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Hľadanie peňazí – 
neľahká úloha
Petržalka využíva všetky možnosti 
získavania fi nančných prostriedkov, 
ktoré má. Vzhľadom na nelichotivú 
situáciu ich hľadá aj mimo vlastných 
zdrojov.

Len na porovnanie – v prvom 
roku sme sa tešili s takmer stov-

ky hračiek, ktoré pre deti zo sociálne 
odkázaných rodín priniesli do redak-
cie PN dospelí aj deti. V ostatných 
rokoch sme však zakaždým už trie-
dili, balili a rozdeľovali zhruba 10-
tisíc hračiek, kníh, školských tašiek, 
korčúľ, bicyklov...

Hovorí sa, že život je zmena – 
a dve vynútené sa v tomto roku dot-
kli aj akcie Daruj hračku kamará-
tovi. Redakcia PN sa presťahovala 
do nových priestorov v Technopole 
– tam nie je možné nosiť hračky a, 
popravde, ani by sme ich nemali kam 
ukladať. A na dôvažok sa aj petržal-
ská samospráva rozhodla inovovať 
mikulášsky program pre deti zo so-
ciálne odkázaných rodín a robiť ho 
bez rozdávania hračiek. Akcia Daruj 
hračku kamarátovi je naša „srdcov-
ka“, sprevádza nás od prvého ročníka 

PN, aj preto sme si ani nepripustili 
možnosť, že by sme ju v tomto roku 
nevyhlásili. 

Hľadali sme partnera, ktorý by 
nám pomohol – a našli sme. Je to 
Slovenská katolícka charita, v PN 
sme o nej písali v súvislosti so Skla-
dom solidarity, ktorý je na Jasovskej 
ulici 6. Na stretnutí sme sa dohodli, 
že Petržalčania môžu nosiť nielen 
hračky, knihy, školské potreby... ale 
aj šatstvo, spotrebiče, veci potrebné 
pre domácnosť... jednoducho to, čo 
môže ešte poslúžiť sociálne odkáza-
ným rodinám.  

Otváracie hodiny 
Skladu solidarity
Utorok, streda, piatok a sobota od 
10. do 15. h
Sklad solidarity môžete kontaktovať 
aj na čísle: 02/ 622 500 09 alebo e-mai-
lom na skladsolidarity@charita.sk

Darovať znamená pomáhať
Akcia Daruj hračku kamarátovi si teda 
v tomto roku našla miesto vedľa cha-
ritatívneho projektu Slovenskej kato-
líckej charity Darovať znamená po-
máhať. Zámer je jasný – prepojiť tých, 
ktorí majú s tými, ktorí potrebujú. Da-
rované veci poslúžia ľuďom v hmotnej 
a sociálnej núdzi, ktorí si v charitatív-
nom sklade môžu vybrať základné 
oblečenie, pre deti hračky a školské 
potreby, zdravotnícke pomôcky pre 
chorých, nábytok a ďalšie veci pre ľudí, 
ktorí si ich nemôžu kúpiť, pretože na ne 
nemajú dostatok peňazí. Zároveň je to 
možnosť pre širokú verejnosť darovať 
všetky užitočné veci, ktoré už nepotre-
bujú, ale niekomu môžu pomôcť.

Mnoho ľudí vyhadzuje užitočné 
predmety iba preto, že nepoznajú vo 
svojom okolí nikoho, čo by ich potre-
boval. Sociálne odkázaní ľudia tak čas-
to prichádzajú o možnosť dostať sa k 
veciam, ktoré by im poslúžili.   

(red)

Od roku 1995, keď Petržalské noviny po prvý raz 
vyhlásili akciu Daruj hračku kamarátovi, sa rodina 
darcov rozrástla a pred Vianocami demonštruje aj silu 
spolupatričnosti Petržalčanov. 

Vianočné trhy 
budú konečne 
aj u nás
Petržalská samospráva sa rozhodla 
po prvý raz zorganizovať Petržalské 
vianočné trhy a ponúknuť tak v pred-
vianočnom čase Petržalčanom miesto 
na stretnutia...
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Petržalka využíva všetky možnosti 
získavania fi nančných prostriedkov, 
ktoré má. Vzhľadom na nelichotivú 
situáciu ich hľadá aj mimo vlastných 
zdrojov.

Aj tu som Petržalčan
Od roku 1995, keď Petržalské noviny po prvý raz 
vyhlásili akciu Daruj hračku kamarátovi, sa rodina 

Daruj hračku
kamarátovi

Krásna ošklivosť či 
ošklivá krása
(Úsmev cez slzy)
Pri zatepľovaní bytových domov 
dochádza k niekoľkým problémom 
súvisiacim so zásahmi a vplyvmi 
vlastníkov bytov... 

Dvetisíckrát ÁNO
Tisícim párom, ktorý zosobášil Vla-
dimír Kovár, sa stali Radko a Petra, 
ktorí si povedali „áno“ v petržalskom 
CC Centre.
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Najstarší Petržalčan 
oslávil 103 rokov  
Petržalka venuje mimoriadnu 
starostlivosť svojim seniorom, 
pre ktorých často organizuje 
slávnostné stretnutia aj pri 
príležitosti ich významných 
životných jubileí. Sú však aj 
také chvíle, keď predstavi-
telia samosprávy navštívia 
jubilanta v jeho domácnosti. 
Nezabudnuteľnou chvíľou 
pre vicestarostu Romana 
Masára a vedúcu oddelenia 
sociálnych vecí petržalského 
miestneho úradu Alenu Hal-
čákovú bolo stretnutie s naj-
starším Petržalčanom.
Je ním pán Eduard Andrés, 
ktorý sa 25. októbra 2012 do-
žil úctyhodných 103 rokov. 
Návšteva pánu Andrésovi 
priniesla pozdrav od starostu 
Vladimíra Bajana, ktorý naj-
staršiemu Petržalčanovi želá 
veľa zdravia a šťastných chvíľ 
so svojimi blízkymi, priateľmi 
a rodinou. Pán Eduard And-
rés vychoval dve dcéry. Býva 
s jednou z nich a zaťom, ktorí 
sa o neho príkladne starajú. 
K tomu, že sa jubilant dožíva 
takého vysokého veku, podľa 
jeho blízkych možno prispelo 
aj to, že celý svoj život miloval 
prírodu, v ktorej prežil veľa 
času, bol totiž povolaním bol 
zememerač.

(red)

Prvé výsledky činnosti špe-
ciálnych pracovných sku-

pín,  ktoré poslanci zriadili pri 
miestnom zastupiteľstve, sú 
na svete. Chcem sa poďakovať 
všetkým ich členom za prácu, 
ktorú v skupinách odvádzajú. 
Petržalčania si už mohli všim-
núť, ako to vyzerá v praxi. Za-
čali sme s revitalizáciou dvoch 
športových ihrísk na uliciach 
Romanova a Gwerkovej, kde 
robotníci opravujú betónové 
podložie, natiahnu nový asfalt a 
pribudnú aj prvky na šport. Aj 
takto plníme jednu z priorít po-
slancov – podpora športu.

Taktiež sa pokračuje aj s in-
vestíciami do škôl. Na základe 
spracovaného auditu osvetlenia 
v základných školách a v rámci 
projektu zníženie energetickej 
náročnosti budov základných a 

Investičné aktivity pre Petržalku  
lenia na zdravie našich školákov  
a pedagogických pracovníkov.

Som veľmi rád, že aj v tých- 
to ťažkých finančných časoch 
sme schopní robiť investície  
a zlepšovať tak život pre všet-
kých Petržalčanov. Verím, že 
tomu bude tak aj v budúcnosti.

Martin Miškov, 
zástupca starostu

materských škôl, sme pristúpili 
k výmene svietidiel na ZŠ La-
chova a ZŠ Holičská. Investí-
cia do nového osvetlenia by sa 
mala mestskej časti vrátiť do 
desiatich rokov, vzhľadom na 
ušetrené peniaze za dodávku 
elektriny. Nezanedbateľným  
a možno najdôležitejším fak-
tom je zlepšenie vplyvu osvet-

Tento kúsok upravenej 
plochy je dôležitý nielen 

pre obyvateľov priľahlých do-
mov, ale aj pre všetkých tých, 
ktorí chodia do blízkej admi-
nistratívnej budovy.

Súčasne v rámci revitalizá-
cie tejto prieluky poslanci MČ 
Petržalka schválili vyčlenenie 
financií z rozpočtu našej MČ 
aj na opravu priľahlých scho-

dov vedúcich z terasy na uli-
cu. A tak nám vzniká nový es-
tetický a bezpečný priechod. 
Je už len na nás, obyvateľoch, 
ako sa budeme o tento kúsok 
upravenej plochy starať.

Chcem sa poďakovať všet-
kým zainteresovaným poslan- 
com, starostovi a pracovní-
kom MČ Petržalka, že na-
pomohli dobrej veci. Pevne 

verím, že za týmto krokom 
bude nasledovať ďalší a že  
v blízkej budúcnosti sa nám 
podarí nájsť investície a zrevi-
talizovať  aj samotnú terasu.

 Ing. Roman Masár,
1. zástupca starostu 

MČ Petržalka a predseda 
poslaneckého 

klubu SMER-SD, 
SNS, SF a OK

Po mnohých rokoch z prieluky medzi domami Blagoevova 12 a 14, 
ktorá často vyzerala ako vodná nádrž alebo tankodrom, sa stáva 
upravená plocha s chodníkom, ktorá poteší nejedného z nás.

Vianočný darček pre obyvateľov 
Blagoevovej ulice 

Stretnutie pri sviečke... 
Minulý týždeň otvorili v kaviarni Radnička v Starej radnici  
v Bratislave výstavu výrobkov spojenú s predajom, ktorá potr-
vá  do 25. novembra. Dominujú jej stolové dekoratívne svieč-
ky s rozmanitými prírodnými štruktúrami – kvetmi, listami, 
ihličím, škoricou, vetvičkami i kamienkami, doplnené kolek-
ciou interiérových dekorácií z dreva a smaltovanými šperkmi 
v rozmanitej farebnej škále. Expozícia pripomína nadchádza-
júci čas pokoja a rodinných stretnutí, pri ktorých je plameň 
sviečky tým dôležitým elementom príjemnej atmosféry, zná-
sobuje intimitu chvíle, očisťuje myseľ a prehlbuje vnímanie. 
Sviečky z Impulzu sú pre takýto čas najlepšími spoločníkmi.
Výrobky vytvorili klienti Pracovno-socializačného centra 
Impulz v sviečkárskej a stolárskej dielni, a tiež v rehabilitač-
nom stredisku. V dielňach pracujú zamestnanci pod vede-
ním dvoch pracovných asistentov. Ponuku sviečok sústavne 
inovujú, v dielni experimentujú s rôznymi technológiami, 
pigmentmi, ale aj s prírodnými materiálmi. Vďaka dizajnu  
a kvalite sa sviečky stali vyhľadávaným obľúbeným produk-
tom dielne.
Nová kolekcia prírodných sviečok bola vytvorená vďaka fi-
nančnej podpore Mestskej časti Petržalka.
                                         www.psc-impulz.sk            www.apzba.sk

 Študentská  
kvapka krvi 
Obchodná akadémia Imricha 
Karvaša Bratislava na Hrobá-
kovej ulici 11 ožíva v blížiacom 
sa predvianočnom období 
zaujímavými aktivitami, ktoré 
nie sú typické pre podujatia 
výchovno-vzdelávacieho cha-
rakteru.
Tou prvou je pravidelne sa 
opakujúca, tentoraz decemb-
rová Študentská kvapka krvi. 
Už po sedemnásty raz zavíta 
do priestorov školy pojazdná 
transfúzna stanica a poskytne 
možnosť stredoškolákom da-
rovať tú najcennejšiu tekuti-
nu. Študentská kvapka krvi sa 
uskutoční 5. decembra. Žiaci 
tretieho a štvrtého ročníka tak 
získajú prvú skúsenosť s dar-
covstvom krvi, pomôžu tým, 
ktorí ju potrebujú, sami získajú 
dobrý pocit a v tom ideálnom 
prípade si môžu vytvoriť návyk 
na budúce trvalé bezplatné 
darcovstvo. Pozvaní budú aj 
žiaci blízkych stredných škôl. 
Slovenský Červený kríž aj 
Transfúzna stanica v Brati-
slave túto aktivitu školy víta. 
Prejavom uznania bolo aj 
ocenenie vyučujúcej Mgr. 
Rozimantovej medailou Slo-
venského Červeného kríža  
v minulom školskom roku.

 (red)

Poďte s nami na hranice
Podobne ako vlani, aj tento rok, si v Petržalke zaspomíname na 
Nežnú revolúciu.  Jej 23. výročie si pripomenieme spomienko-
vým podujatím s názvom Slávnostné strihanie železnej opony  
v sobotu 17. novembra, so začiatkom o 15. h pri vojenskom bun-
kri BS-8 Hřbitov na Kopčianskej ulici.
Podujatie, nad ktorým prevzali záštitu primátor Bratislavy Milan 
Ftáčnik a starosta Petržalky Vladimír Bajan, organizujú OZ Za-
chráňme petržalské bunkre v spolupráci so Spolkom histórie col-
níctva s finančnej správy Bratislava.                                             (red)
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nachádza Sad Janka Kráľa. 
Súčasťou obsahového celku 
mesiaca september, okrem 
iného, boli témy Bratislava 
- moje rodné mesto a Slo-
vensko - moja vlasť. S pred-
školskou triedou Lienok sme 
podnikli krásny a náučný vý-
let vyhliadkovým vláčikom po 
Bratislave spolu s prehliadkou 
starého mesta, nádvoria Bra-

Výchova a vzdelanie v na-
šej MŠ je zamerané na 

environmentálnu výchovu  
s myšlienkou vážiť si a ochra-
ňovať prírodu. Školským vzde-
lávacím programom Farebný 
svet škôlkara chceme deťom 
priblížiť farebný svet okolitej 
prírody, chrániť ju a neničiť.

Našou snahou je využiť 
lokalitu MŠ, v ktorej okolí sa 

tislavského hradu a okolitých 
pamiatok. Ďalšou vychádzkou 
cez blízky Sad Janka Kráľa až 
k Dunaju si deti mohli z petr-
žalskej strany pozrieť známe 
historické pamiatky nášho 
hlavného mesta, pomenovať 
mosty, kostoly, múzeá. Vy-
chádzku sme zakončili v Sade 
Janka Kráľa, kde si nazbierali 
množstvo gaštanov, z ktorých 

si za pomoci rodičov vyrobili 
rôzne zvieratká a postavičky. 

Cieľom obsahového celku 
v mesiaci október Jeseň, pani 
bohatá je priblížiť na základe 
pozorovania, deťom ročné 
obdobie jeseň. Témy Ovocie 
a zelenina sú pre deti veľmi 
zaujímavé a blízke. Spolu sa 
o týchto zdravých plodoch 
rozprávame, deti ich opisujú, 
ovoniavajú, ochutnávajú, vy-
užívame hru, poéziu, prózu, 
spev, dramatizáciu známej 
rozprávky o repe, program 
RNA na PC, pracovné listy, 
encyklopédie, striháme, ma-
ľujeme, lepíme. V šatni nesmie 
chýbať rodinka Strašiačikov, 
ktorú vyrobili s pomocou pani 
učiteľky Katky samotné deti, 
či v našej triede a priestoroch 
MŠ výstavka ovocia, zeleniny, 
lesných plodov a náradia, kto-
rú pomohli zrealizovať a môžu 
si pozrieť aj rodičia samotných 
detí. Jeseň sme si tiež pripo-
menuli zhotovením šarkanov, 
ktoré nám zdobia okná aj 
prinesením jesenných dobrôt 
zvieratkám do CVČ, kam spo-
lu s deťmi chodievame.

No uznajte, oplatí sa chodiť 
do materskej školy?

Deti z predškolskej triedy 
Lienok a ich p. učiteľky Zuzka 

a Katka, 
MŠ Macharova 1. 

Predškoláci z MŠ Macharova
Podelíme sa s vami o niekoľko zážitkov, ktoré sme zažili v našej 
MŠ počas tohtoročnej jesene.

lavičiek a 4 smetné koše, 
v rámci výsadby pribudnú 
nové kríky, záhony, stromy 
aj trávnik. Druhové zloženie 
a kombinácia vybraných krí-
kov predĺži efekt estetické-
ho pôsobenia aj do zimných  
a skorých jarných mesiacov. 

Projektový zámer revitalizá-
cie námestia schválili poslanci 
v marci. Tomuto kroku pred-
chádzalo obstaranie projekto-
vej dokumentácie (rok 2009), 
ako aj doriešenie nájomných 
vzťahov pozemku (rok 2010). 
Celkové náklady na rekon-
štrukciu námestia sú 87 570 €. 
„Podobne ako pri Vlastenec-
kom námestí sa aj teraz uchá-
dzame o finančné prostried-

Námestie, ktoré je v sú-
časnosti zatrávnené,  

s minimálnym počtom stro-
mov a vedie cezeň chodník, sa 
zmení na nepoznanie. Polo-
žením rôznorodých a rôzno-
farebných dlažobných kociek 
vznikne zaujímavý a jedinečný 
povrch kruhového tvaru, kto-
rým sa vytvorí centrálny bod 
námestia. Križovať ho bude 
aktuálne existujúci chodník, 
ktorý prepája ulice Mamate- 
yovu a M. C. Sklodowskej, 
lenže v novom, atraktívnej-
šom vzhľade. Súčasne sa vy-
rieši výškový rozdiel vybudo-
vaním schodov so zábradlím  
a s bezbariérovým prístu-
pom. Na námestí bude 14 

ky z fondov Európskej únie,  
v prípade neúspechu sme však 
pripravení realizovať rekon-
štrukciu z vlastných zdrojov,“ 
dodal starosta Petržalky Vla-
dimír Bajan. 

Revitalizácia je rozčlenená 
do dvoch etáp. V prvej fáze, 
ktorá sa začne koncom tohto 
roka, zdemontujú dlažbu 
chodníka, nasledovať budú 

terénne úpravy, vybudovanie 
oporného múrika, bezba-
riérových prvkov, položenie 
dlažby a osadenie lavičiek 
a smetných košov. Rekon-
štrukcia bude pokračovať  
v druhej fáze založením tráv-
nika a výsadbou zelene v jar-
ných mesiacoch budúceho 
roku.

(red)

Námestie v Ovsišti začne samospráva 
obnovovať ešta v tomto roku
Po rekonštrukcii Vlasteneckého námestia sa petržalská samospráva púšťa do obnovy ná-
mestia v Ovsišti. Celkovou rekonštrukciou námestia vznikne park s oddychovou funkciou. 

Tekvicové kráľovstvo
Opäť prišla jeseň, mnohé 
záhrady zdobia veľké i 
malé plody tekvíc, ktoré 
svietia jesennými farbami 
v rôznych odtieňoch zele-
nej, žltej, oranžovej. 

Svojou žiarivou farebnos-
ťou pripomínajú, že tekvice 
môžu byť okrasné, veselé, 
strašidelné, ale najmä nesku-
točne chutné a zdravé. Tak 
ako každý rok kolektív MŠ 
Strečnianska 2  sa rozhodol 
urobiť jesennú výstavu a prá-
ve pestrofarebné  tekvice  sa 
stali  základným materiálom 
na vytvorenie Tekvicového 
kráľovstva.

Tvorivé dielne  mali zvláštnu 
atmosféru, pretože hlavnými 
aktérmi sa stali starí rodičia detí, 
ktorých sme pozvali  v rámci 
Európskeho roka aktívneho 
starnutia a solidarity medzi ge-
neráciami. Životné skúsenosti  
a zručnosti starých rodičov a 
rodičov a detí sa pretavili do 
rôznych   svetlonosov, rozpráv-
kových postavičiek a zviera-
tiek. Výstava Tekvicové kráľov-
stvo, ktorú sme nainštalovali 
z výrobkov zo všetkých tried, 
rozveselila materskú školu, vy-
volávala obdiv  a nadšenie.

Výstava očarila nielen  
množstvom nápadov, ale 
najmä atmosférou  spoločnej 
aktivity starých rodičov, rodi-
čov a detí. Ďakujeme a verí-
me, že sa opäť stretneme a v 
dnešnej uponáhľanej dobe 
opäť vytvoríme popoludnie 
lásky, trpezlivosti a  odovzdá-
vania skúsenosti.

