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Niektorí Petržalča-
nia nechcú vianočné 
trhy na sídlisku!
Podnety proti organizovaniu vianoč-
ných trhov prišli v posledných dňoch 
nielen do redakčnej pošty, ale aj na 
úrad MČ.

Burinou prerastenú zámkovú dlaž-
bu súčasného chodníka, ktorý 

spája okolité bytovky s budovou býva-
lého DK Ovsište, nahradia štvorcové 
platne s hladkým povrchom. Na nový 
chodník budú nadväzovať aj ďalšie 
spevnené plochy, budú z prírodného 
kameňa a betónovej zámkovej dlažby 
vo viacerých farbách. Grafi cky budú 
znázorňovať kruh, z ktorého vychá-
dzajú lúče. Rôzne rozmery a sfarbenie 
dlažobných prvkov vytvoria atraktív-
ny povrch. 

V rámci prvej etapy obnovy ná-
mestia prídu na rad aj ďalšie stavebné 
práce a tie vyriešia výškové rozdiely 

terénu. Potrebné je vybudovať oporný 
múrik, schody a bezbariérovú rampu, 
čo isto privítajú mamičky s kočíkmi, 
deti na korčuliach alebo seniori. Ne-
skôr v oddychovej zóne Ovsištského 
námestia pribudne 14 lavičiek, 4 od-
padkové koše a prvky drobnej archi-
tektúry. 

Veľmi efektne a esteticky bude pô-
sobiť aj nová zeleň, ktorú zasadia v 
rámci druhej etapy na jar. Oddychová 
časť námestia dostane 3 mimoriadne 
dekoratívne kvitnúce dreviny paulov-
nie plstnaté, známe voňavými purpu-
rovofi alovými kvetmi. V oddychovom 
kruhu pribudnú aj kvitnúce a vždy 

zelené kríky, takže aj počas zimných 
mesiacov bude toto miesto pôsobiť 
príjemne. 

Obdĺžnikové námestie umožní 
vysadiť 20 väčších stromov ambrov-
níkov styraxových v dvoch stromo-
radiach po okrajoch námestia. Tieto 
dreviny prinesú najkrajší estetický 
zážitok na jeseň, keď sa výrazne sfar-
bujú do rôznych odtieňov oranžovej 
až červenej farby. Pestré budú aj zá-
hony nad oporným múrikom, kde 
budú rásť stovky kríkov s bielymi, žl-
tými, modrými, ružovými a fi alovými 
kvietkami. 

(red) 

V pondelok Petržalka odštartovala prvú etapu revitalizácie Ovsištského námestia. 
Pozostávať bude zo stavebných úprav územia. 
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Podnety proti organizovaniu vianoč-
ných trhov prišli v posledných dňoch 
nielen do redakčnej pošty, ale aj na 
úrad MČ.

Aj tu som Petržalčan Ovsištské námestie 
sa začína meniť

Na hranici 
prevažne vážne
Symbolickým prestrihnutím brány 
z ostnatého drôtu v železnej opone 
v blízkosti rakúskych hraníc si 
17. novembra pripomenulo takmer 
400 ľudí v Petržalke 23. výročie 
Nežnej revolúcie. 

Vianočná sociálna 
výpomoc
Už dvadsať rokov Petržalka poskytuje 
koncom roka Sociálnu vianočnú 
dávku. Mimoriadnu fi nančnú výpo-
moc si sociálne odkázaní občania 
prevezmú v decembri.
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INZERCIA

Tesne pred otvorením 
je aj nová športová 

hala v Ovsišti.

V pondelok odovzdávali 
stavenisko 

Ovsištské námestie 
zhotoviteľovi stavby.

Foto PN

Chceme hazard 
aj v budovách škôl?
Na reakcie čitateľov odpovedajú 
poslanci miestneho zastupiteľstva.
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Petržalka sa ako prvá sa-
mospráva v rámci bra-

tislavského regiónu a piata 
v SR zapojila do zavedenia 
systému manažérstva kvali-
ty prostredníctvom modelu 
CAF (Common Assessment 
Framework). Ide o náročný  
a podrobný systém mana-
žérstva, preto niet divu, že 
mu významnú pozornosť 
venuje aj najprestížnejšia 
Národná cena SR za kvalitu, 
ktorej ocenenie je najvyšším 
možným stupňom uznania  
v oblasti manažérstva kva-
lity. 

Petržalka má ambíciu  
v budúcnosti zabojovať o jed- 
no z prestížnych ocenení Ná-
rodnej ceny za kvalitu - o ti-
tul Efektívny používateľ mo-
delu CAF. Môže ho získať iba 
tá organizácia, ktorá úspešne 
splnila náročné kritériá; za-
viedla 8 princípov výnimoč-
nosti, podporila a oživila 
entuziazmus pre trvalé zlep-
šovanie vo svojej organizácii. 
Petržalka má silnú motiváciu 
zlepšovať sa, porovnávať a 

zvyšovať efektivitu samo-
správy, prípadne byť nápo-
mocná iným partnerom. 
Túto jeseň prejavili záujem 
o petržalské skúsenosti na-
príklad predstavitelia mesta 
Valašské Klobouky z Českej 
republiky, ktorí sa zaujímali 
o to, ako Petržalka rieši pro-
blémy v správnom konaní. 
16-členná česká delegácia sa 
informovala aj o metodike 
tvorby akčného plánu, ktorý 
je dôležitou súčasťou imple-
mentácie modelu CAF a tiež 
o skúsenosti s plnením jeho 
aktivít.

Našu mestskú časť navští-
vila aj koordinátorka modelu 
CAF mesta VIEDEŇ pani 
Eva Sejrek Tunke. Tentoraz 
to bola práve Petržalka, kto 
mal veľa otázok. „Predovšet-
kým sme chceli vedieť, prečo 
rakúske hlavné mesto ten-
to model používa aj po 10 
rokoch, čo im to prinieslo a 
aké sú ich skúsenosti s tzv. 
benchmarkingom, ktorý nás 
zaujíma, pretože sa chceme 
porovnávať s lepšími a hľa-

dať skryté rezervy,“ povedal 
starosta Petržalky Vladimír 
Bajan. „Spolupráca Petržal-
ky a Viedne bude pokračovať 
v budúcom roku prípravou 
spoločného workshopu, zva-
žujeme, že sa zameriame 
na komunikáciu smerom  
k zamestnancom, ich vzde-
lávanie a procesné riade-
nie, meranie spokojnosti 
zamestnancov a ďalších 
zainteresovaných strán,“ do-
plnila petržalská metodička 
Andrea Jančeková, ktorá prak-
tické skúsenosti so zavede-
ním modelu CAF priniesla aj  
z českej Kopřivnice. Predsta-
vitelia tohto mesta prídu za- 
čiatkom decembra do Bratisla-
vy na 9. národnú konferenciu 
o kvalite vo verejnej správe, 
na ktorej vystúpi aj prednos-
ta petržalského miestneho 
úradu Miroslav Štefánik, aby 
prezentoval doterajšie skú-
senosti našej mestskej časti  
s modelom kvality ako pros- 
triedkom zlepšovania fungo-
vania úradu.

Mária Grebeňová-Laczová

V tomto volebnom období nastúpila Petržalka na intenzívny 
kurz zlepšovania, ktorý sa už odzrkadľuje aj v stretnutiach  
s viacerými partnermi.

Petržalská samospráva na ceste  
k výnimočnosti 

Starostlivosť o miestne komunikácie  
v zime
Mnohí už letné pneumatiky vymenili za zimné a je už len 
otázkou času, kedy teploty klesnú pod bod mrazu, dážď vy-
strieda sneženie a otestujeme pripravenosť našich cestárov 
na zimnú službu.
Mestská časť Bratislava-Petržalka zabezpečuje zimnú službu na 
komunikáciách v dĺžke takmer 100 kilometrov. Ide o komunikácie 
III. a IV. triedy, verejné priestranstvá, vybrané chodníky ako naprí-
klad chodníky k materským školám, zdravotným zariadeniam,  
k Domu sociálnych služieb na Medveďovej 21, prístupová komu-
nikácia k nemocnici na Antolskej ulici či parkoviská a schodiská  
k terasám v správe mestskej časti. 
Zimnú službu v Petržalke zabezpečuje miestny podnik verejno-
prospešných služieb Petržalka od 15. novembra do 15. marca 
2013. Na odhŕňanie snehu a posyp soľou a kamennou drvinou 
budú mať zamestnanci VPS k dispozícii 7 väčších a menších 
mechanizmov. Na podnety obyvateľov v súvislosti so zimnou 
službou bude slúžiť aj zelená linka VPS s kontaktným telefónnym 
číslom 02/ 63 820 158. 
Zjazdnosť a schodnosť ciest I. a II. triedy a prejazdných úsekov 
ciest I. až III. triedy, komunikácií pre peších, schodov, lávok a chod-
níkov zabezpečuje hlavné mesto SR Bratislava.                          (upr)

 Mikuláš v sociálnych 
zariadeniach 
Mikuuulááááš!!! Takéto privíta-
nie, rozžiarené očká, neskrýva-
ná úprimná radosť,  básničky, 
pesničky a zaujímavý program 
- to vždy začiatkom decembra 
čaká na Mikuláša, ktorý v Petr-
žalke už 19 rokov rozdáva ba-
líčky so sladkosťami v rôznych 
sociálnych zariadeniach. 
Aj tohto roku sa vyberie po-
tešiť ich obyvateľov. Najprv  
(4. 12.) zavíta do materskej 
školy na Ševčenkovej ulici a 
do Strediska sociálnych slu-
žieb na Mlynarovičovej ulici. 
V ten istý deň popoludní o 
15. h príde aj do Domu kultú-
ry Lúky, kde bude pripravený 
kultúrny program pre 200 
detí zo sociálne odkázaných 
rodín. Piateho decembra   sa 
na Mikuláša tešia klienti z do-
mova sociálnych služieb pre 
postihnuté deti a dospelých 
Campino. Opäť sa s plným ko-
šom darčekov Mikuláš zastaví 
aj medzi deťmi v Krízovom 
centre Brána do života a poz-
rie sa medzi žiakov školského 
klubu a školskej družiny pri 
Základnej škole na Holíčskej 
ulici. Túto náročnú, ale krásnu 
„tour“  zakončí  Mikuláš šieste-
ho decembra medzi malými 
pacientmi v Detskej fakultnej 
nemocnici na Antolskej ulici. 

 (upr)

Čierne skládky stoja mestské časti  
tisícky eur
Bratislavské mestské časti bojujú s problémom čiernych 
skládok odpadu. Ich likvidácia a opakované vznikanie 
stoja samosprávy z rozpočtu nemalé peniaze.
Ak sa skládka nachádza na pozemku v správe mestskej časti, 
odpad odstráni na svoje náklady. Za likvidáciu skládky, ktorá 
sa nachádza na súkromnom pozemku, zodpovedá jeho vlast-
ník.  Petržalka má problémy s nedovolenými skládkami najmä 
v Kopčanoch, Kapitulskom dvore či v okolí Panónskej a Dol-
nozemskej, kde sa najmä vo večerných a nočných hodinách 
pohybuje menej ľudí. 
„Znečistenie sa opakuje pre nepoučiteľnosť tých, ktorí skládky 
vytvárajú,“ informovala Katarína Macenková z miestneho úra-
du. Podľa nej ide väčšinou o pozemky, ktoré nie sú v správe 
mestskej časti. Za čistotu a poriadok pozemkov je zodpovedný 
jeho vlastník alebo správca. Ten na vlastné náklady zabezpečí 
odstránenie skládky. Podľa Macenkovej sú problémom v Petr-
žalke aj bezdomovci. 
„Napriek našim niekoľkonásobným snahám pomôcť im, sa 
opakovane vracajú na určité miesta, ktoré neustále znečisťujú 
a našu pomoc odmietajú. Je problematické vypátrať toho, kto 
skládku urobil,“ dodala.                                                             (SITA) 

Otvoria nové denné 
centrum pre seniorov  
Petržalská samospráva in-
tenzívne počas roka praco-
vala aj na tom, aby mohol 
vzniknúť nový klub pre 
dôchodcov v lokalite, v kto-
rej doteraz chýbalo takéto 
zariadenie na zmysluplné 
trávenie voľného času a na 
vzdelávanie seniorov.  V tých- 
to dňoch vybavili pracovníci 
sociálneho oddelenia petr-
žalského miestneho úradu 
interiér na Gercenovej ulici 
zariadením do kuchynky, 
hlavnú spoločenskú miest-
nosť zariadili kreslami a pros- 
tredie skrášlili izbovými 
kvetinami, aby sa seniori  
v novom centre cítili čo na-
jpríjemnejšie. Slávnostné 
otvorenie šiesteho denného 
centra pre seniorov je naplá-
nované na 3. decembra. 

(upr)

Novoročná plavba 
ľadových medveďov  
Otužilci z OZ Ľadové med-
vede Bratislava, za účas-
ti otužilcov zo Slovenska  
a z Českej republiky, usku-
točnia tento rok celkom 
výnimočne tradičnú novo-
ročnú plavbu v Dunaji už  
v predstihu, a to 30. decem-
bra. Bude to už 15. ročník. 
Asi 5 – 10 plavcov prepláva 
Dunaj z petržalskej strany 
na ľavý breh Dunaja, kde 
sa nad Mostom SNP pripojí 
asi 50 otužilcov, ktorí budú 
plávať spolu dole tokom  
1 km. Nástup otužilcov je  
o 14. h na ľavom brehu Du-
naja oproti súsošiu Štúrov-
cov. Pozývame teplo ob-
lečenú verejnosť na tento 
divácky zážitok.            

(ľmb)

VEĽKÁ
VIANOČNÁ AKCIA! 

Slender Life  salón Adas
Rovniankova 12, Petržalka
www.slenderlifeadas.com

Pripravili sme pre vás 
akciové balíčky cvičenia 

so zľavami až 70 €!
Info: 0905368947, 63823155 

Darujte si 
ZDRAVIE, KRÁSU A RELAX
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dostatočne včas, napr. z dô-
vodu, že riešia iný prípad, in-
štruujú volajúceho, ako má v 
danom prípade postupovať.

SOS linka na pomoc ľu-
ďom bez domova 0949 655 
555 slúži tiež ako zdroj in-
formácii pre verejnosť - kde 
a ako môžu pomôcť ľuďom 
bez domova, či už darova-
ním šatstva, jedla a pod. Aj 
vďaka nej bola vlani Brati-
slava mestom s najnižším 
počtom zamrznutých bez-
domovcov v strednej Eu-
rópe.

Šesť dní v týždni chodia te-
rénni sociálni pracovníci 

– streetworkeri do terénu 
od 17. do 22. h. Práve vtedy 
je najväčšia šanca zastihnúť 
ľudí bez domova v prostredí, 
v ktorom žijú.

Občania môžu kontakto-
vať sociálnych pracovníkov 
na SOS linke na pomoc 
ľuďom bez domova - 0949 
655 555 a dať im typ, keď 
nájdu človeka bez domova, 
ktorý potrebuje pomoc. 

V zime znamená včas-
ná pomoc často záchranu 
života pred zmrznutím či 
podchladením. Po prijatí 
telefonátu alebo vypočutí si 
odkazu, kontaktujú street- 
workeri čo najskôr (zvyčaj-
ne prídu do 20 minút) da-
ného klienta a riešia s ním 
jeho situáciu. Poskytnú mu 
podľa potreby základné po-
radenstvo, ošetrenie, jedlo, 
odvoz do nocľahárne, prí-
padne privolanie zdravotnej 
pomoci alebo polície. Ak 
nemôžu streetworkeri prísť 

Každý utorok, štvrtok a so- 
botu o 19.30 h v parku na 
Račianskom mýte poskytu- 
jeme na stacionárnom mies-
te stravu, nápoje, ošetrenie 
a poradenstvo. V sobotu 
je výdaj len od októbra do 
marca. 

 (upr)

Pomoc ľuďom bez domova
Občianske združenie Vagus robí v Bratislave terénnu sociálnu 
prácu s ľuďmi bez domova - Streetwork. V budúcom roku otvorí 
Denné nízkoprahové a Integračné centrum na Mýtnej ulici. 
Ročne pracuje v bratislavských uliciach s tisíc ľuďmi bez domova. 

Aj Milka Vašáryová prišla svoj 
stromček sadiť osobne: „Ak je 
niečo vzácne v našom živote, 
tak je to božia príroda. Pokiaľ 
budem žiť, budem si ju opatro-
vať,“ prisľúbila držiteľka Ceny 
Václava Havla Medaily za zá-
sluhy. „Jarabinu mám veľmi 
rada aj preto, že má nádherné 
červené plody, ktoré sa dajú 
zavárať a sú veľmi chutné. 
Dúfam, že poslúži detičkám, 

Za sympatickou aktivitou 
stojí občianske združenie 

Za zeleň Petržalky. Prvý dub 
vysadil pri príležitosti dvadsia-
teho výročia revolúcie zaslú-
žilý umelec Ladislav Chudík. 
O rok neskôr mu spoločnosť 
robila lipa Evy Sirackej, zakla-
dateľky Ligy proti rakovine. 
Do tretice pribudol jaseň s ce-
duľkou Antona Srholca, ktorý 
pomáha ľuďom bez domova. 

Jarabina Milky Vašáryovej
Rok po roku pri príležitosti osláv Nežnej 
revolúcie pribúdajú v Petržalke stromčeky. 
Na Lúke vďaky, v blízkosti areálu Malý 
Draždiak, ich sadia významné osobnosti 
Slovenska. V sobotu, 17. novembra, zasadila 
mladú jarabinu herečka Emília Vašáryová. 

Koše skončili 
v Chorvátskom  
ramene
Minulý týždeň nás informoval 
František Guth z miestneho 
podniku Verejnoprospešných 
služieb, že keď vyberali koše  
z Chorvátskeho ramena zo 
strany ulíc Fedinová až Hálova, 
zistili:. „Koše boli poškodené, 
vhodené do Chorvátskeho 
ramena a po ich vybratí sme 
zistili, že na niektorých boli 
nastriekané hákové kríže. Vec 
sme už dali do poriadku. Je 
však smutné, aký majú ľudia 
vzťah k verejnému poriadku, k 
Chorvátskemu ramenu, ale aj 
čistote a poriadku.“

(upr)

Služby, ktoré 
Streetwork poskytuje: 

•	Základné	poradenstvo	
a pomoc pri vybavova-
ní dokladov (občiansky 
preukaz, rodný list) 
práce, bývania, trvalé-
ho pobytu a pod.

•	Ošetrenie	 –	 dezinfek-
cia rán a menších po-
ranení, prvotná diag- 
nostika a distribúcia 
klienta.

•	Poskytnutie	 infoletáku	
o konkrétnej službe.

•	Ľudský	kontakt	–	kto-
rý u ľudí bez domova 
dlhodobo absentuje.

•	Krízová	 intervencia	
pri ohrození života  
u ľudí bez domova.

•	Kontaktovanie	 rodiny	
klienta.

•	Distribuovanie	 klienta	
na inú organizáciu.

•	Transport	 v	 ohroze-
ní do nocľahárne, na 
pohotovosť k lekárovi  
a pod.

•	Výdaj	 stravy	 –	 teplé	
nápoje a pečivo v teré-
ne, polievka na stacio-
nárnych miestach.

•	Výdaj	 šatstva,	 diek,	
spacích vakov.

Viac informácií o našej práci získate na internetovej stránke www.vagus.sk, http://www.facebook.com/StreetworkOZVagus. 

ktoré si ich budú môcť na je-
seň nazberať.“ Milka Vašáryo-
vá o sebe prezradila, že práve 
prírode vďačí za svoj pozitívny 
postoj k životu. Pri spomienke 
na udalosti z novembra 1989 
sa vyjadrila,  že i keď žijeme v 
dobe, v ktorej sa nám mnoho 
vecí nepáči, stále verí, že hod-
noty ako láska, pravda a spra-
vodlivosť zvíťazia. 

Autor a foto (ld)
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KADERNÍCTVO

NECHTOVÝ DESIGN

Nové techniky 
farbenia

 
O M B R E

NOVINKA!
3D mihalnice - 45 €

 Spoločenské líčenie 
od 10 do 15 eur

Tetovanie obočia
80 eur 

ZDOBENIE  ZDARMA
Japonská manikúra 

13 eur

PEDIKÚRA

NECHTOVÝ DESIGN

KOZMETIKA

KONTAKTY

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

Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758

Pedikúra 
Albína mobil: 0903 390 913

Nechtový design 
Lenka mobil: 0907 385 932

Inzercia

 ♥ Zosobášili sa

na Matričnom úrade Bratislava – Petržalka 
7. 11.  

Marek Staš – Monika Ungerová
10. 11.

