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  PETRŽALSKÉ NOVINY

Býva zvykom, že v tom, čo odchádza, čo končí, 
hľadáme viac to krajšie, príjemnejšie ako to nepekné 
a nemilé. Napokon, aj spisovateľ Gore Vidal napísal, 
že minulosť je jediným miestom na svete, kde sa 
cítime dobre, lebo už bola, už sa nič nemôže stať... 

Býva zvykom, že v tom, čo odchádza, čo končí, 
hľadáme viac to krajšie, príjemnejšie ako to nepekné 

Čo už bolo a čo ešte bude
(vianočne aj novoročne) 

Vaša redakcia PN 

Šťastia, zdravia, 
pokoj stály 
a nech sa nám 
v Petržalke 
všetkým 
dobre darí! 

Práve pre túto istotu vyberáme 
z koša prežitého zväčša to, čo 

teší a odhŕňame bokom, čo zabolelo. 
Na to druhé sa usilujeme čo najskôr 
zabudnúť, vytrieť z mysle zlé chvíle, 
konfl iktné situácie s blízkymi i cudzí-
mi ľuďmi, ktoré nám nadelila náhoda, 
alebo sme boli do nich vtiahnutí, či 
sme ich vyvolali. Potláčame v sebe, 
čo nám v konaní vecne či vzťahovo 
nevyšlo, čo sme však v istom okami-
hu považovali za najdôležitejšiu vec, 
udalosť, rozhodnutie. Pre seba i pre 
svet - teraz alebo nikdy!

S odstupom času dostalo to veľké, 
zlé a neprekonateľné len nálepku ne-
významnej,  bezvýznamnej epizódy, 
ktorá sa stala a odstala. A my sa oci-
táme v chvíľkovom zahanbení, ako 
nás zaskočila, zmohla, akí sme boli 
vtedy slabí. Ale aj takáto „nesila“ patrí 
do nášho života. Preto si skôr a rad-

Prvákov čaká  
zápis do školy 

A je to tu! Budúci prváci po prvý 
raz prídu do „svojej“ školy. Ešte 
síce bez učebníc, zošitov a pier, 
ale o to slávnostnejšie. Zápis detí 
do 1. ročníka ZŠ sa v petržalských 
školách uskutoční 23. a 24. januára 
2015. V piatok od 15. do 18. h 
a v sobotu od 8. h do 12. h.   

Budeme lepší. 
Bude nám lepšie?
Skúste si na chvíľu predstaviť, že sa 
všetkým naplnia všetky predsavzatia.  
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Zatvorená poradňa 

Bezplatná právna poradňa bude 
od 15. decembra do 7. januára 
zatvorená. Najbližšie sa Petržal-
čania môžu prísť opäť poradiť 
v pondelok, 12. januára, v čase 
od 13. do 17. h.

šej premietame zo vzdialenej i blíz-
kej minulosti a v rôznych situáciách 
stretnutia s úžasnými ľuďmi - prajný-
mi, múdrymi a činnými. A Petržalka 
takých má. A nemálo. Ako zabrali, čo 
a koľko toho dali za seba celej mestskej 
časti, keď sme plánovali, rozhodova-
li, robili aj sa preli. Ako nezutekali, 
vydržali, stáli po boku, konali. Teraz 
bez delenia, či výsledkom malo byť 
petržalské áno alebo nie. Či to bola 
reč slov a činov o električke, plavárni, 
zatepľovaní panelákov, parkoviskách, 
detských ihriskách, kvetinových zá-
honoch, ale aj o tých obyčajných 
lavičkách a najobyčajnejšom kosení 
trávy či odhŕňaní snehu, všeobec-
ne každodennej čistote. Takých ľudí 
a v takých situáciách vidím... Prečo 
však o tom takto a teraz?    

Keď nastal čas adventu, naša mama 
akoby mimochodom poznamenala: 

A zasa budú Vianoce. A my, deti, sme 
si až v tej chvíli naplno uvedomili ce-
loročnú samozrejmosť ako hodnotu 
výročnej výnimočnosti. Že i nám, tak 
ako mnohým iným, je Bohom, osu-
dom i šťastím zasa dopriate, že sme 
spolu. Rodina, partneri, priatelia. 

Pokračovanie na 7. strane 
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V areáloch škôl 
osádzajú  
vtáčie búdky 
V Petržalke podporujú 
vytváranie hniezdnych 
možností predovšetkým 
pre chránené živočíchy, 
akými sú netopiere a 
dažďovník obyčajný. Na 
takejto ochrane životné-
ho prostredia sa dohodli 
petržalská samospráva 
s Bratislavským regio-
nálnym ochranárskym 
združením. 

Búdky, ako nové možnosti 
hniezdenia, osádza Bratislav-
ské regionálne ochranárske 
združenie v areáloch troch 
základných škôl. Financie na 
túto aktivitu poskytla mest-
ská časť Petržalka. Hlavným 
cieľom spoločného projektu 
je vytvorenie prirodzeného 
prostredia a podpora hniez-
dnych možností chráne-
ných druhov živočíchov, čím 
aj Petržalka prispeje k biodi-
verzite a ochrane životného 
prostredia. Ďalším cieľom je 
priblížiť deťom základných 
škôl živočíchy v ich prirodze-
nom prostredí a nenásilným 
spôsobom prebudiť ich záu-
jem o ochranu prírody. 
Búdky vytvoria pre netopie-
re a dažďovníky náhradný 
biotop tým, že nahradia 
hniezdnu dutinu. Vtáky si 
do búdky môžu nanosiť 
materiál, zniesť vajíčka a vy-
viesť mláďatá už budúci rok. 
Búdky sú bezúdržbové a 
kontrolovateľné voľným 
okom. Žiaci tak môžu sle-
dovať celodennú aktivitu 
vtákov a netopierov, hneď 
ako obsadia osadené búdky. 
Následne sa o živočíchoch 
a ochrane prírody budú 
rozprávať na prednáškach 
s odborníkmi. Prednášky 
zaradila samospráva do vy-
učovacieho procesu v spo-
lupráci s riaditeľmi škôl. Prvé 
búdky sú už osadené na 
budove Základnej školy na 
Budatínskej ulici a do konca 
novembra pribudnú ďalšie 
na školách na Dudovej a 
Tupolevovej. Na každej zo 
spomenutých škôl bude 12 
búdok pre dažďovníky a 2 
pre netopiere.

(tod) 

Riaditeľkou ZŠ Černyšev-
ského sa stala Mgr. Magda-

léna Benková. Je absolventkou 
Pedagogickej fakulty v Nit- 
re, celý svoj profesionálny 
život pôsobila ako pedagóg, 
najprv v materských školách, 
neskôr v základnej škole.  
V mestskej časti Bratislava-Pe-
tržalka pôsobí od roku 1988, 
najprv ako učiteľka I. stupňa, 
od roku 1991 ako zástupkyňa 
riaditeľa a neskôr ako riadi-
teľka ZŠ Černyševského. Za 
riaditeľku MŠ Jankolova bola 
vymenovaná PaedDr. Dana 
Lacková. V roku 2008 na Pe-
dagogickej fakulte UK kated-
re predškolskej pedagogiky 
a elementárnej pedagogiky 
úspešne absolvovala odbor 
predškolská pedagogika a v 
roku 2011 úspešne vykonala 
rigorózne skúšky a získala titul 

doktor pedagogických vied. V 
školských službách pôsobí od 
roku 1987, naposledy ako uči-
teľka MŠ na Kolískovej ulici 
v Bratislave. Mgr. Daniela Pe-
tríková, absolventka Pedago-
gickej fakulty UK v Bratislave, 
pôsobí v mestskej časti Brati-
slava-Petržalka od roku 1988 
najprv ako učiteľka v ZŠ Pan-

kúchova a od roku 1991 ako 
riaditeľka na ZŠ Pankúchova, 
kde bude vo svojej práci po-
kračovať. Pani Petríková je au-
torkou učebníc literatúry pre 
5.- 9. ročník a lektorkou učeb-
níc literárnej výchovy. Pani ria- 
diteľka Mgr. Mária Šášiková 
je absolventkou Pedagogickej 
fakulty UK, ktorú skončila  

v roku 2003 štátnou závereč-
nou skúškou z odboru pred-
školská pedagogika. V mest-
skej časti Bratislava-Petržalka 
pôsobí od roku 1988, s krát-
kym prerušením na dva roky, 
najprv ako učiteľka a od roku 
1998 ako riaditeľka MŠ Rov- 
niankova. Na základe výsled-
kov konania ju výberová ko-
misia navrhla opäť na post ri-
aditeľky na päťročné funkčné 
obdobie. 

Všetkým vymenovaným ria-
diteľkám zaželal starosta spolu 
s vedúcou oddelenia školstva, 
kultúry a športu Veronikou 
Redechovou, veľa zdravia, 
pracovných aj osobných úspe-
chov, veľa pokoja a spokojnosti 
pri napĺňaní svojho poslania, 
ale predovšetkým spokojnosť 
žiakov, detí a ich zákonných 
zástupcov.           (miš)

Starosta vymenoval štyri riaditeľky škôl
Mestská časť Petržalka z titulu končiaceho sa funkčného obdobia riaditeľov ZŠ Černyšev-
ského a Prokofievova a MŠ Rovniankova a Jankolova vyhlásila výberové konania, ktoré boli 
úspešné a rady škôl navrhli starostovi Vladimírovi Bajanovi vymenovať do funkcií riaditeľov 
úspešných uchádzačov. Starosta slávnostne vymenoval nové riaditeľky a odovzdal im meno-
vacie dekréty.

Okrem iného poslanci sta-
novili presné pravidlá 

čistenia verejných priestran-
stiev, povinnosti vlastníkov, 
nájomcov či užívateľov pozem-
kov, ale aj správcov bytových 
domov. Samospráva pristúpila  
k spresneniu povinností a za-
definovaniu priestorov z dôvo-
du nejednoznačnosti pôvod-
ného znenia VZN, čím vznikali 
spory o tom, kto z oprávne-
ných sa má o čistotu verejné-
ho priestranstva postarať. Od 
novej úpravy si sľubuje skva-
litnenie poskytovaných služieb 
aj počas zimy. Zimnú službu 
vykonáva mestská časť pro-
stredníctvom svojej príspev-
kovej organizácie – Miestneho 
podniku verejnoprospešných 
služieb (VPS) – od 15. novem-
bra do 15. marca nasledujúce-
ho roku. Posypový materiál je 
uskladnený v objeme 50 ton. 
O čistotu sa bude starať deväť 
strojov, dve dispečerské vozid-
lá a tri obslužné vozidlá. V po-

hotovosti bude podľa potreby 
dvadsať zamestnancov. Počas 
zimnej služby sa mestská časť 
musí postarať o chodníky po-
zdĺž komunikácií III. triedy a 
priľahlých parkovísk vedúcich 
k materským a základným ško-
lám, zdravotným zariadeniam, 
zastávkam mestskej hromad-
nej dopravy, domovom sociál-
nych služieb, ale aj o prístupo-
vé komunikácie k nemocnici  
na Antolskej ulici, to všetko  
v celkovej dĺžke viac ako 30 
kilometrov. Aby sa aj obyva-
telia mohli zorientovať, kto sa 
má postarať o čistotu chodní-
kov a komunikácií, pripravila 
mestská časť prehľadnú mapu  
s farebne rozlíšenými verejný-
mi priestranstvami. 

Na Mape zimnej služby sú 
vyznačené komunikácie III. 
triedy, ktorých čistenie zabez-
pečuje mestská časť prostred-
níctvom VPS a komunikácie 
IV. triedy (chodníky), ktorých 
zimnú údržbu zabezpečujú 

podľa platného VZN č. 2/2014 
buď správcovia nehnuteľnos-
tí, alebo mestská časť. Rozsah 
prác zimnej služby je navrhnu-
tý tak, aby sa občan bezpečne 
dostal na zastávku autobusu 
a do dôležitých objektov a in-
štitúcií (zdravotné stredisko, 
škola, škôlka, dom sociálnej 
starostlivosti a pod.). 

Od tohto kroku si samosprá-
va sľubuje nielen efektívnejšie 
využívanie mechanizmov ur-

čených na posyp a odhŕňanie 
snehu, ale aj lepšiu informo-
vanosť obyvateľov pred blížia- 
cimi sa zimnými mesiacmi. 
Obyvateľom je k dispozícii te-
lefonická linka zimnej služby 
0905 902 254, na ktorú sa Pe-
tržalčania môžu obrátiť celých  
24 hodín. Cieľom samosprávy 
je skvalitniť poskytované služ-
by počas zimných mesiacov, 
preto uvíta všetky postrehy a 
podnety od obyvateľov. Mapu 
rozošle mestská časť všetkým 
správcom so žiadosťou o zve-
rejnenie na informačných ta-
buliach bytových domov.

(tod)

Na zimu je samospráva pripravená
V marci nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) 
mestskej časti o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Petržalky.

Vyhlasovateľom súťaže je 
každý rok Úrad pre norma-

lizáciu, metrológiu a skúšob-
níctvo SR. Petržalka tak získala 

ocenenie, ktoré úzko súvisí 
s implementáciou manažér-
stva kvality prostredníctvom 
modelu CAF v podmienkach 

Petržalka získala ďalšie ocenenie
Mestská časť Petržalka sa úspešne zapojila do 15. ročníka 
súťaže Národná cena SR za kvalitu 2014. Starosta Petržalky 
Vladimír Bajan a prednosta miestneho úradu Miroslav Šte-
fánik si 20. novembra v historickej budove Národnej rady 
SR prevzali za prítomnosti prezidenta Slovenskej republiky 
Andreja Kisku Ocenenie za zlepšenie výkonnosti. 
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Len v septembri a novembri ponúkol se- 
niorsky súbor Petržalčanka svoje predsta-
venie Svadba v Petržalke na šiestich pó- 
diách. V tomto roku sa mu podarilo prera-
ziť za hranice Petržalky, ale účinkoval  
aj mimo Bratislavy! 

Súbor Petržalčanka 
ide ďalej

Stovky hodín, ktoré spevá-
ci a speváčky stvárňujúci 

nevestu, ženícha, starejšieho, 
kmotry, kamarátky, kamará-
tov a ostatných svadobčanov 
strávili počas celého roka na 
nácvikoch v Kultúrnom dome 
Zrkadlový háj, priniesli svoje 
ovocie: potešili srdcia publika, 
rozospievali ho, roztlieskali a 
takmer roztancovali.

O tom a všeličom inom, 
na rozlúčkovom stretnutí 
pred pár dňami hovorila du-
ša súboru Alžbeta Korbelo-
vá. „Ďakujem všetkým, ktorí 
sa na projekte zúčastnili, ale-
bo mu svojím prispením po-
mohli uzrieť svetlo sveta. Je-
ho osnovateľom som bola ja, 
no bez vašej obetavej spolu-
práce, obdivuhodnej aktivi-

ky usmerňovali pani učiteľky. 
Zdobené perníky, vrecúška z 
látky a papiera na darčeky pre 
blízkych, krásne zdobené ma-
lé vianočné stromčeky z prí-
rodných materiálov, svietniky 
z druhotných surovín na sláv-
nostné chvíle, ale aj maľované 
ozdôbky zo sadry a skla, bo-

te a ochote venovať mu kus 
svojho života a srdca, by bo-
la všetka moja snaha már-
na,“ povedala. Vďaka patrí aj 
autorom scenára, réžii, hu-
dobníkom a podporovate-
ľom, predovšetkým staros-
tovi Vladimírovi Bajanovi, 
poslancom miestneho za-
stupiteľstva a vedúcemu Pe-
tržalských kultúrnych zaria-
dení Petrovi Litomerickému. 
„Bez ich pomoci by sme dnes 
neboli tam, kde sme,“ zhod-
notila A. Korbelová.

Hudobno-dramatické pás-
mo si pozreli okrem Petržal-
čanov aj Dúbravčania, Pezin-
čania a Karlovešťania. Už  
14. januára ho uvidia seniori 
v Lamači.

Text a foto: (ak)  

Takto sa rozlúčkové stretnutie začínalo...

Pre väčšinu členov pedago-
gického zboru ZŠ Holíčska 50 
mala pracovný charakter. Ad-
vent navodil v škole vianočnú 
atmosféru výrobou vianoč-
ných sladkostí a ozdôb z jed-
noduchých materiálov. Mali 
sme tvorivé dielne. Tvorili ro-
dičia a ich ratolesti, metodic-

li odmenou pre každého, kto 
prišiel zmysluplne stráviť so-
botný voľný deň do našej ško-
ly. Atmosféru dotváral teplý 
vianočný punč, ale aj mož-
nosť zaplávať si so svojou ra-
tolesťou v školskom bazéne, 
zahrať si s majstrami šachu, 
resp. vyblázniť sa s kamarát-

Vianočný knižný punč
Miestna knižnica Petržalka už po 
tretí raz pripravila pre svojich čita-
teľov a hostí predvianočné stret-
nutie so slovenskými autorkami 
obľúbených románov, ktoré si pra-
videlne nachádzajú miesto medzi 
najobľúbenejšími knihami v našej 
knižnici. Knižnica sa takto pripojila 
k programu Vianočná Petržalka. 

Na Vianočný knižný punč, ako via-
nočnú akciu nazvali, prijali pozvanie 
spisovateľky Lenka Riečanská, Silvia 
Antalíková a Adriana Krištofíková a mi-
lým hosťom bola herečka Zuzka Tluč-
ková, ktorá pokrstila novú knihu Leny 
Riečanskej s názvom Nikdy mi nebolo 
lepšie. Adriana Krištofíková priblížila 
čitateľom svoju najnovšiu knihu Keď 
utiecť, tak s tebou, Silvia Antalíková 
zasa Raciolásku. Porozprávali aj o tom, 
ako sa v ich rodinách prežíva advent-
né obdobie, o tom, akým darčekom 
by sme urobili radosť našim blízkym. 

