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  PETRŽALSKÉ NOVINY

Vlani sme po prvý raz zorganizovali DAJ – BER – DEŇ.
Novú, interaktívnejšiu formu tradičnej akcie Petržal-
ských novín - Daruj hračku kamarátovi. Aby darcovia 
a obdarovaní neboli anonymní, ale aby sa spolu stretli 
a darčeky tak získali hlbší zmysel.

Výsledky komunálnych volieb, ktoré sa konali minulý týždeň, uverejňujeme na stranách 11 – 12 – 13. 
foto: Majo Podlesný

Daruj hračku kamarátovi

sa uskutoční 1. decembra 
o 13. hodine 
(www.petrzalka.sk)  

Online diskusia 
so starostom 

Keďže táto forma sa všetkým za-
páčila, budeme v nej pokračovať 

aj tento rok. Akurát komunálne voľby 
posunuli jej termín. Darčeky 

nebudeme zbierať a roz-
dávať pred Mikulášom, 

ale pred Vianocami.
Tak sa opäť tešíme 

na všetky deťúren-
ce a ich rodičov, 
ktorí prinesú hrač-
ky - ešte funkčné a 
zachované, no deti 

ich oželejú pre ne-
známych kamarátov, 

ktorým rodičia práve 
takéto kúpiť nemôžu.

Vlani sme boli milo pre-
kvapení, že ste doniesli aj veľa kníh, 
hier, ale aj športových potrieb. Vybe-
rať bolo skutočne z čoho a všetkým 
detvákom bez rozdielu svietili očká, 
keď sa preberali v tej kope krásnych 
vecí. Sme presvedčení, že inak to ne-
bude ani tento rok.

Hračky, knihy a veci vhodné pre 
deti do 15 rokov budete môcť priniesť, 
vymeniť, alebo  si len vybrať z tých, čo 
prinesú iní. V redakcii PN sa tešíme 
na stretnutie s vami. Každý rok nás 
napĺňa radosťou, že pocit spolupatrič-
nosti z Petržalky nevymizol.

(sv)

posunuli jej termín. Darčeky 
nebudeme zbierať a roz-

dávať pred Mikulášom, 
ale pred Vianocami.

Tak sa opäť tešíme 
na všetky deťúren-
ce a ich rodičov, 
ktorí prinesú hrač-
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zachované, no deti 
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ktorým rodičia práve 
takéto kúpiť nemôžu.

Vlani sme boli milo pre-
kvapení, že ste doniesli aj veľa kníh, 

DAJ-BER-DEŇ
16. decembra 

od 17. do 20. h
v DK Zrkadlový háj

Petržalská špička 
svetového raftu
Ženský raftový tím Mistral je jedi-
ným tímom na svete, ktorý má maj-
sterky sveta vo všetkých raftových 
disciplínach.  

Storočnica 
seniorskej vernosti
V dennom centre na Osuského 
blahoželali jubilantom.  

strana 9

strana 14

Bezplatná právna poradňa 
bude od 15. decembra do 
7. januára 2015 zatvorená. Naj-
bližšie sa Petržalčania môžu prísť 
opäť poradiť v pondelok 
12. januára 2015 v čase od 13. do 
17. hodiny. Poradenstvo posky-
tuje bezplatne na petržalskom 
miestnom úrade na Kutlíkovej 
ulici v budove Technopolu – na 
prízemí v kancelárii č. 001, stačí 
sa preukázať trvalým pobytom 
v Petržalke.
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Lampiónový 
sprievod sme si 
naozaj užili 
Vznikla ďalšia tradícia. 
Utvrdili nás v tom asi tri 
stovky Petržalčanov, ktorí 
prišli v piatok 7. novem-
bra na prvý celopetržal-
ský lampiónový sprievod. 
Decká sa už pri Techno-
pole, odkiaľ sme štartova-
li, utvrdzovali v tom, že sa 
vôbec neboja tmavého 
lesa, ale o to silnejšie 
sa držali rúk rodičov či 
starých rodičov.

Úžasný bol pohľad na 
blikajúce svetielka lam-

piónov od výmyslu sveta, 
lampášikov a iných svie-
tidiel, ktoré pomaly mizli  
v lese medzi Veľkým a Ma-
lým Draždiakom. V cieli, pri 
ohnisku, ich už čakala vat-
ra, na zohriatie chutný čaj 
a drobná maškrta. A práve 
tam sa vzniesli do vzduchu 
lampióny, ktoré boli krajšie 
ako akýkoľvek ohňostroj.

Veľmi nás potešilo, že si 
táto akcia získala Petržalča-
nov už na prvý raz. A – bez 
ohľadu na volebný výsle-
dok sme rozhodnutí spraviť  
z lampiónového sprievodu 
tradíciu – vždy v prvý piatok 
po „dušičkách“ so svetielka-
mi všetkých druhov odštar-
tujeme pochod tmavým 
lesom. Zase s inými prekva-
peniami... 

Nebude to určite jediná 
aktivita, ktorú Nezávislá Pe-
tržalka bude organizovať. Za 
posledné mesiace sme sa 
presvedčili, že nám chýbajú 
spoločné akcie, na ktorých 
by sme sa viac spoznali, aby 
sme sa spolu viac zabávali.  
A popritom sa pričinili aj  
o to, aby sa nám všetkým  
v Petržalke žilo čoraz lepšie.

P. S.: Ďakujeme všetkým za 
podporu, ktorú ste nám vy-
jadrili vo voľbách.

Nezávislá Petržalka    

   
Päť kamier pre Petržalku
Lokality v Petržalke so zvýšenou mierou páchania trestnej činnosti budú sledovať kamery. 
Financie na ne získala petržalská samospráva po tom, ako vypracovala úspešný projekt a 
dostala dotáciu od Rady vlády pre prevenciu kriminality vo výške 28-tisíc eur. 

Nové kamery pribudnú na Romanovej, Fedi-
novej, Mamateyovej, Vavilovovej a na Ná-

mestí hraničiarov. Sú to frekventované miesta, 
ktoré samospráva vybrala aj podľa analýzy bez-
pečnostnej situácie v spolupráci s odporúčania-
mi príslušného Policajného zboru. K existujúcim 
10 kamerám, prostredníctvom ktorých v súčas-
nosti mestská polícia sleduje dianie v uliciach 
Petržalky, tak v budúcom roku pribudne ďalších 
päť. Kamerový monitorovací systém je napojený 

na Okrskovú stanicu Mestskej polície hlavného 
mesta SR Bratislava a jeho súčasťou je záloho-
vanie záznamov, ktoré pomáhajú pri odhaľovaní 
spáchanej trestnej činnosti. 

Rada vlády pre prevenciu kriminality hodnotila 
spolu 759 projektov, z ktorých vybrala aj projekt 
Petržalky. Jeho cieľom má byť zvýšenie pocitu 
bezpečnosti pre Petržalčanov na frekventova-
ných miestach, kde aj v minulosti bola páchaná 
trestná činnosť.                                          (tod)

Toto však nebol hlavný 
dôvod, prečo ju petržalskí 

seniori navrhli na primátorské 
ocenenie Senior roka 2014. 
Pani Zitka totiž okolo seba ne-
rozdáva len radosť, ale ochot-
ne pomáha tým, ktorí sa ocitli  
v ťažkej situácii. Ako dobrovoľ-
níčka nosila starším a bezvlád-
nym obedy, nakupovala im, 
vybavovala úradné záležitosti. 
No v neposlednom rade im 
robila spoločnosť a robila ich 
život krajším. Preto jej primá-
tor Milan Ftáčnik odovzdal pa-
mätnú plaketu, ktorá jej bude 
navždy pripomínať, ako si ju jej 
spoluobčania vážia.

„Manžel mi zomrel pred rok- 
mi, dcéry žijú v zahraničí,  
v Petržalke som zostala sama, 
tak prečo by som nepomohla, 

keď mám čas a môžem?“ Pre 
pani Zitku je totiž pomoc dru-
hým úplnou samozrejmosťou. 
„Toto ocenenie si veľmi vážim, 

hreje ma pri srdci, že je pre 
druhých dôležité, čo som spra-
vila,“ dodáva.

Pani Zitka je však predovšet-
kým divadelníčka, speváčka, 
tanečníčka. „Toto všetko mám 
jednoducho v krvi. Divadlo 
som hrávala odmalička a ne-
prestala som s ním ani dote-
raz. A verím, že hrať, spievať 
a tancovať budem ešte dlho,“ 
hovorí s elánom dáma, ktorej 
by ste sotva hádali 78 rokov.

Zakladala spevácky súbor 
Nádej, z ktorého sa postupne 
stala Petržalčanka, hrá a spieva 
v úspešnom seniorskom pro-
jekte Petržalská svadba, skladá 
texty k pesničkám, aj vtipné 
básničky. Je jednoducho prí-
kladom aktívneho starnutia.   

My jej k oceneniu blahoželá-
me a do ďalších rokov želáme 
nielen pevné zdravie, ale najmä 
to, aby ju neopustil jej humor  
a nákazlivý optimizmus.   

Silvia Vnenková
foto: archív

Seniorkou roka sa stala Zita Bellová
Keď sa pár dní neobjaví v Dennom centre na Strečnianskej ulici, všetci 
to zaregistrujú. Bez nej, jej vtipov, humoru a optimizmu je tam totiž 
akosi smutno. „Myslím si, že môj humor a optimizmus ma stále 
držia nad vodou, sú tým hnacím motorom do ďalších a ďalších dní,“ 
usmieva sa pani Zitka.

V zmysle zákona o sociál- 
nych službách a preno- 

su kompetencií, si povin-
nosť poskytnutia prístrešia 
pre bezdomovcov ponechalo 
hlavné mesto, ktoré zriadilo 
nocľaháreň MEA CULPA na 
Hradskej ulici. Mestská časť 
finančne podporuje neziskové 
organizácie, ktoré prevádzkujú 
nocľahárne a útulky - Domov 
pre každého a Nocľaháreň sv. 
Vincenta de Paul. V týchto za-
riadeniach poskytujú služby aj 
pre ľudí bez domova z Petržal-
ky, ktorých pracovníci sociál-
neho oddelenia mestskej časti 
Petržalka pravidelne monito-
rujú. V letných mesiacoch je to 
minimálne raz za dva týždne a 
podľa toho, ako sa blíži zima, 
frekvencia sa zvyšuje. Počas 
zimy je to raz za týždeň a sa-
mozrejmosťou je, že činnosť sa 
vykonáva okamžite, ak sú na to 
dôvody a vždy je to za asisten-

cie Mestskej polície Hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

Práca s bezdomovcami je 
veľmi náročná, preto mestská 
časť víta každý podnet a po-
moc od obyvateľov. Títo ľudia, 
ktorí prestali dôverovať iným 
ľuďom, žijú s pocitom, že im 

už nikto nepomôže. Po viace-
rých stretnutiach s nimi si pra-
covníci musia získať postupne 
ich dôveru a vytvoriť si s nimi 
vzťah, aby im porozprávali svoj 
príbeh. Často to chce veľa úsi-
lia a trpezlivosti presvedčiť ich, 
že samospráva je tu aj pre nich 

a chce im pomôcť. Ľuďom bez 
domova poskytuje sociálne po-
radenstvo v prípade, ak majú 
trvalý pobyt na území mestskej 
časti Petržalka, pomáha im 
vybaviť osobné doklady či od-
porúča možnosti využitia so-
ciálnych zariadení, kde môžu 
prenocovať. Prax je však taká, 
že väčšina ľudí bez domova 
odbornú pomoc stále odmieta. 
Sú to ľudia, ktorí sú svojprávni 
a nie je možné ich bez ich sú-
hlasu umiestniť v sociálnom 
zariadení alebo ubytovni. Tak 
ako aj po iné roky, aj tento rok 
pripravuje samospráva zber 
teplého šatstva a na Štedrý deň 
Vianočnú kapustnicu pre všet-
kých Petržalčanov, ku ktorým 
patria aj ľudia bez domova.

S príchodom zimy zintenzívnili aj 
monitoring ľudí bez domova
Mestská časť Petržalka poskytla priestory v bývalých detských jas-
liach na Rovniankovej  ul. 10 spoločnosti Misionárky lásky – sestry 
Matky Terezy, ktoré v týchto priestoroch prevádzkujú  nocľaháreň  
pre ľudí bez domova a tiež im poskytujú možnosť osobnej hygieny. 
S prichádzajúcimi zimnými mesiacmi  zintenzívnili pracovníci od-
delenia sociálnych vecí aj svoje pôsobenie v teréne. 
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Desať dní po komunálnych voľbách sa novozvolení zástupcovia 
Petržalčanov stretli na ustanovujúcom zastupiteľstve. Prvé zasad-
nutie malo takmer slávnostný charakter.

Starosta a poslanci zložili sľub!

Po slovenskej štátnej hym-
ne predseda miestnej vo-

lebnej komisie Petržalky Ľu-
dovít Lučanič informoval  
o výsledkoch volieb, pred-
stavil (staro)nového starostu 
Vladimíra Bajana a 35 členov 
poslaneckého zboru. Z pred-
chádzajúceho volebného ob-
dobia v ňom zostalo 13 po-
slancov.

Po tejto informácii zložili 
starosta aj poslanci slávnost-
ný sľub, v ktorom sa zaviazali 
najbližšie štyri roky pracovať v 
prospech Petržalky a Petržal-
čanov. „Som presvedčený, že 
naši obyvatelia od nás očaká-
vajú riešenia namiesto politi-
zovania či politikárčenia. Nie 
som naivný a viem, že bu-
deme mať často rôzne názo-
ry na to, čo je správne, dob-
ré, prospešné pre Petržalku. 
Ale bolo by zlou správou pre 

com, symbolicky podávam 
ruku a ponúkam tvorivú at-
mosféru, korektnú spoluprá-
cu aj s odborným aparátom 
miestneho úradu našej mest-
skej časti, ktorý je pripravený 
spolu s vami riešiť problémy 
Petržalčanov,“ povedal vo svo-
jom príhovore starosta Vladi-
mír Bajan.

Okrem slávnostnej časti ma-
lo zastupiteľstvo aj pracovný 
charakter. Poslanci si zo svo-
jich radov po diskusii zvolili 
12 tých, ktorí budú pôsobiť aj 
ako sobášiaci. Druhým (a po-
sledným) bodom programu 
bolo schválenie platu staros-

tovi, ako to prikazuje zákon. 
Po diskusii napokon poslanci 
odsúhlasili starostovi rovna-
ký plat, aký mal na konci mi-
nulého volebného obdobia –  
4 035 eur.

Nové zastupiteľstvo teda  
25. novembra oficiálne od-
štartovalo svoje štvorročné 
pôsobenie.

(vnen)  

jej obyvateľov, keby sme sa 
nesnažili dôjsť ku kompro-
misu, keby sme sa nedoká-
zali správať k sebe s rešpek-
tom, keby sme sa schovávali 
pred zodpovednosťou a vy-
nechávali hlasovanie o návr-
hoch či účasť na rokovaniach. 
Spojme preto svoje sily a maj-
me na mysli prospech Petr-
žalky a Petržalčanov a bokom 
odsuňme stranícke či osobné 
záujmy. Našimi spojencami 
nech sú všetci Petržalčania a 
našimi pracovnými nástroj-
mi hodnoty ako odbornosť, 
transparentnosť či zodpoved-
nosť. Za seba vám, poslan-

Osadia nové stojany 
na bicykle 
Petržalskej samospráve sa podarilo 
získať grant vo výške 2-tisíc eur od 
Raiffeisen banky Slovensko, vďaka 
ktorým pribudne v tejto mestskej 
časti 15 nových cyklostojanov.

Po tom, ako v septembri dala mest-
ská časť Petržalčanom možnosť 

pripomienkovať Štúdiu rozvoja cyk-
lodopravy, pokračuje samospráva v 
podpore tohto druhu dopravy ďalej. 
V Petržalke v nasledujúcich mesia-
coch osadia za predpokladu priazni-
vého počasia 15 nových stojanov pre 
cyklistov, najneskôr však tak, aby ich 
obyvatelia už na jar mohli plne využí-
vať. Na cyklostojany získala Petržalka 
dvojtisícový grant od Raiffeisen banky 
Slovensko v rámci projektu Osade-
nie cyklistických stojanov v mestskej 
časti Petržalka. Nové stojany umož-
nia bezpečné zaparkovanie bicyk-
lov uzamknutím jeho rámu súčasne  
s kolesom. Cyklostojany pribudnú na 
frekventovaných miestach pred bu-
dovy občianskej vybavenosti a pred 
verejnými inštitúciami ako sú kultúrne 
domy, športové haly, bytový podnik či 
pobočky miestnej knižnice.

Osadením stojanov chce samo-
správa podporiť cyklodopravu v mest- 
skej časti. Ide o ďalší krok na podporu 
cyklistickej dopravy v hlavnom meste. 
Už v minulosti sa samospráve poda-
rilo presadiť niekoľko dopravno-inži-
nierskych opatrení, ktoré zlepšili pod-
mienky pre cyklistov a vďaka ktorým 
sa prejazd po cyklotrasách v Petržalke 
zjednodušil. Príkladom toho je kom-
plexné preznačenie trasy popri Chor-
vátskom ramene v úseku Kutlíkova 
- Antolská či preznačenie Petržalského 
korza tak, aby plne slúžilo cyklistom. 
Petržalka tiež iniciovala spracovanie 
projektovej dokumentácie na cyk-
lotrasu Starohájska, ktorá by tak mohla 
byť realizovaná počas budúceho roku. 
Kľúčovým krokom podpory cyklo-
dopravy bolo spracovanie Štúdie o cy- 
klodoprave, ku ktorej obyvatelia mohli 
posielať pripomienky. Petržalčania ich 
smerovali predovšetkým k dokonče-
niu prepojenia Chorvátskeho ramena 
a medzinárodnej dunajskej cyklistickej 
cesty. Štúdiou aj spolu s pripomienka-
mi od obyvateľov sa budú zaoberať 
novozvolení poslanci miestneho za-
stupiteľstva. Jej cieľom má byť v pr- 
vom rade odstránenie najväčších ba-
riér a v neposlednom rade získať ďal-
ších cyklistov z radov motoristov, ktorí 
uprednostnia ekonomickejší a ekolo-
gickejší spôsob dopravy v meste. 

(tod)

Ďalším prednášajúcim Petržalskej super školy bol vedúci ve-
decký pracovník Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied 
a profesor botaniky na Karlovej univerzite v Prahe profesor 
RNDr. Karol Marhold, CSc. 

Pastiersku kapsičku volajú Stopa bieleho muža

Zaoberá sa systematikou 
vyšších rastlín, kde vy-

užíva široké spektrum me-
todických prístupov vrátane 
štúdia chromozómov, mole-
kulárnych aj morfologických 
metód. Je spoluautorom via-
cerých knižných publikácií 
a viac ako stovky vedeckých 
článkov uverejnených v me-
dzinárodných časopisoch. Je 
generálnym sekretárom Me-
dzinárodnej asociácie pre ta-
xonómiu rastlín, ktorá zdru-
žuje špecialistov zo všetkých 
kontinentov. V prednáške 
s názvom Kuriozity zo sve-
ta rastlín predstavil menej 
známe aj známejšie kultúrne 
rastliny a divo rastúce rastli-

rozšírená rastlinka Pastier-
ska kapsička, je americký-
mi Indiánmi nazývaná Stopa 
bieleho muža. 