Mgr. Roman Janics – Mgr. Jana Bajánková
Kristián Obenau – Monika Kubincová

17. 11.
Tomáš Karácsony – Alexandra Koptáková

Roland Franz MARKE – Adela Dubovanová
Juraj Strnád – Mgr. Lucia Hornungová

Rastislav Šmatlík – Iveta Deyerová

 ELEKTRIKáR – opravy, 
montáž doplnkov, vŕtanie.  
Tel.: 0903 103 969 

Predám  1-izb. byt po rekon-
štrukcii, dispozične upravený 
na 2-garsónku. Tel.:  
0905 243 049.  Cena 69 500 €

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

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

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

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

 GLAZúROVANIE VANí
 Tel.: 0905 983 602

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

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

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

 PRENAJMEM GARáž   – 
Wolkrova. Tel.: 0903 244 202

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

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

Chcete zdravo žiť?   
Príďte k nám a my Vám pora-
díme - čo pre to urobiť.  
Tel.: 0905 534 995

 HĺBKOVO TEPUJEM 
KäRCHEROM 
 Tel.: 0903 036 620 STE U NÁS VÍTANÍ

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

Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)

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

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

I N Z E R C I A / P O R A D Ň A

Systémová terapia
Diacom pomohol tisícom ľudí

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

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

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

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

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

•  vyplácame exekúcie
•  znižujeme  

vysoké splátky  
za splácané úvery

•  neplatíte vopred  
žiadne poplatky

hľadáme energetických poradcov

Hallm ALLFINANZ
E mail: nabrh@azet.sk

Infolinka: 0903 407 542

platíte veľa za úvery ?
hrozí vám eXekúcia ?

„Sme veľmi radi, že sa naši 
významní obchodní partne-
ri ‚nechali nalákať‘ a prijali 
naše pozvanie. Rozhodli sme 
sa predstaviť značku ŠKODA 
v jej plnom rozsahu – nielen 
celú modelovú radu vozidiel, 
aj s novinkou ŠKODA Rapid, 
ale aj ‚super kúsky‘ z kolekcie 
športového oblečenia, ktoré 
značka ŠKODA ponúka svojim 
priaznivcom. Takto sa zrodila 
myšlienka IMPA Fashion show. 
K tomu sme prihodili moderá-
torov Zuzku Šebovú a Tomáša 
Palondera, priestor sme dali 
štyrom mladým módnym di-
zajnérkam, cyklotrialistom a 
tanečníkom. Úlohy režiséra sa 
zhostil Karol Vosátko. Event 
sa konal v priestoroch nášho 
autosalónu v bratislavskej Pe-
tržalke,“ hovorí Bc. Jozef Suro-
viak, riaditeľ spoločnosti IMPA 
Bratislava. 

IMPA – zo života na cestách

Počas fashion show bola 
po prvý raz na Slovensku pre-
zentovaná športová kolekcia 
ŠKODA a ŠKODA Motorsport, 
oblečenie k modelom Citigo a 
Rapid, kolekcia pre cyklistov a 
oblečenie do chladného zim-
ného počasia. Počas prehliad-
ky sa predstavili mladé módne 
dizajnérky Petra Pršová a Vero-
nika Kostková, ktoré predstavili 
spoločnú kolekciu strihov, kto-
ré vychádzajú z tradičného ľu-
dového odevu prispôsobené 
modernej podobe mestskej 
ženy. Svoju „bielu“ kolekciu 
prezentovala 23-ročná štu-
dentka Andrejka Pojezdálová, 
víťazka súťaže Brillance Fa- 
shion talent 2011. Ako po-
sledná svojou tvorbou zaujala 
módna dizajnérka Petra Poó-
rová, ktorej inšpiráciou pre jej 
kolekciu Coco bola odevná 
tvorba Coco Chanel. 

Jedným zo športov, ktoré 
značka ŠKODA podporuje už 
dlhé roky,  je aj cyklistika a Tour 
de France. Kvalitu bicyklov 
ŠKODA otestovali zaujímavý-
mi kúskami Michal Pokorný a 
Martin Chalama.

Ako model sa premiérovo 
na móle predstavil Samuel 
Spišák, aktuálne známy z te-
levízneho seriálu Panelák a v 
roku 2009 exceloval v celo-
večernom slovenskom filme 
Nedodržaný sľub, ktorý na 
festivale v Los Angeles získal 
hlavnú cenu.

V rámci kultúrneho progra-
mu sa predstavili tanečníci 
z tanečnej školy Petra Mod-
rovského a Jána Ďurovčíka – 
Dansovia. Záver programu pa-
tril vystúpeniu Michala „Ega“ 
Straku s „bodkou“ za celou 
show, známym hitom Žijeme 
len raz.

Slovenská premiéra IMPA Fashion show 
Sieť autorizovaných dealerov ŠKODA – IMPA – exkluzívne predstavila mi-
nulý týždeň významným obchodným partnerom a zástupcom médií celú 
modelovú radu ŠKODA a novinku Rapid. Jedinečnosť eventu spočívala v 
spojení so ŠKODA fashion - módnou prehliadkou a prezentáciou kolekcie 
doplnkov, príslušenstva a športového oblečenia ŠKODA.

Miestna knižnica  
v Petržalke pozýva
3. 12. / 16.17 h - pobočka Va-
vilovova 26
Beseda s autorom Pavlom 
„Hiraxom“ Baričákom - o jeho 
knihách a cestovateľských skú-
senostiach.
6. 12.  od 13. h Mikuláš v kniž-
nici - Stretnutie Mikuláša, čerta a 
anjela s deťmi na detských po-
bočkách Miestnej knižnice Petr-
žalka (Prokofievova 5, Lietavská 
14, Ambroseho 4, Furdekova 1, 
Vavilovova 24)

•  vyplácame exekúcie
•  znižujeme  

vysoké splátky  
za splácané úvery

•  neplatíte vopred  
žiadne poplatky

hľadáme energetických poradcov

Hallm ALLFINANZ
E mail: nabrh@azet.sk

Infolinka: 0903 407 542

platíte veľa za úvery ?
hrozí vám eXekúcia ?



30. 11. 2012 • 5
K U LT Ú R APETRŽALSKÉ NOVINY

„Pred ôsmimi rokmi sme sa s 
manželkou vymenili na rodi-
čovskej dovolenke. Dcérke som 
začal čítať a zistil som, že det-
ské knihy v dosahu sú úplne ka-
tastrofálne, hľadal som niečo 
lepšie a odvtedy ma to chytilo.“ 
V akom veku máme s dieťa-
ťom začať čítať pravidelne a 
čo ako ho knihy nebavia? Aké 
sú súčasné trendy v detskej 
literatúre? Aj o tom sme sa 
rozprávali s Petržalčanom Ti-
borom Hujdičom, majiteľom 
detského internetového kníh-
kupectva, ktorý vedie semináre 
pre knihovníkov, pedagógov a 
pod menom Pán Mrkva chodí 
medzi deti čítať, aby ich stiahol 
do pestrého sveta literárnych 
príbehov.

Čím vám učarovali detské 
knihy?

 Pre mňa je to ako napiť sa ži-
vej vody. Tie dospelé ma nudia, 
mám pocit, že stratili ambíciu 
priniesť čosi dobré, teplé do ži-
vota. Tvorcovia pre deti ju ešte 
majú. Chcú povedať, že existujú 
dobré veci, že myslieť na iných 
je dôležité, že stále je nádej. 
Týmto sa kŕmim každý deň. 
Čo dnes predstavuje detská 
kniha? Zabáva alebo vycho-
váva?

 Žánrovo je to mladá dis-
ciplína. Jej nárast začal s po-
vinnou školskou dochádzkou 
a za ten čas prešla obrovským 
vývojom. Už samotné pome-
novanie detská kniha je mož-
no nešťastné, pretože dieťa do 
siedmich rokov nevie čítať. 
Čiže je aj pre dospelých a má 
mať určité kvality. Preto ak 
vyberáte knihu, mala by baviť 
aj vás. Literatúra nie je bič, ale 
umenie, ktoré je nám blízke. 
Poučovanie je rýchla cesta ako 
odradiť. Táto tendencia po-
maly mizne a myslím, že je to 
tak dobre. Posilňuje sa kniha, 
ktorá je pre zábavu a radosť. 
V zahraničí tiež vzniká silný 
trend, komunikovať o tom, čím 
deti reálne žijú. V knihe sa ob-
javuje rozvod, nevlastný rodič, 

sexuálne zneužívanie, osamelé 
matky, stále viac tém, ktoré sa 
detí bezprostredne týkajú. 
Pre nás dospelých je detská li-
teratúra neznámou krajinou. 
Ako sa vôbec orientovať v po-
nuke kníhkupectiev?

 Najlepšie je začať si čítať 
knihy, ktoré dávame deťom. Na 
slovenskom trhu je 80 percent 
zlej komerčnej literatúry, mys-
lím, že ak by si niektorí dospelí 
prečítali, to čo ich dieťa, možno 
by boli zdesení z hodnotového 
nastavenia, ktoré im je pod-
súvané. Príkladom je Grázlik 
Gabo. Chlapci sú z neho nad-
šení, no keď si to prečítate, 
zistíte, že tam nie je jedna do-
spelá pozitívna postava a nie je 
tam kamarát, ktorého by mal 
Gabo rád.  Ak chceme z detí 

vychovať nadutých sebcov, tak 
prosím. A je to kniha, ktorá sa 
výborne predáva. Čím staršie 
je dieťa, tým menší záujem je 
dospelých o to, čo číta.  
Kedy začať s dieťaťom listo-
vať v knižkách?

 Zhruba od roka a pol viac-
krát za deň. Vhodné sú básnič-
ky, kde dieťa vníma zvukoma-
lebnosť slov. Veľké obrázkové 
knižky, ktorých výtvarná úro-
veň by mala byť vysoká, preto-
že je to prvá galéria, do ktorej 
vstupuje. Treťou podmnožinou 
sú knihy s prvými veľmi jedno-
duchými príbehmi. Je dobré, 
ak sa ich dej nejakým spôso-
bom dieťaťa týka. Výborným 
príkladom je kniha Svetlany 
Kapalkovej Kniha o nočníku. 
Krásna, milá, komická, blízka 

svetu, v ktorom dieťa je. Okolo 
troch rokov je vhodné spraviť 
rituál a čítať 15 minút, povedz-
me večer pred spaním. Začne-
me krátkymi textami a okolo 
štyroch rokov už môžeme čítať 
na pokračovanie. 
Do akého obdobia je vhodné 
čítať deťom?

 Dovtedy, kým nám to spo-
lu vydrží. Ale odporúčam do 
deviatich, desiatich rokov. Naj-
horšie je prestať v prvom roční-
ku. V tom období zažíva žiačik 
ťažké časy s písmenami, a my 
sa snažme, aby počas týchto 
galejí dostal vedomie, že číta-
nie je super. Povzbudzujme ho 
tým, že ak to bude vedieť samo, 
bude si môcť čítať takéto per-
fektné veci. Keďže už dieťa má 
podstatne vyššiu schopnosť sú-
strediť sa, môžeme sa zabávať 
spoločným čítaním aj dlhšie 
ako pätnásť minút. Vo Fínsku 
hovoria učitelia rodičom prvá-
kov, ak ešte nečítate s dieťaťom, 
teraz začnite, potrebujeme to 
od vás. Je to práve preto, aby 
dieťa videlo, že literatúra je 
skvelá vec a dostávalo ju naser-
vírovanú od tých najbližších. 

Za všetko môže Alicka. Ako dvojročné vytrvalé dievčatko denne prenasledovala otca s 
rovnakou rozprávkou. U detí nič nezvyčajné, no z Tibora Hujdiča sa vďaka tomu stal 
jeden z najvýraznejších popularizátorov detskej literatúry na Slovensku.
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O dobrej detskej knižke

A čo s ratolesťou, ktorú kniž-
ky nebavia?

 Raz som čítal pre futba-
lovú triedu. Pani učiteľka mi 
hovorí, deti nečítajú, ich zau-
jíma len futbal. Ak by som im 
zariaďoval knižnicu, nedal by 
som tam rozprávky, ale kni-
hy o futbalových majstroch 
a som presvedčený, že by tí 
chlapci čítali ako diví. Mať 
radosť z čítania je o tom, po-
núknuť deťom práve to, čo ich 
v danom období baví. Moja 
skúsenosť je, že dobré knihy 
sú úžasné, netreba o tom veľa 
diskutovať, stačí otvoriť knihu, 
ktorá pohltí dieťa aj dospelého 
a prežijete celú sériu krásnych 
večerov. 

(ld)
foto ld, archív, T. Hujdič



6 • 30. 11. 2012 PETRŽALSKÉ NOVINY

Daniel Hevier: Vianočná pošta

Ž I V O T  D E T Í

šperk z rodinného 

Na detskej fantázii je krásne, 
že poľahky porazí racionál-
no, ale občas vie aj riadne 
potrápiť, hlavne keď rodičia 
zavelia spať, všetko stíchne 
a na stenách sa začnú tiene 
tvarovať do strašidelných 
bytostí z iného sveta. Ta-
kých, ktoré dospelí nikdy 
neuvidia. V pobočke miest-
nej knižnice Petržalka mohli 
rodičia vyspovedať tri dámy, 
psychologičky z Centra pe-
dagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie 
(CPPPaP) a autorku kníh.  
Rozprávalo sa najmä o noč-
ných desoch, ktoré bránia 

je pocit bezpečia a istoty. „Sú 
aj deti citlivé, ktoré napríklad 
pozerajú Harryho Pottera, 
nevedia to spracovať a majú 
nepokojný spánok. Treba si 
dieťatko poznať a dávkovať 
mu to, čo ešte zvládne,“ hovorí 
M. Martonová. Bujná fantázia 
vie zmazať rozdiely medzi re-
álnym svetom a imaginárnom. 
Vekom sa, podľa psychologi-
čiek, táto hranica stáva pev-
nejšou.
Rodičia predškolákov majú 
často vlastné recepty. Niekedy 
pomôže  modlitbička, zaklí-
nadlo či uistenie, že domáce 
zvieratko má na všetky po-
tvorstvá čuch a nikoho zlého 
do bytu nevpustí. Mamičkám 
sa osvedčil nočný strážca, kto-
rého môžete spoločne s deťmi 
vyrobiť a zavesiť nad postieľku. 
Vraj dobre funguje aj „špeciál-
ny“ repelent,  ktorým treba po-
striekať všetky tmavé kúty. Pre 
nás dospelých je dôležitá naj-
mä trpezlivosť a pochopenie, 
že toto štádium je  prirodzené. 
Podľa tridsaťročnej skúsenos-
ti riaditeľky materskej školy 
Sone Hanzalovej sa strašidlá 
v izbičke len zriedka rozvinú 
do vážneho problému žiada-
júceho si pomoc odborníkov. 
Ak by sa tak predsa stalo a 
badali by ste zmeny v správaní 
svojho drobca, môžete využiť 
bezplatnú pomoc psychológov 
v CPPPaP na Švabinského ulici 
v Petržalke (02/622 506 26).

autor a foto 
Lucia Drevická

Pred spaním na-
zrieť do tmavých 
kútov, pod po-
steľ aj za okno. 
Odplašiť všet-
kých bubulá-
kov, ktorým sa 
páčia nôžky 
vytŕčajúce 
spod paplóna. 

V jeden krásny novembrový 
deň sa v našom školskom 
klube konala ŠARKANIÁDA. 
Púšťali sme šarkanov. Táto 
veselá akcia sa konala na 
školskom dvore. Zúčastnili 
sa na nej všetky oddele-
nia nášho školského klubu 
detí. Počasie bolo dobré. 
Vetrík fúkal, presne  tak, ako 
sme potrebovali. Niektoré 
šarkany lietali pekne vyso-
ko, iné zase mali problémy 
a nevedeli sa dostať do 
vzduchu. Boli tam šarkany 
rôznych tvarov, veľkostí a 
farieb. Niektoré skončili aj na 
stromoch. Vo vzduchu lietali 
draky, jaštery, motýle a iné. 
Prišli pomôcť aj rodičia, aj 
starší súrodenci a pomáhali 
aj pani vychovávateľky a vy-
chovávateľ. Na našich lieta-
júcich šarkanov sa prizerali 
okoloidúce deti s rodičmi  
aj ľudia z vedľajších domov. 
Prišla sa na nás pozrieť aj 
krásna dúha. Šarkaniáda sa 
nám páčila a chceli by sme 
ju aj na budúci školský rok.

     Magdaléna Nagyová 
a Kristína Vinická, IV.B

Šarkaniáda

pokojnému spánku najmen-
ších. Detičky si počas diskusie 
vyrábali vlastné strašidielka v 
tvorivej dielni.  
Petra Nagyová Džerengová je 
známa najmä tvorbou pre do-
spelých, k detskému čitateľovi 
mala dlho rešpekt. Pre štvor-
násobnú mamičku to však bola 
výzva. A po vydaní knižky Klá-
ra a mátohy, môžeme povedať, 
že sa s ňou popasovala výbor-
ne. „Sama som bola prekva-
pená a napísala som ju veľmi 
rýchlo. Na začiatku som uva-
žovala, aký námet zvoliť, tým 
že mám doma štyri deti a bola 
som konfrontovaná s problé-

mom ich zaspávania, vybrala 
som si tému o dievčatku, kto-
ré sa bálo spať samo.“ Druhé 
pokračovanie Kláriných dob-
rodružstiev zavíta do kníhku-
pectiev už čoskoro a spisova-
teľka, ktorá prišla do knižnice 
s dvoma dcérkami, prezradila, 
že už jej v hlave ožíva dej tretej 
časti príbehu. 
Veronika Pobehová a Michae-
la Martonová, psychologičky z 
CPPPaP, ochotne odpovedali 
na otázky rodičov. Podľa ich 
skúsenosti treba prihliadať na 
individuálnu osobnosť malého 
človiečika, pritom zdôrazňujú, 
že každý bez rozdielu potrebu-

Sladký spánok detí aj rodičov

foto Renáta Trokšiarová  

Všetky strašidelné by-
tosti sa spolu s deťmi 

a ich rodičmi vydali večer-
nými petržalskými ulicami 
do MŠ Bohrova. Tam ich  
privítala pri horiacich fak-
liach pani riaditeľka Puš-
kárová, vyzvala lampióno-
vý sprievod, aby k spievali 
a veselili sa, aby o deťoch 
a strašidlách Petržalky 
všetci vedeli. Prešli Nobe-
lovým námestím, Lenardo-
vou, Bohrovou a Kapico-
vou ulicou a Daliborovým 
námestím sa vrátili späť 
do ZŠ Nobelovo námestie. 
A tam všetkých po večernej 
studenej prechádzke čakalo 
príjemné prekvapenie. Pani 

riaditeľka spolu s pani uči-
teľkami vychovávateľkami 
a kuchárkami pripravili v 
krásne vyzdobenej jedálni 
pre deti a ich rodičov tep-
lý čaj, chlieb s masťou a ci-
buľou a domáce koláčiky. 
Opäť išlo o príjemné stret-
nutie detí, rodičov a učite-
ľov... Atmosféra bosorác-
keho večera bola magická. 
Ako účastníčke bosorác-
keho pochodu mi nedalo 
o tomto tajomnom stret-
nutí informovať. Verím, 
že všetky čary budú ZŠ 
Nobelovo námestie naklo-
nené a o rok sa zíde mi-
nimálne 100 čarodejníc, 
bosoriek, ježibáb a detí 
spolu s rodičmi, tak ako 
tento rok.

Lucia Schusterová

V jeden novembrový 
deň, keď sa nad 
Petržalku zniesla tma 
a jesenná hmla sa 
vkrádala do každého
rohu, sa pred ZŠ 
Nobelovo námestie 
už po štvrtý raz stretli 
duchovia, strašidlá, 
bosorky a deti 
s rozžiarenými 
lampiónmi. 

Magický večer 
bosoriek
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Raiff eisen banka: Tatra banka, a. s., o. z. Raiff eisen banka

JASNÉ, ŽE KEĎ
SI POŽIČIATE
200 €, TAK
VRÁTITE
LEN 200 €!
TÁTO PÔŽIČKA JE BEZ ÚROKOV, POPLATKOV 
A SO SPLATNOSŤOU 6 MESIACOV. 
PONUKA PLATÍ DO 24. 12. 2012.

Bratislava, Námestie hraničiarov 6/A • Infolinka: 0850 850 555 • www.raiff eisen.sk
125 ROKOV SKÚSENOSTÍ RAIFFEISEN

Príklad výpočtu RPMN: 
výška pôžičky: 200 €, mesačná splátka: 33,34 €, poplatok za poskytnutie: 0 €, ročná percentuálna miera nákladov (RPMN): 
0,07 %, počet splátok: 6, úroková sadzba: 0,01 %, poplatok za vedenie: 0 €, celková suma, ktorú zaplatíte: 200,00 €

rb_pozicka_200eur_print_bratislava_210x130_1112.indd   1 23.11.2012   15:19:20

Dobite si energiu na celú zimu!

