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     PETRŽALSKÉ NOVINY
Perinbaba 
zasypala Bratislavu 

Pokračovanie na 5. strane 

V piatok sa naša metropola ocitla pod ťažkým mok-
rým snehom, MHD najskôr len meškala, potom  
(s výnimkou električiek) nejazdila vôbec. Perinbaba 
s Mrázikom síce razom spravili z Bratislavy roz-
právkovú krajinu, zasypali ju obrovskými vločkami 
a stromy odeli do biela. Aj teploty boli príjemné - 
okolo nuly alebo slabo nad ňou.

Na Valentína  
s lampiónmi
Už ste oslavovali Valentína v lam-
piónovom sprievode? Šancu máte 
už o pár dní! Redakcia Petržal-
ských novín v spolupráci s petržal-
ským miestnym úradom pozýva 
všetkých Petržalčanov na valentín-
sky lampiónový sprievod. Stretne-
me sa presne na sviatok všetkých 
zamilovaných, v sobotu 14. febru-
ára o 17. h pri fontáne pri Techno-
pole. Trasa povedie popri Veľkom a 
Malom Draždiaku k ohnisku, kde si 
pri vatre dáme teplý čaj a nejakú 
maškrtu.  
Okrem toho vám ponúkame v Pe- 
tržalských novinách priestor na 
vaše valentínske želania. Svoje vy-
znania pošlite na adresu redakcie 
do 13. februára. Adresáti si ich po-
tom budú môcť prečítať v nasle-
dujúcom čísle PN.

Redakcia 

To, čo však spoza okna vyzeralo 
ako zimná idylka, v praxi zna-

menalo katastrofu. Polámané konáre 
a stromy, ktoré nevydržali nebývalý 
nápor snehu, zapríčinili smrť 7-roč-
ného chlapčeka, množstvo doprav-
ných nehôd a úrazov.

Hoci magistrát hlásil, že všetka tech-
nika aj ľudia sú na cestách, život bol na 
niekoľko hodín úplne ochromený. „Si-
tuácia v Bratislave je kritická. Napriek 
tomu, že magistrát má k dispozícii me-
teorologické predpovede, nezabezpečil 
žiadny preventívny posyp.

Zimnú údržbu pre magistrát zabez-
pečuje spoločnosť A.R.K. technické 
služby, s. r. o. Už v minulosti bola spo-
lupráca s touto firmou kritizovaná pre 
vysokú cenu, ktorú mesto firme platí 
za zimnú údržbu a zimnú pohotovosť. 
„Myslím si, že služba, ktorú spoloč-
nosť A.R.K. technické služby posky-
tuje mestu, nezodpovedá cene, ktorú 
za ňu platíme. Dnešná nezvládnutá 
situácia na cestách v hlavnom mes-
te je toho jasným dôkazom. Platíme 
nemalé peniaze aj za zimnú pohoto-
vosť, ktorá evidentne zlyhala,“ povedal 
mestský poslanec, predseda Klubu pre 
Bratislavu, Martin Borguľa.
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Zrušiť poplatky 
sa oplatilo  
Petržalská samosprá-
va pred rokom zrušila 
poplatky za poskytova-
nie informácií v zmysle 
infozákona. V trende 
otvorenosti pokračuje. 
Obyvateľom spracovala 
„návod“, ako žiadať o 
sprístupnenie informácií.  

Starostu Vladimíra Bajana 
viedlo k zrušeniu správneho 

poplatku to, aby sa petržalská 
samospráva ešte viac otvorila 
obyvateľom. „Zrušiť poplatky 
sa oplatilo. Takto sme vytvorili 
možnosť získať informácie aj 
tým, ktorým ich rodinný rozpo-
čet nedovoľuje utratiť peniaze 
na správne poplatky, pričom ich 
legitímny nárok na získanie in-
formácie tu stále je,“ konštatuje 
petržalský starosta.

Samotné zrušenie správneho 
poplatku sa automaticky ne-
premietlo do nárastu žiadostí 
o sprístupnenie informácií, čo 
dokazuje medziročné porovna-
nie týchto žiadostí. V roku 2013 
bolo mestskej časti adresova-
ných 132 žiadostí, v minulom 
roku bol ich počet na úrovni 
133. 

Petržalská samospráva záro-
veň spracovala ebrožúru s ná-
zvom „JA LIKE INFOZÁKON“, 
ktorá je „návodom“ na to, ako 
v praxi využívať zákon o slobod-
nom prístupe k informáciám. 
„Nakoľko sa mnohé samosprávy, 
ale aj štátne orgány často stretá-
vajú s požiadavkou študentov, 
ktorí si mýlia sprístupňovanie 
informácií a verejnú kontrolu 
s vypracovaním školských úloh, 
prichádzame s brožúrou, ktorá 
približuje všetky možnosti na 
využívanie infozákona na vyš-
šiu informovanosť, verejnú kon-
trolu a občiansku participáciu,“ 
konštatuje Vladimír Bajan. 

Elektronická brožúra je zve-
rejnená na webstránke mestskej 
časti. Zároveň ju samospráva 
distribuovala všetkým organi-
záciám v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Petržalky a verejnosti 
je dostupná aj na sociálnej sieti 
mestskej časti (facebook Viem 
byť Petržalčan).

(tod)

Rastlinami rastúcimi v rá-
dioaktívnom prostredí 

sa počas sedemročného vý-
skumu zaoberal priamo na 
pôde Černobyľu. Na jednom 
políčku v rádioaktívnej zóne 
a jednom v nerádioaktívnej 
pestoval doktor Hajduch so 
svojím tímom rastliny a ná-
sledne porovnával bielkoviny 
v semenách. Vypestovali tam 
niekoľko generácií rastlín. 
Cieľom bolo pochopiť, ako 
sa rastliny dokážu prispôso-

biť životu v rádioaktívnom 
prostredí Černobyľa. „Keby 
som vás tam totiž vysadil, 
nikdy by ste nepovedali, že 
na tomto mieste sa pred 
dvadsiatimi siedmimi rokmi 
stala najväčšia jadrová ka-
tastrofa v histórii. Všetko je 
relatívne zelené a rastlinky 
si veselo rastú. Dokonca je 
to krajšie ako inde, pretože 
tam ľudia kvôli rádioaktivite 
nezasahujú do prírody,“ opi-
soval situáciu v Černobyle 

doktor Hajduch a dodal: „Ak 
budeme rozumieť tomu, ako 
sa rastliny adaptujú na rá-
dioaktivitu, možno budeme 
môcť zmierniť negatívny do-
sah rádioaktivity na ľudský 
organizmus.“ Po prednáške 
ho ôsmaci zasypali množ-
stvom otázok, ale len tri na-
jlepšie ocenil prednášajúci 
peknou knihou.

O mesiac čaká na mla-
dých petržalských siedmakov 
zaujímavá téma s názvom 
Prabratislava moderne, kto-
rú príde prednášať popred-
ný slovenský archeológ prof. 

PhDr. Jozef Bátora, DrSc. 
Profesor je špecialista na výs-
kum neskorej kamennej doby 
a bronzovej doby v strednej a 
východnej Európe a dlhodo-
bo sa venuje terénnemu ar-
cheologickému výskumu na 
Slovensku.

(tod)

Ste rádioaktívni? 
To bola prvá otázka, ktorú položil vedúci 
Oddelenia reprodukčnej a vývinovej 
biológie z Ústavu genetiky a biotechnoló-
gií rastlín SAV Mgr. Martin Hajduch, PhD. 
petržalským ôsmakom v úvode prvej tohto-
ročnej prednášky v Petržalskej super škole. 

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda Mesto bude do marca 
v provizóriu  
Hlavné mesto Bratislava začína rok v 
rozpočtovom provizóriu, schválený totiž 
ešte nie je tohtoročný rozpočet. Mestskí 
poslanci budú o návrhu rozpočtu rokovať 
až na marcovom zasadnutí.   

Rozhodnutie predložiť návrh rozpočtu až na mar-
covom zasadnutí kritizuje predseda mestského 

poslaneckého Klubu pre Bratislavu Martin Borguľa. 
Podľa neho je to neskoro. „Nové mestské zastupiteľ-
stvo začalo pracovať už v decembri. Pôvodne sa malo 
o rozpočte rokovať na februárovom zasadnutí, teraz 
sa termín presunul na marec,“ uviedol Borguľa. Pod-
ľa neho je urýchlené schválenie mestského rozpočtu 
v záujme mestských organizácií, inštitúcií i obyvate-
ľov, preto primátora vyzval, aby rozpočet predložil 
čo najskôr. Podľa hovorkyne Bratislavy Ivany Skoka-
novej si príprava rozpočtu vyžaduje čas. „Primátor sa 
musí podrobne oboznámiť s hospodárením mesta 
za uplynulé obdobie a predložiť taký rozpočet, ktorý 
bude odrážať priority fungovania Bratislavy na ďalšie 
obdobie,“ vysvetľuje Skokanová. Nový primátor však 
v minulom volebnom období pôsobil v mestskom za-
stupiteľstve ako poslanec, navyše šéfoval aj � nančnej 
komisii mesta. 

Elektronická brožúra je zverejnená na webstránke 
mestskej časti. Zároveň ju samospráva distribuovala 
všetkým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Petržalky a verejnosti je dostupná aj na sociálnej sieti 
mestskej časti (facebook Viem byť Petržalčan).

(SITA)

Naša mestská časť bude pri príležitosti osláv Dňa učiteľov aj v 
tomto roku organizovať slávnostné stretnutie pedagogických 

zamestnancov základných a materských škôl v jej zriaďovateľskej 
pôsobnosti. Na tejto slávnosti budú ocenení najúspešnejší učitelia, 
vychovávatelia našich škôl. Súčasťou slávnosti bude aj ocenenie 
pedagógov, ktorí sa nezmazateľne zapísali do sŕdc a myslí svojich 
žiakov, ich zákonných zástupcov, možno však aj svojich kolegov. 
Aj v tomto roku budú ocenení v kategórii „Učiteľ na ktorého sa 
nezabúda“ tí, ktorí sa svojím pedagogickým majstrovstvom, chá-
pajúcim, láskavým a citlivým prístupom stali pre svoje deti a žiakov 
ich druhými rodičmi a dokázali im pomôcť aj v zložitých životných 
situáciách.

Návrhy na ocenenie „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda“ môžu 
predkladať žiaci, absolventi  škôl, zákonní zástupcovia, alebo aj 
bývalí či súčasní kolegovia do 27. februára 2015 elektronicky na 
adresu juraj.monsberger@petrzalka.sk, alebo poštou na adresu 
Miestny úrad, Oddelenie školstva, kultúry a športu, Kutlíkova 17, 
852 12 Bratislava. Pri návrhu je potrebné uviesť meno a priezvisko 
predkladateľa vrátane základných kontaktov (telefonický kontakt, 
e-mail, adresa), meno a priezvisko navrhovaného pedagóga (telefo-
nický kontakt, e-mail, adresa), školské zariadenie, v ktorom praco-
val alebo pracuje. Návrh musí obsahovať jeho zdôvodnenie. 

Mgr. Veronika Redechová
vedúca OŠKaŠ
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Ktovie, kto je pred zápisom nervóznejší? Rodičia či budúci 
prváci? Na Základnej škole na Černyševského ulici mnohé deti 
nemali problém pustiť sa maminej či otcovej ruky a smelo na-
sledovať budúcu pani učiteľku. Rodičia ich vyprevádzali hrdým 
pohľadom, v ktorom však bolo aj trochu obáv. Možno si vraveli 
- už je to samostatná bytosť, ale zvládne to bezo mňa? Celý ten 
nový svet písmen a čísiel, nových spolužiakov a povinností?   

Zápis absolvovalo 
800 budúcich prváčikov

Zvládne. Niekto ľahšie, iný 
sa potrápi viac. Má im 

však kto podať pomocnú ru-
ku. Už v ten prvý deň v ško-
le – počas zápisu, sa o nich 
starali všetky učiteľky prvého 
stupňa. Tých ostýchavejších 
prišli povzbudiť aj zástupkyne 
najbližších materských škôl na 
Pifflovej a Macharovej ulici. 

Emília Šimková, riaditeľka 
MŠ Pifflova: „Tak, ako každý 
rok, som sa prišla pozrieť na 
„naše“deti, ako zvládajú zápis. 
A podporiť ich, pretože viem, 
že niektoré majú trochu oba-
vy. Verím, že aj moja prítom-
nosť im pomôže pri prechode 
do školského prostredia. Sna-
žíme sa im to v spolupráci so 
ZŠ Černyševského uľahčiť ešte 
kým navštevujú materskú ško-
lu. Máme vypracovaný spo-
ločný plán. Školáci chodia k 
nám, do materskej školy, a my 
k nim, do školy. Boli sme tu aj 
týždeň pred zápisom, škôlkari 
si mohli vyskúšať, aké to je na 
vyučovaní v prvej triede.“

A ako teda vyzeral samot-
ný zápis? Kým rodičia vypĺňa-
li tlačivá, pani učiteľky robili s 
budúcimi prváčikmi tzv. de-
pistáž. Teda  - zisťovali, ako sú 
pripravení do školy.  Hravou 
formou s nimi skúšali do koľ-
ko vedia narátať, spájali pís-
mená s obrázkami  či kreslili 
postavičky.

Mgr. Magdaléna Benková, 
riaditeľka ZŠ Černyševského: 
„Testy školskej zrelosti pred-
školáci absolvujú v materskej 
škole, takže tá zápisová depis-
táž je len pre našu vlastnú po-
trebu. Aby sme mali prehľad 
o tom, čo všetko naši budú-
ci prváčikovia vedia a aké sú 
ich komunikačné schopnosti. 
Najmä, či sú schopní samo-
statne komunikovať s cudzím 

človekom, ktorým preň uči-
teľka spočiatku je. Dlhoroč-
né skúsenosti nám potvrdzu-
jú užitočnosť tejto depistáže. 
Pre prípad, že sa ukáže, že 
niektoré dieťa má problémy, 
špeciálni pedagógovia na-
vrhnú ďalší postup.  

Veľmi sa nám pri prvá-
koch osvedčuje aj spoluprá-
ca s materskými školami. 
Vďaka vzájomnej komuniká-
cii vieme lepšie pristupovať 
k jednotlivým deťom. Ak je 
zložitejšie nájsť si k niekto-
rému cestu, pomáhajú nám 
práve skúsenosti sprostred-
kované z materskej školy. 
Mali sme napríklad chlapca, 
ktorý spočiatku nekomuni-
koval, vďaka informáciám z 
jeho materskej školy sme ve-
deli, aký postup zvoliť, aby sa 
otvoril a začal s nami spo-
lupracovať. Zakladáme si aj 
na kooperácii s rodičmi. Te-
ší nás, že sa o školu zaujíma-
li už pred zápisom. Žiadali 
informácie prostredníctvom 
mailu, telefonicky alebo sa 
prišli pozrieť na Deň otvo-
rených dverí, ktorý každo-
ročne organizujeme. Spo-
lupráca s nimi je pre nás 
podstatná, keďže nám spo-

ločne ide o dieťa, jeho spokoj-
nosť a úspech v škole.“

Z 885 predškolákov sa pri-
šlo v predposledný januáro-
vý piatok a sobotu zapísať 805 
detí. Tie budú zaradené do  
59 tried, z toho do dvoch špe-
ciálnych – so zdravotným 
oslabením na ZŠ Černyšev-
ského a s poruchami učenia 
na ZŠ Tupolevova. Po štyri 
prvé triedy otvoria školy na 
Budatínskej, Dudovej, Tupo-
levovej a Turnianskej. Z 805 
zapísaných detí má v Petržal-
ke 753 trvalé bydlisko. Najviac 
detí - až 108 - zapísali rodičia 
na ZŠ Budatínska a najmenej 
na ZŠ Nobelovo námestie – 
27. Zapísaných je 383 dievčat 
a 422 chlapcov. 

Minulý rok sa na zápise zú-
častnilo 754 detí, z ktorých 
takmer 86 % aj reálne nastú-
pilo na povinnú školskú do-
chádzku. Na základe eviden-
cie z predchádzajúcich rokov 
predpokladáme, že približ-
ne 75 detí požiada o odklad 
školskej dochádzky a prvého 
septembra nastúpi do prvé-
ho ročníka opäť viac ako 700 
žiakov.

Michaela Dobríková
foto: autorka

Dajte vedieť o dobrých riešeniach
Starosta Petržalky a podpredseda ZMOS Vladimír Bajan 
nabáda mestá a obce, aby sa zapojili do aktuálneho ročníka 
prestížnej súťaže Oskar bez bariér. Podľa neho by o svojich 
bezbariérových aktivitách mali dať vedieť, pretože ich pozi-
tívne riešenia v sociálnej oblasti by mohli byť inšpiráciou pre 
ostatné samosprávy. 

Petržalka bola v tejto súťaži niekoľkokrát laureátom aj ocene-
ným. Napokon, vlani zrealizovala ďalšie aktivity, ktoré sa týkali 

búrania bariér a zvyšovania kvality pohybu hendikepovaných ľudí 
v budovách a na verejných priestranstvách. Napríklad v Dennom 
centre pre seniorov na Osuského ulici vymenila samospráva po-
dlahovú krytinu, pričom všetky prahy nahradila bezbariérovými, 
takže zariadenie už môžu využívať aj ľudia s obmedzenou schop-
nosťou pohybu. V zariadení opatrovateľskej služby na Mlynarovi-
čovej zrekonštruovala dve kúpeľne na bezbariérové a tiež zjazd  
z terasy a vybudovaním bezbariérových chodníkov v areáli umož-
nila využívať záhradu aj telesne postihnutým klientom zariadenia.

Vyhlasovateľom súťaže Oskar bez bariér je Združenie miest  
a obcí Slovenska. Patronát nad podujatím má už tradične Mi-
nisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.  
V tomto roku ide už o 11. ročník prestížneho podujatia. Starosto-
via a primátori môžu prihlášky do súťaže podávať do 2. marca na 
adresu ZMOS. Súčasťou prihlášky je opis konkrétnych projektov 
zameraných na pomoc zdravotne postihnutým alebo sociálne 
znevýhodneným obyvateľom, ktoré samospráva urobila v roku 
2014. Podklady do súťaže okrem vyplnenej prihlášky musia ob-
sahovať aj zoznam realizovaných prác s fotodokumentáciou buď 
priloženou, alebo na nosiči (CD, DVD).              (tod)

Petržalka vyhlasuje  
voľbu hlavného kontrolóra
Mestská časť Bratislava–Petržalka sa pripravuje na voľbu 
hlavného kontrolóra. Stanislavovi Fialovi sa totiž v  marci končí 
šesťročné funkčné obdobie. 

Hlavný kontrolór vykonáva najmä kontrolu zákonnosti, hos-
podárnosti a efektívnosti pri hospodárení s vlastným a zve-

reným majetkom. Svojou činnosťou prispieva k transparentnosti  
v rozhodovaní, pričom do jeho pôsobnosti patrí aj kontrola príjmov, 
výdavkov a finančných operácií, kontrola vybavovania sťažností  
a petícií a tiež napríklad kontrola dodržiavania všeobecne záväzných 
právnych predpisov, vrátane kontroly plnenia uznesení miestneho 
zastupiteľstva. 

Kontrole miestneho kontrolóra podlieha Miestny úrad mestskej 
časti Bratislava-Petržalka, ďalej rozpočtové a príspevkové organizácie 
zriadené mestskou časťou, ako aj právnické osoby, v ktorých má Petr-
žalka majetkovú účasť a tiež osoby, ktorým boli z rozpočtu mestskej 
časti poskytnuté účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci. 
Úlohou hlavného kontrolóra je vypracovanie stanovísk k návrhu roz-
počtu a návrhu záverečného účtu, a to ešte pred samotným schvále-
ním miestnym zastupiteľstvom.  

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca 
obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, 
ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,  iného zamestnanca 
obce, prípadne podľa osobitného zákona. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka bude vo-
liť hlavného kontrolóra na nové funkčné obdobie na svojom rokovaní  
31. marca. Kvalifikačné predpoklady, ako aj ďalšie požiadavky na uchá-
dzačov o túto pozíciu sú zverejnené na web stránke miestnej časti  
a obvyklým spôsobom, ako je úradná tabuľa, výveska a informácia  
v miestnej tlači. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva.

 (tod)
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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

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

 MAĽBY, STIERKY 
+ rekonštrukcie bytov. 
Tel.: 0905 641 206

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

 GLAZÚROVANIE VANÍ.  
Tel.: 0905 983 602

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka 

24. januára 2015 
Marián Perina – Dáša Kušteková
Pavol Záhorský – Alena Panáková
Tomáš Lojdl – Tatiana Kotercová

Cirkevné sobáše

10. januára 2015 
Tomáš Špak – Denisa Blahová

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

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

Už niet návratu ani nádeje, len cestička k hrobu 
nás k tebe zavedie. Aj keď si odišiel a nie si medzi nami, 

v našich srdciach žiješ stále s nami. 
Dňa 14. 2. 2015 si pripomenieme 5. výročie, 

keď nás navždy opustil náš milovaný 

ROMAN ORTH 
Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku

S láskou spomína manželka, synovia, mama, brat, 
švagriná, neter a synovec.

