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Pokračovanie na strane 2 

Navrhnite Osob-
nosť Petržalky 2017
Žijú medzi nami - ľudia, ktorí si 
zaslúžia byť nositeľmi ocenenia. 
Navrhnite svojich favoritov  
do 30. apríla.

strana 5

Závodisko čakajú 
nové výzvy
Patria medzi ne hľadanie nových 
príjmov, zvýšenie návštevnosti, lep-
šie využitie areálu a organizovanie 
atraktívnych podujatí.

Tak tu teda 
(ne)obnovene 
bývame
Sú už paneláky, lokality, vnútrobloky, 
ba i ulice a ich časti, ktoré ladia. Ako 
celok. Nielen farbou, ale i slovom. 
Nikto ľudí nenútil, nikto neprikazoval.

dvojstrana 12-13
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Spoločnosť SOAR, s.r.o (víťaz verejne súťaže) v tých-
to dňoch začala s rekonštrukciou Materskej školy na 
Vyšehradskej 17. 

Objekt roky chátral, kým v roku 
2015 mestská časť Bratislava 

– Petržalka neuspela so svojou žia-
dosťou o vládnu dotáciu na jeho re-
konštrukciu. Od Vlády SR Petržalka 
dostala 400-tisíc, z ktorých je asi 40-
tisíc určených na vybavenie interiéru 
škôlky. 

Kým sa ale mohlo reálne začať s re-
konštrukciou, počas verejného obsta-
rávania, sa mestská časť, ktorá dostala 

priestory do svojej správy, musela o 
tento objekt starať. Predovšetkým 
musela z priestorov dostať bezdo-
movcov, ktorí tam prebývali, ale aj 
túlavé mačky, ktoré vykŕmili ľudia  
z okolia. Potom bolo treba objekt vy-
čistiť najmä od množstva exkremen-
tov po bezdomovcoch. Samospráva 
požiadala o spoluprácu spoločnosť 
De Paul, ktorá do čistiacich prác za-
pojila aj bezdomovcov.

Mestská časť okrem toho musela 
priestory aj vykurovať a zabezpečiť 
ich tak, aby sa tam už nikto nepovo-
laný nedostal. 

www.vasabss.sk

správca domov

(02) 210 28 544

Rekonštrukcia MŠ  
na Vyšehradskej 17
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Sami proti sebe?!

S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A

Rekonštrukcia MŠ 
na Vyšehradskej 17

Predpokladané náklady 
na rekonštrukciu tejto 

materskej školy sú podľa pro-
jektovej dokumentácie okolo 
2 milióny eur, z tejto sumy 
sa samospráve s najväčšou 
pravdepodobnosťou podarí 
ušetriť. Koľko presne ukáže 
až samotná rekonštrukcia. Na 
dofinancovanie rekonštrukcie 
si mestská časť zobrala úver.

„Som rád, že po rekon-
štrukcii bude mať Petržalka 
novú, modernú materskú 
školu, ktorá bude spĺňať vy-
soký energetický štandard 
a bude disponovať moder-
nými technológiami. Je dô-
ležité, že tento objekt, ktorý 
dlhé roky, keď nebol v správe 
mestskej časti, chátral, už 
nebude jazvou, ale okrasou 
tejto časti Petržalky. Veľ-
mi sa teším na deň, keď do 
týchto moderných priesto-
rov, spĺňajúcich štandardy 
21. storočia, prídu prví zo 
150 škôlkarov. Okrem toho, 
že budú v krásnom prostre-
dí, čaká ich aj kvalitné, mo-
derné vzdelávanie, ktoré ich, 
verím, bude aj baviť,“ pove-
dal starosta Vladimír Bajan.

Petržalka sa ale nespolie-
ha len na túto veľkú rekon-
štrukciu, ktorá prinesie na-
raz množstvo miest v škôlke. 
Za posledných 8 rokov vy-
tvorila 400 nových miest 
budovaním nových tried 
z nebytových priestorov 
prípadne školníckych bytov, 
alebo zriaďovala triedy v bu-
dovách základných škôl. 
Napriek tomu prírastok no-
vých miest je aj v súvislosti 
s budovaním nových bytov 
(napríklad len Slnečnice 
postupne dajú do užívania 
približne 1 500 bytových 
jednotiek) nepostačujúci.

(sv)
foto: MČ Petržalka

Kvalitné vzdelávanie v základných ško-
lách a dobrá starostlivosť o deti v mater-
ských školách nepochybne patria 
k prioritám petržalskej samosprávy. 

Príklad dobrej 
spolupráce

Veľa sa hovorí o tom, 
v akom stave sú školy 

a o tom, že je málo miest 
v škôlkach, no akosi sa zabú-
da na to, že viac miest v škôl-
kach si vyžaduje aj viac učite-
liek. No, učiteľov základných 
a materských škôl je žalostne 
málo. Okrem toho aj tí, ktorí 
v školách učia, postupne od-
chádzajú do dôchodku. Vlani 

a po spoločných rokovaniach 
predsedu BSK Pavla Freša a 
starostu Petržalky Vladimí-
ra Bajana sa skonkretizoval 
aj internát. BSK prisľúbil 15 
miest na Vranovskej ulici. 
Podľa prvého prieskumu má 
o takéto ubytovanie záujem 
10 učiteľov. Zvyšné mies-
ta by mestská časť ponúk-
la opatrovateľkám. Okrem 
toho majú petržalskí učite-
lia možnosť využiť aj voľné 
miesta v iných stredoškol-
ských internátoch. 

„Som veľmi rád, že k ta-
kejto dohode došlo,“ hovorí 
petržalský starosta Vladimír 
Bajan. „Je to naozaj príklad 
toho, ako si samosprávy do-
kážu pomáhať, vedia nájsť 
spoločnú reč, ak to naozaj 
chcú. Ponúknuté miesta ur-
čite využijeme, rozhodne to-
tiž chceme našim učiteľom a 
učiteľkám, ale aj opatrova-
teľkám pomôcť. Naša pred-
stava je, že by tieto miesta 
v internátoch fi nancovala 
naša mestská časť a od uči-
teľov by vyberala len nejaký 
symbolický poplatok, naprí-
klad úhradu energií. Okrem 
toho veríme, že sa so župou 
dohodneme na nekomerč-
nej cene za prenájom,“ dodal 
Vladimír Bajan. 

(sf)
foto: MÚ

ich bolo 23, tento rok dovŕši 
dôchodkový vek 13 pedago-
gických zamestnancov.

V petržalských materských 
školách učí 28 mimobrati-
slavských učiteliek. Z nich
10 denne do Petržalky do-
chádza, 18 býva v podnáj-
moch. V základných školách
je takýchto učiteľov 63, z nich
denne dochádza 25 a v pod-

nájme býva 38 učiteľov. Pri-
tom učiteľka MŠ s 5-ročnou 
praxou zarába 500 eur v čis-
tom a za podnájom v 1-izbo-
vom byte platí 400 eur. Vie-
me, že ceny podnájmov sa 
v Bratislave pohybujú zhru-
ba od 300 do 600 a viac eur, 
priemerný plat učiteliek v MŠ
je zhruba 600 eur a v ZŠ 800 
eur. V školských kluboch 
a centrách voľného času je 
priemerná mzda pedagogic-
kých pracovníkov ešte nižšia. 
Toto všetko sú dôvody, pre-
čo je o učiteľov taká núdza. 
Mnohí by do Bratislavy prišli 
aj z iných krajov, ale bývanie 
si tu nemôžu dovoliť. Mož-
no sa táto situácia o niečo 
zlepší, ak sa učiteľom nao-
zaj od septembra či januá-
ra zvýšia platy.

Každý problém má ale 
svoje riešenie, aspoň čiastko-
vé. Jedno také vzišlo z dob-
rej spolupráce petržalskej sa-
mosprávy a Bratislavského 
samosprávneho kraja. Petr-
žalský starosta Vladimír 
Bajan hľadal, ako zabezpe-
čiť pre mimobratislavských 
učiteľov lacnejšie ubytova-
nie. Jednou z možností bolo 
využiť miesta v stredoškol-
ských internátoch. Oslovil 
preto predsedu BSK, či by 
takáto možnosť bola reálna. 
BSK vyšiel Petržalke v ústrety 

Po zmene pravidiel poskytovania účelových dotácií pre ne-
ziskové organizácie, rôzne spolky a združenia či právnické 
osoby vykonávajúce verejno-prospešnú činnosť si o dotáciu 
požiadalo 95 uchádzačov. 

Máte na tento rok zaujímavý projekt? 
Petržalka ho môže podporiť.

O žiadostiach nad dve-
tisíc eur rozhoduje 

miestne zastupiteľstvo. Po-
slanci rozhodujú o 75 % z cel-
kovej sumy a žiadatelia môžu 
podať žiadosť do konca mar-
ca. Žiadosti o poskytnutie 
dotácie do dvetisíc eur môžu 
žiadatelia adresovať úradu 
do konca októbra prísluš-
ného kalendárneho roka. 
Rozhodovať o nich bude sta-
rosta najneskôr do 60 dní. „V 
minulom roku sme podporili 
64 projektov, predovšetkým 
orientovaných na sociálnu 
pomoc a športové podujatia. 
Ďalšie peniaze sme prerozde-
lili na kultúrne aj ekologické 

projekty na našom území,“ 
povedal starosta Vladimír 
Bajan. Sumár pridelených 
dotácií zverejňuje Petržalka 
každoročne na svojej in-
ternetovej stránke. Nájdete 
tu aj aktualizovaný prehľad 
tohtoročných žiadostí.

„Aby sme zachovali čo 
najväčšiu transparentnosť 
celého procesu, môžu sa 
na rozhodovaní o udeľova-
ní dotácií zúčastňovať aj 
naši obyvatelia,“ vysvetľuje 
starosta. Stačí sa prihlásiť
e-mailom príslušným ta-
jomníkom komisií. Tí za-
bezpečia vyžrebovanie jed-
ného z prihlásených obča-

nov a ich prizvanie na roko-
vanie tej ktorej komisie. O ter-
mínoch zasadnutia komisií 
informuje internetová strán-
ka v dostatočnom predstihu. 
Zástupca obyvateľov sa na 
zasadnutí zúčastní ako pozo-
rovateľ, bez práva hlasovať.

V rokoch 2013 až 2016 
rozdelila samospráva takmer 
400 tisíc eur hlavne na pod-
poru športu pre deti a mládež 
ako aj na podujatia pre seni-
orov a aktivity občianskych 
združení pôsobiacich na 
území Petržalky. Na rok 2017 
vyčlenili poslanci v rozpočte 
čiastku 100 tisíc eur.

Michaela Platznerová

Pokračovanie z titulnej strany

Ponúkame Vám:

Záleží nám na tom, 
aby ste mali LACNÉ 

a zároveň DOBRÉ okuliare.

OPTIKA LENTIS, s. r. o. 
Šustekova 15, 851 04 Bratislava

tel: 02/62 31 72 22
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Od prvého plesu, ktorý bol mimocho-
dom úplne prvým maškarným 

plesom v Bratislave, každý rok pribúdali 
hostia a organizátori pridávali ďalšie a ďal-
šie stoly. Teraz je počet obmedzený kvôli 
priestorovým možnostiam, ale ples si stále 
zachováva vysokú úroveň a príjemnú ko-
mornú atmosféru.

Fantázii pri tvorbe masiek sa medze ne-
kladú a platí pravidlo, že najbláznivejšia, 
najnápaditejšia a najkreatívnejšia maska 
vyhráva. Mužom stačí, keď sa pár dní ne-
oholia a hneď je z nich pirát alebo lesný 
muž, dámy sa zas vedia veľmi presvedčivo 
zmeniť na strigu, lesnú žienku či čerticu. 
Petržalský maškarný ples otvoril starosta 
Vladimír Bajan a po kultúrnom programe 
sa hostia bavili, tancovali a spievali až do 
skorých ranných hodín. Do tanca hrali hu-
dobné skupiny Hit Band, Modus Memory, 
ľudová hudba Ekonóm a DJ Brcho. V pre-
stávkach vystúpili tanečná skupina Danse-
up a Duo Fénix. Nechýbala ani povestne 
bohatá tombola a tradičné vyhodnotenie 
masiek. Večerom sprevádzal dobre nalade-
ný Roman Pomajbo, ktorý svojím vtipom 
okorenil celý zábavný večer. A keď už sme 
pri korení, núdza nebola ani o dobré jedlo 
a kvalitné víno. 

Odhodiť noblesu a vymeniť ju za dobrú 
náladu a zábavu je mottom každého maš-
karného plesu, a túto tradíciu každoročne 
spĺňa aj ten petržalský. Ak ste ho nestihli, 
môžete sa tešiť už o rok na jeho 18. ročník, 
ktorý bude opäť organizovať mestská časť 
Bratislava-Petržalka a Kultúrne zariadenia 
Petržalky. 

(red)

foto: MÚ

Petržalka plesala 
v maskách
Február už tradične patrí sezóne plesov a ani 
v našej Petržalke to nemohlo byť inak. Starosta 
Vladimír Bajan pozýval tento rok na už sedemnás-
ty ročník tohto čoraz viac obľúbeného podujatia. 
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Riadkovú inzerciu prijímame 

po telefonickom dohovore 

0905 273 414 - Oľga

0905 273 416 - Vlaďa 

iba osobne v redakcii PN. 

Platba v hotovosti.

JÁN POLÁK - vodoinštalá-
cie, údržba. Tel.: 0905 627 321

ZŠ VLASTENECKÉ NÁM. 
prijme do TPP pomocnú silu 
do kuchyne. Tel: 02/62412998.

www.svadobne-etikety.sk

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

DOUČUJEM  MATEMATI-
KU ZŠ. Tel: 0949 226 657

 ♥ Zosobášili saInzercia

SSSSSSSSSSSSSSSS TTTTTTTTTTTTTTTT UUUUUUUUUUUUUUU DDDDDDDDDDDDDD IIIIIIIIIIII OOOOOOOOOOOOO   BBBBBBBBBBB EEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLL LLLLLLLLL AAAAAAAAA NNNNNNNN IIIIIII
Hrobákova 7 (prízemie)

Otvorené: pondelok - piatok 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: Janka  0903 191 885 
 Katka  0905 156 765
K O Z M E T I K A  N O V I N K A !
3D mihalnice .....................................................50 €
Permanentný make-up obočia ................90 €
Objednávky: Ľubka 0907 556 758

FEBRUÁR      2017    MAREC

21.
FEBRUÁR

23.
FEBRUÁR

28.
FEBRUÁR 3.

MAREC

2.
MAREC

1.
MAREC

REZERVÁCIE:  www.lakomika.sk, www.ticketportal.sk

MICHALSKÁ 5, 810 01 BRATISLAVA

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

Matričný úrad Bratislava-Petržalka
11. 2. 2017 
Tomáš Cvečka – Katarína Vapnárová
Tibor Máhr – Vanda Čížová
Jayden Paul Lasenby – Alica Jonatová
Gazmend Dorti – Stanislava Némethová

FOTOGRAFOVANIE fotoateliér v Bratislave 
svadby  deti  oslavy0905 623 012 fotograf-svadba.sk

3
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1
6
0
0
0
7
-
4

• bez búrania, špiny a prachu

• žiadne stavenisko

• kvalitné materiály

• vždy odborná montáž

AKCIA: Ku každým dverám kľučka ZADARMO
VOLAJTE  0919 188 535

Prevádzka: Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava

Obhliadka a poradenstvo ZADARMO

NOVÉ DVERE NA MIERU 
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?

RENOVÁCIA DVERÍ  a  ZÁRUBNÍ

európska jednotka v renováciách
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Oceňovanie osobností Petržalky patrí medzi tradičné podujatia 
petržalského festivalu Dni Petržalky, ktorý sa uskutoční od mája 
a jeho súčasťou budú rôzne celospoločenské, kultúrne, charita-
tívne i športové podujatia určené pre všetky vekové kategórie 
obyvateľov Petržalky a jej návštevníkov. 