Zima so značkou ŠKODA od 5. 11. do 15. 12. 2012
Príďte so svojím vozidlom ŠKODA na záťažový test batérie a predíďte nečakaným komplikáciám so štartovaním v zime. Pri absolvovaní 
záťažového testu batérie za 4,90 € alebo pri kúpe ŠKODA Originálnych alebo Economy batérií dostanete špeciálne dvojbalenie energetického 
nápoja Red Bull ako darček. Nezabúdame ani na vaše pohodlie, preto teraz môžete získať zimný sortiment ŠKODA Originálneho príslušenstva 
s cenovým zvýhodnením 20 %. S nami si užijete zimu a budete jazdiť bezpečne.
www.skoda-auto.sk

IMPA Bratislava, a.s. Tel.: 0800 10 20 10
Panónska cesta 23, Bratislava - Petržalka E-mail: economy@impa.sk, www.impa.sk

®
Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA:

Impa skoda dobite 210x130.indd   1 23.11.12   11:48
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Využite 
elektronickú 
možnosť 
komunikácie 
so starostom
Online diskusia je pravi-
delne prvý pondelok 
v mesiaci. 
Starosta Petržalky Vladimír 
Bajan vám bude k dispo-
zícii v pondelok 3. decem-
bra, v čase medzi 13. a 14. 
hodinou. Rád odpovie na 
vaše otázky, či sa už týkajú 
oblasti životného prostredia, 
školstva, sociálnej starostli-
vosti, dopravy, parkovania, 
rozpočtu, športu, kultúry, roz-
voja mestskej časti, priorít, ale 
aj iných oblastí, ako napr. � -
nancovanie samospráv. Máte 
šancu osloviť svojho starostu 
aj ako podpredsedu Združe-
nia miest a obcí Slovenska, 
kde rovnako presadzuje a ob-
hajuje záujmy Petržalčanov.

Do online diskusie sa 
svojou otázkou môžete za-
pojiť v uvedenom termíne 
prostredníctvom o� ciálnej 
webovej stránky Petržalky 
www.petrzalka.sk v sekcii 
ONLINE DISKUSIE, kde si už aj 
teraz môžete v archíve prečí-
tať, čo zaujímalo obyvateľov 
v predošlých diskusiách. (link: 
http://www.petrzalka.sk/
online-diskusie.phtml?i-
d3=46647 ).                       (km)

Táto zmena sa týka dane za 
psa. Od 1. januára 2013 za-
platia Petržalčania ročne 
34 € za psa v bytovom dome 
s výškou v kohútiku nie viac 
ako 43 cm, za vyššieho psa 
chovaného v bytovom dome 
zaplatia 67 € a za psa v ro-
dinnom dome platia obyva-
telia bez rozdielu výšky psa 
17 €.

(upr) 

notlivých daní a zavádza to, 
že ak niekto platí viacero 
daní (daň za psa, za predaj-
né automaty a za nevýherné 
hracie prístroje) bude podá-
vať len jedno tlačivo.  

Návrh úpravy petržal-
ského všeobecne záväzné-
ho nariadenia obsahuje jed-
nu úpravu výšky dane, nejde 
však o zvyšovanie, ale len o 
zaokrúhlenie na celé euro. 

Od 1. decembra 2012 na-
dobúda účinnosť zákon 

460/2011 Z. z., ktorý mení a 
dopĺňa zákon  z roku 2004 o 
miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunál-
ne odpady a drobné staveb-
né odpady (zákon 582/2004 
Z. z.). Zmeny v tomto záko-
ne sa týkajú termínov vzniku 
a zániku daňovej povinnosti, 
návrh zosúlaďuje vzory jed-

so starostom
Online diskusia je pravi-
delne prvý pondelok 
v mesiaci.
Starosta Petržalky Vladimír 
Bajan vám bude k dispo-
zícii v pondelok 3. decem-
bra, v čase medzi 13. a 14. 
hodinou. 

Deň odvahy 

Týmto VZN petržalská 
samospráva refl ektuje 

na výstavbu v lokalitách Pe-
tržalka City, Janíkove  role, 
Južné mesto  a Kapitulské 
polia. Pätnásť novovznik-
nutých ulíc bolo potreb-
né zaradiť do jedenástich 
školských obvodov, ktoré 
má mestská časť na svojom 
území. 

Lokalita Janíkove  ro-
le, (ulice Fiľakovská, Sit-
nianska, Urpínska) a Juž-
né mesto (ulice Azúrová, 
Béžová, Fialová, Žltá a Sl-

nečnicové námestie) sú 
zaradené do jedenásteho 
školského obvodu na ZŠ 
Turnianska 10. 

V lokalitách Južné mesto, 
zóna (ulice Dropia, Hýlia, 
Labutia) a Kapitulské polia 
(ulice Františka Oswalda, 
Gen. mjr. Antona Petráka, 
Ladislava Šefca, Mariána 
Kochanského) sa ešte vý-
stavba nezačala, v budúc-
nosti sa však predpokladá, 
že novovzniknuté ulice bu-
dú zaradené do školských 
obvodov základných škôl 

Budatínska 61 a Turnian-
ska 10. 

 Zmeny sa týkajú aj oby-
vateľov Šustekovej ulice, tá 
bola v súvislosti s úpravou 
školských obvodov preroz-
delená medzi dva školské 
obvody. Domy s párnymi 
číslami a čísla 45, 47, 49 a 51 
spadajú do šiesteho školské-
ho obvodu – ZŠ Lachova 1. 
Domy s nepárnymi číslami 
od 1 do 31 spadajú do jede-
násteho školského obvodu 
– ZŠ Turnianska 10.

(upr)

Pre  výstavbu nových domov a vzniku nových ulíc schválili 
petržalskí poslanci na poslednom rokovaní miestneho 
zastupiteľstva nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) 
o školských obvodoch základných škôl v Petržalke.

Novovzniknuté ulice v Petržalke 
sú zaradené do školských obvodov

Pravidlá 
pre reštaurácie, 
herne a iné 
prevádzky 
Petržalské zastupiteľstvo 
prijalo všeobecne 
záväzné nariadenie 
(VZN), ktorým stano-
vuje konkrétne a jasné 
pravidlá pre prevádzko-
vateľov  reštauračných 
zariadení, herní, obcho-
dov a iných prevádzok. 
Petržalská samospráva týmto 
nariadením reaguje na pod-
nety a sťažnosti obyvateľov na 
správanie sa prevádzkovate-
ľov reštaurácií a pohostinstiev 
a ich zákazníkov. Rovnako aj 
samotní podnikatelia sa do-
žadovali stanovenia presných 
a konkrétnych pravidiel, na 
základe ktorých môžu vyko-
návať podnikateľskú činnosť. 
Nový návrh, ktorý poslanci 
schválili, je postavený tak, 
aby mestská časť ešte pred 
povolením prevádzky mala 
názor dotknutých obyvateľov, 
najmä ak má byť prevádzka 
v bytovom dome. 

Petržalská samospráva roz-
deľuje v tomto nariadení rešta-
uračné zariadenia podľa toho, 
či sa nachádzajú v bytovom 
alebo rodinnom dome, alebo 
mimo nich; určuje presnejšie 
pravidlá povoľovania prevádz-
kovej doby; bližšie stanovuje 
podmienky, za ktorých je mož-
né žiadať o predĺženie pre-
vádzkovej doby; samostatnú 
časť venuje prevádzkovaniu 
herní, návrh je tiež doplnený o 
prílohy (oznámenia a žiadosti), 
ktoré prevádzkovatelia potre-
bujú pri komunikácii s miest-
nych úradom. 

Podnikatelia sú, v zmysle 
tohto VZN, povinní upraviť 
svoje prevádzkové doby, a to 
do 30 dní od nadobudnutia 
účinnosti nového nariade-
nia, t. j. 1. januára 2013. Pre 
prevádzky s pohostinskou 
činnosťou v bytových alebo 
rodinných domoch je ur-
čená prevádzková doba od 
6. h do 22. h, o hodinu dlhšie 
smú mať otvorené prevádzky 
mimo bytových alebo rodin-
ných domov.

(km)

Petržalskí poslanci prijali návrh na úpravu Všeobecne záväz-
ného nariadenia (VZN) o miestnych daniach. Ide len 
o reakciu na zákonné zmeny, ktoré je potrebné zapracovať 
do právnych predpisov. 

Nové VZN o miestnych daniach 
dane nezvyšuje

REALITNÁ KANCELÁRIA 
S NAJVÄČŠOU PONUKOU      

BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 
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Bilbordová búrka v pohári vody

Novely, ktorá dávala nádej 
mnohým motoristom, 

že sa konečne urobí poriadok 
v cestnej premávke, v jej bez-
pečnosti narušovanej záplavou 
bilbordov popri komuniká-
ciách, že sa skončí ich divoká 
vizuálna dezorientácia. Nove-
ly, ktorá dávala nádej mnohým 
starostom a primátorom, že sa 
v chotároch obcí a v uliciach 
miest stopne pokračujúca a 
nekontrolovateľná devastácia 
krajiny veľkoplošnou plagáto-
vou pliagou. Bola to však nádej 
chvíľková a zdá sa, že nadlho 
bude aj márna. 

Navrhované ochranné pás-
mo - 250 metrov od cesty v 
extraviláne, čiže mimo miest 
a obcí, a 80 metrov v intravi-
láne, už priamo v obciach a 
mestách, do ktorého by nebo-
lo možné umiestniť jedno-či 
dvojnohé bilbordové nosiče, 
teda nebude. Naďalej zostáva v 
platnosti terajšia právna úpra-
va, že takéto zariadenia mož-
no umiestniť: pri diaľniciach a 
cestách vyšších tried v rozsahu 
50 až 100 metrov od vozovky 
a pri cestách nižších tried a 
miestnych komunikáciách 15 
až 25 metrov. 

Kto si dá tieto vzdialenosti 
do pomeru - navrhované a v 
súčasnosti platné, poľahky vy-
počíta niekoľkonásobné roz-
diely čo mohlo byť a čo je a zo-

stane. A prečo to na Slovensku 
aj tak vyzerá a bude vyzerať 
ešte horšie. 

Parlamentné plačky 
V prvej časti bilbordového se-
riálu pod titulkom Čo sa nedá 
vypnúť ani odhodiť! sme na-
písali, že návrh v NR SR „ne-
musí prejsť, alebo ak, tak ho 
riadne okrešú. Loby je loby. 
Je to hra o preveľké prachy“. 
V prvom čítaní návrh prešiel, 
aj keď dvaja opoziční poslanci 
ho vo vystúpeniach odmietli. 
Liberálny poslanec dôvodil, 
že prijatím novely zákona by 
sa vygumovalo odvetvie pod-
nikania, ktoré sa u nás rozvíja 
20 rokov, podľa neho by išlo o 
likvidáciu 95 percent propa-
gačných zariadení, prepúšťali 
by sa ľudia, znížili by sa príjmy 
do štátneho rozpočtu a roz-
počtu miest a obcí. Zaniklo by 
25-tisíc reklamných zariadení 
v hodnote 100 miliónov eur. 
Druhý poslanec, konzerva-
tívec zasa argumentoval, že 
novelou by ich mesto prišlo na 
nájomnom z bilbordov o 6 276 
eur a pribudli by mu náklady 
vybudovať prístrešky na za-
stávkach autobusov a zabezpe-
čiť ich servis. Áno, to by mohlo 
nastať, a prečo aj nie, ak je to 
v skutočnom verejnom záuj-
me. Vo vyššom princípe. Tým 
je bezpečnosť, zdravé životné 

prostredie. Nacápanie bilbor-
dov dínom-dánom, legálne i 
nelegálne popri cestách však 
sotva možno považovať za 
„odvetvie“ , nevidno ani origi-
nálnu, vlastnú pridanú hodno-
tu tohto „podnikania“ (veď čo 
už je to za kumšt zabetónovať 
do cudzej zeme jeden či dva 
stĺpy a na ne kadečo, zasa cu-
dzie, slovom či obrazom vyca-
piť...), ale naopak ide o činnosť, 
ktorá uberá z hodnoty krajiny, 
miest a obcí, meniac ich do 
škaredosti, neprirodzenosti, 
nevážnosti, neúcty k nim.

Škoda, že bilbordoví zástan-
covia nehorekovali vtedy, keď 
sa na Slovensku likvidovali 
ozajstné odvetvia. Nie 20-roč-
né, ale stáročné, generačné a 
krajinotvorné (poľnohospo-
dárstvo) a tradičné (textilný, 
odevný a obuvnícky priemysel, 
ale aj strojárstvo, ktoré si ne-
treba mýliť so súčasnými mon-
tážnymi linkami automobiliek 
ako novodobým slovenským 
legopriemyslom), keď sa na 
ulici ocitli a roky stále ako 
smutné výkričníky na nich zo-
stávajú desaťtisíce kvalifi kova-
ných ľudí, keď štátny rozpočet 
mal zo zanikajúcich či už za-
niknutých odvetví diverzifi ko-
vané príjmy a nebol odkázaný 
na milosť a nemilosť jedného 
- automobilového. Kde boli 
bilbordoví bojovníci, keď sa 

stáva samoničenie, sebapoško-
dzovanie, sebazošklivenie ako 
originálne prejavy samospráv-
neho sadomasochizmu. Aj re-
čou a obrazom bilbordov. Ba 
patrí sa za to „dobrodincom“ 
aj poďakovať. O tom, najmä o 
tom mala byť parlamentná reč, 
ak sa už otvorila Pandorina 
skrinka uplynulých dvadsiatich 
rokov v kontexte bilbordového 
„odvetvia“. Aj prečo sa tento 
reklamný a propagačný dopl-
nok sa stal dominantou miest, 
obcí, celej krajiny. Keď stračie 
nohy bilbordových oblúd ho-
rorovo strašia doďaleka. 

Podľa bilbordov 
spoznáte ich?
Druhé čítanie v parlamente už 
novela zákona o pozemných 
komunikáciách neprežila. For-
mulácia autorky pre tlačovú 
agentúru, že vzhľadom na po-
sledné okolnosti pri zákone o 
cestnej premávke sa rozhodla 
svoju novelu zákona stiahnuť, 
hovorí síce - nič, ale aj mno-
ho. Bilbordová búrka v pohári 
vody ako kvalitný marketing 
pominula. Doplňujúce po-
slanecké vyjadrenie, že „téma 
regulácie bilbordov je mimo-
riadne aktuálna a je potrebné 
ju riešiť“ je na úrovni známe-
ho predsavzatia, že plánované 
rodičovstvo možno dosiahnuť 
spoľahlivou antikoncepciou. 
Pravda, až na kvalitu prezerva-
tívov, všakže... 

Končíme tak, ako sme ten-
to bilbordový seriál začali. Že 
loby je loby. Kto ňou a za ňou 
je? Vzácne a zhodne všetci - 
v parlamente (?!). No predsa, 
kto viac? Potom biblicky, že 
podľa skutkov spoznáte ich. 
Nebiblicky: Na bilbordoch uvi-
díte ich. A už v najbližších ta-
kých či onakých voľbách. Ob-
razom krajiny budú ich tváre...

(red)
foto PN

Bilbordová búrka v pohári vody
3

Bilbordy z blízkosti ciest nezmiznú či Vojna proti bilbordom 
nebude - aj týmito titulkami oznamovali médiá nedávne 
rozhodnutie poslankyne Smer-SD Renáty Zmajkovičovej 
stiahnuť z rokovania parlamentu svoj návrh novely zákona 
o pozemných komunikáciách.

priamo či nepriamo likvidovali 
podniky, vyprázdňovali budo-
vy, haly, rušili tvorivé pracovis-
ká, demontovali technologické 
zariadenia, odvážali stroje. Keď 
úrodná zem sa nechala chrad-
núť, zanikali štátne majetky 
a družstvá, vybíjali sa stáda a 
najrozšírenejšou rastlinnou 
výrobou sa stalo „pestovanie“ 
buriny; keď sa odmeňuje nie 
za výnosy, ale za to, že sa nič 
na poli nerobí a nerodí. Keď 
sme strácali až napokon stra-
tili potravinovú bezpečnosť a 
sebestačnosť, najmä však kva-
litu, lebo to, čo dnes nachádza-
jú štátne kontroly na pultoch 
obchodných reťazcov, sa blíži 
skôr ku kafi lériám ako k pre-
dajniam potravín. Prečo mes-
tá a obce musia žobrať každú 
vládu o každé euro, kto nasta-
vil taký systém fi nancovania 
samosprávy, že starostovia a 
primátori, vlastne všetci obča-
nia sa stali ich rukojemníkmi. 
Takmer na nič nie je, k denné-
mu životu miest a obcí skoro 
všetko chýba, záchranou sa 
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Tridsať rokov bez chodníka

Do Petržalských novín 
píšem o mojich spolu-
žiakoch. Dnes je na rade 
dvanásťročná Michaela 
Melknerová. Sme v tíne-
džerskom veku, a preto, 
chcem, aby ste vedeli ako 
žijeme a čo si myslíme.
Aké sú tvoje záľuby? 

Jazdím na koni, ale väčšinu času 
strávim s mojím psom.
 Čo by si odkázala ľuďom, čo robia 
neporiadok v našej mestskej čas-
ti? 

Odkázala? Hm. Aby ho nerobili. A 
keby som niekoho videla, ako odha-
dzuje odpadky na zem, tak by som 
mu povedala, nech to zdvihne.
Máš nejaké zviera? 

Áno, mám psa Guľka a škrečka, 
ktorý sa volá Oriešok a ešte mám aj 
veľa rybičiek. 
 Keď ideš s Guľkom von, upratuješ 
po ňom exkrementy? 

Jasné! Kupujem si aj vrecká v 
zvieracom obchode.
 Čo by si urobila, keby si videla, že 
si psičkári po sebe neupracú? 

Už sa to stalo. Jednej pani som 
to už povedala, ale na mňa čudne 
zazrela a odišla.
 Čo podľa teba chýba Petržalke? 

Akvapark a ešte nejaký zábavný 
park alebo športové centrum.
 Koľko hodín denné stráviš na in-
ternete alebo na sociálnych sie-
ťach? 

Približne dve hodiny.
 Baví ťa pomáhať Petržalke a jej 
prírode? 

Áno, baví ma pomáhať Petržalke 
a jej životnému prostrediu.
 
Spýtal som sa aj niektorých báb, 
ktoré sú s Miškou kamarátky, aby 
som zistil, ako ju vnímajú.
Denisa (12 rokov): - Je to dobrá 
spolužiačka a zároveň aj dobrá ka-
marátka. Chodíme spolu von, ale 
predovšetkým chodíme spoločne 
vyvádzať psíkov z útulku.
Lívia (12 rokov) - Vychádzam s ňou 
dobre a je to dobrá kamarátka, lebo 
keď som náhodou chorá, tak mi dá 
úlohy a vie to normálne vysvetliť. 
Spolu chodievame aj do útulku.

 Miška Melknerová je veľmi tichá, 
ale zároveň veľmi múdra spolužiač-
ka. Vychádzam s ňou dobre. Veľmi 
pekné kreslí. Má rada zvieratá a je to 
dobrá kamarátka. 

 Lukáš Chovan

  Akí sme Už prichádzajú. Pozor na ne!

Pred Vianocami však ne-
utečieš, hoci na klopanie 

dvere neotvoríš. A ja sku-
točne doteraz neviem, či je 
to dobre alebo zle. Dobre 
možno vo chvíli, keď už to 
dôležité leží na stole a pod 
stromčekom a vôbec, všetko 
sa ligoce. Ale čo tomu pred-
chádza... Hrôza. Nemám na 
mysli nakupovanie darče-
kov, ale akési nečakané  po-
ryvy duše. 

Spomínam si na suse-
du, ktorá v petržalskom pa-
neláku bývala o poschodie 
nad nami. Táto inak pokoj-
ná a vcelku vyrovnaná osoba 
pravidelne pred Vianocami 
dostávala záchvaty šialen-
stva, alebo čo to bolo. Zhru-
ba dva týždne pre týmto 
slávnym dátumom z balkó-
na vzala obrovskú nádobu, 
ktorej hovorila vajling, po-
stavila ju doprostred miest-
nosti, naliala do nej vodu a 
nejakú žltú tekutinu, ktorú 
potom niekoľkými šikovne 
zvolenými zábermi neurči-
tého plaveckého štýlu pre-
menila na more peny podo-
bajúcej sa na cukrovú vatu. 
Do tohto  roztoku potom 
postupne ponorila a vyu-
mývala všetky možné aj ne-
možné poháriky, tanieriky, 
čaše, sklené fi gúrky a ďalšie 
čudá, ktoré po celý rok tr-
čali za sklenými dvierkami 
vítrín. S umývaním a utiera-
ním jej pomáhali aj vnúča-
tá, a mali čo robiť. Neverili 
by ste, aká voda napokon vo 
vajlingu zostala. Ako keby 
umývali v krčme dlážku. Po 
uvedenom očistnom kúpe-
li všetky čačky opäť na celý 
ďalší rok uväznila v tej skle-
nej base. A mohli vypuknúť 
radostné Vianoce.  