Miestna knižnica Petržalka praje 
všetkým svojim čitateľom a priazniv-
com krásne prežitie predvianočného 
adventného obdobia, aby ste si našli 
čas na rodinu, na seba samých, na 
stretnutia s ľuďmi ktorých máte radi. 

(upr)

Nebola to bežná sobota, akú si vie predstaviť každý, kto po 
pracovných dňoch chce oddychovať a vychutnávať chvíle voľna 
s rodinkou, resp. pri svojich záľubách. 

Tvorili sme s rodičmi

miestneho úradu. „Naše ak-
tivity sú pod prísnym dohľa-
dom Petržalčanov a odbornej 
verejnosti. Získanie prestíž-
neho ocenenia od národnej 
autority je pre nás signálom, 
že svoju prácu a službu ve-
rejnosti robíme správnym 
spôsobom. Zároveň je to 
pre nás záväzok a motivácia 
nepoľaviť vo svojom úsilí a 
využívať všetky príležitosti 

na urobenie ďalších krokov 
a aktivít spojených s trvalým 
zlepšovaním,“ povedal staros-
ta Vladimír Bajan.

Petržalka získala za posled-
né obdobie niekoľko pozitív-
nych hodnotení od viacerých 
inštitúcií. Okrem Ocenenia za 
zlepšenie výkonnosti získala 
od Úradu pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo 
SR aj titul Efektívny používa-

teľ modelu CAF (máj 2013). 
V rebríčku Otvorená samo-
správa, ktorý spracováva Or- 
ganizácia Transparency In-
ternational Slovensko, sa Pe-
tržalka umiestnila najlepšie 
zo všetkých bratislavských 
mestských častí. Miestnu sa-
mosprávu hodnotila aj reno-
movaná agentúra European 
Rating Agency, a. s., ktorá jej 
priradila hodnotenia A- teda 

stabilný výhľad. Samosprá-
va sa podľa tejto agentúry 
od ostatného hodnotenia 
z roku 2006 zlepšila, vtedy 
mala hodnotenie BBB+. Pod-
ľa agentúry vedenie mest-
skej časti dlhodobo vytvára 
transparentné prostredie pre 
výkon svojich funkcií a pravi-
delne pracuje na zvyšovaní 
svojej transparentnosti. 

(upr)

mi v telocvični. Veľký záujem 
o takúto aktivitu je pre našu 
školu potešením a záväzkom, 
aby sme takéto spoločné „ro-
dinné“ podujatie robili častej-
šie. Najbližšie, azda, už pred 
sviatkami jari. 

Jozef Varga, 
riaditeľ školy

Kam s vianočnými 
stromčekmi?
Spoločnosť OLO už tradične zabez-
pečí bezplatný zber a odvoz vianoč-
ných stromčekov od 12. januára do 
28. februára. Dôkladne odzdobené 
stromčeky stačí uložiť k zberným ná-
dobám alebo ich môžete odovzdať v 
zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej 
ceste 2. Po tomto termíne sú stromče-
ky už súčasťou zmesného komunál-
neho odpadu.  (upr)

... a takto sa končilo.
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HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

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

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

PÔŽIČKA 
jednoducho a rýchlo 

0905 650 352
www.vasapozicka.eu

Čakáme Vás v Petržalke 
na Lužnej ulici č. 10 

Predajňa ZDRAVÝ ŽIVOT VITAFIT

Široký sortiment biopotravín 
a iných výrobkov.

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

 
Kupón na zľavu 10 %

Inzercia
 PRIJMEME UPRATO-
VAČKY Info: 0910 610 378 

PONÚKAME kompletné 
elektroinštalačné práce 
a revízie Nonstop. 
Tel.: 0944 447 969

 GLAZÚROVANIE VANÍ.  
Tel.: 0905 983 602

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

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

 F. KORVETA prijme v BA 
zámočníkov na výrobu brán 
a schodov. Vítaný je vodičský 
a zváračský preukaz. 
Tel.: 0903 422 335

HĹBKOVO TEPUJEM 
Kärcherom. Tel.: 0903 036 620

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka 

22. novembra 
Daniel Marusek - Jana  Kaprálová  
Roman Gukík - Zuzana Mikšíková
Pavel RUŽOVIČ - Monika Slezáková

6. decembra 
Ivan Kolenič – Michaela Judinová
Peter Slovaček – Mária  Muniková
Martin  Kožuch – Mgr. Michaela  Kuníková

Cirkevné sobáše

22. novembra 
Marek Lipka - Veronika Piecková

Ponúkame Vám:
•  okuliarové rámy od 10 eur 
•  okuliarové šošovky 

od 18 eur za pár
•  multifokálne šošovky 

od 80 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

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

podnety, návrhy, reakcie
email: petrzalskenoviny@gmail.com
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Už v januári 
sa o vás postaráme 
na novej adrese
Navštívte nás v našej novej pobočke v polyfunkčnom 
objekte SKYBOX na Pajštúnskej 7.

Na každého čaká malý darček
a navyše súťažíte o nákupné 

poukážky v hodnote 30 €.
 Viac informácií o akcii získate v pobočke.

SKYBOX
Pajštúnska 7

Bratislava
851 02

PBK_05481_inzercia.indd   1 5.12.2014   16:15
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tóne) a účinkovala v množstve 
filmov. Narodila sa v maličkej 
obci Okružná pod najsever-
nejším výbežkom pohoria 
Slanské vrchy, kúsok od Pre-
šova. 
Čím sú pre vás dnes Via-
noce? Ste vy hlavou rodiny, 
ktorá dbá na tradície svojho 
detstva?

Vianoce môjho detstva vo-
ňali inakšie ako teraz. Vôňu 
olúpaného pomaranča, ktorý 
mi Ježiško priniesol pod strom-
ček vedno s rukavicami, dnes 
už ťažko nahradiť. Niežeby 
dnes neboli pomaranče alebo 
rukavice. Len už stratili tú 
magickú vôňu a čaro. Zrejme 
to bude tým, že si ich môžeme 
kúpiť každý deň. Slovenským 
fenoménom bol predvianočný 
pôst, ku ktorému patrila istá 
pokora a očakávanie prícho-
du Ježiška. Dnes majú veci  
a situácie inú hodnotu. Bolo 
by odo mňa sebecké, keby som 
od svojich dospelých detí po-
žadovala, aby sme boli spolu 
práve na Štedrý deň. Majú 
už svoje rodiny a ich nepísa-
nou povinnosťou je vytvoriť si 
svoje Vianoce. Nemám právo 
im niečo porúčať. Keď chce-
me, zavše sa spolu stretneme. 
Mne len ostáva veriť, že si do 
nových rodín z tej našej spo-
ločnej priniesli vôňu olúpa-
ného pomaranča a tajomstvo 
očakávania, ktoré nám nikto 
nevezme ak si ho sami nedá-
me. Povidzce nam pastuško-
ve, co sce vidzeli...

Dnes žije Milka Zimková 
v Bratislave. S manželom vý-

Čím je pre vás vystupovanie 
v monodrámach?

Divadlo jedného herca je pre 
mňa úžasnou šancou ako sa 
stretnúť s ľuďmi. Je to priestor, 
kde neobstojí ani skvelá he-
recká kreácia, ani novátorský 
režijný nápad, ak nie je do 
bodky premyslená myšlienko-
vá výpoveď. Za 37 rokov, čo sa 
môjmu divadlu jedného herca 
venujem, som prešla celé Čes-
ko a Slovensko a hádam všet-
ky európske štáty ma prizvali. 
Hosťovala som v Amerike aj 
Rusku, no najkrajšie zážitky 
a ponaučenia si stále priná-
šam z blízkeho Poľska, kde má 
Divadlo jedného herca dlhú 
tradíciu. Z Vroclavu, Toruňa 
či Varšavy, kde som už roky 
častým hosťom na rôznych 
medzinárodných festivaloch, z 
ktorých som si priniesla (a te-
raz sa trochu pochválim, lebo 
odkedy umrel môj dedko, ma 
už nemá kto chváliť) tri veľké 
ocenenia. Dokonca mi k 35. 
výročiu vydali aj knihu (Milka 
Zimková – slovenská herečka) 
o mojom divadle, ako prvej 
zahraničnej herečke. Napísal 
ju divadelný teoretik a te-
atrológ profesor Miloš Mistrík  
a do poľštiny preložil Tomasz 
Grabiński. Na Slovensku to 
média vrátane Divadelného 
ústavu ani nezaznamenali. 
Ale mňa to až tak „nebantu-
je“. Svoje divadlo budem robiť 
dovtedy, kým za mnou budú 
chodiť diváci.

A diváci jej v poslednú 
novembrovú stredu, keď ju 
hostilo petržalské Kafe Lam-

py, tlieskali až dvakrát. Najprv 
pred nimi, v malom komor-
nom prostredí, pri stíšených 
svetlách, rozohrala tragédiu 
ženy, ktorá odišla za tým, čo 
považovala za životné šťastie, 
v monodráme Bon soir. A vzá-
pätí sa z nešťastnej bohémskej 
manželky bezohľadného filmo-
vého producenta zmenila po-
čas krátkej prestávky na prostú 
východniarku Jolanku. Tá s po-
mocou susedov vydáva dcéru, 
čo sa jej prespala a pritom spo-
mína na svoju mladosť a osud 
prespanky, ktorý má s dcérou 
spoločný (monodráma Neve-
ľo nás idze, neveľo nám treba). 
To aké presvedčivé je herectvo 
Milky Zimkovej dokonale vy-
kresľuje okamih, v ktorom sa 
diváci, strhnutí jej výkonom, 
obrátia dozadu, aby videli fik-
tívnu postavu Janka, ktorému 
adresuje svoju repliku. 
Kde vás diváci najbližšie 
uvidia? 

V piatok, 12. decembra, bu-
dem mať na Novej scéne dru-
hú reprízu predstavenia Naj-
staršie remeslo. A v stredu, 18. 
decembra, hrám v monodrá-
me Angelína v štúdiu Olym-
pia (tiež na Novej scéne).

Milka Zimková je autor-
kou niekoľkých poviedkových 
kníh, z ktorých patrí k najzná-
mejším Pásla kone na betóne. 
Tá získala vzápätí po vydaní 
Cenu Ivana Kraska a o dva 
roky (1982) bola sfilmovaná. 
Okrem prózy píše monodrá-
my pre divadlo, scenáre (v 
roku 1995 bola spoluautorkou 
scenáru k filmu ...kone na be-

Pokora a tajomstvo očakávania – 
v živote aj pod stomčekom

Inšpirujúca dáma - vystupovaním, prejavom aj dielom. Jej 
obľuba v klobúkoch je rovnako povestná ako veta jej filmovej 
hrdinky – nemáš chlopa, nemáš pravdy. Ale len málo z tých, 
čo ju poznajú z filmového plátna, vie, že slovenská spisova-
teľka, scenáristka a herečka Milka Zimková je v prvom rade 
majsterkou monodrámy – divadla jedného herca. 

tvarníkom Milanom Zimkom 
sa rozišli, ale majú spolu dve, 
dnes už dospelé deti, ktoré 
sú tiež umelecky nadané. Syn 
Ondrej je sochár a dcéra Mi-
lina výtvarníčka. Jej obrazy 

zdobili Kafe lampy (ktoré slúži 
aj ako priestor na vernisáže) 
v rovnakom čase keď tam jej 
mama vystupovala.

Michaela Dobríková
foto: archív Milka Zimková
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Za jedným stolom, cítiac ľah-
kosť, príjemnosť, spoločnú praj-
nosť, dobrotu. Nielen pre tie 
darčeky pod stromčekom. Na tú 
chvíľu sme čakali, na ňu sa teši-
li. Na tradíciu, rituál, generačnú 
zvyklosť, čo si nesieme so sebou. 
Čo sme prebrali od rodičov, aby 
sme odovzdali raz svojim de-
ťom.  Ako skutočnosť prijíma-
nú s pokorou, vďakou. S mys-
ľou však na tých, čo neprišli, či 
od nás dočasne, ale aj natrvalo 
odišli. S neobsadenou stoličkou 
a prázdnym tanierom na sto-
le, s medom a oblátkou pre to-
ho, kto by zaklopal na dvere ako 
hosť - v čase núdze. Tak je to v 
nás, tak máme mnohí Viano-
ce v sebe. Ako v rozprávke: že 
aj zlé sa na dobré obráti, kameň 
ožije a ľad sa roztopí. Vianoce a 
to, čo k nim patrí, sú akumulá-
torom, ktorý nás na ďalší a celý 
rok dobíja energiou, citom, ľud-
skosťou. 

Gore Vidal sa nemýli v tom, 
že minulosť už bola a v nej sa 
už nič nemôže stať, ale nesú-
hlasím, že iba v nej by sa mal 
človek cítiť dobre. Nemožno ju 
meniť, možno ju len rôzne po-
menovať. Napr. čo je pre jedné-
ho víťazstvo vo finále Wimble-
donu, pre druhého to je prehra. 
Napriek tomu sa istejšie cítim v 
neistote budúcnosti. Tá sa má 
stať. Aj sa stane. Na rozdiel od 
minulosti ju však možno tvoriť. 
A keď môžeme, tak musíme. 
Hoci každý niekde inde, každý 
v inom. No predsa s neodmys-
liteľnými dávkami a stupňami 
svojej ľudskej energie. Aj preto, 
či práve preto sú každé Via-
noce, že sme a chceme byť a 
žiť pre to čo bude,  pre každý 
nasledujúci rok - úžasné. Nuž 
si vianočné sviatky navzájom 
prajne všetci užime.

Vladimír Bajan,
starosta 

Čo už bolo 
a čo ešte bude
(vianočne 
aj novoročne) 

 Pokračovanie z 1. strany

Petržalské 
vianočné zastavenia  
Petržalka pri príležitosti blížiacich sa svia-
točných chvíľ pripravila vianočný program. 
Tradičné a deťmi obľúbené podujatie Miku-
láš na koči je už za nami. Vianočnú atmosfé-
ru, lásku, vzájomnú blízkosť a porozumenie 
priviezol spolu s anjelom, čertom a petržal-
skými deťmi. Minulý piatok podvečer spo-
ločne rozsvietili vianočný strom na Námestí 
republiky a svetelnú výzdobu v celej Petržal-
ke. Starosta Vladimír Bajan už po tretíkrát 
slávnostne otvoril Petržalské vianočné trhy  
a pozval všetkých na voňavý mikulášsky 
punč a pravé oškvarkové pagáče.  

Petržalčanov už potešilo aj 
Vianočné stretnutie gene-

rácií, na ktorom sa predsta-
vili detské folklórne súbory 
Hájenka, Lúčka, Poleno a se- 
niorské spevácke zbory. Ne-
deľné „folkové“ Vianoce sa 
niesli v romantickej atmosfé-
re mladej speváčky Katky Fel-
dekovej a jej skupiny. Tento ví-
kend prídu mladí vinšovníci 
– deti z materských a základ-
ných škôl – s pásmom vianoč-
ných kolied, tancov a piesní. 
K Petržalke už neodmysliteľ-
ne patrí folklór, ktorý má na 
jej území dlhú tradíciu. Na ná-
mestí vystúpia skupiny Partia, 
Kubánkov sen a Ekonóm. Ne-

deľa bude patriť opäť mladým 
slovenským hudobníkom a in-
terpretom – vianočnú pohodu 
prídu alternatívnou hudbou 
spríjemniť hneď dve skupiny – 
Martina Javor Band a Ivan Če-
redejev Band. 

K sladkému punču a vianoč-
ným dobrotám neodmysliteľ-
ne patria chorály a rozprávky. 
Charizmatický nevidiaci tenor 
Maroš Bango, Cirkevné zbory 
a džezové hudobné duo Voice 
& Guitar spríjemnia všetkým 
posledný piatok pred Štedrým 
dňom. Sobota bude patriť len 
deťom, ktoré sa môžu tešiť na 
rozprávku O deduškovi Mrá-
zikovi v podaní Divadla Bum Bác a ZUŠ Balkánska. Posled-

nú adventnú nedeľu sa pred-
stavia Žiarislav a bytosti, kto-
rí návštevníkom Vianočných 
trhov ukážu, že prírodné du-
chovno je v piesňach a súčas-
ne piesne sú v prírodnom du-
chovne.

Mikuláš, anjel a čert neobi-
šiel ani Miestnu knižnicu. Pre-
kvapenie si pripravila Petržal-
ka aj pre psíkov v spolupráci so 
spoločnosťou Doggie. V oplo-
tenom výbehu na Wolkrovej 
ulici uplynulú sobotu od jed-
nej súťažili a zabávali sa malí aj 

veľkí. V poslušnosti, v behu so 
psom cez prekážky a o najlep-
ší trik. 

Petržalčania si navzájom 
pomáhajú počas celého roka, 
ale predvianočný čas je špe-
ciálnym obdobím, keď ma-
jú ľudia k sebe akosi bližšie  
a preukazujú aj viac súcitu. 
Po Mikulášskej kvapke krvi 
môžu dospelí, ale aj deti, da-
rovať akékoľvek funkčné hrač-
ky, spoločenské hry, športové 
náradie, knihy, stavebnice pre 
deti do 15 rokov. 

(tod)

Novú, interaktívnejšiu formu tradičnej akcie – Daruj hrač-
ku kamarátovi – predstavia 16. decembra v DK Zrkadlová 
háj - od 17. do 20. h - Petržalské noviny pod názvom DAJ 
– BER DEŇ. Darcovia aj obdarovaní nie sú anonymní, ale 
sa spolu stretnú, čím darčeky získajú pre oboch oveľa hlb-
ší zmysel.

V I A N O C E
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Vstali sme z popola
Úspešnú futbalovú jeseň FC Petržalka aka-
démia hodnotí tréner Tomáš Medveď.

