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PETRŽALSKÉ NOVINY
Diskutujte 
so starostom
Posledná online diskusia v tomto ro-
ku so starostom Vladimírom Ba-
janom bude 2. decembra o 13. h. 
V novom roku sa na starostu budete 
môcť obrátiť so svojimi postrehmi, 
otázkami a sťažnosťami opäť, a to 
13. januára o 13. h.

Príďte 
na zastupiteľstvo
Zasadnutie petržalského miestneho 
zastupiteľstva bude 10. decembra 
od 9. h v kongresovej sále Techno-
polu na Kutlíkovej 17. Najdôležitej-
ším bodom programu bude návrh 
rozpočtu mestskej časti na rok 2014 
s výhľadom do roku 2016. Poslanci 
sa budú venovať aj územnému plánu 
zóny Matador či projektu zriadenia 
športovej hokejovej triedy pri ZŠ 
Dudova 2. Príďte si vypočuť svojich 
poslancov, zistite, čím sa aktuálne za-
oberajú. Aj toto zasadnutie (ako všet-
ky) je verejné. 

Aj tu som Petržalčan

Cez Starý most 
neprejdete!
Spoločnosť METRO Bratislava, a.s. 
oznamuje obyvateľom, že v súvislosti 
so začatím plánovanej stavby Nosný 
systém MHD, prevádzkový úsek 
Janíkov dvor – Šafárikovo námestie, 
1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo 
námestie, bude Starý most uzavretý 
od 2. decembra od 7. h až do ukon-
čenia stavby.  Hračky sme zbierali v šatni DK 

Zrkadlový háj. Vonku snežilo 
a my sme sa báli, že v takom počasí 
nikto nepríde. A zrazu ľudia začali 
chodiť. Vyzbierali sme asi sto hračiek, 
ktoré sme potom týždeň roznášali po 
rodinách, na ktoré nám dali kontakt z 
miestneho úradu. Spoluúčasť Petržal-
čanov na vianočnej radosti všetkých 
detí bol jasným dôkazom spolupatrič-
nosti, chuti darovať svoju hračku ne-
známemu dieťaťu, ktoré by si inak pod 
stromčekom nijakú nenašlo. Druhý 
rok sme už zbierali hračky v redakcii 
a potom opäť – celých sedemnásť ro-
kov. Petržalčania nosili stovky hračiek 

a postupne ich dostávali nielen deti zo 
sociálne slabších rodín, ale aj zo so-
ciálnych zariadení Petržalky, celej 
Bratislavy, ale aj celého Slovenska.

Pamätám sa, že žiaci jednej školy 
doniesli hračky už po termíne. Bol 
k nim priložený list, ktorý sa začínal 
slovami: „My Petržalčence daruje-
me...“ Hračky sme odniesli do detské-
ho domova v Žitavciach. 

Hračiek bolo každým rokom viac, 
ich počet sa stal nezrátateľný. Zmeni-
lo sa však aj niečo iné – darcovia za-
čali prevyšovať obdarovaných. Zdalo 
sa nám, že hračky sa dostali do jed-
ného veľkého kolotoča – a na konci 

každého roka sa len posúvajú o jedno 
miesto ďalej. Preto sme sa rozhodli 
zmeniť mechanizmus akcie. 

V tomto roku uvádzame do ži-
vota DAJ – BER – DEŇ. Zjedno-
dušene povedané – dones a vyber 
si. Hračky, knihy, veci potrebné pre 
deti do 15 rokov. Inovovaná akcia 
Daruj hračku kamarátovi sa bude 
konať iba jeden deň – 3. decembra 
– od 14. do 19. h. A vraciame sa na 
miesto z prvého ročníka – do DK 
Zrkadlový háj.

Ak niekto neprinesie hračky, ne-
znamená to, že si nemôže prísť vybrať 
z tých, čo prinesú iní. V redakcii PN sa 
tešíme na stretnutie s vami a napĺňa 
nás radosťou aj to, že ten pocit spolu-
patričnosti z Petržalky nevymizol. 

Gaba Belanová

Hneď prvý rok vydávania Petržalských novín v roku 
1995 sme vymysleli akciu Daruj hračku kamarátovi. 
Súviselo to s tým, že v tom čase sa mnoho petržal-
ských rodín, predovšetkým s malými deťmi, dostalo 
do sociálnej núdze.

Daruj hračku 
kamarátovi

DAJ – BER – DEŇ
3. decembra od 14. do 19. h

v DK Zrkadlový háj
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Aká je kvalita slovenských potravín, systém jej kontroly dnes  
a v minulosti, či ako sa vyrába biovíno - to je len niekoľko z tém, 
ktoré zaujímali študentov Gymnázia na Pankúchovej ulici  
v Petržalke. V jeden novembrový deň zorganizoval školský  
Euroklub prezentáciu na tému Kvalita života v Európskej únií.

Vynovená webová stránka 
mestskej časti funguje od 

začiatku roka a je pravidlom, 
že prináša informácie nad 
rámec zákona. Od jej spus-
tenia ju samospráva oboha-
tila o rubriky, ktoré dopĺňajú 
spektrum informácii o mest-
skej časti – stránka ponúka 
Petržalské noviny, odkaz na 
facebook – Viem byť Petržal-
čan, počas leta pribudli 3D 
panorámy najkrajších miest 
Petržalky, každý mesiac beží 
online diskusia starostu s 

Aká je kvalita potravín?

Najlepšiu webstránku spomedzi 
mestských častí má Petržalka

obyvateľmi. Petržalčania 
prostredníctvom hlasovania 
na webovej stránke rozhodli 
aj o rekonštrukcii nadchodu 
na Jasovskej ulici. Miestna 
samospráva tiež využíva web 
na riešenie problémových 
vlastníkov, či už pozemkov, 
alebo nepojazdných vozi-
diel, ostatnými novinkami 
sú zverejnenie prvej kroniky 
mestskej časti a katalóg naj-
častejších otázok obyvateľov 
s odpoveďami na ne.

(tod)

Zapojil sa tak do projektu 
Euroscola, ktorého cieľom 

je diskusia o Európskej únii, o 
jej možnom smerovaní, úspe-
choch a problémoch, o člen- 
stve Slovenska a mieste mla-
dých ľudí v EÚ. Študentka 

Ľudmila Cmarková, členka 
Euroklubu: „V súčasnosti sa 
odhalilo mnoho potravino-
vých škandálov, a preto sme 
sa rozhodli pre tému Kvali-
ta života v EÚ s dôrazom na 
problematiku kvality potra-

vín. Na našu prezentáciu sme 
pozvali odborníka, profesora 
Ján Šajbidora, dekana Fakul-
ty chemickej a potravinárskej 
technológie zo Slovenskej tech-
nickej univerzity. Sme naozaj 
spokojní, pretože počas disku-

sie sme sa dozvedeli všetky in-
formácie, ktoré nás zaujímali.“ 

Prezentácia bola v školskej 
klubovni, kde neostala voľná 
ani jediná stolička. Okrem kva-
lity našich potravín sa študenti 
zaujímali aj o riziká konzu-
mácie energetických nápojov, 
škodlivé látky v potravinách, 
príčiny ich vzniku a možné 
zdravotné následky. Profeso-
ra J. Šajbidora, ktorý trpezlivo  
a veľmi zrozumiteľnou formou 
odpovedal na ich otázky, sa 
pýtali aj na konkurencieschop-
nosť slovenských potravín na 
európskom trhu či problemati-
ku biopotravín a ich kontroly.

Školský Euroklub funguje 
na Gymnáziu Pankúchova už  
4 roky. Založili ho profesorky 
Ľubica Magnússon a Eva Kuš-
teková a jeho členmi sú študenti 
zo všetkých ročníkov. Euroklub 
sa zaoberá politickým dianím 
v Európskej únii. Jeho cieľom 
je oboznamovanie študentov  
s európskou úniou a jej fungo-
vaním. Účasťou na programe 
Euroscola sa jeho členovia za-
pojili do súťaže o dvojdňový 
zájazd do Štrasburgu. Držme 
im palce.

Michaela Dobríková
foto: Gymnázium Pankúchova

Mikulášska 
kvapka krvi
Každoročne v predsvia- 
točnom čase majú Petr-
žalčania možnosť darovať 
krv priamo v našej mest-
skej časti. 

Tradíciu zaviedol starosta 
Vladimír Bajan, ktorý tiež 
každoročne najvzácnej-
šiu tekutinu daruje. Ide tak 
príkladom zamestnancom 
miestneho úradu a miest-
nych podnikov, poslancom, 
ale aj ostatným obyvateľom. 
Je medzi nimi mnoho tých, 
ktorí krv chodievajú daro-
vať pravidelne, ale sú aj takí, 
ktorí túto možnosť využívajú 
len raz za rok, práve počas 
Mikulášskej kvapky krvi. Ten-
toraz sa uskutoční 2. decem-
bra v Dennom centre na 
Gercenovej 8 od 8. do 11. h.

„Chodím darovať krv pra-
videlne od svojich 19 rokov 
a nevynechám ani Mikuláš-
sku kvapku krvi,“ začína svo-
je rozprávanie Naďa Filkaso-
vá z odboru sociálnych vecí 
miestneho úradu. „Teším sa, 
že sa takéto niečo koná u 
nás. Povzbudí totiž aj iných, 
ktorí prídu práve len na túto 
akciu. A ešte viac sa teším, 
že každý rok tam vidím viac 
a viac mladých ľudí.“

Medzi pravidelných dar-
cov krvi patria aj petržalskí 
mestskí policajti. „Chodíme 
všetci, ktorým to vek a zdra-
vie dovolí,“ hovorí veliteľ 
petržalskej okrskovej stanice 
Ladislav Fatura. „Som pravi-
dlený darca, mám aj zlatú 
Janského plaketu, preto 
som rád, keď sa ku mne pri-
poja kolegovia aspoň počas 
Mikulášskej kvapky krvi. Je 
super, že takúto akciu v Petr-
žalke máme,“ dodáva veliteľ. 

(sv)

Petržalka získala ocenenie v súťaži Zlatý erb.
sk, ktorú každoročne vyhlasuje Únia miest 
Slovenska spolu s Občianskym združením 
eSlovensko. V kategórii Najlepšia stránka 
miest a mestských častí sa Petržalka umiest-
nila ako jediná zo všetkých mestských častí. 
Zlatý erb starostovi Vladimírovi Bajanovi 
odovzdala podpredsedníčka Národnej rady 
SR Erika Jurinová.

Aj o tom, ako sa budete  
sprchovať, rozhodnú druhí? 
Už v lete sme vás informovali o prieskume týkajúcom sa ne-
pretržitej dodávky teplej úžitkovej vody (TÚV). Nie každému 
totiž vyhovuje, že medzi jedenástou hodinou večer a piatou 
hodinou rannou v Petržalke netečie teplá voda. Nespokojní 
obyvatelia – klienti, ale aj petržalskí poslanci sa obrátili na spo-
ločnosť Dalkia, a. s., ktorá je hlavným výrobcom a distribúto-
rom tepla a teplej úžitkovej vody. 

Tá najprv vykonala pilotný prieskum na najmenšom petr-
žalskom okruhu. Výsledkom bolo, že pri priemernej mesač- 
nej spotrebe vody pre jednu osobu predstavuje zvýšenie ná-
kladov asi o 0,93 € za mesiac. S týmito informáciami sa rozhod-
la monitorovať vôľu Petržalčanov. Správcom bytových domov 
odoslala informatívny list o takejto možnosti dodávky teplej 
vody. Ich úlohou bolo informovať vlastníkov bytov. Dalkia,  
a. s., chcela koncom novembra od správcov zozbierať informá-
cie a ak by sa obyvatelia v danom okruhu odovzdávacej stani-
ce a kotolne dohodli, nepretržitú dodávku TÚV im zabezpečí.

Problémom je, že hoci sa novembrový termín vyhodno-
tenia blíži, mnohí z vás o takejto možnosti nielenže neroz-
hodovali, ale ani nepočuli. Správcovia bytových domov vás 
mali informovať formou vývesky v dome či na domovej 
schôdzi, kde by ste o prípadnej zmene hlasovali. 

Ako je to vo vašom dome, dostala sa k vám informá-
cia o možnosti nepretržitej dodávky teplej vody? Ak nie 
a nechcete, aby za vás rozhodli iní, kontaktujte svojho 
správcu a žiadajte nápravu. Michaela Dobríková
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OPTIKA - Váš optik Peter Svrček
Osuského 44, Bratislava Petržalka 

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

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU   NA OKULIAROVÝ RÁM, 
PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

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

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

TAJOMSTVO 
OSTROVA

POKLADOV
1.december

BRATISLAVA o 15.00
slovnaft  aréna

SLADKOSŤ PRI VCHODE 

PRE MALÉHO PIRÁTA

www.212.sk AGENTÚRA
KOVÁČOVÁ

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

Populárna televízna moderátorka Kvetka Horváthová si nedávno vyberala novú kuchyňu. „Veľa ľudí si myslí, že si dokážu 
navrhnúť a usporiadať kuchyňu sami, ale ja som sa rozhodla dať na rady odborníkov v predajni Oresi v Digital Parku“ 

Kvetka kupuje kuchyňu

Ako poznáte dobrú kuchyňu
Dobrého návrhára alebo predajcu kuchýň pozná-
te podľa toho, že sa veľa pýta. Aby mohol kuchyňu 
správne navrhnúť a zostaviť, musí vedieť, ako jej uží-
vatelia žijú, akú majú v kuchyni prevádzku. Kvetka 
Horváthová k tomu hovorí: „V Oresi kladú zvlášť veľký 
dôraz na ergonomické usporiadanie, pri ktorom člo-
veku v kuchyni nič neprekáža, nevytvára si zbytočný 
neporiadok a všetko má hneď po ruke. V navrhnutej 

kuchyni nemusím urobiť ani jeden zbytočný krok.“ 
Aby si Kvetka mohla porovnať kvalitu ponuky od 
Oresi s inými slovenskými predajcami, vysvetlili jej 
odborníci, čo je nutné si na novej kuchyni všímať. 
Snáď najdôležitejším prvkom, ktorý zaručuje trvanli-
vosť kuchynského nábytku je tzv. kovanie. Nazývajú 
sa tak mechanické prvky, ktoré zohrávajú dôležitú 
úlohu pri bezproblémovom fungovaní kuchyne. Pán-
ty musia roky spoľahlivo zatvárať a otvárať dvierka. 
V Oresi používajú výhradne pánty rakúskej značky 
Blum. Rovnako dôležité sú stabilné a odolné výsuvné 
mechanizmy zásuviek. Najpraktickejšie sú takzvané 
plnovýsuvy, ktoré užívateľovi sprístupnia obsah celej 
zásuvky. Oresi do svojich kuchýň montuje plnovýsuvy 
nemeckej značky Hettich, ktorá rovnako ako vyššie 
spomínaný Blum patrí k popredným svetovým výrob-
com nábytkového kovania. Produkty týchto značiek 
sú všeobecne považované za �nančne nákladné, ale 
Oresi ich výrobky ponúka vďaka dlhodobej spoluprá-
ci a obrovským odberom naozaj za mimoriadne nízke 
ceny. Luxusnú kvalitu si v Oresi môže dopriať praktic-
ky každý.

Kúpte teraz kuchyňu historicky najvýhod-
nejšie
V Oresi teraz môžete získať návrh kuchyne v 3D zadar-

mo a potom nakupovať s Garanciou najnižšej ceny, 

získať k tomu predĺženú sedemročnú záruku na ná-

bytok, vyberať si spotrebiče popredných značiek za 

jedinečné akciové ceny aj s odborným poradenstvom, 

preniesť atmosféru kuchyne do ďalších častí bytu vďa-

ka nábytku Creativo a ešte k tomu všetkému nakoniec 

vyhrať späť možno aj všetky svoje peniaze vďaka hre 

Oresi vracia peniaze. Pri jednom nákupe ste teda v hre 

aj štyrikrát a vaša výhra celkom môže byť triapolkrát 

vyššia ako čiastka, ktorú ste pôvodne zaplatili. 

Oresi je najväčším predajcom kuchýň v Českej repub-

like, v Slovenskej republike má zatiaľ trinásť predajní. 

To znamená, že sú to kuchyne, ku ktorým má každý 

blízko. A platí to aj o ich cenách. Kvetka Horváthová si 

vybrala bielu kuchyňu Pulita. A ktorá sa najviac zapáči 

vám?

Navštívte nás v predajni Oresi v Digital Parku

I N Z E R C I A
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Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)

Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h

v sobotu: od 8.00 - 13.00 h

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

 KADERNÍCTVO

Objednávky Katka:
 tel.: 0905 156 765

 NECHTOVÝ DESIGN

Klasická manikúra  12 €
Zdobenie ZDARMA

 PEDIKÚRA

Základná pedikúra 11 €

 KOZMETIKA

N O V I N K A !
3D mihalnice 50 €

Depilácia celých nôh 14 €

Svadobné líčenie
 od 15 do 18 €

 KONTAKTY

Kaderníctvo
Katka: 0905 156 765
Janka: 0903 191 885

Pedikúra 
Objednávky Po - Pi
Jana: 0903 191 885

Nechtový design 
Katarína: 0905 421 813

Kozmetika
Ľubka: 0907 556 758

I N Z E R C I A / S Í D L I S K O

 ♥ Zosobášili sa
Matričný úrad Bratislava-Petržalka 
16. novembra Milan Holeček – Darina Proksová
23. novembra Vladimír Velšmíd – Eva Nagyová 
 Štefan Mészáros – Žaneta Vyskoková

Cirkevný sobáš 
16. novembra Jakub Pašek – Mgr. Martina Jánošíková

Inzercia

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

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

 MAĽBY. Tel.: 0915 462 513

 OPRAVA CHLADNIČIEK - 
Tel.: 0905 616 431

 HĹBKOVO TEPUJEM 
Kärcherom. Tel.: 0903 036 620

 GLAZÚROVANIE VANÍ 
Tel.: 0905 983 602

Chcem sa poďakovať 
pracovníkom MP VPS za 
orezanie kríkov za obyt-
ným domom Pi�  ova č. 1 
- 3. Richard Uhrín a Fran-
tišek Guth vždy dodržia 
slovo, pomôžu a pracujú 
v prospech obyvateľov 
Petržalky. Ďakujeme! Tiež 
musím pochváliť pracov-
níkov Raki za kosenie a 
hrabanie lístia. Veľa ľudí z 
nášho okolia konštatuje, 
že sa starostlivosť o zeleň 
za starostovania pána Ba-
jana výrazne zlepšila.

Mgr. Peter Šagát,
zástupca vlastníkov 

bytov Pi�  ova č. 1 - 3 

Áno, je to pravda. Aj ja sa 
pripájam k poďakovaniu.
Andrej Školkay, Pi�  ova 5

Chcem sa poďakovať 
starostovi V. Bajanovi 
za jeho úsilie venované 
poriadku a čistote našej 
mestskej časti. Pevne ve-
rím, že vďaka vzájomnej 
podpore a spolupráci or-
gánov mestskej časti a jej 
obyvateľov bude možné 
spoločné priestory našej 
mestskej časti – slúžiace 
nielen rezidentným oby-
vateľom Petržalky, ale aj 
jej návštevníkom – udržia-
vať v čo najlepšom stave.