Iná pani, dokonca z akejsi 
vzdialenej rodiny, mala úpl-
ne inú deviáciu – diavova-
nie. Pre tých, čo sa nevyzna-

jú, Diava je roztok, ktorým 
sa natiera nábytok, aby vy-
zeral novšie, možno aj cel-
kom  novo. A Diava, prosím 
pekne, má charakteristic-
kú vôňu, ktorú cítiť jedno-
ducho všade. Keď sme sa so 
ženou hotovali na návštevu 
na štvrtom poschodí, diavo-
vú ranu do nosa sme dostali 
už na prízemí. Priamo v izbe 
bolo na omdletie a makov-
ník, ktorý sme v tom omá-
mení prežúvali, chutil, ako 
by tiež bol vydiavovaný.

Pri nástupe do električ-
ky sme potom vzbudili za-
slúženú pozornosť cestujú-
cej verejnosti. Naposledy sa 
mi to podarilo pred mnohý-
mi rokmi. Vtedy sa náš ko-
lega vrátil z návštevy Soviet-
skeho zväzu a viacerých nás 
od radosti polial voňavkou 
značky Kremeľ.

N a j n e u v e r i t e ľ n e j š o u 
úchylkou však bezpochy-
by bola postihnutá istá pa-
ni Viera H. Vlastnila totiž 
starožitnú skriňu, v ktorej 
ukrývala všakovaké dečky, 
handričky, bielizeň, plach-
ty a čo ja viem čo ešte, po 
babke, prababke a možno 
ešte ďalej. Vypraté, vyžeh-
lené, vyrovnané. Tento stav 
sa javil ako uspokojivý po-
čas celého roku. Nie však 
pred Vianocami. Zrejme 
hnaná nejakou záhadnou 
silou vždy pár dní pred Via-
nocami na spomínanej skri-
ni priam rozdrapila dvere, 
všetko vyložila na posteľ, 
stoličky, stôl, dokonca aj 
dlážku a po náležitej pre-
hliadke opäť, ukážkovo, ako 
keď strelí, cennosti vráti-
la na pôvodné miesto. Par-
don, poradie uložených ve-
cí si určite nepamätala, a tak 
usporiadanie bolo zrejme 
to jediné, čo sa v skrini od 
predošlého roka  zmenilo. 
Zmysel celého obradu som 
nikdy nepochopil, žiaľ, už sa 
nič nedozviem. A možno je 
to dobre. Čo keby to potom 
postihlo aj mňa?

Mimochodom, ja mám 
tiež jeden predvianočný 
problém. Zemiakový šalát. 
Pripravujem ho celé roky 
a zdalo by sa, že všetko už 
mám  v oku. Ingrediencie 
áno, ale výsledné množstvo 
nie. Vždy mám pocit, že ša-
látu bude málo, napokon sa 
však ukáže, že by som ho 
pokojne mohol jesť kaž-

Betónový podklad chodníka, na ktorý mali svojho času 
cestári ešte vyliať asfalt, je v úbohom stave. Kto naň 

stúpi, riskuje vyvrtnutý členok, nežné pohlavie v lepšom 
prípade „iba“ zlomený podpätok. Vyšliapaná cestička krí-
žom cez zanedbaný trávnik dávala donedávna tušiť, že 
ľudia si k domom našli náhradnú trasu, aby sa vyhli ne-
bezpečnému chodníku. Situáciu im však v uplynulých týž-
dňoch skomplikovala veľká rozkopávka kvôli napájaniu 
novej, rozostavanej štvrte s názvom Petržalka City na tep-
lovod. Na a zo zastávky MHD sa bolo možné dostať vý-
lučne po chodníku. Nanešťastie v tom čase bolo daždivé 
počasie, v dôsledku čoho sa chodník, ale aj časť vozovky 
Rusovskej cesty zmenili na obrovské jazero. Kto chcel pre-
jsť na autobusovú zastávku, chtiac-nechtiac musel zísť na 
rušnú komunikáciu – bez ohľadu na nebezpečenstvo hro-
ziace z kolízie s autami.

 Rozkopávka je dnes už minulosťou, po obrovskej jame 
ostal úhľadný a verme, že aj zatrávnený terén. Nevzhľadný 
chodník však zostal. Dúfajme, že nebude treba čakať ďal-
ších 30 rokov, kým ho dá správca komunikácie – je ním 
hlavné mesto - do civilizovaného stavu.

Alena Kopřivová
foto autorka

Poslední obyvatelia sa na sídlisko Dvory IV 
nasťahovali pred 27 rokmi. Dodnes sa však 
na zastávku autobusov Hálova smerom do 
mesta nedostanú po rovnej ceste či vlastne 
– chodníku! Ktosi ho síce kedysi stavať začal, 
no nikdy nedokončil.

Ráno som sa zobudil s pocitom, že niekto klope na dvere. Úplne 
ohlúpený z predvianočnej televíznej reklamy som sa zľakol, že 
to už na dvere naozaj klopú Vianoce. Našťastie, bol to sused, 
ktorý si prišiel požičať desať eur. 

dý deň až do Troch kráľov. 
Malá poznámka na záver. 

Ak tá, ktorú máte doma, sa 
v byte pri upratovaní dosta-
točne nevyzúrila, navrhnite 
jej, aby skúsila poupratovať 
aj v pivnici. Ak sa jej to po-
darí, uvidíte, aké pokojné a 
krásne Vianoce butete ten-
to rok mať. 

Oskar Král

chádza... Hrôza. Nemám na 
mysli nakupovanie darče-
kov, ale akési nečakané  po-

 Keď ideš s Guľkom von, upratuješ 
Spomínam si na suse-

du, ktorá v petržalskom pa-

dzuje odpadky na zem, tak by som sa ligoce. Ale čo tomu pred-
chádza... Hrôza. Nemám na mu povedala, nech to zdvihne.

Máš nejaké zviera? 
Áno, mám psa Guľka a škrečka, 

ktorý sa volá Oriešok a ešte mám aj 
veľa rybičiek. 
 Keď ideš s Guľkom von, upratuješ 

chádza... Hrôza. Nemám na 
mysli nakupovanie darče-
kov, ale akési nečakané  po-
ryvy duše. 

Spomínam si na suse-
du, ktorá v petržalskom pa-

Už prichádza-
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Chceme hazard aj v budovách škôl?

Bezmocnosť nás, poslancov 
miestnej samosprávy, má svo-
je príčiny. Pripravovaná vlád-
na novela zákona o hazard-
ných hrách opätovne nerieši 
vzdialenosti profesionálnych 
herní od obytných budov, 
škôl a nemocníc. Vláda ne-
rieši ani možnosť miestnym 
poslancom a samospráve za-
kázať v obci herne. Dokon-
ca im túto možnosť sťažuje. 
Obec môže rozhodnúť jedi-
ne na základe referenda. To 
je podľa súčasného  záko-
na o referende v Petržalke  
v podstate nevykonateľné. 

Takže zákonodarcu opäť 
nezaujíma verejný záujem 
prejavený 100-tisícovou pe-
tíciou. Aký záujem teda má? 

Argument ministerstva fi-
nancií, že herne majú pro-
fesionálnych vyhadzovačov, 
neobstojí. Tí riešia problém 
len po prah prevádzky a po-
súvajú ho na ulicu. Zákony na 
Slovensku sa pripravujú bez 
akejkoľvek participácie verej-
nosti. Toto je výsledok. Par-
ticipácia je totiž deľba obča-
nov na moci verejnej a nie to 
kocúrkovské „Veď ste si nás 
zvolili...“

Ako si máme vysvetliť aj po-
stoj ministerstva financií, že 

Chránený areál 
Hrabiny prejde 
tzv. manažmento-
vým zásahom 

Ide o výrub pajaseňov, 
agátov, gledícií, javo-

rovcov, teda drevín, ktoré 
sú agresívne k rastlinstvu  
v chránenej oblasti. Také-
to vytrhávanie, kosenie či 
iné odstraňovanie náletov 
inváznych bylín, ako aj za-
tieranie rezných rán drevín 
prípravkami na to určený-
mi vykoná Štátna ochrana 
prírody SR, Regionálne cen-
trum prírody v Bratislave  
v chránenom areáli Hrabiny, 
ktoré ležia v katastrálnom 
území Petržalky. 

Spomínané úpravy sú dô-
ležité na udržanie pôvodné-
ho druhového zloženia, vďa-
ka ktorému je oblasť od roku 
2002 vyhlásená Krajským 
úradom v Bratislave za chrá-
nený areál. Rozloha viac ako  
7 ha má štvrtý stupeň ochra-
ny, čo znamená, okrem 
iného, že je doň zakázaný 
vjazd motorovými vozidla-
mi, štvorkolkami, snežnými 
skútrami, bicyklom, pohyb 
mimo vyznačeného turistic-
kého alebo náučného chod-
níka, zakázané je tiež tábo-
riť, stanovať, jazdiť na koni, 
zbierať rastliny a ich plody 
a i. Podobný zásah vykonali 
pracovníci Štátnej ochrany 
prírody na jeseň roku 2011. 

Pôvodný biotop, rastliny 
aj živočíchy trpia predo-
všetkým tým, že sa nachá-
dzajú v blízkosti urbanizo-
vaného prostredia. Samotní 
občania môžu svojím uve- 
domelým konaním pre-
dísť ničeniu takého vzác-
neho prostredia, akým sú 
Hrabiny. K záchrane tohto 
hodnotného územia, ktoré 
je jednou zo zelených oáz 
Petržalčanov, môže prispieť 
každý svojím zodpoved-
ným správaním. Často je 
v tejto oblasti totiž vidieť 
štvorkolky, ktoré výrazne 
zasahujú do biotopu, či 
ľudí, ktorí tu pochovávajú 
svojich štvornohých milá-
čikov. Aktívnejší obyvatelia 
sa môžu zapojiť do brigád,  
o ktorých sa včas dozvedia.

(upr)

Citujem z listov obyvateľov Petržalky: „po tom, čo v našom 
dome zriadili herňu, už pre nás nie je petržalka dobré miesto pre 
život... Chcem sa spýtať pánov poslancov, akoby sa cítili, keby 
sa ich dieťa každý deň vracalo zo školy domov do domu, kde 
z jednej strany je vchod do herne a z druhej vchod do zálož-
ne... obávame sa o našu bezpečnosť... obťažuje nás cigaretový 
smrad, ktorý sa šíri z herne cez stúpačku po celom schodisku... 
Kto povoľuje zriadenie takýchto prevádzok priamo v obytných 
domoch, na to neexistujú žiadne pravidlá?“ 

súčasne s touto novelou po-
kračuje znižovanie 2 % z da-
ne, ktoré môžu podnikatelia 
venovať napríklad neziskov-
kám riešiacim vplyv závis-
losti na rozpad rodín? Bez-
domovci a exekútori by tiež 
povedali svoje. Podľa psy-
chiatrov je herná závislosť 
silnejšia ako závislosť od he- 
roínu. Jej príčinou je vlastná 
látka tvorená v mozgu, kým 
heroín je látka cudzoro-
dá. Neriešenie vzdialenos-
tí v zákone a znevládnenie 
samosprávy mi pripomí-
na taktiku dílerov vychová-
vajúcich si ďalšiu generáciu 
závislých. Kým pre iné ob-
chodné činnosti sa možno 
dá nad tým prižmúriť oko, v 
tomto prípade je však taká-
to obchodná filozofia pod-
porovaná vládou neetic-
ká a zvrátená. Alebo naozaj  
chceme na Slovensku profe-
sionálne herne už aj v ško-
lách a nemocniciach?

Chceme systém dvoch 
pečiatok

Súhlas s licencovanými her-
ňami dáva, bohužiaľ, ma-
gistrát a nie mestská časť. 
Chceme však dosiahnuť sys-
tém „dvoch pečiatok“, aby sa  
k umiestneniu mala pravo vy-
jadriť aj mestská časť. Uvidí-
me, čo však ešte prinesie pri-
pravovaná novela zákona. 

V tomto prípade je obec 
hlavné mesto

Žiaľ, v súčasnom právnom 
stave nemá mestská časť ná-
stroje na zabránenie zradenia 
podobných prevádzok. Zá-
kon hovorí o súhlase „obce“ a  
v tomto prípade sa myslí hlav-
né mesto. Súhlas vydáva ma-
gistrát a podpisuje primátor. 
Starostovia a komunálny po-
slanci, žiaľ, na to nemajú ni-
jaký vplyv.

Osobne sa už niekoľko ro-
kov snažím pripomienko-
vať zákon o živnostenskom 
podnikaní a požadujem jeho 
zmenu. Navrhujem, aby bo-
li v zákone explicitne uvedené 
tzv. rizikové prevádzky (her-
ne, verejne domy, zbrojárstva 
atď.) a na ich prevádzkovanie  
v MČ sa bude vyžadovať sú-
hlas miestneho zastupiteľstva. 
To si však vyžaduje zmenu zá-
kona v NR SR.

Pevne verím, že sa podarí 
zmeniť celonárodnú legislatí-
vu a my, komunálni poslan-
ci, budeme môcť efektívnej-
šie zastupovať záujmy našich 
obyvateľov. Evidujem totiž 
viac podnetov od obyvateľov, 
ktorí majú podobný problém. 
Naozaj sa viem vžiť do ich si-
tuácie, lebo bývať nad her-
ňou nie je nič príjemné. Aj 
napriek takýmto prípadom 
sa domnievam, že v konečnej 
bilancií je Petržalka ,,dobré 
miesto pre život“.

Ing. arch. 
Mgr. art. Elena 
Pätoprstá,
poslankyňa 
ZMENA 
ZDOLA 

Ľubica  
Škorvaneková 
(SDKÚ) 

Slovo majú poslanci

Oliver Kríž 
(nezávislý)

Podľa 
psychiatrov je 
herná závislosť 

silnejšia 
ako závislosť 
od heroínu. 
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Milí spoluobčania, Petržalčania,
Poslanci MČ Bratislava – Petržalka za stranu SMER-SD Vás srdečne 
pozývajú na verejnú diskusiu na tému problematiky života obča-

nov našej mestskej časti, ktorá sa bude konať 
dňa 11.decembra 2012 o 16.15 hod. 

v Dome kultúry Zrkadlový háj.

Niektorí Petr-

Nechcem byť ako moja mama
Veľmi mi 
prekáža, ako 

sa mama správa ku 
mne, k môjmu otcovi, 
k svojim kamoškám. 
Nechcem byť ako ona, 
veľmi sa o to snažím, 
no napriek tomu sa 
často pristihnem, že 
reagujem ako ona. 
Dá sa vôbec robiť 
niečo, aby som tomu 
predišla? A neopako-
vať jej chyby?

naň. Zložitejšie je to však s ab-
straktnými pojmami - pravda, 
láska, hádka, komunikácia. 
Učíme sa ich s postojom, kto-
rý zastávajú rodičia a my ho 
preberáme. Odpozorujeme 
od nich aj to, ako sa zaob-
chádza s problémami. Toto 
všetko od rodičov preberáme 
a potom to, často nevedomky, 
používame. Ako deti nie sme 
schopní zhodnotiť, čo je v na-
šej rodine dobré a čo zlé, pre-
tože nám chýba porovnanie s 
okolitým svetom.

Hoci vplyv rodičov je veľ-
ký, nie je fatálny. Neskôr mô-
žeme vedome zmeniť správa-
nie. Neplatí vždy, že musíte 
byť rovnakí ako vaši rodičia. 
Môžete sa zmeniť, ale musí-
me predovšetkým chcieť na 
sebe niečo meniť a najskôr 
vedieť, čo to má byť. Musí-
te si uvedomiť a priznať, že 
napr. máte tendenciu okolie 
vydierať, keď niečo chcete, 
rovnako ako to robievala 
matka. Potom treba hľadať, 
na základe akého správania 
ste sa do situácie či problé-
mu dostali. Často zistíte, že v 
určitých situáciách konáte na 
základe podvedomého vzorca 
správania, ktorého si nie ste 
vedomá, ale používate ho - a 
práve ten vám spôsobuje rôz-
ne problémy. Keď ho nájdete 
a pomenujete, dostanete ho 
do vedomia a máte ho potom 
pod kontrolou. Vyvarovať sa 
konkrétneho správania, ktoré 
vám prekáža na vašej mame, 
býva ťažké. Ale verte, že aj 
v tých najťažších situáciách 
môžete veci, ktoré kritizujete, 
robiť úplne inak, len to chce 
dôsledný tréning. 

Odpovedá psychiatrička
MUDr. Lucia Pacherová

Do akej miery sa bude dcéra 
podobať mame a syn otcovi, 
sa rozhoduje najmä v detstve. 
Ovplyvňujú nás obaja rodičia. 
Vybavujú nás nielen genetic-
ky, ale učíme sa od nich, ako 
sa správať k ľuďom a ako riešiť 
životné situácie. Vezmite si na-
príklad obdobie, keď sa učíme 
hovoriť. Slová sa zároveň učí-
me s významom. Pokiaľ ide 
o predmety, je to jasné. Stačí 
povedať toto je stôl a ukázať 

viac info na www.csa.sk

&

ATELIÉR BABYLON - BA
DK ZRKADLOVÝ HÁJ - BA

3.12.
4.12.

predpredaj lístkov:
- v sieti Ticketportal 
- v pokladni Ateliér Babylon
- v pokladni DK Zrkadlový háj 
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Niektorí Petržalčania nechcú 
vianočné trhy na sídlisku! 

služba a počas dňa pove-
rení zamestnanci ako aj 
správca vianočných trhov. 
Zároveň sú dohodnuté pra-
videlné kontrolné obchôdz-
ky hliadkami mestskej a 
štátnej polície počas celého 
dňa a noci.

„Obyvatelia Petržalky si 
zaslúžia pred najkrajšími 
sviatkami roka miesto na 
stretávanie sa s rodinou, 
priateľmi, susedmi, kde sa 
môžu zastaviť, pochutnať si 

na dobrom jedle a nadýchať 
sa predvianočnej atmosfé-
ry,“ povedal starosta Bajan. 
„Bol by som rád, keby sme 
dobre mienenej myšlienke 
dali šancu a nezavrhli ju 
ešte pred jej realizáciou. 
Keďže to robíme prvýkrát, 
po ukončení plánujeme 
vyhodnotiť ich vplyv podľa 
toho sa rozhodneme, či sa 
vianočné trhy stanú tradí-
ciou a symbolom vianočnej 
Petržalky tak, aby sme sa po 
ich ukončení spoločne tešili 
na ďalší ročník. Verím, že sa 
nám to spoločne s trochou 
pochopenia a tolerancie 
podarí. Pre úplnosť dodá-
vam, že do dnešného dňa 
nebola na miestny úrad do-
ručená žiadna petícia proti 
konaniu vianočných trhov.“

(red.) foto archív PN

foto

tiež výrazne klesajú nároky na 
parkovanie. 

Vianočné trhy organizu-
je mestská časť Petržalka od 
6. do 22. decembra a budú 
prístupné pre verejnosť v tom-
to období denne od 14. do 
21. bez hudobnej produkcie, 
s výnimkou sprievodného 
kultúrneho programu. Ten 
je naplánovaný iba na piatky, 
soboty a nedele v čase od 17. 
do 19. h, posledný adventný 
víkend  piatok 21. decem-
bra, a ukončenie celej akcie 
bude v sobotu 22. decembra. 
Program je ladený vyslovene 
vo vianočnom duchu, ako na-
príklad vystúpenia detských 
folklórnych súborov, prezen-
tácia základných umeleckých 
škôl, základných škôl, prezen-
tácia klubov dôchodcov, cir-
kevných spolkov.

Na vianočných trhoch 
bude pódium a 12 stánkov, 
z čoho 6 je určených na ob-
čerstvenie a 6 na predaj via-
nočného tovaru. Ďalej bude 
na ploche stan, kde sa ľudia 
môžu schovať a skonzumo-
vať občerstvenie. Nikto sa 
nemusí obávať nečistôt, pre-
tože miestny podnik VPS 
zabezpečí čistotu v danej 
lokalite počas celého trva-
nia trhov a pre návštevníkov 
plánuje umiestniť do plochy 
viac smetných košov, ktoré 
budú denne vysýpať. Zabez-
pečené budú aj mobilné WC. 
O bezpečnosť a poriadok po-
čas nočných hodín sa postará 
profesionálna bezpečnostná 

Podnety proti organizova-
niu vianočných trhov, kto-

ré prišli v posledných dňoch 
od obyvateľov tejto lokality do 
redakcie PN aj na úrad MČ, 
predložil starosta Bajan na 
rokovanie miestneho zastupi-
teľstva 13. novembra. Viacerí 
poslanci, aj z lokality o ktorej 
hovoríme, sa vyslovili za ich 
konanie a prezentovali názo-
ry obyvateľov, ktorí vianočné 
trhy vítajú. Proti ich konaniu 
sa nevyjadril žiaden poslanec. 
Organizácii vianočných trhov 
venovala samospráva mimo-
riadnu pozornosť a dôkladne 
zvážila aj všetky možné vplyy 
na životné prostredie a ne-
narušenie komfortu bývania. 
Citlivo zvažovala aj všetky 
sprievodné kultúrne podu-
jatia, ktoré sa na vianočných 
trhoch uskutočnia.