O. Filáková 
riaditeľka  MŠ
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KADERNÍCTVO

NECHTOVÝ DESIGN

Nové techniky 
farbenia

 
O M B R E

NOVINKA!
3D mihalnice - 45 €

 Spoločenské líčenie 
od 10 do 15 eur

Tetovanie obočia
80 eur 

ZDOBENIE  ZDARMA
Japonská manikúra 

13 eur

PEDIKÚRA

NECHTOVÝ DESIGN

KOZMETIKA

KONTAKTY

Kaderníctvo
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885

Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758

Pedikúra 
Albína mobil: 0903 390 913

Nechtový design 
Lenka mobil: 0907 385 932

Inzercia

Hľadáme  šikovných, ambi- 
cióznych ľudí – dobrý záro-
bok. Tel.: 0905 534 995 

Predám  v Moravskom 
Sv. Jáne - 5-izbový 2-podlažný 
samostatne stojaci dom,
7-árový pozemok, 2 kúpelne, 
čiastočne zariadený. 
Info: 0903 404 068

Maľby, stierky, nátery. 
Tel.: 0905 257 454

Maľby, stierky, obklady, 
dlažby, parkety, sadrokar-
tón  LACNO! Tel.: 0910 384 647

 JáN POláK  vodoinštalácie, 
údržba. Tel.: 0905 627 321

 KúPIM 3-4 izb. byt.  
Tel.: 0903 739 661. Hotovosť

 GlAZúROVANIE VANí
 Tel.: 0905 983 602

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

Kúpim za najvyššie ceny 
obrazy  od významných 
slovenských, českých a iných 
maliarov, starožitný nábytok, 
hodiny, porcelán a iné. Platím 
okamžite. Tel.: 032/65 284 
92, 0905 409 972. E-mail: 
najvyssie.ceny@gmail.com 
Adresa: Akant, Jilemnického 
15, 911 01 Trenčín 

Predám  za výhodnú cenu 
málo používaný kočík zn. 
ESPRIT Trio Vegas, fialovo-
béžovej farby, trojkombinácia 
vrátane autosedačky.  
Kočík je ešte v záruke. 
Kontakt: 0905/470756, resp. 
denisa.kallayova@gmail.com

www.rehabilitaciadoma.sk

Domáci majster  rekon-
štrukcie bytov, maľby, dlažby, 
opravy v domácnosti.  
Tel.: 0903 187 380 

Financovanie nových  
a jazdených vozidiel.  
Tel. 0949 551 115 e-mail:  
autofinancovanie@gmail.com

Vedenie účtovníctva  
so zľavou 20 %. Tel.: 0948 
140 240 STE U NÁS VÍTANÍ

Základné ošetrenie 11 €
Zľava pre seniorov 10 €
Welness + lakovanie 21 € 

Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)

Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
4. 8. - 18. 8. 2012 - ZATVORENÉ

web: www.studiobellani.sk
e-mail: studiobellani@gmail.com

I N Z E R C I A

•  vyplácame exekúcie
•  znižujeme  

vysoké splátky  
za splácané úvery

•  neplatíte vopred  
žiadne poplatky

hľadáme energetických poradcov

Hallm ALLFINANZ
E mail: nabrh@azet.sk

Infolinka: 0903 407 542

platíte veľa za úvery ?
hrozí vám eXekúcia ?

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

Systémová terapia
Diacom pomohol tisícom ľudí

Biorezonančný skener DIACOM dokáže odhaliť skutočné príčiny  
zdravotných problémov. Detekuje baktérie, vírusy, mykózy, borélie, 

chlamídie a ďalšie parazity v tele, ktoré sú spúšťačmi ochorení. Na odstrá-
nenie týchto záťaží používame hĺbkovú detoxikáciu a regeneráciu

jednotlivých orgánov modernými biopreparátmi spoločnosti Starlife.
Viac než 160 produktov ju radí k lídrom na slovenskom trhu.

Odborné, bezbolestné vyšetrenie v cene 15 e je vhodné aj pre deti.  
Nová účinná pomoc pre všetkých, ktorí ju hľadajú.

 Info: 0910 939 512
www.komhelp.meu.zoznam.sk

Spomíname
Odišiel si od nás ako krásny deň, 
nepovedal si zbohom,  
moji milovaní už k vám nikdy neprídem.
Dňa 21. 11. 2012 sme si pripomenuli  
1. výročie úmrtia
Eduarda Čuháka z Bratislavy
S láskou a úctou spomína celá rodina

diagnostika, poradenstvo, predaj: 

Joalis, Diochi a vianočných detoxikačných 

balíčkov šitých na mieru.

 To najlepšie pre očistu  

a regeneráciu vašho organizmu

 www.studio-zdravia.sk 

0905 534 995  

NovootvoreNé 

DetoXCeNtrUM 

v PetržALke -

Predvianočná BuRZA 
HRAčIEK a DARčEKOV

24. 11. 2012  
9,30-12 hod.

V Spojenej škole  
Svätej Rodiny

Gercenova 10 BA
Kontakt: 0907 078 054

OBcHODNá AKADéMIA 
IMRIcHA KARVAšA BRATISlAVA

na Hrobákovej ulici č. 11 v Bratislave
 
pozýva žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, budúcich stredoškolákov na 

Deň otvorených dverí
Záujemcov o štvorročné štúdium a päťročné 

bilingválne štúdium v nemeckom jazyku privítame  

11. decembra 2012 od 8.30 do 12.30 h.
Dvere školy sa otvoria pre záujemcov o štúdium,

 ich rodičov, učiteľov a výchovných poradcov základných škôl.

V štvorročnom štúdiu v študijnom odbore  
6317 M obchodná akadémia škola plánuje otvoriť tri triedy

v školských vzdelávacích programoch bankovníctvo,
bankovníctvo s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka,

obchodná akadémia, účtovníctvo a dane.
Päťročné štúdium v študijnom odbore 

6317 M 74 bilingválna obchodná akadémia v nemeckom 
jazyku je určené pre absolventov ôsmeho 

a deviateho ročníka ZŠ.
V rámci Dňa otvorených dverí budú mať záujemci možnosť  
navštíviť všetky vyučovacie priestory a vidieť prácu učiteľov  

na hodinách viacerých predmetov.

Ďalšie informácie na tel. čísle: 02/62411353.
E-mail školy: oa@oaikba.sk.

Web stránka školy: www.oaikba.sk.

 PREDáM Predám autosedačku 
do 10 kg. Tel.: 0944 156 453

 DARuJEM nábytok za odvoz. 
Tel.: 0944 156 453

Tatry bez bariér aj v zime 
Vysokohorská turistika v zimných Tatrách nemusí byť 
problémom ani pre deti. Bezbariérové chodníky, po 
ktorých sa dá pohybovať v lete s kočíkmi či dokonca 
s invalidnými vozíkmi, sú aj v zime pripravené prijať 
návštevníkov. Zimná uzávera sa ich netýka. V Tatran-
skom a Pieninskom národnom parku je 8 chodníkov, 
ktoré nesú označenie bezbariérové a už dnes sa chys-
tajú na zimnú sezónu.                                                (red)
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Muži i ženy v Petržalke 
vstupujú do prvého 
manželstva oveľa neskôr, 
ako je priemer za celú 
populáciu Slovenska. 

Vlani prekročil pri prvom so-
báši priemerný vek mužov 
z Petržalky hranicu 32 ro-
kov, pričom v roku 1992 to 
bolo len necelých 24 rokov. 
U petržalských žien bol prie-
merný vek vlani pri prvom 
sobáši 29 rokov, v roku 1992 
to bolo o niečo viac ako 
22 rokov. Na porovnanie, 
priemerný vek pri prvom 
sobáši sa na Slovensku 
u mužov pohybuje okolo 
tridsiatky a u žien je to 27,3 
roka. Vyplýva to z výsledkov 
Komunitného plánu sociál-
nych služieb mestskej časti 
Petržalka, ktorý vypracoval 
Ústav sociálnych štúdií a 
liečebnej pedagogiky na 
Pedagogickej fakulte UK 
v Bratislave.

V Petržalke, ale aj na ce-
lom Slovensku, zároveň kle-
sá intenzita sobášenia mu-
žov a žien, výrazne sa znížila 
predovšetkým v 90. rokoch. 
Petržalka mala už vtedy niž-
šiu úhrnnú sobášnosť slo-
bodných ako celá populácia 
Slovenska, a to predovšet-
kým žien. Kým v roku 1992 
na jednu slobodnú ženu na 
Slovensku pripadalo viac 
ako 0,8 sobáša, v Petržalke 
to bolo len niečo viac ako 
pol sobáša. V ďalších rokoch 
sobášnosť slobodných žien, 
a najmä mužov z Petržalky 
ešte mierne klesla a ustálila 
sa na veľmi nízkej úrovni, na 
ktorej zotrváva dodnes. Tým 
sa Petržalka zaradila medzi 
populácie s najnižšou so-
bášnosťou na Slovensku. 

Analýza potvrdila, že roz-
vedení a ovdovení Petržal-
čania častejšie vstupujú do 
ďalšieho manželstva, ako 
ukazuje celoslovenský prie-
mer. V Petržalke je mierne 
vyššie zastúpenie sobášov 
druhého a ďalšieho poradia 
oproti celoslovenskej popu-
lácii, kde dominujú sobáše 
slobodných osôb.

(SITA)

Ing. Vladimír Kovár, CSc., 
učí na Oddelení kerami-

ky, skla a cementu Fakulty 
chemickej a potravinárskej 
technológie STU. Je autorom 
a spoluautorom odborných 
publikácií, ale aj knižky o 
hlavolamoch, ktorú napísal s 
kamarátom. Bavia ho nerasty, 
numizmatika, mušle aj pes-
tovanie úžitkových tropic-
kých a subtropických rastlín 
v podmienkach petržalského 
panelákového bytu. Vedec-
ky orientovaný človek však 
soboty trávi romantickejšou 
činnosťou. Ako poslancovi 
miestneho zastupiteľstva mu 
prináleží post sobášiaceho.

Hra o spečatení lásky
Pred snúbencov predstúpil 
prvý raz 17. decembra 1994 a 
úprimne priznáva, že pociťo-
val veľkú trému: „Nebol som 
už žiaden mladík, na univer-
zite som mal odučených dosť 
rokov. Považoval som sa skoro 
za prof íka, ktorého by nejaký 
sobáš nemal rozhádzať. Na-
priek tomu sa mi pri prvej 
svadbe riadne triasli kolená“. 
Dnes už potrebnú suverenitu 
nemusí hľadať. Pri otázke, či 
sa preňho sobášenie nestalo 
rutinou a (či) má na pamä-
ti, že pre svadobčanov ide o 
významný životný okamih, si 

dopomáha analógiou: „Herec 
v každej repríze predstavenia 
musí podať perfektný výkon. 
Tí, ktorí stoja ako na javisku, 
nevesta, ženích, svedkovia, 
matrikárka a ja, my všetci 
sme herci. A hostia, tí sú di-
váci. Mali by sme zahrať di-
vadlo o spečatení nekonečnej 
lásky, ktoré by na prítomných 
citovo zapôsobilo a dojalo. Si-
tuácia je žiaľ taká, že snúben-
cov vidím po prvý raz, až keď 
stoja predo mnou, reč mám 
síce pripravenú, ale ak je to 
žiaduce, improvizujem pod-
ľa situácie. Vždy trošku sle-
dujem mamičky, keď uvidím 
slzu na ich líčku, viem, že som 
svoju prácu odviedol dobre.“

V jeden izbe 
sa neskryjete
V Petržalke majú štyria 
p o -
slanci mandát uzatvárať 
manželstvá. Funkcia si žia-
da určitý typ osobnosti. Nie 
je vhodné, aby bol sobášiaci 
príliš mladý, musí mať slušné, 
distingvované vystupovanie 
a brať svoju úlohu nanajvýš 
zodpovedne. Ako však člo-
vek, pred ktorým stáli stovky 
zaľúbených, hľadí na manžel-
ský sľub? „Študentom hovo-
rím, ak chcete uzavrieť man-
želstvo, zhodnoťte, či medzi 

vami existuje trvalý hlboký 
citový vzťah a nie len vzpla-
nutie. Ak existuje, môžete to 
dať aj na papier. S manžel-
kou sme spolu chodili štyri 
roky, kým sme sa vzali. Mali 
sme pocit, že sa poznáme ako 
staré topánky. Napriek prí-
padnému zlému dňu či prob-
lémom, som na rande pri-
chádzal s úsmevom. Keď sme 
sa však po sobáši nasťahovali 
do spoločnej domácnosti, 
prinášali sme si z práce svoje 
problémy a nálady. V jednej 
izbe sa neskryjete. Často som 
bol v úžase, čo som si vzal 
za ženu. Bolo to predsa milé 
dievča a zrazu prišla domov 
ufrfľaná nervózna žena. A 
presne rovnaké pocity zaží-
vala i ona. Prvý rok to riadne 
iskrilo. Mohli sme buchnúť 
dverami a už sa nevrátiť, no 
nik z nás to nespravil,“

Kotvička na pavučinke
Po čase začali manželia Ko-
várovci uvažovať, čo im vlast-
ne bráni odísť, deti, na ktoré 
by sa mal brať ohľad ešte 
nemali. „Zistili sme, že nás 
spája hlboký citový vzťah. 
Za štyri roky randenia sme 
zažívali mnoho krásnych 
chvíľ, možno maličkostí, len 
západ slnka, pri ktorom sme 
sa držali za ruku a povedali 

si pár pekných slov. To bola 
taká malá kotvička na pavu-
činke hodená odo mňa k nej 
a naopak. Jedna pavučinka 
nič nevydrží, ale keďže sme 
tých chvíľ zažívali veľa, náš 
vzťah sa stal pevným. Keď 
sme to pochopili, povedali 
sme si, viem, prečo neodchá-
dzam a založili sme si rodi-
nu. Ale pozor, tie pavučinky 
nevydržia sto rokov. Preto 
aj počas manželstva treba 
programovo vzťah udržiavať 
a rozvíjať. Nezabudnite ani 
na vzájomný rešpekt.“
Vladimír Kovár získal v roku 
2010 plaketu za mimoriadne 
zásluhy pri rozvoji Slovenskej 
technickej univerzity v Bra-
tislave a rozvoj vzdelanosti a 
vedy. Je tiež nositeľom Zlatej 
Janského plakety za darova-
nie krvi. V súčasnom období 
už tretí raz obhajuje záujmy 
Petržalčanov v miestnom 
zastupiteľstve Je otcom troch 
detí a s manželkou Oľgou si 
svoje kotvičky hádžu už 37 
rokov. 
Tisícim párom Vladimíra 
Kovára sa stali Radko a Petra, 
ktorí si po desiatich rokoch 
vzájomnej lásky povedali 
„áno“ v petržalskom CC Cen-
tre. Počas manželského sľubu 
im asistoval synček Samko. 

Lucia Drevická

„V máji na mineralogickej 
burze v Ružinove mi mladý 
muž pri pokladni povedal, 
vás odniekadiaľ poznám. 
Odučil som kvantá študen-
tov, a tak márne lovím 
v pamäti. Pri odchode 
na mňa kričí: Už viem, 
vy ste ma pred týždňom 
sobášili!“ Aj takéto 
úsmevné situácie sa 
stávajú človeku, 
ktorý v sobotu, 
20. októbra, spojil 
manželstvom 
už tisíci pár. 

„V máji na mineralogickej 
burze v Ružinove mi mladý 

Dvetisíckrát
Muži i ženy v Petržalke 
vstupujú do prvého 
manželstva oveľa neskôr, 
ako je priemer za celú 
populáciu Slovenska. 

Vlani prekročil pri prvom so-

Dvetisíckrát ÁNO
Berieme sa starší 
ako zvyšok 
Slovenska
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Daniel Hevier: Vianočná pošta

S Í D L I S K O

šperk z rodinného 

Jej sen sa premenil na rea-
litu, na jednu noc sa s ce-

lou rodinou nasťahovala do 
podzemia vojenského bun-
kra. Teplé postele v paneláku 
vymenila za železné vojen-
ské postele a spacie vaky vo 
vojenskom bunkri. V žele-
zobetónovom monštre viac 
ako 70 rokov nikto nebýval. 
Deti v bunkri nebývali asi 
nikdy. Traduje sa, že v tomto 
betónovom monolite straší. 
Duše padlých vojakov, ktorí 
nenašli pokoj, blúdia v noci 
chodbami bunkra. Opýtali 
sme sa nocľažníkov. „Ako ste 
prežívali noc s duchmi?“ 

„Sme nadšenci a milovníci 
vojenskej histórie, keď som 
povedala, že budeme spať v 
bunkri, hneď súhlasila celá 

Keď sme videli ten cintorín 
pri bunkri, tak nám naskočila 
husacia koža na tele. Najskôr 
som sa rozhodla navariť niečo 
pod zub pre hladné krky na 
priľahlom ohnisku. Po večeri 
sme si zložili veci do vojenskej 
izby v podzemí. Upravená a 
čistučká betónová izba spl-
nila všetky naše očakávania. 
Pozreli sme si ďalšie priesto-
ry, dokonale zrekonštruovaná 
pevnosť s autentickým vyba-
vením interiéru. Niečo podob-
né sme ešte nevideli a nezažili. 
Je vidieť, že dobrovoľníci a 
nadšenci vojenskej histórie 
svojmu koníčku obetujú mno-
ho času a úsilia a verte mi, sto-
jí to za to. Do železných pos-
telí sme sa uložili približne 
o 23. h. Deti zaspali rýchlo, 
boli unavené po tej dlhej ceste. 
No my traja dospelí sme za-
spať nevedeli, niečo nás vyru-
šovalo, zdalo sa nám, že niekto 
chodí po chodbách, kroky 
bolo počuť veľmi zreteľne. Bo-
jíš sa? opýtala sa Ivana. Nie. 
Ak by si ich stretla, zatancova-
la by si s nimi? Veď nehryzú! 
Slovo dalo impulz a preskú-
mali sme za pomoci bateriek 
tmavé priestory. Žiadnych du-
chov sme však nenašli. Únava 
urobila svoje a konečne sme 
zaspali. Zobudili sme sa skoro 
ráno, chlad v bunkri bol naším 
budíčkom. Chrbty sme mali 
otlačené od železných postelí. 
Aj napriek tomu bola táto noc 
pre nás nezabudnuteľným zá-
žitkom a iste si ju zopakujeme 
na budúci rok v máji. Na zaver 
ešte raz ďakujeme za nádher-
nou prehliadku bunkra a za 
splnený sen.“

 Linda Košírerová 
Foto Miroslav Košírer

Ženy majú rôzne želania či túžby po dobrodružstve. 
Napríklad fotografka Diana Černáková, výborná 
manželka a matka dvoch maloletých detí, chcela zažiť 
niečo neobvyklé, tajuplné a možno aj strašidelné. 

Vianočným darčekom, kto-
rý dostanú deti z Mater-
skej školy na Bulíkovej ulici 
v predstihu, bude detský 
počítač KidSmart od spoloč-
nosti IBM. Počítače KidSmart 
sú navrhnuté tak, aby s ich 
obsluhou nemali problém 
ani malé deti. Sú nabité 
skvelými programami na 
výučbu aj tých najmenších 
škôlkarov. Táto spoločnosť 
vyhlásila ešte pred letný-
mi prázdninami výtvarnú 
súťaž na tému „Mesto bu-
dúcnosti“. Zapojili sa aj deti 
z tejto materskej školy a au-
torky: Adelka Arvayová, Nina
Hanusová, Kristínka Kardo-
šová a Veronika Labajová 
vytvorili kolektívnu prácu 
– plagát na túto tému. V ok-
tóbri sa na sociálnej sieti fa-
cebook dalo hlasovať za naj-
vydarenejšie výtvarné práce, 
ktoré boli zároveň aj vysta-
vené na výstave v OC Polus.
Materská škola Bulíkova 25 
sa stala jednou z dvadsiatich 
materských škôl z celého 
Slovenska, ktorých výtvarné 
práce získali v súťaži spoloč-
nosti IBM: Budúcnosť očami 
detí najviac Like od hlasujú-
cej verejnosti na Facebooku . 
Do súťaže o detské počítače 
sa zapojilo spolu 220 mater-
ských škôl s takmer tisíckou 
výtvarných prác detí. 
 Deti sa veľmi tešia a nevedia 
sa dočkať, kedy počítač do 
škôlky privezú.