Martin Remeš

Z celého srdca sa chcem 
poďakovať veterinárkam 
MVDr. Veronike Krav-
janskej a MVDr. Zuzane 
Pompurovej z Veterinár-
nej ambulancie LABKA 
na Ambroseho 11 v Pe-
tržalke. Adoptovala som 
si sučku Betinku po smrti 
jej pôvodnej majiteľky. 
Odborne ju ošetrili, vytrhli 
jej 11 zubov. Inde tvrdili, 
že sa už operovať nemôže 
vzhľadom na jej zdravotný 
stav a vek. Betinka sa ešte 
doliečuje, ale cíti sa veľmi 
dobre. Veľmi si ich vážim 
za ich prístup a ešte raz zo 
srdca ďakujem.

Anna Ulmanová

Slovo robí chlapa

REALITNÁ KANCELÁRIA S NAJVÄČŠOU PONUKOU  
BYTOV V PETRŽALKE

www.mrkretex.sk
TEL: 63453910, 0907772623, 0905606016

Spomíname
16. septembra nás opustila 

po krátkej chorobe naša drahá 
sestra, matka, babička, 

švagriná a priateľka

Mgr. Eva Čepčeková 

Rozlúčili sme sa s ňou 21. septembra v bratislavskom krematóriu, 
kde je aj miesto jej posledného odpočinku. Zostane navždy v našich 
srdciach a spomienkach!   Smútiaca rodina a priatelia

 Poďakovania

Vďaka za poriadok 
a čistotu

Oddelenie dokladov Okres-
ného riaditeľstva Policajné-
ho zboru Bratislava V Zápo-
rožská 8, 852 42 Bratislava 
oznamuje, že 29. novembra 
nebude možné prijímanie 
žiadostí o vydanie občian-
skych preukazov. 
Prijatie žiadosti o vydanie 
ostatných dokladov (cestovný 
pas, vodičský preukaz) na od-
delení dokladov bude možné 
v štandardnom režime. 
Výdaj dokladov (cestovný pas, 
vodičský preukaz, občiansky 
preukaz) bude prebiehať v bež-
nom režime v čase od 7.30 
do 12. h.                             (upr)

Oznámenie

Gymnázium Alberta Einsteina 
Bratislava - Petržalka oznamuje,

 
že v školskom roku 2014/2015 otvára štvorročné štúdium 
a päťročné bilingválne štúdium (slovensko-ruská sekcia). 

Do bilingválneho študia možu byť prijatí aj žiaci z 8. ročníka ZŠ.

Informácie: 63453193m 63451184 
e-mail: gymnazium@einsteinova.sk

Na jeseň sa aj v Petržalke 
rozbehli sadovnícke 

práce. Postupne bude vysade-
ných takmer 150 ihličnatých aj 
listnatých stromov. Najviac ich 
pribudne pred Budatínskou 
51, a to 16 javorov, 3 borovice 
a 2 okrasné japonské čerešne. 
Rozsiahlejšiu výsadbu naplá-
novala v tomto roku mestská 
časť aj na Humenskom námes-
tí v blízkosti zrevitalizovaného 
športoviska pre staršiu mládež 
na Jasovskej ulici. Okrem toho 
sa bude sadiť napr. na uliciach 
Romanova, Gwerkova či Jirás-

Pribudne takmer 150 stromov

kova. Výsadba neobíde ani ško-
ly a zeleň pribudne v areáli ZŠ 
Svätej rodiny na Gercenovej a v 
MŠ na Jankolovej ulici. 

Petržalka vo väčšej miere ak-
tívne zapojila obyvateľov aj do 
rozhodovania, kde a ako bude 
použitá časť peňazí z rozpočtu 
mestskej časti, aj v tomto roku. 
Petržalčania vyberali lokality, 
kde bude vysadená nová zeleň, 
do ktorého schodiska Petržal-
ka investuje a aj o tom, ktoré 
športovisko zrevitalizuje. Pri 
náhradnej výsadbe vyberali 
obyvatelia zo štyroch lokalít 

Problémy panelového sídliska, akými sú uniformita, šedivosť, nedostatok zelených plôch 
vrátane športovísk, ihrísk a oddychových plôch, Petržalka postupne prekonala. 
K tomu prispela nielen celoročná starostlivosť samosprávy o existujúcu zeleň, ale aj 
výsadba nových kríkov a stromov, pravidelné dosievanie zatrávnených plôch, ale aj bez-
platné poskytnutie materiálu na predzáhradky, ktoré si Petržalčania vysadia a následne 
sa o ne počas celého roka starajú. 

– Dolnozemská, Poloreckého-
Mamateyova, Mamateyova-
Medveďovej a Lachova. Vybra-
li si lokalitu na Dolnozemskej, 
kde minulý týždeň pracovníci 
zmluvnej spoločnosti vysadili 
18 javorov a jednu okrasnú ja-
ponskú čerešňu.

V súvislosti s povodňami a 
následnými škodami v Sade 
Janka Kráľa naplánovalo od-
delenie životného prostredia 
výsadbu troch javorov, dvoch 
ambrovníkov a piatich ľaliov-
níkov aj na území najstaršieho 
verejného parku.    (tod)
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Fakty: 
• Investičný zámer Poly-

funkčný súbor Domino 
bol vypracovaný v marci 
roka 2007 a prepracovaný 
v novembri toho istého 
roka.

• Dokumentáciu odsúhla-
silo hlavné mesto SR Bra-
tislava a 7. marca 2008 vy-
dalo súhlas na výstavbu.

• Mestská časť Bratislava-
Petržalka, ako príslušný 
stavebný úrad, vydala  
5. 2. 2009 rozhodnutie  
o umiestnení stavby „Po-
lyfunkčné objekty Domi-
no, Jasovská ulica, Brati-
slava“. Stavba pozostávala 
(okrem iných stavebných 
objektov) aj z bytových 
domov, ubytovňou pre 
dôchodcov a hotela. 

• Rozhodnutie vychádzalo 
aj zo súhlasných vyjadre-
ní Obvodného úradu ži-
votného prostredia v Bra-
tislave, odboru ochrany 
prírody a krajiny zo dňa 
7. 4. 2006 a 20. 8. 2007  
a z posúdenia projekto-
vej dokumentácie z hľa- 
diska ochrany ovzdušia 
Obvodným úradom ži-
votného prostredia v Bra-
tislave, odboru ochrany 
ovzdušia z 20. 3. 2006. 
Súčasťou dokumentácie 
bol svetlotechnický po-
sudok vypracovaný Ing. 
Pavlom Rapantom v ja-
nuári 2006. 

• Súlad urbanistického a ar- 
chitektonického riešenia 
stavby s okolitým pro-
stredím, výškové a polo-
hové umiestnenie stavby 
vrátane odstupov od hra-
níc pozemkov a od su- 

sedných stavieb a podie- 
lu zastavanej a nezasta-
vanej plochy zo stavebné-
ho pozemku vychádzali  
z už spomínaného súhla-
su hlavného mesta Slo-
venskej republiky Brati-
slavy s výstavbou.

Keď asi pred mesiacom začali stavať polyfunkčný objekt 
Domino na Jasovskej, zdanlivo takmer v dotyku s terasou 
12-poschodového paneláka, ľudia, ktorí v ňom bývajú, boli 
vydesení. To nám čo rastie rovno pred oknami? A začali sa 
o stavbu zaujímať, pýtať sa. Kto túto stavbu povolil? Môže 
stáť tak blízko ďalšieho domu? Nebude vyššia, ako hovoril 
pôvodný zámer? Všetky tieto otázky zaujímali a zaujímajú aj 
Petržalské noviny. 

nepochybil? Už na prvý 
pohľad sa totiž zdá, že 
bude stáť predsa len prí-
liš blízko pri existujúcom 
dome. 

Silvia Vnenková

Stavia sa Domino na Jasovskej 
v súlade so zákonom?

Starosta Vladimír Bajan: Dal som prešetriť všetky kroky

„Viem, že takmer každú výstavbu sprevádza nesúhlas, nespokojnosť, ne-
pokoj. Chápem to a rozumiem ľuďom, ktorí si nové budovy vo svojom 
okolí neželajú. Nech by však bol v kresle starostu ktokoľvek, nezabráni no-
vej výstavbe, ide len o to, aby bol splnený zákon a aby bol vypočutý hlas 
verejnosti. To, že tu nejaká zástavba bude, je totiž zakotvené v územnom 
pláne viac ako desať rokov. Dokonca štúdia z roku 2001, dnes už neplatná, 
predpokladala v tejto lokalite až 13 poschodí. Stavba „Polyfunkčný súbor 
Domino“ sa začala pripravovať a realizovať v roku 2007, rozhodnutie o jej 
umiestnení, t. j. územné rozhodnutie, dostala v roku 2009, teda od bývalé-
ho vedenia mestskej časti, pred mojím nástupom do funkcie. Nemal som 
dôvod spochybňovať celý postup územného konania. Stavebný úrad na 
základe žiadosti investora pokračoval následným stavebným konaním. 
Stavba oproti územnému rozhodnutiu prešla zmenami, ktoré z pohľadu 
stavebného úradu nemajú negatívny vplyv na okolie. Pôvodne tam mali 
byť byty, nájomné bývanie pre seniorov, ale aj hotel, dnes hotel v zámere 
už nie je. Rozhodne to nie je negatívna zmena. Hotel by bol totiž na okolie 
náročnejší pre zásobovanie, existenciu reštaurácie, baru, pre väčší pohyb 
ľudí i áut a podobne. Pôvodne mali mať budovy suterén, v ktorom malo 
byť parkovanie, dnes je parkovanie zabezpečené v otvorenom prízemí, 
ktoré je riešené na stĺpoch. Ani táto, ani ďalšie zmeny vnútorných dispozícií 
však nezmenili od začiatku stanovenú maximálnu výšku budov. Všetky tie-
to zmeny sú v súlade s územným plánom a boli posudzované odbornými 
znalcami, ktorých kladné posudky boli podkladom na stavebné povolenie 
aj povolenie zmien pred dokončením, preto stavebný úrad nemal dôvod 
ich neakceptovať.

Keď sa stavba reálne začala pred asi mesiacom stavať, začali sa o ňu za-
ujímať aj obyvatelia Jasovskej ulice. Už vtedy som dal pokyn, aby stavebný 
úrad opätovne detailne naštudoval a skontroloval celú dokumentáciu k 
územnému aj stavebnému konaniu, teda celé obdobie od roka 2007 až 
po súčasnosť, aby sme vedeli kvalifikovane odpovedať na prípadné otáz-
ky. Celý projekt sa začal v čase, keď som vo funkcii nebol a má niekoľko 
stoviek strán, podkladov, stanovísk a vyjadrení. Stavebný úrad súčasne na 
môj pokyn vykonal opakovane obhliadky stavby a vydal som aj pokyn na 
vykonanie štátneho stavebného dohľadu, aby sme vedeli zistiť reálny stav 
na stavenisku a porovnať ho s príslušnými povoleniami. Okrem toho situá-
ciu preveruje a posudzuje tak Slovenská stavebná inšpekcia, ako aj Okresný 
úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. V najbližších dňoch na zá-
klade týchto šetrení bude jasné a známe ako ďalej a som rád, že to bude na 
základe zistení troch nezávislých posudzovateľov, čo by malo byť zárukou 
objektívnosti. Mojou snahou – napokon ako vždy - bude súlad výstavby so 
zákonom, splnenie všetkých podmienok, vypočutie všetkých zaintereso-
vaných, zohľadnenie všetkých odborných posudkov. Len tak dospejeme k 
záveru, ktorý bude akceptovateľný.

Rád by som sa vyjadril ešte k jednej veci. Aj v súvislosti s touto stavbou, 
podobne ako to bolo v prípade stavby Bajo na Krasovského ulici, sa objavili 
špekulácie, týkajúce sa mňa a môjho brata. Ing. Marián Bajan, môj brat, je 
architekt, ktorý pre súkromných investorov (nie pre mestskú časť) na zákla-
de normálneho obchodného vzťahu vypracúva projekty pre stavby, ktoré 
súkromní investori realizujú. Nie je zubár, je architekt, preto „kreslí“ projekty 
k stavbám a investori dávajú svoje stavby na posúdenie stavebnému úra-
du. Stavebný úrad nemôže nekonať a, žiaľ, ani nemôže konanie postúpiť 
inému stavebnému úradu z dôvodu, že projekt pre stavbu pripravil príbuz-
ný či známy starostu, poslanca či zamestnanca. Na to je zákon a ten by ta-
kýmto nekonaním starosta porušil. Ide teda len o senzáciu a škandalizáciu 
mojej osoby a mojej rodiny, a preto sa bránim a budem brániť dostupnými 
prostriedkami. Ing. Marián Bajan stojí napokon aj za inými stavbami v Pe-
tržalke, napr. projektoval Administratívne centrum na Budatínskej ulici. V 
tomto prípade som územné konanie zastavil – to znamená, že reálne som 
stavbu zamietol, pretože mala nedostatky (marec 2012). Aj to svedčí o tom, 
že stavebný úrad pod mojím vedením posudzuje stavbu a nie to, kto ju na-
projektoval, či kto za ňou stojí. Tak to je a bude aj v prípade stavby Domino 
a rovnako aj v budúcnosti v prípade ďalších stavieb.

O vyjadrenie sme požiadali 
aj starostu Petržalky Vladimíra Bajana 

pre zmenu stavby bolo ex-
pertízne posúdenie vplyvu 
výstavby polyfunkčného 
súboru Domino na presl- 
nenie existujúcich bytov 
a posúdenie osvetlenosti 
denným svetlom v miest-
nostiach navrhovaného 
objektu, vypracované Ing. 
Petrom Guothom v apríli 
2013 spolu s Ing. Luciou 
Maňkovou, PhD. a Ing. Pe-
trom Hanuliakom, PhD.

Toľko fakty. 
Z nich vyplýva, že všetko 
je podľa zákonov v najlep-
šom poriadku a obyvatelia 
sa nemajú prečo búriť. Ale 
my sme chceli vedieť ešte 
viac. Naozaj nikto pri po-
voľovaní výstavby Domina 

To, že pri Jasovskej nejaká zástavba 
bude, je zakotvené v územnom pláne 

viac ako desať rokov. 

Všetky zmeny sú v súlade 
s územným plánom a boli posudzova-

né odbornými znalcami. 

• Mestská časť Bratislava-
Petržalka, ako príslušný 
stavebný úrad, vydala na 
základe týchto skutočnos-
tí 27. 10. 2011 rozhodnu-
tie o povolení stavby, kde 
sú uvedené bytové domy 
a bývanie pre seniorov. 

• Mestská časť Bratislava-
Petržalka, ako príslušný 
stavebný úrad, vydala 13. 6. 
2013 Rozhodnutie o zme-
ne stavby. Zmena stav-
by spočívala vo vnútor- 
ných dispozičných zme- 
nách stavebného objektu 
a v zmenách fasádnych 
pohľadov, pričom objem 
stavby, výška, funkcia ani 
počet bytov sa nemenili. 

• Súčasťou dokumentácie 

Našou snahou bolo po-
zrieť sa na problém zo 
všetkých stránok a spýtať 
sa na názor tých, ktorých 
sa téma dotýka. Priestor 
v Petržalských novinách 
sme ponúkli aj jednému 
z dotknutých obyvateľov, 
ktorý sa vo veci výstav-
by Domina angažoval. 
Ponúknutý priestor na 
jeho názor a vyjadrenie 
však odmietol.
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Daniel Hevier: Vianočná pošta

I N Z E R C I A

Suzuki uviedlo do programu 
model SX4 S-CROSS a nám sa 

dostala možnosť opäť vyskúšať 
model z kategórie kompaktných 
SUV. 
Samuraj dospel
Viem, že názov Samuraj použili  
v obľúbených starších generáci-
ách malého off-roadu, ktorého 
nahradil novší Jimny. Názov som 
si len vypožičal, lebo vo mne 
evokuje japonskú precíznosť a 
schopnosť neustále sa zlepšovať. 
Predobraz toho, že sa pripravuje 
väčší model od modelu SX4 pred-
stavili na vlaňajšom autosalóne 
v Paríži ako koncept S-CROSS. 
Priniesol zväčšenie modelu na 
celkovú dĺžku 4,3 metra, a priná-
ša aj nový pohon AllGrip. Celkový 
tvar S-CROSS-u je moderný bez 
akýchkoľvek výstrelkov. Možno 
nepôsobí typickým wow efek-
tom, ale rozhodne neurazí.
Vylepšený rukopis
Interiér S-CROSS-u je vylepše-
ným rukopisom Suzuki. Spraco-
vanie je príkladné, kvalitatívne 
siaha bližšie k vlajkovej lodi znač-
ky modelu Kizashi. Plasty majú 
vzorné spracovanie s minimálny-

mi medzerami, nikde nič nevŕzga. 
Rozloženie prístrojovej dosky je 
funkčné a všetko je poruke. Zo-
brazenie prístrojov je klasické s 
modrým olemovaním. Treba po-
chváliť vyhrievané kožené seda-
dlá a poteší aj nastavenie volantu, 
ktorý umožní zaujať polohu ako v 
menšom Swifte, aj keď sa sedí o 
niečo vyššie. Nami testovaný mo-
del obsahoval najvyššiu výbavu, 
kde nechýbal bezkľúčový vstup 
a štartovanie tlačidlom. Model 
S-CROSS bol vybavený dvojzó-
novou klimatizáciou, parkovacími 
senzormi a obrovským panorama-
tickým strešným oknom. Odstrá-
nený bol aj neduh so signálom  
z rádia, na ktorý sa sťažovali maji-
telia starších SX4. Priestor na zad-
ných sedadlách s nastaviteľným 

operadlom je veľkorysý a nastu-
puje sa pohodlne. S-CROSS bo-
duje aj batožinovým priestorom, 
ktorý s 430 litrami nemá v danej 
kategórii konkurenciu. 
Katana pre každého 
Novinkou je pohon 4x4 AllGrip. Má 
štyri režimy, ktoré sa vyberajú ovlá-
dačom medzi prednými sedadla-
mi pootočením ovládača, alebo 
stlačením príslušného tlačidla.  
V základnom režime Auto je všet-
ko nastavené na štandard. Režim 

Test Snow je určený na klzké povrchy, 
režim Lock simuluje medzinápra-
vovú uzávierku a prerozdeľuje 
krútiaci moment v pomere 50:50 
medzi obidve nápravy. Môj naj-
obľúbenejší režim je Sport. Upra-
vuje krútiaci moment tak, aby 
bola zadná náprava zapojovaná 
viac a častejšie. Zároveň sa zlepší 
ohlas reakcie na pridanie plynu  
a auto citeľne lepšie zatáča. Po-
kiaľ v zákrute začnú prekĺzovať 
predné kolesá, nezasiahne kon-
trola trakcie tak ostro, ale upred-
nostní pridanie výkonu na zadnú 
nápravu. Funguje to výborne  
a bol to môj najvyužívanejší re-
žim, hlavne keď som sa priblížil  
k okresným cestám s množstvom 
zákrut a vracačiek. 
Sumár
Suzuki sa vydalo správnym sme-
rom a ak cieľom bolo osloviť aj ma- 

Testoval: Boris Mesiarik, 
tel.: 0905 410 802

Auto zapožičala spoločnosť 
Mikona, s. r. o., Einsteinova 1, 

Bratislava- pohon AllGrip 
- športový režim
- komfortná jazda

HODNOTENIE

 - ovládanie počítača 
 - kulisa radenia

Podrobné informácie o teste nájdete na www.petrzalskenoviny.sk

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

e-mail: boris.mesiarik@gmail.com

MIKONA s.r.o.
Eisteinova 1
851 01 Bratislava 5

tel.: 02/ 624 107 34
mobil: 0902 955 543
 0902 979 632
www.suzuki.mikona.sk

už od
14 000 €Ku každému modelu SUZUKI získate 3-ročnú záruku a asistenčné služby zdarma. 

