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PETRŽALSKÉ NOVINY
Výsledky volieb 
do Bratislavského 
samosprávneho kraja
Vo volebnom obvode (Petržalka, Ja-
rovce, Rusovce a Čunovo) si prevzalo 
volebné lístky 20 022 voličov, z toho 
bol počet platných lístkov 18 985 
(volebná účasť 18,74 %). V krajskom 
zastupiteľstve nás budú zastupovať 
títo zvolení poslanci: Eduard Demel, 
Gabriela Ferenčáková, Ján Karman, 
Peter Mach, Tatiana Mikušová, Ladi-
slav Snopko, František Šebej – všetci 
koalícia SDKÚ-DS, SZ, OKS, SMK 
– MKP, SaS, Most-Híd, KDH a Elena 
Pätoprstá, Zmena zdola DÚ.

Pretože ani jeden z kandidátov na 
post predsedu Bratislavského samo-
správneho kraja nezískal nadpolovič-
nú väčšinu voličských hlasov, bude sa 
konať druhé kolo, a to 23. novembra. 
Postúpili doň Pavol Frešo (koalícia 
SDKÚ-DS, SZ, OKS, SMK – MKP, 
SaS, Most-Híd, KDH) a Monika Fla-
šíková-Beňová (Smer-SD).

foto PN

Aj tu som Petržalčan

Pokračovanie na 8. strane 

Darujme si 
(nielen) hračku

strana 5

Osamelosť,
nepochopenie, 
strach 
a odlišnosť
eliminuje 
materská škola

Od septembra pomáhajú s inte-
gráciou detí aj poníky, ktoré 

vyčarujú úsmev na tvári všetkým de-
ťom bez rozdielu. „Som rád, že naša 
materská škola prichádza s novými 
aktivitami, ktorými posilňujú škol-
skú integráciu zdravých i chorých 
detí. Vytvárajú nové terapeutické 
stratégie, ktoré pozitívne pôsobia 
na emocionálne správanie sa detí, 
a to všetko v čase fi nančných ťažkos-
tí, keď samospráva bojuje doslova 
o každé euro,“ oceňuje aktivitu sta-
rosta V. Bajan. 

Na školskom dvore deti spoločne 
očakávajú príchod poníkov, hladka-
jú ich, kŕmia jablkom a mrkvičkou, 
vodia ich za vôdzku a pod  dozorom 

starostlivých trénerov sa vozia na 
štvornohých miláčikoch. Odvaha a ne-
bojácnosť pri vození na poníkoch je 
odmenená vzájomným potleskom 
a úsmevom. „Hipoterapiou vytvá-
rame priestor, v ktorom zdravé deti 
bez predsudkov a zábran komuniku-
jú so slabšími vrstovníkmi, učia sa 
pomáhať slabším a vzájomne preja-
vovať empatiu,“ povedala riaditeľka 
škôlky Mária Králiková.

Integrovanú výchovu a vzdeláva-
nie pedagógovia rozšírili aj o ďalšie 
metódy, ako je muzikoterapia, arte-
terapia, canisterapia a terapia metó-
dou snoozelen v špeciálnej učebni 
s vodnou posteľou. 

Materskú školu na Iľjušinovej ulici v Petržalke, ako jednu z mála v Bratisla-
ve, navštevujú aj autistické deti. Pedagógovia využívajú formu moderných 
edukačných metód, vďaka ktorým deti  ľahšie nadväzujú nové kontakty so 
svojimi „zdravými“ rovesníkmi. Medzi deťmi tak navzájom vznikajú kama-
rátske vzťahy  v prirodzenom prostredí škôlky. 

Materskú školu na Iľjušinovej ulici v Petržalke, ako jednu z mála v Bratisla-

hipoterapiou
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Petržalka chce pri plnení svojich právomocí a kompetencií pod-
porovať rozvoj kvality života svojich obyvateľov. S týmto cieľom sa 
miestna samospráva rozhodla uskutočniť prieskum verejnej mien-
ky, v ktorom chce zistiť, ako sú obyvatelia spokojní so životom  
v tejto mestskej časti, ale aj to, na aké oblasti, nedostatky či problé-
my sa má zamerať v budúcnosti.

Prvým krokom na vyčiste-
nie Petržalky od nebez-

pečných ihiel bolo vypracova-
nie projektu, ktorý samospráva 
podala na Ministerstvo vnútra 
SR začiatkom roka. Vďaka 
tomu sa mestskej časti podari-
lo získať od Rady vlády SR pre 
prevenciu kriminality šesťtisíc 
eur na riešenie situácie. Pro-
jekt odštartoval v polovičke 
júla a odvtedy – aj v spoluprá-
ci s OZ Odyseus – vyzbierala 
viac ako 240 kusov pohode-
ných striekačiek s ihlou. 

„Najviac injekčných strie-
kačiek sme vyzbierali v okolí 

Samospráva sa zaujíma o názor Petržalčanov

Školáci už vedia, čo (ne)robiť 
s pohodenou injekčnou striekačkou

tzv. Modrého domu, pomá-
hali nám miestni obyvatelia, 
ukazovali nám miesta, kde 
zvyknú byť pohodené použité 
striekačky,“ povedala Mirosla-
va Žilinská, riaditeľka občian-
skeho združenia. Problém vý-
skytu striekačiek v tejto lokali-
te sa samospráva snaží riešiť aj 
systematicky a komplexnejšie. 
„Verím, že predajom budovy 
Modrého domu investorovi, 
ktorý vybuduje nové byty, sa 
súčasná situácia radikálne 
zmení v prospech slušných 
Petržalčanov,“ povedal v tejto 
súvislosti Vladimír Bajan.

Na zrealizovanie zberu mu-
sela samospráva odborne vy-
školiť pracovníkov a nakúpiť 
potrebný materiál – ochranné 
rukavice a nádoby na zber a 
uskladnenie. Miestna samo-
správa okrem samotného 
zberu tiež kladie dôraz na 
osvetu v tejto problematike. 
„Deti si  často neuvedomu-
jú, aké riziko im pri dotyku 
s použitou ihlou môže hro-
ziť, a preto sme sa rozhodli, 
že okrem zberu striekačiek 
zorganizujeme aj prednášky 
pre petržalských školákov,“ 
dodal starosta Bajan. O nebez-
pečenstve pohodených ihiel 
žiakom porozprávali členovia 
občianskeho združenia Ody- 
seus. Zabezpečili aj vyškole-
nie pracovníkov, ktorí chodia 
do ulíc striekačky zbierať. Na 
prednáškach sa školáci zo 
základných škôl na Dudovej  
a Budatínskej dozvedeli najmä 
to, čo robiť s nájdenou poho-
denou injekčnou striekačkou. 
Zistili, že sa jej nemajú dotýkať 

Otázky v prieskume pre 
Petržalčanov sa dotýkajú 

oblastí, v ktorých má samosprá- 
va svoje kompetencie a na ktoré 
má aj dosah. Ide predovšetkým 
o oblasť životného prostredia, 
sociálnych služieb, kultúry a 
športu, dopravy a parkova-
nia. Získané informácie bude 
samospráva zohľadňovať pri 
svojom rozhodovaní a smero-
vaní v ďalšom období, tak aby 
boli spokojní predovšetkým 

Petržalčania. „Samospráva si 
svoje povinnosti spolu so zod-
povednosťou za rozhodnutia 
plní vždy v zmysle platných 
zákonov, pritom nezabúda ani 
na podstatu zastupiteľskej de-
mokracie, a preto sa Petržalka 
zaujíma o názor obyvateľov,“ 
povedal starosta V. Bajan. 

Samospráva prieskum  
mienky vo verejnosti uskutoč- 
ní telefonickým zberom údajov 
už v najbližších dňoch. Nad- 

väzuje tak na ankety, v ktorých 
sa zaujímala o názor obyva-
teľov priamo na podujatiach, 
ako boli minuloročné Vianoč-
né trhy či tohtoročné Dni Petr-
žalky. Na nich zbierala formou 
anketových lístkov podnety a 
inšpirácie od obyvateľov pre 
zatraktívnenie týchto podujatí, 
aby vyšla v ústrety požiadav-
kám Petržalčanov. Prieskumy 
verejnej mienky plánuje Petr-
žalka robiť pravidelne. 

Prieskumom verejnej mi-
enky nadväzuje samospráva 
na svoje rozhodnutie zapojiť 
sa do hodnotenia verejnej 
správy v tzv. modeli CAF, 
ktorý využíva stratégiu, plá-
novanie, kontrolu aj spätnú 
väzbu. Práve v tomto procese 
získala Petržalka, ako prvá 
samospráva na Slovensku, 
titul Efektívny používateľ 
modelu CAF, a to v súťaži 
Národná cena SR za kvalitu 
2013, ktorú vyhlasuje Úrad 
pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo SR. Titul sta-
rostovi Petržalky Vladimírovi 
Bajanovi odovzdal v ponde-
lok  minister hospodárstva SR 
Tomáš Malatinský. 

 (tod)

5-tisíc ton =  
1 milión eur
Starosta Petržalky Vladimír 
Bajan oslovil minulý týždeň 
listom primátora Bratislavy 
Milana Ftáčnika, aby sa ubez-
pečil, že mesto v súvislosti  
s demontážou súčasnej 
konštrukcie Starého mosta 
zvážilo všetky možnosti, ako 
naložiť s materiálom z neho.

„Zatiaľ som v médiách 
zachytil len rôzne, možno 
zaujímavé, ale pre mňa ne-
rentabilné návrhy ako roz-
kúskovať most záujemcom 
na pamiatku, postaviť akýsi 
pomník či darovať konštruk-
ciu na východ Slovenska,“ 
komentuje Vladimír Bajan. 
Podľa neho však mesto  
v súčasnej situácii, keď je 
obrovsky zadlžené, musí ve-
dieť materiál z konštrukcie 
mosta speňažiť. „Samotná 
rekonštrukcia má vyjsť Bra-
tislavu na nemalých 70 mi- 
liónov eur, preto by bolo 
zahodením a premrhaním 
obrovskej šance aspoň časť 
financií nedostať späť do 
kasy mesta,“ dodáva Ba-
jan. Podľa jeho informácií 
záujem o oceľ v podnika-
teľských kruhoch je, pričom 
odhadovaná cena sa hýbe 
niekde okolo 200 eur za 
tonu. „Ak má most približ-
ne 5-tisíc ton, hovoríme tu 
zhruba o jednom milióne 
eur,“ preratúva Bajan. „Ak 
by sa podarilo takúto ale-
bo podobnú sumu získať, 
financie by mohli smero-
vať na environmentálne 
projekty do Starého Mesta  
a Petržalky, čo by bolo určite 
rozumnejšie a efektívnejšie, 
ako rozdeliť most len tak 
na darčeky, ktoré ich kupu- 
júci o pár mesiacov zahodia 
ako nepotrebný kus železa,“ 
myslí si starosta. 

(tod) 

a aj ostatné deti upozorniť, aby 
ju nechytali do rúk a okamžite 
privolať niekoho dospelého.  
V prípade, že sa pichli, nesmú 
sa báť to povedať. Prednášky 
zaujali aj učiteľov, ktorí zostali 
priam zaskočení z toho, koľko 
informácií o danej téme „ich“ 
deti už majú. Po tom, čo žiaci 
získali základné informácie, si 
teoretické poznatky preverili 
hravou a tvorivou, ale aj edu-
katívnou aktivitou. Tretiaci sa 
stali malými umelcami. Ma-
ľovaním, vystrihovaním ob-
rázkov a ich lepením vytvárali 
koláž na tému o injekčných 
striekačkách. Štvrtáci mali za 
úlohu dotvoriť komiks o in-
jekčnej striekačke na detskom 
ihrisku. Viaceré z detí vytvorili 
veľmi nápadité výkresy. Celko-
vo si prednášku vypočulo viac 
ako 120 detí. Žiaci ostatných 
škôl aj škôlok získajú infor-
mácie z plagátov a nálepiek, 
ktoré samospráva v súvislosti 
s osvetou dala pre základné a 
materské školy vyrobiť. (tod)

Petržalská samospráva sa v súvislosti s výskytom použitých injekč-
ných striekačiek rozhodla podniknúť rázne kroky, aby ochránila 
obyvateľov, predovšetkým deti hrajúce sa na ihriskách a pieskovis-
kách, ktoré často využívajú a navštevujú aj ľudia užívajúci drogy. 
Tí pod vplyvom omamných látok nemajú problém odhodiť použitú 
injekčnú striekačku priamo na detskom ihrisku. 
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Váš profil:
 výučný list / stredoškolské vzdelanie    
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Príprava na budúce úlohy:

 

Hľadáme vhodných kandidátov na pozíciu

V prípade, že Vás táto pracovná 
ponuka zaujala, kontaktujte nás na 
našej webovej stránke www.lidl.sk 
(Kariéra – Aktuálne pracovné ponu-
ky.) Vyplňte prosím on-line formu-
lár, nezabudnite priložiť životopis.

 Bratislava Jiráskova/Betliarska
Predavač/ka, pokladník/čka

–

ROZPRÁVKA NA ĽADE PRE CELÚ RODINUROZPRÁVKA NA ĽADE PRE CELÚ RODINUROZPRÁVKA NA ĽADE PRE CELÚ RODINUROZPRÁVKA NA ĽADE PRE CELÚ RODINUROZPRÁVKA NA ĽADE PRE CELÚ RODINUROZPRÁVKA NA ĽADE PRE CELÚ RODINUROZPRÁVKA NA ĽADE PRE CELÚ RODINUROZPRÁVKA NA ĽADE PRE CELÚ RODINU

TAJOMSTVO 
OSTROVA

POKLADOV
1.december

BRATISLAVA o 15.00
slovnaft  aréna

SLADKOSŤ PRI VCHODE 

PRE MALÉHO PIRÁTA

www.212.sk AGENTÚRA
KOVÁČOVÁ

Bez názvu-1   1 26. 9. 2013   11:17:50

Naše skúsenosti a dlho-
ročná prax hovoria, že veľa 
zdravotných problémov sa 
dá pomocou prírodnej me-
dicíny odstrániť buď úplne, 
alebo sa dá výrazne zlepšiť 
priebeh vážnych ochorení. 
Naša prírodná medicína to-
tiž pátra po skutočných prí-
činách zdravotných problé-
mov a nesnaží sa pomocou 
chemických liekov potláčať 
len symptómy chorôb, ako 
sa to viac-menej robí teraz.

A akým spôsobom pátra-
te po príčinách zdravot-
ných problémov?

Tých spôsobov je viacej. 
V našom centre používame 
vyšetrenie na špeciálnom 
biorezonančnom skeneri 
DIACOM. Prístroj pochá-
dza z ruského kozmického 
výskumu a dajú sa ním zis-
tiť všetky cudzorodé mikro-
organizmy a parazity v tele. 
Práve tieto mikroskopické 
živočíchy, ktoré nie sú vidi-
teľné voľným okom, spôso-
bujú väčšinu zdravotných 
problémov. Baktérie, vírusy, 
mykózy, borélie, candidy, 
helicobacter, škrkavky a 
ďalšie parazity sú za kaž-
dým zápalom, za každou 
bolesťou, za každým zhor-
šeným zdravotným stavom, 
za každou chorobou.

Trápia vás bolesti? 

Viete o nových možnostiach 
prírodnej medicíny?

Je vyšetrenie 
na Diacome bezpečné?

Určite áno. Je to bezbo-
lestné a bezzáťažové vyšet-
renie. Môžu ho absolvovať 
aj  deti alebo citlivé pova-
hy. Vhodné nie je len pre 
tehotné ženy a pre ľudí 
s kardiostimulátorom. Kom-
plexné vyšetrenie všetkých 
orgánov  trvá zhruba 40 
minút a stojí 15 eur. Robia 
ho odborníci s vysokoškol-
ským vzdelaním. Pacient 
získa nesmierne dôležitý 
prehľad o tom, aké parazity 
v ňom sú a aké komplikácie 
mu hrozia.

A ako dosiahnete zlepše-
nie zdravotného stavu?

Pacientovi navrhneme 
cielenú terapiu pomocou 
špičkových prírodných pro-
duktov spoločnosti STAR-
LIFE. Za pomoci týchto sil-
ných bylinných látok sa dá 
organizmus vyčistiť od mi-
kroorganizmov a chemic-
kých látok. Ide o tzv. detoxi-
káciu, ale naozaj skutočnú, 
hĺbkovú, čím sa dosahuje 
normalizovanie chodu or-
ganizmu, zvýšenie imunity 
a samoozdravovacia schop-
nosť ľudského tela. Na túto 
službu – vyšetrenie Diacom 
a cielenú prírodnú terapiu 
sa treba vopred objednať. 

Veľa ľudí dnes trápia rôzne zdravotné problé-
my. Majú zažívacie ťažkosti, bolia ich chrbtice 
a kĺby, majú ekzémy a vyrážky, trápia ich časté 

infekcie dýchacích ciest, trpia na srdcovo-
cievne choroby, pociťujú zvýšenú únavu, 

trápia ich depresie, zvýšený tlak, štítna žľaza, 
urogenitálne problémy, cukrovka, astma a 
nezriedka aj nádory. Prakticky niet človeka, 

ktorý by nemal nejaké problémy. Berieme to 
ako nevyhnutnú súčasť nášho života. 

Ale musí to tak skutočne byť?

Viac informácií: www.komhelp.sk
Objednávanie: tel. 0910 939 512
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Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)

Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h

v sobotu: od 8.00 - 13.00 h

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

 KADERNÍCTVO

Objednávky Katka:
 tel.: 0905 156 765

 NECHTOVÝ DESIGN

Klasická manikúra  12 €
Zdobenie ZDARMA

 PEDIKÚRA

Základná pedikúra 11 €

 KOZMETIKA

N O V I N K A !
3D mihalnice 50 €

Depilácia celých nôh 14 €

Svadobné líčenie
 od 15 do 18 €

 KONTAKTY

Kaderníctvo
Katka: 0905 156 765
Janka: 0903 191 885

Pedikúra 
Objednávky Po - Pi
Jana: 0903 191 885

Nechtový design 
Katarína: 0905 421 813

Kozmetika
Ľubka: 0907 556 758

Najvýhodnejšie poistenie na PZP. Volajte 0905 410 802

I N Z E R C I A

 ♥ Zosobášili sa
Matričný úrad Bratislava-Petržalka  9. novembra 
Ing. Miloš Plesník – PaedDr. Veronika Slneková PhD.
Ing. Robert Žúdel – Marianna Kučmášová

Cirkevný sobáš 9. novembra 
Tomáš Princ – Mgr. Gabriela Jančárová

Inzercia

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

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

 MAĽBY. Tel.: 0915 462 513

 OPRAVA CHLADNIČIEK - 
Tel.: 0905 616 431

 HĽADÁM študentku na 
upratovanie. Tel.: 0905 470 756

 GLAZÚROVANIE VANÍ 
Tel.: 0905 983 602

 MAĽBY Tel.: 0915 462 513

 ZŠ Vlastenecké nám. prijme 
do pracovného pomeru 
pomocnú silu, pomocnú 
kuchárku do kuchyne. 
Tel: 02/6241 2998 

 PRÍJMEME pracovníka do 
predajne KINEKUS – domáce 
potreby. Tel.: 0918 378 463

Ponúkame Vám:
•  okuliarové rámy od 18 eur 
•  okuliarové šošovky 

od 18 eur za pár
•  multifokálne šošovky 

od 98 eur za kus
•  vyšetrenie zrakovej ostrosti

Záleží nám na tom, 
aby ste mali LACNÉ 

a zároveň DOBRÉ okuliare.

