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PETRŽALSKÉ NOVINY
Vianoce plné pohody 
a lásky, veselé vy-
kročenie do nového 
roku a v ňom najmä 
zdravie a šťastie želá 
všetkým čitateľom a 
priaznivcom 

redakcia Petržalských novín

Aj tu som Petržalčan

Novoročný koncert
Príďte 16. januára o 19. h do DK 
Zrkadlový háj na novoročný koncert. 
Predstavia sa v ňom sólisti orchestra 
Zlaté husle, Notečka z Břeclavi, cim-
balová ľudová hudba Ekonóm 
a folklórny súbor Očovan. 

deli, že nielen rodičia menších detí 
by ocenili minuloročný stan, ktorý 
poskytoval ochranu pred vetrom, 
keďže už pri otvorení trhov bol po-
riadne studený a veterný večer. Tí 
romantickejšie založení zase mož-
nosť opäť sa ohriať pri ozajstnom 
ohni. A na zváženie možno by vraj 
bolo aj viac stolíkov na konzumá-
ciu, jeden pred každým stánkom je 
pre „hodovaniachtivých“ Petržalča-
nov málo.

Čo je výborné - najväčšie slo-
venské sídlisko má svoje vlastné 
Vianočné trhy, ľahko dostupné 
peši, MHD aj autom. Takže máme 
už tradičnú zabíjačku aj Vianočné 
trhy - postupne krok za krokom sa 
z Petržalky stáva komunita ľudí, kto-
rí sa majú kde stretnúť, pozdraviť, 

zabaviť. Komunita, ktorá si vytvára 
spoločné zvyky a spomienky. Takže 
príďte, užite si vianočnú atmosfé-
ru, zažeňte chlad horúcim punčom 
a dajte nám vedieť, ako sa vám páči-
lo a ako to urobiť, aby bol ten budú-
ci tretí ročník ešte lepší.

Na trhoch môžete piť a jesť či na-
kupovať vianočný tovar a dekorácie 
až do 20. decembra. Náladu vám 
budú vylepšovať vystúpenia hu-
dobných skupín, tanečných a spe-
váckych súborov profesionálov, ale 
aj detí z materských a základných 
škôl či seniorov. Celý program Via-
nočných trhov nájdete aj na web 
stránke našich novín alebo petržal-
skej samosprávy. 

Michaela Dobríkova
foto: Majo Podlesný

Na priestranstve Tupolevova 
- Jiráskova pri Chorvátskom 

ramene ich minulý piatok otvoril 
Mikuláš rozsvietením vianočného 
stromčeka. Potom pozdravil pr-
vých návštevníkov spolu so staros-
tom Vladimírom Bajanom, ktorý 
sa vzápätí postavil za pult jedného 
z dvanástich stánkov, aby uzime-
ných návštevníkov pohostil Staros-
tovým punčom. 

Po minulom ročníku obyvatelia 
posielali samospráve svoje podnety, 
nápady a vylepšenia, ktoré mestská 
časť zvážila a ak smerovali k dobru 
veci aj aplikovala. Tento rok teda 
nijaký štrk pod nohami, ale betó-
nové dlaždice. Ale aj minuloročné 
nápady sa osvedčili – v miniankete 
medzi návštevníkmi sme sa dozve-

Aj naše 
Vianočné trhy 
sú už otvorené  

Prvé číslo PN 
v roku 2014 vyjde 

24. januára.   

Miestny zväz 
SDKÚ-DS v Petržalke

želá všetkým Petržalčanom
krásne sviatky vianočné 

a veľa zdravia a šťastia v roku 2014!
Ďakujeme za Vašu priazeň

a pozývame Vás
na petržalské Vianočné trhy
v neďeľu 15.12. od 16. h na 

MODRÝ 
VIANOČNÝ PUNČ Varené víno, lákavé lokše na slano aj na sladko, 

cigánska, horúca čokoláda, štrúdľa, trnavská medovi-
na – už druhý rok usporadúva Petržalka pre svojich 
obyvateľov Vianočné trhy priamo medzi panelákmi. 
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Poslanci na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí bez problémov  
a bez veľkých diskusií schválili rozpočet na budúci rok.

Petržalka si bude môcť dovoliť aj investície

Rozpočet bol azda naj- 
dôležitejším bodom 

rokovania petržalského za-
stupiteľstva. Ako povedal 
prednosta MÚ Miroslav 
Štefánik, po niekoľkých ro- 
koch, keď sa rozpočet musel 
držať pri zemi, je ten budú-
coročný expanzívny, do-
voľuje aj investície za vyše 
4 milióny eur, ako napr. vý-
stavbu plavárne, budovanie 
ihrísk, obnovu ciest a pod. 
Ráta s navýšením výdavkov 
nielen na nevyhnutné „plá-
tanie“ terás a ciest, ale aj na 

ich dôkladnejšie a rozsiah-
lejšie opravy.

„Mrzí ma, že z budúco-
ročných príjmov ubudne 2,5 
milióna eur ako príspevok 
solidarity pre ostatné mest- 
ské časti,“ povedal starosta 
Vladimír Bajan. „Táto suma 
predstavuje nie 3 percentá, 
ako znie dohoda, ale 6 per-
cent z našich príjmov. Som 
presvedčený, že zmluva o 
solidarite medzi väčšími a 
menšími mestskými časťa-
mi by sa mala prehodnotiť. 
Peňazí z dane z príjmu fy-

zických osôb bude výrazne 
menej, lebo ktosi sa prerátal 
v počte obyvateľov Bratisla-
vy...“

Napriek týmto prekáž-
kam sú s rozdelením pe-
ňazí pre jednotlivé oblasti 
spokojní všetci. Veríme, že 
s rozpočtom v konečnom 
dôsledku budeme spokojní 
aj my Petržalčania. 

Poslanci sa oboznámi-
li aj s odpočtom priorít 
mestskej časti. My sa im 
podrobnejšie venujeme na 
str. 12 – 13.

Prestávku v rokovaní 
tradične v tomto pred- 
sviatočnom čase spestrili 
domácimi vianočnými ko-
láčikmi petržalské senior-
ky, ktoré schuti poslancom 
aj zaspievali. 

O ďalších bodoch po-
slanci rokovali až po uzá-
vierke Petržalských novín. 
Podrobne sa k rozpočtu  
a k ostatným témam, ktoré 
odzneli na zastupiteľstve, 
budeme určite venovať  
v januári.            
                                   (sv)

Je šanca, že za parkovanie pred Antolskou nebudeme platiť?

„Za spoplatnenie parkovísk  
v areáli Univerzitnej nemocnice 
Bratislava (UNB) v Ružinove a na 
Antolskej je zodpovedný pred-
chádzajúci riaditeľ UNB Miroslav 
Bucha a bývalý minister zdravot-

Platené parkovisko pred nemocnicou na Antolskej pobúrilo azda 
každého. Doslova zdieračské sumy (zadarmo je len prvých 15 minút) 
vyháňajú pacientov, ale aj zamestnancov do okolitých ulíc a uličiek, 
kde zase zaberajú miesto Petržalčanom. Dá sa tento stav ešte nejako 
zvrátiť? Odpovede sme hľadali na ministerstve zdravotníctva, ale aj na 
magistráte a na petržalskom úrade. 

níctva Ivan Uhliarik,“ povedala 
ministerka zdravotníctva Zuza-
na Zvolenská.      

Bývalý riaditeľ UNB Miroslav 
Bucha tvrdí, že nemocnica 
ušetrila 257 000 eur, za ktoré 

Posledná zastávka staros-
tu Vladimíra Bajana pred 
oficiálnym otvorením pe- 
tržalských Vianočných tr-
hov bola v Detskom do-
move Studienka, kde spo-
lu s Mikulášom odovzdali 
veľké vrece plné sladkostí, 
ktoré deťom poslali za-
mestnanci Miestneho úra- 
du Bratislava-Petržalka. 
Riaditeľka domova Renáta 
Matejová si prevzala aj dve 
100-eurové poukážky.  

(tod)

koncesionár na vlastné náklady 
zrekonštruuje parkoviská a na-
vyše bude mať počas desiatich 
rokov ročný príjem takmer 100- 
tisíc eur, ktorý UNB môže využiť 
v prospech občanov, pacientov. 
Koľko však za ten čas zaplatia 
pacienti, to nikto nevyčíslil.  

Akokoľvek, zmluva je platná 
a UNB ju musí dodržať, inak by 
hrozilo, že bude platiť konce- 
sionárovi stratený zisk a náhradu 
škody. „Nemôžeme si dovoliť za-
platiť milión eur súkromníkovi 
pre nič za nič, nebudeme ohro-
zovať poskytovanie zdravotníc-
kej starostlivosti v nemocniciach 
UNB,“ povedala ministerka.

Riaditeľ UNB Miroslav Bdžoch 
povedal, že UNB je v tomto 
prípade rukojemníkom. ,,Na-
šou snahou je aspoň vyrokovať 
zmiernenie vplyvu  tejto zmluvy 
na našich pacientov a zamest-
nancov,“ vysvetlil. UNB sa po-
darilo vyrokovať aspoň to, aby 
parkovné nemuseli platiť dar-
covia krvi, ktorí idú na odbery, 
či zdravotné sestry pracujúce v 
nočnej službe. Rokovania s kon-
cesionárom podľa jeho slov na-
ďalej pokračujú. ,,Snahou UNB 
je napríklad upraviť podmienky 
v prospech hendikepovaných 
pacientov, či predĺžiť časové 
benefity pre našich pacientov,“ 
povedal Bdžoch.

„Mestská časť Bratislava-Petr-
žalka, nakoľko nie je vlastníkom 
ani správcom pozemku, môže 
konať len z pozície stavebného 
úradu. Tunajší stavebný úrad 
zistil, že spoločnosť ZIPP-S po-
kládku elektrických káblov rea-
lizovala bez ohlásenia. Aj preto 

sa uskutočnil štátny stavebný 
dohľad, na ktorom sa zúčastni-
li zástupcovia stavebníka, ako 
aj zástupcovia nemocnice a 
hlavného mesta ako vlastníka  
pozemku. Stavebný úrad na 
základe zistení začal v zmysle 
zákona nové stavebné kona-
nie, v ktorom stavebník musí 
preukázať všetky potrebné ná-
ležitosti, projekty, ako aj vzťah 
k pozemku,“ odpovedali nám z 
petržalského úradu.

Ako sme sa dozvedeli, magis-
trát v dostupnej databáze evi-
dencie nájomných zmlúv nee-
viduje platnú nájomnú zmluvu 
na pozemky, ani žiadosti na 
prenájom pozemkov pod par-
koviskami, čo podľa nej môže 
znamenať, že mesto nedalo 
súhlas k takémuto stavebnému 
konaniu.

Kauzu spoplatneného par-
kovania budeme sledovať aj v 
budúcom čísle PN. 

(sv)

S vrecom 
plným sladkostí
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Pri príležitosti otvorenia pastorač-
ného centra priľahlého ku Kostolu 

Svätej rodiny svätú omšu slávil brati-
slavský arcibiskup metropoplita Mons. 
Stanislav Zvolenský spolu s miestnym 
farárom Jozefom Dúcom a ďalšími 
kňazmi. Po bohoslužbe pán arcibis-
kup prestrihnutím pásky požehnal 
novovybudované pastoračné priestory  
a pripomenul, že strediská tohto druhu 
sú miestom na pozitívny rozvoj akti-
vít detí, mládeže, rodín či seniorov, na 
budovanie medziľudských vzťahov i 
vzájomnú pomoc ľudí v rámci  farností  
a regiónu. 
Pastoračné centrum pri Kostole Svä-
tej rodiny ako moderný multifunkčný 
objekt sa nachádza v sídliskovej zóne 
Petržalky. Ponúka zmysluplnú činnosť 
aj v rámci voľnočasových aktivít po-
dobnú centrám voľného času. Jeho 
priestory sú určené najmä na výchov-
no-vzdelávacie, športové a spoločen-
ské aktivity pre všetkých obyvateľov 
sídliska a  časť tohto centra slúži na 
účely farského úradu. Miestny pán 
farár Jozef Dúc počas otvorenia pas-
toračného centra vyslovil želanie, aby 

doň prichádzali nielen deti a mládež, 
ale aj mladé rodiny, aj starší ľudia, aby 
v ňom pulzoval život, aby sa nanovo 
upevňovala kresťanská identita a pes-
trou činnosťou sa zvyšovala kvalita 
života Petržalčanov. Výstavbu nové-
ho objetu na historických miestach, 
ktoré 14. septembra 2003 navštívil bl. 
Ján Pavol II., podporili miestni farníci  
v kostolných zbierkach, ako aj Arci-
biskupský úrad v Bratislave a Mestská 
časť Bratislava-Petržalka. Vďaka patrí 
všetkým sponzorom, dobrodincom aj  
tým, čo  pracovali na výstave pastorač-
ného centra ako dobrovoľníci.

Marta Majerčáková
foto:  Pavol  Panáček

Koncom novembra sa v petržalskom Kostole Svätej 
rodiny uskutočnila slávnosť spojená s otvorením 
a požehnaním nového pastoračného centra.  

Otvorili pastoračné centrum

 „Ako tak ideme, zbadám sestru 
Štefku, bežím k nej a prosím ju, aby 
vzala mňa aj Hanku na čas k sebe. 
Sestra mlčí, zuby zaťaté. Zloží kufor, 
chytí Hanku za golier - a hodí ju do 
priekopy. Hanka, slabá od hladu 
sa zdvíha z blata, nemôže vyliezť 
z bahna. Idem k nej a pomáham 
jej. Sestra surovo nadáva. Vysvetlí 
mi, že žobrák sa nemôže starať  
o žobráka – ako ja teraz o tú Han-
ku – lebo by sme obe zahynuli 
hladom. Teraz je taký systém, kríza, 
človek sa musí starať len o seba. 
Tento svet nie je stvorený na súcit, 
ona to neraz skúsila, je o dvanásť 
rokov staršia. Tí, ktorí by sa mali 
starať o chudobu, iba z nej cicajú –  
a to sa nedá zmeniť.“

Nie, to nie je príbeh z vášho 
(nášho) sveta, toto sa dohralo asi  
v roku 1932. Zapísala si ho do den-
níka prostá žena Emília Novoveská 
a spisovateľ Rudolf Sloboda tritisíc 
strán jej denníkových zápiskov 
spracoval do knihy Spoveď života. 
Odvtedy sa zmenilo všetko.

Čo sa odvtedy zmenilo?
V rozprávkach sa traduje, že 

dobro vždy zvíťazí, popolvári sa 
stanú princmi, chudoba cti netratí 
a kto má málo, ten sa vie podeliť aj 
o poslednú košeľu. V živote to však 
často býva presne naopak: len 
čo cítime, ako padáme na spolo-
čenskom rebríčku, kdesi z prítmia 
podvedomia vypláva, že žobrák sa 
nemôže starať o žobráka – a šup  
s ním do priekopy! 

Po čase som si znova prečítala 
životopisný príbeh Fanie Fénélo-
novej, parížskej klaviristky, ktorá 
sa zapojila do odboja a celkom 
náhodou ju polícia zatkla. Už nie 
náhodou ju ako židovku odviezli 
do koncentračného tábora. Po 
ceste - ešte nevediac nič o svojom 
osude - sa spriatelí s iným diev-
čaťom Klárou, prisahajú si, že sa 
nikdy neopustia a o všetko sa po-
delia. Lebo sa ešte majú o čo deliť 
– vezú si zásoby z domu a netušia, 
kam to vlastne idú. O hudobníčke 
Fanii sa náhodou dozvie veliteľka 
tábora milovníčka umenia, dá si ju 
doviesť a zaradí do dievčenského 

Hoďte ich do priekopy... a potom? 

orchestra – jediného v celom sys-
téme táborov. Fania sa postará, 
aby aj Klára získala miesto speváč-
ky. Vyviaznu z toho najhoršieho, 
teda nemusia stáť takmer nahé 
na mraze a báť sa, že spadnú do 
priekopy s hovnami... Sú hladné, 
za ostnatým drôtom, ale žijú - 
vďaka záľube pohlavárov tábora. 
Tábor – to je celá sieť vzťahov. 
Každý barak má svoje spoločen-
ské postavenie, svoje „privilégiá“. 
Každý väzeň svoj údel. A ako sa 
oddeľujú šupky civilizácie, zostá-
va holá dreň charakterov. Klára sa 
začne predávať za marmeládu. 
Zruší sprisahanie s Faniou. Nie, 
romantické predstavy, ako si všet-
ci väzni navzájom pomáhajú, tu 
absolútne neplatia. Kde sa bojuje  
o hlt jedla, končí sa ľudská kultúra. 
Keď ho budeš mať ty, nebudem 
ho mať ja. A ľudia, až po oči zabo-
rení do bahna, nedokážu vidieť, 
kto ich do bahna sotil a vonkon-
com  nevedia ako z neho von. 
Bojujú o kúsok lepšieho miesta 
medzi sebou. (Podobne silné  
a otriasajúco pravdivé svedectvo 
podal iný väzeň koncentračného 
tábora Primo Levi v knihe Je to 
človek?)

Premýšľam, ako ďaleko sme od 
tohto otrockého uvažovania. Ale-
bo ako blízko. Parlament schválil 
čudesný zákon: ľudia v hmotnej 
núdzi budú musieť svojich ne-
celých 62 eur mesačne odpraco-
vať. Kto a koho na prácu vyberie  
a koho nie, to zo zákona jasné nie 
je. Budú to nejakí koordinátori, na 
ktorých pôjde 9 miliónov eur. Tí, 
ktorí pracovať nebudú, dávku ne-
dostanú. A väčšina z nás si mädlí 
ruky. Tak je to správne! Ako tá Štef-
ka, ktorá sotí hladnú slabú Hanku 
do blata, lebo žobrák nemôže po-
máhať žobrákovi. 

V Slovenskom národnom di-
vadle (v hre Karpatský thriller) sa 
herci modlia k finančným skupi-
nám a ironicky ich prosia o výber 
dobrých politikov. Lebo tí doteraj-
ší sklamali. Len aby sme sa nedoč- 
kali nových, ale v prastarých dre-
soch! Marián Kotleba už vyhral. 

