romana 

Funtaľa zamiesil cesto, vytva-
roval bochníky, vyšúľal vrkoče  
a zaplietol ich. Keď koláč vy-
kysol, potreli ho vajíčkom, 

posypali dekoračným cuk-
rom a dali piecť. Celý pro-
ces trval takmer päť hodín 
a výsledkom bola dokonalá, 
presne 10 metrov a 24 centi-
metrov dlhá, dozlata upeče-
ná, chutná vianočka a zápis  
v Knihe slovenský rekor-
doch. V skutočnosti porazili 
aj českých kolegov, ktorým 
sa podarilo upiecť vianočku 
dlhú len 8 metrov a kúsok.

Slovenská vianočka zhltla 
42 kg múky, 2 kg droždia,  
6 kíl cukru, viac ako 11 litrov 

vody a tajné ingrediencie  
z receptu tohto pekárskeho 
tímu. Pochutilo by si na nej 
až 188 rodín. 

Ak ste dostali chuť na 
tento voňavý koláč, podľa 
rovnakého receptu sú upe-
čené všetky vianočky Prvej 
bratislavskej pekárenskej a 
kúpite ich takmer všade. Aj 
to nepochybne svedčí o ich 
veľkej obľube. Bratislavskí 
pekári ich ročne upečú až 
pol milióna.         (md)

foto: autorka

SPOLO Č NOSŤ/INZ ERC I A
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Paneláky v novom šate
Na článok o zatepľovaní bytových 

domov (PN č. 20, Od 1. ja-

nuára 2016 – za viac lacnejšie!) 

reagovali viacerí čitatelia PN. 

Na otázky, ktoré nastolili, budeme 

postupne hľadať odpovede u kom-

petentných. Do tohto čísla sme 

z mailovej pošty vybrali niekoľko 

postrehov.

Jozef Skačan: - Náš dom je už zateplený, ale 

kým sa tak stalo, rozhádali sa takmer všetky ro-

diny. Kvôli farbám fasády, kvôli rozsahu odstrá-

nenia systémových porúch, kvôli 7 nanciám 

– ale najhlasnejšie kričali tí, ktorým prekážalo 

všetko, hlavne špina a hluk počas zatepľova-

nia. Nezávidel som tým, na plecia ktorých sme 

hodili zodpovednosť vybrať 7 rmy, komuniko-

vať s nimi aj so správcom, dozorovať práce a 

pod. Dnes sú všetci spokojní, ale čo to stálo síl! 

Preto moja rada pre tých, ktorý sa na zateple-

nie ešte len chystajú: Ak niečomu nerozumie-

te – a pri zatepľovacích prácach je toho pre 

laika naozaj dosť – dajte si veci vysvetliť a ne-

brzdite celý proces neustálym: ja si myslím..., 

mne sa to nepáči a pod.

Karol Fazekaš: - Náš dom ešte zateplený nie 

je – všetko je v štádiu príprav, a tak vám chce-

me poďakovať za nové informácie súvisiace 

s pravidlami 7 nancovania obnovy bytových 

domov. Skontaktovali sme sa aj s referentkou 

agendy rozvoja bývania Miestneho úradu Pe-

tržalka Denisou Sola a oceňujeme jej ústreto-

vosť a odbornú pomoc.                (aba)

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Spoločnosť EEI, s.r.o., ktorá mala na základe riadnej, transparentnej a zákon-
nej súťaže vybudovať a prevádzkovať parkovací systém v Petržalke, od zmlu-
vy koncom októbra odstúpila. Urobila tak po tom, ako voči zákazke, ktorú 
riadne vyhrala - ako aj voči nej samotnej - vyvinuli niektorí poslanci hyste-
rickú a agresívnu antikampaň.

borníkmi pripravilo vedenie Pe-
tržalky, podľa ich vyjadrení neak-
ceptovateľná. Preto je logické, že 
očakávania smerujú práve k para-
metrom, rozsahu či náplni nového 
návrhu z dielne poslancov. 

„Každý ďalší mesiac či rok ne-
činnosti bude viesť k rapídnemu 
zhoršovaniu situácie či dokonca 
kolapsu. Ak poslanci  – ako tvrdia 
– majú pripravený svoj konkrétny 
návrh, a navyše, že je lepší ako ten 
predchádzajúci, mali by ho už ko-
nečne predstaviť a nie vytvárať oko-
lo neho nejasnosti a hmlu a skrývať 
sa za ďalší prieskum verejnej mien-
ky. Veď im ide o riešenie a nie o vy-
tĺkanie politického kapitálu, či nie?“ 
zamýšľa sa starosta Petržalky Vladi-
mír Bajan. Ako dodal, je jasné, že 
kritizovať je jednoduchšie, ako nie-
čo tvoriť, ale vychádza len z toho, čo 
poslanci ústami jedného z nich sa-
mi tvrdia a to, že majú pripravený 
konkrétny návrh riešenia. Vedenie 
Petržalky, ostaní poslanci, ale aj ve-
rejnosť, naň netrpezlivo čakajú.

(tod)

pripravený konkrétny návrh rieše-
nia, doposiaľ s ním neoboznámili 
ani verejnosť ani svojich kolegov v 
zastupiteľstve. 

Riešenie parkovania v Petržal-
ke je teda stále na bode nula a nič 
na tom nezmení ani pseudoanketa, 
ktorá pre niektorých poslancov na 
základe 80 neidentifi kovateľných 
odpovedí dokázala vyvodiť jedi-
ný záver, a to realizáciu ďalšieho 
prieskumu verejnej mienky na té-
mu parkovanie za približne 20 tisíc 
eur. Vyvstáva teda otázka, či práve 
tieto náklady nebudú predstavo-
vať pre samosprávu škodu, keďže 
prieskumov a diskusií s verejnos-
ťou bolo na úrovni Petržalky i mes-
ta za posledné roky niekoľko. 

Aj na ostatnom rokovaní zastu-
piteľstva vedenie Petržalky dekla-
rovalo ochotu a podporu príprave 
nového modelu parkovacej politi-
ky. Pre niektorých poslancov bola 
parkovacia politika,  ktorú na zá-
klade odborných analýz a po kon-
zultáciách s Výskumným ústavom 
dopravným v Žiline a ďalšími od-

Viacerí poslanci po tomto kro-
ku naznačovali, že tým v pod-

state vznikla mestskej časti škoda, 
dokonca už hľadali aj tých, ktorým 
by sa mala zosobniť. Minulý týž-
deň však spoločnosť EEI prišla s 
návrhom, že si nebude nárokovať 
žiadne ani ekonomicky oprávnené 
náklady, ktoré predpokladala kon-
cesionárska zmluva. Mestská časť 
sa na druhej strane zaviaže, že do-
kumentáciu, ktorá bola súčasťou 
materiálov predkladaných na za-
stupiteľstvo, nebude pre svoje účely 
používať. Ide o výkresy organizácie 
dopravy na miestnych komuniká-
ciách pre celé územie Petržalky. 
Tým je doterajší proces prípravy 
parkovacej politiky tak, ako ho na-
vrhovalo vedenie, uzavretý.

Ani na ostatnom rokovaní 
miestneho zastupiteľstva neod-
zneli zo strany kritikov odmietnu-
tého modelu parkovacej politiky 
žiadne návrhy ako ďalej. Napriek 
tomu, že jeden z nich ešte 26. ok-
tóbra v priamom prenose spravo-
dajskej televízie povedal, že majú 

Spoločnosť EEI si nebude nárokovať 
žiadne náklady        

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

Máme mnohoročné skúsenosti, odbornú spôsobilosť, licencie.

V rámci komplexnej obnovy Vám ponúkame tieto služby:

 návrh vhodných technických riešení,

 vypracovanie projektovej dokumentácie, 
príprava podkladov pre stavebné 
konanie,

 Statické posúdenie objektu,

 energetický audit domu, 

 odstránenie systémových porúch 
bytového domu,

 sanácia obvodového plášťa ešte pred 
zateplením,

 samotné zateplenie obvodového plášťa,

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

 rekonštrukciu a zateplenie strechy,

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

 vyregulovanie/doregulovanie 
vykurovacej sústavy,

 úpravu interiérov – obklady, dlažby, 
maľby, nátery, 

 originálne farebné riešenie,

 poradenstvo v oblasti 0 nancovania 
obnovy domu,

 energetická certi0 kácia,

 záručný aj pozáručný servis

Realizujeme komplexnú obnovu budov 
s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. 

1. mája 65

014 01 Bytča 

tel.: 041/5522234

Kancelária:

Toryská 7

821 07 Bratislava 

tel.: 0911 090 516

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

Starhradská 18

Beňadická 12-14

Beňadická 20-22

VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

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

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

   pred výmenou    po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 

 Reagujete
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www.borymall.sk

Ponúkame Vám:

Záleží nám na tom, 
aby ste mali LACNÉ 

a zároveň DOBRÉ okuliare.

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

tel: 02/62 31 72 22

www. .sk 02 / 210 28 544 info@vasabss.sk
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Modrý dom búrajú
Konečne! Búracie mechanizmy sa pred pár týždňami 

zahryzli do múrov známeho Modrého domu na Ča-
pajevovej ulici. Niektorí neprispôsobiví obyvatelia dlhší čas 
robili prieťahy s vysťahovaním, nakoniec musela problém 
riešiť aj štátna polícia. Onedlho ale bude táto budova už iba 
minulosťou.                                     Miroslav Košírer

foto: autor

Ani tento rok nás dámy z Lachovej ne-
sklamali. Dvakrát za rok – na Vianoce  
a Veľkú noc - zdobia výklad na Lachovej  
35 na terase. 

Táto nevšedná tradícia má 
už 15 rokov, čo ,,svoj“ vý-

klad vyzdobujú v akomkoľvek 
počasí, niekedy aj v mraze. Eva 
Irmanová, Veronika Pešková, 
Jarmila Olléová, Milka Hude-
cová sa na výzdobe podieľali 
najvýraznejšie. Ako sa môžete 
presvedčiť z fotografie, je z ro-
ka na rok krajší a nápaditejší.

Výklad na Lachovej  
tradične krásny

Rodina Renviro sa každým 
týždňom rozrastá. Do zberu 
je v dnešných dňoch zapo-
jených už 12 000 domác-
ností! Ďakujeme každému, 
kto zodpovedne pristupuje 
k životnému prostrediu a 
usilovne triedi PET fľaše. 
Práve vy - ktorí sa zapájate 
a tvoríte Renviro, pre nás 
vždy budete najdôležitejší 
a aj naďalej sa budeme sna-
žiť, aby ste v triedení videli 
zmysel.

Milí Petržalčania, ktorí ste 
o zbere Renviro ešte nepo-
čuli, klikajte na www.renviro.
sk. Pokiaľ si želáte, aby aj váš 
dom bol súčasťou zberu, 
stačí nás prizvať na najbliž-
šiu domovú schôdzu - vo-
lajte či prezváňajte na 0908 
120 850, alebo nám napíšte 
na chceme@renviro.sk.

Vianoce sú o vzťahoch, 
a tak vám prajeme, aby ste 
počas vianočných sviatkov 
zabudli na všetok zhon (a 
sociálne médiá) a užili si 
krásne chvíle so svojimi 
blízkymi. Láska a súdržnosť 
sú dôležitejšie ako bohat-
stvo a status.
PS: Tešte sa na prekvapenia 
v novom roku!

Mgr. Pavel Škultéty, 

konateľ spoločnosti  

a spoluautor projektu 

Renviro

Ďakujeme 
a želáme 
krásne sviatky!

Vyzývajú aj ostatných obča-
nov z petržalských panelákov,  
aby sa prišli pozrieť, ako sa dá 
zveľadiť a skrášliť inak úplne 
obyčajný panelák. Pridajte sa aj 
vy a vyzdobte si práve váš dom 
a uvidíte, že budete mať z toho 
dobrý pocit.

(red)

foto: archív 

Akože sa (ne)máte?
Žiadne krčenie, obchádzanie poza chrbát. Verejnú funk-
ciu vnímali ako prejav dôvery voličov, nie ako trest či terč 
pre neschopných či všetkého schopných. Preto im ne-
uhli. Takých od seba odtlačili a vytlačili mimo. Aj preto  
v Petržalke toľko toho vzniklo, pribudlo, postavilo sa. Ako 
poslanci vytvárali na to podmienky. Vedeli, čo majú robiť  
a prečo sú v zastupiteľstve. Mali úplne jasno v tom, čo zna-
mená zastupiteľská demokracia. Ako funguje. Mali jeden 
jediný zoznam: Čo v Petržalke a pre Petržalku urobiť. Nie 
ako niektorí dnešní - čo, kde a komu prekaziť... Boli po-
slancami, nie aktivistami, ani anketármi, ani honelníkmi, 
ani prieskumníkmi či „tlačovkármi“. Časom sa osvedčili 
ako ministri, štátni tajomníci, vedúci štátnych alebo samo-
správnych orgánov. Viacerí boli súčasne i poslancami slo-
venského parlamentu - SNR či NR SR. Práve oni doň vniesli 
zdravú politickú kultúru - komunálne mravy, rytierskosť  
v názorových súbojoch. Dosvedčím osobne - najvyšší 
zákonodarný orgán nebol vtedy taký zdivočený ako je  
v ostatnom čase. 