OPTIKA LENTIS, s. r. o. 
Šustekova 15, 851 04 Bratislava
tel: 02/62 31 72 22

23. – 24. 11. 201323. – 24. 11. 2013

Vážené dámy,
poskytujeme pre Vás exkluzívne 

masáže s jemným erotickým nádychom 
v diskrétnom a príjemnom prostredí. 

Plánujeme aj jednorázové erotické akcie pre pánov a páry. 
Kontaktujte nás na čísle 0917 645 085. Viac informácií na

                              www.erotickesny.sk

KATARÍNSKA BURZA LYŽÍKATARÍNSKA BURZA LYŽÍ

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

Vám ponúka:

 ,umývanie okien 

,upratovanie domácností 

,kancelárií ,priestorov 

,žehlenie ,pranie

Viac informácií na 0944355033
info@upratovaniegbm.sk
www.upratovaniegbm.sk

 

30.novembra 2013
9,30 - 12 hod.

V priestoroch 
Spojenej školy Svätej Rodiny 

Gercenova 10 
Bratislava – Petržalka

1.detska.burza@gmail.com

 Vianočná BURZA 
HRAČIEK a DARČEKOV

 

ZADARMO

Ak si od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2013 uzavriete 
Povinné zmluvné poistenie so Stavebným sporením 
alebo s Havarijným poistením Kasko alebo Staveb-
né sporenie s Havarijným poistením Kasko, dosta-

Vo Wüstenrote robíme všetko preto, aby ste svoje 

66,39 €)

 

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

Tak, ako dospievajú deti 
do tínedžerských rokov, 

tak dospieva aj náš projekt. 
Čo bolo včera úžasným ná-
padom, sa po rokoch stalo 
samozrejmosťou, možno aj 
rutinou. Preto sme sa roz-
hodli projekt posunúť a dať 
priestor nielen sociálne odká-
zaným. Hračky, ale nielen tie, 
už nebudeme zbierať u nás  
v redakcii, ale kto bude chcieť 

niečo darovať, môže to pri-
niesť rovno do DK Zrkadlo-
vý háj 3. decembra od 14. do  
19. h. Tam sa stretnú všet-
ci. Tí, čo niečo donesú, aj tí, 
ktorí si čosi odnesú.

Ako ukázali skúsenosti  
z minulých rokov, deti do-
spievajú a už k nám do redak-
cie priniesli nielen hračky, ale 
napríklad aj knihy, korčule, 
tablety, kočík či bicykle. Ten-

poňali ako výmennú burzu 
s podtitulom DAJ – BER – 
DEŇ. Deti môžu teda darče-
ky priniesť, ale môžu si záro-
veň aj vybrať čosi pre seba. Po 
dlhoročných skúsenostiach 

to rok teda budete môcť pri-
niesť okrem plyšákov a autí-
čok aj hračky pre staršie deti 
– športové potreby a výstroj 
či elektroniku. Myslíme si 
totiž, že keď niekto niečo da-
ruje, mal by niečo aj dostať. 
Samozrejme, okrem ničím 
nezaplatiteľného pocitu, že 
sme niekomu spravili radosť. 
Preto sme tohtoročnú akciu 
Daruj hračku kamarátovi 

Úspešný projekt Petržalských novín Daruj hračku kamarátovi za 
osemnásť rokov rozžiaril tisícky detských tvárí, ktoré sa nie vinou 
rodiny dostali do sociálnej núdze. Od neznámych kamarátov totiž 
dostali hračky, aké by im rodičia nemohli kúpiť..

Študenti sa rozdelili do druž-
stiev a s nadšením a nedoč- 

kavosťou čakali, čo sa dozve-
dia a kedy sa dostanú do útrob 
bunkra. Gymnazistov zozná-
mil s históriou - od budovania 
až po súčasnosť - dobrovoľník 
a záchranca bunkra fotograf 
Miroslav Košírer, ktorý založil 
občianske združenie Zachráň-
me petržalské bunkre. 

V bunkri sú vystavené zau-
jímavé fotodokumenty a voj-
nové artefakty z prvej a druhej 
svetovej vojny, zahrnuté sú aj 
dejiny Československej a Slo-
venskej armády. Gymnazistov 
prednáška zaujala, pretože si 
jednotlivé historické predme-
ty, uniformy, zbrane mohli 
pozrieť zblízka. Pre mládež 
boli pripravené aj stanovištia, 
kde mohli ukázať svoju zdat-
nosť a presnú mušku. Pri  hode 

„granátom“ sa nejeden zapotil, 
aby trafil aspoň raz sud, ktorý 
imitoval nepriateľa. Streľba zo 
vzduchovky na pevný a sklápa-
cí terč zo vzdialenosti 10 m za-
ujala všetkých, pretože väčšina 
z nich strieľala po prvý raz. 

Príslušníci Vojenskej polície 
Bratislava si pre študentov pri-
pravili statickú ukážku služob-
ného vozidla, ručných zbraní 
a techniku zajatia páchateľa. 
Súčasťou bola aj prehliadka 
okolia vojenského bunkra, 
kde si mohli pozrieť pechotnú 

priekopu s vystavenými foto-
dokumentmi, železnú oponu 
symbolizujúcu pád socialistic-
kého režimu, vojenský cintorín,  
v ktorom sú pochovaní vojaci 
z 1. svetovej vojny, a neďaleký  
hraničný kameň, pri ktorom 
sa dozvedeli o vzniku štátnych 
hraníc a hraničnom pásme.  

Bunkre si nedáme, 
                      radšej ich zbúrame 
Branné športové hry v školách si pamätajú starší. Dnešná mládež 
o tento druh športovej zábavy neprejavuje veľký záujem a nemá 
ani motiváciu, okrem výnimiek, ktorých nie je málo. V priesto-
roch vojenského bunkra BS-8 pripravili príslušníci Regrutačnej 
skupiny Bratislava koncom októbra pre 60 študentov Gymnázia 
Alberta Einsteina Bratislava branno-športový deň 
pod názvom Deň odvahy. 

 Daj – ber - Deň

sme presvedčení, že viac vecí 
zostane. Tie potom darujeme 
do detských domovov.

Tešíme sa na vás všetkých 
v DK Zrkadlový háj!

Redakcia PN

Starosta Petržalky Vladimír Bajan 
pozýva na tradičné charitatívne podujatie v Petržalke.

 
Mikulášska kvapka krvi

V regrútskom stane sa do-
zvedeli o práci v Ozbrojených 
silách SR, ktoré tento rok osla-
vujú svoje 20. výročie. Študenti 
sa zaujímali aj o možnosti, ako 
sa stať profesionálnym vojakom 
a o štúdiu na Akadémii ozbro-
jených síl. Zároveň si vyskúšali 
aj novodobý výstroj profesio-

nálneho vojaka – nosný mo-
dulárny systém. Pre školy sa v 
posledných rokoch vojenský 
bunker BS-8 stal vyhľadáva-
ným miestom na organizova-
nie rôznych športových a cyk-
loturistických podujatí. 

Mária Balážová 
foto: Miroslav Košírer

uskutoční sa 2. decembra od 8. do 11. h. v Dennom centre na Gercenovej 8.

Svoju účasť môžu záujemcovia potvrdiť na vlasta.kuzmova@petrzalka.sk, 
2/68 288 857, alebo na Viem byť Petržalčan na facebooku.
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Daniel Hevier: Vianočná pošta

I N Z E R C I A

Chevrolet TRAX 1,7 DT

Novinka z dielne Chevrolet je 
jeden z modelov štvorčiat 

(prípadne aj pätorčiat, keďže Opel 
sa vo Veľkej Británii predáva pod 
značkou Vauxhall) značiek Che-
vrolet Trax, Opel Mokka a Buick 
Encore a Holden Trax. Buick je v 
našich končinách neznámy a ur-
čený je hlavne pre USA, Opel je 
pre Európu, Holden pre Austráliu, 
ale Chevrolet Trax je plánovaný 
ako celosvetový model.  Ako sa 
mu môže dariť? Skúsme to zistiť.

Malý svalovec
Trax napriek dĺžke 4,2 metra, bude 
patriť k menším zástupcom v 
danej triede. Lenže vizuál doko-
nale klame telom. Len sa skúste k 
nemu postaviť a radiť ho budete 
do vyššej kategórie, tak za toto 
si dizajnéri zaslúžia pochvalu. 
Najväčším rozdielom oproti súro-
dencom má Trax v dizajne. Pôsobí 
mohutnejšie a výraznejšie nielen 
v domácich radoch, ale aj v po-
rovnaní s konkurenciou. Prednej 
časti dominuje veľká dvojdielna 
maska ozdobená logom výrobcu. 

Pri skúmaní dizajnu Traxu, zaujmú 
výrazne tvarované svalnaté blatní-
ky, ktoré mu prepožičiavajú mierne 
off-roadový vyraz.    

Nech vás Siri sprevádza
Interiér je v praktickom duchu, 
spolieha sa na funkčnosť s veľkým 
množstvom odkladacích priehra-
diek a rôznych priestorov.   Doslova 
revolučne pôsobí stredový tunel s 
dotykovou obrazovkou s veľkosťou 
7 palcov, multimediálnym rozhra-
ním MyLink s minimom tlačidiel. 
Výborne je vyriešená konektivita so 
smartfónmi, či už prostredníctvom 
bluetooth alebo kábla. Navigácia 
je riešená chytrým spôsobom ako 

aplikácia BringGo pre smartfón. 
Pod kapotou Traxa nám cválalo 
130 naftových koní. Pôsobil tro-
chu hlučnejšie, tu by mohli inži-
nieri viac zapracovať. Všetko mu 
však odpustíte pri dopĺňaní pali-
va, keď vám priemerná spotreba 
vyjde na 5,5 litra. Prevodovka je 
odstupňovaná typicky dlhými 
prevodmi kvôli úspore.  

Test Ukáž sa kovboj 
Málokto vezme Traxa do te-
rénu, je to primárne mestský 
crossover. Podvozok je nalade-
ný pohodlne aj na naše cesty 
a Trax nepôsobí uskákaným 
dojmom. Filtrovať nerovnosti 
sa mu celkom darí a zvezenie 
je pohodlné. Do zákrut môžete 
ísť aj vyšším tempom, aj keď 
športovec to nie je a ani ne-
chce byť. 

Sumár
Chevrolet sa o úspech Traxa 
obávať nemusí a celkovo mô-
žeme zhodnotiť, že je to slušný 
model. Zaujme dizajnom, špič-
kou v konektivite a chytrými 
riešeniami na palube. Osloví 
aktívne mladé rodiny a jed-

notlivcov, báť sa ho nemusia ani 
užívatelia s kategórie „dlhodo-
bo mladých“, veď s príchodom 
smartfónov sme akosi všetci nú-
tení preorientovať sa na ovláda-
nie zariadení dotykom a v Traxe 
aj hlasom.

Bonus na záver
Náš testér Danko si Traxa užil. 
Previezol sa po klasických ces-
tách aj po strmších svahoch. 
Určite sa nebál, terény dokonca 
sám vyhľadával a dával poky-
ny, kam ísť. Danko je zvyknutý, 
kedže okolité hory má prejdené 
s ocinom na ich offroade. Počas 
testu niekoľko ráz zaznelo: „Aha, 
aj tu je lesná cestička, poďme aj 
tam.“ SUV skrátka rozžiari detské 
oči vždy.

Testoval: Boris Mesiarik, 
tel.: 0905 410 802

Auto zapožičala spoločnosť 
M a H, s. r. o., Panónska cesta 43, 

Bratislava- chytré riešenia 
- špička v konektivite
- nízka spotreba

HODNOTENIE

 - hlučnejší motor 
- kulisa radenia – 
  piaty stupeň

Podrobné informácie o teste nájdete na www.petrzalskenoviny.sk

Vaše názory, hodnotenia a nápady 
na testovanie posielajte na adresu: 

e-mail: boris.mesiarik@gmail.com

www.slnecnice.sk
0917 665 855

·   3-izbové byty v štandarde už od 118 280 €

·   Všetky byty s balkónom alebo s terasou 

·   Blízkosť hrádze a lesov, 10 minút od historického centra 

2. ETAPA 
VO VÝSTAVBE

w
y v v štandarde už od 118 280 €
b lkó l b

ZVÝHODNENÉ CENY
NA VYBRANÉ BYTY
DO 30. 11.*

MIESTO PRE KRÁSNY ŽIVOT
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Vďaka Slovenskej sporiteľni 
môžu mestá a obce ušetriť

Za necelé štyri roky sa veľa miest a obcí na Slovensku 
presvedčilo o výhodnosti �nancovania od Slovenskej 
sporiteľne. Aké novinky určené tomuto klientskemu 
segmentu vám pribudli tento rok v ponuke?
Novinkou v našej ponuke sú účty Komunal. Spĺňajú všetky požiadavky 
na komplexné hospodárenie a na jednoduchú správu mestských  
a obecných �nancií. Umožňujú viesť peniaze samospráv oddelene 
podľa účelu prostriedkov v súlade s účtovnými pravidlami. Je možné 
si vybrať z troch druhov účtov. To, ktorý z nich najlepšie zodpovedá 
požiadavkám mesta či obce vzhľadom na jeho kombináciu s bankovými 
službami poskytovanými k účtu, sa dá zistiť veľmi jednoducho a rýchlo. 
Pomáha v tom špeciálna kalkulačka, prostredníctvom ktorej je veľmi 
rýchlo známe najvýhodnejšie riešenie.

Slovenská sporiteľňa má v ponuke ako jediná na Slovensku aj 
transparentné účty. Čo vás viedlo k tomu, že ste ich zaradili 
do ponuky? 
Vyvolal to tlak verejnosti na kontrolu verejných �nancií. Občania 
chcú vedieť, ako hospodári ich mesto či obec, aj poznať sumu 
na účte nádejného kandidáta na verejnú funkciu, prípadne 

kto ho vo volebnej kampani �nančne podporil. Chcú mať 
prehľad, ako použila príspevky nadácia, ktorej prispeli 2 % 
zo svojich daní. A práve transparentný účet im to umožňuje. 
Jednotlivé položky transparentného účtu sa dajú prehliadať cez  
www.transparentneucty.sk. Tento účet je určený nielen pre všetky 
neziskové organizácie, občianske združenia, cirkvi, politické strany 
a samosprávu, ale aj pre súkromné osoby. 

Slovenská sporiteľňa sa nevenuje len biznisu. 
Podporuje projekty na skvalitnenie života na Slovensku. 
Prostredníctvom svojej nadácie v tomto roku rozdelila 
mestám a obciam až 100 tisíc eur. Financovali ste nejaké 
aktivity v Bratislave,  prípadne priamo v Petržalke?  
Mestám a obciam pomáhame �nancovať záchranu historických 
pamiatok, odstraňovanie nelegálnych skládok, separovanie 
odpadu, mládežnícky šport, organizovanie kultúrnych podujatí 
a mnohé ďalšie aktivity. Samozrejme, nevynechali sme ani 
Bratislavu. Dlhodobo podporujeme napríklad Divadlo Aréna  
na petržalskej strane Dunaja, galériu moderného umenia Danubiana 
v Čunove, Radničkine trhy a fungovanie kaviarne Radnička  

na Hlavnom námestí v Bratislave. Prispeli sme aj na petržalský 
festival Baretka zameraný na humornú tvorbu, organizovaný  
ako spomienka na lídra skupiny Lojzo Mariána Kochanského.

 Viac na www.slsp.sk a www.nadaciaslsp.sk

Takmer 2,5 milióna klientov má najväčšia banka u nás, Slovenská sporiteľňa. Okrem obyvateľov �nancuje aj �rmy, mestá, obce  
a neziskový sektor. V minulom roku sa stala strategickým partnerom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). V súčasnosti je  
druhým najväčším obchodným partnerom pre samosprávy na Slovensku. O novinkách v ponuke určenej mestám a obciam sme sa 
rozprávali s riaditeľkou Ivicou Bachledovou, zodpovednou v Slovenskej sporiteľni za �nancovanie verejného sektora.

71_pr komunal petrzalske noviny 210x130.indd   1 11/8/13   10:51 AM
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O maliarovi, ktorý 
si píska

S A M O S P R ÁVA

K cieľu vedie aj efektívna komunikácia
Na základe odporúčania tímu externých hodnotiteľov udelil Úrad 
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR mestskej časti Bra-
tislava-Petržalka titul Efektívny používateľ modelu CAF. Ocenenie 
z rúk ministra hospodárstva Tomáša Malatinského prevzal starosta 
Petržalky Vladimír Bajan.

V   Prioritných cieľoch na 
roky 2011-2014 si mest-

ská časť stanovila, že vybuduje 
transparentnú Petržalku, aby sa 
pre svojich obyvateľov stala dô-
veryhodným, rešpektovaným a 
vyhľadávaným partnerom. Pr-
voradou úlohou je poskytovať 
služby Petržalčanom ľudským 
a otvoreným spôsobom. Aby 
zamestnanci zvýšili kvalitu, 
efektivitu a vlastnú výkonnosť, 
rozhodli sa pre implementá-
ciu vybraného modelu kvality. 
„Je to pre celý úrad významné 
ocenenie a patrí predovšetkým 

zamestnancom, ktorí aj takto 
vyjadrili úprimný záujem fun-
govať ako otvorená a transpa-
rentná inštitúcia. Predovšetkým 
išlo a naďalej ide o zefektívnenie 
vnútorných mechanizmov úra-
du, zlepšenie jeho služieb, cel-
kovej efektívnosti a jeho pôso-
benia navonok – smerom k Pe-
tržalčanom, pretože to, čo robí-
me, je o nich a pre nich,“ poďa-
koval sa starosta Vladimír Bajan.

Nástroj na samohodnote-
nie určený pre verejnú správu, 
známy ako Spoločný systém 
hodnotenia kvality (model CAF 

– Common Assessment Fra-
mework) vyvinuli na základe 
analýz Európskej nadácie pre 
manažérstvo kvality, akadé-
mie Speyer v Nemecku a Eu-
rópskeho inštitútu pre verejnú 
správu v Maastrichte. V apríli  
sa uskutočnilo na miestnom 
úrade hodnotenie Externej 
spätnej väzby modelu CAF a 
od mája tohto roka je mest-
ská časť Bratislava-Petržalka 
oprávnená používať tento 
titul dva roky. „Ako prvá sa-
mospráva na Slovensku sme 
získali významné ohodno-

tenie, že sme si zvolili správny 
smer ako efektívne komuniko-
vať s obyvateľmi, ako ich aktív-
ne zapojiť do diania na území 
Petržalky a ako spoločne riešiť 
všetky problémy, ktoré so sebou 
život v meste prináša,“  dodal 
Vladimír Bajan.