Každá trieda si z prednášky 
odniesla aj balík rôznych čí-
sel vedeckého časopisu o ve-
de a technike Quark, ktoré 
petržalským žiakom darova-
lo Centrum vedecko-tech-
nických informácií SR, kto-
ré ho vydáva v spolupráci s 
Ministerstvom školstva, ve-
dy, výskumu a športu SR a 
Slovenskou akadémiou vied. 
Žiaci časopisy využijú nielen 
počas vyučovania, ale aj pri 
tvorbe rôznych vedeckých 
projektov. Na decembro-
vú prednášku Obrie dôsled-

ky trpasličej technológie sa 
už teraz môžu tešiť ôsmaci. 
Prednášať ju príde popred-
ný slovenský fyzik a vedúci 
vedecký pracovník Sloven-
skej akadémie vied prof. Ing. 
Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c., 
ktorý sa zaoberá fyzikou po-
lovodičov, kovov, elektronic-
kých súčiastok, laserovou 
technikou, röntgenovou op-
tikou, nanovedou a nano-
technológiou a je autorom 
vyše 400 vedeckých publiká-
cií, 8 patentov a 10 kníh lite-
ratúry faktu.

(tod)
foto: MÚ

ny, ktoré sa využívajú ako po-
traviny, na prípravu nápojov, 
ale aj ako liek. Ďalej uviedol 
príklady slovenských orchi-
deí aj orchideí, ktorých kvety 
tvarom napodobňujú hmyz, 
aby prilákali opeľovačov. Po-
ukázal na príklady jedova-
tých rastlín, ktoré môžu po-
škodiť zdravie už pri letmom 
dotyku alebo pri požití. Pro-
fesor siedmakom objasnil aj 
fungovanie parazitických a 
hmyzožravých rastlín. Na 
záver zhrnul históriu kvete-
ny strednej Európy a vplyv 
ľadových dôb na jej vývoj. 
Okrem mnohých kuriozít sa 
žiaci dozvedeli napríklad aj 
to, že nenápadná, ale veľmi 
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PETRŽALSKÉ NOVINY
Čítajte nás aj na facebooku

ABBA

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167
už od 17€

PREDÁM LACNO PC INTEL CELERON, E 3400@2,6 GHz, 1,96 GB 
RAM, 60 GB + 90 Gb = 150 GB pamäť. Klávesnica, monitor, slúchadla, 
videokamera, Wi�  modul. Cena: 200 € (pôvodná cena 500 €) 
Info: 0905 273 414

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

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

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

 

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

Rusovská cesta 5, BA-Petržalka 
www.good� ve.sk

REŠTAURÁCIA 
ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO

ŠTÝLU

PÔŽIČKA 
jednoducho a rýchlo 

0905 650 352
www.vasapozicka.eu

Praktická 
ambulancia 

pre dospelých 
prijíma 

nových pacientov 
Sme zmluvnou 

ambulanciou pre poisťov-
ne Union, Dôvera, VZP.

Mudr. Vavrová Viera 
ZS Rovniankova 1, Ba

tel. č.: 02/63810525

Čakáme Vás v Petržalke 
na Lužnej ulici č. 10 

Predajňa ZDRAVÝ ŽIVOT VITAFIT

Široký sortiment biopotravín 
a iných výrobkov.

Denne od 12:00 do 18:00 
www.vita� t.sk   0905 448 715
 

Kupón na zľavu 10 %

Inzercia
 PREDÁM novostavbu 
(110 m2) rodinného domu 
v Hviezdoslavove (6 á poze-
mok) za 110 000 EUR. 
Tel.: 0917 577 241 
 PONÚKAME kompletné 
elektroinštalačné práce 
a revízie Nonstop. 
Tel.: 0944 447 969
 GLAZÚROVANIE VANÍ.  
Tel.: 0905 983 602
 KÚPIME byt v Petržalke, 
aj zadlžený. Tel.: 0917 708 319 
 JÁN POLÁK vodoinštalá-
cie, údržba. Tel.: 0905 627 321
 F. KORVETA prijme v BA 
zámočníkov na výrobu brán 
a schodov. Vítaný je vodičský 
a zváračský preukaz. 
Tel.: 0903 422 335
 VYMENÍM novostavbu 
rodinného domu v Hviez-
doslavove za byt v Petržalke 
alebo Karlovej Vsi. 
Tel.: 0917 577 241
 HĹBKOVO TEPUJEM 
Kärcherom. Tel.: 0903 036 620

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka 
8. novembra 
Ing. Martin Bazala - Amal Bouchefra
Vendelín Brestič - PhDr. Katarína Maďarová  
         Füssyová
15. novembra 
Zbyněk Bajtek - Mgr. Gabriela Lutišanová
Mário Vizváry - Nikola Ružičková
Roman Sirkovský - Iveta Danišová
22. novembra 
Daniel Markusek - Jana Kaprálová 
Roman Gulík - Zuzana Mikšíková 
Pavel Ružovič - Monika Slezáková

Cirkevné sobáše
15. novembra 
Ing. Peter Jankela - Ing. Viera Riganová
22. novembra 
Marek Lipka - Veronika Piecková 

Nežná revolúcia z roku 1989 sa stala významnou súčasťou dejín Slovenska. Hma-
tateľne zasiahla do života všetkých a mnohí z nás si museli prácu, bývanie, oddych 
a mnoho ďalších činiteľov života po 25 rokoch zmeniť. 

Vraciame k momentu, keď sme si želali život bez autokracie, korupcie, klientelizmu, 
bez zákonov, ktoré obmedzovali ľudské práva a slobody prejavu, zhromažďovania a po-
hybu a želali sme si sociálnu spravodlivosť, demokraciu, lepšiu budúcnosť. Dnes vieme, 
že niektoré naše želania zostali len želaniami a bude sa musieť niečo zmeniť, aby sa ko-
rupcia a klientelizmus stratili tak, ako autokracia a „neľudské“ zákony. Veľa z tých, ktorí 
sa rozhodli voliť v komunálnych voľbách dali svoju nespokojnosť zrozumiteľne najavo. 
Rozhodli sa pre nezávislých kandidátov v takom rozsahu ako doteraz nikdy. Je to zdvih-
nutá päsť, ktorú si musí uvedomiť každý, komu aspoň trochu záleží na lepšej budúcnosti 
Slovenska. Ľudia, ktorí si dnešnú neutešenú situáciu uvedomujú, zorganizovali 17. 11. 
dve stretnutia občanov pri príležitosti výročia novembrových udalostí z roku 1989. Prvé 
stretnutie sa konalo v duchu lásky a tolerancie na Hviezdoslavovom námestí pod ná-
zvom Sme my národ holubičí v réžii nadácie Krištáľového krídla a druhé, v kritickom tóne, 
v starej budove NR SR za účasti organizátorov a predstaviteľov inštitúcii Nadácie Antona 
Tunegu, Fóra kresťanských inštitúcií, Múzea zločinov komunizmu, Ústavu pamäti národa, 
Konfederácie politických väzňov Slovenska a Nadácie Jána Langoša. Druhé stretnutie sa 
večer presunulo na Námestie SNP, kde odzneli kritické slová osobností politického a kul-
túrneho života na tému korupcia a klientelizmus. Aj keď sa zdá, že ide o boj nekonečný, 
všetci dúfame, že bude úspešný.                       Gabriel Gaži, poslanec MZ v Petržalke 

Keď začíname hovoriť, že naša nádej umiera posledná

 prijíma 
nových pacientov

AK Dental s.r.o.
Bajkalská 9/A (Tri veže) prízemie

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

tel.: 0918 469 499
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Otvorené:
Po - Pi
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Sobota
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iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

K O Z M E T I K A  N O V I N K A !
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Permanentný make-up obočia ...........................................................83 €
Objednávky: 
Ľubka • 0907 556 758

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

Hľadáte pre svojho deviataka, prípadne ôsmaka, vhodné gymnázium? 
Najlepšie s dlhoročnou tradíciou, ale otvorené moderným trendom 
vo vzdelávaní? S výbornými výsledkami umiestnenia absolventov? 

Tradícia a úspech – to je Gymnázium A. Einsteina  

Vyberte pre svoje dieťa 
Gymnázium Alberta Ein-

steina, ktoré patrí medzi naj-
staršie v Bratislave. Bolo za-
ložené v septembri 1956 ako 
jedenásťročná stredná škola, v 
roku 1970 sa stalo gymnáziom 
a pred desiatimi rokmi otvori-
lo bilingválne rusko-slovenské 
štúdium. Dnes je to moderné 
a kvalitné gymnázium, o čom 
svedčí fakt, že 95,96 percenta 
jeho minuloročných absolven-
tov sa úspešne umiestnilo. Na-
chádza sa v upravenom areáli 
na okraji Petržalky, na Einste-
inovej ulici (oproti Inchebe), 
čo umožňuje jednoduchú do-
pravu nielen žiakom z Petržal-
ky, ale aj z ostatných mestských 
častí Bratislavy. 

Gymnázium vytvára vhodné 
podmienky na štúdium žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami. Na zákla-
de žiadosti zákonného zástup-
cu, prípadne plnoletého žiaka, 
umožňuje študentom štúdium 

vensku i do zahraničia. Práve 
teraz sa žiaci s pedagógmi vrá-
tili z Európskeho parlamentu v 
Štrasburgu. Študenti sa môžu 
pochváliť vynikajúcimi úspech-
mi na olympiáde ruského jazy-
ka – traja z nich sa stali víťaz-
mi medzinárodnej olympiády v 
Moskve, ďalší sú víťazmi celo-
slovenského kola. V minulom 
školskom roku získali študen-
ti gymnázia 1. miesto v celo-
slovenskom kole olympiády zo 
slovenského jazyka a literatú-
ry a tiež španielskeho jazyka. 
Prvé miesto obsadili na súťa-
ži v Moskve, venovanej Roku 
ochrany životného prostredia. 

O prospechu detí sú rodičia 
informovaní prostredníctvom 
elektronickej žiackej knižky. 
Gymnázium Alberta Einste-
ina má vlastný erb a kroniku. 
Viac sa o ňom dozviete na Dni 
otvorených dverí 3. decembra 
od 13. do 17. hodiny, alebo na 
jeho webstránke www.einstei-
nova.sk                            (dob)

v zahraničí. Ponúka výučbu 
v piatich jazykoch (anglický, 
nemecký, francúzsky, španiel-
sky, ruský) na úrovni začiatoč-
níkov aj pokročilých. Povin-
ne sa študenti učia dva jazyky. 
V bilingválnej triede sú to 
ruský a anglický jazyk. 

Výborné podmienky ponú-
ka gymnázium študentom aj na 
športové aktivity. Okrem telo-
cvične môžu žiaci využívať po-
silňovňu, miestnosť na aerobik 
a stolný tenis. Vo veľmi peknom 
prostredí školského dvora, kto-
rý bol v minulých rokoch revi-
talizovaný, sú atletické dráhy, 
tenisové kurty, futbalové, bas-
ketbalové a volejbalové ihris-
ko. Žiakom ponúka škola až 17 
krúžkov a rôzne mimoškolské 
aktivity ako exkurzie, lyžiarske 
zájazdy, súťaže a pod. 

 Každoročne sa mnoho štu-
dentov školy zúčastňuje na 
SOČ, olympiádach, recitač-
ných, literárnych a športových 
súťažiach, exkurziách po Slo-

Koncert víťazov

Uplynulé ročníky úspešného 
súťažného festivalu komor-

nej hudby mladých hudobníkov 
potvrdili opodstatnenosť pokračo-
vať a vytvoriť tradíciu albrechtov-
ského muzicírovania. V spolupráci 
s MŠ SR pripravila usporiadateľ-
ská ZUŠ Jána Albrechta aj pre ju-
bilejný ročník vhodné podmienky. 
Počas trvania 5. ročníka súťaže sa 
predstavilo 105 mladých talentov 
zo 17 základných umeleckých škôl 
z celého Slovenska. 

Laureátom súťaže MUSICA 
CAMERATA JÁN ALBRECHT 
2014 sa stalo klavírne duo ZUŠ Já-
na Albrechta, Bratislava – Matúš 
Miklovič a Michal Volarik z 3. ka-
tegórie, pedagóg Mgr. art. Marcel 
Štefko, ArtD. 

Na koncerte víťazov sa pred-
stavili najúspešnejšie predvedenia 
diel komorných zoskupení umiest-

nených v zlatom pásme. Komorné 
trio ZUŠ Vrbenského, Bratislava v 
1. kategórii – Peter Kumančík zob-
cová fl auta, Martin Luknár husle a 
Katarína Demeková klavír upútalo 
interpretáciou skladby Dobrý deň 
D. Šostakoviča. Výborné dispozí-
cie pre súhru a muzikálne cítenie 
potvrdilo husľové duo v 2. kategó-
rii, citlivo interpretovanou sklad-
bou Ch. A. de Bériota: Duos con-
certans op. 57 Allegro – Terézia 
Hledíková a Magdaléna Štefani-
cová zo ZUŠ J. Kresánka Bratisla-
va. Základná umelecká škola Jána 
Albrechta sa umiestnila v zlatom 
pásme s klavírnym duom štvor-
ručne 2. kategória skladbou P. Sto-
janova: Večerná pieseň - Hra sa 
predstavili David Fančovič a Ema 
Somolányová - pedagógovia Mgr. 
art. Vencislava Ilievska a ped. Ja-
na Boudová. Z ďalších komorných 

zoskupení do zlatého pásma a na 
koncert boli vybrané: klavírne trio 
3. kategória ZUŠ J. Kresánka Brati-
slava – Terézia Hledíková 1. husle, 
Magdaléna Štefanicová 2. husle, Be-
áta Kopačková klavír zahrali sklad-
bu G. Gerschwinna Summertime a 
z 3. kategórie víťazné klavírne duo - 
štvorručná hra ZUŠ Jána Albrechta 
Bratislava Matúš Miklovič a Michal 
Volarik predniesli od E. H. Griega 
Nórsky tanec op. 35, č. 1.Úspešne 
sa v zlatom pásme umiestnilo aj 
gitarové duo ZUŠ Daliborovo ná-
mestie. V striebornom a bronzo-
vom pásme získali ocenenia ďalšie 
ZUŠ – Poltár, Trnava, Dunajská 
Streda, Trebišov, Bratislava, Koši-
ce. Piaty ročník Musica camerata 
obohatili hostia z Chorvátska kla-
vírne trio Drofenik husle, violonče-
lo, klavír, ktoré vystúpilo na záver 
koncertu so skladbou domáceho 
autora Rudolfa Matza. Cena pre 
absolútneho víťaza súťaže s mož-
nosťou vystúpiť v júni 2015 na me-
dzinárodnom hudobnom festiva-
le hudobných škôl vo Varšave bola 
udelená klavírnemu duu Matúšovi 
Miklovičovi a Michalovi Volarikovi 
zo ZUŠ Jána Albrechta.  

PhDr. Božena Dlháňová

Piaty ročník celoslovenskej súťaže v komornej 
hre žiakov základných umeleckých škôl MU-
SICA CAMERATA JÁN ALBRECHT 2014  sa 
uskutočnil v priestoroch Základnej umeleckej 
školy Jána Albrechta v Petržalke. 

V novej triede sa už ozýva 
smiech detí
Samospráva vytvára nové miesta v prvom rade 
zriaďovaním nových tried v existujúcich mater-
ských školách, ale aj zriaďovaním elokovaných 
tried na základných školách. V októbri zverilo 
mesto do správy mestskej časti zdevastovanú bu-
dovu bývalej Materskej školy na Vyšehradskej ulici, 
v ktorej už začali čistiť priestory.. 

Na prebudovanie bývalého školníckeho bytu na novú trie-
du s kapacitou 18 miest v MŠ Lachova získala mestská časť 
dotáciu vo výške 5-tisíc eur z rozpočtu Bratislavského samo-
správneho kraja v projekte Naša škôlka – náš kraj. Celková 
výška nákladov na rekonštrukciu a zariadenie bola viac ako 
22-tisíc eur. Trieda je zriadená pre 5- až 6-ročné deti, teda 
deti, ktoré majú rok pred nástupom plnenia povinnej škol-
skej dochádzky. Samospráva vybudovala nielen priestory 
na výchovu a vzdelávanie, ale aj hygienické zariadenia a po-
trebný počet skriniek. Nové priestory „pokrstili“ rodičia spolu 
s deťmi, ktoré si pre nich pripravili pekný program. 
Od januára k triede pribudnú 4 nové elokované triedy 
s kapacitou 88 miest - v MŠ Iľjušinova, v ZŠ Tupolevova a 
od februára v ZŠ Nobelovo námestie 2 elokované triedy MŠ 
Röntgenova s kapacitou 40 miest. Rekonštrukciou objektu 
bývalej Materskej školy na Vyšehradskej ulici sa už budú zao-
berať poslanci novozvoleného miestneho zastupiteľstva.

(tod)
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Mladí Petržalčania vybudovali 
agentúru svetového mena  

Ako vznikla vaša digitálna 
agentúra, povedzte nám o nej 
viac, čím sa zaoberá? 

Digitálna agentúra PLAT-
FORM začala ako malé dizaj-
nové štúdio jednej osoby, Luká-
ša Horáka, ešte v roku 2001, keď  
v petržalskom byte svojich rodi-
čov ako 15-ročný začal vytvárať 
prvé webstránky pre známych. 
Zákazok pomaly pribúdalo  
a s bratom si založili spoloč-
nú firmu, ktorá sa sústredila na 
tvorbu webstránok a sprostred-
kovaní tlače. Keďže som Luká-
šov kamarát z detstva, neskôr 
som sa do firmy zapojil ako 
projektový manažér, a to po ná-
vrate z Veľkej Británie, kde som 
študoval. Postupom času sa 
vďaka kvalitnej práci začala sa 
spoločnosť PLATFORM rozši-
rovať a firma pracovala na čo-
raz väčších projektoch, začala 
zamestnávať vlastných dizajné-
rov a programátorov. Potešujú-
ce bolo najmä to, že aj napriek 
minimálnej veľkosti, nízkych 
projektových rozpočtoch a 
mladému vekovému zloženiu, 
spoločnosť PLATFORM získa-
la množstvo webových ocenení  
v zahraničí a na Slovensku spo-
lupracovala s klientmi a re-
klamnými agentúrami najzvuč-
nejších mien. Dnes tvorí tím 
PLATFORM 15 interných za-
mestnancov a desiatky partne-
rov alebo subdodávateľov z ce-
lého sveta. Digitálna agentúra 
PLATFORM sa dnes zaoberá 
širokým spektrom online akti-
vít. Ide najmä o dizajn a tvorbu 
webstránok a mobilných apli-
kácií. Spoločnosť sa venuje aj 
kreatíve a online stratégii, op-

timalizácii stránok pre vyhľa-
dávače (SEO), marketingu na 
sociálnych sieťach, PPC rekla-
mám a brandingu. 