Čo nebolo vtedy tam, je, žiaľ, dnes tu. V Petržalke.  
V miestnom zastupiteľstve, na verejných zhromažde-
niach máme občas atmosféru veľkého parlamentu. Kto do 
mestskej časti vniesol vírus zla a zloby, obvinení a ohová-
raní, a tomu zodpovedajúce spôsoby a slovník, nie je až 
takou záhadou. Sú v menšine, jednotlivo. I keď – škodlivo. 
Ale Petržalka neprajnosti zakaždým „ustála“. V minulosti 
si poradila so štrajkom vodičov MHD, s mečiarovským 
referendom-nereferendom a jeho sankciami, poradila si  
s drogami a ich dílermi. Poradí si aj teraz. 

Ak mám preto na záver odpovedať na otázku z titulku, 
akože sa (ne) máte, núkam dve odpovede: Prvú - skvele. 
Som dedom prvého vnúčaťa v rodine, sedemmesačnej 
Svetlanky. (Nepochybujem, že všetci súputnici – dedovia, 
mi rozumejú...). Mám i druhú odpoveď, to na Petržalku 
ako jej starosta, že mohlo byť i lepšie. A to bude! Petržalka 
odolá vírusu... v miestnom zastupiteľstve vidím nových  
a mladých Palkov, Kotuľov, Minárikov, Ftáčnikov.  

Nech je pokoj a láska s Vami za stolom vianočným  
i všedným. Nech Nový rok a každý jeho deň Vám prinesie 
zdravie, šťastie, božské požehnanie. Ale aj prajnosť a od-
hodlanie kráčať za svojimi snami.

Vladimír Bajan,

starosta Petržalky 

Pokračovanie z titulnej strany 
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MŠ Piffl  ova čaká

Sami proti sebe?!

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

I N Z E R C I A

Záporožská 8, 851 01 Bratislava, tel.: 6353-0002, 6353-0044, fax 63451568

www.bsou.sk  bsou@bsou.sk

BULHARSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
A GYMNÁZIUM V BRATISLAVE

ZÁPIS DETÍ DO VŠETKÝCH ROČNÍKOV 
JE MOŽNÝ POČAS CELÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

NIE JE POTREBNÉ, ABY DIEŤA VEDELO PO BULHARSKY. 

MY HO NAUČÍME!

Výučba slovenského, bulharského a anglického jazyka

Individuálny prístup v málopočetných triedach

Bulharský a slovenský diplom

GYMNÁZIUM BEZ PRIJÍMACÍCH POHOVOROV 

ŠTÚDIUM A DRUŽINÁ SÚ BEZPLATNÉ

Výhercovia súťaže o kozmetiku Ziaja z PN číslo 20: 
Verešová Justína, Farbák Michal, Hájovská Ema

Víťazom blahoželáme!

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

(lyže je možné si rezervovať 7 dní pred plánovanou lyžovačkou) 

10% zľava na nákup 
nad 100€ 

Zľavu nie je možné kombinovať s výkupom.

10% zľava na ski servis 
& požičovné 

bezplatná kontrola 
viazania (nie nastavenie)

SP RT

LYŽOVAČKA? 

U NÁS ŽIADNY PROBLÉM!

U nás si lyže môžete požičať 
vyservisovať alebo zaobstarať.

SP RT
SERVIS

SP RT
SERVIS

SP RT
SERVIS

SP RT
SERVIS

Gercenova 1-7 /Petržalka 
0904 478 479
02-634 54 288

www.bazarlyzi.sk

Bradáčova 5-6 /Petržalka  
02-624 11 284
0903 88 58 58

www.pozicovna-lyzi.sk

 Tento rok začínajú 
 Vianoce už 8. decembra!

 Neveríte? 

      Presvedčte sa sami. 

Takko Fashion vám prináša vianočný výpredaj, 

až do výšky 50% z kolekcie jeseň zima 2015. 

Nečakajte na zľavy až po sviatkoch. Potešte seba 

a svojich blízkych už teraz.

 

Pobočky Takko v Bratislave: OC Danubia, OC Central, 

Bory Mall, Family Center Rača – pri Kau& ande, 

Shopping Palace Zlaté Piesky, Takko Obchodná ulica

V ponuke sortimentu si nájde každý člen rodiny ten svoj 

kúsok, od tých najmenších, cez deti, teenagerov, až po 

dámy a pánov. Takisto v našom sortimente nájdu bohatú 

ponuku aj dámy plnších tvarov. Oblečieme vás do out+ tov 

na rôzne priležitosti, či už voľnočasová móda, školákov do 

školy, rodičov do práce, prípadne odejeme celú rodinu do 

elegantných kúskov. Nemôžeme opomenúť našu bohatú 

ponuku jeansov – denim. Atraktívne kolekcie, módne out-

+ ty a príjemné prostredie v našich pobočkách, to je veľmi 

dobrý pomer ceny a výkonu.

www.takko.com
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ZŠ Dudova

K U LT Ú R A

V najnovšej knihe fejtónov 
 Dementi jednu od Jaro-

XYZ Jozef Banáš predsa len 
cituje: „... jeho meno som za-

registroval už v súvislosti s vý- 

zvou ukončiť vojnové štvanie. 

V jeho názoroch sa jasne črtá: 

idealizmus, povrchnosť, ne-

systematickosť, nedostatočné 

poznanie historických, ekono-

mických, vojenských, celospo-

ločenských skutočností a sú- 

vislostí, neschopnosť vnímať 

veci v globálnych súvislostiach. 

Sotva sa dá pochopiť, že pri 

týchto slabých stránkach v ob-

lasti rozumových schopností 

a duchovna mu bolo voľakedy 

dovolené stať sa relatívne vy-

sokopostaveným úradníčkom  

v NATO. Dnes sa (opäť bez po-

chopenia širších súvislostí) vy-

jadruje proti NATO, pričom sa 

snaží sebeckým spôsobom pred 

blížiacou sa totálnou vojnou 

zachraňovať iba seba, svoju ro-

dinu, svoj rodný kraj...)“ 

Tak ako je to teda s tebou – 

naozaj chceš zachraňovať iba 
seba, svoju rodinu, svoj rodný 
kraj?

 Nemám ambíciu nikoho za-
chraňovať, ani sa to nedá, preto-
že zachrániť sa môže len každý 
sám. Myslím to v zmysle ako 
duchovnom, tak materiálnom. 
Pokiaľ sa ľudia nechajú mani-
pulovať mocnými ako barani, je 
to ich problém. Ja sa vyjadrujem 
k veciam preto, lebo si chcem 
zachovať svoju dôstojnosť a in-
tegritu. Vytváram si svoj Bhután 
– krajinu šťastia, a ak z nej ob-
čas niečo prenikne von, je vecou 
každého ako sa s tým vyrovná. 
A pokiaľ ma niekto kritizuje – 

nie som taký dôležitý, aby som 
každému neumožnil myslieť si  
o mne, čo chce.

Čo sa stalo s tebou a so svetom, 
že si sa stal z najvyššieho postu, 
aký kto zo Slovenska zastával v 
NATO – jeho kritikom? 

 Bol to najvyšší volený post  
v medzinárodných organizá- 
ciách. So mnou sa nestalo nič, 
stalo sa s NATO. Pochopil som, 
že náš niekdajší prezident Vác-
lav Havel, ktorého bustu pred 
časom odhalili v americkom 
Kongrese, mal veľkú pravdu, 
keď po rozpustení vojenského 
paktu Varšavskej zmluvy volal 
po rozpustení NATO. Američa-
nia by mali častejšie chodiť k je-
ho buste a premýšľať nad týmito 
slovami. Ako optimálnu mož-
nosť pre zabezpečenie mieru 
vidím vytvorenie ozbrojených 
síl OSN. Je to však idealistická 
predstava, pretože tým by sa 
fakticky vytratil nepriateľ a pre 
niektoré mocenské kruhy je ne-
priateľ esenciou ich existencie.

A naozaj sa k nám blíži totálna 
vojna?

 Dosť sa zaoberám vecami du-
chovnými, čo je v tomto zmate- 
rializovanom kresťansko – ko-
munisticko – kapitalistickom 
svete, alebo inak v západnej civi-
lizácii, paradox. V histórii skon-
čilo mnoho významných ríš od 
Peržanov, Rimanov, Mogulov 
cez Alexandra až po Napoleo-
na. To, čo sa deje dnes, je záver 
éry ríše anglo – saskej, ktorá sa 
začala britským ovládnutím sve-
tových morí, od ktorých štafetu 
prebrali Američania. Anglosaská 
moc najmä v dôsledku nástupu 

Ruska, Číny a Indie, ale aj vlast-
ných vnútorných korozívnych 
procesov, upadá. Nie je to v his-
tórii nič neprirodzené. Nič, čo je 
udržované silou zbraní, nepretr-
valo. Pretrvali len ríše ducha.

Čo máme robiť, aby sme ne-
chránili iba seba, svoje rodiny 
a svoj rodný kraj?

 Jediná možnosť ako zlepšiť 
svet, je zlepšiť seba. Prestať uka-
zovať na triesku v očiach našich 
blížnych a začať úprimne vy-
ťahovať brvná z očí vlastných. 
Problém je v tom, že keď múdry 
ukazuje prstom na hviezdy, ma-
sa vidí len ten prst. 

A vlastne – nestačilo by robiť 
niečo, aby sme zachránili – ak 
by bolo treba – práve toto?

 Základnou dogmou kres-
ťanskej, teda našej civilizácie, je 
spasiteľstvo. Naučili nás sedieť 
a čakať, že nás spasí niekto iný. 
Odnaučili nás prevziať zod-
povednosť za seba samých do 
vlastných rúk. Nuž tak seďme 
a čakajme ďalej, ale potom sa 
nečudujme, že si nás podmaní 
dajaký nový spasiteľ.

Si signatárom medzinárod-
nej výzvy na záchranu mieru, 
v Nemecku ju podpísali vý-
znamní intelektuáli, dosiahla 
niekoľko desiatok tisíc, na 
Slovensku akoby ju ľudia ani 
nezaznamenali...

 Nemeckú Výzvu za mier, kto-
rú podpísali mnohé významné 
nemecké osobnosti, vrátane po-
litikov, (prirodzene, títo ju pod-
písali až po skončení politickej 
kariéry) si nevšimli nielen ľudia 
na Slovensku, ale ani v samot-
nom Nemecku. Prečo? Sedia  
a čakajú na spasiteľa, na nieko-
ho, kto to urobí za nich.

Médiá sa tej nemeckej výzve 
venovali iba okrajovo (podob-
ne ako našej výzve Zjednotení 
za mier, ktorú podpísali traja 
bývalí slovenskí prezidenti  
a ktorej si tiež signatárom) – 
čím to je? 

 Áno, nemecké i naše médiá 
sa Výzve venovali iba okrajovo, 
pretože vo Výzve sa hovorilo, že 
bez Ruska je mier v Európe a vo 
svete ilúziou, vyčleniť a dokonca 
sankcionovať Rusko je nezmy-
sel. Dnes sa to jasne ukazuje. Ak 
je tu sila, ktorá nielen dokáže, 
ale aj chce zachrániť európske 
hodnoty, tak je to Rusko. Logic-
ky, toto mainstreamové médiá 
písať nesmú. 

Pred prvou svetovou vojnou 
vychádzali noviny s titulka-
mi, ktoré oslavovali vojnu – 
do nášho dnešného diskurzu 
nepozorovane tiež preniklo 
slovo vojna – akoby sa nechu-
melilo. Zámer? Nevedomosť? 
Neskúsenosť? 

 Vojna je hrozné slovo a ľudia 
si pred zlým radšej zakrývajú 
oči. Som v šoku z takzvaných 
užitočných idiotov, ktorí sa na-
chádzajú v celom európskom  
a teda aj slovenskom politic-
kom a mediálnom svete, ktorí 
robia ramená a takmer vyzývajú  
k protiruskej akcii na európskej 
pôde, čo by znamenalo nie zni-
čenie Ruska, ale Európy. Postoj 
drvivej väčšiny európskych líd-
rov k imigrantom však dokazuje, 
že majú ďaleko od oboch entít – 
ako Európa tak aj líder. 

Tvoju najnovšiu knihu De-
menti zaraďujem vo svojom 
osobnom rebríčku medzi naj-
lepšie satiricko-humorné diela 
o nás, o našej histórii a o našej 

povahe. Nabádaš nás smiať sa, 
ale z mnohých kapitol človeka 
zamrazí... 

 Ďakujem za hodnotenie kni-
hy Dementi, za mesiac od jej 
vyjdenia sa už robí tretia dotlač. 
Pýtajú sa ma, prečo som ju takto 
hanlivo nazval. Upozorňujem, že 
kniha nemôže byť o dementoch, 
pretože dement nie je spisovný 
slovenský výraz. Takže je jasné, 
že o dementoch nie je! Opaku-
jem, nie je! Nuž a plač nad niek-
torými faktami? Smiech cez slzy 
býva celkom efektívna terapia.

Svoje zaujímavé a provokatív-
ne články publikuješ, ale nie v 
médiách hlavného prúdu. Pre-
čo? Veď sme slobodní, každý 
môže písať, čo len chce, nie?

 Som dobre vychovaný človek 
a keď ma dajaké médium osloví, 
rozhovor poskytnem alebo ko-
mentár napíšem. Žiaľ, mainstre-
amové médiá ma neoslovujú. 

Máš návod, odporúčanie pre 
našich čitateľov, ako si za-
chovať šťastný život v šťastnej 
krajine? Ako spoznať vlkov  
v barančom rúchu?