Emisie CO2 110 - 135 g/km, kombinovaná spotreba paliva 4,2 - 5,9 l na 100 km. 
Ilustračné foto.

Test Suzuki SX4 S-CROSS
jiteľov starších SX4, ktorí by sa 
chceli posunúť vyššie, tak sa im to 
podarilo. Vytvorili vyspelejšie, kul-
tivované, pohodlné väčšie auto, 
ktoré sa agilitou môže zrovnávať 
s menším modelom alebo hatc-
backmi. Ponúka dostatok vnútor-
ného priestoru a bezkonkurenčný 
batožinový priestor s dobrým prí-
stupom.
Bonus na záver
Náš testér Danko má značku Suzu-
ki rád nielen preto, že máme v ro-
dine model Jimny, ale je aj nadše-
ný fanúšik pretekárskeho špeciálu 
Suzuki Monster, ktorý donedávna 
držal rekord na pretekoch do vr-
chu Pikes Peak. S-CROSS sa mu 
páčil a vedel by si ho predstaviť v 
garáži. „Môžeš mi nechať otvorené 
to obrovské strešné okno?“ zazne-
lo z jeho úst. Nuž november ho 
veľmi netrápil.
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O maliarovi, ktorý 
si píska

Pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

K R I M I

 Krimipríbeh

Do obchodíka majúceho 
v ponuke základné po-

traviny dennej spotreby sa 
Piťu (35) vlámal na sklonku 
vlády tmy, niekde sa totiž do-
zvedel, že spánok nadránom 
býva plný pekných snov a kto 
by sa už budil v najlepšom? 
Chcel mať istotu, že ho pri 
vstupe do predajne nezba-
dá ani myška. Nevyšlo to, 
pretože práve ona si v čase 
nočných hodín pochutnáva-
la na pšenično-ražnej múke 
kilogram vo farebnom balení 
len za necelých osemdesiat 
centov. Tak ako Piťu, aj myš-
ka sa spoliehala, že v danej 
chvíli ju nič nemôže pre-
kvapiť. Mýliť sa nie je asi len 
ľudské. Klasický nočný pokoj 
spojený s hodovaním narušil 
akýsi podozrivý zvuk, ktorý 
ani zďaleka nepripomínal 
pradenie neškodného kocúra 
Cyrila, domestikovaného na 
priľahlom dvore. Zbystrila 
pozornosť. 

Osoba, ktorú uvidela, 
nezapadala do registra zná-
mych tvárí. Piťu sa jej akosi 
nepozdával, napriek tomu, 
že v danej chvíli obaja vyko-
návali činnosť protiprávnu, 

o čom prirodzene myš domo-
vá nemala ani tušenie. Zato 
spoluúčastník ovládal para-
grafy lepšie ako mnohí naši 
sudcovia, dačo pochytil pri 
opakovaných stretnutiach so 
strážcami zákonov, dačo sa 
dozvedel pri pobyte za mre-
žami od kolegov z fachu. Vše-
obecne sa o ňom vedelo, že 
kradol, čo mu pod ruky prišlo, 
ale nie vždy to tak bolo. Ešte 
pred niekoľkými rokmi sa 
o ňom v rodnej obci na juhu 
Slovenska zvyklo hovoriť ako 
o chlapíkovi so zlatými ruka-
mi. Vedel sa obracať s kelňou 
v ruke, cudzie mu neboli ani 
zámočnícke práce či opra-
va tečúcej batérie. V živote 
každého človeka však môžu 
nastať zlomové chvíle, tá jeho 
prišla s otvorenou ponukou 
vo vedľajšej obci v podobe ne-
uzamknutých zadných dverí 
prevádzky. Zisk bol väčší ako 
jeho brigádnický príjem plus 
podpora v nezamestnanosti, 
čo načrtlo perspektívy ďal-
šieho rozvoja v práve objave-
nej aktivite. Pohyb na klzkej 
ploche mu v priebehu rokov 
vyniesol štyri tresty, ktoré však 
nemali vplyv na jeho bohu 

Zvyk, ktorý zrádza a okradnutým nemilú čin-
nosť. Teraz sa chystal na od-
chod, v prinesenom ruksaku 
a v taškách mal nabalené kon-
zervy, syry, trvanlivé salámy, 
zopár klobás, domácu údenú 
slaninu a fľašu vína. Ako fajn-
šmeker si vyberal kvalitnejšie 
potraviny, ktorých však v tieni 
reťazcov pomaly dožívajúca 
predajňa uprostred obce až 
tak v ponuke nemala. Skôr, 
ako si zbalený nákup naho-
dil na plecia, porozhliadol sa 
okolo seba, všetko poukladal 
na svoje miesto, tak ako to 
bolo pred jeho príchodom. 
Vyšiel do brieždiaceho sa dňa 
z predajne, ktorá na prvý po-
hľad nepripomínala žiadnu 
návštevu. Pravda, okrem na-
hryznutej múky a šokovanej 
myšky, ktorá nevedela, na 
čom je. 

Na okraji satelitnej obce 
jedna z kamier na betóno-
vých haciendách zbohatlíkov 
zachytila Piťa, ako kráča po 
chodníku k blízkej hradskej 
obťažkaný batohom a dvo-
ma taškami. Pre políciu však 
viac ako kamerový záznam 
prezradil spôsob krádeže, po-
riadok a perfektné odomknu-
tie bez známok násilia. Nuž, 
zlaté ruky.

 Polícia upozorňuje Z policajného bloku

Nožom do brucha
Najskôr slovne, potom ne-
známy páchateľ na Beňadic-
kej ulici nožom pichol muža 
(30) z Bratislavy do oblasti 
brucha. Zranenia si vyžiadali 
prevoz do nemocnice. Za 
policajnými mrežami skon-
čil Michal H. (28) z Bratislavy, 
ktorého policajti rýchlo vy-
pátrali a vyšetrovateľ obvinil 
z ublíženia na zdraví. 

Drogové ťažkosti
Pri riešení dopravného prie-
stupku na Ševčenkovej ulici 
si policajti všimli, že vodič 
Roman R. (25) z Bratislavy 
má vo vozidle viaceré tru-
bičky určené na aplikáciu 
a užívanie pervitínu. Napriek 
tomu, že sa priznal k užíva-
niu spomínanej látky, opa-
kovanú výzvu na detekciu 
návykových látok odmie-
tol, čo mu umožnilo pobyt 
v cele policajného zaistenia. 

Opilec za volantom
Na Švabinského ulici skončil 
v rukách polície Radovan 
M. (31) z Bratislavy, pretože 
v kontrolujúcej hliadke skrs-
lo podozrenie, že jazdí pod 
vplyvom alkoholu. Násled-
ná skúška ukázala v dychu 
vodiča 0,73 mg/l alkoholu, 
opakovaným meraním bol 
výsledok 0,85 mg/l, čo zod-
povedá 1,77 promile alko-
holu. Tak ako v podobných 
prípadoch, polícia vec rea-
lizuje v tzv. super rýchlom 
konaní. 

V Bratislavskom kraji za prvých deväť mesiacov tohto roka zaznamenali policajné štatistiky 
79 prípadov trestného činu krádeží do obchodov a skladov (SR 881), na základe ktorých bolo, 
aj s dodatočne objasnenými prípadmi, v tejto súvislosti trestne stíhaných, resp. vyšetrovaných 
22 osôb, z toho dvaja mladiství (objasnenosť 19%). Tak vraví § 212 Trestného zákona v súvis-
losti s krádežami: Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, po-
trestá sa odňatím slobody až na dva roky. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej 
sadzby - až pätnásť rokov - je recidíva, značná škoda, čin spáchaný na mieste požívajúcom pie-
tu, na mieste konania verejného zhromaždenia alebo obradu, osobný motív, krízová situácia, 
nebezpečné zoskupenie a. i.).

 Polícia upozorňuje Viete, že...
... v Bratislavskom kraji bolo od 1. 1. 2013 do 17. 11. 
2013 2 126 dopravných nehôd, čo je v porovna-
ní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku 
menej o sedem nehôd? O život prišlo štrnásť osôb 
(-11), ťažké zranenia utrpelo 86 osôb (-13). Z cel-
kového počtu usmrtených bol jeden motocyklista 
a päť chodcov. 
... v období od 6. 11. 2013 do 19. 11. 2013 nahlá-
sili v našom kraji krádež 31 motorových vozidiel, 
z toho v Petržalke 6 (Mlynarovičova, Beňadiská, 
Polereckého, Furdekova, Vígľašská, Mamateyova)? 
V noci zlodeji potiahli 24 a cez deň 7 áut. V dňoch 
11. a 16. novembra si dali pauzu, nebolo ukradnu-
té žiadne auto. 

V zimnom období je počasie nevyspytateľné a, najmä, na motoristov kla-
die zvýšené nároky. Pre bezpečnú jazdu je prezutie auta na zimné pneu-
matiky samozrejmosťou, aj keď príslušný zákon túto povinnosť vyžaduje 
len v prípade, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad ale-
bo námraza.    foto: (jgr)

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

Popis osoby: nedodaný
Zvláštne znamenia: výška 166 cm,
štíhlej postavy, vzpriamené telo, 
tmavohnedé oči, 3 cm čierne krát-
ke vlasy. Oblečenú mala mikinu 
červenej farby, tmavomodré roz-
drapkané ri� e, obuté mala tenisky 
bielej farby na suchý zips.
Menovaná – chovankyňa Diagnos-
tického centra Lietavská lúčka, dňa 
10. 11. 2013 utiekla matke v Trnave 
počas nákupov. V spoločnosti svoj-
ho priateľa Viktora Kaču z Trnavy 
sa zdržuje na neznámom mieste, 
pravdepodobne v Bratislave. 

Popis osoby: nedodaný
Menovaný je hľadaný pre viaceré 
trestné činy na základe príkazu 
na zatknutie Okresným súdom 
v Martine. Od roku 2012 sa skrýva 
a vyhýba trestnému stíhaniu.

 

Popis osoby: nedodaný
Menovaný je hľadaný na základe 
vydaného príkazu na zatknutie 
pre trestný čin neplnenia si vyži-
vovacej povinnosti, ktorý vydal 
Okresný súd Bratislava III.

Imrich 
ČASNÝ 
(66) 
z Bratislavy

Kristína 
KANÁTOVÁ 
(13) 
z Trnavy 

Igor 
BEREC 
(41) 
z Bratislavy 
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Z Bibliotéky sa dá odniesť všeličo: knihy, CD, DVD, hračky, podpisy 
od osobností... Ale najdôležitejšie je predsa len – slovo. 

Pre mňa to bolo slovo bás-
nika Jána Buzássyho. Kni-

hu – rozhovor Byť svoj s ním 
urobil Ján Štrasser a vydalo Li-
terárno-informačné centrum. 
Jeho riaditeľka Mirka Vallová si 
všimla, že Ján Štrasser tak dlho 
krúžil okolo svojho spolubesed-
níka, až z neho vydoloval od-
poveď, na ktorú čakal. Pre mňa 
– pri čítaní knihy neskôr večer 
doma – boli často tie odpovede 
prekvapujúce. Poznám básnika 
celý svoj dospelý život, a pred-
sa! Možno preto toľko prekva-
penia, lebo Ján Štrasser je v tejto 
knižke viac ako prítomný. Má 
svoju metódu tvorby, a preto sú 
jeho knihy s osobnosťami štý-
lotvorne čisté, v niečom podob-
né. Nič nie je vymyslené, všetko 
je to pravda, no pravda máva 
rozličný tvar aj tvár. Štrasserov-
ská je útočná, akoby sa chcela 
dobyť do centra a odtiaľ udá-
vať smer. Básnik Ján Buzássy je 
človek mierny, vľúdny, s veľkým 
zmyslom pre harmóniu. Sám 
hovorí, že jeho tvorbu vystihuje 
kresťanská etika:

„Zlo je len nedostatok dobra. 
Človek bojuje proti zlu tým, že 
rozširuje dobro. Nie je isté, či sa 
tým zlo potlačí, no ty si vytvoríš 
svoj priestor, kde môžeš uplat-
niť svoje dobro.“ To sú slová, 
ktoré som si odniesla priamo  
z bibliotéky. A ešte tieto:

„Píšem,“ povedal básnik Ján 
Buzássy, „pretože si myslím, že 
čo má byť napísané, musí byť 
napísané. Aj keby to čítali iba 
dvaja ľudia na svete, aj keby to 
nečítal nikto. Napísané zostáva.“ 

Napísané zostáva

Napriek tomu, že sa na nás 
valia plytké, úbohé postriha-
né počarbané obrázky, na- 
priek tomu, že hluk zaplavuje 
nielen uši, ale predovšetkým 
ľudské vnímanie, zdá sa, že 
básnik má pravdu. Napísané 
zostáva a svojou silou dokáže 
prehlušiť všetky tie lacné vá-
benia.

ších salónoch, robí rozhovory  
s hviezdami a vychutnáva si 
ten kráľovský život. No pri-
chádza na to najpodstatnejšie: 
v tomto veku vedia ľudia o se- 
be už takmer všetko, poznajú 
svoje slabosti, svoje schopnos-
ti i poklesky, mohli by sa na-
vzájom zraňovať (a aj to veľmi 
často robia). Prečo? „Majme 
sa radi,“ povie Jep v jed- 
nej citovo obnaženej scéne. 
Áno – čo iné nám zostane, ako 
tá láska, ktorú si rozdáme?

Spomenula som si na tento 
film práve na Bibliotéke. Na 
jednom z pódií Marián Gaiš-
berg hral zhudobnenú poéziu 
Jána Buzássyho, na druhom 
Štefan Bučko recitoval verše 
Miroslava Válka. O chvíľu na 
 inom pódiu poetka Danka 
Podracká hľadala spolu s bás- 
nikom Jánom Zamborom ta-
jomný kód Válkovej poézie. 
Veľká nádhera, napadlo mi. 
Veľká nádhera! Na javisku  

Glosa

Otázku z titulku som si položil okamžite po skončení roz-
hovoru redaktora televízie s jemne zaoblenou a nejemne 
namachlenou asi tridsiatničkou. No, rozhovoru! Redaktor 
povedal akúsi polovetu-polootázku a dotyčná hystericky 
vykríkla – wow. Keď sa to opakovalo asi štyri razy po sebe, 
redaktor sa spýtal, či a prečo má tá namachlená rada slo-
víčko wow. Odpoveď ma naozaj okúzlila. Vraj preto, lebo 
to slovo je správne americké. Tak!

Z celého som nadobudol dojem, že musí mať aspoň 
dvadsať významov. Čerta starého! Po dlhom pátraní som 
totiž zistil, že vlastne znamená jediné - ohromný úspech. 
Škoda len, že som si nezapamätal tie vety, čo zožali taký 
veľký obdiv. Do konca života som nimi mohol vlastné po-
slucháčstvo ohurovať.

Ak dovolíte, vrátim sa o dobrých pár rokov späť. Po-
vedzme o takých šesťdesiat. V tom čase na poliach, sčasti 
ešte súkromných, ale zväčša už družstevných, ležalo na 
jeseň plno tekvíc rôznych veľkostí a farieb. Nakoľko tam 
nikto ani omylom nestrážil, zvyčajne sme ich premiestnili 
na vlastný dvor, povyberali zrniečka, usušili ich a z tekvice 
urobili strašiaka. Zuby zo zápaliek a dovnútra sviečku. 

Až po dlhých rokoch som sa spoza mláky dozvedel, 
že to bol vlastne akýsi halloveen, o čom sme, prirodzene,  
v tých časoch boja rozkvitajúceho socializmu so zahníva-
júcim imperializmom nemali ani tušenie. Ešteže nám tí 
Američania aspoň s odstupom času otvorilli oči. A nebyť 
ich, dnešné deti u nás by možno o tekviciach skoro nič 
nevedeli. Na rovinu však treba povedať, že sviatok štra-
šidiel, čiže akýsi halloveen, dávno, pradávno predtým 
vymysleli starí Kelti.

Alebo také pukance. Na jeseň sa vždy na dedine lúpala 
a následne, ako sa hovorilo, moržovala a sušila kukurica.  
Z nej sme si vypražili pukance a tie potom pojedali v kine. 
Písal sa asi tak rok 1952-1955. My sme však okrem nedo-
konalej ruštiny iných jazykov neznalí, nevedeli, že poje-
dáme popcorn. Ak by sme to nejakou náhodou vedeli, 
mohli sme byť, aspoň na dedine, už v tom čase svetoví.

Skúste dnes, len tak zo špásu, zájsť do príslušného za-
riadenia a vypýtať si tam pukance. Odpoveď by som si 
naozaj rád vypočul. A len tak na okraj, akési predpražené 
popcornové pukance dnes už dostanete aj v obchode. 
Pekne zabalené vo vrecúšku. Na pár minút ich šupnete 
do mikovlnky a je to. Až tak ďaleko sme to aj u nás, pro-
sím pekne, dotiahli.

Pred časom som si kdesi prečítal, alebo vypočul, že 
na Slovensku sa ohlásila skupina ľudí, ktorí chcú, aby 
sme aj u nás oslavovali Deň nezávislosti. Nedozvedel 
som sa však, nezávislosti od čoho. Osobne by som zopár 
nápadov mal. Ak ide o americký Deň nezávislosti, tiež 
nie som proti. S jedinou podmienkou: že aj Američania 
budú spolu s nami každoročne oslavovať Deň sloven-
skej fujary.

Začal som našou televíziou a ňou aj skončím. V re-
klamnom spote sa mladý muž zastrája, že si nechá narásť 
takú bradu ako Santa. Aby aj tu boli tie správne Vianoce. 
Že by sa americký Santa Claus hotoval na stretnutie s na-
ším Ježiškom na bojovom poli? To vari predsa len nie...

Ak ste tieto moje úvahy dočítali až do konca, žiada sa 
mi zvolať to všadepoužiteľné WOW.

Oskar Král

Čo sme tu mali 
pred slovíčkom WOW?