Navrhnite 
Osobnosť Petržalky2017

Možno si myslíte, že toto 
ocenenie môže získať 

len niekto, kto spravil niečo 
veľké, výnimočné, o kom sa 
vie aj široko-ďaleko za hra-
nicami našej mestskej časti. 
Nie je to celkom tak. Osob-
nosťou Petržalky sa môže 
stať (a medzi doterajším no-
siteľmi tejto ceny je mnoho 
takých) aj váš sused, čo sa 
stará o predzáhradku, aktív-
ne ovplyvňuje život v dome, 
pomáha s nákupom chorej 
susede, venuje sa charite, 
vyniká vo svojej profesii... 

Takýchto ľudí máme istotne 
okolo seba veľa. Verte, že si 
zaslúžia byť Osobnosťou Pe-
tržalky.

Ocenenie tých, ktorí pri- 
speli k rozvoju mestskej časti 
a natrvalo sa zapísali do jej 
histórie pripravuje petržal-
ská samospráva v rámci Dní 
Petržalky od roku 1998. Toto 
prestížne ocenenie si prevza-
lo už 111 osobností. 

Návrhy na rok 2017 môžu 
predkladať neziskové zdru-
ženia, organizácie, verejné 
či vzdelávacie inštitúcie, ob-

čianske spolky, ale aj Petržal-
čania do 30. apríla. 

Návrh musí obsahovať: 
meno a priezvisko pred-

kladateľa a jeho kontaktné 

údaje (telefonický, mailo-

vý), meno a priezvisko, ad-

resu, telefonický a mailový 

kontakt a krátku charakte-

ristiku navrhovanej osob-

nosti (v čom vidí navrhovateľ 
osobitný prínos pre rozvoj 
každodenného života v Pe-
tržalke, alebo čím výnimoč-
ným sa navrhovaný pričinil o 
rozvoj mestskej časti). 

Návrhy je možné zaslať v 
písomnej forme poštou na 
adresu Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-

Petržalka, oddelenie kul-

túry, Kutlíkova 17, 85212 

Bratislava, doručiť osobne 

do podateľne miestneho 

úradu, alebo poslať elektro-

nicky na daniela.emeljano-

vova@petrzalka.sk. 

Odovzdávanie ocenení sa 
uskutoční 12. júna.

Redakcia
foto: archív

Keď aj zima zahreje
Minulý týždeň prekvapil petržalský starosta Vladimír 

Bajan „vépeeskárov“, keď sa bol na vlastné oči pre-

svedčiť, ako sa im darí pri zimnej údržbe. Na Andru-

sovovej partia chlapov ručne dočisťovala chodníky. 

Pomáhal im pritom malý traktor s pluhom, aby sa ľudia 

naozaj na žiadnom kúsku ľadu nešmykli. 

Stretol sa tam aj s riaditeľom petržalského podniku VPS Mar-

tinom Füzekom. Starostu zaujímalo najmä to, či stíhajú čistiť 

všetky komunikácie, koľko dostali sťažností, ako im pomáha 

meteoslužba, ale aj to, čo im robí najväčšie problémy.

Dozvedel sa, že najväčšie starosti pri zimnej údržbe spô-

sobili mrazy, kedy prestal účinkovať posypový materiál a ľad 

sa nedarilo ručne rozbiť a dočistiť najmä na parkoviskách. No 

a zaparkované autá bránili aj vjazdu čistiacich mechanizmov 

do vnútroblokov.  Vladimíra Bajana potešilo, že napriek tomu, 

že táto zima je intenzívnejšia ako tá predchádzajúca, sťažnos-

tí bolo podstatne menej. A aj tie, čo boli, sa „vépeeskarom“ 

darilo promptne riešiť. Dokonca čistili aj tie komunikácie, 

ktoré nie sú v správe mestskej časti (napr. komunikáciu pri 

nemocnici na Antolskej), ale ohrozovali zdravie a životy ľudí. 

Starosta ocenil, že peniaze, ktoré dala mestská časť do me-

teostaníc, pri zimnej službe naozaj pomohli. „Vépeeskári“ tak 

mohli cielenejšie riadiť pohotovosť a načasovať výjazdy, čím 

nielen zasiahli hneď, ako to bolo potrebné, ale aj ušetrili.  

Starosta bol s prácou ľudí z VPS spokojný a povedal, že 

vždy má z takýchto „kontrolných dní“ radosť. 

                      (tod)

Napriek tomu, že zákon posunul termín výzvy na odstránenie 
nepojazdného vozidla z 30 na 60 dní, mestská časť Petržalka  
len za posledný týždeň odstránila štyri vraky. 

Petržalka odstraňuje ďalšie vraky

Konkrétne išlo o autá na 
Topoľčianskej 8, Za-

dunajskej 1, Ševčenkovej 3  
a Gwerkovej 27. Tento týž-
deň odstráni ďalšie vozidlo.
„Som smutný, že namiesto 
toho, aby nám legislatíva 
pri odstraňovaní vrakov 
pomáhala, tak tento aj tak 
zdĺhavý proces ešte zbytoč-
ne brzdí,“ hovorí petržalský 
starosta Vladimír Bajan. „Pri 
akútnom nedostatku parko-
vacích miest v Petržalke je 
pre nás každé miesto vzácne, 
preto vždy netrpezlivo čaká-
me na skončenie zákonných 

lehôt, aby sme vraky mohli 
okamžite odstrániť,“ dodal 
starosta.   

Obyvatelia mestskej časti 
Bratislava-Petržalka v prípa-
de, že registrujú vo svojom 
okolí dlhodobo odstavené 
vozidlá, môžu sa obrátiť na 
miestny úrad mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 

Ak vozidlo nemá tabuľky 
s evidenčným číslom a ani 
viditeľné VIN číslo, mest-
ská časť priamo na vozidlo 
umiestni výzvu na odstráne-
nie vozidla so šesťdesiat dňo-
vou lehotou. V prípade, že  

v tejto lehote nedôjde k ná-
prave stavu vozidla alebo jeho 
odstráneniu, mestská časť za-
bezpečí jeho odstránenie. 

Často sa ale na parkovis-
kách stretávame s prípadmi, 
keď vozidlo tabuľku s evidenč-
ným číslom má, ale je viditeľ-
ne spustnuté, má neplatnú ná-
lepku o vykonaní technickej a 
emisnej kontroly a je zjavné, 
že vozidlo je dlhodobo ne-
používané. V tomto prípade 
je proces odstraňovania zdĺ-
havejší, nakoľko často ide o 

prípady, kedy sa vlastníkovi 
nedá doručiť poštová zásielka 
s výzvou na odstránenie, prí-
padne vozidlo je predmetom 
dedičského konania, či je zaťa-
žené exekúciou, čo celý proces 
značne komplikuje, predlžuje 
a v krajnom prípade celkom 
znemožňuje.

(tod)
foto: MÚ
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Sami proti sebe?!

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Kauza výstavby náhradných nájomných bytov, ktoré majú slúžiť 
nájomníkom z reštituovaných domov, naberá čoraz vyššie obrátky. 
Ešte nie je celkom vyriešený problém s pozemkami na výstavbu  
takýchto bytov v Dúbravke, 16. februára sa v mestskom zastupiteľ-
stve bude hovoriť aj o sporných pozemkoch v Petržalke.

O petícii, ktorú inicioval 
petržalský aj mestský 

poslanec Milan Vetrák, sa 
diskutovalo už v miestnom 
zastupiteľstve. V petícii sa ho-
vorí, že Petržalčania sú zne-
pokojení zámerom výstavby 
náhradných nájomných bytov 
v lokalitách Haanova/Pan-
kúchova a Mamateyova/Po-
lereckého a zásadne nesúhla-
sia s tým, aby sa na pozem-
koch mesta v týchto lokali-
tách, konkrétne na parcele 
č. 326/1 a parcele č. 374, ta-
káto výstavba realizovala. 
„Sme rozhorčení, že s nami 
ako obyvateľmi mesta, ktorí 
sú priamo dotknutí zamýš-
ľanou výstavbou, doteraz 
nikto túto záležitosť nekon-
zultoval, čo nie je v súla-
de s uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 440/2016 
zo dňa 31. 3. 2016 týkajú-
com sa pravidiel participá-
cie verejnosti na takýchto 
procesoch, hoci realizácia 
takejto výstavby by jedno-
značne viedla k zhoršeniu 

Náhradné byty opäť na pretrase 

tržalským miestnym zastupi-
teľstvom.  

„Verím, že nás podporia aj 
poslanci z iných mestských 
častí, tento problém sa týka 
aj ich. Nie je predsa možné, 
aby sa primátor svojvoľne 
rozhodol pre výstavbu v akej-
koľvek mestskej časti a nekon-
zultoval tieto rozhodnutia so 
starostami a miestnymi po-
slancami,“ povedal petržalský 
starosta Vladimír Bajan. 

(tod) 

foto: archív PN

kvality nášho života,“ dodal 
Milan Vetrák.

Poslanci za Petržalku, ktorí 
sedia v mestskom zastupiteľ-
stve, žiadajú primátora, aby 
v súlade s uznesením miest-
neho zastupiteľstva, ktoré oz-
načilo lokality Haanova/Pan-
kúchova a Mamateyova/Polo-
reckého za nevhodné na vý-
stavbu nájomných bytov, aby 
hlavné mesto zameralo naj-
bližšie kroky na výber iných, 
vhodných lokalít, ako ich 
odporučilo miestne zastu-
piteľstvo (v zmysle platného 
územného plánu alebo pri 
iných možných alternatívach, 
ktoré môže predstavovať na-
príklad dohoda s investormi 
v súčasnosti už realizovaných 
projektov, výber pozemkov 
napríklad v správe spoloč-
nosti Metro, a. s. a pod.), ale-
bo z tých, ktoré sa ukážu ako 
vhodné na stretnutí primáto-
ra so zástupcami vlastníkov 
bytov a nebytových priesto-
rov a aby sa konečný výber 
lokalít spravil po dohode s pe-

NÁSTUP IHNEĎ, UBYTOVANIE ZDARMA
údržba ciest, komunikácií a zelene BA 

0948/721 409

ASISTENTKA so znalosťou AJ a NJ podmienka, 
vod.preukaz „B“ 
ŠPECIALISTA verejného obstarávania, prax a 
znalosť  VO, )
DISPEČER riadenia prevádzky 
RUČNÝ PRACOVNÍK zimná údržba, ručné dočisťo-
vanie (650 Eur netto)
RUČNÝ PRACOVNÍK s vodičským preukazom „B“
VODIČ vozidla nad 3,5 t sypač, traktor, platná KKV
MECHANIK na nákladné vozidlá

Primár Očnej kliniky NeoVízia MUDr. Radovan Piovarči

Operácie sivého zákalu na Slovensku: 
špičkové technológie nám môže závidieť Európa aj USA

Skrátený čas operácií, 

zákroky bez bolesti 

a bez skalpela. Slovenskí 

pacienti majú často 

k dispozícii technológie, 

ktoré nie sú bežným štan-

dardom ani na mnohých 

klinikách v Spojených 

štátoch či v Rakúsku.  

Laserová operácia sa zrýchlila na 7 sekúnd 
Operácia sivého zákalu je najčastejšou operáciou na ľud-
skom tele. Po sedemdesiatke sa týka väčšiny z nás, nebolí 
a pacient po nej na druhý deň bez problémov funguje. 
Ešte pred dvadsiatimi rokmi to tak nebolo. „Chirurg použí-
val veľký operačný rez. Nemal k dispozícii stehy, rez sa mu-
sel hojiť prirodzene. Pacient opúšťal operačnú sálu s prele-
penými očami, v nemocnici strávil aj desať dní,“ spomína 
primár Očnej kliniky NeoVízia MUDr. Radovan Piovarči, 
ktorý vykoná ročne viac než 1 500 operácií sivého zákalu. 
„Dnes už ide o úplne bezbolestný zákrok. Pacient pobudne 
na sále zhruba pätnásť minút, po nich opúšťa kliniku.“ 

Pacient sa môže rozhodnúť medzi manuálnym alebo 
laserovým výkonom. Pri laserovej operácii nahrádza fem-
tosekundový laser LenSx skalpel aj všetky ostré nástroje. 
„Celá laserová procedúra prebieha úplne bez dotyku ľud-
skej ruky. Tým vylučuje chyby spôsobené manuálnym vy-
tváraním rezov pomocou skalpelu, nožníc a ihiel.“

Keď metódu laserom ho v roku 2013 začal primár Pi-
ovarči ako prvý slovenský očný chirurg používať počas 
zákrokov, vytvorenie otvoru v puzdre šošovky, rozdrvenie 
zakalenej vnútroočnej  šošovky a rezov v rohovke trva-
li laseru 30 – 40 sekúnd. „Za viac než tri roky praxe sme 
dosiahli výnimočné zrýchlenie. Časť, ktorú počas operá-
cie vykonáva laser, nám dnes trvá už len sedem sekúnd. 
Zrýchlenie ocenia najviac pacienti. Operáciu máte za se-
bou,“ dodáva očný chirurg. 

Investície – špičkové technológie 

Slovenská očná chirurgia už dlhodobo drží krok s vývojom 
najmodernejších technológií. Patrí k európskej špičke v la-
serových aj vnútroočných zákrokoch. Prvenstvo si udržuje 
vďaka neustálym investíciám do nových technológií, dia-
gnostických a operačných prístrojov. 

Mamateyova ulica, parcela č. 374

Haanova ulica, parcela č. 326/1
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p r e d a j ň a  B i l l a  v  p r e v á d z k e
d e t s k é  i h r i s k o  d o k o n č e n é
i h r i s k o  n a  p é t a n q u e  v o  v ý s t a v b e
ďa l š i e  š p o r t o v i s k á  v o  v ý s t a v b e

p o l y f u n k c i a  v o  v ý s t a v b e
j a z e r á  s  p r í r o d n o u  fi l t r á c i o u  v o  v ý s t a v b e
k ú p a n i e  a  r e l a x  p r i  v o d e  u ž  t o t o  l e t o
h o t o v é  b y t y  i h n e ď  k  d i s p o z í c i i

B Ý V A N I E  A K O  N A  D O V O L E N K E

Už toto leto kúpanie a relax pri jazerách, kávička na terase s výhľadom
na vodu, či dobré jedlo a služby v polyfunkčnom objekte v centre rezortu.

trivodymalinovo.sk
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Neziskovú organizáciu Lepší svet určite poznajú mnohí Petržalčania. Svoju činnosť 

začala vykonávať pred trinástimi rokmi a za ten čas sa stala najväčšou neziskovou 

organizáciou v starostlivosti o ľudí s mentálnym znevýhodnením na Slovensku. 

Navštívte s Nadáciou Veolia Slovensko 
organizáciu Lepší svet

Lepší svet pomáha ľuďom s mentál-
nym postihnutím prežiť svoj život 

lepšie a kvalitnejšie. Väčšinu klien-
tov tvoria siroty, hoci dospelí ľudia, 

širuje svoju činnosť, vďačí predo-
všetkým finančnej podpore mnohých 
sponzorov a nezištnej pomoci dob-
rovoľníkov. Medzi podporovateľov 
patria štátne inštitúcie, súkromné 
spoločnosti, ale aj jednotlivci. 

Organizáciu Lepší svet podporila 
tento rok aj Nadácia Veolia Sloven-
sko, ktorá prispela na nákup potravín 
potrebných pre zabezpečenie celo-
denného stravovania počas januára 
pre 85 klientov zariadenia. V januári 
navštívil Lepší svet generálny riaditeľ 
spoločnosti Veolia Energia Slovensko 
a správca Nadácie Veolia Slovensko, 
Miroslav Kot, aby sa zoznámil s čin-
nosťou tejto organizácie.

„Naša spoločnosť pôsobí dlhodobo 
v mestskej časti Petržalka a od začiat-
ku podporujeme  prostredníctvom 
našej nadácie činnosť  petržalských 
neziskových organizácií. Veľmi ma 
teší, že sa do týchto aktivít zapájajú 
aj naši kolegovia. Lepší svet získal 
spomínanú finančnú pomoc práve na 
základe ich rozhodnutia.