 ZŠ VLASTENECKÉ NÁM.  
prijme do pracovného pome-
ru pracovníčky do kuchyne. 
Tel: 02/62412998.

ZELENÁ LINKA / PODNETY, POSTREHY A NÁVRHY
V oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej časti Bratislava-Petržalka môžete oznámiť prostredníctvom 

„zelenej linky“ 02/ 63 820 158. Informácie o MP VPS nájdete na stránke www.mpvps.sk



6. 2. 2015 • 5PETRŽALSKÉ NOVINY

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
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S Í D L I S K O

Palec hore!

Vyčistime si 
svoje okolie

Všetci máme radi doma po-
riadok. Vyupratovaný byt, 

ktorý vonia čistotou, je pre 
nás samozrejmosťou. Prečo 
sa však takto nesprávame aj k 
svojmu okoliu? Akoby nás ani 
nezaujímalo, čo sa deje a ako 
to vyzerá za dverami nášho 
bytu, prípadne za bránou pa-
neláka. Na ulici sú pohodené 
fľaše, obaly od keksíkov, ige-
litové tašky, noviny a mnoho 
ďalších vecí, ktoré patria do 
kontajnera, a nie na zem. 

Pri pohľade z okna nášho bal-
kóna som mala možnosť vidieť 
sídlisko z vtáčej perspektívy. 
Verte mi, nebol to príliš pekný 
pohľad. Pripomínalo mi to skôr 
pohľad na smetisko. Zamys-
lela som sa nad tým, akí ľudia 
môžu takto znečisťovať svoj 
životný priestor. Možno sú to 
bezdomovci, možno nejakí 
chuligáni, ale často sa stane aj 
to, že odpad vyfúka silný vietor 
z kontajnerov (najmä tých ne-
oplotených). Hoci bol 24. de-
cember, Vianoce, rozhodli sme 
sa spolu s maminou pre dob-
rovoľný zber odpadu. Pripravili 
sme si gumené rukavice, tašky 
a hor sa, upratovať! Zamerali 
sme sa na priestor priamo pred 
naším vchodom a tiež pred 
susednými vchodmi na našej 
ulici. Ponachádzali sme rôzne 
veci, predovšetkým medzi krík-
mi, ktoré slúžia ako náveterná 
oblasť na zachytávanie bor-
delu. Najnebezpečnejšie však 
boli rozbité fľaše, na ktorých 
by sa ľahko mohli poraniť deti 
alebo zvieratká. Tašky sa nám 
len tak plnili a po hodine bolo 
okolie vyčistené. Dohromady 
sme nazbierali 9 vriec odpadu. 
Predtým, ako sme vyzbierané 
veci vyhodili do kontajnera, vy-
triedili sme sklo, plasty a papier, 
ktoré sme vhodili do smetiakov 
na to určených.

Často fr� eme na samosprá-
vu, že nevie zabezpečiť poria-
dok. Uvedomme si však, že aj 
my môžeme podať pomocnú  
ruku. Stačí chvíľka, chuť niečo 
zlepšiť a šikovné ruky. Ak si 
každý upraceme vo svojom 
okolí, Petržalka bude krajšie 
a čistejšie miesto pre život.

Andrea Benková

Perinbaba 
paralyzovala Bratislavu 

 Dokončenie z 1. strany

Dalkia sa mení na 
Veolia Energia 
Medzinárodné aktivity skupiny Dalkia sa od 25. júla 2014 
začlenili do skupiny Veolia. V dôsledku toho došlo aj na 
Slovensku k zmene akcionárskej štruktúry Dalkie a od 23. 
januára 2015 dochádza aj k zmene obchodného mena. Dal-
kia na Slovensku bude pôsobiť pod názvom Veolia Energia.

Podľa neho je najvyšší čas 
prehodnotiť spoluprácu s 

touto fi rmou.
Petržalka sa tiež pasovala 

so záľahou snehu. Napadlo ho 

takmer 50 cm, tak mali pracov-
níci VPS plné ruky roboty. Veď 
v rámci zimnej služby sa mest-
ská časť musí postarať o ko-
munikácie III. triedy a chod-
níky pozdĺž nich, o priľahlé 

parkoviská, o cesty vedúce 
k materským a základným 
školám, zdravotným zaria-
deniam, zastávkam mestskej 
hromadnej dopravy, domo-
vom sociálnych služieb, ale 
aj o prístupové komunikácie 
k nemocnici na Antolskej 
ulici (čo bola v piatok jasná 
priorita, ktorú chlapi zvlád-
li), to všetko v celkovej dĺžke 
viac ako 30 kilometrov. 

Na zabezpečovanie zjazd-
nosti ciest boli v teréne dva 
traktory s radlicou a zásobní-
kom na posypový materiál.
O chodníky sa starali dva no-
siče náradia s radlicou a roz-
metadlom, tri traktory s rad-
licou a rozmetadlom a jeden 
nosič náradia s radlicou a 
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Perinbaba 
zasypala Bratislavu 

rozmetadlom. Na schodnosť 
nájazdov na terasy a schodov 
využíval miestny podnik VPS 
štyri obslužné vozidla s po-
sádkou. Na zabezpečenie kon-
troly rajónu boli v teréne dve 
dispečerské vozidlá. Do piatka 
spotrebovali približne 50 ton 
posypového materiálu.

O tom, že v Petržalke sme 
situáciu zvládli možno lepšie 
ako v celom meste, svedčí 
aj mail od našej čitateľky: 
„Rada by som sa poďakova-
la všetkým, ktorí zabezpečili 
v snehom zaviatej Bratisla-
ve odhrnutý celý chodník na 
Petržalskom korze.“ 
        (sv)

foto: (tod), 
Katarína Eckhardtová 

Skupina Veolia zabezpeču-
je energetické služby a do-

dáva teplo 2,4 milióna domác-
ností na celom svete a pre-
vádzkuje 76 000 energetic-
kých zariadení. Na Slovensku 
Veolia Energia zabezpečuje 
dodávku tepla a teplej vody 
pre viac ako 98 000 domác-
ností v 27 mestách a obciach, 
poskytuje celý rad podpor-
ných služieb pre 59 priemy-
selných klientov a úspešne 
rozvíja projekty energetickej 
efektívnosti. Veolia Energia 
zamestnáva na Slovensku 850 
ľudí. „Zmena akcionárskej 
štruktúry a integrácia aktivít 
Dalkie na Slovensku do sku-
piny Veolia nám otvára ešte 
väčšie možnosti spolupráce 
s ostatnými divíziami sku-
piny v oblastiach vodného a 
odpadového hospodárstva. 
Skupina Veolia je už viac ako 
160 rokov hrdým partnerom 
v oblasti služieb pre komu-
nálny a priemyselný sektor,“ 
povedal v tejto súvislosti ge-
nerálny riaditeľ Veolie Energia 
na Slovensku Miroslav Kot.

Skupina Veolia je celosveto-
vým lídrom v oblasti optima-
lizácie manažmentu zdrojov. 

Viac ako 187 000 zamestnan-
cov skupiny na celom svete 
navrhuje a zabezpečuje služ-
by súvisiace s manažmentom 
energetických služieb, vodo-
hospodárskych služieb a s ma-
nažmentom odpadového hos-
podárstva. Svoje služby po-
skytuje priemyselným klien-
tom, súkromným subjek-
tom, verejnej správe i obča-
nom. Prostredníctvom troch 
navzájom sa dopĺňajúcich 
oblastí, v ktorých skupina 
pôsobí, prispieva Veolia k roz-
širovaniu prístupu k zdrojom, 
k ich ochrane a obnove.   

V roku 2013 zásobovala 
skupina Veolia 94 miliónov 
ľudí pitnou vodou, pre 62 
miliónov ľudí zabezpečila 
služby súvisiace s odvodom 
a čistením odpadových vôd, 
vyprodukovala 54 miliónov 
megawatthodín energie a 38 
miliónov ton odpadu zhod-
notila v podobe energie, resp. 
nových materiálov. Skupina 
dosiahla konsolidované výno-
sy vo výške 23,4 miliardy eur. 

Viac informácií o spoloč-
nosti Veolia a jej aktivitách 
nájdete na: www.veolia.com | 
twitter @Veolia.            (upr)

Mestská časť Bratislava-Petržalka v rámci prípravy Galaprogra-
mu, ktorým  13. júna vyvrcholia Dni Petržalky, oznamu-
je všetkým záujemcom o predaj občerstvenia a drob-
ného spotrebného tovaru (hračky, remeselnícke výrobky 
a pod.), že žiadosti o vydanie povolenia na ambulantný predaj 
v stánkoch je možné zaslať poštou,  alebo osobne podať 
v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
najneskôr do 6. mája 2015.

Do výberu predajcov budú zaradení iba tí, ktorí do uzá-
vierky doložia všetky doklady vyžadované zákonom 
č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a po-
skytovania služieb na trhových miestach a o zmene a do-
plnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnika-
ní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  

V žiadosti musí byť uvedené:
- fyzická osoba – meno a priezvisko, adresa bydliska, IČO, DIČ, 

tel. kontakt
- právnická osoba – obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, 

DIČ, tel. kontakt 
- sortiment predaja
- rozmery stánku, prípadne predajného pultu
- požiadavku na zabezpečenie zdroja elektrickej energie
- súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva s pre-

dajom v stánku  počas konania hromadného podujatia - fo-
tokópia

- záznam daňového úradu z knihy elektronickej registračnej 
pokladnice – fotokópia tejto strany

Záujemcovia, ktorí si už podali žiadosť o povolenie na predaj 
bez  uvedených  údajov a dokladov, budú vyzvaní na ich do-
plnenie.  Chýbajúce doklady môžu zaslať na mailovú adresu:  
alena.sebekova@petrzalka.sk; 
alebo emil.chlebec@petrzalka.sk.

Výber predajcov organizačne zabezpečuje Závodisko, š. p., 
Starohájska 29, 852 69 Bratislava, ktoré s vybranými uchá-
dzačmi následne uzatvorí zmluvu o prenájme predajnej 
plochy za účelom ambulantného predaja. Povolenie na am-
bulantný predaj vydá mestská časť Bratislava-Petržalka.

O podmienkach ambulantného predaja na Dňoch Petržalky 
2015 sa môžete informovať telefonicky u p. Šebekovej na 
tel. č. 02/68 288 868.
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Investíciu vo výške takmer 47-
tisíc eur uhradila mestská časť 

ešte z minuloročného rozpoč-
tu. „Výťah si vyžadoval neustá-
le opravy, čo zaťažovalo nie-
len rozpočet mestskej časti, ale 
aj znižovalo komfort bývania 
v Dome osobitného určenia. 
Som rád, že sa nám v krát-
kom čase podarilo výťah spre-
vádzkovať a dať ho do užívania 
obyvateľom,“ povedal starosta 
Vladimír Bajan. Po oprave prí-
stupovej rampy a schodiska je 

oprava výťahu ďalšou investí-
ciou mestskej časti do zvere-
ného majetku deklarujúcou bú-
ranie bariér. Petržalka sa totiž 
vo svojich prioritách na tento 
rok plánuje zamerať na opra-
vy komunikácií, ciest a chodní-
kov. Opravy bude realizovať aj 
s ohľadom na obyvateľov s ob-
medzenou schopnosťou pohy-
bu a hendikepovaných.  

Výťah, ktorý odvezie naraz 
až 12 osôb, spĺňa všetky poža-
dované normy a technické po-

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

Unikátna putovná výstavaUnikátnaUnikátna putovná výstavaputovná výstavaáááá

Biblia - KNIHA KNÍH, JE NAJČÍTANEJŠOU, 
NAJPREDÁVANEJŠOU A NAJROZŠÍRENEJŠOU 
KNIHOU NA SVETE

www.biblianacestach.sk

Môžete sa teši  na:
•Historické slovenské a zahraničné Biblie

•Unikátne novodobé Biblie v rôznych  prevedeniach

•Biblie pre deti, študijné, historické

•doplnkové materiály, mapy, CD, DVD, Prednášky

•Možnosť zakúpenia Biblií, suvenírov, kníh 
a ďalších materiálov za zvýhodnenú cenu

3. – 20. februára 2015
Po, ut, št: 9:00 – 18:00 | St: 9:00 – 19:00 | Pi: 9:00 – 16:00

Slovenská pedagogická knižnica, Halova 6, Bratislava – Petržalka

www.spgk.sk

Vstup vo ný!

Kontakt a rezervácia pre školy: 
Jana Lisá, tel.: 02/68 20 86 11, e-mail: postmast@spgk.sk

Unikátna Unikátna putovná výstavaputovná výstava

BibliaBiblia Í ČÍ ŠÍ ČÍ ŠÍ ČÍ Š

Biblianc_inz125x210.indd   1 1/28/2015   3:48:36 PM

Kultúrne zariadenia Petržalky, 
Rovniankova 3, 852 01 Bratislava

Vyhlasuje 
Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na 

uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov – 
predný bar v Dome kultúry Zrkadlový háj. 

Podmienky súťaže je možné získať na webovej stránke 
www.kzp.sk, www.petrzalka.sk, 

alebo písomne na hore uvedenej adrese na sekretariáte.

žiadavky. Tlačidlá, komunikač-
ný panel aj osvetlenie výťahu 
je vo vyhotovení antivandal. 
Podlahu pokrýva protišmyko-
vá oderuvzdorná guma. Výťah 
je vybavený digitálnym uka-
zovateľom polohy, pozdĺžnym 
madlom, ale aj informačnou 
nástenkou a zrkadlom.      (tod)

Nájomníci bytového domu na Medveďovej 
21 už môžu používať vynovený osobný výťah. 
Obecné byty na dvanástich poschodiach obý-
vajú najmä mladé rodiny a seniori, pre kto-
rých je výťah každodennou nevyhnutnosťou.   

Aj malými krokmi búra Petržalka bariéry  
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Tanečník z ulice 
Jeho prvou najintenzívnejšou spomienkou na stretnutie s tancom 
je vianočný koncert Úsmevu ako dar. Mal šesť rokov a vzala ho naň 
mama, ktorá je odchovankyňou detského domova. Dnes ťažko pove-
dať, čo malého Róberta Lazara  na tanečnej skupine detí z krízového 
centra Brána do života tak uchvátilo. Možno zistenie, že skvelí taneč-
níci nie sú len nedosiahnuteľné hviezdy v televízií, ale že to môžu byť 
aj obyčajné deti, sotva staršie ako on sám, s podobným osudom.   

vali. Takže som sa „prepol“ do 
nového - trénerského módu.“

Na začiatku to bolo všelija-
ké. Ale v podstate všetci reš-
pektovali to, že sa tancu ve-
nuje najdlhšie, pričom väčšina 
s ním len začínala. Takže si ne-
chali poradiť. Nikdy to nebolo 
o tom, že im bude rozkazovať, 
ale že niečo vie a chcú sa od 
neho niečo naučiť. A tak po-
stupne z „Barneyho“ tanečnej 
skupiny vznikla tanečná škola. 

„Niekedy v tom čase som 
sa prisťahoval na Kopčian-
sku a viackrát som vystupoval 
v rámci podujatí OZ Ulita. 
Spolu sme organizovali aj sú-
ťaž Talent Kopčany, a tak si ma 
postupne decká spojili s tan-
com. A keď som potom otvoril 
tanečnú školu, dal som im ve-
dieť. Prišli sa pozrieť a niekto-
ré zostali trénovať. Dnes je 
v našej škole najmladší 6-ročný 
žiak a najstarší má 25 rokov. 
V súčasnosti je nás 13 až 15.“

Keď v spoločnosti Úsmev 
ako dar videli, že to s tancom 
myslia naozaj vážne, nezasta-
vili sa pri tom, že im poskytli 
vlastné priestory. Oslovili ria-
diteľku OZ Brána do života, 
Danielu Gálikovú, či by ne-
mohli trénovať aj u nich. Kruh 
sa teda uzatvára a 17-ročný Ro-
bo dnes trénuje deti tam, kde 
pred desiatimi rokmi s tancom 

sám začínal: „Aj touto cestou 
by som chcel obom organizáci-
ám poďakovať, že môžeme ich 
priestory využívať zadarmo a 
že nám dali šancu.“ 

A čo sa za dverami tréningo-
vých miestností deje? „Venuje-
me sa niekoľkým, najmä mo-
derným, tanečným štýlom. Je to 
väčšinou breakdance, hip-hop, 
popping, locking, house, občas 
new style, hlavne old school. 
Ale najmä tanec, ktorý sa vy-
víja, má dej. Spolupracujeme s 
pani učiteľkou Petrou Turčá-
kovou zo Základnej umeleckej 
školy Júliusa Kowalského, ktorá 

To, že sa o rok ocitol spolu 
s mamou v krízovom cen-

tre Brána do života, určite ne-
možno nazvať šťastným ria-
dením osudu. Možno skôr 
iróniou, ktorú má život v takej 
obľube. V každom prípade do 
ich tanečnej skupiny zapadol, 
ako by mu tam už dávno drža-
li miesto. A on už vtedy cítil, že 
tam patrí: „Pod vedením Beáty 
Pekajovej som v Bráne do živo-
ta tancoval až do jedenástich 
rokov. Po tom, čo odišla, sme to 
ako decká ťahali ešte rok samy, 
kým sa tanečná skupina neroz-
padla. Ja som ostal tancu ver-
ný a nejaký čas som to skúšal 
u iných tanečných skupín.“ 

Niektoré z nich spolupra-
covali s organizáciou Úsmev 
ako dar a práve vďaka nej sa ta-
nečníci z ulice konečne dostali 
k miestnosti, kde mohli tréno-
vať. Úsmev im požičal vlast-
nú zasadačku v Petržalke, aby 
mohli začať s pravidelným tré-
ningom: „Najprv sme boli len 
takí „pozbieranci“ z ulice a na-
pokon ostali len tí, čo to s tan-
com mysleli fakt vážne. Po-
stupne sa však pridávali ďalší, 
a to som ich už začal trénovať 
ja. Dali sme si názov TLOB – 
Talentovaní ľudia od Barneyho, 
čo je moja prezývka z detstva. 
S tým, že ak treba, posled-
né písmeno v názve sa zmení 
podľa toho, koho meno je v ná-
zve. A vtedy som si uvedomil, 
že už to nie je len o tanci, ale aj 
o zodpovednosti. Aby to, čo tie 
decká učím, im aj niečo dalo. 
Už to nebolo o tom, že prídem 
za kamošmi a budeme tréno-
vať. Už odo mňa niečo očaká-

Má 17 rokov, chodí na strednú školu, od siedmich 
sa venuje tancu, dnes má vlastnú tanečnú skupi-
nu a tanečnú školu. To je v skratke Robo Lazar, 
alias Barney. Je celkom zrejmé, že má k tancu veľ-
mi silné puto. „Tanec je pre mňa niečo, čo mi nik 
nemôže zobrať. Je to spôsob, ako sa uvoľniť, za-
budnúť na starosti a celý svet a sústrediť sa len na 
seba. Tanec ma napĺňa tak ako nič iné a verím, že 
v tanci je moja budúcnosť.“

Jeho vzorom je Martina Rihárová. Bývalá od-
chovankyňa detského domova, ktorá išla za 
svojím tanečným snom a so svojou skupinou 
E-motion  sa stala majsterkou sveta v MTV Style. 
„Nemala to v živote ľahké a musela makať, aby sa 
dostala tam, kde je teraz. To je človek, ktorého reš-
pektujem ako osobnosť aj ako profesionála. A páči 
sa mi napríklad aj to, čo robí Laci Strike, čo dokázal 
a že to ďalej učí iných.“ 

Viem byť Petržalčan

vyučuje dramatickú tvorivosť, 
a ku ktorej som dva roky cho-
dil na hodiny. Ona nám teraz 
pomáha s tým, ako skombino-
vať tanec a príbeh. Vzniká tak 
vlastne taký náš malý tanečný 
hip-hopový muzikál.“

To, po čom Robova taneč-
ná skupina túži, je výzva. Šan-
ca predviesť sa, ukázať, čo do-
kázali urobiť so svojimi životmi. 
V súčasnosti sa pripravujú na 
súťaž. Jej víťazi vystúpia na Naj-
milšom koncerte roka, kto-
rý organizuje Úsmev ako dar 
a vystupujú na ňom deti z det-
ských domovov. On sám ho-

vorí, že keby sa im podari-
lo postúpiť medzi vybraných 
účinkujúcich do Bratislavy, bola 
by to pre všetkých parádna od-
mena za hodiny a hodiny tré-
ningov. Pretože zatiaľ nemali 
veľa šancí vystúpiť ako skupina. 
Trénujú však naplno, aby boli 
pripravení, keď šanca príde. 