Pred vyše tromi rokmi ste zís-
kali prestížne ocenenie webo-
vý Oscar za originálny nápad 
a progresívne technické rieše-
nie stránky your.miccam.com. 
Určite to bola pre vás obrov-
ská pocta?

Áno, patrične sme to aj oslá-
vili, bolo to v období, keď bola 
firma malá a mladá. O to viac 
nás tešilo, že sme sa dostali do 
spoločnosti, v ktorej sa nachá-
dzali tie najlepšie firmy z celého 
sveta, ktoré pracovali pre nad-
národné spoločnosti pre nás  
v nepredstaviteľne vysokých 
rozpočtoch. Na Slovensku to už 
veľa rokov stále nikto iný vyhrať 
nedokázal. The FWA (Favouri-
te Website Awards - www.the-
fwa.com) získate len za unikát-
ne nápady, nádherné vizuálne 
spracovanie a perfektné tech-
nologické vyhotovenie na hra-
nici možností. Všetky tieto atri-
búty náš projekt spĺňal. Zhruba 
o rok a pol sa nám podarilo vy-
hrať aj druhé veľmi významné 
ocenenie Webby Awards Ho-
noree za projekt Seoul Plaza.
 
Koľko projektov vyprodukuje-
te a zvládnete ročne?

Projektov máme veľa a ich 
počet sa našťastie každým ro-
kom zvyšuje. Niektoré sú ma-
lé a jednoduché, niektoré tr-
vajú kontinuálne niekoľko 
mesiacov až rokov. V súčas-
nosti je to počet zhruba 180 
projektov ročne.

S akým tímom ľudí pracujete, 
predpokladáme, že ide o veko-
vú kategóriu mladých a prog-
resívnych zamestnancov...

 Presne tak. Sme tím mla-
dých ľudí, čo je pri povahe na-
šej práce prirodzené. Náš tím 
tvoria dizajnéri, programáto-
ri, kreatívci, manažéri a admi-
nistratívni pracovníci. Tvorí-
me dobrú partiu a prostredie 
vo firme je veľmi uvoľnené. Vo 
firme nájdete množstvo počíta-
čov, ale aj elektrické bubny, gi-
tary a domácich miláčikov.

Na čo sa v súčasnosti najviac 
zameriavate?

Našim hlavným zámerom je 

kvalita a naším mottom je Qu-
ality over quantity. Vďaka nej 
sme sa vždy dokázali presadiť. 
Jedna z najsilnejších stránok 
PLATFORM je dizajn, na kto-
rý sme vždy kládli maximálny 
dôraz. Programátori nás veľ-
mi nemali v láske, pretože mu-
seli upravovať do dokonalos-
ti aj najmenšie detaily a vždy 
sme od nich vyžadovali skú-
šanie nových technológií. Na-
še práce majú po svete množ-
stvo fanúšikov a denne nám 
chodia správy od ľudí, ktorým 
sa páči naša tvorba. Aj preto sa 
už dlhší čas PLATFORM mi-
mo Slovenska zameriava na 
dizajnové služby. Máme klien-

tov z celého sveta. Sú nimi na-
príklad dve z najznámejších 
digitálnych agentúr na svete, 
2Advanced a Fantasy Interacti-
ve. Najviac nám robí radosť, že 
sme sa stali hlavným dodávate-
ľom dizajnu mobilných apliká-
cií pre firmu, ktorá vyvíja naj-
viac startup projektov na svete, 
a zároveň je 27. najinovatívnej-
šou firmou na svete – Appster  
z Austrálie. 

Aké sú vaše ciele v blízkej bu-
dúcnosti? 

Cieľov máme veľmi veľa. Jed-
ným z nich je v druhom kvar-
táli 2015 naplno rozbehnúť po-
bočku v Londýne, kde už máme 
operujúceho Country Manage-
ra. Ďalším z hlavných cieľov je 
celosvetová kampaň na ponú-
kanie dizajnových služieb za-
hraničným klientom, ktorú sme 
odštartovali. Na Slovensku sa 
sústredíme naďalej na tvorbu 
vysoko-kvalitných webstránok, 
online marketing, marketing na 
sociálnych sieťach a inovatívne 
produkty a postupy ako naprí-
klad A/B testing, Growth Hac-
king a Workshop, ktorý umož-
ňuje rýchlejšie spustiť projekt  
a ušetriť množstvo času, ener-
gie a peňazí pri startupoch  
a komplexných projektoch. 
Na snímke v hornom rade tretí 
zľava je Lukáš Horák a vedľa je 
Filip Francisty.

Milan Valko
foto: Filip Francisty

Digitálna agentúra PLATFORM, na čele ktorej stoja Petr-
žalčania Lukáš Horák a Filip Francisty, získala interneto-
vého Oscara – cenu Favourite Website Award. Spoločnosť 
PLATFORM začala medzi prvými vyvíjať aj aplikácie pre 
Google Glass či Apple Watch. Ambiciózni Slováci naj-
novšie zaujali aj austrálsky Appster a spolu idú vytvárať di-
zajnérsky tím. Výkonný riaditeľ firmy Filip Francisty v roz- 
hovore pre Petržalské noviny bližšie predstavil agentúru, 
ktorá už patrí medzi nových lídrov v slovenskom biznise.  

Petržalčania Petržalčanom  
Pri príležitosti Svetového dňa výživy a boja proti hladu odštar-
toval prvý ročník charitatívnej celoslovenskej zbierky potravín 
vo všetkých obchodných domoch Kaufland. Aj v petržalskej 
predajni na Romanovej ulici darovali kupujúci približne 100 ki-
logramov potravín, ktoré Slovenský Červený kríž, územný spo-
lok Bratislava-mesto v spolupráci s petržalskou samosprávou 
odovzdali seniorom v núdzi.

V Bratislave vo všetkých štyroch predajniach 
Kauflandu zbierali dobrovoľníci potraviny. Pri 
vstupe do predajne na Romanovej ulici v Pe-
tržalke dostali nakupujúci letáčik s informá-
ciami o projekte a zoznamom odporúčaných 
trvanlivých potravín. Počas nákupu si naku-
pujúci pridávali do nákupného košíka niekto-
rú z odporúčaných trvanlivých potravín ako 
múka, cukor, ryža, cestoviny a po zaplatení 
ich odovzdávali dobrovoľníkom. Prostredníc-
tvom Slovenského Červeného kríža Bratislava-
mesto a na základe odporúčaní oddelenia so- 

ciálnych vecí mestskej časti Petržalka odovzdali 
vyzbierané potraviny  seniorom v núdzi. Opäť 
sme mali možnosť sa presvedčiť, že Petržalča-
nia majú k sebe blízko a vedia podať pomocnú 
ruku aj tým, ktorí sa často nie vlastným priči-
nením ocitli v núdzi. „Potravinami prispievali 
mladí aj starší. Za ich pomoc im, samozrejme, 
ďakujeme. Veď aj vďaka Petržalčanom sme vy-
zbierali 26 ton potravín pre 1 751 rodín, respek-
tíve priamych príjemcov potravinovej pomoci,“ 
povedala riaditeľka územného spolku Bratisla-
va-mesto Viera Uhríková                     (tod)
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VIANOCE V PETRŽALKE
2014

zmena programu vyhradená

WWW.PETRZALKA.SK WWW.KZP.SK

PETRŽALSKÉ VIANOČNÉ TRHY 
Námestie Republiky

VIANOČNÁ PETRŽALKA 

Starosta Petržalky Vladimír Bajan 
pozýva na

25. 11. | 15:00 | DK Zrkadlový háj | 2 €
NESTARNÚCE MELÓDIE - KATARÍNA

1. 12. | 8:00 - 11:00 | DC Osuského 3
PETRŽALSKÁ KVAPKA KRVI  

1. 12. | 17: 00 | Prokofievova 5 | vstup voľný
OTVÁRAME SPOLU ADVENT

4. 12. | 14: 30 | DK Lúky | organizované
PETRŽALSKÝ MIKULÁŠ PRE DETI 
ZO SOCIÁLNE ODKÁZANÝCH RODÍN  

4. 12. - 9. 12. | organizované 
MIKULÁŠ DEŤOM V ZARIADENIACH PETRŽALKY
MŠ Bzovícka, ZŠ Nobelovo nám., DOR, Brána do života, Lepší svet,  
Nemocnica Cyrila a Metoda Antolská, Kampino, SSS Vavilovova

5. 12. | 10:30 | DD Studienka | organizované
OSLAĎME ŽIVOT DEŤOM V DETSKÝCH DOMOVOCH 
NA SVIATOK SV. MIKULÁŠA

5. 12. | 11:00 | vstup voľný 
MIKULÁŠ V KNIŽNICI
Prokofievova 5, Furdekova 1, Dudova 2, 
Turnianska 10, Vavilovova 24

6. 12. | 10:00 - 15:00 | ŠH Prokofievova 2 | organizované
HALOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ  mestských častí Bratislavy 

6. 12. | 13:00 - 15:30 | vstup voľný so psom registrovaným v Petržalke
MIKULÁŠ V PSOM PARKU
Oplotený výbeh pre psov (Wolkrova ulica)

11. 12. | 14:30 | DTV Polereckého | organizované
STRETNUTIE JUBILANTOV

12. 12. | 10:00 - 12:00 | ŠH Prokofievova 1 | organizované
MIKULÁŠSKE STRETNUTIE PROJEKTU PETRŽALKA V POHYBE  

17. 12. | 14:30 | DTV Polereckého  | organizované
VIANOČNÉ POSEDENIE SENIOROV

24. 12. | 9:00 - 11:00 | TESCO | vstup voľný
PETRŽALSKÉ VIANOCE - VIANOCE PRE VŠETKÝCH   
Podávanie vianočnej kapustnice, koláčikov a darčekov ľuďom v núdzi

5. 12. | 15:30 - 16:45 
MIKULÁŠ NA KOČI
Mikuláš, mažoretky, deti z MŠ
15:30 - 15:45 fontána pred budovou MÚ, Kutlíkova
15:45              odchod Mikuláša so sprievodom trasou  
                       Romanova, Jiráskova, Tupolevova
16:15              príchod Mikuláša na Námestie Republiky 
16:15 - 16:45 Mikuláš, kultúrny program 
                       a rozsvietenie stromčeka na Námestí Republiky 
       
5. 12. | 17:00 - 19:00 
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE VIANOČNÝCH TRHOV 
hudobná skupina BUKASOVÝ MASÍV 
       
6. 12. | 17:00 – 19:00 
VIANOČNÉ STRETNUTIE GENERÁCIÍ
detské folklórne súbory HÁJENKA, LÚČKA, POLENO, 
seniorské spevácke zbory  
                               
7. 12. | 17:00 – 19:00         
FOLKOVÉ VIANOCE  
KATKA FELDEKOVÁ BAND, ROMANTIKA      
                                                  
12. 12. | 17:00 – 19:00    
IDÚ MLADÍ VINŠOVNÍCI                                                   
prezentácia MŠ,  ZŠ, ZUŠ  
                              
13. 12. | 17:00 – 19:00         
FOLKLÓRNE VIANOCE
PARTIA, KUBÁNKOV SEN , EKONÓM   
                   
14. 12. | 17:00 – 19:00
HUDOBNÉ VIANOCE
MARTINA JAVOR BAND, IVAN ČEREDEJEV BAND                                      
                               
19. 12. | 17:00 – 19:00  
VIANOČNÝ CHORÁL - VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE
MAROŠ BANGO, CIRKEVNÉ ZBORY, VOICE  & GUITAR                  
                                            
20. 12. | 17:00 – 19:00 
ROZPRÁVKOVÉ VIANOCE  
O deduškovi Mrázikovi - Divadlo Bum Bác, 
ZUŠ Balkánska    

21.12. | 17:00 – 19:00 
DUCHOVNÉ VIANOCE
ŽIARISLAV A BYTOSTI                  



8 • 28. 11. 2014 PETRŽALSKÉ NOVINYS P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

!

!"#$%&'(')%"*+%",'-"%.'/0123/014'

"#$%&&%'()!*#+,-.()!%,/%&0!+1%('2()!34#+&-#(%+!516*1%+'
$7%,()!8&2!97:489%$!4!,-2$'4#;<!
452/'6'"789":'&'!":#;%&#;<'

45/='6',&#&>,<#?'-<@;"#A*#<9"'8<+?"(#B9"'-.89.'
=24:->+.232!?&4(#%$@!8&%?&43!"1%:0!8&2!/+,69(%5A!

B&%.21#!C2:2(;!*1%:4!

5C':<8<,7-&'/01='":'DC00'9":C':"'1EC00'9":C
D%(#41#<!EFGHIJIEKJK!

LLLM5%58%,(-14(-4M2,+84?2M%&?M!
D%(#41#!34-:M<!51%:4@sosznieba.edu.sk 

 

Rezidencia Draždiak   
0918 63 63 63

Unikátne bývanie 
na brehu jazera

...pár krokov k jazeru, do 
lesa alebo na hrádzu.

Rezidencia 
Draždiak

www.RezidenciaDrazdiak.sk

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

Prišla som, videla som, volila som
Sobota, 15. november, deň ako stvorený na komunálne voľby. Nejdem kázať o tom, kto mal byť zvolený, 
bol zvolený a prečo. Idem vám povedať o mojej skúsenosti s týmto republikemilým aktom.

 Postreh

V   našej rodine volebný akt uskutočňujeme hromad-
ne. Všetci členovia domácnosti sa spolu vyberieme 

do základnej školy, ktorá je nám pridelená podľa trvalého 
bydliska. Počas presunu na toto miesto ma ohúril ešte 
predvolebný výkrik. Boli to novovysadené stromy popri 
zdravotnom stredisku. Zišlo mi na um, že takéto voľby by 
sa mohli uskutočňovať aj častejšie, možno by sme mali v 
našom meste viac stromov, detských ihrísk alebo lavičiek. 

Vestibul školy bol patrične upravený. Po oboch stranách 
boli zelené rastliny a pri schodoch stál klavír, na ktorom 

malý Beethoven vo mne chcel zahrať našu povestnú Nad 
Tatrou sa blýska, aby táto udalosť dostala ešte väčší vlaste-
necký nádych. Značky, ktoré smerovali k volebným miest-
nostiam, boli dostatočne výrazné a úspešne nás doviedli 
na miesto určenia.

Za stolom sedeli členovia komisie, ktorí si vypýtali ob-
čiansky preukaz a následne mi dali volebné hárky a obál-
ku. Odobrala som sa za jednu z troch pripravených zásten. 
Ocenila som pripravenú stoličku, keďže kandidátov bolo 
mnoho a prelúskať sa nimi zabralo trošku viac času ako pri 

iných voľbách. Hoci nie som notár, ale privlastním si jeho 
formulku „overujem výsledky hlasovania“ teda aspoň toho 
môjho. Volila som takých kandidátov, ktorí sú podľa môj-
ho názoru najlepší či pre Bratislavu, alebo jednu z jej častí, 
a to Petržalku. Pri mojom odchode z miestosti sa už vytvá-
ral rad, keďže každý volič sa za plentou chvíľu zdržal.

Pri opúšťaní školy som zahliadla psíka, ktorý verne čakal 
na svojho pána – voliča. Jeho milý ksichtík mi hneď zlepšil 
náladu a spríjemnil deň. Preto by som navrhovala, aby pri 
voľbách bol pred volebnou budovou havkáč, ktorý by voľ-
bám dodalu ľudskejšiu tvár.

Či už ste spokojní s výledkami volieb alebo nie, v kaž-
dom prípade ich výsledok treba rešpektovať a veriť, že naše 
mesto a mestská časť budú napredovať.    Andrea Benková



Petržalská špička svetového raftu

V októbri opäť dokázali, že 
sú medzi 11 najlepšími tí-

mami sveta a patria medzi špič-
ku. Z majstrovstiev sveta v Bra-
zílii priniesli domov dve zlaté 
a dve bronzové medaily. O ich 
poslednom úspechu sme sa 
rozprávali s ich kapitánkou Jú-
liou Pavelkovou.

Majstrovstvá sveta v raftingu 
štvorčlenných posádok v Brazí-
lii sa konali v meste Foz do Igu-
acu, na rieke Paraná. Preteky 
boli pre nás veľmi úspešné, pri-
niesli sme si domov štyri me-
daily (dve zlaté v šprinte a ma-
ratóne, dve bronzové v head to 
head - paralelný šprint a v cel-
kovom hodnotení).

Aká bola trať – náročná či 
patrila k tým jednoduchším?

Trať nebola náročná, slalom, 
šprint a head to head (paralel-
ný šprint) štartovali na ume-
lom kanáli v blízkosti priehra-
dy Itaipu, náročnosť bola iba 
v nedostatku vody počas pre-
tekov. Nám sa však hneď prvý 
deň pretekov podarilo vyhrať 
šprint, čo nás veľmi povzbu-
dilo. Druhý deň sme si vybo-
jovali bronz v disciplíne head 
to head, keď nás vyradila z bo-
jov o finále posádka Japonska  
v cieľovej časti umelého kaná-
la. Potom sme absolvovali prvé 
kolo slalomu a pre nedostatok 
vody sa druhé kolo presunu-
lo na ďalší deň. Preteky v ma-
ratóne boli v prostredí národ-
ného parku Iguassu priamo 
pod vodopádmi. Tam sme 
najskôr prežili šok z časové-
ho posunu, v Brazílii sa posú-
val čas na letný a ráno o 5.30 h 

PETRŽALSKÉ NOVINY

Ako jediný tím na
svete sú majsterkami 
sveta vo všetkých 
raftových disciplí- 
nach. Ženský raftový 
tím Mistral sme vám 
už v PN predstavo- 
vali - petržalské 
vodáčky, ktorých 

mená verejnosti možno nie sú notoricky známe, ale ich 
športové výsledky sú viac ako imponujúce.
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sme cestovali na štart marató-
nu. Vyhrali sme ho a tešili sa  
z druhého zlata na šampio-
náte. Poobede sme dokončili 
preteky v slalome, ktoré nám 
však nepriniesli medailu. 

Mali ste silných súperov?
Mohlo by sa zdať, že kon-

kurencia nebola veľká, preto-
že štartovalo len 11 posádok, 
boli tam však najlepšie posád-
ky sveta v raftingu. Tým, že 
Brazília je finančne náročná,  
z Európy vycestovali iba naj-
lepšie európske posádky (Čes-
ko, Veľká Británia, Rusko...), 
ktoré patria do svetovej špičky 
a spolu s posádkami s Japon-
ska, Brazílie, USA, boli sil-
nými súperkami vo všetkých 
disciplínach. 

Išli ste tam pripravené na ví-
ťazstvo, alebo ste len dúfali  
v úspech?

Keďže sa nám podarilo vy-
hrať v júli na domácom šampi-
onáte v šprinte, v slalome a ma-
ratóne a tretie sme boli v head 
to head, verili sme v medailo-
vé umiestnenie aspoň v jednej 
disciplíne. Veľmi sme sa tešili 
na disciplínu slalom, je našou 
najobľúbenejšou a spolu s tré-
nermi sme sa jej veľa venovali. 
Preto sme dúfali v umiestne-
nie, ale slalom sa ťažko vyhráva 
bez možnosti tréningu na trati 
(počas tréningov bol problém 
s nedostatkom vody v kanáli). 
Aj napriek tomu sme šťastné za 
dve zlaté a veľmi sa z nich te-
šíme, lebo môžeme spokojne 
povedať, že už sme majsterky 
sveta vo všetkých disciplínach, 

ako jediný tím na svete, preto-
že sme vyhrali disciplíny v kto-
rých sme na zlato v minulosti 
nezískali. 

