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PETRŽALSKÉ NOVINY

Aj tu som Petržalčan

schválili pri minuloročnom hlasovaní 
o rozpočte mestskej časti na rok 2014. 
Za necelé dva mesiace tohto roka po-
žiadalo mestskú časť o účelovú dotá-
ciu 13 subjektov, ich fi nančné nároky 

Najväčšia bratislavská 
mestská časť Petržalka 
prerozdelila prvé dotá-
cie zo svojho rozpočtu. 
Občianske združenia, 
ktoré ich dostali, penia-
ze využijú na zabezpe-
čenie sociálnych služieb 
pre deti a mládež z 
Petržalky.   

Petržalskí poslanci rozhodli na 
februárovom zasadnutí (viac na 

5. str.) o príspevku vo výške 3-tisíc eur 
pre Občianske združenie Ulita, ktoré 
sa dlhodobo a intenzívne venuje za-
bezpečovaniu terénnej sociálnej práci 
a organizovaniu klubových aktivít pre 
deti a mládež zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia v Kopčanoch. Ďalších 
tisíc eur schválila miestna rada Ob-
čianskemu združeniu Kaspian. Penia-
ze tak poputujú na podporu prevencie 
zlých životných návykov, vzdelávacie 
a voľnočasové aktivity mladých ľudí 
z rizikového prostredia. 

V tomto roku má Petržalka vyčle-
nených 100-tisíc eur, ktoré poslanci 

s trvalejšou hodnotou
 Petržalka podporí projekty Útočiace krkavce

Pri Chorvátskom ramene zaútočil na 
človeka sivý vták s čiernymi krídlami, 
hlavou a chvostom. Nezranil, len 
spôsobil malý šok...

strana 7

Mesto, ktoré sa 
nerozvíja, je mŕtve
Čarom žurnalistiky sú návraty 
k vypovedaným a prognózovaným 
veciam. Robíme tak, znova oslovuje-
me prof. Štefana Šlachtu.     

strana 12

Val zeminy na 
Námestí hraničia-
rov odstránia 
až na jeseň
V súvislosti s rekonštrukciou Sta-
rého mosta a výstavbou prvej etapy 
nosného systému MHD v Bratislave 
sa uskutočnil kontrolný deň.

strana 15 predstavujú sumu vyššiu ako 40-tisíc 
eur. To nasvedčuje tomu, že ani tento 
rok nebude výnimkou a že predstavite-
lia petržalskej samosprávy nebudú mať 
ľahkú úlohu pri prerozdeľovaní účelo-
vých dotácií. Požiadať o ne môžu zdru-
ženia, organizácie, fi rmy i podnikate-
lia prostredníctvom podania žiadosti 
v troch termínoch – do 31. marca, do 
30. júna a do 31. septembra. Petržalka 
chce podporovať predovšetkým pro-
jekty s trvalejšou hodnotou v oblasti 
miestneho športu, kultúry, výchovy, 
životného prostredia, historických 
hodnôt, v sociálnej, zdravotnej i hu-
manitárnej oblasti.                         (tod)
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Starosta  Petržalky Vladi-
mír Bajan vás pozýva do 
DK Zrkadlový háj, kde sa  
14. marca o 10. h usku-
toční odborný seminár 
pri príležitosti Európske-
ho dňa spotrebiteľov 
s názvom Poznáte svoje 
práva?  JUDr. Monika Jan-
kovská, štátna tajomníčka 
Ministerstva spravodlivos-
ti SR sa zhostí témy Neka-
lé praktiky nebankoviek, 
úžera, šmejdi, nezákonné 
exekúcie – a ako sa voči 
nim brániť. Na tému Bez-
pečná jeseň života bude 
prednášať kpt. Mgr. Hen-
rieta Čechovičová, refe-
rentka špecialistka skupi-
ny prevencie Okresného 
riaditeľstva Policajného 
zboru v Bratislave V - o kri-
minalite páchanej na 
starších ľuďoch bude 
hovoriť kpt. Bc. Michaela 
Strnadová, staršia referent-
ka z toho istého útvaru. 
                    (tod)

 Pozvánka

S Í D L I S K O / I N Z E R C I A

V  Petržalke sa na testovaní 
zúčastní 337 deviatakov 

v 11 základných školách, ktoré 
zriaďuje mestská časť. Rozde-
lení budú do 33 skupín, z toho 
8 bude určených pre žiakov 
vzdelávajúcich sa formou škol-
skej integrácie podľa individuál
neho výchovno-vzdálávacieho 
programu. Cieľom testovania 
je získať objektívne informácie 
o vedomostnej úrovni a osvo-
jených kompetenciách žiakov 
základných škôl. Výsledky tes-
tovania jednotlivé školy analy-
zujú, porovnávajú z predchá-
dzajúcimi rokmi a na základe 
toho prijímajú opatrenia na 
skvalitnenie výchovno-vzdelá-
vacieho procesu. Zároveň je to 

príležitosť na porovnanie výko-
nov deviatakov v rámci celého 
Slovenska, výsledky budú slú-
žiť aj ako podklad na prijímacie 
skúšky na strednú školu. 

Na objektivitu testovania bu-
de dohliadať externý dozor, 
ktorý budú tvoriť pedagogickí 
zamestnanci iných základných 
škôl  bez aprobácie na testova-
né predmety, pracovníci odde-
lenia školstva, kultúry a športu 
z petržalského miestneho úra-
du, zástupcovia štátnej školskej 
inšpekcie, zamestnanci odbo-
ru školstva Okresného úradu 
Bratislava a prizvaní členovia 
rád škôl pri jednotlivých zá-
kladných školách. Celý proces 
testovania sa uskutoční pod 

V stredu, 12. marca, čaká žiakov 9. ročníkov základných škôl testovanie 
najskôr zo slovenského jazyka a literatúry a potom z matematiky. Žiaci, 
ktorí sa z objektívnych príčin nezúčastnia na testovaní v riadnom termí-
ne, ho absolvujú 25. marca. 
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DK Zrkadlový háj, kde sa  
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toční odborný seminár 
pri príležitosti Európske-
ho dňa spotrebiteľov 
s názvom 

 Pozvánka

V stredu, 12. marca, čaká žiakov 9. ročníkov základných škôl testovanie 
najskôr zo slovenského jazyka a literatúry a potom z matematiky. Žiaci, 
ktorí sa z objektívnych príčin nezúčastnia na testovaní v riadnom termí-

V Petržalke sa na testovaní zúčastní 
337 deviatakov

gesciou Národného ústavu cer-
tifi kovaných meraní vzdelá-
vania (NÚCEM) a v jednotli-
vých školách ho zabezpečujú 
školskí koordinátori v spolu-
práci s pedagogickými zamest-
nancami. Každá škola musí 
vytvoriť vhodné podmienky 
na bezproblémový a nerušený 
priebeh testovania. 

Žiaci so zdravotným znevý-
hodnením budú testovaní za 
týchto podmienok:
• Povinne sa zúčastnia na tes-

tovaní žiaci, ktorí sa vzde-
lávajú formou školskej in-
tegrácie (začlenenia) podľa 
individuálneho výchovno-
vzdelávacieho programu.

• Do testovania nebudú zapo-
jení žiaci, ktorí z vážnych 
zdravotných dôvodov (napr. 
onkologické, alebo psychiat-
rické ochorenia, poúrazové 
a pooperačné stavy a pod.) 
dlhodobo alebo veľmi čas-
to plnia povinnú školskú 
dochádzku aj v základných 
školách pri zdravotníckych 
zariadeniach.

• Dobrovoľne sa môžu do tes-
tovania zapojiť žiaci, ktorí sa 
vzdelávajú podľa individu-
álneho výchovno-vzdeláva-
cieho programu s úpravou 
učebných osnov z testova-
ného predmetu (napr. žiaci 
so zrakovým, sluchovým, te-
lesným a iným postihnutím), 
ktorí sú krátkodobo umiest-
ňovaní na plnenie povinnej 
školskej dochádzky aj v zá-
kladných školách pri zdra-
votníckych zariadeniach. 
Všetkým deviatakom pra-

jeme pohodu, pevné nervy 
a úspešné zvládnutie Testo-
vania 9 – 2014. 

TRADIČNE KVALITNÉ MÄSOVÉ VÝROBKY OD MIRAN-A!

Bravčové stehno ................. 3,99 €
Bravčové karé s kosťou ..... 3,99 €
Bravčové plece ................... 3,99 €
Bravčová krkovička
s kosťou ................................ 3,79 €
Bravčový bok ....................... 3,49 €
Bravčové rebro ................... 3,49 €

PREDÁVAME HOVÄDZiE MÄSO 
Z MLADÝCH BÝČKOV

Kuracie prsia ....................... 4,99 €
Kurča mrazené ................... 1,99 €
Oravská slanina .................. 4,29 €
Údené lahôdkové 
rebro ..................................... 2,99 €
Bravčová šunka .................. 5,30 €
Pečeňový syr ....................... 3,39 €
Jaternice ............................... 3,39 €
Krvavničky ........................... 3,39 €
Tlačenka ............................... 3,99 €

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

AKCIA
Bravčová masť 500 g 0,99 € – pri kúpe 2 ks = 1 ks ZADARMO
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Robert Fico: 

Ponúkam skúsenosti a spoluprácu

Ste dvojnásobný premiér, prečo ste sa rozhodli 
kandidovať na post prezidenta SR?
u Pretože som dospel k presvedčeniu, že práve 
v tomto okamihu svojho života viem ponúknuť Slo-
vensku takú kombináciu dlhoročných skúseností, 
štátnických skúseností s dostatkom energie, kto-
rú stále mám,  takisto aj kontaktov v zahraničí, akú 
podľa mňa naša krajina práve teraz a práve na poste 
prezidenta potrebuje. Ak sa pozrieme na drobenie 
politickej scény, nárast extrémizmu, ale aj turbulent-
ný politický život či až nepokoje v krajinách Európy, 
myslím, že na to, aby sme zachovali na Slovensku 
stabilitu a pokoj, je potrebný prezident ako istý po-

litický líder, ktorý svoje skúsenosti, ale aj prirodzenú 
autoritu, využije prednostne práve na zachovanie 
stability, sociálneho dialógu, pokoja a spolupráce 
v krajine. Na takýto výkon funkcie prezidenta sa cítim 
pripravený.
 
Kampaň na prezidenta už beží a zdá sa, že napriek 
množstvu kandidátov jedinou témou akoby bola 
práve vaša osoba. O čom to svedčí?
u Nechcem hodnotiť ostatných kandidátov, no zdá 
sa mi, že sa predháňajú v tom, kto bude väčší Anti� co. 
Akoby vychádzali z tézy, že stačí nevolať sa Fico, aby 
sa človek mohol stať prezidentom. Myslím si, že voľby 
by nemali byť referendom o osobe, ale o schopnos-
tiach jednotlivých kandidátov na prezidenta.

Aké vlastnosti by mal podľa vás mať prezident? 
Aké kritériá by mal spĺňať?
u Hovoríme o funkcii hlavy štátu, o prvom repre-
zentantovi krajiny v zahraničí či hlavnom veliteľovi 
ozbrojených síl so zodpovednosťou za chod ústav-
ných inštitúcií, preto o osobnostných aj politických 
predpokladoch treba hovoriť. Ak má byť prezident 
akýmsi politickým lídrom krajiny, musí mať dosta-
tok skúseností, životných, ale aj politických, mal 
by mať dobré kontakty v zahraničí, pretože tam 

môže krajine významne pomôcť.  Mal by určite 
byť prirodzeným vlastencom s hlbokým vzťahom 
k našej štátnosti a mal by mať vybudované vzťahy 
s dôležitými sociálnymi partnermi, aby vedel vstupo-
vať do rôznych sporov, posadiť rôzne strany za stôl, 
a tak garantovať pokoj, stabilitu a spoluprácu, ktorú 
potrebujeme.  Teda hovorím o akejsi komplexnej 
pripravenosti na dobrý výkon najvyššej ústavnej 
pozície v krajine.

Čo sa týka hlavného mesta, to je ochudobnené 
o možnosť čerpania európskych fondov. Napriek 
tomu dnes získava nemalé zdroje.   
u Vnímame tento problém, ktorý vychádza 
z parametrov ekonomickej výkonnosti nastave-
ných Európskou komisiou. Som rád, že napriek 
tomu sa nám do riešenia najväčšieho problému 
hlavného mesta - do dopravy, podarilo investovať 
rekordný, myslím že v histórii mesta najväčší objem 
európskych zdrojov vo výške 300 mil. eur. V budú-
com programovacom období to bude bezmála 
400 mil. eur, ktoré pôjdu do nosného dopravného 
systému, opravy Starého mosta, nových električiek 
a trolejbusov, opráv električkových trás, regionálnych 
vlakov, teda konkrétnych projektov, ktoré pomôžu 
Bratislavčanom.
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Inzercia

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

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

 Glazúrovanie vaní - 
Tel.: 0905 983 602

Spracujem účtovníctvo.  
Ekonoming.  Tel.: 0905 643 445

REALITNÁ KANCELÁRIA 
S NAJVÄČŠOU PONUKOU  

BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

 prijíma 
nových pacientov

NOVOOTVORENÁ 
zUBNÁ AmBULANCIA 

NA ANTOLSKEJ 4 V BRATISLAVE  

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

P O R A D Ň A / I N Z E R C I A

Milí motoristi, 
koho by nezaujímala ekonomi-
ka jazdy? Tu je od nás niekoľko 
rád, ako znížite spotrebu a ná-
klady na prevádzku vozidla. 
Jazda: Počas jednej jazdy skús-
te vybaviť čo najviac záležitostí. 
Teplý motor má nižšiu spotrebu 
ako studený. Naštartujte auto a 
hneď sa rozbehnite. Motor sa 
rýchlejšie zahreje, keď pracuje 
pod záťažou. Rozbehnite sa po-
maly, bez prudkej akcelerácie. 
Zrýchľujte pozvoľne, hlavne na 
štrku a mokrej ceste. Vždy, keď 
stlačíte akcelerátor, zvyšujete 
dávku paliva do motora. Poma-
lým stláčaním plynového pedála 
dávate motoru práve toľko pali-
va, koľko stihne dobre spáliť pri 
adekvátnej akcelerácii. Rozbie-
hanie s pretáčaním kolies veľmi 
negatívne vplýva na spotrebu (a 
opotrebovanie pneumatík). Mo-
tor vtedy dostáva maximálnu 
dávku paliva bez adekvátneho 

Už je to desať rokov, čo sme 1. marca stratili 
milovaného syna a kamaráta 

                        Ľuboslava Tótha 
                                  Mal len 27 rokov, 

keď nám ho nečakane vzala zákerná choroba. 

Ľubko, stále nám veľmi chýbaš 
a s Tvojím odchodom sme sa nezmierili.
Myslíme na Teba a v našich srdciach si stále s nami. 