Na konanie vianočných 
trhov vybrali plochu, ktorá 
sa nachádza skoro v srdci 
Petržalky a kde boli organi-
zované už viaceré akcie rôz-
neho charakteru. Nové trhy 
by samospráva rada spojila aj 
so symbolom Vianoc – via-
nočným stromčekom, ktorý 
bude opätovne umiestený v 
tomto priestranstve. Vybraný 
priestor je aj veľmi vhodný 
dopravný uzol, v jeho tesnej 
blízkosti sú zástavky MHD 
viacerých autobusov, čo or-
ganizátori považujú za ústre-
tové gesto pre návštevníkov 
trhov, pretože sa nebudú 
musieť k trhom dopravovať 
autami.  Z rovnakého dôvodu 

V I A N O C E

 

Niektorí Petr-

Program 
Petržalských vianočných trhov 
od 6. do 22. decembra
6. 12. (štvrtok) 15.30 – 16.15 h. Príchod Mikuláša na koči 
na miesto konania vianočných trhov (od fontány spred bu-
dovy Miestneho úradu)
16. 15 – 16.45 h. Rozsvietenie vianočného stromčeka, krát-
ky kultúrny program a starostov Mikulášsky čaj a punč 17. h
Privítanie návštevníkov starostom mestskej časti Bratislava-
Petržalka a otvorenie vianočných trhov 17.10 h. Vystúpenia 
detských folklórnych súborov Hájenka a Jarabinka, super-
stáristi Denis Lacho a Dominika Šuláková, skupina LOJZO 
7. 12. (piatok) Vianočný program základných škôl základ-
ných umeleckých škôl a vystúpenie detského folklórneho 
súboru Čunovský kŕdeľ 
9. 12. (nedeľa) Folklórne vianočné pásma – DFS Lúčka, Há-
jenka a Jarabinka, Poleno 
14. 12. (piatok) Prezentácia klubov dôchodcov – Melódia, 
Nádej, Radosť
16. 12. (nedeľa) Program pre deti – žonglér Alex, HIP HOP 
fakulta Lady Mell a Johnyho Mečocha, divadielko, víťazi spe-
váckej súťaže Pop Hit, MŠ Gessayova 
21. 12. (piatok) Vystúpenie skupiny Bluesraiders + tanečnej 
skupiny Partia
22. 12 (sobota) Cirkevné Vianoce – predstavenie cirkev-
ných spolkov, tanečná skupina Kubánkov sen

 Vianočná 
 sociálna výpomoc

Už dvadsať rokov Petr-
žalka poskytuje koncom 
roka Sociálnu vianočnú 
dávku. Mimoriadnu 
� nančnú výpomoc si 
sociálne 
odkázaní občania pre-
vezmú v decembri. 
Vďaka šetreniu a úsporným 
opatreniam sa tohto roku po-
darilo mestskej časti vyčleniť 
prostriedky na výpomoc vo 
výške 19 500 eur. Je určená pre 
najviac � nančne postihnuté pe-
tržalské rodiny a jednotlivcov. 
„Uvedomujeme si, že vianočné 
sviatky sú veľkým náporom na 
rodinný rozpočet najmä pre naj-
citlivejšie skupiny obyvateľov, 
ktoré denne pociťujú vplyv krí-
zy. Myslím si, že sviatky pokoja 
a mieru sú aj o spolupatričnosti 
s ľuďmi, ktorí si svoju súčasnú 
sociálnu situáciu nespôsobili 
sami,“ povedal starosta Vladimír 
Bajan po podpísaní vianočnej 
sociálnej výpomoci pre 310 
obyvateľov mestskej časti a ich 
rodinám.

Petržalka pomáha občanom 
počas celého roka či už jedno-
razovými � nančnými dávkami, 
sociálnou výdajňou, charitatív-
nymi zbierkami či podujatiami 
kultúrneho a spoločenského 
charakteru. Za vianočné peňaž-
né poukážky si môžu Petržal-
čania kúpiť potraviny, vianočné 
darčeky, odevy, hračky, obuv, 
drogériový a iný tovar (okrem 
alkoholu, kávy a cigariet). 

V decembri si občania, ktorí 
splnili kritériá, prídu na Miestny 
úrad Petržalka po nákupné po-
ukážky, aby ešte mali dostatok 
času kúpiť vianočné darčeky, 
potešiť blízkych a prežili čo naj-
pokojnejšie sviatky.

(upr)

Myšlienka organizovania vianočných trhov vznikla z iniciatívy Petržal-
čanov na minuloročnom mikulášskom podujatí pri vianočnom strom-
čeku a podporili ju aj poslanci mestskej časti Bratislava-Petržalka.
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od 18. 3. do 4. 4. 2011

ponúkame

1 7 .  n o v e m b e r

„Organizátori – Ob-
čianske združenie 

Zachráňme petržalské bun-
kre, Spolok histórie colníctva 
a finančnej správy, Územná 
vojenská správa Bratislava, 
Skupina personálneho dopl-
ňovania MO SR a Vojenská 
polícia MO SR – sa rozhodli 
takouto formou podujatia pri 
vojenskom bunkri BS-8 Hřbi-
tov priblížiť verejnosti udalos-
ti z roku 1989, ktoré vyvrcho-
lili pádom komunistického 
režimu a uvoľnením situácie 

na hranici prevažne vážne

aj v pohraničnej oblasti me-
dzi Slovenskom a Rakúskom,“ 
uviedol moderátor podujatia 
Miroslav Minar.

Z pódia bunkra sa návštev-
níkom prihovorili zástupca sta-
rostu Petržalky Martin Miškov, 
námestníčka primátora hl. mes-
ta SR Bratislavy Petra Nagyová 
–Džerengová a riaditeľ Vojen-
skej polície MO SR plukovník 
Jaroslav Hamár, okrem iného 
ocenili prácu dobrovoľníkov a 
vyzdvihli zmysel kultúrnych a 
spoločenských podujatí, ktoré 

sa konajú pri bunkri pre širokú 
verejnosť práve v miestach, kde 
sa píšu dejiny nášho národa.

Podplukovník Ján Ščerbík 
profesionálne predviedol náv-
števníkom na autentickom 
mieste aj ukážku colnej kon-
troly vozidla a batožiny na 
hranici, tak ako za bývalého 
režimu. Zákrok pohraničníkov 
pri pokuse o útek narušiteľov 
štátnej hranice predviedli prí-
slušníci Útvaru vojenskej po-
lície. Za profesionálnu ukážku 
ich návštevníci odmenili dlho- trvajúcim potleskom. Veľkým 

lákadlom bol pre všetkých 
zúčastnených zelený vojenský 
stan Ozbrojených síl SR. Ka-
pitán Miroslav Burčík a rtm. 
Mária Balážová prezentovali 
ozbrojené sily a návštevníkom 
darovali množstvo propagač-
ného materiálu. Divákom sa 
páčili aj panely, na ktorých 
boli veselé aj vážne príhody z 
hraníc z obdobia socializmu a 
ukážka trofejí dnešných colní-
kov. Pod dohľadom kpt. Eriky 
Tengeriovej si mohli vyskúšať 
plombovanie batožiny a ope-
čiatkovať si dokumenty ori-
ginálnymi pečiatkami spred 
roku 1989. 

O prehliadku obnoveného 
vojenského bunkra mali záu-
jem prevažne rodiny s deťmi a 
aj napriek chladnému počasiu 
trpezlivo čakali v dlhom rade, 

Pas či „občianský“. Najskôr 
slovinskí „pasováci“ pri 

odchode, pre chengenskú kon-
trolu, či neutekáme pred nie-
kým či pred niečím, za čo nás 
hľadajú po celom kontinente, 
ak nás v počítači nenájdu, 
iba mávnu... iní v uniforme,  
o pár metrov ďalej z povin-
nosti nazrú do dokladov, ges-
tom naznačia, že sa netreba už 
viac zdržovať, aby sa už nie z 
povinnosti usmiali a vyslovili 
druhýkrát dobrodošli s dodat-
kom: u Hrvatsku. Ba aj na roz-
lúčku utrúsia, že aj oni o rok 
budú tam, kde sme my teraz. 
A hajde ďalšou diaľnicou až po 
dalmatínsky Split, do prístavu, 

k moru, rozplaviť sa trajektmi 
na menšie - väčšie ostrovy. Ten 
istý scenár cez Maďarsko, ne-
inakší cez Česko a Nemecko 
až k Gibraltáru, k parížskemu 
Versailles, londýnskemu Buc-
kinghamskému palácu. Ale to 
nemá byť cestopis, len ilustrá-
cia toho, čo je - samozrejmé. 
Že to tak je od nepamäti. As-
poň si to chce myslieť tretina 
slovenskej dospelej populácie, 
lebo je pre ňu na neuverenie, 
že mohlo byť aj inak. Nemôcť 
si odskočiť na nákup do Viedne 
či len toť, za humná do Hain- 
burgu, byť na prednáškach 
na prestížnych európskych 
univerzitách a študovať aj na 

Je to ohromná vec: v lete si sadneme  
s rodinou do auta, bez zastavenia pre-
jdeme cez slovensko-rakúske hranice, 
diaľnicou celý Österreich až k slovin-
skému osloveniu cudzincov dobrodošli, 
akože tiež hranice, ani tam nás na vstupe 
nezastavia; a zasa, aj keď už len kratučkou 
diaľničkou, ale o to drahšie zaplatenou 
diaľničnou známkou sa dostaneme  
k chorvátskym závorám, kde prvý raz od 
nás aj niekto niečo chce. 

Symbolickým prestrihnutím brány z ostnatého drôtu v železnej 
opone v blízkosti rakúskej hranice si v sobotu,  17. novembra,  pri-
pomenulo takmer 400 ľudí v Petržalke 23. výročie nežnej revolúcie

pokým prídu na rad. Ani ten-
to rok nechýbala degustácia 
pravého vojenského guláša  
a šálka teplého čaju. Dlho 
očakávaným vyvrcholením 
podujatia bolo strihanie brány  
z ostnatého drôtu obviazané-
ho trikolórou a niekoľkomi-
nútový ohňostroj na hranici. 
Na záver programu sa mode-
rátor Miroslav Minar v mene 
usporiadateľov poďakoval 
všetkým, ktorí podporili po- 
dujatie Poďte s nami na hra-
nice Strihanie železnej opony 
2012 – Magistrátu hl. mesta 
SR Bratislavy, mestskej časti 
Petržalka a Ministerstvu obra-
ny SR. Na snímkach je symbo-
lické prestrihnutie ostnatého 
drôtu, útek cez hranicu, colná 
kontrola a ohňostroj.

Linda Košírerová 
 foto Miroslav Košírer 

 
dvoch naraz, či si zarobiť v do-
nedávna ospevovanom Írsku 
ako ítečkár, alebo tiež aj byť 
ošklbaný a podvedený na zbe-
re jahôd v Španielsku či jabĺk 
v Taliansku. Keď na toto všet-
ko stačí tak málo: chcieť, mať 
nejaké eurá a - ísť... Slobodne 
odísť na kratšie, na dlhšie.  
A môcť sa kedykoľvek domov 
vrátiť. Slobodne, beztrestne. 

Je to ohromná vec: nestáť 
ako pred štvrťstoročím celú 
noc, ponižujúco v dlhočiznom 
rade pred budovou okresného 
či obvodného VB, vypisovať iks 
tlačív, byť podozrivo skúma-
ný uniformovaným pasákom  
s pasmi, bombardovaný naiv-

Ploty, múry a drôty – 
v nás?
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Odpad a autá
Chcem upozorniť občanov Pe-
tržalky na zvýšený neporiadok 
v okolí. Na tráve, ako aj na ceste 
ležia igelitové tašky, obaly a pa-
piere. Poprosil by som, aby aspoň 
každý, kto číta tento článok, neza-
hadzoval odpadky. Ak ste odpa-
dom vonku takí znechutení ako 
ja, môžete si pozbierať odpadky 
vo svojom okolí. Dám príklad, kú-
pili ste si v obchode rožok a keksík 
a pri pokladni vám dajú igelitovú 
tašku. Vy ju odhodíte, keď zjete ro-
žok. A keksík? Keď ho zjete, odho-
díte aj obal. Nehovorím, že každý, 
ale podľa toho, koľko je odpadkov 
vonku, tak asi polovica Petržal-
ky. A navyše, v celej Petržalke je 
málo smetných košov. Chápem, 
že ich chuligáni ničia, ale je ich aj 
tak málo. Týmto by som skončil 
túto časť o odpadkoch a začal o 
autách.

Parkoviská sú preplnené  ako  
nákupné centrá. Mňa  štve, že na 
Hálovej pri Alberte je lúka, kto-
rá vyzerá ako poorané pole. A to 
všetko preto, lebo tam stoja autá. 
Teraz už asi každý má auto.

Ja auto nemám, však mám len 
12 rokov. Ale ani v budúcnosti si 
ho neplánujem kúpiť.

Daniel Magnússon 

Čo s kulturákom 
na Lúkach? 
Zuzana z Beňadickej: - Chcela by 
som vedieť, aký zámer máte v bu-
dúcnosti s Domom kultúry Lúky. 
Žiadalo  by sa ho vynoviť, pôsobí 
to tam hrozne socialisticky. Aj keď, 
chvalabohu, je tu kulturák, ale 
chýba mi koncepcia...

O odpoveď sme požiadali starostu 
V. Bajana: 

Aj ja vidím v našich kultúrnych 
domoch obrovské nedostatky, 
momentálne čelíme hrozbe revíz-
nych technikov v oblasti elektriny, 
vzduchotechniky a podobne, če-
líme hrozbe zavretia nielen tohto 
kultúrneho domu. Mestská časť 
však, žiaľ, nemá dostatok financií, 
aby sme vedeli uspokojiť všetky 
požiadavky na opravy, ktoré už sú 
pomaly v rovine havárií, preto pred 
zastupiteľstvom stojí veľmi ťažká 
úloha, ako rekonštruovať  kultúrne 
zariadenia v Petržalke.

Dňa 23. 10. 2012 sa usku-
točnila schôdza vlast-

níkov nášho domu zvolaná 
BD-P, zapisovateľku robila 
správkyňa zamestnaná na 
BD-P. 

Na schôdzi vlastníkov boli 
prerokované viaceré body a 
odsúhlasené uznesenia, kto-
rých obsah sa nezhoduje so 
zápisnicou. Niektoré body 
sú odchylne spísané v počte 
jednotlivých súhlasných hla-
sov k uzneseniam a viaceré 
uznesenia, ktoré sú obsahom 
zápisnice, buď neboli vô-
bec prerokované na schôdzi 
vlastníkov, alebo ich obsah sa 
zásadne líši od schváleného 
uznesenia, resp. bol manipu-
latívne vnesený do zápisnice 
a javí znaky podvodu.

Predmetné konanie správ-
kyne javiace znaky hrubého 
porušenia zákona a pozme-
ňovania úradnej listiny som 
riadne spísal do písomného 
podnetu Pripomienky k zá-
pisnici..., ktorý som adresoval 
predsedovi BD-P, Ing. Vladi-
mírovi Keseghovi a odovzdal 

Spokojnosť vlastníkov 
by mala byť na prvom mieste

som ho 15. 11. 2012 do po-
dateľne BD-P.

Vzhľadom na závažnosť 
situácie som sa rozhodol, že 
predmetný podnet zašlem 
aj všetkým členom predsta-
venstva BD-P. Išiel som na 
sekretariát predsedu BD-P 
požiadať o e-mailove adresy 
členov predstavenstva BD-P. 
Pani sekretárka bola mimo-
riadne nepríjemná a odmiet-
la mi dať e-mailove adresy 
členov predstavenstva.

Vzhľadom na jej odmie-
tavý postup som odfotil se-
demkrát predmetný podnet 
a zaniesol som ho na sekre-
tariát predsedu s tým, že som 
výslovne požiadal sekretár-
ku, aby bol podnet odovzda-
ný do priečinku každého 
člena predstavenstva BD-P 
aj vzhľadom na to, že pred-
stavenstvo v ten večer malo 
rokovanie.

Keďže sekretárka bola 
neochotná a nevľúdna, pre 
každý prípad som si zohnal 
tel. kontakt na poslanca 
miestneho zastupiteľstva 

MČ Bratislava – Petržalka, 
JUDr. Galla, ktorý je zároveň 
členom predstavenstva BD-P. 
Oznámil som mu, že ako 
zástupca vlastníkov nášho 
domu som cez sekretariát 
BD-P odovzdal predmetný 
podnet aj každému členovi 
predstavenstva BD-P. 

Bol som nemilo prekva-
pený, keď mi vo večerných 
hodinách zavolal pán Gallo, 
člen predstavenstva BD-P, a 
oznámil mi, že prebieha ro-
kovanie predstavenstva BD-P 
a opýtal sa ma, či náš roz-
hovor môže zapnúť na „hla-
sitý odposluch“. Po mojom 
súhlase sa ma opýtal, či som 
dnes vôbec nejaký podnet na 
sekretariát BD-P pre členov 
predstavenstva odovzdal. 
Zároveň mi povedal, že pred 
malou chvíľou na rokovaní 
predstavenstva v bode rôz-
ne predseda p. Kesegh a p. 
sekretárka popreli, že by bol 
na sekretariát doručený pí-
somný podnet pre všetkých 
členov predstavenstva BD-P. 
Samozrejme, že som potvr-

dil odovzdanie odfoteného 
písomného podnetu pre 
všetkých členov predstaven-
stva BD-P a zdôraznil som, 
že som výslovne požiadal 
sekretárku, aby podnet bol 
odovzdaný všetkým členom 
predstavenstva BD-P.

Uvedené konanie zamest-
nancov BD-P je škandalózne. 
Každý seriózny správca má 
záujem si vykonávať svoju 
prácu profesionálne a svedo-
mite a spokojnosť vlastníkov 
je preňho na prvom mieste. 

S poľutovaním musím 
konštatovať, že čelní pred-
stavitelia – zamestnanci 
BD-P nielenže sa neochotne 
správajú k vlastníkom bytov, 
ktoré spravujú, ale zároveň 
ututlávajú a znemožňujú 
doručenie podnetu jednotli-
vým členom predstavenstva 
BD-P, v ktorom poukazujem 
na bezprecedentné konanie 
zamestnanca BD-P.  

V záujme koho BD-P to 
robí, si každý čitateľ môže 
urobiť úsudok sám.  

(red)

nás, sa nedá žiť - takže emig-
rujete... Po celom Slovensku 
bolo celé leto počuť rachot 
padajúcich kameňov - nie, 
to nebolo zemetrasenie, len 
sme sa zbavovali balvanov 
strachu po ocitnutí sa „tam“, 
na druhej strane.

Je to ohromná vec: ne-
vidieť ostnaté drôty, ploty, 
skutočné berlínske múry. 
Ani tu, u nás v Petržalke. 
Ani v jarovských, rusovkých, 
čunovských katastroch. Že 
už zostala len hra na po-
hraničiarov, že sa ostnatý 
drôt strihá iba ako nebož-
ská relikvia minulosti. Že sa 
to všetko pominulo. Až sa 

Som zástupca vlastníkov v bytovom dome, ktorý je  
v správe Bytového družstva Petržalka, (ďalej iba BD-P)  
a s váženými čitateľmi tohto článku by som sa chcel podeliť 
o negatívnu skúsenosť, ktorá ilustruje nekalé praktiky,  
aké dnes vládnu na BD-P.  

nými, zákernými i posmeš-
nými otázkami, nervózne 
čakať na vycestovaciu do-
ložku (do „juhošky“ na šedý 
pas, všakže), narýchlo vybrať 
prídel dolárov či inej tvrdej 
meny, deň pred odchodom 
pozašívať do trenírok západ-
né marky, či ich napchať do 
krémov alebo zapliesť do vr-
koča (?!) a – zasa, to už „na 
čiare“, ponižujúco čakať v 
aute, v autobuse, triasť a potiť 
sa aj niekoľko hodín, či práve 
vás nezavolajú na „osobku“, 
alebo či v poslednej chvíli 
nezavolal telefonicky pane-
lákový sused - eštebák, že 
ste v opitosti utrúsili, že tu, u 

človeku zdá, že je zároveň 
aj vtákom. Nič mu nebráni v 
lete... Iba ak by sám nechcel 
lietať. 

Je to ohromná vec: byť 
súčasťou slobodného európ- 
skeho celku. Aj napriek prob- 
lémom, ktoré prekonáva. 
Ako daň aj za búranie mú-
rov, padanie plotov, odstra-
ňovanie drôtov. S právom na 
výber menšieho či väčšieho 
zla možných dôsledkov - ísť 
hanblivo ku kontajnerom 
alebo hrdo do zákopov... 