Kde ste na majstrovstvá tré-
novali?

V Čunove, v areáli Divoká 
voda a v Karloveskej zátoke 
počas spoločných tréningov. 
Individuálne sme v lete pláva-
li na Draždiaku, behali na hrá-
dzi, alebo bicyklovali v Kar-
pátoch. Počas prípravy sme 
absolvovali kompenzačné cvi-
čenia s našou fyzioterapeut-
kou Zuzkou Vojtekovou. 

Mali ste čas pozrieť si Brazí-
liu aj inak ako len z raftu?

Krajina bola pre nás veľ-
mi zaujímavá. Šampionát sa 
konal v blízkosti druhej naj-

väčšej priehrady na svete  
v národnom parku v blízkosti 
Capibar močiarnych. Vodopá-
dy Iguassu, kde bol maratón, 
boli pre nás úžasným zážit-
kom. Už dostať sa na samot-
ný štart bolo dobrodružstvo. 
Museli sme absolvovať jazdu 
na motorákoch proti divokej 
vode, čo bol pre nás zvláštny 
pocit. Bez pádla v ruke sme 
nemali vôbec loď pod kontro-
lou. Po pretekoch sme ostali 
štyri dni v Brazílii a presunuli 
sme sa do Ria de Janeiro. Bo-
li to pre nás prvé preteky, kde 
sme mali čas si aj trochu po-
zrieť krajinu. 

Priniesli ste si aj nejaký zaují-
mavý zážitok?

V Brazílii sme nemali pre-
najaté auto a bývali sme v jed-
nom z najlacnejších hotelov 
v meste, a teda zážitkom bo-
lo pre nás aj spolužitie s rôz-
nymi ľuďmi. Zaujímavé bolo 
aj cestovanie v medzimestskej 
doprave, stravovanie v miest-
nych reštauráciách, jedenie 
Accaico na ulici s miestnymi 
na obrubníku. Návšteva vtá-
čej farmy s papagájmi cestou z 
pretekov a úžasné prostredie 
národného parku a džungle v 
blízkosti vodopádov, kde sme 
cítili úžasnú silu vody. Aj zná-
ma pláž Copacabana, socha 
Ježiša Krista, štadión Maraca-
na v Riu de Janeiro a kúpanie 

v Atlantickom oceáne zane-
chali v nás obrovské zážitky.  
V Riu sme cítili aj kus domova, 
nakoľko sme bývali v hosteli  
u Slováka Juraja Vajdu, kde 
boli na stenách fotografie  
a suveníry zo Slovenska.

Koľko pretekov ste absolvova-
li tento rok a aká bola medai-
lová žatva?

Tento rok sme boli v júli aj 
na ME v Čunove, kde sme vy-
hrali šprint, slalom, maratón, 
tretie miesto sme obsadili  
v head to head a celkovo sme 
sa teda umiestnili na prvom 
mieste. 

Kam sa chystáte najbližšie?
Tento rok si vychutnáme 

jeseň s rodinami, zimu na slo-
venských horách a na budúcu 
sezónu nás podľa finančných 
možností čakajú európske po-
háre a ME v Bosne a Hercego-
vine. Koncom roka 2015 budú 
MS v Indonézii, ale to je pre 
nás ešte veľmi ďaleko, preto-
že máme každá deti, rodinu, 
prácu a nevieme, ako nám bu-
de zdravie slúžiť 

Ďakujeme veľmi pekne za 
podporu, spoločnosti SOIT-
RON, RESPECT, Husky, 3F 
Vision, Imunoglukan, Ná-
rodnému športovému cen-
tru, Ministerstvu školstva, 
vedy, výskumu a športu SR  
a v neposlednom rade rodi-
nám, trénerom a priateľom. 

Michaela Dobríková
foto: Radoslav Orokocký 

a Milan Petrovič
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Pavol Dobšinský: Prosto-
národné slovenské povesti. 
Bolo fajn myslieť si, že dobro 
vždy a všade naozaj víťazí. 
Rozprávky sa majú čítať až 
do smrti.
Mark Twain: Dobrodruž-
stvá Toma Sawyera. A Huc- 
kleberyho Finna. Knižky, 
ktoré som si nosil aj do školy 
a tam mi ich niekto ukradol. 
V mysli mi však zostali.
Karel Čapek: Dášenka, čiže 
život šteňaťa. Úžasný vzťah 
človeka a psa. Prečítajte si  
a na tom svojom uvidíte vše-
ličo nové. 
Andrej Sládkovič: Marína. 
Uspel som na miestnej reci-
tátorskej súťaži, neskôr sa mi 
veršíkmi, nie tými o objíma-
ní otčiny, darilo ohurovať aj 
romanticky založené baby.
Iľja Iľf-Jevgenij Petrov: 
Dvanásť stoličiek a tiež 
Zlaté teľa. Pre človeka žijú- 
ceho v reálnom socializme 

fantastické čítanie. S nebo-
hým fotoreportérom Lacom 
Bielikom sme si celé pasáže 
rozprávali naspamäť, ako 
osvieženie ducha. 
Gabriel Chevallier: Zvono- 
drozdovo. Stavba miestneho 
záchodíka. Ukážka, že aj z ba- 
nálnej témy môže vzniknúť 
vynikajúce dielo. Nádherné 
opisy prírody a charakterov, 
láskavá irónia. Blahoslav Heč- 
ko - geniálny preklad. 
Jerome Klapka Jerome: 
Traja muži v člne a na 
potulkách. Ohromujúca 
schopnosť autora postrehnúť 
aj najjemnejšie detaily. Pres-
ne dávkovaný humor a se-
bairónia. To sa určite zíde 
každému.
Dejiny 2. svetovej vojny. 
Asi 20 kníh. Čítanie na desať 
životov. Často smutné, ale 
poučné.
Ladislav Mňačko: Ako chu- 
tí moc a Kde sa končia 

prašné cesty. Naše bytie má 
aj temné a bizarné stránky. 
Odkrývať ich treba stále. Aj 
keď niekedy to naozaj bolí.
George Orwell: 1984. Veľký 
brat ťa pozoruje. Kedysi sme 
tú vetu z románu čítali tajne, 
dnes verejne. Stále však platí 
všade a pre všetkých. A ok-
rem veľkého brata človeka 
pozorujú aj mnohí iní.

P. S. Titulov je desať, knižiek 
viac. Nedalo sa inak. Nevo-
šla sa mi tam napríklad Čí-
tanka pre základné školy,  
a tá teda mala význam zásad-
ný, Kukučín, Tolstoj, Robin-
son Jeffers, Egon Ervín Kisch  
a dokonca ani Biblia. Neho-
voriac o učebnici angličtiny, 
v ktorej si aj ako starý chren 
listujem denne. V posled-
nom čase často počúvam, že 
čítanie opäť letí. Dúfajme, že 
je a bude to naozaj tak.

Oskar Král

Glosa

Missku budú obdivovať v kostole
Pred chvíľou od suseda odišli dvaja chlapi. Skúmavo si prezerali krás-
nu striebornú jedličku, čosi premerali a potom povedali, že dvadsia-
teho decembra opäť prídu, aby ju spílili.

Sused sa už dlhší čas sťažoval, že mu pre ňu nesvieti slnko do izby, 
to by však do jari určite počkalo. Lenže, nemôže. Vysvetlím prečo. Ľu-
dia z dediny totiž nahlasujú, aké ihličnany na svojom pozemku mienia 
zlikvidovať ku koncu roka. Ale, pozor! Nahlasujú nie na obecný úrad, 
ale na faru. A tí dvaja chlapi mali s definitívnou platnosťou rozhodnúť, 
ktoré dva stromy sú z ponuky zhruba desiatky borovíc a jedličiek naj-
krajšie. Miss a vicemiss.

Tie potom na Vianoce postavia v kostole na každú stranu oltára. 
Samozrejme, majiteľ missky sa môže akurát tak prsiť, to bude jeho 
odmena. Sused má missku. Tá tam bude, najmenej do Troch kráľov 
rozvoniavať, zelenieť a trblietať sa na pravej strane. A potom... veď vie-
te, ako to v živote chodí. 

Keď som raz ráno na Druhý sviatok vianočný, išiel v Petržalke na 
Strečnianskej vysypať smeti, pri kontajneroch ležala nádherná, ale 
skutočne nádherná čierna borovica. Takú si v tom čase mohol dovoliť 
len niekto naozaj vplyvný alebo zazobaný. A býval v paneláku? No 
nech už je ako chce, poslúžila mu zrejme iba jeden večer. Podvečer 
som si vyšiel na pivko a už tam nebola. Asi niekto využil príležitosť  
a vymenil obyčajnú za krásnu. Tak, ako niekedy v manželstve...

A keď už spomínam Petržalku, svojho času pred Domom kultúry 
Zrkadlový háj vždy pár dní pred Vianocami postavili a ozdobili stro-
mec ako lusk. A čo je dôležité, už prvý večer bolo veselo. Horúci čaj, 
niekedy aj s rumíkom, koláčiky, a namiesto darčekov veselé, príjemné 
debaty. Skrátka, fajn. Dúfam, že to stále ešte trvá.

Ako malý chlapčisko som pozoroval otca pri úprave vianočného 
stromčeka, ktorý sa matke prírode evidentne nevydaril. Dovliekol ho 
sused, vyhodenie teda neprichádzalo do úvahy. Tu otec niečo odpílil, 
tam pristrihol, nebožiecom navŕtal dierku a do nej zastrčil celú vet-
vičku, až vznikla celkom švárna jedlička. Drobné nedostatky neskôr 
zakryli ozdoby. Ženy o takej činnosti vedia svoje. 

Osobitnou kapitolou bola kompletizácia salónok. Áno, kompleti-
zácia. V tých dávnominulých časoch ľudia v obchode nakúpili akúsi 
čokoládu, staniol a všetko potrebné a rodinná manufaktúra vyrobila 
finálny produkt. U nás na konci vianočného obdobia vďaka mne na 
stromčeku viseli už len ligotavé papieriky, bez čokoládového obsahu. 
O podobný počin som sa pokúsil aj na istej návšteve. A viete, čo tam 
mali zabalené? Na kocky nakrájané surové zemiaky!

Dnes je všetko inak. Salónky doma nikto nebalí a stromček, ak si ho 
objednáte cez internet, vám došikujú priamo domov. Krásny, doko-
nale vycentrovaný, umelý. Vo vyhotovení ako domáci, sibírsky, dokon-
ca aj 3D. Výška až do troch metrov, vo výhodnej cene od nejakých 50 
do nejakých 370 eur. Spomínam si, ako sme blahej pamäti popíjajúc 
varené vínko na Centrálnom trhovisku lamentovali, že tí zlodeji pre-
dávajúci za niektoré kúsky pýtajú tristo, ba aj viac korún českosloven-
ských. Niektorých za to potom naháňali aj esenbáci, čiže v dnešnom 
jazyku policajti.

Klasické sviečky dnes už používa málokto. A viete, že prvé na via-
nočnom stromčeku pod strechou v nemeckých Brémach horeli už  
v roku 1570? Aspoň tak to píšu v miestnej kronike. Pritom k nám 
vraj móda vianočných stromčekov z Nemecka a Rakúska zavítala až  
v 18. a 19. storočí. Vraj. Je tu však aj iný vianočný stromček, ktorý žiari, 
bohviekoľko, aj bez zdobenia. Tak sa totiž volá hviezdokopa neďaleko 
súhvezdia Blížencov.

My, obyčajní smrteľníci, žijúci na tejto planéte, si so zdobením via-
nočného stromčeka musíme vystačiť sami. Pokiaľ viem, nikto zatiaľ 
takú službu, akou je zdobenie objednané cez internet, neponúka.  
A to je dobre. Tešme sa z toho, čo bude a potom už na stromčeku, 
pod ním, a najmä okolo neho. Ak sa komukoľvek z toho pocitu podarí 
preniesť aspoň kúsok aj do roku budúceho, zaslúži si takmer obdiv.

Oskar Král

Knihy som musel žrebovať
Čítacia štafeta

So záujmom som si v Petržalských novinách prečítal stĺpček Ga-
biky Rothmayerovej o desiatich knihách, ktoré jej pozemský život 
výrazne ovplyvnili. A aj výzvu o tom, či sa niekto z čitateľov pridá. 
Som tiež čitateľom PN, nuž pridávam sa.  Mám však otázočku. 
Naozaj ich musí byť len desať? Tak dobre. Najskôr som urobil širší 
výber, ten potom zúžil asi na dvadsiatku, vybral päť top knižiek a 
zvyšok dožreboval. Takto to celé dopadlo.

Tak si myslím

Akty a aktivisti
Ozbrojený svet neutráca iba 
peniaze. Utráca pot robotníkov, 
génia vedcov, nádeje detí. Ame-
rickú armádu vraj nálety proti 
džihádistom stoja 10 miliónov 
dolárov denne. Koľko stojí hra na 
vojnu vo forme cvičení, nemôže 
zrátať nik, iba ak zbrojárske klany, 
ktoré z konfliktov profitujú od 
prvého do posledného výstre-
lu. Akákoľvek misia, tak sa totiž 
ozbrojený boj v cudzej krajine 
taktne nazýva, môže byť proti-
útokom, ktorým sa podľa G. K. 
Chestertona začína každá vojna. 

Zaslúžilí ani rozporní nositelia 
Nobelovej ceny za mier, z kto-
rých mnohí by skôr mali byť na 
čiernej listine ako v úlohe miero-
tvorcu, žiadnemu ozbrojenému 
konfliktu nezabránili. Ocenenie 

podľa testamentárneho zakla-
dateľa patrí osobnostiam, ktoré 
sa zaslúžili o prínos pri spoluna-
žívaní medzi národmi, o znižova-
nie stavu armád a organizovanie 
mierových podujatí. Znižovať 
počty armád sa jedincom vo 
vystresovanom svete zrejme 
nepodarí, oveľa väčšia šanca sa 
však črtá pri organizovaní miero-
vých aktov. Aktivistov máme na 
Slovensku neúrekom. Gejovia, 
lesby, bisexuálni, transrodoví či 
intersexuáli majú svojich apo-
logétov, o problematike poču-
jeme a čítame denne. Dúhové 
pochody za ľudské práva sa stali 
pojmom pre všetkých, ktorí po-
žadujú pochopenie, akceptáciu 
a zrovnoprávnenie. Čím viac 
pochodov, tým lepšie a koniec 

koncov, nemašírujú len LGBTI 
ľudia. Národný pochod v roku 
2015 Slovensko za život! zvoláva 
masy chrániť každý ľudský život 
a rodinu v slušnom predstihu. 
Cirkevný mlyn melie s intenzitou 
a vytrvalosťou hodnou buldoga. 

Človek má občas plné zuby 
homosexuálov i svätých mu-
žov v sutanách. Čo keby tak 
ľudskoprávni aktivisti na jednej 
i druhej strane svoje, nepo-
chybne skvelé organizačné 
schopnosti a financie využili na 
pochod proti misiám, provoku-
júcim manévrom a vyhláseniam 
politikov hroziacim vrhnúť svet 
do zabíjania bez rešpektovania 
akejkoľvek odlišnosti a práva na 
život?

Jaroslav Gründler
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Kandidáti na starostu v mestskej časti Petržal-
ka získali (podľa údajov zo Štatistického úradu)  
v Komunálnych voľbách 2014 (15. november) 
takýto počet hlasov:
Vladimír Bajan, Ing., 54 r., ekonóm, Lenardova 2, Bratislava, 
nezávislý kandidát –  6382 (zvolený)

Ján Hrčka, Ing., 34 r., IT špecialista, Bohrova 11, Bratislava, 
nezávislý kandidát –  5572

Pavel Nechala, JUDr., PhD., 36 r., protikorupčný expert, právnik, 
Krasovského 13, Bratislava, nezávislý kandidát –  5291

Iveta Plšeková, MUDr., 43 r., lekárka, Mlynarovičova 10, Bratislava, 
SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda 
a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených –  3628

Marián Greksa, 55 r., právnik – hudobník, Blagoevova 10, Bratisla-
va, nezávislý kandidát –  2735
Daniel Šavel, Ing., 36 r., stavebný inžinier, Záporožská 2, Bratislava, 
nezávislý kandidát –  2712
Jozef Augustín, Ing., 59 r., strojný inžinier, Holíčska 1, Bratislava, 
AGRÁRNA STRANA VIDIEKA –  466

Mária Javoreková, Ing., 45 r., ekonómka – manažérka, Topoľčian-
ska 17, Bratislava, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ –  460

Kristián Roman Zimmermann, 30 r., projektový špecialista, Buda-
tínska 79, Bratislava, nezávislý kandidát –  435

Starostom Petržalky zostáva 
Vladimír Bajan

Úspechom samosprávy je dialóg
Vážení Petržalčania,

výsledky sobotňajších komunálnych volieb 
a môj volebný výsledok prijímam s vďakou 
a pokorou. Opätovné zvolenie obyvateľmi 
Petržalky vnímam ako piatu skúšku správ-
nosti. Prvé víťazstvo môže byť výsledkom 
ohurujúcich predvolebných sľubov. Každé 
ďalšie je však prejavom spokojnosti s výsled-
kami práce. 

Napriek tomu, že v samospráve aktívne 
pôsobím dlhé roky, musím konštatovať, že 
táto predvolebná kampaň bola mimoriadne 
štvavá a zo strany niektorých protikandi-
dátov prichádzali podpásovky, ktoré boli v 
príkrom rozpore s férovým volebným súbo-
jom. Aj preto vnímam svoj výsledok ako ne-

súhlas Petržalčanov s takýmto štýlom práce 
a volanie po konštruktívnom a pozitívnom 
prístupe. 

Som presvedčený, že úspech samosprávy 
je v jej schopnosti viesť s obyvateľmi perma-
nentný konštruktívny dialóg. Obyvateľom 
Petržalky preto garantujem, že aj naďalej 
bude náš miestny úrad otvorený nápadom, 
názorom a návrhom verejnosti. Aj naďalej 
budeme pri rozhodnutiach sledovať princíp 
dobrej správy vecí verejných pre dobrý život 
Petržalčanov. 

Ďakujem každému voličovi za prejavenú 
dôveru. Aj naďalej však budem starostom 
pre všetkých obyvateľov. Vďaka podpore vo-
ličov môžem konštatovať, že spoločne bude-
me pokračovať ďalej.

Komunálne voľby online
V sobotu, 15. novembra, sa krát-
ko pred polnocou objavili prvé 
neoficiálne správy o možnom 
víťazstve Iva Nesrovnala. Milan 
Ftáčnik mal byť podľa týchto 
informácií druhý a Milan Kňažko 
tretí.

O polnoci už Štatistický úrad 
(ŠÚ) uverejnil prvé priebežné 
výsledky v obvode Bratislava, a 
to konkrétne meno staronového 
starostu v Záhorskej Bystrici – Jo-
zef Krúpa. 