S láskou mama a Tvoji najbližší

ImPA – zo života na cestách

zrýchľovania. Majte zaradený 
prevodový stupeň zodpoveda-
júci rýchlosti. Nadradením ale-
bo podradením sa motor do-
stáva do otáčok nevýhodných 
pre spotrebu paliva. Optimálne 
otáčky sa pohybujú pri benzí-
nových motoroch od 2500 do 
3500 za minútu u dieselových 
o čosi nižšie. Preraďte na vyšší 
rýchlostný stupeň hneď, ako 
dosiahnete dostatočnú rých-
losť. Vytáčanie motora k ma- 
ximálnym otáčkam rapídne 
zvyšuje spotrebu. Platí: čím 
vyšší rýchlostný stupeň, tým 
nižšia spotreba paliva. Snažte sa 
udržiavať stálu rýchlosť. Jazdite 
radšej pri 90 km/h ako pri 100 
km/h môžete ušetriť až 10%. 
Nevozte zbytočne veľa vecí, 
zvyšovaním hmotnosti sa zvy-
šujú aj jazdné odpory. 
Brzdenie: Predvídané brzdenie 
a vyhnutie sa prudkému brzde-
niu znižuje spotrebu a záro-

veň šetrí pneumatiky a brzdy. 
Brzdenie valivým odporom je 
jednou z najlepších metód zni-
žovania spotreby. Neotáčajte 
zbytočne kolesami. Každý po-
hyb do strany zvyšuje ťah a tre-
nie zvyšujúce spotrebu paliva 
a opotrebovanie pneumatík. 
Aerodynamika: Vyhnite sa 
nakladaniu batožiny na stre-
chu. Batožina na streche zvy-
šuje spotrebu o 5% pri vyšších 
rýchlostiach. Aj prázdny nosič 
zvyšuje spotrebu o 1%.  
Kolesá a pneumatiky: Majte 
odborne nastavenú geomet- 
riu prednej nápravy. Zle na-
stavené kolesá medzi sebou 
bojujú, čím zvyšujú spotrebu 
paliva a opotrebovanie pneu-
matík. Pravidelne kontrolujte 
tlak v pneumatikách. Vždy ich 
nahustite na tlak odporúčaný 
výrobcom automobilu.  
Palivo a olej: Používajte kva-
litné, energiu uchovávajúce 
motorové oleje so správnou 
viskozitou. Natankovanie naj- 
drahšieho paliva nezaručuje 
lepší beh motora. Používajte 
palivá s oktánovým číslom od-
porúčaným výrobcom. Použite 
palivo s čo najnižším oktáno-
vým číslom v rámci odporúča-
ní výrobcu. Dodržiavajte odpo-
rúčania výrobcu!

mgr. Božena Hajduová, 
vedúca oddelenia predaja 
nových a jazdených vozidiel 
ŠKODA, spoločnosti ImPA 
Bratislava, a. s., 
Dealer roka 2012 a 2013 za 
zn. ŠKODA

www.impa.sk   

Meníme zajtrajšok, pretože zajtrajšok sa začína už dnes

AMBULANCIA  TRADIÈNEJ  ÈÍNSKEJ  MEDICÍNYAMBULANCIA  TRADIÈNEJ  ÈÍNSKEJ  MEDICÍNY
Medveïovej 17, Bratislava-PetržalkaMedveïovej 17, Bratislava-Petržalka

- Akupunktúra
- Auriculoterapia
- Reflexná terapia
- Magnetické bankovanie
- Poradenstvo

- Akupunktúra
- Auriculoterapia
- Reflexná terapia
- Magnetické bankovanie
- Poradenstvo

Objednajte sa telefonicky na: 0944/ 358 053Objednajte sa telefonicky na: 0944/ 358 053

 ♥ zosobášili sa
Matričný úrad Bratislava-Petržalka

15. február Ľuboš Jahnl – veronika Dekýšová   
 Peter kummer – andrea kromholcová

26. február radovan Šulič – Jema ann rance reFUGia

  1. marec Peter Gabriška – kristína Horníková
 Ján erben – Jarmila ondrušová
 Stanislav Šebák – zuzana Behonová
 Juraj Berner – veronika mečiarová

Cirkevný sobáš 

15. február marcel Pieružek – Diana Ujhelyiová 

22. februára andrej augustín – zuzana Stolárová

  1. marca zdenko Galatík – kristína Hrubjáková
 Pavol latta – anna Slaninová
 Ľubomír kováč – Blanka vasilová

Pripadla mi milá povinnosť tlmočiť v mene orga-
nizátorov jazykového vzdelávania poďakovanie 
starostovi a miestnemu úradu (MÚ) v Petržalke, 
osobitne vedúcej sociálneho oddelenia A. Halčá-
kovej, za ústretový prístup k celoživotnému vzde-
lávaniu seniorov, vďaka ktorému môžu už viac 
rokov participovať na výučbe anglického jazyka 
v Dennom centre (DC) MÚ na Strečnianskej  ulici. 
Je na to o dôvod viac, lebo vďaka pochopeniu A. 
Halčákovej mohli naši seniori vo februári dohnať 

   Poďakovanie

zameškané hodiny kvôli ochoreniu lektorky aj  
v DC na Gercenovej ulici. Priestory sme dostali  
k dispozícii preto, aby sme nepreťažovali pro-
gram práce v DC Strečnianska. Oceňujeme aj 
ochotu zodpovedných pracovníčok uvedených 
centier. Tento prístup chápeme ako výraz dlho-
dobo vysokej úrovne starostlivosti o seniorov  
v Petržalke, ktorá je príznačná pre prácu petržal-
ského starostu, čo si veľmi vážime 

Ján Puchovský

Blagoevova ulica vznikla v roku 1976 a je pomeno-
vaná podľa Dimitrija Blagoeva, bulharského politika 
(1856-1924). V roku 1990 sa od ulice oddelila dneš-
ná Bulíkova ulica.
Bohrova ulica niesla počas ČSSR meno Černého 

Petržalské ulice
Nápad priblížiť históriu pomenovania petržalských ulíc v pravidelnej rubrike nám poslala 
Zuzana Zuberová. Uvítame, ak sa zapojíte do jej tvorby a napíšete nám svoje postrehy na adresu: 
petrzalskenoviny@gmail.com. Kým sa tak stane, postupne uverejníme o uliciach základné údaje.

   Váš tip

ulica, podľa Jana Černého (1912-1944), českého 
komunistu, popraveného v Berlíne. V súčasnos-
ti je pomenovaná na počesť dánskeho fyzika 
Nielsa Bohra (1885-1962), nositeľa Nobelovej 
ceny za fyziku.                                       (red)

Oznam 
Záujemcovia o predaj v stánkoch 
na Dňoch Petržalky si môžu podať 
žiadosť (v podateľni) na MÚ Petr-
žalka do 9. mája (počas úradných 
hodín). Informácie o podmien-
kach: 02/68 288 868 alebo mai-
lom alena.sebekova@petrzalka.sk,  
emil.chlebec@petrzalka.sk.



Na februárovom zasadnutí petržalských poslancov 
ma opäť prekvapilo, že sa niektorí zástupcovia Pe-

tržalčanov správajú tak, akoby nemali žiadne právomoci, 
akoby nemali žiadny prístup k informáciám. Evokuje to 
otázku, prečo sa potom uchádzali o poslanecký post? 
Aby len kritizovali? To mohli aj ako neposlanci – obča-
nia, aktivisti. Voliči však od nich očakávajú, že budú pre-
dovšetkým problémy riešiť, že oni budú tí, ktorí nájdu vý-
chodiská a zoberú za svoje rozhodnutia zodpovednosť. 

Aby som bola konkrétna. Istá poslankyňa vystupuje 
v poslaneckých diskusiách často ako aktivistka a vôbec 
nie ako poslanykňa. Na rokovaniach zastupiteľstiev po-
pulisticky rozpráva o porušovaní zákonov bez toho, aby 
uviedla konkrétny dôkaz, menovite obviňuje ľudí. Až 
sa čudujem, že na ňu ešte nikto nepodal trestné ozná-
menie. Ako jediná nevie nájsť na internete materiály a 
obviňuje úrad, že tají to, čo má aj zo zákona povinnosť 
zverejniť. Potom jej ich síce niekto ukáže, ale obvinenie 
už bolo vyslovené...

Evidentne sa vôbec nenamáha zistiť, aké má kompe-
tencie miestna časť a aké mesto, potom často sľubuje 

Akých máme poslancov?

Poslanci schválili dotácie, neschválili 
zásady vylepovania politických plagátov

Pri kontrole plnenia uzne-
sení z posledného mi-

nuloročného zastupiteľstva 
vyplynulo, že sa s priaznivým 
ohlasom u Petržalčanov stretla 
možnosť zaplatiť si parkova-
cie miesto len na noc, teda od  
17. hodiny podvečer do 8. ho-
diny ráno. Túto možnosť využi-
lo 17 motoristov. Nepotvrdili sa 
obavy, že tí, čo majú zaplatené 
celodenné parkovanie, ho zru-
šia a uprednostnia len nočné. 
Naopak, za posledné mesiace 
minulého roku si predplatilo 
celodenné parkovanie ďalších 
34 Petržalčanov.

Termíny pre primátora
Poslanci jednomyseľne 

schválili dôležitý dokument – 
stanovisko mestskej časti k šta-
tútu hlavného mesta. Poznatky 
viacerých mestských častí totiž 
hovoria o tom, že mestskí po-
slanci či primátor  na podnety 
nereagujú dostatočne rýchlo, 
neraz až s niekoľkomesačným 
odstupom. 

Preto ešte v septembri pe-
tržalský starosta Vladimír Ba-
jan podal návrh na doplnenie 
štatútu o záväzné termíny pri 
rozhodovaní. Hovorí sa v ňom, 
že ak primátora požiada o roz-
hodnutie starosta mestskej čas-
ti, primátor rozhodne do 30 dní 
od doručenia žiadosti, najne-
skôr však do 60 dní v osobitne 
zložitých prípadoch.   

Poslanci schválili aj dotácie 
pre dve občianske združenia.  
Z vyčlenenej sumy 100-tisíc 
eur, schválenej v rozpočte na 
dotácie, dostane OZ Kaspian, 
ktoré poskytuje sociálne služ-
by pre deti a mládež, 1 000 
eur a OZ Ulita, ktoré sa za-
meriava na zvyšovanie kvality 
života detí na sídlisku Kopča-
ny, 3 000 eur.

Petržalská rarita
Poslanci mali na programe aj 
schvaľovanie Všeobecne zá-
väzného nariadenia  o vylepo-
vaní volebných plagátov. Tento 
zdanlivo rutinný bod progra-

Na programe prvého tohtoročného zasadnutia petržalských poslancov bolo ro-
kovanie o štatúte hlavného mesta, dotácie, schvaľovanie prenájmov aj všeobecne 
záväzné nariadenia. Mimoriadnym bodom rokovania bola diskusia o budúcnosti 
stavby Domino na Jasovskej ulici.
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mu, ktorý sa prerokúva vždy 
pred akýmikoľvek voľbami  
v každej mestskej časti, vyvo-
lal nevídanú diskusiu. Zaslúžil 
sa o ňu najmä poslanec Miloš 
Černák (SNS), ktorý požado-
val, aby mestská časť zabez-
pečila politickým stranám 
podmienky na ich propagáciu 
(podrobnejšie o tom píšeme  
v glose) a zaplatila rekonštruk-
ciu a doplnenie betónových 
skruží. Poslanci túto alterna-
tívu, samozrejme, odmietli, 
takže napokon neschválili ani 
predložený návrh. Preto pred 
tohtoročnými voľbami platí 
pre vylepovanie plagátov pred-
chádzajúce VZN.

K problémovej stavbe Do-
mina zaujala väčšina poslan-
cov triezvy postoj. Na rozdiel 
od poslancov – aktvistov, ktorí 
k  téme pristúpili  emočne  
a obviňujúco. Elena Pätroprstá 
(Zmena zdola) tvrdila, že v tej-
to kauze sa porušilo množstvo 
zákonov. Neskonkretizovala 
však žiadny, navyše sa ako po-

slankyňa vôbec nezaujímala 
(alebo to zamlčala...) o vyjad- 
renie Okresného úradu Bra-
tislava, odboru výstavby a by-
tovej politiky,  ako aj Okresnej 
prokuratúry Bratislava V, ktoré 
potvrdili, že postup stavebné-
ho úradu je zákonný. Teda, že 
stavebný úrad koná objektívne, 
profesionálne a nezaujate a rea- 
lizuje všetky kroky, ktoré mu 
umožňuje zákon. 
Zaujímavé  boli aj vystúpenia 
poslancov, ktorí nie sú v zastu-
piteľstve prvé volebné obdobie. 
Boli totiž poslancami aj vtedy, 
keď sa o  stavbe hovorilo pri jej 
schvaľovaní a teraz sa čudujú, 
ako sa vôbec mohlo stať, že  
z rokovaní boli vylúčení oby-
vatelia... Ale to je aj ich zodpo-
vednosť z minulosti, na ktorú 
asi zabudli...
Akokoľvek, väčšina petržal-
ských poslancov sa k situácii 
postavila racionálne, s vedo-
mím, že momentálne treba 
vyčkať na rozhodnutia kompe-
tentných orgánov, konkrétne 

okresného úradu a až potom 
môže petržalský úrad konať. 
Môže teda aj stavbu povoliť. Je 
však otázne, v akom rozsahu. 
A tu je podľa poslancov pries-
tor na rokovanie s investormi 
najmä o výške stavby. Pred po-
slancov predstúpil aj Miroslav 
Skovajsa,  jeden z investrov. 
Potvrdil, že abdikoval na funk-
ciu riaditeľa podniku Verej-
noprospešných služieb, hoci 
keď nastúpil do tejto funkcie,  
o výstavbe Domina bolo už 
dávnejšie rozhodnuté.

Diskusia o električke
Keďže o výstavbe nosného do-
pravného systému magistrát 
informuje len veľmi sporadic-
ky, alebo vôbec a Petržalčania 
chcú byť o pripravovaných  
a plánovaných prácach infor-
movaní priebežne, mestská 
časť v spolupráci s magistrá-
tom zorganizuje na túto tému 
verejnú diskusiu. O jej termíne 
vás budeme včas informovať.

Silvia Vnenková 

   To je môj názor

svojim voličom nesplniteľné. Lenže ona ako poslankyňa 
by mala vedieť vysvetliť, kto za čo môže a kto čo môže 
vybaviť, posúriť, prípadne zastaviť. Na čelo petícií sa môže 
stavať aktivista, poslanec sa má nimi konštruktívne zao-
berať. Tak ako napríklad Oliver Kríž (nezávislý). Tiež po-
čúva svojich voličov, ale im nepritakáva, nesľubuje, ale 
predovšetkým koná. Pýta sa, hľadá riešenia. Ako poslanec, 
ktorý má právomoci, ale aj zodpovednosť.

O tom, ako funguje samospráva, o jej kompetenciách, 
povinnostiach a možnostiach evidentne nevie zase ďalší 
poslanec.  Na spomínanom februárovom zastupiteľstve 
napríklad tvrdil, že politické strany sú verejnosť, preto 
by sa samospráva mala postarať o to, aby pred voľbami 
mali dostatok dôstojných miest na vylepovanie plagá-
tov. Podľa neho by mala samospráva zrekonštruovať po-
škodené skruže, prípadne postaviť nové, aby ich bolo v 
každom volebnom obvode dosť pre všetkých. Akurát za-
budol, že o rozpočte sa už dávno hlasovalo a táto kolonka 
sa v ňom neobjavila (a ani on o nič podobné v rozpočte 
nežiadal). A tiež asi zabudol, že politické strany dostávajú 
na kampaň peniaze od štátu a neexistuje žiadny dôvod, 

aby im na kampaň prispeli všetci obyvatelia Petržalky. Po-
litické strany, dokonca ani nezávislí kandidáti na verejné 
funkcie, rozhodne nie sú verejnosť, ktorú by samospráva 
mala podporovať. 

Nerozumiem ani tomu, prečo sa poslanci na zastupi-
teľstvách zdržujú hlasovania. Nemajú názor? Chápem to 
pri niektorých výsostne odborných témach, v ktorých sa 
poslanec  nemusí celkom orientovať (ale aj tu má pred 
hlasovaním k dispozícii odborné komisie zastupiteľstva). 
Ale zdržať sa len tak? Alebo nehlasovať vôbec. Chápem, že 
je to predovšetkým politický ťah, ale v konečnom dôsled-
ku by rovnaký účinok malo aj hlasovanie „proti“.  Alebo 
poslanci nechcú ukázať, ako to naozaj myslia? Nechcú za 
svoj názor a svoje rozhodnutie vziať zodpovednosť? Čo 
si potom o nich majú myslieť ich voliči? Tiež majú k nim 
zaujať „bezpohlavný“ postoj? Akoby sa to pánom poslan-
com páčilo? 

Voliči by sa niekedy mali prísť pozrieť, ako sa „ich“ po-
slanci správajú, ako sa starajú o ich záujmy, ako riešia ich 
problémy. A až potom by sa mali rozhodnúť, komu dajú 
hlas v budúcich voľbách..              Silvia Vnenková                    
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Lacné autá s cenovkou „od“ 
boli ešte pred pár rokmi vcel-

ku odsudzované a pozerali sme 
sa na ne s opovrhnutím. Lenže, 
čo ak pre niekoho predstavuje 
ideálne auto? Ako by malo také 
auto vlastne vyzerať? Musí mať 
dostupnú cenu, veľký vnútorný 
priestor a obrovský batožinový 
priestor. My sme taký ideál našli, 
je to nový Citroën C-Elysée. Prečo 
nás Citroën tak zaujal a príjemne 
prekvapil? 

Peniaze až na prvom 
mieste
Pohľad do cenníka C-Elysée 
ukazuje, že už základná verzia s 
motorom 1.2 VTi má čo ponúk-
nuť. Obsahuje bezpečnostnú 
výbavu v podobe airbagov, sta-
bilizačného systému, elektrický 
posilňovač, centrálne zamykanie, 
elektrické okná vpredu, palubný 
počítač, výškovo nastaviteľný vo-
lant, nárazníky vo farbe karosérie.

Priestor
VC-Elysée má až 506-litrový ba-

tožinový priestor. Je skutočne 
obrovský, a navyše ho môžete 
zväčšiť sklopením zadných se-
dadiel. Auto má nadpriemerný 
rázvor, čo poznáte hlavne na 
zadných sedadlách. Keď som 
si sadol dozadu, pred kolena-
mi mi zostávalo približne  5 cm 
priestoru, čo je pri mojej výške 
181 cm slušné.  