Začiatkom roka sa poriadne 
zmrákalo nad petržalským 

futbalom. Odstúpil sponzor a 
mužstvo odohralo jarnú sú-
ťaž III. ligy s dorastencami. 
Na povrch vyplávali obrovské 
dlhy, ktoré v klube zanechali 
predchádzajúci majitelia, ktorí 
sa menili pri kormidle ako na 
bežiacom páse. Reálne hro-
zilo, že mužský futbal v Petr-
žalke zanikne. Populárny klub 
s viac ako 110-ročnou históriou, 
ktorý hral ešte pred pár rokmi 
v skupinovej fáze ligy majst-
rov, musel ísť do konkurzu. Pre 
zachovanie kontinuity petr-
žalského futbalu bolo jedinou 
správnou cestou založiť nový 
klub a začať úplne od začiatku. 
Pre mužov to znamenalo hrať 
V. ligu. 
Čo bolo najťažšie po ozná-
mení, že klub končí a ide do 
konkurzu? 

 Všetci sme vedeli, že ak sa 
nestane zázrak, nie je šanca 
klub udržať. Po odohratí jarnej 
časti zavládla absolútna apatia 
a tma. Horšie to už byť ne-
mohlo. Budúcnosť mužského 
futbalu v Petržalke bola v ne-
dohľadne.
Napokon prišlo k vzkriese-
niu...

nám prišli vypomôcť aj skúse-
ní harcovníci - Filipko, Kinder, 
Obšitník, Kusalík. V mužstve 
dostali príležitosť aj dorastenci 
z našej vlastnej liahne.
Predvádzali ste krásne fut-
balové akcie, nastrieľali 
kopu gólov. V Petržalke bol 
zrazu záujem o výsledky FC 
Petržalka akadémia väčší 
ako o I. ligu!

 Petržalka má lojálnych fanú-
šikov s úprimným vzťahom ku 
klubu, ktorí sú mu verní a od-
daní. Od ostatných sa líšia tým, 
že rozumejú futbalu. V každej 
línii sme mali bývalého ligo-
vého hráča so skúsenosťami, 
ktorým sekundovali mladší. 
Prvých šesť zápasov bolo z na-
šej strany „kostrbatých“. V nich 
sme sa predovšetkým spozná-
vali, zohrávali a utrpeli aj obe 
prehry. Potom sme sa skonso-
lidovali. Obrovský entuziaz-
mus nám priniesol v ostatných 
siedmich zápasoch po sebe už 
len samé víťazstvá a titul jesen-
ného majstra V. ligy. Myslím, 
že sme ukázali dobré výkony 
a máme potenciál túto súťaž 

vyhrať. Musím priznať, na za-
čiatku sme nepredpokladali, že 
to tak všetko dobre dopadne. 
Ale verili sme vo vlastné sily 
a schopnosti, že si nespravíme 
hanbu. 
Zastihla mužstvo aj kríza?

 V dvoch prípadoch. Najťaž-
ším zápasom bol súboj s FA 
Bratislava, ktorý sme doslova 
vydreli a tri body „vykopali“. 
Druhýkrát sme museli po-
riadne siahnuť na dno svojich 
síl v stretnutí s Jarovcami, kde 
o našom víťazstve rozhodla 
väčšia vôľa a viac futbalového 
kumštu.
Čo spravilo najväčšiu radosť 
tebe?

Že sa nám podarilo pre na-
šich skvelých a verných fanú-
šikov a všetkých Petržalčanov 
zachrániť mužský futbal, ktorý 
je v Petržalke nutnosťou. Vstali 
sme z popola a rozdúchali pla-
mienok života. Teraz to už ne-
bude záležať iba na nás. Dobre 
vykonanú prácu treba zhodno-
tiť. Dostať to vyššie. 

Jozef Laincz
foto: archív PN

 Spolu so Straniankom, 
Kunstom, MUDr. Penerom, 
Čaplom, Jakubcom, Allaka-
jom, Nespešným, Niňajom 
a ďalšími vernými nadšenca-
mi petržalského futbalu sme 
nechceli dopustiť, aby klub 
s takouto tradíciou a menom 
len tak zanikol. Hľadali sme 
možnosti, ako mužský futbal 
pre Petržalku zachrániť. V po-
slednej chvíli sme sa prihlásili 
do súťaže V. ligy. Za nezištnej 
pomoci predsedu novozalože-
ného klubu FC Petržalka aka-
démia Mareka Mojtu a mo-
rálnej podpory starostu Petr-
žalky Vladimíra Bajana sme 
napokon zápas o bytie či ne-
bytie mužského futbalu v Pe-
tržalke úspešne rozohrali. 
Ako sa vám podarilo dať do-
kopy hráčov a zostaviť muž-
stvo, ktoré s 10-bodovým 
náskokom suverénne vyhralo 
jesennú časť súťaže? 

 Nebolo to také jednoduché, 
ako hovorí tabuľka. Od začiat-
ku to boli pre nás hektické 
chvíle. Iba dva týždne pred 
začiatkom súťaže sme začali 
dávať dokopy hráčov. Oslovil 
som Strelca, neskôr Laurin-
číka, ktorí boli iniciátormi pri 
skladaní „mančaftu“. Pár dní 

pred súťažou sme sa stretli na 
prvom tréningu na Polygrafe. 
Bolo to až neuveriteľné, že nás 
tam zišlo takmer 20 hráčov, 
ktorí sme sa medzi sebou na-
vzájom ani nepoznali. 
Prišli prvé majstrovské zá-
pasy. Aké boli prvé dotyky 
s V. ligou?

 Pamätám si, keď sme prišli 
na prvý zápas do Devínskej 
Novej Vsi s Volkswagenom 
hodinu a pol pred zápasom. 
Vstupy na štadión boli poza-
tvárané, nevedeli sme sa dostať 
dnu. Po polhodine prišiel starší 
pán, otvoril vchod do štadióna 
a spýtal sa nás, čo tu chceme. 
Že tu sa tak skoro nechodí! Pre 
niektorých z nás to bolo totálne 
vytriezvenie, že sme už amaté-
ri. Na zohrávanie nebolo času, 
v kabíne som nevedel ani krst-
né mená niektorých hráčov. Aj 
napriek prehre som bol však 
milo prekvapený. Postupne 
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srdečne pozýva žiakov, ktorí majú záujem o štúdium v našej 
škole, ich rodičov a výchovných poradcov základných škôl na

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

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

www.gympaba.sk

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

Belák a Mihok prispeli k triumfu
Víťazom XX. ročníka medzinárodného halového futbalového tur-
naja žiakov do 15 rokov, Bratislava Cup 2014, sa stal výber BFZ, ktorý 
vo � nále deklasoval výber Burgenlandu 9:3. Chlapci z BFZ tak obhá-
jili vlaňajšie prvenstvo. K triumfu prispeli aj dvaja hráči z FC Petržalka 
akadémia, brankár Tomáš Belák a hráč v poli Marko Mihok.       (mv)
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Reagujete

Občan zostal za dverami
V nedeľu, 23. novembra, odvysielala  RTVS - verejnopráv-
na televízia, reláciu Občan za dverami, ktorá mala, aspoň 
dúfam, objektívne pomôcť riešiť otázku, čo je prioritnejšie 
zriadiť. Ihrisko alebo parkovisko? Pretože, ako redaktorka 
Švecová povedala, nie je „isko ako isko“! Neviem, kto v ko-
nečnej podobe reláciu pripravil. Ako redaktorka je uvede-
ná pani Záborská. Podarilo sa jej to, pretože OBČAN sku-
točne zostal za dverami!

Takú neobjektívne a tendenčne pripravenú reláciu som 
už dávno nevidel! Som ten, ktorý mal jediný možnosť po-
vedať niečo za tých, ktorí iniciovali výstavbu parkoviska a 
organizovali petíciu za parkovisko. V rozhovore s pani re-
daktorkou Záborskou som niektoré dôvody uviedol, ale v 
relácii zazneli len moje dve vety (nepodstatné), ktoré ak by 
tam neboli, nič by sa nestalo. To, čo tam nezaznelo, malo 
väčšiu váhu. Napríklad, náš dom ma 64 bytov, ale len asi 
40 parkovacích miest. Z toho sú 4 miesta vyhradené (2 sú 
predplatené a 2 sú pre invalidných spoluobčanov) a jedno 
je trvalo obsadené už tri roky autom bez majiteľa! Nepo-
známe spôsob, ako ho dostať preč.

Toto „naše“ malé parkovisko celý deň, ale najmä večer, 
využívajú aj návštevníci Pengymu, čomu zabrániť nemô-
žeme. Že nám auta chodia po chodníkoch a po tráve oko-
lo domu, je samozrejmé. Že parkujú pod našimi oknami, 
ráno nás budia a dymia nám do spální, je tiež samozrejmé. 
Že okolo nášho domu parkujú autá návštevníkov aj blíz-
kych tenisových ihrísk, je tiež samozrejmé. Že manžel naj-
väčšej iniciátorky proti parkovisku, pani Hlivovej, najmenej 
dva roky parkuje pri našom dome, je asi tiež samozrejmé!

Podporovatelia výstavby parkovísk platia rovnako kon-
cesionárske poplatky ako tí, čo sú proti! Predpokladal som, 
že obe strany budú mať rovnaký priestor na vyjadrenie. 
Alebo si druha strana reláciu predplatila? Ako to, že rozho-
vory s nimi boli nahraté vopred? Prečo si tam „prihrievali“ 
(podľa môjho názoru), volebnú polievočku dvaja kandi-
dáti na starostu Petržalky? Prečo sa pred druhou stranou 
nevyjadrili? Aj tretí kandidát na starostu mal vo svojom 
programe vyriešenie parkovania na Wolkrovej ulici. Ako? 
Že by im ukázal „naše“ parkovisko?

Som len obyčajný penzista, ktorému záleží na vzhľade 
Petržalky a živote v nej. Ak by sa dalo, požiadal by som o 
vrátenie peňazí, pretože nemienim prispievať na takéto 
jednostranné prezentovanie problému. Takáto relácia by 
mala mať svoju vážnosť, pretože ľudia si myslia, že pomá-
ha riešeniu sporných otázok a že ju vysielajú odborníci, 
ktorých my platíme! Taká relácia, podľa môjho názoru, 
musí mať svoje pravidlá a zásady, musí vypočuť obe strany. 
Domnievam sa, že je veľa ľudí, ktorí nepoznajú skutočnú 
pravdu. Zo mňa, ako účastníka tejto „pochybnej“ relácie, 
vlastne ani neviem, čo bolo jej cieľom, urobili hlupáka. 

Neviem, či sa máme obrátiť napríklad na Markízu, aby 
sme tomuto problému dali skutočný význam a uviedli 
problém na správnu mieru, vysvetlili, o čo nám išlo, čo je 
dôležitejšie pre ľudí z okolia a čo rieši problém. Že ihris-
ko už dávno neslúžilo pôvodným aktivitám, nerástli tam 
majstri Slovenska v športe, ako napísal jeden z odporcov. 
V našom dome vyrástol v tomto čase majster sveta, sme 
na to hrdí!

Vtedy, keď sa relácia nahrávala, sme sa s odporcami do-
hodli, že keď budú mať dobrý nápad na budovanie ihriska, 
my ich v tom podporíme! Pýtam sa, prečo aj toto neod-
znelo v televíznej relácii?

Ladislav Cigánek, Černyševského 1 

Budeme lepší. Bude nám lepšie?
Skúste si aspoň na chvíľu predstaviť, že sa naozaj všetkým naplnia abso-
lútne všetky predsavzatia, ktoré si do roka 2015 dali. Hrozná predstava. 
Pokúsim sa objasniť prečo.

Povedané jednou vetou: Od 
tej chvíle sa totiž, povedzme 

na území našej milovanej do-
moviny, zásadne a všade bude 
odohrávať už iba ušľachtilý súboj 
dobrého, prirodzene, s ešte lep-
ším. Naozaj?

Preberme si to konkrétne. Zač- 
nem tým najbanálnejším – faj-
čením. Pretože fajčiari z jedného 
dňa na druhý úplne vymiznú, 
cigarety nikto nebude kupovať. 
A keby len to. Štát príde o dane 
z tabakových výrobkov, ľudia 
o prácu, obchodníci a krčmári 
zasa o kšeft.

A poďme pekne ďalej. Ráno záj- 
dete do práce a kolegyňa, s kto- 
rou tak radi ohovárate tú tretiu 
– nič. Nereaguje. Je vysmiata a 
so všetkým spokojná. O čom sa 
s ňou rozprávať? Vaša nervozita 
narastá, určite sa doma poháda-
te. Vlastne, to nemôžete, dali ste 
si predsavzatie. A čo tak tresnúť 
tanier o stenu? Lenže to už sluš-
ňáci po novom nerobia... Tak. 

Čo sa kariéry týka, hotová po-
hroma. Ako sa na chrbte niekoho 
iného dostať vyššie? Nijako. Bu-
dete predsa lepší. Šlus. Ja viem, 
je tu otázka, či ten tupec má byť 
vaším šéfom už nadosmrti. Zrej-

me áno, ak vaše svedomie má 
zostať nebesky čisté. Pôvodne ste 
snívali o šéfovskom plate, lenže 
teraz je s tým amen. Ak pravda, 
ten kretén (alebo už nebudete 
používať ani hanlivé slová?) sám 
od seba niekam nezmizne, pre-
tože vyhodiť ho nemá kto. Všetci 
sú dobrí.

Ozaj, chcete, aby sa váš synáčik 
tohto roku dostal na vysokú. Aj 
keď je hlúpy. Pôvodne ste chceli 
podmazať bývalého spolužiaka. 
Lenže aj on sa rozprávkovo roz-
hodol, že česť a charakter sú na-
dovšetko. Výsledkom bude, že 
pokračovateľ vášho rodu sa stane 
tým, čo si zaslúži.

 A čo vy, milí priatelia príle-
žitostného mimomanželského 
potešenia? Aké to je, večer čo 
večer vysedávať doma, čumieť 
na televíznu debnu, tliachať do-
kola to isté so svojou milovanou 
a ešte sa aj tváriť, že vás to naozaj 
baví? Nuž čo, deje sa len to, čo ste 
pod vplyvom teplej domácej at-
mosféry a vychladeného vína na-
sľubovali. Už žiadne bádateľské 
odkrývanie zákutí doteraz nepo-
znaných. Práve sa vám, ako ná-
ruživému poľovníkovi, bez toho, 
aby ste si ešte aspoň raz naposle-

dy vystrelili, všetky mladé pipíš-
ky rozleteli. Alebo inak: So svo-
jou starou škodovkou sa budete 
trmácať po hrboľatej ceste živo-
ta, zatiaľ čo po nových asfaltkách 
sa preháňajú nádherne vyleštené 
limuzíny. Už ich šoféruje niekto 
iný. Vernosť však víťazí.

 Alebo takí športovci. Budú 
féroví. Už sa nebudú biť – ani o 
víťazstvo. Budú aj veľkorysí. Ako 
dobrí hostitelia si zrejme od sú-
pera dajú nasúkať, koľko sa mu 
zachce. Treba za týchto okolnos-
tí vôbec stavať národný futbalo-
vý štadión? A nebolo by lepšie 
hokejové haly rovno zbúrať? Na 
také zápasy predsa nikto chodiť 
nebude...

 To je len zopár príkladov, aké 
dôsledky môže mať naša dob-
romyseľnosť. A tak by sa dalo 
pokračovať, možno donekoneč-
na. Na to by však jedny noviny 
nestačili.

 Záver: Ja osobne som si už 
v živote dal stovky predsavzatí. 
A koľko z nich som nedodržal? 
Stovky. Preto zostaňme my len 
pekne-krásne takí, akí sme. Aj 
svet zostane rovnaký. Krásny. Žia- 
rivý, šťavnatý, voňavý. No nie?

Oskar Král

Tak nám zobák narástol?
Sedím v autobuse. Počujem – nechtiac – hlasný rozhovor. Dievčenské 
hlasy. Také nežné. 
„Som bola ožralá. Tak ma po...“
„Si mu dala?“
,,Som bola ožralá!“
„Si ho potom ešte videla?“
„Ále, ja ho ...“

Neobzriem sa, ale aj tak mám 
príležitosť vidieť majiteľky tých 
hlasov, keď vystupujem. Obleče-
né sú do značkových odevov, dlhé 
vlasy pôvabne stočené do uzlov. 
Milé dievčatá. Majú pätnásť?  
Šestnásť? Keby som ich nebola 
počula – neuverím.

Mám ich ľutovať? Mám ich 
odsudzovať? Ich slovník je slov-
níkom undergroundu? Spodiny? 
Alebo znakom príslušnosti? Ne-
chcú sa líšiť? 

Neviem. Ale viem, že sa ich 
výrazivo a ich spôsob myslenia a 

konania nijako nevymyká, verej-
ný priestor je ním poznamenaný 
naprieč vrstvami. Podobne sa 
vyjadrujú aj ľudia, ktorí sa hlásia 
k takzvanej lepšej spoločnosti. V 
ich prípade je to znakom akejsi 
„aristokratickosti“, teda vzneše-
nosti. Lokaji ich hltajú s otvore-
nými ústami.

Možno je to znak vzbury. Tak 
to označujú svetovo známe rus-
ké perfomerky Pussy riot. Pred 
časom ich názov bez väčšieho 
záujmu natvrdo preložil náš ne-
úspešný kandidát na prezidenta 
(Ján Čarnogurský). Potom sa 
do pretlmočenia pustil český 
prezident. Dve neslušné slová – 
mojim dievčatám z autobusu by 
určite neslušné nepripadali. Pou-

žívajú ich ako chlieb každoden-
ný. Po slovensky. 

V Slovenskom národnom di-
vadle hrajú hru zošitú z povie-
dok Timravy (Bál) – a útlocitnej-
ší človek tiež bude mať problém 
stráviť niektoré scény. Ale prečo 
nás to pohorší, až keď to vidíme 
nasvietené na scéne?