„Veľmi si vážime toto štedré ges-
to, ktoré nám najmä v tomto období 
uľahčí prežitie organizácie, pretože 
najbližšie finančné prostriedky z ve-
rejných zdrojov dostaneme  až kon-
com februára,“ uviedol Dušan Miku-
lec, riaditeľ neziskovej organizácie 
Lepší svet.

Lepší svet nájdete na Osuského uli-
ci, kde sa nachádza nielen denné cen-
trum pre mentálne znevýhodnených 
ľudí, ale aj kaviarnička Lepšosvetko 
otvorená pre všetkých. V nej sa môže-
te zastaviť a aspoň na chvíľu sa budete 
cítiť ako v lepšom svete. 

Anabela Biela

foto: Lepší svet

26. 3. 2017 | 18:00
Mirka Partlová, Ján Slezák, Patrik Vysko il

Art Music Orchestra | spevácky zbor Lú nica

DIVADLO
NOVÁ SCÉNA

Koncertné Uvedenie 
KULTOVÉHO slovenského muzikálu

autori: Marián Varga, Pavol Hammel, Kamil Peteraj, Ján Strasser
libreto: Alta VáSová

hudobné nastudovanie: Marek Bielik

no s detským intelektom, o ktorých 
sa nemá kto postarať. Lepší svet im  
v modernom komunitno–integrač-
nom centre poskytuje celodennú sta-

rostlivosť, ubytovanie, rôzne sociálne 
služby ako aj potrebnú pracovnú re-
alizáciu vo vlastnej chránenej dielni.  
    Za to, že Lepší svet ešte funguje a roz- 
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FOTOGRAFOVANIE
fotoateliér v Bratislave
svadby  deti  oslavy

0905 623 012 fotograf-svadba.sk

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Záporožská 8, 851 01 Bratislava, tel.: 6353-0002, 6353-0044

www.bsou.sk  bsou@bsou.sk

BULHARSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
A GYMNÁZIUM V BRATISLAVE

ZÁPIS DETÍ DO VŠETKÝCH ROČNÍKOV 
JE MOŽNÝ POČAS CELÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

NIE JE POTREBNÉ, ABY DIEŤA VEDELO PO BULHARSKY. 
MY HO NAUČÍME!

výučba slovenského, bulharského a anglického jazyka

individuálny prístup v málopočetných triedach

bulharská a slovenská maturita

moderné spôsoby vyučovania

GYMNÁZIUM BEZ PRIJÍMACÍCH POHOVOROV 
ŠTÚDIUM A DRUŽINÁ SÚ BEZPLATNÉ Vodné filtre Nerezové fľaše

www.nerezoveflase.sk

NA NÁKLADNÉ 

VOZIDLO

0905 401 487
www.homolateam.sk

HĽADÁME VODIČA

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 17€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

Ipeľská 4 (Dolné Hony) · Eisnerova 46 (Devínska Nová Ves)


 

M I R A N
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Asi som tiež hejter 
Prišiel za mnou známy s nezvyčajnou prosbou. Aby som 
mu zistil, čo presne znamená slovo HEJTER. Vraj ho tak 
nazvala šesťnásťročná dcéra, pretože jej všeličo vyčítal. 
Konkrétne, že sa dobre neučí, má neporiadok vo vlastnej 
izbe, nepomáha doma a podobne. Skrátka, veci, ktoré tí, čo 
nás splodili, vyčítali aj nám.  

Klikli sme na dokto-
ra Googla a ten po 

bleskovej porade s pani 
Wikipédiou zistil že: Hej-
ter je slangový výraz pre 
človeka, ktorý nevie kon-
štruktívne vyjadriť svoj 
negatívny postoj a ani jeho 
príčinu. A tiež nemá sna-
hu o nápravu.

To ho dožralo. Vraj, ako 
sa má o nápravu snažiť 
on? Poradil som mu, aby s 
domácimi prácami zabral 
ešte viac, prípadne aspoň 
raz do týždňa dcérenke 
kompletne upratal izbiet-
ku. A nech mi príde pove-
dať, ako to celé dopadlo.

Samozrejme, dopadlo 
to škaredo. Pre toho zná-
meho. Nie pre dcérenku a 
mamičku. Tá do boja vy-
tasila argumenty ťažkého 
kalibru. Z nich vyplynulo, 
že dotyčný zo svojho muž-
ského pohľadu vidí všetko 
len negatívne. A nemá po-

chopenie. Zle hodnotí fak-
ty. Skrátka, hejter, presne 
tak, ako to v podobných 
prípadoch píšu na so- 
ciálnych sieťach. Osobne 
som si viaceré príspevky, 
no povedzme príspev-
ky, na internete prečítal.  
Z nich som vydeduko-
val, že hejter je prakticky 
každý, kto má iný názor.  
A teda zrejme aj ja. Musím 
sa nad sebou zamyslieť. 

V tej chvíli som si spo-
menul aj na komunikač-
nú novinku, ktorú nám 
čerstvý vetrík nedávno 
dovial spoza oceánu. Al-
ternatívny fakt. Na svet 
prišiel krátko po inau-
gurácii prezidenta USA.  
V tamojších novinách pí-
sali, že na spomínanom 
akte sa zúčastnilo menej 
ľudí ako na tom predchád-
zajúcom. Osoba blízka hla-
ve štátu povedala, že práve 
naopak, ľudí tam bolo viac. 

A to je vraj alternatívny 
fakt. Nie dezinformácia, či 
klamstvo. Rozkošné.

Faktom je, že v obyčajnej 
domácnosti sú možnosti 
narábania s alternatívnymi 
faktami pomerne obmed-
zené. Povedzme taký riad. 
Je umytý, alebo neumytý. 
Hoci, aj tu je istý manév-
rovací priestor – časť je 
umytá. Zato možnosti od 
komunálnej až po vysokú 
politiku sú priam nebotyč-
né. Máme sa na čo tešiť.

V tejto súvislosti ne-
možno obísť ani termín 
– politická korektnosť. 
Čo to je? Už som si vypo-
čul viaceré učené dišputy 
na túto tému, ale nie som  
o nič múdrejší. Niečo  
z tých debát sa však pred-
sa len vyrozumieť dalo. 
Zjednodušene povedané, 
vo svetovej politike odte-
raz pôjde o priamočiarosť, 
vecnosť, ráznosť. Žiadne 

zjemňovanie, či dokonca 
ohľady. Rovno k podstate 
veci. A tvrdo.

 To by nám, Slovákom, 
malo jednoznačne vyho-
vovať. Na podobný štýl 
sme stavaní a zvyknu-
tí. Svedčia o tom počty 
zranených a ošetrených  
v krčmách, na zábavách 
a zábavných podujatiach. 
A tiež štatistiky o rozve-
dených manželstvách. 
Len pre zaujímavosť: 
Podľa údajov z vlaňajška 
na Slovensku až štyridsať 
percent novomanželov si 
doma načaté do piatich 
rokov na rovinu dopovie  
v súdnej sieni. Jednodu-
cho, sme tvrdí ako sa patrí. 
A teda svetoví.

Ak vás v tomto čase 
doma, alebo na sociálnej 
sieti, hocikde, všelijako 
označujú, berte to jedno-
ducho tak.

P. S. Určite ste si všim-
li, koľko dobrodincov sa  
napriek všetkému zlému 
okolo nás v poslednom 
čase vyrojilo. A všetci 
majú ušľachtilé úmysly. 
Všetci chcú vaše dobro, 
nedajte si ho vziať. Tú 
poslednú vetu som nevy-
myslel ja, ale humorista 
svetového mena. 

Oskar Král

 

Obyvateľom Bratislavy sú už roky ro-
kúce známe, adrenalín dvíhajúce ja-
lové rozpravy o jednotnej parkovacej 
politike. Keď v roku 2010 prijalo zastu-
piteľstvo koncepciu mestskej parko-
vacej politiky, bol to rozumný krok v 
ústrety územnému generelu statickej 
dopravy. 

Spoločné pravidlá parkovania  
v meste si ako neúspech pripísal ma-
nažment predchádzajúceho primá-
tora, ktorý nedokázal presadiť a zjed-
notiť názorové nezhody jednotlivých 
mestských častí. Novy primátor potešil 
Bratislavčanov vyjadrením, že hlavné 
mesto plánuje spustiť celomestskú 
parkovaciu politiku začiatkom budú-
ceho roka. Stalo sa tak bezmála o dva 
neskôr, vraj bude realitou čo nevidieť. 
Teda vtedy, ak mestskými poslancami 
rámcovo schválenú parkovaciu politi-
ku odobria aj jednotlivé mestské časti 
a prispôsobia na miestne podmienky. 
Práca, ktorá nemôže priniesť výsled-
ky adekvátne nákladom a náročnosti 
úlohy. Počet parkujúcich motorových 
vozidiel rezidentných vlastníkov a do-
chádzajúcich či v podnájme bývajú-
cich cezpoľných, zóny spoločné, zmie-
šané či oddelené, abonentské karty, 
jednorazové poplatky, viac vozidiel 
v jednej domácnosti, služobné autá, 
podnikatelia a ich dodávky zaberajúce 
aj dve parkovacie miesta, parkovanie 
pred inštitúciami.... Sizyfovská robota 
bez zmyslu a efektu. 

Je očividné, že návrh nerieši menej 
problémové parkovanie, ale zreteľne 
spoplatňuje jednotlivé parkovacie 
miesta. Vydaná karta nezaručí maji-
teľovi auta voľné parkovacie miesto. 
Nekontrolované státie na chodníkoch, 
zeleň miznúca pod kolesami áut, za-
pratané vnútrobloky i komunikácie, 
parkovanie v zákrutách, križovatkách 
a na iných rizikových miestach, schvá-
lená parkovacia politika svojim pome-
novaním neodstráni. Na vyhlásenia 
primátora Iva Nesrovnala si obyvatelia 
mesta už zvykli. Vyhlásiť schválenú 
parkovaciu politiku za prelomový 
čin svedčí o tom, že pán primátor je 
buď reinkarnovaný barón Prášil, da-
nej problematike nerozumie, alebo 
rozumieť nechce. Povedané platí aj 
o našich mestských zástupcoch, kto-
rí za tento absurdný návrh zodvihli 
ruku. Schválené všeobecne záväzné 
nariadenie, bez vybudovania ďalších 
parkovacích miest je iba humbugom, 
snažiacim sa vybudovať v hlavnom 
meste Potemkinovu dedinu. 

Zatlieskajme radným za predloženú 
koncepciu. Mohlo to byť ešte horšie.

Jaroslav Gründler

Na margo

Spoplatnené parkovanie 

 

Veľmi ma potešilo, že ste v Petržalských novinách zavied-
li túto rubriku. V dnešnej dobe sa totiž viac pozeráme na 
to, čo zlé sa nám prihodilo, kto sa na nás krivo pozeral, 
kto nám ublížil. Akoby sme zabudli mať radosť...

Chcem sa s vami podeliť o jeden nevšedný úkaz. 
Mám suseda, možno dvanásť, trinásťročného. Veľa 
toho síce nenarozpráva, ale ako úžasne sa správa, to 
sa dnes už ani nevída. A medzi jeho rovesníkmi už vô-
bec nie. Stretávame sa prakticky denne, lebo z domu 
odchádzame v rovnakom čase. Nikdy mi nezabudne 
podržať dvere na výťahu, galantne ma pustí prvú, 
pootvára mi všetky (dvoje) dvere, kým sa dostaneme 
pred dom. A nikdy nezabudne nahlas pozdraviť. A keď 
mu poďakujem, vždy povie, že niet za čo. 

Nebyť vašej rubriky, ani by som si neuvedomila, ako 
mi tieto stretnutia pohladia dušu, ako sa mi radostnej-
šie kráča na autobus. Myslím si, že som toto jeho sprá-
vanie brala ako samozrejmosť. Áno, na jednej strane je 
síce samozrejmé, že sa k sebe slušne správame, ale na 
druhej strane by sme túto slušnosť mali aj oceniť.

Želám vám všetkým, aby ste okolo seba mali čo 
najviac takýchto mladých džentlmenov, akým je môj 
sused.

Soňa Faková z Vígľašskej

Potešilo ma

Mladý džentlmen 

 
Hoci mali pracovníci petržalského Miestneho 

podniku verejnoprospešných služieb plné ruky 

práce s odhŕňaním snehu a rozbíjaním ľadu, 

našli si čas aj na opravu lavičky na Tematínskej 

ulici, ktorú zničili vandali.

Text a foto: (mk)
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Voláme všetkých dôchodcov, aby prišli medzi nás, do Den-
ného centra na Strečniansku 18. Okrem príjemných pose-

dení pri kávičke máme aj veľa zaujímavých aktivít, napr. orga-
nizujeme cestu loďou do Devína, výlet do Marianky spojený 
s oslavou Dňa matiek.

Navštívili nás aj priatelia zo Spolku slovenskej kultúry z Kolá-
rova, s ktorými sme strávili prekrásny deň v Marianke a neskôr 
v obci Kuchyňa pri vodnej nádrži. Chceme si tieto krásne pria-
teľské vzťahy uchovať, lebo je to v dnešnej dobe veľmi vzácne 
a ojedinelé.

Okrem výletov sme sa zúčastnili aj na exkurzii v SHMÚ na 
Kolibe. Tu sme sa dozvedeli, ako sa „rodí“ počasie, prezreli sme 
si rôzne meracie prístroje, ktoré sa používajú pri predpovedi 
počasia. 

Venujeme sa aj kultúre. Pravidelne navštevujeme Slovenský 
salón v Zichyho paláci, prežili sme príjemné stretnutia so Zuza-
nou Kocúrikovou, Milkou Vášáryovou, Zdenkou Studenkovou, 
Štefanom Bučkom a textárom a básnikom Kamilom Peterajom. 
Veľa energie a životného optimizmu nám prinieslo hudobné 
vystúpenie skupiny Kuštárovci.

Aj niektoré naše členky majú cit pre umenie, čoho dôkazom 
je aj predstavenie Petržalské páračky. Je to hudobno-tanečné 
pásmo, ktoré určite každého pobaví.

Za pohybom a zdravým vzduchom sme sa rozhodli ísť do 
Liptovského Jána. Ubytovali sme sa v hoteli Ďumbier s úžasnou 
stravou a perfektným personálom. Pobyt sme si spestrili pozná-
vacími výletmi na Chopok a Ľubovniansky hrad, prechádzkami 
do blízkeho okolia, ako aj kúpaním v liečivej vode.

Takto si teda my, v našom dennom centre žijeme – veselo 
a svorne a s radosťou medzi sebou uvítame aj vás.

Zita Bellová

S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A

 zlepšenie technického stavu budovy,
 zníženie prevádzkových nákladov,
 predĺženie životnosti budovy,
 zvýšenie trhovej hodnoty

Máme mnohoročné skúsenosti, odbornú spôsobilosť, licencie.

V rámci komplexnej obnovy Vám ponúkame tieto služby:

 návrh vhodných technických riešení,

 vypracovanie projektovej dokumentácie, 
príprava podkladov pre stavebné 
konanie,

 Statické posúdenie objektu,

 energetický audit domu, 

 odstránenie systémových porúch 
bytového domu,

 sanácia obvodového plášťa ešte pred 
zateplením,

 samotné zateplenie obvodového plášťa,

 sanácia balkónov a lodžií vrátane 
opravy/výmeny zábradlí, hydroizolácie 
a dlažby,

 rekonštrukciu a zateplenie strechy,

 výmenu otvorových konštrukcií – okien 
a dverí (vstupné brány),

 vyregulovanie/doregulovanie 
vykurovacej sústavy,

 úpravu interiérov – obklady, dlažby, 
maľby, nátery, 

 originálne farebné riešenie,

 poradenstvo v oblasti 0 nancovania 
obnovy domu,

 energetická certi0 kácia,

 záručný aj pozáručný servis

Realizujeme komplexnú obnovu budov 
s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. 