Gabriela Rothmayerová

Boli dve kamarátky. Emília a Hanka. Jedna druhú podopierala, hoci 
obe boli chatrné. Boli hladné a boli na tomto svete stratené. Také 
úbohé bytosti. Ani pekné, ani škaredé, ani zdravé, ani choré, ani zau-
jímavé, ani škandalózne. Obyčajné dievčatá. Hľadali si prácu. Hľadali 
si muža. Hľadali nádej. Hľadali spôsob ako normálne žiť. Hľadali stôl, 
pri ktorom by si zajedli, odpočinuli si.
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 ♥ Zosobášili sa
Matričný úrad Bratislava-Petržalka 
30. novembra Martin Juríček – Ing. Eleonóra Čengerová  
 Pavel Kováčik – Vlasta Haklová

7. decembra Michal Žiak – Mgr. Helena Zedníková
 Oto Krútil – Mgr. Martina Paráková

Inzercia

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

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

 AKcIA prírodnej kozmetiky 
TIANDE Hálova 10,  
19. - 21. 12. 2013, 14. -18. hod.

 OPrAVA cHlAdnIČIEK - 
Tel.: 0905 616 431

 GlAZúrOVAnIE VAní 
Tel.: 0905 983 602

Od septembra tohto roka 
realizuje pracovno-sociali-
začné centrum Impulz pro-
jekt pod názvom Spoločne 
za prijatie – za život bez 
znevýhodnenia, ktorého 
cieľom je prostredníctvom 
zážitku a tvorivosti umožniť 
porozumenie, vzájomné 
učenie a sieťovanie medzi 
väčšinovou spoločnosťou a 
ľuďmi s mentálnym postih-
nutím. 

Za život bez znevýhodnenia

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

od 18 eur za pár
•  multifokálne šošovky  

od 98 eur za kus
•  vyšetrenie zrakovej ostrosti

Záleží nám na tom, 
aby ste mali LACNÉ 

a zároveň DOBRÉ okuliare.

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

Gymnázium Alberta Einsteina 
Bratislava - Petržalka oznamuje,

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

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

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

Pripravte svoje telo na Vianoce.

 Pri slove Vianoce si každý 
hneď predstaví sedenie pred 
TV, stoly plné jedla a pohodu.  
Ale toto je predstava Vianoc po 23.  
Decembri. Pred tým je to doslova boj  
o život. V práci je to finišovanie pred 
koncom roka, v obchodoch doslo-
va bitka o tovar a o tých tlačeniciach 
ani nehovorím. Vonku počasie pod 
psa a doma upratovanie ako sa patrí.  
Dá sa na to vôbec pripraviť? 

 S hrdosťou vám predstavu-
jeme prvý kondičný plán, ktorý vás 
pripraví nie len na bežné vianočné 
situácie, ale zároveň si môžete dať ten 
najkrajší darček pod stromček – svoje 
nové JA v odtučnenej verzii. 

 Naše skupinové cvičenia  
upgradujú vaše telo na predvianočného 
super hrdinu... 

Slovak Strength Institute
Vyšehradská 10, Bratislava
Mobil: + 421 917 219 436
www.slovenskysilovyinstitut.sk
www.slovakstrengthinstitute.com

Jednorázový vstup ZADARMO. 
Po predložení tohto článku 
si môžete prísť zacvičiť 
do fitnescentra, alebo 
na skupinové cvičenie. 

Vstup je platný do konca 
januára.

Čo tak odniesť 
o pár tašiek naviac?

Vziať deti z celého sídliska 
na sánkovačku?

Vytlačiť auto 
zo záveja?

Keď sa to na Štefana 
preženie?

Tešíme sa na vás...

Pripravte svoje telo na Vianoce
Pri slove Vianoce si každý hneď predstaví sedenie pred TV, stoly plné jedla a pohoda. Ale toto je 
predstava Vianoc po 23. Decembri. Pred tým je to doslova boj o život. V práci je to finišovanie 
pred koncom roka, v obchodoch doslova bitka o tovar a o tých tlačeniciach ani nehovorím. 
Vonku počasie pod psa a doma upratovanie ako sa patrí. Dá sa vôbec na to pripraviť? 

S hrdosťou vám predstavujeme prví kondičný plán, ktorý vás pripraví nie len na bežné via-
nočné situácie ale zároveň si môžete dať ten najkrajší darček pod stromček – svoje nové JA  
v odtučnenej verzii. 

Naše skupinové cvičenia upgradeujú vaše telo na predvianočného superhrdinu... 

Tešíme sa na vás...

Slovak Strength Institute
Vyšehradská 10, Bratislava, tel.: +421 917 219 436

www.slovenskysilovyinstitut.sk
www.slovakstrengthinstitute.com

Jednorázový vstup ZADARMO. Po predložení tohto článku si môžete prísť zacvičiť do fitnescentra, alebo na skupinové cvičenie.
Vstup je platný do konca januára.

Čo tak odniesť 
o pár tašiek naviac? Vziať deti z celého sídliska na sánkovačku?

Keď sa to na Štefana trochu
preženie?

Vytlačiť auto
zo záveja?

1

2

3

4

V rámci projektu sa usku-
toční niekoľko akcií pre 
verejnosť. Jedným z nich je 
podujatie Urobme radosť 
sebe aj iným, ktoré sa bude 
konať poslednú adventnú 
sobotu, 21. decembra, od 
10.30 h v priestoroch budo-
vy Freshmarket (stará IKEA). 
Podrobnosti sa dozviete na 
stránke projektu: http://
spolocne.psc-impulz.sk/. 

(r) 

Prišlo to tak zrazu, nečakane 
a nádeje na život už niet, 

zostalo prázdne miesto v dome 
a pár nedokončených viet... 

Cítime obrovský smútok a žiaľ, 
zrazu nič nie je také,  

ako by si človek prial... 

Alexander Rygáň 
nás opustil vo veku 78 rokov. 

Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
Manželka a synovia s rodinami 

Spoločnosť OLO, a. s., už tradične zabezpečí bezplatný zber  
a odvoz vianočných stromčekov od 13. 1. 2014 do konca febru-
ára 2014. Po tomto termíne budú stromčeky zbierať ako súčasť 
zmesového komunálneho odpadu.
Vianočné stromčeky budú odvážať aj z kontajnerových stojísk. 
Treba ich nechať pri kontajnerovom stojisku z vonkajšej stra-
ny. Vianočné stromčeky odvážajú na kompost, preto ich treba 
dôkladne odzdobiť.                                                                        (r) 

Kam so stromčekom po sviatkoch?
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Prvými darcami boli deti z 
Kampina. Bolo to pre nás 

veľmi emotívne, lebo práve 
kvôli deťom zo sociálnych za-
riadení projekt Daruj hračku 
kamarátovi vznikol. A potom 
sa s darcami roztrhlo vrece. 
Prišli zástupcovia škôl, ale aj 
deti s rodičmi či starými ro-
dičmi. Väčšina z nich darčeky 
priniesla, ale mnohí si ich aj 
odniesli.  A bolo z čoho vy-
berať! Ako každý rok aj teraz 
prevažovali plyšáky, ale pri-
niesli ste aj autíčka, bábiky, 
rôzne spoločenské hry, knihy. 
Medzi darčekmi sa objavili aj 
korčule, kolobežka, školské 
tašky, oblečenie a dokonca aj 
detský notebook. 

Boli sme radi, že sme pote-
šili tehotnú mamičku, ktorá si 
tak čo-to už vybrala pre svoje 
ešte nenarodené dieťatko, ale 
vybrali si aj jej dve deti, kto-
ré prezradili, že vďaka tejto 
akcii budú mať oveľa krajšie 
Vianoce. Slzy v očiach mala 
mamička, ktorej v ten deň 
ukradli peniaze, čo mala pri-
chystané na darčeky pre deti. 
Najmilším návštevníkom bol 
ale určite malý Filipko, ktorý 
vyskúšal azda všetky autíčka a 
pohral sa takmer so všetkými 

hračkami, ktoré Petržalčania 
priniesli.

„Ja som mala v Petržal-
ke pekné detstvo, bolo viac 
ihrísk, viac času sme trávili 
vonku,“ povedala nám Domi-
nika z Gymnázia Einsteinova. 
Deti z tejto školy nosia hračky 
pravidelne. „My sme z nich už 
vyrástli a keď vieme, že nie-
koho potešia, tak sa ich radi 
vzdáme,“ dodala Dominika. 
„Je super na vlastné oči vidieť, 
aké sú tie deti šťastné a koľko 
ich tu je!“ Iniciátorkou toho, 
aby stredoškoláci darovali 
svoje hračky, je pani profesor-
ka Chrenová. Založila aj krú-
žok dobrovoľníctva, študenti 
sa zapájajú do rôznych cha-
ritatívnych akcií, organizujú 
rôzne zbierky.

V Zrkadlovom háji sme ani 
zďaleka nerozdali všetky hrač-
ky. Tie, ktoré zostali, sme od-
niesli do detských domovov, 
sociálnych zariadení, ale aj de-
ťom, ktorých rodičia si nemô-
žu dovoliť hračky kupovať.

Všetkým ďakujeme za úžas-
né popoludnie, kde sme na 
vlastnej koži zažili, aké prí-
jemné je vidieť, akú radosť má 
niekto práve z mojej.... 

(sv)

foto: mp

Darovali sme hračky
Tento rok sme po prvý raz pripravili akciu Daruj hračku kamarátovi 
úplne inak ako roky doteraz. V DK Zrkadlový háj sme 3. decembra 
zorganizovali DAJ-BER- DEŇ. V jedenom dni si mohli Petržalčania 
hračky priniesť a hneď si aj tie, ktoré im padnú do oka, odniesť.
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Daniel Hevier: Vianočná pošta

I N Z E R C I A

Test by sa mal asi začať slova-
mi, aký je Golf legenda a ako 

sa s každou generáciou stáva eta-
lónom v triede, ktorým sa snažia 
poraziť konkurenti z Ázie, zvyšku 
Európy a vlastne aj zvyšku sveta. 
Nový Golf začal pri stavbe mode-
lu nanovo, legendárny ostal len 
názov Golf, pod ktorým sa môže 
skrývať auto vynikajúce, priemer-
né, ale aj vyslovene mizerné, pre-
to sa oplatí preskúmať ho lepšie.

Audi pre vás
V interiéri sa nedá nevšimnúť si 
kvalitu materiálov a ich spracova-
nie. Ovládanie tlačidiel je na takej 
špičkovej úrovni, až mám po- 
dozrenie či Volkswagen nenasta-
vil výrobnú kvalitu linky a normy 
ako pri výrobe Audi. Skutočne, 
spracovaním si to Golf môže roz- 
dať s väčším Touaregom. Pre-
zrel som si aj interiér základnej 
verzie a kvalita spracovania 
potvrdila, že nepatrí len výluč- 
ne drahším a vyšším výbavám. 
Za toto si Volkswagen zaslúži 

uznanie. Hľadať chyby v interiéri 
ide skutočne ťažko. 

Das ist gut
Spoločnosť na cestách nám pod 
kapotou robil dvojlitrový prepĺ-
ňaný naftový motor s výkonom 
150 koní spriahnutých so šesť-
stupňovou prevodovkou. Výkon 
bol v každej situácii postačujúci 
a po zahriatí celkom kultivovaný. 
Auto príjemne zrýchľuje a sila mu 
nedochádza ani pri rýchlejších 
diaľničných presunoch. Potrebu-
jete bezpečne predbehnúť? Len 
zošliapnete plyn a Golf vás jedno-
ducho a rýchlo poslúchne. Snahu 
znížiť spotrebu a pripísať si body  

k dobru sa snažil systém štart/
stop. Nemám ho rád v žiadnom 
aute, takže som ho vypol. Spotre-
ba sa počas testu pohybovala na 
príjemných 5,6 až 5,8 litra. 

Sumár 
Mám pocit, že tvorcom išlo o to 
urobiť Golf  tak, aby bol v každej 
oblasti dobrý a dokonalý, a to sa 
podarilo. Keď ho donútite ísť na li-
mite, tak narazíte na jeho hranice, 
lenže takto bude jazdiť nanajvýš  
5 percent zákazníkov a aj to je 
možno vysoké číslo. Navyše pre 
nich je tu od Golfu ostrejšia ver-
zia GTI alebo R. Je teda Golf naj-
lepší medzi neprémiovými kom-

Test

paktmi? To vám nepoviem, lebo 
každý z nás má iné meradlo, ja 
viem, že je to dobré auto a slová 
„Das ist gut“ mi počas jazdy na-
padali najčastejšie.

Bonus na záver
Testér Danko si Golfa pochvaľo-

Testoval: Boris Mesiarik, 
tel.: 0905 410 802

Auto zapožičala spoločnosť 
PORSCHE Inter Auto, Dolnozemská 

7, 851 04 Bratislava

- silný motor 
- nízka spotreba
- kvalitná jazda

HODNOTENIE

 - pretlačidlované ovládanie  
 tempomatu
 - vzdialenosť pedálov 
 brzda, plyn

Podrobné informácie o teste nájdete na www.petrzalskenoviny.sk

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

e-mail: boris.mesiarik@gmail.com

Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI 
val. „Nezdá sa ti, že je nejaký veľký? 
Verziu GTI by nám nepožičali vy-
skúšať? Ale vieš čo, aj tento by si 
mohol pokojne kúpiť, mne sa veľ-
mi páči.“ Takže vyjadrenie najmlad-
šieho člena nášho testovacieho 
tímu hovorí za všetko, a navyše 
jemu sa ten volant zdá najlepší, 
tak na čo ho meniť.

Porsche Bratislava
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 
Tel.: 02/49 262 200, www.porscheinterauto.sk  

Porsche Bratislava
Vajnorská 162, 831 04 Bratislava 
Tel.: 02/49 262 400, www.porscheinterauto.sk 

Dokonalý ako Golf, len vä ší. Nový Golf Variant už od 14 820 €.
Nájsť auto, ktoré by vyhovelo veľkým nárokom, je niekedy naozaj ťažké. Aby ste už viac nemuseli hľadať, vyrobili sme nový Golf 

Variant. Dokonalé spojenie bezpečnosti a veľkého kufra (605 litrov) so športovým dizajnom a s výkonným, no úsporným motorom 

so spotrebou iba 3,9 l/100 km. Skrátka, s novým Variantom ste vyhrali. Navyše si môžete dokúpiť predĺženú záruku Volkswagen na 

5 rokov. Už nemusíte robiť kompromisy, jediné auto, ktoré skutočne potrebujete, je nový Volkswagen Golf Variant.

Prí te ho otestova  k vášmu predajcovi Volkswagen.  

Kombinovaná spotreba a emisie: 3,9 – 4,9 l/100 km, emisie CO2: 85 – 119 g/km.
Fotografia je ilustračná. Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Volkswagen Slovensko.

www.volkswagen.sk

210x148_print Variant_dealer.indd   1 26.11.2013   14:03
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Obrázok vozidla je ilustračný. Cena 7 990 € platí na vozidlá Citroën C-Elysée objednané do výroby. Kombinovaná spotreba: 4,1 – 6,5 l/100 km 
a emisie CO2: 108 – 151 g/km. Viac informácií u našich predajcov alebo na www.citroen.sk.

PRIPRAVENÝ NA VŠETKO, PRIPRAVENÝ PRE VÁS.

NOVÝ CITROËN C-ELYSÉE
TESTOVANÝ NA

UŽ OD 7 990 €

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

0% LÍZING
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O maliarovi, ktorý 
si píska

S P O L O Č N O S Ť

Ocenili darcov krvi z Petržalky
Na Slávnostný večer darcov krvi spojený s odovzdávaním plakiet prof. 
MUDr. Jana Janského a prof. MUDr. Jána Kňazovického pozval Slovenský 
Červený kríž 28 Petržalčanov, ktorí si ocenenie zaslúžili darovaním krvi 
bez nároku na akúkoľvek fi nančnú odmenu.

Žijú v anonymite a veľa 
Petržalčanov ani netuší, 

že možno práve ich sused či 
suseda už niekoľko rokov za-
chraňujú ľudské životy doslova 
na počkanie. Slávnostný večer 
oceňovania bezpríspevkových 
darcov krvi je považovaný za 
akt vzdania úcty a poďakova-
nia všetkým, ktorí darujú to 
najcennejšie. „Vy všetci ste za-
chránili viac životov ako jed-
na veľká nemocnica za rok,“ 
povedal v príhovore nedávno 
zvolený prezident SČK doc. 
MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. a 

dodal, že zo strany samospráv 
sa stretávajú s neporovnateľne 
väčšou ochotou ako na ostat-
ných úrovniach. Najvyššie oce-
nenie - medailu prof. MUDr. 
Jána Kňazovického za 80 da-
rovaní u žien a 100 darovaní u 
mužov – si prevzali páni Peter 
Pospíchal a Pavel Dolník, kto-
rí spolu darovali 90 litrov tejto 
vzácnej tekutiny bez nároku na 
odmenu. Diamantovú Janského 
plaketu si odniesol Marián Bilic 
za 80 darovaní krvi. „Aj v Petr-
žalke sa darovanie krvi stalo 
tradíciou a som rád, keď vidím, 
že sa zapája stále viac mladých 
ľudí. Dokázala to aj Mikulášska 

kvapka krvi, ktorú organizo-
vala mestská časť,“ povedal 
starosta Vladimír Bajan, ktorý 
tiež patrí k dlhoročným bez-
príspevkovým darcom a do-
dal, že aj on sa pripája svojím 
ďakujem všetkým oceneným. 

Ľudskosť, nestrannosť, neu-
tralita, nezávislosť, dobrovoľ-
ná služba, jednota a svetovosť 
sú základnými princípmi Me-
dzinárodného hnutia Červe-
ného kríža a Červeného pol-
mesiaca. Základné princípy 
boli schválené XX. Medziná-
rodnou konferenciou Červe-
ného kríža v októbri 1965 vo 
Viedni.