     Mgr. Soňa Hanzalová, 
riaditeľka MŠ

Vianočný darček 
v predstihu

Deň jablka v materskej škole

Cieľom všetkých učiteliek 
v Materskej škole na Šev-

čenkovej  je, aby sme mali u 
nás deti, ktoré sú veselé, rady 
chodia do škôlky, tešia sa na 
každý deň strávený v nej. Pre 
deti máme pripravené rôzne 
akcie, aktivity, podujatia, ktoré 
sú typické pre každé z ročných 
období. Práve teraz, keď sa 
leto s nami rozlúčilo a zavíta-
la jeseň, je ju u nás cítiť všade. 
V šatniach deti vítajú šarkany, 
práce s ovocím a lístia, toho je 

neúrekom, či už maľovaného 
na papieri, alebo na dvore su-
ché a sú ho celé kopy. 
Koncom októbra sme oslávi-
li Deň jablka a pre deti a ich 
rodičov sme pripravili rôzne 
dobroty z jabĺk a výstavku ja-
bĺčok. V každej triede učiteľky 
vymýšľali dobroty od výmyslu 
sveta. Boli to koláčiky z jabĺk, 
nápoje, ovocné misy, sušené 
jabĺčka. Na všetko dozerali na-
aranžované jabĺčka. Boli rôzne 
veľké, rôznej farby, sladké, kys-

rodina. Rýchlo sme si zbalili 
výstroj, oblečenie, bojovú dáv-
ku potravín, minerálky a vy-
razili s deťmi Tiborom a Ale-
xom a manželom Františkom 
na dobrodružnú výpravu. 
O niekoľko hodín neskôr sa 
pridala aj moja priateľka Iva-
na Šablatúrová. Najskôr sme 

absolvovali krátku túru po 
prvorepublikových pevnos-
tiach popri hranici v Petržal-
ke. Túra sa začala pri Starom 
moste, po ceste sme navštívili 
bunkre pri Viedenskej ceste a 
v Pečnianskom lese. K bunkru 
BS-8 Hřbitov na Kopčianskej 
ulici sme prišli takmer za tmy. 

Tanec s duchmi

pod kontrolou. Odmenou nám 
učiteľkám boli rozžiarené očká 
detí, vidieť ako im dobroty 

chutia, lebo lákali nielen chu-
ťou, ale aj vzhľadom. A chutilo 
aj rodičom. A aby si mohli aj 
doma niečo z týchto vecí od-
skúšať a pripraviť, mohli si zo-
brať k jednotlivým dobrotám 
recepty, ktoré sme pre nich 
pripravili.
Zas to bola jedna veľmi úspeš-
ná akcia, stretla sa s uznaním 
detí aj rodičov, o čom svedčia 
slová vďaky od rodičov v kro-
nike školy.
A už vymýšľame niečo nové.

Marta Svobodová,
MŠ Ševčenkova 35

foto: Miriam Lachkovičová

lé, niektoré sa premenili pod 
šikovnými rukami učiteliek na 
zvieratká z lesa a celé to mali 
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Vianočná Petržalka 
Petržalská samospráva tradične počas 
adventu organizuje podujatia sociálneho, 
kultúrnospoločenského, charitatívneho 
a športového charakteru pre deti a mládež, 
deti zo sociálne odkázaných rodín, hendike-
povaných spoluobčanov a seniorov. Ponú-
kame vám tipy na niektoré z nich. Všetky 
programy sa budú končiť najneskôr o 19. h.

27. 11. / 15. h – Katarínska veselica, DK Zrkadlový háj
28. 11. / od 8. h – Katarínska kvapka krvi, ZŠ Gessayova 2 
3. 12. / 10.30 h – Otvorenie nového denného centra pre 
seniorov, DC Gercenova 8
4. 12. / od 14.30 h – Petržalský Mikuláš pre deti zo sociálne 
odkázaných rodín, DK Lúky
4. až 6. 12. – Mikuláš deťom v zariadeniach Petržalky, MŠ, 
ZŠ, nemocnica Cyrila a Metoda Antolská ul., Kampino, DOR, 
SOS KC Brána do života 
6. 12. / od 13. h – Mikuláš v knižnici, Proko� evova 5, Furdeko-
va 1, Ambroseho 4, Lietavská 14, Vavilovova 24 
6. 12. / od 15.30 h - Mikuláš na koči - exteriérové verejné kul-
túrne podujatie, fontána pred budovou miestneho úradu
12. 12. / od 14.30 h – Vianočné posedenie seniorov, DTV 
Poloreckého
14. 12. / od 10. do 12. h – Mikulášske stretnutie projektu 
Petržalka v pohybe, Športová hala Proko� evova 1
15. 12. / 14. h – Slávnostné otvorenie zimného štadióna 
HC Petržalka 2010, M. C. Sklodowskej 1, Ovsište
24. 12. / od 9. do 11. h – Petržalské Vianoce – Vianoce pre 
všetkých - vianočná kapustnica, TESCO, Panónska cesta.

(upr) 

PETRŽALSKÉ NOVINY

Petržalská samospráva sa rozhodla po prvý raz zorganizovať 
Petržalské vianočné trhy a ponúknuť tak v predvianočnom čase 
Petržalčanom miesto na stretnutia, občerstvenie, vianočný tovar, 
ale aj kultúrny program. Medzi propagátorov tejto myšlienky 
patrí 1. zástupca starostu Pertržalky Roman Masár, s ktorým 
sme sa o vianočných trhoch porozprávali.

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Kde sa narodila myšlienka 
ponúknuť Petržalčanom via-
nočné trhy priamo na území 
ich sídliska?

Myšlienka Petržalských via-
nočných trhov vznikla v petr-
žalskom zastupiteľstve už kon-
com minulého roku. Poslanci 
vnímajú požiadavky občanov 
a usilujú sa vyhovieť im v tom, 
čo je možné a realizovateľné. 
Som presvedčený, že vianoč-
nými trhmi položíme také 
pevné základy tradície, aké 
majú Dni Petržalky a že aj trhy 
sa stanú jedným zo symbolov, 
ktoré charakterizujú život na 
pravom brehu Dunaja.

Kde a kedy sa rozložia stánky 
vianočných trhov?

 Prvé Petržalské vianočné
trhy sa začnú 6. decembra prí-
chodom Mikuláša a rozsvie-
tením vianočného stromu a 
skončia sa až 22. decembra. Pre 
trhy sme vytypovali Námestie 
Májového povstania českého 
ľudu, teda priestranstvo pri 
Chorvátskom ramene a Skate-
parku. Už vlani sme tam presu-
nuli centrálny vianočný strom-
ček spred DK Zrkadlový háj 
a príchodom  Mikuláša ho tam 
rozsvietime aj v tomto roku.  

Odkiaľ vzala mestská časť 
vianočný strom?

Na tieto vianočné sviatky 
darovala Petržalke obyvateľ-
ka Prievozu zo svojej záhra-
dy smrek vysoký 12 metrov. 
Popri ňom však pribudne na 
námestí  aj pódium na vystú-
penie hudobných či taneč-
ných skupín, folklórnych sú-

borov, chýbať nebudú ani 
vystúpenia našich seniorov 
či žiakov z našich škôl. Radi 
by sme návštevníkom po-
núkli sviatočnú atmosféru aj 
v podobe predaja vianočného 
tovaru či občerstvenia, typic-
kého pre toto ročné obdobie 
v 12 predajných stánkoch. 

(upr)

Vianočný program

Petržalská samospráva sa rozhodla po prvý raz zorganizovať 
Petržalské vianočné trhy a ponúknuť tak v predvianočnom čase 

Vianočné trhy 
budú KONEČNE aj u nás

V Petržalke sa budú tento rok po prvý raz  konať vianočné 
trhy. Čo stálo za myšlienkou organizovať vianočné trhy na 
území Petržalky? Aké reakcie očakávate zo strany verejnosti?

 Názory/Anketa

Bezprostredným motívom 
bolo preniesť vianočnú atmo-
sféru bližšie k Petržalčanom a 
umožniť im si ju plne vychut-
nať aj na území mestskej časti, 
v ktorej bývajú. Začíname síce 
skromne s 12 stánkami, ale 
veľmi by som si prial, aby sa 
Petržalské vianočné trhy stali 
pre našich obyvateľov atrak-
tívnou udalosťou, ktorá založí 
novú tradíciu v našej mestskej 
časti. Dokážem si predstaviť, 
že by časom mohlo pribudnúť 
aj klzisko ako súčasť trhov. 

Ján Bučan 
(SDKÚ-DS)

Vianoce sú pre každého z nás ob-
dobím šťastia, rodinných stret-
nutí, stretnutí s priateľmi a roz-
dávania radosti. K tomu neod-
mysliteľne patria aj vianočné 
trhy. V centre Bratislavy majú 
každý rok veľký úspech, my sme 
sa v Petržalke nechali inšpirovať 
a povedali sme si, že Petržalka si 
tiež zaslúži mať svoje vianočné 
trhy a dúfame, že sa z nich stane 
takisto obľúbená tradícia. Reak-
cie verejnosti očakávam pozitív-
ne, urobím pre to všetko, aby to 
tak aj bolo :-).   

Martin Miškov 
(zástupca starostu)
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ZOE - večný život 
V sobotu, 10. novembra o 19. h, sa 
uskutoční koncert Komorného or-
chestra ZOE (slovo zoe znamená 
večný, božský, nestvorený život) v 
Kostole Sv. rodiny v Petržalke pod 
vedením mladého nádejného di-
rigenta Maroša Potokára. Výťažok 
z dobrovoľného vstupného bude 
venovaný na prácu s ľuďmi bez 
domova v komunite sv. Egídia.
Na koncerte zaznejú diela A. Vi-
valdiho, V. Kubičku (svetová pre-
miéra) a P. I. Čajkovského v podaní 
orchestra ZOE a popredných slo-
venských umelcov - violončelistky 
Karolíny Hurayovej, Miriam Gara-
jovej (hosťujúcej sólistky SND) a 
víťaza viacerých súťaží - Tomáša 
Duchoslava...
Kresťanský komorný orchester 
ZOE vznikol v roku 2008 na pod-
net riaditeľa platformy Kresťania 
v meste Mareka Krajčího. Je to 
výnimočné teleso , ktorého čle-
novia sú poprední mladí slovenskí 
umelci - hráči orchestra Slovenskej 
� lharmónie, SND, Slovenského 
rozhlasu, SKO B. Warchala, Capelly 
Istropolitany a študenti VŠMU.
ZOE účinkoval pod vedením 
renomovaných osobností slo-
venskej a českej hudobnej scény 
- koncertných majstrov E. Danela, 
R. Marečka, D. Turčinu, P. Barana, 
M. Vonderku, J. Sedláčka, P. Bo-
gacza ml., A. Karovej – Drmolovej 
a dirigentov R. Štúra, M. Potokára, 
E. Danela, A. Kokoša, J. Drmolu, 
I. Viskupovej a M. Majkúta. Za svo-
ju krátku existenciu má orchester 
ZOE za sebou veľa vysoko profe-
sionálnych vystúpení kladne hod-
notených odbornou verejnosťou.
Umeleckou vedúcou je Anežka 
Karová-Drmolová, manažérkou 
Ľubica Varhaníková a koncertným 
majstrom Pavel Bogacz ml. 
Cieľom a víziou orchestra je uvá-
dzať to najlepšie z vážnej hudby 
s dôrazom na kresťanskú téma-
tiku a prinášať tak radosť a nádej 
z osobného vzťahu s Pánom Ježi-
šom Kristom a evanjelium kráľov-
stva s večným Božím zámerom. 
Božím zámerom pre nás, ľudské 
bytosti je, aby získali Jeho nestvo-
rený, večný život zoe.
Program: A. Vivaldi (koncert pre 
picollu, koncert pre violončelo), 
V. Kubička - Duchovná kantáta č. 1 
Pane, smädná som po tebe (sve-
tová premiéra), P. I. Čajkovskij - Se-
renáda pre sláčiky op. 48.
Vstupné je dobrovoľné. 

Anežka Karová - Drmolová

Anetka a Paulínka, 2. A: - 
Nám sa páčilo najviac, že sme 
boli princezné. A aj všetko 
ostatné sa nám veľmi páčilo. 
Hlavne ježibaba, ktorá nám 
rozprávala.
Paul, 3. A: - Najviac sa mi 
páčili rozprávky. Naša trieda 
hrala rozprávku Ako šlo vaj-
ce na vandrovku a ja som bol 
zbojník.
Ninka, 4. A: - Na našej ško-
le sa udial rozprávkový deň. 
Prečo rozprávkový? Triedy si 
pripravili predstavenia roz-
právok. Predstavenia ukázali 
svojim kamarátom. Ale to ne-
bolo všetko. Pani učiteľka zo-
brala deti do knižnice, aby sa 
porozprávali o rozprávkach. 

Daniela Pauhofová

Predpoludnie bolo zakon-
čené spoločným posedením 
v respíriu školy. Počas ne-
ho predstavili všetky triedy 
ostatným spolužiakom roz-
právku, ktorú v tento deň 
znázorňovali. Okrem toho si 
najstarší, štvrtáci (4. A, 4. B), 
pripravili pre mladších spo-
lužiakov krátke zdramatizo-
vané scénky z rozprávok Ako 
šlo vajce na vandrovku a Sne-
hulienka a sedem trpaslíkov.  

Na záver ponúkame dojmy 
niektorých žiakov:
Danka, 2. B: - Páčila sa mi 
rozprávka O siedmich trpas-
líkoch, ktorú zahrali štvrtáci. 
A ešte sa mi páčila ježibaba v 
knižnici a cukríky.

Školská knižnica a  tried-
ni učitelia zorganizovali 

spoločne prvý ročník akcie 
Rozprávkový deň. Ten žiakov 
lákal bohatým a zábavným 
programom. Jeho cieľom bo-
lo hravou a nenásilnou for-
mou priblížiť deťom pestrý 
rozprávkový svet a zároveň v 
nich podporiť a vzbudiť záu-
jem o čítanie a knihy. Každá 
trieda si vopred vybrala jed-
nu rozprávku, ktorej postavy 
znázorňovali jednotliví žiaci. 

Celé vyučovanie bolo 
v ten deň na vybranú roz-
právku tematicky zamerané, 
o čo sa postarali triedni uči-
telia. Nielen hodina čítania 
alebo slovenského jazyka, ale 
aj hodina výtvarnej výchovy, 
prvouky, vlastivedy či dokon-
ca počtové úkony sa niesli v 
duchu rozprávok. Okrem to-
ho sa každá trieda zúčastnila 
na jednej interaktívnej hodi-
ne v školskej knižnici, ktorú 
viedla jej vedúca, no tento-
raz v preoblečení ježibaby z  
Perníkovej chalúpky. Žiaci sa 
oboznámili s históriou roz-
právok a s ich známymi zbe-
rateľmi a autormi. Získané 
vedomosti si priebežne ove-
rovali v kvízových otázkach. 

Koncom októbra sa prvý stupeň ZŠ na Nobelovom námestí 
premenil na jednu veľkú rozprávkovú ríšu. O čo vlastne šlo?

Duchoslava...
Kresťanský komorný orchester 
ZOE vznikol v roku 2008 na pod-
net riaditeľa platformy Kresťania 
v meste Mareka Krajčího. Je to 
výnimočné teleso , ktorého čle-
novia sú poprední mladí slovenskí 
umelci - hráči orchestra Slovenskej 
� lharmónie, SND, Slovenského 
rozhlasu, SKO B. Warchala, Capelly 

Deň odvahy 

Čo sa konalo za dverami 
školskej knižnice? 

Aj keď halloween nepat-
rí k našim tradíciám, 

minulý školský rok sme po 
prvý raz organizovali hal-
loweenske dobrodružstvá. 
Keďže sa aktivita žiakom 
veľmi páčila, zorganizova-
li sme ju aj v tomto škol-
skom roku. V predvečer je-
senných prázdnin do našej 
školy zavítali bosorky, prí-
šery, kostry, hororové po-
stavičky, jednoducho stra-
šidlá. Premávali sa tmavou 
školou a zdolávali prekáž-
ky v podobe plnenia zábav-
ných úloh. Tie si pre všet-
ky príšery pripravili starší 
žiaci. A tak príšery čaka-
lo prenášanie „vypadnuté-
ho oka“, trápenie hlavičiek 

hádankami, či hľadanie 
Bufi ho alebo slepej baby. 
Najzaujímavejšie však boli 
tmavé chodby školy, straši-
delná hudba a výkriky stra-
šidiel. Keďže v našej ško-
le máme samé nebojazlivé 
deti, všetko zvládli výbor-
ne. Niektoré príšery si stih-
li aj zatancovať, zabaviť sa, 
iným pri plnení úloh, hlav-
ne mladším príšerkám, po-
máhali pani učiteľky alebo 
vychovávateľky. Na záver 
ich čakala sladká odmena v 
podobe sladučkého duká-
tika. Na druhý deň sme sa 
všetci stretli v škole a nikto 
sa ničoho nebál. 

Mária Sitárová,
ZŠ Pankúchova 4

Halloweenske 
dobrodružstvá 

Zdravá akcia 
v škôlke 
Koncom októbra pripra-
vila škôlka na Gessayovej 
ulici pre všetky deti a ich 
rodičov, starých rodičov, 
priateľov a známych hos-
tinu zdravých dobrôt. Pani 
kuchárky a tetušky - dob-
rovoľníčky z Denného 
centra na Osuského pri-
chystali lahodné nátierky 
a upiekli  chutné koláčiky. 
Nemuseli sme sa dlho 
núkať, pekne naaranžo-
vané misy priam ,,spievali“ 
a lákali ochutnávačov už 
z diaľky. Veď kto by si ne-
dal makovec, liptovskú  či 
avokádovú nátierku? Aby 
sme nemuseli čakať na 
rovnakú akciu rok, mohli 
sme si vziať recepty na 
prípravu týchto pochúťok 
a spolu s deťmi si ich ho-
cikedy ukuchtiť doma. 
Nechýbala ani originál-
na dekorácia pripravená 
z čerstvej  zeleniny a ovo-
cia. Že ste nevideli ka-
pustovú hlavu so šatkou, 
očami a ústami alebo 
tekvicovú hrušku s čiap-
kou s veľkým  nosom? 
My sme videli, zažili a prí-
jemne  sme sa občerstvili. 
Boli sme  spokojní a mô-
žeme závidieť našim de-
ťom skvelú desiatu alebo 
olovrant, ktorú dostávajú 
v našej aktívnej  škôlke na 
Gessayovej.

Mamina 
Lenky Chlpekovej
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www.petrzalkacity.sk

ORIGINÁLNA ARCHITEKTÚRA

KOMFORTNÉ PARKOVANIE

GARANTOVANÝ VÝHĽAD NA PARK

A CHORVÁTSKE RAMENO

VÝNIMOČNÁ KVALITA BYTOV
Ku skvelému bytu exkluzívna dovolenka!
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Autobusy sú v tom nevinne
Ja viem, autobus na ktorý práve dobie-
hate, ide načas, a ten na ktorý čakáte, 
mešká. S tým už nič nenarobíme. Jedno-
ducho je a bude to tak.

Dobiehali ste aj dnes a nepodvrtli ste si pritom členok? 
Skvelé! Treba myslieť pozitívne, aj keď sa vám podlamujú 
kolená a nikto nie je ochotný uvoľniť vám v tej rannej tla-
čenici miesto. Môže sa totiž stať aj niečo oveľa horšie. Na-
príklad, že jedného rána autobusy v Petržalke jednodu-
cho premávať nebudú! Ráno vstanete s predtuchou, že 
bude pekný deň, slnko svieti a celkový dojem pri pohľa-
de z okna je optimistický.  Len si to skúsme predstaviť. 

Vynechajme raňajkové a obliekacie obrady a poďme 
rovno na zastávku. Idete načas, ale čo sa to deje? Všade 
plno ľudí, čas príchodu dávno uplynul a autobus nikde. 
A preč sú aj ďalšie časy s podobným výsledkom. Už vám 
dochádza, že deň, ktorý sa tak pekne začal, v podobnom 
duchu asi pokračovať nebude.