Robo má možnosť vidieť, ako 
sa z jeho zverencov stávajú ta-
nečníci. Aký je to pocit? „Te-
ší ma, že napriek tomu, že to, 
čo viem, som sa naučil na uli-
ci a nie som profesionálny tré-
ner, dokážem ľudom odovzdať 
niečo zo seba, že ich dokážem 
niečo naučiť. Verím, že toto bu-
de môj život. Za desať rokov 
by som napríklad rád účinko-
val v tanečných muzikáloch a 
chcel by som s deckami nato-
čiť fi lm o tanci. O tom, že je to 
drina makať na sebe a vypra-
covať sa k úspechu. A najmä by 
som chcel, aby aj o tých desať 
rokov k nám mohli prísť na tré-
ning ľudia, ktorí chcú tancovať, 
ale nemôžu si dovoliť platiť za 
to ťažké prachy. Aby sme umož-
nili venovať sa tancu každému, 
kto na to má a nielen tomu, kto 
si to vie zaplatiť. Aby sa u nás 
cítili dobre a vedeli, že chápe-
me, v akej sú situácii, lebo sme 
si tým prešli aj my sami. To sú 
moje sny, čo ma ženú dopredu.“

A na záver? „Rád by som po-
vedal, že naše dvere sú otvore-
né. V januári sme začali s troj-
mesačným náborom žiakov do 
našej tanečnej školy. Takže, ak 
máte záujem, príďte sa pozrieť 
na náš tréning. Povypytujte sa 
na to, čo vás zaujíma, a na ďal-
šej hodine už môžete skúsiť za-
čať trénovať s nami. Každý uto-
rok a piatok v OZ Brána do 
života na Medveďovej 4, od 16. 
do 18. hodiny. A každú stredu 
a štvrtok v pobočke Úsmev ako 
dar na Ševčenkovej 21, od 14. 
do 16. hodiny.“ 

Michaela Dobríková
foto: autorka

Tanečník z ulice
Jeho prvou najintenzívnejšou spomienkou na stretnutie s tancom 
je vianočný koncert Úsmevu ako dar. Mal šesť rokov a vzala ho naň 
mama, ktorá je odchovankyňou detského domova. Dnes ťažko pove-
dať, čo malého Róberta Lazara  na tanečnej skupine detí z krízového 
centra Brána do života tak uchvátilo. Možno zistenie, že skvelí taneč-
níci nie sú len nedosiahnuteľné hviezdy v televízií, ale že to môžu byť 
aj obyčajné deti, sotva staršie ako on sám, s podobným osudom. 

vali. Takže som sa „prepol“ do 
nového - trénerského módu.“

Na začiatku to bolo všelija-
ké. Ale v podstate všetci reš-

Viem byť Petržalčan
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Ján Bučan má za sebou štvorročnú poslaneckú 
skúsenosť. Toto volebné obdobie bude pôsobiť ako 
prvý zástupca starostu. Aké má plány na nasledujú-
ce štyri roky?

ného programu, čo sú parkovanie, čis-
tota a zeleň. Primárne sa chcem zame-
rať na revitalizáciu školských dvorov, 
rozširovanie kapacít materských škôl, 
rekonštrukcie hygienických zaradení  
a jedální v školách a realizáciu moder-
nej parkovacej politiky. 

Ako vidíte spoluprácu so zastupiteľ-
stvom, s ďalším zástupcom staros-
tu Michalom Radosom, starostom  
a úradom?

Ak chceme nadviazať na úspešné 
projekty, ako sú nová plaváreň či ob-
novené námestia, chce to pozitívne 
naladenie pre vec a dávať prednosť rie-
šeniam pre Petržalku pred osobnými 
ambíciami. Ako zástupcovia mestskej 
časti sme súčasťou jej vedenia, takže 
tímovosť a spoluprácu považujem za 
samozrejmosť. Takisto cítim aj v no-
vom zastupiteľstve pozitívnu energiu  
a chuť pracovať, čo v minulosti nebý-
valo vždy pravidlom. Aby som to uzav-
rel, teším sa na spoluprácu a výsledky  
v prospech obyvateľov Petržalky.

(sv)
foto: archív PN

Aké to má výhody (prípadne nevý-
hody) pre výkon funkcie vicestaros-
tu, že ste dlhoročným poslancom?

To, že som poslancom už druhé vo-
lebné obdobie, pociťujem do istej mie-
ry ako výhodu - z hľadiska orientácie 
v témach, kompetenciách a samotnej 
štruktúry úradu. Zároveň však nepô-
sobím v samospráve príliš dlho na to, 
aby som stratil istý nadhľad a kreativi-
tu pri ponuke riešení pre obyvateľov 
Petržalky. V rokoch 2010 – 2014 som 
bol autorom programu masívnych in-
vestícií do rekonštrukcií základných  
a materských škôl a revitalizácií vnút-
rosídliskových športovísk pre mládež. 
Aj vďaka úspechu v týchto oblastiach 
som bol oslovený na pozíciu prvého 
zástupcu starostu, čo si, samozrejme, 
vážim.        

Aké oblasti budete mať na staros-
ti?

V rámci mojej agendy zástupcu 
starostu nadväzujem na svoje pred-
chádzajúce pôsobenie, t. j. budem 
sa opätovne venovať oblasti školstva  
a športu a priberám témy môjho voleb-

„Tímovosť 
a spoluprácu 
považujem za 
samozrejmosť“ 

„Mám 
veľa plánov 
a postupujem 
krok 
za krokom“ 

Michal Radosa načal  
v decembri už svoje tretie  
poslanecké obdobie. Jeho 
skúsenosti ocenil aj petr-
žalský starosta Vladimír 
Bajan a vymenoval ho do 
funkcie svojho zástup-
cu. Porozprávali sme sa 
o tom, čo ho na novom 
poste čaká a aké má plány.
Aké máte ďalšie plány?

Už v minulom volebnom období som 
sa podieľal na tvorbe parkovacej politiky 
v Petržalke, chcem tento projekt pomôcť 
dotiahnuť až k realizácií prospešnej pre 
jej obyvateľov. Aj preto som v rozpočte 
na tento rok presadil viac prostriedkov 
na vytváranie nových parkovacích miest. 
Verím, že to nebude dlho trvať a budeme 
ho môcť uviesť do života. Ďalším mojím 
plánom, na ktorý som kolegov dlhé roky 
presviedčal, sú rekonštrukcie školských 
dvorov. Po tom, čo sme investovali do 
školských budov, príde rad aj na ich dvo-
ry. Aby mohli slúžiť nielen žiakom, ale aj 
všetkým Petržalčanom. No, keď sme už 
pri školstve, chcel by som nájsť spôsob, 
ako pomôcť skvalitniť výučbu. Viem, že 
to nie je úplne v kompetencii samosprá-
vy, ale chcem nájsť cestu, aby sme ako 
samospráva motivovali učiteľov k lep-
ším výsledkom. Aby sa raz do Petržalky 
ľudia sťahovali aj za dobrým vzdelaním. 
Výzvou pre všetkých je riešenie nedo-
statku miest v materských školách.

Ďalšej téme, ktorej sa tiež venujem viac 
rokov, sú terasy. Tento problém sa, podľa 
mňa, nedá vyriešiť, dá sa s ním len bojo-
vať. A chcem s ním bojovať aj naďalej, po-
kúsiť sa presvedčiť hlavné mesto i spolu-
vlastníkov bytov, nebytových priestorov, 
aby sa na ich rekonštrukciách podieľali aj 
finančne, lebo mestská časť všetko nao-
zaj utiahnuť nemôže. Chcem sa podieľať 
aj na úspešnom sprevádzkovaní plavár-
ne. Nezabúdam ani na svoju srdcovku 
– Veľký Draždiak. Napriek tomu, že to 
nie je oficiálne kúpalisko, za posledné ro-
ky sa jeho okolie skultivovalo. A v tom- 
to procese chcem pokračovať ďalej. 

Plánov mám veľa, chcem ich realizo-
vať krok za krokom. Nie som zástanca 
megalomanských projektov, nechcem, 
aby si mestská časť vzala na bedrá viac 
ako zvládne – organizačne aj finanč-
ne. V samospráve je čoraz viac potreb-
né hľadieť aj na udržateľnosť zámerov. 
Príjmy v rozpočte nám, napokon, ne-
dovoľujú mať príliš veľké oči. Ale verím 
tomu, že aj viacerými menšími krokmi 
môžeme z Petržalky spraviť čoraz lepšie 
miesto na život.

Máte v zastupiteľstve mnoho nových 
kolegov. Ako vidíte spoluprácu s nimi?

Verím, že tí ostrieľanejší pomôžu no-
váčikom zorientovať sa, na druhej stra-
ne kolegovia nezaťažení poslaneckou mi-
nulosťou môžu priniesť nový pohľad na 
niektoré už príliš ošúchané postupy. Ve-
rím, že keď sa budeme navzájom počúvať 
a komunikovať, pri viacerých témach do-
siahneme výraznú zhodu.

(sv)
foto: archív PN

V čom sú pre vás v novej funkcii prí-
nosom roky „poslancovania“ v Petr-
žalke?

V mnohom. V tom, že sa viem orien-
tovať v potrebách Petržalky a Petržal-
čanov, že mám možnosť pokračovať  
v projektoch, ktoré som ako poslanec 
pomáhal odštartovať v minulých voleb-
ných obdobiach, a iniciovať nové, kto-
ré som doteraz len nosil v hlave. Ne-
začínam teda od nuly. Nepochybnou 
výhodou tiež je, že z predchádzajúce-
ho obdobia mám konštruktívne vzťahy 
so starostom s ďalším vicestarostom Já-
nom Bučanom, s viacerými poslancami, 
s mnohými pracovníkmi na miestnom 
úrade. Myslím, že aj to pomôže moje 
návrhy ľahšie presadzovať a spolupra-
covať. Oceňujem kontinuitu, ktorá nám 
umožňuje mnohé dokončiť. Verím, že sa 
budem môcť oprieť aj o poslanecký klub 
strán SIEŤ, Mladá Petržalka, SaS, Strany 
zelených, ktorého som členom.

Máte ako zástupcovia rozdelené kom-
petencie?

Máme, ale na mnohých projektoch  
a v mnohých oblastiach budeme praco-
vať obaja. Oblasťou, ktorú mám ako zá-
stupca na starosti, je napríklad územný 
rozvoj. Je to pre mňa veľká výzva. Dú-
fam, že územné plány zón nám umož-
nia regulovať výstavbu v Petržalke tak, 
ako budeme považovať za potrebné, sa-
mozrejme, v súlade s územným plánom 
mesta. Rozhodne to nie je jednodu-
chá úloha, ale verím, že sa mi ju podarí  
v nasledujúcich štyroch rokoch napĺňať. 
Viac sa chcem venovať vnútroblokom, 
ich udržateľnému rozvoju. 
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Tvorivá súťaž pokračuje už pia-
tym ročníkom a jeho témou sú 

Osobnosti Bratislavy. Mladí autori si 
budú tentoraz pripomínať osobnosti, 
ktorých osud bol, alebo stále je spätý 
s Bratislavou. Svoje literárne či vý-
tvarné práce môžu školáci odovzdať 
do 30. apríla v Mestskej knižnici Bra-
tislava.

Ústrednými postavami diel sa 
môžu stať rodáci, ale aj cudzinci, 
ktorí naším mestom prechádzali. Je 
jedno, či to budú postavy z minulosti, 
legiend alebo zo súčasnosti, nesmú 
však byť vymyslené. Povolené je ces-
tovať v čase, popustiť uzdu fantázii, 
no hrdina príbehu musí byť reálny. 
Preto treba v dielach uviesť meno 
osobnosti, čas, kedy sa v našom mes-
te zdržiavala, prípadne čin, ktorým sa 
preslávila. 

Úlohou mladých autorov je na-
písať poviedku na tému Neuveríte, 
koho som stretol! V Mestskej kniž-
nici od školákov očakávajú príbehy 
o stretnutí s osobou, ktorá sa zapísala 
do histórie Bratislavy. Na fantázii au-
tora už je zvoliť si osobnosť, vymys-
lieť, kde sa stretli a čo spolu zažili. 
Správa sa táto osobnosť v súkromí 

inak, ako autor očakával? Stretli ste 
sa v minulosti, alebo prišla osobnosť 
do súčasnosti? Alebo je to niekto, kto 
ešte žije? Aj to môžu objasniť súťažné 
poviedky. Poviedka má mať rozsah 
maximálne štyri strany formátu A4. 
Súťažná porota ocení originálny ná-
pad, fantáziu, myšlienku príbehu a 
zručnosť v písaní poviedky. Pre tých, 
ktorým ide skôr písanie veršov, je tu 
druhý námet - Bratislava sa mi páči. 
Predstavte si, že ste slávna osobnosť z 
minulosti alebo súčasnosti Bratislavy. 
Vžite sa do jej pocitov, situácie, pro-
blémov a napíšte báseň, čo sa jej na 
Bratislave páči, alebo čo by zmenila. 
Ústrednými postavami básní sa môžu 
stať postavy z bratislavských legiend, 
no v knižnici ocenia aj celkom reálne 
osobnosti - Schöne Náci, spisovateľ 
Július Satinský či rozprávkar Hans 
Christian Andersen. Hodnotiť budú 
najmä náladu básne, fantáziu autora 
a formu veršovania. Rozsah je ľubo-
voľný. 

Do súťaže sa môžu zapojiť aj ško-
láci, ktorí radšej kreslia a maľujú, ako 
píšu. Výtvarným námetom pre tento 
rok je Pocta osobnosti. Ľubovoľnou 
technikou alebo aj ich kombináciou 

majú mladí výtvarníci vyjadriť poctu 
niektorej osobnosti spätej svojím 
osudom s Bratislavou. Namaľovať 
môžu napríklad pomník či výjav zo 
života osobnosti, hodnotiť sa bude 
originalita, nápad a výtvarná zruč-
nosť. Súťažné výtvarné príspevky 
môže poslať jednotlivec, no stvoriť 
ich môže aj celý triedny kolektív. 
Všetky diela, literárne alebo výtvar-
né, musia obsahovať meno osobnos-
ti - tému súťažného príspevku a ka-
tegóriu, v ktorej autor súťaží. Chýbať 
nesmie meno a priezvisko autora, 
adresa školy aj bydliska, vek, trieda 
a kontakt. Súťaží sa v troch kategóri-
ách, zapojiť sa môžu detí od prvých 
až po deviate ročníky základných 
škôl či žiaci osemročných gymnázií 
po kvartu. Viac informácii o pod-
mienkach a pravidlách súťaže nájdu 
záujemcovia na stránke www.mest-
skakniznica.sk. 

Svoje diela môžu mladí nádejní 
spisovatelia či výtvarníci odovzdať 
do 30. apríla osobne v Mestskej 
knižnici Bratislava alebo poslať 
poštou na adresu Mestská knižnica  
v Bratislave, Klariská 16, 814 79 
Bratislava 1. Literárne práce môžu 
školáci poslať aj e-mailom na drama-
turgia@mestskakniznica.sk. Víťazov 
súťaže vyberú a slávnostne ocenia 
koncom mája, termín knižnica ešte 
spresní. 

Súťaž Bratislava, moje mesto vy-
hlasuje Mestská knižnica v Bratislave 
aj v spolupráci s Miestnou knižnicou 
Petržalka.

 (SITA)

Zapojte sa do súťaže 
Bratislava, moje mesto 
Bratislavskí školáci, ktorí radi píšu, kreslia či maľujú, 
sa môžu aj tento rok zapojiť do literárno-výtvarnej 
súťaže žiakov Bratislava, moje mesto.

 

Poučky a poučenia 
Kam sa namieri luk, tam nie vždy 
doletí strela, povedal vraj básnik Ho-
ratius, čím myslel, že nie každý po-
kus, nie každá snaha vždy vychádza. 
Múdrosť vekov prekonáva stáročia, 
vždy je z čoho sa poučiť – ak je človek 
poučiteľný. 

Na poučky a poučenia sme zvyk-
nutí. Sú tu, aj tu budú. Vždy boli. Spo-
mínam si, raz za mnou, po publikova-
ní kritickej reportáže zo socialistickej 
fabriky, prišli dvaja s otázkou, si ty 
súdruh redaktor vôbec členom stra-
ny? Nebol si poučený? Ako si dovolíš 
niečo také napísať, ako ti to mohla 
redakcia uverejniť? Uplynulo len 
štvrťstoročie a človek píšuci mimo 
aktuálne požehnanú líniu majiteľa 
periodika, či tému, ktorú si vezmú za 
svoju médiami jednostranne masí-
rované masy, by sa opäť mal dať na 
autocenzúru. Nepáči sa ti manželstvo 
homosexuálov, máš plné zuby cir-
kevného politikárčenia a šaškovania 
s požehnávaním vojenskej techniky, 
zdvihneš tsunami rozhorčenia vy-
hlásením, že ty nie si Charlie, lebo 
uznávaš právo na život pre všetkých, 
nielen pre tých na exkluzívnej strane 
bariéry? Nepáči sa ti politika USA, 
ktorá hazarduje so systémom sveto-
vej bezpečnosti ani nenásytnosť hra-
bošov mamony, pozlátenými nitkami 
vodiacich politické marionety? Napí-
šeš o zdravotnej starostlivosti, ktorá 
ubíja, či o nezmyselnej možnosti 
jazdy starcov v bezplatných vlakoch? 
Nedotknuteľní sú citlivky, obľubujú 
žaloby, hru na demokraciu uznávajú, 
len keď sú na ťahu, ich pravda má 
váhu výšky konta v offshore krajine. 
A tak sa podľa konkrétnej témy, ktorú 
si si dovolil dať na novinový papier, 
stávaš odporcom rodovej rovnosti, 
Putinovým agentom, politickým pri-
sluhovačom alebo neofašistom, ne-
znabohom či rasistom. 

Človek je tvor manipulovateľný. 
Napriek poučkám a poučeniam. 
Alebo práve preto. Tolerovať ešte ne-
znamená súhlasiť s názorom iného 
alebo s jeho konaním, či dokonca 
mu za akúkoľvek inakosť pochlebo-
vať. Úprimne, alebo iba preto, že sa 
to nosí. Tak si myslím, že tabuizovaná 
ikona v podobe pedofila spred oltá-
ra, úplatného sudcu, homosexuála 
alebo boys z US NAVY chrániacich 
záujmy svojej krajiny tisícky kilomet-
rov ďaleko od domoviny, vtláča do 
úzadia proklamovanú slobodu preja-
vu. Letiaca strela totiž nie vždy doletí 
tam, kam sa namieri luk. 

Jaroslav Gründler

 Tak si myslím

Obyvateľov domov okolo parku pre všetkých známy 
ako „jama“ nesmierne potešilo, koľko pozitívnych  
a potešiteľných zmien sa v tomto parku udialo. 

Pachuť dobrej veci

Osadili sa nové, pekné lavičky, 
koše na odpadky, vyasfalto-

vali chodníky, vysadili nové stro-
my a vyčistila sa záhrada, dúfajme, 
budúcej škôlky. Mám však osobné 
výhrady k lajdáckej práci robotní-
kov pri osadzovaní lavičiek a od-
padkových košov, ktorá znehod-
notila snahu mestskej časti skrášliť 
tento parčík. Nebyť jedného star-
šieho pána, ktorý sám s lopatou v 
ruke  opravoval všetky priestory 
okolo lavičiek a košov, tak nás ta-
káto nezodpovedná práca straší 
dodnes. Zrejme sa tiež nemohol 
na výsledný efekt „odborníkov“ 
pozerať. 

V parku bola osadená veľká ta-
buľa a na vstupných chodníkoch 
dostatočne veľké nápisy, zákazu vo-
denia psov bez vôdzky. A tu sme pri 
ignorantoch, ktorých nezastaví ni-
jaký zákaz, ich miláčikovia sa naďa-
lej preháňajú bez vôdzky, prípadne 
bez náhubku. Len zriedka sa nájde 
psičkár, ktorý odprace exkrementy 
po svojom miláčikovi, a tak rodičia 
deťom zakazujú chodiť po tráve... 
Prípadne pri prechádzke kľučkujete 
po chodníku medzi rozšliapaný-
mi výkalmi. Volať mestskú políciu 
je podľa môjho názoru absolútna 
zbytočnosť, pretože som to skúsi-
la dvakrát, keď už som sa nemoh-

la pozerať, ako dennodenne dosť 
nebezpečne vyzerajúci muž vodí 
svojho ešte horšie vyzerajúceho 
psa na školskom ihrisku. Neprišli 
ani po polhodine, čo už aj tak bolo 
zbytočné.