(tod)

 Pokračovanie z 1. strany

Učiteľky cielene využí-
vajú aj individuálne 

formy integrácie. Pod ve-
dením pedagóga sa deti 
s poruchou autistického 
spektra podľa svojich in-
dividuálnych možností 
a schopností zapájajú do 
hier s intaktnými deťmi, 
zúčastňujú sa na edukač-
ných aktivitách v bežných 
triedach obohatených o vy-
užívanie interaktívnej ta-
bule, digitálnej kamery 
a fotoaparátu, digitálneho 
mikroskopu, skypu a iných 
moderných pomôcok. Deti 
s autizmom sa pravidel-
ne stretávajú na všetkých 
podujatiach organizova-
ných školou, kde sa učia 
aj napodobňovaním zdra-
vých vrstovníkov. Malé 
deti zvládajú integráciu na 
výbornú, z čoho majú ob-
rovskú radosť nielen peda-
gógovia, ale predovšetkým 
ich rodičia.

(tod), 
 foto: archív MŠ

Osamelosť,
nepochopenie, 
strach 
a odlišnosť
eliminuje 
materská škola 
hipoterapiou

Šampióni v udržateľnosti v Petržalke
Spoločnosť Henkel Slovensko odštartovala v septembri tohto roka 
projekt Šampióni v udržateľnosti, ktorý je určený pre základné školy 
na celom Slovensku. 

Cieľom projektu je pou-
kázať na možnosti, ako 

môžu deti a spolu s nimi ro-
dičia a škola prispieť k zlep-
šeniu životného prostredia 
a k podpore trvalej udržateľ-
nosti nášho okolia. 

Vyškolení zamestnanci spo-
ločnosti, tzv. ambasádori udr-
žateľnosti, hravou formou 
predstavujú žiakom každo-
denné návyky, ktoré pomôžu 
chrániť životné prostredie. 

3. a 4. ročníka, ako sa mô-
žeme v domácnosti (napr. 
v kuchyni, obývačke či v kú-
peľni) správať šetrne.

Žiaci sa iniciatívne zapája-
li do diskusie. V rámci jednej 
vyučovacej hodiny maľo-
vali do pracovných zošitov, 
pozerali animovaný fi lm 
a rozprávali sa o návykoch, 
ktoré môžu aj deti zaviesť 
v ich domácnostiach. Téma 
udržateľnosti sa tak bližšie 
dostane k ich súrodencom, 
rodičom aj starým rodičom. 
V závere vyučovacej hodiny 
boli deti odmenené aj cer-
tifi kátom, ktorým sa stali 
šampiónmi udržateľnosti.

Mgr. Lucia Branická
foto: autorka

Zhasnúť svetlo pri odchode 
z miestnosti, vypínať vodu, 
keď ju práve nepotrebujeme, 
nepoužívať veci jednorazovo 
a triediť odpady. 

Aj ZŠ Gessayova 2, ktorá sa 
do projektu zapojila prostred-
níctvom webovej stránky www.
sampioni.sk, navštívila vyško-
lená ambasádorka. Eva Čer-
bová vysvetlila na názorných 
príkladoch počas interaktív-
nej vyučovacej hodiny žiakom 

Aby ľudia nezabudli
Občianske združenie Za-

chráňme petržalské bun-
kre v areáli bunkra BS-8 Hřbitov 
na Kopčianskej ulici pripravilo 
na 17. novembra spomienkové 
podujatie Aby ľudia nezabudli. 

Aj tento rok nadšenci vo-
jenskej histórie postavili na 

torové vozidlá a batožiny na 
hraniciach v roku 1989. V 
bohatom programe nebude 
chýbať ukážka narušiteľov 
štátnej hranice, streľba zo 
samopalov na utečencov, 
ktorí sa pokúsia utiecť cez 
ostro stráženú hranicu. Do-
minantou podujatia, ktoré 
sa začne o 14.30 h, bude 

pôvodnom mieste symbolický 
plot z ostnatého drôtu. Neod-
deliteľnou súčasťou podujatia 
bude ostro strážená socialis-
tická hranica vojakmi pohra-
ničnej stráže. Spolok histórie 
colníctva a fi nančnej stráže 
ukáže, ako sa kontrolovali mo-

slávnostné strihanie „brány“ 
z ostnatého drôtu. 

O 15. h budú v podzemí bun-
kra vystavené zaujímavé histo-
rické fotodokumenty zo života 
pohraničnej stráže. Atraktívne 
spomienkové podujatie bude 
zaujímavé predovšetkým pre 
mladú generáciu a rodiny s 
deťmi. Na záver podujatia bude 

degustácia špeciálneho vojen-
ského guláša.            (koš)

foto: Miroslav Košírer 

Chcem sa poďakovať sta-
rostovi Bajanovi za promtné 
a kladné vybavenie mojej 
žiadosti. Asi pred 3 týždňami 
som ho požiadala o umiest-
nenie smetných košov a 
koša na exkrementy. Ne-
uplynulo ani 5 dní a dostala 
som odpoveď a kopiu listu 
adresovanú F. Guthovi do 
VPS, ktorý sa okamžite so 
mnou spojil. Po našom stret-
nutí sme dohodli miesto 
osadenia košov a za týždeň 
boli koše na mieste. Sme veľ-
mi radi a poďakovanie patrí 
aj pánovi Guthovi. Teraz sa 
hádžu odpadky tam, kam 
patria a nie na trávnaté plo-
chy a chodníky. Verím, že aj 
takto sa pričiníme o udržanie 
čistoty v našom okolí. 

Renata Orthová, 
Znievska 40 

Z redakčnej pošty



PETRŽALSKÉ NOVINY 15. 11. 2013 • 9I N Z E R C I A

Milí motoristi,
na trh neustále prichádzajú novinky a nové modely. Aj značka 
ŠKODA v roku 2013 predstavila slovenským motoristom nie-
koľko atraktívnych noviniek. Preto by sme sa dnes radi pove-
novali otázke: „Ako zabehnúť nové auto?“
„Motory dnešných áut sú moderné a technologicky na vyso-
kej úrovni, preto je zábeh veľmi dôležitý. Menšie výrobné to-
lerancie a vývoj materiálov aj mazív dĺžku zábehu síce znížili, 
no nesúhlasíme s tvrdením, že dnes môžete auto od začiatku 
zaťažovať na maximum,“ hovorí Božena Hajduová, vedúca pre-
daja nových a jazdených vozidiel IMPA Bratislava.

Motory zabehnuté z výroby sú mýtus - stretávame sa s ná-
zormi, že motory osobných vozidiel sú zabehnuté z výroby a 
môžu sa naplno zaťažovať hneď. Keď sa tak nestane, motor 
vraj zlenivie. S týmto názorom sa nestotožňujeme, nakoľko pri 
dnešných objemoch výroby áut nie je technicky možné, aby 
bol každý motor na konci výrobného pásu zabehávaný. Povin-
nú skúšobnú jazdu nemôžeme považovať za zábeh motora. 
Ak motor budete od začiatku zaťažovať na maximu,  môžete 
pri necitlivom zaobchádzaní dosiahnuť jeho preťaženie. A ne-
skôr zistíte, že olej dolievate častejšie. 

Zábeh sa netýka len motora - zábeh sa týka aj prevodovky, 
diferenciálov, bŕzd... Každá súčiastka, ktorá prichádza do styku 
s iným povrchom, si musí „sadnúť“ a prispôsobiť svoju polohu 
opačnej strane. Počas trenia dochádza k jemnému obruso-
vaniu vzájomne sa pohybujúcich povrchov. Ak je v tejto fáze 
obrusovania vyvíjaný na súčiastku neprimeraný tlak, ľahko 
môže dôjsť k nesprávnemu „sadnutiu“ a vzniku nežiaducich 
netesností. 

Benzín verzus nafta – kľúčové pri výbere motorizácie je to, 
na čo bude auto využívané či skôr na jazdu po meste, alebo 
na dlhšie trasy. Pre jazdu v meste sa odporúča skôr benzínový 
motor, ktorý sa zahreje rýchlejšie. Pri častejších jazdách mimo 
mesta a na dlhšie trasy je výhodnejší a úspornejší naftový mo-
tor. Naftové motory si vyžadujú pri zábehu viac pozornosti. 

Ako správne zabehnúť nové auto?
– jazdite svižne, ale motor nevytáčajte nad 3/4 jeho prevádz-

kových otáčok, ak to samozrejme nie je nevyhnutné
– nechajte motoru dostatok priestoru a času na jeho zahriatie 
– priebežne kontrolujte hladinu oleja
– dbajte na dochladzovanie preplňovaných motorov (keďže 

turbo motory pracujú vo vysokých teplotách, odporúčame 
pri zastavení po dlhšej jazde ponechať motor „bežať“ na voľ-
nobeh cca 1-2 minúty)

– častejšie meňte tempo jazdy
– krátke jazdy obmedzte na minimum, je lepšie prejsť dlhšie 

trasy
– otáčky motora nepodtáčajte
– zohrievanie motora na voľnobehu nie je správne

Vždy vo vašej blízkosti. IMPA - autorizovaný predajca Škoda, 
autorizovaný servis Škoda, VW a Audi, Panónska cesta 23, 
Petržalka. Dealer roka 2012 a 2013 za zn. ŠKODA.
www.impa.sk

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

IMPA Bratislava, a.s.  Call centrum: 0800 10 20 10
Panónska cesta 23 E-mail: info@impa.sk
851 04 Bratislava  www.impa.sk

Otestujte si a vyhrajte na rok nový Rapid Spaceback  

®

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 pre model vozidla Rapid Spa-
 

www.skoda-auto.sk

Skoda 210x130 rapid spacebag boy.indd   1 10/24/13   4:48 PM

IMPA – zo života na cestách

Mgr. Božena Hajduová, 
vedúca oddelenia 

predaja nových a jazdených 
vozidiel ŠKODA, spoločnosti 

IMPA Bratislava, a. s., 
Dealer roka 2012 a 2013

 za zn. ŠKODA

www.impa.sk 

PETRŽALSKÉ NOVINY 
nájdete už aj na facebooku!
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Tak by sa dala vystihnúť myšlienka, prečo sme založili OZ Presadí-
me. Uvedomil som si naplno, že žijeme v informačnej dobe, ktorá 
má svoje nedostatky. Informácie znamenajú veľa, ale zároveň vná-
šajú do života klam, ak zo slov nevzídu činy. Chceli sme prejsť od 
slov k činom, priniesť krásu, príklad, presadiť spolupatričnosť. 

„Poslanie OZ Presadíme je 
sadiť ovocné stromy tak, 

aby sme splnili cieľ - priniesť 
ovocie.“ Citát je zo stanov OZ 
Presadíme. Teda snažili sme 
sa združiť občanov tak, aby to 
prinášalo ovocie. A keďže ma-
jetkové cítenie a celkovo ob-
čianska vyzretosť je taká, aká 
je, problém, kde sadiť stromy, 
aby nebol prípadný konfl ikt, 
sme vyriešili snahou zveľadiť 
málo využité oplotené plochy 
(predovšetkým ZŠ v Petržal-
ke - ZŠ Pankúchová, ZŠ Tur-
nianska...) a časom priniesť 
krásu v podobe „parku“ (aleje 
či alejí, ktoré by mohli vytvo-
riť „reťaz“ po celej Petržalke). 
Zároveň bola snaha ponúknuť 
medzigeneračnú výmenu či 
príklad dospelých deťom. Spo-
ločne a v dialógu nájsť seba aj 

Človeka poznať po ovocí

v rámci verejného života (in-
tegrácia, participácia). Ale je 
rozdiel medzi pojmami pojem 
a dojem, slovo a čin. A ani za 
týmto cieľom by nebol skutok, 
keby sa pre začiatok nepoda-
rilo nájsť spoločnú reč s riadi-
teľom ZŠ Pankúchová Š. Rá-
com a ľuďmi, ktorí našli od-
vahu skúsiť niečo nové. Všet-
kým zúčastneným ďakujem! 
Spomeniem napr. poslancov 
MČ Petržalka (SDKÚ-DS) 
G. Gažiho, M. Radosu, vedúcu 
odboru životného prostredia 
MČ Petržalka J. Jeckovú, B. Bu-
šovú, ktorá nám darovala stro-
my zo svojej záhrady a aktívne 
pracuje v rámci agentúry do-
mácej ošetrovateľskej služby 
v Petržalke. Začali sme nana-
jvýš skromne, hľadali sme pár 
ochotných budúcich členov 

tohto OZ, ktorí by v mesiaci 
október zasadili zopár stro-
mov v areáli ZŠ Pankúchová. 
A v praxi sme zistili, že každý 
človek ešte skôr, ako je „občan“, 
člen občianskeho združenia, je 
známy, je sused, rodina, ko-
lega. Doba je informačná, ale 
forma pomoci je individuálna 
a začiatky občianskeho zdru-
ženia treba hľadať v týchto 
väzbách. A keďže sa k nám 
v sobotu 26. 10. pridali pri sa-
dení ôsmich orechov aj osob-
nosti verejného života, aj my 
sme prešli z privátnej aktivity 
k verejnej. Na budúci rok sa 
s novými silami určite pustíme 
do presadenia kvality života 
v Petržalke tak, aby sme našli 
pokoj a dobrý pocit zo života 

Mário Bošanský,
OZ Presadíme

Nedávno som sa práve v Petržalských novinách dočítal, že aj na mojej 
obľúbenej Strečnianskej, v klube dôchodcov, sa naplno venujú cudzím 
jazykom. Konkrétne nemčine a angličtine. Okamžite som si sám seba 
predstavil ako s ľahkosťou, takpovediac vo valčíkovom tempe, zato 
však celkom nezadržateľne, postupujem vpred v jazyku anglickom. 

Aká je však realita? Nuž 
taká, že na pomyselnej 

loďke, ktorá ma unáša priamo 
k brehom krajiny, kde sa už aj 
malé deti takto vedia vyjadro-
vať, sedím a veslujem celkom 
sám. Napriek tejto kompli-
kácii, moje nadšenie pre vec 
umocnil fakt, že autori učeb-
nice pre samoukov sa už na 
začiatku vytasili s faktom, že 
angličtina je easy, čiže jedno-
duchá. Hurá!

Aby som sa ubezpečil, že je 
to naozaj tak, zadovážil som 
si ešte jednu staršiu učebnicu. 
A, predstavte si, tam to isté. 
Čo už len človek potrebuje 
viac, aby sa ohník jeho nadše-
nia rozhorel ešte veselšie?

Je pravda, k vysnívaným ob-
zorom cudzojazyčného po-

Hurá na cudzie – jazyky

znania som sa približoval po-
malšie, ako som očakával, to sa 
však dalo pripísať samotnému 
rozbehu v tejto problematike. 
Tak, ako povedzme bicykel ide 
ráno ztuha, ale potom čo do-
tyčník poriadne rozkrúti pedá-
le, už to ide skoro samo.

Na tomto mieste treba po-
vedať, že moje koketovanie 
s angličtinou tento rok oslávi 
už – radšej ani nebudem spo-
mínať koľké výročie.

Povedané na rovinu, zatiaľ 
som sa dostal po lekciu číslo 
desať. Zdá sa vám to málo? 
Lenže pozor! Do úvahy treba 
zobrať fakt, že také priúčanie 
sa novému jazyku je, aspoň 
v mojom prípade, sezónna 
záležitosť. (Omylom som sko-
ro napísal seriózna.) Skrátka 

a dobre, len čo takto v jeseni 
začne fúkať studený vietor 
a príde aj dážď rovnakej kvali-
ty, slovom pľušť, vrhnem sa ne-
bojácne do nerovného zápasu 
s angličtinou. Žiaľ, pri prvom 
zvonení jarných kvietkov vždy 
odzvoní aj v mojej súkromnej 
škole.

Takže konkrétne. Doteraz 
som priam nabitý vedomosťa-
mi o tom, ako hrať tenis, prí-
padne, ako to vyzerá v kuchy-
ni, keď Mrs. Cook pečie koláč 
a little Lucy jej pritom pomá-
ha, bravúrne sa viem spýtať na 
cestu do predajne kníh, ktorá 
je kdesi za rohom, a, napo-
kon, celkom dobre by som to 
zvládol aj v telefónnej búdke. 
Ozaj, zostala v Petržalke ešte 
nejaká funkčná? Žiaľ, až dote-

raz mi zostali utajené anglické 
zákutia ľudského tela, a vôbec, 
fúra zaujímavých vecí.

Tohto leta som však systém 
môjho jazykového vzdeláva-
nia čiastočne prehodnotil. 
A rozhodol sa, že v tejto zim-
nej sezóne to vytiahnem naj-
menej po lekciu číslo pätnásť. 
Za tým účelom by však zrej-
me bolo vhodné vycestovať 
niekam viac na sever. Noci aj 
zima, sú tam predsa len o nie-
čo dlhšie.

Spomínam si, ako sme už 
dávnejšie, na prelome decem-
bra a januára boli na návšteve 
v Petrohrade, vtedy Lenigra-
du. Svitať začínalo o pol de-
siatej ráno, zmrákalo sa už o 
pol druhej popoludní. Ideálne 
podmienky na cudzí jazyk. Pre 
miestnych na jazyk vlastný, 
hojne zalievaný vodkou.

Po zvážení všetkých poveter-
nostných, fi nančných a iných 
faktorov mi však predsa len 
ako najlepšie riešenie, samo-
zrejme, čo sa týka nasávania 
cudzích slovíčok, vychádza ten 
petržalský klub dôchodcov.

Oskar Král 

Naša moderná 
doba aj vďaka 
internetu a ľahkej 
dostupnosti k infor-
máciám rozširuje 
ľudské poznanie 
nebývalou rých-
losťou. Predsa však 
ostáva oblasť, ktorá 
– na rozdiel od 
všetkých ostatných 
vedných disciplín – 
natoľko prebádaná 
nie je. Smrť. A čo je 
potom? Je niečo? 
Je niekto, kto bol na 
druhej strane a vie 
o tom niečo viac?

Vyskytujú sa prípady 
rôznych ľudí z rôznych 
kútov zeme, ktorí sa 
prebrali z klinickej smrti 
a prekvapivo často ho-
voria o veľmi podob-
ných obrazoch, ktoré vi-
deli. Tunel, svetlo, teplo, 
strach, tmu. Keď sa začal 
známy doktor medicíny 
George Ritchie zaoberať 
procesom zomierania 
a smrti, mal už za sebou 
vlastnú skúsenosť klinic-
kej smrti. Jeho príbeh in-
špiroval aj Dr. Raymonda 
A. Moodyho a mnohých 
ďalších lekárov a psy-
chológov ku skúmaniu 
posmrtného života. Čo 
sa s nami deje po tom, 
čo umierame? Mnohí 
z bádateľov došli k pre-
kvapujúcemu objavu. 
Príďte si pozrieť príbehy 
ľudí, ktorí prežili klinickú 
smrť a názory odborní-
kov na existenciu po-
smrtného života, v nede-
ľu, 24. novembra o 18. h 
do CC Centra na Jirásko-
vej ulici. Vstup je voľný.

(red)

Smrť - 
a čo je potom?!

Poďakovanie
Ďakujem všetkým, ktorí sa 
zúčastnili na voľbách do sa-
mosprávneho kraja, predo-
všetkým  voličom KDH, ale 
aj  celej našej koalície. Blaho-
želám zvoleným poslancom 
a želám im veľa úspechov  
v práci pre Petržalku a celý 
Bratislavský región.