Zlatú Janského plaketu dostali: 
Ing.Ján Lukáš, Ondrej Uhliar, 
Dušan Hetš, Mária Kulcsárová, 
Ján Hátas, Róbert Baran.
Striebornú Janského plaketu
dostali: Peter Pivko, Marta Lies-
kovská, Ivana Vigašová, Eva Fu-
ráková, Matej Motus, Ing.Peter 
Schneider, Stanislav Svitok.
Bronzovú Janského plaketu do-
stali: Mgr. Zuzana Pašiaková, 
Ing. Vladimíra Kuchtová, Má-
ria Gálová, Ing. Blanka Rujbro-
vá, Ing. Peter Graňák, Tomáš 
Drgoňa, Mgr. Roman Mikuš, 
Ľuboš Herceg, Ivan Baroňák, 
Ing. Vladimír Marônek.

(tod), foto: mp

Rekordná Mikulášska kvapka krvi

Osemnásty ročník petržal-
skej Mikulášskej kvapky 

krvi bol rekordný. Do Denné-
ho centra na Gercenovu ulicu 
prišlo až 60 Petržalčanov, ktorí 
chceli darovať krv. Z nich sied-
mim z rôznych dôvodov vziať 
krv pracovníci transfúznej sta-
nice z Ružinova nemohli. 

Vďaka všetkým, ktorí akciu 
organizujú – petržalskému 
miestnemu úradu a staros-
tovi Bajanovi, ktorý je otcom 
tejto myšlienky, a všetkým, 
ktorí krv prišli darovať.

„Vždy som chcela darovať 
krv, príde mi to ako dobrá 
vec a určite budem chodiť 
darovať krv pravidelne,“ 
povedala s nadšením Na-
tália Kinczerová.

• Po prvýkrát darovala krv 
aj redaktorka Bratislavskej 
televízie Saša Važanová.

Prekvapili:
• Krv prišli darovať aj dvaja 

Petržalčania, ktorí dostá-
vajú z miestneho úradu so-
ciálne dávky, chodia si po 
potraviny do sociálnej vý-
dajne. Boli hrdí, že môžu aj 
oni darovať niečo iným... 

(sv), foto: mp

Trochu štatistiky
Krv darovalo aj:
• 12 pracovníkov MÚ vrátane 

starostu, štyria boli práve 
z oddelenia sociálnych vecí,

• 8 členov petržalskej mestskej 
polície a petržalskí policajti,

• 1 profesionálny hasič,
• 1 dobrovoľný hasič – záchra-

nár Martin Meleg, ktorý má 
zrejme darcovstvo v krvi po 
otcovi, držiteľovi zlatého Jan-
ského plakety, dlhoročnom 
pracovníkovi MÚ a našom 
dlhoročnom „Mikulášovi“ – 
Jánovi Melegovi,

• petržalskí poslanci,
• Ivan Tuli Vojtek, ktorý daruje 

krv zásadne iba v Petržalke. 
Bolo to už po tretí raz. Azda 
netreba ani spomínať, že ho 
na to nahovoril jeho priateľ, 
starosta Vladimír Bajan.

Darovali prvý raz:
• Z Evanjelického lýcea na Vra-

novskej prišlo 6 študentov. 

Na Vianoce sa pripravujeme spolu
Adventné popoludnia opäť 

otvorili Saleziánske mládežníc-
ke stredisko na Mamateyovej 
predvianočným návštevníkom. 
Mladší či starší si počas troch 
adventných nedieľ prichádzajú 
na svoje pri tvorivých dielňach, 
športe, príjemnom posedení 

alebo kultúrnom zážitku. Cie-
ľom tohtoročných Adventných 
popoludní je prepájanie gene-
rácií a odovzdanie myšlienky 
Dávať dobro ďalej. Veríme, že 
myšlienka  dávania dobra zapla-
ví celú Petržalku

Zuzana Saloňová

Viete, že na Slovensku dnes 
prebieha takmer milión exe-
kučných konaní? Významnú 
časť z nich tvoria prípady 
nebankových inštitúcií, pri-
čom objektom týchto exe-
kúcií je až 40-tisíc dôchod-
cov. Ďalšia časť dôchodcov 
je exekvovaná vďaka neka-
lým praktikám obchodníkov 
a podomových predajcov 
nazývaných aj „šmejdi“.  Ako 
sa im aktívne brániť? Čo 
urobiť, ak ste už podpísali 
nevýhodnú zmluvu? Aké 
kroky musíte urobiť v prí-
pade exekúcie? Na tieto a 
ďalšie otázky vám zodpovie  
JUDr. Monika Jankovská, 
štátna tajomníčka Minis-
terstva spravodlivosti SR na 
diskusii 12. decembra o 15. h 
v CC Centre na Jiráskovej 3.

V Základnej škole Du-
dova 2 sa so žiakmi 
rozprávali dvaja sve-
tovo známi športovci, 
ktorí sú pre mno-
hých žiakov vzorom. 
Témou boli nielen 
športové úspechy, 
ale aj zdravie, aktívny 
životný štýl a pestré 
stravovanie.

Aj keď sa Daniela Han-
tuchová narodila v Po-

prade, základnú školu nav-
števovala na Dudovej uli-
ci 2. Aj preto sa rozhodla 
vrátiť do Petržalky, aby 
terajším žiakom porozprá-
vala o zdraví, pevnej vôli a 
potrebe aktívne cvičiť. Da-
niela spolu s Petrom Hoch-
schornerom a dvomi dob-
rovoľníkmi z radov žiakov 
názorne predviedli, ako 
sa so záťažou vyrovnáva 
telo aktívneho športovca 
a ako je to u niekoho, kto 
sa športu nevenuje. Žiaci 
každoročne pripravujú 
súťaž v príprave zdravých 
šalátov a tento rok ani ne-
tušili, že ich „chrumkavé“ 
diela bude posudzovať 
porota zložená z dvoch 
svetoznámych sloven-
ských športovcov a sta-
rostu Petržalky Vladimíra 
Bajana. Porota – po dlhom 
ochutnávaní, posudzova-
ní a radení – sa nakoniec 
uzniesla, že nedokážu 
vybrať ten najlepší a naj-
zdravší šalát, a tak všetkým 
udelili prvé miesto. Na 
záver každý dostal od 
Daniely a Petra perníček 
a jabĺčko ako symbol 
zdravia a, samozrejme, ne-
smela chýbať ani autogra-
miáda.                         (tod)

Hantuchová 
a Hochschorner 
na Dudovej

Ako si užiť 
Vianoce 
bez dlhov



V    kníhkupectve na Nám. 
SNP – v bývalom OD 

Dunaj – či cestou internetu 
si môžete kúpiť knihu CAN-
NES – Fotograf a hviezdy, 
ktorá mapuje osobnosti 
strieborného plátna tak, 
ako ich v mekke � lmo-
vého sveta počas dvoch 
desaťročí zvečnil objektív 
Mgr. art. Petra Leginského. 
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Váš profil:
 výučný list / stredoškolské vzdelanie    

 

 

  
 

Čo ponúkame:
od začiatku zau avý t
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 a o éra otivovano
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a ilné za estnanie šn

   r  sa rozv  s čnosti
2 dni v týždni
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Pracovná náplň:
i

 u
d e

d e

Príprava na budúce úlohy:

 

Hľadáme vhodných kandidátov na pozíciu

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

 Bratislava Jiráskova/Betliarska
Predavač/ka, pokladník/čka

–

S T U D I O  B E L L A N I

K A D E R N Í C T V O
Objednávky: Katka • 0905 156 765,
 Janka • 0903 191 885

N E C H T O V Ý  D E S I G N
Klasická manikúra  .............................................12 €
Zdobenie ..................................................... ZDARMA
Objednávky: Katarína • 0905 421 813

Rovniankova 4 (terasa za DK Zrkadlový háj)

Otvorené: pondelok - piatok 9.00 - 19.00 h 
                  sobota 8.00 - 13.00 h
   iba na objednávku

K O Z M E T I K A  N O V I N K A !
3D mihalnice .....................................................50 €
Depilácia celých nôh .......................................14 €
Svadobné líčenie od  ........................15 do 18 €
Objednávky: Ľubka • 0907 556 758

Najvýhodnejšie poistenie na PZP. 
Volajte 0905 410 802

Kniha v reprezentačnom 
spracovaní poteší fanúšikov 
dobrých hercov a dobrej 
fotogra� e určite aj pod 
stromčekom. Fotogra� e 
z � lmového festivalu v Can-
nes môžete do konca roka 
vidieť na výstave s názvom 
Ukradnuté chvíľky v Štúdiu 
L+S na Námestí 1. mája. 

(red)

Hviezdy pod stromček

Peter Leginský

CANNES
Fotograf a hviezdy

Ocenili darcov krvi z Petržalky
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Potom však jej manžel zom-
rel. A jej dcéra sa rozhodla, 

že si mamu nasťahuje k sebe. 
Potiaľ by bolo všetko v poriad-
ku, ale... Ale hneď nato jej byt 
predala. A potom sa začali prí-
koria, ktoré musí znášať. Dcéra 
jej berie z dôchodku, dokonca 
ju aj prefackala. Dovoľuje si 
na ňu i vnuk a onedlho sa má 
z väzenia, kde je za drogy, vrá-
tiť aj vnučka. A ona sa nemá 
kde uchýliť. „V tomto prípade 
som takmer bezmocná,“ hovorí 
smutne JUDr. Jarmila Doleželo-
vá, ktorá právnu poradňu vedie. 
„V darovacej zmluve nie je klau-
zula o doživotnom bývaní, tak-
že dcéra mojej klientky mohla 
byt pokojne predať. Navyše ju 
ani neprihlásila do svojho petr-
žalského bytu, takže jej nemôže 
nijako pomôcť ani petržalský 
úrad. V mnohých prípadoch 
totiž s ním veľmi úzko spolu-
pracujem. Ak viem, že je v ich 
kompetencii mojim klientom 
pomôcť, tak ich o to požiadam 
a väčšinou nájdeme spoločnú 
reč. V tomto prípade dcéra ako 
keby niečo tušila, prihlásenie 
do Petržalky stále z rôznych 
dôvodov odkladá.“ 

A toto vôbec nie je ojedinelý 
prípad. 

Matka, ktorá darovala byt 
svojim dvom deťom, síce na 
klauzulu o doživotnom uží-
vaní v zmluve nezabudla, ale... 
V byte bývala so synom (dcéra 
býva so svojou rodinou inde) 
a všetko bolo v poriadku, kým 
si do bytu nenasťahoval pria-
teľku s jej dvomi deťmi. Potom 
pre klientku petržalskej práv-
nej poradne nastalo peklo. Syn 
s priateľkou ju psychicky týra-
jú, vyhadzujú ju z bytu. „Táto 
pani má relatívne šťastie, lebo 
dcéra je ochotná si ju vziať k 
sebe. Poradila som jej, aby sa 
obrátila na súd a požiadala o 
vrátenie daru, lebo jej syn sa 
nespráva tak, ako sa má sprá-
vať. Zákon to umožňuje. Na-
pokon som to isté poradila aj 
pani, ktorá o byt prišla. Lenže 
– na rozhodnutie súdu môžu 
čakať aj roky,“ hovorí doktor-
ka Doleželová.

Ďalšiu babičku deti „ukeca-
li“, aby im prepísala svoj byt. 
„Bola sa poradiť, čo má robiť. 
Upozornila som ju, aby ne-
podpísala zmluvu, kde nie je 

klauzula o doživotnom býva-
ní. Márne. Prišla mi povedať, 
že zmluvu podpísala aj bez 
toho. Neviem, ako sa to napo-
kon celé skončilo. Viac už ne-
prišla. Preto si myslím, že jej 
deti sa k nej správajú slušne a 
s úctou a že ju o byt nepripra-
vili. Teda – zatiaľ. Je mi ľúto, 
keď mi ľudia, ktorí za mnou 
prídu po radu, neprídu po-
vedať, ako sa napokon všetko 
skončilo, či im bola moja rada 
naozaj nápomocná. Ale, ak sa 
nevrátia, tak si myslím, že je 
všetko v poriadku. V opačnom 
prípade by sa zrejme vráili,“ 
dodáva Jarmila Doleželová.

A počet chamtivých detí na-
rastá. Prípadov, keď okradnú 
rodičov, pripravia ich o strechu 
nad hlavou, je čoraz viac. „Mys-
lím si, že dnešní mladí žijú nad 
svoje pomery. Chcú mať viac, 
než na čo majú. Potom si berú 
pôžičky, ktoré nevládzu splácať 
a hľadajú peniaze všade a za 
každú cenu,“ osvetľuje dôvody 
právnička.  

Je smutné, keď deti, ktorým 
rodičia v živote aj tak dali všet-
ko, čo mohli a mali, pripravia 
rodičov nielen o strechu nad 
hlavou, ale najmä o pocit bez-
pečia, vieru, že sa o nich niek-
to na sklonku života s láskou 
postará.

Silvia Vnenková

Zvony a farárov novoročný rum
V Petržalke na Strečnianskej som býval neďaleko kostola 
a neďaleko takejto bohumilej stavby bývam aj v svojráznej 
záhoráckej dedine Štefanov. Tak to zariadil sám život, veľký 
� gliar, niekedy aj recesista. Tým sa však akákoľvek podobnosť 
končí. Osobitne ak ide o zvonenie.

To mestské sa s dedinským vôbec nedá porovnať. Petržal-
ská zvonica bola od nášho bytu vzdialená možno sto metrov, 
lenže zvony zneli asi tak, ako zvončeky čo používame doma 
na Štedrý večer. Slabulinko ich bolo počuť akurát tak pri otvo-
rených oknách. Dedinské zvony oznamujú, zvolávajú, dunia.

Zvyčajne sú tri, niekde plus umieráčik. Kedysi sa ťahali hru-
bým zapleteným povrazom, zvaným tiež štranek, čo občas 
bola naozaj fuška. Preto každá poriadna dedina mala na tieto 
veci špecialistu – zvonára. Aj ten však z času na čas potrebo-
val pomoc, na čo využíval miestnu mládež, prípadne práve 
zaháľajúcich miništrantov.

Osobnú skúsenosť s týmto druhom činnosti mám aj ja. Už 
veľmi dávno, keď som tu ešte bol – ten Bratislavák – obec 
mala zvonára prezývaného Pes. Práve sa schyľovalo k viac 
ako bežnému pohrebu. Niekto z pozostalých v návale dob-
romyseľného smútku dotyčnému poriadne všimné vyplatil 
už vopred. A to nemal robiť. Hodinu pred pohrebom znonára  
– Psa našiel jeden z miništrantov na páliacom slnku opretého 
o kostolný múr v tvare písmena L. Absolútne nepoužiteľného 
na bežné úkony. Po hodnotnej návšteve miestneho pohos-
tinstva bol, ako tu hovoria, na šrot.

Dotyčnému miništrantovi neprišlo na um nič zmyslupl-
nejšie ako zabehnúť po pomoc k tomu Bratislavákovi. Aby sa 
pohreb neskončil hanbou. Po značne nespoľahlivých rebrí-
koch sme sa vyštverali celkom hore na kostolnú vežu, priamo 
k zvonom. Odtiaľ som zakýval mojej žene, ktorá v záujme za-
chovania svojho života zostala dole, na matičke zemi. 

Všetko napokon dopadlo dobre, trúchliaci nezbadali nič. 
Bodaj by aj, pretože miništrant – záchranca ma navigoval 
spoľahlivo. Neverili by ste, aké bolo to pohrebné zvonenie 
komplikované. Ďalším negatívom bol fakt, že dlane som mal 
od ťahania a zastavovania toho najväčšieho zvona zodreté 
takmer do krve.

Dnes už je to so zvonením celkom inak. Stará sa oň auto-
matika, stačí len všetko pekne na správny čas nastaviť. Možno 
aj preto sa nezvoní tak úsporne ako kedysi. Uvediem krátky 
prehľad takého nedeľného zvonenia.

Ráno 6. h zvonenie na deň, 7. h pozvanie na rannú omšu, 
7.30 jej začiatok, 8.30 koniec, 10. h pozvanie na tzv. hrubú, 
10.30 začiatok, 11. 30 koniec, 12. h poludnie, 15. h popolud-
ňajšia modlitba, 18. h záver dňa. V týždni je to predsa len 
menej – ráno, napoludnie a večer. K tomu treba prirátať troj-
dňové zvonenie za zomretých, pohreby, svadby, výročné a 
mimoriadne omše. A to nespomínam časy veľkých sviatkov.

Jedno zvonenie však predsa len výnimočné je. V prvých 
sekundách Nového roka. Kostol je vysvietený a všetko okolo 
neho tiež. Tecinky donesú buchty co doma napékli a farár 
rum. Zhromaždeným sa podáva v čaji, aby to nepohoršova-
lo. Na to, že farár hráva futbal, si domáci už zvykli. Farár ten 
rum v obchode kupuje ako um, aby on zasa nepohoršoval 
EÚ. Ale kto už by pil farárov um, to by si nikto nedovolil. 
A takto pekne, sladko i pálivo v ústach, za hlaholu zvonov, my 
tu vstupujeme do ďalšieho roka. 

Tradíciu tu majú aj individuálne pokusy o ohňostroje. Ten v 
Bratislave je však celkom iná liga.
 P. F. Hoci na štrnástom poschodí v Petržalke určite nebý-
vate, želám vám, aby práve štrnástka bola po celý rok va-
ším šťastným číslom.

Oskar Král

Máme chamtivé deti?
Do petržalskej právnej poradne prišla pani. 
Má už 81 rokov, a tak sa vlani, keď ešte žil 
jej manžel, rozhodli, že svoj byt 
v Ružinove darujú dcére. Tá býva v Pe-
tržalke, má dve deti, tak aby nemusela 
zbytočne platiť dedičské poplatky.