Ako je možné, že medzi nami 
žije toľko ignorantov, ktorí dokážu 
bez zábran obchádzať akýkoľvek 
zákaz? A - beda tomu človeku, 
ktorý ich na to upozorní. Doslova 
si koleduje o spŕšku vulgárnych 
slov a ak nechcete skončiť ešte 
horšie, tak sa radšej stiahnete. 
Som presvedčená, že práve takíto 
ľudia sú veľmi pohoršení, keď majú 
pocit, že sa  im deje nejaká krivda 
a vehementne sa domáhajú spra-
vodlivosti a dodržiavania zákonov, 
ale je im úplne jedno, že sa svo-
jím správaním v iných prípadoch 
zaradili do skupiny bezohľadných 
ignorantov.             

Čítateľka Daniela
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Ad: Pocta 
premýšľajúcim
Veľmi sa mi páčila glosa Gab-
riely Rothmayerovej s názvom 
Pocta premýšľajúcim, ktorá 
bola uverejnená v minulom 
čísle Petržalských novín.

Pani Rothmayerová veľmi 
trefne a s chladnou hlavou 
pomenovala dianie po teroris-
tickom čine v redakcii Charlie 
Hebdo. Tento čin bolo treba od-
súdiť ako neprijateľný a strašný, 
ale autorka glosy pravdivo vy-
kreslila udalosti po ňom.

Že pietne akcie boli viac-me-
nej zneužité politikmi na celom 
svete, pochod za obete bol iba 
trápnym divadielkom pre ľudí, 
ktorí nezašli hlbšie do proble-
matiky.

Pritom tento časopis nie je 
z tých, čo by slušnou formou 
kritizoval, usmerňoval, ale dlho-
dobo si vytvára svoju reputáciu 
zosmiešňovaním, urážaním 
všetkého a všetkých. Katolíkov, 
moslimov, židov, jednoducho 
ich karikatúry boli nechutné 
a urážajúce  a bolo len otázkou 
času, kedy to využijú nejaké te-
roristické skupiny.

Rovnako kampaň JE SUIS 
CHARLIE bola nasilu urobená 
reklama určitým politikom, 
mimochodom politikom, ktorí 
svojím konaním, resp. neko-
naním, nepriamo zapríčiňujú 
utrpenie a smrť tisícok ľudí na 
celom svete a ktorí do tejto 
hry zatiahli aj obyčajných ľudí, 
z ktorých väčšina doteraz ani 
netušila, čo je to Charlie Hebdo 
a nepoznala ani ich kresby, ka-
rikatúry, ktoré boli nehumánne 
a zosmiešňujúce.

Ja osobne by som bol tiež 
Charlie, ale až po tom, keby sa 
európski politici bili do pŕs: Je 
suis Donbass, Je suis Syria, Je 
suis Líbya atď, atď.

Som potešený, že existujú 
aj ľudia, novinári ako napr. Ga-
briela Rothmayerová, ktorí nie 
sú len ovečky, ktoré ženie ich 
pastier, ale vedia, čo a ako a 
keď treba, tak zájdu  do proble-
matiky aj hlbšie, nájdu si infor-
mácie aj z nezávislých zdrojov. 
Žiaľ, takýchto novinárov  je na 
Slovensku veľmi málo, a preto 
mám jej články rád a vždy sa na 
ne teším.

Stanislav Jelínek, 
Topoľčianska

Problém je okrem iného aj 
v tom, že kolónka je príliš 

krátka na to, aby som do nej 
svoj súčasný status vtesnal. 
Vysvetlím. Najskôr použijem 
príklad z našej dediny. Tu sa, 
nielen v husto obývanej Petr-
žalke, tiež nájdu príklady na 
všetko. Takže, tomu človeku, 
presne v deň dôchodkového 
veku v zamestnaní oznámili, 
že už na ten druhý s ním jed-
noducho nerátajú. Čo by si 
mal nešťastník do dotazníka 
napísať? Čerstvý dôchodca? 
Nečakaný dôchodca? Skla-
maný dôchodca? Alebo čo? 
Toľko otáznikov!

Toť nedávno som si s veľ-
kým záujmom vypočul dva 
rozhovory vo významnom 
médiu. V tom prvom sa re-
daktor muža asi v mojom 
veku vypytoval niečo o istej 
udalosti. Nešlo ani tak o uda-
losť samotnú, ako o vedenie 
rozhovoru. Redaktor totiž 
kládol otázky tak, akoby bol 
dotyčný vzhľadom na svoj 
vek duševne menej spôsobi-
lý. Opýtaný mu to síce v jed-
nej odpovedi šikovne vrátil, 
redaktorík to však vo svojej 

bohorovnosti akosi nepos-
trehol.

Druhý rozhovor ma priam 
očaril. Istý zodpovedný ho-
vorca istej nemenovanej ne-
mocnice okresného významu 
v ňom nám, divákom, veľko-
pansky zvestoval, ako im, 
teda nemocnici, dôchodcovia 
kazia štatistiky chorobnosti, 
spotreby liekov a, prirodzene, 
aj úmrtnosti. Ja osobne, as-
poň si to myslím, mám sklon 
na všetko sa pozerať z tej ve-
selšej stránky. Rád by som na 
počuté zareagoval zvesela, ale 
akosi sa mi to nedarí. Skôr mi 
na um prichádza, samozrej-
me, zavrhnutiahodná otázka, 
či si už dotyčný pán hovorca 
v hlave nepostavil akýsi sluši-
vý múrik, za ktorý postupne 
umiestňuje problémových 
dôchodcov. A tiež, či takých 
múrikov v našej milovanej 
domovine nie je už viac ako 
plno.

A do tretice z nášho zbož-
ňovaného zdravotníctva. Pri-
šiel som do ordinácie a se-
strička mi hovorí, aby som si 
sadkal. Akoby som mal päť. 
Alebo sto. A ja niečo medzi 

tým. Povedal som, že ja si 
radšej len celkom obyčajne 
sadnem. Pri pohľade na ňu 
mi bolo jasné, že ani len ne-
tuší, čo som tým myslel. Len-
že, čo ak si niekto to sadkajte 
vysvetlí ako isté, síce láskavé, 
ale predsa len podceňovanie? 
Dúfajme, že nie.

V každom prípade, v mo-
jom veku ma slovo dôchodca 
takpovediac vyrušuje, irituje, 
možno aj štve. Práve preto by 
som do spomínaných rubrík 
najradšej napísal toto: Som 
dospelý občan Slovenskej 
republiky. A zamestnanie – 
nedobrovoľný rentiér fi rmy 
štát. 

Istý kamarát zasa tvrdí, že 
dôchodca nie je stav mysle 
ani tela, ale iba slovo. Ne-
viem ako vy, ale ja by som 
stav mysle a tela rád čo naj-
prísnejšie oddelil. Pretože 
zatiaľ čo myšlienky mi po ro-
zume chodia s ľahkosťou, ob-
čas krokom priam baletným, 
vlastné nohy niektoré úkony 
vytrvalo odmietajú.

Pamätám sa, akoby to 
bolo včera. So ženou sme 
išli do mesta a v podchode 

pod Manderlákom sa ma 
mladá slečna spýtala, koľko 
je hodín. A použila pritom 
slovo ujo. Poriadne sa ma to 
dotklo, mal som predsa len 
tridsať. Do dôchodku ešte 
kus cesty. Často som v tom 
podchode aj dnes – aspoň 
v duchu. 

Ako desaťročný chlapčis-
ko som veľmi túžil čím skôr 
mať sladkých sedemnásť. 
V tom veku totiž chlapci už 
mohli chodiť na tanečné zá-
bavy. Muzika, pijatika, baby. 
Odvtedy sa na tej túžbe v pod-
state nič nezmenilo – sedem-
násť by som bral aj dnes. 

Vlastne áno, zmenilo sa. 
Sedemnástky mi už dávno 
hovoria ujo a do príslušnej 
kolónky si povinne, hoci 
naozaj nerád, píšem slovo 
dôchodca. No a čo? Túžiť po 
hocičom je predsa dovolené. 
Aj dôchodcom.

P. S. Nech sa vaša túžba 
mať konečne slušný dôcho-
dok neskončí tak ako tá moja 
– ešte raz mať sedemnásť

Oskar Král
fot:o: archív PN

Dôchodca 
je vraj len slovo
Na začiatku roka musíme 
nielen zvládnuť všakovaké 
poplatky, ale občas nám naše 
milované úradníctvo podstrčí 
na vyplnenie nejaké to lajstro, 
z ktorého sa na človeka škeria 
nevyplnené kolónky. 
Jednou z nich je aj tá 
s názvom povolanie či 
zamestnanie. Dlhé roky som 
s ňou problém nemal. 
Až teraz – ako dôchodca.
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S pomerne veľkým časovým odstupom od prvých rozhovorov 
uviedla RTVS na programe 1 (11. 1.) v rámci relácie Občan za 
dverami krátku osemapolminútovú reportáž o zmene prístu-
pu do jedálne Bytového družstva Petržalka na Budatínskej 
pre externých stravníkov, penzistov. Ak ste reportáž nevideli, 
môžete si ju pozrieť aj na Youtube - https://www.youtube.
com/watch?v=rbjBqJbBZso.

Volený funkcionár má byť 
korektným služobníkom

N Á Z O R Y / S TA N O V I S K Á

Bufet a jedáleň prevádz-
kovala od r. 2001 do 31. 

1. 2015 zmluvne spoločnosť 
STRAUBIT. Súčasťou jej 
činnosti bola prevádzka bu-
fetu, kuchyne a jedálne pre 
interných, ale aj externých 
stravníkov – dôchodcov. 
Spoločnosť zabezpečovala 
aj výdaj obedov pre zdravot-
ne ťažko postihnutých ob-
čanov Petržalky na rozvoz. 
Do novembra 2014 akoby 
všetko bolo v poriadku. Ex-
terní stravníci vstupovali do 
objektu hlavným vchodom 
na 1. poschodie do jedálne. 
Hlavný vchod má aj nájazd 
pre občanov s fyzickým 
zdravotným postihnutím 
(vrátane vozíčkárov) a scho-
disko je dostatočne široké. 
Opatrovateľka s ťažko po-
stihnutým človekom mala 
možnosť pohodlne vstúpiť 
s invalidným vozíkom do 
vestibulu. Nechala ho vo 
vestibule a odišla po obed 
do jedálne. 

Vlani v novembri sa pra-
vidlá pre vstup zásadným 
spôsobom zmenili. Rozhod-
nutím predsedu predsta-
venstva bol zmenený vstup 
do objektu pre externých 
stravníkov  cez bočný vchod. 
Aby sa dostali do vestibulu, 
musia  prekonať dva schody. 
Keďže mal predseda predsta-
venstva iné plány s využitím 
jedálne pre inú právnickú 
osobu, došlo to až tak ďaleko, 
že STRAUBYT vypovedal  
k 31. 1. 2015 zmluvu o pre-
nájme. Keď bola pripravo-
vaná spomínaná reportáž, 
RTVS umožnila vyjadriť sa aj 
predsedovi predstavenstva. 
Odmietol hovoriť na kameru 

a poskytol RTVS písomné 
stanovisko. Zrejme ho nemal 
pripravené a musel si ho dô-
kladne premyslieť.

Chcem poukázať na ne-
zrovnalosti, ba priam na za-
vádzajúce časti stanoviska 
predsedu predstavenstva. 
Uvádzam písomné vyjad-
renia predsedu predstaven-
stva. ako ich zverejnila RTVS  
v reportáži a za každým vy-
jadrením nasleduje môj ko-
mentár.

„Stravníci firmy Straubyt, 
spol. s r. o. doteraz chodili 
do jedálne cez hlavný vchod 
do budovy družstva cez ve-
rejné parkovisko, na ktorom 
bola vysoká intenzita pre-
mávky osobných a zásobo-
vacích nákladných vozidiel, 
ďalej cez široké hlavné scho-
disko s vysokým pohybom 
našich klientov... Vznikali 
tak rôzne kolízne situácie, 
ktoré sme sa snažili vyriešiť 
práve chráneným – samo-

Reagujete jú právny vzťah s Bytovým 
družstvom.  

Predseda predstavenstva 
pri svojom rozhodovaní  
o uzamknutí dverí medzi 
1. poschodím a jedálňou 
porušil tieto zásadné práva 
externých stravníkov a po-
vinnosti týkajúce sa ochra-
ny pred požiarom:
	väčšina externých stravní-

kov (možno viac ako 80 % 
z nich) sú členmi Bytového 
družstva a ako spoluvlast-
níci jeho majetku majú ni-
kým neobmedzený prístup 
do služobných priestorov 
v čase úradných hodín  
a do verejne prístupných 
priestorov v čase otvore-
ných hlavných vstupných 
dverí,

	uzamknutie dverí únikovej 
komunikácie je v rozpore 
so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, tý-
kajúcimi sa ochrany pred 
požiarmi (dvere únikovej 
komunikácie pre prípad 
použitia musia byť otvori-
teľné do 1 sekundy);  dvere 
sú súčasťou únikovej ko-
munikácie a sú vyznačené 
v projektovej dokumentá-
cii ochrany pred požiarmi,  
a to v požiarno-evakuač-
nom pláne, ktorého súčas-
ťou je grafické vyznačenie 
únikových komunikácií  
a informačných tabuliek.  
Predseda predstavenstva je 

len dočasným služobníkom 
členov Bytového družstva, 
z ich peňazí mu prislúcha 
primeraná odmena (plat). 
Zle vyhodnotil situáciu a re-
agoval nekompetentne. Asi 
pozabudol, že aj on bude mať 
vek ako externí stravníci. 
Toto jeho správanie by malo 
byť predmetom zasadnutia 
najbližšieho zhromaždenia 
delegátov Bytového druž-
stva, pretože volený funk-
cionár má byť korektným 
služobníkom. My, externí 
stravníci, nie sme idioti, sme 
len trochu starší, nežiadame 
veľa, iba úctu, slušnosť a za-
chovanie svojich práv.

Martin Kuka, 
externý stravník, dôchod-

ca, zástupca vlastníkov 
bytov a nebytových priesto-
rov, delegát Zhromaždenia 

delegátov Bytového družstva 
Petržalka

statným vstupom, ktorý by 
slúžil stravovaciemu zaria-
deniu Straubyt, spol. s r. o., 
mimo hlavného preťaženého 
vstupu.“
Komentár: Viac ako 97 % 

externých stravníkov chodí 
po obedy MHD a od zastáv-
ky sa pohybuje k objektu 
Bytového družstva po chod-
níkoch. Teda, podstatná časť 
externých stravníkov nevyu-
žíva na prístup k objektu ve-
rejné parkovisko.

„Zrekonštruovaný vstup 
do jedálne je bezpečnejší ako 
pôvodný vzhľadom na to,  že 
je menej zaťažený a nie je po-
trebné po stravníkov chodiť 
cez verejné parkovisko pred 
hlavným vchodom.“
Komentár: Zrekonštruo-

vaný bočný vchod nie je ani 
náhodou bezpečnejší, preto-
že prístup k nemu sa mierne 
zvažuje, čo môže zapríčiniť 
pád, najmä počas dažďa alebo 
pri námrazách. Okrem toho 
opatrovateľka nemá kde po-
nechať človeka v invalidnom 
vozíku, pretože cez dva scho-
dy sa do vestibulu nedostane.

„... máme zámer vybudo-
vať klientske centrum pre cca  
20 000 klientov Bytového 
družstva Petržalka.“
Komentár: Keďže je 

klientske centrum iba vo 
fáze predpokladov, naskytá 
sa otázka, prečo do ukon-
čenia zmluvného vzťahu so 
STRAUBYT-om nemôžu ex-
terní stravníci používať hlav-
ný vchod do objektu?

„Ak by sa vyskytol stravník 
pripútaný na vozík, samo-
zrejme by sme ho v rámci dob-
rej vôle dopravili zdvižnou 
plošinou do jedálne a z je- 
dálne. Takto sme inštruovali 
aj pracovníkov bezpečnostnej 
služby.“
Komentár: V čase prípra-

vy reportáže a písomného 
vyjadrenia predsedu pred-
stavenstva, ako som zistil, 
pracovníci bezpečnostnej 
služby nemali kľúče od dve-
rí, ktoré umožňujú prístup 
z 1. poschodia do jedálne,  
a neboli o takejto povinnosti 
informovaní. Okrem toho ta-
kýto postup nie je právne re-
levantný, pretože pracovníci 
bezpečnostnej služby nema-
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Petržalka a jej paneláky ako 
chránená pamiatka...  
V predchádzajúcom čísle PN sme otvorili citlivú panelákovú tému informáciou, 
že české ministerstvo kultúry práve rozhoduje, či zapíše do zoznamu kultúrnych 
pamiatok brnianske panelákové sídlisko Lesná ako pamiatkovú zónu s právom 
ochrany. Takže, zlom vo videní panelov, panelákov. Vyslovili sme otázku, či takto 
dokážeme aj na Slovensku vnímať panelákové sídliská, osobitne našu Petržalku. 
Či aj ona architektonicky a urbanisticky „stojí za to“, aby sa o nej raz uvažovalo ako 
o chránenom kultúrnom dedičstve.

Redakcia PN

vanými panelovými bytovými domami, 
z ktorých väčšina disponuje kvalitnými 
bytovými dispozíciami a slušným ploš-
ným štandardom. Dokonca aj charakte-
ristická pravouhlá textúra ich fasád, od-
rážajúca panelový konštrukčný systém, 
predstavuje v kontexte dnešnej byto-
vej výstavby nanajvýš pravdivé a svojím 
spôsobom hrdé riešenie.

Európa si chráni 
moderné sídliská 

Myšlienka pamiatkovej ochrany mo-
derného sídliska nie je úplne nová a br-
nianska Lesná nie je prvým príkladom 
v Európe. Holanďania chránia niekoľko 
moderných sídlisk v Rotterdame, Bri-
ti napríklad moderné mesto Cumber-
nauld. Pravdou však je, že ak sa prikročí 
k pamiatkovej ochrane podobnej urba-
nistickej štruktúry, musí byť minimál-
ne v národnom kontexte výnimočná. 
V zmysle architektonických či pamiat-
karských kritérií by malo ísť o pozo-
ruhodnú urbanistickú koncepciu, kto-
rá priniesla v tej dobe nové originálne 
riešenie. Malo by pritom ísť o dielo vý-
znamného autora. Sídlisko by malo byť 
realizované v zmysle tej koncepcie ako 
ucelené dielo. Malo by byť dobre zacho-
vané v pôvodnej podobe. Hodnotné by 

mali byť aj architektonické diela, budo-
vy, ktoré napĺňajú urbanistickú štruk-
túru, ale aj verejný priestor v zmysle 
úpravy voľných plôch či verejných ume-
leckých diel. Také kritériá by napríklad 
v Bratislave spĺňalo sídlisko na Račian-
skej ulici, Karlova Ves, prípadne sídlisko 
Medzi jarkami.