Len základný motor?
Najdostupnejší C-Elysée má pod 
kapotou trojvalcový motor 1200 
cm3 VTi. Je vyrobený prioritne 
pre východné trhy, motor nie 
je výnimka. Má 72 koní a točivý 
moment 110 Nm počas jazdy 

však pôsobí vyšším výkonom. 
Pohľad do technického preukazu 
odhalí pohotovostnú hmotnosť 
1 020 kg. C-Elysée sa najlepšie 
cíti v rozsahu od 4 000 do 5 000 
ot/min., jazda mestom je svižná 
a agilná. Motor je celkom tichý 
a veľa toho nevypije. Na diaľnici sa 
spotreba pohybovala okolo 6,5 - 
7 litrov, v meste sme jazdili za 6 lit-
rov s ľahkou nohou dokonca za 
5 litrov a najnižšia spotreba po-
čas testu bola 4,8 litra. Rozhodne 
tento motor považujem za ideál-
nejší ako drahší diesel. Dovolím 
si tvrdiť, že C-Elysée zvládne aj 
horšie cesty, ako sú tie naše. Toto 
všetko podčiarkuje výborné od-

Test

Vaše názory, hodnotenia a nápady na testovanie posielajte na adresu: 
e-mail: boris.mesiarik@gmail.com

- pozdĺžny priestor 
- komfortná jazda
- tichý motor a interiér
- nízke prevádzkové náklady

HODNOTENIE

 - pevné zadné opierky hlavy
 - úzky vstupný otvor 
 batožinového priestoru

Podrobné informácie o teste nájdete na www.petrzalskenoviny.sk

Test Citroën C-Elysée 1.2 VTi 
hlučnenie a z komfortu by si mali 
brať príklad aj výrobcovia s pod-
statne drahších a vyšších tried. Od 
základného motora a od jedného 
z najlacnejších áut na trhu netreba 
očakávať viac ako základné jazdné 
vlastnosti. Majiteľov však poteší 
komfortom jazdy, ktorý mu do-
káže závidieť aj podstatne drahší 
automobil.

Sumár
C-Elysée je celkom pekné, 
priestranné, a predovšetkým ce-
novo dostupné auto pre široké 
masy, stvorené aj vďaka � nančnej 
kríze. Ak si vyberáte automobil 
tejto kategórie, rozhodne nevy-

nechajte showroom Citroënu. 
Najväčší zmysel mi dáva práve 
testovaná základná motorizácia. 
C-Elysée do bodky spĺňa funkciu 
prepravcu z bodu A do bodu B za 
rozumné cenové náklady.

Bonus na záver
Danko sa zúčastnil nášho testu a 
bol veľmi nedočkavý, keďže mi-
nulý test ho minul. „Je to tu ob-
rovské a nič ma nenatriasa, ako 
keď sme išli tadiaľto minule. Kufor 
má parádny a pozri, zasa je tu ten 
sploštený športový volant. Naozaj 
Loeb bude na ňom pretekať? Už 
sa teším na preteky.“

testoval: Boris Mesiarik

Auto zapožičala spoločnosť  Motor Partner, s. r. o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava

Hovoríme s vedúcim predaja značky Seat Ing. Robertom Polákom

 SEAT – auto s južanským temperamentom
Ako dlho ste spojený so značkou 
Seat a čo pre vás znamená?

So značkou SEAT som od roku 
2013, kedy prišlo k zmene impor-
téra a k značke Volkswagen osob-
né a úžitkové vozidlá mi ako vedú-
cemu predaja Porsche Inter Auto 
(PIA) Dolnozemská pribudla práve 
značka Seat. Mojou úlohou je ak-
tívne podporiť predaje SEATu v ce-
loslovenskom meradle a začleniť 
aj túto značku do nášho portfólia. 
Porsche Inter Auto je spoločnosť s 
vysoko zavedenými štandardmi, či 
už je to v oblasti predaja, servisu a 
celkového prístupu k zákazníkom, 
a tieto štandardy sme zaviedli 
aj pre značku SEAT. Zatiaľ sme v 
rámci predajne spolu so značkou 
Volkswagen, aj keď opticky odde-
lení, ale v budúcnosti je v pláne 
samostatný showroom s korpo-
rátnym dizajnom de� novaným 
pre značku SEAT. Pre mňa je znač-
ka SEAT nová výzva, s cieľom rásť 
každý mesiac, školiť nových pre-
dajcov a dosiahnuť úspech znač-

ky SEAT tak, aby sme nevytvorili 
internú konkurenciu v rámci kon-
cernu. Znamená to, že máme väč-
šie možnosti keď ideme napríklad 
do verejných súťaží, operatívneho 
leasingu a podobne. Máme totiž 
alternatívu k Volkswagenu, ak sa 
tento javí klientovi drahší – a tiež 
alternatívu k Škode, ak klient chce 
koncernovú kvalitu za dostupnú 
cenu s pútavým dizajnom – na-
príklad nový SEAT Leon.

Ako vidíte súčasné postavenie 
značky SEAT?

Značka SEAT je na štarte no-
vej ofenzívy čo sa týka vnímania 
modelov, dizajnu. Prečo zvoliť 
práve SEAT? Ak chce niekto kva-
litné auto postavené na platfor-
me koncernových dielov, a ide o 
skvelý pomer ceny a ponúkanej 
hodnoty, tak má alternatívu ce-
novo výhodnejšej voľby – tou 
je práve SEAT. Zákazník dostáva 
podmienky kvality a záruky aj 
v rámci značky SEAT. Nemalou 

Golf Variant a Octavia Combi s 
výraznými dynamickými a špor-
tovými črtami dizajnu exteriéru 
pri zachovaní rovnako objem-
ného batožinového priestoru.

Toledo sa vyrába spolu s Rapi-
dom v Mladej Boleslavy. Čím 
to je, že Rapid je vcelku úspeš-
ný model a k Toledu si nenašli 
cestu toľkí zákazníci?

SEAT Toledo je nový model a 
prišiel na trh neskôr ako spomí-
naná dvojička. Produkt je síce 
veľmi podobný a vyrába sa na 
jednej linke, zákazníci jednej či 
druhej značky sú však odlišní. 
Odlišnosti nájdete práve v ob-
lasti dizajnu, kde SEAT určite 
boduje. S predajom sme spo-
kojní, veď celoslovensky sa vlani 
predalo od uvedenia na trh za 
4 mesiace viac ako 300 vozidiel.

A oblasť � eetového predaja?
Vo � eetovom predaji sa roz-

bieha nová ofenzíva tam, kde 

mierou rozhoduje i vzhľad, ktorý 
hrá na emócie, má južanský tem-
perament a sú zákazníci, ktorí 
práve tento atraktívny vzhľad 
vyhľadávajú. Stačí sa pozrieť na 
novinku Leon ST. Služby zákaz-
níkovi sa predajom nekončia 
a na všetky modely ponúka SEAT 
4- ročnú záruku, dokonca bez 
obmedzenia počtu najazdených 
kilometrov.

SEAT uviedol za posledné dva 
roky dve novinky - Toledo a 
Leon. Teraz prichádza Leon ST. 
Aké sú od neho očakávania?

Leon v čase uvedenia zazna-
menal pozitívny ohlas, veľmi sa 
páčil a stále páči zákazníkom, 
ktorí obdivujú športovejší vzhľad. 
SEAT pokračuje v nastolenom 
dynamickom dizajne, ktorý mô-
žeme vidieť na novom kombi 
Leon ST. Vyjadruje aktívny život-
ný štýl, skôr ako life-style kombi, 
a nielen ako obyčajný prepravník 
batožiny. Je to bratranec vozidiel 

SEAT nemal obsadenie, ako na-
príklad v oblasti operatívneho 
leasingu. Pre klienta máme pri-
pravenú alternatívu k značke 
Volkswagen. Nepostačujúci bud-
get � nancií tak môže použiť na 
nákup vozidiel SEAT. V súčasnos-
ti je rozpracovaných viacero stra-
tégií a plánov, ktoré by mali za-
bezpečiť zvýšenie predaja SEATu 
aj v tejto oblasti. V najbližšom 
čase budeme uvádzať značku 
SEAT FOR BUSINESS, ktorá bude 
zastrešovať atraktívne ponuky 
práve pre � remných klientov.

Aké sú pripravované novinky 
od značky SEAT?

Je to spomínaný Leon ST 
a a na svetlo sa ukázal aj SEAT 
Leon Cupra pre športovo za-
ložených vodičov. V súvislosti 
s pripravovaným SUV od značky 
SEAT nemáme žiadne informácie 
a musíme si počkať na o� ciálne 
vyhlásenia automobilky a impor-
téra.               Boris Mesiarik

Viac na
 www.petrzalskenoviny.sk



7. 3. 2014 • 7PETRŽALSKÉ NOVINY Ž I V O T N É  P R O S T R E D I E

Problémom však je, keď 
rastú príliš blízko domov 

a ich obyvateľom strpčujú ži-
vot. Odoberajú im slnečné i 
denné stretlo. To trápi aj oby-
vateľku Vígľašskej ulice číslo 
8. Jej byt na treťom poschodí 
je zo severnej strany celoročne 
tienený. Zaujímalo ju preto, za 
akých podmienok je možné 
stromy orezať alebo odstrániť. 
Odpoveď nám poskytla Mgr. 
Katarína Macenková z Kance-
lárie starostu MÚ Petržalka.

V súčasnosti MÚ neeviduje 
žiadnu požiadavku z Vígľaš-
skej ulice č. 8 týkajúcu sa vý-
rubu či orezov stromov. Ale 
na Vígľašskej ulici č. 12  v ja-
nuári výrubali 3 stromy – agá-
ty. Konanie na výrub sa začalo 
na základe podnetu vlastní-

kov bytov bytového domu na 
Vígľašskej č. 8 -12 a správcu 
Bytového družstva, na zá-
klade uznesenia zo schôdze 
vlastníkov bytov. V súčasnosti 
evidujeme podnet na výrub 
stromov na Vígľašskej č. 6, so 
zástupcom vlastníkov komu-
nikujeme a začneme konanie 
na výrub po odsúhlasení vý-
rubu na schôdzi vlastníkov.

Výruby drevín robíme na 
základe právoplatného roz-
hodnutia orgánu ochrany 
prírody, ktorým je  mestská 
časť. K  vydaniu rozhodnutia 
(súhlas – nesúhlas s výrubom 
drevín) predchádza správne 
konanie spojené s miestnou 
obhliadkou.  Správne konania 
robíme spravidla na základe 
žiadostí, podnetov zástupcov 

Zelený problém 
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Vaša taxislužba.

vlastníkov bytov, správcovských 
organizácií, ako aj na podnet 
správneho orgánu. 

Odôvodneným prípadom na 
vydanie súhlasu je preukázanie 
nadmerného tienenia v bytoch 
(nie sú zabezpečené svetelné 
podmienky, ktoré  určuje STN, 
čiže nevhodné hygienické pod-
mienky v bytoch či nebytových 
priestoroch), ohrozenie prevádz-
ky-schopnosti inžinierskych 
sietí, zlý zdravotný stav, naru-
šenie stability stavby koreňo-
vým systémom.  Ide väčšinou 
o stromy, ktoré sú vysadené 
v tesnej blízkosti bytových do-
mov. V zákone nie je stanovená 
povolená výsadbová vzdialenosť 
od domu, ale keď je strom príliš 
blízko a vrastá pod základy ob-
jektu, ničí fasádu domu či zasa-
huje do okien a balkónov, ak nie 
je zabezpečená priechodnosť 
pre vozičkárov (bezbariérovosť), 
prípadne keď ide o chorý strom, 
sú  to dôvody na výrub.  Orgán 
ochrany prírody posudzuje kaž-
dý prípad individuálne.

 Orezávať stromy s prieme-
rom konárov viac ako 5 cm je 
možné robiť vo vegetačnom 
období, od 1. apríla do 30. sep-
tembra. Mimo tohto obdo-
bia je možné orezávať stromy 
v prípadoch bezprostredného 
ohrozenia zdravia, života ale-
bo ohrozenia majetku. Stromy 
je možné rúbať najmä v čase 
vegetačného pokoja. Jednou 
z podmienok rozhodnutia je 
aj uloženie náhradnej výsadby, 
prípadne fi nančnej náhrady. 

Iba vo výnimočných prípa-
doch, keď hrozí bezprostredné 
ohrozenie zdravia, života, ma-
jetku  je možné vyrúbať strom 
aj bez rozhodnutia, platí však 
oznamovacia povinnosť. 

Michaela Dobríkova
foto: autorka

Na Na rozľahlých plo-
chách v týchto dňoch 

skutočne vidno početné 
kŕdle najmä krkavcovitých 
vtákov. Desiatky sa „pasú“ 
napr. na trávnatom poraste 
pri Kostole Svätej rodiny, 
prechádzajú sa a poletujú 
pozdĺž Chorvátskeho ra-
mena, eldorádo majú pri 
Veľkom Draždiaku. Ale sú 
aj medzi panelákmi, kde 
sa to hemží hrajúcimi sa 
deťmi. „Podľa popisu ide 
pravdepodobne o vranu po-
polavú,“ priblížil Ján Gúgh 
zo Slovenskej ornitologickej 
spoločnosti. Ako ďalej uvie-
dol, útočné správanie sa 
operencov je veľmi zriedka-
vé. „Z Bratislavy máme za-
tiaľ jedno takéto hlásenie. 
Vysvetľujem si to tým, že ak 
vstúpite do teritória vrany, 
a ešte k tomu so psom, vra-
nu to vyprovokuje k obrane 
okolia hniezda,“ povedal. 

Vranie ataky na ľudí by sa však 
podľa neho mali viazať iba na 
obdobie hniezdenia, mali by 
teda byť časovo obmedzené. 

Niekoľkí Petržalčania z časti 
Dvory však podobné agresív-
ne správanie operencov zažili 
už aj vlani v lete, nikde ho však 
nehlásili. Takisto bolo spojené 
s prítomnosťou psov, nie však 
na otvorenom priestore, ale 
vo vnútrobloku, čo je plocha 
uzavretá z troch strán pane-
lákmi. Je to dosť nezvyčajné, 
pretože tieto vtáky sa pohy-
bujú skôr na okraji obývaných 
území. Možno sa však do-
mnievať, že ich k panelákom 
láka ľahko dostupná potrava. 
Bez problémov ju nájdu pod 
oknami bytov, čo nás práve 
nectí... Dokážu si ju však vy-
brať aj z otvorených košov na 
odpadky. Presvedčiť sa o tom 
mohli počas tejto zimy naprí-
klad obyvatelia Vavilovovej 
ulice. Spočiatku si mysleli, 

že mikroténové vrecká so 
psími výlučkami z koša vy-
hadzuje nejaký zlomyseľník. 
Stačila chvíľa pozorovania, a 
„škodca“ bol odhalený: Vra-
na trpezlivo odpad triedila, 
až kým nenarazila na zvyšok 
žemle vo vrecúšku.

Vráťme sa však k opere-
ným útočníkom. Ak ste sa 
s nimi stretli aj vy, bolo by 
dobre ohlásiť to na miest-
nom úrade, ministerstve 
životného prostredia, prí-
padne ornitologickej spo-
ločnosti. Kompetentní môžu 
po zhodnotení situácie prijať 
potrebné opatrenia na vyrie-
šenie situácie v husto obýva-
nom teritóriu.

Alena Kopřivová

Útočiace krkavce
„Pri Chorvátskom ramene, v časti kde vyrastá štvrť Petržalka City, 
na mňa zaútočil sivý vták s čiernymi krídlami, hlavou a chvostom. 
Zozadu na mňa naletel a pazúrmi mi vošiel do vlasov. Nezranil ma, 
len mi spôsobil malý šok,“ opísala svoj zážitok spred niekoľkých dní 
petržalská psičkárka. 

Mnohí návštevníci Petržalky sú prekvapení, keď zistia, že tá obá-
vaná „betónová džungľa“ je v skutočnosti príjemné sídlisko 
s množstvom zelene. Marhuľové sady síce padli za obeť výstav-
be, ale dnes už sídlisko krášlia a v lete ochladzujú prekrásne 
dvadsať-tridsaťročné listnaté a  ihličnaté stromy. 
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O maliarovi, ktorý 
si píska

Ž I J Ú  M E D Z I  N A M I

núť. Ostalo nás už naozaj má-
lo tých, čo si originálnu chuť 
ešte pamätajú. V Spišskom 
Podhradí je takých pamätní-
kov pochopiteľne viac a medzi 
znalcov tejto problematiky pat-
rí aj pán Anton Hockicko.
Starého otca si nepoznala, 
zomrel (v roku 1928) dávno 
pred tvojím narodením, ale 
receptúry jeho mäsových vý-
robkov prevzal tvoj strýko. 
Zachovalo sa z nich niečo?

 Iste existuje receptúra, napr. 
aj tá, na základe ktorej žiadali o 
vydanie ochrannej známky, ale 
ja sa tejto otázke nevenujem. 
Mojím zámerom bolo zachytiť 
kolorit doby, v ktorej si človek 
všetko, čo potreboval, vyro-
bil sám. Nechala  som sa uná-
šať obdivom k usporiadaniu 
vtedajšej spoločnosti, v kto-
rej fungovali Spišiaci, ten pes-
trý strapec ľudí, hovoriacich aj 
siedmimi jazykmi tak, že si do-
dnes rozumejú  a hádam ešte aj 
dnes  držia  spolu.
Konkrétne recept spišských 
párkov si odniesol tvoj strýko 
do hrobu. Neskúšala si re-
konštruovať chuťovú pamäť 
svojimi výrobkami? 