Zlo je len nedostatok dobra. 
Človek bojuje proti zlu tým, že 

rozširuje dobro. Nie je isté, či sa tým zlo 
potlačí, no ty si vytvoríš svoj priestor, 
kde môžeš uplatniť svoje dobro.“

Ešte o niečom ma tohto-
ročná Bibliotéka presvedčila. 
Ľudia stále čítajú! Petržalská 
strana Dunaja a jej Incheba 
sa stali na štyri dni centrom 
rozumu aj citu. Boli tu bás-
nici, boli tu prozaici, boli tu 
vydavatelia - a boli tu najmä 
ich čitatelia. Známe tváre na 
improvizovaných javiskách  
i v hľadiskách. Priatelia. 

Videla som v týchto dňoch 
film Veľká nádhera. Rodený 
Neapolčan, režisér Paolo Sor- 
rentino, ponúka obraz no-
vinára Jepa (v podaní Toni-
ho Servilla), ktorý prišiel do 
Ríma a nechcel byť svetákom. 
On chcel byť kráľom svetá-
kov! A aj sa ním stal. Vo filme 
ho nájdeme ako jubilanta - má 
šesťdesiatpäť rokov, dosiahol 
všetko, po čom túžil, pohy-
buje sa v tých najskvostnej-

i v hľadisku, v uličkách pome-
novaných po slovenských spi-
sovateľských velikánoch boli 
ľudia, ktorí majú určite svoje 
hodnotové kritériá zasadené 
veľmi rôzne, a predsa necítili 
potrebu súťažiť, bojovať. Roz-
právali sa. Vnímali sa. Lebo 
aký význam majú všetky tie 
smiešne ideologické spory? 
Ako hovorí kráľ svetákov v 
Sorrentinovom filme, slávny 
novinár Jep: Nič iné nie je 
dôležité, len sa majme radi! 
Takí, akí sme. Myslím, že 
dobrá literatúra nám v tom 
pomôže.

Bibliotéka 2013 zavrela 
svoje brány, knihy sú už opäť 
v kníhkupectvách. Ale čakajú 
na nás. Ich posolstvo je, chva-
labohu, čisté. Funguje to.

Gabriela Rothmayerová
foto: Incheba
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ČH Bratislava na známom petržalskom ihris-
ku, ktoré sa prezývalo ,,letisko“, bola svojho 
času významný československý klub, ktorý 
mal v krátkej histórii dve úspešné obdobia. 

Š P O R T

Majstrov sveta v karate má aj Petržalka

Na novembrových maj- 
strovstvách sveta v kara-

te, ktoré organizovala svetová 
asociácia WTKA v talianskej 
Carrare, sa zúčastnili aj zá-
stupcovia petržalského karate 
klubu Seiken Bratislava. Z poč- 
tu viac ako 3-tisíc pretekárov 
zo 64 krajín nás potešili vyni-
kajúce výsledky troch petržal-
ských pretekárov. Počas ná-
ročných troch dní kvalifikácií 
bojovali o miestenku vo finále 
v kategóriách kato a kobudo. 

a trikrát skončil na treťom 
mieste.

Adam Musil (13 rokov) 
sa stal dvojnásobným maj- 
strom sveta, štvornásobným 
vicemajstrom sveta a dvakrát 
bol ocenený bronzovou me-
dailou.

KK Seiken Bratislava nemal 
zástupcu iba medzi prete-
kármi. Naša hlavná trénerka 
Erika Letková pôsobila na 
majtrovstvách sveta ako kouč 
slovenskej reprezentácie. Na-
šich majstrov pripravovala in-
tenzívne na vrchol sezóny už 
niekoľko mesiacov pred šam-
pionátom. Tento obrovský 
úspech povzbudil aj všetky 
deti trénujúce u nás. Uvedo-
mili si ako sa z ich rovesníkov, 
ktorí začínali pred pár rokmi 
v rovnakej telocvični, stávajú 
ich vzory. Táto motivácia je 
prísľubom do ďalších rokov, 
že nájdeme a vychováme ďal-
šie talenty, ktoré nás môžu 
reprezentovať na najvyššej 
úrovni.

 (sei)
foto: autor

Plavecké podujatie bolo 
rozdelené do dvoch dní. 

Pretože sa na 9. ročníku zú-
častnil rekordný počet 174 
plavcov, prvý súťažný deň 
trval až do pol ôsmej večer. 
Po skončení prvej časti pre-
tekov nasledovala večera 
pre všetkých plavcov nazva-
ná Ochutnávka slovensko-
česko-maďarskej kuchyne, 
na ktorú plavci zo všetkých 
troch klubov priniesli domá-
ce špeciality.

Na druhý deň bolo naj-
skôr na programe kultúr-
ne podujatie pre plavcov 
z Čiech a Maďarska, ktorí 
sa zúčastnili na prehliadke 
Múzea dopravy. Zápolenie 
pokračovalo poobede plá-

Trojstretnutie 
najmladších žiakov

vaním plaveckých spôsobov 
znak, motýlik a štafiet voľ-
ným spôsobom. 

Po skončení pretekov 
nasledovalo vyhodnotenie. 
Celkovým víťazom sa stalo 
družstvo Dunaujvarosu, na 
druhom mieste skončil klub 
ORCA Bratislava a na treťom 
plavci z Komety Brno. Plav-
ci ORCA Bratislava získali 
celkovo 29 medailí, z toho  
8 zlatých, 11 strieborných 
a 10 bronzových medailí.  
Z nášho CVČ najviac sa dari-
lo Lucii Adámkovej, Romane 
Jendekovej, Jakubovi Poliači-
kovi, Martnovi Romančíkovi, 
Oliverovi Galasovi.

Mgr. Lukáš Veizer,
CVČ pri ZŠ Pankúchova

Ich niekoľkoročná príprava 
sa nakoniec pretavila na zlato 
v 12 kategóriách, z ktorých si 
odnášajú tituly majstrov sveta. 
Celkovo sa na stupne víťazov 
postavili 25-krát.

Lucia Liptáková (16 ro-
kov) si vybojovala päťkrát titul 
majsterky sveta a jeden titul 
vicemajsterky sveta. Martin 
Kolčák (15 rokov) získal titul 
majstra sveta v štyroch kate-
góriach, v štyroch kategóriách 
získal titul vicemajstra sveta 

Aj tento rok sa v plavárni v Základnej škole 
Pankúchova konali plavecké preteky nazvané 
Trojstretnutie najmladších žiakov za účasti plav-
cov plaveckého klubu ORCA Bratislava, Komety 
Brno a Dunaujvarosu. 

Bývalí hráči ČH spomínali...

Prvé na konci päťdesiatych 
a začiatkom šesťdesiatych 

rokoch, keď sa v ročníku 1958-
1959 stal majstrom republiky. 
Potom však v roku 1962 prišlo 
administratívne rozhodnutie, 
A aj B mužstvo prešlo do In-
teru Bratislava a v ČH ostal 
iba C-tím, ktorý hral v II. tri-
ede. Druhé úspešné päťroč-
né obdobie klub zaznamenal  
v rokoch 1972-1977, keď sa 

,,Na stretnutí sa zúčastnilo 
20 hráčov, Taraba, Michel-
ler, Kayser, Kralovič, Lainc, 
Krištof, Ondreička, Pukalo-
vič, Rosinský, Varadin, Lup-
rich, Ondrejkovič, Jánoš, Ur-
vay, Jánoš, Daňo, Lehotský, 
Popovič, Židovský, Gáborík. 
Medzi nás prišiel uznávaný 
a obľúbený tréner Justín Ja-
vorek. Premietli sme si uni-
kátne zábery z ťažkej prípra-
vy vo Vysokých Tatrách, kde 
sme pravidelne chodili na 
sústredenia a zaspomínali 
sme si aj takto na toto pekné  
a úspešné obdobie. Vtedy sa 
v klube vystriedalo 55 hrá- 
čov, boli medzi nimi aj zná-
mi a uznávaní hráči ako Szi-
kora, Fandel, Jánoš, Luprich, 
Krištof a ďalší. O rok znova 
zorganizujeme stretnutie, ale 
s väčšou účasťou, pozveme 
medzi seba aj bývalých hrá-
čov, ktorí žijú na strednom  
a východnom Slovensku, na-
príklad S. Čecha či Koma-
nického,“ povedal nám Jozef 
Laincz, ktorý bol posledným 
reprezentantom z ČH.

(mv)
foto: autor

postupne prepracoval z divízie 
až do II. celoštátnej ligy, ktorá 
bola v tom čase veľmi kvalitná. 
Prednedávnom Jozef Laincz, 
niekdajší kvalitný futbalista, 
ktorý žije v Petržalke už 30 
rokov, zorganizoval stretnu-
tie tejto gardy a v príjemnom 
prostredí na štadióne ŠKP 
Dúbravka si dvadsať bývalých 
hráčov z tohto obdobia zaspo-
mínalo na vydarenú éru. 

Miestny zväz SDKU-DS v Petržalke sa rozho-
dol podporiť hokejových amatérov v Brati-
slave a na konci novembra zorganizoval pre 
nich medzinárodný hokejový turnaj. 

Medzinárodný hokejový 
turnaj amatérov

Na organizácii turnaja sa 
najviac podieľali Ján Bu-

čan, poslanec MZ v Petržalke 
a predseda poslaneckého klu-
bu SDKU-DS pri MZ v Petr-
žalke, a novozvolený poslanec 
za MZ SDKÚ-DS v Petržalke 
do Bratislavského samospráv-
neho kraja Eduard Demel. Na 
turnaji sa zúčastnilo približne 
80 hráčov z Bratislavy, BSK,  
z Karlových Varov a približne 

20 petržalských zvedavcov 
a fanúšikov. Aj keď hrací čas 
bol 2 x 20 minút, hráči boli 
po každom dueli prepotení do 
poslednej nitky. V zápasoch 
nechýbali ani krásne momen-
ty nacvičených signálov, sťa-
hovačky, kľučky, ale ani napä-
tie, ktoré je korením takýchto 
zápasov a hnalo hráčov k lep-
ším výkonom. 

(mv),  foto: autor



12 • 29. 11. 2013 PETRŽALSKÉ NOVINY

Niektorí Petr-

H E R N E

s umiestnením herne v blíz-
kosti ich domov či školy ich 
detí, musí mať rovnaký názor 
a svojím podpisom na petícií 
potvrdiť 30 % z takmer pol 
milióna Bratislavčanov. Podľa 
zákona sú si rovné Bratislava 
so 17 mestským časťami s naj-
menšou obcou na Slovensku 
- Havranec, kde vám stačí na 
ulici presvedčiť štyroch ľudí 
a máte 30 % rozhodujúcich 
podpisov. 

Nezáujem 
o verejný záujem

Licencie na herne v Bratisla-
ve udeľuje mesto, teda magis-
trát, alebo v prípade napríklad 
videohier ministerstvo fi nan-
cií. Mesto sa obhajuje tým, že 
ak žiadateľ podľa zákona spĺňa 
všetky podmienky, nemá 
možnosť mu nevyhovieť. A ak 
vlani udelil licencie na 70 pre-
vádzok pre videohry, výherné 
automaty a kurzové stávky len 

Vlani novelizovaný zákon 
171/2005 Z. z. o hazard-

ných hrách v paragrafe 35, 
odsek 11 hovorí, že: „...je za-
kázané prevádzkovať výherné 
prístroje, technické zariadenia 
obsluhované priamo hráčmi a 
videohry v školách, školských 
zariadeniach, zariadeniach 
sociálnych služieb pre deti a 
mládež a ubytovní mládeže, 
zdravotníckych zariadeniach 
a v budovách štátnych orgá-
nov. Je zakázané prevádzko-
vať výherné prístroje, tech-
nické zariadenia obsluhované 
priamo hráčmi a videohry, s 
výnimkou ich prevádzkovania 
v herni vo vzdialenosti do 200 
metrov od školy, školských 
zariadení, zariadení sociál-
nych služieb pre deti a mládež 
a ubytovní mládeže.“

Rozhoduje 
iba 150-tisíc podpisov 

Prečo sú herne z tejto 200-
metrovej podmienky vyňaté, 
zákon nehovorí. Takže, ak 
bude vaše dieťa cestou domov 
každodenne míňať lákavo 
pootvorené dvere do prítmia 
herne, nič s tým nespravíte. 
Podľa zákona je to v úplnom 
poriadku. Teda vlastne šanca 
na zmenu tu je, zákon vám 
po novom umožňuje vyjadriť 
svoj nesúhlas petíciou. Pod-
mienkou jej relevantnosti je, 
že ju podporí 30 % obyvateľov 
Bratislavy. Čítate správne, ak 
časť Petržalčanov nesúhlasí 

v petržalskej mestskej časti, je 
naivné sa domnievať, že pred 
udelením licencie skúma, či je 
prevádzkovanie legálneho ha-
zardu na konkrétnom mieste 
aj vo verejnom záujme. Napo-
kon aj zákon to od mesta žia-
da iba v prípade kasín. Takže 
je tu mestská časť, aby narobi-
la poriadky a zastala sa svojich 
obyvateľov. Veľa možností však 
nemá, právomoci mesta, čo sa 
týka licencií, nijako obmedziť 
nemôže. Má teda len pasívne 
prijímať, že jej obyvateľom 
pod oknami vyrastajú herne 
ako huby po daždi? Zákon po 
novom ukladá, že viac ako dva 
výherné automaty môžu byť 
len v samostatnej prevádzke, 
ktorá je stavebne oddelená. A 
tu je práve priestor pre mest-
ské časti zasiahnuť do procesu 
v pozícii stavebného úradu. 
Okrem toho, začiatkom tohto 
roka v Petržalke vstúpilo do 
platnosti Všeobecne záväzné 

Herňa pri základnej škole?
V súlade so zákonom
Zrekonštruované Vlastenecké námestie bolo ofi ciálne odo-
vzdané do užívania občanom koncom roka 2011. V marci 
tohto roka im k novej dlažbe, lavičkám a osvetleniu pribu-
dol bonus – herňa. V budove 
potravín, kúsok od pošty. 
Aby ju naozaj nik neprehliadol, 
ani deti a mládež z neďalekej 
základnej a strednej školy, 
dostala spomínaná budova 
najprv obrovský farebný pútač.
Ten neskôr nahradil o čosi decentnejší redizajn celej fasády.

nariadenie (VZN) o pravid-
lách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb v 
živnostenskom podnikaní. To 
sa týka aj herní, teda samotná 
mestská časť rozhoduje odke-
dy a dokedy budú otvorené. 

Zákony 
na prospech koho?

Otázkou je, pre koho je 
dobrý novelizovaný a podľa 
predkladateľov „sprísnený“ 
zákon o hazardných hrách, 
ktorý tak oklieštil práva sa-
mospráv pri spravovaní ha-
zardu na ich území. A prečo 
bratislavský magistrát bez 
námietok súhlasí, že len on 
presne vie, koľko herní a kde 
presne ich každá mestská časť 
potrebuje? Tuší vôbec magis-
trát a parlamentní poslanci, 
aký názor majú občania – ich 
voliči? Ľudia, ktorí svoju štvrť 
považovali za príjemné a po-
kojné miesto, dnes sa začínajú 
báť, ako rozhodnutie „zhora“ 
ovplyvní ich život. Frustrova-
ní pocitom bezmocnosti, že 
za nich rozhodujú iní. A zaují-
ma to tých „iných“ vôbec? 

Keď sa obyvatelia Wolkro-
vej ulice, ktorá je k herni na 
Vlasteneckom námestí naj-
bližšie, dozvedeli o plánovanej 
prevádzke, neostali nečinní. 

Zorganizovali petíciu a oslo-
vili petržalskú samosprávu. 
Tá, ako sme spomínali, licen-
cie herniam nevydáva, to je 
v kompetencii hlavného mes-
ta alebo ministerstva fi nancií. 
Má len právomoci v staveb-
nom konaní a rozhodovaní o 
prevádzkovej dobe. A nádej, 
že sa tento stav bezmocnosti 
možno zmení. O opätovnú 
novelu zákona 171/2005 Z. z.
o hazardných hrách sa totiž 
pokúša trojica poslancov NR 
SR. Ich cieľom je prinavrátiť 
účinné rozhodovacie právo-
moci obciam, mestským časti-
am a občanom. Tak, aby moh-
li regulovať, obmedziť alebo 
zakázať jednotlivé druhy ha-
zardných hier na svojom úze-
mí. Novela tiež dáva priestor 
na iniciatívu občanov, keď 10 
% oprávnených voličov môže 
požiadať petíciou o zákaz ur-
čitého druhu hazardných hier. 
A ak tejto požiadavke obča-
nov obecné, resp. mestské za-
stupiteľstvo nevyhovie, bude 
musieť o tejto petícií občanov 
vyhlásiť miestne referendum. 
Tento návrh novely zákona 
chce predložiť KDH už kon-
com novembra na 26. schôdzi 
Národnej rady SR.

Michaela Dobríková
foto: M. Podlesný

Letná dočasná - výzdoba- herne na Wolkrovej

Herňa na Černyševského ulici, sotva 5 minút chôdze 
od tej na Wolkrovej

Súčasnosť
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Mechanizmus schvaľovania 
a prideľovania licencií

Podľa spomínaného zákona obec udelí 
individuálnu licenciu na prevádzkovanie ha-
zardných hier prostredníctvom výherných 
prístrojov žiadateľovi, ktorý predloží úplnú 
žiadosť o jej udelenie a preukáže splnenie 
podmienok ustanovených v tomto zákone, 
a to do 15 dní od jej predloženia. Ide o ob-
ligatórne ustanovenie zákona! To znamená, 
že hlavné mesto je povinné žiadateľovi indi-
viduálnu licenciu udeliť. Licencia je v zmys-
le zákona udeľovaná na obdobie jedného 
kalendárneho roku a udeľuje sa prevádzko-
vateľom hazardných hier, ktorými môžu byť 
akciové spoločnosti alebo spoločnosti s ru-
čením obmedzeným, nie herniam.

Zisky z herní 
a výherných automatov

Z prevádzkovania hazardných hier sa od-
vádzajú odvody do štátneho rozpočtu vo výš-
ke taxatívne stanovenej zákonom. Zisk z pre-
vádzkovania je zdaňovaný v zmysle platných 
predpisov. Do rozpočtu hlavného mesta ide 
príjem v podobe správneho poplatku za ude-
lenie individuálnej licencie na prevádzkovanie 
hazardných hier prostredníctvom výherných 
prístrojov vo výške 1 500 eur za každý výher-
ný prístroj, za zmenu individuálnej licencie vo 
výške 200 eur a za vydanie vyjadrenia k umiest-
neniu technických zariadení alebo zariadení 
používaných pri prevádzkovaní videohier vo 
výške 100 eur.
V roku 2012 bol príjem mesta v oblasti ha-
zardných hier nasledujúci: 
- správny poplatok za výherné prístroje 
  1 772 785 eur
- správny poplatok za zmenu licencie 
  11 900 eur
- odvody z ostatných hazardných hier 
  2 372 528 eur
- úroky z omeškania
  2 390 eur

Komunikácia magistrátu 
so samosprávami MČ

Ako sme už uviedli, licencia na prevádzko-
vanie hazardných hier prostredníctvom výher-
ných prístrojov sa v zmysle zákona musí udeliť, 
ak prevádzkovateľ predloží úplnú žiadosť o 
jej udelenie a preukáže splnenie podmienok 
ustanovených v zákone. Individuálnu licen-

Vyjadrenie hlavného mesta

ciu pri ostatných hazardných hrách vydáva 
Ministerstvo � nancií SR po splnení zákonom 
stanovených podmienok. Mestské časti nemô-
žu zasiahnuť do udeľovania individuálnych 
licencií na prevádzkovanie hazardných hier 
prostredníctvom výherných prístrojov. Podľa 
nášho názoru môžu MČ ovplyvniť prevádz-
kovanie hazardných hier prostredníctvom re-
gulácie prevádzkovej doby v takýchto zaria-
deniach, stavebným konaním atď. Túto oblasť 
môže regulovať mestská časť príslušným VZN 
a ovplyvniť tým rozsah prevádzkovania hazard-
ných hier. 