Stanislav Fiala,
predseda okresného centra 

KDH Bratislava 5

Pozvánka
Pozývame vás na amatérsky 
hokejový medzinárodný turnaj 

o Modrý pohár Petržalky

23. novembra od 8.30 h
Zimný štadión v Petržalke

Skupina A: Holoubci – CZ, Bra-
tislava Freezers – SK, 
Black Boys – Záhoráci – SK, 1. 
HC L - Trans Jablonové – SK

Skupina B: HC Borinka – SK, AT 
Hamikovo – SK, RP auto – SK, 
Tomášov – SK

Podporu a záštitu 
nad turnajom prevzal Miestny 

zväz SDKÚ-DS Petržalka
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Strašidelná cesta odvahy

Obliekli si kúzelné, ale aj 
strašidelné masky a vy-

brali sa nocovať do školy. Po-
vinnou výbavou bol spací vak, 
karimatka a poriadna dávka 
odvahy. Program zaujímavé-
ho večera tvorila promenáda 

v maskách, štafetové súťaže, 
v ktorých nechýbalo prená-
šanie Draculovho oka na vid- 
ličke, metlobal a tiež točenie 
v ohnivom kruhu. Najväčším 
a najsilnejším zážitkom pre 
deti bola strašidelná cesta od-
vahy. Druháci si cestu prešli 
spoločne s učiteľkou, starší 
tretiaci však museli úlohu 
zdolať po skupinkách. Nebolo 
to však také jednoduché, pre-
tože pri prechádzaní cestičky 
odvahy museli vyriešiť sedem 
vedomostných úloh a škola 
bola neustále plná strašných 
zvukov a hrôzostrašných prí-
šer. Nakoniec všetci odvážliv-
ci úlohu splnili, ako najlepšie 
vedeli. Odmenou pre deti bol 
dobrý pocit a sladký spánok a 
pre pedagógov radosť zo spo-
kojných zverencov.

(medi)

Večer autentického folklóru 
má dlhoročnú tradíciu a do 
Petržalky prináša jedinečné 
spojenie tradičnej hudby, 
tanca, ľudových zvykov a 
gastronómie pre všetkých 
milovníkov folklóru. V piatok 
29. novembra o 19. h bude 
v DK Zrkadlový háj v cykle 
autentického folklóru hos-
ťovať so svojím umeleckým 
programom Folklórna skupi-
na Poničan, ktorá pôsobí pri 
Obecnom úrade v Ponikách. 
Súbor založili pred 40. rokmi 

Už niekoľko rokov sa žiaci ZŠ Budatínska pod vedením svojich 
učiteľov zapájajú do súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej 
knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc. 

Medzinárodný deň knižníc          

vila p. učiteľka Gotthardo-
vá. Tešili sa z každej správ-
nej odpovede, aj z odmeny 
za ňu. S vlastnou tvorbou 
sa predstavila žiačka 4. B - 
Ema Flašková. Aj takouto 
formou sa snažia p. učiteľky 
o rozvíjanie čitateľskej gra-
motnosti žiakov. Teší nás, že 
pozvanie prijala aj pracov-
níčka Miestnej knižnice na 
Litavskej 14  Mgr. T. Gap- 
lovská. V znamení kníh sa 
niesol celý deň       (upr)

Máte v rodine problém s alkoho-
lom, fajčením, drogami či hazard-
nými hrami? Potrebujete pomôcť či 
poradiť? Píšete prácu o tejto proble-
matike? Porozprávajte sa s tými, čo 
týmto peklom sami prešli. V sobotu, 
23. novembra, bude Dome kultúry 
Ružinov Deň otvorených dverí bra-
tislavských klubov abstinujúcich. 

Príďte sa zoznámiť s ich čin-
nosťou. Využite poradenstvo pre 
závislých a ich rodinných prísluš-
níkov. Mnoho závislých pomoc ne-
vyhľadá, pretože neverí, že by im 
skutočne mohol niekto pomôcť.  
V A–kluboch sa stretávajú ľudia, 
ktorí sa zo závislosti vyliečili a absti-
nujú. Najlepšie vedia, aká ťažká je 
cesta von, ale sú zároveň dôkazom, 
že sa to dá. Vzájomná podpora  
a pocit spolupatričnosti (najmä ak 
to rodina už vzdala) – aj to je cesta 
ako sa zachrániť a vytrvať.

V Petržalke fungujú A-kluby pri 
AT Sanatóriu na Osuského ulici, 
ktoré dlhé roky vedie MUDr. Ivan 
Novotný. A práve petržalské A-klu-
by sú organizátorom tohtoročného 
Dňa otvorených dverí bratislav-
ských klubov abstinujucich, ktorý sa 
bude v DK Ružinov na Ružinovskej 
28 konať pre verejnosť – v pred-
poslednú novembrovú sobotu od  
10. do 17. hodiny.                       (red)

Abstinujúci 
vám poradia 

Večer autentického folklóru

Koncom októbra 
si žiaci druhej 
a tretej triedy 
v ZŠ Gessayova 2 
užili čarodejníc-
ku noc.

Noc čarodejníkov pre deti ZŠ Gessayova 2 stále atraktívna.

a s menšími prestávkami pra-
cuje dodnes, má 25 aktívnych 
členov. Udržiava autentický 
folklór z Poník, okolia a Pod-
poľania. Spolupracuje s ľudo-
vou hudbou Zacharovci z Po- 
nik, ale má aj svoju ľudovú 
hudbu. Každý člen vlastní 
svoj kroj, vyšívaný krivou ih-
lou. Podujatie je realizované 
s podporou Ministerstva 
kultúry SR, Bratislavského sa-
mosprávneho kraja a Nadácie 
Vladimíra Bajana.   
                                      (upr)

Jeden z októbrových dní nebol 
pre nás úplne obyčajný deň. Keď 
sme prišli poobede po naše deti 
do škôlky na Gessayovej ulici, ča-
kal už na nás prestretý stôl plný 
dobrôt. Mohli sme ochutnať 
jednohubky s liptovskou, špená-
tovou, tuniakovou, labužníckou, 
syrovou či medovou nátierkou, 
alebo si vybrať niektorý zo zdra-
vých koláčikov. Pani učiteľka 
Dáška zodpovedala všetky otáz-
ky, ktoré sa týkali ponúkaných 
jedál a stravovania v škôlke.
Musím povedať, že pani kuchár-
ky majú ,,čarovné“ ruky, lebo ani 
prieberčivé deti neodolali. Nebo-
lo sa čo čudovať, stoly nás lákali 
farebnosťou a kreativitou pani 
učiteliek, ktoré ich krásne deko-
rovali ozdobami z ovocia a zele-
niny. Spoločnosť nám robili ka-
pustová babka okaňa s kelovou 
kamoškou, cibuliačik-panáčik, 
mrkvová chobotnička, zvedavý 
ježko-hruško či veselý uhorkový 
krokodíl. Každý si mohol vziať 
recepty prezentovaných lahô-
dok a pripraviť si ich aj doma 
Sami sme si ich mohli vyskúšať 
a presvedčiť sa, že škôlka ,,ges-
sayka“ sa vzorne stará o zdravé 
brušká našich detí.

Mamina Lenky Chlpekovej 

Zdravá hostina  
v našej škôlke 

Tento rok sa 28. október 
niesol v znamení hes-

la: Školské knižnice: Brána 
do života. Projekt pripravili 
pani učiteľky 1. stupňa pre 
žiakov 2.- 4. ročníku. Bránou 
do života vošli žiaci do škol-
skej knižnice, kde ich čakal 
zaujímavý program: deti 
recitovali, hrali divadielko, 
pantomímu, predviedli pás-
mo slávnych citátov o kni-
hách. Čitateľské zručnosti si 
overili v kvíze, ktorý pripra-
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Kopčianska�89
02/6381�0991,2,3,
Po-Pi�7:30�-�17:00�So�8:00�-�12:00

- HRANOLY - - TATRANSKÝ PROFILPVC OBKLADY - LIŠTY
-�PARAPETY�-�KUCHYNSKÉ�DOSKY�-�HOBĽOVANÉ�DOSKY�-�PRAHY

P�O�N�Ú�K�A�M�E�!P�O�N�Ú�K�A�M�E�!

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček
Osuského 44, Bratislava Petržalka 

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

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU   NA OKULIAROVÝ RÁM, 
PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

Najvýhodnejšie poistenie na PZP. Volajte 0905 410 802

kontakt: www.betliarska.sk        
 0914 100 500, 0903 756 056

NOVOSTAVBA 
PETRŽALKA

UŽ KOLAUDUJEME

       Pestovateľ viniča a výrobca vín z Limbachu 
       s dlhoročnou tradíciou výroby vína

            Vás pozýva do novootvorenej

    Vinotéky
na Blagoevovej ulici č.2 v Bratislave - Petržalke

V ponuke máme široký výber kvalitných tichých, sýtených, 
odrodových vín a vín s  prívlastkom. w
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k       Pestovateľ viniča a výrobca vín z Limbachu 
       s dlhoročnou tradíciou výroby vína

            Vás pozýva do novootvorenej

    Vinotéky

       Pestovateľ viniča a výrobca vín z Limbachu 
       s dlhoročnou tradíciou výroby vína

            Vás pozýva do novootvorenej

GYMNÁZIUM
PANKÚCHOVA� B

R
AT

IS
LA

VA

srdečne pozýva žiakov, ktorí majú záujem o štúdium v našej 
škole, ich rodičov a výchovných poradcov základných škôl na

�� ������� ��. �������� ���� �� ��ºº – ��ºº ���.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

www.gympaba.sk

4-ročné štúdium 5-ročné bilingválne štúdium 8-ročné štúdium

ZELENÁ LINKA / PODNETY, POSTREHY A NÁVRHY 
v oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
môžete oznámiť prostredníctvom „zelenej linky“ 02/ 63 820 158. 
Informácie o MP VPS nájdete na stránke www.mpvps.sk
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S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A

kontakt: www.betliarska.sk        
 0914 100 500, 0903 756 056

NOVOSTAVBA 
PETRŽALKA

UŽ KOLAUDUJEME

Obrázok vozidla je ilustračný. Cena 7 990 € platí na vozidlá Citroën C-Elysée objednané do výroby. Kombinovaná spotreba: 4,1 – 6,5 l/100 km 
a emisie CO2: 108 – 151 g/km. Viac informácií u našich predajcov alebo na www.citroen.sk.

PRIPRAVENÝ NA VŠETKO, PRIPRAVENÝ PRE VÁS.

NOVÝ CITROËN C-ELYSÉE
TESTOVANÝ NA

UŽ OD 7 990 €

   
     MOTOR PARTNER S.R.O., PANÓNSKA CESTA 22, BRATISLAVA    
MAIL: PREDAJ@MOTORPARTNER.SK    TEL: 02/6353 4444   MOBIL: 0915/793 816
                                                   WWW.MOTORPARTNER.SK

0% LÍZING

k lepšiemu a som rád, že sa 
k nám pridávajú aj samotní 
obyvatelia a priložia ruku k 
spoločnému dielu, či už sta-
rostlivosťou o svoje okolie, 
vysadením predzáhradky či 
jesennou brigádou pri svoj-
om paneláku,“ pochválil sta-
rosta Vladimír Bajan aktív-
nych Petržalčanov.

V minulom roku odovzda-
la mestská časť do užívania 
svojim obyvateľom vyno-
vené Vlastenecké námestie, 
obnovenú pontónovú lávku 
cez Chorvátske rameno, dve 
polyfunkčné športoviská a 
niekoľko opravených terás, 
schodísk a detských ihrísk. 
V roku 2013 k tomu pribud-
li ďalšie štyri športoviská na 

Zničenú pochôdznu vrst-
vu nahradí nová – as-

faltobetónová, nová bude 
aj hydroizolácia, opravou 
musia prejsť aj všetky daž-
ďové odvodňovacie vpusty. 
V rámci tejto opravy počíta 
samospráva s opravou a za-
teplením všetkých čiel terasy 
a častí, ktoré sú v styku s by-
tovým domom tak, aby bola 
zabezpečená nielen jej funkč-
nosť ale aby celá terasa pôso-
bila upravene a esteticky. „Po 
rekonštrukcii toaliet v Dome 
kultúry Lúky, ktorú sme zrea-
lizovali na podnet obyvateľov, 
práve dokončujeme aj opravu 
prístupového schodiska k to-
muto stánku kultúry. Petržal-
ku meníme kúsok po kúsku 

Topolčianskej, Mánesovom 
námestí, Medveďovej a Bra-
dáčovej, schodiská na Pečni-
anskej a Blagoevovej, terasy 
na Mlynarovičovej a Rovni-
ankovej, kompletnou rekon-
štrukciou prešlo aj Ovsištské 
námestie. Takmer pol mili-
óna eur z rozpočtu vyčlenili 
petržalskí poslanci na nevy-
hnutné opravy striech, vstu-
pov, schodísk, osvetľovacích 
telies a hygienických zariade-
ní v základných a materských 
školách. Aj nasledujúce týžd-
ne sa ponesú v znamení opráv 
- v súčasnosti už prebiehajú 
prípravné práce na výmenu 
okien, opravu elektroinštalá-
cie a strechy Domu kultúry 
Zrkadlový háj. V novom roku 

má samospráva v pláne začať 
s prípravnými prácami na vý-
stavbe verejnej plavárne a ku 
krajšej Petržalke nepochybne 
prispeje aj nové bowlingo-
vé centrum, ktoré vznikne v 
budove bývalého  LUDUSu, 
či vyriešenie situácie okolo 
toľko diskutovaného Modré-
ho domu.

(tod)

Petržalku meníme kúsok po kúsku k lepšiemu
Po tom, ako mestská časť počas leta zrekonštruovala nadchod na Jasovskej ulici, ktorý 
vybrali Petržalčania v internetovom hlasovaní v tzv. participatívnom rozpočte, opravi-
la aj časť prislúchajúcej terasy a v súčasnosti pokračuje s opravou jej zvyšného úseku. 
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Kalamita a jej následky

TA K  S I  T U  Ž I J E M E
máci zlodej. Lebo - krádeže. 
Isteže, aj tie boli. (Až stovky 
vykradnutých bytov za rok. 
A pivníc. Zmizli zavárani-
ny, domáce klobásy, bicykle i 
sane. A iné.) 

Privykli sme na rôzne 
ochrany. Vlastného majetku 
i - socializmu a nášho spo-
ločného majetku. Nesmejme 
sa, tak to bolo. Veru, privykli 
sme. Vedome i uvedomele. Aj 
na to, že naše deti v jasliach 
i škôlkach vidia petržalské ro-
disko spoza zamrežovaných 
okien; že dvere do obchodov 
a iných prevádzok,   k holičovi 
či do „zelovocu“ na terasách, 
ale aj kde mali svoje sídla do-
mové správy, boli z dreva, skla 
a - mreží.  Aj sami sme popri-
dávali. Že sa nám už raz také 
niečo stalo, alebo môže stať. 
Obzrime pozornejšie okolo 
seba... Na tie zvyšky. Vyjdime 
na lodžie, balkóny, prejdime 
sa schodiskami v panelákoch 
od hora dole, na niektoré 
poschodia sa ani nedostane-
me. Zamknuté prechodové 
dvere, mreže. Preskočme však 
desaťročia, 20. storočie i druhé 
tisícročie. 

Sme tu. Dnes. Obnovuje-
me, zatepľujeme paneláky. 
Hrdzavé mreže na pivniciach, 
kočikárňach atď. končia tam, 
kde mali byť od samého za-
čiatku. Ako kovový šrot. Pa-
neláky, nové nielen vzhľadom, 
ale aj teplé, ľudské. Vzťahmi, 
vzájomnou dôverou. Už bez 
mreží. Majetkovo bezpečné. 
Chránené inak, inteligentne, 
účelom i estetikou prijateľne 
ako pokračovanie projek-
tu Bezpečné bývanie - RYS 
z roku 2000, priekopníkom 
ktorého bola práve Petržal-
ka. S prístupovým systémom 
DEK, elektromagnetickými 
zámkami,  domovými mo-
nitorovacími zariadeniami, 
s domami pod zvýšeným 
dohľadom polície a i. A nie 
tak jednoducho - ako v base. 
Pretože, žiaľ, aj na niektorých 
obnovených domoch, panelá-
koch sú nové mreže.  Nafotili 
sme ich. Fotografi e sme po-
slali architektovi - urbanisto-
vi, na miestny úrad, hasičom, 
poisťovni, psychiatričke. 
S otázkou, ako  oni vidia z ich 
profesionálneho pohľadu náš 
zamrežovaný petržalský svet. 
Tu sú ich úvahy, názory ako 
odpovede. 

   

niečo stalo, alebo môže stať. 
Obzrime pozornejšie okolo 
seba... Na tie zvyšky. Vyjdime 
na lodžie, balkóny, prejdime 
sa schodiskami v panelákoch 
od hora dole, na niektoré 
poschodia sa ani nedostane-
me. Zamknuté prechodové 
dvere, mreže. Preskočme však 

Zamrežovaná Petržalka
Keď sme pred tromi-štyr-

mi desaťročiami prichá-
dzali zabývať novú Petržalku, 
vstupovali sme do panelákov, 
ktoré mali na prízemí zamre-
žované okná. Zo všetkých 
strán. Mreže boli na oknách 
pivníc, kočikární, práčovní, 
manglovní, mreže boli pod 
terasami na oknách skladov 
a iných nebytových priesto-
rov. Nebol to lákavý pohľad 
pre tých, ktorí prišli z iných 
slovenských miest (okrem 
Leopoldova, Ilavy, Bojníc...), 
dedín i lazov, a taký pohľad 
a výhľad im bol cudzí. Mre-
že videli leda tak vo fi lmoch 
s väzenským prostredím či na 
školských výletoch v ZOO. 
Mnohí pochádzali z vidie-
ka, kde rodinné domy boli 
bez múrov, brán,  plotov - ak 
predsa ploty, boli na nich na-
stoknuté krčahy a nie rozbité 
fľaše, ako sú dnes na múroch 
domov  v pribratislavských 
dedinských satelitoch. 