O štvrť na jednu bolo zrátaných 
74 percent hlasov a účasť spadla 

z pôvodných 55 percent na 49.

Podľa neoficiálnych správ krát-
ko po pol jednej viedol v Petr-
žalke Vladimír Bajan. Na TA3 sa 
spomínalo aj dobré umiestne-
nie nezávislého kandidáta Pavla 
Nechalu.

Milan Ftáčnik pol hodiny po 
polnoci priznal porážku v súboji 
o primátorské kreslo. Oficiálne 
výsledky pre Bratislavu však Šta-
tistický úrad stále nezverejnil.

Na FB stránke Naša Bratislava 
sa chvíľu pred jednou hodinou 

objavila informácia o možnom 
tesnom víťazstve v Petržalke ne-
závislého kandidáta Jána Hrčku. 
Vo Vajnoroch bol podľa neofi- 
ciálnych výsledkov zo ŠÚ novým 
starostom Ján Mrva. Už bolo 
známe aj meno starostky Podu-
najských Biskupíc, je ňou Alžbe-
ta Ožvoldová. Bolo spočítaných 
viac ako 85 percent volebných 
hlasov, ale meno nového sta-
rostu Petržalky sme stále ešte 
nepoznali.

Novému, zatiaľ neoficiálnemu, 
primátorovi Bratislavy Ivovi Ne-
srovnalovi už gratuloval jeho 

predchodca M. Ftáčnik. Ich 
spoločný súper M. Kňažko tiež 
priznal porážku, ale podľa jeho 
vyjadrenia Nesrovnalovo víťaz-
stvo nie je dobrá správa pre 
hlavné mesto.

Podľa agentúry SITA Ftáčnik vy-
hlásil, že bude pozorne sledovať 
Nesrovnalove kroky. Je zvedavý, 
ako sa vyrovná najmä s najväč-
ším problémom Bratislavy – do-
pravou, keďže podľa jeho slov 
Nesrovnal vzbudil v ľuďoch ná-
deje. Kreslo primátora je pripra-
vený Nesrovnalovi odovzdať na 
najbližšej mimoriadnej schôdzi, 

ktorá by sa mala uskutočniť 11. 
decembra.

Podľa informácií FB stránky 
Naša Bratislava zvíťazil v Petržal-
ke V. Bajan pred J. Hrčkom, pri-
čom rozdiel by mal byť len 150 
hlasov. Štatistický úrad oficiálne 
výsledky stále nezverejnil. Den-
ník SME hovoril o rozdiele 800 
hlasov.

T. Rossovú v Starom Meste zrej-
me vystrieda R. Števčík, šéfre-
daktor Bratislavských novín.

Pokračovanie na 12. strane 
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Komunálne voľby online
 Pokračovanie zo strany 11. 

Podľa neoficiálnych informácií 
sa víťazom komunálnych volieb  
v Petržalke stal Vladimír Bajan. Tes-
ne druhý by mal byť Pavel Nechala 
a tretí Ján Hrčka. Oficiálne výsled-
ky zo Šatistického úradu stále ne-
boli k dispozícii.

V Dúbravke, podľa ŠÚ zvíťazil 
Martin Zaťovič a v bratislavskom 
Novom Meste bude starostom 
Rudolf Kusý.

Je 2.15 - nedeľa ráno - a priebežné 
výsledky o víťazstve V. Bajana už 

zverejnil aj Štatistický úrad. Voliť 
prišlo 28,35 % Petržalčanov. Pre 
zaujímavosť, pred štyrmi rokmi 
volilo 27,37 % Petržačanov.

Starostkou Čunova bude Gabri-
ela Ferenčáková, pre porovna-
nie, k urnám tam prišlo viac ako  
71 % voličov, čo je zatiaľ brati-
slavský rekord. Víťaz je už známy 
aj v Ružinove, stal sa ním opäť 
Dušan Pekár. Známe je už aj 
meno budúceho starostu Jaro-
viec – Pavel Škodler. V Rači bude 
ďalej starostom Peter Pilinský.

Sú tri hodiny ráno a Štatistický 

úrad stále nepotvrdil víťazstvo 
Iva Nesrovnala. Nepotvrdené 
bolo aj víťazstvo R. Števčíka  
v Starom Meste, rozdiel medzi 
ním a G. Grendelom bol podľa 
denníka SME len 23 hlasov.

O pol štvrtej sa potvrdilo aj víťaz-
stvo R. Števčíka v Starom meste.

Krátko po štvrtej hodine ráno 
Štatistický úrad SR oficiálne po-
tvrdil víťazstvo Iva Nesrovnala. 
Nový primátor bude mať štyri 
roky na splnenie predvolebné-
ho sľubu – vrátiť Bratislavu Bra-
tislavčanom.

Novozvolení poslanci 
Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Petržalka 
Obyvatelia Petržalky si v minulotýždňových komunálnych voľbách zvolili 
35 poslancov miestneho zastupiteľstva. Štyria z nich kandidovali ako nezá-
vislí. Traja zastupujú koalíciu Smer – SD, SNS, Strana moderného Sloven-
ska, SDS, SZS, LEPŠIA ŠTVRŤ. Deviati sú členmi koalície Zmena zdola, 
DÚ, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, OKS, KDS a až 
devätnásť poslaneckých mandátov získala koalícia SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, 
MLADÁ PETRŽALKA, SAS, Most–Híd, SZ. Nasledujúce štyri roky budú 
chrániť záujmy obyvateľov v šiestich volebných obvodoch.

 Volebný obvod č. 1

Počet obyvateľov: 22 059
ulice: Údernícka, Kapitulský dvor, Gogoľova, Kop-
čianska, Kubínska, Goralská, Hrobárska, Dargovská, 
Nábrežná, Kaukazská, Bratská, Vilová, Vranovská, 
Rusovská cesta, Dubnická, Očovská, Harmanecká, 
Prokopova, Handlovská, Kremnická, Jaroslavova, Le-
vočská, Ľubietovská, Novobanská, Kežmarské nám., 
Viedenská cesta, Krupinská, Pečnianska, Bohrova, 
Kapicova, Planckova, Einsteinova, Daliborovo nám., 
Záporožská, Lenardova, Gercenova,Röntgenova, Za-
dunajská cesta, Nobelovo nám., Wolkrova, Pifflova, 
Macharova, Černyševského, Mánesovo nám., Vavi-
lovova, Farského,Jungmanova, Vlastenecké nám., 
Krasovského

Vo volebnom obvode bolo zvolených 7 poslancov:
• Ján Hrčka, Ing., 34 r., IT špecialista, Bohrova 11, Bra-

tislava, (Zmena zdola, DÚ, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA  
a nezávislé osobnosti, OKS, KDS) počet hlasov:  
2 613

• Vladimír Dolinay, Mgr., 33 r., učiteľ, Topoľčianska 12, 
Bratislava, (Zmena zdola, DÚ, NOVA, OBYČAJNÍ ĽU-
DIA a nezávislé osobnosti, OKS, KDS) počet hlasov: 
1 732

• Jozef Vydra, Ing., 54 r., novinár, Zadunajská cesta 9, 
Bratislava, (Zmena zdola, DÚ, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA  

a nezávislé osobnosti, OKS, KDS) počet hlasov: 1 611
• Michal Vičan, 34 r., profesionálny tréner a športovec, Ger-

cenova 5, Bratislava, (SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MLADÁ PETR-
ŽALKA, SaS, Most - HÍD, SZ), počet hlasov: 1 497

• Peter Cmorej, Mgr., Ing., 31 r., finančný analytik, Ger-
cenova 1, Bratislava , (SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MLADÁ PE-
TRŽALKA, SAS, Most–Híd, SZ) počet hlasov: 1 464

• Ľuboš Homola, Mgr., 27 r., ekológ, ochranár, Zadu-
najská cesta 3, Bratislava, (Zmena zdola, DÚ, NOVA, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, OKS, KDS) po-
čet hlasov: 1 447

• Martin Jóna, 41 r., ekologický aktivista, Beňadická 3, 
Bratislava (SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MLADÁ PETRŽALKA, 
SaS, Most–Híd, SZ), počet hlasov: 1 333

   Volebný obvod č. 2

Počet obyvateľov: 15 564 
ulice: Hálova, Ševčenkova, Belinského, Fedinova, Šva-
binského, Prokofievova, Andrusovova, Kolmá, Čapaje-
vova, Jiráskova, Tupolevova, Iljušinova, Markova, Paj-
štúnska, Nám. Jána Pavla II., Nám. Republiky

Vo volebnom obvode bolo zvolených 5 poslancov:
• Elena Pätoprstá, Ing. arch., Mgr. art., 54 r., designér-

ka, protikorupčná aktivistka, Švabinského 20, Bratisla-
va, (Zmena zdola, DÚ, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezá-
vislé osobnosti, OKS, KDS) počet hlasov: 1 839

• Juraj Kríž, Mgr., 27 r., pedagóg, Fedinova 5, Bratisla-
va, (SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MLADÁ PETRŽALKA, SAS, 
Most–Híd, SZ) počet hlasov: 1 199

• Ján Karman, Ing., 32 r., stavebný inžinier, Andru-
sovova 5, Bratislava, (SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MLADÁ 
PETRŽALKA, SAS, Most–Híd, SZ) počet hlasov:  
1 046

• Ivan Uhlár, Mgr., 30 r., právnik, Gercenova 6A, Bra-
tislava, (SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MLADÁ PETRŽALKA, 
SAS, Most–Híd, SZ) počet hlasov: 931

• Vladimír Gallo, JUDr., Mgr., PhD., 42 r., advokát, 
Ševčenkova 28, Bratislava, (nezávislý kandidát) po-
čet hlasov: 862

   Volebný obvod č. 3

Počet obyvateľov: 23 673
ulice: Rovniankova, Romanova, Ambroseho, Bra-
dáčova, Gessayova, Nám. hraničiarov, Lachova, Fur-
dekova, Hrobákova, Osuského, Dudova, Kutlíkova, 
Starohájska, Bratislava-Petržalka

Vo volebnom obvode bolo zvolených 7 poslancov:
• Michal Radosa, Mgr., Ing., 37 r., právnik, Lietavská 

3, Bratislava, (SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MLADÁ PETR-
ŽALKA, SAS, Most–Híd, SZ) počet hlasov: 1 491

• Tomáš Mikus, Ing., 35 r., aktivista Mladej Petržal-
ky, Blagoevova 2, Bratislava (SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, 
MLADÁ PETRŽALKA, SAS, Most–Híd, SZ) počet 
hlasov: 1 466

• Ján Bučan, Mgr., 34 r., senior analytik, Lachova 26, 
Bratislava, (SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MLADÁ PETRŽAL-
KA, SAS, Most–Híd, SZ) počet hlasov: 1 383

• Ľubica Škorvaneková, Mgr., 33 r., riaditeľka spo-
ločnosti, Rovniankova 20, Bratislava (SIEŤ, SDKÚ-
DS, KDH, MLADÁ PETRŽALKA, SAS, Most–Híd, SZ) 
počet hlasov: 1 363

• Ľuboš Kačírek, Mgr., PhD., 42 r., vysokoškolský 
pedagóg, Hrobákova 8, Bratislava, (SIEŤ, SDKÚ-
DS, KDH, MLADÁ PETRŽALKA, SAS,Most–Híd, SZ)  
počet hlasov: 1 291

• Vladislav Chaloupka, Mgr., 34 r., sociológ, Gessayo-
va 41, Bratislava, (SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MLADÁ PETR-
ŽALKA, SAS, Most–Híd, SZ) počet hlasov: 1 287

• Miroslav Lažo, 37 r., manažér hokejového centra, 
Osuského 30, Bratislava, (nezávislý kandidát) počet 
hlasov: 1 212

   Volebný obvod č. 4

Počet obyvateľov: 15 753
ulice: Šustekova, Klokočova, Kočánkova, Pri Seči, Po-
brežná, Sosnová, Blagoevova, Bulíkova, Májová, Dolno-
zemská cesta, Mlynarovičova, Haanova, Pankúchova, 
Poloreckého, Medveďovej, Jankolova, A. Gwerkovej, 
M.C. Sklodowskej, Mamateyova, Lužná

Vo volebnom obvode bolo zvolených 5 poslancov:
• Peter Hochschorner, 62 r., tréner – vodný slalom, 

Mlynarovičova 17, Bratislava, (Zmena zdola, DÚ, 
NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 
OKS, KDS) počet hlasov: 1 357

• Milan Vetrák, JUDr., PhD., 39 r., právnik, Haanova 
37, Bratislava, (nezávislý kandidát) počet hlasov: 
953

• Daniela Palúchová, Mgr., PhD., MPH., 32 r., ria-
diteľka zariadenia pre seniorov, Mamateyova 28, 
Bratislava (SMER – SD, SNS, Strana moderného Slo-
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venska, SDS, SZS, LEPŠIA ŠTVRŤ), počet hlasov: 885

• Lucia Štrauchová, Ing., 41 r., prekladateľka – tlmoč-
níčka, M. C. Sklodowskej 17, Bratislava, (SIEŤ, SDKÚ
-DS, KDH, MLADÁ PETRŽALKA, SAS, Most–Híd, SZ) 
počet hlasov: 875

• Ivana Antošová, Mgr., 45 r., kontrolórka, A. Gwerkovej 
13, Bratislava, (SMER – SD, SNS, Strana moderného Slo-
venska, SDS, SZS, LEPŠIA ŠTVRŤ) počet hlasov: 867

 
   Volebný obvod č. 5

Počet obyvateľov: 18 612
ulice: Tematínska, Starhradská, Topoľčianska, Holíč-
ska, Smolenická, Šintavská, Brančská, Strečnianska, 
Znievska, Lietavská 2 – 16 (párne), Budatínska

Vo volebnom obvode bolo zvolených 6 poslancov:
• Pavel Šesták, Ing., 67 r., aktivista Za zeleň Petržalky, 

Starhradská 10, Bratislava, (Zmena zdola, DÚ, NOVA, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, OKS, KDS) 
počet hlasov: 1 094

• Jana Hrehorová, 33r., štatutárka v MC BUDATKO, 
Budatínska 13, Bratislava, (nezávislá kandidátka) po-
čet hlasov: 1 054

• Gabriel Gaži, RNDr., M.P.A., 52 r., informatik, Znievska 
1, Bratislava, (SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MLADÁ PETRŽALKA, 
SAS, Most–Híd, SZ) počet hlasov: 1 000

• Ľudmila Farkašovská, PhDr., 51 r., redaktorka, 
Bohrova 9, Bratislava, (SMER – SD, SNS, Strana mo-
derného Slovenska, SDS, SZS, LEPŠIA ŠTVRŤ) počet 
hlasov: 996

• Alexandra Petrisková, Ing., 48 r., geodetka, Holíčska 
14, Bratislava, (SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MLADÁ PETRŽAL-
KA, SAS, Most–Híd, SZ) počet hlasov: 988

• Oľga Adamčiaková, 58 r., manažérka, Znievska 21, 
Bratislava, (SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MLADÁ PETRŽALKA, 
SAS, MOST – HÍD, SZ), počet hlasov: 967

   Volebný obvod č. 6

Počet obyvateľov: 16 949 
ulice: Beňadická, Šášovská, Vígľašská, Lietavská 1 – 15 
(nepárne), Vyšehradská, Jasovská, Betliarska, Tur-
nianska, Krásnohorská, Ľubovnianska, Žehrianska, 
Bzovícka, Humenské nám., Janíkovské role, Antol-
ská, Žltá

Vo volebnom obvode bolo zvolených 5 poslancov:
• Lýdia Ovečková, Ing., 36 r., ekonómka a občianska 

aktivistka Petržalské ihriská, Jasovská 51, Bratislava, 
Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzerva-
tívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska) 
počet hlasov: 1 466

• Oliver Kríž, Mgr., 36 r., pedagóg, Jasovská 8, Bratisla-
va, (SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MLADÁ PETRŽALKA, SAS, 
Most–Híd, SZ) počet hlasov: 1 301

• Alica Hájková, Ing., 53 r., dopravná inžinierka, Lie-
tavská 11, Bratislava, (SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MLADÁ 
PETRŽALKA, SAS, Most–Híd, SZ) počet hlasov:  
1 142

• Miroslava Makovníková Mosná, Mgr., 31 r., práv-
nička a občianska aktivistka, Bzovícka 2, Bratislava, 
(Zmena zdola, DÚ, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezá-
vislé osobnosti, OKS, KDS) počet hlasov: 1 027

• Michal Fiala, Ing., 33 r., ekonóm, Ľubovnianska 18, 
Bratislava, (SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MLADÁ PETRŽAL-
KA, SAS, Most–Híd, SZ).

Novozvolení poslanci 
mestského zastupiteľstva za Petržalku 
O zostave bratislavského mestského zastupiteľstva rozhodlo 124 096 
platných hlasovacích lístkov. Možnosť zvoliť si svojich zástupcov využila 
len tretina oprávnených voličov. V Primaciálnom paláci sa pritom prijí-
majú uznesenia, ktoré majú zásadný vplyv na kvalitu života obyvateľov.

O dôležitých otázkach celomestského charak-
teru rozhoduje 45 poslancov. Nasledujúce 

štyri roky bude mať so štrnástimi poslaneckými 
mandátmi prevahu koalícia Most–Híd, SIEŤ, SaS, 
SDKÚ-DS, dvanásť postov patrí nezávislým, dru-
hou najsilnejšou koalíciou bude koalícia KDS, 
KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ, ktorú za-
stupuje jedenásť poslancov, šesť kresiel patrí ko-
alícii SNS, Smer-SD, SZS  a zvyšné dva mandáty si 
podelili Nezávislé fórum a EURÓPSKA DEMOKRA-
TICKÁ STRANA.

Petržalčania si do zastupiteľstva zvolili jedenásť 
poslancov. Piati kandidovali za KDS, KDH, NOVA, 
OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SMK-
MKP, Zmena zdola, DÚ, dvaja reprezentujú Most–
Híd, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, jedna poslankyňa spája 
koalíciu SNS, Smer-SD, SZS. Traja novozvolení 
poslanci kandidovali ako nezávislí, zaujímavosťou 
je, že každý z nich sa pokúsil osloviť petržalských 
voličov aj ako kandidát na starostu.