Petícia podľa novelizovaného zákona
Treba uviesť ešte jednu skutočnosť. Novela

zákona účinná od 1. 1. 2013 umožňuje obci pri-
jať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým usta-
noví, že nie je možné prevádzkovať na jej území 
zákonom vymedzené druhy hazardných hier za 
predpokladu, ak sa obyvatelia obce petíciou sťa-
žujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v sú-
vislosti s hraním hazardných hier. Takúto petíciu 
musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce 
(t. j. obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy), 
ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Obmedzenie ha-
zardných hier môže byť len celoplošné a musí sa 
vzťahovať na všetky hazardné hry. Mesto nemá 
možnosť obmedziť prevádzkovanie hazardných 
hier prostredníctvom výherných prístrojov v či-
astočnom rozsahu (počet výherných prístrojov, 
ulica, prevádzka, mestská časť a pod.).

Verejný záujem?
Otázku verejného záujmu rieši zákon o ha-

zardných hrách len v súvislosti s licenciou na 
prevádzkovanie hazardných hier v kasíne. Pri 
ostatných druhoch hazardných hier sa na ve-
rejný záujem neprihliada. Otázku herní rieši 
zákon o hazardných hrách, podľa ktorého je 
možné prevádzkovať výherné prístroje, tech-
nické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a 
videohry aj vo vzdialenosti do 200 m od školy, 
školských zariadení, zariadení sociálnych slu-
žieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, ak 
sú umiestnené v herni. 

Na záver chceme zdôrazniť, že mesto je 
otvorené aktivitám mestských častí, konzul-
táciám s nimi v tomto smere a nebráni sa ich 
konkrétnym požiadavkám.

Mgr. Daniela Rodinová,
vedúca referátu mediálnej komunikácie, 

hlavné mesto SR Bratislava

V zmysle zákona o hazardných hrách (č. 171/2005 Z. z.) obec, t. j. hlav-
né mesto SR Bratislava, vydáva: individuálnu licenciu na prevádzkova-
nie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, súhlas 
na umiestnenie stávkovej kancelárie, súhlas na prevádzkovanie binga 
na svojom území, vyjadrenie k umiestneniu kasína na svojom území, 
vyjadrenie k umiestneniu technických zariadení obsluhovaných pria-
mo hráčmi alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier.

Nerezové � aše
Vodné � ltre
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Psychológ? 
Ja ho určite nepotrebujem! 
Služby psychológov sa v po-

sledných rokoch celkom vý-
razne rozšírili. Sú oveľa prirodze-
nejšou súčasťou našich životov 
ako v minulosti, ale aj napriek 
tomu sa pomerne často stretáva-
me s názorom, že „ja psychológa 
nepotrebujem, ja som normálny“, 
alebo sa nám návšteva u neho 
spája s akýmsi ohrozením, nepo-
hodou a hanbou. 

Keď chodievam do petržal-
ských škôl pracovať s triednymi 
kolektívmi, často používam na 
vysvetlenie práce psychológa 
porovnanie so zlomenou nohou. 
Určite sa zhodneme na tom, že ak 
by si ktokoľvek z nás zlomil nohu, 
jedno z prvých riešení by bolo vy-
hľadanie lekárskej starostlivosti a 
nenechal by to tak v nádeji, že  to 
hádam rozchodí. 

Podobne je to, aj keď sa akým-
koľvek spôsobom zraní duša, 
naše prežívanie, city k iným, zmä-
tok v úlohách rodiča, žiaka, part-
nera či zamestnanca, všetko to 
a mnohé iné zranenia potrebujú 
ošetrenie. A rovnako, ako by sme 
sa pokúšali rozchodiť zlomenú 
nohu, prinieslo by to veľa bolesti 
a iných zranení, tak aj ignorova-

nie a nezáujem o naše vnútorné 
psychické zranenia prináša svoju 
daň v podobe nepohody, nezá-
ujmu, ľahostajnosti, povrchného 
prežívania a straty radosti z vecí 
a ľudí okolo seba. Práca psycho-
lóga má svoj význam, psychológ 
sa stáva akýmsi sprievodcom pri 
uzdravovaní duše, ponúka nám 
spôsoby ako rehabilitovať, ale 
samotné cvičenie ostávajú aj tak 
na nás. 

Záleží na každom z nás, aby si 
zvážil, že či to, čo prežíva, je zra-
nenie, ktoré dokáže vyriešiť sám, 
a kedy je to už niečo, čo trvá pri-
dlho, prináša čoraz viac bolesti, 
strácame sa v tom a nezvládame 
to. Rozhodnutie je na nás, ale ve-
domie, že v tom nemusíme ostať 
sami, môže byť otvorenou ponu-
kou pre každého z nás...

Mgr. Lenka Zeleníková,
psychologička CPPPaP V



14 • 29. 11. 2013 PETRŽALSKÉ NOVINY

Kalamita a jej následky

Kľúčové kompetencie sú 
priamo ovplyvňované 

kvalitnými aspektmi ako roz-
sah, presnosť, plynulosť, in-
terakcia a koherencia. 

Živý projekt
Živým projektom Wie schmeckt die Welt 
sme na hodine nemeckého jazyka vyme-
dzili prostredníctvom ovládania úrovne 
cudzieho jazyka žiaka rámec pre harmoni-
záciu dosiahnutých jazykových kompeten-
cií, pričom kľúčovými kompetenciami 
v oblasti jazykovej prípravy bolo: porozu-
mieť (počúvať), hovoriť (ústna interakcia, 
samostatný ústny prejav) a písať. 

lo v nej počuť v tento deň ok-
rem nemčiny žiaden iný jazyk. 
Žiaci sa zahrali na kuchárov, 
čašníkov a hostí. Nezabud-
li ani na vedenie školy, pani 
učiteľky a spolužiakov z iných 
tried. Modelová situácia sa žia-
kom páčila. Na základe toh-
to projektu im nebude robiť 
problém navštíviť reštauráciu 
v susednom Rakúsku.

ZŠ Holíčska

Š K O L S T V O

Farebnejšie 
miesto pre deti
Program AVENT pre 
materské školy od-
štartovala spoločnosť 
Philips AVENT s cieľom 
sústrediť sa na mater-
ské školy a obdarovať 
tie z nich, ktoré sú 
najviac motivované 
a najaktívnejšie.
 

Vytvorením programu 
pre materské školy chce 

spoločnosť vyjadriť rešpekt 
k obetavosti a zanieteniu za-
mestnancov škôl pre svoje 
povolanie a zároveň by rada  
niečím prispela k ich kaž-
dodennej práci. Sú to napr. 
dekorácie na výzdobu stien 
miestností, vďaka ktorým 
budú vyzerať zábavnejšie a 
príťažlivejšie, či dodanie výu-
kových materiálov pre sku-
piny predškolských detí rôz-
neho veku. Vďaka programu 
sa stanú všetky zúčastnené 
materské školy veselším a fa-
rebnejším miestom pre deti. 
Tiež verí, že darčeky budú 
podporovať prácu učiteľov 
pri rozvíjaní nových zručnos-
tí a schopností detí. Preto 
odporúča všetkým rodičom, 
aby sa aktívne podieľali na 
vytváraní a udržiavaní online 
pro� lu materskej školy svojho 
dieťaťa. Na základe poradia 
registrácie sa Materská škola 
Bulíkova 25 nachádza medzi 
prvými 100 zaregistrovaný-
mi zariadeniami v programe 
AVENT pre materské školy. 
Ďalšie pôsobenie v súťaži je 
podmienené hlasovaním na 
adrese http://aventpreskol-
ky.sk/kindergarten/44.

Mgr. Soňa Hanzalová, 
riaditeľka materskej školy

Uplatnili sme ovládanie ja-
zykovej a interkultúrnej di-
menzie, čo umožňuje žiakovi 
prispôsobiť sa od najnižšej 
úrovne ovládania jazyka 

zásadám sociálnej kohézie 
v cieľovej oblasti – v reštau-
rácii. Cieľom bolo spájať aj 
interkultúrne kompetencie, 
t. j. znalosti o rôznych etnic-
kých, kultúrnych a sociálnych 
skupinách žijúcich v európ-
skej spoločnosti a akceptácia 
ľudí a ich stravovacie návyky 
z iných kultúr s ich rozdiel-
nym správaním a hodnotami.
Žiaci si podľa vlastnej voľby 
priniesli vlastnoručne zhoto-
vené pokrmy charakterizu-
júce jednotlivé krajiny sve-
ta. Prestreli stoly, pripravili 
si vlastný nápojový a jedálny 
lístok. V tento deň sa ich trie-
da zmenila na reštauráciu, 
v ktorej sa ponúkali špeciality 
z rôznych kútov sveta. Nebo-

Prečo mladým 

Poslanci schválili doplňu-
júci návrh, aby Petržalke 

vrátené byty (ako časť ceny 
za odpredaj) boli prednost-
ne ponúknuté na prenájom 
mladým, začínajúcim uči-
teľom základných škôl (ZŠ) 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Petržalky. Ponuka obce sme-
rovala aj k pedagogickým 
zamestnancom materských 
škôl (MŠ). V krátkej diskusii k 
tomuto návrhu zazneli otáz-
ky: Prečo práve učiteľom? 
Prečo nie napríklad zdravot-
ným sestrám?!

Dôvod je prostý a reaguje 
len na aktuálnu situáciu (nie-
len) v petržalskom školstve. 
Návrh reagoval na signály, 
ktoré na pracovnom stretnutí 
so školskou komisiou zastu-
piteľstva uvádzali začínajú-
ci učitelia. Popri mizernom 
plate, zvyčajne musia bývať v 
spoločnej domácnosti u rodi-
čov a so súrodencami. Najvi-
ac ich trápi to, že majú obme-
dzené možnosti na prípravu 
na jednotlivé vyučovacie ho-
diny, ktoré sú dnes povinnou 
súčasťou učiteľského povola-
nia, ďalšie vzdelávanie, odpo-

Prečo mladým učiteľom áno?!
Miestne zastupiteľstvo Petržalky schválilo predaj tzv. Modrého 
domu na Čapajevovej ulici 3 súkromnému investorovi, ktorý od-
stráni zdevastovanú budovu a postaví namiesto nej bytový dom s 
nájomnými bytmi. Po jeho skolaudovaní odpredá za 1 euro späť 
do vlastníctva mestskej časti 10 bytov v bytovom dome 
(z toho 5 jednoizbových a 5 dvojizbových).

prospech obce, mladej a naj-
mladšej generácie, rodičov.

Už je len na koncipientoch 
nájomnej zmluvy, aby subjek-
tívne dôvody ukončenia pra-
covnoprávneho pomeru uči-
teľa boli dôvody na ukončenie 
nájmu a odovzdanie učiteľské-
ho bytu pre ďalšieho začínajú-
ceho učiteľa.

http://www.miloscernak.sk/
Ing. Miloš Černák, 

(poslanecký klub Smer-SD, 
SNS, SF, OK)

činok... Zároveň sú obmedze-
né možnosti, aby mladý človek 
s náročným povolaním učiteľa 
mohol prirodzene budovať 
svoj súkromný život, vzťahové 
a relaxačné aktivity... Kompli-
kácie so stabilizáciou perso-
nálneho stavu učiteľov avizo-
vali riaditelia škôl i príslušné 
oddelenie miestneho úradu.

Aký je teda stav pedagogic-
kých pracovníkov v Petržal-
ke? Podklady na analýzu ZŠ 
predložilo Oddelenia škol-
stva, kultúry a športu MÚ 
Petržalka:
• vekový priemer je 50 - 55 

rokov
• z celkového počtu 560 - 

565 pedagogických pra-
covníkov je 50 - 53 učiteľov, 
pôsobiacich 0 – 3 roky na 
škole, teda 8,85 %.

Omladiť stav, kontinuálne na-
hrádzať odchádzajúcich uči-
teľov - dôchodcov a perspek-
tívne zapracovať do práce ZŠ 
nové kádre je v podstate úloha 
každého riaditeľa ZŠ v Petr-
žalke. Ak teda chce Petržalka 
stabilizovať plánované stavy 
pracovníkov v školstve, musí 
pre to niečo motivačné urobiť!

Malometrážne nájomné 
byty budú (by mohli byť) po-
hnútkou, aby mladí učitelia, 
z dôvodov platových a exis-
tenčných nezavesili remes-
lo na klinec a zostali verní 
tomu, na čo sa pripravovali 
počas štúdia. Školská politika 
mestskej časti, popri údržbe 
a obnove školských zaria-
dení, preukazuje tým novú 
dimenziu na vytváranie op-
timálnych, perspektívnych 
podmienok zabezpečenia 
vzdelávacieho procesu. Na 

Vianočný svet rozprávkových príbehov je názov pred-
vianočnej výstavy pre malých čitateľov Miestnej knižnice 
Petržalka. V pobočke Proko� evova 5 ju otvoria 5. decem-
bra o 15. h a potrvá do 5. januára.  Tvoria  ju originálne 
postavičky postavičiek českej spisovateľky, gra� čky a ilu-
strátorky Vítěslavy Klimtovej. 

Mikuláš v knižnici. Aj tento rok navštívi detských čitateľov 
Mikuláš so svojimi rozprávkovými pomocníkmi. Za peknú 
básničku či pesničku deti odmení sladkou odmenou. S Mi-
kulášom sa môžete stretnúť 6. 12. od 11. do 14. h v poboč-
kách Proko� evova 5, Lietavská 14, Dudova 2, Furdekova 1, 
Vavilovova 24 a Vyšehradská 27.

(upr)

   Náš tip



29. 11. 2013 • 15PETRŽALSKÉ NOVINY

Po ceste sme sa zastavili 
pre moju pani profesorku, 

ktorá absolvovala túto cestu 
do Ruska so mnou. Cesta do 
Viedne nám trvala dve hodiny, 
ale nás ešte čakal let z Vied-
ne do Moskvy o 0.15 h. Prešli 
sme mnohými kontrolami, 
kým sme sa dostali do lietadla. 
Konečne nastala chvíľa odletu. 
Celú cestu som sa pozerala na 
vysvietené mestá z oblakov  
a všetko mi pripadalo také 
maličké. Let trval dve a pol 
hodiny, cesta ubehla rých-
lo a ani sme sa nenazdali a 
už sme boli na letisku s ná-
zvom Šeremetevo. Tam pri-
šla na mňa únava, keďže sme 
pristáli o pol šiestej ráno, no 
netušila som, že ešte taká 
dlhá cesta lietadlom nás čaká 
do Astrachánu. O 11. pred- 
poludním sme už boli v hoteli 
Azimut v Astracháne. 

Začal sa nám program. Ve-
černá prechádzka pri rieke 
Volge, ktorá sa nachádzala 
hneď oproti hotelu. Atrachán 
je ,,malé“ čisté mestečko s mi-
lými ľuďmi. Sprevádzala nás 
pani, ktorá nás informovala  
o meste, rieke a ďalších zaují-
mavých skutočnostiach z his-
tórie a súčasnosti mesta. Po 
zoznámení s mestom sme do-
stali organizačné pokyny, tý-
kajúce sa nášho pobytu. Hneď 
na ďalší deň sme išli ráno do 
divadla, v ktorom sa usku-
točnilo otvorenie 11. ročníka 
medzinárodnej súťaže Zelená 
planéta očami detí. Každo-

ryby, jesetera, do rieky Volgy. 
Išlo o symbol súťaže. Prišli 
sme na dané miesto na ná-
breží. Námorníci tam stáli  
v rade, v pozore a každý držal 
v ruke dva balóny. Nasledova-
lo niečo, na čo nikdy nezabud-
nem. Reportérka zavolala na 
scénu hlavnú organizátorku 
súťaže Marínu Valentínovnu 
Medvedevu, jedného chlapca 
z Kazachstanu a vyzvali re-
prezentantku Slovenska, teda 
mňa, aby sme k nej podišli. 
Potom sme spoločne kráčali 
popri vojakoch po červenom 
koberci až k bazénu, v ktorom 
boli ryby. Ulovila som jedného 
jesetera a hodila ho do vody 
s tým, že som si niečo želala. 
Súčasne všetci vypustili svoje 
balóny a o chvíľočku bola ob-
loha plná modrých a bielych 
letiacich balónikov. Tá atmo-
sféra, hudba, balóny... nemala 
som slov. Po programe sme sa 

ročne sa koná v Ruskej federá-
cii. Atmosféra bola priateľská. 
Vystupovali žiaci z miestnych 
škôl, ktorí mali krásne kostý-
my, obrovský talent, dokonca 
ma prekvapili aj tým, s akou 
neuveriteľnou radosťou a pre- 
žívaním vnímali svoje vy-
stúpenie. Na javisku nechýbali 
ani sponzori, ktorí za nezištnú 
pomoc Zelenej planéte do-
stávali ocenenia. Patril k nim 
aj astrachánsky gubernátor 
Alexander Alexandrovič Žil-
kin. Bola to pre nich aj pre 
nás veľká udalosť. Nechcela 
som veriť vlastným očiam a 
ušiam, keď nás priamym pre-
nosom z kozmu pozdravovali 
ruskí kozmonauti a veľa iných 
osobností. Po skončení sláv-
nostného ceremoniálu nás 
čakala prehliadka astrachán-
skeho kremľa a prírodovedné-
ho múzea. Aj napriek nepriaz-
nivému počasiu sa mi v kremli 
veľmi páčilo. Veľké chrámy, 
hradby, ale aj veže boli vysoké  
a z bieleho kameňa. Dokonca 
z jednej veže bol výhľad na 
celé mesto. Toľko vežičiek, 
domov a mostov... A potom, 
že vraj Atrachán je „malé mes-
to“! Áno, pre Rusov. Keďže má 
iba jeden a pol milióna obyva-
teľov. Je to mesto, kde je všet-
ko „nedalekó“, aj keď sa hovorí  
o trojkilometrovej vzdialenos-
ti. Nasledujúci deň, bol pre 
mňa veľkým dňom, pretože 
som prezentovala svoju prácu 
pred porotou, ktorá ju potom 
ohodnotila. Pred vystúpením 

som bola veľmi nervózna  
a bála som sa, pretože som 
tam bola jediná súťažiaca, kto-
rá reprezentovala Gymnázium 
Alberta Einsteina v Bratislave 
a zároveň celé Slovensko. Na-
koniec prezentácia dopadla 
nad moje očakávania. Zvládla 
som to! Veľkým a zároveň veľ-
mi milým prekvapením bolo 
vyhodnocovanie jednotlivých 
prezentácií. Ocenenie mohlo 
získať iba päť z nich. A ja som 
sa stala víťazkou konkurzu 
Najlepšia prezentácia v prí-
rodovednej činnosti detských 
organizácií XI. medzinárod-
ného detského ekologické-
ho fóra Zelená planéta 2013, 
ktorá sa niesla v duchu Roka 
ochrany okolitého životného 
prostredia. 