 Tak to mi nenapadlo! Ako 
si správne vystihla, vždy som 
sa radšej venovala vede ako 
hrncom.

Prečo, Monika? 
 Keď som sa na internete 

dočítala, že do Európskej  únie 
podávame  návrh na ochrannú 
známku pre spišské párky, uve-
domila som si, že „podracké 
viršle“ prerástli svoj síce sláv-
ny, ale predsa len regionálny 
rozmer. A že recept, ktorý vy-
myslel môj dedo, klope na dve-
re v Bruseli. Opýtala som sa sa-
ma seba – čo vieme o starom 
mäsiarovi? Čo o ňom viem ja, 
jeho vnučka? Skoro nič. Tento 
obyčajný človek si zaslúži po-
zornosť, lebo napriek tomu, že 
už dávno nie je medzi nami, je-
ho práca šíri stále dobré meno 
Slovenska v šírom svete. 
A prečo až tak neskoro?

 Uvedomila som si, že čas 
letí a keď túto tému nezvlád-
nem ja, tak už asi nikto iný, le-
bo dnes je v produktívnom ve-
ku pomaly štvrtá generácia po 
dedovi, a keď si ho skoro ne-
pamätám ja,  čo potom mo-
ji vnuci? Tak som sa rozhodla 
o 5 minút dvanásť chytiť pero 
opäť do ruky.
Spomínaš si na chuť a vôňu 
tých originálnych spišských 
párkov? 

 Na chuť, vôňu, šťavnatosť 
a, navyše, gejzír radosti, ktorý 
párky prinášali, sa nedá zabud-

Mimochodom – aké sú spiš-
ské párky, ktoré sa dnes pre-
dávajú v každom supermar-
kete? 

 Pravé spišské párky môže 
predávať iba držiteľ ochrannej 
známky a ten ich aj predáva vo 
svojich predajniach na sever-
nom a východnom Slovensku. 
Podhradskí fajnšmekri a pa-
mätníci tvrdia, že jeho párky sa 
najviac ponášajú na tie dedove. 
Ochutnala som ich pri uvedení 
mojej knihy do života a môžem 
s ich názorom súhlasiť. To, čo 
im azda chýba, je étos doby, 
v ktorej vznikli a do ktorej ako-
si prirodzene patrili. Lebo vte-
dy sa párky jedli ako odme-
na, boli sviatkom, dožinkami. 
Dnes sú ,,rýchlohubkami“ pre 
hladnú rodinu, keď sa mama 
vráti unavená z práce a nevie, 
čo  by narýchlo uvarila. Ja ostá-
vam verná dedovej poctivosti 
a nekupujem párky, keď si pre-
čítam zloženie: malé percen-
to mäsa a veľké percento ko-
ží. Kože kedysi u mäsiara nikdy 
neostávali, lebo na ne už čaka-
li garbiari a po nich obuvníci. 
Z čoho by boli šili topánky?
Slávna česká sochárka, ktorá 
okrem iného vytvorila aj so-
chu pápeža Jána Pavla II., na 
otázku, ktoré dielo si najviac 
váži, odpovedala: puding, kto-

Ž I J Ú  M E D Z I  N A M I

Monika a spišské párky  

rý som uvarila svojej vnučke. 
Lebo si jeho chuť ponesie do 
života a podľa nej si ma vždy 
pripomenie. Tým budem žiť 
s ňou naďalej. Takto vlastne 
žije tvoj starý otec stále – len 
málokto vie, kým bol. Kým 
teda bol?

 Môj dedo bol obyčajný člo-
vek, otec desiatich detí, statoč-
ný občan Rakúsko-Uhorska, 
dodržiavajúci všetky spoločen-
ské normy, počnúc cechom, 
neskôr živnosťou, končiac kos-
tolom. Inak to nešlo. Ľudia sa 
snažili žiť tak, ako sa žiť má. 
V úcte k druhým, rodičom, 
starším, učiteľom, v oddanos-
ti viere (však ich na Spiši bolo 
viac), dodržiavaní zákonov aj 
v poctivej práci.             
Spiš je (a vždy bol) multi-
kultúrny. Nemeckí kolonisti 
z trinásteho storočia zanecha-
li svoje potomstvo, ale to sa 
veľmi dobre zžilo so Slovenka-
mi a Slovákmi. Tvoji predko-
via aj ty máte však maďarsky 
znejúce meno. Bol to iba vplyv 
maďarizácie na začiatku 
19. storočia, alebo máš ma-
ďarské korene – a teda aj tá 
štipľavosť spišských párkov 
pramení z nich?

 Národnostná téma by bo-
la na dlhé rozoberanie, zvlášť 
v tomto etnicky takom pes-

trom regióne. Ostanem teda 
iba pri našom pôvode. Áno, 
máme maďarské korene. Otáz-
ku, kto sa kam hlásil, už v sa-
motnej dedovej rodine, trocha 
riešim aj v knihe, lebo už tam 
a vtedy vznikali kuriózne či pa-
rodické situácie, keď sa jeden 
súrodenec hlásil k Slovákom, 
iný s radosťou k Maďarom. Ale 
ako spolu žiť? Nuž ostaňme 
ľuďmi vždy a v každej situácii. 
A štipľavosť spišských pár-
kov pochádza z kalocsai pap-
riky, ktorú chodil dedo kupo-
vať rovno do Budapešti. Ale je 
to iba také jemne štipľavé, aby 
si  mohli pochutnať  aj nežné 
dámy.      
Marína Juríčková, tiež Spišiač-
ka (ale narodená vo Viedni) 
a televízna tvorkyňa, pove-
dala o tvojej knihe, že je len 
názvom regionálna, ale obsa-
hom je to výsostne európska 
literatúra...

 Názor  mojej krajanky a is-
te aj znalkyne literatúry ma veľ-
mi potešil, lebo cesta k vydaniu 
knihy bola tŕnistá a zažila som 
si pri tom dosť názorov, hod-
notení, odmietnutí, ktoré mi 
sebaistotu nedodávali. Preto 
som jej aj povďačná za navráte-
nú radosť z toho, že som nepí-
sala nadarmo.                       
Knižka je aj krásna. Tvar jej 
dali výtvarníci Ivan a jeho syn 
David Popovičovci. Hľadali 
ste sa? 

 S Ivanom Popovičom sme sa 
nemuseli hľadať, lebo sme sa na-
šli už v kežmarských  školských 
laviciach, a tak sme nájdení už 
dobrých 56 rokov. Keď som si 
kedy bola niečím istá, tak tým, 
že je na svete jediný povola-
ný vdýchnuť tejto knihe dušu. 
Spolu so synom Dávidom. Do-
kázali vytvoriť  krásnu knižku, 
ktorá aj svojou podobou  vy-
dáva svedectvo o tom, že putá 
z čias mladosti rokmi  dozrieva-
jú na sladké posolstvá symbo-
lov. A spájajú nielen Spišiakov, 
roztrúsených po celom svete, 
ale aj duše, ktoré sa nikdy nevi-
deli, ale ich radosť je spoločná. 

Želám tvojej knihe veľa či-
tateľov. Nielen preto, že od-
teraz budú vedieť, čo ma-
jú na tanieri, ale aj preto, že 
spoznajú výnimočný kút Slo-
venska. A za Petržalčanov, 
s ktorými si roky mala spo-
ločný domov, ďakujem za 
rozhovor.

Gabriela Rothmayerová

Monika Varsanyiová  
pracovala ako novinárka, 
celý život sa venovala 
skôr vede ako vareniu. 
Je doktorkou fi lozofi e a 
kandidátkou vied. Na-
priek tomu v penzijnom 
veku napísala knihu 
- Spišské párky. Histo-
rickú novelu o mä-
siarskom remesle aj 
osobných príbehoch, 
ktoré knihe dávajú 
duchovný a intelek-
tuálny rozmer.
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Hľadáme vhodných kandidátov na pozíciu

Predavač/ka - Pokladník/čka
Bratislava - Mamateyova 20h./týž. 

Správna vo ba

Váš profil:

-

Čo ponúkame:

Pracovná náplň:

Príprava na budúce úlohy:

-

V prípade, že Vás táto pracovná po-
nuka zaujala, kontaktujte nás priamo 
na našej webovej stránke www.lidl.sk 
(Kariéra – Aktuálne pracovné ponuky).

PRE SPOKOJNÉ BÝVANIE

------------
OBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITA-OBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITA-OBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITA-OBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITAOBLUBENA LOKALITA

  VZOROVÉ BYTY  VZOROVÉ 

Vyberte si byt s praktickými dispozíciami za rozumnú cenu. Novostavbu 

www.ruzinovska44.sk

petrzalske noviny_inzercia.indd   1 14.02.14   9:44

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk  
vás pozýva na tieto výlety:

 15.  3. Zámok v Rájci s kaméliami + prehl. pivovaru Černá Hora doprava 15 €
 22.  3. Sárvár – kúpanie v termáli (slaná voda) + prehl. hradu doprava 18 €
 29.  3. Hustopeče – mandľové trhy + prechádzka mandľ. sadmi doprava 12 €
    5.  4. Prehl. mesta Sopron + zámok Fertod (maďarské Versailles) doprava 18 €
 26. -27. 4. Miskolctapolca (kúpanie v jaskyni) + Košice + Betliar  doprava + ubyt. 88 €
   8. - 11. 5. Zámok Godollo + Maďarská pusta s bohatým programom + prehliad-  
  ka Debrecenu  doprava + ubytovanie + strava + všetky vstupy 198 €
 Ďalšie Praha + Konopiště, Červený kláštor + Dunajec + Spišský hrad, 
 zájazdy Jindřichův Hradec + České Budějovice + Hluboká, Legoland, 
  Festival Východná + Pribylina + Oravský hrad

  nástup do autobusu na Hlavnej železničnej stanici a na Patrónke v Bratislave

www.jednodenne-vylety.sk              0903 122 438, 0918 987 224 
!! Vypýtajte si plán výletov na celý rok 2014 – pošlem vám ho poštou !!



Najvýhodnejšie poistenie na PZP. 
Volajte 0905 410 802

 Nové knihy    

P. Vrlík: Rozprávky spod slovan-
skej lipy – rozprávky o neposluš-
nom Milutínovi a jeho hroznom 
sne, o bosenskej Barbore a iné.

P. Kubica: Templárske rozpráv-
ky – o rytieroch, súbojoch, cti a 

Petržalská knižnica sa vo februári obohatila o nové tituly pre deti a mládež

sláve z čias stredoveku, ktorý vťa-
huje deti do dobrodružného, ale 
nebezpečného sveta. 

A. Lobel: Myšacia polievka – 
príbeh o šikovnej myške a lasici 
plný napätia a humoru. 
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Dúfam, že toto netradičné 
slovo neunikne ani láska-

vej pozornosti Jazykovedného 
ústavu Ľudovíta Štúra.

Zaujímavá a poučná bola aj 
pasáž o Facebooku. Najmä tá 
časť, ktorá sa týkala atraktív-
nych mužov či nádejných ob-
razovkových partnerov. Kedysi 
dávno sme za babami chodili 
takto celkom naživo a poviem 
vám, stálo to zato... Možno 
nevyzerali tak dobre, ako tie 
vyškerené na obrazovke, mohli 
sme sa ich však občas dotýkať. 
Občas aj niečo viac. 

Podľa akéhosi prieskumu 
som sa z rádia dozvedel, že 
len vyše tretiny mladých číta 
aj mimo školy, ostatní zrejme 
vôbec. A z toho ešte celá tre-
tina ani poriadne nevie, čo to 
vlastne číta. Aké povzbudzujú-
ce. Okamžite som si predstavil 
budúcnosť natretú naružovo.

Chodilo mi to po rozume,  
a pretože letia internetové dis-
kusie, ponoril som sa, našťas-
tie, len časťou vlastného nosa, 
do Facebooku. To je teda nie-
čo. Keď si v duchu predstavím, 
že by som niekomu celkom ne-

známemu o sebe vytáral také 
veci, ktoré sú v tzv. statusoch, 
vidím to na takých desať bo-
rovičiek. Vypitých už vopred. 
Diskusie, to je žúžo! Po tejto 
skúsenosti je mi jasné, že svet 
okolo seba pravdepodobne 
vidím úplne zle. Asi mám ne-
správny uhol pohľadu alebo čo. 
Možno by sa to dalo napraviť, 
keby som si podobnú kvalitu 
doprial častejšie. Mal by som 
tiež urýchlene zabudnúť na 
všetky knihy, ktoré mám doma, 
ani sa ich nedotknúť. Zbytočne 
komplikujú rozmýšľanie.

A tá slovná zásoba! Oča-
rujúce. Len na ilustráciu. 
Také pravidlá nášho pravopi-
su uvádzajú slovenské slová 
zhruba na päťsto stranách. Na 
každej minimálne sto. Spočí-
tal som to. A načo je to vlastne 
dobré? Veď na tie osviežujúce 
internetové úvahy a reakcie na 
ne bohato stačia aj dve strany 
použitých slov. A teda, logicky, 
tých ďalších tristo osemdesia-
tosem je vlastne zbytočných. 
Škoda papiera. Slovník slo-
venského jazyka, to už je bo-
hapusté plytvanie. Okrem to- 

ho, zbytočne mi zaberá miesto. 
Človek má pod šticou tiež 

akýsi počítač, alebo také nie-
čo, ibaže sa to nazýva mozog. 
Aspoň som presvedčený, že to 
tak je v každom jednom prí-
pade. Predstavme si však, že 
v gebuli namiesto neho bude 
mať akýsi pamäťový disk či 
už mäkký, alebo natvrdnutý.  
V takom prípade prakticky kto-
koľvek naň môže namieriť svoj 
kurzor a prečítať si, čo sa mu 
zažiada. Strach a hrôza! Pozití-
vum - klamalo by sa oveľa ťaž-
šie. A pozor! Do hlavy by vám 
tiež mohli nasadiť nebezpečný 
vírus. Hoci nasadiť chrobáka 
do hlavy komukoľvek možno aj 
za súčasného stavu vecí. 

Istému susedovi (pravdaže aj 
jeho žene) sa nedávno narodil 
syn. Bola aj hostina. Prítomní 
pojedli, popili, zasmiali sa. Syn 
sa má k svetu. Pritom internet 
v tej domácnosti dodnes nema-
jú. Všetko sa asi vygúgliť nedá. 
Našťastie.                 Oskar Král

Vygúgliť sa, našťastie, nedá všetko
To slovo z titulku – vygúgliť - nie je môj objav. Sám som ho objavil v rozhovo-
re dvoch mladých pipíšok, ktoré si vymieňali skúsenosti na tomto poli. 
Ide, samozrejme, o známy internetový vyhľadávač Google. Nepočúval som, 
ale nedalo sa nepočuť.

V zimnom čase pribúda 
šedivých dní. Či si to 
pripustíme alebo nie, 
istou mierou kratšie dni 
a málo slnka môžu mať 
určitý vplyv na naše 

prežívanie a trávenie nášho času. Môžeme sa 
cítiť lenivejší, unavenejší. Tí so slabšou imuni-
tou častejšie chorľavejú, čo nás tiež spomaľuje 
a robí menej aktívnejšími. Spomalenie a men-
šia aktivita nás niektorých vyrušuje, pretože 
potrebujeme byť aktívni, tvoriví a hlavne pro-
duktívni v robote či doma. Počasie a ročné ob-
dobie nemôžeme ovplyvniť. Čo však môžeme 
ovplyvniť, sme my sami. A v akom zmysle?

Možno nechcieť to celé silou-mocou zme-
niť a skúsiť si z tohto obdobia zobrať to lepšie, 
čo nám môže ponúknuť. Zima má svoj zmysel  
a význam v prírode. Znamená napr. oddych 
pre zem, rastlinstvo, ale aj živočíšstvo. Môžeme 
si dovoliť oddýchnuť a načerpať novú energiu 
aj my? Položme si túto otázku všetci: Môžeme?  
S oddychom možno máme spojené najmä let-
né a iné dovolenky a nie spomalené a „neplod-
né“ zimné dni. Možno je to naozaj otázka toho, 
či sa dokážeme spomaliť a dovoliť si leňošiť, či 
nebyť až taký produktívny ako po iné dni. Pre-
čítať si knihu, pozrieť film, ručne niečo vyrábať, 
tráviť tiché večery s blízkymi alebo len osamote 
– jednoducho nájsť si niečo, čo nás robí šťast-
nými a spokojnými a nie sú to výkony či úspe-
chy. Skúsiť sa prestať tlačiť do niečoho len pre-

Zimný oddych
 Psychológia bližšie k vám

Tak si tu v Petržal-
ke žijeme. Akcio-
vo a akčne. Hneď 
vysvetlím. Podľa 
odborného medzi-
národného priesku-

mu sa zistil zaujímavý fakt, čo sa 
týka nás. Vraj najčastejšími ko-
níčkami Slovákov sú cestovanie 
a umenie... cestovanie za prácou 
a umenie z toho vyžiť! Preto sme 
odkázaní na akcie – či už v po-
travinách, alebo v obchodoch 
iného obsahu či na sekáče.