1. mája 65

014 01 Bytča 

tel.: 041/5522234

Kancelária:

Toryská 7

821 07 Bratislava 

tel.: 0911 090 516

info@eurostav-slovakia.sk  www.zatepli-to.sk

Starhradská 18

Beňadická 12-14

Beňadická 20-22

VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

FRIVAN, s.r.o., Komenského 28, 083 01 Sabinov, tel.: 0915 919 000

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 

v zhone niečo zabudnú. Po-
čas ostrej prevádzky perso-
nál plavárne nazhromaždil 
už 5 plných vriec vecí od vý-

myslu sveta, ktoré čakajú, či 
sa k nim niekto prihlási. Naj-
častejšie sú to plavky a ute-
ráky, ale niekto si zabudol aj 
funkčný bicykel, hodnotné 
pánske hodinky či dospe-
lácke zimné topánky. Tieto 
veci si plaváreň ponechá 
jeden rok, ak sa k nim nikto 
neprihlási, tak ich venuje na 
charitatívne účely.

(vr)

foto: archív

Petržalská plaváreň 
láka stále viac návštevníkov
Od septembra minulého roku kedy bola plaváreň otvorená si stih-
la nájsť pravidelných návštevníkov. 

Počas januára zazname-
nala denný rekord v náv-

števnosti viac ako 900 osôb 
a veľký záujem sa očakáva 
aj počas jarných prázdnin. 
Medzi pravidelných návštev-
níkov patria aj celebrity, zná-
mi moderátori, športovci, 
členovia známeho folklór-
neho súboru, ale napríklad aj 
83-ročná pani, ktorá navšte-
vuje pravidelne saunu. 

Stáva sa, že zákazníci si 

My, zo Strečnianskej

Tešíme sa na vaše 

podnety, 
návrhy, reakcie

www.petrzalskenoviny.sk
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V horúčavách voláme 
po chlade, 
v mrazoch po teple

A nie je to reč do vetra. Slo- 
venský hydrometeorologický 
ústav v jednej správe uvádza, 
že leto 2016 bolo na Sloven-
sku v priemere veľmi teplé, 
teplotne až mimoriadne nad-
normálne, s extrémne vyso-
kým počtom dní, keď maxi-
málna denná teplota dosiahla 
35 stupňov Celzia a viac. Na 
exponovaných miestach bolo 
takých dní vyše dvadsať, čo 
sa v histórii meraní doteraz 
nestalo. O januári 2017 sa pí- 
še podobne. Len naopak. Ako 
o extrémne chladnom. Na 
Trenčiansku, Nitriansku bol 
dokonca najchladnejším janu-
árom od druhej svetovej voj-
ny. To je dobrých 70 rokov!  

Možno je to pre niekoho 
len prechodná teplotná ba-
nalita. Nepodstatná. Iba ako 
vedľajšia pridaná hodnota 
obnovy. Podľa odborníkov 
obnova domu, osobitne pa-
neláku (zateplenie strechy, 
obvodových múrov – fasá-
dy, podhľadov v spoločných 
priestoroch, pivniciach, ďalej 
výmena otvorových výplní – 
okien, dverí... ) má však nielen 
ekonomické, ale i pocitové 
efekty. V komforte bývania. 
V obnovenom, zateplenom 
dome sa v zimnom období 
menšou spotrebou šetrí 40 až 
60 percent pôvodných nákla-
dov na teplo. V letných ho-
rúčavách sa miernym ochla-
dením znižuje prehrievanie 

bytov a spoločných priestorov. 
Iste, oboje individuálne i roz-
dielne, ale pokiaľ ide o letné 
horúčavy, potom odborná 
úvaha znie, že zatepľovací 
kontaktný systém na fasáde 
zachytí, pohltí či odrazí takú 
mieru vonkajšej teploty, ktorá 
sa v interiéri domu prejaví niž-
šou teplotou o 5 i viac stupňov 
Celzia. (Len nech sa niekto na 
poludnie dotkne fasády zatep-
leného paneláku, druhý pokus 
už sotva zopakuje.)  V bytoch 
pod plochou zateplenou stre-
chou je oproti pôvodnému 
nezateplenému stavu teplotný 
rozdiel v prospech ochlade-
nia ešte výraznejší. Až cez 10 
stupňov Celzia.

Má byť však iba každoročná 
teplotná náladovosť dôvodom 
na obnovu bytového domu?

Neváhať už – 
a dokončiť obnovu!

Takto pred rokom znel titu-
lok nášho redakčného článku  
v PN.  S tým, že kým obnova by- 
tového fondu na Slovensku sa 
má dokončiť v roku 2030, 
Petržalka má príležitosť ju 
uskutočniť o desať rokov 
skôr. Pritom počtom pa-
nelákov je slovensky bez-
konkurenčná. I rozsahom 
ich obnovy – v absolútnom  
i percentuálnom vyjadrení. 
Zo 600 objektov treba obnoviť 
možno pätinu, šestinu, (či už 
len sedminu?) – teda iba de-
siatky. S apelujúcou poznám-
kou, že to by  nesmeli váhať 
vlastníci bytov najmä na Lú-

kach a Dvoroch, nepredlžovať 
chátranie ich neobnovených 
domov.  Tie sú už „na hrane“ 
bezpečnosti, postupne znižo-
vanej funkčnosti, zvyšujúcich 
sa nákladov na prevádzku  
a údržbu, v skracovaní život-
nosti domu ako celku. A vô-
bec nie príjemného vzhľadu.

Niekde sa čo-to stalo, 
niekde ešte nie. Ak by sme 
mali merať petržalskú aktivitu 
a úspešnosť počtom žiadostí 
podaných na ŠFRB a ktorým 
sa vyhovelo, potom rok 2015 
sme označili za veľmi úspeš-
ný. Fond poskytol úver na 
celkovú alebo  čiastočnú ob-
novu bytového domu 32 žia-
dateľom (v roku 2014 uspelo 
20 žiadateľov).  Za aký potom 
označiť rok 2016, ak zo 61 
podaných úverových žiadostí 
vyhovel fond 48 žiadateľom?  
Za rekordný? Prelomový? 
Lebo toľko bytových domov 
mohlo začať s obnovou pane-
lákov už v roku 2016 alebo za-
čne v roku 2017.  A vidieť to. 
Síce ešte panuje zima, ale naj-
mä na Lúkach sa začali dvíhať 
konštrukcie lešení uchytené 
o panely. Sú to tie najlepšie 
správy, paradoxne i najkrajšie 
pohľady. Škoda však, že 13 
žiadostí vrátil ŠFRB ich žiada-
teľom ako neúspešné. (V roku 
2014 bolo neúspešných 9,  
v roku 2015 až 17 žiadostí.) 

Formálne i vecné nedo-
statky.  Dôvody sa opakujú: 
v zmluve o dielo so zhotovi-
teľom stavby je uvedený iný 
kontaktný zatepľovací systém 

poskytnutý celkový úver „nu-
lovú“ úrokovú sadzbu.  

Čo je veľa, to je moc – 
ale aj málo

 Sú bytové domy, v kto-
rých niekoľkými postavami 
nepohnete ani žeriavom. Žiaľ, 
majú aj taký vplyv na panelá-
kové osadenstvo, i keď len 
časť. Odmietajú, búria. Tiež 
to na domoch vidieť. Zvykne 
sa hovoriť, že aký pán, taký 
krám. Panelák skôr na zrúte-
nie ako na bývanie. V inom sa 
zasa nevedia ľudia stretnúť, 
mať „pokope“  potrebný po-
čet vlastníkov, hlasov na roz-
hodovanie, prijatie uznesení. 
Desatina, pätina? Ani s tým 
nik nepohne. Nevyhovujúca 
skladba bytov (prevaha jed-
no-dvoj izbových či garso-
niér), už prenajatých, s kade 
tade bývajúcimi či po svete 
blúdiacimi vlastníkmi. To sú 
zväčša trinásťpodlažné tera-

ako je v projekte; chyby sú  
i v zápisniciach zo schôdzí 
vlastníkov, napr. sa uvádza 
iný počet bytov ako je uve-
dený v liste vlastníctva by-
tového domu, prípadne tam 
údaj o počte bytov a nebyto-
vých priestorov nie je vôbec; 
chyby sú aj pri schvaľovaní 
výšky požadovaného úveru, 
v schválenom uznesení je iná 
výška požadovaného úveru 
ako je uvedená v žiadosti o 
úver; chýbajú niektoré poža-
dované prílohy, prípadne sú 
nahradené neplatným dokla-
dom. A iné.  Takže je potreb-
né podať novú žiadosť, čo sú 
financie i starosti navyše. Platí 
osvedčené – ponáhľaj sa po-
maly. Príležitosť je. (Uvádza-
me ju osobitne na tejto dvoj-
strane – žiadosti v roku 2017, 
možnosti poskytnutia úveru 
zo ŠFRB – obnova  bytovej 
budovy.) Najmä, keď naďalej 
platí možnosť dosiahnuť na 

Ak niekto pochyboval do vlaňajšieho ho-
rúceho leta a do tohtoročného mrazivého 
januára o zmysle obnovy bytových do-
mov, najmä ich zateplenia, má možnosť sa 
svojich pochybností zbaviť alebo ich aspoň 
značne zmierniť. Ba z doterajšieho odpor-
cu sa stať dokonca tým, kto presadzuje ob-
novu paneláku ako významnú vec pre život 
jeho obyvateľov. Napríklad aj preto, že...  

Tak tu teda 
(ne) obnovene
bývame 



Dvojstranu pripravil Rudolf Gallo, 
foto: autor
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sové „obalovačky“. Nemali 
by potom prah týchto domov 
– v záujme Petržalky, okolia, 
najmä však ostatných býva-
júcich – prekročiť petržalskí 
miestni poslanci, aktivisti? 
Účinne pomôcť? Užitočnejšie 
ako strkať na podpis kadejaké 
petície proti niečomu, nie-
komu. V tomto prípade ide 

o iný výsledok – za niečo, za 
niekoho. I keď je to ťažšie. Za 
pokus  to však stojí. Napokon, 
niečo podobné, na začiatku 
priam márne, sa už stalo. 

Pred šiestimi rokmi sme 
spustili redakčnú akciu – fa-
rebná Petržalka. Obnovené fa- 
sády bez ladu a skladu. Každý 
bytový dom, každý panelák – 

iná ves, iný pes. Odhovárali 
nás. Nestarajte sa do ľudí, to 
je vec vkusu, vlastnícka výluč-
nosť. Odlíšiť sa, byť iný, žiad-
na uniformita, preč je šedosť, 
socialistická minulosť. A iné... 
Aj múdrosti, aj sprostosti. Slo- 
vo sme dali architektom, ur-
banistom, umelcom – výtvar- 
níkom, mladým, starším, Petr- 
žalčanom i nePetržalčanom. 
A hľa! Sú už paneláky, lokality, 
vnútrobloky, ba i ulice alebo 
ich časti, ktoré ladia. Ako ce-
lok. Nielen farbou, ale i slovom. 
Nik ich nenútil, nik neprikazo-
val. To len ľudia vyšli von, pred 
svoje domy a rozhliadli sa oko-
lo seba. Hľadali, čo ich aj inak 
spojí. A zladili sa... Niekde viac, 
inde menej. Iste, sú aj iné. Ako 
sólo. Ako kedysi – Eiffelov-
ka. Nerušia, ozvláštňujú. Aké 
jednoduché, však? Čo sa takto 
pustiť aj do posledných pane-
lákových zvyškov ešte neobno-
venej Petržalky?   

 

Možnosti poskytnutia úveru zo ŠFRB - 
obnova bytovej budovy 2017

žiadateľ

typy obnovy

parametre podpory 
75 %

20 rokov
0 % - 2 %

účely podpory obnovy - úrokové sadzby
1 %

1%
0,5 %

0,5 %

0,5 %
2 %

výpočet výšky úrokovej sadzby
dva

nižšej 
 z hodnôt

celkový úrok 0,5 %)

 tri a viac

rozdiel medzi

celkový úrok 0 %)

postup pri poskytovaní podpory

termín podania žiadosti
15. 1. - 31. 10.

agenda, kontakt, informácie - Miestny úrad Petržalka

68 288 892

Zdroj: ŠFRB - upravené, MÚ Petržalka
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„Aby bola hodina tanca úspešná je potrebné vystihnúť správnu atmosféru. Preto skôr než 

začneme sa s účastníkmi krátko porozprávam. Keď mi prvý krát prišli o paličkách, v pri-

chystanej hudbe som rýchlo hľadala niečo pomalšie, plná obáv z ich zdravotného stavu.  

A oni mi po tretej skladbe hovoria: Pani Vierka, niečo rýchlejšie tam nemáte?“ 

Tancujú pre tanec a zdravie

S P O L O Č N O S Ť

Na ďalšiu hodinu som 
im v mojej obrovskej 

zbierke CD tri noci hľadala 
pomalšiu sambu, ktorú si vy-
pýtali. Podarilo sa, vravím si 
toto by mohli zvládnuť. A keď 
som ju pustila – oni len –„Mi-
nule ste mali rýchlejšiu. Dajte 
radšej tú!“ Zo začiatku som 
sa ozaj bála, aby sa niekomu 
niečo nestalo, tým skôr, že ak 
prídu dvaja páni, tak sa prete-
kajú, kto je zdatnejší tanečník. 
Dnes už viem, že napriek všet-
kému vedia kde sú ich hrani-
ce. Po skončení hodiny si zas 
vezmú svoje paličky a opatrne 
odkráčajú.“ - Pani Vierka Sá-
dovská je presne taká ako si 
predstavujete baletku. Jemná 
dáma s ladnými pohybmi, 
láskavým srdcom a neuve-
riteľnou energiou učiť tanec 
štvorročných aj sedemdesiat-
ročných. V roku 1990 založila 
tanečnú školu a súbor Nezá-
budka a vychovala taneční-
kov, ktorí nastúpili na dráhu 
v profesionálnych tanečných 
telesách a v divadlách doma  
i v zahraničí. V roku 2012 spo-
lu s Timoteou Vráblovou vy-
tvorili Divadlo čítania Gunill 

pre čítanie s porozumením.  
V roku 2015 získala Ocenenie 
Kultúrno-osvetový pracovník 
Petržalky. A pred dvoma rok-
mi sa úspešne pustila do ďalšej 
výzvy – pomáha pri tréningu 
krasokorčuľovania. Na našom 
prvom stretnutí počas kur-
zu pre deti mi povedala vetu, 
ktorá dokonale vystihuje aká 
je učiteľka: „Ja musím deti 
najprv pre tanec nadchnúť  
a až potom ich začať učiť.“

Myšlienka tanečných kur-
zov pre seniorov vznikla pred 
troma rokmi v spolupráci  
s dramaturgom Domu kultúry 
Lúky. Poprosil ju, aby so žiak-
mi z nezábudky vystúpila na 
Seniorfeste, na ktorom záro-
veň zorganizovali pilotnú ta-
nečnú hodinu a ako M. Kaža 
hovorí prepojili generácie 
tancom: „Náš dom kultúry je  
i v okolitých mestských čas-
tiach vyhlásený svojimi taneč-
nými zábavami pre seniorov. 
A dokonca k nám niektorí cho-
dia „okukávať“ ako to robíme, 
aby si to aj vo svojich domoch 
kultúry vedeli tiež tak spra-
viť. A musím povedať, že nás 
teší ako ich inšpirujeme. Náš 

tanečný Nedeľný čas o tretej 
je mimoriadne obľúbené po- 
dujatie so špecifickou atmosfé-
rou doslova na kožu ušité pre 
našich seniorov. Napriek tomu 
musím s ľútosťou konštatovať, 
že zaplatiť 3 eurá vstupné je 
pre niektorých problém, čo je 
skutočne veľmi zlé vysvedče-
nie pre našu spoločnosť. Keď 
sme videli na tanečnej hodine 
Seniorfestu, koľko radosti im 
tanec prináša hľadali sme ako 
im ho sprístupniť ešte viac.  
A len vďaka Vierkinej veľ-
korysosti viesť tanečný kurz 
pre seniorov nezištne, sme ho 
mohli otvoriť za symbolické 
euro. A nebojím sa tvrdiť, že 
za tri roky čo sa koná z neho 
nik neodchádzal nespokojný 
a že dostál menu, ktoré sme 
mu vybrali – Tancujeme pre 
radosť a zdravie.“

Viera Sádovská vedie ta-
nečné kurzy v DK Lúky už 
neuveriteľných 27 rokov. Naj-
prv pre deti, neskôr pre deti 
svojich žiakov a napokon aj 
pre maminy i deti súčasne. 
Vystúpenia jej tanečnej školy 
sú nedielnou súčasťou progra-
mov v dome kultúry. A práve 

jedno z vystúpení jej žiačok 
inšpirovalo i dámy z tanečné-
ho kurzu pre seniorov, aby si 
trúfli pripraviť vystúpenie pre 
publikum na vianočnú zábavu 
v roku 2015.