Najskôr z mobilu voláte žene, aby vás vyslobodila, len-
že ona už práve vchádza autom na parkovisko pri svojej 
práci. Tak nič. Ani jedna taxislužba nemá voľné auto. Vy-
slovíte škaredé slovo. Nezostáva nič iné, len sa naverím-
boha pustiť pešo obvyklým smerom. Osud k vám je však 
milostvý, a tak asi po kilometri pri vás zabrzdí vysmiaty 
kolega s tým, že vás do roboty odvezie. Napriek šťast-
nému okamihu to už nie je taký veselý deň, ako vyzeral 
ráno. Celé hodiny nervózne počúvate zelenú vlnu v roz-
hlase a keď sa pred koncom pracovného času dozviete, 
že autobusy už opäť premávajú, takmer sa od šťastia roz-
plačete. Tak čo, zmenili ste na autobusy názor?

Mám známeho, ktorý si nevážil skutočnosť, že auto-
busy viac-menej pravidelne premávajú, a preto sa nimi 
zásadne vozil bez platenia. A nikdy ho revízori nepristihli. 
Mne sa to, pochopiteľne, stalo. Kamsi som sa ponáhľal, 
tra� ka bola zatvorená, automat just nefungoval a ja 
som nemal lístok. A tak som si povedal, že to tých pár 
zastávok jednoducho risknem, veď predsa nie je mož-
né, aby práve dnes... Máš ho vidieť! Keď sa mi spoza 
chrbta ozvali slová o kontrole cestovných lístkov, vedel 
som - je zle. Naivne som predstieral, že označený lístok 
som kdesi založil a neviem ho nájsť. Netuším, čo som si 
od toho sľuboval. Dvere sa otvorili, lenže na vystúpenie 
popri chlapovi vyššom o hlavu nebolo ani pomyslenie. 
Už som sa pripravoval na najhoršie, keď tu mi zozadu 
vystupujúci neznámy strčil označený lístok nenápadne 
do ruky! Čím možno zachránil môj, z celosvetového po-
hľadu, bezvýznamný život. Vďaka ti, kamoš-ka.

Aby bolo jasné, nikoho nenahováram, aby cestoval 
načierno, to ani náhodou. Práve naopak, uvidíte ako ľah-
ko sa vám bude cestovať s platným lístkom, ušetríte si 
nervy, v lete sa necháte ovievať pri otvorenom okne, v 
zime na zamrznuté okno môžete nechtom kresliť kade-
jaké (slušné) nezmysly. Napokon, aj ochranári nabádajú, 
aby ľudia viac cestovali hromadnou dopravou a nie po 
jednom človeku v aute. Nič to, že autobus občas mešká. 
Určite je pohodlnejší ako kedysi. 

Už som si vypočul a prečítal veľa umných úvah o rieše-
ní dopravnej situácie v Petržalke. Od veľkého metra, cez 
nadzemné, ľahké a čo ja viem čo ešte. A výsledok? Nič. 
Takže nenadávajme na autobusy, ony za nič nemôžu. Ur-
čite ešte dlho budú patriť k celkovému obrazu Petržalky. 
Tak ako ku gulášu pivo.

 Oskar Král 

Povinnosť pracovať, ktorá na 
Slovensku platila od roku 1941 

– áno, zaviedli ju zákonne už po-
čas Slovenského štátu, nie za reál-
neho socializmu – z ústavy vypad-
la. Máme slobodnú voľbu – kto 
chce, pracuje, kto nechce, nemusí. 
Takto si tu verejne celé desaťročia 
klameme. Ale málokedy dodáva-
me, že je rozdiel – chcieť a môcť. 
Že je iné byť nezamestnaný dob-
rovoľne – pretože sa mama stará 
o deti, pretože človek chce ďalej 
študovať, prípadne tvoriť, a cel-
kom iné je byť nezamestnaný, le-
bo práce niet. Charakteristika 
tohto stavu hovorí: ak sme v sta-
ve, že záujem pracovať má vyšší 
počet pracovníkov, než zodpovedá 
počtu voľných pracovných miest, 
vzniká veľká skupina nedobrovoľ-
ne nezamestnaných ľudí, ktorí ma-
jú záujem pracovať, ale za daných 
podmienok na trhu práce zamest-
nanie nenachádzajú. A sme doma. 
Na jedno voľné pracovné miesto 
bolo v septembri na Slovensku 
šesťdesiatštyri nezamestnaných! 
Čísla nepustia. Tak ešte stále platí, 
že kto chce, prácu si nájde?

Pozrela som si dokumentárny 
fi lm Zvonky štěstí – dvaja mladí 
Rómovia od detstva milujú Darin-
ku Rolincovú a Karla Gotta. Spie-
vajú ich pesničky, na smetisku si 
nájdu staré časopisy, vystrihujú si 
obrázky idolov a bránia ich pred 
ohováraním bulváru. Majú vyme-
nené úlohy: ona spieva ako Gott, 
on ako Darinka. A nahrajú CD. 
Obaja sú už rodičia niekoľkých 
detí, žijú v osade a majú sen. Aby 
si ich raz ich idoly vypočuli. Svo-
je CD ponúkajú na ulici malého 
mestečka. Ľudia okolo nich cho-
dia a nevediac, že ich sníma ka-
mera, správajú sa „prirodzene“ – 
na tých dvoch zúfalcov sa dívajú 
prinajlepšom ako na dobiedzavý 
hmyz. Z toho smiechu je diváko-
vi do plaču.    

Istý facebookový priateľ mi na-
písal: okrem holého života nemám 
ani ja nič a čo mi kto dá? Sociál-
ka im (neprispôsobivým Rómom) 
dávno mala deti zobrať a dať do 
náhradnej starostlivosti – hygiena 
to mala dávno uzavrieť a vydezin-
fi kovať – psychológovia by mali s 
tými ľuďmi pracovať a naučiť ich 

základným životným potrebám – 
mali by byť v ústave pre mentálne 
postihnuté osoby až do doby, keď 
pochopia a zmenia svoje životy...

 Moralizovať nad jeho názo-
rom – a, žiaľ, asi nie je ojedinelý 
- považujem za nezmyselné. Ale 
pýtala som sa priateľa, ako si vie 
svoje návrhy v praxi domyslieť: na 
Slovensku by sme postavili ústavy 
na prevýchovu asi tak stotisíc ľudí? 
A ako dlho by tá prevýchova trva-
la? Kto by ju a akým spôsobom vy-
konával? Kto by ju platil? Tie de-
ti, ktoré by sme odňali rodinám, 
by boli v akých rodinách? Keď by 
dospeli, kam by šli?

A ešte tak na záver: nebol tu už 
raz taký pokus, vyradiť celé sku-
piny obyvateľstva, ktorí nám to tu 
kazia? A ak sa zbavíme jedných, 
ktorí budú nasledovať ako ďalší? 
Raz, prechádzajúc sa vo vilovej 
štvrti, som z úst verejne známej 
osoby počula pri pohľade na Pe-
tržalku: hrozím sa, ak sa tá masa 
tam dolu raz pohne. Čo ak budú 
aj oni chcieť bývať na hradnom vr-
chu?! Tak čo s nimi? Čo s nami? 

Gabriela Rothmayerová

Mnohí ľudia cítia nespravodlivosť: Cigán nerobí a je, oni robia a nemajú 
často viac na tanieri ako on. 
Ak by Cigán nejedol, mali by oni viac?
Tí, čo jedia, ale nepracujú, nemajú často okrem holého života nič. 
Žijú ako to vtáctvo nebeské. A predsa to mnohým kole oči. Debata už 
nie je o dôstojnosti prežívania, debata je už živote ako takom.

Ak by Cigán 
nejedol,
mali by sme 
viac?
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Seniorky píšu starostovi
Petržalskí seniori si me-

siac október - Mesiac 
úcty k starším užili naplno. 
Zúčastňovali sa na poduja-
tiach kultúrnych, športových 
a prednáškach zahrnutých 
vo veľmi pestrom programe. 
Miestny úrad Petržalka Se-
niorfest organizoval už pia-
ty raz a seniori skonštatovali, 
že tohtoročný bol obsahom 
a pohostinnosťou najvydare-
nejší. Hlavnou mierou sa o to 
osobne zaslúžil pán starosta 
Bajan, pretože na pohoste-
nie prispel z vlastného vrec-
ka a zároveň podporil novú 
seniorskú spevácku skupinu 

osobitným darom 500 eur. 
Za toto veľké gesto, ako aj 
za organizáciu Seniorfes-
tu mu chceme poďakovať. 
Veľmi si vážime jeho prácu, 
pretože okrem toho, že je 
starostom, je aj podpredse-
dom ZMOS, čím prispieva 
k rozvoju Petržalky. Výsle-
dok jeho práce vidieť aj na 
vzhľade mestskej časti, čo sa 
údržby zelene týka. Skrátka 
Petržalka toto volebné ob-
dobie prekvitá a požiadavky 
obyvateľov sa napĺňajú, za 
čo mu patrí veľká vďaka. 

Alžbeta Korbeľová, 
Zita Belová, Eva Kováčová

Otázka pre starostu
 Chcela by som vedieť, aký zámer máte v budúcnosti  
s Domom kultúry Lúky. Žiadalo by sa ho vynoviť, pôsobí 
to tam hrozne socialisticky. Aj keď, chvalabohu, je tu 
kulturák, ale chýba mi koncepcia... Zuzana z Beňadickej

Starosta Bajan: – Aj ja vidím v našich kultúrnych do-
moch obrovské nedostatky, momentálne čelíme hrozbe 
revíznych technikov v oblasti elektriny, vzduchotechniky  
a podobne, odolávame hrozbe zavretia nielen tohto kul-
túrneho domu. Mestská časť však, žiaľ, nemá dostatok 
financií, aby sme vedeli uspokojiť všetky požiadavky na 
opravy, ktoré už sú pomaly v rovine havárií, preto pred 
zastupiteľstvom stojí veľmi ťažká úloha, ako rekonštruovať 
kultúrne zariadenia v Petržalke.

Poďakovanie

Chcem vysloviť veľkú vďaku, uznanie a pochvalu 
za prácu pani Márie Duliakovej, ktorá pracuje 

v predajni Sociálna výdajňa potravín na Rovniankovej 
ul. 12 v Petržalke. 

Svoje pracovné povinnosti si vykonáva veľmi sve-
domite a zodpovedne, má veľmi dobré skúsenosti  
s prácou v obchode a hlavne má veľmi dobrý prístup  
a sociálne cítenie k ľuďom, ktorí sa ocitli v hmotnej 
núdzi a potrebujú si aspoň trochu zlepšiť nezávidenia-
hodnú situáciu. Chcem poďakovať aj Vám za iniciatívu  
a zriadenie tejto predajne pre Petržalčanov, matky  s via-
cerými deťmi. Zásluhou vašej pracovníčky M. Duliako-
vej sú potraviny rozdeľované veľmi spravodlivo a aj keď 
je niekedy nedostatok niektorých základných potravín 
(chlieb, mlieko, mliečne výrobky), vždy pristupuje s veľ-
kým citom k ich prideľovaniu. Aj zákazník si môže vy-
brať potraviny podľa svojich potrieb, ale M. Duliako-
vá ho usmerní tak, aby potraviny slúžili len na dennú 
potrebu.  Nestalo sa ešte (ak je dostatok tovaru), že by 
niekto odchádzal bez akýchkoľvek potravín.  

Veľká vďaka patrí aj Vám, pani Mgr. A. Halčáková, za 
zriadenie Sociálnej výdajne potravín a jej úspešnú pre-
vádzku. 

S pozdravom
Máčay

Adresát: Mgr. Alena Halčáková,  
vedúca odd. sociálnych vecí  
MÚ Petržalka.

Hľadáme ženu,  
čo spadla z bicykla

Je   majiteľom antikvariátu, ktorý sídli na Boh- 
 rovej ulici. Na dome, ktorého je antikva- 

riát súčasťou, v ten deň, 17. októbra, pracovali ro-
botníci. Okolo išla mladá žena na bicykli – a ma-
la smolu. Spadla z neho a čo čert nechcel, z leše-
nia pri obchode sa na ňu vyliala aj malta. Pánovi 
Františkovi jej bolo ľúto a nevedel stráviť ani ľa-
hostajnú reakciu robotníkov, pre ktorých bol in-
cident skôr dôvodom na pobavenie. Mladá žena 
sa pozbierala zo zeme a odišla skôr, ako sa pán 
František spamätal. Príbeh mladej ženy sa mu ne-
ustále vracal na myseľ, až našiel spôsob, ako sa 
so spomienkou vyrovnať. Rozhodol sa, že mladej 
žene daruje knihy podľa jej výberu v hodnote 100 
eur. Problém je, že nevie, ako sa mladá žena vo-
lá a kde býva. Preto jej chce prostredníctvom PN 
oznámiť, aby si našla cestu do jeho antikvariátu 
po malú knižnú náplasť, prípadne nech mu zavo-
lá na číslo 0944 224 695.

(red)

V redakcii PN nás nedávno nav-
štívil František Slíž s osobitnou 
prosbou. Chce darovať knihy 
jednej mladej žene. Vyrozprával 
nám príbeh, ktorý jeho pohnút-
ke predchádzal. 

Milí motoristi, zima sa nezadržateľne 
blíži a príprava automobilu si vyžaduje 
viac pozornosti ako v inom ročnom 
období, pretože dochádza k častejšej 
zmene povrchu vozovky a počasia.  
Motor – motorové oleje sú celoročné, 
preto je potrebné sledovať termíny vý-
meny. Je lepšie vymeniť olej a olejový 
filter už pred zimnou sezónou. Stude-
né štarty zaťažujú nielen motor, ale 
kladú vysoké nároky na viskozitu oleja. 
Majitelia vozidiel s dieselovými motor-
mi by mali, ak netankujú „zimnú“ naf-
tu, pred každým tankovaním pridať do 
palivovej nádrže aj vhodné množstvo 
prísady zabraňujúcej tvorbe parafínu. 
Najlepším riešením je doplňovanie 
chladiacej zmesi nemrznúcou kvapali-
nou (celoročnou zmesou) aj v letných 
mesiacoch. Pokiaľ ste v lete dolievali 
do chladiča destilovanú vodu, zvyšo-
vali ste tak bod tuhnutia chladiacej 
kvapaliny. Dajte si zmerať bod tuhnu-
tia kvapaliny, prípadne doplniť dosta-
točné množstvo nemrznúcej zmesi. 
Pretože ak kvapalina v mrazoch stuh-
ne, môže prasknúť nielen chladič, ale 
aj celý blok motora. Chladiaca kvapali-
na by sa mala kompletne vymeniť raz 
za tri roky, pretože časom stráca svoje 
antikorózne vlastnosti.   
Osvetlenie – význam svetlometov 
- „blikačiek“ - a koncových reflekto-
rov narastá práve v zimnom období, 
vzhľadom k zníženej viditeľnosti. Skon-
trolujte funkciu osvetlenia, či máte vo 
vozidle náhradné žiarovky, a ak máte 
žiarovky staršie alebo opotrebené, 
vymeňte ich. V zime osvetlenie auto-
mobilu používate častejšie, žiarovky sú 
viac namáhané a ich prípadná výmena 
v mrazoch na ceste nie je príjemná. 
Brzdy –nepotrebujú špeciálnu prípra-
vu na zimu, pretože by mali byť v po- 
riadku počas celého roka, ale v zimnom 
období narastá ich dôležitosť. Skontro-
lujte množstvo brzdovej kvapaliny, od-
porúčame aspoň jeden krát za rok, dať 
zmerať jej bod varu a tesnosť brzdovej 
sústavy, opotrebenie obloženia a na-
stavenie brzdného účinku na jednotli-
vé kolesá. Nedostatočné nastavenie sa 
v lete môžete prejaviť iba ako drobná 
nepríjemnosť pri riadení, na vlhkej a 
namrznutej vozovke však môže dôjsť 
k tragédii. Majitelia starších vozidiel 
by nemali zabudnúť ošetriť lanovody 
ručnej brzdy.

IMPA – zo života na cestách
Ľubomír Kýpeť,  
vedúci servisu spoločnosti  
IMPA Bratislava, a. s., 
Dealer roka 2011 
za zn. ŠKODA, a. s.  

www.impa.sk   
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Muž
s ľahkou 
paličkou

Ty si mestský človek aj profe-
sia, ktorú si si zvolil, je čisto 
mestská. Ako a čím si ťa prí-
roda podmanila?

 Príroda si človeka nemusí 
podmaňovať; ona to nepotre-
buje. Dokonca ju majú radi aj 
tí, čo jej ubližujú. Detstvo som 
prežil v Karlovej Vsi v rodin-
nom dome s veľkou záhradou. 
Karlova Ves bola vtedy vlastne 
dedina, predstavovala vidiec-
ke predmestie Bratislavy, ale 
už vtedy do nej patrila. Takže 
som okrem mestského chalana 
bol aj dedinčan. Do základnej 
školy som chodil na Palackého 
ulici, kde sa grupovali aj partie 
chlapcov z Podhradia; jedna z 
nich mi bola dosť blízka. V tom 
čase však aj stred Bratislavy 
bola čiastočne príroda. 

Spolu s Jožkom Baranom – 
nedávno zosnulým fotogra-
fom Smeny, s Oskarom (Hu-
gom) Kráľom, legendárnym 
moderátorom Televízneho 
klubu mladých, inak hlav-
ným sekretárom Smeny, a s 
redaktorom Jánom Kamenis-
tým ste podnikali turistické 
výpravy po Slovensku. Kým 
Július Satinský si na podob-
ných výpravách písal denník, 
vaše splavovanie riek a turis-
tické objavovanie dolín a hôr 
zostalo iba na stránkach den-
nej tlače...

 Hlavný organizátor týchto 
výletov bol Jano Kamenistý, 
ktorý sa skutočne inšpiroval 
svojím veľkým vzorom Julom 
Satinským. Tak sme sa s Oska-
rom Kráľom a Jožom Baranom 
stali Janovými partiakmi za 
„satinskovským“ dobrodruž-
stvom. Preto zákonite muselo 
byť (podľa vzoru Satinského) 
vtipné všetko, čo až také vtip-
né nebolo. No keďže sme mali 
(tí, čo žijeme, aj máme) Jana 
radi, dopriali sme mu radosť 
z jeho kanadských žartíkov. 

Viac-menej celý svoj profesionálny život 
strávil v Smene so „zrkadlami“  a ceruzkou 
v ruke, kreslil denníkovú podobu, ale aj 
víkendovú Smenu na nedeľu. Po rozdelení 
redakcie odišiel so vzbúrencami do novo-
založeného denníka SME. Zároveň externe 
s Eugenom Gindlom celé roky pripravoval 
časopis Kozmos. To robí dodnes. Ale už 
vyše 20 rokov to robí všetko za počítačom, 
až po konečnú podobu pred tlačou.  Našiel 
si však ešte nový vesmír – Vysoké Tatry a 
ich plesá. O tom napísal aj nafotil knihu 
Chodníky k plesám. (Ikar 2011)
Petržalčan Milan Lackovič.

Viac-menej celý svoj profesionálny život 
strávil v Smene so „zrkadlami“  a ceruzkou 
v ruke, kreslil denníkovú podobu, ale aj 

Zrkadlá a plesá 

Z hľadiska obtiažnosti hod-
notím tie túry ako dosť ľahké, 
krátke (nanajvýš stredne dlhé), 
čiže fyzicky nenáročné, vždy 
zamerané na cieľové objekty 
(napríklad Oravsko-kysuc-
ká lesná železnica či prameň 
Čierneho Váhu). 

Čo potrebuješ na tie kopce? 
A chodievaš sám?

 Zdravé kĺby, dobré pľúca 
a kondíciu. A najmä kvalit-
nú obuv, nie takú, čo sa ako 
kvalitná iba tvári. Turistickí 

partneri ma istým spôsobom 
obmedzujú. Raz za rok chodím 
pravidelne na niekoľko dní do 
Tatier s priateľom Peťom Je-
žom, ale nejaké túry som už 
robil aj so 75-ročným exhoro-
lezcom Milanom Rybanským, 
s bývalým novinárom z Večer-
níka Jurajom Tevecom, s dob-
rovoľným strážcom TANAP-u 
Lacom Scheirichom a horským 
vodcom Róbertom Turjaníkom.

Prečo ťa uchvátili práve tat-
ranské plesá?