„Ale akcie môžu byť aj pod-
fukom,“ nedalo Miškovi Hr-
dopýškovi, aby nezasiahol 
do debaty, „lebo niekedy 
sa nimi označujú produkty 
normálnej ceny“. Soletka 
Saša však poznamenala: 
„No aj tak sme odkáza-
ní na zľavy, čo narobíš...“ 
Jarčin Karči prehodil na 
veselšiu nôtu: „To je jasné, že 
hľadáme to najlacnejšie. Ja 
mám napríklad toľko eurá-
čov, koľko žaba srsti...“

Akčnejšie sa teraz správajú 
kandidáti na kreslo hlavy štátu. 
Chvália sa, vo veľkom sľubujú 
obrat k lepšiemu, úto-

Niekomu akcie, niekomu moc 
  Presýpacie hodiny

to, že sa to má a je to zvykom. Naozaj musíte? 
Nepočká to? Ak je vaša odpoveď „nemusím“  
a „predsa to má čas,“ dovoľte si vniesť do svo-
jich zimných šedivých dní priestor a viac času 
pre seba: Kto ste vy a čo vás robí šťastnými?

Zima je jedno celé ročné obdobie a mys-
lím, že je to pridlhý čas v každom roku, aby 
sme ho len pretrpeli, prípadne prežili len v zo-
trvačnosti a nespokojnosti. Určite to nemáme 
všetci rovnaké a možno niektorí sa v zime len 
tešia zo zimy a snehu a chodia často lyžovať a 
inak športovať. Lenže nám, čo to máme trošku 
inak, by mohlo pomôcť na chvíľu sa zastaviť, 
pocítiť svoje nohy, brucho, hruď, ruky, hlavu 
a zamerať sa na svoje myšlienky a opýtať sa 
seba, čo by sme v daný deň mohli urobiť, aby 
ten zimný deň nebol až taký šedivý.

Mgr. Veronika Pobehová CPPPaP, 
www.psychocentrum5.sk

čia na seba, na svoje minulé 
činy a na prepojenia s nekalými 
praktikami či kravatovými pod-
vodníkmi. „Už len za cenu tých 
veľkoplošných bilbordov by 
mohli zasponzorovať školstvo 
a zdravotníctvo,“ poznamenala 
Smelá Jela.

Na takúto vážnu tému zarea-
goval Ferdiš Nevíš, ktorý sa väč-
šinou do diskusie nezapája, ale 
keď niečo vypustí, tak to stojí za 
to. Do pľacu hodil vtip: „Ivan sa 
modlí: Pane Bože, čo pre teba 

znamená tisíc rokov? No, 
chvíľku. A, Pane Bože, čo je 

pre teba milión eur? No, 
len drobné. Pane 
Bože, daj mi milión 

eur alebo drobné. A 
ten zhora mu odpo-
vedal – počkaj chvíľ-
ku.“ Vy však ani chvíľ-

ku nečakajte na svoje 
šťastie, rozmenené na 

zdravie, 
l á s k u , 

úspech a pohodu.              
Vaša Dáša

Kresba: 
Natália Murat-

Oravcová
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O slávnostné otvorenie 
výstavy Čo mám doma 

staršie ako ja sa postarali 
prestrihnutím pásky vedúca 
oddelenia sociálnych vecí 
Alena Halčáková a vedúca re-
ferátu zabezpečenia sociálnej 
starostlivosti Alena Podma-
jerská. Tak, ako je už zvykom 
v tomto dennom centre, spe-
váci zo súboru Melódia na-
vodili slávnostnú a príjemnú 
atmosféru. „Nápad urobiť si 
v dennom centre na Vyšehrad-
skej výstavku vecí starších ako 
my mal byť ako doplnok k fa-
šiangovému posedeniu. Netu-
šila som, že sa tu na jednom 
mieste stretne toľko nádher-
ných starých vecí,“ povedala 
Ruženka Borzová a so smie-
chom dodala: „Vrátane nás.“ 

Kufríkový písací stroj 
z roku 1896, keramická tácka 
z roku 1811, kniha o pred-
povedi známej veštice Sibyly 
z roku 1861, modlitebné 
knihy a spevníky, to všet-
ko priniesli členovia centra 
na výstavu. Raritou bola aj 
pracovná kniha prababičky 
jednej z členiek z roku 1846, 
ktorá pracovala ako kuchár-
ka u grófa Nádaždyho, kde 
sú jej rukou písané poznám-
ky, je tu aj originálna pečiat-
ka a podpis samotného gró-
fa. Pamätníček z roku 1860, 
stará žehlička na uhlie, rôzne 
medené mažiare, mlynčeky 
na kávu, prekrásne ručne 
vyrábané šperkovnice, čo 
kus – to klenot. Pridanou 
hodnotou každého z týchto 

klenotov bol príbeh s ním 
zviazaný. „Na každom za-
čiatku je myšlienka, nápad, 
pokus o zaujímavú akciu 
a až čas ukáže, či bude mať 
úspech, alebo upadne do 
zabudnutia. Verím, že toto 
nebude ten prípad, lebo táto 
akcia bola výnimočná. Veď 
príbehy tvoria históriu – nie-
len našu, ale najmä tú vašu,“ 
dodala pani Ruženka Borzo-

Čo mám doma staršie ako ja?
Od januára vyplynula pre 
obce nová povinnosť pri 
vydávaní povolenia na zria-
denie trhového miesta a na 
predaj výrobkov a poskyto-
vanie služieb na trhovom 
mieste. Novelou príslušné-
ho zákona č. 361/2013 Z . z.,
ktorý upravuje používanie 
elektronickej registračnej  
pokladnice a s tým súvisia-
cimi predpismi, bola zave-
dená pre obce nová povin-
nosť, a to informovať Fi-
nančné riaditeľstvo SR o vy-
daní takéhoto povolenia. 

Zjednodušene povedané,
predávajúci – trhovník musí 
od nového roku predlo-
žiť obci fotokópiu strany 
ZÁZNAM DAŇOVÉHO ÚRA-
DU z knihy elektronickej regis-
tračnej pokladnice, na ktorom 
je zaznamenané pridelenie 
daňového kódu pokladnice. 
Ak predávajúci nie je povinný 
používať elektronickú regis-
tračnú pokladnicu, predlo-
ží obci čestné vyhlásenie. 
S touto novou skutočnosťou 
sa museli obce vyrovnať iba 
s využitím spolupráce s prí-
slušnými pracovníkmi Finanč-
nej správy v Banskej Bystrici. 
Pracovníčky miestneho úradu 
z vlastnej iniciatívy vypracova-
li pre povinných vzor takého 
čestného vyhlásenia, aby bola 
nielen zabezpečená litera zá-
kona, ale aby aj obyvateľom 
zjednodušili postup pri vyba-
vovaní dokladov a plnenia si 
podnikateľských povinností. 
Na základe odporúčania Fi-
nančnej správy radia pracov-
níci mestskej časti Petržalka 
aj ostatným obciam, ako sa 
s novou povinnosťou vyspo-
riadať, za čo si celý Referát 
predbežnej právnej ochrany 
a podnikateľských činností 
vyslúžil pochvalu Ministerstva 
hospodárstva SR za kvalitné 
zvládnutie úloh súvisiacich 
s novelou zákona. Aj toto je 
jeden z dôkazov, že pracovní-
ci miestneho úradu sa svojou 
činnosťou snažia obyvateľom 
procesy vybavovania potreb-
ných dokladov a povolení čo 
najviac uľahčiť a spružniť.

(mpl)

Pochválili 
petržalských 
úradníkov

Zadanie, ktoré vymyslela Ruženka Borzová, dala petržalským se-
niorom poriadne zabrať. Úloha to bola ťažká, nie však nesplniteľná, 
a tak sa v dennom centre na Vyšehradskej ulici ocitli nádherné sta-
rožitnosti – pamiatky na mladosť, rodičov či dokonca prarodičov. 
Najstarším a najvzácnejším kusom na výstave bol dokument 
z roku 1630 - rodokmeň rodiny s prosbou o Apoštolské požehnanie 
Svätého Otca.

Fenomén, ktorý je typický 
azda pre všetky moder-

né sídliská, nielen Petržalku, 
je fenomén voľne sa pohy-
bujúcich psov. Prečo upo-
zorňujem práve na psov? 
Pretože je malá pravdepo-
dobnosť, že vás pohryzie 
mačka, zajac, morča alebo 
potkan. Najmä večer, keď sa 
prechádzate po sídlisku, nie 
je ničím výnimočným stre-
távať ľudí so svojimi psami. 
To je v poriadku. Sú rov-
nakými obyvateľmi sídliska 
ako všetci ostatní. Čo je však 
problémové, je voľný pohyb 
ich psov. Bežne sa stáva, že 
majitelia vyvádzajú psov bez 
vôdzky, na voľno, pričom 
pes pobehuje kade-tade po 

chodníkoch, po tráve, je mu 
to jedno. Ak náhodou vy 
máte psa menšieho vzras-
tu, držíte za ruku dieťa ale-
bo iba tak idete sami, začne 
vám prudko búšiť srdce, 
najmä ak vás voľne pobe-
hujúci sa pes zaznamená 
a rozbehne sa smerom k vám. 
V tej chvíli neviete, čo máte 
urobiť. Vziať malého psa, prí-
padne dieťa na ruky a bežať 
s ním s vedomím, že pes vás 
aj tak dobehne, alebo ostať 
stáť a modliť sa? Kričíte na 
majiteľa bežiaceho psa nech 
si ho zavolá, ale ten vám kri-
čí naspäť, že jeho „havko“  
vám nič neurobí. Váš pes 
kňučí, decko na rukách reve 
od strachu. A po tejto skúse-

Prečo sa báť?
Nie som odporkyňou psov ako takých. To zdôrazňujem. Som maji-
teľkou niekoľkých zvierat, ale po negatívnych skúsenostiach, ktoré 
som na vlastnej koži zažila, chcem upozorniť na to, čo si možno 
mnohí z nás iba pomyslia, prípadne aj zažijú. Chcem upozorniť na 
otázku: Prečo sa musím obávať pohybovať po Petržalke?

nosti si presne rovnako ako 
ja položíte už vyššie kladenú 
otázku: Prečo sa musím obá-
vať pohybovať sa po sídlisku  
v Petržalke?

Ak sa človek niečoho obá-
va, napadne mu, či ho naša 
mestská časť nejakým spô-
sobom chráni. Áno, máme 
zákon č. 282/2002 Z. z. 
o niektorých podmienkach 
držania psov v platnom zne-
ní. Áno, máme VZN mest-
skej časti Bratislava – Petr-
žalka č. 1/2008 v znení novely 
č. 13/2013. Ako sú však 
uplatňované ustanovenia 
týchto predpisov a, najmä, 
ako sú sankcionovaní ľudia, 
ktorí ich nerešpektujú? Voľný 
pohyb psov, t. j. vyvádzanie 

psa bez vôdzky na miestach, 
kde je to zakázané a uklada-
nie pokút za takéto konanie je 
v kompetencii mestskej polí-
cie a následne mestskej časti 
Petržalka. Pokuta za vyvádza-
nie psa bez vôdzky na mies-
tach, kde je voľný pohyb psov 
zakázaný, je do výšky 65 eur. 
Petržalka má ako jedna z mála 
mestských častí označované 
verejné priestranstvá, kde je 
voľný pohyb psov zakázaný. 
Ak však nikto nezodpoved-
ných ľudí, ktorí svojich psov 
pustia na voľno a nechajú 
štekať na všetko, čo sa pohne 
okolo nich, nekontroluje, tak 
sú akékoľvek predpisy úplne 
zbytočné.  

Som obyvateľkou Petržalky 
od narodenia. Áno,  máme 
zákon aj VZN proti voľnému 
pohybu psov. Napriek tomu 
si myslím, že tieto predpisy sú 
nám nanič, ak dôsledne nie 
je kontrolované a sankciono-
vané ich prípadné nedodržo-
vanie. Dokedy? Kým sa niečo 
nestane... ako vždy.

Mária Dvončová

vá. Takéto aktivity sú dobrým 
relaxom a vítanou zmenou 
v porovnaní s každodenným 
kolobehom. Pre mnohých je 
takýto kontakt s minulosťou 
priam pôžitkom a vyvoláva 
milé spomienky na miesta 
a ľudí, ktoré často takmer za-
padli prachom. „Seniori nám 
ukázali skutočnú hodnotu 
starých vecí, ktorá sa v nich 
naozaj skrýva. Vidieť a zažiť 
takúto atmosféru, je čarovnou 
a neopakovateľnou skúsenos-
ťou. Dovoľuje nám vyjadriť 
emócie, prináša ozveny z mi-
nulosti a je to akési malé za-
stavenie sa v čase a slúži ako 
dôkaz a odkaz pre stále slab-
šiu ľudskú pamäť,“ zhodnotila 
význam aktivity denného cen-
tra pani Alena Podmajerská. 

(tod)
foto: archív

K O N TA K T
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Petržalka minie 

Muž
s ľahkou 
paličkou

S Í D L I S K O

šesť rokov poznačila Petržal-
ku, rovnako ako iné mestá na 
Slovensku, hospodárska kríza 
a zlá politika. Veľa z plánova-
ných projektov sa nerealizovalo. 
O niektorých sa dá povedať, že 
chvalabohu, no nie o všetkých, 
samozrejme. Namiesto štadió-
na pri Starom moste máme 
oráčinu zarastenú burinou, 
z Petržalka City je postave-
ný iba fragment a projekt sa 
výrazne zmenil, plocha tzv. 
celomestského centra medzi 
Starým a Prístavným mostom 

je stále (chvalabohu) prázd-
na. Tajne dúfam, že niektoré 
z týchto projektov dozrejú 
k lepšiemu. Nový stavebný zá-
kon je však stále vo hviezdach, 
Dominá pribúdajú nielen na 
Jasovskej a stromy sa naďalej 
veselo rúbu nielen na Kolibe. 

Zosilnel hlas obyvateľov – 
žiaľ, je to ešte stále málo. Skôr 
sa presadzujú krikľúni, ktorí 
často vydávajú svoj záujem za 
verejný. Zelená os v trase tzv. 
B-éčka (pôvodne trasa met-
ra) môže ostať zelená, len ak 

a prognózovaným veciam. 
Robíme tak, znova oslovuje-
me prof. Štefana Šlachtu. Tu 
je jeho slovo načase... 

„Prečítal som si rozhovor 
z roku 2008 a bol som pre-
kvapený, ako málo sa za tých 
šesť rokov zmenilo v Petržalke 
k lepšiemu. Moje vtedajšie 
predpovede o premenách Ma-
tadorky, či o ukončení výstavby 
petržalského centra a výstavbe 
električky sú ešte aj dnes po 
šiestich rokoch z väčšej čas-
ti iba na papieri. Uplynulých 

Takmer „na chlp“ presne 
sme pred šiestimi rokmi 

uverejnili obsiahly rozhovor 
s hlavným architektom hl. 
mesta Bratislavy. Bol o vtedaj-
ších problémoch našej mest-
skej časti, najmä však, kde sa 
bude Petržalka uberať. Neho-
voril o nej z druhého brehu 
Dunaja, ale ako jeden z Petržal-
čanov od roku 1986 bývajúcim 
v 4-izbovom byte osemposcho-
dového paneláka, ktorým je 
doteraz... Čarom žurnalistiky 
sú návraty k vypovedaným 

budeme kričať ešte hlasnejšie.
Z viacerých častí Petržalky sa 

stala ,,dobrá adresa“. Dnes to už 
nie je len Digital park, komplex 
Tatrabanky na Černyševského 
ul. či bytové domy okolo pe-
tržalského korza. K úspešným 
počinom patrí začatie výstav-
by Južného mesta. Prvá etapa 
Slnečníc získala renomé býva-
nia so zaujímavými verejnými 
priestormi, podobne ako SKY 
boxy na Pajštúnskej ul. Kvalita 
nových bytov je však veľmi rôz-
norodá. Wienna Gate sa nesta-
la trhákom, ako sa očakávalo.

Existujú však stále snahy ma-
lých investorov stavať solitéry, 
tu na trávniku, tam na parko-
visku, inde na detskom ihrisku. 
To treba veľmi dôrazne odmie-
tať, pretože je to len o chamti-
vosti, nie o verejnom záujme. 
Samospráva, najmä tá mestská, 
ostáva Petržalčanom stále veľa 
dlžná. Kvalita údržby verejných 
priestorov je stále nedostatočná, 
žiadny posun nenastal v riešení 
problémov s parkovaním. Prob-
lém stále riešia nekompetentní. 
Už dávno mala byť vypísaná sú-
ťaž na jednotlivé časti Petržalky 
na návrhy riešenia parkovania 
tými, ktorí tieto problémy naj-
lepšie poznajú - obyvateľmi. 
Ako architektovi mi veľmi chýba 
kvalitný urbanistický detail. Kto 
pozná napr. slovinskú Ľubľanu, 
vie o čom to je. Myslím, že dnes 
je tu už doba, keď si môžeme 
dovoliť túto požiadavku nároko-
vať, ak chceme hovoriť o kvalite 
životného prostredia.