V. Sádovská: „Raz tak po 
vystúpení na nedeľnej taneč-
nej zábave prišlo za mnou pár 
dám, že či by som niečo nena-
cvičila aj s nimi. A ja, že jasné, 
nie je problém. Tak sme začali 
a šlo im to naozaj dobre. Keď 
prišiel posledný deň prípravy 
pred nedeľným vystúpením 
prišli za mnou a že: „Vier-
ka, my sme si to rozmysleli. 
Netrúfame si.“ Medzičasom 
som zlanárila moje dievčatá  
z Nezábudky a nacvičili sme to 
isté ako podpora, nech dámy 
nie sú na javisku sami, lebo 
som tušila, že to pre nich ne-
bude také ľahké. Tak im teda 
vravím, dievčatá idete len vy, 
program je sľúbený, niekto vy-
stúpiť musí. V nedeľu, hodinu 
pred vystúpením sa s dievča-
tami pripravujeme a zrazu 
niekto klope na dvere: „My 
sme si to rozmysleli. Ešte to  
s nami skúsite?“ Nakoniec 
sme miesto jednej skladby, čo 
sme boli dohodnuté, tancovali 
päť kôl a pridala sa celá sála. 
Dámy boli šťastné, že to dali 
a ešte s takým úspechom. Ja 
aj moje baby sme z toho mali 
obrovský zážitok. Bola to taká 
atmosféra, v ktorej sa z malej 
veci stane úžasná udalosť, na 
ktorú sa ešte dlho spomína.  
A je veľká škoda, že zopakovať 
tú slávu nám tento rok poka-
zila chrípka, ktorá skosila ešte 
aj mňa.“

Pani Vierka Sádovská sa  
k tancu dostala ako štvorroč-
ná. Kvôli zdravotným prob-
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lémov potrebovala cvičiť  
a keďže jej staršia sestra cho-
dila na základnú umeleckú 
školu, chcela tancovať aj ona. 
Aj o rokoch driny a prekážok 
rozpráva s humorom a láska-
vosťou. „Mama mi vravieva-
la, že som si ten tanec doslova 
vyrevala. Také malé dieťa to-
tiž vtedy do kurzu nechceli, až 
kým učiteľke z plaču na chod-
be nepraskli nervy. Otvorila 
dvere a vraj – tak teda poď. 
Po hodine mame povedala 
že si ma necháva a tak to celé 
začalo. Už vtedy som všetkým 
hovorila, že budem baletka. 
Doma na moje reči nič ne-
dali ale na tanec ma poctivo 
vodili. Keď som bola piatačka 
na základnej škole otvorili 
pokusný ročník - prípravku 
pri konzervatóriu, do ktorého 
som sa dostala cez ich kon-
kurz, ktorý robila na ZUŠ–
kách. A potom som brala ako 
samozrejmosť, že budem v 
štúdiu pokračovať na konzer-
vatóriu. Doma z toho ale bola 
vojna lebo moji rodičia ma 
radšej chceli vidieť na gymná-
ziu ako sestru. A ja, tá posluš-
ná dcéra svojich rodičov, som 
si suverénne bez opýtania vy-
písala jedinú prihlášku práve 
na konzervatórium. A ako 
druhú školu SĽUK. To preto, 
že manžel mojej pani učiteľky 
bol SĽUK-ár, občas jej chodil 
vypomáhať a vždy mi vravel, 
že ak ma nevezmú na „kon-
zervu“ berie si ma do SĽUKu. 
A to mi stačilo nepátrala som 

siedmej večer normálnu školu 
a potom som letela do divadla 
ak bolo predstavenie. Vďaka 
tomu ja dnes stíham všetko, 
lebo mám deň zorganizovaný 
doslova na minúty. Po prvej 
skúške som sa v divadle oťu-
kala, riadila som sa mojou 
pani učiteľkou zo školy, ktorá 
mi radila všetko sledovať a 
skúšať si. Až prišlo k záskoku. 

Mala som zaskakovať za 
pani, ktorá bola dva razy 
staršia. Tiež išla do Ein kessel 
buntes. Povedali mi, že budem 
hrať v druhom dejstve dvor-
nú dámu. Keďže som hrala 
v prvom a treťom, nemohla 
som byť počas predstavenia 
v zákulisí a tak som netušila 
o čom je a šéf mi len povedal, 
že veď uvidím na predstavení. 
Samozrejme, že mi neporadil 
ani nik iný, vraj to bol akýsi 
krst ohňom. Takže čo robiť 
som, vedela len z pokynov mo-
jich spolutanečníkov priamo 
počas predstavenia. A potom 
prišiel najväčší trapas v mo-
jom živote. Otočila som sa na 
pokyn spolutanečníka ale tie 
obrovské šaty dvornej dámy  
s ťažkou krinolínou nie. Zo-
stali stáť a ja som mala dekolt 
na chrbte. Obrovský smiech 
mojich kolegov a ja som bola 
hotová. Vravím si: „Výborne 
Viera, toto je tvoje prvé a po-
sledné predstavenie.“ Po pred-
stavení došiel maestro šéf a 
robil strašný krik ale musím 
povedať, že hlavne na gardero-
bierku, že na mne kostým ne- 

čo je to vlastne za „školu“, 
hlavne že sa tam tancuje. 

Moji rodičia sa napokon 
zmierili aj s tým, že na gym-
názium nepôjdem ale držali 
ma pekne pri zemi aj vďaka 
tomu mi prijatie národného 
divadla už v 16-rokoch ne-
stúplo do hlavy. Hlavu som 
mala v oblakoch a ani som 
netušila, že tanečníci odces-
tovali točiť Ein kessel buntes 
do NDR a tak z konzervatória 
nahnali všetko, čo malo ruky, 
nohy a hlavu, aby mal kto za-
skakovať v Popoluške. Po tom-
to predstavení, pravda necha-
li v divadle len mňa a jednu 
piatačku. A ja celá šťastná: 
„Mami, vybrali si ma do diva-
dla!“ A mama len: „Vráť sa na 
zem a choď umyť riad a uvi-
díme po prvej skúške.“ A mala 
veru pravdu, po prvej skúške 
som letela dom s plačom, že 
už sa do divadla nevrátim. 
Bolo to drsné keď sa objavil 
vtedajší umelecký šéf baletu 
Jozef Zajko s mokrým uterá-
kom na pleciach, po ťažkej 
noci mimoriadne nepríjemný. 
A jeho slová na privítanie nás, 
takých pyšných že sme boli vy-
brané boli: „A tieto dve šťandy 
sú tu na čo?“ A do toho ešte 
škola, ktorá trvala na tom, že 
si nesmiem zhoršiť priemer 
inak v divadle skončím, lebo 
som len druháčka. 

Napokon mi dovolili di-
vadlo na 12 hodín týždenne. 
Takže v škole od pol ôsmej do 
obeda tréningy a od jednej do 

zašila, len zopla zapínací-
mi špendlíkmi. Tak to bolo 
moje prvé veľké predstavenie.  
A potom už to šlo postupne, 
záskoky boli stále väčšie a dô-
ležitejšie. 

Mala som práve krásnych 
22 rokov, keď som si na trénin-
gu pretrhla väzivá na nohe. 
Lekári po roku liečenia roz-
hodli, že s tancom som defini-
tívne skončila. A mne sa zdalo, 

že skončil celý svet. Môj detský 
sen, ktorému som podriadila 
celý dovtedajší život a ktorý 
som žila skončil. To je život 
tanečníka. Vtedy mi pomoh-
la profesorka pedagogiky 
Oľga Markovičová: „Viera, to 
sú len lekári. Tú nohu vláčiš 
ty, počúvaj svoje telo.“ Všetci 
mi radili, že som ešte mladá 
nech idem študovať niečo iné 
tak som si vybrala pedago-
giku klasického tanca. Učím 
už 37 rok, z toho 27 rokov  
v Dome kultúry Lúky. Noha 

sa postupne dala do poriad-
ku, okrem špičiek spravím 
všetko a nesmiem nosiť opät-
ky. Mám prácu ktorú milujem  
a som šťastná, že ju môžem 
robiť. Učila som veľa detí, veľa 
ľudí, veľa rodín a manžel sa 
vždy desí keď sú voľby, že nám 
cesta bude trvať hodinu, lebo 
ZASE niekoho stretnem.“ 

Michaela Dobríková

foto: autorka, DK Lúky
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Máme radi stromy

Vďaka recyklácii je menší 
dopyt po ťažbe dreva v lesoch.  
V tom je celá ekologická poin-
ta nášho podnikania. Pred 
piatimi rokmi sa recyklácia 
dreva stala odpoveďou na 
našu otázku, ako si zarobiť 
na živobytie a zároveň robiť 
niečo, čoho pozitívny výsle-
dok bude jasne viditeľný.

Keď začínali, vyzbierali cca 
100 ton dreva mesačne, dnes 
je to desaťnásobne viac. Roč-
ne spracuje Bučina Eko cca 
20-tisíc ton drevného odpa-
du. Ak prirátame aj ďalšie 
firmy, ktoré sa zaoberajú trie-
dením odpadu a spracúvajú  
v menšej miere aj drevo, do-
staneme sa na Slovensku  
k cifre 40-tisíc ton. Nie je to 
veľa, no recyklácia dreva sa  
u nás ešte len rozbieha. 

Recyklácii škodí lacný vý-

Rovnako ako je možné recyklovať kov a plasty, možno recyklovať aj drevo. Všetok drev-
ný odpad – starý nábytok, okná, trámy, drevené obklady a dlážky - je možné opätovne 
spracovať a vyrobiť z neho drevotrieskovú dosku na výrobu nábytku či stavebných 
komponentov. Na západe to tak funguje už desiatky rokov. Pred piatimi rokmi sa traja 
mladí muži rozhodli, že je čas začať s tým aj na Slovensku. 
Dnes ich firma Bučina Eko zachráni až 15-tisíc stromov 
ročne. O tom ako, sme sa rozprávali s jedným 
z nich - Stanislavom Kubíkom.

DDD a IKEA Industry v Ma- 
lackách. Obe už pridávajú 
recyklát do dosiek, pričom 
jeho podiel pomaly zvyšu- 
jú na európsku úroveň. Sys-
tém triedenia a spracovania 
dopadu sa nedá vybudovať 
za deň. Ako však rastie po-
čet firiem, ktoré sa na ňom 

kup netriedeného odpadu, 
ktorý nemotivuje k triedeniu, 
hovorí S. Kubík. „Ak je jed-
noduchšie odviezť odpad na 
skládku na 30 eur za tonu, 
prečo sa obťažovať s triede-
ním? V západnej Európe sú 
ceny za netriedený odpad 
okolo 100 aj 200 eur za tonu. 
Za vytriedený odpad však za-
platia oveľa menej. Táto mo-
tivácia u nás zatiaľ chýba.“ 

Napriek tomu optimisticky 
dodáva, že v Bratislave sa mno- 
hé firmy, ale aj obyvatelia, 
vydali cestou ekológie a od-
pad triedia. Chváli Petržalku 
za veľmi dobre organizovaný 
zberný dvor na Čapajevo-
vej ulici, ktorý prevádzkuje 
Miestny podnik verejno-
prospešných služieb. S ním 
Bučina Eko spolupracuje od 
počiatku, takže, ak Petržalča-

podieľajú tak zároveň klesá 
potreba ťažby dreva.

V Bratislave je Bučina Eko 
jediná firma vyslovene za-
meraná len na spracovanie 
drevného odpadu. Potom sú 
firmy ako napríklad mestské 
OLO, ktoré robia iné druhy 
odpadov a v rámci nich aj 
drevo. Podľa slov S. Kubíka 
s nimi aktívne spolupracu-
jú a pomáhajú im ak treba, 
keďže sa na drevo vyslovene 
špecializujú a majú s ním 
najviac skúseností. V iných 
mestách, Žiline, Trenčíne  
a Nitre, riešia zber v spoluprá-
ci s miestnymi „odpadármi“, 
keďže tam drevného odpadu 
nie je toľko. Spracovaný ma-
teriál dodávajú okrem firiem 
na Slovensku i k susedom do 
Čiech a Rakúska.

Možno drevný odpad spra-
cúvať na drevotriesku aj 
opakovane? 

Určite áno, hoci, samo-
zrejme, nie do nekonečna. 
Vo fabrikách, kam náš spra-
covaný odpad vozíme, majú 
technológie ako vytriediť, čo 
sa ešte použiť dá a čo už nie. 
Takže, keď napríklad doslúži 
stôl, ktorý máme v kancelárii 
a ktorý je vyrobený z recyk-
látu, bude opätovne spraco-
vaný a možno sa k nám vráti 
ako skrinka či polica.“

Bučina Eko sa angažuje aj  
v medzinárodnom filmo-
vom festivale Ekotopfilm 
a tento rok podporili aj 
podujatie petržalského OZ 
Presadíme. 

Už z toho, čo robíme a aký 
je výsledok našej práce, je 
zrejmé, že máme radi stro-
my. Takže keď nás Mário 
Bošanský oslovil s tým, že vý-
sledkom projektu má byť vy-
sádzanie stromov a celkovo 
podpora zelene v Petržalke 
a starostlivosti o ňu, zaujalo 

nia svoj drevný odpad odvezú 
tam, je veľká šanca, že ho čaká 
ďalší život v podobe nábytku, 
ktorý vyrába napríklad IKEA 
či Decodom. 
 
Z čoho sa vyrába drevotries-
ková doska, ak sa nepoužíva 
recyklovaný drevný odpad? 

Bežne sa vyrába z vlákni-
ny – teda vyťaženého dreva, 
ktoré nebolo vhodné na píle-
nie, či už pre menší priemer, 
horšiu kvalitu a pod. Na zá- 
pade už bežne firmy vyrába-
jú drevotrieskové dosky z ma- 
teriálu, ktorý je sčasti z takejto 
vlákniny a sčasti z recyklo- 
vaného odpadu. Pričom ich 
pomer závisí od firmy a ďal-
šieho použitia produktu. Na 
Slovensku sú dve fabriky vy-
rábajúce drevotrieskový ma- 
teriál – zvolenská Bučina 
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nás to. Páčilo sa nám, že sa 
do projektu zapojil Daniel 
Hevier, že zainteresované 
boli aj deti a že šlo o podu-
jatie na miestnej úrovni. Je 
nám to sympatickejšie ako 
megalomanské akcie typu 
„zasadíme, urobíme PR ak-
ciu a ideme preč“. Radšej 
podporíme menšiu komu-
nitu, ktorá si stromy zasadí  
s tým, že sa o ne chce aj sta-
rať, pretože sú súčasťou jej 
životného priestoru. Bol by 
som rád, aby ľudia mysleli na 
to, že sa drevo dá recyklovať, 
pri tom, keď budú napríklad 
prerábať či vypratávať byt. 
Aby dali staré okná, skrine, 
zárubne či nečalúnené po-
stele bokom a nezmiešali ich 
s ostatným odpadom, keď ho 
budú viesť do zberného dvo-
ra. Aj to je spôsob ako aktív-
ne pomôcť chrániť stromy.