 V roku 1990 mi niekdajší 
nemecký kancelár Willy Brandt 
povedal: Jediným zmyslom ži-
vota človeka je, aby bol každý 
deň lepší, ako bol včera. Naše 
životy riadi zákon rovnováhy, 
zákon príčiny a následku, na 

východe mu hovoria karma. 
Kristus ho definoval takto: Čo 
dáš, to sa ti vráti, čo zaseješ, to 
budeš žať. Kto seje zlo, nemôže 
očakávať, že sa mu vráti dobro. 
A márne sa budú mocní tohto 
sveta utešovať, že im na ich zlé 
skutky ľudia neprišli. Každý zlý 
skutok toho, kto ho urobil, do-
behne. Taký je zákon. Nemám 
na mysli zákon schvaľovaný  
v parlamente. Biblia hovorí jas-
ne: Neodídeš odtiaľto, kým ne-
zaplatíš do posledného haliera. 
Kto má oči, nech pozerá, kto má 
uši, nech počúva.

Ďakujem a smejme sa, kým nie 
je neskoro

Gabriela Rothmayerová

foto: archív J. Banáša

Každý zlý skutok 
svojho strojcu 

        dobehne
Kto je Jozef Banáš, 

vie každý. Veď predsa 
otec Adely. Ale kto je teda 

naozaj Jozef Banáš? 
Najodvážnejšie charakteristiky 

tohto muža sú tie anonymné. 
Zväčša necitovateľné.

Jediná možnosť ako zlepšiť svet, je zlepšiť seba.  
Prestať ukazovať na triesku v očiach našich blížnych 

a začať úprimne vyťahovať brvná z očí vlastných.  
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Na všetky otázky zodpo-
vie autor takmer stovky 

kníh, s poéziou a prózou pre 
deti i dospelých, textár a scé-
narista Daniel Hevier.

Na krste knižky Vyhorená 
dúha, ktorú napísala absol-
ventka vášho kurzu tvorivého 
písania, ste povedali, že písa-
nie sa dá naučiť. Naozaj?

Myslím si, že väčšina spiso-
vateľov sa, svojím spôsobom, 
učí písať celý život. V iných 
krajinách sú na to aj rôzne 
kurzy. Len u nás sme všetci 
samoukovia. Učili sme sa sami 
od starších kolegov, čítaním a 
vlastnými omylmi. Verím, že 
každé umenie, ktoré chce člo-
vek vykonávať profesionálne, 
či už je to výtvarné umenie, 
tanec, hudba alebo spev, po-
trebuje nejaké školenie. Pre-
čo by práve literatúra mala 
byť insitná záležitosť, ktorú 
sa človek musí učiť sám? Keď 
človek v sebe nemá predpo-
klady - tú naliehavosť povedať 
niečo svetu, potom mu nijaký 
kurz nepomôže. Ale, ak má v 
sebe základ, tak mu skúsenejší 
môže poradiť, nasmerovať ho, 
povzbudiť, skritizovať a dať 
mu inšpiráciu. 

Má tvorivé písanie pravid-
lá?

Tvorivé písanie je to, čo 
vydávame napríklad za ume-
leckú literatúru. A tam je naj- 
dôležitejšie pravidlo – nenudiť 
čitateľa. Pretože čitateľ je roz-

maznaný, náročný, vyberá si 
zo záplavy kníh a keď ho neza-
ujme prvý odsek, knižku od-
loží, zahodí a nájde si inú. My, 
autori, máme konkurenciu z 
celého sveta a všetkých dôb. 
Písanie má, samozrejme, zá-
kladné pravidlá. Veta by mala 
mať hlavu a pätu, podmet a 
prísudok. Príbeh by mal mať 
úvod, jadro, rozuzlenie, katar-
ziu a pod. Potom majstri, ktorí 
tieto základné pravidlá ovláda-
jú, si môžu dovoliť ten luxus, 
tú frajerinu, že ich porušujú 
a vyvárajú nové pravidlá pre 
ostatných.

Keď porovnáme českú a slo-
venskú kinematografiu, Česi 
sú akýsi veselší a Slováci, na-
opak, zádumčivejší. Je to tak 
aj v literatúre?

My sme takí rapsodickí. 
Tí zbojníci, ktorí vždy boli 
jednou nohou pod šibeni-
cou. A teda i ten náš humor 
je šibeničný. Česi majú svoj 
„hospodský“, švejkovský hu-
mor. My vieme veľmi ľahko z 
tragických situácií skĺznuť do 
smiechu a naopak, zo smie-
chu upadnúť do trudnomy-
seľnosti. Je to úžasné takto 
pozorovať, akí sme, cez našu 
tvorbu.

Ešte vediete kurzy tvorivého 
písania?

Momentálne sa venujem 
kurzom kreativity pre firmy. 
Tie sa začínajú zobúdzať a zis-
ťujú, že kreativita bude strate-

gická surovina 21. storočia. A 
kto nebude kreatívny, tomu 
nepomôžu ani eurofondy a 
štátne zákazky. Ľudia by mali 
byt tvoriví a inovatívni vo 
svete, ktorý sa neustále mení. 
Kto nevie reagovať na zmeny, 
zahynie. 

O každej generácií vraví tá 
predošlá, že je drzá a prehna-

ne sebavedomá. Sú mladí 
autori naozaj presvedčení, 
že už všetko vedia, alebo pri-
chádzajú s pokorou? Ako ich 
ovplyvňuje dnešná digitálna 
doba?

Mladí autori sú rovnaké in-
dividuality ako všetci ostatní. 
Sú medzi nimi sebavedomí 
hlupáci, skromní ľudia, génio-
via, ktorí sa nevedia prezento-

vať, aj múdri a sčítaní krikľúni, 
jednoducho všemožné kombi-
nácie. A to je na tom to pek-
né. Súčasná doba sa niekedy 
prejavuje negatívne, napríklad 
plochým slovníkom. Tam, 
kde majster použije dvadsať 
rôznych výrazov, si vystačia 
jedným prídavným menom. 
Na druhej strane vznikajú 
nové žánre ako internetová 
literatúra, či interaktívne diela 
v spojení s DJ-mi či rapermi, 
tzv. slum poetry. Poézia, kto-
rá sa ani nedá dať do kníh a je 
určená len na slovný prednes. 
A to je myslím si výborné, pre-
tože to znamená, že literatúra 
je neustále živá a mení sa s 
nami.

Akú knihu by ste si želali pod 
stromček?

Nové knihy kupujem len 
veľmi málo. Nemôžu mi ich 
kupovať ani moji blízki, preto-
že ich buď už mám alebo som 
veľmi náročný na výber. Dal 
som si zákaz hromadiť knihy, 
pretože mám doma asi desať-
tisíc kníh a snažím sa prečítať 
tie, ku ktorým som sa ešte ne-
dostal. Teda sa mi už domov 
žiadna nová ani nezmestí.

Michaela Dobríková
foto: autorka

Nenudiť čitateľa

Viete, koľko kníh 
má doma Daniel 
Hevier a akú dosta-
ne pod stromček? 
Aké je prvé pravidlo 
tvorivého písania? 
Kto môže pravidlá 
meniť? A čo je stra-
tegická surovina  
21. storočia? Na 
všetky otázky zod-
povie autor takmer 
stovky kníh, s poé- 
ziou a prózou pre 
deti i dospelých,  
textár a scénarista  
Daniel Hevier.

Zdá sa, že kurz tvorivého písania pod vedením spisovateľa Daniela Heviera 

pri petržalskom Literárnom klube Generácia ulici, bol naozaj tvorivý. Jeho 

absolventom už vyšli tri knižky. Jednou z nich je Vyhorená dúha od Márie 

Mikitovej Janoškovej, ktorej názov podľa autorky symbolizuje opotrebova-

né ľudské vzťahy. Jej hlavná hrdinka nie je silnou ženou, ktorá so šarmom 

zdolá všetky prekážky osudu. Kaja je hysterická manželka, zmätená dcéra, 

neúspešná macocha až chorobne túžiaca po vlastnom dieťati. Zlyháva vo 

svojich životných roliach a snaží sa napraviť nefunkčné rodinné väzby. 

Znepokojivý literárny debut

Vaša kniha nie je práve optimistická a vy-

voláva skôr nepokoj, núti zamyslieť sa. 

Je to zvláštne písať na materskej dovolenke 

o nenaplnenej túžbe po dieťati. Prečo taký 

výber témy?

M. Mikitová Janošková: „Kniha vo mne do-

zrievala niekoľko rokov. Začala som ju písať 

ešte pred materskou dovolenkou. Druhú po-

lovicu som dokonca spracovala až po pôro-

de, takže je tam veľa autentických skúseností 

a je to čiastočne autobiogra+cká kniha. Som 

rada, ak u čitateľov nevyvoláva búrlivé nad-

šenie. Išlo mi práve o vytvorenie tiesnivejšej 

atmosféry, o zobrazenie reality. Nepísala som 

romancu či milostný príbeh, nesnažila som sa 

byť za každú cenu pozitívna.“ Vyhorená dúha 

je naozaj pozoruhodným debutom, ktorý 

vám aj dlho po odložení zostane v hlave a 

ako povedal jej krstný otec Daniel Hevier, má 

krásny názov. Lebo, ak začnete vyhorenou 

dúhou, pokračovať môžete len k jej rozžiare-

niu. My len dodávame, že autorka už pracuje 

na svojej druhej knižke.

Mária Mikitová Janošková je Petržalčanka  

a pracuje ako vyšetrovateľka policajného 

zboru. Je členkou občianskeho združenia Li-

terárny klub Generácia pri Miestnej knižnici  

v Petržalke. Bodovala vo viacerých literárnych 

súťažiach a publikovala v niekoľkých literár-

nych časopisoch. Novela Vyhorená dúha je 

jej prozaický debut. 

Michaela Dobríková
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V Mikulášsky predvečer sa sídliskom rozozvu-
čali rolničky a  koč ťahaný grošovanými ko-
níkmi a nasledovaný petržalskými mažoretka-
mi priviezol Mikuláša, anjela a čerta na petr-
žalské vianočné trhy na Námestí Republiky. 
„Už ide! Ide! A má aj čerta!“ – volalo dievčatko 
na otcových pleciach. Predstava stretnutia 
s rohatou príšerou ju podľa hlasu nedesila, ale 
potešila. Asi poslúchala. 

rohatého si deti Mikuláša moc-
ným krikom privolali. A ten, 
keďže je to dôverčivý deduš-
ko, ich pochválil, že poslúchali 
a sľúbil im sladkú odmenu, čo 
priniesol v mechu. Ešte pred-
tým ale všetkým Petržalčanom 
poprial krásne sviatky starosta 
Vladimír Bajan a zaželal im, 

Tento rok sa na Mikuláša 
prišlo pozrieť poriadne 

veľa malých aj veľkých Petr-
žalčanov, pódium obkolesili 
zo všetkých strán, a tak by do 
budúcna usporiadatelia mohli 
popremýšľať nad väčším, aby 
mali všetky deti dobrý výhľad. 
Pod odborným vedením čerta 

Mikuláš, čo mi dáš?

Mikuláš a anjel napokon zišli 
medzi deti a spolu s pomoc-
níkmi porozdávali sladkosti 
všetkým deťom, ktoré si po ne 
prišli a tým, na ktoré dočiahli. A 
tým, čo chceli mať na ten večer 
aj trvalejšiu pamiatku, ochotne 
zapózovali pri spoločnej fotke.

Pódium zatiaľ obsadil Det-
ský folklórny súbor Hájenka a 
po ňom Igor Kmeťo a Marián 
Greksa. Petržalčania tak mohli 
pri hudbe ochutnať ponuku via-
nočných stánkov a zohriať sa za-
darmo rozdávaným Starostovým 

punčom 
a čajom, či
ochutnať cigánsku, trdelník, lan-
goše, zemiakové špirály, lokše 
a potešiť drobcov hračkársky-
mi svietiacimi zbytočnosťami, 
ktoré ale... „Mami, naozaj veľmi 
potrebujem.“ 

Petržalské vianočné trhy 
budú trvať až do 20. decembra, 
ich program nájdete na našej 
web-stránke a všetci ste na ne 
srdečne pozvaní.
             Michaela Dobríková

foto: Michaela Platznerová

aby sa v tomto rýchlom svete 
aspoň na Vianoce zastavili a 
užili si sviatky rodiny radostne 
a v pokoji. Na záver jeho slov sa 
všetkým nad hlavami rozžiaril 
vianočný strom(ček).

Potom už chlpatý čert pozval 
prvé z nedočkavých deťúreniec, 
aby Mikulášovi a anjelovi za-
recitovalo básničku. A za ním
 druhé, tretie, desiate a... a po-
tom už to nik nepočítal, lebo 
všetky deti chceli recitovať, 
spievať alebo aspoň poťahať Mi-
kuláša za bradu.  

Aj tento rok v areáli Lepšieho sveta na Osuského 

ulici otvorili Vianočné trhy, ktoré sa konajú až do 

23. decembra. Navštíviť ich môžete  

v priestoroch Kaviarničky Lepšosvetko od pon-

delka do piatku od 7.00 do 19.00 h, 

v sobotu a v nedeľu od 15.00 do 21.00 h. 

Lepšie Vianoce

Ponúknu vám tam horúci punč, čokoládu, varené vínko, výbor-

nú kávu, čaj a originálne vianočné darčeky, ktoré vyrábajú ľudia 

s mentálnym znevýhodnením. Výťažok z predaja poputuje na 

podporu klientov Lepšieho sveta v rámci verejnej zbierky Tvo-

ríme spolu Lepší svet. Navštívte nás a určite sa aspoň na chvíľu 

ocitnite v Lepšom svete, kde je všetko akosi milšie a pestrejšie.