Nie je to však ohrom-
ná vec: stranícky tliachať o 
iných, inom národe - kto je 
ako tlstý či lenivý, komu čo 

nedať a vziať. Koho odkiaľ 
vylúčiť ako potrestať. Každá 
reťaz má silu svojho naj-
slabšieho ohnivka. Alebo sa 
posilní alebo roztrhne. Kto 
chce inak, ten už má tehly 
na nové múry, kotúče ost-
natých drôtov na nové plo-
ty. Totalitu v myslení. Ako 
otravu svojho samoseba či 
len seba vnucovanú iným. 
A o tom nebol 17. novem-
ber pred 23 rokmi. Takým 
našincom by vtedy nezvo-
nili kľúčmi, ale kadeľahšie či 
skôr „kadeťažšie“ ich hnali, 
tak radošinsko-štepkovsky, 
lopatami...

Peter Poruban 

 Z redakčnej pošty
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ABY VÁM PRI OBNOVE A ZATEPLENÍ NECHÝBALO ŠŤASTIE
Obnova a zateplenie bytového domu je vážna investícia, pri ktorej sa neoplatí spoliehať iba na šťastie. Stačí, keď do výberového Obnova a zateplenie bytového domu je vážna investícia, pri ktorej sa neoplatí spoliehať iba na šťastie. Stačí, keď do výberového Obnova a zateplenie bytového domu je vážna investícia, pri ktorej sa neoplatí spoliehať iba na šťastie. Stačí, keď do výberového Obnova a zateplenie bytového domu je vážna investícia, pri ktorej sa neoplatí spoliehať iba na šťastie. Stačí, keď do výberového 
konania pozvete stabilnú certifi kovanú spoločnosť so skúsenosťami, širokým zázemím a odbornými tímami, ktorá vášmu domu konania pozvete stabilnú certifi kovanú spoločnosť so skúsenosťami, širokým zázemím a odbornými tímami, ktorá vášmu domu konania pozvete stabilnú certifi kovanú spoločnosť so skúsenosťami, širokým zázemím a odbornými tímami, ktorá vášmu domu konania pozvete stabilnú certifi kovanú spoločnosť so skúsenosťami, širokým zázemím a odbornými tímami, ktorá vášmu domu konania pozvete stabilnú certifi kovanú spoločnosť so skúsenosťami, širokým zázemím a odbornými tímami, ktorá vášmu domu 
dokáže poskytnúť komplexnú obnovu. Samozrejme, vrátane zelene. Zatepľujeme, obnovujeme a zazeleňujeme.dokáže poskytnúť komplexnú obnovu. Samozrejme, vrátane zelene. Zatepľujeme, obnovujeme a zazeleňujeme.dokáže poskytnúť komplexnú obnovu. Samozrejme, vrátane zelene. Zatepľujeme, obnovujeme a zazeleňujeme.dokáže poskytnúť komplexnú obnovu. Samozrejme, vrátane zelene. Zatepľujeme, obnovujeme a zazeleňujeme.dokáže poskytnúť komplexnú obnovu. Samozrejme, vrátane zelene. Zatepľujeme, obnovujeme a zazeleňujeme.

Garantujeme
Na vykonané práce poskytujeme 
60 mesiacov záručný aj pozáručný servis.

Obnova a zateplenie bytového domu je vážna investícia, pri ktorej sa neoplatí spoliehať iba na šťastie. Stačí, keď do výberového 
konania pozvete stabilnú certifi kovanú spoločnosť so skúsenosťami, širokým zázemím a odbornými tímami, ktorá vášmu domu konania pozvete stabilnú certifi kovanú spoločnosť so skúsenosťami, širokým zázemím a odbornými tímami, ktorá vášmu domu konania pozvete stabilnú certifi kovanú spoločnosť so skúsenosťami, širokým zázemím a odbornými tímami, ktorá vášmu domu 
dokáže poskytnúť komplexnú obnovu. Samozrejme, vrátane zelene. Zatepľujeme, obnovujeme a zazeleňujeme.dokáže poskytnúť komplexnú obnovu. Samozrejme, vrátane zelene. Zatepľujeme, obnovujeme a zazeleňujeme.

60 mesiacov záručný aj pozáručný servis.60 mesiacov záručný aj pozáručný servis.

Zazeleňujeme
Pri pozvaní do výberového konania 
a vyplnení Zeleného šeku váš vchod 
získa poukážku na výsadbu zelene 
v hodnote 100 €. Ak si našu ponuku 
vyberiete, váš vchod zazeleníme na 
naše náklady v dvojnásobnej výške. 
Ponuka platí do 30. 12. 2012.

Radíme s fi nancovanímRadíme s fi nancovaním
Vieme vám poradiť, kde a ako získate Vieme vám poradiť, kde a ako získate 

výhodné fi nancovanie – dotácie, ŠFRB, SZRB, výhodné fi nancovanie – dotácie, ŠFRB, SZRB, výhodné fi nancovanie – dotácie, ŠFRB, SZRB, výhodné fi nancovanie – dotácie, ŠFRB, SZRB, výhodné fi nancovanie – dotácie, ŠFRB, SZRB, výhodné fi nancovanie – dotácie, ŠFRB, SZRB, 
komerčné zdroje. V spolupráci s Wüstenrot, komerčné zdroje. V spolupráci s Wüstenrot, komerčné zdroje. V spolupráci s Wüstenrot, komerčné zdroje. V spolupráci s Wüstenrot, komerčné zdroje. V spolupráci s Wüstenrot, komerčné zdroje. V spolupráci s Wüstenrot, 

stavebnou sporiteľnou, vám ponúkame stavebnou sporiteľnou, vám ponúkame stavebnou sporiteľnou, vám ponúkame stavebnou sporiteľnou, vám ponúkame 
jedinečnú možnosť fi nancovať obnovu domu jedinečnú možnosť fi nancovať obnovu domu jedinečnú možnosť fi nancovať obnovu domu jedinečnú možnosť fi nancovať obnovu domu jedinečnú možnosť fi nancovať obnovu domu jedinečnú možnosť fi nancovať obnovu domu 

s extra zvýhodnenými VIP sadzbami.s extra zvýhodnenými VIP sadzbami.s extra zvýhodnenými VIP sadzbami.

Benefi t na výberBenefi t na výber
Návrh farebného riešenia, energetický Návrh farebného riešenia, energetický 

certifi kát, termovízia. Pri realizácii certifi kát, termovízia. Pri realizácii 
projektu si môžete vybrať, ktorý projektu si môžete vybrať, ktorý 

z benefi tov na projekte zrealizujeme.z benefi tov na projekte zrealizujeme.

Gagarinova 7/A, 821 03 Bratislava
tel.: +421 2 45 64 05 92
info@psstavby.sk, www.psstavby.sk

Presvedčte sa, že na to máme
Krásnohoská 16, Bratislava, komplexná obnova bytového domu
Rozsah prác komplexnej obnovy:  

  
v spoločných priestoroch  
železobetónových konštrukcií lodžií 
Začiatok prác: marec 2012, koniec prác: júl 2012

Realizované kontaktným zatepľovacím systémom 
PS STAVBY ponúkajú komplexnú obnovu:

Máte otázky?

Kontaktujte našich 

manažérov pre obnovu budov:

0914 33 99 45, 0914 32 32 93,

0914 33 09 76
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Suchomel – Jazz in the City (SK), 
feat. Glenda Lopez (Cuba)
Pre veľký záujem sa organizátori petr-
žalského džezového festivalu PetJazz  
rozhodli ponúkať dávku kvalitného 
džezu dvakrát do roka.  

Popri tradičnom decembrovom termíne do dra-
maturgie podujatia pribudol aj júnový dátum. 
Počas uplynulej dekády festival prezentoval to 
najlepšie z domácej scény, často s vynikajúcimi 
zahraničnými hosťami. PetJazz je medzinárodný 
a multikultúrny festival špecializovaný na džezo-
vú hudbu a jeho snahou je podpora džezu ako 
menšinového žánru a  cieľom je vytvorenie sta-
bilného zázemia na prezentáciu mladých džezo-
vých umelcov zo Slovenska i zahraničia. Festival 
prezentuje začínajúcich hudobníkov a zároveň 
ponúka osvedčenú kvalitu renomovaných osob-
ností súčasného hudobného života (J. Stivín, J. 
Bartoš, G. Jonáš, M. Jakabčic, L. Déczi, O. Rósza, M. 
Valihora a iní).

Na decembrovom PetJazz festivale sme si 
pripravili skutočný gurmánsky zážitok v podobe 
flautistu Jiřího Stivína, ktorý ovláda všetky existu-
júce druhy priečnych aj zobcových fláut, klarinet 
a mnohé ľudové píšťaly a píšťalky. Saxofonistu a 
jazzového hudobníka Mila Suchomela – tiež nie 
je potrebné dlho predstavovať. Vystupuje pre-
dovšetkým na európskych džezových pódiách 
nielen ako kompetentný sólista, ale aj ako sklada-
teľ, hudobný aranžér a líder, ktorý spolupracoval 
s mnohými hudobnými top elitami. Zahraničie 
bude reprezentovať mladá kubánska flautistka 
a speváčka Glen PetJazz da Lopez. Exotická Ku-
bánka pochádza z muzikantskej rodiny, jej rodi-
čia sú v džezovej brandži uznávanými umelcami. 
Slávna mama Bellita Expósito Pino získala v roku 
1997 nomináciu na prestížne hudobné ocenenie 
Grammy a jej manžel Miguel Miranda Lopez je 
zas slávny multiinštrumentalista, hrajúci na tri hu-
dobné nástroje súčasne.                                (upr)

Vyučujúci sa s chuťou pustili 
do práce a s malými hudobní-

kmi sa predviedli už v októbri na 
prvom verejnom koncerte. V tom 
istom mesiaci sa konal aj koncert 
Portréty, na ktorom odzneli diela 
autorov 20. a 21. storočia. Žiaci 
speváckeho oddelenia spríjemnili 
aj uvádzanie detí do života v CC 
Centre Petržalka.     

Veľkým výberom prešli na 
koncert v Slovenskej filharmónii 
začiatkom novembra šikovné kla-

rovo nám. 2 v Bratislave, Rodičov-
ské združenie pri ZUŠ Daliborovo 
nám. 2 a Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava.

Pedagógovia školy už pripravu-
jú žiakov na decembrové poduja-
tia, na ktorých programom priblí-
žia vianočnú atmosféru. 

(ses)   

Aktivity talentovaných žiakov  

viristky Marta Pribulová a Terézia 
Laktišová. V štvorručnej hre pred-
viedli Rag–time od P. Malého. Ta-
lentovaný gitarista Michal Burda 
zas získal 3. miesto v súťaži mla-
dých gitaristov (Luigi Legnani).

V priestoroch Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca sa v novem-
bri konal Galakoncert  talentova-
ných žiakov bratislavských základ-
ných umeleckých škôl s Richardom 
Rikkonom. Organizátorom bola 
Základná umelecká škola Dalibo-

Školský rok vyznieva pre ZUŠ Daliborovo  
námestie 2 tvorivo a pracovne. 

5. 12./20. h – Klub Za zrkadlom

V decembri sa Petržalčanom 
predstaví rodná obec sláv-

neho choreografa Juraja Kubán-
ka, ktorý od roku 1949 pôsobil  
v SĽUK-u a vytvoril preň množ-
stvo úspešných choreografií, čím 
vysoko umelecky pozdvihol kultú-
ru slovenského národa. Obec Lip-
tovské Sliače sa nachádza v okrese 
Ružomberok a má 3 830 obyva-
teľov. V chotári je Štátna prírodná 
rezervácia Sliačske travertíny s mo-
fetovým prameňom. Obec vznikla 
z troch osád – Nižný, Stredný a 
Vyšný Sliač. Nachádza sa tam kul-
túrna pamiatka – pôvodný gotický 
Kostol sv. Šimona a Júdu, v ktorom 

deckého ústavu SAV sa špecializo-
val na tanečnú folkloristiku, ktorá 
sa zaoberá výskumom, zbieraním 
a dokumentovaním ľudových tan-
cov, obyčajov a ľudovej slovesnosti.  
A neopomenieme ani slávne ženy 
– speváčku ľudových piesní Han-
ku Hulejovú – ktorá pôsobila  
v súboroch Sliačanka, Liptov  
a Partizán. Ako držiteľka Zlatej 
medaily hosťovala so súbormi Víta 
Nejedlého v rôznych krajinách. 

Ako vždy sa môžete tešiť aj na 
príjemné spoločenské posedenie 
pri ľudovej hudbe a ochutnať pravé 
domáce špeciality liptovského kra-
ja. Podujatie je realizované s pod-
porou Nadácie Vladimíra Bajana, 
Ministerstva kultúry SR a BSK.

Účinkuje: folklórny súbor Slia-
čanka                                   (ses)   

večer autentického folklóru  

sú odkryté nástenné maľby zo 14. 
a 15. storočia. Bohaté ľudové tradí-
cie, piesne a tance udržujú miestne 
folklórne súbory Sliačanka a Slia-
čanček, ktoré ich prezentujú na do-
mácich a zahraničných folklórnych 
festivaloch.

Liptovské Sliače sú aj rodiskom 
a pôsobiskom Jozefa Hanulu, aka-
demického maliara, ktorého zau-
jal prostý slovenský ľud, zvlášť pri 
práci na poli, o čom svedčia jeho 
mnohé obrazy stvárňujúce práve 
obyčajných ľudí. Folklorista a spi-
sovateľ PhDr. Kliment Ondrejka, 
CSc., je ďalším zo slávnych rodá-
kov. Ako pracovník Umelecko-ve-

14. 12./19. h – DK Zrkadlový háj

Slovenská speváčka a herečka je 
napriek tomu, že veľa filmových 

šancí zatiaľ nedostala, držiteľkou fes-
tivalovej ceny Igric z festivalu ART 
FILM v Trenčianskych Tepliciach za 
televízny film Dlhá krátka noc. Naro-
dila sa v roku 1967 v okrese Trebišov 
a po štúdiu na VŠMU v Bratislave sa 
jej domovskou scénou stalo divad- 
lo Astorka Korzo´90, kde stvárnila 
veľké množstvo divadelných postáv. 

Szidi je pre väčšinu ľudí rýchlo za-
pamätateľná najmä vďaka zaujímavej 
farbe hlasu, a preto ju mnohí pozna-

Hany Hegerovej, publikum si získa-
la na Slovensku aj v Čechách.

Film, ktorý vám v rámci vianoč-
ného koncertu ponúkneme, je hľa-
daním odpovede na otázku, koľko 
mužov môže skutočne milovať 
jedna žena. Podmanivý príbeh ženy 
skúšanej životom plným vášne, kru-
tostí osudu a nespútanej lásky. Film 
odohrávajúci sa na južnom Sloven-
sku, na samote skrytej v marhuľo-
vých sadoch, vás vtiahne do víru 
vášní troch mužov k jednej osudo-
vej žene a jej lásky k nim, so všetký-
mi strasťami a radosťami, ktoré do-
káže priniesť len život. Slnko, vôňa 
dozrievajúcich marhúľ a hľadanie 
vlastného šťastia si vás získajú v prí-
behu silnej ženy, ktorá miluje a túži 
byť milovaná.                             (upr)

Szidi Tobias – vianočný koncert
spojený s premietaním filmu Marhuľový ostrov 
16. 12. / 19. h – Klub Za zrkadlom

jú práve z dabingu. V roku 1993 mal 
na Slovensku premiéru film Duša-
na Rapoša Fontána pre Zuzanu 2. 
Väčší úspech ako film dosiahla jeho 
hudba. Pieseň Chlap z kríža z tohto 
soundtracku v Szidinom podaní sa 
stala kultovou. Prvý album Szidi To-
bias vyšiel však až v roku 2001. Volal 
sa Divý mak. O dva roky neskôr jej 
vyšiel ďalší album Punto Fijo, čo (v 
preklade pupok sveta), v roku 2008 
album Pod obojím a ďalšie albumy 
nasledovali v rokoch 2010 a 2011. 
Szidi je pre veľa ľudí nástupkyňou 
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Raiffeisen banka na Námestí hraničiarov
ponúka bezúročnú vianočnú pôžičku

V novej pobočke získate peniaze na vianočné 
nákupy skôr, ako stihnete dopiť voňavú kávu, 
ktorú vám s úsmevom ponúknu jej pracovníci.

R aiffeisen banka, ktorá je súčasťou 
rakúskej bankovej skupiny 

Raiffeisen Bank International s viac 
ako 125-ročnou tradíciou, začiatkom 
minulého týždňa otvorila svoju prvú 
pobočku v Bratislave, pričom najbližšie 
to k nej majú práve Petržalčania. Na-
chádza sa na Námestí hraničiarov 6/A 
a víta každého, kto hľadá banku s jed-
noduchými pravidlami a bez chyták-
ov. Ponúka tri klientmi najžiadanejšie 
produkty: účet, vklad a pôžičku. Pri 
príležitosti blížiacich sa sviatkov pri-
pravila špeciálnu vianočnú bezúročnú 
pôžičku vo výške 200 EUR. Mesačným 
splácaním tak o pol roka vrátite iba 
to, čo ste si požičali, čiže 200 EUR. 

Na vybavenie pôžičky vám stačí jedna 
návšteva pobočky a občiansky preu-
kaz. Nepotrebujete žiadne dodatočné 
doklady. Vyplníte krátku žiadosť 
a približne do pol hodiny môžete mať 
peniaze na účte. Čakanie vám spríjem-
nia pracovníci pobočky voňavou ká-
vou či teplým čajom, pre najmenších 
sú pripravené pekné hračky v detskom 
kútiku. Pôžička je úplne bez poplat-
kov a má jasné pravidlá. Z pobočky 
odchádzate so zmluvou na jeden pa-
pier, ktorá je jednoduchá, prehľadná 
a písaná ľudskou rečou. Príďte sa 
presvedčiť s celou rodinou!

Gessayova

N
ám

estie hrani
iarov

Nám
estie hrani iarov

Furdekova
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ov
a

www.raiffeisen.sk

rb_pozicka_200eur_pr_clanok_210x130_1112.indd   1 26.11.2012   8:44:05
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Pre deti z druhého stupňa 
petržalských základných 

škôl je tento rok naozaj ne-
všedný. Najnovšie poznatky 
z ekonómie, fyziky, chémie či 
matematiky im priblížia slo-
venské vedecké kapacity. Spo-
ločný pilotný projekt Mestskej 
časti Petržalka a Slovenskej 
akadémie vied ponúka deťom 
novú perspektívu na školské 
učivo a zároveň umožňuje 
osobne spoznať svetovo uzná-
vaných odborníkov. 

Po úvodnej prednáške o seiz-
mológii určenej žiakom piateho 
ročníka, sa do sály DK Zrkad-
lový háj nahrnuli šiestaci. Vý-
znamný slovenský matematik 
Anatolij Dvurečenskij, drži- 
teľ ocenenia Vedec roka 2005, 
prezradil deťom tajomstvá 
prvočísiel, dôvody, pre ktoré 
sa neudeľuje Nobeleva cena za 
matematiku i to, čo prezrádza 
demografi cká krivka o živote 
Petržalčanov. Najväčší ohlas, 
však mala informácia, že exis-
tujú úlohy, za ktoré úspešný 
riešiteľ získa milión dolárov. 

Po prednáške mali deti 
možnosť potrápiť profesora 
otázkami. Boli zvedavé, akú 
najťažšiu matematickú ope-
ráciu riešil, či by svet existoval 
bez matematiky a spýtali sa aj 
to, prečo platí, že jedna plus 
jedna sú dve. 

„Ak sa podarí deti pre-
svedčiť, že matematika ne-
musí byť strašiak, vždy to 
poteší. O prírodovedné pred-
mety je na vysokých školách 
dlhodobo nízky záujem, je 
preto dobré, ak vieme deti 
nadchnúť, aby ich šli štu-
dovať. Nemusia z nich byť 
profesionálni matematici, 
aj keď by len z jedného vy-
rástol dobrý odborník, bola 
by to veľká výhra,“ povedal 
A. Dvurečenskij krátko po-
tom, čo si vypočul aplauz 
petržalských školákov. 

Milión za vyriešenie
Čo si z prednášky zapamä-
tali a či sa im takýto spôsob 
učenia páči, sme sa pýtali 
žiakov zo ZŠ Dudova:
Alex Duni (12): - Bolo to 
celkom zaujímavé. Ani som 
nevedel, že v matematike 
existujú také problémy, za 
ktorých vyriešenie dávajú 
milión. Určite je to lepšie ako 
sedieť v škole. Je dobré, že 
sme sa dozvedeli nové veci. 
Filip Seman (12): Zaujalo 
ma, že nám prednášal naj-
lepší matematik na Sloven-
sku. Bolo to určite lepšie, 
ako keď máme bežné hodiny.  
Páčila sa mi časť o geometrii 
a tvaroch – a že dávajú mi-
lión za vyriešenie jednej 

otázky. Ak by sme ich vyrie-
šili všetky, máme sedem mi-
liónov! Je možné, že by som 
sa matematikou živil, ale ur-
čite nie ako učiteľ. 
Mirek Hatáš (12): Myslím, 
že ak by sme takéto hodiny 
mali stále, matematika by 
ma bavila viac. Prekvapilo 
ma, že existujú nevyriešené 
problémy, zaujali ma najmä 
tvary.  
Leo Takáč (11): Je výborné, 
že to mestská časť vymyslela, 
len škoda, že nebol priestor 
na viac otázok. Spýtal by 
som sa, prečo symbol pre 
nekonečno je práve ležatá 
osmička. Doteraz ma matika 
veľmi nebavila, ale toto ma 
trochu presvedčilo. Takéto 
hodiny sú určite lepšie. 

