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  PETRŽALSKÉ NOVINY

Stali sme sa  
Zelenou školou
Žiaci zo ZŠ Pankúchova 4 si začiat- 
kom októbra prevzali Certifikát 
Zelenej školy.

strana 12

*

Skupina LOJZO už tradične oslavovala svoje naro-
deniny neformálne, v teplákoch. Tradičný Tepláko-
vý bál bol už po druhý raz spojený s vyvrcholením 
súťaže Petržalská baretka.

spomienkou na lídra legendárnej sku-
piny LOJZO Mariána Kochanského, 
ktorý povýšil baretku na neodmysliteľ-
nú súčasť imidžu Lojzovcov. 

Za najlepší inštrumentálny vý-
kon získal cenu Jaroslav Nečesaný, za 
najlepšiu skladbu ocenili tajomného 
Slováka Thierryho. Jeho piesne sú 
chytľavé, ľahko opakovateľné, presne 
zodpovedajúce myšlienke Petržalskej 
baretky. Prvé miesto v hudobnej tvorbe 
získala hudobná skupina SOZA, ktorá 
porotu presvedčila nielen po hudobnej, 
textovej, ale aj interpretačnej stránke. 
Prvé miesto v novej kategórii - literár-
na tvorba – obsadil Jozef Puchala. 

(tod)
foto: archív tod

Teplákový bál je príjemnou alter-
natívou k oficiálnym plesom a po- 

dujatiam. V domácom prostredí pe-
tržalského kultúrneho domu, v teplá-
koch a bláznivých doplnkoch sa ľudia 
prišli opäť zabaviť a zatancovať si na 
pesničky skupiny LOJZO. Ich hosťami 
tento rok boli BANJO BAND IVANA 
MLÁDKA, ELÁN TRIBUTE a, samo-
zrejme, vystúpili aj víťazi súťaže Petr-
žalská baretka 2014. Klub Za zrkadlom 
bol vypredaný do posledného miesta a 

tanečná zábava po skončení programu 
trvala až do svitania.

Celoslovenský súťažný festival hu-
mornej hudobnej tvorby Petržalská 
baretka je príležitosťou pre interpre-
tov predstaviť vlastnú zábavnú tvorbu. 
Organizátori sa v tomto roku rozhod-
li súťaž rozšíriť o kategóriu „texty“. Je 
totiž veľa autorov, ktorí svoje hudobné 
texty píšu iba takpovediac „do šuplíka“. 
Názov Petržalská baretka bol zvolený 
zámerne, pretože festival je zároveň 

LOJZO opäť roztancoval Petržalku

Hlavné mesto SR Bratislava
a Miestny zväz SDKÚ-DS Petržalka

Vás pozývajú
na 3. ročník

ŠACHOVÉHO TURNAJA
pri príležitosti nežnej revolúcie
a novembrových udalostí 1989

4. novembra 2014
(utorok) od 15,00 h

v Bratislave - Petržalke
ZŠ na Gessayovej 2

1. cena - Modrý pohár, diplom a 30 € v hot.1. cena - Modrý pohár, diplom a 30 € v hot.
2. - cena diplom a 20 € v hot.2. - cena diplom a 20 € v hot.
3. - cena diplom a 10 € v hot.3. - cena diplom a 10 € v hot.

+ pre víťazov medaily a malé prekvapenie+ pre víťazov medaily a malé prekvapenie
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Ja like Petržalka - Vlado Bajan
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Komu prekážajú 
Petržalské noviny?

V    predvolebnom čase 
 výrazne pribúdajú vaše 

sťažnosti na distribúciu Petr-
žalských novín. Nedostali sa 
k nim obyvatelia Rovnianko-
vej, Mlynarovičovej, Furde-
kovej, Beňadickej, Znievskej 
a mnohých iných ulíc. Nás 
v redakcii to mrzí azda naj-
viac, lebo noviny robíme pre 
Petržalčanov. Aby sa z nich 
dozvedeli, čo sa na našom 
sídlisku deje, čo sa chystá, 
koho treba pochváliť a kto si 
zaslúži kritiku. V tomto čase 
sa v PN prezentujú aj kandi-
dáti  na starostu a poslan-
cov zo širokého politické-
ho i nepolitického spektra, 
uchádzajú sa o vašu priazeň.  
A ich úsilie podporujeme 
aj my. 

Na základe vašich pod-
netov sme zdvojnásobili 
kontrolu tých, ktorí Petr-
žalské noviny do vchodov 
roznášajú. Ich pochybenia 
sme však nezistili. Buď sa 
rozchytajú tak rýchlo, že sa 
k mnohým Petržalčanom 
nestihnú dostať, alebo ich 
niekto hneď, ako sa do 
vchodu dostanú, zlikviduje. 
Ak je to tak, potom tomu 
nerozumieme. Veď takto 
škodujú všetci. Aj kandidáti, 
aj redakcia, ale najmä všetci 
Petržalčania. Niekto ich totiž 
úplne nezmyselne a zlomy-
seľne oberá o to, čo je ich a 
pre nich.

Kontroly ešte zintenzívni-
me a tam, kde Petržalské no-
viny zmiznú, ich prinesieme 
znovu. Aby nikto nebol bez 
informácií, ktoré sú preňho 
dôležité.

Redakcia

Myšlienka vzdať úctu 
a poďakovať ľuďom, 

ktorí celý svoj život zasvätili 
práci v tejto oblasti, vzišla z 
iniciatívy starostu Vladimíra 
Bajana, čím začal novú tra-
díciu poďakovania ľuďom, 
ktorí sa, či už z profesionál-
neho hľadiska alebo aj indi-
viduálneho záujmu, venujú 

kultúre a osvetovej činnosti. 
Prioritou mestskej časti Bra-
tislava-Petržalka je nielen za- 
chovať, ale aj rozširovať rôz- 
norodosť kultúrnych a spo- 
ločenských podujatí a pod-
porovať podujatia smeru-
júce k šíreniu kultúrnych 
tradícií a zvykov nášho kul-
túrneho dedičstva a jeho 

odkazu pre ďalšie generácie. 
„Neodmysliteľnou súčasťou 
kultúrno-osvetovej činnosti 

na úrovni obce je zabezpečiť 
kultúrny rozvoj osobností, 
rozvoj zručností, kompeten-
cií, odhaľovanie nadania  
a predpokladov na uplatne-
nie v živote každého z oby- 
vateľov Petržalky,“ dodal sta-
rosta Vladimír Bajan. 
        

(tod)

Ocenili osvetových pracovníkov

Pocta pedagógom Odštartoval II. ročník 
Petržalskej super školy

Sú to ľudia, ktorí sú často verejnosťou nepoznaní a mnohým  
neznámi, ale za každým spoločenským či kultúrnym podujatím 
je cítiť nielen ich um, ale predovšetkým srdce.   

Je symbolické, že sa slávnostné stretnutie 
ocenených pedagógov uskutočňuje 
v októbri, keď si pripomíname Svetový 
deň učiteľov. 

V minulom školskom roku sa zapoji-
lo do jedinečného projektu Petržalská 
super škola 2 515 žiakov druhého stupňa 
petržalských základných škôl. Takmer 
stovka šiestakov, siedmakov a ôsmakov 
vypracovala vynikajúce projekty a svoje 
práce prezentovali pred špičkovými ved-
cami na zámku v Smoleniciach, kde si 
prevzali aj hodnotné ceny od Slovenskej 
akadémie vied a mestskej časti Bratisla-
va-Petržalka.

Tento deň je príležitos-
ťou, aby si verejnosť 

uvedomila význam učiteľov 
v spoločnosti. Organizá-
cia Spojených národov pre 
vzdelávanie, vedu a kultú-
ru (UNESCO) v roku 2014 
pre tento deň vybrala heslo: 
„Investovať do budúcnos-
ti. Investovať do učiteľov!“  
A učitelia rozhodne sú in-
vestíciou do budúcnosti jed-
notlivých krajín sveta. Nikto 
nemôže predpovedať, čomu 
budú dnešné deti čeliť, keď 
sa raz stanú dospelými. Pre-
to súčasní i budúci učitelia 
potrebujú kompetencie, zna-
losti a hlavne podporu, aby 
mohli odpovedať na rôzne 
potreby vyučovania každého 
dieťaťa. 

Podľa UNESCO sa Svetový 
deň učiteľov má stať svedec-
tvom, že prínos pedagógov 
vo vzdelávacom procese a pre 
rozvoj spoločnosti je dôležitý 
a nezastupiteľný. „Som rád, 
že sa nám podarilo získať in-

vestora, ktorý aj tento rok pri- 
spel tým, ktorí si to najviac 
zaslúžia – učiteľom našich 
detí. Ich prácu si nesmierne 
cením a bol by som rád, keby 
sme mohli takto odmeniť 
každého pedagóga,“ poďa-
koval oceneným za všet-
kých Petržalčanov starosta 
Vladimír Bajan. Za všetky 
ocenené učiteľky sa poďa-
kovala Alena Bruttovszká, 
ktorá dodala, že spoloč-
nosť nedostatočne oceňu-
je prácu pedagógov, ktorí 
často vychovávajú deti vo 
veľmi náročných podmien- 
kach, ale „v našom regióne – 
Petržalke – máme silnú pod-
poru v zriaďovateľovi, ktorý 
sa o nás zaujíma, nie sme 
mu ľahostajní, pretože vý-
chova a vzdelávanie je jeho 
prioritou. Snaží sa vytvoriť 
vhodné podmienky na kva-
litné zabezpečenie hlavného 
poslania škôl, a to je výchova 
a vzdelávanie“.  

(tod)

Projekt je výnimočný 
tým, že prednášky sú 

určené všetkým žiakom bez 
rozdielu a dáva im možnosť 
nahliadnuť do rôznych ve-
deckých odborov. „Veda nie 
je nuda“ sa stalo mottom Pe-
tržalskej super školy, ktorá si 
už získala mnoho priazniv-
cov nielen na území Petržal-
ky. Bránu ďalšieho ročníka 
symbolicky odomkli sied-
maci v Dome kultúry Zrkad- 
lový háj, ktorí boli zároveň 
svedkami podpisu memo-
randa o spolupráci na tomto 
výnimočnom projekte. Za 
Slovenskú akadémiu vied ho 
podpísala členka Predsed-
níctva SAV pre vzdelávanie 
a doktorandské štúdium 
prof. PharmDr. Daniela Je-
žová, DrSc. a za samosprávu 
starosta Petržalky Vladimír 
Bajan.

Aj v tomto školskom roku 
je pre žiakov pripravených 
šesť hlavných prednášok, 
šesť vedeckých tém a šesť 
špičkových odborníkov. Na 

prvej prednáške polemizo-
val s petržalskými žiakmi o 
tom, či sme alebo nie sme vo 
vesmíre sami, dekan Fakulty 
matematiky, fyzika a infor-
matiky – profesor RNDr. 
Jozef Masarik, DrSc. 

Očakávaným výsledkom 
projektu Petržalskej super 
školy je zvýšenie informo-
vanosti o širokom spektre 
vedeckých odborov, zvyšo-
vanie ekologického povedo-
mia žiakov a oboznámenie 
sa s najnovšími poznatkami 
a trendmi vo vede ako ta-
kej. Jednotlivé prednášky 
majú byť ponímané aj ako 
prezentácia možností pri 
výbere budúceho povolania. 
Prednášky tiež môžu žiakov 
inšpirovať k samostatnému 
objavovaniu regionálnych 
osobitostí Petržalky, pod-
necovať k osobnej návšteve 
múzeí, kultúrnych pamia-
tok, motivovať k exkurziám, 
výletom do prírody, ale aj 
viesť žiakov k sebapoznaniu 
a tímovej práci.        (tod)

Ocenenie Kultúrno-osvetový pracovník Petržalky 2014 si 
prevzali: 
Zuzana Ďurišová, Ondrej Kosorín, Miroslav Košírer, Ondrej 
Lenár a Alexander Švarc. 

Ocenení pedagógovia:
Alena Bruttovszká, vedúca vychovávateľka v ZŠ Ges-
sayova, Mgr. Milota Marčišová, učiteľka a výchovná po-
radkyňa v ZŠ Holíčska, Mgr. Mária Sitárová, zástupkyňa 
riaditeľa školy v ZŠ Pankúchova pre ŠKD,  Mgr. Darina 
Burdanová, triedna učiteľka 3.D triedy v ZŠ Tupolevova, 
Mgr. Eva Tóthová, triedna učiteľka 7.A triedy v ZŠ Tur-
nianska, Mgr. Jana Oswaldová, učiteľka MŠ Bohrova 1, 
Mgr. Blažena Ballonová, učiteľka MŠ Iľjušinova 1.  

Pozvánka
Miestna a Okresná organi-
zácia Jednoty dôchodcov 
na Slovensku - Bratislava-
Petržalka srdečne pozýva 
na členskú schôdzu, ktorá 
sa bude konať 6. novembra 
(štvrtok) o 14.30 h v Dome 
kultúry Zrkadlový háj.

JDS
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Kto, keď nie MY?  
Kedy, keď nie TERAZ?  
Kde, keď nie v PETRŽALKE?

My sa teda priznáme – SME ZÁVISLÍ 
• od potrieb Petržalčanov a Petržalky 
• od verejného záujmu, ktorý prevyšuje osobný
• od schopnosti komunikovať a počúvať
• od spolupráce a tímu rovnako zmýšľajúcich ľudí
• od ochoty rozhodnúť a niesť za svoje rozhodnutia  
 zodpovednosť

Ale 

• NIE SME členmi žiadnej politickej strany a nie 
 sme ani podporovaní žiadnou politickou stranou 
 
• NIE SME závislí ani od žiadnej finančnej skupiny,    
 ani sponzorov, ktorým by sme sa museli po voľ- 
 bách spovedať

• NIE SME tí, čo len sľubujú, naopak, tešíme sa, 
 ako budeme svoje sľuby aj napĺňať a na pokraču- 
 júci dialóg so svojimi voličmi

Náš program a snaženie staviame na troch zá-
kladných pilieroch:

ODBORNOSŤ – aktívne, otvorené a vecné hľada-
nie riešenia problémov, ktoré občanov ťažia najviac, 
a to v spolupráci s odborníkmi v konkrétnej oblasti.

INICIATÍVA – ponuka nových ciest na zapojenie 
Petržalčanov do verejných diskusií. Viera v to, že oby-
vateľ, ktorý sa podieľa na spravovaní vecí verejných, 
je znakom dobre fungujúcej spoločnosti.

SLUŠNOSŤ – dodržiavanie sľubov! Garancia pre-
sadzovania väčšinového názoru voličov.
Toto všetko sú aj dôvody, prečo na funkciu starostu 
podporujeme Vladimíra Bajana.

Kto teda sme?

Beáta Renertová
Celý život som zasvätila basketbalu a po ukončení 
profesionálnej kariéry sa venujem mládeži. V rôznych 
vekových kategóriách som so svojimi zverenkyňami 
BK Petržalka získala viacero titulov na majstrovstvách 
Slovenska. Odmenou za  prínos v oblasti športu a vý-
chovy mládeže pre mňa bolo  v roku  2011 ocenenie 
Osobnosť Petržalky.

Nadežda Sěvská-Stěpaněnko
Pôsobím v oblasti predškolského vzdelávania 
detí, momentálne ako zástupkyňa riaditeľky jed-
nej z najväčších MŠ v Petržalke, ktorá sa aktívne 
zapája do celopetržalských projektov zamera-
ných aj na spoluprácu so všetkými generáciami 
Petržalčanov.

Silvia Vnenková
Som novinárka, posledné roky pôsobím v Petržal-
ských novinách, kde som úzko spätá s každoden-
nými problémami ľudí, ale aj s možnosťami ich 
riešenia v rámci samosprávy. Spolupodieľam sa 
na organizovaní Dní Petržalky, akcie Daruj hračku 
kamarátovi a na Petržalskom pikniku.