(ilp), foto: autorka

Aj tento rok petržalských seniorov v domove 
seniorov na Poloreckého ulici navštívil Miku-
láš v tradičnom sprievode s čertom.

Mikuláš okrem sladkých pre-
kvapení priniesol aj vrúcne slo-
vá. Keďže niekoľko seniorov je v 
domove pripútaných na lôžko, 
druhý Mikuláš so sprievodom 
navštívil ležiacich a obdaroval 

Priestory jedálne preto zapl-
nila takmer stovka dôchod-

cov. Všetci spoločne, z plného 
hrdla, presne tak, ako keď boli 
ešte malé deti, pozývali Miku-
láša dnu.

Medzi seniormi

aj ich. Všade rozvoniavala sladká 
štrúdľa a iné dobroty a v zmesi 
vôní si všetci trošku nostalgicky 
zaspomínali na svoje detstvo: ako 
to bolo vtedy na Mikuláša a že si 
v balíčku okrem ovocia a sladkos-
tí našli občas aj uhlie a zemiaky. 
Pán Jozef nám prezradil, že aj on 
sa kedysi prezliekal za Mikuláša, 
aby deťom v škole urobil radosť a 
poučil ich o dôležitosti dobrých 
skutkov medzi ľuďmi. 

Mikulášska slávnosť sa aj 
vďaka riaditeľke domova Daniele 
Palúchovej naozaj vydarila. Dar-
čeky potešili, milé scénky oživili 
spomienky.        Miroslav Košírer

foto: autor
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S príchodom dňa D 

sme sa v redakcii 

všetci tešili a hádali 

sme, aké hračky 

tentoraz prinesú 

malí Petržalčania 

svojim kamarátom. 

si mohli vybrať nejakú inú hrač-
ku... Všetko, čo ste priniesli, však 
väčšinou skončilo v taškách a 
vreckách tých, ktorým by to ro-
dičia nemali za čo kúpiť. A to je 
cieľ  tradičnej mikulášskej akcie 
Petržalských novín. A hračky, 
ktoré zostali, sme odniesli, ako 
každý rok, deťom do detských 
domovov.              (sf )

foto: Michaela Platznerová

DK Zrkadlový háj paril 2. de-
cembra podvečer predovšetkým 
radosti v detských očkách. V ten- 
to Daj-Ber-Deň nebol nikto skla-
maný. Zoznam tých, ktorí pri-
niesli plyšákov, autíčka, bábiky, 
rôzne hry, skladačky, ale aj kniž-
ky, uverejňujeme na našej webo-
vej stránke. Pre tých, ktorí sa so 
svojimi obľúbenými hračkami 
lúčili ťažko, bolo náplasťou to, že 

Opäť sme rozdávali radosť

Na depresiu s pomocníkmi
Šťastné a veselé, sviatky rodiny - také sú prívlastky Vianoc. Ale môžu sa 
zmeniť aj na chvíle smútku, neustálej únavy a dokonca myšlienok na smrť. To, 
keď si človek pod stromčekom nájde neželanú, tzv. vianočnú, depresiu. Ako 
rozoznať, či ide naozaj o sezónnu záležitosť alebo o závažnejší problém, 
o tom sme sa rozprávali s Evou Zvozilovou z Domu sociálnych služieb – 
Most, nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá pomocou ľuďom s duševnými 
poruchami a psychickými problémami.

byť zaťažujúca životná udalosť ako 
povedzme strata blízkej osoby. 

Silné emócie orientované na ro-

dinu k tejto časti roka patria, ako 

sa vyrovnať práve so smútkom 

zo straty blízkeho?

môže ovplyvniť kombinácia de-
dičnej predispozície, sociálneho 
prostredia a skúseností človeka a 
jeho psychickej odolnosti. Takzva-
ným spúšťačom depresie, ak má 
človek napríklad genetickú záťaž 
a nižšiu psychickú odolnosť, môže 

vanie, či už v práci alebo v osob-
nom živote. 

Vaša organizácia DSS Most, 

n. o. sa zaoberá pomocou ľu-

ďom s psychickými porucha-

mi. Akým spôsobom sa na vás 

možno obrátiť?

 V prípade záujmu o naše služ-
by si záujemca môže telefonicky 
dohodnúť stretnutie, na ktorom 
sa v rámci sociálneho poraden-
stva budeme venovať jeho po-
trebám. Spolu s ním sa pokúsime 
nájsť vhodné riešenie situácie. 
Klienti k nám prichádzajú aj na 
základe odporúčania psychiatra. 

Dom sociálnych služieb – 

MOST, n. o., sídli na Haanovej 

č. 10 (v hnedej budove medzi 

Námestím hraničiarov a Do-

stihovou dráhou, v susedstve 

SBERBANK, autobusy č. 88, 

95, 83, 68, 96). V každý pra-

covný deň od 8.00 do 16.00 h 

môžete jeho pracovníkov kon- 

taktovať na telefónnom čísle 

0911 404 656 alebo mailom 

na info@dss-most.sk

Michaela Dobríková

 Strata blízkeho človeka je 
náročná na zvládnutie a je priro-
dzené, že v období vianočných 
sviatkov sa nám vynára viac spo-
mienok a myšlienok na túto oso-
bu, s čím samozrejme prichádza-
jú aj chvíle smútenia. Je dobré, ak 
máme niekoho, kto náš smútok 
chápe a môže nás pri jeho preko-
návaní sprevádzať a podporiť. 

Aké sú prvé príznaky depresie?

 Môže to byť napríklad skles-
nutosť, väčšia uzavretosť, smut-
ná nálada, obavy, poruchy spán-
ku, zmena stravovacích návykov, 
sociálne stiahnutie sa, strata 
záujmov, strata libida, pokles 
pracovného výkonu, úzkosť... 
Ak si človek s takýmito zmena-
mi nevie dlhší čas poradiť, mal 
by navštíviť odborníka. Pomá-
ha, ak máme pri sebe človeka, 
ktorý nám vie poskytnúť oporu 
a pomoc pri zvládaní vecí, na 
ktoré v tej chvíli nestačíme sami. 
Bežný smútok trvá isté obdobie 
a človek sa s ním dokáže vyrov-
nať sám, prípadne s pomocou 
blízkych. Depresia dlhodobejšie 
výrazne ovplyvňuje jeho fungo-

Môže „dostať“ vianočnú de-

presiu hocikto, alebo k nej tre-

ba mať „predpoklady“?

 Klinická psychológia nepo-
zná pojem „vianočná depresia“. 
Môžeme hovoriť o smutnej ná- 
lade, ktorá má prechodný, prí-
padne sezónny charakter a nie 
je natoľko závažná, aby ju človek 
nedokázal sám zvládnuť. Alebo 
môžeme hovoriť o klinickej de-
presii, ktorá dlhodobo negatív-
ne ovplyvňuje fungovanie člo-
veka, kedy je potrebná liečba. 
Čo sa týka určitých „predpokla-
dov dostať depresiu“, súčasná 
psychológia sa opiera o takzva-
ný bio-psycho-sociálny model 
vzniku duševných porúch, čo 
znamená, že aj vznik depresie 

V I A N O C E
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Predstavenie pre Mikuláša
Do Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 
prvú decembrovú stredu opäť po roku zavítal  Mikuláš a svojim 
príchodom všetkých veľmi potešil. „Kampinisti“ pre neho pripra-
vili pestrý program - recitáciu básničky, predstavenie divadla „Soľ 
nad zlato“ v dobových kostýmoch a zaspievanie anglickej piesne 
„If you are happy“. Mikuláš nakoniec všetkých sladko odmenil.

„Môj otec nepil alkohol. Ale na Vianoce tradič-
ne ponúkal hostí vlastnoručne urobenou griot-
kou. Sám si dal za pohárik a mne ako malému 
chlapcovi dal ochutnať tiež. Veď si všetci dali, 
daj si aj ty trochu - už rodič učí dieťa, ako za-
padnúť. Naša spoločnosť nevie prijať abstinujú-
cich, nedokáže akceptovať ich inakosť. Vníma ju 
ako odchýlku od normálu,“ hovorí MUDr. Ivan 

Novotný, primár Sanatória AT na Osuského 
ulici, neštátneho zdravotníckeho zariadenia, 
ktoré vykonáva režimovú ambulantnú, hospita-
lizačnú, resocializačnú a preklenovaciu odvyka-
ciu liečbu závislých od návykových látok  
a hracích automatov.

Prvú decembrovú stredu sa 
v Dome kultúry Zrkadlo-

vý háj konal ich už 20. ročník 

podujatia „Čisté Vianoce“, oje-
dinelého podujatia svojho dru-
hu na Slovensku. Zúčastnili sa 

Vďaka je predčasná
na ňom drogovo závislí klienti  
v liečbe, abstinujúci závislí, ro-
dinní príslušníci, priatelia a štu-
denti stredných škôl. Jeho súčas-
ťou bol kultúrny program, ktorí 
pripravili klienti resocializačné-
ho strediska, ale aj ich osobné 
výpovede.

Vianočný čas súvisí aj s bilan-

covaním uplynulého roka a 

pre vašich klientov je to zrejme  

dosť emocionálne náročné. Ale 

je to ťažšie pre nich či pre ich 

blízkych?

 Bilancovanie je v živote dôle-
žité hlavne s ľuďmi, na ktorých 
ste viazaní emocionálne. Väčši-
nou sa človek príde liečiť, keď ho 
jeho primárna skupina vytesní. 
Teda, keď ho pošlú preč z domu 
a rodina mu povie - už ťa nechce-
me vidieť, kým s tým neskončíš. 
A Vianoce sú ten deň, kedy sa dá 
odpúšťať. Ten zvláštny deň, ktorý 
je v skutočnosti celkom obyčajný, 
ale má inú atmosféru, ktorá po-
máha istému druhu zbližovania. 
Čo však nie je vôbec jednoduché. 
Keď pacient odíde na sviatky zo 
sanatória, vracia sa do pôvodné-
ho prostredia, ktoré mu vlastne 
istým spôsobom ublížilo. Je to 
ťažké a komplikované. Rodič mu 
neverí a kamarátov má len tých 
zo „zlej“ partie, takže je vlast-
ne sám. Očakáva, že rodič bu-
de rodič, plný lásky a akceptova-

nia. Ale ten nemá istotu, lebo sa 
veľakrát sklamal, hnevá sa a bo-
jí. Bojí sa o svoje dieťa. A preto 
nedokáže vytvoriť želanú atmo-
sféru. Na jednej strane nachys-
tá dieťaťu plný stôl jedla a má ra-
dosť, že mu chutí, ale zároveň si 
zachováva citový odstup. Alebo, 
naopak, jeho city sú preexpono-
vané. A pacientovi sa paradoxne 
uľaví, keď sa vráti späť do sana-
tória. Ale pritom túži byť doma, 
s rodinou. Sú to veľmi kompliko-
vané chvíle na zvládnutie. Preto 
aj moderátori počas večera Čis-
tých Vianoc vyzývali, aby pacien- 
ti povedali aspoň symbolické – 
„Mami, ahoj“. V takej chvíli sa  
v nich niečo otvorí, uvedomia si, 
akí boli hlúpi. A aj mlčiaca väčši-
na to vyznanie počuje. Nie kaž-
dý, najmä, ak je ešte na začiatku 
cesty k abstinovaniu, ho pochopí. 
Ale tí, čo už majú kus cesty za se-
bou, už vedia – „Takýto som bol 

aj ja. A aj ja toto musím povedať 

mojej mame“. A svoj dôvod má 
aj to, že je toto podujatie verejné  
a pozývame naň hostí, rodinu, 
priateľov a študentov. Pacien-
ti sa totiž musia naučiť nebáť sa 
vystúpiť pred cudzími ľuďmi po-
vedať, že sú iní. Pretože abstinen-
cia je ako inakosť. A ako som už 
v úvode povedal, spoločnosť nie 
je schopná prijať univerzálne ab- 
stinujúceho človeka. Vníma jeho 
abstinenciu ako poruchu.

 V ten večer odzneli, ako každý 

z predchádzajúci dvadsiatich 

ročníkov, slová vďaky za vašu 

prácu. Majú ešte na vás účinok 

po všetkých tých rokov?

 Sú dve stretnutia klientov sa-
natória, jedným sú Čisté Vianoce 
a druhým Stretávka klubov (te-
da bývalých pacientov). To, že mi 
tlieskajú a ďakujú súčasní pacien-
ti, je predčasné. Ľudsky mi to nie 
je nepríjemné, ale neočakávam, 
že mi budú za moju prácu ďako-
vať, pretože pacienti recidivujú.  
A keď sa tak stane, povedia, že 
primár ich zle liečil. Závislí nie sú 
nikdy vyliečení, sú abstinujúcimi 
závislými po celý svoj život. Takže 
ich vďaku by som so spokojným 
srdcom mohol prijať až v truhle, 
skôr nie je namieste. Napriek to-
mu zažívam pocit spokojnosti 
práve na každoročnom Stretnu-
tí klubov. Raz mi niekto povedal, 
že sa mi ľahko pracuje so závislý-
mi, keď ich mám rád. A mal prav-
du, naozaj ich mám rád, pretože je 
medzi nimi mnoho zaujímavých 
osobností. A počas procesu liečby 
sa medzi nami prirodzene vytvá-
ra emocionálna väzba. Preto na 
Stretnutí klubov nie som žiaden 
suverén, hlas sa mi trasie a som 
dojatý, keď vidím všetkých tých, 
dnes už spokojných a úspešných 
ľudí. To je pre mňa ich ďakujem.