Nie všetko drevo, ktoré 

skončí na dvore Bučina Eko, 

je vhodné na ďalšie spraco-

vanie. Medzi 30 % menej 

kvalitného dreva, ktoré sa 

spracúva na štiepku na 

kúrenie, patrí napríklad 

aj bratislavská zeleň, ktorá 

bola z nejakého dôvodu vy-

rúbaná (zlý zdravotný stav, 

výstavba a pod). 
Keďže ide o celé kusy 

stromov, škrelo nás to a tak 

vznikol projekt material ba-
sic (viac na www.material-

basic.com). Jeho dušou je 
akademický sochár Richard 
Seneši, ktorý si priamo na 
našom dvore z odpadu po-
stavil dielňu a vyrába z toh- 
to dreva jednoduchý náby-
tok a doplnky do interiéru 
aj exteriéru domácností aj 
firiem. Snaží sa ukázať krá-
su dreva v čistých tvaroch  
a geometrických líniách. 
Drevo nijako nenatiera ani 
nelakuje, necháva ho v jeho 
základnej prirodzenej po-
dobe. Samozrejme, je to len 
menšia časť a nevieme takto 
vyriešiť všetok takýto odpad. 
Chceme ale aspoň časti dať 
šancu pokračovať ako kus 
nielen krásnej, ale aj užitoč-
nej súčasti ľudského života, 
keďže drevo je materiál, kto-
rý dokáže v miestnosti na-
príklad regulovať vlhkosť, do 
určitej miery aj teplo a zlep-
šiť akustiku. Zaujímavosťou 
je že, každý jeden kus ma na 
sebe GPS súradnicu a jeho 
majitelia sa môžu ísť pozrieť 
kde ten strom rástol. Teda 
má akýsi rodný list a naprí-
klad rodičia sa s deťmi môžu 
ísť pozrieť odkaľ pochádza 
ich lavička na obúvanie. 

Michaela Dobríková

Foto – autorka, archív 

Bučina Eko

Užívajte si Aupark naplno 
Vstúpte do vernostného programu 

Bez karty sa oberáte 
o množstvo výhod

S vernostnou kartou  
v ruke naberajú nákupy 
úplne nový rozmer. Celo-
ročné zľavy, darčeky k ná- 
kupu, osobitá starostli-
vosť. Stačí sa len preukázať 
členstvom dnes už vo viac 
ako 50-tich prevádzkach.  
Spestrením, ktoré ocenia 
nielen dámy, sú VIP služ-
by. K nim patrí MAKE-UP 
ADVICE, HAIR ADVICE 
či BEAUTY ADVICE – 
teda bezplatné poraden-
stvo s odborníkmi zna-

Priznajme si, my Petržalčania, chodíme do Auparku často. Je to na 
skok, vybavíme tam všetko na jednom mieste. Viete ale o tom, že 
centrum má aj svoj vernostný program? Pokiaľ ušiel vašej pozornosti 
je načase napraviť to. Ochudobňujete sami seba o hodinu parkova-
nia navyše zadarmo, zľavové nákupy, darčeky a bezplatné služby.

čiek M.A.C, GIO kadernícky 
salón a PROLOOK. Štvoricu 
služieb uzatvára konzultácia 
s osobným štylistom Alexom 
Lindovom. 

Majitelia kariet si okrem 
zliav pochvaľujú i výhody pria-
mo od centra. Jednou z nich 
je napríklad Eva: „Pri nakupo-
vaní častokrát stratím pojem 
o čase. Potom stŕpnem, keď 
vychádzam z garáže, či som 
neprekročila parkovací čas.  
V tom si spomeniem, že mám 
vernostnú kartu a s ňou mô-
žem parkovať o hodinu navy-
še zadarmo, čiže pohoda.“ 

Hodinou parkovania na-
vyše zadarmo sa zoznam 
výhod len začína. Mamič-
ky ocenia zľavu na vstup 
do priestranného detského 
kútika Time Out v zľave.  
V chladných mesiacoch zase 
poteší šatňa zadarmo. Če-
rešničkou sú VIP zóny počas 
podujatí, kde na vás okrem 
pohárika bubliniek čakajú aj 
rôzne darčeky – napríklad 
exkluzívna nákupná taška. 

Členom skôr 
ako napočítate do päť

Teraz to najdôležitejšie. 
Ako a kde sa do programu 
zaregistrovať? Pri najbližšej 
návšteve Auparku zájdite  
k infopultu. Ochotný perso-
nál s vami rýchlo vyplní do-
tazník a vystaví vám kartu 
priamo na mieste. Pokiaľ ste 
skôr „digitálny“ typ, môžete 
si kartu siahnuť do svojho 
smartfónu v rámci Aupark 
aplikácie. Informácie o člen-
stve nájdete aj na webstrán-
ke centra. 

(red.)

foto: Aupark Bratislava
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Sami proti sebe?!

I N Z E R C I A

ARTKINO ZA ZRKADLOM

CC CENTRUM

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ

DOM KULTÚRY LÚKY

 

 

hosť:  

Livin

2
0
1
7

Blues

´

hlavným partnerom podujatia a z verejných zdrojov festival 
podporil Fond na podporu umenia

tanečná skupina pod vedením



Čitatelia si požičali už 160 e-kníh 
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Obľúbená čitateľská súťaž
Mladí čitatelia sa môžu opäť zapojiť do 
obľúbenej súťaže Vráťme knihy do škôl, 
ktorej spoluorganizátorom je Bratislav-
ský samosprávny kraj. 

Čitatelia z materských, základných a stredných škôl 
tak môžu svoje práce posielať do súťaže až do 

konca marca. 
Súťaž Vráťme knihy do škôl odštartovala svoj 

šiesty ročník. Spoločne ju organizujú Bratislavský 
samosprávny kraj, ABCknihy.sk a vydavateľstvá IKAR  
a Raabe. Hlavným cieľom projektu je podpora čítania 
u detí a mládeže a vzbudenie ich záujmu o literatúru. 

V termíne od 1. februára do 31. marca tak môžu 
mladí čitatelia z materských, základných a stredných 
škôl posielať krátky text o prečítanej knihe, ktorú si 
sami zvolili. Stačí v texte objasniť dôvody, pre ktoré 
si vybrali konkrétnu knihu a popísať, čo im dielo pri-
nieslo. Škôlkari nakreslia obrázok na základe učiteľom 
alebo inou osobou prečítaného textu. Žiaci I. stupňa 
základných škôl môžu poslať buď text, obrázok, alebo 
oboje.

Víťazi budú vyžrebovaní z príspevkov od čítajúcich 
detí a mládeže, a to v jednotlivých kategóriách, pre 
ktorých je pripravených viac ako 60 cien. Mladí čita-
telia budú súťažiť o elektronické čítačky, balíčky kníh, 
ale aj o výlet do Bruselu. Najaktívnejšia škola získa 
odborné publikácie od vydavateľstva Raabe. Ocenení 
budú aj Knižní anjeli, ktorí vedú mládež k literatúre. 
Na túto cenu navrhujú študenti knihovníka, učiteľa 
slovenského jazyka či vychovávateľa, ktorý u žiakov 
podporuje záujem o čítanie.

Do súťaže sa možno zapojiť na webovej stránke 
www.vratmeknihydoskol.sk, kde sú uvedené aj 
podrobné informácie a pravidlá.

(upr)

Desaťtisíce divákov v Bratislave 
doteraz videli úžasné predstave-

nia Cirque du Soleil, ktoré prezentujú 
spojenie gymnastického majstrovstva, 
nádherných kostýmov, pútavého prí-
behu a jedinečnej živej hudby. Cirque 
du Soleil je cirkus, v ktorom nemá 
miesto drezúra zvierat, svoje ume-
nie predvádzajú artisti na zemi aj vo 
výškach, z čoho divákom tuhne krv  
v žilách. Nádherné predstavenia očari- 

li celý svet a Slovensko je pravidelnou 
zastávkou Cirque du Soleil na ich sveto-
vom turné. Po dvoch rokoch sa môžete 
opäť tešiť na ďalšie vystúpenie, aké tu 
ešte nebolo. Varekai mal svetovú pre-
miéru v Montreale v roku 2002. Odvte-
dy sa predstavil v 130 mestách 23 krajín 
a videlo ho dovedna 10 miliónov divá-
kov. Medzinárodné zoskupenie tvorí 
50 špičkových akrobatov, hudobníkov, 
spevákov a postáv z 19 krajín sveta.
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K U LT Ú R A

Tentoraz k nám slávny cirkus zavíta so šou Varekai.  
Od 27. do 30. apríla si môžete užiť fantastický artistický 
cirkus v siedmich jedinečných predstaveniach na Zim-
nom štadióne Ondreja Nepelu. 

CIRQUE DU SOLEIL 
opäť v Bratislave!

Možnosť požičať si knižku z pohodlia domova využilo do konca minulé-
ho roka 70 čitateľov. 

Túto modernú, novú službu 
poskytuje Miestna kniž-

nica Petržalka od vlaňajšieho 
septembra. A kto nemá doma 
čítačku e-kníh, môže si ju po-
žičať v pobočkách knižnice na 
Vavilovovej 26, Prokofievovej 5 
a Turnianskej 10. Elektronické 
knihy majú v porovnaní s kla-
sickými tlačenými niekoľko vý-
hod, napríklad skladnosť alebo 
možnosť dodatočných úprav. 
Nevýhodou je len potreba špe-
ciálneho zariadenia. 

Dĺžka výpožičky je 21 dní, po 
uplynutí tejto doby sa výpožička 
automaticky zablokuje. E-knihu 
nie je možné predčasne vrátiť a 
čitateľ môže mať zároveň poži-
čané dva tituly.

Výpožička e-kníh je bezplat-
ná pre všetkých registrovaných 
čitateľov, ktorí nemajú voči 
knižnici žiadnu dlžobu. Pre 
túto jedinečnú službu petržal-
ská knižnica spustila na stránke 
knižnice nový on-line katalóg 
Carmen s moderným farebným 

dizajnom, ktorý umožňuje po-
žičiavanie elektronických kníh. 
V ponuke je asi 2 630 kníh rôz-
neho žánru beletrie a nechýbajú 
ani knihy odborné a populárno-
náučné. Tento balík kníh sa ak-
tualizuje a dopĺňa o novinky na 
knižnom trhu. 

Podrobný postup a kroky pri 
uskutočnení výpožičky je k dis-
pozícií na stránkach knižnice 
www.kniznicapetrzalka.sk.

(mp) 

foto: archív 
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 Polícia upozorňuje Jednou vetou

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, bezplatné osobné konzultácie ani platené 

právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, na-

koľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

(dnes o autoškolách)

Na ceste za vodičským preukazom 
Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie kaž-
dý sa dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore 
prinášame základné informácie o tom - ktorom právnom predpi-
se. V prípade nejasností alebo praktickej potreby radi odpovieme 
na vaše konkrétne otázky.

§ Tabuľa, monitor aj modely 
 Technickým a technologickým zariadením určeným na prevádzko-

vanie autoškoly sú výcvikové vozidlá, autocvičisko, alebo niektorá 
z nasledujúcich kombinácií: autocvičisko a trenažér, autocvičisko a 
náhradná výcviková plocha, trenažér a náhradná výcviková plocha, 
autocvičisko, trenažér a náhradná výcviková plocha a učebné po-
môcky. V zmysle vyhlášky o autoškolách, ktorou sa vykonáva zákon 
č. 93/2005 Z.z. o autoškolách, učebňa musí umožňovať teoretickú 
výučbu, praktickú údržbu, výcvik na trenažéri a musí mať taký roz-
mer, aby na každého účastníka kurzu pripadla plocha najmenej 1 m2, 
najmenej 8 m2 na inštruktora autoškoly a na učebné pomôcky pri te-
oretickej výučbe, 12 m2 na inštruktora autoškoly a na učebné pomôc-
ky pri praktickej údržbe. Učebnými pomôckami sú tabuľa na písanie 
alebo výpočtová technika slúžiaca na zabezpečenie praktickej výuč-
by, hmotné alebo virtuálne modely dvojtaktného a štvortaktného 
motora, palivovej, elektrickej a brzdovej sústavy, zážihového a vzne-
tového motora, prevodovky a spojky. Na zabezpečenie praktickej 
prípravy musí byť učebňa vybavená pracovnými stolmi a stoličkami 
pre všetkých súčasne prítomných účastníkov kurzu, učebnými po-
môckami a schváleným typom identi7kačného zariadenia učebne.

§ Jazda na autocvičisku 
 Autocvičisko musí byť vybavené spevnenou plochou, pričom naj-

menej jedna komunikácia musí byť priama a dlhá najmenej 70 m s 
asfaltovým, betónovým alebo dláždeným povrchom, ďalej kužeľmi a 
rádiopovelovým zariadením umožňujúcim spoľahlivú komunikáciu 
medzi inštruktorom a účastníkom kurzu. Náhradná výcviková plocha 
musí byť vybavená spevnenou plochou, pričom najmenej jedna ko-
munikácia musí byť priama a dlhá najmenej 70 m s asfaltovým, betó-
novým alebo dláždeným povrchom alebo 50 m s asfaltovým, betóno-
vým alebo dláždeným povrchom a kužeľmi.

§ Elektronická triedna kniha 
 Kurz sa skladá z výučby teórie a z praktického výcviku. Vyučovacia ho-

dina výučby teórie a praktického výcviku trvá 45 minút, pričom v jed-
nom dni nesmie výučba a výcvik jedného účastníka kurzu trvať dlh-
šie ako deväť vyučovacích hodín. Začatie, trvanie, štruktúra a obsah 
kurzu sa dohodne medzi prevádzkovateľom autoškoly a žiadateľom 
pred začatím kurzu. Inštruktor autoškoly a účastník kurzu potvrdzujú 
svoju účasť na výučbe teórie, praktickom výcviku v údržbe vozidla, 
praktickom výcviku na trenažéri a praktickom výcviku vo vedení mo-
torového vozidla na príslušných identi7kačných zariadeniach.

§ Jeden rok a dosť! 
 Trvanie vodičského kurzu je najviac 12 mesiacov odo dňa začatia. 

Výučba teórie zahŕňa predpisy o cestnej premávke, teóriu vede-
nia vozidla, zásady bezpečnej jazdy, základy konštrukcie vozidiel  
a ich údržby. Denne môže výučba teórie v skupinách trvať najviac 
jeden vyučovací celok trvajúci tri vyučovacie hodiny. V jednej skupi-
ne môže byť najviac 30 účastníkov kurzu na jedného inštruktora. Ak 
účastník vodičského kurzu vymešká viac ako 20 % z predpísaného 
počtu výučby teórie, chýbajúce vyučovacie hodiny sa nahradia indivi-
duálne s inštruktorom autoškoly alebo v novom kurze. Praktický výcvik 
vodičského kurzu zahŕňa výcvik v údržbe vozidla a výcvik vo vedení 
vozidla. Výcvik vo vedení vozidla sa skladá z výcviku na trenažéri alebo 
na autocvičisku alebo na náhradnej výcvikovej ploche a z výcviku v 
cestnej premávke. Denne môže praktický výcvik trvať najviac jeden 
výcvikový celok trvajúci šesť hodín v údržbe vozidla, dve vyučovacie 
hodiny na trenažéri, autocvičisku, náhradnej výcvikovej ploche alebo 
tri vyučovacie hodiny výcviku v cestnej premávke. Ak autoškola nevy-
konáva kurz prvej pomoci účastník kurzu je povinný preukázať absol-
vovanie kurzu prvej pomoci u inej akreditovanej osoby.

 Polícia upozorňuje Zákony v každodennom živote  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 
Viac či menej 
výhodná?
Ako dôchodca by som sa 
rád zamestnal, ale iba na 
dohodu. Neviem aká by 
bola pre mňa výhodnej-
šia, aby som sa mohol so 
zamestnávateľom dohod-
núť. Sused mal takú robo-
tu a bol s ňou spokojný.  