Naozaj sme tak zhrubli, nao-
zaj sme takí vulgárni, naozaj sa 
náš život scvrkol do procesov 
zvieracích a slovníka prvej sig-
nálnej sústavy?

Neviem.
Ale viem, že jazyk je iba 

vonkajší znak nášho myslenia.  
A nášho vnútorného prežívania. 
Spánombohom...

Gabriela Rothmayerová
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Kedysi najväčšia obec na Slovensku, dnes 
najväčšie sídlisko v strednej Európe. Až po 
vyše tridsiatich rokoch od jeho založenia sa 
dočkalo sprievodcu Petržalkou, v ktorom 
nájdete jej dávnejšiu aj nedávnu minulosť. 
Čas so sebou odniesol nielen starú zástavbu 
a sady, ale aj mnohé umelecké diela inštalo-
vané len pred pár desaťročiami či maľby na 
panelákoch, ktoré neprežili zatepľovanie. 

Vyšetrenia 
bez čakania

Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali

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

02/6224 0154    www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

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

167x100.indd   1 25. 8. 2014   12:39:50

Bližšie k sebe bez slov 

Na Malej scéne STU otvorili výstavu spoločných 
diel profesionálnych výtvarníkov, hudobníkov, maj-
strov remesla a študentov a mentálne postihnutých 
ľudí z chránenej dielne IMPULZ v Petržalke a Do-
mova sociálnych služieb SIBÍRKA s názvom Bližšie 
k sebe bez slov. 

Myšlienka vznikla v rámci kampane Spoločne za 
prijatie, za život bez znevýhodnenia, ktorú vedie 

Impulz od septembra 2013 v rámci rovnomenného pro-
jektu podporeného nórskym � nančným mechanizmom. 
Jej nosnou ideou je stavať most medzi svetom ľudí so 
znevýhodnením a svetom bežných ľudí. V zaujímavom 
sprievodnom programe mali diváci možnosť zhliadnuť 
spoločný videoklip zhudobnenej myšlienky kampane, 
zachytávajúci najdôležitejšie momenty zo spolupráce 
a vzniku spoločných výstupov. Premiéru malo edukač-
né video Ako nakupovať, v ktorom vystupujú ľudia s 
postihnutím a ktoré režijne pripravili študenti VŠMU. 
Jednoducho učí ľudí so znevýhodnením absolvovať sa-
mostatne bežný nákup. Súčasťou programu bolo odo-
vzdanie certi� kátu Firma priateľská k ľuďom s postihnu-
tím ďalším šiestim � rmám. Ocenenie vlastní už 22 � riem 
a spoločností. Vo � nále si na pódiu zaspievali klienti PSC 
Impulz, spolu so spevákom Zbyňom Džadoňom, auto-
rom hudby a textu hymny Spoločne. Poďakovanie za 
podporu tohto projektu patrí aj miestnej časti Petržalka.

Výstava je predajná. Potešiť sa pohľadom a kúpiť si 
malé radosti z dobrých rúk si môžete do 16. decembra. 

Elena Bakošová, PSC Impulz

Petržalka, 
ako ju nepoznáte

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

plány a skončilo to pri lacnejších 
riešeniach s nedokončenou  in-
fraštruktúrou. Stavať sa začalo 
v roku 1973.  

Betón sa tiahol celou petržal-
skou históriu minulého storo-
čia. Svojským predskokanom 
panelákov bola sieť bunkrov 
a opevnení, z ktorých mnohé 
stoja dodnes. Mali nás chrániť 
pred nacistami, tí potenciálnu 
bojovú líniu šikovne obišli v roku 
1938 na Viedenskej artbitráži, 
keď Petržalka pripadla Ríši. Na 
slávnej fotografi i z tohto obdobia 
sa Adolf Hitler pozerá z petržal-
ského brehu na Bratislavu.   

Na takmer dvesto plnofareb-
ných stranách sprievodcu nájde-
te okrem obsiahlych informácií 

Plnofarebný sprievodca ob-
sahuje vyše tristo fotografi í 

a dobových dokumentov, priná-
ša podrobné informácie nielen 
o jednotlivých častiach Petr-
žalky, ale aj opisy takých uto-
pických projektov, akými bolo 
napríklad bratislavské metro 
– na sídlisku ešte dnes nájdete 
porozhadzované jeho rozosta-
vané časti. Vtedajšie plány na 
Bratislavu s viac ako miliónom 
obyvateľov sa nenaplnili. Ďalšou 
utopickou časťou sprievodcu sú 
strany venované medzinárodnej 
architektonickej súťaži, ktorej 
ocenené projekty počítali s veľ-
korysou výstavbou. Vpád vojsk 
Varšavskej zmluvy v auguste 
1968 však zhatil ambiciózne 

o všetkých historických pamiat-
kach, budovách, umeleckých 
dielach, kuriozitách, voľnoča-
sových atrakciách a niektorých 
službách, aj množstvo textov 
z bohatej petržalskej histórie, 
ako aj texty zaoberajúce sa na-
príklad petržalskými kultúrnymi 
zariadeniami alebo architektú-
rou a urbanizmom sídliska. Kni-
ha je členená na kapitoly podľa 
jednotlivých častí Petržalky na 
nábrežie, Dvory, Háje, Lúky 
a okolie. Autorom nápadu aj 
väčšiny fotografi í a textov v kni-
he je Martin Kleibl. Pred dvo-
ma rokmi vydal malú, zadarmo 
rozdávanú brožúru, ktorá bola 
predskokanom knižky. Kniha je 
dostupná v bratislavských kníh-
kupectvách Artforum, Panta 
Rhei, Martinus a Gorila, nájdete 
ju aj v kníhkupectve v Sloven-
skej národnej galérii. Aktuálne 
informácie o knihe sa dozviete 
na internetovej stránke www.
konduktor.sk.               (ba)
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Tak vinšujeme vám: 
Krásne Vianoce, 
v rodine pohodu 
a darov horu

sa vybrali na 
internet. A tu je 
niekoľko z nich. 

Mladý muž z Mar-
tina načrel džbánom svo-
jich vedomostí do histórie. Ako napí-
sal, nezvyčajný vianočný zvyk tretiny 
sveta je už to, že kresťania oslavujú 
pohanský slnovrat a myslia si, že vte-
dy sa narodil spasiteľ. Ďalší mladoň, 
ktorého názor sme našli, sa postrehom 
k netradičným zvykom na rozdiel od 
nebeských výšin držal skôr pri zemi. 
Presnejšie pri stole. Prezrádza, že 
u nich doma začínajú štedrú večeru 
becherovkou, potom nasleduje oblát-
ka, kapustnica, šalát a rezne bravčové 
alebo kuracie. Mamka propagačne 
pripraví aj fi lé, vraj aby sa na nich 
predkovia zo záhrobia nehnevali. Do-
jeme, upraceme riad, dáme po koláči 
a ideme k stromu. Posedíme, tešíme 
sa z darčekov. Azda mu stále chýba-
júce ponožky Ježiško prinesie aj tento 
rok. Pri mene dvanásťročnej devuchy 
sme sa dozvedeli, že u nich doma pa-
pajú namiesto kapra moriaka. Dôvod 
zmeny lahôdky na tanieri je jednodu-
chý, ocino neholduje kaprom. Morku 
si na štedrovečernom stole nájdu aj 
v rodine na Záhorí, pre zmenu tam 
zasa kapra nemusí mamka. Slečinka 
od niektorej Bystrice sa čuduje, akých 
to dnes máme ľudí, ktorí sa za zvukov 
tíško znejúcej Tichej noci nepustia do 
jazernej dobroty, ale za tradíciu pova-
žujú hocakú jedlú náhradu. Nechápe 
aké sú to Vianoce bez kapra. 

Proti gustu žiaden dišputát. Sedem-
nástka z Košíc si namiesto zemiakové-
ho šalátu na tanier k rybe netradične 
naloží tradičné slovenské jedlo – fuč-
ku. Zemiaková kaša nie je extrémna 
požiadavka postpubertálneho veku, 
ale nemám rada majonézu, vysvetlila 
odklon od rodinného menu. Vraj Rus-
náci na Vianoce jedia pirohy, čuduje sa 
Nevedko, čo z jeho pohľadu nie je to 
pravé tradičné. My nie sme Rusnáci, 
ale tiež papkáme pirohy, vyznáva sa 
žena s priznaným vekom dvadsaťpäť 
rokov. V zapätí dodáva, že tak robia 
z úcty k dvom starým mamkám z vý-
chodu, ktoré majú takú obyčaj. Úcta 
k tradíciám cez pirohy nie je na zaho-
denie. 

Naši jedia bobáľky s kyslou kapus-
tou, len ja ich jem s makom, priznáva 
neznámy jedák konzumný nesúlad 
rodinného krbu. Bobáľky lekvárové či 
zemiakové s cibuľkou boli a sú neod-
mysliteľnou súčasťou štedrovečerného 
menu na východe Slovenska, poú-
ča oponentov iný gurmán a dodáva, 
že dobou sa to mení, stačí sa spýtať 
starých rodičov, čo jedávali ako deti. 
Zemiakový šalát tam asi nebude, de-
dukuje. Skôr šošovica, rybacia po-
lievka, krupica, sušené ovocie, vianočka 
a kysnuté koláče. Aj z chudoby sa rodí 
tradícia. 

Počas večere máme zapálenú sviecu 
a pod obrus dávame šupinu z kapra, 
približuje magickú atmosféru Štedrej 
večere Fero z Bratislavy. Edo z Mala-
ciek k šupinám pridáva aj rituál pre-
krojeného jabĺčka, Mária zo severu 
Slovenska zasa fúkanie do sviece. Zvyk 
pred večerou každému členovi rodi-
ny priviazať nohy o stôl symbolizuje 
súdržnosť rodiny. Na akej reťazi musí 
byť priviazaná mamka, ktorá sa stará 
o stolovníkov, Ivo z východného Slo-
venska nenapísal. 

Tradície sa rôznia ako ľudia, ktorí ich 
vytvárali a dodržiavajú. Všetkých však 
spája príťažlivé čaro Vianoc ukryté 
v odkaze dávnych storočí. 

Jedinečnosť vianočných sviatkov 
pretrváva stáročia a nech zrod tejto 

krásnej tradície pripisujeme príchodu 
Spasiteľa alebo iba cirkevnej snahe 
nahradiť pohanské oslavy slnovratu 
v časoch christianizácie Ríma niečím 
duchovnejším, v jednom sa zhodne-
me. Mali by to byť sviatky pekné, pre-
žívané v rodinnom kruhu plnom lásky, 
človečenského porozumenia a pokoja 
v srdci každého z nás. A zhodneme sa 
ešte v tom, že čaru atmosféry Vianoc 
prispieva aj umenie načúvať svetu 
vôkol nás. Prijímať dobro, ale dobro 
aj dávať nielen vo forme podarúnkov, 
ale najmä v obyčajnej všeľudskej vzá-
jomnosti. Štedrým dňom nastáva čas 
sviatočných chvíľ pre všetkých ľudí 
dobrej vôle. Nech čas ten vianočný 
pretrváva v nás čo najdlhšie. Tak si 
zaželajme. 

Odkaz dávnych storočí
Vraví sa, aký kraj – taký mrav. Toto 

slovenské príslovie platí aj pri vianoč-
ných zvykoch. V každom kúte Slo-
venska, od východu po západ, od juhu 
po sever, od dedín až po veľké mestá 
rezonujú v tieto najkrajšie sviatky roka 
zvyky, nesúce sa stáročiami ako jemná 
pavučina utkaná z ľudskej pamäte. Ob-
siahnuť všetky by nebolo ľahké, pretože 
nielen regióny, dediny a dedinky, ale aj 
jednotlivé rodiny majú svoje tradície. 
Tie zdedené, ale aj zmixované prinese-
nými zvykmi z iných rodín. Takže po 
odpoveď na otázku aký (ne)tradičný 
zvyk dodržiavate vo vašej rodine, sme 

Malá abeceda Veľkých 
sviatkov
Adventný veniec 
Adventný veniec v podobe adventného 
lustra, ozdobeného jedľovými vetvičkami 
a mnohými sviečkami, zavesil po prvýkrát 
asi v roku 1860 Johan Hinrich Wichlern v 
domove pre opustené deti. Každý deň 
zapaľovali novú sviečku tak, ako dnes 
deti otvárajú dvierka na adventnom ka-
lendári so sladkosťami.
Cesnak 
Táto plodina bola odpudzovačom diabla. 
Aby neprišli zlí duchovia, museli sa ním 
natrieť zámky na dverách domu, maštale 
i závory na chlievoch. 
Med
Podľa starých povier, pred večerou dostal 
každý od najstaršieho člena lyžicu medu 
na oblátku, aby mu med po celý rok pri-
pomínal, že má pracovať ako včely a po-
chopiť, že je krásne žiť v „sladkej“ rodinnej 
zhode. Otec rodiny alebo matka urobili 
na čelo každému stolovníkovi znak kríža, 
aby boli pokorní a dobrí ako med. 
Oblátky 
Sú súčasťou stredoveku a symbolizujú 
prístup kresťanov k eucharistii, svätému 
prijímaniu. Telo Ježiša Krista predstavuje 
oblátka, ktorá sa je s medom a cesna-
kom.
Ryba 
Ryba je kresťanský symbol, prví kresťania 
ju používali ako poznávacie znamenie 
najmä v časoch prenasledovania. Obli-
gátne vianočné jedlo, vyprážaný kapor 
so zemiakovým šalátom, sa u nás udo-
mácnilo až v druhej polovici 20. storočia. 
Tichá noc 
Skladba je počas Vianoc už desaťročia ce-
losvetovým hitom. Text uzrel svetlo sveta 
v rakúskom Lungau, kde ho v roku 1816 
napísal duchovný Joseph Mohr, melódiu 
k pôvodnej básni skomponoval organis-
ta Franz Xaver Gruber.
Vianočná guľa 
Fúkaná guľa z jemného skla sa zrodila v 
roku 1889 keď si Francúz Pierre Dupont 
dal patentovať jej výrobu. 
Vianočná hviezda
Jedna z najkrajších vianočných dekorácií 
- rozkvitnutá „vianočná hviezda“ - známa 
ako vianočná ruža, bola v časoch Azté-
kov symbolom nového života pre bojov-
níkov, ktorí padli. Jej expanzia sa začala 
v 19. storočí.  
Vianočný stromček
Starí Kelti používali ozdobený stromček 
pri uctievaní boha Slnka a večného živo-
ta, katolícka cirkev ešte v 16. storočí pova-
žovala jeho zdobenie za pohanský zvyk. 
Prvý stromček vraj ozdobili a rozsvietili 
v roku 1570 v Brémach. V našich krajoch 
sa začal natrvalo udomácňovať až od 
19. storočia.

Múdrosť vekov
 Pri štedrovečernom stole by nemal sedieť nepárny počet stolovníkov, nepár-

neho by si určite odviedla Smrť. (S prihliadnutím na našu zdravotnú starostli-
vosť je dobré dodržiavať zvyk a prestrieť tanier s príborom navyše.)   

 Kto nikomu nič na Štedrý deň nedaruje, príde na mizinu a dočká sa biedy. 
(Čo dôchodca, to lakomec.) 

 Keď sa nohy štedrovečerného stola obtočia cvernou, domu sa celý rok vyhnú 
zlodeji. (Neplatí v prípade nebankoviek)

 Mince alebo rybie šupiny položené pod tanier prinášajú do domu peniaze. 
(A vraj sitká, cétečka, tunelovanie eurofondov a iné výmysly!)

 Psovi, kocúrovi, gunárovi a káčerovi je dobré dať cesnak, aby boli ostražití. 
(A čo strážcom zákona?)

Stranu pripravil J. Gründler
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No a po večeri príde rad, tak 
ako v každej rodine, na darče-
ky. Klienti už písali Ježiškovi, 
ich želania na pohľadniciach 
dostali firmy, ktorým nie je 
pomoc hendikepovaným cu-
dzia, a tie sa ich budú snažiť 
vyplniť. „Samozrejme, dar-
čeky dostanú aj od nás, ale 
skôr sú to tie potrebnejšie veci 
– spodná bielizeň, ponožky a 
podobne. Na väčšie darčeky 
nemáme,“ dodáva riaditeľ.

Okrem Bratislavy má Lep-
ší svet klientov aj z Trenčína. 

Na sviatky budú však zrejme 
všetci spolu. „Možno pôjde-
me medzi sviatkami na výlet 
do Trenčína alebo Trenčian-
skych Teplíc, veselo určite 
bude aj na Silvestra,“ teší sa 
Dušan Mikulec, ktorý je so 
svojimi zverencami aj počas 
sviatkov.

V areáli na Osuského však 
chystajú ešte jednu raritu – 
vlastné Vianočné trhy. Budú 

„Z 98 našich klientov je už 
70 sirôt, pre ktorých je Lepší 
svet jediným domovom, ktorý 
majú. Sú tu ich bratia, sestry, 
kamaráti, jednoducho rodina. 
A ako asi každá rodina, aj my 
budeme tráviť Vianoce spolu,“ 
prezradil plány na nadchádza-
júce sviatky Dušan Mikulec. 
„Bude všetko. Večera, darče-
ky, vianočné zvyky z celého 
Slovenska, budeme krájať 
jabĺčko, hádzať do rohov ore-
chy, bude kapor, kapustnica 
aj šošovica, vianočné koláče 

aj štrúdle,“ vyratúva riaditeľ.
Všetky zvyky, ktoré si klienti 

priniesli z pôvodných rodín, sa 
snažia zakomponovať do sláv-
nostného večera, aby sa nikto 
necítil ukrátený, aby sa každý 
cítil skutočne ako doma. Aby 
bol každý skutočne šťastný.

Slávnostnú večeru si pri-
pravia všetci spolu, s pomo-
cou asistentov, vychováva-
teľov a dobrovoľníkov, ktorí 
sa rozhodli na Štedrý večer 
vymeniť svoju rodinu za tú z 
Lepšieho sveta.