Petržalské korzo 
zvyšuje hodnotu prostredia 

Okrem týchto architektonických a 
pamiatkarských kritérií však existuje 
celý rad ďalších kritérií, ktorých napl-
nenie je dôležité pre obyvateľov sídlis-
ka, má vplyv na ich vzťah k miestu a 
v konečnom dôsledku ovplyvňuje je-
ho udržateľnosť rovnako ako zápis do 
Zoznamu národných kultúrnych pa-
miatok. Vezmime si také centrálne 
územie Petržalky, pôvodne plánova-
né ako najhustejšie zastavané lineárne 
centrum tejto mestskej časti, ktoré sa 
zhodou okolností vyvinulo na lineárny 
mestský park. Dnes je tento park pre 
obyvateľov Petržalky a možno aj ostat-
ných Bratislavčanov oveľa dôležitejší 
ako pôvodná urbanistická koncepcia. 
Jeho pozoruhodné kvality prispievajú 
k ich pozitívnemu vzťahu k miestu. 
Podobne to však môže byť aj v prípa-

Diskusia, ktorú ste spustili na strán-
kach Petržalských novín, je veľ-

mi potrebná. Zdá sa, že už ozaj dozrel 
čas prijať panelové sídliská ako kultúr-
ne dedičstvo, a tak s nimi aj zaobchá-
dzať. Sídliská sú totiž zhmotnením 
hlavného úsilia modernej architekto-
nickej avantgardy v minulom storočí, 
dať každému človeku dôstojnú stre-
chu nad hlavou. Súčasne reprezentu-
jú hlavné črty moderného urbanizmu, 
ktorý ako všeobecne uznávaný vzor 
determinoval stavbu miest v priebe-
hu minulého storočia. Urbanistická 
štruktúra sídlisk odráža názory mo-
derného urbanizmu na zdravé mes-
to. Panelové stavebné systémy sú za-
se vyvrcholením snažení architektov 
o unifi káciu a typizáciu výstavby, kto-
ré od samého začiatku sprevádza-
jú dejiny modernej architektúry. Na 
druhej strane však netreba zabúdať 
na to, že moderné sídliská, ich nehie-
rarchizovaná, tradičné typy zástav-
by ignorujúca urbanistická štruktúra, 
rovnako ako monotónna, unifi kovaná, 
prefabrikovaná výstavba boli od polo-
vice 20. storočia predmetom kritiky. Tá 
nakoniec vyústila do zmeny paradigmy 
v oblasti architektúry a urbanizmu a 
často viedla aj k úplnému odmietnutiu 
sídliska a prefabrikácie. Dnes, s odstu-
pom času, pristupujeme k hodnoteniu 
sídlisk obozretnejšie. Mnohé ich vlast-
nosti, ktoré boli predmetom kritiky, 
sa postupne ukazujú ako ich podstat-
né hodnoty. Medzi ne rozhodne patria 
voľné plochy zelene, nižšia hustota zá-
stavby, ale aj kvalitná občianska vyba-
venosť - školy, škôlky, domy kultúry a 
podobne. Podobné je to aj s prefabriko-

de novej výstavby, keď táto neparazi-
tuje na pôvodnom prostredí, ale zvy-
šuje jeho hodnotu. Takým je napríklad 
tzv. Petržalské korzo v okolí Gerceno-
vej ulice, alebo dostavba bytových do-
mov na Šustekovej či Pajštúnskej ulici. 
Tieto nové intervencie síce nie sú v sú-
lade s pôvodnou koncepciou sídliska, 
napriek tomu zvyšujú jeho užívateľské 
hodnoty a dodávajú mu potrebnú vita-
litu. Vynikajúcim príkladom zhodno-
tenia zastaraného technického vyba-
venia sídliska je iniciatíva Spots, ktorá 
v roku 2013 premenila rad výmenníko-
vých staníc tepla na košických sídlis-
kách na športové, kultúrne či občian-
ske centrá. Rovnako možno zvyšovať 
aj užívateľské vlastnosti panelových 
domov. Spomeňme len skvelú prestav-
bu panelového domu na sídlisku v Ri-
mavskej Sobote, ktorá v roku 2014 bo-
dovala na všetkých architektonických 
prehliadkach. 

Zdá sa, že pre budúcnosť moderných 
sídlisk nie je ani taká dôležitá štátna 
pamiatková ochrana, ale skôr iniciatív-
ni občania, ktorým záleží na prostredí, 
v ktorom žijú. Panelové sídliská potre-
bujú citlivé vyhodnotenie ich priestoro-
vého, prevádzkového a architektonic-
kého potenciálu a jeho zhodnocovanie 
v prospech všetkých obyvateľov. Je ná-
dejné, že také procesy už na mnohých 
sídliskách po celom Slovensku prebie-
hajú. 

prof. Henrieta Moravčíková, 
teoretička a historička architektúry

Panelové sídliská = 
kritizované je hodnotné
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Pôvodom som Staromešťan, v okolí podhradia som 
žil takmer 35 rokov. Ako deti sme denne trávili voľný 

čas medzi blokmi Edlovho domu na Židovskej ulici. Vo 
dvore sme mali rôzne preliezačky, trávnaté plochy na 
opaľovanie a malé ohnisko. To, čo nás najviac priťaho-
valo na dvor, boli práve staré ovocné stromy - čerešne, 
orechy a gaštany. Plody sme oberali ešte nezrelé a keď 
už neboli, tak sme súťažili, kto vylezie najvyššie, až na 
vrchol stromu. Boli to naše detské cvičenia zamerané 
na odvahu, zručnosť, šikovnosť, najmä však na oberačky 
ovocia zo stromov v susedných dvoroch na Paláriko-
vej a Zochovej ulici. Najväčšiu žatvu ovocia počas leta 
sme zažívali v Kňažkovej záhrade na hradnom kopci 
na Mikulášskej ulici. Kým dievčatá strážili každý pohyb 
deda Kňažka, my sme trhali cudzie jablká, slivky, hrušky  
a hádzali si ich za košeľu. Majiteľ nás naháňal ani nie tak 
pre ovocie, ako pre polámané konáre stromov. Lebo 
dedo Kňažko sa nebránil našim vitamínovým chutiam, 
k zdvihnutému prstu zvykol pridať, že stačí mu len po-
vedať a on sám nám otvorí bránu, netreba preliezať cez 
plot. Nám však chýbal pocit strachu zo zlapania. A keď 
sa zopsul čas, utekali sme medzi bloky, na detské ihrisko 
Sľubečka na Palisádoch. Teta správkyňa nás zakaždým 
pustila do herne. 

Detstvo - mladosť - dospelosť. To už je tretie životné 
obdobie. V roku 1983 sme boli už rodinou a vtedajší ná-
rodný výbor nám pridelil nový a väčší byt. V Petržalke, 
na Lúkach. Pamätáme: pribúdali paneláky, chodníky boli 
skôr prekážkovou dráhou ako komunikáciou, parky na-
rysované len v plánoch, v okolí jamy a kopce hliny. Ale 
verili sme, že raz tu bude ozajstné sídlisko. Priestranstvá 
medzi blokmi sa časom upravili, vyrástla tráva, pribud-
li kadejaké, vraj okrasné, stromy a pichľavé kríky, ktoré 
sme dovtedy nepoznali ani nevideli. Len tých našich, 
domácich, ovocných stromov, na ktoré sme si privykli  
v Starom Meste - nikde. A to „stará“ Petržalka bola známa 
ovocným rajom, marhuľovými sadmi. 

Ibaže: skúste sa dnes vrátiť do svojho detstva. S vnú-
čatami si rozložiť medzi panelákmi deku, posadiť sa, po-
hrať sa. Alebo si urobiť hostinu v tráve. Tak, ako kedysi 
v tieni ovocných stromov v podhradí. V Petržalke to ni-
komu neradím. Pravdepodobnosť, že si v tráve ľahnete 
do psích exkrementov je vysoká, ak nie zaručená. Medzi 
blokmi panelákov niet ani detskej herne s WC (utekať  
k najbližšiemu stromu!?), ani pitnej fontánky na det-
ských ihriskách, tie sú navyše ohradené plotmi. Paradox-
ne - psy pobehujú po Petržalke „na voľno“ a deti sa ako 
malí „basisisti“ hrajú za mrežami. (Nestrážia sa psy, musia 
sa strážiť deti...). Až na výnimky nielen fasádne chradnú 
niekdajšie jasle, škôlky, rozpadajú sa zvyšky lavičiek a od 
hanby sa musíme prepadnúť za rozbité či farbami za-
gebrené sochy a súsošia. Žiada sa nespýtať, prečo sme k 
tomu, čo nie je práve moje, ale okolo nás všetkých, naše, 
takí necitliví, ľahostajní? Ešte donedávna to tak nebolo... 

Ako fotoreportér mám Petržalku v nohách, v oku. Jej 
priestory, aj tie medzi panelákmi. Sú rozsiahle a zaují-
mavé. Zatrávnene, plné už vyrastených, košatých okras-
ných stromov. Ako najželanejšie „zahustenie“ Petržalky. 
Vo vnútroblokoch sa už čo-to napráva, mení, opeknieva. 
Lavičiek je však stále nedostatok, potešili by zastrešené 
altánky, rôzne oddychové sedenia so stolíkmi. Najmä 
však - práve tie ovocné stromy. Aby Petržalka bola zasa 
marhuľová. Ako živá pamiatka. Súca na ochranu. Tradič-
ná. Taká predsa bola.

Miroslav Košírer

Vrátiť časy „marhuľové“

nej ochrane verejného záujmu, 
podporovaný nárokovateľnými do- 
táciami, určenými na záchranu pa-
miatkových hodnôt. Inými slova-
mi, pamiatkovú ochranu ľudia vní-
majú skôr obmedzujúco, než ako 
dôvod hrdosti na vlastníctvo pa-
miatky. 

Bol by takýto štátny akt ochrany 
mestského územia prirodzeným 
alebo skôr výnimočným admi-
nistratívnym počinom? 

Tým druhým. Za posledné roky 
nebola Ministerstvom kultúry SR 
vyhlásená na Slovensku žiadna pa-
miatková zóna, rovnako ani vládou 
SR žiadna pamiatková rezervácia. 
Naopak, aj vyhlásené pamiatkové 
zóny sa nezriedka kontrolujú len 
veľmi sporadicky, čím dochádza  
k priebežnému zániku aj tých pa-
miatkových hodnôt, ktoré sot-
va možno považovať za fantómo-
vé. Preto je ťažko predpokladať, že 
by práve Petržalka bola prioritou  
v deklarovaní pamiatkovej ochrany 
hodnotného územia.
Chcete tým povedať, že pami-
atková ochrana Petržalky je v 

súčasnosti, a ktovie dokedy aj v 
buducnosti, skôr utópiou a jej 
vyhlásenie za pamiatkovú zónu 
skončí v akademických debatách, 
teda nie v realite? 

 Áno. Aj preto, že osobitným pro-
blémom je legitimita pamiatkovej 
ochrany, t. j. stupeň stotožnenia sa 
občanov so samotnou existenciou 
pamiatkovej ochrany. Pri dnešnej 
úrovni zabezpečenia ochrany pa- 
miatok či pamiatkových území, keď 
na jednej strane až príliš často do-
chádza k zhoršovaniu stavu nášho 
kultúrneho dedičstva (nezriedka 
kvôli pasivite príslušných orgánov) 
a na strane druhej pamiatkari po-
kutujú skôr drobných vlastníkov za 
menej významné priestupky, ako 
tzv. veľké ryby. Mám silné pochyb-
nosti, že by boli štátne úrady schop-
né vysvetliť občanom pamiatko-
vé hodnoty Petržalky. Nehovoriac  
o obyvateľoch Petržalky samotnej...  
A ako vyzerá praktická ochrana pa-
miatok v prípadoch, keď s význa-
mom chránených objektov nie je 
verejnosť stotožnená, by sa dalo na-
písať veľa článkov či blogov. 

Rudolf Gallo

  Zákon o ochrane pamiatkového 
fondu upravuje dve formy územnej 
pamiatkovej ochrany - pamiatko-
vú rezerváciu a pamiatkovú zónu. 
Ak vychádzame z predpokladu, 
že rezervácie sú takpovediac „vy-
hradené“ najmä pre centrá histo-
rických miest a významné súbory 
ľudového staviteľstva, t. j. územia 
s vysokou koncentráciou pamiat-
kových hodnôt, v prípade záme-
ru pamiatkovej ochrany Petržalky 
by do úvahy pripadalo jej vyhláse-
nie za pamiatkovú zónu. Zákonný 
postup predpokladá najprv spra-
covanie návrhu na vyhlásenie za 
pamiatkovú zónu, predmetom 
ktorého by boli najmä pamiat- 
kové hodnoty a tiež vymedzenie 
územia. Návrh, spracovaný Pa- 
miatkovým úradom SR, by násled-
ne posúdilo Ministerstvo kultúry 
SR, ktoré je orgánom kompetent-
ným vyhlásiť územie za pamiatko-
vú zónu. Pamiatkové hodnoty by 
zrejme boli konzultované s odbor-
níkmi v oblasti architektúry a ur-
banizmu - v opačnom prípade by 
mohol byť návrh považovaný za 
nedostatočne odborne podložený. 
Urbanistický koncept Petržalky je 
z odborného hľadiska nepochyb-
ne zaujímavým a ambicióznym 
počinom, či však obstojí aj tvárou 
v tvár požiadavkám pamiatkovej 
ochrany, je viac ako otázne.

Čo by to znamenalo v každo-
dennom živote obyvateľov, ak by 
predsa bola Petržalka vyhláse-
ná za pamiatkovú zónu?

 Pri celoplošnej ochrane by sa 
nový právny režim dotkol takmer 
všetkých. Podľa zákona o ochrane 
pamiatkového fondu by pamiat-
kari napr. museli odsúhlasiť každú 
výmenu okien či umiestnenie re-
klamy na fasáde pamiatkovo chrá-
neného paneláku, čím by došlo nie- 
len k nárastu administratívnej 
agendy, ale aj finančnej náročnos-
ti a, čo nie je zanedbateľné, i k zní- 
ženiu právnej istoty vlastníkov sta-
vieb. V súčasnosti je pamiatková 
ochrana - nie neprávom - vníma-
ná viac ako administratívna a fi-
nančná záťaž vlastníkov stavieb 
ako skutočný záujem štátu na reál- 

Kdeže hrdosť, skôr záťaž 
Ako by sa to dialo a udialo, ak by sa mal aj v prípade panelákovej Petržalky 
zopakovať ochranno-pamiatkový scenár brnianskeho sídliska Lesná? To  je 
úvodná otázka rozhovoru s nezávislým konzultantom pre kultúrne dedič-
stvo a pamiatkové právo JUDr. Mgr. Tomášom Michalíkom, PhD.                  



14 • 6. 2. 2015 PETRŽALSKÉ NOVINY

3
S P O L O Č N O S Ť

Projektom sa predchádza 
znečisteniu PET fl iaš od 

iných odpadov a zvyšuje sa ich 
množstvo postupujúce na re-
cykláciu. Vieme totiž, že PET 
fľaša sa v súčasnosti považuje 
nielen za odpad, ale predovšet-
kým za surovinu, ktorá po re-
cyklácii nachádza využitie na-
príklad v potravinárskom, 
textilnom, automobilovom či 
stavebnom priemysle. Hlav-
nými cieľmi projektu preto 
sú: Priniesť ľuďom zo zod-
povedného triedenia viditeľ-
né výsledky a chrániť životné 
prostredie šetrením suro-
vín. Komfort, transparentnosť 
a fi nančné odmeny sú výho-
dy, ktoré prináša obyvateľom 
bytových domov zapojenie sa 
do zberu. Neodmysliteľnou sú-
časťou je aj osveta, zameraná 
predovšetkým na mladšie ge-
nerácie.

Nedávno som navštívil jed-
nu z petržalských základných 
škôl, kde zber Renviro už fun-
guje. Keď som odchádzal, pri-
behla k vrátnici skupinka dru-

háčikov s nádobami Renviro 
a žiadali vrátnika o ďalšie vre-
cia na zber. Podišiel som k nim 
a prezradil, že som z vedenia 
Renvira. Potešili sa a pochváli-
li sa mi, koľko vyzbierali vriec. 
Školu som opustil s úsmevom 
na tvári, povzbudený myšlien-
kou, že pokračujeme správ-
nym smerom.

Ďakujem vám, žiaci a štu-
denti, že nás dobíjate ener-
giou. Ďakujeme vedeniu škôl 
za vašu snahu niečo zlepšiť. 
Ďakujeme zástupcom vlast-
níkov a obyvateľom panelá-
kov za váš záujem a nápady, 
bez ktorých by náš (spoločný) 
projekt nefungoval. Petržalča-
nia, ste skvelí!

Renviro však nie len zber 
PET fl iaš. Renviro je o navrá-
tení dôvery do spoločnosti, o 
spájaní a spolupráci pri vytvá-
raní krajšieho prostredia. Pre-
čítajte si viac na www.renvi-
ro.sk, alebo nás kontaktujte 
telefonicky na 0908 120 850.

Mgr. Pavel Škultéty,
spoluautor projektu

Mladí hudobníci na Novoročnom koncerte
Prekvapujúco vysokú umeleckú úroveň dosiahli koncertné výko-
ny mladých hudobníkov Základnej umeleckej školy Jána Albrech-
ta na Topoľčianskej ulici v Petržalke. Novoročný koncert otvoril 
Orchester školy - dirig. Mgr. art. J. Lukáč. V hudobných skvostoch 
dominovali príťažlivé melódie piesní Panis Angelicus a PieJesu 
v sólovom stvárnení speváčky Júlie Pechovej. Z klaviristov vynikol 
David Fančovič v skladbách G. F. Händla a E. Suchoňa. Na jeho 
odbornom a muzikantskom raste má veľkú zásluhu ped. Mgr. art. 
V. Ilievska. Každé uvedené dielko v hudobnom stvárnení mladých 
� autistov, gitaristov či klaviristov prinieslo radosť do koncertnej 
sály početnému publiku. Na záver sa predstavila huslistka Anna 
Mokrenko, študentka VŠMU melódiou P. I. Čajkovského a Vieden-
ským valčíkom F. Kreislera.                                                    (bd)

Fórum pre pomoc starším 
pod záštitou Ministerstva 

zahraničných vecí SR a Mi-
nisterstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR na základe 
celoslovenskej ankety udelilo 
titul Senior roka 2014 Petržal-
čanke Kataríne Kostkovej.

Na toto ocenenie za mi-
moriadne aktivity a ochotu 
pomáhať druhým Katarínu 
Kostkovú navrhla tiež senior-
ka, Alžbeta Korbelová. Úzko s 
ňou roky spolupracuje a po-
drobne pozná jej aktivity.

Katarína Kostková pracu-
je ako vedúca Denného cen-

chorým a osamelým, ktorí sú 
na pomoc odkázaní a zároveň 
je veľmi aktívna v spoločen-
skom živote.

K oceneniu jej blahoželajú aj 
Petržalské noviny.            (sv) 

foto: archív PN

Renviro 
nie je len zber fl iaš
Renviro je v Petržalke synonymum 
pre zber PET fl iaš. Tento projekt 
odštartovali v základných školách 
a postupne sa k nemu pridávajú aj 
„dospeláci“ z jednotlivých domov.

Na potulky po � ajsku a Barme si nezabudol vziať svoje obľúbe-
né Petržalské noviny náš čitateľ František Halčák. 
Fotka je z Mjanmarska v Barme, krajiny tisícov zlatých pagod.

foto: František Halčák

Aj tu som Petržalčan

Senior roka 2014
Katarína Kostková 

tra seniorov na Haanovej uli-
ci. Chodievajú spolu na rôzne 
kultúrne podujatia, výlety, do-
volenky, robia výstavy svojich 
ručných prác. Jednoducho – 
radi sa spolu stretávajú. V blíz-
kosti ich denného centra je 
Kaplnka Panny Márie, ktorá 
bola opustená a zanedbaná. 
Seniori ju vyčistili a skrášlili, 
teraz slúži všetkým.

Katarína Kostková aktív-
ne pracovala aj v niekdajšom 
ROH, dnes je členkou MO 
JDS Petržalka, kde robí tajom-
níčku. Je aj členkou spevácke-
ho súboru Melódia. Pomáha 
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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

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

NA ANTOLSKEJ 4 V BRATISLAVE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

Na revízorov sa sťažujeme menej
Vlani Dopravný podnik Brati-
slava (DPB) zaznamenal o 90 
percent sťažností menej ako 
rok predtým. Ako informovala 
hovorkyňa DPB Adriana Volfo-
vá, pomohlo vraj nahrávanie 
zvukových záznamov pri vy-
konávaní kontrol cestovných 
lístkov.

Nahrávanie kontrol cestov-
ných lístkov v MHD dopravný 
podnik zaviedol od marca 
2013. Tento systém slúži nie-
len na kontrolu revízorov, ale 
aj cestujúcej verejnosti. Podľa 
DPB to pomáha pri objektív-
nom posudzovaní sťažností, 
no slúži aj ako prevencia. 
Okrem toho revízor musí pri 
kontrole upozorniť cestujúce-

ho bez platného cestovného 
lístka, že sa rozhovor bude na-
hrávať. DPB sa tak snaží vyjsť 
v ústrety cestujúcim a zlepšiť 
prácu revízorov.  

Podľa dopravného pod-
niku cestujúci uvítali aj mož-
nosť pokutu za cestovanie 
bez lístka zaplatiť na mieste 
platobnou kartou. Počet takto 
uhradených pokút vzrástol 
približne o 40 percent. Ak ces-
tujúci nemá na pokutu dosta-
tok hotovosti a nemá pri sebe 
ani platobnú kartu, môže 
pokutu zaplatiť v doplatko-
vej pokladni DPB už v deň jej 
udelenia, nemusí tak čakať 
48 hodín ako v minulosti. 

(SITA)

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

Senior roka 2014
Katarína Kostková 

PETRŽALSKÉ NOVINY
Čítajte nás aj na facebooku
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Ty si spolu s Miroslavom 
Fořtom, čerstvým autorom 
knihy Televízne črepiny v za- 
mate - a ja pri jej čítaní 
som si povzdychla: veru, au, 
vlasť moja...