Až v Petržalke... až v nej sa 
museli zmierovať s tým, že 
domy, byty, obchody, okná, 
dvere, a vôbec prostredie môžu 
vyzerať aj inak. Veď neďaleké 
hranice a - ostnaté drôty. To 
bolo predsa zdôvodniteľné 
a vtedy ideologicky i osprave-
dlniteľné. Železná opona. Oba-
vy, strach, podozrenia. Zvonka 
triedny nepriateľ a zvnútra do-

Vraj najhoršie je, ak si človek zvykne. Na čokoľvek. S čím 
nesúhlasil, čo odmietal, čo mu zavadzalo, čo ho urážalo až 
ponižovalo, čo sa mu protivilo... Časom a privykaním sa však 
TO dennodenne videné, počuté, zapáchajúce alebo prekáža-
júce stáva - normálnym. Dokonca, ak by bolo zajtra inak ako 
dnes, už by niekomu, mnohým aj  chýbalo. Lebo TO nežiadu-
ce a výnimočné  - z hľadiska vkusu, citu, rozumu sa stalo ako-
by prirodzenou súčasťou nášho života. Ako mreže okolo nás. 
Lebo, či si ich uvedomujeme alebo nie, vstúpili už do nás... 
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Mreže a architektúra
Všetko, čo súvisí s verejným priestorom, musí podliehať schvaľo-
vaniu, resp. istej regulácii. Podľa môjho názoru nám veľmi chýba 
architekt MČ, ktorý by aj takéto ,,maličkosti“ usmerňoval. Je síce 
možné, že mnohé takéto prevádzky sú životaschopné a svojou 
ponukou aj zaujímavé a potrebné, ale vo vzťahu k verejnému 
priestoru sa nemôže presadzovať ľubovoľný súkromný vkus.  
V konečnom dôsledku, podobne ako je to s farebnosťou panelá-
kov, založenej na privátnom vkuse či nevkuse, vznikne nesúrodý 
priestor nízkych estetických kvalít. 
Na druhej strane treba chápať prirodzenú potrebu vlastníkov 
chrániť svoj majetok, zrejme mechanickej ochrane dôverujú viac 
ako elektronickej. Možno vlastníkov k tomu vedie aj celkový stav 
a nedôveryhodný výzor terás, ktoré vyvolávajú asociácie aso- 
ciálneho prostredia a panujúceho vandalizmu. Vložiť do takého 
prostredia mrežu či pletivo nepovažuje zrejme nik za zhoršenie 
zlého. Je možné, že ak by tieto terasy boli elegantné, s črepník-
mi zelene, lavičkami, dlažbou, tak by sa aj majitelia prevádzok 
správali inak Namieste je však je otázka, či na zvýšení  technickej  
a estetickej kvality terás sa nemajú podieľať aj oni v ich vlastnom 
záujme. Kvalitné prostredie priťahuje ľudí, tiež ich vychováva a je 
aj bezpečnejšie. Aj mreže na pivničných oknách bytoviek by nám 
prekážali menej, ak by ich okolie bolo upravené, s udržiavanou 
zeleňou. Mne ako architektovi, však celkovo prekáža petržalský 
princíp, že vďaka pivniciam v prízemí nemajú naše domy najmä z 
uličnej strany príťažlivý parter.

prof. Bohumil Kováč, 
architekt – urbanista, Osobnosť Petržalky 

Dvojstranu pripravil Rudolf Gallo  foto: autor

Mreže a úrad 
Z hľadiska stavebného zákona sa zamrežovanie pivnič-
ných okien (v nezateplených panelákoch) môže kvali-
fikovať ako stavebná úprava vyžadujúca si ohlásenie. 
Každý takýto zásah si však musia odhlasovať na do-
movej schôdzi vlastníci bytov a nebytových priestorov, 
vyžaduje sa ich nadpolovičný súhlas. V prípade zamre-
žovania  vchodových, resp. vstupných dverí nie je úplne 
jednoznačné, či sa to povolí v režime ohlásenia  alebo 
stavebného povolenia. Vždy to treba individuálne po-
súdiť od prípadu k prípadu z dôvodu, že k niektorým  
by sa mali vyjadriť iné dotknuté orgány, napr. hasiči. Ale 
vo všeobecnosti platí, že fasáda bytového domu tvorí 
spoločnú časť domu všetkých vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov  a pri povolení treba predložiť súhlas 
nadpolovičnej väčšiny. Tunajší stavebný úrad sa v do-
terajšej praxi nestretol s podobnou žiadosťou staveb-
níka - žiadateľa o zamrežovanie pivničných okien, resp. 
vstupných dverí. Existujúce mreže na petržalských pa-
nelákoch sú väčšinou výsledkom zateplenia bytového 
domu, ktoré sa povoľuje v stavebnom konaní. Súčasťou 
stavebného povolenia je príslušná dokumentácia spra-
covaná odborne spôsobilou osobou, čiže architektom, 
resp. stavebným inžinierom, ktorý v plnej miere nesie 
zodpovednosť za vyhotovenú projektovú dokumentá-
ciu, to znamená, že zodpovedá za zvolenú farebnosť 
„paneláka“ a tiež zodpovedá za zvolené zamrežovanie 
pivničných okien, prípadne vstupov. Takže to nie je cel-
kom tak, ako píše prof. Kováč, citujem ho,  ... nám veľ-
mi chýba architekt MČ, ktorý by aj takéto ,,maličkosti“ 
usmerňoval... V mestskej časti pracujú architekti, ktorí 
sa iba v ojedinelých prípadoch dostanú k posúdeniu 
projektovej dokumentácie pre stavebné konanie (kto-
rú paradoxne tiež vyhotovil architekt), lebo to nemajú 
nikde legislatívne upravené, aby sa k takejto dokumen-
tácií vyjadrovala MČ. V stavebnom konaní je dotknutým 
orgánom Hlavné mesto Bratislava, nie mestská časť 
(mestská časť je stavebným úradom). 

Zuzana Kordošová, 
vedúca odd. územného rozvoja a dopravy, 

Miestny úrad Petržalka

Mreže 
a ochrana majetku
Pri poistnom plnení je roz-
hodujúce posúdenie úrovne 
zabezpečenia miesta poiste-
nia. Pre spôsob zabezpečenia 
miesta poistenia proti krádeži 
vlámaním je rozhodujúca výš-
ka poistnej sumy poistenej 
domácnosti. V prípade, ak je 
poistná suma domácnosti do 
17-tisíc eur vrátane, postačuje, 
ak sú dvere do miesta poistenia 
uzamknuté zámkou s cylindric-
kou vložkou a všetky okná a iné 
otvory zatvorené z vnútornej 
strany uzatváracím mechaniz-
mom tak, že ich nie je možné 
zvonku otvoriť bez mechanic-
kého poškodenia alebo zni-
čenia. V prípade, ak je poistná 
suma vyššia ako 17-tisíc eur, 
potom okrem už  uvedeného 
musia byť okná a iné otvory na-
chádzajúce sa do výšky 3 metre 
a menej nad úrovňou okolitého 
terénu zabezpečené jedným  
z nasledujúcich spôsobov: vý-
plň z bezpečnostného skla, sklo 
s bezpečnostnou fóliou, kovová 
mreža, kovová uzamykateľná 
roleta, zvnútra uzatvárateľne 
okenice. V prípade, že sa okná a 
iné otvory nachádzajú vo výš-
ke nad 3 metre, postačuje, aby 
boli zatvorené z vnútornej stra-
ny uzatváracím mechanizmom 
tak, že ich nie je možné zvonku 
otvoriť bez mechanického po-
škodenia alebo zničenia.  

Gabriel Tóth, špecialista 
externej komunikácie, 

Allianz - SP

Mreže a protipožiarne zásahy                                                                        
Podľa predložených fotografií - tieto zamrežovania sú síce neestetické, 
ale vplyv na zabezpečenie ochrany pred požiarmi podľa platných vše-
obecne záväzných právnych predpisov nemajú. Nebránia úniku osôb 
cez únikové cesty a východy, ktorými sú chodby objektov a dvere na 
konci únikovej cesty a na ich použitie postačuje otvárací mechanizmus 
z vnútornej strany dverí, t. j. ak nie je mreža osadená tak, aby bránila 
ich otvoreniu. Na fotografiách nie je, teda nemajú vplyv na evakuáciu 
osôb. Jediným problémom by mohlo byť predĺženie zásahu hasičskou 
jednotkou v zamrežovaných priestoroch, pretože zásah musí byť čas-
to vedený z vonkajšej strany objektu, pričom osadené mreže by ho 
značne obmedzovali. Účinné hasenie alebo záchrana osôb by mohli 
byť oneskorené o čas, keď by zasahujúca jednotka  musela prekonať 
zábranu týchto mreží, aby vytvorila otvor umožňujúci vstup zasahu-
júcich hasičov do vnútorných priestorov. V prípade evakuácie imo-
bilných osôb z takto zamrežovaných priestorov by sa čas záchrany,  
v dôsledku potreby vytvorenia väčšieho otvoru, ešte predĺžil.    

pplk.Beata Janatová, zástupkyňa veliteľa útvaru pre 
prevenciu, Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy

Mreže a psychika
Môžu sa cítiť ľudia za zamrežovanými oknami svojich pane-
lákov, ba aj niektorých bytov ako vo väzení? 

 Myslím si, že nie. Totiž, prioritou pre nich je bezpečnosť. Ak 
nemajú na drahé alarmy, ktoré sú napojené priamo na políciu, 
potom sú pre nich mreže tou najprijateľnejšou alternatívou. Vo 
svojej praxi som sa nestretla s nikým, kto by mal s mrežami na 
oknách nejaký psychický problém. Ak sa takto cítia bezpečnejšie, 
potom ich ani podvedome neovplyvňujú. V prípade, že niekto má 
predsa problém s výhľadom von cez mreže, nie je problém nájsť 
si bývanie na vyšších, bezpečnejších poschodiach.

MUDr. Lucia Pacherová, psychiatrička



16 • 15. 11. 2013 PETRŽALSKÉ NOVINY

Staroba je výzva. Pripomí-
na nám, aby sme nestrá-

cali čas a jeden druhému prá-
ve teraz povedali milé slovo, 
že sa máme radi. Starnutie 
prichádza pomaly, nenápad-
ne. Tak ako sa končí leto a za-
čína sa jeseň. Nedá sa tomu 
vyhnúť. Sem-tam niečo bolí, 
objaví sa vráska, skôr či ne-
skôr obelejú vlasy. Človek 

Staroba je výzva
Október bol už chladnejší, no hýril pestrými farbami. Práve 
v tomto mesiaci si pripomíname jednu z najvzácnejších cnos-
tí, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k star-
ším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie.

mesiac, ale každý deň v roku.
Pri príležitosti Mesiaca 

úcty k starším si Slniečka 
– piataci z našej Materskej 
školy Holíčska 30 pripravili 
a predviedli program, ktorý 
pod vedením pani riaditeľky 
a pani učiteľky Katky pre-
menili na nezabudnuteľný 
zážitok pre svojich starých 
rodičov. Účasť bola veľká, 
vystúpenie si nenechali ujsť 
ani rodičia našich škôlkarov 
či ich súrodenci, tety, ujovia. 
Deti zaspievali pesničky, za-
recitovali básničky, zatanco-
vali, poďakovali a veru nejed-
no oko neostalo suché. Táto 
trieda zvládla svoju vďaku a 
úctu podať bezchybne.

Prostredníctvom PN sa 
chceme vystupujúcim de-
ťom, pani riaditeľke a pani 
učiteľke Katke poďakovať za 
príjemný zážitok. Na deťoch 
bolo vidieť, že ich to baví a 
majú z toho radosť.

… Vy milí starí rodičia, 
majte na pamäti, že: „Na 
svete je vždy niekto, kto 
vás potrebuje a pre koho 
sa vám oplatí žiť, mini-
málne pre vaše vnúčence.“ 
Želáme vám pevné zdra-
vie, veselú myseľ, veľa 
úsmevu, elánu a radosti 
zo života.    (upr)

Š K O LY

S baterkami po 
stopách pokladu
Bol večer a moje deti sa ma už 
asi po tridsiaty raz opýtali: „Kedy 
už pôjdeme do tej školy?“  Dosť 
čudná otázka, najmä ak uvážite, 
že deťom sa práve začali jesen-
né prázdniny. No deťom zo ZŠ 
Proko� evova 5, ktoré navštevujú 
Školský klub, prázdniny ešte ne-
mohli začať, pretože im každo-
ročne začínajú až na druhý deň 
ráno, po noci strávenej v škole. 
A tak sme deťom pobalili spacá-
ky, karimatky a baterky a odvied-
li ich do školy, kde ich už čakala 
ježibabka Barborka s kamarát-
kou na metle (inak pani učiteľka) 
a pani vychovávateľky.  A čo sa 
dialo potom?  Najprv poriadna 
zábava! Diskotéka, súťaživé hry 
a hostina. A potom prišla najoča-
kávanejšia chvíľa večera – hľada-
nie indícií, ktoré viedli k pokladu. 
A aby to nebolo také jednodu-
ché, celá škola bola ponorená do 
tmy a deti chodili po obrovskej 
budove len za svetla bateriek. Tí 
najstarší – štvrtáci – boli veliteľ-
mi jednotlivých skupín a pomá-
hali mladším prekonávať strach 
a riešiť úlohy. Z písmeniek, ktoré 
našli roztratené po celej budove, 
museli zložiť správne slovo, kto-
ré im označilo cestu k pokladu. 
A aby to nebolo také jednodu-
ché, každá skupina musela ešte 
vyriešiť niekoľko hlavolamov, 
kým mohla siahnuť na poklad. 
A poklad to bol naozajstný, veď 
každé dieťa získalo čokoládové 
euro v tých najvyšších hodno-
tách. A, samozrejme, diplom na 
pamiatku. Ale najdôležitejšie 
bolo to, že deti dokázali pre-
konať strach a pochopili, že ak 
chcú prísť do cieľa, musia spolu-
pracovať a hrať za jeden tím. 
Nie každá rodina si z � nančných 
dôvodov môže dovoliť dať dieťa 
do tábora, nie každé dieťa má 
odvahu ísť na týždeň do tábora, 
a tak nemajú šancu prežiť pravý 
táborový nočný pochod, ktorý 
poznali len z rozprávania svo-
jich rodičov. A práve preto patrí 
moja veľká vďaka pedagogické-
mu zboru na ZŠ Proko� evova 5 
za to, že obetovali svoj voľný čas 
na to, aby rozžiarili oči a vyčarili 
úsmev na tvárach detí, a aby 
im umožnili zažiť pravý nočný 
pochod so všetkým, čo k tomu 
patrí.

Zuzana Michaleková

sa ocitne v jeseni života a v 
spomienkach sa obzerá do 
minulosti, je krásny podľa 
múdrosti, čo sa mu zračí v 
oku, podľa vrások a bielych 
vlasov, podľa slov a cenných 
skúseností, keď ponorí sa v 
rozhovore s deťmi do rokov, 
keď aj on bol mladý. 

Každý malý chlapec bude 
raz aj dedko. Každé dievča 

bude raz babka. Starší ľudia 
si zaslúžia úctu, prejavme 
im ju, pretože nám ešte 
vždy majú čo dať. Človek sa 
učí celý život. A najlepším 
učiteľom sú jeho najbliž-
ší. Rodina. Rodičia či starí 
rodičia. Nikdy na nich ne-
smieme zabudnúť. Nikdy. 
A nepripomínať si ich iba 
v jeden deň alebo v jeden 

V jedno októbrové pred-
poludnie nás prvostup-

niari pozvali na podujatie, 
kde každá trieda prezento-
vala ukážky zdravej výživy. 
Verte - bolo toho neúrekom. 
Jabĺčka na rôzny spôsob, 
zeleninové a ovocné šaláty, 
koláčiky, celozrnné výrobky, 
ukážky zdravej desiatej...

Najlepšia na celej akcii 
bola príprava. Dobre sme sa 

pri nej pobavili aj zasmiali. 
Napríklad, keď sa spolu-
žiačka čudovala, prečo sa 
mrkva s takou perfektnou 
škrabkou tak ťažko čistí. 
Používala ju totiž z opačnej 
strany. Alebo keď spolu-
žiak, prezentujúci hrozno, 
začal svoj prejav ako posla-
nec pred voličmi. Išli sme 
sa popukať od smiechu. 

V toto predpoludnie sme 
sa opäť lepšie spoznali, nie-
čo nové naučili a zistili, kto 
je šikovný či zručný, kto je 
ochotný, kto rozosmeje, kto 
je dobrý organizátor.

Všetko, čo sme ,,ukuch-
tili“ sme spoločnými si-
lami neuveriteľnou rých-
losťou premiestnili z ta-
nierikov do svojich žalúd-
kov. 

Siedmaci zo ZŠ 
na Nobelovom námestí 6

S jedlom prišiel smiech

Na stretnutí školskej mediácie sa žiaci zo ZŠ Holíč-
ska 50 rozhodli, že prinesú potravu, vôdzky, deky, 

misky a iné veci, ktoré pomôžu opusteným zvieratkám 
v útulku. Koncom októbra sa zástupcovia školského par-
lamentu vybrali odovzdať zbierku psíkom, ktorí to veľmi 
potrebujú. Zamestnanci útulku sa potešili, že deti mysleli 
na ich 280 zverencov. Žiaci sa dozvedeli aj to, že vyvá-
dzať zvieratká z útulku môžu aj ľudia, ktorí si ich nemusia 
hneď adoptovať. Ak by niekto nemal program na víkend, 
môže tam prísť a vziať na prechádzku psíka, ktorý sa mu 
bude páčiť. Takto spojí príjemné s užitočným a poteší 
zvieratko, ktoré postihol neľahký osud a je na pomoc 
druhých odkázané.                                                       (upr) 

Fotografi e z našej návštevy si môžete pozrieť 
v sekcii GALÉRIA

zeleninové a ovocné šaláty, 
koláčiky, celozrnné výrobky, 
ukážky zdravej desiatej...

Najlepšia na celej akcii a stretnutí školskej mediácie sa žiaci zo ZŠ Holíč-

Sloboda zvierat
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Obdobie jesene a babie leto opäť prilákali kaž-
dého z nás nielen do prírody pokochať sa fareb-
nosťou stromov, príjemným počasím a nazbie-
rať si prírodniny rôzneho druhu, ale uskutočniť 
aj stretnutie rodičov s ratolesťami. 

Š K O LY / I N Z E R C I A

pripraveného na výrobu jesen-
ných dekorácii. Nesklamali ani 
rodičia, ktorí prispeli tekvicami 
rôznych tvarov, veľkostí a farieb. 

Všetkých milo a srdečne priví-
tali triedne pani učiteľky. Vyjad-
rili veľkú radosť, že sa rodičia zišli  
v takom veľkom počte. Spo-
ločne všetkým zaželali veľa 
nápadov, tvorivosti, a hlavne 
šikovné a usilovné ruky. Násled-
ne sa všetci pustili s elánom do 
práce. Pri práci sa ozýval smiech, 
radosť a spev detí v jesennej at-
mosfére. Veselé a usmiate tvá-
ričky detí sa chválili šikovnosťou 
a pomocou rodičov. Nikto nese-

Stromy so svojimi nádhernými 
farbami, hrajúcimi všetkými 

odtieňmi od žltej až po hnedú a 
príjemné teplé slnečné počasie 
opäť milo privítali deti  z  Mater- 
skej školy na Šustekovej ulici, spo-
lu s ich rodičmi počas Jesenného 
tvorivého popoludnia, ktoré sa 
uskutočnilo v priestoroch ma-
terskej školy. Škvrnky, Drobčeko-
via, Bublinkáči a Medvedíky, ako 
sa deti v materskej škole volajú, 
nedočkavo vchádzali do svojich 
tried, kde ich rovnako ako vonku 
čakalo množstvo farieb a vôní v 
podobe ovocia, zeleniny a rôzne-
ho iného prírodného materiálu, 

Veselé tekvičky
del v kúte, každý prispel nápad-
mi. Miestami sa zdalo, že pani 
Fantázia sedí priamo v triedach 
a len tíško sa pozerá na tie krás-
ne výrobky. Množstvo jabĺčok, 
hrušiek, mrkvičiek, tekvíc, gaš-
tanov konárikov a vetvičiek sa 
menilo pod šikovnými rukami 
na nádherné dekorácie, figúrky 
či zvieratká, ktoré svojou nápa-
ditosťou a precíznosťou zhoto-
venia mohli smelo konkurovať 
tým, ktoré vídame v obchodoch 
alebo kvetinárstvach. 