Peter Kadlec
Hoci som sa narodil som sa v Nitre, od piatich 
rokov bývam v Petržalke, už aj s manželkou a 
dvoma deťmi. Podnikám v oblasti gastronómie. 
Považujem sa za (takmer) rodeného Petržalčana. 
Petržalka je mojou srdcovkou a nie je mi jedno, 
aká budúcnosť v nej čaká moje deti.

Jozef Korbel
Tri desaťročia som sa venoval športu v denníkoch 
Šport, Smena či Nový Čas.  Teraz pracujem ako 
mediálny manažér cyklistu Petra Sagana, ktorého 
som priviedol do Petržalky aj na exhibičné jazdy s 
verejnosťou. V Petržalke vyrástli a vyrastajú mnohé 
talenty a ja by som bol rád, aby boli pyšné na to, 
kde začínali!

Milan Molnár
Som zamestnancom vo verejnej správe ako vedúci 
oddelenia autoprevádzky. Som tak denne sved-
kom, ako sa spravujú veci verejné v praxi. Bývam 
v Petržalke už 25 rokov a tu som vychoval aj syna. 
Venujem sa problematike dopravy a parkovania v 
Petržalke. Ja tu neprespávam, ja tu žijem.

Petr Orság
Prácu kameramana som zamenil za prácu manažé-
ra školy pre intelektovo nadané deti. Práca s deťmi 
ma napĺňa, snažím sa im spestriť najmä ich mimo-
školský čas. Najviac som hrdý na našu akciu Tour 
de Intelekt – cyklotúru z Bratislavy do Prahy, ktorá 
má prispieť najmä k dobrým česko-slovenským 
vzťahom. 

Anton Polách
Celý profesijný život som úzko spätý najmä s deťmi 
a mládežou. Bol som učiteľom aj riaditeľom ZŠ Du-
dova. Som  predsedom a trénerom 1. slovenské-
ho školského lukostreleckého klubu Petržalka. Za 
prácu v oblasti školstva a športu ma v roku 2011 
ocenili ako Osobnosť Petržalky.    

Dušan Smolka
Som lekár s dlhoročnou praxou špecialistu pneu-
mológa. V Nemocnici  sv. Cyrila a Metoda v Petržal-
ke  pracujem od  začiatku jej vzniku. Angažujem sa 
vo veciach verejných, vo volebnom období 2002 
- 2006 som bol poslancom  mestskej časti Petržalka 
a súčasne som bol v rade starostu a členom sociál-
nej a bytovej komisie.

Keď sme sa u Petržalčanov uchádzali o podporu možnosti kandidovať 
za poslancov, stretli sme sa aj s hlasmi, ktoré spochybňovali našu nezávislosť. 
Vraj je to len prázdne slovo a nikto nie je nezávislý. Ak by predsa, tak sa skôr 
či neskôr závislým stane. 



4 • 31. 10. 2014 PETRŽALSKÉ NOVINYS P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Dar pre knižnicu
Miestna knižnica Petržalka 
rozšírila svoj knižný fond o 
detskú literatúru a knihy pre 
dospelých v ruskom jazyku, 
ktorú venovala Nadácia Ser-
geja Michalkova z Moskvy 
prostredníctvom vicepre-
zidentky Ruského fondu 
kultúry a manželky S. Vladi-
míroviča Michalkova Julie 
Subotina Michalkovej a ria-
diteľa Ruského centra vedy 
a kultúry Sergeja Ivanoviča 
Žiganova. 

Knihy budú slúžiť verej-
nosti – predovšetkým tým, 
ktorí sa zaujímajú o ruský ja-
zyk či už profesionálne, ale-
bo v rámci voľnočasového 
samovzdelávania. 

Petržalská knižnica získala 
okrem nádherných rozpráv-
kových kníh aj cenné en-
cyklopedické a životopisné 
knihy, ako aj knihy o umení. 
Čitatelia ich nájdu v poboč-
kách Vavilovova 26 (náučná 
literatúra), Proko� evova 5 
a Turnianska 10 (pobočky 
pre deti, mládež a dospe-
lých), aby boli dostupné čo 
najväčšiemu počtu čitateľov 
knižnice.                          (tod)

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

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

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

Inzercia

 PRIJMEME zmenárky na 
upratovanie. Tel.: 0910 610 378

 KONDIČNÉ JAZDY. 
Tel.: 0905 752 537

 GLAZÚROVANIE VANÍ.  
Tel.: 0905 983 602

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

 JÁN POLÁK vodoinštalá-
cie, údržba. Tel.: 0905 627 321

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

Praktická 
ambulancia 

pre dospelých 
prijíma 

nových pacientov 
Sme zmluvnou 

ambulanciou pre poisťov-
ne Union, Dôvera, VZP.

Mudr. Vavrová Viera 
ZS Rovniankova 1, Ba

tel. č.: 02/63810525

 
 

  
  

   
   
   

 
 


 



Hľadáme 
spevákov 
a hudobníkov
Seniorsky súbor Petržal-
čanka má za sebou niekoľ-
ko repríz dramaticko-hu-
dobného pásma s názvom 
Svadba v Petržalke. Tlieskali 
mu aj diváci za hranica-
mi Bratislavy. Súbor často 
vystupuje pri rôznych prí-
ležitostiach na mnohých 
verejných podujatiach. Kaž-
dý rok sa zúčastňuje aj na 
krajskej prehliadke senior-
ských speváckych súborov 
v Pezinku. To všetko vrátane 
nácvikov a skúšok je pomer-
ne náročné, preto potrebu-
je posilniť svoje rady. Uvíta 
nové speváčky, spevákov, 
harmonikára a saxofonistu. 
Záujemcovia sa môžu pri-
hlásiť u Alžbety Korbelovej 
na 02/62412593 alebo 
0918/023342. 

Tešíme sa na vás!

Po tom, čo bo-
lo zrušené 

zariadenie Pokojný 
domov totiž klien-
tom reálne hrozilo, 

že sa zo dňa na deň ocitnú na 
ulici. Bez pomoci Lepšieho sve-
ta by ostali napospas vlastným 
možnostiam, ktoré je pre ich 
duševné ochorenie minimál-
ne. „Nechcel som byť ten ďalší 
ľahostajný, ktorý by čakal, že 

pomôže niekto iný. Pretože prá-
ve takto nepomôže nikto a ľa-
hostajnosť voči tým, ktorí si ne-
dokážu pomôcť sami, robí zlú, 
tvrdú a necitlivú celú spoloč-
nosť. Myslím si, že ak je potre-
ba pomoci naozaj akútna, tre-
ba konať a pomôcť,“ vysvetľuje 
svoje rozhodnutie Dušan Miku-
lec, riaditeľ Lepšieho sveta. Za 
záchranu týchto ľudí s dušev-
nou poruchou získala nezisková 

organizácia Lepší svet na čele 
s riaditeľom Dušanom Mikul-
com prestížne ocenenie Sociál-
ny čin roka 2014. Odovzdal mu 
ho minister práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR Ján Richter.

V októbri práve pre týchto 
12 ľudí Lepší svet otvoril pod-
porované bývanie, vďaka kto-
rému budú môcť, napriek ich 
znevýhodneniu, žiť plnohod-
notný život.         (upr)

Nezisková organizácia Lepší svet na čele s riaditeľom Dušanom 
Mikulcom sa v júni operatívne postarala o zabezpečenie základ-
ných i špeciálnych potrieb pre dvanásť ľudí s duševnou poruchou.

Ak je potreba pomoci akútna,
treba konať a naozaj pomôcť

PETRŽALSKÉ NOVINY
Čítajte nás aj na facebooku



31. 10. 2014 • 5PETRŽALSKÉ NOVINY

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

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

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Aj v tomto ročníku bo-
lo pre petržalských se-

niorov takmer na každý deň 
pripravených množstvo tra-
dičných tanečno-zábavných 
a hudobných popoludní, za-
ujímavé prednášky a diskusie 
a, samozrejme, nezaostávali 
ani športové disciplíny. Senio-
rov zaujali pútavé besedy s 
MUDr. Viliamom Dobiášom,
prezidentom Slovenského
Červeného kríža, Tomášom 
Janovicom a deťmi zo ZŠ Du-
dova, ale aj na posedenie s 
Gizkou Oňovou. Pribudlo aj 
súťažno-zábavné predpolud-
nie spoločenských hier pod 
názvom Rozum do hrsti. Pri-
pravená bola aj výstava prác 
amatérskych umelcov z prí-
rodných materiálov – dreva, 
drôtu a slamy. Súčasťou festi-
valu zostali u seniorov veľmi 

obľúbené športové podujatia 
– petangový a stolnoteniso-
vý turnaj. Petržalka v tomto 
roku zaradila do programu 
aj zábavno-súťažné popolud-
nie pre celú rodinu venova-
né jablku pod názvom Jabl-
kobranie. Nielen samospráva 
pripravila program pre seni-
orov, ale aj seniori si pripravi-
li program pre Petržalčanov. 
Humorné predstavenie pod 
názvom Petržalská svadba, 
ktorému prišli Petržalčania 
zatlieskať minulý týždeň, sa 
určite oplatilo vidieť. Na zá-
verečnom galaprograme vy-
stúpi populárne mužské trio 
La Gioia, ktoré interpretuje 
populárne piesne v štýle bel-
canta. 

Trojtýždňový festival, na 
ktorý mali petržalskí senio-
ri vstup zadarmo, pripravi-

la mestská časť v spolupráci 
s Kultúrnymi zariadeniami 
Petržalky a Miestnou knižni-
cou Petržalka.             (sv)

foto: tod

 O 40 mil. eur znížený dlh mesta,
 60 protikorupčných opatrení, 4. najtransparentnejšie mesto SR,
 do roku 2016 bude 60 % nových vozidiel MHD,
 opravy električkových tratí v Dúbravke a na Hlavnú stanicu,
 záchrana zelene na Kráľovej hore a parčíka Belopotockého v centre mesta
 otvorená Stará tržnica a Mestské hradby.

 90 výsledkov Bratislavy na: ftacnik2014.sk

„NESĽUBUJEM, PONÚKAM VÝSLEDKY“
M. FTÁČNIK:

„Pred 4 rokmi sme prevzali Bratislavu s kritickým zadlžením. Pred popu-
laritou sme uprednostnili zodpovednosť – finančné ozdravenie mesta. 
Pretože k tomu, čo máme radi, sa správame zodpovedne. Dnes je preto 
Bratislava v lepšom stave, ako pred 4 rokmi. Jej rozvoj stojí na zdravých 
základoch.“

Milan Ftáčnik
primátor mesta Bratislava

MF2014.05_Petrz_nov_210x130.indd   1 10/24/14   1:55 PM

Pod číslom 17 kandiduje 
v 3. obvode 
na post poslanca MČ 
Ing. Jozef Korbel, 
mediálny manažér 
najúspešnejšieho športovca 
Slovenska - famózneho cyklis-
tu Petra Sagana, s ktorým 
pracuje už sedem rokov. 
Roky sa v médiách venoval 
aj športujúcej mládeži.

Mesiac úcty k starším, október, sa pomaly chýli 
ku koncu a návštevami posledných dvoch denných 
centier sa skončili aj tradičné stretnutia seniorov 
s petržalským starostom Vladimírom Bajanom.

Spomienky aj debaty 
o budúcnosti

Vyhlásenie kandidatúry 
na voľby starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
15. novembra 2014. 

Miestna volebná komisia v Bratislave-Petržalke podľa § 23 záko-
na SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu 
mestskej časti zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Jozef Augustín, Ing., 59. r., strojný inžinier, 
 Holíčska 1, Bratislava, AGRÁRNA STRANA VIDIEKA

2. Vladimír Bajan, Ing., 54. r., ekonóm, 
 Lenardova 2, Bratislava, nezávislý kandidát

3. Marián Greksa, 55 r., právnik – hudobník, 
 Blagoevova 10, Bratislava, nezávislý kandidát

4. Ján Hrčka, Ing., 34 r., IT špecialista, 
 Bohrova 11, Bratislava, nezávislý kandidát

5. Mária Javoreková, Ing., 45. r., ekonómka – manažérka, 
 Topoľčianska 17, Bratislava, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

6. Pavel Nechala, JUDr., PhD., 36 r., protikorupčný expert, právnik, 
 Krasovského 13, Bratislava, nezávislý kandidát

7. Iveta Plšeková, MUDr., 43 r., lekárka, 
 Mlynarovičova 10, Bratislava, SIEŤ, Kresťanskodemokratické
  hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, Most-Híd, 
 Strana zelených

8. Daniel Šavel, Ing., 36 r., stavebný inžinier, 
 Záporožská 2, Bratislava, nezávislý kandidát

9. Kristián Roman Zimmermann, 30 r., projektový špecialista,  
 Budatínska 79, Bratislava, nezávislý kandidát
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REÁLNA ŠANCA
NA ZMENU
BRATISLAVY

Len s vašou pomocou sa to v sobotu 15. novembra podarí.

www.knazko.sk
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Prasa na tanieri konečne nesmrdí   Čítacia štafeta

Zrejme podobnú pred-
stavu o zabíjačke, za-

káľačke, či ako tú udalosť 
nazveme, mal aj istý dob-
ráčisko od nás z dediny. Už 
aj preto, lebo riadny kus ro-
ka skoro ráno a potom ešte 
podvečer klusal ku chlievu, 
aby svoju budúcu obeť, ako 
sa tu hovorí, opatril. Sa-
mozrejme, vôbec to nero-
bil nezištne, práve naopak, 
za každým vedrom, rov-
no povedané žranice, videl 
pribúdajúce číselká obje-
mu a váhy. 

Pôvodne to mal, ako on 
hovorí, namyslené tak, že 
tú prasačiu vraždu spácha-
jú, keď už vonku bude mrz-
núť aspoň prijateľne a na 
dvore sa sniežik bude be-
lieť ako ženine periny. To 
by však nesmel mať dcé-
renku, tá by nesmela mať 
toho svojho a s tým by zasa 
nesmeli robiť cvičenia, kto-
rých výsledok sa niekedy 
prejaví skôr ako zaintereso-
vaní čakajú. A tak narýchlo 
dohodli termín svadby a 
vraždy. Aby mladá nemala 
hanbu a aby všetkým na tej 
svadbe aj chutilo.

úlohou prikladať drevo pod 
kotol, aby voda stále vrela. 
To podľa odhadu domácich 
bolo zrejme maximum je-
ho schopností. Hoci or-
tuť v teplomeri sa motala 
nad nulou, tenisky kuriča 
zodpovedali skôr účasti na 
bezvýznamnom tenisovom 
turnaji. Dotyčník preto po-
merne často chodil do ko-
mory, kde si bohvieprečo, 
zahrieval ústnu dutinu a nie 
nohy. Keď už z litra slivovi-
ce chýbala zhruba tretina, 
vysvitlo, že tento nešťastník 
je na akékoľvek pracovné 
úkony nepoužiteľný. Bol te-
da odvedeno-odnesený do 
izby, kde vo vodorovnej po-
lohe zotrval až do mrku. 

Jediný, kto sa k domácim 
účinkujúcim pridal, bol bu-
dúci nádejný zať. Podujal 
sa, že z nakrájanej slaniny 
vyškvarí masť. Aj tento po-
kus sa však skončil neho-
dou. Vybral totiž z horúce-
ho kotla oškvarok a popálil 
si jazyk. Vznikla tak obava, 
či na sobáši dostatočne zre-
teľne dokáže povedať obli-
gátne áno.

Len čo sa zvečerilo a už 

Prirodzene, v polovič-
ke októbra to pravé zabí-
jačkové počasie ešte nena-
stalo, vyskytli sa však aj iné 
komplikácie. A to na strane 
pozvaných hostí. Na mysli 
mám konkrétne nastávajú-
cu rodinu zo strany mest-
ského mladého pána, bu-
dúceho zaťka. 

Celé sa to podľa očitých 
svedkov odohralo zhru-
ba takto: Už na svitaní bo-
li všetci pripravení, hoci ten 
prasačí odsúdenec o tom 
ešte nevedel. Domáci ho 
najskôr chceli hosťom uká-
zať ešte živého. Milostivá 
pani sa len z diaľky a opatr-
ne pozrela smerom k chlie-
vu a vyhlásila, že ona cel-
kom blízko nejde, lebo to 
prasa smrdí. Potom uvied- 
la, že na samotnom akte 
zabíjania sa tiež nezúčast-
ní, pretože má citlivú pova-
hu. A schovala sa v kuchy-
ni. Tam presedela zo dve 
hodiny a potom povedala, 
že nevyhnutne musí ísť do 
mesta niečo dokúpiť. Vráti-
la sa podvečer.