Michaela Dobríková

foto: autorka

(red), foto: archív Kampina

V I A N O C E
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

CC CentrumKultúrne zariadenia Petržalky

Dom kultúry Zrkadlový háj Dom kultúry Lúky

VÝBER PROGRAMU
DECEMBER 2015

www.kzp.sk

Pokladňa DK Zrkadlový háj Pokladňa DK Lúky

ĎALŠIE PODUJATIA NA WWW.KZP.SK

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

11.12. | 19:00 
VIANOCE S EKONÓMOM

12.12. | 18:00 
LIPTOVSKÉ VIANOCE

20.12. | 17:00
VIANOCE S GERULATOU

dk zrkadlový háj

folklórne zrkadlenie

13.12. | 16:00 a 19:00
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

CESTOVATEĽSKÝ KLUB
PÚŤ DO SANTIAGA 
DE COMPOSTELA
Portugalská cesta

17.12. | 19:00 | DK LÚKY   

17.12. | 19:00
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

19.12. | 19:30 | DK LÚKY

(hosp)IC BAND
RASŤO PIŠKO
STARÁ ŠKOLA 

22.12. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

pozývame v novom roku do DK ZRKADLOVÝ HÁJ: 

15.01.2016 | 19:00 | 

TRI NOVOROČNÉ ESÁ

29.01.2016 | 19:00 | 

PETRŽALSKÝ MAŠKARNÝ PLES

Kultúrne zariadenia Petržalky 
Vám želajú 

príjemné a pohodové Vianočné sviatky
a úspešný rok 2016

PF 2016
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podarilo vyzbierať potrebné 
finančné prostriedky na mate-
riál a prácu. Na projekt okrem 
verejnosti významnou mierou 
prispela Nadácia Tatrabanky 
a Slovenská národná galéria. 

Práce sa začali 29. 10. 2015 
pod dozorom samotného auto-
ra Jozefa Porubčina. O realizá-
ciu sa postaral Stano Marton 
so svojím tímom. Dňa 19. 11. 
2015 bola maľba dokončená. 
Týmto sa ale práce nekončia, 
pretože začiatkom roka 2016 
bude potrebné naniesť ešte 
jednu vrstvu farby, aby bola 
maľba vyhotovená v potrebnej 
kvalite a aby vydržala na fasá-
de čo najdlhšie.

Podarilo sa uchovať dielo, 
ktoré v sebe nesie nielen 

Posledná 
monumentálna maľba 

Pri výstavbe sídliska Petržalka (1973 – 1990) 
platil zákon, tzv. Hlava 5, podľa ktorého 
muselo byť vyčlenené určité percento (0,5 – 
2%) z ceny stavby na jej výtvarné doriešenie. 
Vo verejnom priestore sídliska tak vzniklo 
veľké množstvo umeleckých diel. Dodnes sa 
zachovalo mnoho sôch, plastík aj reliéfov. 

panelákov a popri estetickej 
funkcii plnili aj úlohu orien-
tačných bodov. V Petržalke 
bolo takýchto malieb sedem a 
obrovské plochy fasád, ktoré 
dosahovali až 450m², stvár-
ňovali umelci, ktorých návr-

Fenoménom, ktorý nenáj-
deme na žiadnom inom 

sídlisku na Slovensku, dokon-
ca ani v Čechách a okolitých 
krajinách, boli monumentálne 
maľby. Tie vznikali na štítových 
stenách 12-poschodových 

hy vyberala komisia zložená z 
architektov, výtvarníkov, pred-
staviteľov mesta a Slovenského 
fondu výtvarných umení 
(SFVU).

Po roku 2000, kedy sa zača-
lo s masívnym zatepľovaním 
domov, monumentálne maľby, 
ale aj niektoré mozaiky a re-
liéfy, začali miznúť. Keď v ro-
ku 2014 skončila pod zatep-
lením domu na Romanovej 
ulici maľba s troma bežcami 
od Ota Luptáka, ostala už 
iba posledná – monumentál-
na maľba Mier od akad. mal. 
Jozefa Porubčina na Osuského 
ulici z roku 1985. V marci 2015 
sa začalo so zatepľovaním aj 
tohto domu.

Vďaka viac ako dvojročnej 
iniciatíve na záchranu maľby 
sa podarilo nadviazať dialóg 
so správcom domu a zástup-
com vlastníkov, ktorý akcep-
toval možnosť premaľovania 
prekrytého diela na novoza-
teplenú fasádu. Bol oslovený 
aj autor výtvarného návr-
hu Jozef Porubčin, aj Stano 
Marton – horolezec, ktorý 
osobne pôvodnú maľbu v 
roku 1985 realizoval. V apríli 
2015 bola spustená interne-
tová zbierka (https://www.
startovac.cz/projekty/monu-
mentalka/), vďaka ktorej sa 

estetickú, ale aj historickú 
a symbolickú hodnotu. Jeho 
záchranou sa poukázalo na 
dôležitosť ochrany podobných 
umeleckých diel prítomných 
vo verejnom priestore sídlis-
ka a v neposlednom rade tieto 
aktivity môžu prispieť k spus-
teniu debaty o dnes aktuálnom 
probléme výtvarného stvárne-
nia rekonštruovaných pane-
lových domov. V budúcnosti 
by bolo možné oživiť tradí-
ciu monumentálnych malieb 
v Petržalke, rekonštruovaním 
tých pôvodných, a zároveň sa 
tu ponúka možnosť poskytnu-
tia ďalších fasád na stvárnenie 
súčasnými umelcami. 

Martin Kleibl, iniciátor 
a koordinátor projektu

horkejšiu, s chuťou čokolády. 
Alebo cascaru - čaj pripravo-
vaný zo šupiek kávových zŕn. 
Čo sa týka prípravy, je to len 
na vás, či to bude zalievaná, 
filtrovaná, aeropress, french 
press, „koťogó“, či espresso, 
alebo iné. A nenechajte sa 
odradiť prvotnými neúspech-
mi. Pomlieť si kvalitnú kávu 
pred jej vypitím zaberie sotva 
pár minút a vôňa a chuť za 
to stoja.

Čierna ako noc, horúca ako peklo 
a sladká ako láska - taká by sa vraj 
mala piť káva.

pijete spolu so šálkou svojej 
obľúbenej instantnej kávy. 
Keď už sa rozhodneme pre 
zmenu, ako začať?

 Vraj človek skôr zmení vie-
rovyznanie ako spôsob pitia 
kávy. Ak sa preň však rozhod-
nete, musíte si štýlom pokus-
omyl nájsť druh, ktorý vám 
chutí a spôsob prípravy, ktorý 
vám bude vyhovovať. Zistiť 
aký chuťový profil máte rad-
šej, ovocnú chuť kávy alebo 

Ako je to s čerstvosťou kávy?
 Zrno získa najlepšiu chuť 

a vôňu cca 15 dní po pražení 
a uchová si ju 3 až 6 mesiacov. 
Ak je váš nos menej citlivý 
a káva správne balená pokojne 
ju použite do roku od dátu-
mu praženia. Zrnková káva 
produkuje plyn, ak ju teda 
uzavriete do vrecka skôr či 
neskôr ho roztrhne. Preto má 
kvalitne balená zrnková káva 
ventil, ktorý vypúšťa plyn, ale 
nepúšťa dnu vzduch. Balenia 
kávy bez ventilu majú v obale 
dierku, ktorou síce uniká plyn, 
ale zároveň sa ku káve dostane 
vzduch a oberá ju o arómu. 
Pomletá káva si svoju chuť a 
vôňu uchováva do 15 minút, 
potom sa jej kvalita zhoršuje. 
Ak si teda máte vybrať medzi 
doma mletou kávou a balenou 
mletou, voľba je jednoznačná. 
Bonusom domáceho mletia je 
príjemná vôňa v kuchyni.

Čím je káva pre vás?
 Som odchovanec gastro-

nómie, takže s kávou som bol 

Stanislav Cibuľa, ho sleduje 
kontrolným pohľadom a spo-
kojne prikyvuje, rozhovor o ká-
ve sa teda môže začať.

Prečo prejsť z instantnej na 
zrnkovú kávu?

 Stačia dva dôvody – zdra-
vie a chuť, variabilita. Instant-
ná káva sa vyrába z kávové-
ho extraktu s pridaním ché-
mie, aby sa nepokazila. A tú 
chtiac-nechtiac, každý deň 

V  príjemný novembro-
vý večer v kaviarni Kafé 

Lampy na Černyševského sa 
začína stretnutie venované 
práve jej. V malej prenosnej 
pražiarni už rozvoniavajú 
kávové zrná z ďalekej Brazílie 
a Lukáš Podbehlý, odborník 
na techniku latte art (zdobenie 
kávy) pripravuje pre kávových 
nadšencov prvé kolo ochutná-
vania a testovania. Jeho učiteľ, 
vynikajúci slovenský barista 

Realizátori maľby - 
Stano Marton (vľavo) 
a Martin Kleibl (vpravo)s.

Šíritelia 
kávovej kultúry 
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v kontakte už skôr, začínal 
som ako čašník, potom sa 
presunul za bar a od koktei- 
lov som sa dostal ku káve. 
Inšpiroval ma zákazník, ktorý 
po evidentne ťažkej noci, pri-
šiel do baru, dal si šálku kávy 
a zahlásil – fuj, to je hnusné. 
Kvôli nemu som sa rozho-
dol prihlásiť do kurzu prípra-
vy kávy. V tom čase to bolo 
možné len v zahraničí. Dnes 
už je bežné, že si „vygúglite“ 

Školíte si teda nasledovní-
kov?

 V jednom článku sa ma 
pred rokmi pýtali či sa nebo-
jím konkurencie, odpovedal 
som, že si ju vychovávam. 
Prevažnú časť kurzov realizu-
jem v hotelových akadémiách 
aby z nich vyšli ľudia, ktorí 
prídu do kaviarne a vedia čo 
je kávovar a že ho treba nao-
zaj čistiť každý deň. Vedia aj 
čo je konvička, zrnková káva, 
mlynček a ako sa od seba 
líšia spôsoby prípravy kávy. 
Venujeme sa aj poraden-
stvu, teda ak niekto otvára 
kaviareň, vieme mu poradiť, 
aký typ kávovaru je vhodný 
na daný typ prevádzky, aký 
mlynček, urobíme ochutnáv-
ku kávy a podobne. A robíme 
aj kurzy pre laikov, ktorí si 
chcú pripravovať doma kávu, 
ale nevedia presne ako na to 
alebo sa chcú o jej príprave 
dozvedieť ešte viac a rozširo-
vať si obzory.

Akú kávu máte rád vy? Ste 

baristický kurz a je len na vás, 
v ktorom kúte Slovenska ho 
chcete absolvovať. Školil som  
sa od roku 2005 a až v roku 
2007 som založil školu, ktorá 
spĺňa akreditáciu Ministerstva 
školstva SR. Venujem sa aj 
lektorskej činnosti a odovzdá-
vam vedomosti, aby sa kávo-
vá kultúra šírila rýchlejšie a 
nebol som na to sám. Dnes sa 
káve venujem profesionálne 
už viac ako 10 rokov. 

v káve konzervatívny typ či 
ochutnávač?

 Už som za tie roky kávy 
doslova „prepitý“ a nedo-
kážem piť len jeden druh. 
Obmieňam ju ako vinár podľa 
jedla na tanieri. Mením si 
kávu podľa počasia, teplo-
ty, časti dňa a nálady. Expe- 
rimentujem. Možnosti mi 
ponúka vlastná pražia-
reň, ktorú máme v Banskej 
Bystrici, kde môžem zúročiť 
doterajšie skúsenosti...

Ako je to s pitím kávy, koľko 
šálok denne je už priveľa?

 Káva je prospešná pre 
zdravých ľudí, obsahuje viac 
anti-oxidantov ako zelený čaj. 
Napriek tomu by sa jej mali 
vyhýbať ľudia so srdcovo-ciev-
nymi problémami, tehotné  
a dojčiace ženy a deti. A ne- 
treba zabúdať, že káva je 
legálna droga a tu platí – čo 
je v malom množstve liek, 
vo veľkom je jed. Netreba sa 
riadiť radami v časopisoch 
koľko šálok maximálne vypiť, 

pre každého platí niečo iné, 
záleží od druhu kávy a spô-
sobu prípravy. Máte ešte chuť 
na kávu, ale už nie na ďalšiu 
dávku kofeinu? Ruky preč od 
chemicky upravenej bezkofeí-
novej kávy, urobte si ristretto. 
To sa od espressa líši len men-
ším množstvom kávy v šálke 
a dĺžkou pretekania cez páku, 
ktoré je polovičné. Káva je 
veľmi variabilný nápoj, svedčí 
o tom množstvo jej druhov  
a spôsobov prípravy, stačí 
jej dať možnosť a ona si vás 
získa.

Váhate s darčekom pod 
stromček, chceli by ste darovať 
niečo originálnejšie ako pyža-
mo a ponožky? Čo tak kurz 
domáceho baristu? Alebo súk-
romný edukatívny večer veno-
vaný káve v Kafé Lampy v 
Petržalke? Nepochybne zabo-
dujete a celoročnou odmenou 
vám bude šálka výbornej kávy 
od obdarovaného.