 Povedzme, že som tak trochu 
zúročil cit, ktorý vo mne vypes-
toval časopis Kozmos. Voda 
predsa predstavuje tú najúžas-
nejšiu jedinečnosť tejto plané-
ty... Priznám sa však, že som bol 
nastavený prízemnejšie: pri ple-
se som si sadol na kameň, niečo 
som si zajedol a napil som sa. 
Takže ma spočiatku občas viac 
lákal ten odpočinok ako samo 
pleso. (Je to predsa len nenároč-
nejší cieľ ako štít, vravieval som 
si, ale to by som v niektorých 
prípadoch už dnes odvolal.) 
A potom som začal plesá „zbie-
rať“, ako niekto zbiera známky 
či zápalkové škatuľky. Nakoniec 
som tomu celkom podľahol. Ob-
čas sa to podobá až na posadnu-
tosť. Vyleziem hoci na tatranský 
štít, ale ten mi je „ukradnutý“, 
ja totiž aj na štít idem zväčša 
za plesami. Neraz je to lotéria: 

Uvidím, či neuvidím zhora tie 
plesá, ktoré predpokladám? 
Tatranské štíty tu budú aj o sto 
či o tisíc rokov. Ale ktoré plesá 
tu ešte vtedy budú? 

Vo svojej knižke si zakreslil 
„mapky“ – ktoré mi pripomí-
najú už spomínané novinové 
zrkadlá. Ako si vôbec prišiel 
na to, že sa tam kdesi v hĺbke 
hôr skrývajú plesá?

 Kniha je vlastne obyčajný 
bedeker a jej prvoradým cieľom 
je ukázať prístupový chodník 
k plesám. Mal som pocit, že na 
to stačia aj takéto schémy. Sú 
na nich aj rozpisové časy (koľ-
ko trvá z bodu A do bodu B). 
Uvádzam len značené turis-
tické trasy, lebo tie neznačené 
by mohli nedisciplinovaných 
turistov navádzať na porušo-
vanie predpisov. Na starých 
mapách z prvej polovice mi-
nulého storočia (napríklad 
na mape J. Hlaváčka podľa 
horolezeckých sprievodcov 
Kroutila a Gellnera) sú za-
kreslené aj menšie plesá, kto-
ré vo viacerých prípadoch už 
neexistujú. Tie musím naozaj 
hľadať, a priznávam, že často 
neúspešne. Ale rovnako ťažko 
sa hľadajú aj tie plesá, ktoré 
sú aj na najnovších mapách, 
ale voda sa v nich nevyskytla 
už minimálne tri roky, teda za 
celý čas, čo ich sledujem. 

Možno je to trochu trúfalé, že som 
sa podujal na fotografi cko-bedekrovú 

knihu o plesách na Slovensku. Nie som Tat-
ranec ani horolezec, ba ani fotograf. 
Do tatranských kopcov som sa tak naozajst-
ne a s fotoaparátom prvý raz vybral v roku 
2004 ako 61-ročný dôchodca. Pochopiteľne, 
bol som v Tatrách aj predtým, ale nikdy som 
sa nedostal ďalej ako k vodopádom na Stu-
denom potoku, k Štrbskému plesu a Skalna-
tému plesu. Čaro tvrdého šliapania do kopca 
po kameňoch som objavil až ako senior. 
Možno to bude inšpirovať aj iných dôchod-
cov, ktorí majú už viac voľného času a ešte 
dostatok síl, aby dokázali chodiť v dolinách 
pod tatranskými štítmi.“. 
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Zrkadlá a plesá 
potom hore kopcom, dolu 
kopcom, a už neviem, kde 
je sever (kompas nenosím). 
A potom sa pustiť nejakým 
chodníkom, že uvidím, kam 
ma zavedie... Zopárkrát sa mi 
to celkom úspešne podarilo. 
Je to adrenalín... A zver? Pre 
medvede človek nie je „lovná“, 
človeku sa medveď vyhne, len 
čo ho zacíti. Za čo medveďo-
vi stojím, to mi raz jeden aj 
odkázal v podobe kôpky pri 
mojom bicykli odloženom v 
kosodrevine (bola to neštan-
dardná túra, lebo som zarytý 
pešiak).

Zostávaš v horách aj v noci? 
Ako a kde spávaš?

 V noci iba cestujem. Tat-
ry sú malé veľhory preto, že 
všetko sa dá stihnúť za jeden 
deň. Nie sú tam také dlhé ná-
behy ako povedzme v Alpách. 
Nie som tramp ani horolezec. 
Vlastne som starý chlap, čo 
potrebuje posteľ. Ja na posteľ 
nedám dopustiť. Počas jednej 
túry aj tak prejdem od obce po 
obec cez pásmo lesa, pásmo 
kosodreviny a alpské pásmo 
skál. Keď treba (čiže keď sa 
koniec túry alebo jej začiatok 
mierne prekrýva s tmou, nie s 
nocou), nasadím si čelenkové 
svetlo. Vďaka tomu som na-
príklad nafotil východ slnka 
pri Jamskom plese. Ak musím 
na noc zostať niekde v horách, 

tak iba na vysokohorských 
chatách; podľa toho si aj trasu 
naplánujem.

S kým na svojej či o svojej 
túre debatuješ? Môžeš sa 
vydať na nepoznanú cestu aj 
bez horského vodcu?

 Na túrach najradšej neho-
vorím s nikým. Až po túre s 
kamarátmi. S vybranými. Pre-
to mi vyhovuje chodiť sám. 
Už sa v Tatrách celkom slušne 
orientujem. To aj musím, keď 
chcem nakuknúť do každé-
ho karu a „čítať“ terén, aby 
som zistil, ako sa v poľadovej 
dobe tvorili morény a kadiaľ 
sa v danej oblasti tiahli. Skoro 
ako rodený Tatranec... no nie 
celkom tak. S horským vod-
com nechodím. Toho by som 
si musel zaplatiť, najmä ak by 
som chcel ísť na Gerlach. Tam 
idú tak či tak len turistickí 
snobi, aby mohli povedať, že 
boli na najvyššom tatranskom 
končiari. A načo by som ja 
chodil na Gerlach? Je na ňom 
nejaké pleso?

Ako grafi k si videl v časopi-
se Kozmos veľa hviezd, kto-
ré majú svojich objaviteľov. 
Objavil si aj ty vo svojom 
„kozme“ – Tatrách – nejaké 
pleso, ktoré by mohlo niesť 
tvoje meno?

 Nemusí niesť moje meno, 
celkom by mi stačilo, keby 
som ho objavil. Mám v hlave 
také skryté miesta v najdiv-
ších tatranských oblastiach. 
Sú to niektoré bočné doliny 
Tichej doliny, kde nevedú ani 
chodníky určené pre pracov-
níkov TANAP-u. A azda sú 
tam aj plieska, ktoré pozná 
len divá zver. Možno by mi 
stačilo, keby som potvrdil 
Cywińského objav plies v 
doline Malé Licierovo. Zatiaľ 
však len plesá zratúvam (čo 
je už samo problematické). A 
to som sa ešte nedostal k tým 
na poľskej strane Tatier. Obá-
vam sa však, že keď spočítam 
všetky plesá, skončím ako ten 
mních z Clarkovej poviedky, 
ktorý zratúval hviezdy, a keď 
zarátal poslednú, začali tie 
lampášiky na nebi zhasínať, 
až všetky zhasli. Azda i ja 
dorátam plesá a ony stratia 
vodu. Hoci nakoniec sa to aj 
tak raz stane.

Zhovárala sa 
 Gabriela Rothmayerová

odniekiaľ z vrcholu do doliny), 
čiapku. A povolenie o vstupe 
do chránených pásem, lebo 
v poslednom čase rangeri 
napríklad pred nástupom do 
Žabej Bielovodskej doliny 
s obľubou za 66 eur nachytá-
vajú Poliakov.

Koľko jedla a pitia si musíš 
nachystať? 

 Stačí mi jeden „lepák“, lebo 
počas túry väčšinou nejem. 
Vodu si do 7-decovej fľaše be-
riem z vodovodu a vo vyšších 
partiách (nad chatami) sa 
napijem z potoka. Niekedy si 
beriem banán (kvôli draslíku), 
ale ten má tendenciu roz-
mliaždiť sa. Ovocie je však na 
tatranskú túru vhodnejšie ako 
obložený chlieb. Dôležitý je aj 
cukor, u mňa aj preto, aby som 
si pomohol, keby som mal hy-
poglykemický stav.

Nemáš niekedy strach, že 
zablúdiš? Alebo že ťa stret-
ne zver, ktorú vyplašíš a ona 
preto na teba zaútočí?

 Myslím si, že skôr zablú-
dim v Petržalke, kde mám 
trvalé bydlisko ako v horách. 
Ale pritom rád „sa nechám 
zablúdiť“. Po šesťdesiatke som 
si kúpil byt na Muránskej pla-
nine, a tu to skúšam. Stačí na 
neznačených chodníkoch ísť 
kúsok vľavo, potom vpravo, 

Kým si ich do knihy nafotil, 
musel si si teda cestu k nim 
prekliesniť?

 V knihe až tak ťažko do-
stupné plesá nemám. Hoci 
k takému Nižnému Terianske-
mu plesu je neznačený chod-
ník chránenou Nefcerskou 
dolinou, kde pôvodný chodník 
v oblasti kosodreviny už vlast-
ne neexistuje. To isté platí aj 
o Slavkovskej doline.

Ako sa na túru pripravuješ?
 Sú túry, na ktoré sa pripra-

vím maximálne. Rozpíšem si 
časy, ktoré sa snažím dodržať. 
Ide zvyčajne o dlhé pochody, 
maximálne však do 30 až 40 
km. Ak mám v ceste 2 – 3 hor-
ské sedlá s prevýšením vyše 
1 km, to si musím nasadiť latku 
vyššie, čiže vedieť, kde budem 
musieť ísť oveľa rýchlejšie, ako 
uvádzajú rozpisové časy. Dosť 
často sa do Tatier vyberiem aj 
len tak na blind, pred polno-
cou si v Bratislave zmyslím, že 
idem, hodím veci do ruksaku a 
bežím na „nočák“.

Čo si nosíš v batohu? 
 Tričko na prezlečenie, san-

dále na prezutie, vetrovku, 
sveter, pršiplášť. Samozrej-
me, palice, ponožky, rukavice 
(keď je zima dvoje, lebo keď 
má človek len jeden pár, urči-
te mu jedna rukavica spadne 

Malé Žabie Javorové pleso má tvar srdca.

Na Zmrzlom plese (Ťažká dolina) sa zosuvmi lavín vytvára 
„novomoréna“, ktorá v ňom urobila 4 metre vysoký ostrov.

Na Vyšnej Batizovskej rovni nad Kostolíkom sú miniatúrne 
Batizovské oká, ktoré sa uvádzajú aj v odbornej literatúre.
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ponúkame

S A M O S P R ÁVA

V blízkosti Sadu Janka Kráľa 
sa začal stavebný ruch

„Ide o úplne inú stavbu - Po-
lyfunkčné centrum Einsteino-
va ul. Bratislava, objekt po-
lyfunkčný dom a hotel, ktorú 
realizuje spoločnosť IPD 
– INTERNATIONAL PRO- 
PERTY DEVELOPMENT. 
Územné rozhodnutie na-
dobudla táto stavba v roku 
2007 a stavebné povolenie 
v roku 2008,“ odpovedala 
nám Katarína Macenková 
z tlačového referátu miest-
neho úradu s dôvetkom, že 
to bolo ešte pred nástupom 
súčasného vedenia mestskej 
časti. Chceli sme vedieť, o 
akú stavbu ide, akú bude 
mať výšku či rozsah. Podľa 
vyjadrenia stavebného úra-
du ide o polyfunkčný dom, 
hotel a garáže, pričom stav-
ba má 2 podzemné podlažia, 
17 nadzemných podlaží v 
časti polyfunkčný dom a 8 
nadzemných podlaží v hote-
lovej časti. 

Zaujímalo nás aj to, čo je  
s už spomínaným objektom 
Bajo, voči ktorému sa mala 
údajne spisovať aj petícia. 
„Áno, petícia, ktorú pod-
ľa zverejnených informácií 
organizovala Iveta Plše-
ková, nám bola doručená, 
i keď ako zaujímavosť by 
som uviedla, že ju podpísa-
lo celkom 6 ľudí s trvalým 

Napriek tomu, že pre Bra-
tislavský kraj sú možnos-

ti čerpania veľmi obmedzené, 
Petržalka využíva, či už samo-
statne, alebo v spolupráci s iný-
mi samosprávami, aj to málo 
možností, ktoré má. Okrem 
využívania európskych peňazí 
mestská časť pravidelne sledu-
je možnosti využitia rôznych 
grantov. Rovnako sa snaží zís-
kať nepriame doplnkové finan-
cie zaväzovaním investorov, 
aby pri výstavbách mysleli na 
detské ihriská, parkoviská či 
infraštruktúru. Ďalším zdrojom 
financií do rozpočtu sú príspev-

ky sponzorov – napr. Obchod-
né centrum Aupark prispelo 
sumou 19-tisíc  eur na úpravu 
Sadu Janka Kráľa. Cieľom tých-
to krokov je zabezpečiť Petržal-
čanom kvalitu života.

Vďaka úspešnému projektu 
sa Petržalke podarilo získať fi-
nančné prostriedky na obnovu 
Vlasteneckého námestia. Na 
jeho komplexnú rekonštrukciu 
získala financie z fondov Európ-
skej únie ako nenávratný prí-
spevok vo výške 195-tisíc eur.  
Podobne to samospráva skúša 
aj pri revitalizácii námestia v 
Ovsišti. Petržalka participuje 

aj na dobudovaní cyklotrasy 
v úseku od železničnej stani-
ce až po hranicu s Rakúskom 
na Kopčianskej ulici. Finančné 
prostriedky vo výške 142-tisíc  
eur čerpá v spolupráci s mest-
skou časťou Rusovce.  

V spolupráci s hlavným mes-
tom podala Petržalka žiadosť o 
finančný príspevok vo  výške 
4,2 mil. eur na elektronizáciu 
služieb, z toho pre Petržalku 
má byť vyčlenených 81-tisíc 
eur. Vytvorenie integrovaného 
informačného systému mesta 
prinesie zvýšenie komfortu pri 
komunikácii medzi verejnos-

ťou a mestom či mestskými 
časťami. 

Pod taktovkou hlavného 
mesta je Petržalka (spolu s ďal-
šími 5 mestskými časťami) za-
pojená aj do projektu ISRMO 
- Integrovaný systém rozvoja 
mestských častí, kde celková 
finančná náročnosť projek-
tu predstavuje 4,2 mil. eur. 
Petržalka má záujem z časti 
týchto financií obnoviť Komu-
nitné centrum Ludus a vytvo-
riť z neho otvorený divadelný 
priestor a priestor na krúžkovú 
činnosť. Vďaka týmto zdrojom 
chce Petržalka rekonštruovať 
ZŠ Prokofievova, bytové domy 
Kopčany, bytový dom Čapa-
jevova. V rámci ISRMO  chce 
Petržalka upraviť aj priestran-
stvo v minulosti známe ako 
Námestie českého ľudu a vy-
tvoriť tak z neho atraktívne a 
bezpečné verejné priestranstvo 
využiteľné na stretávanie sa ob-
čanov a trávenie voľného času. 

Petržalka využíva všetky možnosti získania finančných prostriedkov, 
ktoré má. Vzhľadom na nelichotivú finančnú situáciu v samosprá-
ve, hľadá dostupné finančné prostriedky aj mimo vlastných zdrojov. 
Jednou z takýchto možností je využívanie štrukturálnych fondov 
Európskej únie

Do redakcie nám telefonovali viacerí Petržalčania, ktorých zaujalo, 
že pri Sade Janka Kráľa začína rásť stavba, proti ktorej sa pred nie-
koľkými mesiacmi zdvihla vlna protestu a ktorá rozvírila hladinu 
verejnej mienky. Na petržalskom miestnom úrade sme sa preto  
informovali, či oplotený pozemok a bagre medzi Einsteinovou  
a sadom súvisia s touto investíciou.

pobytom v Humennom. 
Bez ohľadu na to starosta 
Petržalky Vladimír Bajan 
už v štádiu územného ko-
nania túto investíciu za-
stavil, takže táto stavba sa 
pre túto chvíľu realizovať 
nebude,“ informovala nás 
Katarína Macenková.

O stanovisko sme telefo-
nicky požiadali aj starostu 
Petržalky Vladimíra Ba-
jana, keďže „kauza“ okolo 
objektu Bajo, ktorý projek-
toval jeho brat, sa ho osob-
ne týkala. Podľa jeho slov 
aj jemu sa ozývajú ľudia,  
a sú sklamaní z toho, že 
stavbu Bajo predsa len pre-
sadil. „Aj ja som sklamaný, 
ale skôr z toho, že okolo 
tejto stavby sa akýmsi poči-
nom nerobí také haló, ako 
okolo tej, ktorá sa spájala 
so mnou. Môžem sa len 
pýtať, prečo, ale odpoveď 
je asi len tá, že na Sloven-
sku je to tak,“ povedal sta-
rosta a dodal, že je to o to 
absurdnejšie, že organizá-
torka petície proti stavbe 
Bajo bola v čase, keď bola 
povolená polyfunkčná bu-
dova, ktorá sa teraz začala 
stavať, poslankyňou miest-
neho zastupiteľstva.

(red)
foto: redakcia PN

Mestská časť Petržalka tiež 
využíva možnosti rôznych 
grantov. V rámci výzvy spo-
ločnosti Baumit „Tu sa nám 
páči, tu chceme žiť“ prihlásila 
projekt, ktorého cieľom je za-
traktívniť dnes veľmi populár-
ny bežecký šport aj v Petržalke.  
V rámci projektu Nadácie 
Orange „Školy pre budúcnosť“ 
sa pokúša získať finančné 
zdroje, ktoré by pomohli pri 
nedávno odštartovanom pro-
jekte Petržalská superškola.  
S nadáciou Orange Petržalka 
užšie spolupracuje aj pri pro-
jekte Reťaz skúseností – most 
generácií, ktorý spája nadše-
nie mladých so skúsenosťami 
seniorov. Dobudovať atletickú 
dráhu v športovom areáli ZŠ 
Budatínska chce mestská časť 
aj vďaka financiám z Nadácie 
Slovenskej sporiteľne, ktorá má 
pre takéto účely tzv. Otvorený 
grantový program 2012. 

(upr) 

Hľadanie peňazí – neľahká úloha
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 Už je načase!
Novela zákona, ktorým sa upravujú 
podmienky držania psov, bola už aj 
spoločenskou objednávkou, najmä 
po medializovaných útokoch psov 
na človeka. Návrh, ktorý prešiel na 
rokovaní vlády, je pomerne prísny 
a mnoho držiteľov psov sa s ním 
nestotožňuje. Z môjho pohľadu je 
dôležité, že sa do zákona zavádzajú 
dve nové de� nície – pes so sprísne-
ným držaním a kríženec. Diskusie, 
ktoré vznikajú k týmto pojmom, sú 
pochopiteľné, pretože každý z dr-
žiteľov spomenutého plemena sa 
cíti dotknutý. No na strane druhej, 
asi nikdy sa nám nepodarí vytvoriť 
úplne objektívny rámec. Pozitívne 
vnímam snahu eliminovať držanie 
„veľkých“ psov v bytových domoch, 
čo sa stáva pravidlom aj v našej 
mestskej časti. Myslím si, že niektoré 
plemená do malých bytov nepatria. 

Problematickým bodom môže byť 
aj voľný pohyb psa. V novele je voľ-
ný pohyb psa zakázaný v celej obci. 
Obec bude mať povinnosť označiť 
miesta, kde sa psy budú môcť voľne 
pohybovať. Lenže pri určení veľkosti 
plochy by mala prihliadať na počet 
evidovaných psov. Tu narážame na 
problém, keďže dobre vieme, že po-
čet evidovaných psov nie je totožný 
s počtom psov, ktoré obyvatelia na 
území Petržalky chovajú. 

V každom prípade ide o novelu, 
ktorú ešte čaká schvaľovanie v par-
lamente a výsledok môže byť úplne 
iný, ako predkladá vláda. Počkajme 
si na výsledok. 