Čo sa týka manžela, to-
ho poverili zodpovednou 

nič nebolo treba krájať, mie-
šať, variť, nosiť, podávať či 
pridŕžať, pozvaná manžel-
ská dvojica sa zázračne opäť 
dostala do formy. Navyše, už 
predsa nikde nič nesmrdelo, 
nebola zima na nohy, práve 
naopak. Pečené mäsko, pe-
čené klobásky, čerstvé kr-
vavničky a jaterničky na 
tanieri slinkovo-zbiehavo 
rozvoniavali. Ajajáj. Keby 
tak milostivá pani tušila, čo 
v tých črevách, ktoré teraz 
vystupovali ako jaterničky, 
bolo ešte skoro ráno !

Aj svadba sa vydarila, že-
ních zvládol to svoje áno, až 
do rána bolo veselo.

Mladí vraj budú bývať  
v meste, zatiaľ v prenajatom 
byte. Tam im žiadne zabíjač-
kové šoky nehrozia. V kaž-
dom supermarkete predsa 
predávajú mäso už riadne  
zabalené. Super, no nie?  
A keby si zabíjačku predsa 
len chceli pripomenúť, tú 
Ladovu pohľadnicu mož-
no ešte aj teraz zoženú.  
A môžu ju, ako priami 
účastníci rovnakej udalosti, 
niekomu poslať na Vianoce.

Oskar Král

Desať kníh, ktoré  
zatriasli (mojím) svetom
Výzva Gabiky Rothmayerovej spôsobila v 
našej rodine veľký frmol! Obaja s manže-
lom sme začali najprv z pamäti a ja neskôr 
aj z knihovne vyťahovať tie svoje naj-kniž-
ky a horko-ťažko (lebo naozaj je to ťažké) 
som začala skladať svoj zoznam.

Ešte kým som ho stihla predložiť, 
oslovila som svoju mamičku, 86-ročnú 
vášnivú čitateľku, ktorá síce žije v Petr-
žalke len príležitostne, ale s nadšením sa 
zapojila do skladania svojho zoznamu. 
Trvalo jej to celé 3 dni a 4 dlhé večery, 
lebo vraj ona číta už 82 rokov a za taký 
dlhý čitateľský život neexistuje metóda, 
akou by spravodlivo vytriedila svojich 
desať naj-kníh. Takže tu je zoznam naj- 
úžasnejších kníh našej babičky, v ktorom 
sú tituly zoskupené podľa časového sledu, 
v akom sa jej dostávali do rúk (a do srdca):
Božena Němcová: Babička
Pavol Országh Hviezdoslav: Hájnikova 
žena
Charlotte Bronteová: Jana Eyrová
Victor Hugo: Chrám matky Božej v Paríži
Hana Zelinová: Alžbetin dvor, Volanie 
vetra a Kvet hrôzy
Jožo Nižňanský: Dobrodružstvá Mórica 
Beňovského
Wilkie Collins: Žena v bielom
Trygve Gulbranssen: Večne spievajú 
lesy, Zo Smrtnej hory fúka a Niet inej 
cesty
Rabindranáth Thákur: Záhradník
Vojtech Zamarovský: Na počiatku bol 
Sumer a všetky ostatné
Milan Rúfus: Modlitbičky

Keď som si konečne vyskladala svoj 
zoznam najúžasnejších kníh môjho života, 
najskôr som sa ospravedlnila všetkým tým, 
čo sa doň nevošli a potom som si uvedo-
mila, že ma vždy najviac zaujímali životné 
príbehy ľudí a možno to malo aj najväčší 
vplyv na moju profesionálnu dráhu!

Takže, Gabika, ďakujem za tento podnet. 
Tu sú moje knižky (zase ich je viac ako 10)

Klára Jarunková: Jediná
Daphne du Mauriér: Rebecca
Jacques Prévert: Tá láska a neláska
Tvoja knižka, Gabika: Po prvej skúške a 
potom ďalšie, veď vieš, že ich mám všetky
Arthur C. Clarke: 2001: Vesmírna ody-
sea a všetky ostatné
William Styron: Sophiina voľba
Colleen McCulloghová: Vtáky v tŕní
Gabriel Garcia Marquez: Sto rokov sa-
moty a Kronika vopred ohlásenej smrti
Viktor E. Frankl: Hľadanie zmyslu života
Robert James Waller: Madisonské mosty
Gordon Livingston: Příliš brzy starý, pří-
liš pozdě moudrý

Viera Trnková

Prečo všetci varíme
Moja priateľka má dcé-

ru Andreu. Skon- 
čila školu, našla si prácu a 
aj chlapca, vyzeralo to na 
svadbu. Je to dobrá dcéra, 
ctí si rodinu, preto chce-
la, aby sa rodičia budúcej 
nevesty a zaťa zoznámi-
li. Tak im vymyslela spo-
ločnú dovolenku pri mori. 
Že pôjdu jedným autom – 
jednak ušetria a jednak sa 
spoznajú.

Vyrazili. Po prvých kilo-
metroch prišla reč na poli-
tiku. Budúci svatovci zača-
li chváliť Kisku. Vyzeralo 

ský, guláš segedínsky, gu-
láš jelení, guláš poľovnícky, 
biftek tatársky, biftek na 
zelenom korení, biftek pre-
pečený, biftek medium, 
biftek krvavý...   

Po návrate z dovolenky sa 
k Andreiným rodičom do-
stavil na návštevu jej chla-
pec. S malou dušičkou.

„Perfektne sme navarili,“ 
oznámila moja priateľka. 
„Prebrali sme toľko recep-
tov, že by sme mohli zosta-
viť kuchárku.“ 

„A ja som sa bál, že keď 
sa spoznáte, nikdy mi tú 
vašu Andreu nedáte!“ 

A bola svadba. Poučenie 
z tohto príbehu?

to na konflikt, preto pria-
teľkin manžel hneď skraja 
povedal: my sme volili Fi-
ca. V aute bolo chvíľku ti-
cho, potom sa zmenila té-
ma. Pani nádejná svatka 
začala nadávať na Cigánov 
a všetkých nemakačenkov.

„My máme iný názor 
- sme za práva slabších,“ 
povedala priateľka. A po-
myslela si: to teda bude do-
volenka! Lebo v aute zosta-
lo opäť chvíľu ticho.

Našťastie, zmýlila sa. 
Začali variť. Virtuálne, sa-
mozrejme. Guláš maďar-

Cudzincov, ktorí k nám 
prichádzajú učiť cudzie 
jazyky, doma vyzbro-
ja radami. Prvá z nich: 
nikdy sa nerozprávajte  
o politike! 

Tak teda pridávam: ak 
chcete dobre vydať dcé-
ru, naučte sa recepty. Le-
bo – čo ak vás vypraví na 
zoznamovaciu cestu? 

Ale možno tie recep-
ty pomáhajú prežiť nám 
všetkým. Lebo koľko nás 
na svete je, toľko politic-
kých názorov vyznáva-
me. Ale jedlo – to je iná 
káva! Žeby sa preto všade 
varilo?

Gabriela Rothmayerová

 Glosa

Starší si určite spomenú ako sme hlboko v minulom storočí, čiže v období neese-
meskovom, už dlhé týždne pred Vianocami zháňali sviatočné pohľadnice. V čase 
aktuálnom ich totiž, práve tak ako mandarínky, nikde nemali. Výber nebol bohvie-
aký a v ponuke neohrozene kraľoval Lada. Zasnežený pohľad na kostolík, na za-
mrznutý rybník, sánkujúce sa deti, koledníkov a tak. Zapamätal som si aj trochu 
netypickú pohľadnicu. Bolo na nej rozpolené prasa visiace na hákoch, prirodzene 
na zasneženom dvore.
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Ing. Peter Tydlitát 

Ján Tóth

Ing. Vladimír Zeman

Ing. Pavol Kormúth 

JUDr. Ing. Martin Kuruc

-
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Mgr. Marián Dragúň, CSc.
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3.

Podporte týchto kandidátov uchádzajúcich sa o váš hlas 

PRAVÁ

2.

Ing. Puliš

Anna Dyttertová
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Slávnostné odovzdávanie 
certifi kátov sa konalo v Di-

vadle P. O. Hviezdoslava. 
Zástupcovia školy a členovia 
kolégia Zelenej školy si ho 
prevzali z rúk organizáto-
rov a tiež vlajku siete Eco – 
schools. Sme veľmi radi, že 
po dvojročnej aktívnej práci 
sme rozšírili rodinu Zelených 
škôl. 

Čo všetko sme urobili, aby 

sme sa stali Zelenou školou? 
Najskôr to bolo zapálenie pre 
environmentálne zmýšľanie. 
S tým sme mali v našej škole 
dlhoročné skúsenosti. Veľa 
aktivít, ktoré sme organizo-
vali počas predchádzajúcich 
rokov, smerovali k slobodnej 
voľbe a zmýšľaniu žiakov v 
environmentálnej oblasti. Po 
zapálení pre environmentálne 
zmýšľanie prišla chuť a veľká 

snaha stať sa Zelenou školou. 
Vybrali sme si prioritnú tému 
– Voda – na ktorej sme pra-
covali dva roky. Rôzne aktivi-
ty, besedy, environmentálne 
vyučovanie, výstavy, súťaže, 
skrášľovanie interiéru i oko-
lia školy, sadenie stromčekov 
v školskom areáli, šetrenie 
vody, zachytávanie dažďovej 
vody,  tvorba eko-kódexu, 
eko-stromu, spolupráca s ro-

dičmi, pedagogickými a ne-
pedagogickými zamestnan-
cami školy rozvíjali tvorivé 
a kritické myslenie nielen 
žiakov, ale aj dospelých. 
Mnohé aktivity boli veľmi 
úspešné. Okrem prioritného 
plnenia environmentálneho 
akčného plánu sa zlepšili 
medziľudské vzťahy. Aktivi-
ty sa uskutočnili v príjemnej 
atmosfére, rozširovala sa 
spolupráca medzi žiakmi a 
učiteľmi, žiakmi a rodičmi, 
učiteľmi a rodičmi a ostat-
nými zamestnancami školy. 

Prostredníctvom PN sa 
chceme poďakovať všetkým 
rodičom, ktorí nás v aktivi-
tách podporovali a pomá-
hali nám. Samozrejme, že 
poďakovanie patrí všetkým 
žiakom a zamestnancom 
školy, ktorí sa aktívne po-
dieľali na plnení environ-
mentálneho akčného plánu. 
Na odovzdávaní certifi kátov 
žiaci 3. ročníka našej školy 
vystúpili pred zástupcami 
škôl z celého Slovenska s ve-
selým pohybovým pásmom. 
Odmenou im bol neutícha-
júci potlesk a úsmev na tvá-
rach detí aj dospelých. V na-
sledujúcich rokoch budeme 
pracovať na ďalšej téme. Už 
sa tešíme na ďalšie zaujíma-
vé aktivity v rámci Zelenej 
školy.

Mgr. Mária Sitárová,
ZŠ Pankúchova 4

Stali sme sa
Zelenou školou

Žiaci zo Základnej školy Pankúchova 4 si začiatkom októbra 
prevzali Certifi kát Zelenej školy.

Vyšetrenia 
bez čakania

Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali

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

02/6224 0154    www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

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

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

Ako v mravenisku
Je sobota ráno - štvrtý 
október. Pre mnohých 
ľudí vytúžený začiatok 
víkendu s vopred na-
plánovanými aktivitami, 
pre mnohých čas na 
oddych a leňošenie.

V  tento víkendový čas sme-
rujú moje kroky do mater-

skej školy. 
Ručičky na hodinkách sa 

neúprosne približujú k devia-
tej hodine a pred školskou 
bránou sa stretávam s prvým 
rodičom. Po chvíli sa areál škol-
ského dvora zapĺňa ďalšími 
rodičmi, ich deťmi navštevujú-
cimi materskú školu a zamest-
nancami školy. Je nás stále 
viac, neverím vlastným očiam, 
koľko rodičom prišlo. Nastal 
čas začať. V areáli to vyzerá ako 
vo veľkom a dobre organizo-
vanom mravenisku, v ktorom 
každý mravček veľmi dobre 
vie, čo má robiť. Oteckovia sa 
s obrovským nasadením pusti-
li do opráv drevených hrových 
prvkov, lavičiek... Mamičky 
s radosťou maľovali oplotenie 
a jeden šikovný otecko vyma-
ľoval vonkajšie steny budovy 
krásnymi obrázkami označu-
júcimi logá jednotlivých tried. 
Oživením pri práci boli deti, 
ktoré strávili dopoludnie plné 
hier a nadväzovania nových 
priateľstiev. Pri práci a hre nám 
všetkým poriadne vytrávilo 
a vďaka našim šikovným ma-
mičkám nebola núdza ani o ob-
čerstvenie. Na výber bolo všet-
ko možné aj nemožné. Pripra-
vené sme mali švédske stoly, 
stačilo si len vybrať. 

Čas uteká, práca sa pomalič-
ky chýli ku koncu, školský areál 
ožil, znovu je o niečo krajší a at-
raktívnejší na hry a pohybové 
aktivity našich malých špor-
tovcov. Všetkým zúčastneným, 
ktorí odviedli poriadny kus 
práce, patrí veľké ĎAKUJEM. 
Osobitne ďakujem členom vý-
konného výboru rodičovského 
združenia, hlavne Miroslavovi 
Gendešovi a Miloslavovi Ofú-
kanému za osobný vklad, orga-
nizačné zabezpečenie, nákup 
tovaru a samotnú propagáciu 
akcie.