V čase našej návštevy klienti aj zamestnanci Lepšieho sveta na 
Osuského ulici usilovne upratovali, v kancelárii riaditeľa Dušana 
Mikulca boli uskladnené vianočné ozdoby, ktoré len čakali na to, 
kým skrášlia všetky priestory zariadenia. Vianočnú náladu bolo 
cítiť všade. Klientka Andrejka leštila zrkadlá a prezradila, že sa 
už teší na to, keď bude všetko ozdobené, na Mikuláša, ale najmä 
na darčeky.

„Vianoce sú najmä o deťoch, o blízkosti a spolupatričnosti,“ 
hovorí Daniela Gáliková, riaditeľka Brány do života na Med-
veďovej ulici, kde našli svoj azyl týrané ženy, alebo tie bez 
domova aj so svojimi deťmi.

Šťastné Vianoce v Lepšom svete

Aj preto sa spolu s kole-
gyňami snaží, aby ich 

12 klientok a ich 16 detí malo 
pokojné, hojné a čarovné Via-
noce bez stresu a so všetkým, 

čo k  najkrajším sviatkom pat-
rí. „Teší ma, že sa nám práve 
v tomto čase ozývajú rôzne 
firmy, ale aj jednotlivci, kto-
rí chcú našim ženám nejako 

pomôcť, niečo im darovať, 
nejako im skrášliť Vianoce. 
Napríklad spoločnosť Eden-
red nás pozvala do Horárne 
v Horskom parku zdobiť me-

dovníčky a na záver našim 
klientkam darovala gastro 
lístky, aby si mohli nakúpiť 
suroviny na Štedrý večer. 
Onedlho budeme mať u nás 
vianočný večierok, na ktorý 
prídu pracovníci poisťovne 
Slovenskej sporiteľne. Máme 
totiž celoročný spoločný pro-
jekt Lepší život a záver roka je 
jeho azda tým najkrajším vy-
vrcholením. Naše deti písali 
listy Ježiškovi, ktoré sa dostali 
do rúk práve týmto ľuďom. Tí 
za vlastné nakúpili darčeky, 
po ktorých naši najmenší naj-
viac túžia,“ vyratúva Daniela 
Gáliková.

Nie všetky ženy zostávajú 
na Vianoce v Bráne do života, 
niektoré idú k rodine či ka-
marátom. Ale tie, čo zostanú, 
väčšinou varia a pečú spoloč-
ne, na Štedrý večer absolvujú 
zvyky a rituály, na ktoré boli 

zvyknuté z domu. A tie, ktoré 
si túto chvíľu chcú vychutnať 
samy, môžu tento večer strá-
viť vo svojej izbe.
„Ja by som bola najradšej, 
keby ma zavolali kamará-
ti,“ priznáva Monika, mama 
9-mesačného Matyáška. „Ale, 
keď žiadne pozvanie nepríde, 
budeme tu.“

Pani Daniela je najstaršou 
obyvateľkou Brány do života. 
Je tu rok a hovorí, že sa tam 
cíti ako doma. Vychovala 
štyri deti, no napokon zo-
stala sama, bez strechy nad 
hlavou. Tak veľmi chcela po-
môcť dcére, až jej napokon 
nič nezostalo. Naposledy síce 
bývala u nej, ale nakoniec ju 
zať vyhnal. Napriek tomu 
trávila minulý Štedrý večer 
u nich, no o desiatej už bola 
späť v Bráne. „Tieto Vianoce 
by som radšej zostala tu. Vla-
ni som tu zažila len prípravu 
silvestrovskej večere, teraz by 
som chcela spolu s ostatnými 
chystať aj tú štedrovečernú,“ 
priznáva pani Daniela. Tieto 
Vianoce sú v Bráne pre ňu 
posledné, o pár týždňov sa 
totiž bude sťahovať do domo-
va dôchodcov.

(sv)

Spoločná večera v Bráne do života

na nich ponúkať nielen ka-
pustnicu a všakové dobroty, 
ale aj živú ikebanu, adventné 
vence, stromčeky, vlastné vý-
robky, ale aj úžasný kalendár. 
Vianočné trhy v Lepšom svete 
potrvajú až do 23. decembra. 
Ak prídete, zistíte, že majú 
úplne inú atmosféru ako tie, 
na aké sme zvyknutí.

Silvia Vneková
foto: Michaela Dobríková

V I A N O C E
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sa dnes už na školách nevyu-
čuje, čím bol zvláštny a v in-
teraktívnej časti si vyskúšajú 
vžiť sa do role učiteľa.

Program Vyučovacia hodi-
na v múzeu ponúka priestor 
pre učiteľov, ktorí nemu-
sia rozmýšľať ako dobehnú 
učivo, ktoré by návštevou 
múzea zmeškali, pretože 
si ho môžu odučiť priamo 
v priestoroch dobovej triedy 
vo výstavných priestoroch. 
Sprostredkujú tak žiakom 
a študentom atmosféru 

spred 70 rokov. Po dohode 
s učiteľmi môže lektor pripra-
viť k nahliadnutiu aj archívne 
školské učebnice, ktoré môžu 
zároveň slúžiť ako doplnkový 
materiál k výučbe.

V ponuke má múzeum 
aj program pre najmenších 
s názvom Malí múzejníci, 
ktorý príťažlivým spôsobom 
ukazuje deťom, čo je to mú-
zeum a ako vyzerá práca mú-
zejníka. Bežnému návštevní-
kovi múzea sa vo výstavných 
priestoroch venuje lektor, 
ktorý mu poskytne výklad 
o výstave, súčasťou ktorej je 
aj premietanie krátkeho do-
kumentu. 

Kino v múzeu je názov 
premietania školských fi lmov 
z 20. storočia. Teraz je ich 
ponuka rozšírená a pri jednej 
návšteve možno vidieť hneď 
niekoľko fi lmov. Pochádzajú 
z obdobia 40. rokov, aby náv-
števník získal ešte lepší obraz 
o dobe, do ktorej je zasadená 
aktuálna výstava. Premieta sa 
každý párny pondelok od 14. 
– 17. hodiny.

Viac informácií hľadajte na 
www.msap.sk.

(up)

Múzeum aktuálne po-
núka návštevníkom 

možnosť prísť si pozrieť vý-
stavu Slovenskí učitelia v od-
boji a Slovenskom národ-
nom povstaní, ktorá mapuje 
školstvo, výchovu a vzdelá-
vanie – jednu z oblastí živo-
ta spoločnosti. Škola, ako v 
každom období, je predme-
tom štátneho záujmu, nevy-
nímajúc Slovenskú republi-
ku z rokov 1939 - 1945.

Výstavou jej tvorcovia za-
chytili aj jednu z najvýznam-
nejších udalostí v našich 
dejinách - Slovenské národ-
né povstanie. To totiž našlo 
ohlas u väčšiny učiteľov, 
z ktorých mnohí sa do bojov 
aktívne zapojili so zbraňou 
v ruke alebo v bojovom zá-
zemí. 

Okrem výstavy sú pripra-
vené vzdelávacie programy 
pre školské skupiny detí 
rôzneho veku. V programe 
Dobové vyučovanie sa žiaci 

a študenti v sprievode lek-
tora zoznámia s obdobím, o 
ktorom je výstava. Čím bolo 
školstvo v rokoch 1939 - 1945 
ovplyvnené, čo v tomto obdo-
bí učili a kde všade sa mohlo 
vyučovať. Dobovú atmosféru 
priblížia autentické školské 
predmety (učebnice, zošity, 
písacie pomôcky, pomôcky 
učiteľa), ktoré sa používali pri 
vyučovaní počas tohto obdo-
bia, aj to, že žiaci majú mož-
nosť sedieť v dobových lavi-
ciach. Zistia, ktorý predmet 

Múzeum školstva a pedagogiky vzniklo v roku 1970 
a odvtedy spravuje vo svojich depozitoch materiály a pred-
mety zo škôl z doby minulej.

Z gymnazistov 
na Gercenovej 
rastú IT špecialisti
Gymnázium Spojenej školy Svä-
tej rodiny v Petržalke počas Dňa 
otvorených dverí 27. novembra 
prezentovalo svoju unikátnosť. 
Škola nadviazala spoluprácu 
s poprednou IT � rmou, aby 
poskytla gymnazistom nielen 
všeobecné vzdelanie, ale aj čosi 
navyše – kvali� káciu na pozíciu 
IT špecialistu v kontaktnom cen-
tre � rmy. Týmto spôsobom je 
študent odborne zdatný na prá-
cu v IT � rmách, s ktorými škola 
spolupracuje.

Z tohto pohľadu ide o jedi-
nečnú školu na Slovensku, ktorá 
ako prvá svojho druhu zareago-
vala na potreby trhu práce, na 
ktorom chýbajú pracovné sily 
z oblasti nových techológií a 
informatiky. Spolupráca s IT � r-
mou a zameranie na informačné 
technológie a cudzie jazyky sa 
uskutočňuje v rámci projektu 
Inovácia vzdelávacieho pro-
cesu na základe potrieb trhu 
práce v modernej spoloč-
nosti, ktorý je � nancovaný zo 
štrukturálnych fondov Európskej 
únie. Ako sa tento zaujímavý 
zámer prejavil vo výučbe, riadi-
teľka Gymnázia Spojenej školy 
Svätej rodiny Helena Jánošíková 
povedala: „Podstatne sme zvýšili 
počet hodín informatiky, v rámci 
ktorých budú žiaci absolvovať 
stáže vo � rme a rozšírili sme vý-
učbu anglického a nemeckého 
jazyka, ktoré sa v tejto oblasti vo 
svete najviac používajú. Absol-
venti gymnázia však môžu po-
kračovať na ktorejkoľvek vysokej 
škole, lebo všetky predmety sa 
vyučujú v rozsahu stanovenom 
štátnym vzdelávacím progra-
mom pre gymnázia.“

Svojím zameraním na IT a 
možnosťou stáží študentov už 
počas štúdia sa Gymnázium 
Spojenej školy Svätej rodiny na 
Gercenovej ulici stalo „priekop-
níkom“ v najprogresívnejšie sa 
rozvíjajúcej oblasti.

Marta Majerčáková

V laviciach z rokov Povstania

Žiaci 4. triedy z Materskej 
školy Jankolova sa 27. no-

vembra rozlúčili so svojou ob-
ľúbenou učiteľkou Katarínou 
Remeňovou, ktorá odchádza 
na zaslúžený dôchodok. V ško-
le pracovala od jej otvorenia 
v roku 1978 (36 rokov) a jej ria-
diteľkou bola od roku 1991. 

Za všetko hovoria slová roz-
lúčky z úst rodičov: „Vašimi 
láskavými rukami prešlo už 
mnoho detí. Učili ste mnohých 
z nás a aj naše deti. Do srdie-
čok všetkých vašich škôlkarov 
ste vložili dobrotu, lásku a 
boli ste im často aj mamou, 

vrúcnym objatím, oporou pri 
zdanlivých, maličkých pre-
kážkach. Radi by sme sa vám 
poďakovali za neoceniteľnú 
prácu, povzbudenie, milé slo-
vá, ktoré ste vkladali do práce 
s našimi deťmi. Ďakujeme za 
to, že vaša práca bola Vaším 
poslaním a naše deti veľmi 
ľúbili chvíle trávené s vami a 
budú na ne s radosťou spomí-
nať.

Šťastie detí, je pre rodičov 
tá najväčšia hodnota na sve-
te. Za tie iskričky v očiach, 
ktoré nikdy nezhasínajú Vám 
srdečne ďakujeme. Prajeme 

vám do budúcnosti veľa 
krásnych chvíľ, pohodových 
rodinných dní a veľa vese-
lých náhodných stretnutí s 
vašimi škôlkarmi!“
 S úctou deti, rodičia, 

starí rodičia, za odborné 
pedagogické vedenie ďakujú 

kolegyne Homolová, Marková, 
Adamíková, 

za ľudský prístup zamestnan-
kyne školskej jedálne 

Práca jej bola poslaním

Medailová žatva
S blížiacim sa záverom roka by sme chceli pripomenúť 
úspech našich žiakov s mentálnym postihnutím pri repre-
zentácii našej krajiny na súťaži európskych rozmerov. 

Na Európskej letnej špeciálnej olympiáde, ktorá sa uskutoč-
nila v v belgických Antverpách v septembri, sa stretli športovci 
s mentálnym postihnutím z celej Európy. Naša škola - ŠZŠ s MŠ, 
Žehrianska 9 - mala česť vypraviť do dejiska olympiády výpravu 
boccistov. Reprezentovali nás: siedmak Michal Príbeľský, ôsmač-

ka Lenka Nagyová a dvaja bývalí žiaci Simona Škopová a Samuel 
Nízner. V suťaži 4- členných tímov a v zmiešaných dvojhrách získali 
bronzové medaily, v jednotlivcoch získali Lenka Nagyová a Michal 
Príbeľský strieborné medaily a Samuel Nízner brondzovú medailu. 

Družstvo dosiahlo nomináciu aj na Svetovú letnú špeciálnu 
olympiádu 2015, ktorá sa na prelome letných prázdnin uskutoční 
v americkom Los Angeles. Budeme držať palce, aby sa úspechy 
z tohtoročnej olympiády zopakovali.                                   (up)
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„Za poklesom ceny tepla pre ko-
nečných spotrebiteľov je neustá-
le zvyšovanie účinnosti výroby 
tepla intenzívnou a dôslednou 
starostlivosťou o naše prevádz-
ky a investovaním do rozvoja a 
modernizácie  tepelného hospo-
dárstva,“ vysvetľuje Miroslav Kot, 
generálny riaditeľ spoločnosti 
Dalkia. Počas jej 15-ročného pô-
sobenia v Petržalke bolo na roz-
voj a modernizáciu tepelného 
hospodárstva preinvestovaných 
29,06 mil. eur. Účinnosť výroby 
tepla sa zvýšila o viac ako 6 %. 
Zníženie ceny tepla pozitívne 
ovplyvnili tiež lepšie podmienky 
pri nákupe zemného plynu. 

Modernizácia dodávok tepla 
a teplej vody v najväčšej by-
tovej štvrti v strednej Európe 
bude pokračovať. K postupnej 
obnove systému centrálneho 
zásobovania teplom (CZT) v na- 
sledujúcom období sa Dalkia 
zaviazala aj v zmluve s mest-
skou časťou Petržalka. Prvou 
fázou projektu modernizácie 

razom na čo najkratšie odstáv-
ky v dodávkach teplej úžitkovej 
vody,“ hovorí Ing. Miroslav Mra-
vec, zodpovedný za realizáciu 
projektu. „V rámci obnovy CZT 
v Petržalke plánujeme umiest-
niť na vstupy do jednotlivých 
odberných miest nové merače 
tepla s možnosťou elektronic-
kého prenosu dát,“ spresňuje 
Miroslav Mravec.

Obnova CZT v Petržalke tak 
prinesie nielen vyššiu kvalitu 

bola inštalácia kogeneračných 
jednotiek s kombinovanou vý-
robou elektriny a tepla (KVET)  
v 18 existujúcich kotolniach 
koncom roka 2013. Technoló-
gia KVET umožňuje vyššie vy-
užitie vstupnej energie – zem-
ného plynu – jeho  premenou 
na elektrickú energiu a teplo. 
Navyše je to technológia šetrná 
k životnému prostrediu, spĺňa 
polovičné emisné limity.

V novom roku čakajú Petržal-
ku rozsiahle investície do ob-
novy rozvodov teplej úžitkovej 
vody, sekundárnych rozvodov 
ústredného kúrenia (ÚK), tech-
nológií odovzdávacích staníc 
tepla (OST), a rovnako do op-
timalizácie tepelných výkonov 
jednotlivých výhrevní. „V roku 
2015 plánujeme preinvestovať 
asi 1,5 mil. eur z celkom 38,5 mil. 
eur určených na rekonštrukciu 
sekundárnych rozvodov ÚK  
a obnovu technológie OST. 
Práce sa budú realizovať mimo 
vykurovacieho obdobia, s dô-

a bezpečnosť dodávky tepla 
a teplej vody, ale aj možnosť 
priebežne sledovať spotre-
bu a trend odberu tepla na 
ústredné kúrenie u jednotli-
vých odberateľov, a tiež diaľ-
kovo odpočítavať spotrebu 
tepla na vykurovanie. V nepo-
slednom rade má vplyv i na 
stabilizáciu a konkurencie-
schopnosť ceny tepla, ktorá 
je jedným z hlavných cieľov 
dodávateľa tepla. 

Samozrejme, to, koľko ktorá 
domácnosť za teplo v koneč-
nom dôsledku zaplatí, bude 
závisieť aj od skutočných kli-
matických podmienok v roku 
2015, od ktorých sa bude od-
víjať množstvo dodaného tepla  
a v nemalej miere tiež od sprá-
vania sa užívateľov vykurova-
ných objektov. Okrem zatep-
lenia bytového domu, izolácie 
strechy, výmeny okien v bytoch 
a vyregulovania rozvodov môže 
spotrebu tepla ovplyvniť naprí-
klad i správne používanie ter-
mostatických hlavíc pri vetraní 
a počas neprítomnosti v byte, či 
dĺžka záclon a závesov na okne. 
V prípade, že nemáte vymene-
né okná, je vhodné ich počas 
vykurovacej sezóny utesniť.