Ľubica Škorvaneková 

Z redakčnej pošty
Pri nedeľnej prechádzke 
popri Malom Draždiaku 
som natrafi l na polostrov-
čeku na takéto pekné záti-
šie. Keďže je tam ohnisko, 
ktoré nie je tabuľou ozna-
čené ako legálne, nenachá-
dza sa tam ani smetný kôš 
a „milovníci prírody“, ktorí 

Bordel po 
„milovníkoch“ prírody

si tam chodia opekať, há-
džu prázdne fľaše, plastové 
taniere a všetko ostatné na 
jednu kopu. Písal som aj 
starostovi, zatiaľ bez ohla-
su.  Bol by až taký veľký 
problém osadiť tam jeden 
smetný kôš, tak ako to je pri 
ďalších dvoch povolených 
ohniskách, kde sa pravidel-

ne vyberajú? Ten odpad sa 
tam určite hromadí už od 
leta. A vôbec nedokážem 
pochopiť rozmýšľanie tých 
ľudí, ktorí sa vyberú ope-
kať si do prírody, dajú si 
tú námahu, aby boli v prí-
jemnom prostredí a potom 
ho kompletne ,,zasvinia“.

Martin Kleibl
 

O stanovisko sme požia-
dali Katarínu Macenkovú 
z tlačového referátu kancelá-
rie starostu Petržalky: 

Je nám ľúto, že sú medzi 
nami aj takí Petržalčania, 
ktorí si nevážia prírodu. Toto 
ohnisko nie je legálne, ľudia 
by tam vôbec nemali zakladať 
oheň, porušujú tým zákon. 
Petržalka má 6 ofi ciálnych 
miest, kde je možné urobiť si s 
priateľmi a rodinou opekačku. 
O tieto miesta sa mestská časť 
prostredníctvo Miestneho 
podniku Verejnoprospešných 
služieb stará, čistí ich, dopĺňa 
drevo, aby ľudia neolamovali 
stromy. Petržalská samo-
správa nepokladá za vhodné 
osádzať smetné koše úplne 
všade, v tomto prípade ide 
o lužné lesy, navyše konkrétny 
pozemok nemá vlastníka.

Okolie Malého Draždiaka 
dobrovoľne čistia pracovníci 
miestneho úradu z oddelenia 
životného prostredia, podob-
ne  ako to urobili aj v iných 
lokalitách už viackrát v mi-
nulosti. 

(red)

moch nerieši navrhovaný zá-
kon nič z reálnych problémov 
obyčajných ľudí v mestách a 
sídliskách. Naopak, rozšíre-
nie ďalších úloh pre obce bez 
fi nančného krytia je zjavne v 
rozpore s ústavným zákonom 
o rozpočtovej zodpovednosti,“ 
dodal Bajan. Samosprávy to-
tiž bojujú o prežitie a nemajú 
fi nančné prostriedky na plne-
nie tejto kompetencie. 
Ďalej starosta vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že 
predkladateľ je ochotný ak-
ceptovať, okrem iného, aj 
takéto stanovisko Slobody 
zvierat: „Súčasne žiadame o 
úplné vypustenie označenia 
a defi nície nežiaduceho psa 
a opätovné prehodnotenie 
opatrení nastavených pre 
psov so sprísnenou kontrolou, 

z hľadiska ich pohody a zdra-
via.“ (www.slobodazvierat.
sk, 2. 10. 2012). „A to som si 
naivne myslel, že chceme rie-
šiť pohodu, zdravie a životy 
našich spoluobyvateľov, kto-
rí sa dopustili jedinej chyby, 
a to, že majú nezodpoved-
ných a arogantných majiteľov 
psov, ktorými sú pravidel-
ne napádaní, nedobrovoľne 
v susedstve.“ dodáva Bajan. 
Prvoradá by podľa starostu 
mala byť bezpečnosť ľudí. 
„Netvrdím, aby sme nechrá-
nili psov, ale nie na úkor ľudí 
a ich bezpečia, nemôžeme do-
voliť, aby sa mamičky báli o 
svoje deti, alebo aby sa seniori 
báli ísť na prechádzku. A toto 
návrh novely zákona nerieši,“  
vysvetľuje Bajan. 

(red) 

Vladimír Bajan je sklamaný z postupu,
akým sa uberá novela zákona o držaní psov
„S veľkým znepokojením sledujem ďalšiu verziu zákona, 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,“ 
zhodnotil pre PN ďalší návrh novely zákona o držaní psov 
starosta Vladimír Bajan.

 K.O. smrti
Pri dnešnom rýchlom vývoji a využívaní moder-
ných technológií sa rýchlo rozširuje aj ľudské po-
znanie vesmíru, života, človeka, a to práve vďaka 
pribúdajúcim objavom vo všetkých vedných 
disciplínach. 
Najmä oblasť medicíny zaujíma nielen vedcov, ale aj laikov, 
pretože predĺženie zdravia, mladosti alebo liečba smrteľných 
chorôb sú témy, ktoré všetci pozorne sledujeme v nádeji, že sa 
nám raz podarí dať K.O. aj starnutiu a smrti. Práve smrť je niečo 
obávané až mystické, pred čím máme rešpekt, strach, na čo (ak 
už musíme) hľadíme najradšej z  diaľky a s odstupom. Vyskytujú 
sa aj prípady ľudí, ktorí sa prebrali z klinickej smrti, ako naprí-
klad doktor medicíny George Ritchie, ktorý mal oproti svojim 
kolegom  výhodu vlastnej skúsenosti pri skúmaní procesu zo-
mierania a smrti. Jeho príbeh inšpiroval aj ďalších, ktorí sa tejto 
téme venujú a došli k prekvapujúcemu objavu – našli a spoznali 
niekoho, kto K.O. smrti dal.  Pozrieť si jeho príbeh môžete 18. 11. 
o 18. h v DK Zrkadlový háj.

Podľa neho Minister-
stvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR (ďalej len 
predkladateľ) postupne ustu-
puje tlaku rôznych kynologic-
kých spolkov a lobistov, čím 
sa zo zákona postupne stáva 
nepoužiteľný a nič neriešiaci 
dokument. „Ministerstvo sa 
obracia na Slobodu zvierat a 
rôzne kynologické spolky, ktoré 
obhajujú vlastné záujmy a na 
bezpečnosť ľudí akoby sa zabú-
dalo. Vyradením kategórie ne-
žiaducich psov, benevolenciou 
pri ich chove v bytových do-
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Okrem iného sa venovali 
aj návrhom všeobecne 

záväzných nariadení (VZN).  
Jedným z nich bol aj návrh 
VZN o školských obvodoch 
základných škôl, ktorý súvisí 
s výstavbou nových domov, 
so vznikom nových ulíc, kto-

Poslanci rokovali 
aj o nových pravidlách
V čase uzávierky tohto čísla PN, sa v kongreso-
vej sále Technopolservisu stretli petržalskí po-
slanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

ré je potrebné začleniť do 
školských obvodov. Ďalším 
návrhom bolo VZN o pra-
vidlách času predaja v ob-
chode a času prevádzky, kto-
rým mestská časť reaguje na 
podnety a sťažnosti na sprá-
vanie sa prevádzkovateľov, 
ako aj zákazníkov v týchto 
prevádzkach. Jeho cieľom je 
dosiahnutie takého stavu, z 
ktorého budú zrejmé presné 
podmienky, za ktorých je v 
Petržalke možné vykonávať 
túto podnikateľskú činnosť. 
Ďalším návrhom bolo VZN 
o miestnych daniach, v kto-
rom mestská časť len upra-
vuje dane zaokrúhlením na 
celé jednotky, nejde teda o 
zvyšovanie daní. 

Poslanci rokovali tiež  o 
návrhu Komunitného plánu 
rozvoja sociálnych služieb 
v Petržalke. Petržalská sa-
mospráva vypracovala jeho 
aktualizáciu, ktorej cieľom 
bolo predovšetkým zistiť tie 
sociálne služby, ktoré obča-
nia reálne potrebujú a ktoré 
potreba napĺňať. 

Podrobnejšie sa k rokova-
niu petržalských poslancov 
vrátime v ďalšom čísle PN.

(red)

Najlepší tatkovia jazdia na novom modeli ŠKODA Rapid! Spoznajte moderné rodinné auto už od 11 111 €!
Čisté, elegantné krivky, nadčasový, odvážne pôsobiaci dizajn a veľkorysý priestor oceníte v každej situácii. 
Presvedčte sa sami o kvalitách nového modelu ŠKODA Rapid. Príďte si ho k nám otestovať a my Vás 
za to navyše odmeníme darčekom. 
www.skoda-auto.sk
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Panónska cesta 23, Bratislava – Petržalka E-mail: info@impa.sk, www.impa.sk

®
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Kultúrne zariadenia Petržalky
program od 16. novembra do 30. novembra 

   DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ 

18. 11./10. h – Nedeľné filmové rozprávkové 
dopoludnie - Martinko Klingáč, film SR, 70 min.,  
r. Ľuba Vančíková 
20. a 21. 11./19. h – Zamilovat se... – divadelné 
predstavenie pražského Divadla Kalich, autor Noel 
Coward, úprava a réžia Jakub Nvota, hrajú Jana  
Paulová a Pavel Zedníček 
23. 11./18. h – 20. výročie DFS Gerulata z Ruso-
viec, vystúpenie detského folklórneho súboru
24. a 25. 11./9. h – Nipponfest a Hangukon, ja-
ponský a kórejský festival
27. 11./15. h – Nestarnúce melódie, Katarínska 
zábava, tanečno-zábavné popoludnie s hudobnou 
skupinou Diadém
30. 11./19. h – Večer autentického folklóru. Pred-
staví sa obec Bacúch, účinkujú: folklórna skupina 
Bacúšan, sólisti Slavomír Bridiš a Jozef Víglaský. Na 
záver programu bude spoločenské posedenie pri ľu-
dovej hudbe a občerstvení domácimi špecialitami. 
Realizované s podporou Nadácie Vladimíra Bajana, 
Ministerstva kultúry SR a BSK
Klubová činnosť
21. 11./10. h – Lietajúce šarkany, tvorivé dielne 
pre MŠ
22. 11./15. h – Skús to s nami - Patchwork, tvorivá 
dielňa
29. 11./15. h – Rok vo zvykoch nášho ľudu, klu-
bové podujatie pre občanov dôchodkového veku
Koncerty v Klube za zrkadlom 
22. 11./20. h - KALE a Ricky Šarkozi 
 
   DOM KULTÚRY LÚKY 

18. 11./15. h – Nedeľný čaj o tretej, do tanca hrá 
skupina Saturn
20. 11./19. h – Zelená pošta – Pavol Hammel, 
Marián Varga, Fedor Frešo, Fero Griglák, Martin 
Valihora, Peter Preložník, legendárny album v kon-
certnej podobe
22. 11./19. h – Cestovateľský klub: Kirgizsko - 
krajina koní a kumysu, Uzbekistan - Veľký brat ťa 
sleduje. Dve extrémne odlišné krajiny sa oplatí za-
žiť. Fotoprezentácia s prednáškou cestovateľa Mgr. 
Pavla Bláhu
23. 11./19. h – Music club, Transport Puzzle, 

LEaD (electro-acoustic ambient and noise music)
25. 11./15. h – Nedeľný čaj o tretej, do tanca hrá 
skupina Richter Band
30. 11./19. h – Folk blues session 2012, XII. roč-
ník festivalu bluesu a folk bluesu, Milan Konfráter 
Blues Band, Julian Socha (VB), Hospic, Petra Bör-
nerová duo (ČR/SR), Ádám Bornemissza (Maď.),  
B. & The MoneyMakers
Kreslíme s našimi deťmi
Utorky/10. - 11. h: Spoznávanie rôznych výtvar-
ných techník hravou formou
Pre mamičky s deťmi
Stredy/9.30 – 11.30 h: Hráme sa na rozprávku
Piatky/9.30 – 11.30: Detské hry, pesničky a po-
vedačky      
Pre deti i dospelých 
Štvrtky/14.00 – 17.30 h: Voľné hranie spoločen-
ských stolových hier  
Nedele v detskej herni
25. 11./10. -13. h: Stolové hry pre celú rodinu 

...CC CENTRUM 

18. 11./18. h – Momentum musicum, cyklus ko-
morných koncertov Portréty. Účinkujú žiaci a pe-
dagógovia ZUŠ Ľudovíta Rajtera (Bratislava), uvá-
dza Adrian Rajter. 
Výstavy
15. - 30. 11. Klaunova baletka, výber z tvorby aka-
demického maliara Milana Herényiho
Kluby
28. 11. / 17. h – Danubius bonsai klub

   PETRŽALSKÉ KINÁ 

ARTKINO ZA ZRKADLOM 
Premietanie v nedeľu, pondelok, stredu o 20.01 h
18. 11. – Minister, r. P. Schöller, Francúzsko/Bel-
gicko, 2011, 115 min.
19. 11.  – Ahoj! Ako sa máš?, r. A. Maftei, Rumun-
sko, 2010, 104 min. 
25. 11./20:31 – Crulic – cesta na onen svet,  
r. A. Damian, Rumunsko/Poľsko, 2011, 73 min.
26. 11.  – Dobrý syn, r. Z. Bergroth, Fínsko, 2011, 
88 min.
28. 11. – Kuma, r. U. Dag, Rakúsko 2012, 93 min.

 (Zmena programu vyhradená)

 
Ochutnajte rezeň 
bacúšskeho pytliaka
V DK Zrkadlový háj sa 30. novembra  
o 19. h (piatok) v DK Zrkadlový háj  
predstaví folklórna skupina Bacúšan. 

Dedina Bacúch leží  
v srdci Slovenska a 
patrí k obciam zdru-
žených v mikroregi-
óne Horehron. Pre-
krásnou prírodou, 
rázovitosťou, typic-
kou architektúrou, 
historickými a sak-
rálnymi stavbami 

ponúka v každom ročnom období veľa mož-
ností na strávenie letnej i zimnej rekreácie.

Občania sa realizujú v rôznych kultúrno-spo-
ločenských aktivitách, remeselných, športo-
vých a cirkevných združeniach. V obci sa vždy 
našli dobrí divadelníci, javiskoví výtvarníci a 
ochotnícke divadlo má v dedine dlhoročnú 
tradíciu. Dobré výsledky dosahujú hudobné aj 
spevácke telesá a dosiaľ sú stále živé starodáv-
ne zvyky, ktoré prezentuje aj folklórna skupina 
Bacúšan. Vznikol s cieľom zachovať ľudové 
zvyky, tradície a piesne v roku l937. Zakladate-
ľom bol niekdajší miestny učiteľ Muráni, ktorý 
spoločne s učiteľom Nezbedom nacvičili prvú 
scénku Čepčenie nevesty, s ktorou prvýkrát vy-
stúpili na národopisných slávnostiach na Sliači. 
Umiestnili sa na druhom mieste a získali plake-
tu Za zachovanie stariny predkov. Druhá sveto-
vá vojna prerušila jeho činnosť a naštartovala ju 
až po jej skončení. 

Okrem vystupovania pôsobil súbor aj ako 
divadelný súbor pod vedením kuchárky vte-
dajšieho farára Vrtíka. Časom sa vedenia taneč-
ného a speváckeho súboru ujala Anna Kánová 
Bačuľa, spoločne so štyrmi členkami. Po nej 
súbor prevzal František Kán od Pavčíka a od 
roku l974 viedol súbor Jozef Kán Bumbajkin až 
do roku l990. Súbor každoročne vystupoval s 
novým programom či už v Heľpe na Horehron-
ských dňoch spevu a tanca, vo filme Príchod jari 
a Baraní tanec/ zábava mládencov a dievok na 
salaši. V posledných rokoch vystupuje folklórna 
skupina pod vedením Sone Bridižovej.

Členovia folklórneho súboru sa tešia na vy-
stúpenie a stretnutie s rodákmi 30. novembra o 
19. hodine (piatok) v DK Zrkadlový háj. Nebude, 
samozrejme, chýbať spoločenské posedenie pri 
ľudovej hudbe a špecialitách dediny – rezeň 
bacúšskeho pytliaka, vývar z diviny s prípitkom. 
Podujatie sa uskutočňuje s podporou Nadácie 
Vladimíra Bajana, MK SR a BSK. 

Ján Debnár

Náš tip            

Idea ponúknuť ľuďom festival, 
ktorý by sa zameriaval na ázij-

skú kultúru a špecificky na Japon-
sko a Kóreu, bola v hlave hlavného 

cifickú skupinu nadšencov. Aké 
programové lákadlá čakajú náv- 
števníkov festivalu? Prednášky 
okorenené premietaním, súťaža-
mi, workshopmi, stolnými hrami, 
čajovňou a mnohými sprievodný-
mi akciami. Vo večerných hodi-
nách sa bude konať disco party v 
ázijskom štýle. 

(red)   

Nipponfest a Hangukon  

organizátora už niekoľko rokov. 
Nipponfest a Hangukon nadväzu-
jú na jeho minuloročné skúsenosti 
s organizovaním festivalu pre špe-

Japonský a kórejský festival Nipponfest a Hangu-
kon 2012 sa uskutoční 24. a 25. novembra  
v DK Zrkadlový háj
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Kompromisy 
už robiť nebudem

Jeho vianočné koncerty patria medzi 
najnavštevovanejšie sviatočné uda-

losti. Z rozhovoru s ním sme sa však 
dozvedeli viac.   

Na javisko Divadla Broadway sa vrá-
til Hamlet - The Rock Opera. Nechys-
táte nový muzikál?

 Je zvláštne, že navzdory úspe-
chom muzikálov Hamlet a Galileo 
začínam zakaždým od úplného za-
čiatku. Hamleta úspešne uvádzali v 
Prahe, Bratislave a v Kórei. Tento rok 
odštartovala v Tokiu japonská verzia 
v réžii Tamio Kuryiamiho, bývalé-
ho umeleckého riaditeľa japonského 
Národného divadla. Všetky predsta-
venia boli beznádejne vypredané. A 
pritom priemerná cena vstupenky 
bola v prepočte asi 60 eur. Dohroma-
dy s predvádzačkami v New Yorku to 
robí skoro 1 500 predstavení. Záujem 
o tento spôsob prerozprávania Sha-
kespearových hier teda existuje. A to 
mi dodáva vieru, že sa mi nakoniec 

podarí dostať na javisko aj moje pre-
rozprávanie Shakespearovho Othel-
la. Volá sa to JAGO. Nie však za cenu 
ústupkov. Tento rok v júli som oslávil 
päťdesiatku a povedal som si, že už 
nijaké kompromisy robiť nebudem. 
Buď teda zoženiem toľko peňazí, 
koľko potrebujem, alebo bude ešte 
nejaký čas ležať v šuplíku. Alebo ho 
najskôr uvediem v zahraničí. Dovte-
dy sa príďte pozrieť, ako hrá Hamle-
ta Václav Noid Bárta. To je pre mňa 
jedno z najväčších prekvapení za po-
sledných desať rokov 

Prečo sa váš, zatiaľ šuplíkový, muzi-
kál volá Jago a nie Othello? 

 Napadlo nám to v roku 2009, keď 
sme boli s Robertom Johnsonom v 
Kórei. Každý deň sme od rána do ve-
čera absolvovali maratón na jednej 
strane veľmi diplomatických, na stra-
ne druhej nesmierne tvrdých vyjed-
návaní, pri ktorých dochádzalo aj na 
teatrálne trhanie zmlúv, čo som robil 

Hitmaker českých a nepochybne aj slovenských Vianoc 
je s určitosťou práve Janek Ledecký, ktorý sa predstaví 
divákom na vianočnom koncerte v DK Zrkadlový háj  
4. decembra o 19.30 h. Jeho vianočné koncerty patria  
medzi  najnavštevovanejšie sviatočné udalosti.  
Z rozhovoru s ním sme sa však dozvedeli viac.   

K U LT Ú R A
ja, pretože ja som bol v našom tan-
deme za toho zlého, zatiaľ čo Robert 
hral úlohu dobrého. Večer sme úplne 
vyčerpaní sedeli v hoteli a rozprávali 
sa o divadle. Jedného dňa sa ma spý-
tal: „Prečo neskúsiš urobiť muzikál z 
Othella?“ Povedal som mu, že by som 
musel nájsť nejaký veľmi dobrý dôvod, 
prečo sa pustiť akurát do tohto diela. 
Taký, aký som našiel v prípade Hamle-
ta a Galilea. Ak je nápad, potom sa už 
píše veľmi ľahko, ide to vlastne samo.