Po prezentáciách sme sa 
zúčastnili na programe, kto-
rý bol veľmi dôležitý pre túto 
súťaž, vypúšťania chránenej 

Celý víkend som sedela nad počítačom  
a pripravovala som prezentáciu do Ruska. 
Bolo 8 hodín pred odletom a ja som nemala 
ani len pobalené veci, nehovoriac 
o prezentácii, ktorú som sa mala naučiť 
naspamäť. Keď nastala ôsma hodina večer, 
konečne som zatvorila kufor, ktorý našťastie 
nepresahoval váhu, a vyštartovali sme 
do Viedne na letisko. 

Deväť diplomov 
a jeden jeseter

s pani profesorkou išli popre-
chádzať po meste. Keďže sme 
mesto nepoznali, stalo sa, že 
sme sa museli pýtať miestnych 
obyvateľov. Stretli sme sa s 
neskutočnou ochotou, ústre-
tovosťou a láskavosťou ľudí, 
ktorí nám vždy ukázali cestu, 
poradili, dokonca nás aj od-
prevadili na miesto, ktoré sme 
hľadali.

Nebolo by Rusko Ruskom, 
keby sme si nepochutili aj na 
typickom jedle, na ,,blinách“, 
čiže palacinkách so zmrzlinou 
a ,,varénjem“. Po príchode do 
hotelu sme porozdávali su-
veníry, ktoré sme priviezli zo 
Slovenska. Každému obdaro-
vanému vyčarili úsmev na tvá-
ri. Nasledujúci deň nás čakalo 
vyhlasovanie cien, na ktoré 
som sa tešila. Obliekla som si 
elegantné červené šaty a netr-
pezlivo som čakala, kým pove-
dia moje meno a pôjdem si po 
diplom na pódium. Nakoniec 
naše Gymnázium Alberta Ein-
steina z Bratislavy získalo de-
väť diplomov. Z nich dva zís-
kala naša škola za formovanie 
ekologickej kultúry mládeže  
a ochranu kultúrneho dedič-
stva rodného kraja. Nasle-
dujúce ráno sme odchádzali 
domov, a tak sme popoludnie 
strávili na nábreží Volgy.

 Príprava a samotná pre-
zentácia boli náročné, ale 
napriek tomu som veľmi 
rada, že som sa na nej mohla 
zúčastniť. Veľká vďaka patrí 
nášmu vedeniu školy, pani 
riaditeľke Drahomíre Kova-
říkovej, pani zástupkyni Eve 
Vrbanovej a pani profesorke 
triednej Marte Vizsgyákovej. 
Takisto vyslovujem veľké „ďa-
kujem“ všetkým sponzorom, 
ktorí nám prispeli na cestu. 
Bez nich by sme naše malé, 
ale krásne Slovensko nemoh-
li reprezentovať. Ďakujeme 
pani Šmálovej, pánovi Per-
nischovi, pánovi Perlovské-
mu a bývalým žiakom, ktorí 
s láskou spomínajú na svoju 
školu, za nezištnú finančnú 
pomoc. Pevne dúfam, že so 
Zelenou planétou bude naše 
gymnázium naďalej spolupra-
covať, získame nové ocenenia 
a ďalší moji spolužiaci budú 
obohatení o úžasné zážitky  
v Rusku. 

Anna Pernischová, 
študentka Gymnázia 

Alberta Einsteina, 2.D.
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Staroba je výzva. Pripomí-
na nám, aby sme nestrá-

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

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

mesiac, ale každý deň v roku.
Pri príležitosti Mesiaca 

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

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

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

Š K O LY

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

Zuzana Michaleková

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

Každý malý chlapec bude 
raz aj dedko. Každé dievča 

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

V jedno októbrové pred-
poludnie nás prvostup-

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

Najlepšia na celej akcii 
bola príprava. Dobre sme sa 

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

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

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

Siedmaci zo ZŠ 
na Nobelovom námestí 6

S jedlom prišiel smiech

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

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

Fotografi e z našej návštevy si môžete pozrieť 
v sekcii GALÉRIA

Sloboda zvierat

Š K O LY / I N Z E R C I A

Je 19. október, sobota 
predpoludním, do školy 
prichádzajú prví nedočkaví 
návštevníci. A veru sa majú 
na čo tešiť. Čakajú na nich 
zaujímavé činnosti. Pre ma-
lých vedátorov je priprave-
né pozorovanie živočíšnych 
buniek pod mikroskopom, 
aktivity na interaktívnej ta-
buli a neodmysliteľné prá-
ce na počítačoch, pokusy 
v chemickom laboratóriu, 
zdokonalenie sa v cudzích 
jazykoch formou hier, či 
možnosť vyskúšať si zruč-
nosť a tvorivosť v pracovnej 
dielni a vlastnoručne vyro-
biť darčekový predmet.

Pre najmenších sú pripra-
vené rôzne hry, súťaže, hla-
volamy a výtvarné aktivity, 
zo školskej kuchynky sa šíria 
lákavé vône čerstvo upeče-
nej štrúdle, na ktorú rodičia 
s deťmi očistili a postrúhali 
jablká. Za splnenú aktivitu 
každý získa písmenko do 
tajničky.

Na záver je pre veľkých 
aj malých pripravené ob-

Dudova je super!

čerstvenie v podobe vo-
ňavej štrúdle, kávy, čaju 
a nechýba ani vyhodnote-
nie absolvovaných činnos-
tí. Nikto neodíde domov 
naprázdno. Po vylúštení 
tajničky - Dudova je su-
per! - čakajú na všetkých 
sladkosti a drobné darčeky. 
V školskej kronike pribúda-
jú pozitívne hodnotenia, 
rodičom aj deťom sa po-
dujatie páči. 

Stretneme sa opäť o rok? 
Určite áno. Budeme veľmi 
radi, ak sa Deň otvorených 
dverí stane súčasťou a pek-
nou tradíciou našej školy.

Beatrica Holíková

Na základe minuloročných skúseností a po-
zitívnych ohlasov pripravila ZŠ Dudova Deň 

otvorených dverí.

inzNEO-SK-Optika-125x60mm-vyber.indd   1 11/21/13   7:09 PM

Keď umenie spája
Základná umelecká škola pô-

sobiaca v Petržalke na Dali-
borovom námestí 2 usporiadala 
galakoncert talentovaných žia-
kov ZUŠ s Richardom Rikkonom. 

Pri vstupe do koncertnej sály 
upútali vystavené práce žiakov 

výtvarného odboru. Pred zapl-
nenou sálou sa predstavili žiaci 
klavírneho, dychového oddele-
nia, huslisti a mladí nádejní spe-
váci. Oživením programu bolo 
vystúpenie komorného spe-
váckeho zoskupenia s komor-

ným sláčikovým obsadením 
a s klavírnou podporou klavír-
neho virtuóza Richarda Rik-
kona. Zlatý kliniec programu 
patril Samuelovi Tomečkovi, 
ktorý ako bývalý žiak ZUŠ za-
spieval dve piesne zo svojho 
repertoáru.

(ses) 

Váš profil:
 výučný list / stredoškolské vzdelanie    
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Pracovná náplň:
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Príprava na budúce úlohy:

 

Hľadáme vhodných kandidátov na pozíciu

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

 Bratislava Jiráskova/Betliarska
Predavač/ka, pokladník/čka

–
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Vianoce v Petržalke

Nedávno sa v pobočke Miestnej knižnice 
Petržalka na Vavilovovej 26 uskutočnilo 
ďalšie z radu cestovateľských stretnutí. 

Vysokoškolský pedagóg, 
politológ, spisovateľ, ale 

predovšetkým skúsený ces-
tovateľ Prof. PhDr. Svetozár 
Krno, CSc. početným hosťom  
porozprával o svojej ceste Čí-
nou. Zameral sa na kantón 
susediaci západne s Tibetom 
– Sečuán. Okrem pamiatok 
Svetového kultúrneho dedič-
stva UNESCO, ku ktorým 
patrí aj unikátna 71-metrová 

Zo Sečuánu do knižnice

socha Budhu v Lešane, autor 
porozprával o zaujímavých 
zážitkoch, skúsenostiach  
a obyčajach z miest, ktoré vy-
hľadávajú práve nekonvenční 
cestovatelia. 
Aj prostredníctvom PN sa 
chceme pánovi profesorovi 
Krnovi srdečne poďakovať -  
s nádejou, že sa v budúcnosti 
stretneme pri podobne púta-
vom rozprávaní.        (upr)

Hneď na začiatku decembra sa v našej mestskej časti začí-
najú oslavy Vianoc. A budú rozhodne bohaté. Mestská časť 
pripravila pre Petržalčanov až do 20. decembra množstvo 
zaujímavých podujatí. Petržalské Vianoce sa budú odohrá-
vať predovšetkým v priestore Vianočných trhov medzi Tu-
polevovu a Jiráskovou pri Chorvátskom ramene. 

6. 12. o 16. h - Príchod Mikuláša na koči. 
Mikuláš odštartuje svoju púť pred fontánou pred Tech-
nopolom a spolu so svojím sprievodom pôjde popri 
Chorvátskom ramene až na Vianočné trhy. 
Program: Mikuláš, mažoretky, detský folklórny súbor Lúč-
ka, deti z materských škôl.

6. 12. o 17. h - Slávnostné otvorenie Vianočných trhov
Program: Detský folklórny súbor Lúčka, hudobná skupina 
Vidiek / Bukasov masív.

7. 12. o 17. h - Folkové Vianoce
Program: Vystúpenie skupín Sklo, Rolničky a Prešporok.

8. 12. o 17. h - Idú mladí vinšovníci
Prezentácia materských a základných škôl a umeleckej 
školy.

13. 12.o 17. h - Vianočné koledy, zvyky a obyčaje
Program: Detské folkórne súbory Kultúrnych zaradení Pe-
tržalky – Lúčka, Hájenka a Jarabinka a mládežnícky súbor 
Poleno

14. 12. o 17. h - Hudobné Vianoce
Program: Z. Homolová, S. Horňáková, Z. Suchánková, sku-
pina BANDA

15. 12. o 17. h - Folklórne Vianoce
Program: Ekonóm, Partia, Kubánkov sen

20. 12. o 17. h - Vianočný chorál/pastorále
Program: Cirkevné spevácke zbory, seniorské spevácke 
zbory, Bratislavský chlapčenský zbor / Canens – dievčen-
ský spevácky zbor

DK Zrkadlový háj
3. 12. o 14. h – Daruj hračku kamarátovi

Kostol Svätej Rodiny
10. 12. o 19. h - FRAGILE – koncert, na ktorý srdečne po-
zýva starosta Vladimír Bajan
Program: Braňo Kostka, Soňa Norisová, Jana Golisová, 
Helena Krajčiová, Svetlana Rymarenko, Slavo Košec-
ký, Vilo Csontos a Kamil Mikulčík zaspievajú na jedi-
nom vianočnom koncerte v Bratislave. Priestor kostola  
a „fragilovská energia“ sú zárukou vytvorenia neopako-
vateľnej vianočnej atmosféry. Vstupenky sú v predaji  
v pokladniciach KZP a v sieti Ticketportal.

(red)

Olympijské festivaly detí 
a mládeže Slovenska sú 

najväčším celoročným projek-
tom Slovenského olympijské- 
ho výboru. Pod záštitou pre-
zidenta SR sa konajú každo-
ročne už od roku 2008. Cieľom 
organizovania festivalov je 
podnietiť zodpovedných, aby 
pochopili význam športovania 
nielen pre zdravý vývoj detí  
a mládeže, ale aj vzbudili ich 
záujem o šport a získali ich pre 
aktívne a pravidelné cvičenie. 

Olympijský festival nádejí 
odštartoval tradičný päťtýž-
dňový festival Dni Petržalky  
v júni tohto roku. Okrem cien, 

ktoré po vyhodnotení zápole-
nia získajú deti a žiaci za svo-
je športové výkony, udeľuje 
Slovenský olympijský výbor 
ocenenia najlepším a najak-
tívnejším materským, základ-
ným a stredným školám z ce-
lého Slovenska. V tomto roku 
si prestížne ocenenie odniesli 
dve petržalské školy – MŠ na 
Bzovíckej a ZŠ na Turnianskej 
ulici. K tomuto celosloven-
skému úspechu si Petržalka 
môže pripísať aj ocenenie 
Najaktívnejšieho organizátora 
podujatí Olympijského festi-
valu detí a mládeže Slovenska, 
ktoré z rúk predsedu Sloven-

Prestížne ocenenia 
na Bzovícku a Turniansku
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V tomto roku sa nositeľmi titulov Najlepšia materská škola 
a Najlepšia základná škola na Slovensku, udeľované každoročne 
Slovenským olympijským výborom, stali dve petržalské školy.  
Titul Najaktívnejší organizátor získal tiež Petržalčan

ského olympijského výboru 
– Františka Chmelára – prijal  
PaedDr. Robert Schnürma-
cher, pracovník oddelenia 
školstva, kultúry a športu 
miestneho úradu Petržalka. 

Slávnostné vyhodnotenie 
Olympijského festivalu detí  
a mládeže Slovenska 2012 – 
2013 sa uskutočnilo v Hornom 
Smokovci. Každá ocenená škola 
získala od Slovenského olympij-
ského výboru aj športový ma-
teriál v hodnote 200 eur, ktorý 
ocenia najmä pri prípravách na 
ďalší ročník Olympijského fes-
tivalu nádejí.

(tod)

Nové knihy  
v Miestnej knižnici Petržalka

Knihy pre deti a mládež
S. Havelková: Rozprávky z trá-
vy - vtipné a poučne rozprávky 
o zvieratkách žijúcich v tráve.
A. Salmela: Žirafia mama a iné 
príšery - rozprávkové príbehy o 
starostiach detí vyrovnávajúcich 
sa s niekedy nepochopiteľným 
svetom dospelých.                                     
G. Futová: Nejdem a basta! 
- príbeh o dievčatku, ktoré ne-
chcelo ísť do školy.
E. Gänger: Bláznivé leto - diev-
čenské príbehy o kamarátkach, 
ktoré si naplánujú prázdniny na 
ranči. Ani netušia, ako sa im tam 
situácia vymkne z rúk. 

Beletria pre dospelých
M. Chudík: Ukryté v dotykoch 
– debutová zbierka básní mla-
dého Petržalčana. 
G. Burrowesová: Načúvaj môj-
mu srdcu - historická romanca o 
láske grófa z Westhavenu a jeho 
gazdinej.
www.kniznicapetrzalka.sk
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Kultúrne zariadenia PetrZalky 
Aktuality 
výber podujatí - december 213

DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

DOM KULTÚRY
LÚKY

CC 
CENTRUM

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM 

KLUB 
ZA ZRKADLOM

4.12. | 19:00 | 7 €
STRETNUTIE U POLENA
repríza premiérovaného programu folklórneho 
súboru POLENO

7.12. | 18:00  | 5 €
VIANOCE DEŤOM
vystúpenie detských folklórnych  súborov HÁJENKA, 
JARABINKA a KOBYLKA

10.12. | 19:00 | 10 €/6 € študenti        

OOOPS WORKSHOP!
divadelné predstavenie okorenené skvelou 
pôvodnou hudbou výborných hudobníkov,
účinkujú: Svaťo Malachovský, René Štúr

13.12. | 19:00 | 8 €                                 

FOLKLÓRNE ZRKADLENIE 
VIANOCE S EKONÓMOM 
vystúpenie folklórneho súboru EKONÓM a ľudovej 
hudby
Na záver programu vás pozývame na kapustnicu 
a čašu vína
S podporou Ministerstva kultúry SR

15.12. | 10:00 | 2 € 
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
ZLATÁ PRIADKA 
detské bábkové predstavenie v podaní 
Divadla Žihadlo
po predstavení možnosť tvorby leporela na danú 
rozprávku
S podporou Ministerstva kultúry SR 

17.12. | 19:00 | 17 €/19 € *                     

VIANOČNÝ GALAKONCERT LA GIOIA
hosť: The simple Lounge Quartet 

20.12. | 19:00 | 10 €                               

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
predstavujeme vám obec Šumiac
účinkujú: folklórna skupina Šumiačan a ľudová 
hudba Mladosť
Na záver programu bude spoločenské posedenie pri 
ľudovej hudbe a občerstvení domácimi špecialitami.
S podporou Bratislavského samosprávneho kraja

12.12. | 19:00 | 7 €/9 €*                         

PET JAZZ 2013
13. ročník petržalského jazzového festivalu
účinkujú:
ASGUESTS REUNION 
Miro Herák/SK/NL/ , Michal Vaňouček(SK/NL/
Rafael Morales (Esp./ Peter Solárik /SK/
ZIMNÍ KÚZELNÍCI 
Sisa Michaledisová, Peter Prieložník,
Pavol Bereza, Boris Lenko,
Milo Suchomel, Anton Jaro,
Štefan Bugala, Stanislav Palúch,
Július Šoška, Martin Ťažký
SUCHOMEL AND SRAMEK QUARTET 
S podporou Ministerstva kultúry SR

1.12. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou PROVA

4.12. | 19:30 | 4 €                                   

MAMA ELEKTROLUX Z117
repríza úspešnej komédie v podaní divadla ATRAPA

7.12. | 14:00 – 23:00 | 4 €/5 €*
HUDBA DUCHA
festival duchovnej hudby

8.12. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou EXE LIVE

 

11.12. | 9:30 | 3 € deti/dospelí zdarma
BUBNOVAČKA PRE DETI A RODIČOV
spoločná zábava pri spoločnom bubnovaní a hraní 
na rôzne rytmické nástroje

12.12. | 15:00 | 1 €
TANCUJEME PRE RADOSŤ A ZDRAVIE
tanečná škola pre seniorov pod vedením 
V. Sádovskej

12.12. | 19:00 | 2 €                                 

CESTOVATEĽSKÝ KLUB
V pralesoch Malajzie a Singapuru
prednáška cestovateľa a entomológa Ondreja Šaušu 
spojená s premietaním fotografi í

13.12. | 19:00 | 3 € 
MUSIC CLUB
ROCKLINA �hard rock�

15.12. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ  
tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou ROLAND LIVE

22.12. | 15:00 | 3 €        
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou DIADÉM

DETSKÁ SCÉNA 
VÝTVARNÝ ATELIÉR 
utorky a štvrtky | 10:00 – 11:30 | 2 €
kreslíme a tvoríme s našimi deťmi
spoznávanie rôznych výtvarných techník hravou 
formou

5.12. | 10:00 | 2 €/ osoba
ČAKÁME NA MIKULÁŠA                         
veselé mikulášske dopoludnie spojené s výtvarnými 
dielničkami a prekvapením pre všetky dobré detičky 
nahlasovanie vopred :0903 398 545, 0917 711 090

8.12. | 18:00 | 2 €/3 € *
MOMENTUM MUSICUM                                                
cyklus komorných koncertov
Vianočný koncert /účinkuje : Komorný zbor Konzer-
vatória v Bratislave pod vedením umeleckej vedúcej 
a dirigentky Mgr. art. Ivety Weis-Viskupovej   

VÝSTAVY
2. - 6. 12. | vstup voľný
PETRŽALSKÉ REFLEXIE - salón kreativity mladých
výstava najlepších prác , vernisáž výstavy 1.12.o 16:00 
S podporou Ministerstva kultúry SR

12. 12. - 17.1.2014 | vstup voľný
11.12.13
vystavujú : Vojtech Kolenčík, Blažej Mikuš, František 
Zajac a Alexander Švarc, vernisáž výstavy 11.12. o 18:00

PROGRAMY PRE DETI
3.,10.,17.12. | 16:30 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
tvorivé dielne pre deti od 3 rokov

4.12. | 10:00 | 1 € (osoba + materiál)
MAMIČKÁREŇ
detská herňa spojená s tvorivými aktivitami pre mamičky 
téma:  VOLÁNKOVÉ ŠÁLY                                                                     
vyrábame elegantné šály z textilnej priadze  
lektorka: Jozefína Jajcayová

11.,18.12. | 09:00, 10:30 | 1 € (osoba)
ČARBANIČKY     
kreslenie pre mamičky s deťmi

12.,19. 12. | 15:30 | 2,50 €
KERAMKO
keramické dielničky pre deti od 5 do 7 rokov

13.12. | 10:00 | 10 € (matka + dieťa)   
MAMIČKÁREŇ
detská herňa spojená s tvorivými aktivitami pre mamičky 
téma:  VÔŇA VIANOC
rýchlokurz profesionálneho zdobenia vianočných 
medovníčkov, chutné výtvory si odnesiete domov   
lektorka: Ing. Slavomíra Habardová                                                                  
nahlasovanie a informácie o podujatí: 
0903 398 545, 0917 711 090 (materiál je v cene) 

1.12.-2.12. | 20:02 | 2 €/3 €**
ŽIVOT ADÉLE
r. A. Kechiche, Francúzsko/Belgicko/Španielsko, 
2013, 179 min.