 Naša kniha je príbeh „stra-
tenej“ televíznej generácie, 
ktorá síce zmizla po No-
vembri ´89 z obrazoviek, no 
určite sa nestratila. Jedným  
z motívov na jej napísanie 
boli tiež bulvárne články po 
dvojnásobnej rituálnej sa-

movražde nášho televízneho 
kolegu Bronislava Tesaříka 
s manželkou. Dovtedy sa 
slovenská „nezávislá“ main-
streamová tlač o nás neza-
ujímala. Objaví sa tragédia  
a zrazu aký záujem! Z člán-
kov o Tesaříkovi trčalo aj ob-
rovské ignorantstvo a neúcta 
k faktom. Písali o ňom ako  
o „legendárnom moderáto- 
rovi predrevolučných hlav-
ných správ v Českosloven-
skej televízii“. Pri všetkej 
úcte k nebožtíkovi, pred No-
vembrom ´89 nebol Broňo 
moderátorom a hlavné sprá-
vy – Televízne noviny - tiež 
nikdy nemoderoval. Tak som 
si povedal, že je azda možné 
priniesť pohľad na život a 
osud ozajstných televíznych 
moderátorov aj ďalších osob-
ností známych z vtedajšej ob-
razovky. Našťastie, nie taký 
tragický, no isto zaujímavý aj 
dramatický. 

Kde by sme mohli byť, nebyť 
toho chvosta lží, neprávd či 
poloprávd, toho upodozrie-

vania, naháňania tieňov či 
vlastných chvostov. Lebo – 
ako spieval kedysi Vladimír 
Vysockij – lož, nie pravda 
kráča na krásnych dlhých 
nohách...

 Ak by sa boli naplnili heslá 
z novembrových tribún a ná-
mestí, celkom určite by sme 
boli oveľa ďalej. Američania 
vymysleli pre politický pre-
vrat v Novembri 1989 poe-
tický názov Nežná revolúcia. 
No, už hneď pri jej začiatku 

bola lož. Klamstvo ako zá-
mienka. Koniec koncov nič 
nové, v prednovembrovej aj 
v ponovembrovej histórii je 
viac prípadov narábania s 
touto metódou (Sarajevský 
atentát, Reichstag, Gliwice, 
Irak, Bosna, Oranžová revo-
lúcia, vojna o Malvíny, Arab-
ská jar, Majdan...). K prevra-
tom a na roz tanie konfliktov, 

chaosu či vojen vždy účinný, 
obľúbený nástroj viacerých 
panovníkov, diktátorov, reži-
mov – a dnes rôznych agen-
túr - s čoraz rafinovanejšími 
postupmi, zámerným a so-
fistikovaným využitím ma-
nipulatívneho vplyvu médií 
virtuálneho sveta. 

Ešte sa vráťme do minu-
losti: Milan Šimečka starší 

(odpadlík od režimu a ne-
skorší poradca prezidenta 
Václava Havla) charakteri-
zoval niekedy v sedemdesia-
tych rokoch česko-slovenskú 
spoločnosť: 90 percent oby-
vateľstva je pripravených 
na zmenu. Ako ste to videli 
vy, vtedy mladí televízni re-
daktori?

 Pred prevratom sme síce 
boli stále mladí, no už dosta-
točne vzdelaní, skúsení a pro-
fesionálne vybavení. Nie, že sa 
nič nedalo. Dalo sa, aj mohlo, 
no len premyslene a po- 
stupne. Aj my sme očakávali 
a pripravovali sa na zmeny. 
O to viac, čím sa pokyny štá-
tostrany líšili od myšlienok 
Gorbačovovej perestrojky. 
Neviem, či si ešte dnes niekto 
pamätá, no všetko, čo sa po-
čas Novembra ´89 požado-
valo, hlásalo, očakávalo, boli 
zmeny v rámci socializmu. 
Zaujímavé sú z tohto pohľa-
du aj prvé prejavy, mediálne 
vystúpenia a rozhovory Vác-
lava Havla. Od prevratu sme 
hádam všetci očakávali viac 
ako len hypermarkety, ne-
vestince, zahraničné banky  

a médiá, ktorým pravda chutí 
asi tak ako vlkovi tráva...

Režim sa zrútil tak neča-
kane, až to zaskočilo aj 
jeho odporcov. Lenže dejiny 
píšu víťazi, a tak dnes, po 
dvadsiatich piatich rokoch, 
sa často hľadajú nepriate-
lia. Lebo inak – akú cenu 
by malo víťazstvo bez hr-
dinstva víťazov? Mali ste v 

úmysle reflektovať túto skú-
senosť?

 Pochopiteľne, veď čistiek  
v Slovenskej televízii sa cho-
pili zväzácki funkcionári ve-
dení a podvedení predsedom 

celopodnikového výboru 
SZM, komunistom Pavlom 
Ruskom. Kým my sme praco-
vali a vysielali, aby sa pravda 
o Národní tříde, vyvrátení 
legendy o mŕtvom študento-
vi, dostali do každého mesta 
a obce v Československu, 
oni si zabezpečovali „plynu-
lý prechod od SZM k VPN“. 
Museli na niekoho ukázať 
prstom. Je len samozrejmé, 
že ukázali na nás. Za pomoci 
niekoľkých našich najbližších 
kolegov, ktorí sa už ohromne 
triasli na kreslá vo vedení re-
dakcie a, najmä na stoličky 
moderátorov. Príhody s ob-
medzením osobnej slobody, 

násilnými – skoro až – tero-
ristickými kúskami, spísanie 
čiernej listiny sú tiež tými 
črepinami v zamate. Pritom 
odplatu a likvidačný zásah 
proti redakcii Televíznych 
novín a vtedajším najvplyv-
nejším médiám pripravila aj 
štátostrana. Dodnes sa ve-
rejne nehovorilo a nepísalo, 
čo mala zabezpečiť počas 
novembrových dní polícia a 

armáda pod označením Vlna 
I., Vlna II., Vlna III. My, v te-
levízii, sme boli medzi mlyn-
skými kameňmi, museli sme 
vyvažovať informačný obraz. 
Neboli sme však naivní, vede-

li sme, po veľkých zmenách 
sa zmení aj náš profesionálny 
život. 

Vaša kniha dáva nazrieť 
pod sukne dobre skrýva-
ných neprávd. Viedol si si 
denník, z ktorého si pri kni-
he čerpal?

 Denník priamo nie. Od 
nástupu do zamestnania 
som si však zachoval všetky 
vreckové diáre s podrobným 
vyznačením moderátorských 
služieb v Televíznych novi-
nách v Prahe i v Aktualitách, 
dovolenky, významné úlohy 
a kontakty! Mám odlože-
ných aj viacero textov svojich 
fejtónov, správ, reportáží aj 
televíznych príloh. Hneď po 
novembri, ešte ako poslanec 
Slovenskej národnej rady, 
som sa pustil do písania, 
chcel som to všetko prežité 
vyrozprávať. Počas veľkonoč-
ných sviatkov, keď som bol  
s rodinou preč, ktosi planže-
tou šikovne a potichu otvoril 
náš byt a dôsledne vymazal 
z počítača všetko! Rukopis  
s množstvom pôvodných 
podkladov aj zálohy. No a po- 
tom nasledoval anonymný 
večerný telefonát, aby som 
tomu všetkému dal pokoj as-
poň desať rokov! Dlho mi vŕ-
talo v hlave, na čo som prišiel, 
čo také dôležité mám... Mys-

O Črepinách v zamate
Mladá slovenská intelektuálka Sylvia Ruppeldtová – inak vnučka 
Clementisovho tajomníka Mateja Andráša – napísala esej ako 
ponášku na slovenskú hymnickú pieseň Ho,j vlasť moja. 
A nazvala tú esej Au, vlasť moja...  

Pri šálke kávy so Štefanom Nižňanským

Od prevratu sme všetci očakávali 
viac ako len hypermarkety, neves-

tince, zahraničné banky a médiá, ktorým 
pravda chutí asi tak ako vlkovi tráva...

K prevratom a na rozpútanie konfliktov, chaosu či vojen 
vždy účinný, obľúbený nástroj viacerých panovníkov, 

diktátorov, režimov – a dnes rôznych agentúr - využitie manipu-
latívneho vplyvu médií virtuálneho sveta. 

Naša kniha je príbeh „stratenej“  
televíznej generácie, ktorá síce 

zmizla po Novembri ´89 z obrazoviek,  
no určite sa nestratila.
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Podujatia v knižnici
Miestna knižnica Petržalka pripravila od  
5. februára už tretie pokračovanie cyklu vý-
stav pod názvom Taká bola Petržalka, ktorú 
realizuje v spolupráci s Katedrou muzeoló-
gie a kultúrnej antropológie FF UK. 
V tomto roku sa zameria na históriu Petržalky v rokoch 1946 
-1973. Výstavu doplní od februára do marca sprievodný program 
pozostávajúci z rozhovorov s osobnosťami, ktoré v tomto obdo-
bí v Petržalke žili, pripravuje prednášku v spolupráci s Ústavom 
pamäti národa a predstaví vám aj množstvo zaujímavých kniž-
ných titulov k tejto téme. Pre základné a stredné školy knižnica 
pripravila prednáškový cyklus o histórii Petržalky. 

V cykle pravidelných cestovateľských besied pod názvom 
Literatúra na cestách, ktoré pripravujú na Vavilovovej 26 si od 
februára 2015 môžete pozrieť výstavu fotografií aj zaujímavé 
rozprávanie o Nepále, ktorý navštívila herečka a speváčka Jana 
Hubinská.

(upr)

 Negatívne len Zuzana 
Bubílková, ktorá v televíznej 
talkshow Uvolněte se, prosím 
i na svojej webstránke po-
prela svoju televíznu a stra- 
nícku minulosť. Viacerí, čo 
nás hneď po skončení „Než-
nej“ ostrakizovali, sa neskôr 
ospravedlnili, iní prišli s pros- 
bou o zamestnanie... Všetko 
prebolelo, všetko je odpus-
tené, treba hľadieť dopredu 
a vziať si ponaučenie. Lebo 
od Francúzskej revolúcie sa 
skoro všetko neustále opa-
kuje. 

A po prečítaní – aké sú ich 
referencie?

 Zatiaľ veľmi dobré, jedni 
oceňujú, že po nás a o nás 
aj niečo ostane. Ďalší sa o 
niektorých udalostiach, in-
formáciách a súvislostiach 
dozvedeli až teraz. Iní vidia 
zmysel knihy v jej zdrojo-
vom potenciáli pre študen-
tov politológie, žurnalistiky 
a možno aj historikov a rôz-
nych poctivých bádateľov. 
Konkrétne mám na mysli 
zistenie, kto sa to vlastne po-
kúšal po vyvrátení legendy  
o mŕtvom študentovi vypro-
vokovať za každú cenu násil-
ný konflikt? Našťastie sa to 
ani v Prahe, ani v Bratislave 
pri bufete vedľa Domu módy 
na Námestí SNP počas mí-
tingu VPN nepodarilo!

Osud ti doprial byť pri 
tom...

 Pre novinára, publicistu 
úžasné! Novembrový pre-
vrat, hlasovanie o pokojnom, 
nekrvavom a ústavnom roz-
delení federácie, zisk hokejo-
vých medailí, založenie Sie-
ne slávy slovenského hokeja, 
digitalizácia vysielania Slo-
venskej televízie. Takže bude 
nasledovať kniha Lesk a bie-
da hokejových kurtizán a o 
dva roky Čudo medzi ZOO 
a cintorínom - o mojej mi-
sii posledného generálneho 
riaditeľa Slovenskej televízie 
v Mlynskej doline. A rád by 
som tiež napísal rozprávky 
aj mojim dvom najmladším 
vnúčikom: Záhorácki per-
moníci. 
Ďakujem za rozhovor a nech 
sa knihe medzi čitateľkami  
a čitateľmi darí

Gabriela Rothmayerová
foto: archív 

lím, že ostáva ešte množstvo 
nedopovedaného, čo by mal 
Ústav pamäti národa skú-
mať. Ak má záujem zistiť 
celú pravdu a súvislosti. 

Súčasťou knihy sú aj roz-
hovory s tými, ktorí boli 
očami a ušami revolučných 
zmien. Bývalí kolegovia 
ochotne prijali účasť?

 Viacerí áno. Hoci na konci 
roka 2013, keď som ich oslo-
vil, dosť pochybovali o zmys-
le vracať sa o štvrťstoročie 
dozadu. Ja som v tom však 
nevidel návrat do starých ča-
sov. Dnes môžeme s odstu-
pom dlhého ľudského času 
(no krátkeho času histórie) 
hodnotiť, ale aj porovnávať  
i kritizovať. Čo sa vo verej-
nom živote a v politike zme-
nilo? Či a ako sa menia vzťa-
hy politikov k médiám, ako 
dnes vnímajú slobodu i svoje 
poslanie samotní novinári? 

A stretli ste sa aj s odmiet-
nutím?

 Niektorí kolegovia sa 
ospravedlnili, iní sa obávali, 
že sa opäť dostanú do paľby 
mediálnych manipulátorov 

a bulvárnych ostreľovačov. 
Chápali sme to, veď niektorí 
z nich ešte pracujú a zrejme 
sa reálne obávali o svoj „chle-
bík“. Ale - kde to potom 25 
rokov po Novembri ´89 ži-
jeme? 

Žánrovo je kniha mozaika 
spomienkových glos a roz-
hovorov. Niet v nej ani zlo-
by, ani nenávisti. Ale veľa 

dramatických okamihov – 
mohli by byť námetom na 
román...

 Azda, možno aj na te-
levízny seriál, s ktorými sa 
teraz roztrhlo vrece... Do 
knihy sa naozaj toho veľa 
nezmestilo, niekoľko celých 
kapitol aj pasáží sme museli 
s Mirkom Fořtom „oželieť“, 
inak by kniha mala vyše päť-
sto strán. Konečne mám, 
ako predčasný dôchodca, 
čas na písanie. Ale na romá-
nopisca nemám. Zatiaľ som 
napísal a vydal v roku 2013 
rozprávkovú knihu pre deti 
O dvanástich trpaslíkoch a 
túto spomienkovú faktogra-

fiu Televízne črepiny v za-
mate. Píšem o tom, čo som 
zažil, prežil, čo je okolo mňa 
priamou inšpiráciou. 

Doba sa za tých dvadsať-
päť rokov zmenila, no ľudia 
ani veľmi nie. Kto bol pod-
lý, podlým zostal, kto bol 
charakter, charakterom je 
aj dnes. Prekvapil ťa niekto 
z bývalých kolegov?

Všetko prebolelo, všetko je odpus-
tené, treba hľadieť dopredu a vziať 

si ponaučenie. Lebo od Francúzskej re-
volúcie sa skoro všetko neustále opakuje.  
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

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

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

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

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

VÝBER PROGRAMU 
FEBRUÁR 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

 

prezentácia fotografi í 
Marty Kacwin (PL) 

spojená s prednáškou

   € 2 | 00:91 | .20.62

DOM KULTÚRY LÚKY
V Í G A Š S K Á  1 ,  B R A T I S L A V A

CESTOVATEĽSKÝ KLUB
UKRAJINSKÉ 

ROČNÉ OBDOBIA

LIVIN´ BLUES 2015 
XXIII.ročník festivalu bluesovej 
a rhythm´n´bluesovej hudby

21.3. | 16:30 DK LÚKY

VÁŠEŇ VÝCHODU
... alebo pravá východniarska muzika

účinkujú: KANDRÁČOVCI 
 12.3. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ

predaj vstupeniek v pokladniach KZP a sieti ticketportal

v cene vstupného darčekový poukaz od Mary Kay
1 hod. pred začiatkom filmu líčenie 
alebo poradenstvo s profesionálnymi vizážistkami zdarma

*

14.02. | 18:00 | 4 €
S LÁSKOU, ROSIE

r. Ch. Ditter, Veľká Británia  / USA, 2014, MP, 102 min.

ARTKINO ZA ZRKADLOM 

14.02. | 20:00 | 4 €
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV SIVEJ

r. S. Taylor-Johnson, USA, 2015, MN-15, 124 min.

VÁS POZÝVA

*

*

ˇ

vstupné: 1 €

viac sa dozvieš

hravé dopoludnia 
pre maličkých

aktívne popoludnia
pre  školákov

18.2. 2015
16.30 - 19.00

VEĽKEJ 
DETSKEJ PÁRTY

s občerstvením

na

!!! HURÁ DO DETSKEJ HERNE !!!
v DK Zrkadlový háj

SIMA MARTAUSOVÁ & BAND
koncert

 19.3. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ

PRIPRAVUJEME V MARCI:
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Váš profil:

Pracovná náplň:

Čo ponúkame:

-

-

KARIÉRA V S STI  S V SKÁ A

Á V  E V  KARIÉR

Viac informácií o našich pracovných pozíciách nájdete na www.lidl.sk > Kariéra

Viac informácií o našich pracovných pozíciách nájdete na www.lidl.sk > Kariéra

Pokladník/čka – predavač/ka
Bratislava – Jiráskova, Betliarska ul.

POZÝVAME Vás na prednášky, besedy, príjemné stretnutia s ochutnávkou zdravého jedla.kou zdravého jedla.

TAJOMSTVO DLHOVEKOSTI 
Kde žije najviac 100-ročných ľudí
Jaromír Novota

OPTIMIZMUS – PESIMIZMUS 
a ich vplyv na naše zdravie
Mgr. Katarína Kernová

Kluby ZDRAVIA v PETRŽALKE 
aj v roku   2015

AKO BYŤ ZDRAVÝ POČAS CHOROBY 
Jaromír Novota

HNEV – jeho klady a zápory pre naše zdravie
Mgr. Katarína Kernová

„ÉČKA“ – V TOM JE TA „LÉČKA“? 
Ako nakupovať menej „éčok“
Jaromír Novota

RADOSŤ, VÝNIMOČNÝ DAR PRE NÁS 
Bc. Marek Riečan

12. 1.

9. 2.

9. 3.

13. 4.

11. 5.

8. 6.

Vž
dy

 o 
18:30 hod. / Vstup VO

NÝ!

KDE: Gessayova 9, Bratislava – Petržalka

MHD: 68, 83, 92, 95, 96 (zastávka Hrobáková). Budova sa nachádza vo vnútrobloku 

obytných domov a spoznáte ju podľa výraznej fasády pokreslenej grafitmi. 

Kontakt: Mgr. Juraj Turóci, tel.: 948 526 722

Aktuálny program: bratislava.dotknisaneba.sk

Ján Muráň, B. Th., tel.: 948 247 055

Život 
a zdravie

Gessayova

Osu
ské

ho

Osuského

Osuského

Hrobákova

Základná škola
Gessayova 2

Gessayova 9

MHD Hrobáková

petrzalka_KZ1_2015.indd   1 12/14/2014   6:28:44 PM

Artkino Za zrkadlom pri- 
nesie 14. februára na 

Deň Svätého Valentína 
hneď dve filmové projekcie 
za sebou - romantickú ko-
médiu a celosvetový ero-
tický fenomén. Film S lás-
kou, Rosie rozpráva príbeh 
dvoch najlepších priateľov, 
ktorí sa poznajú už od škôl-
ky. Alex a Rosie si vynikajúco 
rozumejú, dokážu sa baviť 
na akékoľvek témy, radia si 
v láske a vo vzťahoch, no 
zvláštnu chémiu, ktorá me-
dzi nimi funguje, odsúvajú 
do úzadia. Po tom, čo sa ich 
životné osudy rozdelia, pri-
chádzajú nové aféry, vzťahy, 
manželstvá, záväzky a deti. 
No nezabudnú na seba. Ži-
votné situácie sa zamotáva-
jú a komplikujú v jemnom 
humore a zaujímavej mo-
zaikovej réžii. Predstavenie 
sa začína o 18. h.

V roku 2011 vyvolala kni-
ha Päťdesiat odtieňov si-
vej celosvetovú búrlivú dis-
kusiu o sexe. Zo samotného 
titulu sa predalo viac ako 
štyridsať miliónov výtlačkov, 
preložili ju do takmer šty-
ridsiatich jazykov a otvorila 
mnohé tabuizované témy. 

Osudové stretnutie štu-
dentky literatúry Anastasie 
(vo filmovom spracovaní  
v hlavnej úlohe Dakota 
Johnson) a tajomného pod-
nikateľa Christiana Greya 
(Jamie Dornan) vyústi do ži-
velného, až pudového vzťa-
hu plného tajomstiev a ne-
tušených možností. Filmová 
snímka chce nadviazať na 
dnes už kultové záležitosti, 
ako bol Základný Inštinkt či 
9 a 1/2 týždňa. Dlho očaká-
vané filmové spracovanie 
vkročí do kín štýlovým spô-
sobom - celosvetovou pre-
miérou práve na Deň Svä-
tého Valentína. V Artkine Za 
zrkadlom sa začína o 20. h. 