Aký nápad ste dostali v prípade 
Jaga?

 Nakoniec sme vymysleli, že posu-
nieme Jaga do súčasnosti a jeho ústred-
ný konflikt presunieme do náboženskej 
roviny. V našom rozprávaní je teda 
Othello moslimský veliteľ zvláštnych 
jednotiek na Strednom východe. Je to 
chlapík vyznamenaný z vojny v Zálive, 
ktorý vyštudoval West Point a je dobre 
platený židovsko-arabsko-kresťansko-
naftovou skupinou. Logicky sa teda 
nepresúva z Benátok na Cyprus, ale 
zo Ženevy na Stredný východ, kde sa 
dodnes v niektorých oblastiach trestá 
nevera ukameňovaním – spravidla cez 
polčas v malom vápne na vypredanom 
futbalovom štadióne. Premena civili-
zovaného a naturalizovaného Ameri-
čana Othella v prostredí svojich histo-
rických koreňov je preto pochopiteľná 
a obhájiteľná. A, mimochodom, celé 
toto poňatie má happy end. Nie také, 
že by som nechal Desdemonu len ľah-
ko priškrtiť a Othella iba poškriabať 
nožom, ich mŕtvoly na konci budú a 
pridám ešte jednu navyše, ale v našom 
rozprávaní to Jagovi prejde a vyhrá na 
celej čiare. Jupíí! Aké súčasné! Robert 
Johnson mi tvrdí, že to je to najlepšie, 
čo som doteraz napísal. Aj ja si to mys-
lím. Ale pravdu ukáže až tá konfrontá-
cia z dobou. Ako vždy.

Pred dvoma rokmi ste vzkriesili 
skupinu Žentour - čo vás k tomu 
viedlo?

 Zišlo mi na um  oživiť Žentour vo 
chvíli, keď som koncertoval po celej 
republike a zakaždým, keď som začal 
hrať pieseň Proklínám, čo bola posled-
ná pieseň, ktorú sme spoločne s bas-
gitaristom a zakladateľom Žentouru 
Honzom Černým napísali, publikum 
ju spievalo úplne samo. Pätnásťročné 
decká, ktorým chýbali do narodenia 
tri roky, keď tá skladba vyšla na našej 
poslednej platni! A vtedy som si po-
vedal, že by som taký úžasný zážitok 
doprial aj Honzovi, ktorý od rozpad-
nutia skupiny nestál na pódiu a písal 
filmovú muziku a produkoval – on to-
tiž napísal hudbu a ja text. Tak som mu 
zatelefonoval a on mi povedal, nech sa 
uňho zastavím.

Takto hladko to išlo?  
 Fakt je, že pätnásť rokov po mo-

jom odchode z kapely v roku 1992 sa 
so mnou nerozprával. Ale keď som 
k nemu prišiel, začali sme rozoberať 
najzaujímavejšie momenty z obdobia 
Žentouru. Bol to pekný večer, ktorý 
Honza zakončil vyhlásením, že by 
sme teda mohli Žentour obnoviť, ale 
len s podmienkou, že nebudeme iba 
oživovať mŕtvolu, ale príde s nový-
mi piesňami. Súhlasil som a od toho 
času píše Honza hudbu a ja texty. A 
nahrávame nový album. Alebo plat-
ňu? Alebo čo?

Nemáte strach, že vám na hudobnom 
poli bude už čoskoro konkurovať váš 
syn, ktorý nakrúca platňu so svojou 
kapelou Ray-Band?

 Keď Jonášovi vyšiel pred dvoma 
rokmi stripový komiks KIWI, prišlo 
mi to úplne prirodzené. Výborne kres-
lí a má fantastický zmysel pre humor. 
Napokon, študuje na výtvarnej škole. 
Ale prekvapilo ma, keď za mnou pri-
šiel pred štyrmi rokmi, či by som mu 
neukázal zopár gitarových akordov. 
Blahosklonne som to urobil a vlani 
mi už v inštrumentálnej virtuozite 
začal šliapať na päty. Tento rok ma 
predbehol takým spôsobom, že už ho 
asi nikdy nedoženiem – a to cvičím 
naozaj poctivo. Zo začiatku som mu 
muzikantskú kariéru vyhováral, ale 
márne.

Syn Jonáš hrá v kapele a študuje vý-
tvarné umenie, dcéra Ester je repre-
zentantka v lyžovaní - vy nemáte z 
detí radosť?

 Ale samozrejme, že mám! Ester je v 
českej reprezentácii v zjazdovom lyžo-
vaní aj v snoubordingu, čo je svetový 
unikát. Minulú sezónu skončila v Eu-
rópskom snoubordovom pohári dos- 
pelých piata, takže sa prebojovala do 
svetovej série. K pretekom v Tatrách, 
Alpách a Pyrenejach teraz pribudnú 
také destinácie ako napr. Quebec, Soči, 
kde sa o dva roky budú konať zimné 
olympijské hry, na ktoré už si vyjazdi-
la nomináciu. Tak sa asi pozriem do 
Ruska - ako hrdý otec... 

Honza Dědek
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Napriek tomu, že ste v lete 
museli riešiť veľa problémov 
a na všetko ste mali málo 
času, asi ste nepredpokladali, 
že mužstvo bude zimovať na 
poslednom mieste. V čom sú 
hlavné príčiny nevydarenej 
jesennej časti?

 Určite sme v klube všetci 
očakávali viac od hráčov a re-
alizačného tímu. Na druhej 
strane pôsobíme vo veľmi ťaž-
kej a vyrovnanej súťaži, v ktorej 
máme po jeseni stratu na vedú-
ce Levice iba 13 bodov, čo nie 
je tak veľa. Spodok tabuľky je 
veľmi natlačený, medzi viacerý-
mi mužstvami sú minimálne 
bodové rozdiely, takže treba sa 
pozrieť na túto ligu aj z tejto 
stránky. Rátali sme s väčším bo-

aj zbytočne postrácali body. V 
Moravanoch sme nezachytili 
začiatok, v Trnave sme odo-
hrali veľmi dobrý prvý polčas, 
v ktorom sme viedli 1:0. Po 
zmene strán domáci pritvrdi-
li, chlapci to nezvládli a súper 
nám po našich chybách dal šty-
ri góly. V Topoľčanoch mal za 
nerozhodného stavu 1:1 v nad-
stavenom čase obrovskú šancu 
Kolóny, ktorý obišiel brankára, 
ale už nedokázal zasunúť loptu 
do prázdnej brány. Mohli sme 
mať o dva-tri body viac, ale 
som presvedčený, že postupne 
sa zvýši kvalita celého tímu. 
Napokon ostatné dva zápasy 
vonku už neprehralo! 
 
Po 11. kole ste odvolali trénera 

Po 15. kole sa na takmer štyri mesiace zavreli brány tretej najvyššej 
futbalovej súťaže skupina západ. Po skončení jesennej časti nasledu-
je dlhá zimná prestávka, a to je dôvod na to, aby sme sa o nej poroz-
právali s predsedom predstavenstva FC Petržalka 1898 a. s.,  
Ing. Jozefom Augustínom. 

dovým ziskom, lenže musíme si 
uvedomiť, že jeseň sme odohra-
li s veľmi mladým mužstvom 
proti oveľa skúsenejším súpe-
rom. Sme však trpezliví, vieme, 
že kolektív sa stále formuje, som 
presvedčený, že jar budeme mať 
oveľa vydarenejšiu. 
 
V takej vyrovnanej súťaži, 
akou je Keno 10 III. liga o vý-
sledkoch popri kvalite neraz 
rozhoduje väčšia húževnatosť 
a nasadenie. Nezaostali hrá-
či Petržalky niekedy práve v 
tomto smere?

 Viacerí hráči prešli z ligové-
ho dorastu medzi mužov a ten-
to prechod je vždy sprevádzaný 
problémami. Každý ho znáša 
ináč, III. liga je špecifická tým, že 

sa v nej hrá s maximálnym na-
sadením a že niektoré mužstvá 
forsírujú iný štýl, než na aký 
boli chlapci zvyknutí v doraste. 
Časom sa aj naši hráči zocelia, 
budú fyzicky silnejší, pritom 
niektorí sú na tom dobre aj po 
futbalovej stránke. Azda 80 % 
hráčov kádra by malo pokračo-
vať aj v jarnej časti. 

Osobitnou kapitolou bola 
hra mužstva na súperových 
ihriskách, kde v siedmich zá-
pasoch získalo iba dva body. 

 Naše mužstvo som viac-
krát videl vonku, doplatilo na 
mladosť, neskúsenosť a men-
šiu psychickú odolnosť. Keď 
dostalo prvý či druhý gól, tak 
hráči zvesili hlavu. Niekde sme 

Futbalisti rátali 
s väčším bodovým ziskom

Ľubomíra Luhového, ktorého 
do konca jesene nahradil Ale-
xander Zachariáš. Ako bude-
te riešiť trénerskú otázku? 

 Určite sa ňou budeme zao-
berať, rozhodne o nej predsta-
venstvo klubu. Pokiaľ v blízkej 
dobe do klubu vstúpia ďalší 
noví sponzori, tiež budú mať 
k tomu čo povedať. Zmluvne 
sme zaviazaní s tromi, roku-
jeme s ďalším, pre verejnosť 
by to bolo prekvapenie, lebo 
ho všetci poznajú. Dá sa teda 
predpokladať, že aj keby prišiel 
nový tréner, jeden z doterajších 
trénerov Alexander Zachariáš a 
Emil Stranianek, by ostal asis-
tentom. Vážim, že sú to obetaví 
ľudia a oddaní pre klub. 

Milan Valko 
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Postupovali sme podľa 
platného stavebného zá-

kona určujúceho postupy v 
procese povoľovania stavieb a 
rešpektovali sme aj iné platné 
právne a technické predpi-
sy, ktoré sa na takúto zmenu 
(obnovu) budovy vzťahovali. 
Pre Pilotný projekt 332 b. j. 
Bratislava-Kramáre sa napr. 
vyžiadal aj súhlas s navrhova-
nými zmenami od architekta 
pôvodného riešenia budov 
obytného súboru. Projektový 
návrh riešil obytný súbor ako 
celok vrátane architektonické-
ho návrhu farebného riešenia 
a zasklenia lodžií. 

Podarilo sa dodržať farebné 
riešenie, ale nakoľko - do kto-
rého postupne vlastníci bytov 

pečila statická, protipožiarna 
a užívateľská bezpečnosť, ale 
aj hygiena, ochrana zdravia a 
životného prostredia, akustic-
ká ochrana, úspory energie a 
ochrana tepla. Z týchto hľa-
dísk sú príslušne stanovené aj 
požiadavky na zatepľovanie. 
Zatepľovanie obvodových 
plášťov by sa malo uskutoč-
ňovať podľa platnej technickej 
normy STN 73 2901 Zhotovo-
vanie vonkajších kontaktných 
tepelnoizolačných systémov 
(ETICS), v ktorej sa uvádza aj 
obsah projektovej dokumen-
tácie. Zateplenie (a nakoniec) 
zmeny stavby, ktoré napĺňajú 
požiadavky § 55 stavebného 
zákona by mali byť predme-
tom stavebného konania. Me-
dzi takéto zmeny patrí aj zme-
na vzhľadu. Zateplenie by sa 
malo uskutočňovať podľa rea-
lizačnej projektovej dokumen-
tácie. Spracovanie realizačnej 
projektovej dokumentácie so 
všetkými detailmi sa požaduje 
aj podľa Usmernenia MVRR 
SR, odboru štátnej stavebnej 
správy a územného plánovania 
k problematike spôsobu povo-
ľovania zmien dokončených 
stavieb – stavebných úprav sú-
visiacich so zmenou tepelnej 
ochrany budov dodatočným 
zatepľovaním stavieb (zatep-
ľovanie budov) č. MVRR - 
2007-13357/129461-1: 530/
Rý z 24.08.2007. Projektová 
dokumentácia pre realizáciu 
stavby má obsahovať aj rieše-
nie  všetkých zásadných detai-
lov (napr. detaily obvodového 
plášťa, detaily okien a ich osa-
denia, detaily strechy, detaily 
balkónov, lodžií a terás, detaily 
súvisiace s navrhovaním vý-
stužnej mriežky v zatepľova-
cích systémoch vyplývajúce zo 
zásad riešenia protipožiarnej 
bezpečnosti, odsúhlasených 
Prezídiom hasičského a zá-
chranného zboru), ktoré pri 
ich nesprávnom zhotovení 
môžu negatívne ovplyvniť vý-
sledný efekt zatepľovania bu-
dov (napr. tepelnými mostmi, 
zatekaním a pod.). 

Poškodzovanie zateple-
ného domu

Všetky prechody tepel-
noizolačným systémom by 
sa mali vyriešiť v realizačnej 
projektovej dokumentácii. Ide 
totiž o zamedzenie zatekania 
zrážkovej vody do tepelnoizo-

Keď sa v SR pred 20 rokmi začínalo s uplatňovaním zatepľova-
nia obvodových plášťov, ale vlastne terminológiou súčasnosti 
„s významnou obnovou“, boli sme presvedčení, že okrem od-
stránenia nedostatkov budov prejavujúcich sa najmä zateka-
ním zrážkovej vody a plesňami, zníženia skutočnej spotreby 
energie na vykurovanie sa zmení aj vzhľad budov.

zasahujú premaľovávaním 
lodžií, dodatočnou výmenou 
otvorových výplní bez opravy 
ostení a nadpraží, svojvoľnou 
montážou prvkov technic-
kých „vymožeností“ a rôznym 
zasklením lodžií (smiať sa či 
plakať?) - to už, žiaľ, vidíme... 

Svojvoľnosť v zmenách 
vzhľadu panelákov

Jednotlivé mestá a obce, 
mestské štvrte by mali mať 
spracované požiadavky na fa-
rebné riešenie tak, ako je to 
vo viacerých zahraničných 
mestách. Od začiatku proce-
su zatepľovania sa stretávame 
s nedodržiavaním ustanovení 
stavebného zákona. Zmena 
vzhľadu budovy by mala byť 

predmetom povoľovacieho 
procesu. Zmena vzhľadu je 
vlastne zmenou autorské-
ho diela (budovy). Zmena 
vzhľadu a technické riešenie 
ovplyvňujúce pôvodné staveb-
né konštrukcie a budovu by 
mali byť predmetom projek-
tovej dokumentácie rešpek-
tujúcej všetky platné právne a 
technické predpisy (technické 
normy), ale aj zásady uplatňo-
vania farieb a ich kombinácií aj 
s ohľadom na  riešenie celku, 
ale aj vzhľadom na pôvodnú 
štruktúru a obdobie vzniku 
pôvodného riešenia.

Zatepľovanie sa má navrh-
núť tak, aby sa zabezpečilo 
splnenie základných požia-
daviek na stavby, teda zabez-

tácie. Spracovanie realizačnej 
projektovej dokumentácie so 
všetkými detailmi sa požaduje 
aj podľa Usmernenia MVRR 
SR, odboru štátnej stavebnej 
správy a územného plánovania 
k problematike spôsobu povo-
ľovania zmien dokončených 

Krásna ošklivosť 
či ošklivá krása
(Úsmev cez slzy) 

lačného systému, čím by došlo 
k zníženiu funkčných vlastnos-
tí ETICS. To je však technická 
stránka veci.

Pri zatepľovaní bytových 
domov dochádza k niekoľkým 
problémom súvisiacim so zá-
sahmi a vplyvmi vlastníkov by-
tov, ktorí si nedostatočne uve-
domujú, čo je ich vlastníctvom 
a čo je spoločným vlastníctvom. 
Je fakt, že satelity a sušiaky nie 
sú stavebnými výrobkami a ich 
pripevňovanie sa nevykonáva 
stavebnými prácami. Pri ich 
dodatočnom pripevňovaní 
okrem veľmi nepriaznivého 
zásahu do vzhľadu budovy ide 
aj o veľmi nepriaznivý zásah do 
ETICS vo väčšine spôsobujúci 
jeho poškodenie s umožnením 
zatekania dažďovej vody do 
tepelnoizolačného systému. 
Časom korodujúce kovové 
prvky spôsobujú znečiste-
nie fasády. Vlastníci si však 
neuvedomujú, že neodmon-
tované zasklenia balkónov a 
lodžií, inštalované rôznym 
spôsobom a v rôznej kvalite, 
bránia zhotoveniu zateplenia 
s požadovanými detailmi. 
Neodmontované vonkajšie 
žalúzie na oknách (aj keď už 
nových) bránia pri následnom 
zhotovovaní zateplenia pod-
sunutiu oplechovania v celej 
šírke parapetu. Výsledkom je 
potreba obchádzania vodia-
cich líšt, zhotovenie výrezov 
v oplechovaní parapetu, kto-
rými zateká zrážková voda.

Je fakt, že na správne, kva-
litné a estetické riešenia máme 
dostatočnú oporu v právnych 
a technických predpisoch. Aj 
tu nie je dostatočná „politická 
vôľa“ na to, aby sa tieto požia-
davky dodržiavali v praxi? Prí-
lišná benevolencia v povoľova-
com procese bez dodržiavania 
podmienok na zmeny stavieb, 
uskutočňovanie stavebných 
prác na základe výberu projek-
tu a zhotoviteľa podľa najnižšej 
ceny, beztrestné zasahovanie 
vlastníkov do odborných prác 
vrátane farebného riešenia, 
svojvoľné zasahovanie do spo-
ločného vlastníctva de facto 
poškodzovaním uceleného 
obalu, sa degraduje pozitívny 
účinok, ktorý zatepľovanie bu-
dov mohlo mať.     

prof. Ing. Zuzana 
Sternová, PhD.  

Technický a skúšobný ústav 
stavebný, n.o.

ľovania zmien dokončených 
stavieb – stavebných úprav sú-
visiacich so zmenou tepelnej 
ochrany budov dodatočným 

správy a územného plánovania 
k problematike spôsobu povo-
ľovania zmien dokončených 2



16. 11. 2012 • 21PETRŽALSKÉ NOVINY K R I M I

Stranu pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk, foto archív polície

Kriminálna polícia sa obra-
cia na občanov so žiadosťou 
o pomoc pri pátraní po týchto 
osobách. Informácie oznám-
te na najbližšom policajnom 
útvare, alebo na telefónnom 
čísle 158, prípadne na e-mail 
patranie@minv.sk. 

 

Popis osoby: nedodaný   
Na menovanú vydal Okresný súd 
Bratislava III európsky zatýkací roz-
kaz pre trestný čin nedovolenej 
výroby a držby omamnej látky, 
psychotropnej látky jej držanie  
a obchodovanie s nimi. 
  

Popis osoby: je 180 cm vysoký, 
silnejšej postavy, má šedivé vlasy 
s plešinou a výrazne krivý nos. 
Nosí šedivú bradu a fúzy. 
Menovaný je nezvestný od roku 
2009, keď ho naposledy videli v 
Petržalke. 

 
 

Popis osoby: je 185 cm vysoký, 
štíhlej postavy, má tmavé vlasy a 
uhrovitú pleť. Má zlú výslovnosť, 
pretože trpí slabou mozgovou 
obrnou.
Menovaný je nezvestný od roku 
2009, keď ho otec naposledy 
videl v dobovom kostýme v 
centre Bratislavy.

Policajti s čuchom
Zlodej Daniel (34) z Bratislavy 
uchmatol tento rok od au-
gusta do októbra z viacerých 
obytných domov v Petržalke 
výťahové magnety a cievky  
v hodnote za viac ako 5 300 
eur. Vidí sa, že na výťahových 
vtáčkov majú petržalskí poli-
cajti dobrý čuch. Pred časom 
skončili v rukách polície Petr-
žalčania Juraj D. (39) a Vladi-
mír H. (34), ktorí sa venovali 
spríbuznenej činnosti. Tak ako 
oni aj Daniel, v minulosti za ob-
dobnú trestnú činnosť už trest-
ne stíhaný, si vyslúžil obvinenie 
spojené s mrežami.    