Jana Trvalcová, 
riad. MŠ Ševčenkova 35
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Miestna volebná komisia v Bratislave-Petržalke vyhlasuje, že pre voľby 
poslancov do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
zaregistrovala týchto kandidátov:

Vyhlásenie kandidatúry

ská národná strana, Strana moderného Slovenska, 
Strana demokratického Slovenska, Strana zelených 
Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

14. Daniela Lengyelová, Mgr., PhD., 51 r., právnička, 
Kapicova 5, Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna de-
mokracia, Slovenská národná strana, Strana moder-
ného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, 
Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

15. Tomáš Lučenič, Ing., 32 r., metodik pre riadenie pro-
jektov, Záporožská 1, Bratislava, Demokratická strana

16. Michal Matuška, Bc., 28 r., IT technik, Jungmannova 
16, Bratislava, nezávislý kandidát

17. Andrej Mikula, Bc., 25 r., manažér inovácií a star-
tuper, Röntgenova 12, Bratislava, Zmena zdola, De-
mokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzer-
vatívni demokrati Slovenska

18. Martin Miškov, 31 r., zástupca starostu, Kopčianska 
10, Bratislava, nezávislý kandidát

19. Jana Nagy, 31 r., predavačka, Kopčianska 88, Bratisla-
va, 99% - občiansky hlas

20. Branislav Puliš, Ing., 30 r., projektový manažér, 
Mlynarovičova 19, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demo-
kratická a kresťanská únia – Demokratická strana, 
Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, 
Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD, Strana zelených

21. Dušan Smolka, MUDr., MPH., 61 r., lekár, Jungman-
nova 10, Bratislava, nezávislý kandidát

22. Daniel Šavel, Ing., 36 r., stavebný inžinier, Záporož-
ská 2, Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna demokra-
cia, Slovenská národná strana, Strana moderného 
Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana 
zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

23. Jakub Šimek, Ing., 30 r., programový koordinátor v 
neziskovom sektore, Wolkrova 27, Bratislava, SIEŤ, Slo-
venská demokratická a kresťanská únia – Demokra-
tická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ 
PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD, Strana 
zelených

24. Andrej Turzo, Ing., 37 r., poslanec Petržalky, Vilová 
5, Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana, Strana moderného Slo-
venska, Strana demokratického Slovenska, Strana 
zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

25. Michal Vičan, 34 r., profesionálny tréner a športo-
vec, Gercenova 5, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demo-
kratická a kresťanská únia – Demokratická strana, 
Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽAL-
KA, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD, Strana zele-
ných

26. Pavel Vlček, Ing., 64 r., dopravný projektant, Vavilo-
vova 16, Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna demo-
kracia, Slovenská národná strana, Strana moderného 
Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana 
zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

27. Jozef Vydra, Ing., 54 r., novinár, Zadunajská cesta 9, 
Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska 
konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slo-
venska

  Volebný obvod č. 2

  1. Augustín Arnold, Ing., 57 r., energetik, Belinského 5, 
Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana, Strana moderného Slovenska, 
Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slo-
venska, LEPŠIA ŠTVRŤ

  2. Martin Burian, 29 r., invalidný dôchodca, Švabinského 
3, Bratislava, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

  3. Janka Dulayová, Ing., 59 r., ekonómka a PR manažér-
ka, Ševčenkova 10, Bratislava, Zmena zdola, Demokra-
tická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osob-
nosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni 
demokrati Slovenska

  4.  Peter Ďurčan, 49 r., výkonný riaditeľ, Mamateyova 7, 
Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratic-
ké hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, 
MOST - HÍD, Strana zelených

  5.  Vladimír Gallo, JUDr., Mgr., PhD., 42 r., advokát, Šev-
čenkova 28, Bratislava, nezávislý kandidát

  6.  Marián Chmelár, Bc., 54 r., právny referent, Andruso-
vova 5, Bratislava, Ľudová strana Naše Slovensko

  7.  Slavomír Jasaň, Mgr., 34 r., marketingový riaditeľ, 
Ševčenkova 9, Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna de-
mokracia, Slovenská národná strana, Strana moderné-
ho Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Stra-
na zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

  8.  Ján Karman, Ing., 32 r., stavebný inžinier, Andrusovova 
5, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratic-
ké hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, 
MOST - HÍD, Strana zelených

  9.  Soňa Kikušová, PaedDr., CSc., 50 r., podnikateľka, 
Ševčenkova 28, Bratislava, NOVÝ PARLAMENT

10. Juraj Kríž, Mgr., 27 r., pedagóg, Fedinova 5, Bratislava, 
SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – De-
mokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, 
MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD, 
Strana zelených

11. Jana Lachkovičová, 50 r., logistka, Ševčenkova 8, Brati-
slava, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

12. Ivan Lučanič, Mgr., 29 r., historik - kúzelník, Ševčen-
kova 6, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, 
NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Ob-
čianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati 
Slovenska

13. Roman Malovec, 46 r., ekologický aktivista, Vyšehrad-
ská 27, Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana, Strana moderného Sloven-
ska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených 
Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

14. Milan Molnár, 50 r., úradník, Krásnohorská 9, Bratislava, 
nezávislý kandidát

15. Viliam Ovsepian, Ing., 26 r., ekonóm - medzinárodné 
vzťahy, Tupolevova 22, Bratislava, Zmena zdola, Demo-
kratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osob-
nosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni 
demokrati Slovenska

16. Elena Pätoprstá, Ing. arch., Mgr. art., 54 r., designér-
ka, protikorupčná aktivistka, Švabinského 20, Bratislava, 
Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna 
strana, Konzervatívni demokrati Slovenska

17. Michal Prešinský, 30 r., poštár, Bradáčova 5, Bratislava, 
SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – De-
mokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, 

   Volebný obvod č. 1

  1.  Peter Beňa, Bc., 29 r., IT špecialista, Nobelovo nám. 8, 
Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska 
konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slo-
venska

  2.  Zdenka Beňová, 30 r., predavačka, Bohrova 11, Brati-
slava, Ľudová strana Naše Slovensko

  3.  Maroš Buberník, Mgr., 26 r., aktivista Mladej Petr-
žalky, Belinského 22, Bratislava, SIEŤ, Slovenská de-
mokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, 
Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, 
Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD, Strana zelených

  4.  Peter Cmorej, Mgr., Ing., 31 r., � nančný analytik, Ger-
cenova 1, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a 
kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskode-
mokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a So-
lidarita, MOST - HÍD, Strana zelených

  5.  Vladimír Dolinay, Mgr., 33 r., učiteľ, Topoľčianska 12, 
Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska 
konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slo-
venska

  6.  Ľubomír Haluška, Ing., 51 r., gra� k - dizajnér, Peč-
nianska 27, Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna demo-
kracia, Slovenská národná strana, Strana moderného 
Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana 
zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

  7.  Andrej Hazucha, Mgr., 58 r., úradník, Röntgenova 20, 
Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana, Strana moderného Slovenska, 
Strana demokratického Slovenska, Strana zelených 
Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

  8.  Ľuboš Homola, Mgr., 27 r., ekológ, ochranár, Zadu-
najská cesta 3, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická 
únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 
Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demo-
krati Slovenska

  9.  Ján Hrčka, Ing., 34 r., IT špecialista, Bohrova 11, Bra-
tislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBY-
ČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzer-
vatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska

10. Denisa Jančovičová, 20 r., aktivistka Mladej Petržalky, 
Tupolevova 7, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratic-
ká a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťan-
skodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Slobo-
da a Solidarita, MOST - HÍD, Strana zelených

11. Ľubica Janegová, Mgr., 42 r., pedagogička, kultúrna 
manažérka, Belinského 14, Bratislava, Zmena zdola, 
Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávis-
lé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzer-
vatívni demokrati Slovenska

12. Martin Jóna, 41 r., ekologický aktivista, Beňadická 3, 
Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratic-
ké hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, 
MOST - HÍD, Strana zelených

13. Karol Király, Bc., 43 r., podnikateľ, Macharova 11, Bra-
tislava, koalícia: SMER – Sociálna demokracia, Sloven-
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MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD, 
Strana zelených

18. Richard Rikkon, Mgr., art., 40 r., umelec, Ševčenkova 
8, Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana, Strana moderného Slovenska, 
Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slo-
venska, LEPŠIA ŠTVRŤ

19. Michal Skalník, Mgr., 31 r., � lozof a novinár, Ševčen-
kova 10, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, 
NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Ob-
čianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati 
Slovenska

20. Ivan Uhlár, Mgr., 30 r., právnik, Gercenova 6A, Brati-
slava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – 
Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, 
MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD, 
Strana zelených

21. Juraj Vrablanský, 22 r., občiansky aktivista, Röntgeno-
va 4, Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana, Strana moderného Sloven-
ska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených 
Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

   Volebný obvod č. 3

  1.  Adrián Arpai, Mgr., 33 r., environmentálny manažér, 
Žehrianska 8, Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna de-
mokracia, Slovenská národná strana, Strana moderné-
ho Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Stra-
na zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

  2.  Milan Borguľa, Ing., 65 r., ekonóm, Romanova 35, Bra-
tislava, koalícia: SMER – Sociálna demokracia, Slovenská 
národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana 
demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, 
LEPŠIA ŠTVRŤ

  3.  Andrea Bratislavská, 47 r., podnikateľka, Lenardova 
2, Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana, Strana moderného Slovenska, 
Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slo-
venska, LEPŠIA ŠTVRŤ

  4.  Ján Bučan, Mgr., 34 r., senior analytik, Lachova 26, Bra-  
tislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia 
– Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnu-
tie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST - 
HÍD, Strana zelených

  5.  Miloš Čambál, 58 r., strojný mechanik, Budatínska 3, 
Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratic-
ké hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, 
MOST - HÍD, Strana zelených

  6.  Miloš Černák, Ing., 59 r., poslanec Petržalky, OZ Aktívny 
Petržalčan, Vranovská 67, Bratislava, nezávislý kandidát

  7.  Martin Dinuš, Bc., 36 r., IT konzultant, Hrobákova 7, 
Bratislava Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBY-
ČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzer-
vatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska

  8.  Zuzana Ďurišová, 59 r., kultúrno osvetový pracovník, 
Romanova 6, Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna de-
mokracia, Slovenská národná strana, Strana moderné-
ho Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Stra-
na zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

  9.  Miloš Fiľo, 31 r., manažér, Romanova 40, Bratislava, 
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

10.  Ján Gajdoš, Mgr., 24 r., študent, Hrobákova 15, Brati-
slava, koalícia: SMER – Sociálna demokracia, Slovenská 
národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana 
demokratického Slovenska, Strana zelených Sloven-
ska, LEPŠIA ŠTVRŤ

11. Ján Gréner, Ing., 35 r., projektový manažér, Mamate-
jova 5, Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana, Strana moderného Sloven-
ska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených 
Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

12. Henrich Haščák, JUDr., 38 r., právnik, Ambroseho 17, 
Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska kon-
zervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska

13. Július Hauser, PhDr., 66 r., psychológ, Hrobákova 13, 
Bratislava, Národ a Spravodlivosť – naša strana

14. Vladislav Chaloupka, Mgr., 34 r., sociológ, Gessayova 
41, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťan-
ská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokra-
tické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, 
MOST - HÍD, Strana zelených

15. Ľuboš Kačírek, Mgr., PhD., 42 r., vysokoškolský peda-
góg, Hrobákova 8, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokra-
tická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťan-
skodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda 
a Solidarita, MOST - HÍD, Strana zelených

16. Juraj Klein, Ing., 35 r., IT projektový manažér, Šuste-
kova 17, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, 
NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Ob-
čianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati 
Slovenska

17. Jozef Korbel, Ing., 57 r., športový manažér, Osuského 
42, Bratislava, nezávislý kandidát

18. Branislav Kubica, 44 r., cukrár, Lachova 8, Bratislava, 
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

19. Miroslav Lažo, 37 r., manažér hokejového centra, 
Osuského 30, Bratislava, nezávislý kandidát

20. Tomáš Mikus, Ing., 35 r., aktivista Mladej Petržalky, Bla-
goevova 2, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a 
kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskode-
mokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a So-
lidarita, MOST - HÍD, Strana zelených

21. Patrik Pajan, MUDr., 33 r., informatik, občiansky akti-
vista, Rovniankova 13, Bratislava, Zmena zdola, Demo-
kratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osob-
nosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni 
demokrati Slovenska

22. Norbert Part, Ing., 54 r., ekonóm, Hrobákova 15, Brati-
slava, koalícia: SMER – Sociálna demokracia, Slovenská 
národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana 
demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, 
LEPŠIA ŠTVRŤ

23. Antonín Polách, RNDr., 65 r., dôchodca, Humenské 
námestie 7, Bratislava, nezávislý kandidát

24. Michal Radosa, Mgr., Ing., 37 r., právnik, Lietavská 3, 
Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratic-
ké hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, 
MOST - HÍD, Strana zelených

25. Marcel Slávik, 36 r., aktivista Petržalského okrášľovacie-
ho spolku, Rovniankova 14, Bratislava, Nezávislé fórum

26. Ľubica Škorvaneková, Mgr., 33 r., riaditeľka spoloč-
nosti, Rovniankova 20, Bratislava, SIEŤ, Slovenská de-
mokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, 
Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, 
Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD, Strana zelených

27. Michal Valachovič, Mgr., 41 r., politológ, Nám. hra-
ničiarov 12, Bratislava, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ 
STRANA

   Volebný obvod č. 4

  1.  Ivana Antošová, Mgr., 45 r., kontrolórka, A. Gwerko-

vej 13, Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana, Strana moderného Sloven-
ska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených 
Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

  2.  Marián Dragúň, Mgr., CSc., 67 r., vysokoškolský učiteľ, 
Mlynarovičova 22, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokra-
tická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťan-
skodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda 
a Solidarita, MOST - HÍD, Strana zelených

  3.  Anna Dyttertová, 62 r., ekonómka, A. Gwerkovej 10, 
Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratic-
ké hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, 
MOST - HÍD, Strana zelených

  4.  Eva Gašparíková, Mgr., 67 r., pedagóg, Mlynarovičova 
24, Bratislava, Národ a Spravodlivosť – naša strana

  5.  Adam Greksa, Mgr., 29 r., podnikateľ, Blagoevova 10, 
Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratic-
ké hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, 
MOST - HÍD, Strana zelených

  6.  Peter Hochschorner, 62 r., tréner – vodný slalom, Mly-
narovičova 17, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická 
únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 
Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demo-
krati Slovenska

  7.  Marek Kovačič, 25 r., aktivista Mladej Petržalky, Rov-
niankova 20, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická 
a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťan-
skodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda 
a Solidarita, MOST - HÍD, Strana zelených

  8.  Martin Kugla, Mgr., 40 r., politológ, občiansky aktivista 
Naša Bratislava, Mlynarovičova 16, Bratislava, nezávislý 
kandidát

  9.  Jakub Kuruc, 21 r., projektový manažér, M. C. Sklo-
dowskej 23, Bratislava, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ 
STRANA

10. Roman Masár, Ing., 52 r., zástupca starostu MČ Petržal-
ka, Blagoevova 14, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna 
demokracia, Slovenská národná strana, Strana moder-
ného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, 
Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

11. Peter Mikloš, JUDr., 34 r., právnik, Haanova 42, Brati-
slava, koalícia: SMER – Sociálna demokracia, Slovenská 
národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana 
demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, 
LEPŠIA ŠTVRŤ

12. Michal Milata, Mgr., 30 r., záchranca Viedenskej elek-
tričky, Mlynarovičova 13, Bratislava, nezávislý kandidát

13. Marián Miškanin, Ing., PhD., 40 r., ekonóm, Medve-
ďovej 14, Bratislava, nezávislý kandidát

14. Oto Naď, 32 r., SZČO, Mamateyova 26, Bratislava, ne-
závislý kandidát

15. Petr Orság, 50 r., manažér školy, Haanova 9, Bratislava, 
nezávislý kandidát

16. Daniela Palúchová, Mgr., PhD., MPH., 32 r., riaditeľka 
zariadenia pre seniorov, Mamateyova 28, Bratislava, ko-
alícia: SMER – Sociálna demokracia, Slovenská národná 
strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokra-
tického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA 
ŠTVRŤ

17. Pavol Ružička, 34 r., vedúci zamestnanec, Pankúcho-
va 3, Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana, Strana moderného Sloven-
ska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených 
Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

18. Pavel Škoda, Mgr., 36 r., IT konzultant, M. C. Sklodow-
skej 29, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, 



31. 10. 2014 • 15PETRŽALSKÉ NOVINY V O Ľ B Y
NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Ob- 
čianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati 
Slovenska

19. Lucia Štrauchová, Ing., 41 r., prekladateľka - tlmoč-
níčka, M. C. Sklodowskej 17, Bratislava, SIEŤ, Sloven-
ská demokratická a kresťanská únia – Demokratická 
strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PE-
TRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD, Strana 
zelených

20. Peter Takáč, 36 r., technológ, dobrovoľník, Mánesovo 
nám. 6, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, 
NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Ob- 
čianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati 
Slovenska

21. Milan Vetrák, JUDr., PhD., 39 r., právnik, Haanova 37, 
Bratislava, nezávislý kandidát

  Volebný obvod č. 5

  1. Oľga Adamčiaková, 58 r., manažérka, Znievska 21, Bra-
tislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia 
– Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnu-
tie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST - 
HÍD, Strana zelených

  2. Michal Baranovič, 60 r., novinár, Holíčska 6, Bratislava, 
SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – De-
mokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, 
MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD, 
Strana zelených

  3. Lena Bočkayová, 36 r., mamička na materskej, Buda-
tínska 63, Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna demo-
kracia, Slovenská národná strana, Strana moderného 
Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana 
zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

  4. Ľudmila Farkašovská, PhDr., 51 r., redaktorka, Bohro-
va 9, Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana, Strana moderného Sloven-
ska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených 
Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

  5. Matúš Ganzarčík, Ing., 33 r., stavebný inžinier, Topoľ-
čianska 31, Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna demo-
kracia, Slovenská národná strana, Strana moderného 
Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana 
zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

  6.  Gabriel Gaži, RNDr., M.P.A., 52 r., informatik, Znievska 
1, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratic-
ké hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, 
MOST - HÍD, Strana zelených