(dod)
foto: Dalkia

Ceny tepla v Petržalke klesnú
Dodávateľ tepla v Petržalke, spoločnosť Dalkia a.s., zníži cenu tepla. Predstavenstvo spoločnosti 
odobrilo cenový návrh, podľa ktorého budú Petržalčania napojení na centrálne vykurovanie  
v roku 2015 platiť za teplo o 5,1 % menej ako v tomto roku. Definitívne musí cenu ešte schváliť 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Štandardný petržalský byt by takto mohol ušetriť 
za vykurovanie takmer 70 € ročne. 
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Toľko rôznych túžob a na 
všetky jedna odpoveď 

– staňte sa vychovávateľom 
vodiaceho psa. Nemáte skúse-
nosti? Nič to, aspoň nebudete 
opakovať staré chyby. A čo po 
roku, ak sa deti nebudú chcieť 
psíka vzdať? Budete mož-
no prekvapení, aké rozumné  
a veľkorysé dokážu byť, keď 
im vysvetlíte, aká dôležitá 
práca psíka čaká. A že aj keď 
pochopia, budú smutné a vy 
s nimi? Aj na to je liek. Vý-
cviková škola pre vodiacich  
a asistenčných psov bude hľa-
dať vychovávateľov aj o rok. 

Vychovávateľom vodiaceho 
psa môže byť každý, kto má-
dostatok času, energie a trpez- 
livosti, bez ohľadu na vek a po- 
četnosť rodiny. Na materskej, 
na dôchodku, jednoducho kto- 
koľvek, kto chce a vie skĺbiť 

svoje povinnosti a výchovu 
šteniatka. A o tom, ako je táto 
práca návyková, by vedela roz-
právať koordinátorka vycho-
vávateľov Katarína Kubišová  

z VŠVAP, ktorá sa do toho pre 
piatimi rokmi pustila celkom 
bez skúseností. Chcela si splniť 
detskú túžbu. A každý rok zno-
vu. Do dnešného dňa jej prešlo 
rukami päť psíkov a v prípade, 
ak bolo treba na čas zaskakovať 
za iného vychovávateľa, tmoli-
li sa im v byte spolu s dvoma 
deťmi rovno dve šteniatka. 
Kým ste sa stali vychováva-
teľkou, nikdy ste sa o psíka 
nestarali, nemali ste obavy či 
to zvládnete?

 Samozrejme, mala som oba-
vy. Aj to bol dôvod, prečo som 
si psíka nekúpila, ale rozhodla 
sa stať vychovávateľkou vodi-
aceho psa. Chcela som najprv 
skúsiť, či to zvládnem. Preto 
by som chcela posmeliť tých, 
čo nad takýmto rozhodnutím 
rozmýšľajú. Výchova šteniat-
ka váš život obohatí úžasným 

spôsobom. Komunikácia s vý- 
cvikovou školou sa odovzda-
ním šteniatka len začína. Ko-
ordinátori každému vycho-
vávateľovi pomáhajú, riešia  

s ním problémy a podporujú 
ho počas celého roku. 
Je výchova šteniatka nároč-
nejšia?

 Pravidlá výchovy sa v zásade 
nelíšia od toho, čo od svojich 
psov majitelia bežne vyžadujú 
– hygienické návyky, neskákať 
na gauč, nežobrať potravu, 
nezavýjať a pod. Rozdiel je  
v tom, že psa neučíme chodiť  
pri nohe, vodiaci pes chodí 
vpredu. A to najdôležitejšie 
– socializácia, teda zvykanie 
na bežné mestské prostredie 
– cesty, schody, podchody, ná-
všteva úradov, obchodov, ces-
tovanie v rôznych dopravných 
prostriedkoch. V podstate by 
mal byť pri každej bežnej čin-
nosti, ktorú vykonávame, či už 
je to v kuchyni alebo pri vyba-
vovaní úradných záležitostí. 
To je veľmi dôležité práve v 

prvom roku života vodiaceho 
psa, pretože neskôr je to už 
oveľa zložitejšie až nemožné.
Čo býva pri socializácii naj-
väčší problém?

 Asi psy. Pretože vodiaci pes 
sa musí naučiť počas svojej 
„práce“ ostatné psy ignorovať. 
Teda žiadne oňuchávania, od-
biehanie, zoznamovanie. Sa-
mozrejme, keď má voľno a je 
bez postroja, je to úplne oby-
čajný pes, ktorý sa s ostatnými 
psíkmi hrá a naháňa do sýtosti. 
Čo sa týka neživého okolia, naj-
stresujúcejšie sú nákupné cen-
trá. Lesklé podlahy, priehľadné 
schody, presklené dlážky. Na-
príklad ja chodím psíky cvičiť 
na sklenené schody do Albera, 
ktoré sú naozaj náročné. Petr-
žalka je vynikajúca na výchovu 
vodiacich psov. Vychovávateľ 
tu má všetko, voľné výbehy, 
prírodu na prechádzky, ale naj- 
mä rušné miesta, premávku, 
množstvo križovatiek, scho-
dov na terasy, rôzne obchod-

né prevádzky, úrady. Ihriská, 
z ktorých sa vykotúľa lopta  
a my hneď máme možnosť psí-
ka učiť, že keď je v „práci“ nemá 
si ju všímať. Množstvo psov, 
na ktorých má možnosť tréno-
vať sa k ignorácií a podobne. 
Počas pracovnej vychádzky  
s vychovávateľom má psík – 
čakateľ oblečenú modrú ves-
tu. A musím povedať, že sa vo 
veste nosí celkom inak ako bez 
nej, pocit dôležitosti z neho 
priam srší.
Čo ak bude vychovávateľovi 
smutno, keď sa rok výchovy 

skončí a on sa musí so svojím 
zverencom rozlúčiť?

 Odskúšaným liekom z praxe 
je vziať si na výchovu ďalšieho 
psíka. Vychovávatelia od za- 
čiatku vedia, že majú šteniatko 
na obmedzený čas a zatiaľ sme 
nemali pri preberaní problém, 
že by nám niekto psa nechcel 
vrátiť. Samozrejme, preberanie 
po roku je chvíľa plná emócií. 
My organizujeme niečo ako 
oslavu prvých narodením, kde 
sa zídeme, premietame si fot-
ky šteniatok, s ktorými sa vy-
chovávatelia lúčia a veru si aj 
poplačeme. Ale ako povedala 
jedna z našich vychovávateliek 
- odchod psa je to najsmut-
nejšie a zároveň najšťastnejšie 
obdobie. Pocit, že odchádza 
pes, s ktorým sme veľa preži-
li, je neopísateľne smutný. Ale 
vedomie toho, že odchádza 
pomáhať nevidiacemu člove-
ku, vyváži všetky slzy smútku 
a nahradí ich slzami dojatia  
a hrdosti. 

Vyrastie z každého vášho 
šteniatka vodiaci pes?

 Naša škola má účelový chov, 
ktorého sučky pochádzajú  
z dlhoročných chovných línií 
určených na produkciu vodia-
cich a asistenčných psov. Vý-
sledkom kríženia sú šteniatka 
s ideálnymi vlastnosťami pre 
ich budúcu „kariéru“. Napriek 
tomu na každého vodiaceho 
pripadá jeden vyradený. Či už 
z dôvodu nejakej nevhodnej 
vlastnosti, ktorá sa pri výcho-
ve či tréningu prejaví alebo zo 
zdravotných dôvodov. Psíkov, 

že nevidiaci majitelia psíkov z Výcvikovej školy pre vodiacich a 
asistenčných psov po svojich psíkoch tiež odpratávajú výkaly? 
Hoci to nezvládajú mnohí vidiaci, zrakovo postihnutí s tým ni-
jaký problém nemajú a považujú za celkom samozrejmé poup-
ratovať po svojom psovi. Začína sa s tým už vo výchove, keď sa 
psy učia reagovať na povely a na vôdzku. Keď tréner odovzdáva 
psíka, ten už je na tento spôsob zvyknutý. Nevidiaci majiteľ mu 
jednoduchá nahmatá chrbát, chvost a má predstavu, kde výkal 
zdvihnúť. Už legendárnou je odpoveď majiteľa vodiaceho psa, 
ktorý na otázku redaktorky, ako vie, že ktoré „hovienko“ je od jeho 
psa, lakonicky odpovedal: „Je teplé.“

Vedeli ste, 

Vodiaci pes nie je taxík
Blížia sa Vianoce, človek bilancuje a možno mu niečo chýba. Nieko-
mu pocit, že ho niekto potrebuje, iný by rád robil niečo zmysluplné, 
čo by prinieslo osoh aj iným. A sú deti, ktoré si len veľmi želajú pod 
stromček šteniatko, ale ich milujúci rodičia váhajú v predstave, čo 
bude o rok keď psík vyrastie a prvotné nadšenie opadne.  

Andrea prišla o zrak následkom chronického ochorenia ako tri-
dsaťročná. Doma vždy mala nejakého psíka, a tak bolo prirodzené, 
že tak to bude aj naďalej, ale tento už bude vodiaci. Dlhý čas bola 
odkázaná na pomoc a sprievod iných osôb. Bolo to otravné tak 
pre ňu samu, ako aj pre jej okolie. S príchodom Adelky do domác-
nosti sa obrátil život nielen jej, ale aj celej rodine. Stala sa samostat-
nejšou, slobodnejšou a nezávislejšou. Aj rodine sa uľavilo. Vodiaci 
pes, podľa nej, zaslúžene priťahuje obdiv, úctu a pozornosť verej-
nosti. Práve vďaka nemu je nevidiaci človek na ulici viditeľnejší. 
Svojou priateľskou povahou a múdrym pohľadom sa stáva akýmsi 
sprostredkovateľom pri nadväzovaní kontaktov medzi nevidiacim 
a okoloidúcimi. Adelka je jej pomocníčkou, spoločníčkou a najlep-
šia kamarátkou zároveň. To čo jej život chorobou vzal, to jej, ako 
hovorí, v podobe tohto psíka opäť naspäť dal. A s ním aj čosi navy-
še – napríklad zistenie, že ak pri každej návšteve kaviarne dostane 
vodiaci pes sušienku, ktorá sa podáva ku káve, po čase si vypestuje 
čuchovú citlivosť na arómu kávy. A pre túto sladkú odmenu svoju 
majiteľku nenápadne láka na návštevu každej kaviarne, ktorá sa 
nachádza na ceste, kde idú spolu.

Najobľúbenejšie miesto vodiaceho psa?
Predsa kaviareň
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ktorých vyradíme, však čaká 
skvelý život v bežnej rodine, 
ktorá je nadšená akého úžas-
ného vychovaného psíka a par-
ťáka do života budú mať doma. 
Niektorí sa venujú canisterapii 
alebo športovej kynológií.
Čo nasleduje po roku vý-
chovy?

 Ďalší rok, tentoraz s profe- 
sionálnymi trénermi. Vodiaci 
pes nie je taxík, ktorého sa chy-
títe, poviete mu - Furdekova 18 
- a on vás tam odvedie. Dvojica 
– nevidiaci, vodiaci pes - fun-
guje na báze spolupráce. To 
znamená, že jeho majiteľ musí 
byť orientačne natoľko zdatný, 
že vie kam a ako sa tam dostať. 
Pozná smery a na základe toho 
dáva psovi povely. Pes ovláda 
povely smerové (rovno, doľava, 
vpravo, nazad) a vyhľadávacie - 
nájde zástavku, schody, zebru, 
dvere. Slúži aj ako podávač 
spadnutých alebo odložených 
predmetov nevidiacemu. 

A aby to všetko zvládal, musí 
prejsť tréningom, ktorý sa skla-
dá z troch častí. V prvej sa pes 
oboznamuje so svojou prácou, 
učí sa vykonávať rôzne povely, 
odbočiť, otočiť sa, ísť doľava, 
doprava a podobne. Druhá sa 
volá „na vidiaco ako na slepo“ a 
počas nej sa už učí pracovať sa-
mostatne. Tréner počas trénin-
gu naráža do prekážok, potký-
na sa o ne, padá a robí pri tom 
poriadny hluk. A tým sa psík 
navyká – aha, na toto musím 
dávať pozor. Pretože prvotne 
dáva pes pozor na seba a takto 
sa učí ten svoj bezpečný pries-
tor rozšíriť o „svojho človeka“. 
Tretia časť je už naslepo, ide sa 
naostro v sprievode druhého 
trénera, ktorý dvojicu istí, keby 
sa niečo stalo.

Michaela Dobríková
foto: autorka

Ak máte záujem o prácu 
vychovávateľa vodiaceho 
psa, kontaktujte Výcviko-
vú školu pre vodiacich a 
asistenčných psov, síd-
liacu na Sekulskej v Brati-
slave. Telefonicky na čísle  
0911 119 397 (Katarína Ku-
bišová), 02/ 692 034 37 ale-
bo mailom kubisova@vo- 
diacipes.sk, guidedog@
unss.sk. Viac aj na www.
vodiacipes.sk

Ak máte záujem 

Petržalka víta  
dotačnú schému 
na zvýšenie  
kapacít v školách
Mestská časť považuje mi-
nulotýždňové rozhodnutie 
vlády SR smerujúce  
k zvýšeniu kapacít v školách 
za rozumný krok, ktorý 
pomôže rodičom, žiakom aj 
zriaďovateľom. 

„Schválenie dotačnej schémy 
pomôže zvýšiť zaškolenosť detí, 
vytvára podmienky na dostup-
né vzdelávanie a napokon uka-
zuje, že spolupráca samospráv 
so štátom musí byť prínosom 
pre žiakov,“ konštatuje starosta 
Petržalky a podpredseda Zdru-
ženia miest a obcí Slovenska 
Vladimír Bajan. Podľa jeho slov 
sú schválené východiska aj 
ocenením postupu petržalskej 
samosprávy. „Vládou schvále-
ný dokument nás uvádza ako 
príklad dobrej praxe. Napríklad  
v tom, že východisko na riešenie 
nedostatočných kapacít vidí  
v opatreniach, ktoré realizuje-
me na našom území.“ Vladimír 
Bajan v tejto súvislosti poukázal 
na fakt, že samotný dokument 
sa venuje navrhovanému rieše-
niu v Petržalke, ktorá sa môže 
stať vzorom pre iné samosprá-
vy. Konkrétne materiál uvádza: 
„Zadaptovanie priestorov typi-
zovanej základnej školy (príklad 
z Bratislavy-Petržalky) na dve 
triedy materskej školy by stálo 
cca 25 780 € (vrátane vnútor-
ného vybavenia),“ to je podľa 
neho signál, ktorý dokazuje, že 
samosprávy sa musia navzá-
jom inšpirovať v dobrých roz-
hodnutiach, ktoré v konečnom 
dôsledku ocenia rodičia aj žiaci. 
Materiál schválený vládou pod-
ľa neho vhodne uvádza aj prí-
klad efektívnych nízkorozpoč-
tových opatrení z Nitrianskeho 
kraja, kde navrhujú rekonštruk-
ciu pôvodných priestorov jaslí a 
ich znovu zadaptovanie na dve 
triedy materskej školy v objeme 
110 217 €, a to vrátane vnútor-
ného vybavenia. „Teším sa tejto 
avizovanej pomoci a zároveň 
dúfam, že nám to v Petržalke 
reálne pomôže už v najbližších 
mesiacoch, čo je určite dobrá 
správa pre naše mamičky,“ do-
dáva Vladimír Bajan.          (tod)

károvej. Tiež stála pri vzni-
ku petržalskej organizácie 
seniorov. Pre obyvateľov 
Domu tretieho veku na Po-
lereckého ulici je nepostrá-
dateľnou informátorkou  
o živote a podujatiach pri-
pravovaných JDS.

Ďalší 12 seniori dostali 
vyznamenanie III. stupňa 
za aktivitu v kluboch dô-
chodcov a dobrovoľnícku 
činnosť. Tá spočíva najmä 
v pomoci starším a nevlád-
nym ľuďom, ktorí by sa bez 
nej obišli naozaj len ťažko.

(tod)

Aj o tom sa hovorilo na 
novembrovej slávnost-

nej schôdzi Miestnej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska (ďalej JDS) v pia-
tom bratislavskom okrese. 
Svoje zámery nasmerova-
né na najstaršiu generáciu 
majú aj mestské časti. „U 
nás uvažujeme o zavedení 
Petržalskej karty dôchod-
cov, ktorá umožní výhod-
nejší vstup na programy 
Kultúrnych zariadení Petr-
žalky, miestnu plaváreň, ale 
aj nákupy v niektorých ob-
chodoch,“ načrtol starosta 
Vladimír Bajan.  

Hlavným cieľom stret-
nutia členov JDS však bolo 
ocenenie jednotlivcov pri 
príležitosti Mesiaca úcty k 
starším. Vyznamenanie I. 
stupňa dostala Oľga Zrub-
cová. „Pred štrnástimi rok-
mi stála pri zrode Jednoty 
dôchodcov Slovenska a vo 
svojej iniciatíve pokračuje 
dodnes. Bola 10 rokov hos-
podárkou a teraz je pred-
sedníčkou našej revíznej 
komisie,“ priblížila Valéria 
Baluchová, predsedníčka 

okresnej a miestnej organi-
zácie JDS.  

Vyznamenanie II. stupňa 
putovalo k Hálke Hotovej, 
ktorá už tradične vzorne 
reprezentuje Petržalku a 
miestnu JDS na senior-
ských športových hrách. Jej 
„zbierka“ medailí je skutoč-
ne závideniahodná! Rovna-
ko úspešná je ako speváčka  
v súbore Melódia, ktorý už 
má na konte viacero céde-
čiek, a krásnymi piesňami 
robí radosť sebe a  divákom. 
Druhostupňové ocenenie 
JDS udelila aj Anne Rybni-

Bratislava ako prvá na Slovensku prijala v septembri dokument 
s názvom Program aktívneho starnutia. Uvádza sa v ňom, čo 
treba robiť, aby sa zlepšila zdravotná a sociálna starostlivosť  
o seniorov, aby mohli vo voľnom čase rozvíjať svoje záujmy.

Vyznamenania pre najaktívnejších

Petržalčania sa vďaka samospráve 
zbavili 221 ton odpadu

Gratulácia k vyznamenaniu II. stupňa JSD (zľava): ocene-
né Anna Rybnikárová a Hálka Hotová, predsedníčka Va-
léria Baluchová a starosta Vladimír Bajan.