  Volebný obvod: Petržalka

• Ján Budaj (KDS, KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SMK-MKP, Zmena 

zdola, DÚ) počet hlasov: 9 614
• Ján Hrčka, Ing. (Nezávislý kandidát) počet hlasov: 

9 517
• Elena Pätoprstá, Ing. arch., Mgr. art. (KDS, KDH, 

NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osob-
nosti, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ) počet hlasov:  
9 217

• Peter Hochschorner (KDS, KDH, NOVA, OKS, OBY-
ČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SMK-MKP, 
Zmena zdola, DÚ) počet hlasov: 8 193

• Marian Greksa (Nezávislý kandidát) počet hlasov: 
7 618

• Iveta Plšeková, MUDr. (Most–Híd, SIEŤ, SaS, SDKÚ
-DS) počet hlasov: 5 685

• Milan Vetrák, JUDr., PhD. (KDS, KDH, NOVA, OKS, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SMK-MKP, 
Zmena zdola, DÚ) počet hlasov: 5 197

• Viera Kimerlingová, Ing. (KDS, KDH, NOVA, OKS, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SMK-MKP, 
Zmena zdola, DÚ) počet hlasov: 4 838

• Ľudmila Farkašovská, PhDr. (SNS, SMER-SD, SZS) 
počet hlasov: 4 700

• Oliver Kríž, Mgr. (Most–Híd, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS) 
počet hlasov: 4 530

• Vladimír Bajan, Ing. (Nezávislý kandidát) počet 
hlasov: 4 486

V Bratislave bolo zapísaných takmer 399-tisíc voličov a voliť prišlo 153-tisíc, čo je 
34 %. Poslancov mestského zastupiteľstva volilo 124-tisíc a primátora hlavného 
mesta 131-tisíc Bratislavčanov. Hoci predvolebné prieskumy favorizovali býva-
lého primátora Milana Ftáčnika a bývalého kandidáta na prezidenta SR Milana 
Kňažka, napokon oboch porazil Ivo Nesrovnal s 10-tisícovým náskokom.

Ivo Nesrovnal, nezávislý kandidát ......50 630 (zvolený) Milan Ftáčnik, nezávislý kandidát ........................40 481 

Milan Kňažko, nezávislý kandidát ...............................35 562 Kristína Ulmanová, nezávislý kandidát .................. 904 

Peter Čiernik, nezávislý kandidát .........................................811 Andrej Palacko, nezávislý kandidát ...........................495

Podľa novozvoleného primátora Iva Nesrovnala je v Bratislave roboty ako na kostole, no on sa na to teší. Ako po-
vedal v mimoriadnej relácii v televízii TA3 venovanej komunálnym voľbám 2014, treba začať okamžite robiť. „Urči-
te by som chcel, aby v mojej práci bola kontinuita, pretože na niektoré pozitívne kroky pána Ftáčnika chcem nadviazať.“ 
Spomenul tiež napríklad komunikáciu s verejnosťou, transparentnosť či etiku v rozhodovaní. 

Bratislava však má pred sebou zásadné veci. Potrebné je podľa jeho slov vrátiť sa k systémovému riešeniu 
dopravy, vyčistiť mesto, spraviť poriadok vo výstavbe. „V roku 2016 nás čaká predsedníctvo Rady Európy, čo je veľmi 
dôležitá medzinárodná akcia s veľkým medzinárodným dosahom a na to sa musíme pripraviť, a to nielen vecne a 
odborne, ale aj v čistote,” povedal s tým, že to sú veci, ktoré začnú robiť od prvého dňa. Pripomenul tiež, že mesto 
bude omnoho aktívnejšie v navrhovaní zmien zákonov, ktoré Bratislave pomáhajú, alebo ju naopak brzdia. „Staré 
zákony nás v mnohom brzdia, opäť spomeniem stavebný zákon, pamiatkovú ochranu či zákon o hlavnom meste 
Bratislava,” priblížil v mimoriadnej relácii. To sú podľa neho veci, ktoré treba zmeniť, pretože už nezodpovedajú 
potrebám moderného hlavného mesta.

Boj o primátora Bratislavy rozhodlo 10-tisíc hlasov

Komunálne voľby v Bratislave boli pokojné a bez problémov. Informoval o tom predseda bratislavskej 
mestskej volebnej komisie Patrick Lutter. V niektorých volebných miestnostiach sa však tvorili rady. 
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ám. „Začíname šesťdesiat-
kou a potom každých päť 
rokov. Od júla do decembra 
okrúhle výročie svojho veku 
v roku 2014 oslávili, či ešte 
len oslávia, dvanásti naši 
členovia. Je to pre nich aj 
pre nás naozaj sviatok. Vždy 
im venujeme patričnú po-
zornosť, pripravíme občer-
stvenie, program – tentoraz 

im zaspieval Jozef Masaryk 
zo súboru Petržalčanka. 
A potešíme sa tiež spoloč-
nými pesničkami,“ priblížila 
predsedníčka denného cen-
tra Jarmila Bernáthová. Po-
tom tajnostkársky pošepla: 
„A pre všetkých seniorov som 
vymyslela prekvapenie!“ Vo 
chvíli, keď členovia klubu už 
zapíjali chutný rezeň so šalá-
tom, vkročili na improvizo-
vané pódium sólistky Opery 
Slovenského národného di-
vadla Jana Bernáthová (ináč, 
predsedníčkina nevesta) 
a Denisa Šlepkovská, sprevá-
dzal ich (aj hudobne) Marián 
Varinský. A prekvapenie bolo 
vonku! Árie zo Straussovho 
Netopiera, Bizetovej Carmen 
a Hoff mannových poviedok 
v podaní vzácnych hostí prí-
tomní ocenili nadšeným po-
tleskom a výkrikmi. 

Za všetkých ocenených sa 
vedeniu klubu poďakovala 
Margita Andrášová: „Spo-
menula som si na Miroslava 
Horníčka, keď mu blahože-
lali k osemdesiatinám. Vtedy 
povedal: Děkuji, ale zároveň 
vám musím říci, že se mi to 
neposlouchá příjemně. Co 
kdyby jse mi radši řekli, že 
mám 2x40 let?“ Dala tak 
krásnu bodku za oslavami, 
na ktoré budú všetci pekne 
spomínať.
Text a foto: Alena Kopřivová

Keby sa porátali roky, po-
čas ktorých štvorlístok 

ocenených žien navštevoval 
toto najstaršie petržalské 
zariadenie pre seniorov, do-
speli by sme k stovke. Naj-
dlhšie však prah klubu pre-
kračuje Božena Gambošová. 
Prvýkrát sa doň vybrala, keď 
ho otvárali, teda pred 30 
rokmi. Vernosť pani Gam-

bošovej ocenili v klube kyti-
cou ruží. Krásne jubileum jej, 
ako aj ďalším trom členkám 
-  Margite Cicmanovej, Oľge 
Kahátovej a Márii Plechlovej 
- bude pripomínať špeciálny 
diplom. 

Dvakrát do roka si v centre 
zanôtia ono známe „živijó“. 
To keď blahoželajú svojim 
členom k životným jubile-

V Dennom centre na Osuského blahoželali jubilantom

Aj v Dennom centre na Osuského si seniori pripomenuli 
Mesiac úcty k starším bohatým kultúrnym programom. 
Pri tejto príležitosti poblahoželali aj svojim jubilantom

Vyšetrenia 
bez čakania

Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali

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

02/6224 0154    www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

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

Nedeľné popoludnie má svo-
je čaro. Kto si ho starostlivo 

naplánuje a nenechá ho len tak 
odplávať, môže sa skvelo zaba-
viť. Malý veľký sviatok si dopriali 
fanúšičky a fanúšikovia tanca, 
spoločenského posedenia, hud-
by, spevu a dámskej kapely EVA 
band v DK Lúky. Po roku sa zišli v 
plnej zostave, aby si zaspomína-
li, zatancovali, započúvali sa do 
veselých tónov, evergreenov, 
folklóru aj rezkého rytmu.

Keď bola nálada na špici, 
vyzvala kapelníčka Eva Han-
zelyová skalných členov fan 
klubu – elegantný tanečný pár, 
manželov Veroniku a Ladislava, 
aby prišli na pódium pokrstiť 
ich prvé CD, ktoré vzniklo práve 
vďaka fanúšikom kapely. Pár bez 
zaváhania prišiel a krstil CD ne-
tradične pestrofarebnými jesen-
nými listami, ktoré sú v prírode 
symbolom jesene, tak ako za 
jeseň života človeka sa považuje 
obdobie tretieho veku.

Ako sme sa neskôr dozvede-
li, pani Veronika má za sebou 
zdravotné ťažkosti, ale vôbec 
to nebolo vidno. Pár pôsobil 
elegantne a harmonicky ako 
všetky ostatné v sále. Pri tanci 
a dobrej nálade všetci omladli 
a cítili sa ako kedysi dávno na 
„čaji o piatej“ v PKO.

Súčasťou popoludnia bola aj 
tombola a skladby na želanie.  
Každý si prišiel na svoje a, najmä, 
mladý muž na vozíčku, ktorému 
zahrali na želanie šláger Škoda 
lásky, žiaril spokojnosťou.

EVA band má momentálne 
tri členky: kapelníčka Eva, podľa 
ktorej je skupina pomenovaná, 
Janka Bojtošová, ktorá hrá na 
akordeóne a občas aj spieva, 
a najmladšia členka Magdalena 
Zbořilová hrá na klávesoch, vi-
huele (mexickej gitare) a spieva.

Dúfame, že v krátkom čase 
opäť príde v Dome kultúry na 
Lúkach EVA band na rad a my 
si budeme môcť zase veselo 
zatancovať a zaspievať piesne 
našej mladosti.

Magdaléna Papánková 

Storočnica seniorskej vernosti
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OBDARUJTE
VŠETKÝCH
S BORY MALL
BOHATÝ PROGRAM KAŽDÚ SOBOTU:
ROBO PAPP A BYSTRÍK
ADAM ĎURICA
PETER NAGY a INDIGO
ČAKAJÚ VÁS AJ VIANOČNÉ SÚŤAŽE, DARČEKY A ZÁBAVNÉ AKTIVITY PRE CELÚ RODINU 

6. DECEMBER

13. DECEMBER

20. DECEMBER

WWW.BORYMALL.SK

Bory Mall - VIANOCE Inzercia_Petrzalske noviny_210x265mm_1114.indd   1 20.11.2014   15:12
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Porsche Inter Auto, Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava
Tel.: 02 49 26 22 03, fax: 02 49 26 22 22 
pinfo@porsche.sk, www.porscheinterauto.sk

PORSCHE BRATISLAVA

DOKONALÝ SÚLAD. Od 9690   
SEAT.SKSLEDUJTE NÁS NA:Posledné skladové vozidlá za výnimočnú cenu ihneď k odberu.

Porobné informácie nájdete 
na www.euroncap.com

SEAT IBIZA ST

TECHNOLOGY TO ENJOY

Priemerná spotreba: 3,4-7,6 l/100 km. Priemerné emisie CO2: 89-139 g/km.

€ s DPH.

inz seat ibiza_inz seat ibiza  11/24/14  10:44 AM  Page 5
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Čo si radcovia (vedúci) spo-
ločne s deťmi nenavaria a 

nepostavia, to veru nemajú. 
Kým naši šikovní chlapci pra-
covali, my sme sa so skautmi, 
vĺčatami a včielkami (najmlad-
ší členovia v skautingu) vydali z 
Bratislavy vlakom do Fačkova. 
Aby cesta rýchlejšie ubiehala, 
starší vodcovia a radcovia sa 
hrali s deťmi zábavné, občas 
jazyk motajúce hry.

s nadšením ho predstavil pred 
odovzdaním šatky a sľubu. 
V krásnej atmosfére šťastia a 
radosti niektorým vypadla aj 
slza, a družiny to stmelilo viac, 
ako sa zdá. 
V úplnom tichu družiny, v 
mysliach držiac sa pokope, 
spomínali na časy, ktoré spolu 
strávili.
Koniec „detského“ tábora sa 
zakončil malou vojnou v po-
dobe kradnutia šatiek, kde deti 
taktizovali odušu. Keďže bolo 
po daždi a dbalo sa na zdravie 
detí, neboli síce vodné balóny 
využité na vodnú vojnu, no 
deti ich už aj tak mali naplnené 
vodou, tak prekvapili vodcov a 
vracali sa s mokrým úsmevom 
do táboriska.
Posledný večer sme si už s ro-
dičmi, ktorí nás prišli pozrieť, 
posadali okolo ohňa. Každý 
prispel hrami, ktoré sa nau-
čil buď niekde v zahraničí so 
skautmi, alebo predstavil nie-
čo nové, čo mal skvelo pripra-
vené. Na záver radcovia a vod-
covia pripravili deťom k ohňu 
ovocné špízy v čokoláde, a to 
v poľnej kuchyni nie je veru až 
také jednoduché.
Projekt bol realizovaný s fi -
nančným príspevkom Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky 
a s dotáciou z rozpočtu hlav-
ného mesta SR Bratislavy.

(upr)
foto: archív

Skauti 47. zboru Rota Ferda Mravca pokúšali prírodu ne-
ďaleko dediny Fačkov vo Fačkovskom sedle. Prví členovia 
– zdatní chlapci zboru - išli vopred stavať indiánske stany, 
hangáre a, samozrejme, veci potrebné, ktoré sa už v bytov-
kách či domoch berú ako samozrejmosť.

Rota Ferda Mravca 
skúšala prírodu

Keď sme prichádzali do tábora, 
privítal nás praskot a buchot 
balónov, akoby sa práve zača-
la vojna. Vchod do tábora bol 
zatarasený tabuľou STOP, no 
vedúci, ktorý mal úlohu naj-
vyššieho generála, nás prišiel 
osobne privítať. Samozrejme, 
ako inak, dal si svojich vojakov 
postaviť hneď do pozoru.

V rámci ducha tematiky 
tábora sa deti učili tradičným 

prácam, ako je napríklad sta-
vanie drevenej latríny, stožia-
ru či jednoduchého prístreš-
ku. Nenaučili sa iba to, ako 
také niečo má vyzerať, ale 
odskúšali si aj práce s nára-
dím, ktoré ako veľmi dobre 
vieme sa väčšinou dá použiť 
iba mimo mesta. Po predpo-
ludňajších prácach prišla oča-
kávaná, veľmi obľúbená ďalšia 
časť táborovej hry. 

Počas táborovej hry sa deti 
snažili orientovať v prírode 
pomocou máp, ktoré ich mali 
doviesť na stanovisko, kde pl-
nili rôzne, či už náučné, alebo 
fyzické úlohy. Napríklad ako v 
prírode vyriešiť problém, keby 
sa niekomu z členov niečo 
prihodilo a museli sa o neho 
postarať, alebo vedieť, čo si v 
prírode môžu dovoliť chytať 
či využiť v prospech zdravia – 
také jedovaté rastliny by bolo 
asi dobré poznať, ktoré to sú, 
no nie?

Počas trvania tábora bolo 
cieľom detí, starších skautov a 
vodcov naučiť na spolupraco-
vať. Menšie deti zas priviesť k 
väčšej samostatnosti a správ-
nemu vyjadrovaniu sa.

Okrem orientácie v prírode 
sme mali aj iné aktivity, ako na-
príklad priučiť sa niečo o kra-
jinách vo svete hravou formou 
kvízu, kde deti spoločnými si-
lami prišli k správnym odpove-
diam a mladší vedúci si k nim 
pripravili rôzne zaujímavosti, 
pri ktorých sa aj starší niečo 
naučili.

V predposledný večer bol 
tradičný tzv. slávnostný oheň, 
pri ktorom boli včielky, vĺčatá, 
ale aj skauti odmenení pyš-
nými radcami, samozrejme, 
nielen obyčajnou odmenou. 
Získali po mesačných, ba aj 
ročných snaženiach šatky a sľu-
by. Každý radca hrdo stál po 
boku svojho člena družiny a 

Petržalka v prúde času
Naša ZŠ Pankúchova 4 sa opäť prihlásila už do 10. ročníka 
súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice podujatím 
s názvom Bratislava a Petržalka v prúde času.

Podrobný plán školského 
projektu kládol dôraz na 

využitie najmä troch prierezo-
vých tém: Osobnostný a sociál-
ny rozvoj, Tvorba projektu a 
prezentačné zručnosti, Regio-
nálna výchova a tradičná ľudo-
vá kultúra. Plán obsahoval aj 
návrhy tém projektového vy-
učovania: doprava, hudba, voj.
ny, šport, remeslá, architektúra, 
vynálezcovia, zábava, literatú-
ra, kuchyňa, obchod... Jedným 
z cieľov projektového vyučova-
nia bolo využitie knižničného 
fondu Školskej knižnice pri ZŠ 
Pankúchova 4, využitie elek-
tronických kníh a iných IKT. 

jomstiev, stačí ich len objaviť. 
Školská akcia k Medzinárod-

nému dňu školských knižníc 
nás duchovne obohatila. Ľudí, 
ktorých máme radi, zvyčajne 
dobre poznáme. Petržalku, 
miesto kde žijeme, chceme tiež 
ešte viac spoznávať. Chceme, 
aby sa jej darilo, aby sme v nej 
žili ako hrdí Petržalčania. 

Mgr. Mária Korčáková.
školská knihovníčka ZŠ 

Pankúchova 4

Spracovaná téma bola najmä o 
Petržalke. Nechýbala jej dávna, 
ale aj nedávna história, súčas-
nosť, prípadne aj predstava 
blízkej budúcnosti. Tému pro-
jektu a spôsob realizácie si zvo-
lili žiaci. Počas troch týždňov 
mali všetci šancu nejakým 
spôsobom na projekte partici-
povať. Jednotlivé prezentácie 
uvádzali dvaja moderátori z ôs-
meho ročníka. Témy projektov 
aj ich spracovanie boli rôzne, 
žiaci svoje práce komentovali 
zaujímavo a bolo vidieť, že sa 
na úlohu svedomito pripravili. 
Celkovo predstavili 13 projek-
tov. Audiovizuálnu techniku 

obsluhovali prezentujúci žiaci. 
Počas popoludnia sa zúčastne-
ní dozvedeli obrovské množ-
stvo poznatkov z rôznych ob-
lastí a veru neboli to len žiaci, 
ktorí za krátky čas získali nové 
vedomosti. Najčastejšie bolo 
skloňované slovo Bratislava a 
Petržalka, respektíve ich staršie 
názvy, čím sa naplnil aj jeden 
z cieľov – klásť dôraz na regio-
nálnu výchovu. Spomeňme as-
poň niektoré odprezentované 
témy so zameraním na Petržal-
ku: Šport v Petržalke, Kuchyňa 
našich starých materí, Druhá 
svetová vojna a petržalský bun-
ker B-8, Spojenie pravého a ľa-

vého brehu Dunaja, Od Apolla 
k Apollu, Futbalová Petržalka, 
Architektúra v Petržalke a iné.

Väčšina žiakov našej školy sa 
narodila v Bratislave a Petržalka 
je ich domovom. Domovom 
čoraz príťažlivejším. Petržalka a 
územie, na ktorom toto najväč-
šie slovenské sídlisko leží, má 
bohatú históriu, o ktorú sa treba 
zaujímať, spoznávať ju a veríme, 
že ju čaká skvelá budúcnosť. 
Skrýva pre nás ešte mnoho ta-
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

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

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

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

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

VÝBER PROGRAMU 
DECEMBER 2014

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Web

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

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

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

ďalšie podujatia na www.kzp.sk   |

  Partneri

vranky
&

banda

STRIDŽIE
DNI

DK ZRKADLOVÝ HÁJ

MUSIC CLUB 

BLUESOVÝ 
MIKULÁŠ

ROLLING STONES BLUES CIRCUS 50 
BLUESRAIDERS

DK LÚKY
o

5.12.