  7.  Jarmila Gonzalez Lemus, Ing., 39 r., manažérka, Star-
hradská 14, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a 
kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskode-
mokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a So-
lidarita, MOST - HÍD, Strana zelených

  8.  Jana Hrehorová, 33r., štatutárka v MC BUDATKO, Bu-
datínska 13, Bratislava, nezávislá kandidátka

  9. Jozef Chajdiak, Ing., 32 r., softvérový architekt, ob- 
čiansky aktivista, Starhradská 12, Bratislava, Zmena 
zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA  
a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, 
Konzervatívni demokrati Slovenska

10. Mária Javoreková, Ing., 45 r., ekonómka - manažérka, 
Topoľčianska 17, Bratislava, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

11. Peter Kadlec, 36 r., podnikateľ, Starhradská 12, Bratisla-
va, nezávislý kandidát

12. Vladimír Kovár, Ing., PhD., 63 r., vysokoškolský učiteľ, 
Smolenická 12, Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna 
demokracia, Slovenská národná strana, Strana moder-

ného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, 
Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

13. Denisa Krásna, Mgr., 38 r., živnostníčka, Holíčska 13, 
Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana, Strana moderného Slovenska, 
Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slo-
venska, LEPŠIA ŠTVRŤ

14. Jaroslav Kucek, 45 r., nezamestnaný, Holíčska 19, Bra-
tislava, Strana TIP

15. Dominika Marošiová, Mgr., 36 r., finančný analytik, 
Topoľčianska 25, Bratislava, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

16. Katarína Mračková, 61 r., kontrolórka, Znievska 20, 
Bratislava, NOVÝ PARLAMENT

17. Dušan Oravský, Mgr., 35 r., projektový manažér, Buda-
tínska 57, Bratislava, nezávislý kandidát

18. Alexander Patkoló, Ing., 36 r., audítor a kontrolór, To-
poľčianska 7, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a 
kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskode-
mokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a So-
lidarita, MOST - HÍD, Strana zelených

19. Pavel Pětioký, 27 r., špecialista požiarnej ochrany, 
Znievska 32, Bratislava, 99 % - občiansky hlas

20. Alexandra Petrisková, Ing., 48 r., geodetka, Holíčska 
14, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťan-
ská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokra-
tické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, 
MOST - HÍD, Strana zelených

21. Marián Sim, 32 r., aktivista OZ Aktívny Petržalčan, ma-
nažér, Bradáčova 2, Bratislava, nezávislý kandidát

22. Dominik Svetík, 52 r., predseda Miestneho športové-
ho klubu ISKRA Petržalka, Furdekova 6, Bratislava, koa-
lícia: SMER – Sociálna demokracia, Slovenská národná 
strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokra-
tického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA 
ŠTVRŤ

23. Pavel Šesták, Ing., 67 r., aktivista Za zeleň Petržalky, 
Starhradská 10, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická 
únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 
Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demo-
krati Slovenska

24. Filip Štefanička, Ing., PhD., 31 r., podnikateľ, Znievska 
40, Bratislava, nezávislý kandidát

25. Michal Šula, Mgr., 34 r., advokát, Šintavská 10, Bratisla-
va, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna 
strana, Konzervatívni demokrati Slovenska

26. Silvia Vnenková, PhDr., 56 r., novinárka, Vígľašská 13, 
Bratislava, nezávislá kandidátka

27. Kristián Roman Zimmermann, 30 r., projektový špe- 
cialista, Budatínska 79, Bratislava, nezávislý kandidát

   Volebný obvod č. 6

  1.  David Běhal, RNDr., PhD., 29 r., vysokoškolský pe-
dagóg, Vyšehradská 8, Bratislava, SIEŤ, Slovenská de-
mokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, 
Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, 
Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD, Strana zelených

  2.  Zuzana Bezáková, Mgr. et Mgr. et Mgr., 39 r., pro-
fesionálny rodič, mediátor, Krásnohorská 6, Bratislava, 
nezávislá kandidátka

  3.  Michal Fiala, Ing., 33 r., ekonóm, Ľubovnianska 18, 
Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratic-
ké hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, 
MOST - HÍD, Strana zelených

  4.  Alica Hájková, Ing., 53 r., dopravná inžinierka, Lie-
tavská 11, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskode-
mokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a So-
lidarita, MOST - HÍD, Strana zelených

  5.  Žofia Hargašová, Ing., 59 r., ekonómka a občianska 
aktivistka Domi-NO, Jasovská 2, Bratislava, Zmena 
zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA  
a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, 
Konzervatívni demokrati Slovenska

  6.  Peter Holý, Ing. arch., 70 r., architekt, Jasovská 2, Bra-
tislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBY-
ČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzer-
vatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska

  7.  Tomáš Jozaniak, 30 r., podnikateľ, Lietavská 5, Brati-
slava, koalícia: SMER – Sociálna demokracia, Slovenská 
národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana 
demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, 
LEPŠIA ŠTVRŤ

  8.  Peter Kapusta, Ing., 59 r., geodet, Ľubovnianska 8, 
Bratislava, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

  9.  Oliver Kríž, Mgr., 36 r., pedagóg, Jasovská 8, Bratislava, 
SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – De-
mokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, 
MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD, 
Strana zelených

10. Miroslava Makovníková Mosná, Mgr., 31 r., právnič-
ka a občianska aktivistka, Bzovícka 2, Bratislava, Zmena 
zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a 
nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, 
Konzervatívni demokrati Slovenska

11. Michal Miličevič, 32 r., operátor, Strečnianska 1, Brati-
slava, koalícia: SMER – Sociálna demokracia, Slovenská 
národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana 
demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, 
LEPŠIA ŠTVRŤ

12. Jozef Niejadlik, 57 r., podnikateľ, Bzovícka 20, Bratisla-
va, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

13. Beata Novomeská, Mgr., 35 r., prekladateľka, aktívna 
občianka Iniciatívy Naša Bratislava, Vígľašská 6, Bratisla-
va, nezávislá kandidátka

14. Lýdia Ovečková, Ing., 36 r., ekonómka a občianska ak-
tivistka Petržalské ihriská, Jasovská 51, Bratislava, Zme-
na zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA  
a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, 
Konzervatívni demokrati Slovenska

15. Vladimír Pálfi, Mgr., 29 r., ekonomický riaditeľ, Fur-
dekova 5, Bratislava, koalícia: SMER – Sociálna demo-
kracia, Slovenská národná strana, Strana moderného 
Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana 
zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

16. Beata Renertová, Ing., 53 r., basketbalová trénerka, 
Beňadická 12, Bratislava, nezávislá kandidátka

17. Nadežda Sěvská-Stěpaněnko, Mgr., 48 r., pedagóg, 
Vyšehradská 31, Bratislava, nezávislá kandidátka

18. Pavol Sovič, Ing., 45 r., manažér, Švabinského 5, Brati-
slava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – 
Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, 
MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD, 
Strana zelených

19. Robert Tkáčik, 37 r., technik, Jasovská 10, Bratislava, 
koalícia: SMER – Sociálna demokracia, Slovenská ná-
rodná strana, Strana moderného Slovenska, Strana 
demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, 
LEPŠIA ŠTVRŤ

20. Bronislav Weigl, Ing., 58 r., riaditeľ, Jasovská 43, Brati-
slava, koalícia: SMER – Sociálna demokracia, Slovenská 
národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana 
demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, 
LEPŠIA ŠTVRŤ
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Opravili sme takmer 10-tisíc metrov 
štvorcových terás a 20 schodísk, ktoré 
k nim vedú, a viac ako 6-tisíc štvorco-

vých metrov chodníkov, parko-
vísk a ciest.

Napriek skrachovaniu novej 
parkovacej politiky na úrovni 

mesta sme pripravili a schválili 
zásady parkovacej politiky tak, aby 

od začiatku roka 2015 bolo možné pri-
stúpiť už k samotnej realizácii novej 
parkovacej politiky, najmä zavedeniu 
rezidenčného parkovania.

Jednou z mojich priorít končiaceho sa 
volebného obdobia bola čistota a po-
riadok. A to predovšetkým v tom 
elementárnom zmysle slova. 
Častejšie kosenie, profesio-
nálnejšia starostlivosť o exis-
tujúcu zeleň, výsadba nových 
stromov a kríkov, čistenie ve-
rejných priestranstiev, ale aj stále 
nové environmentálne projekty ako 
zber nebezpečného odpadu či elek-
troodpadu – to boli naše pravidelné 
témy. 

Zrevitalizovali sme Ovsišťské námestie 
a rekonštruujeme Námestie hraničia-
rov. Výsadbou kvetov, kríkových sku-
pín a úpravou sme skrášlili 13 vnút-
roblokov.

ČISTÁ, ZDRAVÁ A PRE ŽIVOT PRIATEĽSKÁ PETRŽALKA

WWW.VLADIMÍRBAJAN.SK

VLADIMIR BAJAN

BRIGÁDA, ČISTENIE
CHORVÁTSKEHO RAMENA

KOSENIE
TRÁVNIKOV

CHORVÁTSKE 
RAMENO, LÁVKA

TÉMY PRE NASLEDUJÚCE ROKY
✓zaviesť rezidenčné parkovanie, budovať nové parkovacie kapacity, 
 podporiť realizáciu nosného dopravného systému
✓revitalizovať ďalšie vnútrobloky a námestia, vysádzať ďalšiu zeleň a dôkladne 
 sa o ňu starať, spolupodieľať sa na návrhu a realizácii centrálnej rozvojovej osi 
✓vybudovať oplotené výbehy pre psov v každom obvode

NEZAVISLY KANDIDAT NA STAROSTU PETRZALKY VLADIMIR BAJAN.SK
– –

––

_ 

CHORVÁTSKE
RAMENO
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Tiež to bola Materská škola a jasle Krásnohorská 14.

 

ODVAHA ROZHODNÚŤ

Vyzerá to na prvý pohľad lákavo. Mám funkciu, mám moc. Lenže moc so sebou nesie 
aj zodpovednosť. Za rozhodnutia, činy. 

NEZAVISLY KANDIDAT NA STAROSTU PETRZALKY VLADIMIR BAJAN.SK
– –

––

_ 
KAZDY SLUBUJE VIAC,_ _

ALE LEN JEDEN SA NAOZAJ STARA
_

Ani samosprávny politik sa nemôže za ni-
koho a nič schovávať. Musí byť sám za seba. 
To však neznamená rozhodnúť sa tak, ako 
sa páči jemu. Zo všetkých hlasov aktivistov, 
kritikov a nadšencov musí vedieť poskladať 
to, čo bude v prospech všetkých, navyše aj 
v súlade so zákonom. Vedieť a vidieť, čo je 
verejný záujem, to už chce veľkú skúsenosť. 
A schopnosť spolupracovať, prekonávať 
„truc“ vždy zamietavých poslancov, ktorí sa 
v práci dostanú len po nesúhlas. Bez toho by 
sa neurobili veľké projekty, ale ani tie „chlebo-
vé“ - lavičky, odpadkové koše, ihriská... 

Rozhodnúť sa si často vyžaduje aj odvahu. 
Lebo mnohé rozhodnutia nebývajú populár-
ne. Nezriedka sa až neskôr ukáže, že to nepo-
pulárne rozhodnutie bolo to najmúdrejšie. 

Zodpovednosť politika je veľká. A taká by 
mala byť aj sila jeho rozhodnutí. Vplývajú totiž 
na život ľudí. V regióne je ten vplyv viditeľnej-
ší, hmatateľnejší. Najhoršie však je, keď politik 
nemá odvahu rozhodnúť, keď prikyvuje kaž-
dému názoru. A ako vyzerá dvor, ktorý nemá 
gazdu, vieme všetci.

VLASTENECKÉ
NÁMESTIE

LAVIČKY NA 
MEDVEĎOVEJ

PRVÝ OPLOTENÝ
PSÍ VÝBEH

SAD 
JANKA KRÁĽA

VNÚTROBLOK
NA BULÍKOVEJ

OVSIŠTSKÉ NÁMESTIE
PO REKONŠTRUKCII
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PETRŽA  SKÁ KOALÍCIA
PRAVÁ

DOHODLI SME SA

MUDr. Iveta Plšeková - kandidátka na starostku Petržalky

1. VOLEBNÝ OBVOD
Maroš Buberník
Peter Cmorej
Denisa Jan ovi ová
Martin Jóna
Branislav Puliš
Jakub Šimek
Michal Vi an

4. VOLEBNÝ OBVOD
Marián Dragú
Anna Dyttertová
Adam Greksa
Marek Kova i
Lucia Štrauchová

2. VOLEBNÝ OBVOD
Peter ur an
Ján Karman
Juraj Kríž
Michal Prešinský
Ivan Uhlár

5. VOLEBNÝ OBVOD
O ga Adam iaková
Michal Baranovi
Gabriel Gaži
Jarmila Gonzalez Lemus
Alexander Patkoló
Alexandra Petrisková

3. VOLEBNÝ OBVOD
Ján Bu an
Miloš ambál
Vladislav Chaloupka
uboš Ka írek

Tomáš Mikus
Michal Radosa
ubica Škorvaneková

6. VOLEBNÝ OBVOD
David B hal
Michal Fiala
Alica Hájková
Oliver Kríž
Pavol Sovi

PETRZALKA_POSLANCI_210x275.indd   1 24/10/14   16:00
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Ján Hanko Alena Krišto ová ubica Škorvaneková

Toto sme už pre vás urobili:

Zrevitalizovali sme 
22 športovísk

ali sme 
ovísk

Kandidáti na poslancov 
do mestského 
zastupite stva za Petržalku

Kandidáti na poslancov do miestneho zastupite stva Petržalka

Postavili sme plaváre
s vodným svetom

Vy lenili sme viac 
ako 2 milióny € 

na rekonštrukcie 
základných 

a materských škôl

e viac 
ny € 
ukcie 
ch 
h škôl

VIAC športovísk  I VIAC zelene a istoty I LEPŠIE parkovanie I ZVYŠOVANIE KAPACÍT materských škôl 

CENTRÁLNA oddychová zóna v Petržalke I MASÍVNE opravy ciest I ROZVOJ cyklodopravy
VIAC pe azí z mesta pre Petržalku

Opravili sme
terasy

Ján Bu an
(obvod . 3)

Gabriel Gaži
(obvod . 5)

uboš Ka írek
(obvod . 3)

O ga Adam iaková
(obvod . 5)

Pavol Sovi
(obvod . 6)

ubica Škorvaneková 
(obvod . 3)

Michal Baranovi
(obvod . 5)

6 2 1 18

4 26 15

Mám
Petržalku

ubica ŠkorvanekováAlena Krišto ováJán Hanko
23 39 64

Toto pre vás chceme urobi :

Postavili sme 
bowlingové centrum
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MÓDNÍ
   CULT

ONA je dokonale pripravená zažiariť 

v mätovo zelenom Fiate 500 Cult.

Jedinečná temne čierna presklená  

strecha, 16-palcové kolesá z ľahkých  

zliatin a trblietavá čierna linka  

zvýrazňujúca zadné svetlá v nej  

prebúdzajú módnu ikonu a uchvátia  

okolie. Nablýskané chrómované kryty 

bočných spätných zrkadiel  

umocňujú jej šarm. 

Táto kráska ale rozhodne nie je povrchná. 

Prvotriedny interiér Fiatu 500 Cult vám 

vyslovene učaruje. Medzi prvky štandardnej 

výbavy patrí chytrý digitálny TFT displej, 

automatické ovládanie klimatizácie 

a luxusné kožené vyhotovenie interiéru.

f i a t . s k

DOPRAJTE SI ŠTÝLOVÚ JAZDU AJ VY. 
PRESVEDČTE SA U AUTORIZOVANÝCH DEALEROV FIAT.