Séria vedeckých pred-
nášok bude pokračovať 
do konca školského roka. 
Z tém spomeňme napríklad 
Neurčitosť budúcnosti a ne-
určitosť minulosti, o ktorej 
porozpráva fyzik svetového 
formátu Vladimír Bužek, 
o území Petržalky zistia ško-
láci viac od archeológa Jozefa 
Bátoru, no dozvedia sa čosi 
aj o bezpečnom šifrovaní, 
a to priamo od člena Medzi-
národnej asociácie pre kryp-
tológiu Karola Nemogu.

Autor a foto (ld) 

Matematika je SUPER!
Druhá prednáška 
v Petržalskej super-
škole poodhalila 
tajomstvá matemati-
ky. O tom, že aj 
najväčšie mozgy 
sveta vedia 
potrápiť rovnice, 
prednášal profesor  
RNDr. Anatolij 
Dvurečenskij, DrSc. 

              ZDRAVÝ PRIESTOR
Plánujete   obnovu bytu,   ale do Vianoc to už nestihnete?
Darujte si pod stromček návrh vynoveného bytu

a tešte sa na jeho zrealizovanie v novom roku.
Príďte sa poradiť o farbách na steny, vhodnom 

rozmiestnení nábytku a osvetlenia,
vyberte si pre seba správny spôsob zariadenia bytu

Cena za projekt je individuálna – podľa rozsahu

Kutlíkova 17 – TECHNOPOL, tel.: 0908 870 879  
www.zdravypriestor.sk

10.00 – 10.45 hod.   Fíha Tralala – pásmo s pesničkami pre deti
12.00 – 12.30 hod.  Detský folklórny súbor Studienka
14.30 a 15.30 hod. Folklórny súbor Technik
16.00 hod.  žrebovanie Vianočnej súťaže 

Predvianočnú sobotu, na akú sa nezabúda, 
zažijete v našom Obchodnom centre Danubia. 
Určite si nenechajte ujsť zvyky, tradície a vianočné koledy!

Ak ste boli celý rok dobrí a poslúchali ste, 
tak príďte k nám! V sobotu 8. decembra si na vás 
v Obchodnom centre Danubia počkajú Mikuláš s Anjelom. 

A nezabudnite, súťažíme o pekné darčeky! 
Ak nakúpite nad 10€ od 7.12.2012 do 15.12.2012 

(do 14.00 hodiny) v akejkoľvek prevádzke 
obchodného centra Danubia, ste zaradení 

do žrebovania, ktoré sa uskutoční 15.12.2012 
o 16.00 hodine na galérii OC Danubia.    

Mamičky pripravte sa na Vianoce a vyrobte si s našou 
aranžérkou Vianočné aranžmá od 10.00 do 17.00 hod.

MIKULÁŠSKA 
NÁDIELKA

ADVENTNÁ SOBOTA
TERMÍN: Sobota, 15.12.2012    

ČAS: 10.00 – 17.00 hod.

TERMÍN: Sobota, 8.12.2012    

ČAS: 10.00 – 17.00 hod.

a. 
nočné koledy!

10.00 – 10.45 hod. predstavenie Elá Hop – Dohviezdny večer
11.00 – 12.00 hod.  Mikulášska nádielka a súťaže
16.00 – 16.45 hod.  spevák Michal Chrenko 

Počas celého dňa súťaže pre deti o drobné darčeky.

Vstup zadarmo!

anubia inz 82x150.indd   1 27.11.2012   15:15
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Z fondu prevádzky, údržby a 
opráv (ďalej len „fond“) sa 

podľa ustanovenia § 10 ods. 
3 zákona č. 182/1993 Z. z. o 
vlastníctve bytov a nebyto-
vých priestorov v platnom zne-
ní (ďalej len „zákon“) financujú 
výdavky spojené s nákladmi 

na prevádzku, údržbu a opravy 
spoločných častí domu, spo-
ločných zariadení domu, spo-
ločných nebytových priesto-
rov, príslušenstva a priľahlého 
pozemku. Zákon konkrétne 
nešpecifikuje činnosti spojené 
s prevádzkou výťahu, na ktoré 

Peniaze z fondu na výťah    
Ďakujem za odpoveď v článku Nechcem pla-
tiť za výťah v PN č.19, ktorý pomohol objasniť 
viacerým vlastníkom bytov túto problemati-
ku. Len sa chcem opýtať, či paragraf 10 ods. 
1 zákona špecifikuje, na aké platby (revízie, 
opravy...) spojené s prevádzkou výťahu môže 
správca prostriedky použiť?     

Pani Č. (centrum.sk)

  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

Druhý príspevok obyvate-
ľov, ku ktorým sa v apríli 

2012 prisťahovali do domu ob-
čania, nevediaci sa prispôsobiť 
pravidlám bežným v slušnej 
spoločnosti, nadväzuje na našu 
radu ako v tejto nie jednoduchej 
situácií, postupovať. Z kópií pri-
ložených k listu vyplýva, že sta-
rosta mestskej časti ako správ-
ny orgán príslušný na konanie 
riešil sťažnosť vlastníkov bytov  
z 5. septembra 2012 predbež-
ným rozhodnutím, ktorým 
zakazuje dotyčnej obyvateľke 
zasahovať do pokojného sta-
vu obyvateľov predmetného 
domu. Podľa jej vyjadrenia, 
pokiaľ si nenájde samostatné 
ubytovanie, vynasnaží sa s deť-
mi nezasahovať do pokojného 

stavu. Zákaz a sľub sú jedna vec, 
dodržiavanie nariadeného vec 
druhá. Ako ste napísali, zostáva 
všetko po starom. Povedané 
rečou úradnou - neprispôsobiví 
zasahujú do pokojného stavu 
naďalej. A budú, pretože všetci 
vieme, že zo dňa na deň ich je-
den zákaz neprevychová.  
Štyri maloleté deti, ktoré od rána 
behajú po dome nahé, špinavé 
a podľa všetkého aj hladné by 
sa mali čo najskôr stať predme-
tom zvýšeného záujmu odboru 
sociálnych vecí a rodiny Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny. 
V rámci vykonávaného dohľadu 
nad maloletými deťmi by úrad 
mal v neprispôsobivej rodine 
urobiť sociálny prieskum s cie-
ľom zabezpečiť deťom riadny fy-

zický, psychický a sociálny vývoj. 
Takisto miestny úrad by mal mať 
na základe opakovaných nega-
tívnych signálov aj z vašej strany 
a vlastného prieskumu v teréne 
prehľad, v akých bytových a hy-
gienických podmienkach deti 
žijú. Aj keď naše úrady nie sú v 
dodržiavaní práv detí také strikt-
né ako napríklad v Anglicku, je 
potrebné situáciu im písomne 
oznámiť a požadovať výsledok 
šetrenia. Práve cestou ochra-
ny maloletých detí je možné 
dopracovať sa k čiastkovému 
úspechu v nerušenom bývaní, 
nehovoriac o tom, že v prvom 

Sága rodu susedského

Pod jednou strechou
Rubrika o slastiach a strastiach susedských vzťahov

Zainteresovaní, MČ Bratislava – Petržalka, štátna polícia aj správca domu  
H-probyt, presúvajú zodpovednosť jeden na druhého, len právo obyvateľov na 
ochranu pokojného života v dome absentuje. Všetci konštatujú, že je všetko  
v poriadku. Nad deťmi je súdny dohľad, keď ich matka niekedy vezme von, je 
to vždy v spoločnosti bezdomovcov a Cigánov. Navštívila som viackrát miestny 
úrad, vždy ma vypoklonkujú, pretože v rámci zákona to už nemôžu, resp. neve-
dia ďalej riešiť, na polícií to isté – majú zviazané ruky. Správca vraj neprispôso-
bivej susede poslal list, ten si však neprevzala. Dostala som vyrozumenie, že sa 
s tým nedá nič robiť. Nikto nič nemôže, len ona – rodiť deti, nestarať sa o ne, 
znepríjemňovať život slušným občanom a nepracovať. Štát sa o ne postará!

Obyvatelia Fedinovej 22 (56 podpisov vlastníkov zo 72)

rade ide o pomoc zanedbáva-
ným deťom.     
Podstatne môže vo veci pomôcť 
a zabezpečiť poriadok aj správ-
ca domu H - Probyt, ktorému 
to prislúcha priamo zo zákona 
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov 
v platnom znení. Zákonných rie-
šení je viacero, pokiaľ nie sú pria-
mo v zmluve o výkone správy, 
mal by o nich správca vlastníkov 
informovať. Jeho povinnosti mu 
pripomenul listom aj prednosta 
miestneho úradu MČ Bratislava 
Petržalka. Odporúčam naďalej 
vytvárať tlak na kompetentné 
orgány vo forme písomných 
sťažností alebo oznámení na ne-
vhodné správanie sa neprispôso-
bivých susedov (hygiena, nočný 
pokoj atď.), pri každom narušení 
poriadku dome volať mestskú 
alebo štátnu políciu. Dôležité je 
odkladať všetky podstatné do-
kumenty, prípadne fotografický 
alebo iné záznamy, použiteľné aj 
pri súdnom konaní. 
Položme si zásadnú otázku - 
robia kompetentní v zmysle 
právnych predpisov všetko pre 
občana? Ak áno a problém zo-
stáva problémom, sú na vine 
kompetentní či zákony? Alebo 
my všetci? Ako by ste prípad rie-
šili vy? Uverejníme vaše, aj ano-
nymné, názory, aj keď nebudú 
zhodné s názorom redakcie.

P O R A D Ň A

správca môže použiť prostried-
ky z fondu. Výťah je technické 
zariadenie, ktoré pokiaľ nevy-
hovuje bezpečnostným požia-
davkám, môže spôsobiť neraz 
aj smrteľný úraz. Každý správca 
bytového domu musí dbať na 
dodržiavanie bezpečnostných 

predpisov a z toho dôvodu 
uzatvára so servisnými firma-
mi zmluvy na vykonávanie 
pravidelných prehliadok, od-
borných prehliadok a odbor-
ných skúšok v zmysle prísluš-
ných technických a právnych 
predpisov. Z fondu správca 
hradí aj preventívnu údržbu, 
opravy, resp. rekonštrukciu vý-
ťahu. Prostriedky vo fonde ve-
die oddelene od prostriedkov 
zhromaždených od vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov 
v dome na úhrady za plnenia, 
pričom sa musí zachovať účel 
použitia týchto prostriedkov. 
Vlastník bytu alebo nebyto-
vého priestoru v dome má zo 
zákona právo nahliadať aj do 
dokladov čerpania fondu pre-
vádzky, údržby a opráv a takto 
kontrolovať jednotlivé výdav-
ky i ročné náklady spojené  
s prevádzkou výťahu.

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne,  
osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne 

služby nie sú možné.

  Je dobré vedieť 

Dôchodcovia si prilepšia 
S účinnosťou od 1. januára 2013 sa 
Opatrením MPSR dôchodcovská 
dávka v roku 2013 zvyšuje takto: 
a) starobný dôchodok o 11,20 €
b) starobný dôchodok vyplácaný 
  v sume ½ o 3,50
c) predčasný starobný dôchodok 
  o 11,50 €
d) predčasný starobný dôchodok 
  vyplácaný v sume ½ o 4,10  €
e) invalidný dôchodok priznaný  
 z dôvodu poklesu schopnosti  
 vykonávať zárobkovú činnosť  
 o viac ako 70 %, invalidný dô 
 chodok podľa § 265 zák.  
 č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 
  poistení a sociálny dôchodok  
 o 10,10 €
f) invalidný dôchodok priznaný 

z dôvodu poklesu schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť o 
viac ako 70 %, invalidný dôcho-
dok podľa § 265 zák. č. 461/2003 
Z.z. o sociálnom poistení a so- 
ciálny dôchodok o 10,10 € vy-
plácaný v sume ½ o 3,60 €

g) invalidný dôchodok priznaný  
 z dôvodu poklesu schopnosti  
 vykonávať zárobkovú činnosť  
 najviac o 70 % o 5,90
h) invalidný dôchodok priznaný 

z dôvodu poklesu schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť 
najviac o 70 % vyplácaný v su- 
me ½ o 2,40 €

i) vdovský a dôchodcovský dô- 
 chodok o 7,30 €
j) vdovský a dôchodcovský dô- 
 chodok vyplácaný v sume ½ 
 o 3,20 € 
k) sirotský dôchodok o 3,90 € 
l) sirotský dôchodok vyplácaný  
 v sume ½ 1,90 €. Úrazová renta  
 sa zvyšuje o 3,05 €. 

I. Č. (gmail.com): Dohoda je dvoj-
stranný právny úkon, z čoho je zrej-
mé, že na jej vznik je potrebný sú-
hlas oboch zmluvných strán, teda 
nielen zamestnávateľa, ale aj váš, 
ako zamestnanca. Ak s predlože-
ným návrhom dohody o skončení 
pracovného pomeru nesúhlasíte, 
nemáte žiadnu povinnosť ju pod-
písať ani sa k jej návrhu ústne či 
písomne vyjadrovať. Keď návrh 
zamestnávateľa na skončenie pra-
covného pomeru dohodou nebu-
dete akceptovať, pracovný pomer 
trvá naďalej, ak nebude skončený 
z iných dôvodov ustanovených  
v zákone.

  Jednou vetou
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Stranu pripravil 
Jaroslav Gründler, 
foto archív polície

grundler@chello.sk,

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

 

Popis osoby: je 165 cm vysoká, 
silnejšej postavy, má dlhšie čier-
ne vlasy.   
Menovaná je nezvestná od ok-
tóbra 2012. 

  

Popis osoby: nedodaný. 
Menovaný je hľadaný na základe 
príkazu na zatknutie, ktorý vydal 
Okresný súd v Pezinku pre prečin 
ohrozenia pod vplyvom návy-
kovej látky. Taktiež je obvinený 
z prečinu neoprávneného pou-
žívania cudzieho  motorového 
vozidla. 

 
 

Popis osoby: je 178 cm vysoký, 
štíhlej postavy, má hnedé oči. 
Menovaný je nezvestný od roku 
2000.

Vlk v klepci 
Na hraničnom priechode 
Petržalka – Berg počas akcie 
„Vlk“ policajti prehliadli osob-
né motorové vozidlo Škoda 
Superb. Zaistili balíček, kto-
rý obsahoval štyri zatavené 
striekačky s obsahom nezná-
mej kryštalickej látky. Podozri-
vý materiál zaslali na expertí-
zu, Tomáša (22) zo Stupavy si 
pre podozrenie zo spáchania 
drogovej trestnej činnosti, 
nechali. Stupavčan získal dro-
gy v Rakúsku od nateraz ne-
známej osoby vystupujúcej 
pod prezývkou „Maďar“. 

Nenávisť k zrkadlám 
Sám sebe sa asi hnusil An-
drej (33) z okresu Snina, čo 
ho zrejme viedlo k ničeniu 
zrkadiel. Najviac mu vy-
hovovali spätné na zapar-
kovaných autách. Pri tejto 
nemilej činnosti ho vyrušili 
policajti na Gercenovej ulici, 
keď sa pokúšal zniesť zo sve-
ta objekt svojej nenávisti na 
vozidle Škoda Fabia. Policajti 
zistili, že na tej istej ulici sa 
predmetom záujmu muža 
stali aj ďalšie dve vozidlá,  
a to Peugeot 307 a Daewoo 
Nexia.

Horelo na vode
Nad vodami Jaroveckého 
ramena Dunaja šarapatil čer-
vený kohút, ktorého cieľom 
sa stal hausbot. Požiar pod-
ľa predbežného vyjadrenia 
odborníka nevznikol rukou 
kradmou, ale z nedbanlivos-
ti. Tak či onak, oheň na vode 
odpísal majiteľovi vo forme 
škody 100 000 eur. 

Lovec psov
Na chodníku medzi Bosáko-
vou a Černyševského ulicou 
sa pán Jozef (51) ako samo-
zvaný ochranca dodržiavania 
zákonov rozhodol počas po-
poludňajších hodín zastrieľať 
si na dvoch psov, pretože ne-
boli na vôdzke. Strelné pora-
nenia si nakoniec z incidentu 
odniesol ich majiteľ (34), kto-
rý sa ohradil proti takýmto 
sankciám.    

Tamara
Bindová 
(17) 
z Bratislavy

Nový z disky bol správ-
ne nadupaný frajer, na 

rozdiel od svojho rovesníka si 
však svoje meno nepreinačil, 
takže počúval na oslovenie 
Jano (21), to však jeho imidž 
neznižovalo ani o deravý 
cent. Jednoducho bol sexi, čo 
dokázal po príchode nielen 
fľašou značkového drinku, 
ale aj kyticou ruží pre slečnu 
domácu. Mladí sú gentlema-
ni, Džeky dovliekol za batoh 
energetických nápojov a fľašu 
sektu, tutti frutti s bublinka-
mi aj bublinky bez  tutti frut-
ti, smial sa už medzi dverami. 
Hlučná zábava v rodinnom 
dome nikomu neprekáža, ná-

lada je stopercentná, domá-
ce disko je v plnom prúde. 
Na pretras sa dostali talenty  
z obrazovky, celebrity od 
výmyslu sveta a novoty kto 
s kým spáva. Z whisky si po-
ťahovali najmä páni, slečny 
dávali prednosť kombino-
vaným bublinkám a červe-
nému z otcovej vinotéky. 
Nálada gradovala s ubúda- 
júcim alkoholom a plynúcim 
časom. Medzi rečou sa Dže-
ky usmieva, sme v pohode? 
Dostáva sa mu trojhlasný 
výskot, sme v pohode, a tak 
Džeky navrhuje, dáme si la-
hôdku, dáme si jointa. Sexi 
Džeky je cool, v rukách drží 

správne ušúľané šťastie, ktoré 
sľubuje pocit neskutočného 
pokoja a čistej radosti. Kto 
by už nechcel čosi také zažiť, 
mať opojný pocit, skúšať nie-
čo zakázané a robiť si podľa 
svojho? Slečny neotáľajú, ne-
robia formu ani len naoko. Po 
zakončení, ktoré je zvyčajné 
v prípadoch, kde sú dvojice 
s uvoľnenými zábranami, sa 
návštevníci začali zberať, je 
ráno a ešte máme čosi naplá-
nované, takže zasa niekedy  
a vyspite sa! 

Zostali samy v rozhádza-
nom byte s myšlienkou, čo 
bude, keď sa večer vrátia ro-
dičia. Vyvetráme, odpraceme, 
vysajeme, umyjeme riad, za-
velila Eva. Studenou neumy-
jeme, tatko opravuje kotol, 
upozornila Ingrid organizá-
torku domáceho poriadku. 
Kým sa voda zohreje, zdriem- 
nime si, zazívala. Zaspali.  
V uzatvorenej kuchyni sa za-
čal plaziť plyn. Nesmelo skú-
mal terén, škeriac sa na vodu, 
ktorá zahasila oheň znamena-
júci život.        

Tretia veta oznamovacia 
bola posledná, čo sa bezpro-
stredne týkala dvoch dievčat 
milujúcich život: S hlbokým 
smútkom oznamujeme, že tra-
gickou smrťou...  

 Krimipríbeh        

Eva bolo dievča k svetu. Aj Ingrid bolo 
dievča k svetu. Dve vety oznamovacie, dve 
sedemnástky, ktoré ľúbili život a snažili 
sa ho zmocniť plnou náručou. V ten letný 
podvečer sa ozval v mobile natešený hlas 
– ahoj Jeva, fotrovci budú cez víkend na 
chalupe, rodný môj dom bude náš. A bez 
cenzúry. Odpoveďou bolo radostné – za-
volám Džekyho (22) a toho nového z disky, 
bude žúr ako sa patrí. 

Tri vety oznamovacie      

V Slovensku za prvých deväť mesiacov tohto roka zaznamenali policajné štatistiky  
56 prípadov trestného činu šírenia toxikománie (objasnenosť 79 %), z toho v Košickom kraji  
45 prípadov. V Bratislavskom kraji nebol za deväť mesiacov roku 2012 zaevidovaný ani 
jeden prípad. Toto hovorí § 174 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení  
v súvislosti so šírením toxikománie: Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky 
než alkoholu, alebo ho v tom podporuje, alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje 
alebo šíri, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. (Okolnosťou podmie-
ňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - odňatie slobody na tri až osem rokov – je čin 
spáchaný voči chránenej osobe, alebo verejne. Chránenou osobou zmysle ustanovenia  
§ 139 ods.1 písm. a) je dieťa. Dieťaťom sa na účely Trestného zákona rozumie osoba mlad-
šia ako osemnásť rokov, ak nenadobudla plnoletosť už skôr.). 