Petržalská bezplatná právna poradňa, ktorá funguje v Tech-
nopole na prízemí miestneho úradu, bude od 16. decembra 
do 7. januára  zatvorená. Otvorená bude opäť 8. januára. 
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Plynové spaľovacie moto-
ry, kogeneračné jednot-

ky, ktoré menia zemný plyn 
na elektrinu a teplo až s 85-
percentnou účinnosťou. Toto 
číslo má dôležitú vypoveda-
ciu hodnotu. Lebo ak by sa 
z plynu vyrábal každý druh 
energie – elektrina zvlášť  
a teplo zvlášť – na samostat-
nom zariadení, by nebolo 
zhodnotenie plynu ako ener-
getického média, jeho účin-
nosti, vyššie ako 55 percent. 
Životnosť „kogeneračky“ pri 
pravidelnej údržbe je 120-ti-
síc hodín. Nie je lacným špá-
som, jedna vyjde na trištvrte 
milióna eur, 18 týchto jedno-
tiek je investícia pre Dalkiu 
za 13 a pol milióna eur. 

Energetický KVET síce 
nevyniká krásou, ani nemá 
príťažlivú vôňu ako ozajst-
ný kvet živej prírody, je však 
technickou, mechanickou, 
elektronickou, energetickou 
a ekologickou originalitou, 
ktorá úsporne nakladá s ne-
obnoviteľným zdrojom príro-
dy, akým je v tomto prípade 
„neživý“ zemný plyn. Lebo to, 
čo prírode trvalo stámilióny 
rokov, by nemalo ľudstvo pre-
mrhať za jeden priemerný vek 
človeka. Ak človek nezmení 
správanie, alebo nenájde iné 
náhradné zdroje, potom má 
ľudstvo na spotrebu doteraz 
známych zdrojov zemného 
plynu 62 a pol roka. Tri gene-
rácie. Čo štvrtá, ďalšie? 

Bez fanfár
Tento slovný zvrat sa zvyk-

ne použiť vtedy, keď sa vý-
nimočné veci rodia a robia 
nenápadne, nehrmotne, v pra- 
videlnom tempe s dodrža-
ním slova o začiatku a konci.  
A práve „bezfanfárovú“ ces-
tu do roka a do dňa si zvoli-
la Dalkia, a. s. Keď jej vlani, 
takto predvianočne, predĺžilo 
petržalské miestne zastupi-

ný vek zariadení a technológií 
CZT. Obnovujeme paneláky, 
zatepľujeme. Vyregulovali 
sme tepelné sústavy domov, 
osadili merače tepla a i. Hoci 
cena tepla v Petržalke je niž-
šia ako priemerná cena tepla 
z plynových zdrojov na Slo-
vensku (zdroj ÚRSO), niekde 
a niektorí šetria až na kožu. 
Škrtia a vypínajú termosta-
tické hlavice na radiátoroch, 
množia sa susedské zvady, 
splietajú intrigy, šuškajú sa 
podozrenia, kto komu „krad-
ne“ teplo. Lebo tzv. úspora 
často znamená len prestup 
tepla z teplejšieho bytu suseda 
do susedovho chladnejšieho. 
Ak teda poskladáme objektív-
ne zmeny s našimi panelákmi 
– obnova a subjektívne v pa-
nelákoch – úsporné správanie 
obyvateľov, potom v desať- 
ročnej bilancii (2002 - 2011) 
treba konštatovať pokles do-
dávok tepla pre Petržalku až 
o 35 percent. Ešte výraznejší 
je pokles priemernej spotreby 
teplej úžitkovej vody za to isté 
obdobie. Z 53 m3 na 33 m3 na 
byt, čo je výpadok takmer 40 
percent. Niektoré domy sú 
už za hranicou hygienického 
minima, čo je zdravotne po-
vážlivé. 

V Petržalke  
proti Petržalke? 

Pri poklese dodávok tepla  
a jeho príčin nemožno pre- 
hliadnuť ani tzv. samovyku-

teľstvo prenájom hnuteľného 
a nehnuteľného majetku tech-
nologických zariadení (CZT - 
centrálne zásobovanie tepla  
a teplou vodou), medzinárod-
ná firma pôsobiaca v 42 kraji-
nách sveta ani chvíľu neotáľa-
la a spustila projekt KVET, 
ktorý je na Slovensku viac 
ako zmenou v systéme cent-
rálneho zásobovania teplom.  
V takom priestorovom rozsa-
hu (celá Petržalka - CZT), poč- 
te kogeneračných jednotiek 
(18), energetického výkonu 
(každá „kogeneračka“ nasta-
vená na elektrický výkon cca 
850 kWe a tepelný výkon cca 
900 kWt) a účinnosti (každá 
jednotka dosiahne až 85 per- 
cent) už treba hovoriť o pre-
lome. Zo strany Dalkie však 
nejde o náhodu či experi-
ment, pretože doteraz má  
s KVET-om 1 105 skúseností. 
Toľko kogeneračných mo-
torov s celkovým výkonom 
1 136 MWe prevádzkuje vo 
svete. 

Keď veci starnú 
a ľudia šetria

S výstavbou bytov v Petr-
žalke (1975 - 1985) sa založila 
aj energetická sieť CZT - 21 
kotolní, 158 odovzdávacích 
staníc a 60 km rozvodov. 
Nadzemná infraštruktúra 
budov, zariadení a podzemná 
infraštruktúra potrubí zabez-
pečuje tepelnú pohodu a hy-
gienické potreby pre 40-tisíc 
petržalských bytov, desiatky 
škôl, zdravotnícke zariadenia, 
obchodnú sieť, administra-
tívne a priemyselné objekty  
a i. Pravidelná údržba, rekon-
štrukcie, investície do moder-
nizácie technológii zabezpe-
čujú výkonnosť, spoľahlivosť 
a bezporuchovosť tepelného 
hospodárstva. Starnutie vecí, 
ich morálne opotrebovanie 
však nemožno zastaviť. Vý-
sledkom je 32-ročný priemer-

rovanie. Odpojenie sa niek-
torých bytových domov od 
CZT zriadením domovej ko-
tolne. Každé odpojenie však 
zároveň znamená potenciálne 
zvýšenie ceny tepla bývajúcim 
Petržalčanom, ale i školám  
a ostatným klientom, ktorí 
naďalej využívajú CZT. Za-
tiaľ sú to len jednomiestne 
percentá. V Petržalských no-
vinách čoskoro otvoríme túto 
tému, lebo hnuteľný a nehnu-
teľný majetok CZT – kotolne, 
odovzdávacie stanice, rozvo-
dy – sú majetkom spoločným, 
patriacim mestskej časti. A či 
to aj každý vie, či si to uvedo-
muje. Čo z neho, nielen pri-
márne, ale aj sekundárne má. 
Jeho hodnota je v desiatke 
miliónov eur aj viac. Treba ho 
udržiavať, zveľaďovať, ochra-
ňovať, využívať. Napomáhať 
tomu. Nie ho jednotlivo osla-
bovať. Petržalský systém CZT 
už nemožno v takom rozsahu, 
štruktúre lokálnych kotolní  
v území, tzv. hniezd tepelnej 
obsluhy a unifikácií technolo-
gických zariadení na Sloven-
sku zopakovať, hoci by si ho 
mnohé mestá, ich starostovia, 
obyvatelia priali. Petržalské 
CZT, jeho prenájom Dalkii  
a jej ďalšie benefity zname-
najú v rozpočte Petržalky len  
v tomto roku príjem 1,73 mil. 
eur. Sú to peniaze pre každé-
ho Petržalčana. Na prevádzku 
škôl, údržbu ciest, chodníkov, 
terás, na kultúru, šport, údrž-

bu a výsadbu zelene, kosenie 
trávy a odpratávanie snehu, 
čistotu verejných priestran-
stiev. Pritom prevádzka, op- 
ravy, údržba a modernizácia 
systému CZT nestojí mestskú 
časť Petržalka ani jeden jediný 
cent...

Prečo - a preto KVET!
Trvalé udržanie systému 

CZT – to bola priorita v úva-
hách ako zabezpečiť rozsiahlu 
obnovu jeho zdrojov a roz-
vodov bez výrazného vplyvu 
na cenu tepla. Hovorilo sa aj 
o výstavbe nového centrálne-
ho zdroja na biomasu, alebo 
napojenie na existujúci veľký 
zdroj tepla, až po zachovanie 
súčasného konceptu výroby. 
„Napokon sa ako najvýhod-
nejší variant ukázal projekt 
inštalácie kogeneračných jed- 
notiek v rámci priestoru exis-
tujúcich výhrevní,“ hovorí 
obchodný riaditeľ Dalkie Mi-
roslav Kot. „Realizáciou koge-
neračných jednotiek dosiah-
neme vyššie využitie vstupnej 
energie zemného plynu, je 
bezpečná, spĺňa polovičné 
emisné limity, je maximálne 
odhlučnená a šetrná k život-
nému prostrediu. Rešpektuje 
všetky legislatívne požiadav-
ky. Projekt KVET nám z tržieb 
z výroby elektriny umožní 
uskutočniť rozsiahle investí-
cie, najmä kompletnú obno-
vu rozvodov teplej úžitkovej 
vody. Plánujeme tiež čiastoč-
nú výmenu primárnych a se-
kundárnych rozvodov ústred-
ného kúrenia a kompletnú 
obnovu odovzdávacích staníc 
tepla výmenou zastaraných 
protiprúdnych výmenníkov 
za moderné doskové, ktoré 
majú vyššiu tepelnú účinnosť 
a sú spoľahlivejšie. Týmito 
opatreniami sa zvýši komfort 
dodávky teplej úžitkovej vody 
a zabezpečí sa ešte väčšia 
spoľahlivosť a bezpečnosť do-
dávky tepla na ústredné kúre-
nie,“ konkretizuje obchodný 
riaditeľ Miroslav Kot. 

Dalkia, a. s., ide v Petržalke 
ďalej. Je dobrou správou, že 
na CZT sa pripájajú takmer 
všetky nové stavebné projek-
ty: Petržalka City, Dominant, 
Humenské námestie, Vyše-
hradská, Osuského, Betliar-
ska, Krásnohorská...

 Redakcia PN
foto: archív PN

Na túto chvíľu Petržalka čakala trpezlivo. Na finále: v osemnástich kotolniach, ktoré zá-
sobujú teplom a teplou vodou naše domácnosti - byty, rodinné domy, ale aj školy, úrady, 
obchody a firmy sú už nainštalované kogeneračné jednotky. Pracujú naplno, ešte však  
s dodatkom skúšobnej prevádzky. Je čas ich kolaudácie. KVET ako skratka kombinovanej  
výroby elektriny a tepla.

KVET, čo kvitne 120-tisíc hodín 
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S A M O S P R ÁVA

Muž
s ľahkou 
paličkou

Územný rozvoj
Priorita: Pri výstavbe nových 
objektov pripustiť len také, 
ktoré zvýšia nielen kvalitu 
existujúcej zástavby územia, 
ale predovšetkým prevádzko-
vú kvalitu územia - objekty 
parking garáží, športu, telo-
výchovy, kultúrno-spoločen-
ských objektov, domovov so-
ciálnych služieb, materských 
škôlok a pod.

V súlade s prioritným cieľom 
mestská časť v tomto roku po-
súdila a odsúhlasila investičný 
zámer k stavbe garážového 
domu na Starhradskej a inves-
tičný zámer k stavbe športovej 
haly na Dudovej ulici.

Priorita: Pri posudzovaní in-
vestičných zámerov v rozvojo-
vom území preferovať výstav-
bu objektov, ktoré prinesú do 
územia vyššiu kvalitu, atrak-
tivitu, zamestnanosť, mest-
skosť prostredia Petržalky. 

V tomto roku odsúhlasili 
poslanci stavbu petržalskej pla-
várne na Jiráskovej ulici. Okrem 
toho mestská časť komunikuje 
so všetkými investormi, ktorí 
jej predložia svoje investičné 
zámery a rokuje s nimi o bene-
fi toch pre mestskú časť vo for-
me infraštruktúry, výstavby škôl,
škôlok a pod. Napr. v prípade vý-
stavby na juhu Petržalky je pod-
mienka stavby okružnej križo-
vatky či materskej škôlky zakot-
vená v územnom rozhodnutí.

Územné plány zón: Mestská 
časť začala vlani proces ob-
starávania územnoplánovacej 
dokumentácie Územný plán 
zóny MATADOR. V súčasnos-
ti sa vyhodnocujú námietky 
a pripomienky uplatnené pri 
verejnom prerokúvaní návrhu 
a aj požiadavky, ktoré vyplynuli 
z posúdenia predpokladaných 
vplyvov na životné prostredie. 
Územnoplánovacia dokumen-
tácia pre Územný plán zóny 
Jantárova cesta, územie me-
dzi Jiráskovou a Romanovou 
a Územný plán zóny Petržalka 
City je hotová. Okrem toho 
mestská časť úzko spolupra-
cuje s hlavným mestom vo 
veci urbanistickej štúdie Jan-
tárová cesta, ktorá bude riešiť 
územie spojené s výstavbou 
električky. Tiež spolupracuje 
na urbanistickej štúdii cez-
hraničného projektu BAUM, 
ktorý predstavuje spoluprácu 
prihraničných obcí Slovenska 
a Rakúska na dourbanizovaní 
priestoru okolo spoločných 
hraníc.

Doprava a parkovanie
Priorita: Parkovanie

V spolupráci so súkromným 
sektorom bolo vybudovaných 
102 nových parkovacích sto-
jísk, ktoré boli následne zvere-
né do správy mestskej časti a 
to takto: na Tupolevovej ulici 
– 65 stojísk, na Iľjušinovej uli-
ci – 25 stojísk, na Starohájskej 

Ako každý dobrý hospodár aj petržalskí 
poslanci si na začiatku svojho pôsobenia 
v zastupiteľstve určili priority 
v jednotlivých oblastiach života 
Petržalky. Čo sa podarilo a čo ešte treba 
na budúci rok urobiť? Na túto otázku 
odpovedal vo svojej správe na 
utorkovom zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva starosta Petržalky 
Vladimír Bajan a my sme z nej pre vás 
vybrali tie najdôležitejšie časti.  

Ako každý dobrý hospodár aj petržalskí 
poslanci si na začiatku svojho pôsobenia 

Správa o stave priorít 

ulici – 12 stojísk. Na základe 
spolupráce s investorom pri 
vybudovaní nových parkovísk 
na Röntgenovej ulici bolo vy-
dané územné rozhodnutie na 
ďalších 99 stojísk.

Zjednosmernením komuni-
kácií a čiastočným státím na 
chodníkoch vzniklo: na Hu-
menskom námestí - 30 stojísk, 
na Romanovej - 25 stojísk, na 
Farského - 41 stojísk. Projekto-
vo boli pripravené a obstarané 
dokumentácie na zjednosmer-
nenie ulíc Rovniankova, Bzo-
vícka a Tupolevova. Zároveň 
bola obstaraná dokumentácia 
Zmena využitia spevnenej 
plochy na Černyševského ulici, 
pri športovej hale Pengym.

Rekonštrukcie a opravy
Priorita: Terasy

V tomto roku zrekonštruo-
vala samospráva terasu Fedi-
nova 2 - 4 v hodnote 39 013 €,
ďalej opravy dvoch terás a šty-
roch prístupových schodísk na 
terasy v hodnote 78 430 € a to na 
terase Mlynarovičova 14 - 24,
Fedinova 2 - 4 doplnenie, scho-
disko Pečenianska 13, Jasovská 
2, Mánesovo námestie 1, Bla-
goevova 2. Objednané a čias-
točne urobené sú práce na 
dvoch terasách a jednom scho-
disku v hodnote 66 841,27 €.
Okrem toho boli opravené:
• Komunikácie, chodníky a 

parkoviská vo výmere cca 
1 100 m2

• výtlky po zimnom období 
na ploche cca 380 m2

• 38 zvislých dopravných zna-
čení

• vodorovné dopravné znače-
nia vo výmere 1 880 m2

• dva dopravné prahy. 
Mestská časť začala aj s prí-
pravnými prácami na rekon-
štrukcii parčíka na Námestí 
hraničiarov, dokončená bude 
na budúci rok.

Kultúra, šport a oddych
Priorita: Šport a oddych

V septembri bola vytýčená 
a vyznačená bežecká trať po-
zdĺž Chorvátskeho ramena od 
Antolskej po Rusovskú cestu 
v celkovej dĺžke 8 km. Okolie 
Chorvátskeho ramena pravi-
delne čistia dobrovoľníci a po-
zemky okolo Draždiaka, ktoré 
sú v správe alebo vlastníctve 
mestskej časti, samospráva 
pravidelne čistí a udržiava 
vrátane vysýpania osadených 
smetných košov. Staršia mlá-
dež môže využívať 5 oprave-
ných ihrísk.

Mestská časť na základe 
zmluvy poskytla príspevok na 
výstavbu tribúny pre FC 1898.

Priorita: Kultúra
Tento rok aj napriek nižšie-

mu fi nančnému rozpočtu na 
podujatia KZP splnili pláno-
vaný počet podujatí 554, no 
zároveň sa podarilo prekročiť 
plánovaný počet návštevníkov. 

Najvýznamnejšie tradičné pro-
jekty mestskej časti sú každo-
ročne obohatené o nové atrak-
tívnejšie podujatia a aktivity: 
• Petržalská baretka - celoslo-

venský súťažný festival hu-
mornej tvorby, ktorého ges-
torom je legendárna kapela 
LOJZO.

• Divadelné predstavenia hu-
moristickej dvojice René 
Štúra a Sveťa Malachovské-
ho v DK Zrkadlový háj.