GRIF, SPOL. S.R.O., PANÓNSKA CESTA Č. 21, 85104 BRATISLAVA, TEL.: 02/68 201 411 - 22, ČAPAJEVOVA 7
MOBIL: 0905 934 888, 0905 602 382, 0907 754 442, FAX: 02/63 823 174
OFFICE@GRIF-GRIF.SK, WWW.GRIF-GRIF.SK www.fiat-grif.sk

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

Stredná priemyselná škola dopravná
Kvačalova 20, Bratislava

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
11. novembra 2014 od 10.00  do 17.00 hod.

ponúka v šk. roku 2015/2016 
štvorročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou 

vhodné pre chlapcov i dievčatá:
3765 M  technika a prevádzka dopravy 

3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy  
V spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia škola realizuje projekt: 
Kvalitnejšia príprava absolventov pre trh práce zavedením učebnej 

pomôcky do odbornej učebne autodiagnostiky.

Jeden z jedenástich 
Pred štyrmi rokmi som vás žiadal o podporu vo 
voľbách do mestského zastupiteľstva a ako jeden 
z jedenástich poslancov som ju aj dostal. Ďakujem. 
Teraz chcem zložiť účet, ako som s ňou nakladal.

Výhody pre Bratislavčanov: Pri príprave parkovacej 
politiky sa mi podarilo presadiť, aby parkovanie pre Bra-
tislavčanov bolo lacnejšie ako pre cezpoľných. Túto zá-
sadu si už osvojili viacerí kandidáti. Treba ešte dohliad-
nuť, aby bola aj naozaj uplatnená.

Bene� ty pre Petržalčanov: Niekoľko príkladov za 
mnohé: Pred časom malo mesto predĺžiť nájomnú 
zmluvu na priľahlé pozemky pre Aupark. Moje vystú-
penie v zastupiteľstve a následné neschválenie pôvod-
ného materiálu umožnilo hľadať bene� ty pre Petržalku. 
Výsledkom je, že teraz sú plochy prenajaté ako dovtedy, 
ale Petržalka na rozdiel od minulosti dostáva ročne vy-
sokú sumu na údržbu Sadu Janka Kráľa. Vždy som pre-
sadzoval a podporoval zverenie plôch mestskej časti na 
ich následnú revitalizáciu. Neorganizoval som síce hlas-
né petície, ale diplomaticky som sa usiloval, aby opus-
tená budova na Vyšehradskej bola zverená Petržalke na 
zvýšenie kapacity materských škôl.

Národný futbalový štadión: Navrhol som, aby bola 
časť z viac ako 53-tisíc m2, dovtedy prenajatých za 33 
eur na rok pre Národný futbalový štadión odčlenená a 
prenajatá za komerčnú cenu. 

Nespravodlivé delenie: V súčasnosti dostáva Petržalka 
z rozpočtu mesta menej peňazí, ako by mala, lebo časť 
z nich ide na solidaritu s malými mestskými časťami. 
Chcem pomôcť napraviť aj túto nerovnosť. 

Dôveru si vážim: Za posledné dva roky som mal naj-
vyššiu účasť z poslancov mestského zastupiteľstva na 
hlasovaniach. Nešlo o náhodu. Aj touto drobnosťou 
chcem preukázať, že si mandát poslanca vážim. O vašu 
dôveru sa uchádzam aj 15. novembra.

Váš poslanec Stanislav Fiala

Škola ide na Slovan
Aj v tretej sezóne Kontinentálnej 
hokejovej ligy pokračuje počas 
domácich zápasov HC SLOVAN 
Bratislava úspešný projekt Škola 
ide na Slovan. O čo ide? HC Slo-
van touto formou pripravil pre 
žiakov základných a stredných 
škôl Bratislavského kraja ne-
všedný zážitok – zúčastniť sa na 
jednom ligovom zápase na Zim-
nom štadióne Ondreja Nepelu. 

Žiaci II. stupňa našej školy 
neodolali výzve a rozhodli sa za 
podpory a pomoci pedagógov 
do projektu zapojiť. Podmien-
kou zaradenia do projektu bolo 
zbierať prázdne obaly z mlieč-
nych produktov Rajo a vytvoriť 
z nich model hokejistu. A tak sa 

celý september hromadili v ško-
le obaly a v jedno popoludnie 
sa nadšenci pustili do práce a 
vytvorili model jedinečného ho-
kejistu. Potom už len stačilo sa s 
ním vyfotiť a najkrajšiu fotku spo-
lu s informáciou o škole poslať 
hokejovému klubu. Odpoveď 
nenechala na seba dlho čakať a 
žiaci našej školy sa už teraz tešia 
na 8. decembra, keď si naživo 
pozrú hokejový zápas HC Slo-
van - Avangard Omsk. Žiakov na 
zápas zadarmo privezie rovnaký 

klubový autobus, akým cestujú 
hráči prvého mužstva Slovana. 
Už to je pre deti veľký zážitok, 
sedieť na sedadlách určených 
pre Jaroslava Janusa, kapitána 
Milana Bartoviča, Tomáša Netí-
ka, Tomáša Surového či Libora 
Hudáčka. Autobus ich vyzdvihne 
pred školou a opätovne privezie 
späť. Zápas si pozrú z vyhrade-
ného sektora priamo pri ľadovej 
ploche. Od klubu dostanú su-
veníry a tesne pred zápasom na 
nich čaká prehliadka niektorých 
častí Slovnaft Arény. Dobrá vec 
sa podarila, želáme všetkým ne-
zabudnuteľný športový zážitok.

Mgr. Zuzana Dašková, 
ZŠI pre žiakov s narušenou 

komunikačnou schopnosťou
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Chceme lepšiu 
Petržalku, 
 nie väčšiu! 

Martin Miškov
zástupca starostu Petržalky  

nezávislý kandidát na poslanca
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Silvia Vnenková, foto: (tod)

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

Najvýhodnejšie poistenie na PZP. 

Volajte  0905 410 802

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167
už od 17€ KARIÉRA V SPOLOČNOSTI LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SPRÁVNA VOĽBA PRE VAŠU KARIÉRU

Pracovná náplň:
•  zastupovanie vedenia predajne 

v dobe ich neprítomnosti,
•  vedenie a motivácia personálu,
•  administratívna činnosť súvisiaca 

s prevádzkou predajne,
•  práca na pokladni a doplňovanie 

tovaru na predajnej ploche. 

Čo ponúkame:
• od začiatku zaujímavý plat,
• prepracovaný systém zapracovania,
• príjemnú atmosféru v motivovanom tíme,
• moderné pracovisko,
•  stabilné zamestnanie v úspešnej, rýchlo sa rozvíjajúcej 

spoločnosti,
• práca na plný úväzok, dva dni v týždni voľné,
• sociálny program.

Viac informácii o našich pracovných pozíciách nájdete na www.lidl.sk > Kariéra

Viac informácii o našich pracovných pozíciách nájdete na www.lidl.sk > Kariéra

Váš profi l:
•   ukončené stredoškolské vzdelanie 

s maturitou a vyššie, resp. prax v obchode 
min 2 roky,

•  príjemné a ústretové vystupovanie,
•  schopnosť prevziať zodpovednosť,
•  analytické a komunikačné schopnosti,
•  pozitívny postoj k obchodu,
•  schopnosť motivovať a viesť tím,
•  schopnosť tímovej spolupráce,
•  odolnosť voči stresu,
•  prozákaznícke myslenie,
 • ochota k fyzickej práci.

V rámci nášho niekoľkotýždňového tréningového 
programu Vás pripravíme na Vaše budúce úlohy 
metódou „Learning-by-doing“. Poskytneme Vám 
dôkladné zapracovanie, pri ktorom Vás indivi-
duálne povedie skúsený kolega. Zúčastníte sa na-
šich rozsiahlych školiacich programov.

Asistent/ka vedúceho predajne
aktívna práca na predajni

Bratislava – Betliarska ul., Jiráskova ul., Mamateyova ul.

Vodné filtre Nerezové fľaše
www.nerezoveflase.sk

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Čože je to stovka?...

„Viete, prežila som dobrý život. Aj so 
smútkom a problémami, ale najmä 
s láskou. K životu a ľuďom,“ usmieva 
sa pani Mária. „A to je možno recept 
na dlhý život,“ dodáva.  A určite aj op-
timizmus, ktorý jej nikdy nechýbal.

Vyučila sa za krajčírku, hoci chcela 
byť učiteľkou. Mamino rozhodnu-
tie však bolo jednoznačné – žiadnu 
študovanú dcéru nepotrebuje! Zo 
Zavaru sa rodina čoskoro presťa-
hovala do Bratislavy a pani Mária 
sa skôr považuje za Bratislavčanku. 
Veď tu začala spoznávať svet, tu sa 
stretla s manželom, tu porodila dcéru 
a syna. A tu ju aj zastihla vojna a vy-
počúvanie na gestape. Hoci sa pod-

písalo pod jej zdravie, rozhodne ju 
nezlomilo.

Vojnu dožila aj s manželom 
v Rakúsku, ktorý tam mal celú rodi-
nu. Tam  pani Mária aj šila a bola taká 
dobrá, že dostala ponuku odísť do 
Londýna a otvoriť si tam vlastný sa-
lón. Callamyerovci sa však napokon 
rozhodli, že sa po vojne vrátia domov, 
do Bratislavy. K rodine, ku koreňom. 
„Priznám sa, že ak mi je niečoho v ži-
vote ľúto, tak to, že som ten Londýn 
nakoniec odmietla. Ale, ani na život 
v socializme sa nesťažujem. Prežila 
som ho aktívne, tak ako som chcela. 
A to som ani nemusela byť v strane,“ 
dodáva.

Keď som zazvonila pri dverách, pani Mária Callmaye-
rová práve varila obed. Pôvabná, drobná dáma sršala 
optimizmom a neuveriteľnou energiou. To, že pred pár 
dňami oslávila stovku, by ste jej určite nehádali. 
Rozhovor s ňou mi pohladil dušu.  

Manžel sa jej jubilea nedožil, zo-
mrel už pred štvrťstoročím. Najviac 
ju však prekvapili susedia. Päťdesiat 
jej ich prišlo zagratulovať domov. 
Vchod bytovky na Farského 6 bol 
plný. Za všetkých Petržalčanov jej 
pevné zdravie, pretrvávajúci životný 

optimizmus a elán zaželal aj starosta 
Vladimír Bajan.

Želaním pani Márie je, aby si v ta-
kejto kondícii požila ešte päť rokov. 
A my jej želáme, aby sa jej to nielen 
naplnilo, ale aj o nejakých pár rokov 
posunulo. 
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

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

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

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

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

VÝBER PROGRAMU
NOVEMBER 2014

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Web

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

KLUB ZA ZRKADLOM

13.11. | 19:00 | 7 € | 9 € *                       ticketportal 

PETJAZZ
14. ročník petržalského jazzového festivalu
MIROSLAV HLOUCAL QUARTET, MILO SUCHOMEL 
JAZZ IN THE CITY, feat. LUCIA LUŽINSKÁ /vokal/,  
HANKA GREGUŠOVÁ /vokal/, ĽUDMILA ŠTEFÁNIKO�
VÁ AND MATÚŠ JAKABČIC DUO
(S fi nančnou podporou MK SR) 

ARTKINO ZA ZRKADLOM

NE, PO, ST o 20:01; program www.kzp.sk

DOM KULTÚRY LÚKY
 
5.11. | 19:00 | 11 €                  ticketportal
BARRIE KEFFE - V PASCI
divadelná inscenácia 
L. PIŠTA, Z. HAASOVÁ, P. TOPOĽSKÝ, R. HUDEC

každý piatok | 19:30                    ticketportal

MUSIC CLUB
vystúpenia hudobných skupín 
7.11. BOB DELAY a MORPHINE TRIBUTE
14.11. FRUIT ME LITE a ANIMAL CRACKERS
21.11. KOSA Z NOSA
28.11. Z3 a ZZ TOP TRIBUTE

9. ,16., 23. a 30.11 . | 15:00 | 2 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečno-zábavné popoludnie 

15.11. | 5 € | 20:00, 21:30, 22:30 | 5 €
DIVADLO ATRAPA NA NOCI DIVADIEL 2014

20.11. | 18:30 | 3 € | rodič + dieťa 5 €
BUBNOVAČKA ORCHESTRA
spoločná zábava pri bubnovaní 

22.11. | 19:00 | 5 € | 7 € *                 ticketportal 
HUDBA SWINGU
festival swingovej hudby
program: FILM � O SWINGU | PAPER MOON 
TRIO | B � SWING | GRAMOPHON BROTHERS

27.11. | 19:00 | 2 €                                   ticketportal 
CESTOVATEĽSKÝ KLUB 
NAPRIEČ AFRIKOU s J. Bielčikom 

29.11.| 19:00 | 8 € | 10 € *                 ticketportal 
FOLK BLUES SESSION 2014
XIV. ročník festivalu folk bluesovej a bluesovej hudby
GWYN ASHTON DUO (Aust./SK), JERGUŠ 
ORAVEC TRIO, ERICH „BOBOŠ“ PROCHÁZKA  & 
MAREK WOLF, IGOR CVACHO & 3 DRIVE
(S fi nančnou podporou MK SR) 

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

CC CENTRUM

23. 11. | 17:00 
2 € študenti, dôchodcovia, ZŤP | 3 € * 
MOMENTUM MUSICUM                                                
cyklus komorných koncertov
účinkujú študenti Konzervatória v Bratislave 
(S fi nančnou podporou MK SR) 

20. 11. - 5. 12. | vstup voľný    
TO, ČO NÁS SPÁJA 2014   
výstava prác žiakov petržalských škôl a klientov 
DSS Kampino / vernisáž : 19.11. o 14:30 
(S fi nančnou podporou MK SR) 

PROGRAMY PRE DETI 
4.,18.,25.11. | 16:30 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY

5., 12., 19., 26. 11. | 09:00 a 10:30 | 1 € | osoba
ČARBANIČKY     

6., 13., 20., 27. 11. | 15:00 a 16:15 | 2,50 €
KERAMKO

11.11. | 15:00 | vstup voľný s lampiónom
LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD

21. a 28.11. | 10:00 | 2 € | osoba  
MAMIČKÁREŇ

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ

4.11. | 14:00 | 2 €
NESTARNÚCE MELÓDIE
tanečno-zábavné podujatie s CHARLIES DUO

9.11. | 10:00 | 2 €               
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
STRAŠIAK TOMÁŠ -  Divadlo na hojdačke
detské divadelné  predstavenie 
(S fi nančnou podporou MK SR) 

14.11. | 19:00 | 10 €                 ticketportal
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU  
ĽH Pecníkovci z Čerína so sólistami 
ĽH Ekonóm, FS Šumiac a Rozkazovačky 
z Očovej, Zlaté husle pod vedením M. Sleziaka
(S fi nančnou podporou MK SR a Nadácie Vladimíra Bajana)

15. a 16.11.  | 09:00 | 10 € | 12 € *      ticketportal
NIPPONFEST A HANGUKON
3. ročník festivalu japonskej a kórejskej kultúry
vstupenka zakúpená na 15.11. platí na obidva dni

20.11. | 19:00 | 5 €    
MÓDNA TVORBA MLADÝCH
módna prehliadka umeleckých škôl v Bratislave

21.11.| 19:00 | 10 €
ZLATÉ HUSLE
slávnostný program k 10. výročiu orchestra

23.11. | 10:00 | 2 €               
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
PIRÁTI VERZUS NÁMORNÍCI
detské predstavenie v podaní divadla JAJA
(S fi nančnou podporou MK SR) 

25.11. | 15:00 | 2 €  
NESTARNÚCE MELÓDIE - KATARÍNA
tanečno-zábavné popoludnie s DUO SERVUS

30.11. | 18:00 |                  ticketportal
9 € deti do 12 rokov, dôchodcovia  | 12 € *           
THE HOPE GOSPEL SINGERS 
AND BAND A HOSTIA                        
vystúpenie skupiny a hostí: M. VANÍK, 
J. SLEZÁK, THE CONTINENTALS

DETSKÁ HERŇA  
utorky a štvrtky | 10:00 – 11:30 | 1 € | osoba

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

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

KURZY, KRÚŽKY, ORGANIZOVANÉ PODUJATIA PRE MŠ, ZŠ, ŠKD A ĎALŠIE PODUJATIA NA WWW.KZP.SK

Partneri

KOSTOL SVÄTEJ RODINY, NÁM. JÁNA PAVLA II.     
6.11. | 19:00 | 8 € | 10 € *                     ticketportal       
KOMORNÁ OPERA BRATISLAVA 
REQUIEM - Gabriel Fauré
dirigent: Lukáš Kunst Lederer

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



SPRÁVNA VOĽBA PRE VAŠU KARIÉRU

Pokladník/čka – predavač/ka
Bratislava - Betliarska ul., Jiráskova ul., Mamateyova ul.

www.lidl.sk
KARIÉRA V SPOLOČNOSTI LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Váš profil:
 

Pracovná náplň: 

Čo ponúkame:

 

Viac informáciío našich pracovnýchpozíciách nájdetena www.lidl.sk
> Kariéra

Viac informáciío našich pracovnýchpozíciách nájdetena www.lidl.sk
> Kariéra

 

Infoservis mládežníckych družstiev 

FC Petržalka AKADÉMIA
43 týždeň
Skvelý a obetavý výkon podali aj naše futbalist-
ky v Regionálnej lige žiačok BFZ, keď na ihrisku 
suverénne vedúceho tímu ŠK Slovan Bratislava 
bol stav stretnutia ešte 10 minút pred koncom 
zápasu nerozhodný.
 