Michaela Dobríková
foto: autorka

Je podľa vás takéto nesys-
témové parkovanie naďalej 
udržateľné bez porušovania 
zákona zo strany majiteľov 
parkujúcich áut?

nemáme šancu riešiť všetky 
porušenia zákona, ale v prípa-
doch, keď priestupok ohlásia 
občania, tolerancia padá a rie-
šime oznámené porušenia v 
zmysle zákonných ustanovení. 
Samozrejme, každý priestupok 
je hodnotený individuálne.

 Myslím si, že každý 
občan – vodič vidí, že teraj-
ší stav parkovania, a nielen 
v Bratislave, je neudržateľný 
a nie až teraz, ale už 10 – 15 
rokov späť.

Za čo majiteľom zle par-
kujúcich vozidiel rozdávate 
najviac pokút? 

Gro pokút je všeobecne 
za zlé parkovanie, ale ak to 
môžem ešte deliť ďalej, je to 
hlavne za vyhradené parko-
vanie, parkovanie na chod-
níkoch, na zeleni a pred 
priechodom pre chodcov a 
na vyhradenom mieste pre 
ZŤP.

Michaela Dobríková
foto: archív redakcie

nič nezmenilo. Plníme aj naďa-
lej všetky úlohy dané zákonom 
o obecnej polícii a iných súvi-
siacich právnych predpisov. Je 
pravda, že určitá miera tole-
rancie k vodičom porušujúcim 
dopravné predpisy existuje 
stále z dôvodu, že kapacitne 

Budete k vodičom parku-
júcim mimo vyhradených 
parkovacích miest naďalej 
tolerantní, aj keď Petržalka 
stále nemá žiadny parkovací 
systém?

 Pre Mestskú políciu sa po 
neprijatí parkovacej politiky 

Pokuty za parkovanie 
To, v čo Petržalčania verili, sa tak rýchlo neuskutoční, parkovacia 
politika je momentálne v nedohľadne. Nie je žiadnym tajomstvom, 
že mestská polícia bola k niektorým porušovaniam parkovacích 
pravidiel tolerantná. O tom, či sa v blízkej budúcnosti niečo zmení, 
sme sa rozprávali s veliteľom Okrskovej stanice MsP Petržalka,  
Ladislavom Faturom. 

S Í D L I S K O
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Tak si myslím
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Nasledovníci Gaudího
Inšpiráciou pre vytvorenie mozaiky na betónové  
povrchy kvetinových črepníkov terás v školskom 
areáli bola Gaudího dielnička  Gabiky Binderovej, 
ktorá s dobrovoľníkmi začala v Mierovej kolónii me-
niť plochy betónového múru farebnou mozaikou.

mozaiky a cit pre detail pri škáro-
vaní hotových obrázkov, kde bol 
naším učiteľom a pomocníkom 
Martin Blahušiak. 

Medzi našich prvých tvorcov 
patrili panie Mikulcová a Kra-
márová z Domu tretieho veku 
na Poloreckého, ktoré vo svojom 
pokročilom veku s pomocou er-
goterapeutky pani Srncovej vypĺ-
ňali kresby čriepkami dlaždičiek s 
nesmiernou trpezlivosťou a pres-
nosťou. 

Poskladané zážitky našich škôl-
károv tradičnou mozaikou na 
črepníkoch terasy a pred hlavným 
vchodom materskej školy vyvolá-
vajú obdiv, radosť a úsmev detí, 
obyvateľov z okolia aj náhodných 
okoloidúcich, čo je pre všetkých, 
ktorí sa na tom podieľali, a nielen 
tvorbou, najkrajším ocenením. 
Zároveň je to silná motivácia po-
kračovať v skrášľovaní životného 
prostredia, v ktorom sa deti denne 
pohybujú vytváraním mozaiky na 
zvyšných dvoch terasách a využiť 
jej umelecké pôsobenie na okolie. 

Marcela Nemčeková

MŠ Bulíkova 25

Spodporou našej riaditeľky 
pani Hanzalovej som v na-

šej škôlke na Bulíkovej v októbri 
2014 začala spolu so skupinkou 
detí skladať na betónové plochy 
črepníkov prvé mozaiky ich vý-
tvarných návrhov, ktoré obdivo-
vali rodičia, obyvatelia sídliska aj 
náhodní okoloidúci. 

V máji 2015 sa môj nápad stal 
súčasťou projektu Mirky Blahu-
šiakovej na skrášlenie životného 
prostredia MŠ Bulíkova, na kto-
rý získala finančnú podporu z 
Grantového programu pre opti-
mistov Nadácie Orange. Preme-
na črepníkov v rámci projektu 
aktivizovala a spojila rodičov, 
deti a zamestnancov, ktorí vyčis-
tili a vymaľovali črepníky a steny 
škôlky a oslovovali priateľov, zná-
mych a firmy, aby nám darovali 
prebytočné farebné dlaždičky na 
tvorbu mozaikových obrázkov.

Detské kresby otvorili brány 
do ich sveta vnímania a pre-
žívania, v ktorom sa počas 6 
mesiacov stretávali skupiny 
výnimočných ľudí, ktorí preja-
vili výtvarné videnie pri tvorbe 

Dosluhujúci prezident Me-
dzinárodnej futbalovej fe- 
derácie (FIFA) Sepp Blatter a fa-
vorit na posadenie sa do jeho 
dlhoročného kresla, prezident 
Európskej futbalovej únie Mi-
chel Platini, majú na tri mesia-
ce pozastavenú svoju činnosť. 
Rozhodla tak Etická komisia 
FIFA vraj z dôvodu, že idealizo-
vaný šéf európskeho futbalu 
mal súhlasiť s prijatím 2nanč-
ných prostriedkov vo výške 
dvoch miliónov švajčiarskych 
frankov akože za dlhoročnú 
spoluprácu, pričom transakciu 
mal podpísať nestor Blatter. 
Jednoduché, nie? Čierne mi-
lióny sa váľajú všade dookola. 
Stačí len mať na ne nos a správ-
neho kamaráta na ktorého nie-
čo vieš, dobrotivú tetušku, zá-
budlivého sudcu, cool švagra, 
utajeného sponzora, zvučnú 
politickú stranu alebo len nále-
žitú službu poskytnutú v správ-
nom čase na správnom mieste, 
ale najmä správnemu subjektu. 
Ako je všeobecne známe, so 
zneužívaním zverenej moci na 
súkromný úžitok a prijímaním 
prospechu v akejkoľvek forme 
sa nestretávame iba v sveto-
vom športe, ale už dávno je to 
fenomén No.1 vo všetkých ob-
lastiach spoločenského života 
aj u nás. Politikov, ale aj tých čo 
hýbu ich ručičkami dychtiaci-
mi hladkať zlaté teľa ani iných 
expertov, vediacich ako účinne 
hrabať k sebe, netreba gúgliť. 
Sú ľahko identi2kovateľní, ak sa 
na niektorej, verejnosti známej, 
hlave objaví maslo, obranná 
reakcia začína verbálnym proti-
útokom či otrepaným, ale stále 
účinným vyjadrením - kauza je 
spolitizovaná.  

Tak si myslím, že vytvoriť v na-
šom malom Slovensku Etickú 
komisiu z nekompromisných 
šialencov, uprednostňujúcich 
svoju česť pred prospechom 
do vlastného vrecka by bol 
menší problém, ako jej činnosť. 
Riešenie podozrivých politikov, 
manažérov, vážených podnika-
teľov a iných hrabošov z každej 
oblasti nášho života formou 
suspendovania, by totiž mohlo 
spôsobiť kolaps časti spoloč-
nosti, zvyknutej na morálku 
čiernych miliónov. Strach po-
myslieť!           Jaroslav Gründler

sebareflexiu, empatiu, ohľa-
duplnosť a čestnosť. Deti 
odchádzali domov šťastné a 
spokojné, s úsmevom na tvá-
ri. Keď sa pri odchode zvítali 
s mamou, otcom, babkou či 
dedkom, ukazovali im nové 
hračky a veselo štebotali aký 
prežili pekný deň. Deti tento 
deň túžobne očakávali a už 
teraz sa tešia na ďalšiu burzu 
hračiek. 

Helena Vöröšová,

 foto: autorka

Predvianočnú atmosfé-
ru si deti ŠKD na ZŠ 

Lachova 1 spríjemnili zau-
jímavým popoludním, kde 
sa hrali na moderných pod-
nikateľov. V školskej jedálni 
si upravili stoly na obchody, 
vyložili tovar a cenovky od 
0,10€ - 2€. Predávali a na-
kupovali plyšové hračky, 
pexesá, náučné knihy, spolo-
čenské hry a mnoho ďalších 
predmetov. U detí sa prejavil 
zmysel pre zodpovednosť, 

Burza hračiek

Čierne milióny

PÔŽIČKA

Pre zamestnaných 

aj dôchodcov

rýchlo - do 24 hodín

0902 696634

Kontaktné miesto OVB: Kutlíkova 17 
(budova Technopolu)

Tel: 0918 360 141, 0918 949 186

KOMPLEXNÉ 

RIEŠENIE 

VAŠICH 

FINANCIÍ
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v mestskej asti s najrÝchlejšÍm
4g internetom 300 Mb/s
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V týchto dňoch sa do rúk čitateľov dostala 

knižná novinka autora Rudolfa Belana Zväzáci 

(1945 – 1970). Bývalý vrcholový funkcionár 

mládežníckeho a pionierskeho hnutia zachy-

táva vo svojich spomienkach kľúčové udalosti 

dejín československého hnutia mládeže a detí 

v rokoch 1945 – 1970. 

Názory na zväzácku minulosť sú dnes rôzne. Až diametrálne! 

Rovnako ako je záujem veci objasniť, je aj záujem veci zamlčo-

vať. Je pravda aj to, že nie každému dnes vyhovuje prihlásiť sa 

ku svojej zväzáckej minulosti. A nie iba k zväzáckej. Mnohí akoby 

trpeli patologickou poruchou pamäti. V živote však platí, že čo 

sa stalo, už sa neodstane. Kto raz patril ku zväzáckej generácii, 

v ňom toto znamenie generač-

nej príslušnosti, ako isté znamenie 

doby, objektívne zostáva, aj keby sa 

k nej verejne nehlásil. Každý by sa pre-

to sám mal usilovať vyrovnať so svojou 

minulosťou. Mal by si nastaviť vlastné 

zrkadlo, aby videl sám seba v povoj-

nových rokoch a zamyslel sa nad tým, 

aký bol vtedy a ako sa tvári a správa 

dnes. Mal by byť schopný do svojho 

curriculum vitae popravde zapísať 

svoj skutočný život.                  (aba)

Prichádzajú Zväzáci

Folklórnemu súboru Ruthenia sa už päť ro-
kov úspešne darí prezentovať rusínske ľudové 
tance a piesne v našom hlavnom meste, ale aj 
za jeho hranicami. 

Ruthenia oslavovala  

Súbor vznikol v roku 2010, 
keď sa začala stretávať sku-

pina mladých ľudí študujúcich 
a pracujúcich v Bratislave, ktorí 
chceli zachovávať svoje zvyky 
a tradície aj ďaleko od domo-
va. Dnes má teleso pôsobiace 
v  Petržalke takmer štyridsať 
členov v hudobnej, speváckej 
a tanečnej zložke. V posled-
ný novembrový víkend súbor 
oslávil svoje 5. výročie celove-
černým programom s názvom 
Rusínske srdce, ktorý divákom 
prezentoval v Dome kultúry 
Zrkadlový háj. 

„Ide o príbeh troch kama-
rátov drotárov, ktorí sa z obcí 

na severovýchode Slovenska 
vydali do sveta za zárobkom 
a doma zanechali svoje ženy a 
hospodárstvo,“ prezradil nám 
vedúci súboru Peter Štefaňák. 
Počas dvojhodinového progra-
mu mali diváci možnosť spolu 

s účinkujúcimi prežiť tri naj-
dôležitejšie medzníky v živote 
človeka – narodenie, svadbu a 
smrť. Do príbehu boli zakom-
ponované tanečné choreogra-
fi e zo severovýchodného Slo-
venska, Horehronia a srbskej 
Vojvodiny. Za celým progra-
mom však nestojí iba zaujíma-
vá myšlienka, ale aj veľké od-
hodlanie a láska mladých ľudí 
k folklóru. „Programom Rusín-
ske srdce sme chceli verejnosti 
ukázať, že folklór patrí k živo-
tu Rusínov viac ako čokoľvek 
iné,“ dodáva Peter Štefaňák.  

Tanečníkov počas vystú-
penia sprevádzala 9-členná 
muzika s primášom a hosťom 
programu Michalom Nogom, 
ako aj štvorica speváčok. Po 
programe nasledovala ľudová 
veselica s ĽH Železiar – Mu-
zikou Milana Rendoša z Košíc. 
Nechýbali ani ďakovné slová 
hostí, kapustnica a narodeni-
nová torta pre všetkých. 

Ivana Antošová, 
poslankyňa MČ Petržalka

foto: autorka

Vo vydavateľstve Ikar vyšla kniha Jozefa Bednára 

Osud tak chcel. Ak po nej siahnete na knižnom 

pulte, určite neoľutujete.  

Už nie dieťa, ale šestnásťročný mladý muž. Na prvý pohľad na 

nerozoznanie od iných. Komunikuje. Prejavuje city. Má veľké 

srdce. Na druhý pohľad je však jeho život o niečo kompliko-

vanejší. Komunikuje, ale často používa slovné barličky a nie 

všetkému rozumie. Vie prejaviť city, ale stále sa to musí učiť. Má 

veľké srdce, ktoré však necitliví ľudia ľahko zrania. Napriek tomu, 

že Majko je iný, nie je hlúpy. Je výnimočný. Povedané slovami 

spisovateľky Gabriely Rothmayerovej, 

toto je kniha o úspechu rodiny, ktorá 

sa nezlomila pod ťarchou vybočenia 

z normálu. Je to kniha o prijatí 

a láske. O živých ľuďoch, ktorí sa 

premenili na románové postavy. 