čo najmenšie možné časti 
a neumiestňovali ho mimo 
zberných nádob. Petržalča-
nia naplnili 91 pristavených 
kontajnerov viac ako dvesto 
tonami odpadu.

(tod)

Počas jesenného čistenia 
pristavila samospráva 

91 veľkokapacitných kon-
tajnerov podľa nových pra-
vidiel. Systém sa osvedčil, 
obyvatelia si nadrozmerný 
odpad pripravili a inšpek-
tori nezaznamenali žiadne 
komplikácie. 

Na základe skúseností sa 
samospráva rozhodla zme- 
niť systém pristavovania 
veľkokapacitných kontajne- 
rov. Kontajnery pristavi- 
la zmluvná spoločnosť vo 

štvrtok a odviezla ich na-
sledujúci deň, pričom na 
ich korektné napĺňanie do-
hliadali inšpektori verejné-
ho poriadku. Očakávania 
mestskej časti sa naplnili 
– kontajnery nezneužívali 
podnikatelia na likvidáciu 
odpadu z podnikateľskej 
činnosti, takže obyvatelia 
mohli v plnej miere použiť 
pravidelnú bezplatnú službu 
od samosprávy. Inšpektori 
tiež dohliadli na to, aby Petr-
žalčania odpad rozobrali na 

Počas jesenného čistenia pristavila samospráva 91 veľkokapa-
citných kontajnerov podľa nových pravidiel. Systém sa osvedčil, 
obyvatelia si nadrozmerný odpad pripravili a inšpektori neza-
znamenali žiadne komplikácie
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

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

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

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

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

VÝBER PODUJATÍ
JANUÁR 2015

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Web

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

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

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

ďalšie podujatia na www.kzp.sk   |

  Partneri

 predaj vstupeniek v pokladniach KZP a sieti ticketportal   |  

DK ZRKADLOVÝ HÁJ
5.1. a 16.1. | 16:30 a 19:30 | 8 € / 10 € * 
NESKORO VEČER
talkshow Petra Marcina
verejná nahrávka pre RTVS s exkluzívnymi 
hosťami 

DK ZRKADLOVÝ HÁJ
14.1. | 19:00 | 6 €
NOVOROČNÝ KONCERT
účinkujú: Zlaté husle, ĽH Ekonóm 
a ĽH Andreja Včelíka
(pod záštitou starostu Petržalky Vladimíra Bajana)

DK LÚKY
16.1. | 19:30 | 5 € / 7 € *
MUSIC CLUB - VISEGRAD MASALA Project
Masala Soundsystem - (world music /PL) 
DJ 3CK (turntablism, hip-hop/SK) 
Áron Szilágyi (drumbľa/H)
(S finančnou podporou Medzinárodného 
vyšehradského fondu)

PF 2015PF 2015

 

CC CENTRUM
5.1. | 10:00 - 12:00 | 2 € / osoba
KERAMICKÁ PRÁZDNINOVÁ DIELŇA
tvorivá dielňa pre deti od 5 rokov
informácie a prihlasovanie: 0917 711 090

* predpredaj / v deň podujatia
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Vodné � ltre Nerezové fľaše

www.nerezove� ase.sk

I N Z E R C I A 

19. DECEMBER
19:00 VEĽKÁ SÁLA ISTROPOLIS

Bratislavské
Hudobné
Divadlo

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

www.GEDUR.skGenerálny partner divadla

Gymnázium Alberta Einsteina 
Einsteinova 35, 852 03 Bratislava

 
oznamuje, že v školskom roku 2015/2016 otvára štvorročné štúdium 

a päťročné bilingválne štádium (slovensko-ruská sekcia). 
Do bilingválneho štúdia môžu byť prijatí aj žiaci z 8. ročníka ZŠ.

Gymnázium sa nachádza v Petržalke, oproti Inchebe (MHD 88, 50, 
blízkosť parkoviska).

Informácie: tel.: 6345 3193, 63451184
e-mail: gymnazium@einsteinova.sk

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

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

VIANOČNÁ POHODA 
V ZDRAVOM ŽIVOTNOM

ŠTÝLE

podnety, návrhy, reakcie  petrzalskenoviny@gmail.com

Vyslali ste  

do služby v Petržalke

5 ľudí #Siete

Michala Radosu,  
Luciu Štrauchovú, 
Michala Vičana, 
Vladislava Chaloupku  
a Ivana Uhlára  

Ďakujeme!
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Zateká nám do bytu
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

Keďže náš problém je zrejme častý aj v iných bytových domoch a riešenie zväčša zložité, 
Vaša rada by nepomohla iba nám, ale aj iným vlastníkom. Naše byty ( štyri rodiny) sú si-
tuované v strede štvorposchodového domu na stredných poschodiach. Ide o vytápania 
stropov. Keď sa po zatečení pýtame susedov, či prali alebo sa kúpali, dostávame nega-
tívnu odpoveď. Ostatné byty až po strechu sú aj po prudkých dažďoch nezatečené. Nad 
našimi bytmi prerábali kúpeľne. V jednom byte si nechali vaňu, v druhom pri rekonštrukcii 
jadra inštalovali sprchovací kút, kde na rozdiel od kúpeľne s vaňou nie je možný vizuálny 
kontakt, pretože je celý zacementovaný. Správcovská spoločnosť nám po obhliadke tech-
nikom oznámila, že ona to nemôže diagnostikovať ani opravovať z FPÚO, nakoľko na 99 
percent nejde o poruchu v spoločných odpadových rúrach. Mám tri základné otázky: Kto 
z účastníkov by mal zabezpečiť obhliadku, diagnostiku problémov a teda aj úhradu prác? 
Ako postupovať ak sa preukáže, že naši susedia na vyšších poschodiach v záujme odstrá-
nenia chyby budú nútení ich prerobené kúpeľne rozbúrať a či môžu žiadať poisťovňu o 
preplatenie. Môžu postihnutí vlastníci žiadať náhradu škody a od koho a čo v prípade, ak 
jeden zo zatečených bytov nie je poistený?             A. Psz. (gmail.com) 

Ako vyplýva z Vašich riadkov, 
odborné posúdenie príčin 

(vizuálna obhliadka?) zatekania 
kategoricky nevylúčilo chybu  
v systéme stúpačiek. Písomne 
požiadajte správcu o kópiu revíz-
nej správy, ktorú vypracovala od-
borná firma (napríklad zmluvná 
havarijná služba). Písomný do-
klad si odložte pre možný súd- 
ny spor. Náklady spojené s reví-
ziou, ktorú na základe ohlásenia 
poškodeného vlastníka bytu za-
bezpečuje správca, sa v zmysle 
§ 10 ods.3 zákona č. 182/1993  
Z. z. o vlastníctve bytov a ne-
bytových priestorov v platnom 
znení financujú z fondu pre-
vádzky, údržby a opráv. 

V prípade, ak revízna správa 
vylúči stúpačky ako príčinu za-
tekania stropu vášho bytu, teda 

ak chyba nie je na spoločnom 
zariadení domu, záležitosť zostá-
va v riešení dotknutých vlastní-
kov. Zodpovednosť za poškode-
nie vášho bytu, uvedenie veci do 
riadneho a funkčného stavu ako 
aj náklady za opravu v takomto 
prípade znáša vlastník bytu, kto-
rého konaním alebo nečinnos-
ťou k zatekaniu došlo. Otázku, 
či vaši susedia na vyšších po-
schodiach v záujme odstránenia 
chyby budú musieť prerobené 
kúpeľne búrať a či môžu žiadať 
poisťovňu o preplatenie škody, 
by som adresoval opravárenskej 
firme a príslušnej poisťovni, kto-
rá so susedmi uzavrela poistnú 
zmluvu na poistenie majetku  
a zodpovednosti za škodu fy-
zických osôb. Nemyslím si však, 
že poisťovňa nekvalitnú rekon-

štrukciu kúpeľne bude považo-
vať za poistnú udalosť. Postihnutí 
vlastníci môžu žiadať od škodcu 
náhradu škody. Skutočná škoda 
predstavuje ujmu, ktorá spočíva 
v zmenšení majetku poškodené-
ho a ktorá predstavuje majetko-
vé hodnoty potrebné vynaložiť 
na to, aby sa obnovil pôvodný 
stav. Vo vašom prípade by išlo o 
finančné náklady, ktoré ste vyna-
ložili na odstránenie následkov 
zatekania. Ak by sused neuznal 
vaše nároky, rozhodnúť o preu-
kázateľne spôsobenej skutočnej 
škode môže len súd. Na vznik 
práva na náhradu škody musia 
byť splnené podmienky vyplýva-
júce z príčinnej súvislosti medzi 
porušením právnej povinnosti a 
vzniknutou škodou. Podotýkam, 
že škoda ani porušenie právnej 

povinnosti ešte nezakladajú 
zodpovednosť za škodu a právo 
na jej náhradu. 

Záverom stojí za zmienku ne-
zodpovednosť vlastníkov, ktorí 
si nesplnia povinnosť a rekon-
štrukciu svojho bytu vopred ne-
oznámia správcovi (resp. podľa 
rozsahu prác aj stavebnému úra-
du). Skúsenosti správcovských 
spoločností (menej sa s týmito 
problémami pasujú spoločen-
stvá vlastníkov) ukazujú, že tak 
robí iba minimálne percento ľudí. 
Správca by mal poznať stav byto-
vého domu, aby v prípade potre-
by vedel byť nápomocný. Pokiaľ 
o stavebnej úprave bytu nemá 
informáciu, následné problémy 
sa riešia ťažšie a zvyčajne aj s vyš- 
šími nákladmi. Tak to zrejme 
bude aj vo vašom prípade.

Bývam na Šustekovej ulici na 12. poschodí a počas nepriaznivého daždivého počasia mi zateká zo strechy do bytu. 
Chcem sa spýtať či mám nárok na úpravu nájomného. Pre úplnosť dodávam, že správca už asi 3,5 roka nie je schopný 
dokončiť zateplenie domu vrátane strechy.  Škoda na streche narastá každým rokom. Mailom som správcu viackrát 
upozorňoval, ale vyzerá to tak, že ani tento rok strechu nedá robiť. Ako prinútiť správcu, aby si plnil povinnosti? 

J. G. (produktum.eu) 

Deravá strecha a nečinnosť správcu

Nárok na úpravu „nájomného“ 
z titulu zatekania zo strechy 

do vášho bytu nemáte. Určujú-
cim záväzkom vlastníkov je po-
vinnosť v súlade so zmluvou o vý-
kone správy prispievať na náklady 
spojené s prevádzkou, údržbou a 
opravami spoločných častí domu 
a spoločných zariadení domu, 
príslušenstva, resp. pozemku. Na 
tento účel poukazujú vlastníci 

bytov a nebytových priestorov 
preddavky mesačne do FPÚO na 
základe v zmluve o výkone sprá-
vy dohodnutých podmienok. 

K nečinnosti správcu vo veci 
zateplenia strechy sa nedá vy-
jadriť bez bližšieho poznania 
okolností prípadu, ktorá môže 
vychádzať aj z objektívnych dô-
vodov. Správa bytového domu je 
platená služba, o podmienkach 

ktorej rozhodujú vlastníci bytov. 
Činnosť správcu sa vo veľkej mie-
re odvíja a je závislá od záujmu 
vlastníkov o svoj spoločný maje-
tok. Ak vlastníci ignorujú schôdze 
a možnosti dané im zákonom č. 
183/1992 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov, otvára-
jú správcovi priestor pre laxné 
plnenie si povinností. Pokiaľ by 
vo vašom prípade išlo vyslove-

ne o správcovu neschopnosť 
zabezpečiť bežnú prevádzku 
bytového domu, zabezpečovať 
menšie opravy alebo zateplenie 
bytového domu (existuje roč-
ný plán opráv?), vlastníci bytov 
majú možnosť v zmysle citova-
ného zákona spoluprácu ukončiť 
skôr, ako vzniknú väčšie škody na 
ich spoločnom, ale aj na súkrom-
nom majetku.

Vyberáme zo zákona 
o bytoch 
Vlastník bytu alebo nebytového 
priestoru v dome je povinný na svo-
je náklady byt a nebytový priestor 
v dome udržiavať v stave spôsobi-
lom na riadne užívanie, najmä včas 
zabezpečovať údržbu a opravy. Je 
povinný konať tak, aby pri užívaní, 
udržiavaní, zmenách, pri prenajatí 
bytu alebo nebytového priestoru 
v dome, prípadne jeho časti a pri 
inom nakladaní s bytom a neby-
tovým priestorom v dome nerušil  
a neohrozoval ostatných vo výkone 
ich vlastníckych, spoluvlastníckych  
a spoluužívacích práv. (§ 11 ods.1)
Vlastník bytu alebo nebytového 
priestoru v dome je povinný od-
strániť chyby a poškodenia, ktoré 
na iných bytoch alebo nebytových 
priestoroch v dome alebo na spo-
ločných častiach domu alebo spo-
ločných zariadeniach domu alebo 
príslušenstve spôsobil sám alebo 
osoby, ktoré jeho byt alebo nebyto-
vý priestor užívajú. (§ 11 ods.2)
Vlastník bytu alebo nebytového 
priestoru v dome je povinný umož-
niť na požiadanie na nevyhnutný čas 
a v nevyhnutnej miere vstup do bytu 
alebo nebytového priestoru správ-
covi a osobe oprávnenej vykonávať 
opravu a údržbu za účelom vykona-
nia obhliadky alebo opravy, ak opra-
vu nezabezpečí sám alebo ak ide  
o opravu spoločných častí, alebo 
zariadení domu prístupných z jeho 
bytu alebo montáž a údržbu zariade-
ní na meranie spotreby tepla a vody 
v byte a nebytovom priestore a od-
počet nameraných hodnôt; ak vlast-
ník bytu alebo nebytového priestoru 
neumožní na požiadanie vstup do 
bytu, zodpovedá za škody vzniknuté 
takýmto konaním. (Z § 11 ods.3)
Vlastník bytu alebo nebytového 
priestoru v dome, ktorý staveb-
ne upravuje byt alebo nebytový 
priestor, je povinný na výzvu umož-
niť prístup do bytu alebo nebytové-
ho priestoru správcovi alebo predse-
dovi z dôvodu kontroly, či stavebné 
úpravy neohrozujú, nepoškodzujú 
alebo nemenia spoločné časti domu 
alebo spoločné zariadenia domu. (Z 
§ 11 ods.8)

 Polícia upozorňuje  Do pozornosti
Minimálna mzda 
Od 1. januára 2015 je nariadením 
vlády SR z 15.10.2014 ustanovená 
na rok 2015 výška minimálnej mzdy 
380,00 € za mesiac pre zamest-
nanca odmeňovaného mesačnou 
mzdou a 2,184 € za každú zamest-
nancom odpracovanú hodinu.

Voľby do samosprávnych orgánov obcí a s nimi súvisiace zvýšené nároky na inzertný priestor v Petržalských novinách boli príčinou, že odpo-
vede na vaše otázky v právnej poradni prichádzajú neskôr. Za dlhší čas čakania sa čitateľom ospravedlňujeme. 
Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby nie sú možné.  
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Kriminálna polícia sa obracia na 
občanov so žiadosťou o pomoc 
pri pátraní po týchto osobách. 
Informácie oznámte na naj-
bližšom policajnom útvare, 
alebo na telefónnom čísle 158, 
prípadne na e-mail patranie@
minv.sk. 

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

 

.

 
Popis osoby: asi 170-175 cm vy-
soký, strednej postavy, prešedive-
né krátke vlasy, malá prešedivená 
briadka a hnedé oči.
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava II. príkaz na zatknutie  pre 
prečin úverového podvodu.

Popis osoby: asi 175 cm vysoký, 
strednej postavy, hnedé nakrátko 
strihané vlasy, zeleno-hnedé oči.
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava  IV. príkaz na doda-
nie do výkonu trestu pre trestný 
čin úverového podvodu.

Oliver 
VALACH (62)
z Bratislavy  

Martin 
SEKÁČ (44)
z Bratislavy  

 Krimifórum

Keby existoval návod, 
ako predchádzať vrec-

kovým krádežiam, nebolo 
by poškodených a dlhoprs-
tí eskamotéri by svoje ruky 
museli mať iba vo vlastných 
vreckách. Neexistuje, a tak 
vreckári využívajú chvíľkovú 
nepozornosť obete, aby sa 
so svojim úlovkom bleskovo 
stratili, zbavili sa ho odo-
vzdaním komplicovi. Vrec-
kári majú obľúbené miesta, 
sú to zastávky MHD, doprav-
né prostriedky, obchody, tr-
hoviská, nákupné strediská 
a aktuálne aj vianočné trhy. 
Ľudia, majúci do cudzieho 
vrecka bližšie ako do svojho 
vlastného, sa aktivizujú na-
jmä pred veľkými sviatkami, 
ako sú práve prichádzajúce 
Vianoce. 

Nie každú krádež poškode-
ný polícii oznámi. Zvyčajne 
sa tak stáva pri odcudzení 
väčšej sumy peňazí, cenných 
vecí, dôležitých písomností 
alebo osobných dokladov. 
Táto trestná činnosť sa ob-
jektívne ťažšie objasňuje, na-
koľko poškodený často zistí 
krádež oveľa neskôr a často 

nemá ani najmenšie tušenie, 
kde a kedy sa mu to prihodi-
lo. Podľa štatistík majú vrec-
kári najradšej piatok medzi 
druhou a desiatou hodinou 
popoludní, najmenej ich láka 
nedeľa, čo sa zrejme o advent-
nej povedať nedá. Ziskom 
pre nich nemusí byť len plná 
peňaženka, ale napríklad aj 
kalkulácia so sekundárnym 
zárobkom v hre na pocti-
vého nálezcu. Stačí zavolať 
okradnutému, že našiel jeho 
kľúče od auta, bytu, doklady 
a za malú odmenu mu veci 
doručí. Vreckoví zlodeji naj-
častejšie pracujú samostatne. 
Policajné štatistiky registrujú 
stovky individualistov, de-
siatky dvojíc a skupín, špe-
kulanti z branže chmatákov 
využívajú neraz i deti, dnes 
aj spoza slovenských hraníc. 
Vreckové krádeže sú občas 
pracovnou náplňou i takých, 
ktorí sa z nedostatku pracov-
ných príležitostí rekvalifiko-
vali na tento rizikový biznis.  