U19 st. dorast FCPA – FC Ivanka pri Dunaji 7:0 
Góly za FCPA: Póša 2, Bukovinský 2, Radványi, Čapla, Jureník

U17 ml. dorast FCPA - TJ Veľké Leváre 6:2 (4:1)
Góly za FCPA: Slyško 2, Sahul 2, Žiga Pupák 

U15 st. žiaci  Rohožník – FCPA 0:9 (0:6)
Góly za FCPA: Beko 2, Polonyi 2, Bukovinský 2, Krisztín, Milko,                             
Mesík 

U14 st. žiaci TJ Slávia Ekonóm - FCPA B 3:16 (1:8)
Góly za FCPA: Horváth 5, Čupka 4, Bukovinský 3, Jamrich, 
                           Dubovec, Pátková, Mráz 

U13 ml. žiaci Rohožník - FCPA   2:12 (1:3) 
Góly za FCPA: Chudík 3, Gula 2,Bubla 2, Majtán 2, Šinkovič, 
        Markovič

U12 ml. žiaci Slovan D - FCPA B 2:2 (1:0), 
do 60. min. bol stav 1:2
Góly za FCPA: Daniel, Hrdlovič

U10 prípravka FCPA – Lokomotíva DNV 6:0 (3:0) 
Góly za FCPA: Pačesa 2, Žiga 2, Schmidt, Polák

Žiačky ŠK Slovan – FCPA 3:0 (0:0)
ešte 10 min. pred koncom bol stav 0:0  

Ďalšie informácie FC Petržalka akadémia nájdete na oficiálnej 
stránke klubu: www.fcpa.sk
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IMPA Bratislava, a.s. 
Panónska cesta 23
851 04 Bratislava
Tel.: 0800 10 20 10
E-mail: economy@impa.sk
www.impa.sk

Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA:

Patrite aj vy k vodi om, ktorých zima neprekvapí! Dajte si vykona  
odporú ané servisné úkony na vozidle alebo si kúpte zvýhodnený 
zimný sortiment ŠKODA  Originálneho príslušenstva vo výške 
minimálne 199 € po uplatnení zliav a automaticky od nás získate 
poukaz v hodnote 20 € na alšie služby a produkty ŠKODA Service. 
Viac informácií nájdete na www.skoda-auto.sk

Navštívte nás do 12. 12. 2014 a získajte viac!

S NAMI ZÍSKATE 
DVAKRÁT!
S NAMI ZÍSKATE 
DVAKRÁT!

Bez nazvu-3.indd   1 23.10.2014   16:31REALITNÁ KANCELÁRIA 
S NAJVÄČŠOU PONUKOU  
BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

Najvýhodnejšie poistenie na PZP. Volajte 0905 410 802

Módna tvorba mladých
Kultúrne zariadenia Petržalky sa rozhodli podporiť tvorivú 
a návrhársku činnosť mladých ľudí študujúcich odevnú 
tvorbu a dizajn na stredných umeleckých a vysokých ško-
lách, podujatím pod názvom Módna tvorba mladých. 

Pilotný projekt oslovil Združenú strednú školu na 
Tokajíckej a Vysokú školu výtvarných umení - katedru 
scénogra� e pod vedením prof. Petra Čaneckého, ktoré 
sa 20. novembra o 19. h v DK Zrkadlový háj predstavia 
so svojou tvorbou odevov a šperkov. Vyvrcholením ve-
čera bude aj prehliadka kostýmov Ľudmily Várossovej, 
slovenskej kostýmovej výtvarníčky, autorky kostýmov 
činoherných, operných, baletných i muzikálových insce-
nácií. Ľudmila Várossová a prof. Peter Čanecký - známy 
scénograf a kostýmový výtvarník, autor nespočetných 
divadelných kostýmov a scén, budú zároveň hosťami 
uvedeného podujatia. 

Večer módy obohatia speváci Robo Papp, Denis La-
cho a Erik Holovka. Podujatie bude moderovať Maroš 
Szalay. Pozývame vás na večer plný kreativity, nápadov 
a určite aj dobrej nálady. Vstupenky sú už v predaji v po-
kladniach KZP. 

PET JAZZ 
predstaví našu džezovú špičku 
Na už štrnástom ročníku petržalského džezového festi-
valu Pet Jazz sa 13. 11. o 19. h predstaví slovenský džez 
(s českými hosťami) vo svojej rozmanitej podobe - za-
hrajú talentovaný Miroslav Hloucal a jeho Quartet, Milo 
Suchomel s novou platňou Jazz in the City a, aj v za-
hraničí oceňované duo, Ľudmila Štefániková/Matúš Ja-
kabčic. Vstupenky sú v predaji v pokladniach KZP a sieti 
ticketportal.    (upr)

 Pozvánky

Pozývame vás a najmä vaše deti 
na dobrodružnú cestu večernou Petržalkou. 

Pod nohy nám možno posvieti mesiac a hviezdy, ale určite 
čarovné svetlo lampiónov. A na jej konci bude čakať sladká 

odmena a (takmer) nočné prekvapenie. 
Kedy: Stretneme sa v piatok 7. novembra o 17. h 
 pred Technopolom
Kadiaľ pôjdeme: Cesta povedie okolo Veľkého Draždia-
ka k Malému, kde sa skončí pri ohnisku.
Lampiónový sprievod organizujeme aj v spolupráci s Vladimírom Bajanom.

Tešíme sa na vás!

Chystajte lampióny!
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BRATISLAVA PRE PETRŽALKU
PETRŽALKA PRE BRATISLAVU

ING. JOZEF AUGUSTÍN
Kandidát na starostu Petržalky
a kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy

VÍZIA  Viem, aká by mala Petržalka byť

CIEĽ  Viem, kam sa má Petržalka uberať

SRDCE  Viem, aký nástroj k tomu použiť

VY  Viem, s kým to spoločne dosiahnuť

1
JOZEF AUGUSTÍN - Kto som?
Som rodák z Igramu, obce vzdialenej od Bra-
tislavy 35 kilometrov. Moja rodná obec bola 
vždy úzko zviazaná s Bratislavou. Väčšina 
z jej približne 600 obyvateľov denne dochá-
dzala do Bratislavy  za prácou, za štúdiom či 
za nákupmi. Aj moja prvá cesta do Bratislavy 
viedla v sprievode matky do obchodu s obu-
vou pod Michalskou bránou. Kúpila mi vtedy 
medzi nami veľmi obľúbené baganče. Boli to 
super topánky z kože a s remienkom vpredu. 
Aj podrážku mali koženú a aby sme ju pri na-
šich hrách nezodrali, tak sa na ne zospodu pri-
bíjali kovové podkovičky. Aj vpredu, aj vzadu. 
To bola paráda! 

Môj prvý kontakt s Petržalkou bol v roku 1972. 
Pamätám si to presne. Ako dorastenci sme 
hrali na tú dobu vysokú súťaž. Hráči malej 
dediny hrali majstrovský zápas na Červenej 
hviezde. Ihriská jedno vedľa druhého, to sme 
ešte nevideli. Výsledok nie je dôležitý (myslím, 
že sme vyhrali). No ten dojem zostal vo mne 
dodnes. Bol som študentom Strednej vše-
obecnovzdelávacej školy  (dnešného gymná-
zia) v Senci. Takže som nebol už tým naivným 
chlapcom z dediny. Hral som aj volejbalovú 

prvú ligu za družstvo našej školy. Pochodil som už 
nejaké to mesto. Ale areál vedľa areálu a k tomu 
tenisové kurty. To ma ohromilo.

Do Petržalky som sa vrátil až o desať rokov. Na-
sťahoval som sa aj s rodinou do nášho bytu na 
Holíčskej ulici (vtedy sa volala Jeremenkova).  Bol  
som  študentom diaľkového štúdia na Vysokej 
škole dopravy a spojov v Žiline a pracoval som 
v Automatizácii železničnej dopravy v Bratislave. 
Dlhé roky som sa venoval športu ako aktívny fut-
balista, neskôr som strávil väčšinu svojho voľného 
času na tenisových tréningoch svojho syna An-
dreja a následne na futbalových druhého syna 
Radoslava. Viedli sme ich k športu, aby neskĺzli do 
uličných nástrah vtedajšej Petržalky. Oplatilo sa. 
Z Andreja je dnes šikovný športový manažér, ex-
traligový  hokejbalový klub JOKERIT Petržalka je 
jeho pýchou. Druhý syn je futbalistom a zaúča sa 
do tajov  obchodnej činnosti v oblasti poskytova-
nia medicínskych služieb.

Naša tiež športovkyňa (brala to vždy športovo), 
moja manželka Kvetoslava, je už na penzii. Ale 
neleží, je aktívna a stretáva sa so svojimi kamarát-
kami a užíva si slobody od práce.

Ja sa musím stále angažovať. Nemôžem sa 
pozerať na to, ak niečo stojí, nehýbe sa. Hneď 
mám chuť potlačiť, potiahnuť, nadvihnúť. Ži-
jem v Petržalke už viac ako 32 rokov. Asfalt 
na cestách je ten istý, ako ho položili cestári 
už koncom osemdesiatych rokov, terasy sú 
zničené, kedysi boli rovné. Zmenilo sa málo. 
Petržalka je stále iba nocľahárňou bez mož-
nosti relaxu a dôstojného oddychu. Žiadne 
námestia, iba na tabuľkách sú niektoré ulice 
tak označené. Nemôžem sa na to pozerať! 
Chcem potlačiť, potiahnuť, nadvihnúť. Preto 
idem do toho! Kandidujem na pozíciu staros-
tu Petržalky, lebo som presvedčený, že moja 
vízia urobiť z nej ozajstné mesto pre starších 
i mladších, mesto žijúce kultúrou, športom, 
starajúce sa o tých, ktorí sú na to odkázaní, 
mesto ozajstných Petržalčanov. Zelené plochy, 
pekné ulice, útulné malé námestia, to všetko 
naplnené  spokojnými obyvateľmi. Že to bude 
dlho trvať? Nech, ale niekto s tým začať musí. 
Treba nabrať správny smer, pokračovať môžu 
aj iní, len to musí mať zmysel. To je moja vízia 
budúcej Petržalky. A vízia sa nestavia ani na 
rok, ani na dva.
Taký som ja. To som ja.

Viac o mojich postrehoch, aktivitách a volebnom programe sa môžete dočítať na mojom blogu alebo na facebooku.
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Aká je Bratislava? Aká má byť Petržalka? 
Zhovárame sa s architektom Drahanom Petrovičom 

Jeden z dôvodov vášho od-
chodu za veľkú mláku bola ví-
zia, ako by malo vyzerať brati-
slavské podhradie a poznanie, 
že tak vyzerať nebude. Je pre 
mesto až taká dôležitá jeho his-
tória? Jej udržiavanie je predsa 
náročné, drahé. A je iný gene-
račný trend. Žije sa pre prítom-
nosť, bez intímnych bariér, ve-
rejne a škandálne ako reality 
show v priamom televíznom 
prenose. Potrebuje Bratislava 
podhradie, v ktorom sa má no-
vé vydávať za staré? Nie sú to 
len starogeneračné nostalgie 
ako PKO, Cvernovka, petržal-
ská Matadorka a iné? 

 Odchádzal som v roku 2000, v 
čase, keď ešte nebolo isté, že raz 
budeme v EÚ. Chcel som skúsiť, 
aké je to žiť v jednej z najvyspelej-
ších krajín sveta, zažiť mesto, kto-
ré je na špičke svetových miest, 
čo sa týka kvality života. Mesto, 
v ktorom neexistuje korupcia. 
A chcel som sa presadiť bez toho, 
aby som tam niekoho poznal. To 
sa mi aj podarilo. Prácu v jednej 
z najlepších kanadských architek-
tonických � riem som dostal 3 týž-
dne po príchode. Za osem rokov 
som zažil a dosiahol všetko, čo 
som si naplánoval. Boli to úžas-
né roky. Vancouver je však mladé 
mesto. Nemá ani 130 rokov. Jed-
na z vecí, ktoré mi tam chýbali, 
bola história. Viete, keď vyrastáte 
pod námestím, ktoré existovalo 
už v 13. storočí, a denne chodíte 
po uliciach, ktoré sú živými deji-
nami od stredoveku doteraz, je 
to vo vás. Nosíte si to v sebe. A 
keď to zrazu okolo vás nie je, chý-
ba vám to. Tu je niekde aj odpo-
veď, či je pre mesto dôležitá his-
tória. Máme tu a prirodzene to, 
čo by iní, najmä v Severnej Ame-
rike, veľmi chceli, ale mať nemô-

žu. Vlastnú históriu si nemožno 
kúpiť. A že si našu neraz tak málo 
vážime, ma vždy trápilo. O to viac, 
že každé barbarské zaobchádza-
nie s historickým domom, ulicou, 
štvrťou sa už nedá vrátiť späť. A 
nasledujúce generácie stoja pred 
otázkou, čo s tým. Ako, čím to na-
hradiť? Dá sa to vôbec?

Čo vám dal Vancouver profesio-
nálne, vzťahovo, hodnotovo? 

 Od prvého dňa som sa tam cí-
til ako rovnoprávny občan. Nikto 
mi nedal pocítiť, že som prisťaho-
valec odkiaľsi z Východu. Toleran-
cia voči iným národom, národno-
stiam, etnikám je príkladná. Do 
krajiny prichádzajú najmä tí, ktorí 
sú dynamickí, chcú sa presadiť, 
nie sa povaľovať, aj preto Kanada 
stále napreduje. Vancouver má 
len o niekoľko desaťtisíc viac oby-
vateľov ako Bratislava, stačí im 
však primátor a 10 „poslancov“, u 
nich členov mestskej rady. V Bra-
tislave máme tiež jedného pri-
mátora, ale 17 starostov a doko-
py okolo 330 poslancov mesta a 
mestských častí. Výkon kanadskej 
samosprávy je jednoduchší, pria-
močiarejší, účinnejší. Aj preto sa 
Vancouver za necelých 30 rokov 
zmenil z dediny na konci sveta na 
mesto svetovej úrovne.

O čom v meste rozhodujú oby-
vatelia Vancouveru?

 S obyvateľmi sa hovorí vždy, 
ale čo je veľmi dôležité - v správ-
nom čase. Vízia mesta, tzv. City 
Plan, sa pripravovala 3 roky a do 
procesu sa zapojilo 20-tisíc oby-
vateľov. Prijali sa princípy, ktoré 
rozvinuli odborníci do územných 
plánov zón a títo aj dohliadajú, 
aby sa princípy v každom okami-
hu správne aplikovali. Ľudia takto 
rozhodujú o svojom meste na za-

čiatku procesu a nie na jeho kon-
ci, keď im už zostanú len rôzne 
petície a protesty. 