Penzista Igor (chello.sk)

Pieta bez fám 
Ľudovít (gmail.com): 
Zaobchádzanie so zosnulými upravuje Zá-
kon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v plat-
nom znení. Prevádzkovateľ pohrebnej služby 
je povinný prevziať bez zbytočného odkladu 
na požiadanie obstarávateľa pohrebu ľudské 
pozostatky (zosnulého), ak je úmrtie dolože-
né listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým 
hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý 
vykonal prehliadku mŕtveho tela. Prehliada-
júci lekár je povinný bezodkladne oznámiť 
úmrtie príslušnému matričnému úradu, pri 
podozrení, že úmrtie bolo spôsobené trest-

Ako vyplýva zo zákonní-
ka práce, zamestnávateľ 

môže výnimočne uzatvárať 
dohody o prácach vykoná-
vaných mimo pracovného 
pomeru. Vo vašom prípade 
prichádza do úvahy dohoda 
o vykonaní práce alebo do-
hoda o pracovnej činnosti. 

V dohode o vykonaní práce 

musí byť vymedzená pracovná 
úloha, dohodnutá odmena za 
jej vykonanie, doba, v ktorej sa 
má pracovná úloha vykonať a 
rozsah práce, ak jej rozsah ne-
vyplýva priamo z vymedzenia 
pracovnej úlohy. Základným 
obsahom takejto dohody je 
teda vykonanie určitej ojedi-
nelej pracovnej úlohy, ktorá 

je vymedzená výsledkom 
práce a rozsahom 350 ho-
dín v kalendárnom roku. Na 
základe dohody o pracovnej 
činnosti možno vykonávať 
pracovnú činnosť v rozsahu 
najviac 10 hodín týždenne. 
Musí v nej byť uvedená do-
hodnutá práca, odmena za 
vykonanú prácu, dohodnu-
tý rozsah pracovného času 
a doba, na ktorú sa dohoda 
uzatvára. Dohoda o pracov-
nej činnosti sa uzatvára na 
určitú dobu, najviac na 12 
mesiacov. Obe spomenuté 
dohody musia mať písom-
nú formu, inak sa považujú 
za neplatné. Dohody o prá-
cach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru si 
nevyberá žiadateľ o prácu 
podľa ich výhodnosti, ale 
vyplývajú z potrieb a požia-
daviek zamestnávateľa.

ným činom alebo samovraždou, alebo ak 
ide o úmrtie cudzieho štátneho príslušníka, 
aj polícií. V tejto súvislosti je každý povinný 
poskytnúť prehliadajúcemu lekárovi informá-
cie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu. 
Prehliadkou mŕtveho tela sa zisťuje smrť, jej 
čas a príčina. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú 
uložené v chladiacom zariadení, sa musia po-
chovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred 
uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské po-
zostatky uložené v chladiacom zariadení, sa 
musia pochovať do 14 dní od úmrtia, okrem 
prípadov v zákone stanovených. Neverte kaž-
dej „dôvernej“ informácií. Problémy, ktoré ste 
spomenuli, sa nezakladajú na pravde..

Ohlasovanie prechodného pobytu
V Bratislave som si našla prácu podľa mojich pred-
stáv, ale trvalý pobyt mám v Zlatých Moravciach, kde 
bývam spolu s rodičmi. Priateľ z detstva mi povedal, 
že môžem bývať v jeho garsónke, ktorá mu zostala 
po rozvode, on je dlhodobo v zahraničí. Poprosila by 
som vás, keby ste mi poradili, ako je to s prihlasova-
ním sa k pobytu, kam sa mám prihlásiť a za aký čas 
po nasťahovaní sa do bytu. Ďakujem.    

Katka (zoznam.sk)

Prechodný pobyt je pobyt 
občana mimo miesta tr-

valého pobytu, kde sa občan 
dočasne zdržiava, ak má trvať 
viac ako 90 dní. V zmysle záko-
na č. 253/1998 Z. z. o hlásení 
pobytu občanov Slovenskej 
republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v plat- 

nom znení, má občan právo 
ohlásiť ohlasovni v mieste svoj-
ho prechodného pobytu začia-
tok, miesto a predpokladanú 
dobu prechodného pobytu. 
Ako vyplýva z citovaného záko- 
na, občan sa v danej lehote mô- 
že prihlásiť k prechodnému po-
bytu. Vaša priateľka vám v tom- 

to prípade neporadila správ-
ne, občan už nie je povinný 
prihlásiť sa na prechodný 
pobyt, aj keď spĺňa zákonom 
dané podmienky na prihlá-
senie. V prípade, ak využijete 
svoje právo, ste pri hlásení 
prechodného pobytu povin-
ná predložiť platný občiansky 
preukaz alebo potvrdenie o 
občianskom preukaze, písom-
ný súhlas priateľa (za predpo-
kladu, že byt je v jeho vlastníc-
tve) s prechodným pobytom 
v jeho byte s osvedčeným 
podpisom vlastníka a doklad 
o vlastníctve k predmetnej 
nehnuteľnosti. Po splnení 
podmienok ohlasovňa vydá 
na vaše požiadanie potvrde-
nie o prechodnom pobyte za 
správny poplatok päť eur. 
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Stačila chvíľa nepozornosti  

na zľadovatenej vozovke... 

Ilustračné foto: 

(archív polície)

K R I M I

Vlaňajší rok bol ďalším v rade, v ktorom 
poklesol počet trestných činov, pričom 
sa, i keď nie vo všetkých ukazovateľoch, 
udržal trend rastu objasnenosti.

Dušan
GABRIŠ 
(53)

z Bratislavy 

Popis osoby: podlhovastá tvár, 

vysoké čelo, krátke tmavé prešedi-

vené vlasy a modré oči.

Popis oblečenia: nezistený.

Zvláštne znamenie: Na menova-

ného vydal Okresný  súd   Bratisla-

va  III. príkaz  na  zatknutie pre pre-

čin zanedbania povinnej výživy.

   Krimifórum

Smrteľný pád 

Pod oknami bytového domu 

na Blagoevovej ulici našli telo 

muža (57) bez známok živo-

ta. Privolaný lekár konštatoval 

smrť, polícia začala v tejto sú-

vislosti trestné stíhanie vo veci 

prečinu usmrtenia. 

Polícia opakovane apeluje na 

vodičov, aby aj pri prechádzaní 

cez železničné priecestie boli 

mimoriadne opatrní a dodržia-

vali pravidlá cestnej premávky. 

Pred vstupom na železničné 

priecestie je nevyhnutné sa 

presvedčiť, či je možné bez-

pečne ho prejsť. Vodič nesmie 

vchádzať na železničné prie-

cestie, ak situácia na ňom ale-

bo za ním mu nedovoľuje, aby 

ho bezpečne prešiel a v jazde 

pokračoval.

Každá hodina priniesla 

osem deliktov  

Tak ako v predchádza-
júcom roku ide opä-

tovne o najlepšie výsledky 
od vzniku samostatnej Slo-
venskej republiky v roku 
1993. Podľa vyjadrenia šéfa 
rezortu vnútra je vývoj bez-
pečnostnej situácie na Slo-
vensku uspokojujúci a opti-
mistický. Je dobré, i keď nie 
uspokojujúce, že štatistiky 
kriminality vlani zaevido-
vali „iba“ 69 635 deliktov, čo 
je o 3 528 trestných činov 
menej ako v roku 2015, pri-
čom celková objasnenosť 
bola nad 50 percent. 

Štatistiky kriminality, 
celkovo i z pohľadu jed-
notlivých druhov trest-
ných činov, majú s menšími 
výkyvmi už roky klesajúci 
trend. Netreba však opo-
menúť fakt, že čísla šta-
tistiky predstavujú iba 
zistenú, nie latentnú kri-
minalitu. Pre zaujímavosť 
- v roku 2014 si delikventi 
na svoj vrub pripísali každý 
deň necelých 223 deliktov 
– čo hodina to desať trest-
ných činov. V roku 2015 
štatistiku trestnej činnosti 
páchatelia obohatili denne 
takmer o dvesto delik-
tov, čo prerátané na hodi-
nový interval predstavo-
valo niečo viac ako osem 
trestných činov. Vlaňajšie 
čísla prepočítané na drobné 
predstavujú denne 191 spá-
chaných deliktov, čo je 
pri pohľade cez hodinový 
interval menej ako osem 
spáchaných trestných či- 
nov, teda takmer rovnaký 
ako rok predtým. 

Pokiaľ ide o násilnú kri-
minalitu, v roku 2015 polí-
cia zaznamenala 5 686 
trestných činov, za rok 2016 
pribudlo do registra 6 382 
spáchaných deliktov, čo je 
o 696 kriminálnych prípa-
dov viac ako vlani. Dôvo-
dom má byť vyššia aktivita 
polície, ktorá v spolupráci 

s prokuratúrou začala do- 
máce násilie posudzovať 
prísnejšie. Celkovo mala 
550 prípadov, v roku 2015 
štatistika zaevidovala v ro- 
dine alebo v domácnosti 
272 prípadov psychického, 
fyzického alebo sexuálneho 
násilia. Polícia objasnila 75 
percent, čím zostala v ob- 
jasnenosti na rovnakom 
percente ako rok predtým.  
V roku 2015 sme zaevi-
dovali 48 vrážd, čo je o 24 
menej ako v roku 2014, 
pričom sa polícií podarilo 
objasniť 67 percent. Vlani 
sa ich udialo 60, o dva-
násť viac ako v roku 2015. 
Objasnených bolo 43, spolu 
s nimi aj 20 starších vrážd. 
Pri porovnaní s rokom 
2006, kedy sme zazname-
nali na Slovensku 89 vrážd, 
sa vlaňajšok na prvý pohľad 
javí veľmi uspokojivo. Za- 
tiaľ čo v roku 2014 pri-
šla v našej krajine násilne 
o život v priemere každý 
piaty deň jedna osoba, o 
rok neskôr sa počet dní 
bez zaznamenanej násilnej 
smrti zvýšil na takmer 
osem. Vlani násilnou smr-
ťou zomrel človek každý 
šiesty deň, políciou porov-
návaný rok 2006 zaevido-
val násilnú smrť každé štyri 

Popis osoby: okrúhla tvár, krátke 

tmavé vlasy s lysinou na vrchu 

hlavy, hnedé oči, nosí okuliare.   

Popis oblečenia: nezistený

Na menovaného vydal Okresný 

súd Bratislava II.  príkaz na zatknu-

tie pre trestný čin sprenevery.

Polícia upozorňuje

Z bloku polície

Dušan
BENKO
(52)

z Bratislavy   

Dávid
FUNTÁL 
(35)

z Bratislavy

Viete, že...

... v čase od 24. 1. do 7. 2. na-

hlásili v našom kraji krádež 

17 motorových vozidiel,  

z toho v Petržalke 4 (Tupole-

vova, Belinského, Bradáčo-

va, Námestie hraničiarov)? 

V noci zlodeji potiahli 15  

a cez deň dve autá, ukrad-

li aj jeden skúter. V dňoch  

28. 1., 4. a 5. 2. krádež auta 

nehlásili. 
Popis osoby: podlhovastá tvár, 

vyholená hlava a bledé oči. 

Popis oblečenia: nezistený 

Na menovaného vydal Okresný 

súd Bratislava V. príkaz na zatknu-

tie pre prečin zanedbania povin-

nej výživy.  

Kriminálna polícia sa obracia 
na občanov so žiadosťou o 
pomoc pri pátraní po týchto 
osobách. Akékoľvek informá-
cie oznámte na najbližšom 
policajnom útvare alebo 
na bezplatnom telefónnom 
čísle 158, prípadne na e-mail 
patranie@minv.sk. 

dni. Oproti roku 2015 kedy 
bolo 539 lúpeží so 65-per-
centnou objasnenosťou, 
vlaňajšok zaznamenal cel-
kom 526 lúpeží pričom 
polícia zvýšila objasnenosť 
na 67,49 percenta. Lúpež-
níci si vybrali aj desať bánk, 
z toho v Bratislave ich pre-
padli osem. 

Bez akýchkoľvek pochyb-
ností si pozornosť zaslúži 
majetková trestná činnosť. 
Pokiaľ v roku 2015 bola na 
úrovni 29 094, vlani klesla 
o 1 654 trestných činov. 
Napriek poklesu sa majet-
ková trestná činnosť na cel-
kovej kriminalite podieľa 
bezmála 40 percentami, čo 
len potvrdzuje známy fakt, 
že Slovensko stále ponúka 
malým i väčším zlodejom 
možnosti ako iných okrad-
núť. Z celkového počtu ma- 
jetkovej kriminality bolo  
6 260 krádeží vlámaním, 
vykradnutých bolo 1 764 
bytov a chát a približne rov-
naké množstvo áut. Polícia 
vlani zaznamenala aj 14 895 
ekonomických trestných 
činov, čo je oproti roku 
2015 takmer o osemsto prí-
padov menej. Extrémizmus 
sa dal počuť v 58 prípadoch, 
pričom v roku 2015 ich bolo 
takmer o polovicu menej. 
Objasnenosť trestných 
činov sa v tomto prípade 
pohybuje nad hranicou 36 
percent, čo je za súčasných 
podmienok veľmi nízke 
číslo. Polícia má v tomto 
prípade čo doháňať. K šta-
tistickým údajom za rok 
2016 v porovnaní s pred-
chádzajúcim obdobím sa 
ešte vrátime. 

Stranu pripravil 

Jaroslav Gründler 

grundler@chello.sk
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Duel medzi Jokeritom 
Petržalka a PROTEF 

Považská Bystrica túto ne-
deľu v zrenovovanom stán-
ku na Tematínskej ulici   
odštartoval zároveň jarnú 
kapitolu extraligy. Winter 
Classic ponúkol okrem zaují-
mavého merania síl aj bohatý 
program. Na návštevníkov 
čakala tombola a zabavilo ich 
aj vystúpenie známeho petr-
žalského rapera Molocha, 
bol prítomný DJ a tiež mažo-
retky. Pred zápasom sa hrala 
slovenská hymna. Jokerit po-
čas celého súboja bol lepším 
a iniciatívnejším mužstvom. 
Na začiatku druhej tretiny v 
rozpätí niekoľkých sekúnd 
strelil dva góly a hoci hostia 
rýchlo znížili, v ďalšom prie-
behu vyjadril svoju prevahu 
ešte štyrmi zásahmi.      

„Do zápasu sme vstúpi-
li veľmi dobre, nedokázali 
sme sa však gólovo presadiť. 
Našťastie, v druhej tretine 
sme strelecky zabrali, z ví-
ťazstva máme všetci veľkú 
radosť. Do zápasu sme išli 
s jasným cieľom naplno 
bodovať, oplatilo sa dobre 
makať. Celé mužstvo poda-
lo výborný kolektívny výkon, 
individuálne sa najviac pre-
sadil Kováč. Dobre sme sa 
pripravili takticky, teší ma, 
že strelecky zabrali všetky 
tri útoky. Súťaž je veľmi vy-
rovnaná, ideme od zápasu  
k zápasu, pred sebou máme 
doma ťažké dvojkolo Kež-
marok a Svidník. Vo svojom 
prostredí sme však silní, 
takže si veríme. Potešila ma 
tiež pekná návšteva, aj toto 
podujatie vyšlo veľmi dobre.  

Extraliga expanduje, Win-
ter Classic chceme usporia-
dať aj v iných častiach Slo-
venska, hrať sa bude nielen 
v Petržalke,“ vraví Andrej 
Augustín, marketingový zá-
stupca HEL a generálny ma-
nažér Jokeritu.    

Jeden z najlepších hráčov 
Jokeritu bol Radoslav Kováč, 
autor dvoch gólov: „Na na-
šej hre v prvej tretine bola 
cítiť tvrdá zimná príprava, 
keď sme mali drevené ruky 
a ťažké nohy. Súperi sa na-
vzájom oťukávali, druhá 
tretina z našej strany bola 
výborná. Roztrhlo sa vrece s 
gólmi, škoda, že sme dosta-
li zbytočný druhý gól počas 
presilovky hostí. Keď chce-
me postúpiť do play-off, tak 
musíme už iba vyhrávať, 
takže verím, že sa nám bude 
čo najviac dariť. Vo Winter 
Classic vyhrávame, je to 
dobrá akcia,“ povedal nám 
urastený útočník.
Jokerit Petržalka – PRO-

FET Považská Bystrica 6:2 
(0:0, 5:2, 1:0). Góly za Joke-
rit:  19. Sodoma, 19. Metz- 
ner, 23. a 25. Ra. Kováč, 27. 
Kurtin, 33. Virág.