Životné prostredie
Priorita: Čistota

V obzvlášť znečistených 
častiach Petržalky komunikuje 
oddelenie životného prostredia 
so správcami domov a apeluje 
na vyčistenie, uzatvorenie ale-
bo vybudovanie nových kon-
tajnerových stanovíšť. Čistotu 
na verejných priestranstvách 
monitorujú aj inšpektori verej-
ného poriadku a zamestnanci 
oddelenia životného prostre-
dia. V prípade zistenia nedo-
statku ich samospráva naň 
upozorní a ak neurobia nápra-
vu, nasleduje správne konanie. 
Zmenou dodávateľa starostli-
vosti o špecializované nádoby 
na psie exkrementy a dodáva-
teľa vreciek dosiahla mestská 
časť v roku 2013 optimalizáciu 
nákladov v oblasti chovu psov 
v Petržalke. Preto ponúkla be-
nefi t v podobe rolky vreciek 
(250 ks) na psie exkrementy 
každému chovateľovi, ktorý 

Rozsiahlou rekonštrukciou prešla aj terasa na Mlynarovičovej ulici.
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Správa o stave priorít 
na služba je určená pre seni-
orov, občanov so zdravotným 
postihnutím, rodiny s deťmi v 
stave náhlej sociálnej núdze, 
osamelých občanov, odcho-
vancov detských domovov 
(DD) počas prvých troch ro-
koch po odchode z DD. Od 
1. 9. 2013 je Sociálna výdajňa 
otvorená 5x v týždni, od 13. 
do 15. hodiny. K 1. 10. 2013 je 
vydaných 106 čipových kariet 
pre klientov, čo predstavuje 
nárast oproti roku 2012.
V Petržalke je zriadených šesť 
denných centier (DC). Mest-
ská časť zrekonštruovala a 
zmodernizovala priestory v 
štyroch DC a postupne plánu-
je modernizáciu a rekonštruk-
ciu aj v ostatných DC.

Komunitný plán rozvoja so-
ciálnych služieb na roky 2013 
- 2017 plánuje zriadenie den-
ného stacionára, je však pod-
mienené získaním vhodných 
priestorov v areáli Strediska 
sociálnych služieb Petržalka.

Bezpečnosť a poriadok
Priorita: Viac kamier na ces-
tách
V Petržalke je doteraz umiest-
nených 12 kamier vrátane tej 

na veži evanjelického kostola 
na Strečnianskej ul., ktorá je 
vybudovaná zo sponzorských 
darov obyvateľov Petržalky 
a je pripojená na záznamové 
zariadenie, ktoré má k dispo-
zícii Mestská polícia hlavného 
mesta SR Bratislava – stanica 
Petržalka.
Zo sponzorských darov bol vy-
budovaný aj kamerový systém, 
ktorý je umiestnený na byto-
vom dome na Mamateyovej ul. 
č. 13, 15, ale z tohto systému 
niekto ukradol kameru, preto 
je v súčasnosti nefunkčný. 

Priorita: Bezpečné bývanie
V tomto roku mestská časť pri-
stúpila aj k príprave pilotného 
projektu ďalšieho pokračova-
nia programu Bezpečné býva-
nie, ktoré by sa malo na budúci 
rok realizovať na Medveďovej 
21 (DOU).

Fungovanie samosprávy
Priorita: Transparentnosť, in-
formovanosť, byť bližšie k ľu-
ďom
V novembri získala Petržalka 
ocenenie v súťaži ZlatýErb.sk, 
ktorú každoročne vyhlasuje 
Únia miest Slovenska spolu s 

Občianskym združením eSlo-
vensko. V kategórii Najlepšia 
stránka miest a mestských 
častí sa Petržalka umiestnila 
ako jediná zo všetkých mest-
ských častí. Vynovená webová 
stránka mestskej časti funguje 
od začiatku roka a prináša in-
formácie nad rámec zákona 
ako pozvánky, dokumenty, 
zmluvy, faktúry, objednávky, 
investičné zámery, verejné ob-
chodné súťaže, výberové kona-
nia, oznamy, verejné vyhlášky. 
Od jej spustenia ju samosprá-
va obohatila o rubriky, ktoré 
dopĺňajú spektrum informácií 
o mestskej časti – stránka po-
núka Petržalské noviny, odkaz 
na facebook – Viem byť Pe-
tržalčan, počas leta pribud-
li 3D panorámy najkrajších 
miest Petržalky, každý mesiac 
beží online diskusia staros-
tu s obyvateľmi. Petržalčania 
prostredníctvom hlasovania 
na webovej stránke rozhodli 
aj o rekonštrukcii nadchodu 
na Jasovskej ulici. Miestna 
samospráva tiež využíva svoj 
web na riešenie problémových 
vlastníkov či už pozemkov, 
alebo nepojazdných vozidiel. 
Zatiaľ poslednými novinkami 
sú zverejnenia prvej kroniky 
mestskej časti, či katalóg naj-
častejších otázok obyvateľov s 
odpoveďami na ne.

Mestská časť využíva na 
informovanie verejnosti aj so-
ciálnu sieť facebook, na ktorom 
má zriadený profi l s názvom 
Viem byť Petržalčan. Prostred-
níctvom tohto profi lu pozýva 
na kultúrne, športové, chari-
tatívne a iné podujatia, ktoré 
organizuje, alebo na ktorých sa 
spolupodieľa; informuje o čin-
nosti samosprávy i organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti. Facebook prináša dôležitú 
spätnú väzbu od obyvateľov, 
z ktorej samospráva čerpá 
podnety na ďalšiu prácu.

Mestská časť uzatvorila 
na základe prieskumu trhu 
zmluvu so spoločnosťou 
City TV, ktorá je prevádz-
kovateľom TV Bratislava, na 
základe ktorej je možné sle-
dovať rokovania miestneho 
zastupiteľstva zo záznamu, 
tak na internete, ako aj v 
programovej štruktúre TV 
BA, pričom TV Bratislava 
aktuálne pravidelne sleduje 
35,5 % obyvateľov Bratislavy. 

foto: archív

tóbra bola zriadená nová trie-
da pre 15 detí v MŠ Bzovícka. 
V Petržalke pôsobí niekoľko 
cirkevných a súkromných MŠ. 
Mestská časť významne po-
máha pri zriaďovaní nových 
neštátnych MŠ. V roku 2013 
otvorili na území mestskej 
časti ďalšiu neštátnu materskú 
školu a detské jasle v priesto-
roch na Fedinovej.

Sociálne veci
Priorita: Starostlivosť o se-
niorov 

Mestská časť a Asociácia 
samaritánov Slovenskej re-
publiky pripravili pre občanov 
s trvalým pobytom na území 
mestskej časti novú telefónnu 
asistenčnú službu už v roku 
2010 a jej prevádzkovanie 
pokračuje aj v tomto roku. 
Náklady na DTV jednotku 
a náramok v sume 280 € uhrá-
dza Asociácia samaritánov, 
inštaláciu zariadenia vo výške 
25,90 € uhrádza MČ Petržalka. 
Klient mesačne hradí Asociá-
cii samaritánov 8,90 eura. Do-
máce tiesňové volania k 1. 10. 
2013 využívalo 6 seniorov.

Priorita: Starostlivosť o so-
ciálne odkázaných

Mestská časť zriadila So-
ciálnu výdajňu na Rovnian-
kovej ul. 12, ktorá bola v roku 
2011 pilotným projektom na 
území celého Bratislavského 
samosprávneho kraja. Sociál-

má uhradené všetky poplatky 
spojené s chovom psa na úze-
mí Petržalky.

V celej Petržalke je osa-
dených spolu cca 600 košov 
(odpadkových i na psie exkre-
menty), ktoré mestská časť 
opravuje a nahrádza. Na konci 
jesene vysadili 150 stromov.

Školstvo
Priorita: Rekonštrukcie a ob-
novy
Mestská časť pokračovala v op-
ravách a rekonštrukciách ob-
jektov ZŠ a MŠ. Do termínu 
vypracovania odpočtu boli 
zrealizované akcie, ktoré zní-
žili energetickú náročnosť 
prevádzky ZŠ a MŠ, odstránili 
havárie a havarijné situácie. 

Aj v tomto školskom roku 
pokračuje Petržalská superško-
la. Šiestaci, siedmaci a ôsmaci 
už majú za sebou prednášky o 
laseroch, sociológii a hmote.

Mestská časť v súčasnosti 
nemá peniaze na revitalizáciu 
areálov ZŠ, sú však pripravené 
projektové zámery a v prípade 
výziev a grantov z iných zdro-
jov sa bude uchádzať o získa-
nie fi nančných prostriedkov 
mimo rozpočtu mestskej časti.

Priorita: Viac miest v mater-
ských školách

Od 1. januára vznikli 2 elo-
kované triedy MŠ Holíčska 
v ZŠ Holíčska, čím sa zvýšila 
kapacita o 48 miest. Od 1. ok-

Swiss Re Business Services Slovakia s.r.o. 
upravila park na Hrobákovej ulici.

Černyševského ulica pred a po oprave.

Schody na Jasovskej ulici pred a po rekonštrukcii.

Pôvodná a súčasná lávka cez Chorvátske rameno.

Takto dnes vyzerá Ovsišťské námestie.
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Kalamita a jej následky

V I A N O C E

Prečo mladým 

Opäť prichádza čas, keď sa stretneme pri sviatočne prestre-
tom stole, naladení sviatočne aj v srdciach a mysli, vní-

maví k príťažlivosti Vianoc. S radosťou podliehame ich 
idylickému čaru aj v druhom decéniu tretieho tisícročia, 
sprevádzaného neistotami a všadeprítomnými stresmi. 
V tom zhone, večnom spolupútnikovi dní všedných, si 

nájdime štipku času a s pokorou v duši sa zamyslime nad 
významom najkrajších sviatkov. Sviatkov, ktoré nech už 

akokoľvek vznikli, majú svoje čaro v odkaze dávnych storočí. 

Malé zamyslenie k veľkým sviatkom Bohovia a tradície 
Deň Ježišovho narodenia 

sa slávi v kresťanskom svete 
25. decembra od 4. storočia. 
Ako prvý uviedol tento svia-
tok biskup Telesfor v roku 138 
a prvé záznamy o slávnosti Na-
rodenia Krista v Ríme pochád-
zajú z roku 336. Cirkevná vrch-
nosť zaviedla sviatok Narodenia 
Pána zámerne, aby podporoval 
učenie o božstve Ježiša Krista, 
spochybňované rozšíreným 
arianizmom (starokresťanská 
sekta, neuznávajúca božstvo 
Kristovo) a zároveň mal tvoriť 
protiváhu pohanským oslavám 
slnovratu. S kultom boha Slnka 
pravdepodobne súvisí aj dátum 
25. december. Na tento deň, 
okolo rokov 270 - 275, cisár 
Aurelius ustálil v celej Rímskej 
ríši sviatok slnovratu, slávnosť 
„neporazeného slnka“ (sol 
invictus) na počesť asýrske-
ho boha Slnka. Aby kresťania 
odolávali príťažlivosti saturnálií 
spojených s orgiami, určila cir-
kev na ten istý deň oslavy naro-
denia Spasiteľa, ktorého Biblia 
na niekoľkých miestach nazýva 
Slnkom spravodlivosti alebo 
Svetlom sveta. Vianočná his-
tória je obsiahnutá len v dvoch 
zo štyroch evanjelií. (Evan-
jelium sv. Marka a sv. Jána za-
čínajú až krstom dospelého 
Ježiša). Historický základ roz-
právania o Ježišovom detstve 
u sv. Lukáša a sv. Matúša tým 
však nie je spochybnený. 

Vieme, prečo to jeme?
Ryba je kresťanský symbol, 

prví kresťania ju používali ako 
poznávacie znamenie najmä 
v časoch prenasledovania. 
Obligátne vianočné jedlo - vy-
prážaný kapor so zemiakovým 
šalátom - sa u nás udomácnil 
až v druhej polovici 20. sto-
ročia. Oblátky symbolizujú 
prístup kresťanov k eucharistií, 
svätému prijímaniu. Jedia sa 
s medom a cesnakom. Med má 
posilňovať lásku a dobré vzťahy 
v rodine. Spolu s cesnakom je 
zábezpekou zdravia.

Stranu pripravil J. Gründler

rúnkami počas Vianoc snažil 
nahradiť rozšírený zvyk obda-
rúvania na svätého Mikuláša. 
Dedo Mráz, Papa Noël, Babbo 
Natale, Santa Claus sú vyob-
razení ako starší páni s bie-
lou bradou, čím pripomínajú 
Mikuláša. V červenom odetý 
Santa Claus s batohom plným 
darčekov sa spúšťa dolu komí-
nom, kde naňho čakajú panču-
chy, do ktorých darčeky vloží. 
U nás ich Ježiško položí pod 
stromček, aby ich deti po ve-
čeri mohli nedočkavo otvárať. 
Deti v Taliansku alebo v Ma-
ďarsku si darčeky rozbalia ešte 
pred večerou, v anglosaských 
krajinách sa ich dočkajú až 25. 
decembra ráno. 

Vždy je niečo po prvý raz
Pôvod vianočného stromče-

ka siaha k rímskym oslavám 
slnovratu. Starí Kelti používali 
ozdobený stromček pri uctieva
ní boha Slnka a večného ži-
vota. Katolícka cirkev ešte 
v 16. storočí považovala zdo-
benie vianočného stromčeka 
za pohanský zvyk. Údajne prvý 
stromček ozdobili a rozsvietili 
v roku 1570 v Brémach. Iné 
zdroje uvádzajú, že prvá pí-
somná zmienka o zdobení 
stromčeka pochádza už z ro-
ku 1507 od kazateľa Geislera 
z Alsaska. V našich krajoch 
sa vianočný stromček začal 
natrvalo udomácňovať až od 
19. storočia.

Tichá noc je počas Vianoc 
už desaťročia celosvetovým hi-
tom. Jej text uzrel svetlo sveta 
v rakúskom Lungau, kde ho 
v roku 1816 napísal duchovný 
Joseph Mohr. Priliehavú me-
lódiu k pôvodnej básni skom-
ponoval organista Franz Xaver 
Gruber. 

Prvé písomné želania k Via-
nociam poslal Nicolo Monte 
Mellini z talianskej Perugie 
v roku 1709.

Svätý František z Assisi po-
stavil na Vianoce v roku 1223 
prvý betlehem v jaskyni v ta-
lianskom Grecciu. V jasličkách 
bolo ozajstné bábätko, skutoč-
ní boli aj predstavitelia Márie, 
Jozefa aj zvieratká.

Prvá zmienka o vianočke je 
zo 16. storočia a za dlhé roky 
prešla drobnými premenami. 
V minulosti sme ju poznali aj 
pod menom húska alebo calta.

Rozkvitnutá vianočná ruža 
bola v časoch Aztékov sym-
bolom nového života zabitých 
bojovníkov. Expanzia deko-
ratívnej ruže sa začala v 19. 
storočí, keď ju vraj uvidel pri 
návšteve jednej haciendy ame-
rický veľvyslanec. Krík odvie-
zol do Ameriky a dnes zdobí 
sviatočné stoly miliónov ľudí 
po celom svete.

Magické čaro slnovratu
V období pohanskej Európy 

bol zimný slnovrat aj časom 
na magické úkony, z ktorých 
mnohé prežili a stali sa z nich 
pretrvávajúce zvyky. Obdobie 
Vianoc bolo ideálne na vešte-
nie budúcnosti, do ktorej sa 
dalo nielen nahliadnuť, ale ju aj 
aktívne ovplyvniť. 

Lodičky zo škrupinky: Na 
škrupinky vlašských orechov 
prilepte sviečky a pošlite ich 
po vode vo vani alebo umýva-
dle. Komu popláva loďka ďa-
leko, odíde do cudziny. Majiteľ 
škrupinky, ktorá sa bude držať 
pri kraji nádoby, zostane blízko 
domu. Koho loďka sa potopí, 
ten zomrie. 

Rozkrojené jablká: Kto náj-
de v jablku rozkrojenom pri 

štedrovečernej večeri z jadier 
krížik, mal by do roka zomrieť. 
Komu zostanú jadrá neporuše-
né, alebo budú mať tvar hviez-
dy, bude celý rok zdravý. 

Liatie olova: Roztavené 
olovo alebo vosk sa vleje do 
studenej vody. Podľa tvaru 
zrazeniny odhadneme, čo nás 
v budúcnosti čaká. Srdce zna-
mená lásku, kniha štúdium, 
kríž smrť. 

Jadierka vo vode: Gazdiná 
rozkrojí jablko, vezme dva-
násť jadier a hodí ich do vody. 
Koľko jadierok bude plávať na 
hladine, toľko bude suchých 
mesiacov v roku. 

Naši predkovia 
vravievali, že ...
... pri štedrovečernom stole 

nemá byť nepárny počet 
stolovníkov, nepárneho by 
si určite odviedla smrť. Je 
zvykom, že sa prestiera je-
den tanier a príbor navyše 
do počtu, 

... na Štedrý deň sa nemá nič 
požičať, inak sa privolá bie-
da a núdza, 

... keď sa nohy štedrovečerného 
stola obtočia cvernou, domu 
sa celý rok vyhnú zlodeji. 

... mince alebo rybie šupiny 
položené pod tanier priná-
šajú do domu peniaze, 

... zvyšky od večere treba za-
kopať k stromom, aby mali 
dostatok ovocia, 

... psovi, kocúrovi, gunáro-
vi a káčerovi je dobré dať 
cesnak, aby boli ostražití, 

... vhodiť do vzduchu hrsť 
múky sa vyplatí. Meluzína 
bude mať z čoho variť kašu 
deťom, 

... kto nikomu nič na Štedrý deň 
nedaruje, príde na mizinu a 
dočká sa biedy. 

Možno si to ani neuvedo-
mujeme, ale skutočná 

krása Vianoc je v umení na-
čúvať svetu vôkol nás. Prijímať 
dobro, ale dobro aj dávať. Za-
myslíme sa nad tým, čo spája 
človeka s človekom, nie to čo 
ľudstvo rozdeľuje. Zabudnime, 
že sme moslimovia, kresťania 
či židia, čierni alebo bieli. Boh 
je viera, a to je v našom živote 
rozhodujúce, nie náboženstvá 
manipulujúce a manipulova-
né ľuďmi, ktorí neraz k božím 
i pozemským prikázaniam 
majú ďalej ako ďaleko. Skúsme 
sa zamyslieť nad človečou ne-
vraživosťou, závisťou a korist-
níctvom v každej jeho forme 
vo svete, kde sa príchod malé-
ho Ježiška stáva iba komerčnou 
otázkou konzumnej spoloč-
nosti. V prelietavej chvíľočke 
pohody sa zamyslíme aj nad 
tým, či našim deťom nechýba 
dar najcennejší – rodičovská 
pozornosť nielen vo forme 
značkových hračiek, elektroni-
ky a nóbl oblečenia. Vianoce sú 
predovšetkým sviatkami detí. 
Máme príležitosť dať im poda-
rúnok najcennejší – istotu, že 
ich máme radi. Takýto darček 
sa v rodinnom kruhu nikdy ne-
stratí, nepokazí a ani naň naše 
deti nikdy nezabudnú. 