Práve kvalita životného 
prostredia by sa mala stať aj roz-
hodujúcim faktorom pri debate 
o ďalšom zahusťovaní doteraj-
šej zástavby. Vývoj mesta nie je 
možné zastaviť. Mesto, ktoré sa 
nerozvíja, je mŕtve. Zahusťovať 
preto treba funkciami, ktoré 
v Petržalke stále chýbajú. Do-
dnes nemáme kvalitnú krytú 
plaváreň, zimný štadión či akva-
park, petržalské nábrežie stále 
zíva prázdnotou, myšlienka tzv. 
Central parku ostala na papieri, 
spomínal som parkovacie ga-
ráže a samozrejmosťou by mali 
byť najmä nové pracovné príle-
žitosti. Ak sa chválime, že sme 
jeden z najbohatších regiónov 
v Európskej únii, treba sa opýtať, 
kde je to bohatstvo, keď chýbajú 
mnohé základné veci pre kvalitu 
každodenného života obyčajné-
ho človeka.“

Vyšetrenia 
bez čakania

Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali 

Skúsení praktickí lekári pre dospelých s viac ako 20-ročnou praxou
Ordinujeme 12 hodín denne v pracovných dňoch 8.00 - 20.00
Vyšetrenia bez čakania, objednávanie na presný čas zadarmo 
Neplatíte nič naviac – vyšetrenia sú hradené 
z vášho verejného zdravotného poistenia
Zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami 

02/6224 0154    www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

Prijímame nových pacientov - počet pacientov je limitovaný!
Vybavíme prenos zdravotnej dokumentácie a komunikáciu 
s vašim doterajším lekárom a zdravotnou poisťovňou
Predpokladané naplnenie kapacity ambulancie - apríl 2014!

164x132.indd   1 13. 2. 2014   9:51:48

„Petržalku nemožno viac zahusťovať, ona 
bola už dosť hustá za socializmu, keď sa 
začalo s jej výstavbou. Chápem investorov, 
že je pre nich jednoduchšie postaviť do 
voľného petržalského priestoru vysoký 
činžiak, pretože majú k dispozícii všetko 
- inžinierske siete, cesty, parkoviská. 
Lenže ďalšou zástavbou sa znásobuje 
už aj tak zlý stav prostredia. Zname-
ná to preň ďalšiu záťaž zvýšením 
počtu áut, odpadu, vyššiu hustotu 
obyvateľstva na dotknutom území. 
Rozhodne a jednoznačne tvrdím, 
že každé ďalšie zahusťovanie 
Petržalky je vážnym kriminál-
nym činom a vrátenie jej statusu 
sídliskovej nocľahárne.“

 Z rozhovoru s prof. 
Ing. arch. Štefanom Šlachtom 

Zahusťovanie je kriminálny čin, 
PN 7. 3. 2008

budeme kričať ešte hlasnejšie.
Z viacerých častí Petržalky sa 

stala ,,dobrá adresa“. Dnes to už 
nie je len Digital park, komplex 
Tatrabanky na Černyševského 
ul. či bytové domy okolo pe-
tržalského korza. K úspešným 
počinom patrí začatie výstav-
by Južného mesta. Prvá etapa 
Slnečníc získala renomé býva-
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nie je len Digital park, komplex 
Tatrabanky na Černyševského 
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Mesto, ktoré sa nerozvíja,  
je mŕtve 
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kovanie, resp. státia.  Z 21 prie-
stupkov bolo najčastejšie týchto 
8 porušení, že vodič nesmie za-
staviť a stáť:
• na priechode pre chodcov ale-

bo na priechode pre cyklistov 
a vo vzdialenosti kratšej ako 
5 m pred nimi,

• na križovatke a vo vzdialenosti 
kratšej ako 5 m pred hranicou 
križovatky a 5 m za ňou; tento 
zákaz neplatí v obci na križo-
vatke tvaru ,,T“ na náprotivnej 
strane vyúsťujúcej cesty,                               

• na pripájacom alebo na odbo-
čovacom pruhu, 

• na cestičke pre cyklistov, 
• pred vjazdom na cestu z mies-

ta mimo cesty alebo na vyhra-
denom parkovisku, ak nejde 
o vozidlo, pre ktoré je parko-
visko vyhradené,

•  na chodníku okrem prípadu 
podľa § 52 ods. 2 (voľná šírka 
chodníka najmenej 1,5 m),                                             

• na cestnej zeleni a inej verejne 
prístupnej zeleni, na ostrov-
čekoch a deliacich pásoch, ak 
to nie je dovolené dopravnou 
značkou, 

• na iných miestach, kde zasta-
venie alebo státie môže ohro-
ziť bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky alebo ob-
medziť jazdu vozidiel; osobit-
ne na miestach vjazdov alebo 
výjazdov z pozemkov, vjazdov 
a výjazdov z objektov urče-
ných na zásobovanie alebo 
parkovacích miest.

K tomu treba ešte pridať ne-
rešpektovanie dopravnej znač-
ky Zákaz státia a - žltej súvislej 
čiary - vodorovné dopravné 
značenie, kde je tiež zakáza-
né zastaviť a stáť. Pokiaľ ide o 

Zákon nemá farbu, chuť ani vôňu, aj keď všetky tieto znaky občas vy-
kazuje. To už  podľa jeho dosahu. Ako v tej-ktorej chvíli komu vyho-
vuje, resp. nevyhovuje. Vtedy sa mu zvykne dať aj subjektívne zna-
mienko spravodlivosti či nespravodlivosti, dobrého či zlého zákona. 

sankcie, za priestupky možno 
udeliť blokovú pokutu až do 
výšky 50 €. 

„Viem, že situácia s parko-
vaním v Petržalke je kompliko-
vaná a večer naozaj nie je veľa 
možností,  kde by sa dalo auto 
zaparkovať. Všetko je však 
o vzájomnej tolerancii vodičov 
a chodcov,“ hovorí veliteľ Ladi-
slav Fatura. „Je tiež pravdou, že 
niektorí vodiči pri parkovaní 
neberú ohľad na chodcov, ani 
na telesne postihnutých spolu-
občanov. Síce neraz zaparkujú 
auto na komunikácii, ibaže tak, 
že znemožnia chodcom dostať 
sa na chodník. Sú však aj tole-
rantní vodiči medzi sebou na-
vzájom. Odstavia svoje autá 
v strede medzi dvoma radmi 
zaparkovaných vozidiel, čím 
síce bránia výjazdu vozidiel z 
oboch strán parkovacích miest, 
ibaže tým, že pri parkovaní 
vyradili rýchlosť a nezatiahli 
brzdu, možno ich auto opatrne 
posunúť dopredu či dozadu a 
umožniť tak parkujúcim au-
tám dostať sa von zo svojich 
miest. Žiaľ, sú aj netolerantní 
vodiči, dôsledky si v tomto prí-
pade stačí  domyslieť.“

Veliteľ pripúšťa, že niektoré 
spôsoby parkovania sa teore-
ticky dajú tolerovať a  policajti 
pri riešení priestupkov objek-
tívne skúmajú závažnosť ko-
nania, ako aj pohnútky pácha-
teľa priestupku, takže sankcie 
sú rôzne. Od napomenutia až 
do 50 €, resp. do 150 € (ak ide 
o obsadený invalidný box). 
Pokiaľ ide o dôsledky nespráv-
neho parkovania, najviac si to 
v Petržalke „odnášajú“ chodci, 
potom  poškodená zeleň a blo-
kovanie liniek MHD. Ale to už 
znie ako druhá časť nášho seriá-
lu o zákonoch a ľuďoch, tento-
raz: V nesúlade so zákonom, 
v nesúlade s ľuďmi...

pod písmenami a) -  u)   21 prí-
padov - situácií, konaní, miest  
kedy sa čo a kde nesmie, lebo...  
Čo z toho „nesmie zastaviť 
a stáť“ sa najčastejšie deje v na-
šom petržalskom (ne)parkovaní 
- to už sú otázky pre Ladislava 
Faturu, veliteľa Okrskovej sta-
nice Petržalka,  Mestská polícia 
Bratislava. 

Zhrňme vypovedané. Štatisti-
ka priestupkov na úseku dopravy 
v roku 2013 predstavuje zaevi-
dovanie 7 463 priestupkov spá-
chaných porušením ustanovení 
zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke. Z tohto počtu bolo 
asi 5 940 priestupkov, ktoré sa 
vzťahovali na nesprávne par-

te. Ak sa odvoláte na predpi-
sy, že takto sa predsa nepar-
kuje, odpoveď je tiež dopredu 
známa a znie: To je iné! Inak 
tiež povedané, že takto sa to 
a tu, môže. Pretože v Petržal-
ke, pokiaľ ide o „parkovanie“, 
v skutočnosti  neparkovanie, 
sa môže toho dosť. Nasledu-
júce riadky si netrúfajú vy-
riešiť petržalské parkovanie 
v bratislavskom parkovaní, 
lebo je to v tejto chvíli ne-
možné aj pre odborne zdat-
nejších, kompetentnejších 
a, najmä, funkčne vyšších, ani 
sa pokúsiť predložiť jeho už 
ktoviekoľkú koncepciu, ani 
priniesť nové zmeny v zme-
nách. Sústreďme sa skôr na de-
taily z  každodennosti  nášho 
petržalského parkovania. Sta-
čí, ak uvedieme iba jednu vetu 
z materiálu, ktorý vlani v sep-
tembri vzalo miestne zastupi-
teľstvo na vedomie: „Analýza 
konštatuje, že výsledná bilan-
cia chýbajúcich parkovacích 
miest na počet bytov pre Pe-
tržalku ako celok je 18 929.“

(Ne) parkovacie súvislosti
Citovaný zákon o cestnej pre-
mávke v § 25, ods. 1, že vodič 
nesmie zastaviť a stáť, uvádza 

Údajne jeden z prieskumov 
zameraných na právne 

vedomie dospel k zaujímavé-
mu poznatku. Podľa neho sú 
negatívne vnímané zákony 
o daniach a poplatkoch, ktoré 
dopadajú „na mňa“ a, naopak, 
pozitívne sa vnímajú zákony 
o daniach a  poplatkoch, ktoré 
dopadajú „na iných“. Negatívna 
legislatíva v slovenskom vyda-
ní potom znie: Mne neberte! 
a pozitívna: Im zoberte! Čo už 
je výklad spravodlivosti, ako 
hovoria východniari: I tak še da, 
i tak še da... Takto, obojsmerne 
je vnímaný aj zák. č. 8/2009 
Z. z. o cestnej premávke v zne-
ní neskorších predpisov. 

A kde mám zaparkovať?!
To je najčastejší výrok - otázka 
aj zvolanie zároveň, ak oslo-
víte vodiča, a nemusí to byť 
práve váš sused, aby nepar-
koval na chodníku spôsobom, 
že okrem jeho auta neprejde 
po ňom už ani myš, nieto 
chodec, ktorý by mal mať 
k dobru „zákonných“ jeden 
a pol metra, alebo keď práve 
pred vaším autom (mali ste 
šťastie, že bolo voľné parko-
vacie miesto) zaparkuje tak, 
že ráno z parkoviska nevyjde-

S Í D L I S K O

vatke tvaru ,,T“ na náprotivnej 
strane vyúsťujúcej cesty,                               

• na pripájacom alebo na odbo-

• na cestičke pre cyklistov, 
• pred vjazdom na cestu z mies-

ta mimo cesty alebo na vyhra-
denom parkovisku, ak nejde 
o vozidlo, pre ktoré je parko-

•  na chodníku okrem prípadu Zákon nemá farbu, chuť ani vôňu, aj keď všetky tieto znaky občas vy-

strane vyúsťujúcej cesty,                               
• na pripájacom alebo na odbo-

čovacom pruhu, 
• na cestičke pre cyklistov, 
• pred vjazdom na cestu z mies-

ta mimo cesty alebo na vyhra-
denom parkovisku, ak nejde 
o vozidlo, pre ktoré je parko-
visko vyhradené,

•  na chodníku okrem prípadu Zákon nemá farbu, chuť ani vôňu, aj keď všetky tieto znaky občas vy-

   Petržalské 
„tiežparkovanie“  

Tu sme pánmi MY!  
A mamičky s kočíkmi? 
Na cestu!

Mierka parkovania na chodníku - pol metra 
ako jeden a pol metra pre chodcov.

A nevyjdete,  nepustíme! Trest šťastnejším 
a včasnejším za to, že zaparkovali. 

Dvojstranu pripravil Rudolf Gallo, foto: PN 
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Kalamita a jej následky
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Na Ladislavovi by ste 
 nepoznali, že uží-

va heroín - býva v ubytovni, 
chodí do práce. Pevne stojí na 
nohách aj vďaka občianske-
mu združeniu Odyseus. Ako 
vníma Ladislav svoje užívanie 
heroínu? „Niekto užíva alkohol 

a ja heroín. Všetko to sú drogy 
- niekedy sa dokážu vymknúť 
spod kontroly a niekedy máte 
nad nimi kontrolu vy. To, že 
beriem, vie málokto, keďže 
chodím pravidelne na výmenu 
striekačiek, a tak nemám žiad-
ne zápaly z použitých strieka-

čiek. A či sa raz pôjdem liečiť? 
Uvidím. Už som to skúšal ve-
ľakrát, ale pre niektorých z nás 
je abstinencia už nemožná.“

Nech už život Ladislavovi 
prinesie čokoľvek, môže sa 
spoľahnúť na pomoc od ob-
čianskeho združenia Odyseus.

Občianske združenie Ody-
seus vzniklo v roku 1997 
a záber jeho aktivít je široký – 
pracuje s ľuďmi, ktorí užívajú 
drogy injekčne, alebo posky-
tujú platené sexuálne služby 
na ulici, s ľuďmi, ktorí žijú 
s HIV, ale aj s mladými ľuďmi, 
ktorí neprepadli drogám či na 
okraj spoločnosti.

 Organizácia je najviac vidi-
teľná kvôli terénnej sociálnej 
práci, keď sociálni pracovníci 
vyhľadávajú svojich klientov v 
ich prirodzenom prostredí - a 
to v každom počasí, či je deň 
alebo noc. „Naši klienti nás už 
poznajú a vedia, že nám môžu 
dôverovať. Robíme výmenu 
injekčných striekačiek, ročne 
nám ich klienti donesú viac 
ako 90-tisíc kusov. Pre lepšiu 
predstavu, to množstvo by 
naplnilo štyri kufre osobných 
áut, bez nás by to všetko osta-
lo na uliciach,” hovorí Miro-
slava Žilinská, koordinátorka 
terénnej sociálnej práce. Práca 
sociálnych pracovníčok OZ 
Odyseus však zďaleka nekončí 
pri výmene injekčných strie-
kačiek. Ľuďom v núdzi posky-
tujú poradenstvo a sociálnu 

V prvých mesiacoch roka sa v kvetinárstvach a špecializovaných obchodoch 
objavujú predpestované vykvitnuté hyacinty, narcisy, modrice, šafrany či tu-
lipány v kvetináčoch. Väčšinou sú to tie isté druhy, ktoré sa sadia na jeseň do 
pôdy, aby pri prvých jarných slnečných lúčoch vykvitli v záhrade. No v tomto 
prípade si radosť z ich kvitnutia môžeme užívať už o niečo skôr ako na jar. 

Rozkvitnuté cibuľoviny v byte

žeme. V letnom období, keď noč-
né teploty neklesajú pod 10 ˚C,
 môžeme zornicu letniť vonku na 
slnečnom mieste. V septembri 
alebo októbri, keď jej listy začnú 
žltnúť, postupne obmedzujeme 
polievanie a hnojenie na mini-
mum. Rastlinu pripravíme opäť 
na obdobie vegetačného pokoja.