Učiteľky síce vyhlásili, že naj-
krajšie výrobky budú  sladko od-
menené, no nakoniec bolo také 
ťažké vybrať ten najkrajší výtvor, 
že sa rozhodli odmeniť  každé-
ho. Aj toto stretnutie v materskej 
škole potvrdilo, že sú šikovné nie- 
len deti, ale aj ich rodičia, preto 
sa  už teraz všetci spolu tešíme 
na ďalšie tvorivé stretnutie.

Rodina Macášková , 
MŠ Šustekova 33, 

Blanka Kružliaková, učiteľka MŠ
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Kultúrne zariadenia PetrZalky 
Aktuality 
november 2o13

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Pokladňa DK Lúky
—
UT-PIA 16:00-20:00  
PO, SO, NE hodinu pred podujatím
t: 63 835 404, vstupenkydkl@kzp.sk

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

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

Vstupenky na uvedené podujatia sú v predaji v pokladniach KZP a v sieti ticketportal

HRÁTE  RADI SPOLOČENSKÉ 
STOLOVÉ HRY? 
17.11. | 14:00 | DK  Zrkadlový háj

Ak áno, tak v  Dome kultúry Zrkad-
lový háj,  teta „Slanina“ ako dlhoroč-
ná hráčka, sa na vás teší a ponúka 
zahrať si miniturnaj v „stolovke“ 
- Osadníci z  Katanu. Turnaj je pre 
začiatočníkov a hráčov bez rozdie-
lu veku.Moderné spoločenské hry 
popri zábave pomáhajú rozvíjať ko-
munikačné schopnosti, analytické a 
strategické uvažovanie. Učia zmyslu 
pre čestnosť a dodržiavanie pravi-
diel.
Tak neváhajte, zaregistrujte sa na 
dkzh@kzp.sk, vyskúšajte si svoje tak-
tické myslenie a pri super zábave 
spoznajte nových ľudí. 

NIPPONFEST 
A HANGUKON 2013
23.-24.11. | 10:00 | DK Zrkadlový háj

II. ročník japonského a kórejského 
kultúrneho festivalu vám ponúkne 
nahliadnuť do kultúr vzdialených 
krajín: premietanie animovaných 
a hraných filmov, prednášky, work-
shopy, rôzne stolové hry, tancova-
nie na dance padoch, ukážky bojo-
vých umení, karaoke, súťaže  a  na 
záver laserovú show. 
Bohatý program, na ktorom nebudú 
chýbať obchodíky s tematickým to-
varom, bufet s ázijskými dobrotami 
a čajovňa, je vhodný pre deti, mlá-
dež aj dospelých..

VEČER AUTENTICKÉHO 
FOLKLÓRU - OBEC PONIKY
29.11. | 19:00 | DK Zrkadlový háj

Cieľom tohto folklórneho cyk-
lu, ktorý má dlhoročnú tradíciu, 
je prinášať do Petržalky jedinečné 
spojenie tradičnej hudby, tanca, 
ľudových zvykov a gastronómie pre 

všetkých milovníkov folklóru. 
V novembri  bude vo Večeri auten-
tického folklóru hosťovať so svojím  
umeleckým programom Folklórna 
skupina Poničan, ktorá pôsobí pri 
Obecnom úrade v Ponikách. 
FSk Poničan bola založená pred 40-
timi rokmi a s menšími prestávkami 
pracuje až dodnes, má 25 aktívnych 
členov. Udržiava autentický folklór 
z  Ponik,  okolia a  Podpoľania. Spo-
lupracuje s ľudovou hudbou Zacha-
rovci z Ponik, ale má aj svoju ľudovú 
hudbu folklórnej skupiny Poničan. 
Každý člen vlastní svoj kroj, ktorý je 
vyšívaný krivou ihlou. 
S podporou Ministerstva kultúry SR, 
Bratislavského samosprávneho kraja 
a Nadácie Vladimíra Bajana.

CESTY SLOVENSKOM 
S TOMÁŠOM HULÍKOM
28.11. | 19:00 | DK Lúky

Tomáš Hulík vyštudoval Prírodove-
deckú fakultu UK, odbor environ-
mentalistika v Bratislave. Zúčastnil 
sa na vedeckých a fotografických 
expedíciách na ďalekom výcho-
de Ruska, na ostrove Sachalin, na 
Borneu, v Malajzii či Nórsku. Pred-
nášal na svetových zoologických 
kongresoch a publikoval na tému 
života bobrov a rysov ostrovidov.                                    
Nakrútil niekoľko filmov o bobroch, 
ktoré vysielali naše i  zahraničné te-

levízne stanice.  V rokoch 2005 – 
2007 zaznamenával zvieratá, krajinu 
a tradície v našich veľhorách vo filme 
Vysoké Tatry – Divočina zamrznutá 
v čase. Film získal množstvo oce-
není najmä v zahraničí. Pokračoval 
filmom o vzťahu človeka k prírode - 
Návrat rysov. Jeho zatiaľ posledným 
filmom je 55 minútový dokument 
Cesty Slovenskom o krásach a pa-
miatkach našej krajiny. Fotografie tej-
to výstavy vznikali práve pri natáčaní 
Ciest Slovenskom a môžete ich vidieť 
aj v  našom Cestovateľskom klube 
v  novembri v  Dome kultúry Lúky. 
Tomáš Hulík publikuje v prestížnom 
časopise National Geographic (CZ), 
GEO (SK), Universum (AT) a v mno-
hých iných časopisoch na Slovensku 
a v zahraničí. Pracuje aj v televíznom 
prostredí ako režisér, kameraman a 
producent. Nakrútil niekoľko filmov o 
bobroch a ďalšie filmy, ktoré vysiela-
li STV, ORF, NDR, WDR, ZDF, ARTE a 
Discovery Channel.

VÝROBA VIANOČNÝCH 
PREKVAPENÍ V CC CENTRE
Novembrové aktivity v  CC Centre 
sú zamerané na výrobu vianočných 
dekorácií a darčekov. Nepremeškaj-
te tak príležitosť s predstihom zvlád-
nuť prípravu drobností a  darčekov 
pre vašich blízkych. 
V detskej herni MAMIČKÁREŇ (15.11. 
a 29.11.) budú mať tvorivé mamič-
ky k  dispozícií   materiály, z  kto-
rých  môžu vyrobiť adventné kalen-
dáre alebo aj efektné a  elegantné 
šperky. 
V novembri realizujeme aj kurz s ná-
zvom NA VIANOCE ŠPERK, ktorý 
bude zameraný na tvorbu luxusných 
šperkov  ako náušnice, prívesky, ná-
ramky  tzv.  technikou PEYOTE.
Peyote, ako techniku navliekania ko-
rálok vynašli severoamerickí indiáni. 
Ide o  asi najuniverzálnejšiu mozai-
kovú techniku, v  ktorej sa využívajú 

rôzne geometrické tvary. Je možné 
ju využiť na vyhotovenie krásnych 
šperkov, ale aj rôznych okrasných 
predmetov. Techniku Peyotu zvlád-
nete s pomocou lektorky Ing. Slavo-
míry Habardovej. 
Návštevníci kurzu budú mať k  dis-
pozícii swarovského kryštáliky a  iné 
hodnotné materiály. Je potrebné sa 
nahlásiť vopred na: 0917 711 090. 

OTVORENIE DETSKEJ HERNE 
V ZRKADLOVOM HÁJI
Detská herňa pre deti a mamičky 
na materskej dovolenke, oteckov, 
starých rodičov... Nová detská herňa 
otvára svoje priestory na I. poscho-
dí v DK Zrkadlový háj na spoločné 
stretnutia a hry každý utorok, stredu 
a štvrtok vždy od 10:00 - 11:30 hod. 
(okrem prázdnin a sviatkov). 
—

CVIČÍME, SPIEVAME...
Utorky sú orientované na jedno-
duché pohybové aktivity. Cvičenia 
vychádzajú z prvkov jogy, rehabili-
tačných cvičení podľa Brunkowovej 
a sú určené rovnako mamičkám ako 
i deťom. Okrem cvičenia aj dýcha-
nie je cestou k pozitívnemu mysle-
niu. V herni si môžete vyskúšať, ako 
správne dýchať, ako sa pomocou 
hlbokého dychu zbavovať stresu, 
ako spievaním samohlások môžete 
prospievať svojmu zdraviu.
—

HRÁME SA NA ROZPRÁVKU...
Každú stredu sa hráme na rozprávku 
alebo tiež Dom, domček, kto v tebe 
býva? Formou interaktívnej organi-
zovanej hry sa budeme spolu učiť, 
ako u detí rozvíjať a prehlbovať tvori-
vosť. „Nechajme deti vymýšľať, tárať, 
hľadať... „
—

KRESLÍME, MODELUJEME.... 
Každý štvrtok spoločne tvoríme! 
Téma v novembri: Ozdobné pred-
mety z cestovín.
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Tak trochu o hviezdach, 
ktoré nevidno

Po oslobodení, ešte oble-
čený tak polovojensky, 

polopartizánsky, zašiel v Ko- 
šiciach do antikvariátu a mo-
hol si (vzhľadom na stav pe-
ňaženky) vybrať medzi dvoma 
knihami - vyhrala kniha E. E. 
Kischa Pasák holek. Takže ho 
Cena E. E. K. teraz osobitne 
potešila. Bol si ju vo svojich 
deväťdesiatjeden rokoch pre-
vziať vo Valdštejnskom paláci 
v Prahe, pretože je to cena 
medzinárodná! Cena Ego-
na Ervina Kischa sa pritom 
udeľuje od roku 1992 českým 
a slovenským spisovateľom 
literatúry faktu. Nadáciu za-
ložila roku 1990 manželka E. 
E. Kischa Gisela Kischová. Po 
zániku Zväzu českosloven-
ských spisovateľov prevzali 
patronát nad cenou česká 
Obec spisovatelů a Asociácia 
organizácií spisovateľov Slo-
venska. 

Laureát  Ceny E. E. Kischa je 
spisovateľ, básnik, dramaturg 
a filmár, ocenenie dostal za 
memoárovú knihu Čo nevošlo 
do dejín, v ktorej spomína na 
svoje životné príbehy a na 
príbuzných a priateľov, ktorí 
ovplyvnili jeho smerovanie.  
Ďalšími slovenskými laureát-
mi sú Agneša Kalinová a Jana 

Juráňová za knihu Mojich 
sedem životov  a Osobnosť 
Petržalky Anton Hykisch za 
knihu Moja Štiavnica.  

Kto ešte dnes pozná spi-
sovateľov, filmárov, maliarov, 
sochárov cez ich dielo, nie 
cez skysnutú smotánku?

Mám zaujímavú skúsenosť. 
Na podujatie Slovenského 
centra PEN - S literatúrou na 
cestách sa vyberieme vo štvo-
rici (Milka Zimková, Jozef 
Heriban, Dalimír Stano a ja) 
na besedy do škôl a knižníc 
na východe republiky. Ces-
tou do Košíc sa zastavujeme  
v ktoromsi motoreste na 
kávu. Len čo vojdeme, čašníč-
ka hneď vie, že má „hosťku“. 
Pri odchode ju aj s kolegyňou 
pristavia. „Pani Kronerová, 
vy ste tak dobre hrali v tom 
Pásla kone na betóne...“ refe-
ruje nám Milka Zimková, o 
čom debatovali. Dobre sa za-
smejeme, a potom už všade 
dopredu oznamujeme: pani 
Zimková neprišla, zastupuje 
ju pani Kronerová. Neskôr, 
na druhý deň na parkovisku v 
Kežmarku, staršia pani inka-
suje od Jozefa Heribana par-
kovné a dobre sa mu prizrie: 
„Pán Banáš, šak ste to vy?“ 
Nadšene z auta potvrdzuje-

me: „Jasné, jas-
né!“  A Jozef 
Heriban už ne-
môže nič iné, iba potešiť pani, 
že bude pozdravovať Adelu. 
Pani sa usmieva: „Hneď, jak 
ste prišli, som si povedala: šak 
to je ten pán Banáš!“

Na oboch gymnáziách, 
kde študentom čítame a roz-
právame o slobode tvorby, si 
všímam nejakú zakríknutosť 
publika. Keď povzbudzuje-
me, aby nás skúsili vyskúšať, 
dostaneme otázku: Ako sa 
máte? Ale možno to spôsobil 
iba popoludňajší čas – všetci 
sme boli po obede zo štu-
dentskej menzy.

No nie je to skvelé? Jožo 
Banáš chodí s literatúrou na 

Pán Albert Marenčin dostal v Prahe Cenu E. E. Kischa. Vybrala som sa mu spolu 
s Milkou Zimkovou zagratulovať a pri pohári šampanského nám rozprával, ako sa 
s E. E. Kischom „zoznámil“: Bolo to v roku 1945! 

cestách po Slovensku a predá-
va Heribanove knižky, Zuzka 
Kronerová chodí s literatúrou 
na cestách po Slovensku a 
promuje Milku Zimkovú v jej 
autorskom filme. To je jedno, 

že si ľudia mýlia 
osoby a obsa-
denie, aspoň 
tušia, že je to z 
podobnej ob-
lasti. Na rozdiel 
od študentov, 
ktorým odpad- 
la hodina slo-
venčiny kvôli 
besede s nami.

O laureátoch 
Ceny Egona Er- 

vína Kischa by sme im asi 
rozprávali márne – keď to nie 
sú hrdinovia nejakej televíz-
nej reality šou. 

Mimochodom - nebyť 
pani Dagmar Marenčinovej, 
ani neviem, že bol pán Al-
bert Marenčin poctený. A 
nebyť faceboku, nedozviem 
sa ani o druhom ocenenom 
– Antonovi Hykischovi. 
Slovenská žurnalistika rieši 
iné veci...

Petržalčania však môžu 
byť na svoju Osobnosť prá-
vom hrdí. Blahoželáme! 

Gabriela Rothmayerová
foto: archív

Z rozhovoru  
s Albertom  
Marenčinom  
(Čo nevošlo do dejín)
Mladí majú radi jasno: toto je 
čierne, toto je biele. Vy ste skú-
sený človek, zažili ste obdobie 
prvorepublikového kapitaliz-
mu, vojnu, Slovenské národné 
povstanie, kde ste aj bojovali, 
päťdesiate aj šesťdesiate roky, 
sivú normalizáciu aj vytúže-
nú nežnú. Čo je podľa vás v 
dnešnom svete dobré a čo zlé?  

Nerád by som vyvolal zda-
nie, že sa cítim odborníkom na 
všetko, futurológom, prognos-
tikom, výskumníkom a znal-
com verejnej mienky. Takých je 
dnes viac ako dosť, no ja sa me-
dzi nich nerátam. Iba si myslím, 
že je v ľudskej prirodzenosti, 
dokonca patrí k človečenským 
povinnostiam myslieť nielen na 
svoje brucho, ale aj na okolitý 
svet a usilovať sa dovidieť ďalej 
ako na konček svojho nosa – na 
budúcnosť i na zadné kolieska.

Pre ľudstvo je dobré to, čo je 
dobré aj pre každého jednotliv-
ca: menej egoizmu (individuál-
neho aj kolektívneho), menej 
obezity telesnej aj duchovnej, 
menej servility a chytračenia 
voči moci a viac statočnosti, 
empatie a pochopenia pre 
tých ostatných. Možno čitate-
lia budú moje slová považovať 
za floskuly a banality... Ale čo 
iné môžem povedať, keď som 
si vedomý, že žijem vo svete 
ovládanom manipulátormi a že 
mám minimálny podiel nielen 
na jeho riadení, ale aj na uspo-
riadaní vlastného života? Súčas-
né civilizačné trendy, rastúca 
koncentrácia moci a dvojná-
sobne rastúca bieda, nehovo-
riac o globalizácii, ktorá sa valí 
svetom ako parný valec – a ja 
nie som z tých, čo by pred ním 
utekali, alebo sa naň driapali  
a chceli by sa na ňom zviesť.

A ako podľa vás súvisia hodno-
ty slobody, rovnosti a bratstva 
s pocitom prežívania ľudského 
šťastia?

 Počas svojho života som 
pochopil: Jedinec nemôže byť 
šťastný medzi nešťastnými, ba 
slobodný medzi neslobodnými. 
A city a pocity zohrávajú pri tom 
oveľa väčšiu úlohu ako rozum!
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Nepredpokladám, že diskuto-
vanie o vami nadhodenom 

probléme prinesie kladné výsled-
ky. Správa vášho spoločenstva 
vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov by si mala ozrejmiť 
podstatné fakty týkajúce sa prob-
lematiky a využiť ďalšie možnosti 
získania informácií. Veľmi jedno-
duchá forma, ako sa dozvedieť čo 
najviac o zatepľovaní, je pozvať si 
na vaše zhromaždenie zástupcu 
niektorej stavebnej firmy zaobe-
rajúcej sa zatepľovaním bytových 
domov. Každá zo spoločností má 
zamestnanca alebo spolupracov-
níka, ktorý vám okrem informácií 
je schopný vybaviť celú admi-
nistratívu spojenú so žiadosťou 
o úver, či už formou podpory zo 

ŠFRB alebo z komerčnej banky. 
ŠFRB poskytuje úvery na obno-

vu a zatepľovanie v účeloch: Za-
tepľovanie bytovej budovy, Ob-
nova bytovej budovy a JESSICA, 
ktorá je novou formou podpory 
z prostriedkov Európskej únie, 
určená na zatepľovanie bytových 
domov v mestských oblastiach. V 
prvom prípade na získanie pod-
pory je vek stavby, budova musí 
byť postavená pred rokom 1989. 
Ďalej je to požiadavka zateplenia 
všetkých obvodových konštrukcií 
(strecha, obvodový plášť, deliace 
konštrukcie medzi bytovými a 
nebytovými priestormi), výmena 
všetkých okien na spoločných 
priestoroch a výmena minimálne 
85% okien na bytoch. Účel dru-

Úvery a zatepľovanie domov
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

hý neobmedzuje vek budovy, je 
možné žiadať okrem zateplenia aj 
o úver na rekonštrukciu výťahov, 
opravu stúpačiek a inú moderni-
záciu spoločných častí a zariadení 
bytového domu.

Keď budete mať schválený úver 
zo ŠFRB, prichádza do úvahy ru- 
čenie bankovou zárukou, nehnu-
teľnosťou ako predmetom zá-
ložného práva zriadeného v pro-
spech ŠFRB (záložného veriteľa) 
alebo fondom prevádzky, údržby  
a opráv. V tomto prípade sa zá-
ložné právo zriaďuje k súčasným  
a budúcim finančným prostried-
kom fondu voči všetkým vlast-
níkom bytov a nebytových 
priestorov v bytovom dome. So 
schválením úveru a zabezpečení 

pohľadávok vyplývajúcich z po-
skytnutého úveru musí súhlasiť 
2/3 väčšina všetkých vlastníkov. 
Odporúčam tento spôsob zabez-
pečenia, ani v jednom prípade 
vám však hrozba straty strechy 
nad hlavou z dôvodu zatepľovania 
domu nehrozí.  