Ako sa uchrániť pred neraz 
zbytočnými problémami? Pri 
sebe je vhodné mať iba toľko 
peňazí (ak nevyužívame pla-

Aby boli šťastné a veseléa

Darujme si opatrnosť

tobnú kartu), koľko chceme 
alebo predpokladáme, že 
potrebujeme. Je dobré mať 
peňaženku na bežné náku-
py a väčšiu hotovosť spolu  
s dokladmi nosiť oddelene 
na bezpečných miestach, 
ktorými rozhodne nie sú 
vrecká. Mať „pri sebe“ zna-
mená  obstarať si puzdro 
na opasok visiace z vnútra 
nohavíc, ľadvinku alebo kap-
sičku na krk a pokiaľ to ide, 
na verejnosti z nich nevyťa-
hovať veľké peniaze. Ďalšia 
možnosť je rozdeliť si penia-
ze na viac častí a samostat-
ne ich uschovať na rôznych 
miestach v kabelke, batohu, 
kufríku alebo v odeve tak, 
aby neboli ľahko prístupné. 
Na väčšie nákupy je lepšie 
chodiť vo dvojici a je potreb-
né si všímať akékoľvek ne-
prirodzené správanie sa sku-
piniek ľudí alebo prehnanú 
starostlivosť cudzích o vlast-
nú osobu. Na škodu nie je 
ani zvýšená opatrnosť pri 
návaloch - zohraná skupin-
ka vreckárov dokáže umelo 
vytvoriť tlačenicu najmä  
v dopravných prostriedkoch. 
Predvianočné obdobie je 
obdobím kedy sa zvyšuje aj 
riziko vykradnutia auta. Pri 
zaparkovaní si nenecháva-
jme na sedadlách, palubnej 
doske či na zadnom odkla-
dacom priestore žiadne veci. 
Do batožinového priestoru 
si veci neukladajme na mies-
te, kde sme zaparkovali. 

Sme už raz takí – všetko čo 
sa nás netýka, dokážeme pod- 
ceňovať mysliac si, že okrad-
núť sa dá iba hlupák. A po-
tom sme prekvapení, keď sa 
vlastnou neopatrnosťou do 
tejto kategórie zaradíme.

 Polícia upozorňuje  Z policajného bloku

Stranu pripravil Jaroslav Gründler • grundler@chello.sk

 Polícia  Viete, že...
... od 1. januára do 30. novembra sme v našom kraji za-
znamenali 2170 dopravných nehôd, čo je o 58 menej ako 
v rovnakom období vlaňajška? Oo život pri nich prišlo 
28 osôb, z toho osem chodcov a dvaja motoristi, ťažko 
zranených bolo 92 osôb. Počet usmrtených oproti iden-
tickému obdobiu roka 2013 predstavuje v našom kraji 
nárast 100 percent. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška 
zahynulo na cestách Slovenska o 42 osôb (21%) viac!  
... v období od 19. 11. do 30. 11. nahlásili v našom kraji 
krádež 26 motorových vozidiel, z toho v Petržalke 7 (Be-
linského 2, Hálova, Topoľčianska, Röntgenová, Polorec-
kého, Pečnianska)? V noci zlodeji potiahli 20 a cez deň 
6 vozidiel. Za sledované obdobie zlodeji oddychovali 
iba raz - 22. novembra.

Martin 
BAROŇÁK 27)
z Bratislavy

Policajti študentom
Pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa eliminácie násilia 
na ženách pripravili petržal-
skí  okresní policajti pre štu-
dentov SOŠ podnikania na 
Strečnianskej ulici, Gymnázia 
A. Einsteina a OA na Dudo-
vej ulici prednášky k danej 
problematike. Špecialistka 
skupiny prevencie Henrieta 
Čechovičová besedovala so 
študentmi ako rozpoznať 
násilie a jeho formy, pričom 
neobišla ani trestnoprávnu 
rovinu. Prednášky pre mla-
dých spojené s besedami 
budú policajti organizovať aj 
na budúci rok.

Tajnostkár Viliam
Nie je dobré len tak si vziať 
vec, ktorá na prvý pohľad 
nemá pána. Presvedčil sa o 
tom aj dnes už z prečinu za-
tajenia veci obvinený Viliam 
(47) z Bratislavy, ktorý si na 
vlakovej stanici v Petržalke 
prisvojil voľne položený no-
tebook. Ako ukázalo vyšetro-
vanie, v kupé vlaku si ho mal 
zabudnúť jeden z cestujú-
cich. Majiteľovi vznikla škoda 
približne 340 eur. 

Havarovala sanitka
Svetelne riadená križovatka 
na Námestí hraničiarov bola 
svedkom zrážky sanitného 
vozidla a osobného moto-
rového vozidla Peugeot 206. 
Pri nehode sa zranili štyri 
osoby. Vykonané dycho-
vé skúšky požitie alkoholu  
u vodičov vylúčili. Materiál-
nu škodu na poškodených 
vozidlách predbežne od-
hadli na 10 000 eur. 

 Polícia  Radí vám polícia
Zima nahráva zlodejom
Chatové osady sú v zime väčši-
nou opustené, takže zlodeji majú 
dostatok času a príležitostí ich 
vykrádať. Polícia nemôže zaručiť 
nedobytnosť vašej chaty, ale nie-
koľko rád môže pomôcť ju ustrá-
žiť. Pri ochrane sa zamerajte na 
najzraniteľnejšie miesta, ktorými 
sú okná, dvere (aj tie, ktoré vedú 
na balkón či terasu) a priechody 
z garáží či iných priľahlých objek-
tov. V drevených chatkách spev-
nite dvere plechom primeranej 
hrúbky. Okná chráňte okenicami 

so závorami, mrežami alebo bez-
pečnostnými fóliami. Pozornosť 
venujte aj riadne prichyteným 
pántom k rámu a krídlu okna. 
Okenice zaistite závorami, skon-
trolujte aj mreže a zámky. Neza-
budnite na rebríky a náradie, kto-
ré by mohlo vlamačom pomôcť, 
nevynechajte pivnicu a zásobo-
vacie šachty. Svoju opatrnosť je 
dobré doplniť vhodne uzavretou 
poistnou zmluvou, ktorá vám za-
ručí náhradu pri odcudzení ale-
bo zničení vecí.

Šťastné 
a veselé..., 
ale pozor: 
stačí chvíľka 
nepozornosti 
a je po nich. 
 

                                
       foto: (jgr)
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� www.dm-drogeriemarkt.sk
� www.facebook.com/dm.Slovensko

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

� www.dm-drogeriemarkt.sk

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

ihneď pri pokladnici

za 75
bodov

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

Rezidencia Draždiak   
0918 63 63 63

Unikátne bývanie 
na brehu jazera

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

Rezidencia 
Draždiak

www.RezidenciaDrazdiak.sk

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček
Osuského 44, Bratislava Petržalka 

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

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU NA OKULIAROVÝ RÁM, 
PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

ktorý si pre neho v Kampine 
pripravili. Koledy, pesničky, bás-
ničky a úžasná hraná rozpráv-
ka o Červenej čiapočke, ktorá 
rozosmiala divákov aj Mikuláša 
a jej herci boli odmenení dlhým 

potleskom. A potom... koneč-
ne nastal čas na sladkú miku-
lášsku nádielku, veď Mikuláš 
nikdy nechodí s prázdnymi 
rukami.                           (md)

foto: MÚ

Vzrušený cvrkot, smiech ne-
trpezlivých divákov, tvori-

vé napätie v zákulisí. Klienti DSS 
Kampino sa Mikuláša nemohli 
dočkať. A keď konečne za-
znel jeho zvonček, stíchli, aby 
nikomu neušla chvíľa, v kto-
rej vojde v sprievode dám z pe-
tržalského miestneho úradu 
a posadí sa do kresla. Po tom 
ako im Mikuláš zaželal veľa  
lásky a kopu darčekov pod 
stromček, sa začal program, 

Mikuláš dostal v Kampine rozprávku
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FC Petržalka akadémia má najúspešnejšie 
futbalové družstvo v Petržalke!
Po jesennej časti súťaží sú najúspešnejším futbalovým družstvom v Petržalke druholigoví 
starší žiaci U15 FC Petržalka akadémia. S impozantným skóre 138 : 5 a ziskom 41 bodov 
sú na čele tabuľky a na najlepšej ceste k postupu do najvyššej súťaže st. žiakov I. ligy. 
Hlavným trénerom je Peter Čapla, asistentom Ján Ištvančin. 

medzi prvú päťku družstiev 
na Slovensku. Štyri roky sme 
pracovali s Maťom Stopkom 
s týmito chlapcami. Boli sme 
rovnocenní. On chcel a veľmi 
rýchlo sa učil. A keď to robíte 
ešte s láskou k futbalu, tak je to 
fantastické. Sú to pekné spo-
mienky, dobrý pocit. Ako sme 
chlapcov doslova vypiplávali, 
postupne krok po kroku ich tr-
pezlivo učili a viedli k správnym 
futbalovým návykom, ktoré sa 
na nich postupne nabaľovali a 
ich futbalové schopnosti rástli 
pred našimi očami ako dubáči-
ky po daždi. Je to napokon viac 
ako dobrý pocit.
V čom sa skrýva tajomstvo 
tvojich úspechov? 

Futbal treba robiť poctivo. 
Z oboch strán - trénera i hráča. 
Trpezlivosťou a systematickou 
prácou sa dá prepracovať k vý-
sledkom. Nevynúteným spô-
sobom si vytvárať prirodzenú 
autoritu. Získať si ich. Snažím 
sa byť neústupčivý, ale fair. Aj 
futbal je o vzťahoch. Rodičia sa 
zdôverujú a spolupracujú pri 
rozvoji dieťaťa. Často sa stá-
va, že našou druhou rodinou, 
mimo tej, čo máme doma, sa 
stane náš tím s rodičmi. Nieke-
dy odovzdávame týmto deťom 
viac ako doma rodine. V tomto 
smere mám úžasnú manželku. 
Veľké ďakujem jej patrí nielen 
za toleranciu, ale aj za obrov-
skú podporu, ktorú mi dáva. 
Pozoruhodný výsledok si do-
siahol s U15 v II. lige starších 
žiakov. Počas jesennej časti 
ste nenašli premožiteľa, na-
strieľali súperom 138 gólov, s 
priemerom 9,2 strelených gó-
lov na zápas, inkasovali iba 
5, len v jedinom ste neskóro-
vali, v 11 zápasoch ste si udr-
žali čisté konto a s celkovým 

Hoci Peter Čapla oslávi 
v marci iba štyridsiatku, 

futbalu sa venuje ako hráč a 
tréner už takmer 34 rokov. 
V šiestich rokoch začínal 
s futbalom v Slovane Brati-
slava. Ako 18-ročný sa stal 
reprezentantom Slovenska. 
Konkurencia v najpopulárnej-
šom klube bola v tom čase ob-
rovská. Do áčka sa nedostal. 
A tak sa po 15 rokoch pôso-
benia v Slovane sa ako dvad-
saťdvaročný vybral za futba-
lom, ako pred ním už mnoho 
dobrých slovenských futbalis-
tov, do Rakúska. Je držiteľom 
trénerskej licencie EURO B. 
O jeho trénerských kvalitách 
niet pochýb. Peter Čapla dnes 
patrí k špičkovým trénerom 
v FC Petržalka akadémia. 
Schopnosťami a výsledkami sa 
zaradil medzi popredných fut-
balových trénerov mládeže na 
Slovensku.
Od šiestich rokov si neustále 
spätý s futbalom...

Futbal ma bavil ako hráča, 
baví a dúfam, že ma bude stále 
baviť aj ako trénera. Najkrajšie 
hráčske som prežil v Slovane. 
Mal som šťastie na trénerov. 
Novák, Hrdlička, Peráček, Tu-
lis, Volek... Tréneri boli na nás 
prísni, tvrdí, neodpustili nám 
nič, ale odovzdávali nám ma-
ximum. Býval som blízko šta-
dióna. S chalanmi sme „masti-
li“ futbal, koľko sa len dalo. Na 
tréning sme chodili aj hodinu 
pred ním, po ňom sme zasa 
zostávali na ihrisku dlhšie, aby 
sme si zakopali. Tešili sme sa 
na každý tréning, možnosť sa 
spolu stretnúť. Toto obdobie 
mi dalo takmer všetko do fut-
balu. Bola to pre mňa vysoká 
škola nielen futbalu, ale aj do 
života. Taká je len táto jedna. 

To, čo sa do mňa naakumu-
lovalo za 15 rokov v Slovane, 
odovzdávam teraz ďalej. Futbal 
je komplex vlastností, ktoré 
pomáhajú človeka formovať. 
Vedú ho k zodpovednosti, dis-
ciplinovanosti, cieľavedomosti, 
kreativite a podobne.“
Po 27 rokoch hráčskej karié-
ry a operácii kolena si prišiel 
trénovať mládež do Venglo-
šovej akadémie. Po dobre 
odvedenej práci nasledovali 
výsledky... 

Už počas posledných dvoch 
rokov pôsobenia v Rakúsku 
som chodil do Venglošovej fut-
balovej akadémie vypomáhať 
v tréningovom procese ako 
asistent. V tom čase, ešte ako 
hráč, som sa nestotožňoval 
s niektorými metódami ve-
denia tréningov. Mal som inú 
predstavu o trénovaní. Na tré-
nerský kurz ma zlomil Maťo 
Hasprun a zobral si ma za asis-
tenta. Neskôr som sa posunul 
k Šimončičovi. Ako tréner som 
začal viesť U9. Do U10 som si 
vybral za asistenta Maťa Stop-
ku. Od prvej chvíli sme si „sadli“ 
a rozumeli si. S ročníkom 2000 
sme hrali krásny futbal, s kul-
tivovaným herným prejavom. 
Onedlho prišla aj prvá sladká 
odmena, keď sme sa stali víťaz-
mi prvého ročníka futbalového 
turnaja VAFÍK. O rok neskôr, 
už ako U11, sme skončili na 
turnaji tretí. Potom nasledoval 
vrchol - TOP úspech chlapcov 
v prípravkárskom veku. Stali 
sme sa víťazmi silne obsade-
ného turnaja Memoriálu Petra 
Dubovského, na ktorom štarto-
vali špičkové družstvá ako Villa 
Real, Zbrojovka Brno, Austria 
Wien a pod. Dosiaľ sme z Pe-
tržalky jediným družstvom, 
ktoré to dokázalo. Patrili sme 

počtom 41 bodov suverénne 
obsadili po jeseni prvé miesto. 
Ako to hodnotíš ty?

Priznám sa, nemal som pre-
hľad o tom, akú úroveň má 
súťaž, do ktorej nás, nie našou 
vinou, bohužiaľ poslali futbalo-
vé zväzy. Prirodzene, nestretá-
vali sme sa s týmito družstva-
mi. Dnes po jesennej časti však 
môžem povedať, že úroveň je 
mizivá. Víťazstvá o desať či 
dvadsať gólov nie sú prospešné 
ani motivujúce pre žiadneho 
z aktérov. Opak je skôr prav-
dou. Hráčov to môže aj defor-
movať. Je to na úkor futbalu. 
Udržať koncentráciu hráčov 
a nasadenie počas celého zápa-
su je pre nás najťažšou úlohou. 
Našťastie chlapci dodržiavajú 
našu zásadu: keď sa zabávame - 
tak na 100 %, keď oddychujeme 
- tak na 100 %, keď trénujeme 
a hráme zápas - tak na 100 %! 
O kolektívnej sile hovorí aj fakt, 
že o strelené góly sa postaralo 
18 hráčov. Chlapci odviedli do-
siaľ kus dobrej práce, dávali do 
toho maximum, za čo si zaslú-
žia pochvalu. Pochvala im pat-
rí aj za prístup v tréningovom 
procese a k zápasom. Škoda, 
že z tých šancí ešte veľa zostalo 
nevyužitých. Inak by nastrieľali 
omnoho viac ako 138 gólov. 
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Ako sa ti pracuje v novoza-
loženej FC Petržalka akadé-
mia?

Po založení nového klubu FC 
Petržalka akadémia a príchode 
nového predsedu Mareka Moj-
tu sme sa nadýchli a odštartova-
li odznova. Je to teraz úplne iné. 
Funguje to. Zmenila sa klubová 
kultúra, komunikácia, pracuje 
sa transparentne. Máme vytvo-
rené výborné podmienky na tré-
novanie. V FC Petržalka akadé-
mia je mimoriadne dobre na-
stavený tréningový proces. Patrí 
k najlepším na Slovensku. S mlá-
dežou pracujú výborní tréneri. 
Na výbery nám chodí veľa detí. 
Teraz sa tešíme a máme radosť 
z dobrej práce, výsledkov, ko-
lektívu a, najmä, z toho, že naša 
práca má zmysel. Máme vízie, 
stanovené ciele, motiváciu a 
úžasne obetavých ľudí okolo 
futbalu, ktorí si zaslúžia obdiv. 
Čo budúcnosť?

Predovšetkým chcem vycho-
vávať dobrých futbalistov. Prá-
ca s deťmi ma napĺňa. Ak by sa 
mi podarilo nadviazať na pred-
chádzajúce obdobie a každé 
štyri roky vypustiť z našej liah-
ne troch reprezentantov, bolo 
by to fajn. Dobrá práca, dobrý 
pocit.               (jla)
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