13.12 o 18:00 h
KOSTOL SV. RODINY

Námestie Jána Pavla II., Petržalka

  12.12. | 19:00  
  DK ZRKADLOVÝ HÁJ                                     

     
    
  
  predstavujeme Vám 

   TERCHOVÚ
  

   účinkujú:  
  80 členné zoskupenie 
  muzikantov a spevákov 
  JASLIČKOVEJ POBOŽNOSTI 

 CC CENTRUM 
 7.12. | 17:00 
 MOMENTUM MUSICUM
 cyklus komorných koncertov 
 (s finančnou podporou MK SR)

 PROGRAMY PRE DETI
 PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY, ČARBANIČKY, 
 KERAMKO, MAMIČKÁREŇ 

 DK LÚKY

 7., 14 ., 21. 12. | 15:00 
 NEDEĽNÉ ČAJE O TRETEJ
 tanečno-zábavné podujatia
 
 18.12. | 19:00                                                 
 CESTOVATEĽSKÝ KLUB 
 EXPEDÍCIA NA STRECHU EURÓPY

 DK ZRKADLOVÝ HÁJ

 FOLKLÓRNE ZRKADLENIE

 7.12. | 17:00 | DFS DOLINA
 13.12. | 18:00 | DFS HÁJENKA a SKALIČÁNEK
 14.12. | 17:00 | DFS GERULATA A TRNAVČEK
 (s podporou MK SR a Nadácie Vladimíra Bajana)

predaj vstupeniek v pokladniach KZP a sieti ticketportal

HUDBA DUCHA
  festival duchovnej hudby

sobota  13.12.2014                   

 Komorná opera Bratislava       
 
  
 

ÁRIE Z ORATÓRIÍ 

FELICE

KAPUCÍNI & STANLEY

  od 19  00

zmena programu vyhradená

vstup 4 e  6 e            HOUSE OF MUSIC
Dom kultúry Lúky

Vígľašská 1, Bratislava

:
~

~ ~

HOUSE OF MUSIC ~ DK LÚKY

TIBOR HOLODA

 

      

 

 
 

 

SHINA a DANIEL  LONGITAL

SEVENNILS 

BALLSQUEEZER 
s 

  hudobná 
  

BREAKTHROUGH 
|

|

KLUB ZA ZRKADLOM
ROVNIANKOVA 3

4. 12.  | 19 : 00 h
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Viac ako tisíc kníh z Centra voľného času na Ges-
sayovej ul. putovalo do Spišskonovoveského ok- 
resu. Počas leta ich v rámci akcie s názvom Projekt, 
ktorý nič nestojí, vyzbierali petržalskí školáci. 

Autorke projektu Magdaléne Pekovej sa do centra 
prišiel poďakovať Milan Ftáčnik ešte v úlohe pri-
mátora. Pochválil deti, ktoré do každej knihy vložili 
osobné posolstvo pre neznámeho adresáta z výcho-
du Slovenska – vlastnoručne vyrobenú záložku. Ako 
zástupca hostiteľskej organizácie zriadenej hlavným 
mestom potom odovzdal Ivanovi Mirgovi z regionál-
nej kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity v Spišskej Novej Vsi dar, ktorého 
hodnota sa nedá vyčísliť: detskú literatúru. 

„Knihy dostanú všetky základné, materské ško-
ly a komunitné centrá. Niektoré venujeme priamo 
rómskym rodinám. Možno niekde položia základ 
rodinnej knižnici,“ zauvažoval I. Mirga. Na otázku, 
na čo budú knihy tým, čo nevedia čítať, odpovedal: 
„Nie je to problém všetkých rómskych detí. Je medzi 
nimi veľa talentovaných a učenlivých jednotlivcov, 
ktorým sa musia venovať rodičia a učitelia.“ Na záver 
tento petržalský projekt vyhodnotil ako skvelú myš-
lienku, ktorou sa nemôže nič pokaziť.

Alena Kopřivová

Knihy tým, čo na ne nemajú

s p o l o č n o s Ť / I n Z E R C I A 

Prišla jeseň a s ňou október hýriaci pestrými 
farbami. Práve v tomto mesiaci sme si pripome-
nuli jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť 
zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. 

ani rodičia našich škôlkarov či ich 
súrodenci, tety, ujovia. Deti  za-
spievali pesničky, zarecitovali bás-
ničky, nechýbal tanec, dokonca aj 
v podobe odzemku či  spoločen-
ských tancov. Záver vystúpenia 
patril poďakovaniu detí starým ro-
dičom s venovaním vlastnoručne 
vyrobených darčekov. Táto trieda 
zvládla svoju vďaku a úctu podať 
bezchybne, nechýbali ani slzy do-
jatia a úsmev nezmizol z tvárí po-
čas celého vystúpenia.

Prostredníctvom PN sa chceme 
poďakovať vystupujúcim deťom, 
pani riaditeľke a pani učiteľke Kat-
ke za príjemný zážitok, na deťoch 
bolo vidieť, že ich to nesmierne 
baví a majú z toho radosť.

Vy, milí  starí rodičia, majte na 
pamäti, že: „Na svete je vždy nie- 
kto, kto vás potrebuje a pre koho 
sa vám oplatí žiť, minimálne pre 
vaše vnúčence.“ Želáme vám pev-
né zdravie, veľa úsmevu, elánu  
a radosti zo života.

(up)
foto: archív MŠ

Pri príležitosti Mesiaca úcty  
k starším si aj tento školský rok 

Slniečka – predškoláci z našej Ma-
terskej školy na Holíčskej ulici pri-
pravili a predviedli program, kto-

rý  pod vedením riaditeľky Danky 
Pilárikovej a  učiteľky Katky pre-
menili na nezabudnuteľný zážitok 
pre starých rodičov. Účasť bola vy-
soká, vystúpenie si nenechali ujsť 

Mesiac úcty k starším 
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 Polícia upozorňuje  Jednou vetou
Inge S. (chello.sk): Ako vyplýva  
z ustanovenia § 64 ods. 1 písm. c) 
Zákonníka práce - Zákon č. 311/ 
2001 Z. z. v platnom znení, za-
mestnávateľ nesmie dať tehotnej 
zamestnankyni výpoveď v och- 
rannej dobe. Zákaz výpovede 
sa podľa ustanovenia § 63 ods.1 
písm. a), nevzťahuje na výpoveď 
danú zamestnancovi v prípade, ak 
sa zamestnávateľ alebo jeho časť 
ruší alebo premiestňuje a zamest-
nanec nesúhlasí so zmenou do-
hodnutého miesta výkonu práce. 
Zamestnávateľ vám môže dať výpo-
veď až po splnení tejto ponukovej 
povinnosti. V prípade, ak výpoveď 
zamestnávateľa akceptujete, patrí 
vám pri skončení pracovného po-
meru odstupné najmenej v sume 
vášho priemerného mesačného 
zárobku, nakoľko podľa vašich slov 
pracujete u zamestnávateľa takmer 
štyri roky. Ak by váš zamestnávateľ 
opomenul v úvode odpovede spo-
menutý postup, bola by výpoveď  
z jeho strany neplatná a do úva-
hy by prichádzal ďalší postup  
v zmysle § 79 ods. 1, ktorý upravu-
je nároky z neplatného rozviazania 
pracovného pomeru. Odporúčam 
písomne oznámiť zamestnávateľo-
vi, že trváte na tom, aby vás naďalej 
zamestnával. V takom prípade sa váš 
pracovný pomer nekončí, s výnim-
kou ak súd rozhodne, že nemožno 
od zamestnávateľa požadovať, aby 
vás naďalej zamestnával.

Manželstvo bez manželky
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

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

S manželkou sme sa pred vyše dvoma desaťročiami brali 
ako rozvedení partneri. Manželka mala v opatere päťročnú 
dcéru a trojročného syna, ja som deti nemal. Počas manžel-
stva sa nám narodili dvaja synovia. Všetky deti sú už dospe-
lé na vlastných nohách. Žiaľ, manželka si pred niekoľkými 
mesiacmi našla priateľa a aj sa k nemu odsťahovala do Ra-
kúska. Zatiaľ sme sa nerozviedli a ani sme o tom nehovorili. 
Mohol by som napísať závet, v ktorom by som ju ako man-
želku vydedil? Počas manželstva sme si v Nízkych Tatrách 
kúpili chatu s menším pozemkom, v Petržalke máme trojiz-
bový byt, prednedávnom sme kúpili nové auto. Ďakujem, 
odpoveď prosím bez mena.                   Dedenie (gmail.com)

Uvažovanie o tom, že roz-
vod manželstva momen-

tálne nie je aktuálny, má zrejme 
svoje opodstatnenie. Lenže na-
priek tomu, že manželka opus-
tila spoločnú domácnosť, váš 
majetkovo-právny stav zostáva 
nezmenený, nakoľko bezpo-
dielové spoluvlastníctvo man-
želov zaniká až so zánikom 
manželstva, a to rozvodom, 
smrťou jedného z manželov, 
vyhlásením za mŕtveho, prí-
padne počas manželstva na 
návrh jedného z manželov roz-
hodnutím súdu. 

Za predpokladu, že ste vami 
spomenutý hnuteľný a nehnu-
teľný majetok a ďalšie veci na-
dobudli do vlastníctva počas 
manželstva z prostriedkov pat-
riacich do bezpodielového spo-
luvlastníctva manželov, každý z 

manželov, teda vy aj vaša man-
želka, je vlastníkom celej veci. V 
bezpodielovom spoluvlastníc-
tve manželov je v zmysle § 143 
Občianskeho zákonníka všetko, 
čo môže byť predmetom vlast-
níctva a čo nadobudol niektorý 
z manželov za trvania manžel-
stva, s výnimkou vecí získaných 
dedičstvom alebo darom, ako aj 
vecí, ktoré podľa svojej povahy 
slúžia osobnej potrebe alebo 
výkonu povolania len jedného 
z manželov, a vecí vydaných 
v rámci predpisov o reštitúcii 
majetku jednému z manželov, 
ktorý mal vydanú vec vo vlast-
níctve pred uzavretím manžel-
stva, alebo ktorému bola vec vy-
daná ako právnemu nástupcovi 
pôvodného vlastníka. Predmet 
vysporiadania tvoria aj pohľa-
dávky a dlhy manželov. 

Dediť je možné zo zákona, 
zo závetu alebo z oboch tých-
to dôvodov. Zo zákona dedia 
v prvej dedičskej skupine len 
manželský partner a poručite-
ľove deti všetci rovnakým die-
lom. Toto dedenie prichádza 
do úvahy vtedy, ak poručiteľ zo-
mrie bez zanechania závetu, ak 
závet, ktorý zriadil, je neplatný, 
alebo keď ním povolaný dedič 
z rôznych dôvodov dedičstvo 
nenadobudne. Za predpo-
kladu, že vaše manželstvo by 
nebolo právoplatne rozvede-
né, dedila by manželka, aj keď 
spolu nežijete a nebývate pod 
spoločnou strechou a vaše dve 
deti z manželstva. Vychádzam z 
domnienky, že manželkine dve 
deti z prvého manželstva neboli 
vami osvojené. Ak áno, dedičský 
titul by mali aj ony, v takom prí-

pade by dedila vaša manželka 
a štyri deti. V prípade spísania 
závetu, poručiteľ v ňom usta-
noví dedičov, určí ich podiely 
alebo veci a práva, ktoré majú 
nadobudnúť. Závet, ako pre-
jav vôle poručiteľa, musí byť 
zostavený tak, aby nevznikli 
žiadne pochybnosti o tom, 
komu chcel poručiteľ svoj 
majetok odkázať. Môže ho 
odkázať komukoľvek, ale ne-
smie v ňom vynechať svojich 
potomkov, ktorí sú zo zákona 
neopomenuteľnými dedičmi, 
pričom maloletým potom-
kom sa musí dostať aspoň 
toľko, koľko robí ich dedičský 
podiel zo zákona a plnoletým 
potomkom aspoň toľko, koľko 
robí jedna polovica ich de-
dičského podielu zo zákona. 
Inštitút vydedenia podľa usta-
novenia § 469a Občianskeho 
zákonníka je možné aplikovať 
len na potomka, manželku nie 
je možné vydediť. Manželský 
partner však nepatrí medzi ne-
opomenuteľných dedičov, je 
možné ho vynechať v závete. 
Ak sa tak rozhodnete urobiť, 
odporúčam poradiť sa s notá-
rom alebo advokátom, závet 
odporúčam spísať u notára 
formou notárskej zápisnice. 
Podotýkam, že informácie, 
ktoré nie sú v otázke poskyt-
nuté, by mohli zmeniť obsah 
odpovede.

Nie je to tak dávno, čo sme si náš dom zateplili. Radosť z vynoveného domu nám po-
kazila sprejová čarbanica na štítovej stene. Napriek tomu, že sme domovú dôverníčku  
a osobne aj správcu upozornili a žiadali opravu zničenej steny, nič sa neurobilo. Správca 
argumentuje tým, že poškodenie fasády dodávateľ stavby v záruke neopraví a na účte 
domu nie sú financie. Trápi ma, že sa tejto záležitosti nevenuje dostatočná pozornosť, 
pretože za zateplenie splácame slušné peniaze. Myslím si, že svoje tu zohráva aj ignoran-
cia miestneho úradu a polície, mali by si všímať aj takéto problémy. 

Jaromír B. (gmail.com) 

Pasívny správca a sprejeri

Miestny úrad či polícia vám  
v tomto prípade nepomôžu. 

Obecný ani štátny policajt nemô-
že denne stáť pri vašom bytovom 
dome a čakať na príchod uličného 
umelca. V mestských podmien-
kach zvyčajne nie je možné bytový 
dom zabezpečiť pred sprejermi 
oplotením, technickými prostried-
kami alebo strážnym psom. Pokiaľ 
sa spoločný majetok proti často 
aj opakovanému poškodzovaniu 
nedá ochrániť, zostáva vám iba 

sprejera vystriehnuť a zadržať ho 
osobne alebo privolať políciu. 

O tom, či ide o priestupok alebo 
trestný čin rozhodovala v minulos-
ti výška škody, ktorá, vyčíslená su-
mou do výšky minimálnej mzdy za 
mesiac, predstavovala priestupok 
riešený blokovou pokutou. Vyššia 
škoda spôsobená sprejerom na 
bytovom dome sa kvalifikovala 
v zmysle Trestného zákona ako 
trestný čin poškodzovania cudzej 
veci. Novela Trestného zákona  

z roku 2005 odstránila možnosť 
kvalifikovať sprejerstvo rozdiel-
ne, a to ako priestupok alebo 
trestný čin. Trestný zákon - zákon  
č. 300/2005 Z. z. v platnom znení 
definuje v § 246 sprejerstvo ako 
samostatný trestný čin, pričom 
jeho základná skutková podstata 
nevyžaduje spôsobenie škody,  
z hľadiska zavinenia je podstatný 
úmysel. Poškodzovanie cudzej 
veci jej pomaľovaním, postrieka-
ním, či popísaním farbou alebo 

inou látkou bez ohľadu na to, akú 
plochu páchateľ sprejom zne-
hodnotí, hrozí trestom odňatia 
slobody až na jeden rok. Okol-
nosťou podmieňujúcou použitie 
vyššie trestnej sadzby môže byť 
osobný motív, závažnejší spôsob 
konania, škoda veľkého rozsahu a 
ďalšie, tak ako sú uvedené v troch 
odsekoch predmetného ustano-
venia. Polícia je vrátane oznáme-
nia na neznámeho páchateľa po-
vinná prijať každé oznámenie o 
podozrení zo spáchania trestné-
ho činu týkajúce sa poškodenia 
nehnuteľnosti alebo hnuteľnej 
veci, a to bez ohľadu na výšku 
spôsobenej škody. Pri páchateľo-
vi, ktorý je známy, náhradu spô-
sobenej škody, teda potrebných 
nákladov vynaložených na vrá-
tenie veci do pôvodného stavu, 
môžu vlastníci bytového domu 
riešiť súdnou cestou v občian-
skoprávnom konaní. 

Pasivita zmluvného správ-
cu pri zabezpečovaní opravy 
poškodenej fasády nesvedčí  
o jeho záujme zodpovedne 
spravovať váš bytový dom v sú-
lade so zákonom o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov 
a zmluvou o správe. Prostredníc-
tvom zástupcu vlastníkov, alebo 
na najbližšej schôdzi vlastníkov 
požiadajte správcu o vysvetlenie, 
prečo nevyužil možnosť získania 
prostriedkov na opravy sprejer-
mi poškodených nehnuteľností 
z vytvoreného fondu mesta Bra-
tislavy. V tohtoročnom rozpočte 
bolo k dispozícií takmer 50 000 
eur. Žiadosti sa podávali najne-
skôr do 30. septembra, resp. do 
vyčerpania financií. Žiadatelia 
mohli peniaze využiť na nákup 
odstraňovacích, jednorazových 
či preventívnych ochranných 
náterov alebo na služby, ktoré  
s odstraňovaním graffiti súvisia.
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Kriminálna polícia sa obracia na 
občanov so žiadosťou o pomoc 
pri pátraní po týchto osobách. 
Informácie oznámte na naj-
bližšom policajnom útvare, 
alebo na telefónnom čísle 158, 
prípadne na e-mail patranie@
minv.sk. 

Popis osoby: je štíhlej postavy, má 
svetlohnedé vlasy, oválnu tvár, oči 
modro-zelené a vysoké čelo. 
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava V príkaz na zatknutie.

 

.

 

Popis osoby: nezistený 
Popis oblečenia:  nezistený 
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava V príkaz na zatknutie  pre 
prečin krádeže.

.

.
 

Popis osoby: jnezistený
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný 
súd Košice II príkaz na zatknutie 
pre prečin podvodu.

Štefan DANIHEL (23)
z Bratislavy  

Lukáš BENEDIKOVIČ (29)
z Bratislavy  

 Krimifórum

Zánik trestnosti činu ne-
dovoleného ozbrojova-

nia prináša v poradí už tretia 
zbraňová amnestia novelou 
zákona, ktorým sa dopĺňa 
zákon č. 190/2003 Z.z. o 
strelných zbraniach a streli-
ve. Bude trvať šesť mesiacov, 
a to od 1. decembra 2014 do  
31. mája 2015 a rovnako ako v 
predchádzajúcich dvoch ko-
lách, nelegálne držané zbrane 
a strelivo je možné beztrestne 
odovzdať na ktoromkoľvek 
policajnom útvare. Zbrane 
podrobia balistickému skú-
maniu a v zákonom stanove-
nej lehote si majitelia, tak ako 
v minulých kolách zbraňovej 
amnestie, môžu zbraň zlega-
lizovať. Pravda len v prípade, 
ak ňou nebol spáchaný trest-
ný čin a spĺňajú podmienky 
na držanie zbrane. Pacifisti 

môžu vlastníctvo zbrane 
previesť na inú osobu, ktorá 
spĺňa požadované podmien- 
ky, prípadne nechať zbraň 
štátu. 