Oprávneným nákladom na za- 
tepľovanie bytovej budovy je cena 
za zhotovenie stavby vrátane DPH. 
Do ceny sa započítava cena za 
projektové práce vrátane tepelno-
technickho posudku, inžiniersku 
činnosť, spracovanie návrhu na 
podanie žiadosti o poskytnutie 
podpory formou úveru a vydanie 
certifikátu o energetickej hospo-
dárnosti. Pri zvyšovaní energetic-
kej efektívnosti formou zateplenia 
súčasťou oprávnených nákladov 
môže byť aj hydraulické vyregulo-
vanie vykurovacej sústavy po za-
teplení - vrátane inštalácie nových 
termostatických ventilov na vyku-
rovacích telesách a meračov spot-
reby tepla a ďalšie práce.

Pokiaľ ide o danú problemati-
ku podrobnosti upravuje zákon 
č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde 
rozvoja bývania, ktorý nadobúda 
účinnosť 1. januára 2014, a prísluš-
né právne predpisy (v súčasnosti 
zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom 
fonde rozvoja bývania v znení ne-
skorších predpisov). 

Na zhromaždení pred rokom, ale aj samostatne medzi 
obyvateľmi v dome, dosť často diskutujeme o finan- 
ciách potrebných na zateplenie nášho paneláka. Nakoľ-
ko nemáme dostatok vlastných prostriedkov, chceme 
si vziať úver od banky alebo zo štátneho fondu rozvoja 
bývania. Nie všetci sú však uzrozumení s tým, že bude-
me ručiť bytom, o ktorý pri nesplácaní dlžoby môžeme 
ľahko prísť. Je to skutočne tak, že za úver musíme ručiť 
vlastnými bytmi? Jasné to nemáme ani v otázke samot-
ného zatepľovania, teda čo všetko sa pod tým myslí. 
Ďakujem.  

Edita (chello.sk)

Ešte v čase budovania svetlých 
zajtrajškov som ako novinár do-
stal za úlohu anketovať pracujú-
cu triedu na tému Vlastenectvo. 
Popri hrdinoch socialistickej prá-
ce (boli takí a bola aj práca) sa mi 
do prieskumu celkom náhodou 
dostal aj viacnásobný hrdina 
Sovietskeho zväzu, jedno z naj-
väčších spojeneckých leteckých 
es druhej svetovej vojny Alexan-
der I. Pokryškin, ktorý v tom čase 
navštívil Bratislavu. Vlastenec-
tvo? Zamyslel sa - vlastenectvo 
je umenie budovať a brániť 
svoju vlasť. Z pohľadu súčasníka 
tendenčná odpoveď. Ale, ako a 
čo si pod vlastenectvom pred-
stavujeme dnes? Sme vlastenci? 
Aká veľká je hrdosť na vlastný 
národ, čo o sebe vieme, ako v 
sebe živíme stopy minulosti 

ukrývajúcej nádeje i výstrahy pre 
budúcnosť? 

Pocit národnej hrdosti, ak nie-
čo také u nás existuje, je spojený 
s vlastnými dejinami. Poznáme 
ich? Hrdosť na svoj národ účelo-
vo prejavíme iba ak po víťaznom 
góle do siete súpera spoza hra-
níc. Tých gólov však až tak veľa 
nestrieľame. Poznať svoju histó-
riu znamená byť hrdý na svojich 
predkov a ich činy, až potom mô-
žeme začať hovoriť o rodoľub-
stve, ktoré sa v človeku žiadnymi 
zákonmi zakoreniť nedá. Na poli 
vlastenectva nemenej dôležité 
poslanie majú jazyk, vzdelanosť 
aj kultúra. Nemalú úlohu pri tom 
zohrávajú elektronické médiá, 
najmä televízia. Koľko podob-
ných tým v ČT ako Hľadanie 
strateného času, České storočie 

a iné, žánrovo zamerané snímky 
na minulosť a deje, ktorú ju spre-
vádzali, majú vo svojej vysielacej 
štruktúre naše slovenské? Ak sa 
lepšie obzrieme okolo seba vidí-
me, že takmer národnými dejateľ-
mi sa stávajú pochybné celebrity 
z primitívnych relácií, ku ktorým 
sa svojim jazykovým prejavom 
pridáva aj nejeden moderátor rá-
dia či televízie. Ľubozvučné slová, 
na ktoré je náš jazyk nepochybne 
bohatý, striedajú na obrazovkách 
jazykové prešľapy, v uliciach číta-
me cudzokrajné názvy, rezidenč-
né budovy alebo aj celé mestské 
štvrte svojimi pomenovaniami 
pripomínajú Bronx. Veď čože, ide 
iba o rodnú reč.

Medzikultúrny dialóg je do ur-
čitej miery požiadavkou doby, čo 
však neznamená odrieknuť všet-

Hovory na všedný deň
Okienko o nevyliečených problémoch  

Vlastenectvo v utajení

ko našské a otrocky preberať iné, 
pretože to je cool alebo in, alebo 
ako vravievali naši starkí, proste 
len preto, že sa to nosí. V čase 
globalizácie zostáva vlastenec-
tvo ako prejav osobitosti národa, 
pozitívnym kapitálom, ktorý je 
potrebné ďalej zhodnocovať nie 
ako nástroj politiky, ale najmä  
v hľadaní a nachádzaní svojich 
koreňov. Čakať odpoveď na otáz-
ku, koľko predstaviteľov mesta 
či štátu využilo výhody svojho 
postu vliať človečenstvu kúsok 
hrdosti na svoju obec alebo kraj 
by asi bolo čakaním na Godota.   

Výročie vzniku spoločného 
štátu rok čo rok prechádzame na 
Slovensku ukážkovým mlčaním, 
ako keby táto časť neveľkých de-
jín malého národa vôbec neexis-
tovala. Pri jednom októbrovom 
dátume nájdeme v kalendári 
poznámku, že ide o pamätný deň 
vzniku prvej Československej 
republiky. And what is the Cze-
choslovak Republic, možno sa 
raz spýtajú slovenské detičky. 
Slovenské? 

 Polícia upozorňuje Do pozornosti

Minimálna mzda
S účinnosťou od 1. januára 
2014 je nariadením vlády SR 
z 2. 10. 2013 ustanovená výš-
ka minimálnej mzdy 352,00 € 
za mesiac pre zamestnanca 
odmeňovaného mesačnou 
mzdou a 2,023 € za každú 
zamestnancom odpracovanú 
hodinu.

Vianočný príspevok
Schváleným návrhom novely 
zákona o poskytovaní via-
nočného príspevku je suma 
vianočného príspevku v roku 
2013 pre poberateľov dô-
chodkov 75 eur v prípade, ak 
výška dôchodku alebo úhrn 
súm dôchodkov je do 483 
eur. Nárok na hornú hranicu 
príspevku majú dôchodcovia, 
ktorých dôchodok je maximál-
ne 198,10 eura, so stúpajúcou 
výškou dôchodku, resp. úhrnu 
súm dôchodkov, sa suma prí-
spevku znižuje. Vianočný prí-
spevok dostanú bez žiadosti 
poberatelia starobného a 
predčasného starobného dô-
chodku, invalidného dôchod-
ku, pozostalostných dôchod-
kov a sociálneho dôchodku s 
trvalým bydliskom v Sloven-
sku, ak majú nárok na výplatu 
niektorého z dôchodkov za 
december 2013 a výška, resp. 
úhrnná suma dôchodkov za 
december 2013 nepresiahne 
hranicu 483 eur za mesiac..

Študentské zárobky
Opatrením ministerstva prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny sa 
ustanovuje maximálna suma 
mesačného príjmu a maxi-
málna suma priemerného 
mesačného príjmu z dohody 
o brigádnickej práci študen-
tov na rok 2014. Pre študenta, 
ktorý nedovŕšil 18 rokov veku, 
a to až do konca kalendárneho 
mesiaca, v ktorom dovŕšil vek 
18 rokov, je to suma 68 eur, od 
nasledujúceho mesiaca po do-
vŕšení 18 rokov veku študenta 
predstavuje sumu 159 eur.

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



15. 11. 2013 • 21PETRŽALSKÉ NOVINY

Pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

K R I M I

 Krimipríbeh

Najdrahšie v Pánovi. So 
všetkou úctou a ľud-

skosti, som bol nútený písať 
v oblasti humanitárnej po-
moci. Som vdova Isabelle 
Anthony starnutia dlhodobo 
chorých (rakovina). Sú cur-
rentlyadmitted do súkromnej 
nemocnice. Mám nejaké pe-
niaze som zdedil od svojho 
manžela Jamesa Anthony, 
ktorý neskôr zomrel pri au-
tomobilovej nehode.

Keď môj manžel bol nažive 
uložené čiastku € 2 700 00000 
(dva milióny 700-tisíc Euro)  
v banke. V súčasnej dobe tie- 
to peniaze je stále v banke. 
Môj doktor mi povedal, že by 
netrvala na najbližších 3 me- 
siacoch kvôli cancerproblem. 
I potrebovať niekoho, kto 
veľmi úprimný a bohabojný 
a organizácie, ktoré môže-
te použiť tieto prostriedky 
na Božie dielo. Môj zosnulý 
manžel učil, že thisfund by 
mali byť použité na dobro-
činné účely, ako stavebný 
školy, domy detských domo-
vov, nemocníc, atď. Vzal som 
toto rozhodnutie, pretože 
nemám žiadne dieťa, ktoré 

zdedí tieto peniaze a chcem, 
aby Boh buď milostivý mne 
a prijať svoju dušu. U Boha 
je všetko možné. Prosím, ak 
by ste byť schopní používať 
tieto prostriedky pre Božie 
dielo, láskavo odpovedať.

Chcem, aby ste mi po-
slať nasledujúce informácie 
uvedené nižšie. Vaše meno 
a priezvisko, Vaša krajina, 
Vaša adresa, Váš vek, Vaše 
zamestnanie, Telefónne. Keď 

Milióny pre bohabojných  dostanem Vašu odpoveď, 
dám vám kontakt banky. 
Ialso vydá list orgánu, ktorý 
bude zobrazovať aktuálny 
príjemcovi z týchto fondov. 
Dúfať, že dostanete odpoveď. 
Zostaňte požehnal v Pánovi. 
vďaka, Isabelle Anthony.

(Pozn. red.: Dúfať, že ty za-
tiaľ neumrieť na ťažký choro-
ba a nachytať moc malo slo-
vak hlupák, ktorý uveriť tvoj 
mejl a poslať ti jeden vlastný 
identifikation, aby bol možný 
jeho name zneužiť).

 

 Polícia upozorňuje Z policajného bloku

Nasrdený Marek
Za policajnými mrežami skon-
čil Marek H. (36) z Bratislavy, 
keď predtým napadol verej-
ného činiteľa. Najskôr na za-
stávke MHD Bradáčová lietali 
len vulgarizmy, neskôr na jed-
ného zo zasahujúcej hliadky aj 
fyzicky zaútočil. Policajt utrpel 
poranenia s predpokladanou 
dobou liečenia 3 až 5 dní.    

Vyhralo Kasíno 
Počas akcie Kasíno policajti 
pri domových prehliadkach 
v záhradnej chatke v Rači a 
byte na Vavilovovej ulici zais-
tili chemické laboratórium na 
výrobu pervitínu a ďalšie veci 
súvisiace s drogovou trest-
nou činnosťou. Okrem nich 
našli nástroje a komponenty 
používané pri falšovaní a po-
zmeňovaní verejných listín a 
dokumentov, ako aj muníciu 
rôzneho kalibru. Z príslušnej 
trestnej činnosti obvinený Pe-
ter K. (44) z Bratislavy skončil 
za mrežami.  

Nepokradneš!
Vypiť si zadarmo na účet ob-
chodu na Ševčenkovej ulici 
sa zachcelo Františkovi V. (52) 
zo Šale, nerátal však s bdelým 
zrakom ochranky. Nakoľko v 
priebehu roka sa o podobný 
hriešny čin už pokúsil, krádež 
vína za 4,49 € mu vyniesla ob-
vinenie, na ktoré si počkal v 
policajnej cele.  

Podpaľač v akcii
Na Šášovskej ulici, vznikol po-
žiar osobného motorového 
vozidla Maserati Quattropor-
te. Podľa zisťovateľa príčin 
požiarov sa tak stalo zrejme 
rukou podpaľača. Škodu na 
obhorenom aute dosiaľ vyčís-
lili na 60 000 eur. 

To sa kradne!
Od prvého apríla do ôsmeho 
októbra firma neprišla na to, 
že im zo skladu na Kopčian-
skej ulici nateraz neznámy 
vyznávač modernej techniky 
potiahol 16 tabletov. Poško-
denej spoločnosti  so sídlom 
na Prievozskej ulici tak vznikla 
škoda v celkovej výške takmer 
11 820 eur. 

 Polícia upozorňuje Viete, že...
... v Bratislavskom kraji bolo 
od 1. 1. 2013 do 3. 11. 2013 
2033 dopravných nehôd, čo 
je v porovnaní s rovnakým 
obdobím predchádzajúceho 
roku nárast o jednu nehodu? 
O život prišlo štrnásť osôb 
(-11), ťažké zranenia utrpe-
lo 84 osôb (-8). Z celkového 
počtu usmrtených bol jeden 
motocyklista a päť chodcov.  
... v období od 11. 10. 2013 do 
3. 11. 2013 nahlásili v našom 
kraji krádež 65 motorových 
vozidiel, z toho v Petržalke 
14 (Ševčenkova, Röntgenová, 
Bzovícka 2x, Žltá, Kopčianska, 
Jungmanová, Osuského, Be-
linského, Fedinova, Blagoe- 
vova, Poloreckého, Romano-
va, Wolkrova)? V noci zlodeji 
uchmatli 53 a cez deň 12 áut. 
Najúspešnejší boli vo štvrtok 
24. októbra, keď uchmatli je-
denásť áut.   

Arogancia alebo nesvojprávnosť? 
foto: (jgr)

Kriminálna polícia sa obracia na 
občanov so žiadosťou o pomoc 
pri pátraní po týchto osobách. 
Informácie oznámte na najbliž-
šom policajnom útvare, alebo 
na telefónnom čísle 158, prípad-
ne na e-mail patranie@minv.sk. 

Popis osoby: výška 176 - 180 cm, 
štíhlej postavy, tmavé hnedé krát-
ke vlasy, vysoké čelo a hnedé oči.
Zvláštne znamenia: nos vyhnu-
tý doprava
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava III príkaz na zatknu-
tie pre prečin ublíženia na zdraví.

 

Popis osoby: výška 186 - 188 cm 
vysoký, silnej postavy, má hnedé 
oči. 
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava III príkaz na zatknu-
tie pre trestný čin podvodu.

 

Popis osoby: výška 175 cm, 
strednej postavy, plavé vlasy, 
oválna tvár, vysoké čelo a priamy 
nos.
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava II príkaz na zatknu-
tie pre trestný čin sprenevery.

Martin 

DANIŠ 
(40)
z Bratislavy

Milan 
KOMPUŠ 
(43)
z Bratislavy  

Juraj 
KARVAJ 
(53)
z Bratislavy 

Každý rozumný príjem-
ca mailu s uvedeným 
obsahom na prvý pohľad 
pochopí, že ide o pokus 
získať osobné údaje ob-
čana, ktoré sa dajú nie-
len výhodne predávať, 
ale najmä zneužiť a ná-
sledne priniesť darcovi 
osobných údajov zbytoč-
né problémy. S podobný-
mi mailmi, ako sa v sú-
časnosti objavili v pošte 
mnohých občanov, sme 
sa stretávali aj v minu-
losti, napríklad pri ozna-
movaní fiktívnych výhier 

alebo dedičstva. Do série 
takzvaných nigérijských 
listov, ktoré z času na čas 
dajú o sebe vedieť, patrí 
aj vyššie uvedený mail 
odosielateľa zo serveru 
isabellea1@zipmail.com.
br. Server nevyžaduje 
autentifikáciu, doména 
.br je internetová ná-
rodná doména najvyššej 
úrovne pre Brazíliu, kto-
rú od roku 2005 spravuje 
Núcleo de Informação 
e Coordenação do Pon-
to BR. S takouto poštou 
opatrne!
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Tešíme sa na vaše podnety, 
návrhy, reakcie.

email: petrzalskenoviny@gmail.com

 Vodné filtre Nerezové fľaše www.kvalitavody.sk 
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V PONUKE NÁJDETE VIAC AKO 180 DRUHOV 
DREVENÝCH PARKIET A LAMINÁTOVÝCH PODLÁH 

VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A MONTÁŽNEHO 
TOVARU PRE PROFESIONÁLOV.

NAJŠIRŠÍ VÝBER PODLÁH 
K OKAMŽITÉMU ODBERU NÁJDETE 
V NOVOOTVORENOM 
PODLAHOVOM CENTRE

T. 0948 390 986  www.FloorExperts.sk 
OTVÁRACIE HODINY: PON – PIA: 8:00 – 17:00, SOB: 8:00 – 12:00

KOPČIANSKA 89, AREÁL ROSNIČKA
®

  

  
  

     

Slov-matic na úvod  
proti Dinamu Moskva 

Miestny zväz SDKÚ-DS v Petr-
žalke zorganizoval v priestoroch 
Šachového klubu Slovan v Petr-
žalke pred niekoľkými dňami už 
2. ročník  šachového turnaja pri 
príležitosti Nežnej revolúcie a 
novembrových udalostí v roku 
1989.  

Do šachového turnaja sa 
zapojilo 18 šachistov (seniorov 
a juniorov) a prítomných bolo 
ďalších 10 priaznivcov a fanú-
šikov šachu. Turnaj zastrešil Ing. 
Eduard Demel, ktorý kandido-
val na poslanca do BSK, ktorý sa 
so všetkými účastníkmi turnaja 
zvítal a pripomenul význam 
a odkaz novembrových uda-
lostí v roku 1989 pre dnešok a 
zajtrajšok v našom meste.  Po 
4-hodinovom zápolení Ing. 
Demel mohol gratulovať  ví-
ťazom turnaja – na 1. mieste 
Igor Prívara, 2. František Goga  
a 3. RNDr. Gabriel Gaži, posla- 
nec miestneho zastupiteľstva  
v Petržalke. Všetkýn účastníkom 
turnaja systém  zápolenia vyho-
voval (2 x 10 min.) a už sa tešia, 
že sa o rok znova stretnú.

Gabriel Gaži

Úvodný zápas v B-skupine elitného kola 
UEFA Futsal Cupu 2013/2014 odohrá 
slovenský šampión Slov-matic FOFO 
Bratislava sídliaci v Petržalke v stredu 
20. novembra o 18. h proti favorizova- 
nému Dinamu Moskva.  

V druhom súboji o 
20.30 h nastúpi slo-

vinský organizátor sku-
piny FC Litija proti KMF 
Ekonomac Kragujevac zo 
Srbska. Zverenci tréne-
ra Jána Janíka sa 21. no-
vembra stretnú o 20.30 h 
s domácimi Slovincami, 
po dni voľna sa v sobo-
tu 23. novembra o 18. h 
predstavia proti Kraguje-
vacu. Organizátormi šty-
roch skupín elitného kola 
UEFA Futsal Cupu sú 
okrem Slovincov aj FK EP 
Chrudim (Česko), obhaj-
ca trofeje Kairat Almaty 
(Kazachstan) a Sporting 
Lisabon (Portugalsko). 
Na záverečný turnaj Final 
Four sa prebojujú len šty-
ri prvé tímy zo skupín. 