Boris 
Ďuranský
(44),
z Bratislavy

Ľuboš  
Ďuriš
(33),
z Bratislavy

 Z policajného bloku

... od začiatku tohto roka do 
18. novembra 2012 vzniklo 
v Slovensku 13 722 požia-
rov, ktoré spôsobili priame 
materiálne škody predbež-
ne vyčíslené na 28 665 694 
eur? Pri požiaroch prišlo o 
život 35 osôb a 232 utrpelo 
zranenia. Oproti rovnakému 
obdobiu vlaňajška je počet 
požiarov vyšší o 1187, po-
zitívom je zníženie počtu 
usmrtených o trinásť osôb.  

 Viete, že...
... v 46. týždni sme mali  
v našom kraji 55 doprav-
ných nehôd, čo je o sedem 
menej ako v rovnakom 
období vlaňajška? Od za-
čiatku tohto roka do 18. 
novembra 2012 policajné 
štatistiky zaevidovali 2141 
dopravných nehôd (SR 12 
118), pri ktorých prišlo o 
život 25 osôb, čo je o päť 
viac ako v rovnakom obdo-
bí vlaňajška .  

Ktože sa to sťažuje na nedos- 
tatok parkovacích miest?  
Ja mám vždy miesta dosť.



22 • 30. 11. 2012 PETRŽALSKÉ NOVINYI N Z E R C I A

Vzdelávacie centrum detskej paliatívnej starostlivosti

otvára v januári 2013  
pre študentov a odborníkov, 

ktorí majú záujem sprevádzať rodiny po strate dieťaťa
vzdelávací program akreditovaný MŠ SR: 

Sprevádzanie detí a rodín v smútení
Kto sa môže prihlásiť: 

Vítaní sú najmä lekári, zdravotné sestry, psychológovia a psychoterapeuti, 
sociálni pracovníci, špeciálni a liečební pedagógovia, duchovní ako aj študenti 

týchto profesií. Prihlásiť sa môžu aj záujemcovia z iných odborov.

Forma a rozsah výučby: 
72 hodín, 6 víkendových stretnutí v anglickom jazyku

Počet účastníkov: 
22, účastníci budú vybratí na osobnom pohovore 

vo Vzdelávacom centre detskej paliatívnej starostlivosti

Miesto konania: 
PLAMIENOK, n. o. – Vzdelávacie centrum detskej paliatívnej starostlivosti, 

Zadunajská cesta 6, Bratislava (mapka viď www.plamienok.sk)

Podrobnejšie informácie o vzdelávacom programe a prihlášku nájdete na www.plamienok.sk.
Prihlásiť sa môžete do 10. decembra 2012.

Kontakt: 
Mgr. Daniela Bachoríková, E-mail: bachorikova@plamienok.sk, mobil: 0907 880 985.

Novootvorený Salón DIVA
sa teší na Vašu návštevu,
ponúkame:

• Masáž tváre
• Čistenie pleti
• Líčenie ARTDECO
• Lepenie rias
• Farbenie obočia, mihalníc
• Trvalú na riasy
• 3D mihalnice 
• Ošetrenie pleti 

ionizovaným kyslíkom
• Prístrojové ošetrenie pleti  

(kavitácia, dermabrázia, 
galvanická žehlička, ultra-
zvuk)

• Manikúru 
• Gelové nechty
• Pedikúru
• Solárium

Na ošetrenie pleti používame 
kozmetiku SOTHYS.

Nájdete nás na Osuského 3/B, 
851 03 Bratislava, tel. kontakt: 
0902 199 919.

Po predložení tohto kupónu Vám 
poskytneme jednorazovú zľavu 

-20 %K
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Vodné filtre Nerezové fľaše
www.kvalitavody.sk

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

PRIVÍTAJTE AMERICKÝCH TURISTOV 
U VÁS DOMA 

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

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

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

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

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

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

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

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

Podnety, návrhy, inzercia:
petrzalskenoviny@gmail.com

CESTOVNÁ AGENTÚRA 
JEDNODENNE-VYLETY.SK 

VÁS POZÝVA
15. 12. 2012 (SOBOTA) 

NA VIANOČNÉ TRHY DO BRNA
cena za dopravu je 15 €

Rok 2013 začíname „krojovými“ plesmi 
na Morave v obciach : Týnec (12. 1.), Prušánky 

(19. 1.), Čejkovice (26. 1.) a Mikulčice 
(2. 2.). Vstupné na plesy od 90 do 120Kč, 

cena za dopravu je 10€
Podrobnosti o výlete a plesoch a prihlášky:

 0903 122 438, 0918 987 224
www.jednodenne-vylety.sk 
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Petržalku na jar čaká ťaž-
ký boj o záchranu. Posilníte 
mužstvo natoľko, aby hralo 
lepšie a aby zostalo v kvalit-
nej súťaži? 

 V súčasnosti si vytvárame 
názor na niektorých hráčov, 
ktorých by sme chceli uvoľniť 
na hosťovanie, ale samozrej-
me mužstvo plánujeme do-
plniť. Záleží nám na tom, aby 
bolo predsa len skúsenejšie, 
zameriame sa len na takých 
hráčov, ktorí nám skutočne 
pomôžu, hlavne aby sa mladí 
pri nich učili. Trh ponúka veľa 
dobrých hráčov, na druhej 
strane nejdeme cestou, aby 
sme do klubu ťahali drahých. 
Takisto máme veľa futbalis-
tov na hosťovaní, do zimnej 

si totiž uvedomiť, že potre-
bujeme z niečoho žiť. Máme 
veľké výdavky a splácame ob-
rovské dlhy. Pritom s nami sa 
nikto nemazná, počas zápasu 
so Slovanom B nám fanúši-
kovia hostí hodili na ihrisko 
dymovnicu a dostali sme od 
disciplinárnej komisie SFZ 
pokutu 400 eur!  Za tieto pe-
niaze vyplatíme niekoľkých 
mládežníckych trénerov.       
Aký je ďalší program muž-
stva, dokedy bude trénovať 
a kedy začne so zimnou prí-
pravou?

prípravy sa opäť zapojí široký 
káder, ktorý sa bude postupne 
selektovať. 
FC Petržalka 1898 sa po 
niekoľkých rokoch vrátil na 
pravý breh Dunaja, ako vás 
uspokojili návštevy na do-
mácich stretnutiach?    

 Poviem otvorene, očakávali 
sme väčšie návštevy, aspoň cez 
tisíc divákov na zápas. Žiaľ, 
vždy sme predali z nahláse-
ného počtu ľudí iba polovicu 
vstupeniek, veľa divákov cho-
dilo na zápasy načierno, alebo 
na rôzne staré preukazy, kto-
ré už neplatili. Takže z tých v 
priemere zhruba 550 divákov, 
za lístky zaplatila polovica.  
Rátali sme s tým, že ľudia nám 
budú ochotní pomôcť, treba 

 Po skončení súťaže muž-
stvo dostalo voľno, tréneri 
chcú, aby si oddýchlo maxi-
málne dva týždne a potom 
bude pokračovať v trénin-
goch do polovice decembra. 
Po dovolenkách v januári 
2013 začne so zimnou prí-
pravou na jarnú časť III. 
ligy. Realizačný tím nám dal 
niekoľko požiadaviek na za-
bezpečenie kvalitnej zimnej 
prípravy, týka sa to hlavne 
tréningových plôch a prí-
pravných stretnutí. 
 (mv)

FC Petržalka sa chce posilniť 
Prinášame druhú časť rozhovoru s pred-
sedom predstavenstva FC Petržalka 1898 
Jozefom Augustínom o jesennej časti  
Keno 10 III. liga skupina západ. 

Jedným z podporných bo-
dov ako mládež motivovať  

k pohybu, sú hodiny telesnej 
výchovy. O tom, ako to fun-
guje na Gymnáziu na Pankú-
chovej ulici 6 v Petržalke, sme 
hovorili s absolventom FTVŠ 
Zdenkom Jánošom, bývalým 
známym futbalistom Štartu, 
Interu, Petržalky, Komárna a 
po skončení kariéry trénerom 
viacerých klubov.
„Na tomto gymnáziu som 
piaty rok učiteľom telesnej 
výchovy, zemepisu, geografie 
a športovej prípravy. V tom-
to ročníku mám na starosti 
telocvik a športovú prípravu. 
Niekedy denne strávim so 
žiakmi sedem hodín, inokedy 
iba štyri. Niekto by rád cvi-
čil každý deň a niekto nemá 
vôbec záujem o túto činnosť. 
Na našej škole sa primerane 
venujeme telocviku, hoci škrt 

nujú hlavne loptovým hrám, 
ale nezabúdame ani na atle-
tiku, gymnastiku a robíme aj 
silové cvičenia. V lete máme 
možnosť využívať aj trávnaté 
futbalové plochy. Teší ma as-
poň to, že na našom gymná-
ziu sú veľmi dobré podmienky 
na telesnú výchovu.“
Dôležité je, aby boli hodiny 
telesnej výchovy zaujímavé, 
motivované a aby vyvolávali u 
študentov pocit radosti a šťas-
tia. „Na jednej hodine mám 
k dispozícii niekedy dvadsať 
a inokedy iba ôsmich žiakov, 
podľa toho prispôsobím hodi-
nu, aby bola zaujímavá a prí-
ťažlivá. V tomto ročníku vy-
učujem päť skupín chlapcov 
a štyri skupiny dievčatá. Sa-
mozrejme, dôraz kladiem na 
disciplínu, každý žiak je síce 
iný, ale ako si ho vychovám, 
tak sa správa. Celková situá-

cez rozpočet nám robí to, že 
v súčasnosti je znížený počet 
hodín telesnej výchovy na dve  
v týždni. Samozrejme, je to 
málo, lebo deti potrebujú viac 
pohybu. Zdôvodňuje sa to ne-
dostatkom financií. V našich 
triedach sú aj niektorí chlapci 
a dievčatá, ktorí sú dokonca 
reprezentantmi Slovenska vo 
viacerých športoch. Na hodi-
nách telesnej výchovy využíva-
me posilňovňu, malú a veľkú 
telocvičňu a aj miestnosť na 
stolný tenis. Von chodíme hlav-
ne v letných mesiacoch, pokiaľ 
sa dalo, tak sme boli radšej na 
čerstvom vzduchu. Žiaci sa ve-

cia s výučbou telesnej výcho-
vy na školách nie je dobrá a 
bude ešte horšia. Nedávno sa 
síce na ministerstve školstva, 
vedy, výskumu a športu hovo-
rilo, že treba viac športových 
aktivít, ale funguje to práve 
opačne. Keďže nie sú peniaze, 
tak ministerstvo si uvedomu-
je, že ich dá radšej do vzdelá-
vania ako do telovýchovy.“
Telesná výchova sa tiež znám-
kuje, ale nie je kritériom na to, 
aby bol niekto výborným žia-
kom. ,,Niektorí žiaci hľadajú 
rôzne cesty a spôsoby, ako 
obísť telesnú výchovu, donesú 
od lekára potvrdenie, že kvôli 
nejakým problémom sú oslo-
bodení od telesnej výchovy. 
Iní zasa nemôžu dajme tomu 
vykonávať väčšiu fyzickú zá-
ťaž, teda behať, ale môžu hrať 
stolný tenis, alebo vykonávať 
rôzne iné aktivity,“ zakončil 
našu debatu Z. Jánoš, rodák z 
malej obce Cerová - Lieskové 
neďaleko Senice, ktorý od de-
siatich rokov žije v Bratislave 
a býva v Petržalke. 

Milan Valko
foto Miro Blusk

Neoddeliteľnou súčasťou života je pohyb
Dnešná mládež preferuje skôr sedavé zamestnanie a aktívnej 
činnosti sa neraz vyhýba. Často si nevie správne rozvrhnúť voľný 
čas a čím ďalej, tým viac sa záujem o pohyb dostáva na okraj. 
Následkom toho sa zhoršuje ich vzdelanostná, výkonnostná, ale 
aj zdravotná úroveň.

Juniorky znova
pôjdu do Kortrijku 
V belgickom Kortrijku sa bude 
konať 28. - 30. 12. 2012 už 6. roč-
ník prestížneho medzinárodného 
turnaja. Po minuloročnej úspeš-
nej premiére junioriek BK Petržal-
ka  (2. miesto po finálovej prehre 
s reprezentáciou Holandska), klub 
tento rok dostal znova pozvánku 
na túto hodnotnú medzinárodnú 
konfrontáciu. Organizátori BK pa-
sujú do úlohy jedného z najhorú-
cejších adeptov na víťazstvo. Verí-
me, že dievčatá budú pokračovať 
v budovaní dobrého mena brati-
slavského a slovenského ženské-
ho basketbalu. Budeme im držať 
palce.                                   (mv)

Stopercentný  
bodový zisk  
Po 13. kolách basketbalovej ex-
traligy žien je BK Petržalka v po-
kojnom strede tabuľky na šies-
tom mieste so ziskom 18 bodov. 
Posledné dva zápasy mu vyšli na 
sto percent, lebo najprv vyhral v 
Leviciach a naposledy doma nad 
Ostravou. 
,,Naše dievčatá nastupovali s ob-
rovským odhodlaním vrátiť súpe-
rovi nešťastnú prehru z Ostravy. 
Veľmi príjemným spestrením ešte 
pred zápasom  bolo predstavova-
nie hráčok, ktoré nastupovali  spo-
lu  s naším najmenším drobizgom. 
Naše najmladšie  si zasúťažili   aj v 
polčase za obrovského povzbudzo-
vania divákov. Dúfam, že si to ešte 
na domácich zápasoch zopakuje-
me. Ďakujem trénerom a rodičom  
za podporu. Nastúpili sme plne 
koncentrovane a hlavne v obrane 
sa nám podarilo eliminovať ich 
silnú hru na podkošové hráčky, 
čo sme v Ostrave vôbec nezvládli. 
Musím opäť vyzdvihnúť kolektívny 
výkon nášho družstva, kde každá 
hračka, keď bola na ihrisku, bola 
prínosom pre hru. Samozrejme, ne-
vyvarovali sme sa chýb, ktoré sme 
však s buldodžou bojovnosťou na-
právali. Viac-menej sme  celý zápas 
mali pod kontrolou a až 16-bodo-
vý náskok v poslednej štvrtine nám 
dával  nádej, že proti veľmi sympa-
tickej  a bojovnej Ostrave budeme 
tentoraz úspešní. Ale prečo by sme 
si to nezdramatizovali netaktický-
mi faulami  a možno aj strachom o 
víťazstvo? Dievčatá si víťazstvo za-
slúžili, boli v tomto zápase lepšie,“ 
povedala trénerka BK Petržalka 
Beata Renertová.                      (mv)
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Po výborných skúsenos-
tiach z minulého roku, 

keď sa nám podarilo nav-
štíviť Európsky parlament 
v Štrasburgu, sme sa aj tento 
rok zapojili do súťaže Euros-
cola, ktorú vyhlasuje každo-
ročne Informačná kancelária 
Európskeho parlamentu na 
Slovensku. 

Naším hosťom bol Andrej 
Králik, ktorý vykonáva v Za-
stúpení Európskej komisie 
na Slovensku funkciu vedú-
ceho tlačového a politické-
ho oddelenia. Hlavnou té-
mou bol rozpočtový výhľad, 
ktorého návrh predkladá 
Európska komisia. Tento 
výhľad môžeme nazvať aj 
rozpočtovým rámcom, kto-
rý sa tvorí na 7 rokov a ktorý 
by mala Európska únia do-
držiavať. 

Po privítaní pána Králika 
sa začala jeho prezentá-
cia o rozpočtovom výhľa-
de. Ozrejmil nám predo-
všetkým, čo to presne je 
a s akými oblasťami tento 
rozpočtový výhľad ráta. Sú 
to oblasti ako rozvoj vidieka, 
výskum, cezhraničná spolu-
práca, energetika, doprava, 

na fi nančnú krízu a na to, 
ako nás ovplyvňujú štáty 
najviac postihnuté krízou. 
Na naše otázky si dopredu 
pripravil dostatočné od-
povede. Otázky sa týkali 
predovšetkým Grécka. Vy-
svetlil nám, aký vplyv by 
malo vystúpenie Grécka 
z menovej únie. Zaobera-
li sme sa taktiež krajinami 
ako Španielsko, Taliansko 
a Portugalsko. Bolo veľmi 
pozitívne, že sme mali šancu 
počuť postoj člena Zastupi-
teľstva Európskej komisie 

vzdelávanie a kultúra. Mne 
sa na besede veľmi páčilo to, 
že pán Králik bol otvorený 
diskusii so študentmi. Mal 
som k tejto téme dve otáz-
ky týkajúce sa eurofondov 
a hlavne ich nedostatočné-
ho využívania na Sloven-
sku. Dostal som rozsiahlu 
odpoveď a myslím si, že 
táto problematika by moh-
la byť aj témou samostatnej 
diskusie.

V druhej polovici besedy 
sme sa pozreli bližšie na sú-
časné problémy, čiže najmä 

Nesmrteľné slová 
Na pôde Základnej školy Černy-
ševského sa konal 10. ročník celo-
slovenskej súťaže v rétorike Mlá-
dež a odkaz Alexandra Dubčeka. 

Podujatie je rozšírené o besedu s ro-
dinou, priateľmi a spolupracovníkmi 
významného slovenského štátnika. 
Za uplynulé roky bol medzi hosťami 
akademický sochár Teodor Baník, 
spisovateľ Ladislav Ťažký, publicista 
a herec Juraj Sarvaš, televízna hlása-
teľka Dana Herrmannová a mnohí 
ďalší. Najčastejšie so žiakmi disku-
tovali synovia pána Dubčeka, Pavol, 
Milan a Peter. Každoročne prichádza 
aj jeho najbližší priateľ Ivan Laluha. 
Historik a sociológ v deň rétorickej 
súťaže oslávil svoje osemdesiate na-
rodeniny. 

V 10. ročníku sa stretlo sedem-
násť súťažiacich z celého Slovenska. 
Víťazkou  v kategórii žiakov sa stala  
Majka Rafajdusová z osemročné-
ho gymnázia v Žiline. V kategórii 
stredných škôl uspela opäť gymna-
zistka Nikola Stankovianska. Svojím 
prednesom devätnásťročná slečna 
z Liptovského Hrádku publikum do-
jala. „Súťaž mala silnú atmosféru, aj 
vďaka osobným priateľom Alexan-
dra Dubčeka, ktorí rozprávali svoje 
zážitky. Bolo to veľmi autentické. 
Konkurencia bola silná po obsaho-
vej aj prezentačnej stránke. Veľmi 
som sa tešila, že môžem vystúpiť 
a predniesť svoj prejav,“ povedala 
krátko po ocenení.  

Súťaž v rétorike pod záštitou 
primátora hlavného mesta vyhla-
suje Ministerstvo školstva vedy, 
výskumu a športu SR. „Viacerí sme 
privítali podnet a námet profesora 
Ivana Laluhu a Viliama Hotára na 
súťaž, ktorej zámerom by bolo nie-
len stále a trvalé pripomínanie si 
mena osobnosti Alexandra Dubče-
ka, ale súčasne rozvoj vlasteneckej 
výchovy, rétorickej komunikácie 
a politickej kultúry dospievajúcej 
mládeže,“ uviedla Viera Uherčíková, 
prezidentka OZ Zdravá spoločnosť, 
ktoré spoločne so ZŠ Černyševské-
ho súťaž organizuje. 

Autor a foto LD
 

Dnes už nikto nemôže povedať, že študenti sa nezaujímajú 
o dianie na Slovensku a v Európskej únii. Veľmi dobrým príkla-
dom je naše Gymnázium Pankúchova v Bratislave, ktoré sa už 
dlhšie zaujíma o dianie v Európe a ktoré sa zároveň aj zapája 
do rôznych aktivít súvisiacich so súčasnými problémami 
politiky v Európe prostredníctvom Európskeho klubu. 

Dnes už nikto nemôže povedať, že študenti sa nezaujímajú 
o dianie na Slovensku a v Európskej únii. Veľmi dobrým príkla-

Euroscola na Pankúchovej 
pokračuje...

na Slovensku. Samozrejme, 
takúto príležitosť nemáme 
každý deň.

V mene Európskeho klubu 
na Gymnáziu Pankúchova 
v Bratislave by som chcel po-
ďakovať pánovi Králikovi za 
účasť na tejto besede. Dúfam, 
že sa už čoskoro podarí pri-

tiahnuť na pôdu našej školy 
ďalšieho významného hosťa.

Robert Bestro – Oktáva C,
Gymnázium Pankúchova