Organizátori pre náv-
števníkov pripravili malé 
prekvapenie: každý získa 
k vstupenke darčekový po-
ukaz na nákup prípravkov 
Mary Kay. U profesionálnych 
vizážistiek, ktoré budú k dis-
pozícii vždy hodinu pred 
začiatkom filmového pred-
stavenia, sa môžete nechať 
nalíčiť, alebo vám poradia  
v oblasti starostlivosti o pleť 
a v líčení.

(upr)
foto: web

Filmová podoba lásky 
na Valentína v Artkine  
Za zrkadlom
Každoročne si štrnásteho februára pri-
pomíname pamiatku svätého Valentína 
- patróna všetkých zamilovaných. Zájdite 
si v tento príjemný sviatok do priestorov 
novo zdigitalizovaného Artkina Za zr-
kadlom na romantický filmový večer aj  
s darčekovým prekvapením.

Kto vyhral?
Spomedzi tých, ktorí správne odpovedali, že Peter Marcin so svojimi hosťami zahral vtipný mu-
zikál v silvestrovskej epizóde talkshow Neskoro Večer na piesne Heleny Vondráčkovej, sme vy-
žrebovali týchto výhercov: Gabriela Grežová , Zlatica Grigelová a Dita Kubišová. 
Všetkým blahoželáme a veríme, že si nakrúcanie nových častí talkshow užili.                   Redakcia
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Paragrafy pod strechou
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

Petržalské noviny čítam pravidelne a sledujem aj všetky 
vaše odpovede v tejto rubrike, najmä však tie, ktoré sa dotý-
kajú spravovania domov a vzťahov medzi susedmi. Vo svo-
jich odpovediach obyčajne spomínate zákon o bytoch, čo je 
asi pochopiteľné. Myslím si, že okrem tohto zákona je aj veľa 
ďalších zákonov, ktoré sú pri riešení týchto problémov dôle-
žité. Chcel by som redakciu požiadať, či by nemohla napísať 
nejaký zoznam alebo návod, kde treba hľadať odpoveď, ak 
si niektoré veci v rámci domu chce majiteľ bytu vybavovať 
sám, bez hľadania pomoci u právnika alebo inej zaintereso-
vanej osoby, napríklad správcu domu. 

Igor (chello.sk) 

Život vlastníkov bytov, ale aj 
ďalších užívateľov bytov v by- 

tovom dome, jeho prevádzku  
a správu ovplyvňujú mnohé 
právne a normatívne predpisy, 
ktorými sa regulujú vlastnícke 
vzťahy, riadenie, správa majetku, 
ekonomika, medziľudské vzťahy, 
ale aj ďalšie oblasti. Platná legis-
latíva stanovuje povinnosť pre 
správcov, spoločenstvá a iné zain-
teresované subjekty, pričom roz-
sah zákonných povinností je sku-
točne rozsiahly. Vlastníctvo bytu  
a/alebo nebytového priestoru a  
s tým súvisiace práva a povinnos-
ti upravujú predovšetkým Ústava 
Slovenskej republiky, Občiansky 

zákonník a zákon č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov.

Ústava, ako základný zákon 
štátu, je hierarchicky najvyššie 
postavený právny predpis platný 
v Slovenskej republike. Ide o zá-
kladnú zbierku noriem, od ktorej 
sa odvíjajú a sú jej podriadené 
ďalšie zákony, spresňujúce a de-
tailizujúce všetky pravidlá, ktoré 
s ňou musia byť v súlade. Je len 
prirodzené, že aj v našom výpočte 
jednotlivých právnych predpisov 
má ústava svoje teoretické miesto,  
i keď pri praktickom riešení prob-
lémov vlastníkov a iných užívate-
ľov bytov sa s ňou priamo nestre-

távame. Ústava v článku 20 zahŕňa 
ustanovenia chrániace vlastnícke 
právo a ukladajúce povinnosti 
vlastníkovi. Určuje, že vlastnícke 
právo všetkých vlastníkov má 
rovnaký zákonný obsah a ochra-
nu, nemožno ho zneužiť na ujmu 
práv iných alebo v rozpore so vše-
obecnými záujmami chránenými 
zákonom, nesmie poškodzovať 
ľudské zdravie, prírodu, kultúrne 
pamiatky a životné prostredie nad 
mieru ustanovenú zákonom.

Kľúčovým právnym predpisom 
pre spoločenstvá vlastníkov by-
tov a zmluvných správcov byto-
vých domov je zákon č. 182/1993 
Z. z. o vlastníctve bytov a nebyto-

vých priestorov v platnom znení. 
V ustanovení § 12 nájdeme prá-
vo vlastníka bytu a osôb, ktoré 
s ním žijú v domácnosti, užívať 
byt alebo nebytový priestor  
v bytovom dome, ako aj spoloč-
né časti domu, spoločné zariade-
nia domu, príslušenstvo a poze-
mok, čo vyplýva z podielového 
spoluvlastníctva menovaných 
priestorov. Z pohľadu vlastníctva 
veci patrí medzi základné práva 
vlastníka bytu a/alebo nebyto-
vého priestoru právo disponovať 
týmito nehnuteľnosťami podľa 
vlastného rozhodnutia, teda byt 
môže predať, vymeniť, prenajať, 
darovať, prerábať atď. 

S povedaným korešponduje aj 
Občiansky zákonník ustanovením 
§ 123, ktorý priznáva vlastníkovi v 
medziach zákona oprávnenie 
predmet svojho vlastníctva dr-
žať, užívať, požívať jeho plody a 
úžitky a nakladať s ním, napríklad 
aj zriadením záložného práva. 
Predmetné zákonné ustanovenie 
je postupne realizované v jednot-
livých právach a povinnostiach 
vlastníka bytu v už spomenutom 
zákone o vlastníctve bytov a ne-
bytových priestorov, na ktorý má 
subsidiárnu pôsobnosť práve Ob-
čiansky zákonník. 

Je preto len prirodzené, že po 
prevrate v Novembri 1989 sa v 
oboch častiach federácie stále 
častejšie začalo hovoriť o rozde-
lení republiky, i keď v prevažnej 
miere jednota v názoroch zďaleka 
nebola. V sobotu 14. septembra 
1991 vznikla v Bratislave občian-
ska iniciatíva Za spoločný štát, 
ktorá žiadala vyhlásenie referenda 
podľa nižšie citovaného zákona. V 
zmysle čl. I ods. 2 ústavného záko-
na č. 327/1991 Zb. o referende zo 
dňa 18. 7. 1991, ktorý nadobudol 
platnosť a účinnosť 16.8.1991, o 
návrhu na vystúpenie Českej re-
publiky alebo Slovenskej republiky 
z Českej a Slovenskej Federatívnej 
Republiky je možné rozhodnúť 
len referendom. Z jednotlivých 
ustanovení sa ďalej dozvieme, 
že prezident vyhlási referendum 

V dnešných časoch masívneho 
prerábania bytov, zatepľovania a 
obnovy bytových domov zohráva, 
najmä vo vzťahových otázkach, 
svoju rolu aj porušovanie prísluš-
ných ustanovení stavebného zá-
kona č. 50/1976 Zb. v znení zmien 
a doplnkov, konkrétne ustanovení 
§ 54 a nasl., ktoré sa zaoberajú 
zmenami stavieb a udržiavacími 
prácami. V prípade narušenia su-
sedských vzťahov, ktoré sa dob-
rým slovom napraviť nedajú ale-
bo nechcú, prichádza do úvahy 
riešenie zákonom o priestupkoch. 
Zákon č. 372/1990 Zb. - v znení 
zmien a doplnkov v ustanovení 
§ 49 pamätá aj na tie priestupky, 
ktoré sa dotýkajú občianskeho 
spolunažívania. Priestupkom je 
zavinené konanie, ktoré porušuje 
alebo ohrozuje záujem spoloč-
nosti a je za priestupok výslovne 
označené v zákone o priestup-
koch alebo v inom zákone, ak nej- 
de o iný správny delikt postihnu-
teľný podľa osobitných právnych 
predpisov alebo o trestný čin. 

Vytvorenie všeobecného návo-
du, ako v jednotlivých prípadoch 
postupovať a po ktorej právnej 
norme siahnuť bez zadefinova-
nia konkrétneho problému, nie 
je možné.

súčasne v oboch republikách, ak 
mu to navrhne Federálne zhro-
maždenie po vyjadrení Slovenskej 
národnej rady a Českej národnej 
rady. Návrh predložený v referen-
de je prijatý, ak sa preň vyslovila 
nadpolovičná väčšina oprávne-
ných voličov v každej z republík. 

Zánik spoločného štátu sa stal 
vecou politickej dohody, nie roz-
hodnutia jeho občanov. Schvále-
ním Deklarácie o zvrchovanosti 
Slovenskej republiky v júli 1992 
Slovenská národná rada 113 po-
slaneckými hlasmi vyhlásila zvr-
chovanosť Slovenskej republiky. 
Ako vidieť, už takmer pred štvrť-
storočím sa referendu, ako naj-
vyššiemu prejavu demokracie a 
vôle občanov slobodne rozhodo-
vať o sebe, v našich podmienkach 
nedarilo. Ale to je už o inom.

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

V odpovedi „Nekorektné zatepľovanie až po rokoch?“ uverejnenej  
v právnej poradni PN č. 1,2/2015 mala veta správne znieť: Ako vyplýva 
z § 14 ods.4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v platnom znení (ďalej len „zákon o bytoch“), o zmene účelu 
užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu roz-
hodujú vlastníci na schôdzi dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých 
vlastníkov až od jeho novelizácie v roku 2014. Za technickú chybu sa 
adresátke i našim čitateľom ospravedlňujeme.

Mail s chrobákom v texte
Dobrý deň, na internete poletuje nasledujúci text v češtine: Priatelia, vyzerá to tak, že ži-
jeme v neexistujúcich republikách a že všetko, čo politici napáchali od rozdelenia v roku 
1992, je neplatné. Česká a Slovenská Federatívna Republika fakticky nikdy nezanikla, pre-
tože o rozdelení sa mohlo rozhodnúť len referendom. Pokiaľ referendum nebolo, rozdele-
nie bolo nezákonné, existencia ČSFR trvá a nie sme členmi EÚ ani NATO. Zaujímalo by ma, 
či skutočne malo byť referendum o rozdelení spoločnej republiky, alebo niekto pustil do 
sveta ďalšiu ničotu. Ďakujem za odpoveď. 

Zvedavý (gmail.com)

Na vašu otázku, ktorá patrí 
skôr na stôl historika a ďal-

ších odborníkov zaoberajúcich sa 
našou nedávnou minulosťou, nie 
je možná kategorická odpoveď. 
Tak, ako v iných oblastiach, aj túto 
časť našich dejín je potrebné vi-
dieť v určitých súvislostiach, kto-
rých ozrejmovanie nie je náplňou 
právnej poradne. Skúsme sa na 
vec pozrieť aspoň prierezovo. 

Napriek tomu, že od 28. ok-
tóbra 1968, keď bol schválený 
Ústavný zákon o československej 
federácii, ktorý nahradil hlavu tre-
tiu, štvrtú, piatu a šiestu Ústavy 
ČSSR, táto prakticky nevstúpila do 
nášho života a v mnohých dôle-
žitých oblastiach (kompetencia, 

ekonomika) sme boli v podstate 
stále štátom unitárnym. Súdruho-
via politici a súdruhovia právnici, 
ktorí základný zákon štátu pripra-
vovali, akosi zabudli, že v prípade 
zloženého štátu by každý členský 
štát mal mať svoju ústavu (ďalším 
rysom zloženého štátu je dvoj-
komorový najvyšší orgán štátnej 
moci, dvojité zákonodarstvo a 
dvojité štátne občianstvo). Malo 
teda platiť, že ústavy členských 
štátov predchádzajú vzniku fede-
rálnej ústavy. Neplatilo, a tak nám 
zostala socialistická ústava jedna – 
pre Slovenskú socialistickú repub-
liku, Českú socialistickú republiku 
i pre Československú socialistickú 
republiku. Tí, ktorí mali dodržiavať 

zákony a nad nimi bdieť, ich rodili 
už s dedičným hriechom. Vo fede-
ratívne usporiadanom štátnom 
útvare je právomoc a kompeten-
cia najvyšších orgánov odvodená 
od právomoci a kompetencií naj-
vyšších orgánov členského štátu. 
Zložené štáty vznikali v prevažnej 
miere spojením dvoch alebo viac 
unitárnych štátov, niektoré však 
vznikli alebo môžu vznikať, aj 
rozpadom unitárneho štátu. Do 
tejto kategórie patrila aj Česká  
a Slovenská Federatívna Repub-
lika, predtým Československá so-
cialistická republika, ktorá vznikla 
na ruinách dlho nesprávne vykla-
daného čechoslovakizmu sprevá-
dzaného tézou o jednom národe.
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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: štíhly, hnedé krátke 
vlasy, oválna tvár, a hnedé oči.
Popis oblečenia: nezistený
Zvláštne znamenie: tetovanie 
na prsiach keltský kríž, pod krkom  
a cez chrbát zbrane v šerpe, pravá 
ruka predlaktie 5 lebiek v šerpe, ľavá 
ruka nadlaktie bitka vlkov.
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava I príkaz na zatknutie pre 
prečin nedovolenej výroby omam-
ných a psychotropných látok, jedov 
a prekurzorov.

.

 

Popis osoby: štíhla postava, oválna 
tvár, hnedé prešedivené vlasy, zele-
né oči.
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava II príkaz na zatknutie.

Popis osoby: chudšia tvár, krátke 
prešedivené vlasy, nosí okuliare
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava IV príkaz na zatknutie 
pre trestný čin zanedbania povin-
nej výživy. 

Jozef 
DIVIŠ 
(65)
z Bratislavy  

Vladimír 
DARÁŠ  
(59)
z Bratislavy  

Marek 
ASZTALOŠ 
(37)
z Bratislavy

Krimifórum

Negatívne sa vyzname-
nal najmä rok 2004  

s počtom 131 244 kriminál-
nych činov. Zmena prišla až 
v roku 2010, ktorý avizoval 
znižujúci sa trend krimi-
nality. Je potešujúce, že na 
Slovensku sme vlani zaevi-
dovali „len“ 81 245 trestných 
činov, čo je o 8 432 prípadov 
menej ako v roku 2013, ale 
nesmieme opomenúť fakt, 
že čísla štatistiky predstavu-
jú iba zistenú, nie latentnú 
kriminalitu. Vlani páchatelia 
trestnej činnosti každý deň 
pripísali do štatistiky takmer 
223 deliktov – čo hodina to 
desať trestných činov. 

Pokiaľ ide o násilnú kri-
minalitu, zo zaznamenaných 
5 637 trestných činov, čo je 
o 366 prípadov menej ako  
v roku 2013, polícia objasnila 
75 percent (v okrese Brati-
slava V je to vyše 76 percent, 
čím sme sa zaradili na dru-
hé miesto medzi mestskými 
okresmi). Vlani sme zaevi-
dovali 72 zistených vrážd, o 
šesť menej ako v roku 2013, 
polícií sa podarilo objasniť 
64 percent. V priemere to 
znamená, že každý piaty deň 
prišla v našej krajine násilne 

o život jedna osoba. Bez 
akýchkoľvek pochybností si 
pozornosť zaslúži majetková 
trestná činnosť. Napriek po-
klesu oproti predchádzajúce-
mu roku o 4 449 prípadov, sa 
na celkovom počte zaevido-
vaných trestných činov po-
dieľa viac ako 40 percentami, 
čo len potvrdzuje známy fakt, 
že Slovensko stále ponúka 
zlodejom viaceré možnosti 
ako okradnúť iných. Z pohľa-
du objasnenosti, ktorá celko-
vo predstavuje 56 percent, je 
to pri majetkovej kriminalite 
iba 39 percent. Krádeže vlá-
maním do rôznych objektov 
(obchody, sklady, bankomaty, 
školy, byty atď.) sme v pred-
chádzajúcom roku zazname-
nali 9 427 razy, čo je bezmála 
26 vlámaní za jediný deň! Na 
malé Slovensko, sledované 
tisíckami ochrankárov, po-
licajtov, množstvom kamier 
a iných technických prost- 
riedkov, celkom slušný výkon. 
Určite lepši ako policajné ob-
jasňovanie týchto prípadov, 
ktoré sa pohybuje v rovine 
30 percent. Najmenej sa však 

Každý deň 26 vlámaní do objektov 
V číslach sa zlepšujeme  

policajtom darilo v boji na 
poli ochrany meny, kde pri 
1 674 prípadoch dokázali 
objasniť len dve percentá, 
obdobne ako v roku 2013, 
kedy z 2 715 zaznamenaných 
trestných činov proti mene 
objasnili iba jedno percento! 
Vlani však excelovali pri dro-
govej trestnej činnosti, kde 
z 5 236 zistených prípadov 
vyriešili 99 percent. Netre-
ba však zabúdať, že úspeš-
nosť objasňovania je priamo 
úmerná aj náročnosti vyšet-
rovania jednotlivých druhov 
trestnej činnosti. Bezpochyby 
je jednoduchšie prichytiť na 
ulici s jointom mladého nar-
komana, ako vypátrať profe-
sionálnu falšovateľskú dielňu 
aj s aktérmi. Z celkového 
počtu 51 049 vlani stíhaných  
a vyšetrovaných osôb, bolo 
914 maloletých a 3 216 mla-
distvých, pod vplyvom alko-
holu sa k trestnému činu pre-
pracovalo 8 579 osôb. 

Je evidentné, že situácia 
na poli boja proti zločinu sa 
štatisticky zlepšuje. Polícií 
netreba uberať zo zásluh, 
ktoré na pozitívnom mate-
matickom výsledku má, aj 
keď nie čísla, ale reálne poci-
ty občanov sú ukazovateľom 
spokojnosti pri ochrane 
životov, zdravia a majetku 
občanov.

 Polícia upozorňuje  Z policajného bloku

Tipoval nožom
S úmyslom získať dajaké 
peniaze navštívil stávkovú 
kanceláriu na Beňadickej 
ulici muž zavalitej postavy, 
vysoký asi 180 cm. Na roz-
diel od iných túžiacich po 
mamone, mal však na tvári 
kuklu, čo zamestnanca aj 
bez návštevníkovho noža 
utvrdilo v myšlienke, že ide 
o nevšedného tipujúceho. 
Pod hrozbou jeho použitia 
vydal lúpežníkovi finančnú 
hotovosť, predbežne vyčís-
lenú na 1 800 eur.
 

Smrť 
v unimobunke 
Pod nadjazdom na Kop-
čianskej ulici v jednej z 
unimobuniek našli muža 
neznámej totožnosti bez 
známok života. Ohliadajú-
ci lekár na mieste nariadil 
vykonanie pitvy, z ktorej 
záverov vyplynú príčiny a 
okolnosti smrti muža. 

 Polícia  Viete, že...
... od 1. januára do 25. ja- 
nuára sme v našom kraji 
zaznamenali 99 doprav-
ných nehôd, čo je o 25 
menej ako v rovnakom 
období vlaňajška? Pri 
týchto nehodách ne-
prišlo k usmrteniu ani 
zraneniu žiadnej osoby. 
Oproti rovnakému ob-
dobiu vlaňajška zahynu-
lo na cestách Slovenska 
o 1 osobu (20 %) viac. 

... v období od 15. 1. do 
26. 1. nahlásili v našom 
kraji krádež 18 moto-
rových vozidiel, z toho  
v Petržalke 5 (Krasovské-
ho, Wolkrova, Röntge-
nová, Polereckeho, Že-
hrianska)? V noci zlodeji 
potiahli 15 vozidiel a cez 
deň 3 vozidlá. V dňoch 
18., 23. a 26. januára ne-
bola hlásená žiadna krá-
dež vozidla. 

Stranu pripravil Jaroslav Gründler • grundler@chello.sk

V týchto zimných dňoch, keď 
sneží a vytvára sa námraza, 
je potrebné zvýšiť opatrnosť 
všetkých účastníkov cestnej 
premávky. Vyzývame chod-
cov, aby pri prechádzaní cez 
vozovku sa presvedčili či  
v blízkosti nie je vozidlo, do 
jazdnej dráhy ktorého by 
mohli vkročiť. Brzdná dráha 
sa pri takýchto nepriaznivých 
podmienkach predlžuje a vo-
dič na klzkom povrchu môže 
mať problém zastaviť tak, aby 
ku kolízií s chodcom nedošlo.