3.12. | 20:02 | 2 €/3 € **
AKO NIKDY
r. Z. Tyc, ČR/SR, 2013, 93 min.

8.12.-9.12. | 20:02 | 2 €/3 € **
ČO KEBY SME ŽILI SPOLOČNE?
r. S. Robelin, Francúzsko/Nemecko, 2011, 96 min.

11.12. | 20:32 | 2 €/3 € **
ZAMATOVÍ TERORISTI
r. P. Kerekes/I. Ostrochovský/P. Pekarčík, SR, 2013, 
87 min.

15.12.-16.12. | 20:02 | 2 €/3 € **
PENA DNÍ
r. M. Gondry, Francúzsko, 2013, 125 min.

22.12. | 20:02 | 2 €/3 € **
VEĽKÁ NÁDHERA
r. P. Sorrentino, Taliansko/Francúzsko, 2013, 142 min. 

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

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

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

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

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

DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

DOM KULTÚRY
LÚKY

CC 
CENTRUM

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM 

KLUB 
ZA ZRKADLOM

4.12. | 19:00 | 7 €
STRETNUTIE U POLENA
repríza premiérovaného programu folklórneho 
súboru POLENO

7.12. | 18:00  | 5 €
VIANOCE DEŤOM
vystúpenie detských folklórnych  súborov HÁJENKA, 
JARABINKA a KOBYLKA

10.12. | 19:00 | 10 €/6 € študenti        

OOOPS WORKSHOP!
divadelné predstavenie okorenené skvelou 
pôvodnou hudbou výborných hudobníkov,
účinkujú: Svaťo Malachovský, René Štúr

13.12. | 19:00 | 8 €                                 

FOLKLÓRNE ZRKADLENIE 
VIANOCE S EKONÓMOM 
vystúpenie folklórneho súboru EKONÓM a ľudovej 
hudby
Na záver programu vás pozývame na kapustnicu 
a čašu vína
S podporou Ministerstva kultúry SR

15.12. | 10:00 | 2 € 
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
ZLATÁ PRIADKA 
detské bábkové predstavenie v podaní 
Divadla Žihadlo
po predstavení možnosť tvorby leporela na danú 
rozprávku
S podporou Ministerstva kultúry SR 

17.12. | 19:00 | 17 €/19 € *                     

VIANOČNÝ GALAKONCERT LA GIOIA
hosť: The simple Lounge Quartet 

20.12. | 19:00 | 10 €                               

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
predstavujeme vám obec Šumiac
účinkujú: folklórna skupina Šumiačan a ľudová 
hudba Mladosť
Na záver programu bude spoločenské posedenie pri 
ľudovej hudbe a občerstvení domácimi špecialitami.
S podporou Bratislavského samosprávneho kraja

12.12. | 19:00 | 7 €/9 €*                         

PET JAZZ 2013
13. ročník petržalského jazzového festivalu
účinkujú:
ASGUESTS REUNION 
Miro Herák/SK/NL/ , Michal Vaňouček(SK/NL/
Rafael Morales (Esp./ Peter Solárik /SK/
ZIMNÍ KÚZELNÍCI 
Sisa Michaledisová, Peter Prieložník,
Pavol Bereza, Boris Lenko,
Milo Suchomel, Anton Jaro,
Štefan Bugala, Stanislav Palúch,
Július Šoška, Martin Ťažký
SUCHOMEL AND SRAMEK QUARTET 
S podporou Ministerstva kultúry SR

1.12. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou PROVA

4.12. | 19:30 | 4 €                                   

MAMA ELEKTROLUX Z117
repríza úspešnej komédie v podaní divadla ATRAPA

7.12. | 14:00 – 23:00 | 4 €/5 €*
HUDBA DUCHA
festival duchovnej hudby

8.12. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou EXE LIVE

 

11.12. | 9:30 | 3 € deti/dospelí zdarma
BUBNOVAČKA PRE DETI A RODIČOV
spoločná zábava pri spoločnom bubnovaní a hraní 
na rôzne rytmické nástroje

12.12. | 15:00 | 1 €
TANCUJEME PRE RADOSŤ A ZDRAVIE
tanečná škola pre seniorov pod vedením 
V. Sádovskej

12.12. | 19:00 | 2 €                                 

CESTOVATEĽSKÝ KLUB
V pralesoch Malajzie a Singapuru
prednáška cestovateľa a entomológa Ondreja Šaušu 
spojená s premietaním fotografi í

13.12. | 19:00 | 3 € 
MUSIC CLUB
ROCKLINA �hard rock�

15.12. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ  
tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou ROLAND LIVE

22.12. | 15:00 | 3 €        
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou DIADÉM

DETSKÁ SCÉNA 
VÝTVARNÝ ATELIÉR 
utorky a štvrtky | 10:00 – 11:30 | 2 €
kreslíme a tvoríme s našimi deťmi
spoznávanie rôznych výtvarných techník hravou 
formou

5.12. | 10:00 | 2 €/ osoba
ČAKÁME NA MIKULÁŠA                         
veselé mikulášske dopoludnie spojené s výtvarnými 
dielničkami a prekvapením pre všetky dobré detičky 
nahlasovanie vopred :0903 398 545, 0917 711 090

8.12. | 18:00 | 2 €/3 € *
MOMENTUM MUSICUM                                                
cyklus komorných koncertov
Vianočný koncert /účinkuje : Komorný zbor Konzer-
vatória v Bratislave pod vedením umeleckej vedúcej 
a dirigentky Mgr. art. Ivety Weis-Viskupovej   

VÝSTAVY
2. - 6. 12. | vstup voľný
PETRŽALSKÉ REFLEXIE - salón kreativity mladých
výstava najlepších prác , vernisáž výstavy 1.12.o 16:00 
S podporou Ministerstva kultúry SR

12. 12. - 17.1.2014 | vstup voľný
11.12.13
vystavujú : Vojtech Kolenčík, Blažej Mikuš, František 
Zajac a Alexander Švarc, vernisáž výstavy 11.12. o 18:00

PROGRAMY PRE DETI
3.,10.,17.12. | 16:30 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
tvorivé dielne pre deti od 3 rokov

4.12. | 10:00 | 1 € (osoba + materiál)
MAMIČKÁREŇ
detská herňa spojená s tvorivými aktivitami pre mamičky 
téma:  VOLÁNKOVÉ ŠÁLY                                                                     
vyrábame elegantné šály z textilnej priadze  
lektorka: Jozefína Jajcayová

11.,18.12. | 09:00, 10:30 | 1 € (osoba)
ČARBANIČKY     
kreslenie pre mamičky s deťmi

12.,19. 12. | 15:30 | 2,50 €
KERAMKO
keramické dielničky pre deti od 5 do 7 rokov

13.12. | 10:00 | 10 € (matka + dieťa)   
MAMIČKÁREŇ
detská herňa spojená s tvorivými aktivitami pre mamičky 
téma:  VÔŇA VIANOC
rýchlokurz profesionálneho zdobenia vianočných 
medovníčkov, chutné výtvory si odnesiete domov   
lektorka: Ing. Slavomíra Habardová                                                                  
nahlasovanie a informácie o podujatí: 
0903 398 545, 0917 711 090 (materiál je v cene) 

1.12.-2.12. | 20:02 | 2 €/3 €**
ŽIVOT ADÉLE
r. A. Kechiche, Francúzsko/Belgicko/Španielsko, 
2013, 179 min.

3.12. | 20:02 | 2 €/3 € **
AKO NIKDY
r. Z. Tyc, ČR/SR, 2013, 93 min.

8.12.-9.12. | 20:02 | 2 €/3 € **
ČO KEBY SME ŽILI SPOLOČNE?
r. S. Robelin, Francúzsko/Nemecko, 2011, 96 min.

11.12. | 20:32 | 2 €/3 € **
ZAMATOVÍ TERORISTI
r. P. Kerekes/I. Ostrochovský/P. Pekarčík, SR, 2013, 
87 min.

15.12.-16.12. | 20:02 | 2 €/3 € **
PENA DNÍ
r. M. Gondry, Francúzsko, 2013, 125 min.

22.12. | 20:02 | 2 €/3 € **
VEĽKÁ NÁDHERA
r. P. Sorrentino, Taliansko/Francúzsko, 2013, 142 min. 
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Vaše podnety, návrhy, reakcie: petrzalskenoviny@gmail.com

Wüstenrot centrum, Osuského 1, 851 03 Bratislava 
mob.: +421 917 285 686, +421 905 925 921

 

ZHODNOTENIE 

ZA 4 ROKY?
U nás garantované 
s použitím na čokoľvek!

Nech už sporíte na čokoľvek, sporte
výhodne. Pri vklade od 1 000 € do 
maximálne 17 000 € sa vklady úročia  
2 % p. a. počas celého obdobia zmluvy 
a navyše až 0,5 % p. a. počas prvých 
12 mesiacov od účinnosti zmluvy. 
Vo Wüstenrote robíme všetko preto, 
aby ste si splnili vaše sny.

BONUS VKLAD

8,5 %

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Grösslingová 77, 824 68  Bratislava 26 

  www.wuestenrot.sk

Zmluvy o stavebnom sporení je možné uzatvárať aj v po-
bočkách zmluvných partnerov: Wüstenrot poisťovňa, a.s., 
OVB Allfinanz Slovensko a. s., Sberbank Slovensko, a.s. 

Vydané: august 2013

Kontaktujte nás:

Uvedené hodnoty v tabuľke sú vypočítané za pred-
pokladu dodržania akciových podmienok klientom. 
Výpočty nezohľadňujú poplatky za vedenie účtu a 
zdaňovanie úrokov.

Viac informácií získate u vášho f inančného
sprostredkovateľa alebo na www.wuestenrot.sk 

Jednorazový vklad 1 000 € 2 000 € 3 000 €

BONUS VKLAD 2+

Úrokový bonus 
0,1 % p. a.

1 € 2 € 3 €

Celkový výnos 1 041,40 € 2 082,80 € 3 124,20 €

BONUS VKLAD 3+

Úrokový bonus 
0,3 % p. a.

3 € 6 € 9 €

Celkový výnos 1 064,21 € 2 128,42 € 3 192,62 €

BONUS VKLAD 4+

Úrokový bonus 
0,5 % p. a.

5 € 10 € 15 €

Celkový výnos 1 087,43 € 2 174,86 € 3 262,30 €

Tel.: 0905 273 414, 0905 273 416 Inzercia: PETRŽALSKÉ NOVINY

Famózne zoskupenie troch mladých spevákov - 
LA GIOIA  - vzniklo v roku 2008. 

Peter Ďurovec, Peter Ševčík a Matej Vaník 
prezentujú populárny  hudobný štýl - pop operu.  

Repertoár tria tvoria nielen skladby svetovej hudobnej scény, 
ale najmä pozoruhodné úpravy známych slovenských 

a českých hitov, ktoré v podaní La Gioia
 znejú doteraz nepočutým, originálnym spôsobom.

LA GIOIA v preklade z talianskeho jazyka znamená radosť. 
A práve s radosťou, hispánskym temperamentom 

a talianskou vášňou prichádza LA GIOIA, 
aby ponúkla nevšedný a na slovenskej hudobnej scéne 

jedinečný hudobný zážitok.

17. 12. 2013 o 19. h • DK Zrkadlový háj

Famózne zoskupenie troch mladých spevákov - 

Vianočný galakoncert 
pop operného tria La Gioia 

a The Simple Lounge Quartet
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sankcie až do výšky 6 638 €.
Niekoľko záberov s ,,borde-
lom“ sme v PN uverejnili - 
a ajhľa, navláčené (zasa za tma-
vej noci) z okolia stanovišťa zá-
zračne do rána zmizlo.

 
Odpadový prístav

Zberný dvor na Čapajevovej 
6. Od roku 2009 ako všeliek na 
odpadovú veľkorozmernosť 
a objemnosť. Určený obyvate-
ľom Petržalky, ale aj tým, ktorí 
preukážu vzťah k nehnuteľnos-
ti (byt, dom, garáž a i.). Dvor 
na bezplatné uloženie odpadu 
z domácnosti. To, čo nevpra-
ceme vzhľadom na rozmery 
alebo materiálové zloženie, 
ale aj množstvo do kontajnera. 
Kreslo, skriňu, chladničku. Tiež 
tehly, betón či počítač, pneu-

matiky atď. Nenavozí sa ho tu 
málo. Od januára do októbra 
t. r. bolo stavebného odpadu 
751 t, objemového, najmä ná-
bytku, 187 t, dreva 631 t, elek-
troodpadu 90 t, pneumatík 90 t,
biologického odpadu od zá-
hradkárov 98 t, polystyrénu 
4 t. A iné veci, veciská. Najsil-
nejšími odpadovými mesiacmi 
sú máj a september. Isteže, sú 
aj limity. Drobného, staveb-
ného odpadu môže jedna do-
mácnosť navoziť maximálne 
200 kg za rok, slabšie je to s 
rozobratým dreveným nábyt-

alebo rozšírenie existujúceho 
uhradí MČ Petržalka do 60 % 
skutočne vynaložených nákla-
dov, najviac však 2 656 €; na za-
bezpečenie uzamykania exis-
tujúceho stanovišťa do výšky 
50 % skutočne vynaložených 
nákladov, maximálne 400 €;
na zabezpečenie uzamykania 
a zastrešenia existujúceho do 
výšky 50 % skutočne vynalo-
žených nákladov, maximálne 
830 €. O dotáciu môže požia-
dať príslušný správca domu, 
spoločenstvo vlastníkov bytov 
a NP alebo osoba poverená 
vlastníkmi bytov. Skutočnosť: 
v rokoch 2008 - až jún 2013 sa 
vybudovalo 11 kontajnerových 
stanovíšť a stavebne sa upravi-
lo 9 (zastrešenie, uzamknutie) 
pre bytové domy. 

Bordelári
Takto sme pomenovali ano-

nymných susedov, ktorí k na-
šim kontajnerom (za noci ako 
zlodeji) navláčia iný odpad. 
Objemný, veľkorozmerný. 
Zväčša nábytok, skrine, se-
dacie súpravy, postele, chlad-
ničky, automatické práčky, 
televízory, počítače, drobný 
stavebný odpad po úpravách 
bytu a i. Za ktorý hrozia oby-
vateľom domu, ktorým patrí 
kontajnerové stanovište, ak 
spúšť doslúživšieho harabur-
dia včas a po výzve neodpracú, 

Takto môže znieť novodobý svetový Otčenáš. Nie je prosbou k 
Všemohúcemu o každodenný chlieb, ktorý stále vyše polovici 
ľudstva chýba, ale prianím jeho druhej polovice, lebo jej iného 
zasa prevyšuje. Odpad. Kadejaký, z kadečoho, kadekde. Mnoho, 
premnoho. Ironicky sa ilustruje, že ak by sa naukladal na kopu za 
jedno desaťročie, mal by svet druhé Himaláje.

sankcie až do výšky 6 638 €.
Niekoľko záberov s ,,borde-

alebo rozšírenie existujúceho 
uhradí MČ Petržalka do 60 % 

Takto môže znieť novodobý svetový Otčenáš. Nie je prosbou k 
Všemohúcemu o každodenný chlieb, ktorý stále vyše polovici 

Odpadu nášho každodenného zbav nás      dnes...

priam rituálne. Ak ešte done-
dávna sme si nôtili Od mesta 
k mestu... dnes už je výstižnej-
šie od Tesca k Tescu. A inde. 
Do či z iného supermarketu. 
Opodstatnená následná infor-
mácia z oddelenia životného 
prostredia nášho miestneho 
úradu: v Petržalke sa za kalen-
dárny rok vyprodukuje takmer 
32 a pol tisíca ton zmesového 
komunálneho odpadu a 6 117 
ton objemného (veľkorozmer-
ného) odpadu, čo pri 105-tisíc 
obyvateľoch predstavuje 367 kg
na jednu petržalskú hlavu. 
Povedané - žijeme si tu nad 
slovenský odpadový priemer. 
Kam s ním? V roku 2008 bolo 
v Petržalke 405 kontajnero-
vých stanovíšť na komunálny 
odpad (chýbalo ich 96 - údaj 
z miestneho zastupiteľstva), ak-
tualizovaná pasportizácia z ro-
ku 2012 už hovorí o 552 stano-
vištiach. Ich nárast je aj v dô-
sledku novej výstavby, napr. ul. 
Bosákova, Lužná, Šustekova, 
Gercenova, Betliarska a i. 