Milan Valko
foto: Ján Luky  

zvládol ďalší zápas Winter Classic  

  Jokerit

Prvý ročník zápasu Winter Classic 
hokejbalovej extraligy seniorov Jokerit 
Petržalka – PROTEF Považská Bystrica 
zanechal v aktéroch ešte krajšie emócie 
ako ten nultý, ktorý sa 21. novembra 
2015 tiež hral v Petržalke a pri Veľkom 
Draždiaku narazili na seba  Jokerit a 
Nitrianski Rytieri (3:2 vyhral Jokerit).

Starostovia sú za jednorazovú 
platbu miestneho poplatku za rozvoj
Miestny poplatok za rozvoj, ktorý vyrubia bratislavské mest-

ské časti na základe vydaného stavebného povolenia, by mal 

stavebník zaplatiť jednorazovo v lehote určenej všeobecne 

záväzným nariadením (VZN). Starostovia sa na tom zhodli na 

zasadnutí Regionálneho združenia mestských častí hlavného 

mesta SR Bratislavy.

Starostovia na rokovaní združenia ventilovali skúsenosti so schva-

ľovaním VZN o miestnom poplatku za rozvoj v jednotlivých mest-

ských častiach. Tie potvrdzujú očakávania, ktoré odzneli na zasadnutí 

združenia v januári. Predovšetkým, že niektoré miestne zastupiteľstvá 

budú chcieť pri rozhodovaní o sadzbách za jednotlivé druhy stavieb 

v rámci VZN zohľadniť špeci/ká svojej mestskej časti. A to napriek 

tomu, že regionálne združenie odporučilo prijať jednotné sadzby 

na území celého mesta, aby nevznikol zbytočný chaos. Odporúča-

né sadzby obsahuje VZN o miestnom poplatku za rozvoj, ktoré bra-

tislavské mestské zastupiteľstvo schválilo v decembri 2016. Odlišné 

od nich schválili napríklad miestne zastupiteľstvá v Záhorskej Bystrici, 

Lamači, Devínskej Novej Vsi. Niektoré mestské časti uvedené nariade-

nie ešte neprijali.

 Uznesenie združenia o jednorazovej platbe vyrubeného miest-

neho poplatku za rozvoj je odpoveďou na požiadavky niektorých 

potenciálnych investorov o rozdelení poplatku do viacerých platieb. 

„Developeri chcú platiť na etapy, napríklad 20 až 30 percent by chceli 

zaplatiť až po kolaudácii,“ podelil sa o svoju skúsenosť predseda regi-

onálneho združenia, starosta mestskej časti Záhorská Bystrica, Jozef 

Krúpa. Takáto prax by však mohla predstavovať vážne riziká. „Môže 

sa stať, že pôvodný stavebník odstúpi stavbu inému, a ak poplatok 

nebude zaplatený hneď, bude problém,“ upozornil starosta Petržalky 

Vladimír Bajan. 

 Miestny poplatok za rozvoj má byť odvádzaný do fondu zriade-

ného špeciálne na tento účel. Podľa starostu Bajana s prostriedkami 

fondu by sa malo zaobchádzať rozumne. Ako povedal, Petržalka si 

chce nechať vo fonde až 50-percentnú pohotovostnú rezervu hlavne 

pre prípad, že niektorá povolená stavba by sa nerealizovala v celom 

rozsahu a časť vybraného poplatku by bolo treba investorovi vrátiť. 

Podľa starostov rovnako opatrne by sa mal správať aj magistrát hlav-

ného mesta, ktorý z poplatku dostane 32 percent.

 Na rokovaní regionálneho združenia starostovia očakávali prí-

tomnosť primátora Bratislavy Iva Nesrovnala. Jeho prítomnosť bola 

žiaduca predovšetkým v súvislosti s pripravovanou novelou zákona  

o Bratislave, ktorú primátor na tlačovej konferencii 6. februára avizoval 

ako jednu z priorít bratislavského magistrátu v tomto roku. Keďže pri-

mátor na rokovanie neprišiel, regionálne združenie ho osloví listom. 

V ňom združenie pripomína primátorovo vyjadrenie, že pripravovanú 

novelu zákona o Bratislave plánuje prerokovať so zástupcami Vlády 

SR a poslancami Národnej rady SR. Zároveň upozorňuje, že nastave-

nie dôstojných podmienok pre /nancovanie Bratislavy ako hlavného 

mesta je aj dlhodobou prioritou regionálneho združenia mestských 

častí Bratislavy. Podľa starostov je však neprípustné pripravovať také-

to zásadné zmeny bez účasti predstaviteľov samosprávy mestských 

častí. Primátora preto žiadajú, aby ich informoval o obsahu pripra-

vovanej novely. „Veríme, že spoločne posunieme možnosti riešenia 

tohto zásadného problému Bratislavy a prispejeme k spravodlivému 

(nancovaniu nášho mesta pre zlepšenie životných podmienok Brati-

slavčanov,“ stojí v závere listu.

Alžbeta Klesnilová, Tlačová tajomníčka RZ MČ BA

Prehľad schválených sadzieb miestneho poplatku za rozvoj v jednotlivých MČ 

 Devín Devínska  Dúbravka Lamač Ružinov Staré  Vajnory Záhorská
  Nová Ves    Mesto  Bystrica

Stavby na bývanie 35 18 35 15 35 35 35 35

Pôdohospodárske 
stavby 10 10 10 10 10 10 10 10

Priemyselné stavby  35 20 25 25 35 25 35 35

Stavby na ostatné 
podnikanie 35 20 35 35 35 35 35 35

Stavby na ostatné 35 20 35 25 35 35 35 35

Zdroj: Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy
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„Dostihový šport sa v 
posledných rokoch 

stále viac globalizuje a tento 
trend je akceptovaný aj na 
Závodisku, ktoré je spolo-
čensky významnou testačnou 
centrálou nášho rezortu,“ 
uviedla ministerka pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka 
SR Gabriela Matečná. „Som 
hrdá na to, že tento jedineč-
ný areál patrí do pôsobnosti 
nášho rezortu a naším cieľom 
je ho zveľaďovať.“ Ministerka 
zároveň vylúčila akékoľvek 
aktivity, ktoré by viedli k od-
predaju areálu či samotného 
štátneho podniku.

„Náš podnik v súčasnosti 
realizuje audit zameraný na 
inventarizáciu hnuteľného a 
nehnuteľného majetku ako 
aj audit procesov riadenia a 
obstarávania,“ uviedol Ľuboš 
Chmelár, ktorý je poverený 
výkonom funkcie riaditeľa. 
„Azda najväčším problémom 
je nedostavaná tribúna, do 
ktorej bolo doteraz investo-
vaných takmer 1 milión eur 
a šesť rokov stojí nezakonzer-
vovaná.“ Štátny podnik Závo-
disko spolu s ministerstvom 
budú hľadať zdroje na dofi-
nancovanie výstavby. Potreba 
finančných zdrojov sa odha-
duje približne na úrovni 2,5 
milióna eur.

Ministerka pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka kon-
com minulého roka poverila 
riadením podniku Ľuboša 
Chmelára, ktorý je rešpekto-

vaným manažérom s 25-roč-
nými medzinárodnými skúse-
nosťami v priemysle, obchode, 
finančníctve a agropriemysle. 
Ministerstvo pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR záro-
veň koncom januára vyhlásilo 
na funkciu riaditeľa štátneho 
podniku riadne výberové ko-
nanie. Uzávierka prihlášok je 
25. februára. Ministerstvo od 
nového manažmentu Závo-
diska, š.p. očakáva zlepšenie 
hospodárenia podniku ako aj 
realizáciu dlhodobo odkla-
daných nevyhnutných opráv. 
Veľkou výzvou je hľadanie 
nových príjmov, zvýšenie 
návštevnosti, lepšie využitie 
areálu a organizovanie nových 
atraktívnych podujatí.

 „Závodisko si za vyše štyri 
desaťročia činnosti aj vďaka 
podpore agrorezortu vydoby-
lo rešpektovanú pozíciu, ale 
zároveň sa chceme posunúť 
ďalej,“ uviedla ministerka Ga-
briela Matečná. „V súčasnosti 
je Závodisko garantom tur-
fového diania na Slovensku, 
ale tiež dôležitým spoločen-
ským centrom hlavného mes-
ta. Dostihy sa stali jedným z 
najobľúbenejších športových 
podujatí v Bratislave. Neza-
nedbateľnú úlohu zohráva aj 
pri propagácii agrorezortu a 
Slovenska v zahraničí.“

Tohtoročná dostihová se-
zóna sa začne 9. apríla.

 Michal Feik,
odbor komunikácie 

a marketingu

Závodisko 
čakajú nové výzvy 
Atraktívnejšie podujatia, zlepšenie hos-
podárenia, nový manažment. To sú oča-
kávania Ministerstva pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR od nového vedenia petr-
žalského Závodiska. 

Zatiaľ v príprave bez víťazstva

Futbalisti FC Petržalka akadé-
mia v príprave na jarnú časť 
IV. ligy odohrali ďalšie pria-
teľské zápasy. S juniormi ŠK 
Slovan prehrali na ich pôde 
0:5, doma remizovali  s FC Ro-
hožník 1:1, prehrali s OFK Mal-
ženice 3:4 a naposledy s FK 
Inter Bratislava 3:5. Žltočierni 
vyhrávali dokonca už päť-
gólovým rozdielom, FC však 
mohutným ;nišom znížil na 
konečných 3:5. Pre zranenia 
a chorobu nemala trénerská 
dvojica Tóth – Boďo k dispozí-

www.pizzeria-pirko.sk

cii osem hráčov kádra (Marko, 
Boďo, Nespešný, Kusý, Valent, 
Walla, Zemeš a Had). ,,Pre nás 
to bol veľmi poučný zápas, 
presvedčili sme sa, že o sú-
ťaž vyššie sa hrá futbal oveľa 
rýchlejšie. Viac sa behá bez 
lopty a vieme, že to, čo stačí 
v štvrtej lige, v tretej stačiť 
nebude. Trošku bol problém 
aj v tom, že máme veľa zrane-
ných a chorých hráčov, takže 
v priebehu celej prípravy sme 
v optimálnej zostave nemohli 
nastúpiť ani raz,“ povedal tré-

ner Peter Boďo.   Dobrou sprá-
vou je, že po krátkej skúške 
vo fortunaligovom FK Senica 
sa do mužstva vrátil najlepší 
strelec Jakub Hronec. Lukáš 
Mašulovič prišiel naspäť z ju-
niorky Slovana a novým je aj 
ofenzívny stredopoliar Boris 
Turčák. Odchovanec ŠK Slo-
van v minulosti hrával za Uni-
versitatea Kluž  a FK Pohronie. 
Posilou je aj rodák z Čadce a 
na jeseň hráč bratislavského 
Interu Tomáš Pochyba. V žiac-
kych výberoch strieľal góly 
do siete Bayernu Mníchov či 
Evertonu, v dorasteneckom 
veku obliekal dres CD Teneri-
fe a má za sebou aj pôsobe-
nie v poľskom Widzew Lodž. 
Juraj Piroska podľa očakáva-
nia odišiel do zahraničia, keď 
sa upísal talianskemu treťoli-
govému klubu US Vibonese 
Calcio.                          (mv)  
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Petržalský rodák a najlepší slovenský triatlonista 
Richard Varga urobil zmenu v príprave na novú 
sezónu. Tradičné miesta Austráliu či Nový Zéland 
vymenil za Juhoafrickú republiku, kde je v súčasnosti 
už dva týždne na vyše mesačnom sústredení.   

Varga je nadšený z ME 
v Petržalke

Tréningové kilometre ukraju-
je s dlhoročným tréningovým 

partnerom Tomášom Kubekom 
a bývalým futbalistom Filipom Še-
bom. Destináciu na juhu Afriky 
obľubujú aj slovenskí atléti, od kto-
rých získal Varga cenné informácie. 
O bezpečnosť sa tréningová skupi-
na nemusí báť. „Bola tam aj nemec-
ká reprezentácia a všetko prebehlo 
v poriadku,“ vraví R. Varga, ktorý po 
sústredení absolvuje novovzniknuté 
preteky v Austrálii s názvom Super 
League. Počas troch dní zvládne 
najlepších dvadsať triatlonistov 
sveta deväť pretekov v skrátených 
objemoch. „Ide o unikátny formát 
pretekov. Vzdialenosti sú kratšie, 
ako pri normálnom triatlone, aby 
to bolo atraktívne pre divákov. Pre 

mňa je to výborná príprava a tré-
ning na to, čo ma bude čakať počas 
sezóny,“ prezradil detaily Triatlonis-
ta roka 2016.

Športové centrum polície so síd-
lom v Petržalke pridružilo triatlon 
pod svoje krídla od 1. decembra 
2015 a jeho nový riaditeľ Juraj Min-
čík si doterajšiu spoluprácu po-
chvaľuje: „Obojstranne ide o dob-
rú a výhodnú spoluprácu. V rám-
ci našich možností sa snažíme 
vytvárať čo najlepšie podmienky. 
Rišo svojimi výkonmi dokazuje, že 
k nám patrí.“ Ako uviedol prezident 
Slovenskej triatlonovej únie Jozef 
Jurášek, s Vargom predbežne rátajú 
na majstrovstvách Európy v olym-
pijskom triatlone a šprint triatlone. 
Očakáva sa aj jeho účasť na maj-

strovstvách Európy v akvatlone, kto-
ré sú na programe v závere mája na 
petržalskom Draždiaku. „To je pre 
mňa úplný sen, lebo som asi šesťsto 
metrov odtiaľto vyrastal. Je to teda 
neuveriteľné, že také veľké podujatie 
sa uskutoční v takej mojej blízkos-
ti,“ vraví R. Varga. Predstaviť by sa 
mal tiež na historicky prvých maj-
strovstvách sveta v strednom triat-
lone v Šamoríne. „Vrcholy sú naj-
dôležitejšie - majstrovstvá Európy 
a seriál majstrovstiev sveta. Na plá-
ne mám päť pretekov, čo by malo 
stačiť na kvalitné umiestnenie. Po-
tom sa už len dobre umiestniť vo fi-
nále v Rotterdame,“ zhodnotil svoje 
tohtosezónne ciele Varga.

(mv)

foto: Ján Luky

Petržalčan a slovenský reprezentant vo vodnom slalome 

Matej Beňuš má za sebou úspešný vstup do novej sezóny. 

Na majstrovstvách Oceánie, kto-
ré sa uskutočnili v novozé-

landskom Aucklande, obsadil v kategó-
rii C1 druhú priečku. „Keďže som jazdil 

na vode len desať dní, tak som s týmito 

pretekmi veľmi spokojný. Išlo sa mi dob-

re, semi) nále som vyhral aj s jedným 

dotykom,“ uviedol Beňuš a dodal:  „Vo 

) nále ma zradil valec, prejazd nebol 

úplne podľa mojich predstáv a myslím, 

že som tam stratil aspoň dve sekundy. 

S jazdou som však aj tak spokojný.“ 
Z víťazstva sa tešil Brit Ryan Westley, 
tretí skončil Francúz Thomas Martin. 
Strieborný z OH 2016 v Riu de Janeiro 
je v týchto dňoch v Austrálii, kde bude 
až do druhej polovice marca pokračo-
vať v sústredení. Tam sa k nemu okrem 
bratrancov Ladislava a Petra Škantárov-
cov pripojil aj tréner Peter Ostrovský, 
ktorý vystriedal Juraja Minčíka.

(mv), foto: Ján Luky

Úspešný vstup