 Ing. Veronika Lukáčová,
krajinná a záhradná 

architektka

ma pri tých istých podmienkach. 
Z nerýchlených cibuľovín kvitnú-
cich v byte v zimnom období je 
známa teplomilná zornica (Hip-
peastrum) pôvodom z Peru, Ko-
lumbie a Brazílie. Začína kvitnúť 
od konca januára alebo skoro na 
jar krásnymi  červenými, ružový-
mi, bielymi alebo dvojfarebnými 
kvetmi. Podmienky pestovania 
sú podobné ako pri  bežných 
cibuľovinách. Cibuľu rastliny od 
septembra alebo októbra na tri 
mesiace uložíme do chladnej 

nevykurovanej tmavej miestnos-
ti zhruba pri 10 ˚C. Zalievame ju 
len príležitostne, tak aby nezačala 
hniť, maximálne raz za mesiac. Po 
tomto období vegetačného po-
koja, keď cibuľa zornice samovoľ-
ne klíči, presadí sa do kvetináča, 
tak aby mala dostatok priestoru 
na všetkých bočných stranách, 
cca 2-3 cm zo strán. Cibuľa by 
mala z jednej polovice až jednej 
tretiny vyčnievať nad povrchom 
substrátu. Do spodnej časti kve-
tináča sa odporúča dosypať dre-

nážnu vrstvu z hrubozrnného 
piesku alebo perlitu. Po presadení 
zornicu prenesieme na teplé a 
svetlé miesto, najlepšie na oken-
nú parapetu pri 20 - 24 ˚C. Zo za-
čiatku zalievame veľmi opatrne. 
Stačí polievať raz za 7 - 10 dní. 
Až keď je vidieť celý kvetný stvol 
a začínajú rásť listy, zalievame in-
tenzívnejšie, zhruba raz za tri dni, 
keď povrch substrátu mierne pre-
schne. Po odkvitnutí  stonku zre-

Na to, aby sme v byte do-
pestovali záhradné cibu-

ľoviny v kvetináčoch aj sami, je 
potrebné dodržať niekoľko zásad. 
Ak sme zasadili cibuľky na jeseň 
do kvetináčov, môžeme ich po 
určitom období preniesť z chlad-
ného miesta postupne na teplej-
šie. Ak sme si na jeseň cibuľoviny 
nezaobstarali, môžeme siahnuť 
po jednoduchšom, no o niečo 
drahšom riešení. Takto predpesto-
vané a rýchlené cibuľky si v kveti-
náčoch kúpime a pestujeme do-

Ladislav užíva heroín už 10 rokov. V časoch, keď drogu vyskúšal 
po prvý raz, o heroíne nikdy nepočul. Keď bol mladší, nevedel nič 
o HIV či hepatitídach, striekačky dostával použité od kamarátov. 
Keď spoznal terénne sociálne pracovníčky z občianskeho združenia 
Odyseus, zistil, ako veľmi ohrozuje svoje zdravie. Teraz sa vždy snaží 
mať sterilné striekačky a použité prinesie na výmenu - nechce, aby sa 
na nich niekto iný poranil. Pracovníčky mu zároveň pomohli vybaviť 
stratené doklady a našli mu informácie o dostupných ubytovniach. 

asistenciu, klientov motivujú, 
aby svoju nepriaznivú situáciu 
riešili, poskytujú im podporu, 
aby svoju situáciu zvládli. „Na-
ším cieľom je akákoľvek pozi-
tívna zmena,” hovorí Žilinská.

 Preventívne opatrenia, kto-
ré organizácia robí, vychádza-
jú až 10-krát lacnejšie ako na-
príklad liečba hepatitídy typu 
C, čím štátnej kase, teda pre-
dovšetkým občanom, šetria 
peňaženku. Žiaľ, napriek do-
kázanej efektivite týchto slu-
žieb, OZ Odyseus každoročne 
bojuje o prežitie. OZ Odyseus 
môžete pomôcť aj vy, a to pou-
kázaním 2 % z dane. Stačí, keď 
do tlačiva Vyhlásenie o pouká-
zaní sumy do výšky 2 %, resp. 
3 % zaplatenej dane uvediete 
nasledujúce: 

Názov organizácie: 
    Odyseus
Právna forma: 
    občianske združenie 
Sídlo – adresa: 
    Haanova 10, 
    852 23, Bratislava
IČO: 31788734

Viac informácií o práci OZ 
Odyseus spolu s návodom ako 
poukázať 2 % z dane nájdete na 
www.odyseus.org. Za vašu po-
moc vám OZ Odyseus ďakuje. 
Ich práca pomáha aj vám.

Miroslava Žilinská,
Iveta Chovancová, 

OZ Odyseus

 Sám sebe záhradníkom
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Obyvatelia v internetovom hlasovaní na webovej stránke  
mestskej časti Petržalka vybrali opravu schodiska na Námestí 
hraničiarov, obnovu športoviska na Hrobákovej 25 a úpravu 
zelene vo vnútrobloku na Budatínskej 41 - 53. 

V internetovom hlasovaní ste rozhodli 

kom len 9 hlasov vybrali vnút- 
roblok na Budatínskej 41 - 53 s 
počtom hlasov 198. Samosprá-
va medzi bytovými domami 
tak vytvorí záhon z kvitnúcich 
trvaliek, osadí 6 lavičiek, 2 no-
vé odpadkové koše a do tráv-
nika aj 2 samostatne stojace 
detské prvky. Vnútroblok Am-
broseho 2 - 12 dostal 88 hlasov  
a lokalita Vígľašská-Šášovská 
189 hlasov. Celková predpokla-
daná suma, o ktorej takto roz-
hodli Petržalčania, je 35-tisíc 
eur a ako povedal starosta Vla-
dimír Bajan, samospráva plá-
nuje investície zrealizovať po-
čas roka.

Mestská časť nemá v pláne 
opráv len tieto investície, o kto-
rých hlasovali obyvatelia. Kaž-
dý rok zostavuje z vlastných 
zistení alebo aj z požiadaviek 
obyvateľov, ktorí sa na mest-
skú časť obracajú, plán opráv  
a rekonštrukcií. V roku 2014 
má v pláne dobudovanie ďal-
ších 9 športovísk po celej Petr-
žalke aj opravy schodísk, okrem 
iných na Znievskej, Beňadic-

kej, Strečnianskej a Jasovskej.  
A pokračovať bude aj s výsad-
bou zelene, a to nielen úpra-
vou vnútroblokov, či náhrad-
nou výsadbou, ale aj vznikom 
nových plôch na šport a re-
lax. Táto požiadavka vyply-
nula aj z prieskumu verejnej  
mienky, ktorý ukázal, že 
takmer 45 % obyvateľov by 

mospráva opraví steny existu- 
júceho bludiska, ktoré spestria 
aj nové maľby a obnoví detskú 
preliezačku. Novú oddychovú 
zónu obyvateľom okolitých by-
tových domov vhodne doplnia 
aj nové lavičky. Športovisko na 
Bzovíckej získalo 120 hlasov a 
na Budatínskej 190. 

V oblasti schodísk najviac ľu-
dí 332 pridelilo svoj hlas scho-
disku na Námestí hraničiarov. 
To vedie na terasu, ktorá slú-
ži ako prístupová komunikácia 
pre obyvateľov priľahlých by-
tových domov, a mestská časť 
investuje do opravy schodisko-
vých stupňov napriek tomu, že 
táto povinnosť je plne v kom-
petencii hlavného mesta ako 
vlastníka pozemku, na ktorom 
sa schodisko nachádza. Scho-
disko na Vígľašskej získalo 86 
hlasov, na Holíčskej o jeden 
hlas viac 87 a na Beňadickej 96 
hlasov. 

Vnútrobloky boli treťou ob-
lasťou, v ktorej obyvatelia hla-
sovali za revitalizáciu zelene.  
Z troch ponúkaných s násko-

Po minuloročnom záujme 
Petržalčanov aktívne sa zú-

častňovať na rozhodovaní o ve-
ciach verejných spustila miestna 
samospráva pred tromi týždňa-
mi internetové hlasovanie v tzv. 
participatívnom rozpočte opäť. 
Podobne ako vlani aj tento rok 
obyvatelia hlasovali v troch ob-
lastiach (schodiská, vnútroblo-
ky, športoviská) a rozhodli, kam 
poputuje časť financií z petr-
žalského rozpočtu. Hlasujúci si 
mohli vybrať vždy jednu loka-
litu z troch športovísk, zo šty-
roch schodísk a z troch vnútro-
blokov, celkovo sa zapojilo 1 674 
hlasujúcich, čo je o 641 hlasov 
viac ako vlani. 

V oblasti športovísk hlasova-
lo 598 ľudí, z toho najviac 288 
hlasov získalo verejné športové 
ihrisko na Hrobákovej ulici. To 
prejde celkovou úpravou, pri-
čom samospráva vymení asfal-
tový povrch na celom ihrisku, 
opraví mantinely hokejbalovej 
časti, k stolnotenisovému stolu 
a basketbalovým košom pribud-
nú bránky na hokejbal. Ďalej sa-

uvítalo viac zelených plôch  
s výsadbou, lavičkami a hrací-
mi prvkami. Aj v tomto roku 
sa samozrejme pokúsime zís-
kať financie na tieto aktivity 
aj z mimorozpočtových zdro-
jov – z dotácií, grantov či od 
sponzorov.

(tod)
foto: archív PN

V súvislosti s rekonštrukciou Starého mosta a výstavbou prvej 
etapy nosného systému MHD v Bratislave bol na stavbe kontrolný 
deň za účasti premiéra Roberta Fica, primátora Milana Ftáčnika  
a predstaviteľov dotknutých mestských častí – Tatiany Rosovej  
a Vladimíra Bajana. Za realizátorov stavby boli prítomní zástup-
covia stavebnej skupiny EUROVIA SK. 

Val zeminy na námestí Hraničiarov odstránia až na jeseň

Kontrolný deň sa začal na 
staromestskom nábreží Du- 

naja, kde zástupcovia stavebnej 
skupiny oboznámili prítomných 
s priebehom prác na demontá-
ži Starého mosta a s výhľadom 
ďalších krokov a termínov, ktoré 
budú kľúčové pri výstavbe prvej 
etapy nosného systému MHD. 
Následne prediskutovali problé-
my, ktoré v súvislosti so stavbou 
trápia najmä obyvateľov dotknu-
tých mestských častí. Starosta 
Petržalky Vladimír Bajan predo-

strel stavebníkom nevôľu obyva-
teľov s rastúcim valom zeminy pri 
Chorvátskom ramene v blízkos-
ti Námestia hraničiarov, o kto- 
rom neboli obyvatelia vopred in-
formovaní. „Obyvatelia sa sťažu-
jú na vysokú prašnosť, a to nie- 
len v tejto lokalite. Je potrebné 
už teraz zabezpečiť pravidelné 
kropenie a údržbu prípadných 
zosuvov navezenej zeminy, aby 
boli obyvatelia Petržalky v čo 
najmenšej možnej miere vysta-
vení negatívnym vplyvom re-
alizovanej stavby,“ povedal na 
stretnutí starosta Vladimír Ba-
jan. Zástupcovia stavebnej sku-
piny EUROVIA SK predbežne 
súhlasili s navrhovaným opat-
rením, aby zabránili šíreniu pra-
chu v sídlisku. O konkrétnych 
postupoch bude spoločnosť ešte 
s mestskou časťou rokovať. 

Oficiálny názov stavby je Nos- 
ný systém MHD, prevádzkový 
úsek Janíkov dvor – Šafáriko-
vo námestie v Bratislave, 1. časť 
Bosákova ulica - Šafárikovo ná-
mestie. V rámci prvej časti sa má 
vybudovať koľajová dráha cez 
Dunaj do Petržalky, ktorá bude 
dočasne končiť za Bosákovou 
ulicou. Okrem stavby 2-koľajo-
vej dráhy a objektov jej telesa sú 
súčasťou stavby aj cestné komu-
nikácie, teda vybudovanie novej 
estakády pri štadióne Artmedia 
a rozšírenie estakády Einsteino-
va, križovatky Bosákova - Jan-
tárova  a vybudovanie chodní-
ka pre cyklistov v úseku Starý 
most – Einsteinova. Stavebné 
firmy vedené spoločnosťou EU-
ROVIA SK sa zaviazali, že prá-
ce zhotovia do 24 mesiacov odo 
dňa podpisu zmluvy.           (tod)
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Ešteže sa máme blahobytne 
Pripomína to niekdajšie časy, 
keď medzi ľuďmi ako vtipnosť s 
nádychom posmechu kolovali 
informácie Rádia Jerevan, aké 
úžasné je žiť v Sovietskom zvä-
ze, keďže v ňom je všetko naj. 
Napr., že v „sojuze“ majú nielen 
najväčšieho trpaslíka na svete, 
ale aj najrýchlejšie hodinky... 

To bolo pred viac ako štvrť-
storočím a prišlo to k nám z 
východu, posledné roky k nám 
prichádzajú rovnaké naj vtip-
nosti s nádychom výsmechu 
zo Západu. Rádio Jerevan na-
hradil hlavný štatistický úrad 
EÚ so sídlom v Luxemburgu 
- Eurostat. Pritom to má byť vá-
žená inštitúcia, veď pripravuje 
ekonomické dáta pre Európsku 
centrálnu banku, podporujúce 
jej menovú politiku eura, jej 
údaje sú dôležité aj na rozhodo-
vanie v Bruseli, ktorému regió-
nu sa eurofondy dajú či nedajú, 
resp. z ktorých programov čer-
pať môže a z ktorých nie. Žiaľ, 
v istej oblasti je vážnosť tej-
to „euroštatistickej“ inštitúcie 

vážne a dlhodobo spochybnená. 
Pravidelne rok čo rok svojím 

„urbi et orbi“ oznamuje tzv. 
blahobyt jednotlivých európ-
skych regiónov. Jej najnovší 
naj štatistický výkrik znie: Re-
gión Bratislavy bol v roku 2011 
podľa hrubého domáceho 
produktu (HDP) na obyvateľa 
piatym najbohatším v EÚ! Nie 
je to ohromné? V mase vyše pol 
miliardy všetkých Európanov je 
bratislavská 600-tisícová župa 
v prvej päťke. Pred nami len 
Londýn, Luxembursko, Brusel, 
Hamburg, za nami Viedeň, Pra-
ha, Paríž, Mníchov, Štokholm a 
iní a iní… My ako piaty najväčší 
trpaslík v blahobyte, iní ako naj-
pomalšie hodinky v biede. 

Štatistický údaj Eurostatu za 
rok 2011 je ohromujúci. Jeden 
priemerný Bratislavčan a pri-
Bratislavčan si „akože“ žil na po-
riadne vysokej nohe. Na ulici, v 
byte, v práci, pod mostom. Hoci 
zamestnanec či živnostník, ale aj 
muž či žena bez roboty, alebo 
dôchodca síce disponovali bied-

inak aj je. Postačí, keď Eurostat 
nájde inú metodiku, lebo tá 
súčasná skôr vyjadruje ekono-
mický potenciál regiónu, jeho 
významovosť. Eurostat by mal 
upustiť od metodiky, ktorej zá-
kladom sú príjmy právnických 
osôb so sídlom v konkrétnych 
krajoch. Nie je ničím novým, že 
v Bratislave takto sídli celé Slo-
vensko. V hlavnom meste sídlia 
aj také � rmy, ktoré svoju výrob-
nú, prevádzkovú a obchodnú 
činnosť vykonávajú na území 
celého Slovenska, ba dokonca 
len mimo Bratislavy, ale svoje 
sumárne miliónové, stámilióno-
vé a miliardové príjmy zo svojich 
výkonov a činností ako vytvore-
né HDP štatisticky vykazujú vo 
svojich ústrediach, na riaditeľ-
stvách práve - v Bratislave, kde 
majú sídla ich štatutárne orgá-
ny. Či už je to SPP, elektrárne, 
železnice, Národná diaľničná 
spoločnosť, Transpetrol, banky, 
investičné a dôchodcovské spo-
ločnosti, mobilní operátori. 

Ilustračne: Jano z Oravy tele-

nym slovenským reálnym príj-
mom, štatisticky však blahoby-
tom vyjadreným v HDP rovnajú-
cim sa 186 percentám priemeru 
EÚ. Koľko to HDP nominálne zna-
mená síce Eurostat neuvádza, ale 
hlavná vec, že máme blahobyt. 
Čo na tom, že nebývame vo vi-
lách pod Slavínom či na Kolibe, 
ale v panelákoch v Petržalke. Len 
škoda, že túto bratislavskú regio-
nálnu radosť nám kalia čísla toho 
istého Eurostatu a za ten istý rok, 
keďže ostatné tri slovenské re-
gióny už patria medzi tie, ktoré 
euroštatistika radí medzi chudob-
né, pokiaľ ide o dosiahnuté HDP. 
Pod hranicou 75-percentného 
priemeru únie je západné (72 %),
stredné (59 %) a východné Slo-
vensko (51 %). Prekvapuje nás 
ešte, že všetky cesty Slovákov a 
Sloveniek vedú do Bratislavy, keď 
v ich regiónoch je trikrát menší - 
blahobyt? 

Ale už dokončenie bez glo-
sy. Keďže ide o peniaze, dajme 
na rabína. Ten zvykne hovoriť, 
že všetko je inak. Ono to totiž 

fonuje cez mobil Mišovi na Šírave 
a ich cena hovoru končí v Brati-
slave na účte ústredia mobilného 
operátora, ktorá sa potom ako 
príjem pripočíta blahobytu - Brati-
slavčana. Takže Bratislavčania šta-
tisticky bohatí a Nebratislavčania 
chudobní. Atď. Aby to napokon 
nebolo až také jednoduché, bla-
hobytní sú, či musia byť solidárni 
s chudobnými. Trestom za takto 
Eurostatom vytvorené štatistic-
ké bohatstvo je diskriminácia 
v čerpaní eurfondov. Konkrétne: 
Bratislavský región v rokoch 2010 
- 2013 vyčerpal necelé 4 milióny 
eur (viac nemohol), kým Prešov-
ský kraj a Košický kraj po vyše 
82 miliónov eur (brali koľko vlá-
dali). Prekvapuje ešte, že v hlav-
nom meste SR v lete pomaly niet
na polievanie ulíc a v zime na 
odhŕňanie snehu a po zime na 
plátanie výtlkov? Tak kde je ten 
bratislavský blahobyt? Musíme 
hľadať sami, nik iný nám to nepo-
vie… Rádio Jerevan už nevysiela 
a Eurostatu sa veriť nedá.