A pozrime sa vôkol seba, či 
neuvidíme niekoho, komu mô-
žeme maličkosťou, niekedy iba 
dobrým slovom urobiť radosť, 
aby sme pochopili to najkraj-
šie, čo nám Boh dal do vienka 
– lásku k blížnemu svojmu. 

Metamorfózy 
darcu radosti 

Ježiško, ktorý nosí darče-
ky, je v podstate známy len 
v strednej Európe. Bol to 
Martin Luther, ktorý sa poda-
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Starostlivosť 
o izbové rastliny 
v bytoch počas 
vykurovacej sezóny
V prípade podlahového kúrenia 
je potrebné pod rastliny položiť 
drevený podstavec, aby sa za-
bránilo vyparovaniu vody a ich 
vädnutiu. Väčšiu vzdušnú vlhkosť 
môžeme zvýšiť položením kve-
tov na veľké plytké podložky s 
keramzitom alebo štrkom, čím sa 
odparuje väčšie množstvo vody. 
Aby neboli korene premokrené, 
črepníky by mali byť položené 
na hrubých paličkách. Väčšina iz-
bových rastlín by mala byť počas 
zimy umiestnená na chladnejšom 
mieste pre zachovanie obdobia 
pokoja a aby mohli vytvoriť zo 
zásobných látok násadu kvetov. 
Teplota sa pohybuje v závislosti 
od druhu medzi 15 - 18˚C (difen-
bachia, hrebeňovka, kokosovník, 
banánovník, gardénia, gracéna, 
cykas) a 12 - 15˚C (fikus, ibištek), 
no niektoré druhy ako napríklad 
kaktusy, citrusy, klívie a kamélie  
zimujú aj pri 5 – 8˚C. Pri vetraní a 
otváraní okien treba dávať pozor, 
aby neboli otvorené dlho, preto-
že by sa kvety mohli podchladiť a 
zmrznúť. Dôležité je rastliny často 
kontrolovať pre výskyt chorôb 
a škodcov, na ktoré sú rastliny 
v tomto období náchylnejšie. 
Odstraňujeme opadnuté listy a 
utierame prach pre lepšie od-
parovanie vody a prístup svetla 
a vzduchu. Zalievame ich vtedy, 
keď zemina v črepníku preschne. 

Ako vyberať vianočné stromčeky

Na trhu je dnes množstvo 
variant vianočných strom-

čekov od tradičného živého, 
cez stromček v kvetináči, umelý 
či abstraktný - poskladaný z rôz-
nych materiálov. 

Ak chceme mať doma tradič- 
ný živý voňavý stromček, môže- 
me si vybrať medzi smrekmi,  
jedľami a borovicami. Pri výbe-
re treba dávať pozor na druh, 
veľkosť, vzhľadom na priestory, 
kam ho chceme umiestniť a na 
celkový vzhľad. Väčšina týchto 
stromčekov sa na Slovensko do 
váža a často sú pred samotnou 
kúpou zrezané aj o mesiac skôr. 
Je možné si vybrať aj zo sloven- 

ských plantáží na vianočné 
stromčeky, keď si ten svoj môže-
te vybrať aj tesne pred sviatkami. 

Na našich trhoch sa väčšinou 
predáva smrek pichľavý (často 
nazývaný aj strieborná jedlička), 
obyčajný, biely alebo omoriko-
vý, jedľa biela a nordmannova. 
Smreky majú pichľavé ihlice, čo 
treba brať do úvahy pri malých 
deťoch. Jedle ich majú naopak 
jemné a nepichajú. Ak je nieko-
mu ľúto po Vianociach strom-
ček vyhadzovať, môže si vybrať 
variant v kvetináči, pretože ho 
počas roka môže umiestniť  
v exteriéri, alebo na jar vysadiť 
do záhradky. Takýto strom tre-

ba postupne aklimatizovať na 
interiérové podmienky a takisto 
po sviatkoch ho nepremiestniť 
hneď von, ale aspoň na týž-
deň ho postaviť do chladnej 
nevykurovanej miestnosti, aby 

nedostal teplotný šok. Črepník 
môžeme obaliť jutovinou ale-
bo bublinkovou fóliou, aby pri 
silnejších mrazoch substrát ne-
premrzol. Ak si chceme strom 
ponechať zasadený v kvetináči 

aj do budúcich Vianoc, treba 
ho dostatočne polievať a záso-
bovať živinami hnojením pre 
ihličnaté dreviny a podľa okol-
ností ho presadiť do väčšieho 
kvetináča.

Jedľa nordmannova v kvetináčiBorovica hladká Smrek pichľavý

Ako si sviatočne vyzdobiť balkón

Vianočná výzdoba kaž-
dý rok podlieha rôznym 

trendom. Tento rok sa dizajné-
ri vracajú ku klasike vo farbách 
zlatej, striebornej a červenej. 
Prevažne dominuje biela, ktorá 
sa dobre kombinuje so všetký-
mi farbami, a najmä s prírod-
nými ozdobami. Vyzdobiť si 
môžeme nielen interiér svojho 
domu či bytu, ale aj balkóny, 
ktoré vyniknú počas tohto 
krásneho obdobia. 

Je na každom z nás, akú fa-
rebnú kombináciu a štýl si zvo-
líme. Dnes je na trhu obrovské 
množstvo rôznych svetielok, 
ktoré dotvárajú želanú atmosfé-
ru, no najväčšie čaro počas dňa 
aj noci dodáva napríklad ako 
čečina priviazaná na zábradlí  
s niekoľkými prírodnými alebo 

umelými ozdobami, mašľami, 
doplnená o svetielka. Môže-
me využiť aj umelé čečinové 
girlandy alebo hrubšie stuhy 
namiesto čečiny, podľa toho či 
chceme mať výzdobu tradičnú 
alebo viac modernú. 
Ak máme na balkóne aj rastli-
ny, ktoré tam zimujú, môžeme 
ich takisto vyzdobiť. Črepníky 
rastlín treba zabaliť do bublin-
kovej fólie, jutoviny, poprípade 
starého koberca, aby nepre-
mrzli. Takýto základ zaviažeme 
a dodekorujeme stuhami vo 
vianočných farbách. Môžeme 
navešať, alebo na drôtikoch do 
zeminy pozapichovať niekoľko 
vianočných gúľ, figúrok alebo 
slamených a prírodných ozdôb. 
Dajú sa, využiť aj prázdne 
črepníky, do ktorých vložíme 
polystyrén, aranžérsku hmotu, 
alebo ich môžeme vysypať ze-
minou či štrkom. Napicháme 
do nich čečinu alebo konáriky 
a ozdobíme. Takáto výzdoba 
balkón určite oživí.

Stranu pripravila Veronika Lukáčová
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Staroba je výzva. Pripomí-
na nám, aby sme nestrá-

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

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

mesiac, ale každý deň v roku.
Pri príležitosti Mesiaca 

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

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

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

Š K O LY

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

Zuzana Michaleková

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

Každý malý chlapec bude 
raz aj dedko. Každé dievča 

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

V jedno októbrové pred-
poludnie nás prvostup-

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

Najlepšia na celej akcii 
bola príprava. Dobre sme sa 

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

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

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

Siedmaci zo ZŠ 
na Nobelovom námestí 6

S jedlom prišiel smiech

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

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

Fotografi e z našej návštevy si môžete pozrieť 
v sekcii GALÉRIA

Sloboda zvierat

I N Z E R C I A

Meníme zajtrajšok - začína sa už dnes 

Milé dámy, 
určite sa nedozviete nič nové, keď napíšeme, že muži 
a ženy za volantom sú v mnohých veciach odlišní. Rozdie-
ly sú aj v tom, podľa čoho si vyberajú auto, či ako sa o svo-
jich miláčikov starajú. Vedeli ste, že nákup automobilov 
v rodine z väčšej časti ovplyvňuje práve žena? V priemere 
asi tretina žien popri vlastnostiach vozidla uprednostňuje 
jeho praktickosť pred komfortom a až na treťom mieste 
je bezpečnosť. Lenže pri dostupnej výbave automobilu 
považujeme my ženy bezpečnosť za najdôležitejšiu. To 
sú výsledky prieskumu. A prečo sme sa v úvodnej časti 
našej IMPA poradne zamerali na túto tému? Pretože zatiaľ 
čo pre mužov predstavuje automobil skôr srdcovú zále-
žitosť, ženy v ňom vidia praktického pomocníka na bež-
ný deň. Klišé o tom, že ženy na autách zaujíma len farba 
a dizajn, už jednoducho neplatí. Ženy sa pri výbere auta 
riadia inými kritériami ako muži. Zaujímajú sa o veľkosť 
batožinového priestoru a prístup doň, o pohodlie prepra-
vy, výhľad z auta a v neposlednom rade aj o už tak čas-
to preferovanú farbu auta. Dôležitú rolu hrá pre ženy aj 
komfortná výbava, ako sú klimatizácia a posilňovač riade-
nia. Naopak, muži skôr dbajú na cenu a náklady na auto 
v kombinácii s výkonom motora. Rozhodnutie o kúpe 
nového osobného auta je dôležitá vec a pre väčšinu z nás 
znamená investíciu, ktorá má „čo povedať“ do rozpočtu 
domácnosti. 

Radšej raz skúsiť ako stokrát počuť 
Prvoradé pri výbere vozidla je správne si stanoviť kritériá 
- či už ide o motorizáciu, výbavu, vyhotovenie vozidla (li-
muzína či kombi), druh prevodovky (manuál alebo auto-
mat). Treba si vedieť stanoviť, aké má mať vozidlo pre vás 
využitie. Či väčšinou jazdíte v meste alebo mimo mesta, 
pre koľko osôb potrebujete miesto, aký veľký potrebujete 
batožinový priestor a, samozrejme, v neposlednom rade 
komfort interiéru vozidla. Z posledných štatistík vyplýva, 
že práve pre jazdu a využitie vozidla v meste sa obľúbe-
nou stala komfortná automatická prevodovka.

Ak riešite akúkoľvek dilemu, najprv si vybrané vozidlo 
otestujte, prípadne porovnajte viac typov, výbav, mo-
torizácií. Veď sa aj hovorí – lepšie raz skúsiť ako stokrát 
počuť. Ak sa rozhodnete navštíviť nás, veľmi radi s vami 
naši predajcovia absolvujú testovaciu jazdu a vysvetlia 
vám všetky parametre vozidla. Túto možnosť vám, milé 
dámy, ale samozrejme ani vašim „polovičkám“, určite ne-
odmietneme. Vždy máme pre vás k dispozícii niekoľko 
modelov, v rôznych výbavách aj motorizáciách. Aktuálne  
u nás dostanete za mimoriadne výhodné ceny skladové a 
predvádzacie vozidlá ŠKODA Octavia II. generácie. Vozidlá 
sú už zaregistrované a vy ste u nás srdečne vítaní...

Vždy vo vašej blízkosti. IMPA - autorizovaný predaj 
a servis vozidiel ŠKODA, autorizovaný servis vozidiel VW 
a Audi, Panónska cesta 23, Bratislava - Petržalka

www.impa.sk

IMPA – zo života na cestách

Mgr. Božena Hajduová, 
vedúca oddelenia 

predaja nových a jazdených 
vozidiel ŠKODA, spoločnosti 

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

 za zn. ŠKODA

www.impa.sk 

PETRŽALSKÉ NOVINY 
nájdete už aj na facebooku!

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

IMPA Bratislava, a.s.  Mobil: 0907 979 012
Panónska cesta 23 E-mail: economy@impa.sk
851 04 Bratislava  www.impa.sk

®

do miesta vášho bydliska.

Skoda 210x130 octavia II masla.indd   1 9.12.2013   12:55



13 12. 2013 • 17PETRŽALSKÉ NOVINY I N Z E R C I A

PETRŽALSKÉ NOVINY
13. 12. 2013 • ročník 19 • dvojčíslo 25 – 26

VydaVateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. IČO: 00603201. NaKLadateľ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Kutlíková 17,  
852 50 Bratislava � fax: 6383 8640, 6383 5295. INteRNet: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: petrzalskenoviny@gmail.com Šéf re  daktorka: Gabriela Belanová � Zástupca 
šéf re  daktora: Rudolf Gallo � teLeFÓNy: grafici: +421905527738, oddelenie marketingu a príjem inzercie 0905273416, 0905273414 redak tori: 0910792553.
tLaČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NáKLad: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpečuje M.R.K. agency. Neobjednané 

príspevky nevraciame a nehonorujeme.  ISSN: 1338 - 1997 � Evidenčné číslo: EV 3214/09

VIaNOCe V PRedaJNIaCH MIRaN!

MIRAN

Bravčové stehno ......................... 4,99 €

Bravčové karé ............................. 4,69 €

Bravčové karé bez kosti ............ 4,99 €

Bravčové plece............................ 3,99 €

Kuracie prsia ............................... 4,99 €

Údené stehno .............................. 4,99 € 

Údená krkovička ......................... 4,99 € 

Údená rolka ................................. 4,23 €

Oravská slanina .......................... 4,99 €

Údené rebro................................. 3,99 € 

Údené bavorské koleno ............. 3,30 €

Mäsá údené tradičnýM spôsoboM 

Gazdovské údené stehno .......... 5,60 €

Gazdovská údená krkovička ..... 5,29 €

Gazdovské údené karé .............. 5,90 € 

Vianočná klobása ....................... 3,99 € 

Sedliacka klobása ...................... 5,60 € 

Domáca klobása ......................... 3,30 € 

Bravčová šunka ........................... 5,30 € 

Výberová šunka ........................... 5,30 € 

Dekorované stehno .................... 5,30 €

Zlatá šunka guľatá ...................... 4,30 € 

Vinohradnícky nárez ................... 3,30 €

www.miran.sk

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

Prajeme vám krásne prežitie 
vianočných sviatkov, veľa lásky, 
pokoja a pohody v kruhu svojich 
najbližších a úspešný rok 2014.
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Kultúrne zariadenia PetrZalky 
Aktuality 
výber podujatí - december 2o13/január 2o14

DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

DOM KULTÚRY
LÚKY

CC 
CENTRUM

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM 

KLUB 
ZA ZRKADLOM

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

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

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

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

13.12. | 19:00 | 8 €                                 

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

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

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

VIANOČNÝ GALAKONCERT LA GIOIA
hosť: The simple Lounge Quartet 

20.12. | 19:00 | 10 €                               

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

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

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

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

4.12. | 19:30 | 4 €                                   

MAMA ELEKTROLUX Z117
repríza úspešnej komédie v podaní divadla ATRAPA

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

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

 

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

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

12.12. | 19:00 | 2 €                                 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

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

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

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

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

December 2o13 Január 2o14

DK ZRKADLOVÝ HÁJ | 27.12., 30.12. | 
10:00 - 12:30, 14:30 - 17:00 | 1 €
PRÁZDNINOVÉ HRANIE
SPOLOČENSKÝCH  STOLOVÝCH HIER
Hra, ako tréning pamäte, pozornosti, logického 
myslenia, kreativity, aj ako zábava. 
Pre hráčov od 5-99 rokov.

DK ZRKADLOVÝ HÁJ | 16.1. |  19:00 | 6 €
NOVOROČNÝ KONCERT PRE VŠETKÝCH 
účinkujú: orchester Zlaté husle, 
Notečka - cimbalová muzika z Břeclavi, 
ľudová hudba Ekonóm a sólisti z Očovej.
Pod záštitou starostu Petržalky Vladimíra Bajana

DK ZRKADLOVÝ HÁJ | 20.12. | 19:00 | 10 €
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU 
Predstavujeme Vám obec Šumiac.
Účinkujú: FS Šumiačan a ĽH Mladosť. 
Na záver programu bude spoločenské 
posedenie pri ľudovej hudbe a občerstvení 
domácimi špecialitami.
S podporou Bratislavského samosprávneho kraja

DK ZRKADLOVÝ HÁJ | 13.1., 20.1. | 17:00 | 
10 €
SPIEVANKOVO
Mária Podhradská alias Spievanka a Richard 
Čanaky alias Zahrajko a ich výlet do Spievankova 
- čarovnej krajiny, kde sa stále spieva.

Vianočný vinš
Vám, ktorí ste navštívili naše podujatia, ďakujeme. A Vás, ktorí ste u nás ešte neboli, srdečne 

pozývame stráviť voľné chvíle na našich kultúrnych a spoločenských programoch 
a podujatiach, ktoré v roku 2014 pripravujeme. Želáme Vám, aby ste v čarovnej 

atmosfére Vianočných sviatkov zabudli na starosti všedných dní a prežili ich v pohode a zdraví.
Pracovníci Kultúrnych zariadení Petržalky.  
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Vaše podnety, návrhy, reakcie: petrzalskenoviny@gmail.com

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

Stavebné sporenie s 11,5% štátnou 
prémiou, max. 66,39 €, 

len do konca roka 2013!

J O S É
hosť: Linda Ballová
diriguje: Mario De Rose
orchester opery Jihočeského divadla

13. marec 2014 Bratislava AEGON aréna NTC

SVETOZNÁMY TENOR

CURA
DARUJTE SI 

Z Á Ž I TO K

212.sk

GENERÁLNY REKLAMNÝ PARTNER

DARUJTE SI POD STROMČEK
VSTUPENKU NA KONCERT
SVETOZNÁMEHO TENORA

CURA PETRZALSKE NOVINY.indd   1 9. 12. 2013   11:58:04

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

Občianske združenie Mla-
dá Petržalka sa rozho-

dlo založiť tradíciu veľmi 
netradičného podujatia - vi-
diecku zabíjačku priamo 
v Petržalke. Posledný no-
vembrový deň sa konal 
1. ročník Petržalskej zabíjačky 
vedľa trhoviska Mlynarovičo-
va. Návštevníci mali možnosť 
zažiť skvelú atmosféru, ktorá 
vládla počas celého dňa. 
Trhoviskom sa niesla ľudo-
vá hudba v podaní kapely 
Kuštárovci a tiež zvučný hlas 
skúsenej moderátorky Pat-
rície Jarjabkovej, ktorá náv-

števníkov sprevádzala celým 
podujatím. Na akcii sa zúčast-
nil aj primátor mesta M. Ftáč-
nik, ktorý dostal česť pokrstiť 
Prvú petržalskú klobásku. 
Účastníci mali možnosť po-
chutnať si na zabíjačkových 
dobrotách a neskôr si v sú-
ťaži vyrobiť vlastnú klobásku. 
Organizátori potvrdili, že by 
chceli z Petržalskej zabíjačky 
vytvoriť každoročné podu-
jatie, kde by sa obyvatelia 
mohli stretnúť a porozprávať 
sa o každodenných rados-
tiach a starostiach. 