Diaľničná polícia zaznamenala v smere na hraničný priechod Jarovce vozidlo Audi jazdiace 
rýchlosťou až 205 km/h. Vodič z Bardejova (49) najvyššiu dovolenú rýchlosť v danom úseku 
prekročil o 75 km/h. Hazardérovi so životmi hrozí v správnom konaní zákaz činnosti do troch 
rokov a pokuta až do 800 €

foto: archív polície

Výzva polície

Po niekoľkých za sebou idúcich rokoch, 
keď štatistiky kriminality vykazovali päť-
miestne čísla, bol rok 2002 prvým, ktorý 
predznamenal nárast zaregistrovanej zlo-
činnosti nad stotisíc ročne.
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V BK Petržalka chcú obnoviť  
koncept prípravy nádejí 
Basketbalistky BK Petržalka po dvoch solídnych sezónach  
v extralige v tomto ročníka hrajú ASWBL (to je 1. liga a v prvej 
časti spojená s družstvami z Rakúska). Odteraz budú hrať už 
len so slovenskými tímami. Celkovú situáciu v klube nám 
priblížil predseda klubu Marián Pospíšil, zakladateľ ŠKB Lúky, 
predchodcu BK Petržalka.
,,V lete padli závažné roz-
hodnutia pre ďalší vývoj  
v klube, rozhodli sme sa ne-
prihlásiť do extraligy, lebo 
družstvo nedozrelo kádrovo 
ani funkcionársky na naj-
vyššiu súťaž. Takisto nemá-
me vhodnú halu, trénujeme 
síce v Petržalke, ale maj-
strovské zápasy hrávame 
v Prievoze, v ŠH na Dom-
kárskej ulici. V súčasnosti 
máme v súťažiach okrem 
družstva žien aj družstvo 
žiačok (trénerka Monika 
Mikušová) a družstvo mlad-
ších mini (Barbora Čányio-
vá). K tomu dve prípravky 
(na ZŠ Dudova a ZŠ Pan-
kúchova). Družstvo junio-
riek štartuje pod hlavičkou 
BK Pezinok, kde má teraz 
lepšie podmienky. Naším 
zámerom je aj skvalitňova-
nie funkcionárskeho a tré-
nerského zázemia a tým aj 
zlepšovanie podmienok pre 
všetky družstvá. Chcem sa 
poďakovať všetkým rodičom 
a priaznivcom klubu, ktorí 
sa zaslúžili o zachovanie 
petržalského dievčenského 
a ženského basketbalu.“ 

Pospíšil načrtol niekoľko 
myšlienok do budúcnosti. 
,,Všetko, čo klub mal v minu-
losti, tak to bol koncept prí-
pravy talentovaných basket-
balistiek. A to by sme chceli 
obnoviť a opäť naštartovať. 
Koncept podporovali aj 
ďalší tréneri klubu: Kamila 
Pudišová, Beata Renertová, 
Milan Špiner, Vlado Para-
jík, Lucka Želeňáková, Mar-
ta Páleníková a ďalší. Po-
stupne sme vybudovali celú 
pyramídu a išlo o to správne  

a systémovo to posúvať ďa-
lej. V tom sa, aj keď s ťažkos-
ťami, ktoré doba priniesla, 
aj pokračovalo. Ale?! Niečo 
sa nedomyslelo a nenapl-
nilo dôsledne pre extraligu.  
V ďalšom období sa neda-
rilo dopĺňať a skvalitňovať 
trénerský a funkcionársky 
káder v klube. Práve na-
opak, tréneri odchádzali. 
Končili prípravky a boli 
diery v napĺňaní družstiev 
v jednotlivých kategóriách.“

BK Petržalka už dlhší čas 
kvária vážne finančné sucho-
ty a v takejto situácii sa ťaž-
ko hrá dobrý basketbal. ,,Je 
to tak, a preto výbor, kto-
rý odstúpil, už z jeho po- 
hľadu nemal ani iné logic-
ké riešenie, ako neprihlásiť 
družstvo žien do extraligy. 
Keďže tu však boli hráčky, 
ktoré si extraligu vyskúšali 
a mali svoje ambície, tak 
hľadali možnosti uplatne-
nia v iných kluboch. To je 
úplne v poriadku, ale spô-
sob, že hodiť všetko do jed-
ného vreca a poslať ich preč 
vrátane mládežníckych 
družstiev, to nemá logiku! 

Tak to asi nie je celkom  
v poriadku zrušiť BKP, bas-
ketbal pre deti v Petržalke, 
celú doterajšiu prácu, zne-
govať úsilie trénerov. V tom 
sa bývalý výbor riadne ko-
pol. Za tie roky, ktoré robím 
v basketbale, som už zažil 
niekoľko „fúzií“. A každá 
viedla len k horšiemu. Veľká 
škoda spájania bývalej Lo-
komotívy a Slávie UK. Veď 
sa zlikvidovala jedna mlá-
dežnícká základňa. A vý- 
sledok? Basketbal už nie je 
ani v Lokomotíve, ani v Slá-
vii. Po tom, ako ma oslovili 
niektorí tréneri a tiež rodi-
čia, sľúbil som pomoc pri 
zachovaní BK Petržalka. 
Želám si, aby v Bratislave 
bolo viac klubov a základní 
v každej mestskej časti, aby 
mali deti možnosť športo-
vať čo najbližšie k svojmu 
bydlisku. Potom by mohol 
opäť vzniknúť v Bratisla-
ve silný klub. A nech je to 
napríklad aj Slovan, ktorý 
má, podobne, ako mala 
Lokomotíva, svoju bohatú 
tradíciu. Je dobré, že oživil 
svoju činnosť.“

Pospíšil sa zmienil aj o svo- 
jich poznatkoch pri výchove 
mladých hráčok a o tom, čo 
všetko by mohli kluby, mestá, 
obce a Slovenská basketba-
lová asociácia (SBA) urobiť 
pre mladých basketbalistov. 
,,Túto otázku ako dlhoroč-
ný učiteľ a tréner, ktorý sa 
venoval najmä mládežníc-
kym kategóriám, chápem 
trochu širšie, nielen v zame-
raní na basketbal. Najväčší 
nedostatok vidím v pretr-
vávajúcej nedostatočnej 
práci s najmladšími, teda 
s deťmi na prvom stupni 
základnej školy. Zhoršili sa 
materiálne a kádrové pod-
mienky. Zrušilo sa testova-
nie a výbery talentovanej 
mládeže. O nejakom systé-
me sa teraz už ani nedá ho-
voriť. To je však otázka, na 
ktorú by som mohol dostať 
odpoveď len z ministerstva 
školstva a nemyslím si, že 
pripravovaný nový zákon  
o športe toto dokáže vyrie-
šiť. Takže, sami musíme 
získavať čo najviac učiteľov 
a riaditeľov škôl pre našu 
ideu a prácu. Tým aj zís-
kavať priestory v školských 
telocvičniach, opäť otvárať 
čo najviac športových krúž-
kov z našich prípraviek. 
Mestá by v tomto mohli 
urobiť viac, keby sa zao-
berali konkrétnymi akti-
vitami pre mládež a aj ich 
podporovali.“

BK v minulosti urobil 
niekoľko akcií pre deti, ale  
v najväčšej mestskej čas-
ti na Slovensku nie je ani 
jedna primeraná športová 
hala... ,,Jedna z mála vhod-
ných hál je na Domkárskej, 
mimo Petržalky. Takú halu 
mať tu! V SBA už vidím 
určitý progres v tom, že je 
snaha ísť k úplne najmen-
ším, do škôlok. Takže bej-
by basket, minibasketbal  
a viac možností športova-
nia mládeže a pod čo naj-
lepším odborným tréner-
ským vedením,“ dodal ešte 
Marián Pospíšil. 

Milan Valko
foto: www.bkpetrzalka.sk
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Na vyhlásení Jedenástka 
roka 2014 Bratislavské-

ho futbalového zväzu (BFZ) 
a I. reprezentačnom plese sa 
zúčastnili známi funkcionári, 
tréneri, niekoľkí bývalí skvelí 
hráči a tiež významní hos-
tia. Jozef Kliment, generálny  
sekretár SFZ, Roman Csabay, 
riaditeľ odboru školstva, mlá-
deže a športu Bratislavského 
samosprávneho kraja, Soňa 
Hanzlovičová, generálna ria-
diteľka sekcie regionálneho 
školstva na Ministerstve škol-
stva SR, Jozef Paršo, predseda 
Stredoslovenského FZ, Milan 
Lešický, zástupca trénerov vo 
výkonnom výbore SFZ, Ján 
Rosinský, pracovník SFZ, Vla-
dimír Bajan, starosta Petržalky, 
Peter Švaral, starosta Rohožní-
ka, Karol Kvál, primátor Senca, 
Dušan Šebok, starosta Kráľo-
vej pri Senci, István Pomíchal, 
starosta Tomášova, Milan Ba-
ďanský, starosta Miloslavova, 
a v neposlednom rade Juraj 
Jánošík, predseda BFZ, a Ľu-
bomír Suchý, predseda ObFZ 
Bratislava-mesto. 

 Takisto pozvanie prijali bý-
valí skvelí hráči a reprezentan-
ti Ján Čapkovič, Ján Švehlík, 
Alexander Vencel st., Michal 
Hipp, Ľubomír Moravčík, Mi-
roslav Mentel, Vojtech Varadín 
a Milan Beseda. Vladimír Ba-
jan, ktorý na chvíľu poctil ples 
svojou návštevou, daroval do 
bohatej tomboly krásny dar-
čekový kôš. 

Na vyhlásení a plese sa 
zúčastnilo 270 ľudí, čo je úc-
tyhodné číslo a ako pozna-
menal vtipne jeden z mode-
rátorov Ľuboš Hlavena, čo by 
za takú domácu návštevu dal 
jeden nemenovaný klub z For- 
tuna ligy. Podstatné bolo, že 
veľká slovenská futbalová 
rodina sa dobre zabavila až 
takmer do rána a už teraz sa 
tešia na II. reprezentačný ples 
BFZ 22. januára 2016.

(upr)

Na plese BFZ 
množstvo 
osobností
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Tretia prehra s Popradom 
Hokejistky HC Petržalka 2010 po rekordnom 
víťazstve 14:0 nad Zvolenom, najvyššom v ich 
doterajšej histórii, nezvládli priamy súboj o tre-
tie miesto v I. lige žien, keď na ľade Popradu 
prehrali 1:3. Proti Šarišankám sa im v tomto roč-
níku nedarí, lebo z doterajších štyroch stretnutí 
im až trikrát podľahli. ,,Po základnej časti chce-
me skončiť na treťom mieste, aby sme do play
-off išli z dobrej pozície. Najbližšie doma v so- 
botu 14. februára o 16. h hostíme druhú Spiš-
skú Novú Ves a tento zápas musíme vyhrať,“ 
povedala Jana Kapustová, bývalá úspešná re-
prezentantka a najväčšia osobnosť v tíme HC. 

Pozoruhodná efektivita FOFA
Úradujúci majster Slov-Matic FOFO Bratislava, 
sídliaci v Petržalke, nedávno zvíťazil v zápase 
14. kola 1. slovenskej ligy vo futsale nad Gur-
mánmi Bratislava 17:2. Zverenci trénera Jána 
Janíka suverénne vedú tabuľku, keď v štrnás-
tich kolách získali 39 bodov. Jedinú prehru im 
hneď v 1. kole pripravila Pinerola. ,,Hrali sme s 
chuťou, aktívne, súpera sme prečíslovali, darili 
sa nám kombinácie a pozoruhodná bola naša 
efektivita. Ideme ďalej. Škoda, že ďalší zápas 
sme pre snehovú kalamitu neodohrali v Levi-
ciach, kde sme sa tešili na výbornú kulisu, ktorá 
by chlapcov motivovala k dobrému výkonu,“ 
povedal tréner Ján Janík.                   (mv)

Petržalskí chlapci na žinenke  

Na turnaji sa zúčastnilo 125 pre-
tekárov z 21 družstiev. Nechý-

bali ani pretekári zo zápasníckeho 
krúžku ZŠ Černyševského 8 pod 
vedením trénera Milana Macha. 
Aj keď niektorí na takomto vý-
znamnom medzinárodnom turnaji 
štartovali po prvý raz, nestratili sa. 
Veď zápaseniu sa začali venovať len 
od septembra - októbra, čiže iba po-
lovicu školského roku. Dnes naučiť 
chlapcov obratnosti (kotúle dopre-
du, dozadu, premety) vôbec nie je 
jednoduché. Až potom môžu nacvi-
čovať zápasnícku techniku na súpe-

rovi, ktorý sa navyše bráni, respektí-
ve útočí. A to chce svoj čas... Môžu 
to potvrdiť všetci učitelia telesnej 
výchovy na základných školách.

Svoju obratnosť a majstrovstvo 
chlapci prezentovali aj v decembri 
2014 na športových hrách v Petržal-
ke „Zober loptu a nie drogy“.

Z krúžku na turnaji štartovalo 
desať pretekárov. Systémom k.o., 
ale s možnosťou repasáže (ak pre-
tekár prehral s finalistom hmot-
nostnej kategórie). A – naši chlap-
ci sa v širokej a tvrdej konkurencii 
rozhodne nestratili. 

Chlapcov boli povzbudiť ot-
covia, mamy, dedkovia a babky  
a mali radosť, ako ich ratolesti zá-
pasili. Zároveň videli, že borec na 
žinenke je sám vojak v poli a pre 
dobrý výkon musí mať dobre na-
trénované. Aj keď ďalší chlapci ne-
skončili na bodovacích miestach, 
budúcnosť majú pred sebou  
a svoju históriu si budú písať sami. 
Potrebujú však usilovnosť, dôsled-
nosť, trpezlivosť, vôľu, ako aj veriť 
vo vlastné sily, že to dokážu. 

(mm)
foto: archív

V posledný januárový deň sa uskutočnil v telocvični ZK Dunajplavba 
Bratislava medzinárodný Turnaj mládeže. Okrem slovenských klubov na 
ňom štartovali aj pretekári z Poľska, Ukrajiny, Česka a Maďarska. 

Umiestnenie pretekárov 
na bodovacích miestach
Kategória prípravka/ročník 2004/2005/:
hmotnosť 25 kg: 2. miesto Andrej Kaprálik 
hmotnosť 36 kg: 4. miesto Samuel Jelínek 
hmotnosť 40 kg: 2. miesto Tomáš Leňo 
Kategória mladší žiaci/ročník 2002/2003/:
hmotnosť 83 kg: 1. miesto Lukáš Zahradník

Kaprálik Andrej žiak, 
ZŠ Černyševského 8, 
žiak 3. C triedy na 
stupni víťazov: vpravo 
na druhom mieste.
Jeho prvá väčšia súťaž, 
kde ukázal vôľu a bojov-
nosť, ale zistil aj to, že 
úspech sa nerodí ľahko.
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Petržalčan Pablo Valls Polonyi 
v španielskom Villarreale 
Kvalitná práca s futbalovou mládežou v FC Petržalka akadémia priniesla ďalšie 
ovocie. Mladý futbalový talent a odchovanec FC Petržalka akadémia 14-ročný 
Pablo Valls Polonyi sa v predposledný decembrový týždeň zúčastnil na 5-dňo-
vom výberovom kempe 14- a 15-ročných hráčov v populárnom španielskom 
klube Villarreal C.F.

Spolu absolvoval 10 tréningových 
jednotiek, odohral jeden príprav-

ný zápas, v ktorom strelil tri góly,  
a prispel tak k celkovému víťazstvu 
výberu U15 Villareallu proti výberu 
U14 7:3. Svojím výkonom a klasickým 
hetrikom zanechal v populárnom 
španielskom klube výraznú vizitku  
s pečaťou svojou, svojho materského 
klubu FC Petržalka akadémia a celého 
petržalského futbalu. 

Pablo Valls Polonyi je rodený Pe-
tržalčan. Spolu so svojou mamičkou 
Katkou, tiež rodenou Petržalčankou, 
a „tatinom“ Štefanom, ako volá Pablo 
svojich najbližších, bývajú na Mlyna-
rovičovej ulici. 

Pablo je šialený do futbalu. Odma-
lička pozeral v televízii všetky zápa-
sy, ktoré len mohol. Od šiestich rokov 
venuje všetok čas iba futbalu a škole. 
Za všetko, čo dosiaľ Pablo obetoval 
pre futbal, to bola pre neho sladká, 
ale zaslúžená odmena. Krajší darček 
k Vianociam ani nemohol dostať,“ ho-
vorí jeho mama. 

Pod tento darček sa podpísali aj tré-
neri FC Petržalka akadémia Michal 
Švihorík, ktorý Pabla futbalovo „vypi-
plával“ tri roky, a Peter Čapla, ktorý ve-
die a trénuje Pabla už druhý rok. Keď  
s futbalom začínal, bolo jeho najväč-
šou túžbou strieľať góly. Tak aj bolo. 
Až do času, keď ho tréner Švihorík za-
radil v jednom zápase na post stopéra. 
Zapáčilo sa mu to a odvtedy na tejto 

pozícii hráva stále. Pablo si trénerov 
váži. Aj vďaka nim sa mu otvorila 
cesta do veľkého futbalu. Týždňový 
tréningový pobyt v španielskom Vil-
larreale zanechal u Pabla množstvo 
nezabudnuteľných zážitkov.

Bol som šťastný, keď som sa dozve-
del, že budem môcť trénovať v mekke 
futbalu, v Španielsku. Býval som blíz-
ko futbalového centra mládeže Villa-
reallu. V areáli bolo 11 futbalových 
ihrísk s umelým trávnikom, štyri veľké 
administratívne budovy a kopa ľudí, 
ktorí sa starali o chod celého mládež-
níckeho futbalu. Od vedenia klubu, 
trénerov, lekárov, masérov atď. až po 
pomocných pracovníkov, ktorí zabez-
pečovali a pripravovali tréningové 
pomôcky ku každému tréningu. Den-

ne sme trénovali dvojfázovo. Spolu 
nás bolo 42 hráčov 14- a 15- ročných. 
Boli sme pod dohľadom 2 hlavných 
trénerov, 4 asistentov a 2 rehabilitač-
ných pracovníkov, ktorí zabezpečova-
li aj ošetrenie. Na tréningoch sa tvrdo 
makalo, ale úsmev a žarty nechýbali. 
Bola tam uvoľnenejšia atmosféra. Ľu-
dia sú tam srdeční. Usmievali sa, boli 
v dobrej nálade. Mne to celkom sadlo, 
pretože mám rád zábavu. Nakoľko 
viem po španielsky, problémy s komu-
nikáciou som nemal,“ povedal Pablo. 

Ako si vnímal a ako si zvládal her-
ný prejav, ktorý je v Španielsku iný 
ako u nás? 

Zo začiatku som mal trochu strach. 
Snažil som sa nič nepokaziť. Chala-
ni ma zobrali prirodzene medzi seba 
ako rovnocenného, boli dobrí a milí. 
Tam sa kladie dôraz na kombinačný 
futbal, tzv. tiki taka. Lopta sa posúva 
na jeden až dva dotyky, potom pri-
chádzajú správne načasované po-

hyby hráčov. Treba vedieť čítať hru, 
predvídať. Brankár je jedenástym 
hráčom na ihrisku, považovaný za 
obrancu s výhodou, že môže loptu 
chytať do ruky. Bolo to skutočne iné, 
ale mne spôsob ich hry vyhovoval. S 
mnohými vecami som sa stretol po 
prvýkrát a získal som mnoho nových 
skúseností. Som z toho nadšený a ve-
rím, že som zanechal dobrý dojem a 
o rok sa tam budem môcť opäť vrá-
tiť. Chcem sa poďakovať trénerovi 
Čaplovi, ktorý ma presvedčil, že to 
miesto je to pravé miesto pre mňa, a 
ktorý ma učí, ako mám hrať na po-
zícii stopéra. Ďakujem rodičom za 
všetko, čo pre mňa obetovali a obe-
tujú a ako mi pomáhajú, aby som 
mohol hrávať futbal.
 
Ako hodnotí Pabla Polonyiho sú-
časný tréner Peter Čapla?
„Pablo je skromný chalan. Ambi- 
ciózny, cieľavedomý. Za cieľmi tvrdo 
„šliape“ a neustále na sebe pracuje. 
Má slušnú techniku, dobrý výskok, 
dobrú streľbu. Nepatrí medzi šprin-
térov, ale na tréningoch sa nešetrí  
a dáva do toho všetko. Tímový hráč so 
schopnosťami motivovať spoluhráčov 
a prebrať na seba líderské zodpoved-

nosti. Teraz musíme neustále praco-
vať na jeho pohybovom aparáte. Keď 
vytrvá, má všetky predpoklady dosa-
hovať vo futbale vyššie ciele, ktoré si 
stanovuje. Všetci mu držíme palce  
a prajeme mu to.“ 

Pablo Valls Polonyi ako 14-ročný ta-
lent liahne mladých futbalistov FC 
Petržalka akadémia naplnil v Špa-
nielsku svoju misiu. Počas kempu  
v klube Villarreal C.F. svojimi futba-
lovými zručnosťami a schopnosťami 
reprezentoval našu Petržalku.

Jozef Laincz

Brankár je jedenástym hráčom na ihrisku, 
považovaný za obrancu s výhodou, že môže loptu 

chytať do ruky.