Ako sa cíti architekt, keď počuje, 
že Bratislava je najväčšia sloven-
ská dedina, žiadna krásavica na 
Dunaji, ale ustavične rozkopa-
ná, rozhádzanými vežiakmi štr-
bavá, nevzhľadná. Mesto bez-
tvaré a bez tváre, v ktorom si 
každý robí, čo sa mu zachce. 

 Ale má stále ohromný poten-
ciál. Má dve úplne odlišné nábre-
žia, parky, lesopark nad mestom, 
hradný kopec s nádhernou sple-
ťou ulíc. Prakticky z každej časti 
mesta sa dá pomerne rýchlo do-
stať do prírody. Čiže - základ má 
dobrý. Problémom je zložitosť v 
rozhodovaní spojená so silným 
straníckym a podnikateľským lo-
bingom. Ak toto bude pretrvá-
vať, ďalej sa nedostaneme. Mesto 
musí viesť tím čestných a rozhľa-
dených ľudí, ktorí sú schopní s 
obyvateľmi komunikovať, praco-
vať a nakoniec sa s nimi dohod-
núť na jeho smerovaní. Tento tím 
však bude musieť robiť rozhod-
nutia, aj keď teraz možno nepo-
pulárne, ale pre mesto v dlhodo-
bom horizonte prospešné. Takže 
to asi nemôžu byť tí „klasickí“ po-
litici, rozmýšľajúci maximálne v 
4-ročných časových mantineloch 
a pred voľbami sľubujúci hory-
doly. Ale skôr ľudia s uveriteľným 
životným príbehom, ktorí akým-
koľvek spôsobom dokázali v ma-
lom urobiť to, o čo by sa chceli 
pokúsiť aj vo veľkom. Ľudia, ktorí 
nie sú závislí od moci, resp. od 
tých, ktorí im pomohli sa k moci 
dostať...

Bývalý hlavný architekt Brati-
slavy, profesor Štefan Šlachta, 
hovorí, že Bratislava sa nemá 

podobať na žiadne mesto, má 
byť sama sebou a mať vlastnú 
„mierku“ - ani vysokánska, ani 
zahustená. Podľa neho má la-
diť s panorámou okolia - kar-
patskými lesmi, riekou Dunaj a 
vlastnou históriou, že vždy bo-
la pokojným, oddychovým, ne-
výbušným mestom. Čiže žiadny 
mrakodrapový Manhattan, ani 
blikajúci, prskajúci Las Vegas. 

 Súhlasím. Čo sa však týka výš-
kových budov, táto téma tu bola 
dlhodobo podcenená, neriešená. 
To presne viedlo k nepeknej pa-
noráme mesta, ktorú dnes vidíme 
pri prechádzkach po Palisádach. 
Je viac dôkazom toho, komu sa 
čo podarilo kadejako „vybaviť“, 
ako nejakých premyslených ur-
banistických kompozícií. Na to, 
aby sme to zmenili, však bude 
treba najprv zmeniť myslenie de-
veloperov i obyvateľov. Develo-
peri nemôžu chcieť na každom 
pozemku postaviť 30-podlažnú 
vežu a ľudia nemôžu chcieť, aby 
sa v meste nič a nikde nestavalo. 

Musíme urýchlene vytvoriť pra-
vidlá hry, ktoré budú obe strany 
rešpektovať, a nie sa ich pri každej 
príležitosti snažiť meniť, obchá-
dzať alebo zneužívať.

Ako znie potom v tomto brati-
slavskom kontexte architekto-
nická diagnóza Petržalky? Je 
na druhom brehu Dunaja, geo-
gra� cky takmer mesto. Má byť 
vizuálne integrálnou súčasťou 
ľavého brehu, veľkej Bratisla-
vy, alebo iná až provokujúco? 
Čo by jej pomohlo - architekto-
nicky, urbanisticky, infraštruk-
túrne? 

 Paradoxne by jej pomoh-
la väčšia nezávislosť od druhé-
ho brehu Dunaja. Všade vo svete 
v mestách na riekach alebo zá-
livoch je najväčším problémom 
ich križovanie mostmi za každo-
dennými povinnosťami - prá-
cou, školou, kultúrou, krúžkami, 
nákupmi. Ak sa aj postaví nový 
most, ten sa postupne zapchá 
autami zo súčasných, ale aj novo 
budovaných a opäť monofunkč-
ných sídlisk. Petržalka potrebuje 
pritiahnuť v oveľa väčšej miere 
zamestnávateľov ako zamestnan-
cov. Vyjsť v ústrety všetkým, ktorí 
chcú v Petržalke vytvárať pracov-
né príležitosti. Pretože okrem to-
ho tu máme skoro všetko, resp. 
to, čo chýbalo, sa postupne do-
pĺňa – napr. zimný štadión a pla-
váreň. Ak by sa to podarilo a ľu-
dia by ju nemuseli dennodenne 
opúšťať, viac by sa s ňou zžili, viac 
by sa o ňu starali, a tak by ju po-
stupne aj zvnútra pretvárali.

Rudolf Gallo

(Dokončenie 
v nasledujúcom čísle PN)

Akoby doma nebolo možné byť prorokom. Kým u nás za netradičnosť, originalitu nápadu 
neraz nezostane na človeku ani suchá nitka, v cudzine za to isté získa chválu a metále. 
Lebo kto sa chce presvedčiť, že naozaj niečo vie, že niekomu na jeho schopnostiach a 
talente záleží a dostane príležitosť to dokázať, musí sa vydať do cudzieho sveta. Tak ako 
pred pätnástimi rokmi Drahan Petrovič. Vybral sa do Kanady, do 600-tisícového Vancouve-
ru, aby ako architekt a projektový manažér priamo v ňom „stvoril“ tri originálne vežiaky. 
A originálnosť zanechal aj na stavbách v USA, Číne, Taliansku - a súťažne i na Jamajke 
a v Egypte. Potlesk, uznanie. Po ôsmich rokoch sa vrátil domov, na Slovensko. 

Novostavba Nový háj na rohu Dudovej a Starohájskej ulice 
s revitalizovaným parkom v pozadí. Jedným z autorov komplexu 
je aj Drahan Petrovič
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Milé dámy, vážení páni, ctení Petržalčania,
v budúcom roku si celá slovenská verejnosť pripo-
menie 200. výročie narodenia vedúcej osobnosti 
slovenského národného obrodenia Ľudovíta Štúra 
(1815-1856). Roku 1845 sa Ľudovít Štúr prihovoril  
k svojim rodákom týmito slovami v Slovenských 
národných novinách, v ktorom, okrem iného napísal: 
„Ale človek nevychováva sa preto, aby len žil, ale hlav-
ne preto, aby niečo pre svojich, pre obec svoju vykonal, 
aby sa jej užitočným stal, on sám si je len druhým, lebo 
to prvé je vyššie a vznešenejšie nad jednotlivca.“ 

Tieto múdre Štúrove slová nám pripomínajú, že 
poslaním človeka nie je konať na línii egoizmu  
a osobného prospechárstva, ale v prospech 
obce, kolektívu. Náš sociálny život, naše spo-
lunažívanie v obci – je viac ako prázdny život 

samého pre seba. Táto myšlienka pôsobí inšpi-
ratívne aj dnes; nabáda nás k činu pre obec. 
V duchu tejto Štúrovej myšlienky chcem aj ja 
jasne identifikovať problémy našej petržalskej 
obce a následne tieto problémy riešiť. Človek 
nemá právo uzavrieť sa do svojho prísne indivi-
duálneho sveta, lebo takéto uzavieranie vedie  
k odcudzeniu. Chcem žiť v obci, zveľaďovať život  
v tejto obci po každej stránke, chcem prežívať náš 
spoločný osud – nás, ktorých spája tento krásny 
kúsok zeme a sveta, ktorý nazývame Petržalkou.

Nachádzame sa na rozhraní dvoch volebných 
období, prichádza čas rekapitulácie, ohliadnutia sa 
za sebou, urobiť odpočet z toho, čo sa podarilo a 
čo nie, čo bolo dobré a čo si zasluhuje vylepšenie. 

Výsledky mojej poslaneckej práce a toho, čo sa 
mi podarilo za posledné štyri roky mnohí z vás 
poznajú z médií, ako aj z osobnej komunikácie. 
V novom volebnom období som pripravený dať 
všetky svoje duchovné, intelektuálne a fyzické sily 
v prospech zrodu nových úmyslov, ktoré násled-
ne dozrejú, aby som ich mohol, spolu s vami aj 
vykonať. Nové štvorročné obdobie vnímam aj 
ako výzvu v duchu Štúrovej myšlienky, konať  
a byť užitočný pre nás, petržalských rodákov. Som 
na vrchole svojich tvorivých možností, a preto 
nemám obavy, že by som zápasil s nedostatkom 
„pekných, znamenitých myšlienok“. Chcem ich 
ponúknuť vám, na prospech čo najširšiemu okru-
hu Petržalčanov, aby sa tieto „pekné, znamenité 
predsavzatia mohli zvítať so životom.“ 

JUDr. Mgr. Vladimír GALLO, PhD.
Preto znovu kandidujem za poslanca za Petržalku – volebný obvod č. 2, poradové číslo    5
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• Viac pre Petržalku:

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

dostupné nájomné byty

riešenie nedostatku kapacity 
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Tiež to bola Materská škola a jasle Krásnohorská 14.

Š p o r t / I N Z E r C I A

Bolo by skvelé 
vychovať ďalšieho Vitteka

Ako vyzerá súčasnosť MŠK 
Iskra Petržalka?

 Sme už nejaký čas bez senior- 
ského áčka, ale o to s väčšou-
vervou sa venujeme mládeži.  
V MŠK máme dve doraste-
necké mužstvá, hrajú III. Bra-
tislavskú ligu, takisto máme 
dva žiacke tímy, s ktorými by 
sme chceli ísť vyššie. Radosť 
nám robia aj dve prípravky, tiež 
predprípravka a venujeme sa aj 
škôlke. Celkovo k nám chodí 
zhruba 200 mládežníkov. Všet-
ky zápasy hrávame na umelej 
tráve ZŠ Budatínska. 

Aká je spolupráca s FC Petr-
žalka akadémia?

 Nezaostávame, hoci FC Pe- 
tržalka akadémia má viac muž-
stiev, ktoré hrajú vyššie súťaže. 
MŠK Iskra ich eviduje len 
šesť, ale u nás si nájdu priestor 
prípravky a predprípravka. 
S manažérom FC Petržalka 
Rastislavom Kunzom máme 
dobrú spoluprácu, zatiaľ však 
s hráčmi pomáhame akadémii 

viac my, od nás tam chodia 
na hosťovanie. Som spokojný 
so súčasnou situáciou, naša 
funkčná umelá tráva je v plnej 
prevádzke od rána do večera, 
a keďže sa už teraz skôr zo-
tmieva, využívame aj umelé 
osvetlenie. Chceme dať do po-
riadku aj ďalšie vedľajšie mini 
ihrisko.

Aké sú vaše vízie do budúc-
nosti?

 O futbal v MŠK sa staráme 
viacerí. Popri predsedovi Mi-
roslavovi Karasovi aj člen vý-
boru Karol Pavlák, ktorý toho 
veľa urobí. Ďalej sú tu Jaroslav 
Kocúrek, Ladislav Kurina, Bra-
ňo Blahutiak - obetaví a pra- 
covití ľudia. Veľká vďaka pat-
rí rodičom, ktorí podporujú 
klub a medzi nimi je aj nie-
koľko nadšencov. Klobúk dole 
pred nimi. Nemáme žiadneho 
profesionálneho trénera, ale 
zasa máme ľudí, ktorí majú 
veľký vzťah ku klubu ako na-
príklad František Huňady. 

Trénerom tímu do 19 je Ka-
rol Sakan a jeho asistentom 
Ivan Fryvalsky, tím do 17 
rokov vedie Július Mrva, do 
15 rokov Rado Kurina, do 13 
rokov František Huňady. Dve 
prípravky U 10 a U 11 trénu-
jem ja, mojimi asistentmi sú 
Milan Titka a Július Klaučo. 
Predprípravku má na staros-
ti Dušan Vulin, škôlku Julo 
Mrva s Kamilom Pavlákom. 
Všetky naše sily a schopnosti 
venujeme mládeži, za posled-
né roky sa práca s ňou určite 
zlepšila. Cítime záujem zo 
strany malých detí. Trochu 
máme problémy so starší-
mi dorastencami, kde by sa 
nám zišlo viac hráčov. Vždy 
sa však nejako snažíme tento 
káder doplniť.

Súťaže sú v plnom prúde, 
ako si v nich vaše mužstvá 
počínajú?

 Starší dorastenci sú na  
9. mieste, mladším dorasten-
com patrí 12. priečka a hrajú 

Tomáš Lojdl je už dlhší čas významnou súčasťou futbalové-
ho klubu MŠK Iskra Petržalka. Najprv ako hráč, teraz už ako 
mládežnícky tréner a tajomník klubu. S bývalým hráčom MŠK 
Iskra, Rapidu, Veľkých Levár, Interu a Artmedie Petržalka sme 
sa rozprávali o petržalskom klube, ktorý vo svojej histórii zane-
chal slušnú stopu v slovenskom futbale. 

PETRŽALSKÉ NOVINY
31. 10. 2014 • ročník 20 • číslo 22
ISSN: 1338 - 1997 
Evidenčné číslo: EV 3214/09

VydaVateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. IČO: 00603201. NaKLadateľ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Kutlíková 17,  
852 50 Bratislava • fax: 6383 8640, 6383 5295. INteRNet: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: petrzalskenoviny@gmail.com Šéf re  daktorka: Gabriela Belanová • Zástupca  
šéf re  daktorky: Rudolf Gallo • teLeFÓNy: grafici: +421905527738, oddelenie marketingu a príjem inzercie: 0905273416, 0905273414, redak tori: 0905 727 178.
tLaČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NáKLad: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke zabezpečuje M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.

takú súťaž, z ktorej sa nevy-
padáva. Starší žiaci okupujú 7. 
miesto, mladší žiaci 4. miesto, 
ja s prípravkami A2 a B2 sa 
pohybujem v popredí tabuľ-
ky. Pre nás všetkých je však  
v prvoradým cieľom deti nau-
čiť hrať dobrý futbal, aby sa od 
nás najtalentovanejší mohli 
posunúť do lepších klubov. 
Pokým sa dá, tak chodíme aj 
na rôzne turnaje, týka sa to 
hlavne prípraviek. Pôjdeme aj 
do Rakúska, nech deti vidia, 
ako sa inde hrá dobrý futbal. 
Sú to pre nich pekné zážitky. 

V minulosti na tomto ihris-
ku na ZŠ Budatínska vyras-
tal aj najlepší strelec v histó-
rii slovenskej reprezentácie 
Róbert Vittek. Bolo by zas 
dobré vychovať hráča také-
ho kalibru...

 Určite, všetkých by nás to 
veľmi potešilo, máme šikovné 
deti, s ktorými sa dobre pra-
cuje. Pravda, postupne si idú 
svoje schopnosti vyskúšať do 

iných klubov, ako sú FC Pe-
tržalka, Slovan a ďalšie. My  
s tým problém nemáme, ne-
robíme im žiadne prekážky, 
keď vyčnievajú nad druhými, 
nech idú vyššie a pokiaľ sa 
neuplatnia, tak majú znova 
otvorenú cestu k nám. 

Aká je podpora mestskej 
časti Petržalka?

 V rámci možností nám 
pomáha, dostali sme dotáciu 
10 000 eur, ale tie peniaze išli 
pre celú MŠK Iskra, teda me-
dzi štyri kluby, okrem futbalu 
máme ešte basketbalistov, 
volejbalistov a tenistov. Na 
záver chcem povedať, že kaž-
dé dieťa sa môže k nám pri-
hlásiť, najlepšie ročníky 2004 
až 2008. Takisto v zimnom 
období budeme účastníkmi 
viacerých halových turnajov, 
usporiadame ich my, alebo 
ich odohráme pod hlavičkou 
ObFZ Bratislava-mesto.

Milan Valko
foto: Miro Blusk
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