Počas dvanásťmesačnej 
zbraňovej amnestie v rokoch 
2005 a 2006, ktorá bola pr-
vou akciou tohto druhu, po-
lícia prijala od občanov 3 469 
dlhých, krátkych, brokových 
a guľových zbraní, z toho v 
našom kraji 660 exemplárov. 
Medzi kuriózne prípady patril 
muž z okresu Lučenec, ktorý 
priniesol 68 kusov a chlapík 
z okresu Martin, ktorý mal 
doma tiež malý zbrojný ar-
zenál – 33 ruských dlhých 
zbraní. V Poprade odovzdali 
guľomet pochádzajúci z do-
pravného lietadla Douglas 
C-47A, ktoré havarovalo v 
októbri 1944 na Zadnom 

Od 1. decembra zbraňová amnestia

Získajte beztrestnosť!

Gerlachu vo Vysokých Tat-
rách s 24 československými a 
ruskými výsadkármi. Z odo-
vzdaných zbraní prevažovali 
na Slovensku dlhé guľové 
zbrane rôzneho typu, okrem 
Bratislavského kraja, kde pri-
jali viac krátkych guľových 
zbraní. Počas druhého kola 
zbraňovej amnestie, ktoré sa 
skončilo v júni 2010, občania 
odovzdali 4 367 zbraní a 45 
684 kusov streliva. V oboch 
predchádzajúcich ročníkoch 
zbraňovej amnestie prepadlo 
štátu 631 zbraní, z nich 323 
patrilo do kategórie zaká-
zaných zbraní, teda zbraní 
samočinných, po domác-
ky vyrobených, vojenských 
zbraní alebo zbraní s tlmi- 
čom. O väčšinu z odovzda-
ných zbraní mali záujem 
pôvodní majitelia, ktorí si ich 
po zaevidovaní, znehodno-
tení alebo úprave na zbrane 
expanzné, nechali. Najviac 
zbraní odovzdali v našom 
kraji, v dvoch kolách to bolo 
1 532 kusov.

 Polícia upozorňuje  Z policajného bloku
Agresívny Martin
Žiadosť hliadky o predlo-
ženie dokladu totožnosti 
Martina Š. (38) z Bratislavy 
spravodlivo rozhorčila. Ad-
renalín mu zodvihla aj pre-
hliadka igelitovej tašky, kto-
rej vysypaný obsah poskytol 
pohľad na papierovú skla-
dačku s obsahom neznámej 
látky. Nežiadané stretnutie s 
políciou na Panónskej ceste 
agresívny nervák zdramati-
zoval útokom na policajta, 
následnou konzumáciou 
skladačky aj s obalom a po-
kusom o útek z miesta scé-
ny. Skončil za policajnými 
mrežami. 

Škoda na Škode
Škoda Fabia vzbĺkla ako fakľa 
na Budatínskej ulici. Požiar na 
vozidle poškodil čelné sklo, 
kapotu vozidla, motor a pa-
lubnú dosku. Zisťovateľ príčin 
požiarov nevylúčil cudzie za-
vinenie.

Poplach pri kaplnke
Na lavičke pri pamätnej ka-
plnke v Sade Janka Kráľa 
našli tri škatuľky. Obsahovali 
neznáme sklenené ampul-
ky, ktoré postavili do pozoru 
všetky naše záchranné zložky. 
Tridsať ampuliek s priesvitnou 
tekutinou putovalo na rozbor 
do Kontrolného chemického 
laboratória v Nitre. Podľa do-
terajších zistení nejde o ne-
bezpečné látky, asi to budú 
detekčné ampulky na zisťo-
vanie prítomnosti nebezpeč-
ných a bojových látok.

Stranu pripravil Jaroslav Gründler • grundler@chello.sk

Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov alebo na 
priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred 
nimi. No a čo policajtom je to šuma fuk.

foto: (jgr)

V Bratislavskom kraji za prvých deväť mesiacov tohto roka zaznamenali policajné štatisti-
ky 58 prípadov trestného činu Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami (SR 
386), na základe ktorých bolo vyšetrovaných 30 osôb (objasnenosť 50 %). Tak vraví paragraf 
294 Trestného zákona v súvislosti s nedovoleným ozbrojovaním a obchodovaním so zbra-
ňami: Kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži alebo drží 
strelivo bez povolenia, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na 
jeden rok až päť rokov. Kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prepraví, zadováži 
alebo drží strelnú zbraň, jej súčasť alebo komponent bez povolenia, alebo bez označenia 
zbrane určeného na jej identifikáciu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská re-
publika viazaná, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky 
až osem rokov. Rovnako sa páchateľ potrestá, ak na strelnej zbrani sfalšuje, nedovolene za-
hľadí, odstráni alebo inak pozmení označenie určené na jej identifikáciu a sledovanie podľa 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. (Okolnosťou podmieňujú-
cou použitie vyššie trestnej sadzby – na osem rokov až pätnásť rokov – je čin spáchaný za 
krízovej situácie, vo veľkom rozsahu alebo ako člen nebezpečného zoskupenia).

 Polícia  Viete, že...
... od 1.januára do 9. novembra sme v našom kraji zazna-
menali 2 041 dopravných nehôd, čo je o 35 menej ako v 
rovnakom období vlaňajška? Pri týchto nehodách prišlo 
o život 28 osôb, z toho osem chodcov a dvaja motoristi, 
ťažko zranených bolo 85 osôb. Počet usmrtených oproti 
identickému obdobiu roka 2013 predstavuje v našom kraji 
nárast 100 percent. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška 
zahynulo na cestách Slovenska o 39 osôb (21%) viac!  

... v období od 7. 10. do 18. 11. nahlásili v našom kraji krá-
dež 75 motorových vozidiel, z toho v Petržalke 16 (Ševčen-
kova, Znievska, Černyševského, Pečnianska 2, Viedenská, 
Osuského, Belinského 2, Tupolevova, Wolkrova, Panónska, 
Kopčianska, Gessayova. Mamateyova)? V noci zlodeji po- 
tiahli 52 a cez deň 23 vozidiel, odkotúľal sa aj jeden príves-
ný vozík a jedno nákladné vozidlo. Za sledované obdobie 
zlodeji oddychovali až šestnásť dní.   

Jozef DVOŘÁK (57)
z Bratislavy 
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� www.dm-drogeriemarkt.sk
� www.facebook.com/dm.Slovensko

–25 %
na vianočné balíčky
Od 01. 12. do 24. 12. 2014.
Kupón na zľavu platí do 24. 12. 2014. 
Predaj je obmedzený na 10 ks z každého druhu výrobku.

� www.dm-drogeriemarkt.sk

–25 % na detský sortiment
len za 75 bodov!
od 15. 12. do 21. 12. 2014
Nevzťahuje sa na plienky, mlieka 1 a mlieka PRO 1.
Kupón na zľavu platí do 11. 01. 2015.

ihneď pri pokladnici

za 75
bodov

Petrzalske noviny 2.indd   1 11/19/14   1:54 PM

K zimnej atmosfére neodmysliteľne patrí aj hrejivá vôňa perníkového korenia. 
Vytvorte si zimnú pohodu a vychutnajte si túto tradičnú príchuť v novej tyčinke 
MARGOT Perník z limitovanej edície zaliatu v bohatej vrstve čokoládovej polevy, 
ktorá vás zahreje a zasýti.     

TIP: Tyčinku MARGOT Perník nájdete v obchodoch 
od 1. decembra 2014 za doporučenú maloobchodnú cenu 0,49 €.

Zahrejte sa  novou tyčinkou   
MARGOT Perník 

19. DECEMBER
19:00 VEĽKÁ SÁLA ISTROPOLIS

Bratislavské
Hudobné
Divadlo

Predpredaj: Pokladňa Teatro Wüstenrot, Ticketportal, Agentúra Kováčová
Teatro Wüstenrot, Trnavské mýto 1,  831 04 Bratislava, 02/50 22 87 39, www.gedur.sk, gedur@gedur.sk

www.GEDUR.skGenerálny partner divadla

Vianočný koncert tria La Gioia   
Operné trio La Gioia uvedie 13. decembra 
tradičný vianočný galakoncert. Ako exkluzív-
neho hosťa si pozvali speváčku Sisu Sklovsku. 
V rámci koncertu zaznejú úpravy domácich i 
svetových hitov a tiež množstvo prekrásnych 
vianočných skladieb. A to všetko v unikátnom 
priestore petržalského Kostola Svätej rodina 
v sprievode SIMPLE LOUNGE ORCHESTRA. 

La Gioia je zoskupenie troch spevákov (Matej Vaník, Peter 
Ševčík a Peter Ďurovec), ktorí interpretujú známe piesne v 
štýle pop opery. Ich repertoár tvoria nielen skladby svetovej 
hudobnej scény, ale najmä pozoruhodné úpravy známych 
slovenských a českých hitov. Tie znejú v ich podaní doteraz 
nepočutým, originálnym spôsobom. V belcantovom výraze 
tak možno u nich počuť taliansku vášeň, hispánsky tempe-
rament a slovanskú nehu. V ich prejave musí byť zachovaná 
kantiléna a gradácia, čomu prispôsobujú aj úpravu kompo-
zícií. Speváci unisono zdôrazňujú, že nie sú umelý produkt, 
ale ich spontánne stretnutie vyvrcholilo až k úspešnému 
projektu, ktorý odborníci prirovnávajú k Il Divo. Exkluzív-
nym hosťom ich vianočného galakoncertu bude popredná 
slovenská speváčka Sisa Sklovska. Umelecká všestrannosť, 
vysoká profesionalita a vokálna vyzretosť robí zo Sklovskej 
mimoriadne obľúbenú interpretku. Speváčka inklinuje nie-
len ku klasickej, ale aj modernej tvorbe, jedinečný hlasový 
register jej umožňuje interpretáciu mnohých hudobných 
žánrov. Minulý rok si zaspievala spolu s La Gioia na podujatí 
Športovec roka a táto udalosť mala veľmi dobré ohlasy.

(upr)
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Infoservis FC Petržalka akadémia
Jesenné bilancovanie mládežníckych družstiev FC Petržalka akadémia.
 Kategória Umiestnenie Výhry Remízy Prehry Skóre Body 
 JU19 3 10 2 3 69:21 32
 U17 7 7 3 4 57:19 24
 U15 1 13 2 0 138:5 41
 U14 3 7 2 1 61:17 23
 U13 2 13 0 2 102:15 39
 U12 3 10 3 1 73:10 33
 U10 2 6 3 0 37:11 21
 U9 4 4 1 4 25:35 13
 Žiačky 4 3 2 4 32:24 11

ZOBER SI

KORČULE
A POĎ 
NA ZIMÁK!

O r g a n i z á t o -

ri upozorňujú návštevníkov, 

že maximálny počet kor-

čuľujúcich na ľade je 200 

a vstup na ľadovú plochu je 

možný len s korčuľami. Tie je 

možné požičať si (za poplatok) 

aj priamo na štadióne. 

Petržalčania si voľný vstup 

Súťaže, darčeky 

aj silvestrovská diskotéka 

čakajú 

na 

• nedeľa 22. 12. 

 od 10.30 do 12.30 h

• 

pondelok 23. 12. 

 od 13. do 15. h

• sobota 28. 12. 

 od 10.30 do 12.30 h

• nedeľa 29. 12. 

 od 10.30 do 12.30 h

• pondelok 30. 12. 

 od 13. do 15. h

• utorok 31. 12. 

 od 10.30 do 12.30 h 

 a od 14. do 16. h

• štvrtok 2. 1. 

 od 13. do 15. h

• piatok 3. 1. 

 od 13. do 15. h

• sobota 4. 1. 

 od10.30 do 12.30 h

• nedeľa 5. 1. 

 od 10.30 do 12.30 h

  Zápasnícka žinenka

Za seba, za kolektív,
za Petržalku!
V ŠH Dukla Trenčín sa kona-
lo 5. kolo žiackej ligy oblasť 
Západ. Naši mladí petržal-
skí zápasníci zo zápasníc-
keho krúžku ZŠ Černyšev-
ského sa na trenčianskej 
žinenke nestratili.
Stabilnú formu potvrdil Denis 
Tranžík, keď vyhral svoju hmot-
nostnú kategóriu v 2., 4. aj 5.kole. 
Štandard potvrdil aj Lukáš Za-
hradník. V poslednom kole veľ-
mi príjemne prekvapil aj Tomáš 
Leňo, ktorý sa nezľakol svojich 
súperov a predviedol chlapcom, 
ako majú bojovať za seba, za ko-
lektív a za Petržalku.

Umiestnenie pretekárov v 5.
kole a v zátvorke za menom 
umiestnenie v 4. kole, ktoré sa 
konalo v rodisku Alexanra Dub-
čeka v Uhrovci.
Kategória prípravka:
30 kg:  6. Benedek Jakub (7)
33 kg:  6. Pálik Ján (11)
36 kg:  2. Leňo Tomáš (5)
 7. Jelínek Samuel-
     zranenie (4)
40 kg:  6. Szabo Adrian (5)
+65 kg: 1. Tranžík Denis (1)
Kategória st. žiaci: 
73 kg: 1. Zahradník Lukáš (3)
     pozn.: vekovo je ml. ž.

Všetci naši petržalskí chlap-
ci zo zápasníckeho krúžku ZŠ 
Černyševského štartovali za ZK 
Dunajplavba a po desiatich ro-
koch čo ZK Dunajplavba štartuje 
v uvedenej žiackej lige, pomohli 
svojimi bodmi k umiestneniu 
na prvom mieste, čo chlapcom 
spôsobilo obrovskú nefalšovanú 
radosť.
V prvých 3. kolách ešte štartova-
li, resp. bodovali: Bém Marko, 
Prochádzka Richard, Grünföld 
Richard a Smutná Viktória.

Najlepších 10 strelcov FCPA:
Roman Beko 28, Marko Mihok 
24, Kevin Póša 23, Lukáš Krizstín 
19, Karol Milko 19, Vladimír Vlček 
19, Lukáš Bukovinský 16, Tomáš 
Horváth 15, Patrik Bukovinský 14, 
Dávid Szaszama 14. 
Najúspešnejšie družstvo jesene: 
U15 II. liga starší žiaci, tréner 
Mgr. Peter Čapla. Ďaľšie informá-
cie FC Petržalka akadémia nájde-
te na o� ciálnej stránke klubu 
www.fcpa.sk                        (laj

Š P O R T

Úspešný október našich karatistov
V októbri sa konali dve prestížne 
svetové udalosti v karate. 
Majstrovstvá sveta detí, mladeže 
a juniorov v poľskom Štetíne 
a majstrovstvá sveta bojových umení 
v talianskej Carrare. 

1 200 pretekárov z 82 štátov. 
Slovenská federácia karate 
nominovala 44 pretekárov 
v karate a 6 pretekárov free 
stylu. V rámci reprezentácie 
mal zastúpenie aj KK Seiken 
Bratislava z Petržalky, ktoré-
ho cvičenci dosiahli nasledu-
júce umiestnenia:

Adam Musil - 1 zlatá, 3 strie-
borné a 1 bronzová medaila.

Na oboch podujatiach sa 
zúčastnila už tradične 

aj reprezentácia Slovenska. 
Petržalské farby chránili dve 
reprezentantky – Simona 
Kolčáková a Petra Pitoňá-
ková a sedem reprezentantov 
– Adam Musil, Martin Kol-
čák, Norbert Gyűrösi, Ma-
túš Pitoňák, Marek Strán-
sky a Michael Šulka, všetci
 z KK Seiken Bratislava. Na 

majstrovstvách sveta v poľ-
skom Štetíne získali Adam 
Musil a Matúš Pitoňák 
bronzové medaily, Simona 
Kolčáková sa stala vicemaj-
sterkou sveta a Petra Pito-
ňáková si vybojovala titul 
majsterky sveta. Ešte úspeš-
nejšími sa stali mladí Petr-
žalčania na majtrovstvách 
sveta v talianskej Carrare. 
Na MS WTKA sa zúčastnilo 

Martin Kolčák - 1 zlatá, 3 
strieborné a 3 bronzové me-
daily.
Simona Kolčáková - 2 zlaté, 
3 strieborné a 1 bronzová 
medaila.
Michael Šulka - 4 zlaté, 1 
strieborná a 1 bronzová me-
daila.

Konkurencia sa vo všet-
kých vekových kategóriách 
a štýloch výrazne zvýšila 
oproti predchádzajúcim ro-
kom. Aj napriek tomu sa naši 
reprezentanti dokázali presa-
diť, o čom svedčí fakt, že sme 
sa v počte medailí dokázali 
umiestniť na druhom mieste, 
hneď za domácim výberom 
z Talianska. Všetkým úprim-
ne gratulujeme a ďakujeme 
za úspešnú reprezentáciu. 

Peter Šulka
foto: (sul)
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Favorizovaný ruský tím su-
verénnym spôsobom vy-

hral skupinu v Pardubiciach, 
keď získal plný počet 9 bo-
dov a v apríli budúceho roka 
sa predstaví na turnaji Final 
Four. Slov-matic cestoval do 
Pardubíc s tajným cieľom 
bodovať. Podarilo sa mu to 
hneď v prvom zápase, keď 
triumfom 4:3 šokoval Araz 
Naxcivan. Zverenci trénera 

Jána Janíka následne odohrali 
vyrovnanú partiu s českým 
majstrom z Chrudimi, kto-
rému podľahli 1:2, a hanbu si 
neurobili ani na záver s Dinou 
Moskva, s ktorým prehrali 
1:4. Slov-matic sa medzi 16 
najlepších klubov prebojoval 
z miniturnaja hlavného kola 
v maďarskom Berettyóújfa-
lu, na ktorom obsadil druhú 
priečku za domácim MVFC. 

Ján Janík, tréner Slov-ma-
ticu, povedal: ,,Doposiaľ sa 
nám nikdy nestalo, aby sme 
do posledného zápasu v tejto 
fáze súťaže hrali o postup do 
Final Four. Treba však pove-
dať, že sme mali do činenia s 
najsilnejším tímom skupiny. 
Dinou Moskva je iný level ako 
Araz Naxcivan, je to muž-
stvo, ktoré prakticky nemá 
slabiny. Snažili sne sa o dob-

rú defenzívu a darilo sa nám 
odolávať asi 13 minút. Hrali 
sme pasáže bez brankára, po-
čas power play sme súperovi 
brnkali na nervy a vyviedli 
ho z konceptu. Potom sa však 
v plnej miere prejavili skúse-
nosti a kvalita hráčov súpera. 
Pritom nás ešte veľakrát po-
držal brankár Brndiar, ktorý 
sa ukázal v reprezentačnej 
forme. Za stavu 0:2 sme Mi-
kitom znížili a pokračovali 
v power play, mali sme dob-
ré šance na vyrovnanie, ktoré 
sme však nepremenili. Pre-
hrali sme, ale napriek tomu 
to bol náš najlepší turnaj 
v Elite round v klubovej histó-
rii. Mohli sme ešte pridať ne-
jaký bodík proti Chrudimi, ale 
aj tak som spokojný.“         (mv)

Podľa Janíka 
Slov-matic odohral najlepší turnaj
Slovenský klub Slov-matic FOFO Bratislava so sídlom v Petržalke 
neuspel na turnaji B-skupiny elitnej fázy UEFA Futsal Cupu v čes-
kých Pardubiciach. Zverenci trénera Jána Janíka získali na turnaji 
v Česku tri body, skončili tretí a nepostúpili do Final Four, kam sa 
kvalifi koval Dinou Moskva. 
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