Miroslava
Podhorská 
(34) 
z Bratislavy

Stále ho niekde odkla-
dali – najprv ho matka 

dala susede pri úteku pred 
otcom, neskôr otec  do opa-
tery ulice, keď bol v náručí 
alkoholu a po tom, ako svoj 
život v ňom utopil, potom 
ho súd dal dedovi z matkinej 
strany. Ten sa do Petržalky 
prisťahoval z vidieka, aby sa 
staral o pubertálneho vnuka. 
Po čase sa stali podielovými 
spoluvlastníkmi dvojizbové-
ho bytu v jednej zo sivých 
panelových lokalít. 

Z predaja chalupy deda 
Jozefa (84), základy ktorej 
pamätali predvojnové roky, 
veľa nebolo,  pozemky však 
kôpku federálnych koruniek 
zarodili, a tak peniažky našli 
svoje miesto v banke. Pen-
zia vystačí, vravieval vtedy 
vnúčikovi, hladom nepo-

mrieme, neboj sa ty nič! 
Prišli však časy, keď cena 
chlebíka sa akosi rýchlo 
začala vzďaľovať vtedy už 
chudorľavému dôchodku. 
Bystrého vnúčika, ktorému 
sa v tom období podarilo 
nedokončiť priemyslovku, 
fenomén latentného zdra-
žovania neoslovil, skôr ho 
zaujímal dedov sporožírový 
účet. Keď nebol zamestna-
ný, čo bývalo čoraz častejšie, 
ušla sa mu slušná podpora 
vyjadrená hotovosťou aj v 
nákladoch na spoločnú do-
mácnosť. Nečudo, že odras-
tený vnúčik nevidel dôvod 
deda opustiť.  S pribúdajú-
cimi rokmi sa jeho nároky 
na lacné peniaze zvyšovali. 
Chcel stále viac, podvodný 
pokus o predaj spoločného 
bytu nevyšiel, škriepky a 

kliatie mali reprízu takmer 
každý deň. Škola života ho 
naučila prijímať, ale najmä 
údery rozdávať. Svoju domi-
nanciu ako dieťa uplatňoval 
na chalanoch zo sídliska, 
nastal čas vziať si na paš-
kál vlastného starého otca. 
Farárikom do pokladníčky 
hádžeš svätuškár, raz ti boh 
poriadne natlčie tu škaredú 
lakomú papuľu, zdochneš ty 
starý ko... všetko aj tak bude 
moje. Slová sa stávali čoraz 
britkejšie, pribúdali kopance, 
poplachy po nočnom prícho-
de s rozjarenými kumpánmi, 
zamykanie starkého v byte, 
keď mal isť k lekárovi či ukrý-
vanie jeho oblečenia pred 
návštevou kostola. Nechutné 
schválnosti sa stali súčasťou 
života bytu v jednej, dnes už 
vykolorovaných panelových 
lokalít.

Takmer päťročné týranie 
muža v dome, obývajúceho 
ľuďmi trpiacimi hluchosle-
potou zastavili až dve štu-
dentky, ktoré si tento rok 
prenajali byt o poschodie 
vyššie. Mižu skončil za mre-
žami, pretože pozabudol, že 
ctiť treba nielen otca svojho, 
ale aj otca svojho otca.  

 Krimipríbeh        

Michal (34) bol od detstva iný. Vyrastal bez 
matky, ktorá zomrela ešte predtým, ako 
začal chodiť do školy. Vraj od žiaľu nad ne-
vydareným manželstvom, ktoré sprevádzali 
hádky častejšie, ako sa stihli meniť dni. 

Cti otca svojho otca    

Nielen malí motoristi  
a nielen počas letných 

dní. Práve v týchto šmykľa-
vých a skoro sa stmievajúcich 

dňoch by sme pri pohybe 
na komunikáciách nemali 
zabúdať na reflexné prv-
ky, ktoré neraz rozhodujú  

o živote a smrti. V posled-
ných týždňoch polícia za-
znamenala prípady, keď prišli  
o život chodci v tmavom ob-
lečení za zníženej viditeľnos-
ti. V okrese Senica priamo 
na Sviatok všetkých svätých 
vodič (59) nákladného vo-
zidla zrazil chodkyňu, kto-
rá náhle vbehla do jazdnej 
dráhy vozidla. Zomrela po 
prevoze do nemocnice. Vla-
ni sme na našich cestách za-
evidovali 14 991 dopravných 
nehôd, pri ktorých zahynulo 
324 osôb. Oproti roku 2010 
najviac klesol počet usmrte-
ných chodcov zo 113 na 75, 

V Bratislavskom kraji za prvých deväť mesiacov tohto roka zaznamenali policajné štatistiky 38 prípadov trestného činu týrania 
blízkej osoby a zverenej osoby (SR 229), na základe ktorých bolo trestne stíhaných 17 osôb (objasnenosť 47 %). Tak vraví krá-
tený § 208 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení v súvislosti s týraním blízkej alebo zverenej osoby: Kto týra 
blízku osobu alebo osobu, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobujúc jej fyzické utrpenie alebo psychické utrpe-
nie... potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - od-
ňatie slobody na päť až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie – je osobitný motív, závažnejší spôsob 
konania, ťažká ujma na zdraví viacerým osobám, smrť viacerých osôb a iné). Týraním blízkej alebo zverenej osoby sa rozumie 
také zlé zaobchádzanie, ktoré sa vyznačuje hrubším stupňom necitlivosti a bezohľadnosti s určitým trvaním. Nevyžaduje sa, 
aby u blízkej alebo zverenej osoby  vznikli následky na zdraví, ale musí ísť o konanie, ktoré týraná osoby pre jeho hrubosť 
alebo bolestivosť pociťuje ako ťažké príkorie. (Zo súdneho rozhodnutia)

... od začiatku tohto roka do  
4. novembra 2012 vzniklo na 
Slovensku 13 425 požiarov, 
ktoré spôsobili priame mate- 
riálne škody predbežne vyčís-
lené na 27 889 149 eur? Pri po-
žiaroch prišlo o život 35 osôb 
a 216 utrpelo zranenia. Oproti 
rovnakému obdobiu vlaňajška 
je počet požiarov vyšší o 1 719, 
pozitívom je zníženie počtu 
usmrtených o osem osôb.  

 Viete, že...

Pavel 
Verzal
(59),
z Bratislavy

Jakub  
Kouba
(20),
z Bratislavy

 Z policajného bloku

a to aj zásluhou reflexných 
prvkov. Od začiatku tohto 
roka do 4. novembra 2012 
policajné štatistiky zaevi-
dovali 11 553 dopravných 
nehôd, pri ktorých prišlo  
o život 252 osôb, z ktorých 
až 51 usmrtených boli chodci!  
Z dlhodobých analýz vyplýva, 
že pri dopravných nehodách 
nemotorových účastníkov 
sú najčastejšími príčinami 
náhly vstup chodca na vo-
zovku tesne pred idúce vo-
zidlo a nesprávny odhad pri 
prechádzaní komunikácie  
v kombinácií so slabou roz-
poznateľnosťou chodca.
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Literatúre s láskou

 Vodné � ltre Nerezové fľaše            www.kvalitavody.sk 

PRIVÍTAJTE AMERICKÝCH TURISTOV 
U VÁS DOMA 

Ukážte Američanom tradičnú slovenskú pohostinnosť u Vás 
doma pri káve a kúsku koláča. Buďte veľvyslancom slovenských 
tradícii a zvykov. Dovoľte americkým cestovateľom spoznať 
našu kultúru a spôsob života. Môžete si zlepšiť angličtinu 
a zarobiť si. To všetko v prostredí Vášho domova. 

KTO SME?
Sme americká spoločnosť, ktorá organizuje výletné plavby 
v období od marca do novembra. Našimi klientmi sú americkí 
seniori, pre ktorých je zaujímavou príležitosťou mať možnosť 
stráviť s Vami chvíľu v prostredí, kde žijete a porozprávať sa pri 
káve a kúsku koláča. Zaujala Vás naša ponuka?

VY
• Bývate v Petržalke (ideálne v blízkosti ulíc Haanova, 

Gessayova, Strečnianska alebo vo vzdialenosti 500 – 
800 m odtiaľ).

• Hovoríte po anglicky.
• Môžete privítať na 70 až 95 minút 6 až 8 hostí u Vás doma 

od marca do novembra a pohostiť ich domácim koláčom, 
kávou alebo čajom (návštevy sú plánované vopred, 
podľa možností hostiteľskej rodiny, je tu možnosť príví-
tať hostí len príležitostne). 

• Ste otvorení, pohostinní a máte vzťah k Petržalke, 
Bratislave a Slovensku a radi by ste sa podelili o svoju 
kultúru s americkými turistami. 

V prípade Vášho záujmu kontaktujte našu bra-
tislavskú kanceláriu: Natália - 02/20516106, 
e-mail: homehosted.petrzalka@gmail.com

Podnety, návrhy - email: petrzalskenoviny@gmail.com

KATARÍNSKA BURZA LYŽÍ
SO-NE  17. 11 - 18. 11

od 10.00 - 17.00 hod.

DK Dúbravka, Saratovská ulica 2/A, Bratislava
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Minulú sobotu sa začali odvetné zápasy  
1. basket ligy mužov. Petržalskí basketbalisti 
zatiaľ potvrdzujú rolu favorita skupiny západ.

V sobotňajšom stretnutí s 
MBK Holíč sa však s hú-

ževnatým súperom pod tak-
tovkou bývalého reprezen-
tanta SR Snopka natrápila. 
Zrejme pod dojmom „ľahké-
ho“ víťazstva z úvodného ko-
la, keď Holíč na ich palubovke 
porazila 93:45, ako keby petr-
žalskí basketbalisti vypustili 
obranu. Polčasový výsledok 
41:35 a  dohovor trénera Sza-
ba v šatni ich však motivoval 
len na niekoľko minút, keď sa 
v útoku presadzoval hlavne 
Nosál a Petržalka zvýšila ve-
denie na 58:45. Holíčania však 
nestrácali chuť popasovať sa o 
víťazstvo a úspešne bodovali 
spoza trojkového oblúka (cel-
kove dali v zápase 11 trojok) 
a po 2 košoch v záverečnej 
desaťminútovke sa dokonca 
dostali do vedenia 61:62. Do-
máci tréner poslal na ihrisko 
Michnicu a po jeho 4 košoch 
Petržalka odskočila na rozdiel 
+5 a keď Helmécy pridal eš-
te 2 koše, bolo 2 minúty pred 
záverečným klaksónom na 
ukazovateli skóre 79:69. Petr-
žalka nakoniec zvíťazila 81:71  
a udržala si neporaziteľnosť  
v tomto ligovom ročníku.

Petržalka : Holíč 81:71 (41:35)
Petržalka : Michnica 18, Hel-
mécy 14, Nosál 12, TH 20/7, 
trojky 6, os. chyby 16
Holíč: Jaborník 19, Snop-
ko 17, Halahija 16, TH 18/6,  
os. chyby 22

V skupine sa hrali ďalšie 
dôležité stretnutia a dá sa po-
vedať, že sa črtá postupová 
štvorka, aj keď súboj zďaleka 
nie je rozhodnutý. Určitým 
negatívnym prekvapením do-
terajšieho priebehu sú výsled-
ky rezervy Interu (zatiaľ len 
3 víťazstvá a 5 prehier), kto-
rá v sobotu podľahla Karlov-
ke (bilancia 6-2) 97:65, opro-
ti tomu sú potešiteľné výkony 
BSC Bratislava (bilancia 5-3), 
ktorý sa po víťazstve nad 
ŠKP Bratislava (bilancia 5-3) 
68:53 prebojoval na 3. miesto.  
O postup samozrejme ešte 
bude bojovať aj Trnava, kto-
rá po víťazstve v Seredi 82:43 
(bilancia 4-4) nestráca šancu 
na postup. Už najbližší víkend 
sa hrá ďalšie 2-kolo, keď Petr-
žalka najskôr v sobotu o 14. 
h hostí Inter „B“ a v nedeľu o  
12. h Karlovku.

Ján Vigaš, 
foto: archiv

Iskra je na čele  
1. basketbalovej ligy mužov

BK prerušil  
zlú sériu
Basketbalistky BK Petržal-
ka v extralige žien po sérii 
siedmich prehier v rade ko-
nečne zabrali, keď cez tento 
víkend zdolali posledný BK 
SOUŽ Cassovia Košice 63:52 
v tabuľke sú na siedmom 
mieste. V dôležitom zápa-
se prílišná snaha zväzovala  
ruky domácim dievčatám.  
Petržalčanky v druhej štvr-
tine zvýšili tlak na súpera,  
v 14. min. vyrovnali na 
22:22, vzápätí sa ujali vede-
nia a už  ho ani raz nedo-
volili prevziať Košičankám.  
Hlavnou črtou súboja bolo 
nemálo chýb na oboch 
stranách, ale nakoniec boli 
šťastnejšie Petržalčanky, 
ktoré zaslúžene vyhrali o 11 
bodov.  

(mv)

ZÁRUKA kvality a vynikajúcich cien!

www.miran.sk

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

Bravčové stehno  ................................ 4,99 €
Bravčové karé  ...................................... 5,19 €
Bravčové plece .................................... 4,19 €
Bravčová krkovička ............................ 4,29 €
Bravčová slanina  ................................ 2,50 €
Kuracie prsia chladené ..................... 5,30 €
Údená krkovička  ................................ 4,99 €
Údené bavorské koleno  .................. 3,99 €
Údené  rebro ........................................ 4,29 €

Oravská slanina ................................... 4,99 €
Domáca klobása ................................. 3,65 €
Bravčová šunka ................................... 5,30 €
Šunková saláma .................................. 3,65 €
Vinohradnícky nárez.......................... 3,30 €
Jaternice, krvavnice ........................... 2,95 €
Tlačenka ................................................. 3,65 €
Pečeňový syr ........................................ 3,30 €
1 ks  NITRAN ......................................... 2,89 €

MIRAN
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Trať vedúca popri Chorvátskom ra-
mene je v súťaži považovaná za jed-

nu z najnáročnejších a 27. októbra sa k jej 
povesti pripísalo aj daždivé počasie. Pre 
tento šport je blato sympatický terén, dážď  
a vietor tak v konečnom dôsledku prispeli 
k atraktivite závodu. Svedčí o tom početná 
účasť reprezentantov zo Slovenska, Čiech, 
Maďarska. 

„S organizáciou pretekov vyslovila spo-
kojnosť okrem pretekárov aj Komisia cyk-
lokrosu a Komisia rozhodcov Slovenské-
ho zväzu cyklistiky. Vytýčená trať spĺňala 
požiadavky aj na preteky UCI kategórie, 
čo v pretekoch Slovenského pohára nebýva 
pravidlom,“ informoval Stanislav Klučár  
z OZ Budúcnosť nádejí. Zároveň dodal, 
že v budúcom roku by chceli usporiadať 
preteky vo vyššej kategórii, a to UCI C2: 
„Vyzývame priaznivcov cyklistiky, hlavne 
z Petržalky, na spolupráci pri organizova-
ní ďalšieho podujatia.“

V 6. kole Slovenského pohára v kategó-
rii Muži Elite triumfoval Martin Haring 
(CK  Banská Bystrica), ktorý len potvrdil, 
že patrí k slovenskej cyklokrosovej špič-
ke. Druhú priečku obsadil Michal Lami 
(Jump Sport) a tretí skončil Milan Barényi 
(Trek KCK Oslany). 

Petržalský cyklokrosový sviatok tradič-
ne otvárajú preteky žiakov našich základ-
ných škôl Šport áno, drogy nie. Tentoraz 
súťažilo šesť detí, ktoré zlé počasie neodra-
dilo. Najlepšie sa darilo trinásťročnému Fi-
lipovi Peniaškovi zo ZŠ Gessayova, druhý 
prišiel do cieľa jeho spolužiak Richard Štaf-
fen, tretie miesto patrilo žiakovi ZŠ Pan-
kúchova, dvanásťročnému Romanovi Kri-
hovi. Mestskú časť, ktorá sa na pretekoch 
organizačne podieľa, zastupoval predseda 
komisie školstva, kultúry a športu Vladimír 
Kovár. Ceny víťazom odovzdal spoločne so 
slovenským kozmonautom Ivanom Bellom  

Chlap  
na správnom 
mieste
Športovec: Štefan Vojčák, 
 Petržalčan
Vek:  22 rokov
Šport: Zápasenie
Úspech:  Majster Slovenska
 v zápasení vo voľnom 
 štýle v hmotnosti 
 do 120 kg, rok 2012.

Ako malý životaschopný a vese-
lý chlapec s tréningom začínal 

ako desaťročný v prípravke zápa-
senia na ZŠ Tupolevova. Jeho prvé 
kroky viedol tréner Milan Macho, 
bývalý reprezentant a niekoľkoná-
sobný majster Československa. Aj 
keď nebol vyslovený talent, rodi-
čia ho v jeho športe podporovali,  
a preto od roku 2000 pokračoval na 
Športovom gymnáziu Ostredkova 
ul. v Bratislave. Tam mal podstatne 
lepšie tréningové podmienky a vý-
sledky sa začali dostavovať. Recept 
na úspech - tvrdý tréning a viera 
vo víťazstvo. Pri jeho výške 196 cm  
a hmotnosti 115 kg si s ním nerad-
no začínať.

Po skončení ŠG absolvoval 
Strednú odbornú policajnú školu. 
V súčasnosti pracuje ako podprá-
porčík v PMJ Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Bratislave. 
Externe je študentom na Vysokej 
škole zdravotníctva a sociálnej prá-
ce. V novembri bude zápasiť na 
Policajných majstrovstvách Európy, 
držíme mu palce.

Bol spoľahlivým pretekárom za 
ZK Dunajplavba v Slovenskej do-
rasteneckej ligy a v súčasnosti je 
spoľahlivým pilierom aj v Sloven-
skej lige voľného štýlu mužov. 

(upr)
 

Cyklokros bol náročný, ale atraktívny 

a prezidentom Slovenského zväzu cyklisti-
ky Petrom Privarom. 

Cyklokros by nebol možný bez podpory 
MP VPS, ktorý zabezpečil úpravu terénu. 
Organizátori tiež ďakujú kostolu Sv. rodiny 
za poskytnutie vody a elektriny.

Lucia Drevická, foto Ján Luky

Zážitok ako dar 
Utorok 30. októbra bol deň ako každý 

iný, no pre deti petržalskej Základnej 
školy pre žiakov s narušenou komunikač-
nou schopnosťou na Vlasteneckom ná-
mestí určite nie. Už od rána vládla v škole 
dobrá nálada a jej hlavným dôvodom nebol 
len príchod jesenných prázdnin, ale udalosť, 
na ktorú sme už takmer mesiac netrpezli-
vo čakali, odpočítavali dni, hodiny do jej 
príchodu, chystali plagáty, pokriky, heslá...  
A zrazu tu bol deň s veľkým D a nás už delili 

len minúty od toho, aby sme svoje hlasiv-
ky maximálne vysilili pri pokrikoch: „Slo-
oovaaan!“ Áno nemýlite sa, tou udalosťou 
bola návšteva zápasu KHL HC Slovan Bra-
tislava – Sibir Novosibirsk, ktorú žiakom  
s narušenou komunikačnou schopnosťou 
z petržalskej základnej školy umožnil pro-
jekt Škola ide na Slovan. A že to bol ne- 
opakovateľný zážitok, o tom svedčili šťast-
né tváre detí, ktoré vytvorili dokonalý fanú-
šikovský kotol. Ten by bral do svojich slu-
žieb každý svetový fanklub. Veď samotný 
výsledok je toho dôkazom. Deti ako siedmy 

hráč na ľade dopomohli svojím skandovaním 
k streleniu šiestich skvelých gólov. 
My pedagógovia, ako aj žiaci Základnej ško-
ly internátnej na Vlasteneckom námestí by 
sme radi poďakovali organizátorom projektu 
Škola ide na Slovan, ktorí nám umožnili pre-
žiť pekné chvíle v úžasnej atmosfére. Touto 
formou vzbudili u detí záujem o šport, pou-
kázali na jeho krásu a naďalej formujú tímo-
vého ducha. Naša vďaka patrí aj hráčom HC 
Slovan Bratislava, ktorí nám venovali to naj-
hodnotnejšie, čo mohli: „Zážitok ako dar!“ 

Mgr. Lenka Liptáková a kol.

V Petržalke sa na konci októbra uskutočnili cyklokro-
sové preteky. Na štart sa postavili žiaci, kadeti, juniori 
aj veteráni a 6. kolo Slovenského pohára zakončili  
preteky mužov na 50 minút.