(upr)

Pravá vidiecka zabíjačka 
v Petržalke
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 Polícia upozorňuje Jednou vetou

Štefan (gmail.com): 
Každý má toľko slobody, koľko 
má práv a niekto aj viac. To ste si 
ešte nevšimli? Urobili ste dobre, 
že ste sa s problémom obrátili 
na nás. V opačnom prípade vám 
hrozilo, že vám ktosi mohol len 
tak, od srdca, tresknúť po pa-
puli. Prestaňte s tou naivitou 
neprimeranou veku a venujte 
sa radšej aktuálnym štrajkom  
a demonštráciám za alebo pro-
ti. V dnešných časoch sa vždy 
nejaké nájdu. Pre pokoj duše 
všetkým, bez ohľadu na organi-
zátora. Jeden nikdy nevie.    

Ako sa už roky presviedča-
me, pravdu nemá ani jedna 

strana, ba ani žiadne pohnutie. 
Je to ako vo vzťahu dvoch ľudí: 
pred svadbou samé cukrovanie 
- ty moja jahôdka, čerešnička, 
malinôčka, po svadbe zo seba 
aktéri neraz narobia aj kompót. 
Či už chceme alebo nie, politi-

ka a manželstvo majú viacero 
styčných bodov. V jednom  
i druhom prípade existujú plané 
sľuby, vykonštruované sobá-
še z rozumu, rozvody spojené  
s nechutnými scénami, reči  
o impotencii, zakášanie, ohová-
ranie a podrazy. Podľa vašich slov 
ste občan apolitický a apatický, 

Manželská trojka bude konečná
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

ktorý sa okrem svojho podnika-
nia v pohrebníctve venuje iba 
sexu s jedincami opačného po-
hlavia a paranormálnym javom, 
čo však nie je dôvod na utkvelú 
predstavu stále sa sobášiť.  

Vráťme sa však k fundamen-
tálnemu problému. Za života 
manželov je rozvod jediný spô-

Poradenstvo na tejto strane vzhľadom na blížiaceho sa Silvestra poskytujeme ako platené právne služby a to v nemetylalkoholových pozornostiach kombinovaných  
s domácou zabíjačkou.

Mám chuť sa oženiť. Pravda, na tom by nebolo nič 
zvláštne, do posvätného zväzku manželstva chce dnes 
vstupovať kdekto, môj problém je však špecifický. Bol 
som ženatý viackrát, presnejšie, mal som už tri vlastné 
manželky. Snúbenica, ktorá je o mojich predchádzajú-
cich zväzkoch informovaná, tvrdí, že podľa slov pria-
teľky, externej absolventky jednej slovenskej vysokej 
právnickej školy, môže občan vstúpiť do stavu manžel-
ského len dva razy. Kamaráti zasa vravia, že aj viackrát, 
vraj všetko sa dá vyriešiť, keď máte známu matrikárku. 
Prosím, poraďte mi a napíšte, ktorá strana má pravdu.  

Silvester 13 (chello.sk)

Pri odchode z domu, ma 
oslovila suseda ktorú dva- 

krát nemusím, pretože je je- 
dovatá ako stádo vreteníc. 
Dobré ráno, sused, zašemo-
tila, skôr ako som sa stihol 
pozdraviť. Určite ide vyzve-
dať, pomyslel som si a bles-
kovo premietol v hlave, s 
kým som sa za posledné dni  

v dome stretol a o čom bola 
reč. Na každé poschodie  
chcem dať živú halúzku, len oz- 
doby nemám, neoželiete su- 
sedko nejakú, aj iní prispejú, 
pokračovala v načatom mo-
nológu, čím mi naznačila, že  
o gule neprídem iba ja. 

Počúvať o tom, akí by sme 
mali byť či už z úst politika, 

farára alebo, povedzme, no-
vinára je zbytočné, rečnícke 
krasorečnenia sú ako kvapôčky 
vody, ktoré more väčším ne-
urobia. Silnejšie ako slová sú 
činy, o čom okrem tlčhubov 
všetci vieme, len ich, uzavretí  
v škrupine vlastného JA, nevyu-
žívame. Opäť sme sa o tom pre-
svedčili v našom paneláku pred 

Pod jednou strechou
Rubrika o slastiach a strastiach susedských vzťahov 

Čaro panelových Vianoc 

blížiacim sa dňom vianočným, 
ktorý v našom dome predzna-
menal príspevok vlastníkov na 
výzdobu interiéru. Vchod aj 
každé poschodie dnes začína 
rozváňať sviatkami a napodiv, 
dekorácie nikto neukradol, ba 
ani nezničil. Interiéry sú bez 
obvyklých smetí, ktoré po 
neporiadnikoch upratovačka 
nestíhala likvidovať a vytratili 
sa aj rôzne susedské protiven-
stvá. Niekedy stačí tak málo, 
aby si človek uvedomil, že je 
človekom. Apropo, suseda až 
taká jedovatá v mojich očiach 
už nie je. 

sob, ktorým môže byť manžel-
stvo zrušené. Rozchod dvoch 
spriaznených duší ste viackrát 
zažili na vlastnej koži. V tejto sú-
vislosti si dovolím poznamenať, 
že vaša kritika súdov za ich roz-
hodovaciu rýchlosť neobstojí. 
Asi vám ušlo, že ide o dlhodobé 
testovanie ako v Slovensku zní-
žiť rozvodovosť. Menej vytrvalé 
páry čakanie na rozvod vzdajú, 
dajú sa dokopy a žijú šťastne až 
kým sa vzájomne nepohlušia. 
Vy ste vytrvalec, po rozvode  
a krátkom čase osobnej slobo-
dy, ste sa počas výkonu svojej 
podnikateľskej činnosti zamilo-
vali do vdovice, čím vás opätov-
ne opantali chúťky takpovediac 
mimopracovné. Pri vašom cha-
rakternom životnom postoji, 
jediný cieľ ako naplniť volanie 
prírody vidíte v manželstve. 
Vami spomenutá absolventka 
jednej z množstva vysokých 
škôl a expertka na rodinné 

právo mala pravdu – okolnosti 
vylučujúce uzatvorenie man-
želstva skutočne existujú, nie 
sú však dané opakovaným po-
kusom o samovraždu obesením 
sa v manželskom chomúte. Zá-
kon o rodine taxatívne neurčuje 
počet povolených manželstiev, 
čím sa prezentuje ako vysoko 
nehumánny zákon, nakoľko 
človek je azda jediný živý tvor, 
ktorý sa nedokáže poučiť zo 
svojich chýb. A možno aj z toho 
dôvodu ministerstvo práce pri-
pravuje návrh novely zákona  
o rodine pod pracovným náz- 
vom Trikrát a dosť. Využite sú-
časný právny stav, urýchlene 
otestujte vašu nastávajúcu  
a vhupnite do manželstva ešte 
bez potreby asistencie známej 
matrikárky. Z praxe by ste však 
mali vedieť, že žena je ako ko-
šeľa - až keď ju máte na krku sa 
dozviete, aké je to číslo. Takže sa 
neprerátajte.

Problém s poistnou zmluvou
Tento rok v apríli niekto neznámy uzavrel na moje meno 
s poisťovňou poistnú zmluvu na motorové vozidlo. 
Žiadny z osobných dokladov som nestratil ani nepo-
žičal. Zarážajúca je i tá skutočnosť, že vozidlo o mesiac 
neskôr zaevidovali aj na polícií rovnako bez predloženia 
môjho preukazu totožnosti! Ten, kto zmluvu podpisoval, 
uhradil polročnú splátku, druhú splátku už nezaplatil. 
V zmysle poistnej zmluvy poistenie zaniklo a poisťov-
ňa odo mňa vymáha zaplatenie dlžného poistenia aj s 
príslušenstvom. Mohol by som začať súdny proces voči 
poisťovni, napríklad za neoprávnene vymáhané peňaž-
né prostriedky alebo podobne?  

Silvester 13 (chello.sk)

Niežeby ste mohli, máte do-
konca občiansku povinnosť 

tak urobiť, a to so všetkou dô-
slednosťou a zaťatou tvrdohla-
vosťou. V návrhu nezabudnite 
požadovať od poisťovne aj vráte-
nie prvej splátky poistného, ktorú 
neznáme a nanajvýš amorálne 
indivíduum za predmetný mer-
cedes zaplatilo. Pánboh zaplať 
aspoň za toto. Pri jeho drzosti sa 
poľahky mohlo stať, že dotyčná 
osoba by prišla za vami a poža-
dovala zaplatenie prvej splátky. 
Ľudia sú dnes bez škrupúľ. 

Keď už budete na súde, ne-
zabudnite podať aj satisfakčnú 

žalobu, ktorou požadujte prime-
rané zadosťučinenie za poškode-
nie vašej občianskej cti. Najlepšie 
v čínskych jüanoch a aspoň vo 
výške spomínaného mercedesu, 
prirodzene aj s garážou a pár 
tisíckami na prevádzku. Postup 
smerom k bohatnutiu cestou 
súdnych sporov môžete odpoze-
rať od podaktorých našich  sud-
cov či politikov. Stačí sledovať ich 
taktiku a stratégiu. Ako si poisťov-
ňa a policajti, ktorí majú za úlohu 
chrániť občana až do roztrhania 
tela (vlastného), mohli dovoliť len 
tak mirnix – dirnix vás upodozrie-
vať, čo i len z náznaku o pokus 

trestného činu podvodu! Nikto vás 
predsa po prvom kontakte s kau-
zou nemohol v slobodnej krajine 
nútiť, aby ste si zabehli, prípadne 
iným spôsobom sa presunuli, do 
poisťovne a vec si na mieste vyba-
vili s argumentáciou, že kúpa mer-
cedesu je pre vás vzdialenejšia, ako 
zbavenie sa korupcie pre Sloven-
sko. Svojím nebojácnym konaním 
nielenže dávate na známosť účast-
níkom konania, že ste čistý ako ľa-
lia z neklonovaného prostredia, ale 
zvyšuje sa aj šanca v spore uspieť. 
Pravda s rizikom, že kto si pevne 
stojí za svojím, môže si aj posedieť. 
A nemusí to byť v mercedese. 
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Vychutnávam si atmosféru 
Vianočných trhov

len v kresťanských rodinách, 
ale nie tak výrazne, že by to 
bolo známe všetkým ľuďom 
v Číne. V posledných ro-
koch však začínajú byť najmä  
u mladých ľudí moderné via-
nočné stromčeky a atmosféra 
podobná tej v Európe.

Ako prežívate koniec starého  
a začiatok nového roku? 

Záver každého roka pre-
žívame tak, ako je zvykom aj 
tu. V čase, keď sú na Sloven-
sku Vianoce a Nový rok, deti  
v Číne chodia do školy a do-
spelí pracujú. Za významnú 
udalosť v Číne považujeme 
skôr Čínsky Nový rok, vtedy 
majú deti vyše 20 dní voľna 
a dospelí 8 dní dovolenky. 
Oslavy sú veľkolepé, spojené s 
mnohými tradíciami a hlavne 
obrovskými ohňostrojmi.

Pred mesiacom ste v Petr-
žalke usporiadali Večer čín-
skych bojových umení. Prečo 
v Petržalke? Poznáte ju, ne-
bojíte sa, že tu zablúdite?

Petržalku mi poradili pred 
tromi rokmi, keď sme orga-
nizovali prvý ročník Večera 
čínskych bojových umení. Je 
to aj pre mňa veľké bludisko, 
ale vybral som ju aj preto, že 
tu žije veľa ľudí.

Treba mať na bojové umenie 
nejaké predpoklady? Fyzic-
ké, povahové? 

 Cvičiť môže každý, kto má 
záujem, cvičenie samo osebe 
postupne formuje fyzické aj 
povahové vlastnosti - alebo 
nazvime to psychické vlast-
nosti človeka. Zároveň je  
veľmi prospešné pre zdravie.  
Trénujeme deti od 7 rokov 
a cvičia u nás ľudia všetkých 
vekových skupín, najstarší 
má 65 rokov. V škole sa za-
meriavame na výučbu špor-
tového a tradičného čínskeho 
wushu (kung-fu), ako aj taiji 
a tiež čchikungu. Tréningy 
organizujeme v Bratislave na 
Karpatskej a Bernolákovej 
ulici. Zúčastňujeme sa tiež na 
súťažiach, či už na Slovensku 
alebo v zahraničí, ako aj na 
sprievodných podujatiach, 
kde nás pozývajú spestriť pro-
gram našimi vystúpeniami.

Je možné vopred povedať 
komu to pôjde a prospeje a 
komu nie?

 Sú ľudia, ktorí si to chcú 
vyskúšať, ale vyslovene ne-
majú dispozície na tento druh 
športu, ale to platí rovnako aj 
pre tanec či spev, alebo čo-
koľvek iné. Preto, kto to chce 
zistiť, najlepším spôsobom je, 
skúsiť to.

Michaela Dobríková
foto: archív Wang Ying Shen

V Ekonóme sa stretáva-
jú študenti Ekonomickej 
univerzity i ďalších bra-
tislavských stredných a 
vysokých škôl, ktorí pri-
chádzajú študovať zo 
všetkých kútov Sloven-
ska. Preto aj repertoár 
súboru je rovnako pestrý a pozostáva z ucelených progra-
mových blokov i samostatných tanečných, hudobných  
a speváckych čísel z viacerých regiónov: Myjavsko, Topoľ-
čiansko, Ponitrie, Tekov, Liptov, Kysuce-Terchová, Podhalie, 
Horehronie, Podpoľanie, Spiš, Šariš, Zemplín. 
Na záver programu vás pozývame na kapustnicu a čašu 
vína.       (upr)

Vianoce s Ekonómom
Folklórne zrkadlenie  

Pozývame vás na vystúpenie folklórneho 
súboru Ekonóm 13. decembra o 19. h  
v DK Zrkadlový háj.

Bolo pre vás ťažké zžiť sa s 
úplne inou kultúrou?

Teraz s tým už nemám 
problém. Ale zo začiatku som 
si veľmi uvedomoval kul-
túrne rozdielnosti v malých  
i väčších veciach. Napríklad,  
keď si na Slovensku kýchne-
te, poviete „na zdravie“. U nás 
by to vyznelo skôr ako uráž-
ka, my nehovoríme nič. Tiež 
som bol šokovaný tým, že na 
Slovensku je taká vysoká roz-
vodovosť a veľa ľudí strieda 
aj viac životných partnerov.  
V Číne má rodina, súdržnosť 
a vzájomná pomoc veľkú hod-
notu. Dlho som si nevedel 
zvyknúť na slovenské jedlo, ale 
na druhej strane, veľmi rýchlo 
som si obľúbil výborné sloven-
ské koláče a klobásky.

Ako trávite čas počas vianoč-
ných sviatkov? 

Vianočný čas aj Silvestra 
trávim v rodinnom kruhu,  
s manželkou a deťmi a so slo-
venskou časťou rodiny. Osla-
vovanie európskych Vianoc 
sa mi páči a tiež veľmi rád 
navštevujem Vianočné trhy a 
vychutnávam si ich čarovnú 
atmosféru.

Aké sú vianočné zvyky v Číne? 
Mnoho ľudí v Číne ne-

vie, čo sú to Vianoce a pre-
čo sa oslavujú. My sme ich 
doma nikdy neoslavovali. Je 
to zvykom pravdepodobne 

Prišiel  na pozvanie svojho žiaka a zostal 
tu jedenásť rokov. Dnes so svojou sloven-
skou manželkou a deťmi trávi Vianoce aj   
Silvestra ako riadny Slovák a neodmietne 
dobrý slovenský koláč ani klobásku. Čínsky 
majster kung-fu a taiji Wang Ying Shen,  
zakladateľ školy wushu na Slovensku.

22. decembra - 4. adventná nedeľa: 9. h – nemocnica, 
9.30 – Petržalka, 10.30 – Petržalka - Večera Pánova, 17. h – Petržalka
24. decembra – Štedrý večer: 15.30 a 17. h
25. decembra – 1. sláv. vianočná:  9. h – nemocnica, 9.30 – Petržalka, 
11. h – Rusovce s Večerou Pánovou, 17. h – Petržalka
26. decembra – 2. sláv. vianočná: 9. h – nemocnica, 9.30 – Petržalka 
s Večerou Pánovou
29. decembra – Po Vianociach: 9. h – nemocnica, 9.30 – Petržalka, 
17. h – Petržalka
31. decembra – Silvester:  18. h – Petržalka
1. januára – Nový rok: 9. h – nemocnica, 9.30 – Petržalka, 17. h – 
Petržalka
5. januára – Po Novom roku: 9. h – nemocnica, 9.30 – Petržalka  
s Večerou Pánovou, 17. h – Petržalka
6. januára – Zjavenie Krista: 9. h – nemocnica, 9.30 – Petržalka,  
15. h – novoročný koncert

Služby Božie 
počas vianočných sviatkov
CZ ECAV na Slovensku Bratislava-Petržalka
Evanjelický a. v. Chrám Svätej Trojice, Strečnianska15

Minulú nedeľu sa v Petržalke 
konala po prvý raz motorkár-
ska mikulášska jazda. Podujatie 
zorganizovali dva petržalské 
motokluby spolu so združením 
Mladá Petržalka. Medzi účast-
níkmi boli motorkárski Dedovia 
Mrázovia, Santa Clausovia, ale 
aj jeden sob, čert a anjel. Domi-
nantou sprievodu bol svätý Mi-
kuláš, ktorý mával okoloidúcim 
z korby terénneho auta. Jazda 
približne na 20 motocykloch 
sa začala pri petržalskom hy-
permarkete a po prebrázdení 
petržalskými ulicami sa sprie-

Mladopetržalský MotoMikuláš 
vod zastavil na petržalských 
Vianočných trhoch. Tam motor-
kári rozdali deťom sladkosti a 
plno iných drobností. Neskôr sa 
sprievod presunul do OZ Brána 
do života a OZ Lepší svet, kde 
účastníci klientom oboch zaria-
dení priniesli radosť z Mikuláša. 
Hlavným cieľom podujatia bolo 
rozdávanie dobrej nálady, čo sa 
aj podarilo súdiac z tvárí detí i 
okoloidúcich dospelých. Nová 
tradícia je tu, o rok si opäť na-
sadíme brady a vyrazíme do 
petržalských ulíc.  