,,Slovinská Litija aj 
srbský Kragujevac sú 
hrateľní súperi. Z týchto 

dvoch súperov nemá nik 
množstvo zahraničných 
legionárov, nie sú vystu-
žení Brazílčanmi, Portu-
galčanmi či Španielmi. 
Moskva áno, aj preto je 
favorit skupiny a jasná 
jednotka turnaja. Dávame 
si pred seba cieľ minimál-
ne vyrovnať náš rekord, 
ktorým je jedno víťazstvo 
v tejto fáze Futsal Cupu,“ 
povedal v reakcii na žreb 
tréner Slov-maticu Ján 
Janík.

(mv)

Šachový turnaj
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Cieľom Jokeritu je postup do play-off

„Liga je ťažká a vyrovnaná, 
navyše, prechádzame 

zmenami v kádri, oproti mi-
nulej sezóne sa snažíme staviť 
viac na domácich hráčov. Vrátil 
sa nám útočník Robert Kováč, 
z Ružinova sme získali nášho 
odchovanca Radoslava Ková-
ča, obranu vystužil  skúsený 
Marek Miko a rovnako tak po 
odchode skalických „legioná-
rov“ chceme viac zodpoved-
nosti preniesť na hráčov, ktorí 
vo svojej tretej extraligovej 
sezóne už majú viac skúsenos-
tí. Od začiatku sezóny sa teda 
snažíme v prvom rade o kon-
solidáciu kádra a zapracovanie 
nových hráčov do tímu. Darí sa 
nám to tak striedavo oblačno, a 
to hlavne vinou zranení, ktoré 
nás tento rok prenasledujú od 
začiatku ligy. Naše postave-

nie po prvej polovici extraligy 
(8)  zodpovedá realite, pretože 
sme prehrali so všetkými tí-
mami nad nami a porazili sme 
všetky tímy pod nami. Cieľom 
je aj v tejto sezóne postup do 
play-off. V posledných dvoch 
sezónach sa nám to podarilo. 
Verím, že to bude aj tentoraz a 

potom si stanovíme ďalšie po-
stupné ciele pre play-off. Uvítal 
by som, ak by sme hrali pred 
krajšou domácou diváckou 
kulisou. Je to určite aj záleži-
tosť marketingu, do ktorého z 
pochopiteľných dôvodov nein-
vestujeme, nakoľko pracujeme 
s obmedzenými finančnými 

Hokejbalistom Jokeritu Petržalka po vlaňajšej vydarenej sezóne sa 
v tejto menej darí, na vlastnej koži sa presviedčajú o úskaliach nároč- 
nej extraligy. Doterajší priebeh tohto ročníka nám priblížil kapitán 
a manažér klubu Andrej Augustín.

prostriedkami a všetky peniaze, 
ktoré zoženieme, používame 
na úhradu nákladov spojených 
s účasťou tímu v extralige. Tre-
ba povedať, že všetci, ktorí sa 
venujeme Jokeritu, to robíme 
zadarmo a dobrovoľne a mys-
lím si, že vytvárame chalanom 
dobré podmienky. Netajím sa 
presvedčením, že tento šport 
by mohol mať v Petržalke pek-
nú budúcnosť. Takmer každý, 
kto sa prišiel pozrieť na náš 
extraligový zápas, odchádzal 
spokojný, pretože zápasy majú 
dobrú úroveň a tímy v lige sú 
vyrovnané, preto sa často roz-
hoduje až na samotnom konci. 
Verím, že k nám začne chodiť 
viac ľudí, keď sme v Kežmar-
ku alebo vo Vrútkach a iných 
mestách hrávame pred veľmi 
peknou kulisou, u nováčika vo 
Svidníku sledovalo náš zápas 
vyše 350 divákov, rovnako je to 
aj v prípade derby s LG Brati-
slava.“ 

Andrej Augustín je rád, že 
klub v posledných rokoch oži-
vil spoluprácu s MČ Petržalka. 
Je dobre, že sa ešte nájdu ľudia, 

ktorí športu rozumejú a vedia 
to vyjadriť aj činmi. „Chcem sa 
poďakovať všetkým, ktorí sú 
ochotní podporiť náš projekt. 
Verím, že Jokerit Petržalka sa 
etabluje v najvyššej slovenskej 
hokejbalovej súťaži ako sta-
bilný a silný klub s dobrým 
zázemím a podmienkami na 
hokejbal a možno aj iné športy. 
Rád by som pracoval vo veľkej 
miere aj s mládežou, pretože 
tá je budúcnosťou a nie je to 
len o športe, ale aj o správnej 
výchove a návykoch, ktoré sa 
športom pestujú.“ 

Informácie o živote v orga-
nizácii nájdete na internetovej 
stránke www.jokeritpetrzalka.
sk  a na facebooku - jokerit 
petrzalka. Pravidelne sú tam 
uverejňované dátumy a časy 
zápasov, výsledky a komentá-
re. Najbližší zápas sa odohrá 
23. novembra o 11. h v areáli 
školy na Tematínskej ulici 10 
v Petržalke.  Jokerit Petržalka 
privíta doma majstra z posled-
ných troch sezón Nitrianskych 
rytierov.

(mv)

Moderné gymnázium s tradíciami 

Najlepšie s dlhoročnou tradí-
ciou, ale otvorené moder-

ným trendom vo vzdelávaní? S 
výbornými výsledkami umiest-
nenia absolventov? Gymnázium 
Alberta Einsteina patrí medzi 
najstaršie v Bratislave. Založili 
ho v septembri 1956 ako jede-
násťročnú školu, v 1970 sa stalo 
gymnáziom a pred ôsmimi rok-
mi otvorilo bilingválne rusko-
slovenské štúdium. Dnes je to 
moderné a kvalitné gymnázium, 
o čom svedčí fakt, že 97,56 per-
centa jeho minuloročných ab-

solventov bolo úspešne umiest-
nených.
Budova gymnázia sa nachádza 
v upravenom areáli na okraji 
Petržalky, na Einsteinovej ulici 
(oproti Inchebe), čo umožňuje 
jednoduchú dopravu do školy 
nielen žiakom z Petržalky, ale 
aj z ostatných mestských častí 
Bratislavy. Gymnázium vytvára 
vhodné podmienky štúdia pre 
žiakov so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami. Na 
základe žiadosti zákonného zá-
stupcu, prípadne plnoletého žia-

ka, umožňuje svojim študentom 
štúdium v zahraničí.

Škola ponúka výučbu v pia-
tich jazykoch (anglický, nemecký, 
francúzsky, španielsky, ruský) na 
úrovni začiatočníkov i pokro-
čilých. Povinne sa študenti učia 
dva jazyky. V bilingválnej trie-
de sú to ruský a anglický jazyk. 
Škola má špeciálne učebne in-
formatiky s internetom, učebne 
jazykov, etickej výchovy a mo-
derne zariadené laboratórium 
prírodovedných predmetov, 
vybudované z prostriedkov EÚ. 
V modernizácii vyučovacieho 
procesu mieni gymnázium po-
kračovať prostredníctvom no-
vého projektu EÚ, ktorý získalo 
v tomto školskom roku. Okrem 
telocvične môžu žiaci využívať 
posilňovňu, miestnosť na aerobik 
a ,,pingpongáreň“. Vo veľmi pek-
nom prostredí školského dvora, 
ktorý bol v minulých rokoch re-
vitalizovaný, sa nachádzajú atle-
tické dráhy, tenisové kurty, futba-
lové, basketbalové a volejbalové 
ihrisko. Pre žiakov škola realizuje 

Hľadáte pre svojho deviataka, prípadne ôsmaka vhodné gymnázium? 

až 16 krúžkov a rôzne mimoškol-
ské aktivity ako exkurzie, lyžiar-
ske zájazdy, súťaže a pod. 

Študenti sa zapájajú do množ-
stva humanitárnych podujatí, 
projektov a aktivít, vďaka čomu 
gymnázium získalo v minulos-
ti titul Škola priateľská deťom, 
v súčasnosti je nositeľom titulu 
Škola spolupracujúca s UNI-
CEF-om. Mnoho rokov venuje 
gymnázium pozornosť environ-
mentálnej problematike, bolo 
nositeľom titulu Eko-škola, ne-
skôr Zelená škola. V tomto roku 
získalo medzinárodný certifikát 

Zelená škola ako jediné gymná-
zium v Bratislave. Gymnázium 
je tiež Vzorovou školou Planéty 
vedomostí. Študenti sa môžu po-
chváliť vynikajúcimi úspechmi na 
olympiáde ruského jazyka – jeden 
z nich sa stal víťazom medziná-
rodnej olympiády v Moskve, ďalší 
sú víťazmi celoslovenského kola. 
V poslednom roku si popularitu 
získavajú ročníkové projekty. 

Gymnázium Alberta Einstei-
na má svoj vlastný erb a kroniku.

(medi)
foto: archív Gymnázium 

A. Eisteina

Gymnázium Alberta Einsteina, 
 Einsteinova 35, 852 03 Bratislava 

 
oznamuje, !e v "kolskom roku 2014/2015 otvára  "tvorro#né 
"túdium a  pä$ro#né bilingválne "túdium (slovensko-ruská 
sekcia). Do bilingválneho "túdia mô!u by$ prijatí aj !iaci z 8. 
ro#níka Z%. 
 
Gymnázium sa nachádza v Petr!alke, oproti Inchebe (MHD 
88, 50, blízkos$ parkoviska). 
 
Informácie   
tel:  63453193, 63451184 
e-mail: gymnazium@einsteinova.sk
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Iba s nami zažiješ, čo je to
GURMÁNSKY PÔŽITOK

Nedeľa - Pondelok: 10.00 - 21.30 hod. • Utorok - Sobota: 10.00 - 22.30 hod.

s rozvozom
JASOVSKÁ 2, BRATISLAVA - PETRŽALKA
02/16002, 0948/777401, 0948/777402

0902/359 747, 0907/ 303 364
www.pizzasicilia.sk

Iba s nami zažiješ, čo je to
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GURMÁNSKY PÔŽITOK

V názve majú vietor a podľa ich športových výsledkov je zrejmé, 
že je ťažké ich dobehnúť, nieto ešte predbehnúť. Ženský raftový tím 
Mistral zbiera medaily po celom svete a väčšinou sa uspokojí so 
zlatom. Vedie ho „kapitánka“ Júlia Pavelková, pretože ona vie vodu 
čítať najlepšie. Ako sa to robí, sa dozviete z nášho rozhovoru pre PN.

Čítanie vody je výraz, ktorý 
sa používa medzi vodák-

mi. Čítať vodu vedia všetci, čo 
jazdia na divokej vode. Je to 
rozpoznávanie rieky - vodných 
valcov, rýchlosti prúdu, skratiek 
na vode. Pri raftingu je dôležité 
nájsť najrýchlejšiu vodu, stopu, 
meniť rýchlosť pádlovania v 
plytčinách, v perejách a aj to vás 
posúva k lepšiemu výsledku.
Ako ste sa dostali k raftingu?

 K vode som sa dostala cez 
brata, ktorý sa dodnes venuje 
vodnému slalomu, či už ako 
tréner, alebo prácou vo fi rme, 
ktorá vyrába slalomové lode. 
Začala som pádlovať na kaja-
ku  v oddiele vodného slalomu  
Slávie UK. Po postavení Areálu 
vodných športov v Čunove som 
presedlala na rafting. V roku 
1998 sa na Slovensku konali 
prvé preteky na rafte, tak sme 
dali dokopy posádku, v ktorej 
viac-menej jazdíme dodnes. 
Raff ting je krásny, najmä kvôli 
prírode, prekonávaniu vodného 
živlu a ľuďom, ktorí majú rov-
naké záujmy a ciele. Na vode 
si človek dokáže prečistiť hlavu 
a je rád, že je v partii ľudí, s kto-
rými si má po toľkých rokoch 
stále čo povedať. V raftingu je 
zaujímavá aj všestranná prípra-

va. V zime veľa lyžujeme, bež-
kujeme, plávame, posilňujeme, 
beháme a v lete sa okrem vody 
venujeme bicyklovaniu, beha-
niu a tiež posilňovaniu. 
Mistrál tvoria bývalé repre-
zentantky v rýchlostnej a sla-
lomovej kanoistike a dokonca 
plavkyňa. Je obvyklé, že sa 
raftový tím skladá z ľudí, kto-
rí sa predtým venovali iným  
vodným športom?

 Väčšina tímov je poskladaná 
z vodákov, ale veľmi dobre sa na 
rafte aklimatizujú aj plavci, ktorí 
majú dobrý cit pre vodu. Nie je 
to však pravidlom, dobrý rafter 
môže byť každý, kto má špor-
tový základ a v správnom veku 
presedlá na raft. 
Takže to tím obohatí a nie 
je hendikepom, že nemajú 
za sebou natrénované roky v 
rafte?

 Určite je ideálne, keď posád-
ka spolu trénuje a „zjazďuje“ sa 
niekoľko rokov. Rafting je šport, 
v ktorom sú tri disciplíny a kaž-
dá si vyžaduje iné schopnosti. 
Šprint a paralelný šprint je o 
rýchlosti a výbušnosti, kde tre-
ba pádlovať ako jeden. Slalom je 
technická disciplína a maratón 
vytrvalostná. Na každú disciplí-
nu sa trénuje niekoľko rokov.

Začali ste v roku 1998 a od-
vtedy ide vaša forma iba hore, 
čo je za tým - skúsenosti, tím, 
vybavenie?

 Určite sú to najmä skúse-
nosti a podpora najbližších, 
partnerov, sponzorov. Bez nej 
by sa ťažko robili výsledky. Tak 
ako vo všetkých športoch sú to 
roky driny a potu. Samozrejme, 
bez  vybavenia - vlastného raftu, 
neoprénov, pádiel, ktoré sme na 
začiatku nemali -  by sme dnes 
už neraftovali. 
Kde sa vám najlepšie jazdí 
a prečo? 

 V našej posádke je väčšina 
z hladkej vody (rýchlostnej ka-
noistiky), tak sa smejeme, že 
najlepšie sa nám jazdí na Du-
naji, na rovnej vode. Ale máme 
rady aj prírodné rieky, ktorých 
je na Slovensku málo. Trénuje-
me v Čunove v areáli vodných 
športov a na Dunaji. V lete nás 
môžete vidieť pádlovať okolo 
T-com pláže. Kvôli divokej vode 
sme si zvykli jazdiť do Rakúska 
na rieku Salza pri Mariazeli. 
Kde, naopak, najhoršie?

 Nemáme rieku, na ktorej by 
sme jazdili nerady, ale máme 
rešpekt pred vltavskými Čer-
tovými proudmi, v Čechách na 
Lipne. Je to jedna z najťažších 
riek v Európe. Úsek od priehra-
dy Lipno púšťajú iba raz v roku a 
je na hranici zjazdnosti pre rafty. 
Rieka sa zužuje na niektorých 
úsekoch, čo vytvára obrovské 
vodné valce a vlny. Tiež je na nej 
vysoké prevýšenie, čo spôsobuje 
skoky a celé koryto je kamenisté 
a náročné na kľučkovanie. 
Aké preteky vás čakajú najbliž-
šie a ako vidíte svoje šance?

 Najbližšie odlietame 15. no-
vembra  na majstrovstvá sveta 
na Nový Zéland. Veríme v čo 

najlepšie umiestnenie, ale ťaž-
ko hovoriť o šanciach. Divoká 
voda je nevyspytateľná. Stačí 
malá chybička a rieka vám to dá 
hneď pocítiť. Hodiny na trénin-
goch môžu zlyhať na detailoch. 
Niektoré ženské posádky (Ho-
landsko, Belgicko, Japonsko)  už 
na rieke niekoľko týždňov tré-
nujú. Preteky budú náročné, ale 
veríme, že nesklameme.
Vodáci muži majú zo špor-
tovcov spolu s plavcami asi 
najkrajšie postavy. Profi tujú 
z raftingu aj ženské telá? A 
čo, naopak, zdravotné riziká, 
sú úrazy časté?

 Profi t musia posúdiť muži :-) 
Určite nemáme postavy mode-
liek či baletiek. Úrazy sa nám 
nevyhýbajú, sú však skôr z pre-
ťaženia, problémy s krížovou 
chrbticou, z jednostranného za-
ťaženia. Našťastie prechladnu-
tie sa nám aj v tomto chladnom 
počasí vyhýba. 
Je rafting fi nančne nároč-
ný šport? Majú u nás mladí 
podmienky, aby sa mu mohli 
venovať? 

 Je fi nančne náročný - po-

dobne ako iné športy. Na-
šťastie pre mládež je vo Zväze 
vodáctva a raftingu možnosť 
požičať si raft, pre začínajúcich 
mladých vodákov aj pádla. Po-
čiatočné náklady sú najmä na  
výstroj, neoprény, oblečenie 
a prilbu. Postupne však, ak 
chcete niečo dokázať a uspieť, 
musíte veľa cestovať na divo-
ké rieky. Rafting, ako som už 
spomínala, nie je olympijský 
šport.  Takže rafteri aj tréne-
ri sú ľudia, ktorí tento šport 
v prvom rade musia mať radi 
a tešiť sa z toho, že môžu re-
prezentovať krajinu, keďže nie 
sú profesionáli. Všetci majú za-
mestnanie a raftingu sa venujú 
vo voľnom čase. Aj naši tréneri 
Radoslav Orokocký a Milan 
Petrovič  nemajú plat a venujú 
sa nám už od roku 2009. Azda 
sa im odvďačíme medailou.  
V júli 2014 Slovensko usporia-
da majstrovstá Európy v ču-
novskom areáli, tak veríme, že 
sa rafting medzi Petržalčanmi 
ešte viac spopularizuje.

Michaela Dobríková
foto: Rado Orokocky

Tá, ktorá velí vetru                      

Petržalčanka Júlia Pavelková „velí“ tejto posádke - Zuz-
ka Čunderlíková, Hanka Švarcová, Monika Beňušová 
a Eva Rašek-Hochschornerová (nerozlučná štvorica, všet-
ky pôvodne z Petržalky, začínali spoločne ako reprezentantky 
v rýchlostnej kanoistike, až sa neskôr stretli na divokej vode 
v jednom rafte). Veslárske vody zastupuje Veronika Kvetá-
ková a stojatu vodu v bazéne zamenila za pereje plavkyňa 
Andrea Balážová. Katka Jaďuďová sa pridala k Mistralu 
v roku 2007, predtým zbierala skúsenosti najmä v Soči, ako 
inštruktorka pre komerčný rafting. Náhradníčkami sú Simo-
na Mičušiková a Natalia Borecká s Andreou Zererovou, 
ktoré bojovali s divokou riavou na slalomových kajakoch. 
Patria k Mistralu od roku 1998 a  vybojovali s ním medaily 
na majstrovstvách sveta v Ekvádore, v Južnej Kórei, v Českej 
republike a v Bosne a Hercegovine a majstrovstvách Európy 
v Rusku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine.