Napriek všetkým výzvam, ktoré ro-

dine prináša synov autizmus, Bedná-

rovci sa snažia žiť ako každá iná rodina. 

A možno práve v tom obyčajnom živo-

te sa skrýva ich šťastie.         (aba)

O živote a autizme s láskou

Betlehemské svetlo je symbolom pohody, pokoja a porozumenia. Už 

tradične ho k nám 23. decembra v popoludňajších hodinách do po-

bočky Miestnej knižnice Petržalka prinesú petržalský skauti.

Všetky pobočky petržalskej knižnice budú v stredu, 23. decembra, 

otvorené v čase od 8.30 do 12.00 h a od 13.00 do 16.30 h. V pondelok, 

28. decembra až štvrtok 31. decembra, budú všetky naše pobočky 

zatvorené. Pobočky sa opäť otvoria v pondelok 4. 1. 2016.          (red)

Vianoce v knižnici
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SPRÁVNA VOĽBA PRE VAŠU KARIÉRU

 

KARIÉRA V SPOLOČNOSTI LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Viac
informáciínájdete nawww.lidl.sk >Kariéra 

Viac
informáciínájdete nawww.lidl.sk >Kariéra 

Ponúkame Vám:Pracovná náplň:

Váš profil:

Máme pre Vás miesto: asistent/ka vedúceho predajne
aktívna práca na predajni – Bratislava – Betliarska ul.

Máme pre Vás miesto: predavač/ka – pokladník/čka
Bratislava – Jiráskova ul., Betliarska ul.

SPRÁVNA VOĽBA PRE VAŠU KARIÉRU

 

KARIÉRA V SPOLOČNOSTI LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ponúkame Vám:
 stabilné zamestnanie v úspešnej a dynamickej spoločnosti, 
 atraktívne finančné ohodnotenie, 
 garantovaný ročný nárast mzdy po dobu 4 rokov, 
 rovnaká mzda pre mužov a ženy, 
 pracovný pomer na dobu neurčitú, 
 príjemnú atmosféru v motivovanom tíme, 
 prepracovaný systém zapracovania pod vedením trénera, 
 možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti

   a iných krajín, 
 preplácanie nákladov na ubytovanie pri presťahovaní

   po dobu 3 mesiacov,

 každá odpracovaná minúta zaplatená, 
 dovolenka nad rámec zákona, 
 doplnkové dôchodkové sporenie, 

 stravné lístky v hodnote 3,80 €, 
 darčekové poukážky v hodnote 100 €, 
 vitamínový balíček, 
 vianočný večierok a letná akcia, 
 letný tábor pre deti, 
 firemné jubileum.

Pracovná náplň:

Váš profil:

Viac
informáciínájdete nawww.lidl.sk >Kariéra 

Viac
informáciínájdete nawww.lidl.sk >Kariéra 

I N Z E R C I A
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cvičenci bojovali v 13 kategó-
riách kata jednotlivci, v 6 kate-
góriách kata dual (dvojice), v 2 
kategóriách kata team (druž-
stvá) a v 4 kategóriách kobudo. 
Po záverečnom vystúpení mali 
Petržalčania vynikajúcu bilan-
ciu: Martin Kolčák (17 r.) získal 
6x zlato, 2x striebro a 1x bronz, 
Adam Musil (15 r.) 5x zlato a 
2x bronz, Simona Kolčáková 
(15 r.) 5x zlato a 3x striebro. 
Najúspešnejším členom našej 
výpravy v počte zlatých medailí 
sa stal Michael Šulka (15 r.), 
keď mu na stupienku víťazov až 
7x zavesili na krk zlatú medai-
lu. Zaujímavosťou týchto maj-
strovstiev bolo aj vystúpenie 
petržalskej súrodeneckej dvo-
jice, ktorá vytvorila duo-mix a 
po záverečnom spočítaní zná-
mok od rozhodcov sa mohli 
spoločne tešiť zo zisku zlatej 
medaile. Mimoriadny úspech 
petržalských karatistov je o 
to cennejší, že niektorí z nich 
bojovali s rôznymi zdravotný-
mi problémami a aj napriek 
tomu dokázali vo finále podať 
ten najlepší výkon, za čo im 
blahoželáme.         Peter Šulka

foto: archív autora

Karate klubu Seiken Bratislava. 
Jeden z nich, Adam Musil, sa 
zúčastnil na tomto podujatí už 
po štvrtýkrát. Hlavná trénerka 
klubu Erika Letková pôsobila 
ako oficiálny kouč slovenskej 
reprezentácie. Tieto majstrov-
stvá sveta ponúkli nádherné 
vystúpenia a súboje v kategó-
riách kata, kobudo (cvičenie 
so zbraňami) a kumite. Naši 

Španielsky Benidorm, mesto 
plné mrakodrapov, hostilo 

v dňoch 3. - 8. 11. účastní-
kov majstrovstiev sveta (Uni-
fied World Championships) 
WTKA v karate. Zúčastnilo sa 
na nich viac ako 1 940 pre-
tekárov zo 72 krajín sveta. 
Farby reprezentácie Slovenskej 
republiky okrem iných hájili 
aj 4 pretekári z petržalského 

Zlatí karatisti

Sobota 5. decembra dala de" nitívnu bod-
ku za slovenskou dostihovou sezónou 
2015. Stalo sa tak na slávnostnom vyhod-
notení v rámci 18. Galavečera slovenské-
ho turfu, ktorý Závodisko, š. p. Bratislava 
usporiadalo v Hoteli Bonbón v Petržalke. 
V príhovore riaditeľ závodiska Marián 

Šurda zhrnul športové výsledky, ako aj významné spoločenské 
udalosti súvisiace s dostihovou prevádzkou. Vrcholom večera 
bolo vyhlásenie výsledkov ankety Kôň roka a najúspešnejších 
aktérov dostihovej sezóny. Koňom roka 2015 sa stal LORD PAT-

RICK (FR), štvorročný hnedák, reprezentant stajne Patrik Seni-

ca, tréner roka jeho školiteľ Jaroslav Hanáček a jazdcom roka 
Jaroslav Línek. O kultúrny program sa postarali Štefan Skrúca-
ný, dámske husľové trio XPLOSION. Večerom sprevádzali Oľga 
Hamadejová a Stanislav Ščepán.                                  D. Drevický

foto: K. Němec

Slávnostná bodka 
za sezónou

Španielsky Benidorm, mesto plné mrakodra-
pov, hostilo v dňoch 3. - 8. 11. účastníkov
majstrovstiev sveta (Unified World Cham-
pionships) WTKA v karate.
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Fitnessland, Rovniankova 15
www.  tness-land.sk 

Kombináciou infračerveného žiarenia 

a pohybu dochádza k rýchlejšiemu úbytku tukových 

zásob v tele. 30 minút tréningu na prístroji 

SUN 400XL sa vyrovná behu na 30 km. Infračervené 

žiarenie napomáha tiež k ošetreniu pokožky.

objednávky na tel. č.: 0915525462

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením

Gymnázium Alberta Einsteina,
Einsteinova 35, 852 03 Bratislava

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

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

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

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

Pešo 15 minút na zástavku 
a autobusom ďalších päť.

Na miestny úrad pôjde-
te okolo desiatej doobeda 
s dvoma prestupmi pol hodi-
nu, ale odšliapete si 15 minút 
na prvú zástavku, preto-
že v tom čase k vám linka 
80 vôbec nechodí (od 8. do 
14. hodiny). 

Eva Šounová, ktorá oslo-
vila redakciu PN, býva para-
doxne na Holíčskej. Chodieva 
však na petržalský cintorín 
a obyvateľov z jeho okolia aj 
ich problémy s MHD dobre 
pozná. Ona oslovila nás 
a my sme oslovili petržalských 
poslancov. Všetkých sedem 
z prvého volebného obvodu 
Petržalky, do ktorého táto 
časť sídliska patrí. Menovite 
Petra Cmoreja, Vladimíra 
Dolinaya, Ľuboša Homolu, 
Jána Hrčku, Martina Jónu, 
Michala Vičana a Jozefa 
Vydru. Pozvali sme ich, aby si 
prešli trasu, ktorú musia kaž-
dodenne absolvovať ich voliči. 
A počuli od nich osobne, ako 
sa im žije a, najmä, každoden-
ne cestuje. Na ich kontakto-
vanie sme použili telefonický 
a mailový kontakt, ktorý majú 
uvedený ma webovej stránke 
petržalskej samosprávy. So 
žiadosťou o stanovisko sme 
oslovili aj magistrát, doprav-
ný podnik, vedenie petržal-
skej samosprávy a mestských 
poslancov, ktorí kandidovali 
za Petržalku. 

Aký bol ich záujem o prob-
lémy Petržalčanov sa dozviete 
v januárovom čísle PN.

Michaela Dobríková 

foto - autorka

17.38. Počas dvoch mesiacov 
letných prázdnin nechodí do 
tejto časti a k petržalskému 
cintorínu vôbec žiaden spoj 
MHD. Lebo je to vraj efek-
tívne.

Magistrát vraví, že súčas-
ná dopravná obsluha úze-
mia vznikla na základe skú-
seností s prevádzkou linky 
č. 180, ktorá premávala cca 
v 30-minútovom intervale 
od petržalského cintorína až 
na Holíčsku. Hoci to bol len 
midibus, mesto vraví, že pri 
celodennej prevádzke nebola 
táto linka efektívna. 

Život podľa grafikonu
Karol Eliáš sa do Petržalky 
presťahoval ako 18-ročné 
chlapča v roku 1950. Vraví, že 
ideálne by bolo, keby autobus 
chodil každú polhodinu: „Od 

poslednej zástavky pri kúpa-

lisku Matador to sem má 

autobus nejakých 1 400 met-

rov a nazad ešte menej, takže 

zas taká vysoká spotreba by 

to nebola.“ Dnes mu neostáva 
nič iné, ako sa spoliehať na 
vlastné nohy a už ho vraj začí-
najú trochu pobolievať.

Ani Etela Hrabánková 
nerozumie, prečo autobus 
nemôže mať konečnú o dve 
zástavky ďalej, aby s boľavým 
kolenom a krížami nemuse-
la na cintorín chodiť, uctiť si 
svojich blízkych, pešo. 

Pre ilustráciu - potrebujete 
ísť do najbližšieho zdravotné-
ho strediska na Záporožskú? 
Ak ide autobus, ste tam za 
5 minút. Ak ste ho nestihli, 
buď čakáte hodinu, alebo vám 
cesta tam bude trvať 20 minút. 

„Plyn tu nie je, kanalizácia tu 

nie je, káblová televízia tu nie 

je, obchody tu nie sú, dopra-

va tu nie je, chodníky sme 

si robili sami, ale dane pla-

tím také, ako keby som býval 

na Slavíne,“ hovorí jeden 
z obyvateľov Nábrežnej ulice. 
A dodáva, že keď bol na miest-
nom úrade prihlásiť psa, ani 
nevedeli, že taká ulica v Pe-
tržalke existuje. 

Predstavte si, že najbližší a 
jediný autobus vo vašom okolí 
chodí len raz za hodinu. Aj to 
nie každú. A počas letných 
prázdnin nechodí vôbec. Na 
ďalšiu najbližšiu zástavku to 
máte zhruba 1,5 kilometra. 
Teda asi 15 minút chôdze bez 
ohľadu na počasie a hmotnosť 
nákupov. Tým piatim minú-
tam do centra mesta i do 
Rakúska sa obyvatelia rodin-
ných domov z ulíc Kaukazská, 
Dargovská, Nábrežná, Go-
ralská a Hrobárska len trpko 
smejú. Bez auta majú totiž 
všade ďaleko. 

Magistrát už roky pre-
sviedča ľudí, aby presadli do 
MHD a nezahusťovali mesto 
osobnou dopravou. Pre nich 
však platí - nemáš auto? Máš 
problém! Za osem rokov sa 
tu trikrát menil systém MHD 
a výsledkom je jediná 
linka číslo 80, ktorá k nim 
chodí (zástavka Cintorín 
– Petržalka) len 8x denne. 
Medzi 8. a 14. hodinou vôbec, 
inak v hodinových interva-
loch (len o siedmej ide 2x za 
hodinu). Posledný spoj ide zo 
ŽST Petržalka o 17.30 h. Cez 
víkend chodí každú druhú 
hodinu, ale až od 9.38 a len do 

Miesto, na ktoré asi aj bohovia zabudli 
Je to vlastne exkluzívna časť Petržalky a ideálne bývanie. Päť minút 
do centra mesta aj do Rakúska. Iba rodinné domčeky, pokoj a 
starousadlíci, ktorí tu žijú už viac ako 60 rokov. Tu sa ľudia na ulici 
ešte zdravia a slovo sused má celkom iný význam. Taký nápomoc-
nejší. My, panelákoví Petržalčania, im môžeme tú oázu pokoja 
a vlastnú záhradu len závidieť. Teda, než sa s nimi nedáme do reči.  

Petržalská idylka Bez prístrešku aj lavičky Po osemnástej už ďalší nepôjde
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prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

ŠIROKÝ SORTIMENT 
OKULIAROVÝCH RÁMOV 
AJ PRE DETI (AJ SILIKÓNOVÉ)

Značkový tovar za AKCIOVÉ CENY.