 (upr)

Na Mikuláša sa neučí, neskúša sa, 
chodí Mikuláš, anjel a čert a v trie-
dach sa rozdávajú sladkosti tým, 
ktorí ho potešia pesničkou, bás-
ničkou. V našej Základnej škole na 
Pankúchovej ulici máme ešte inú 
mikulášsku tradíciu. Kto si chce 
zmerať sily v plávaní a prípadne 

Netradičná tradícia 

vyhrať čokoládového Mikuláša, 
môže sa prihlásiť na Mikulášske 
plavecké preteky. Je to súťaž pre 

žiakov prvého stupňa. Zdat-
ných plavcov pripravuje aj pla-
vecký klub Orca, takže záujem 
súťažiť majú mnohí. Tento rok 
sa na pretekoch zúčastnilo 43 
žiakov v disciplínach – kraul, pr-
sia a znak. Mená víťazov nájdete 
na www.petrzalskenoviny@
gmail.com.

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

VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A MONTÁŽNEHO 
TOVARU PRE PROFESIONÁLOV.

NAJŠIRŠÍ VÝBER PODLÁH 
K OKAMŽITÉMU ODBERU NÁJDETE 
V NOVOOTVORENOM 
PODLAHOVOM CENTRE

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

KOPČIANSKA 89, AREÁL ROSNIČKA

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

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

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 
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ZOBER SI

KORČULE
A POĎ  
NA ZIMÁK!

Vynovená Petržalka obstála so cťou 

Keď ste v lete prevzali vy-
novené mužstvo, tak ste 
povedali, že vás čaká dlhá 
a náročná práca v ťažkých 
ekonomických podmien-
kach. Podľa postavenia  
v tabuľke ste však v tejto vý-
zve obstáli so cťou... 

 Letná príprava bola veľ-
mi krátka, ešte týždeň pred 
začiatkom súťaže sme mali 
okolo mužstva viaceré otáz-
niky, jednako prvé tri zápasy 
vrátane Slovenského pohára 
nám vyšli nad očakávanie. 
Všetky sme vyhrali, pre muž-
stvo to bol dobrý impulz do 
ďalšej práce. Hralo dobre, 
bol to pre nás pekný august. 
Prvá výstraha prišla v domá-
com zápase s Vrábľami, ktorý 

o štyri body viac a vtedy by 
som bol maximálne spokojný. 
Pokiaľ by všetko do seba dob-
re zapadlo aj v zimnej prípra-
ve, tak sme schopní splniť cieľ 
postúpiť do II. ligy. 

Ktorí hráči podávali naj-
stabilnejšie výkony a od 
ktorých ste čakali viac?

 Niektorí futbalisti podáva-
li ustálené výkony, v prvom 
rade si pochvalu zaslúži Prin-
ce Ofori, ktorý sa po zranení 
dostal do dobrej športovej 
formy. Takmer v každom zá-
pase hral najlepšie, ako vedel, 
v komplexe tých pätnástich 
kôl odviedol dobrú prácu  
a som presvedčený, že sa zno-
va vráti na ligovú scénu. Ka-

ké góly, postihli ho rodinné 
problémy, vynechal tréningy  
a to prispelo k tomu, že sa 
nevedel skoncentrovať na zá- 
pasy. Čakal som od neho väč-
ší počet gólov, keby dal o päť 
viac, bol by som s ním spokoj-
ný, ale viete, ako je to s útoč-
níkmi... Nakoniec s ním vede-
nie klubu rozviazalo kontrakt. 
 
Čím si vysvetľujete, že Petr-
žalke sa darilo viac doma 
ako vonku?

 Na domácom ihrisku pred 
našimi priaznivcami sme sa 
chceli vždy ukázať v dobrom 
svetle. Veľká zodpovednosť 
hráčom troška zväzovala 
nohy, takisto sa nám menej 
darilo proti konsolidovaným 
obranám súperov. Nevedeli 
sme ich dostatočne zlomiť, 
lepšie sa nám hralo vonku, kde 
sme ťažili z brejkov. Máme na 
to vhodné typy hráčov, ako sú 
Kolony, Gligič, Cingel a ďalší. 
Na súperových ihriskách sme 
hrali uvoľnenejšie, pravda, 
naposledy v Nemšovej sme 
nevyužili šesť gólových šancí,  
a preto sme prehrali. 

Viete s odstupom času 
vysvetliť, prečo ste doma  
v bratislavskom derby tak 
vybuchli so Slovanom B? 

 Bol to z našej strany veľmi 
zlý zápas. Urobili sme v ňom 
veľa zbytočných chýb. Pravda, 
už v tomto derby sa ukázalo, 
že väčšina našich chlapcov 
pracuje a na tréningy cho-
dili unavení a ich výkonnosť 
začala klesať. V tomto ama-
térskom futbale je veľmi dô-
ležitá účasť na tréningoch, 
lenže viacerí hráči ich kvôli 
pracovným povinnostiam  
a aj z rodinných dôvodov 
začali postupne vynechávať. 
Navyše už nebolo tak dlho 
svetlo a ani také kvalitné teré-
ny. Herný štýl mužstva začal 
strácať kvalitu. 

Futbalisti FC Petržalka 1898 skončili v jesennej časti III.  ligy skupina západ 
na peknom piatom mieste, čo znamená, že oproti vlaňajšku sa veľmi zlepšili, 
lebo vtedy im patrila posledná priečka. O prvej polovici súťaže sme sa poroz-
právali s trénerom Tomášom Medveďom.

 
Akú má III. liga skupina 
západ úroveň, prospieva jej 
veľká vyrovnanosť na čele 
tabuľky?

 Myslel som si, že prvých 
päť mužstiev bude jasne do-
minovať a ďalšie budú za nimi 
o dosť zaostávať. Lenže realita 
je iná, tímy pod nami bodové 
straty zo začiatku vyrovnali a 
postupne sa na nás doťahujú. 
Tabuľka je poriadne natlače-
ná, jar teda bude veľmi ťažká a 
zaujímavá, jedine Piešťany sú 
o také dve triedy slabšie. 
 
Dokedy budete trénovať a 
kedy začnete so zimnou prí-
pravou?

 Do konca tohto mesia-
ca využijeme telocvičňu na 
ulici M. C. Sklodowskej v 
našom areáli a niekoľko tré-
ningov absolvujeme aj na 
Polygrafe, lebo naši podpo-
rovatelia nám svojpomocne 
urobili umelé osvetlenie. So 
zimnou prípravou začneme 
10. januára. 

V stredu 27. novembra sa 
na valnom zhromaždení FC 
Petržalka 1898 rozhodovalo 
o ďalšom smerovaní klubu, ale 
ako nám povedal jeho prezi-
dent Rastislav Kunst, do kon-
ca roka by malo byť jasné akou 
cestou sa vydá. Bola by veľká 
škoda, keby kvôli vážnym eko-
nomickým problémom musel 
odohrať jarnú časť s pozme-
neným mužstvom a nemohol 
by tak bojovať o účasť v II. lige. 
Petržalka si totiž zaslúži aspoň 
takúto súťaž!

Milan Valko
foto: archív Tomáš Medveď

sme prehrali, a vtedy sa nám 
vypomstili malé chyby. Mys-
leli sme si, že sa nám nemôže 
nič stať, ale tento súboj nám 
ukázal, že keď nebudeme na 
každom poste tvrdo praco-
vať, tak nie sme až takí dobrí.  
V pohárovom zápase so Zla-
tými Moravcami aj napriek 
prehre sme hrali ako vyme-
není. Potom prišli zápasy, 
ktoré sme až na ďalší domáci 
so Slovanom B zvládli, zato 
vôbec sa nám nevydaril záver 
jesene. Z posledných troch 
kôl sme získali iba bod, čo ma 
veľmi mrzí a urobili tak zlú 
škvrnu na tom dobrom počí-
naní po väčšinu jesennej časti. 
Keď však v globále zhodnotím 
prvú časť súťaže a uvedomím 
si, že s nanovo zloženým muž-
stvom sme skončili na piatom 
mieste, tak u mňa prevládajú 
pozitívne pocity. Pravda, rátal 
som s tým, že budeme mať  

pitán Matej Klenovský hral 
veľmi dobre v prvej polovici 
jesennej časti. Potom ho po-
stihlo hlúpe vylúčenie v No-
vom Meste, takisto aj svalové 
zranenia a súťaž dohrával v 
úplnom inom rozpoložení 
ako na začiatku. Samozrej-
me, od niektorých hráčov 
som čakal viac, verím však, 
že si to uvedomia a začnú na 
sebe pracovať. Iní ma zasa 
príjemne prekvapili, stále je 
však dosť možností na to, aby 
sa hráči nad sebou zamysleli  
a v jarnej časti hrali lepšie. 
 
Nechýba vám troška taký 
hráč, ktorý by dal za jeseň 
aj 10 gólov?

 Nádeje sme vkladali do 
Milana Vukoviča, žiaľ, prišiel 
nerozohraný, hoci má dis-
pozície na to, aby hral vyššiu 
súťaž. Keď sa dostal do sľub-
nej formy a strelil aj neja-

Keď v globále zhodnotím prvú časť súťaže 
a uvedomím si, že s nanovo zloženým 

mužstvom sme skončili na piatom mieste, 
tak u mňa prevládajú pozitívne pocity 

Organizátori upozorňujú náv-

števníkov, že maximálny počet 

korčuľujúcich 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 

budú môcť užívať nasledovne: 

Súťaže, darčeky  

aj silvestrovská diskotéka 

čakajú na všetkých 

korčuliarov na zimnom 

štadióne v Ovsišti, kde 

najväčšia bratislavská 

mestská časť v spolupráci  

s prevádzkovateľom štadió- 

na DAMP, spol. s r.o., 

pripravili vianočný darček  

v podobe verejného 

korčuľovania zadarmo. 

• 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
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Na majstrovstvách sveta v karate, orga-
nizovaných svetovou asociáciou WTKA 
v talianskej Carrare, sa zúčastnili v rámci 
reprezentácie Slovenskej republiky aj 
zástupcovia petržalského karate klubu 
Seiken Bratislava. Z počtu viac ako 
3-tisíc pretekárov, pochádzajúcich zo 
64 krajín nás potešili vynikajúce výsled-
ky troch petržalských pretekárov. Počas 
náročných troch dní kvali� kácií bojovali 
o miestenku vo � nále v kategóriách kata 
a kobudo. Ich niekoľkoročná príprava sa 
nakoniec pretavila na zlato v 12 kategó-
riach, kde si odnášajú tituly majstrov sve-
ta. Celkovo sa na stupne víťazov postavili 
25-krát.

Lucia Liptáková (16 rokov) si vybo-
jovala päťkrát titul majsterky sveta a 
jeden titul vicemajsterky sveta. Martin 
Kolčák (15 rokov) získal titul majstra 
sveta v štyroch kategóriách, v štyroch 
kategóriách získal titul vicemajstra sveta 
a trikrát skončil na treťom mieste.

Adam Musil (13 rokov) sa stal dvojná-
sobným majstrom sveta, štvornásob-
ným vicemajstrom sveta a dvakrát bol 
ocenený bronzovou medailou.

KK Seiken Bratislava nemal svojho 
zástupcu iba medzi pretekármi. Naša 
hlavná trénerka Erika Letková pôsobila 
na týchto majtrovstvách sveta ako kouč 
slovenskej reprezentácie. Tá našich maj-
strov pripravovala intenzívne na vrchol 
sezóny už niekoľko mesiacov pred sa-
motným šampionátom. Tento obrovský 
úspech zasiahol aj všetky deti trénujúce 
u nás. Uvedomili si, ako sa zo svojích 
rovesníkov, ktorí začínali pred pár rokmi 
v rovnakej telocvični, stávajú ich vzory. 
Táto motivácia je prísľubom do ďalších 
rokov, že nájdeme a vychováme ďalšie 
talenty, ktoré nás môžu reprezentovať na 
najvyššej úrovni. 

A čo by vám chceli novopečení maj-
stri odkázať? Stojí to veľa potu, driny a 
vytrvalosti. Ale ten pocit stáť na stupni 
víťazov, keď vám odovzdávajú zlatú 
medailu za zvukov slovenskej hymny, 
je neopísateľný. Nakoniec ďakujeme za 
prípravu a nomináciu na svetový šampi-
onát reprezentačnému trénerovi sloven-
skej federácie karate. 

Peter Sulka

Majstrov sveta 
v karate 
má aj Petržalka 

TJ BUDO vo svojom fachu ani zďale-
ka nie je nováčikom, keďže tento rok 
oslávil krásne 25. výročie svojej exis-
tencie. V roku 1988 vznikol spojením 
oddielov TJ Slávia Medik, Filozof, Du-
naj a SVŠT. Súčasným predsedom od-
dielu a zároveň aj jedným z úspešných 
trénerov je Henrich Kreuzer. Prevažnú 
časť cvičencov tvorí mládež, no nájde 
sa aj skupinka cvičiacich seniorov. 
Oddiel TJ BUDO cvičí v priestoroch 
malej a veľkej telocvične Základnej 
školy na Tupolevovej ulici v Petržalke. 
Tréningy sa začínajú spoločnou roz-
cvičkou, po ktorej sa cvičenci rozdelia 
do skupín podľa vyspelosti. Súčasťou 
tréningu je precvičovanie kihon (ná-
cvik postojov, krytov, úderov a ko-
pov), kata (simulácia bojových situá-
cií),  kumite (nácvik súboja s jedným 
či viacerými partnermi), ale aj kobuda, 
čo je cvičenie so zbraňami. Zaujímavé 
je, že kobudo vzniklo na Okinave ako 
umenie sebaobrany prostých roľníkov, 
ktorí v minulosti nesmeli nosiť zbra-
ne. Zbrane používané pri tomto špor-
te pochádzajú zo sedliackeho dvora, 
napr. bo - palica, eku - tradičné oki-
navské veslo. 

Profesionálny prístup trénerov 
Aleny Segešovej, Ľudovíta Divinca a 

Henricha Kreuzera vyformoval z via-
cerých cvičencov oddielu TJ BUDO 
majstrov Slovenska, víťazov Pohára 
federácie, ale aj majstrov sveta. Me-
dzi úspešných trénerov sa zaradili aj 
samotní majstri sveta a Európy, ktorí 
dnes odovzdávajú svoje skúsenosti 
mladším kolegom. Takým je napríklad 
Marek Byrtus. 

Na prelome októbra a novembra sa 
na Majstrovstvá sveta WTKA v Ta-
liansku vybrala aj slovenská výprava, 
v ktorej nechýbali ani niektorí členo-

via oddielu TJ BUDO. V meste Marina 
di Carrara sa darilo všetkým trom pre-
tekárom z  petržalského oddielu. Stel-
ka Maštalská, Jakub Lebeda a Marco 
Uhrín, tieto tri talenty priniesli domov 
zlaté medaily a tituly majstrov sveta. 
Stelka Maštalská je majsterkou sveta 
v kategórii kata - 8-12 r., Jakub Lebeda 
sa stal majstrom sveta v kategórii kata 
team 16-18 r., a Marco Uhrín si dokon-
ca domov priniesol dva majstrovské ti-
tuly v kategóriách Point kumite 10-12 
r. a Point team 13-15 r. Okrem titulov 
majstrov sveta získali aj viaceré ocene-
nia vicemajstrov. 

Petržalka mala v Taliansku zastú-
penie nielen v pozícii pretekárov, ale 
aj na rozhodcovských postoch, kde sa 
predstavili Alena Segešová a Daniel 
Baran. Petržalčania môžu byť hrdí na 
talentovaných cvičencov oddielu TJ 
BUDO, ktorí tak úspešne reprezen-
tujú Slovensko, Bratislavu, ale aj našu 
Petržalku. Ak by ste sa chceli stať ich 
súčasťou, ste vítaní, či už spadáte do 
kategórie detí alebo seniorov. A my 
želáme celému oddielu veľa šťastia 
a úspechov počas celej sezóny, ale hlav-
ne v prebiehajúcom Pohári federácie.

Adriána Babinská
foto: archív BUDO

Dnešná doba a súčasný životný štýl prinášajú 
do našich životov notebooky, tablety, mobily 
a s nimi sa aj fyzická aktivita mnohých ľudí 
premieňa na surfovanie vo virtuálnych 
svetoch. To však ani zďaleka neplatí pre 
členov petržalského oddielu TJ BUDO, 
ktorý sa venuje bojovému umeniu karate 

Iba s nami zažiješ, čo je to
GURMÁNSKY PÔŽITOK

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

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

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

Iba s nami zažiješ, čo je to
GURMÁNSKY PÔŽITOK

Utorok - Sobota: 10.00 - 22.30 hod.

JASOVSKÁ 2, BRATISLAVA - PETRŽALKA
, 0948/777401, 0948/777402

GURMÁNSKY PÔŽITOK

Talenty z TJ BUDO 
priniesli majstrovské tituly

Zľava: Stelka Maštalská, 
Jakub Lebeda, Marco Uhrín

Stelka Maštalská, Jakub Lebeda a Marco Uhrín

Na fotografi i je Marco Uhrín