Zamrežovaná Petržalka 
po druhý raz

Kým o prvom petržalskom 
mrežovaní sme písali v pred-
chádzajúcom čísle PN (na 
oknách a dverách domov, by-
tov, predajní, kancelárií, pre-

Kým tie ozajstné, ako naj-
vyššie pohorie, vytvárala 

príroda dlhodobým vrásnením 
pred 140 miliónmi rokov, na 
stvorenie tých druhých, pomy-
selných z odpadu, potrebuje 
človek, súčasník, len niekoľko 
rokov. Aj nakladá s ním rôzne. 
Čo-to recykluje, vracia na spät-
né využitie, ale zväčša spaľu-
je, ukladá na legálne či divoké 
skládky, zahrabáva pod zem, 
vrhá do vôd riek, morí, oceá-
nov. Odpad robí ďalší odpad. 

Na Slovensku ho ročne vy-
produkujeme 15 mil. ton (2009). 
Je z priemyslu, poľnohospo-
dárstva, stavebníctva, zdravot-
níctva... osobitný je v ňom nám
najbližší a každodenný, komu-
nálny odpad. Z domácností 
- domov, bytov, záhrad, ale aj 
škôl, úradov. Toho bolo nece-
lých 1,8 mil. ton, čiže 322 kg 
na jedného obyvateľa. Nie sme 
svetoví rekordéri, ani európsky
priemer, lebo ten je 520 kg. 
Teda ešte o 200 kg viac skle-
ných fl iaš, papiera, PVC obalov, 
zvyškov jedál, šatstva, topánok, 
potravín, ale aj kachličiek z kú-
peľní či televízorov (lebo aj to 
patrí k domácnostiam).

 
Čo my - v Petržalke? 

Nakupujeme, spotrebúvame, 
konzumujeme, vyhadzujeme... 

vádzok, na terasách a inde), 
ktoré má byť zábranou, aby 
niekto cudzí niečo odniekiaľ 
neukradol, nevzal, nezničil, 
potom druhé kontajnerové 
zamrežovanie je o tom, aby 
do kontajnerov niekto cudzí 
zasa niečo nedal, nepriniesol, 
nevhodil, nevysypal, nevylial. 
Odpad - neodpad. Pokiaľ prvé 
zamrežovanie je z hľadiska 
účelu a estetiky polemické, po-
tom druhé zrejme nevyhnutné. 

Týka sa totiž už všetkých. Zber 
odpadu je služba a za ňu kaž-
dý pôvodca platí. V Petržalke 
je 105-tisíc pôvodcov odpadu. 
Pritom OLO z roka na rok nie 
je lacnejšie, skôr naopak. Para-
doxne: to, čoho sa zbavujeme, 
čo už nechceme, čo je poka-
zené, rozbité či páchne hnilo-
bou si až úzkostlivo mrežami 
chránime. Ba takáto ochrana 
sa aj fi nančne podporuje. Ako 
účelová dotácia. Takže ďalšie 
údaje z oddelenia životného 
prostredia: Na vybudovanie 
kontajnerového stanovišťa 

v Petržalke sa za kalendárny rok vyprodukuje takmer 
32 a pol tisíca ton zmesového komunálneho odpadu a 6 117 ton 

objemného (veľkorozmerného) odpadu, čo pri 105-tisíc 
obyvateľoch predstavuje 367 kg na jednu petržalskú hlavu.
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 Krimipríbeh
Nepotrebný elektrospotrebič odovzdajte doma

Keď sa povie 
ENVIDOM
K smetným nádobám, zber-
nému dvoru a pravidelnému 
bezplatnému pristavovaniu 
veľkokapacitných kontajne-
rov na nadrozmerný odpad z 
domácností pridala mestská 
časť aj možnosť bezplatne 
a pohodlne odovzdať starý 
elektrospotrebič a, najmä, 
dať ho ekologicky zlikvido-
vať profesionálnou � rmou 
ENVIDOM - Združenie vý-
robcov elektrospotrebičov 
pre recykláciu. 

ENVIDOM sa už vyše 8 ro-
kov stará a � nancuje zber, 
prepravu a ekologické spra-
covanie starých spotrebi-
čov, pričom spolupracuje s 
obcami, zbernými dvormi, 
maloobchodníkmi, distri-
bútormi, zbernými spoloč-
nosťami a spracovateľmi. 
„Výrobcovia majú zákonnú 
povinnosť zbierať elektro-
spotrebiče. Ľudia by ich mali 
doniesť do zberného dvora, 
kde si ich my vyzdvihne-
me a potom zlikvidujeme. 
Vieme však, že ľuďom sa 
nie vždy chce merať cestu 
do zberného dvora,“ hovorí 
Peter Valent zo spoločnosti 
ENVIDOM. „No a potom ich 
dávajú aj do bežného odpa-

kom či skriňami, toho nemôže 
byť viac ako 1 m3 ročne na do-
mácnosť. Bez množstvového 
a hmotnostného obmedzenia 
je však tabuľové sklo, odpado-
vý papier, elektrospotrebiče, 
kovový odpad. Pochopiteľne - 
je to predsa recyklovateľné. 

Keď náhodou pristihnete 
neopatrného hriešnika, ktorý 
chce tajne oprieť o kontajner 
kreslo či posteľ, zvyčajne sa 
vyhovára, že by svoj ,,bordel“ 
aj odviezol, len sa mu nezmestí 
do auta a nákladné taxíky sú 
pridrahé. Hoci zberný dvor 
nemá samostatné vozidlo na 
veľkorozmerný odpad, predsa 
chce v roku 2014 vyjsť Petržal-
čanom v ústrety. Postačí ob-
jednávka a zaplatená paušálna 
suma 15 € a pracovníci zber-
ného dvora preberú veľkoroz-
merný odpad priamo v byte 
obyvateľa a odvezú do zberné-
ho dvora. Pri kúpe novej seda-
cej súpravy či nábytku za tisíc-
ky eur ide o symbolickú sumu, 
aby sa nemusel domáci pán po 
nociach ponižujúco zakrádať k 
cudzím kontajnerom, mocovať 
sa s ťažkým bremenom a rých-
lo zmiznúť preč. 

Podľa vyjadrenia riaditeľa 
Miestneho podniku verejno-
prospešných služieb Mirosla-
va Skovajsu chcú ísť v petr-
žalskom zbernom dvore ešte 
ďalej. Rozšíriť zber o nové od-
pady (farby, rozpúšťadlá, sklo, 
UH - PET fľaše, obaly), to však 
treba ešte posúdiť z hľadiska 
vplyvu na životné prostredie. 
Nuž, uvidíme. 

Redakcia PN
foto: archív PN

kom či skriňami, toho nemôže 
byť viac ako 1 m3 ročne na do-

Odpadu nášho každodenného zbav nás      dnes...

du, čo životnému prostre-
diu rozhodne neprospieva. 
Preto je pre nás efektívnej-
šie, keď si nepotrebné elek-
trospotrebiče odvezieme 
rovno od nich. Veríme, že 
odovzdávanie elektrospot-
rebičov bude o pár rokov as-
poň takou samozrejmosťou 
ako separovanie odpadu.“ 
Spoluprácu s týmto združe-
ním si zvolila mestská časť 
aj preto, že spotrebiče, ktoré 
sa im podarí opraviť, darujú 
tým, ktorí to najviac potre-
bujú - školám, denným cen-
trám pre seniorov či ľuďom 
v núdzi. „Je to ďalší z krokov 
samosprávy ako zabezpečiť, 
aby staré spotrebiče nekon-
čili pri kontajnerových stojis-
kách, prípadne na čiernych 
skládkach, aby boli odbor-
ne a efektívne recyklované. 
Jednoduchšia cesta ako sa 
zbaviť elektroodpadu ne-
existuje, a preto pevne verím, 
že ju Petržalčania maximál-
ne využijú a dokážu tak, že 
im na životnom prostredí v 
Petržalke naozaj záleží,“ po-
vedal k pripravovanej aktivite 
starosta Vladimír Bajan a do-
dal: „Ak sa táto aktivita stret-
ne s pozitívnym ohlasom u 
ľudí, určite ju podporíme aj v 
nasledujúcom roku.

Komu volať či mailovať
Obyvateľ Petržalky telefo-

nicky alebo mailom nahlá-
si na oddelenie životného 
prostredia príslušnému za-
mestnancovi meno, adresu, 
telefónny kontakt a druh 
spotrebiča, ktorého sa potre-
buje zbaviť. Posledný možný 
termín nahlásenia odvozu 
je 4. december 2013 do 12. 
hodiny. 

Kontaktné osoby:
• lokalita (Ovsište, Háje) – 

p. Helena Hajčíková, 02/
68 286 796, helena.hajci-
kova@petrzalka.sk

• lokalita (Dvory, stará Petr-
žalka) - Ing. Lenka Špodo-
vá, 02/68 288 851, lenka.
spodova@petrzalka.sk

• lokalita (Lúky) - Bc. Ľubica 

Boršová, 02/68 288 852, 
lubica .borsova@petr-
zalka.sk

Odvozy starých elek-
trospotrebičov:
• 7. 12. 2013 (sobota) - loka-

lita Ovsište a Háje
• 14. 12. 2013 (sobota) - lo-

kalita Dvory a stará Petr-
žalka

• 21. 12. 2013 (sobota) - lo-
kalita Lúky

Podmienky odvozu sta-
rých elektrospotrebičov:

Nevykladajte elektrospot-
rebiče na verejné priestran-
stvo, aby ste zamedzili zberu 
nepovolanými osobami. 
V deň odvozu prepravte 
spotrebič na prízemie do 
vstupnej časti bytového 
domu a vyčkajte na príchod 
pracovníka ENVIDOM-u, kto-
rý sa preukáže preukazom 
a spotrebič si osobne pre-
vezme. Pracovníci nebudú 
pre elektrospotrebiče chodiť 
na poschodie či do bytov. 
Na telefónnom čísle 0911 
250 012 si môžu obyvatelia 
overiť meno pracovníka EN-
VIDOM-u. 

Prvý mobilný zber starých, vyradených a pokazených spotrebičov 
z domácností bude v decembri aj v najväčšom sídlisku - v Petržalke. 
Stačí, ak sa obyvatelia nahlásia v úrade telefonicky alebo e-mailom 
a zmluvná spoločnosť odvezie ich „vyslúžilý“ spotrebič - chladničku, 
práčku, mikrovlnku, umývačku riadu, žehličku, kávovar, fritézu, gril 
a iné - zadarmo na ekologickú recykláciu. 
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Tešíme sa na vaše podnety, 
návrhy, reakcie.

email: petrzalskenoviny@gmail.com

I N Z E R C I A

V PONUKE NÁJDETE VIAC AKO 180 DRUHOV 
DREVENÝCH PARKIET A LAMINÁTOVÝCH PODLÁH 

VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A MONTÁŽNEHO 
TOVARU PRE PROFESIONÁLOV.

NAJŠIRŠÍ VÝBER PODLÁH 
K OKAMŽITÉMU ODBERU NÁJDETE 
V NOVOOTVORENOM 
PODLAHOVOM CENTRE

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

KOPČIANSKA 89, AREÁL ROSNIČKA

PREDÁM LACNO PC INTEL CELERON, E 3400@2,6 GHz, 1,96 GB RAM, 60 GB + 90 Gb = 150 GB pamäť. 
Klávesnica, monitor, slúchadlá, videokamera, Wifi modul. Cena: 200 € (pôvodná cena 500 €)
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Radosť zo športu pre všetkých

Organizátorom je Športo-
vý klub polície Bratislava, 

ktorý sa dlhodobo venuje práci  
s deťmi a mládežou a svojimi 
kreatívnymi projektmi podpo-
ruje pohybové aktivity v školách. 
O projekte sme sa porozprávali 
s marketingovou manažérkou 
Športového klubu polície Mgr. 
Barborou Procházkovou.

Predstavte čitateľom Športo-
vý klub polície Bratislava. 

 Športový klub polície Bra-
tislava je občianske združenie, 
ktoré vzniklo v roku 1990 ako 
nástupca a pokračovateľ sláv-
nej tradície klubu, ktorý vznikol 
už v roku 1952 pod názvom TJ 
Červená hviezda Bratislava. 
Združuje 12 športových oddie-
lov, ktorých členmi sú repre-
zentanti Slovenska, olympijskí 
víťazi, majstri sveta i Európy  
a medailisti z vrcholných po- 
dujatí. 

Prečo sa ŠKP rozhodol vytvo-
riť takýto projekt?

 V súčasnosti nie je podobný 
koncept, ktorý by systematic-
ky a organizovane spájal deti 
v podobnej vekovej kategórii  
a budoval u nich pozitívny 
prístup k športu. Preto sa klub 

rozhodol, že zorganizuje túto 
akciu. Práve otvárame ôsmy 
ročník projektu a naším cie-
ľom je, aby sa zapájalo čoraz 
viac detí.

Čo je cieľom projektu?
 Cieľom projektu je motivo-

vať deti na pravidelné športo-
vanie, predovšetkým na lop-
tové hry, rozšírenie členskej 
základne detí so záujmom  
o šport a získanie pozitívneho 
vzťahu k športu. Projekt nielen 
priamo podporuje vyhľadá-
vanie talentov, ktoré sa môžu 
vypracovať na reprezentačnú 
úroveň, ale umožní športovať a 
mať radosť z pohybu a úspechu 
aj takým deťom, ktoré nie sú  
v oblasti športu považované za 
štandardne talentované.

Kto je garantom projektu?
 Pri vzniku myšlienky stoja 

viacerí odborníci - garanti, kto-
rými sú Mgr. Miroslav Lakatoš 
– psychológ, MUDr. Patrik Ja-
vorčík – doktor, doc. Ján Hia-
nik, PhD. – metodik, pedagóg, 
a Mgr. Štefan Katušák – tréner, 
bývalý olympionik, ktorým 
by sme sa aj týmto spôsobom 
chceli poďakovať. Samozrejme, 
veľká vďaka patrí aj našim dl-

horočným trénerom mládeže 
– Ing. Adriane Leškovej, Mgr. 
Silvii Priklerovej, Mgr. Róber-
tovi Bartovi, Mgr. Martinovi 
Verešovi a Emílii Hianikovej.

Ako organizujete jednotlivé 
turnaje?

 Projekt pozostáva z 15 
turnajov vo vybíjanej (1. až  
4. ročník ZŠ) a minihádzanej 
(zvlášť pre prvý stupeň ZŠ,  
5. až 8. ročník ZŠ). Tento roč-
ník sa odohrá v hale Domu 
športu a v PKO. Školy sa do 
projektu môžu zapojiť kedy-
koľvek počas školského roku, 
pričom nemusia odohrať celý 
ročník a môžu si vybrať termín 
turnaja, na ktorý sa prihlásia.

Kto sa môže na turnajoch 
zúčastniť? 

 Zapojiť sa môže každá škola 
z Bratislavy a širšieho okolia. 
Prihlásiť sa môže kedykoľvek 
aj uprostred rozohraného roč-
níka. Turnaje sú organizované 
na profesionálnej úrovni, zá-
pasy vedú riadni rozhodcovia 
alebo starší hráči. V súvislosti 
so zapájaním hráčov do rozho-
dovania vznikol aj podprojekt 
Ľahšie kibicovať ako rozho-
dovať, ktorý pomáha získať 

Projekt Športom za duševné zdravie detí je zameraný 
na rozvoj a popularizáciu športu u detí a mládeže vo veku 
od 6 do 15 rokov v Bratislave a v širšom okolí.

skúsenosti hráčom – budúcim 
rozhodcom. Pre deti je to zau-
jímavé a motivujúce. 
 
Čo považujete za najväčší 
úspech?

 Najväčším úspechom pro-
jektu je záujem detí o šport 
a náš projekt. Za významný 
úspech projektu považujem 
aj víťazstvo v súťaži na tému 
Šport, veda a umenie v pre-
vencii kriminality za rok 2011. 
Projekt bol prezentovaný aj na 
medzinárodnej súťaži Europe-
an Crime prevention Award vo 
Varšave v roku 2011.

Keď sa už dieťa rozhodne, 
že chce športovať, prečo by 
si malo vybrať práve loptové 
hry?

 Projekt zohľadňuje vývinovú 
kategóriu detí, pre ktoré je urče-
ný. V ranom veku a na začiatku 
školskej dochádzky prevládajú 
pohybové hry a detské vystrá-
janie. Žiaci staršieho školského 
veku a žiaci stredných škôl by 
sa mali viesť okrem povinnej 

a dobrovoľnej školskej telesnej 
výchovy k tomu, aby sa veno-
vali cvičeniu alebo športu pod 
odborným vedením, napr. lop-
tovým hrám. Dve alebo tri ho-
diny telesnej výchovy týždenne 
nemôžu nahradiť potrebnú 
telesnú aktivitu. Loptové hry 
sú veľmi vhodné na vytvorenie 
dobrého vzťahu k športu, pre-
tože sú univerzálnym zdrojom 
zábavy.

Všetky športy zápasia s úbyt-
kom záujmu. Chcú dnešné 
deti hrať hádzanú?

 Zaujímavé je, že za posled-
ných zhruba päť rokov sme u 
nás v klube zaznamenali nárast 
záujmu. Veľmi nám pomohol 
projekt Športom za duševné 
zdravie detí, ktorý klub rozbe-
hol pred ôsmimi rokmi. Veľa 
hráčov, hlavne chlapcov, máme 
odtiaľ.

Viac informácií o projek-
te nájdete na stránke klubu 
www.skpbratislava.sk alebo 
KONTAKT.

(han)
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Aj tu som Petržalčan

Kúzelné Vianoce v OC Danubia!

Príďte napísať Ježiškovi
čo si prajete na Vianoce

Akcia trvá od 1.12. do 19.12.2013

Mikulášska nádielka

Adventná sobota

PROGRAM

PROGRAM

15:00 – 15:30 súťaže pre deti 
15:30 – 16:15 divadelné predstavenie Elá Hop 
16:30 príchod Mikuláša a Anjela 

Súťaže a Tvorivé dielne pre deti až do 19. hodiny!

10:00 – 10:30  detský folklórny súbor Dolina 
10:30 – 11:00  Kúzelník Talostan 
11:00 – 11:30  detský folklórny súbor Studienka 
12:30 – 13:15   divadielko Makile 

Súťaže pre deti až do 15.00 hodiny!

Mamičky a babičky príďte sa naučiť zdobiť Vianočné aranžmá so šikovnými rukami našej aranžérky. 
Počas celého dňa sa deti môžu zabaviť v našich Tvorivých dielňach a vyzdobiť si medovníček alebo vyrobiť si sviečku.

Vstup 
zadarmo!

Piatok 6. decembra 201315.00 – 19.00 hod.

Sobota 14. decembra 201310.00 – 17.00 hod. 

Kinder vajíčko 20 g
1 kg 29,50 € 
Akcia platí od 27.11. do 4.12. 2013

-33%

089059
€

€

Štrúdľa vážená
Cena za 1 kg 
Akcia platí od 28.11. do 1.12. 2013

449
€