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

Zľavy od 10 – 60 %.

AKCIA   na multifokálne 

okuliarové šošovky:

- 20 %, - 50 %, a jeden pár zadarmo 

(VARILUX) – pri zakúpení okuliarov.

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

www.optikavion.sk

e-mail: prominent@chello.sk

OPTIKA

Pre ddeti Pre ddospelýchh

Š P O R T / I N Z E R C I A

Voľný štýl na kopci požiadavkám a nárokom na 
trénovanie, zdokonaľovanie 
a posúvanie hraníc v oblasti 
voľného štýlu snoubordingu 
a lyžovania. Areál disponu-
je tromi stupňami obťažnosti 
skokov: 1 – začiatočník (3 m), 
2 – pokročilý (8,5 m), 3 – pro 
línia (10,5 m). 

Športovisko poskytuje širo-
kej verejnosti, ako aj profesio-
nálom možnosť zdokonaľovať 

a následne zasiahnuť proti 
útočníkovi. 

Na umelom kopci pred nie-
koľkými mesiacmi zrealizovali 
zaujímavý športový projekt 
pod názvom Projekt Line 36. 
Je to športovisko pre lyžiarov s 
veľkými umelými nafukovací-
mi matracmi, na ktorých môžu 
celoročne trénovať freestylo-
ví jazdci. Ide o multifunkčné 
zariadenie plne prispôsobené 

svoje schopnosti počas celé-
ho roka bez ohľadu na ročné 
obdobie. Športovci chcú pri-
blížiť voľný štýl snoubordingu 
a lyžovania verejnosti, pritiah-
nuť ľudí k aktívnemu športo-
vaniu a vytvárať podmienky 
na rýchle napredovanie voľ-
ného štýlu v snoubordingu  
a lyžovaní v Bratislave a širo-
kom okolí.

Miro Košírer

sa klebetilo, vraj mal plniť aj 
vojenskú strategickú úlohu, 
pretože susedíme s Rakúskom 
a v týchto miestach je široko-
ďaleko len rovinatý terén. Bolo 
potrebné vybudovať priestor, 
za ktorý sa môže v prípade 
ohrozenia nášho územia scho-
vať naša vojenská technika  

Umelý kopec na Rusovskej 
ceste vznikol počas vý- 

stavby sídlisk Dvory, Háje a Lú- 
ky. Na toto miesto stavbári 
navážali nepotrebný stavebný 
materiál na jednu hromadu  
a nakoniec ho zasypali hli-
nou. To je história umelého 
kopca. Medzi Petržalčanmi 
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sa ukazuje, že bez mládeže 
sa nedá robiť dobrý futbal. 
Odchovanci majú väčšiu 
túžbu hrať za mužov, veľa 
klubov nám závidí, že máme 
toľko hráčov, v jeseni sme ich 
v V. lige použili viac ako trid-
sať. Chcú trénovať a hrať so 
srdcom pre FC Petržalka aka-
démia,“ dodáva tréner. 
R. Kunst pridal ešte jeden 
zaujímavý názor. Podľa neho 
na pravom brehu Dunaja 
treba postaviť nový štadión, 
na ktorom by striedavo hrá-
vali FC a MŠK Iskra. „Tak 
je to aj aj v iných zahranič-
ných súťažiach, napríklad 
v Miláne. Toto treba mať na 
pamäti, areál v Ovsišti by 
mal slúžiť mládeži, rovnako 

cez zimu nemal zmeniť, hoci 
nevylučujem nejaké drobné 
zmeny, Lavrinčík a Šebo budú 
v FC aj na jar pokračovať,“ 
zdôrazňuje R. Kunst a pokra-
čuje: „Máme podporu z mest-
skej časti, pracujeme na tom, 
aby bola ešte lepšia a aby sme 
získali pri budovaní a rozši-
rovaní areálu ďalšie finančné 
zdroje. Chceme, aby v zastupi-
teľstve všetci cítili, že je tu jeden 
silný klub, ktorý bude dôstojne 
reprezentovať najväčšiu mest-
skú časť na Slovensku.“ 

,,Mládež je v FC finanč-
ne zabezpečená, čo sa týka 
seniorov, hľadáme pre nich 
generálneho sponzora, preto 
aj chceme postúpiť do vyššej 
súťaže. Petržalka má novému 
potencionálnemu partnerovi 
čo ponúknuť, má meno, his-
tóriu a tradíciu,“ vraví hra-
júci manažér Andrej Kalina. 
„Samozrejme, vítame každé-
ho podporovateľa, ale jasne 

do týždňa. Dobrá príprava sa 
odzrkadlila v majstrovských 
zápasoch, keď sme v druhom 
polčase súperov jasne prevy-
šovali po kondičnej stránke,“ 
vraví R. Kunst.

Tréner ocenil výkony via-
cerých hráčov, skutočný-
mi oporami však predsa len 
boli kapitán Peter Lavrinčík 
a známy útočník Filip Šebo, s 
9 gólmi najlepší strelec muž-
stva. „Obidvaja nám robia 
výborné služby, káder by sa 

„Počas letnej prestávky v muž-
stve došlo k veľkému hráčske-
mu pohybu. Veľa skúsených 
futbalistov s ligovými skú-
senosťami skončilo a na ich 
miesta prišli mladíci, viacerí 
chlapci ešte v dorasteneckom, 
alebo trocha vyššom veku. 
Pracovali sme úplne s novým 
tímom, ktorý potreboval urči-
tý čas na zohratie sa. Takže 
z tohto pohľadu bola jesenná 
časť pre nás veľmi náročná. 
Preto nám výsledkovo nevyšiel 
začiatok súťaže, postupne sa 
však mužstvo dopĺňalo, zohrá-
valo a stabilizovalo. Druhá 
polovica jesennej časti nám 
vyšla veľmi dobre. Ukázalo sa 
a potvrdilo, že sme sa vydali 
správnou cestou omladiť káder 
a vsadiť na behavých hráčov. 
Viacerí z nich sú odchovan-
ci Petržalky, čo dokazuje, 
že v klube dobre pracujeme 
s mládežou. Celému mužstvu 
veľmi prospeli tréningy trikrát 

Petržalka potrebuje nový štadión 
Futbalisti FC Petržalka akadémia síce v V. lige skupina Bratislava-
mesto neobhájili vlaňajšie jesenné prvenstvo, ale po slabšom začiatku 
sa v druhej polovici súťaže skvele rozbehli, keď vyhrali sedem zápa-
sov v rade a nakoniec zimujú na treťom mieste iba s dvojbodovou 
stratou na vedúci NMŠK 1922 Bratislava. O radostiach a starostiach 
v FC sme sa porozprávali s trénerom Rastislavom Kunstom a hrajú-
cim manažérom Andrejom Kalinom. 

Futbalisti MŠK Iskra 
Petržalka v dohrávke 
10. kola VI. ligy rozdrvili 
MFK Slovan Záhorská 
Bystrica 6:1 a s trojbo-
dovým náskokom prezimujú na čele tabuľky. 
O jesennej časti sme sa porozprávali s trénerom 
Ľubošom Lojdlom (na snímke).

„V poslednom zápase sme aj preto tak vysoko vyhrali, lebo sú-
per nastúpil iba s desiatimi hráčmi, ale v podstate sa hral taký 
stojatý futbal. Už sme radi, že jesenná časť sa skončila, z rôznych 
príčin sa totiž zhoršila dochádzka na tréningy, platí to hlavne 
o pondelkoch. Je to iná generácia, neviem si za mojej éry pred-
staviť, že by sme neprišli na tréning, keď prší. Mužstvo však prvú 
polovicu súťaže zvládlo veľmi dobre, hráči ukázali, že chcú dob-
re hrať a vyhrávať, a to je veľmi dôležité vo futbale aj na takejto 
nižšej úrovni. Stretla sa dobrá partia chlapcov, ktorá berie fut-
bal zodpovednejšie a výsledky sa dostavili.“
MŠK Iskra má v zostave niekoľko nosných hráčov, ktorí dávajú 
mužstvu svoju pečať. „Pochvalu si zaslúži brankár OIiver Šaling, 
ktorý nás podržal vo viacerých ťažších zápasoch, v ktorých sa 
rozhodovalo o našich víťazstvách. V mužstve dobre fungovala 
kvalitná defenzíva a celkový systém hry. V poli konštruktívnymi 
nápadmi vyniká Peter Striško, ale v podstate sme ako jeden ko-
lektív, lebo bez neho by sme nič nedokázali.“

Petržalka do konca minulého mesiaca ešte trénovala, v pláne 
mala odohrať dva prípravné zápasy, pri takomto dobrom poča-
sí sa oplatilo byť ešte na ihrisku. „Jar bude náročnejšia ako jeseň, 
preto potrebujeme zvládnuť zimnú prípravu. Sme v dobrej pozí-
cii, vedenie klubu však v otázke postupu na mužstvo nevytvára 
zbytočný tlak. Hráči však majú záujem ísť vyššie, lebo V. liga by 
bola pre nich lepšia ako šiesta. Cez dlhú zimnú prestávku uspo-
riadame zimný turnaj, aby sme mali vyplnený program,“ dodal 
ešte Ľ. Lojdl.

Milan Valko 

foto: Ján Luky 

Iskra skvele
zvládla 
jesennú časť

Š P O R T
MŠK na ZŠ Budatínska, ale 
obidva kluby by mali mať 
jeden kultúrny stánok s kapa-
citou pre 5 000 divákov. Jeho 
vytvorenie by malo byť prvo-
radým záujmom pre mestskú 
časť, mesto, VÚC a všetkých, 
ktorí majú záujem podporo-
vať šport. Táto tému je už dosť 
dlho otvorená, bolo by dobré, 
keby sa už prešlo do roviny 
konkrétnych činov. Nový stá-
nok je treba vybudovať s via-
cerými subjektami, ktorí sú 
ochotní dať peniaze. Takisto 
treba nájsť priestory, kde by 
bol postavený. Tak sa tvorí 
nejaký klub, ktorý je mestský 
a potom aj vzťah ľudí k nemu 
je oveľa priaznivejší.“

Milan Valko

foto: Ján Luky 

Šachový turnaj pri príležitosti Než-
nej revolúcie a novembrových 
udalostí 1989 prešiel 26. novem-

bra do ďalšej už svojej 5-ročnej 
histórie. Úspešnosť a úroveň tur-
naja zaručovali jeho samotní ak-

téri. Z 20 šachistov mala polovica 
ratingové hodnotenie (ELO) okolo 
2000. Organizátormi turnaja bo-
li členovia združenia My sme Pe-
tržalka, ale aj ŠK Slovan Bratis-
lava. Gratulujeme nielen šachis-
tom, ktorí skončili na prvých troch 
miestach, P. Petránovi, D. Nesto-
renkovi a J. Jánošovi, najmladšej 
a mimoriadne smelej šachistke 
turnaja Daniele Gogorovej, ale 
všetkým, ktorí sa na turnaji zúčast-
nili ako súťažiaci alebo ako diváci.   

Gabriel Gaži, foto: autor

Opäť sme hrali šach
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Nadácia Veolia Slovensko Petržalčanom 
Po deviatich rokoch pôsobenia zmenila Nadácia Dalkia Slovensko svoje meno.  
Od 7. októbra vykonáva svoju činnosť pod novým názvom – Nadácia Veolia Slovensko. 

petržalskej základnej školy prispela na 
pobyt pri Jadranskom mori spojený 
s plavbou v rámci projektu Mirno 
More. Nadácia Veolia Slovensko bola 
tento rok aktívna aj v sociálnej oblasti 
a podporila zariadenie Dom tretieho 
veku pri príležitosti 30. výročia jeho 
otvorenia.

Viac informácií o pôsobení nadácie, 
podporených projektoch, ako aj žia-
dosť o podporu z nadácie nájdete na 
stránke: www.veoliaenergia.sk/nada-
cia-veolia-slovensko.         (ts)

 foto: Marian Trizuliak

rých skupina Veolia pôsobí, podporila 
aktivity zamerané na pomoc ľuďom  
s telesným i mentálnym postihnutím 
a mnohé iné.

Nadácia Veolia Slovensko pomohla 
tento rok pri realizácii viacerých pro-

Nadácia od svojho vzniku pod-
poruje aktivity predovšetkým v 

mestách a regiónoch, v ktorých pôso-
bia spoločnosti skupiny Veolia Energia. 
Orientuje sa na sociálnu pomoc, na 
podporu zdravia, vzdelávania a športu. 
Súčasne prispieva na projekty zame-
rané na ochranu a tvorbu životného 
prostredia a na zachovávanie prírod-
ných a kultúrnych hodnôt.

Tento rok sa snažila nadácia vyho-
vieť čo najväčšiemu počtu žiadostí – 
do konca novembra 2015 podporila 27 
projektov za vyše 59 000 eur venova-
ných tým, ktorí to najviac potrebujú. 
Finančne podporila školy a domovy 
sociálnych služieb, občianske združe-
nia, športové kluby, pre najmenších 
vybudovala detské ihriská, náučné 
chodníky, prispela na kultúrno-spo-
ločenské podujatia v mestách, v kto-

jektov aj v Petržalke. Ako dlhoročný 
partner finančne podporila obľúbené 
podujatie Dni Petržalky, v oblasti špor-
tu prispela na činnosť Klubu modernej 
gymnastiky Danubia a hokejovému tímu 
EUHL Diplomats Pressburg. Žiakom 