Rudolf Gallo

  Glosa

www.skoda-auto.sk
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úradmi, zdravotnými stredis-
kami, pred bytovkami. Zau-
jíma ich, akým spôsobom sa 
vybavuje parkovacie miesto 
v mieste trvalého bydliska. 
A v poslednom čase sú to na-
sledujúce situácie - samosprá-
va zrekonštruuje prístup do 
bytovky, ale predtým nekon-
zultuje s občianskym združe-
ním, ktoré sa týmto zaoberá 
a nedbá ani na pripomienky nie-
ktorých obyvateľov. A napo-
kon, paradoxne, aj dobre mi-
enená rekonštrukcia znemož-
ňuje bezpečný pohyb osobe na 
vozíku (alebo s dvomi francúz-
skymi barlami) zo svojho bytu 
na ulicu alebo opačne.

Ak máte problém so spomí-
nanými bariérami vo svojom 
okolí, Slovenský zväz zdra-
votne postihnutých poskytuje 
špecializované poradenstvo 
a vydáva stanoviská k pred-
loženým projektovým doku-
mentáciám v zmysle vyhlášky 
č. 532/2002 Z. z. MŽP SR. 
Ustanovujú sa ňou podrob-
nosti o všeobecných tech-

nických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s ob-
medzenou schopnosťou po-
hybu a orientácie. S podnetmi 
týkajúcimi sa neprístupnosti, 
nevykonávania primeraných 
úprav, alebo súvisiaceho po-
rušovania práv a slobôd osôb 
sa môžete obrátiť najmä na 
stavebné inšpektoráty v jed-
notlivých krajoch a riadi-
teľstvo inšpekcie v Bratislave, 
stavebné úrady a krajské sta-
vebné úrady, Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny, in-
špektoráty práce, Úrad pre 
dohľad nad zdravotnou sta-
rostlivosťou, Slovenskú ob-
chodnú inšpekciu, Slovenské 
národné stredisko pre ľudské 
práva, Kanceláriu verejného 
ochrancu práv, centrum práv-
nej pomoci, občianske zdru-
ženia a neziskové organizácie 
pôsobiace v oblasti ochrany 
práv zdravotne postihnutých.

Michaela Dobríková
foto: autorka

Aké miesta by ste v Petržalke 
označili za najnedostupnej-
šie z pohľadu zdravotne po-
stihnutých občanov?

Potrebné by bolo sprístupniť 
poštové úrady a parkovisko 
pred nemocnicou na Antol-
skej (zvýšiť počet vyhradených 
parkovacích miest pre OŤZP 
a dĺžku bez spoplatnenia). 
Niektoré bankomaty v Petr-
žalke nie sú vôbec prístupné z 
vozíka pre občanov sediacich 
na vozíku. A dokonca aj škol-
ské zariadenia v Petržalke sú 
bariérové. Deti, ktoré k mo-
bilite potrebujú vozík, sú tak 
odkázané absolvovať školskú 
dochádzku na Mokrohájskej. 
A ak rodičia chcú integrovať 
dieťa medzi zdravú populáciu 
v mieste svojho bydliska, den-
ne musia vynášať svoje deti do 
tried a po skončení vyučovania 
zase domov.

Ako je to so samosprávou 
v Petržalke a ďalšími inšti-
túciami? Je do nich bezprob-
lémový prístup, či je ešte čo 
zlepšovať?

Miestny úrad na Kutlíkovej 
je bezproblémový. Má vyhra-
dené parkovisko, nájazdovú 
rampu do vchodu, široké dve-
re a parkovisko pre OŤZP je 
bezplatné. Pokiaľ ide o Daňo-
vý úrad na Ševčenkovej ulici, 
má vyhradené dve parkovacie 
miesta, vedľa schodov je vybu-
dovaná rampa, dvere sa otvá-
rajú na fotobunku a k dispozí-
cii sú výťahy. Jediný problém 
je podlaha vo vstupnej hale, 
hlavne v jesennom a zimnom 
období (nie je protišmyková).

V akých prípadoch sa na vás 
najčastejšie obracajú zdra-
votne postihnutí v prípade 
bariér?

Trápia ich nedostatočné 
počty parkovacích miest pred 

Snežienky 
v Starom háji  
Našu čitateľku zaujíma, či 
v Starom háji môžeme trhať 
snežienky. Ako sme zistili 
z informácií Ministerstva ži-
votného prostredia SR, sne-
žienky sa smú trhať v záhra-
dách, lúkach, lesoch, hájoch 
a iných oblastiach do tre-
tieho stupňa ochrany. Trhať 
sa nesmú v oblastiach, kde 
platí tretí, štvrtý alebo piaty 
stupeň územnej ochrany 
- ide o národné parky, prí-
rodné rezervácie, chránené 
areály a podobne. Čo sa týka 
Starého hája v Petržalke - 
ide o prírodnú rezerváciu, 
čo je územie bezzásahové, 
a teda zaradené do 5. stupňa 
ochrany. V praxi to znamená 
žiaden oheň, žiaden zber 
rastlín, žiadny odchyt fauny. 
Tento zákaz sa vzťahuje aj na 
snežienky. Za takéto poruše-
nie zákazu trhania snežienok 
možno uložiť pokutu až do 
výšky 3 230 eur. Pre zaujíma-
vosť, zákaz trhať snežienky 
platil len do 1. januára 2003, 
po skončení masových osláv 
MDŽ už tieto jarné kvietky 
zrejme nie sú v ohrození. 

(medi)
foto: wallpaperswide.com

Navrhnite Osobnosť Petržalky 2014 
Neziskové združenia, organizácie, 
verejné či vzdelávacie inštitúcie, ob-
čianske spolky, ale aj samotní Petržal-
čania môžu do 30. apríla predkladať 
návrhy na osobnosti, ktoré si zaslúžia 
osobitné spoločenské ocenenie za ich 
výnimočnú prácu, celoživotný prínos 
či významný ľudský čin. Oceňovanie 
Osobnosť Petržalky 2014 je súčasťou 
pripravovaného XVII. ročníka festivalu 
Dni Petržalky. 

Návrhy na tohtoročné ocenenie Osobnosť 
Petržalky 2014 zasielajte v písomnej podobe 
poštou, či osobne prostredníctvom podateľ-
ne alebo elektronicky. 

Paradoxne problém je aj 
v prípade, ak je výťah 

funkčný. Je totiž pre trojkolku 
primalý, aby vošla dnu, treba 
ju nadvihnúť a vmanévrovať 
dnu na dvoch kolesách. Čo pre 
zdravotne postihnutého člo-
veka nie je vôbec jednoduché. 
Pre predstavu - výťah je sotva 
väčší ako tie v osemposchodo-
vých panelákoch. Veľmi zle sa 
v ňom manévruje aj s detským 
kočíkom. Podchod pre peších, 
ktorého je výťah súčasťou, vy-
budovala mestská časť Petržal-
ka v roku 2004 v rámci stavby 
Prepojenie Železničnej stanice 
Bratislava - Petržalka a Staré 
Mesto Bratislava (Pešia zóna 
– Petržalské korzo). Napojila 
ho už na jestvujúci podchod, 
ktorý vybudovali ŽSR. Prečo 
výťah nenaprojektovali väčší sa 
dnes už asi nedozvieme. Hoci 
je určený predovšetkým pre 
telesne postihnutých a imobil-
ných obyvateľov a cestujúcich. 
Oslovili sme Slovenský zväz 
telesne postihnutých so sídlom 
na Ševčenkovej ulici, aby sme 
sa dozvedeli, ako je to vlastne 
s bezbariérovým prístupom 
v celej Petržalke. Jeho predsed-
níčka SZTP Ing. Monika Vráb-
ľová a riaditeľka Mgr. Oľga 
Bohuslavová nám objasnili, 
aké sú najbežnejšie bariéry, 
s ktorými sa stretávajú zdra-
votne postihnutí Petržalčania. 

 Sú to najmä architektonic-
ké bariéry – schody, chýba-
júce výťahy alebo úzke dvere 
do výťahov. V niektorých pe-
tržalských bytových domoch 
sú také malé výťahy, že sa do 
nich občan na mechanickom 
vozíku ani nezmestí. Ďalej 
povrch chodníkov je často 
zničený, vozíky sa zabárajú, na 
mnohých miestach absentujú 
priechody z chodníkov na ko-
munikáciu.

Výťah na Panónskej 
nespĺňa svoj účel dostatočne
Obrátil sa na nás obyvateľ Petržalky, ktorý je zdravotne 
postihnutý a jazdí do práce a  z nej na trojkolke. Aby sa 
dostal do roboty, musí prejsť cez koľajisko Železničnej 
stanice Petržalka. To je však problém vždy, keď výťah do 
podchodu na strane Panónskej cesty nefunguje. A použiť 
schody znamená požiadať o pomoc ďalšieho človeka. 

Návrh musí obsahovať: 
� Meno a priezvisko predkladateľa a jeho  
 kontaktné údaje (telefonický, mailový). 
� Navrhovanú osobnosť, adresu, telefonický,
 mailový kontakt.
� Krátku charakteristiku navrhovanej osob- 
 nosti, v čom vidí navrhovateľ jej osobitný
 prínos pre každodenný život v Petržalke,  
 alebo čím výnimočným sa pričinila o roz- 
 voj našej mestskej časti.
Adresa na podávanie návrhov: 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržal-
ka, oddelenie školstva, kultúry a športu
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 
alebo elektronicky: 
sona.kyselova@petrzalka.sk
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Kultúrne zariadenia PetrZalky 
Aktuality 
výber podujatí - marec 2o14

DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

DOM KULTÚRY
LÚKY

CC 
CENTRUM

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM 

KLUB 
ZA ZRKADLOM

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

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

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

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

13.12. | 19:00 | 8 €                                 

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

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

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

VIANOČNÝ GALAKONCERT LA GIOIA
hosť: The simple Lounge Quartet 

20.12. | 19:00 | 10 €                               

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

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

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

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

4.12. | 19:30 | 4 €                                   

MAMA ELEKTROLUX Z117
repríza úspešnej komédie v podaní divadla ATRAPA

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

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

 

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

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

12.12. | 19:00 | 2 €                                 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

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

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

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

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

CESTOVATEĽSKÝ KLUB
Madagaskar - Móric Beňovský 
13.03.  | 19:00 |  DK Lúky

Móric Beňovský robil vo svete dobré 
meno na viacerých kráľovských dvo-
roch a do kontaktu prišiel aj s mno-
hými významnými štátnikmi, kráľmi, 
cisármi či americkým prezidentom 
Georgeom Washingtonom. 
O  rodákovi z  Vrbového sa deti na 
Madagaskare učia dodnes. Na Ma-
dagaskare je Móric - kráľ kráľov. 
„Na domorodcoch obdivoval ich 
úprimnosť, láskavosť a iné cnosti, 
ktoré podľa neho už vtedy pomer-
ne civilizovanej Európe chýbali. Ne-
patril ku kolonizátorom, ktorí chceli 
len vypáliť rybník a obohatiť sa na 
zotročovaní domáceho ľudu. Túžil 
sa stať vodcom, ale na základe do-
hôd s nimi. Snažil sa ich presvedčiť, 
že ich dokáže lepšie ochrániť pred 
otrokármi“ vysvetľuje Vlado Dudlák,  
známy cestovateľ a obdivovateľ Mó-
rica Beňovského. Jeho prednáška a 
premietanie filmu o návšteve Mada-
gaskaru s najnovšími informáciami z 
novembrovej expedície 2013 bude 
témou marcového cestovateľského 
klubu na Lúkach.

LIVIN‘ BLUES 2014
15.03. | 16:30 | DK Lúky

V Dome kultúry Lúky sa stretnú priaz-
nivci blues a rhythm‘n‘blues na tra-
dičnom - už XXII. ročníku festivalu Li-
vin‘ Blues 2014. Pestrú žánrovú zmes 
festivalu otvorí dnes už legendárny 
bratislavský GRAPEFRUIT DEATH so 
svojou zmesou bluesu, blues-rocku i 
rock‘n‘rollu. Silnú trnavskú bluesovú 
scénu na festivale prezentujú mladí 
BEANS & BULLETS. Kapela, ktorá 
vznikla po rozpade výborného Kŕdľa 
divých Adamov, hrá blues okorene-
né rockom i metalom. Z iného súdka 

sú zvolenskí ZVA 12-28 BAND a ich 
originálne, autorské blues založené 
na tvorbe i expresívnom prejave lídra 
skupiny Nora Červenáka. Blues s prv-
kami funky, shuffle a buggie predsta-
ví BLUESWEISER speváka, gitaristu 
a  vedúceho skupiny Juraja „Dura“ 
Turteva. Skupina práve v  tomto ob-
dobí pripravuje svoj nový album. 
Vrcholom večera bude určite trojica 
MORELAND&ARBUCKLE z  americ-
kého Kansasu, vyhodnotená čitateľ-
mi renomovaného časopisu Twoj 
Blues ako najlepšia bluesová sku-
pina za rok 2013. Predstaví publiku 
zmes zemitého blues a  blues-roc-
ku, okoreneného charakteristickým 
zvukom. Neortodoxný hudobný 
zážitok sľubuje posledný účinkujúci. 
MACABRE BLUES ENSEMBLE je pro-
jekt skupiny BLUESRAIDERS. Ponúka 
zmes močaristého New Orleansu, 
tajomna, zemitého blues, funku, ska, 
reggae aj metalu. 
Súčasťou festivalu, ktorý svoje brány 
otvorí v  sobotu 15. marca 2014 už 
o 16:30 je i výstava portrétnych kre-
sieb a grafík známych hudobníkov 
od akad. maliara Františka Kudláča.

VLASTA REDL  
A LUBOŠ POSPÍŠIL  
POKRAČUJÚ V TURNÉ
27.03. | 19:00 | DK Zrkadlový háj 

Po úspešnom jesennom turné sa 
opäť vydávajú na spoločné turné 
Vlasta Redl a Luboš Pospíšil v sprie-
vode svojich jedinečných hudob-
ných telies - Naše nová kapela a 5P.
Podľa očakávania prišlo počas kon-
certnej „šnúry“ k spontánnemu pre-
pojeniu obidvoch kapiel - finálna 
triáda Ej bože můj-Husličky-Smrti 
v podaní jedenásť muzikantov vyvo-
lávala standing ovations. 
„Obě formace se vzájemně hecují, 
jedna druhé to nechce zkazit, záro-

veň touží být lepší… a naopak,“ hovo-
rí manažér turné Ondřej Fencl. A tak 
sa   rozhodli v turné pokračovať a vy 
si môžete koncert týchto legiend vy-
chutnať v DK Zrkadlový háj. 

DEŇ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
26.03. | 9:00-17:00 | DK Zrkadlový 
háj | vstup voľný

Asociácia poskytovateľov sociálnych 
služieb organizuje „Deň sociálnych 
služieb“, na ktorom bude mať ve-
rejnosť príležitosť získať informácie 
o  možnostiach sociálnych služieb 
na území Bratislavy.  
V  doobedňajších prednáškach za-
znejú odpovede na často kladené 
otázky: Aké druhy sociálnych služieb 
existujú? Ako sa starať o bezvládne-
ho člena rodiny doma? Ako získať 
umiestnenie v sociál. zariadení ? Aké 
výkony sú hradené zo zdravotného 
poistenia? A mnohé ďalšie. 
V  poobedňajšom bloku budú na 
podujatí prítomní aj poskytovatelia 
sociálnych služieb, či už opatrova-
teľskej služby alebo pobytových so-
ciálnych zariadení a vybraných zdra-
votných služieb – najmä odborného 
ošetrovania a  rehabilitácie doma u 
klienta. S nimi budete môcť indivi-
duálne konzultovať Vašu situáciu pri 
starostlivosti o člena rodiny.  Prezen-
tované budú aj užitočné pomôcky, 
ktoré bude možné aj kúpiť.  Podrob-
ný program na www.kzp.sk.

NÁVRAT KOMORNEJ 
OPERY BRATISLAVA
31.03. | 19:00 | DK Zrkadlový háj

Komorná opera Bratislava vznikla 
v roku  1986 pri Slovenskej filharmó-
nií v Bratislave.   Súbor zinscenoval 
množstvo hudobných diel, vycho-
val veľa úspešných sólistov, ktorí sa 
uplatnili doma i v zahraničí  ako na-

príklad Mária Eliášová, Oto Klein, De-
nisa Hamarová či Jana Bernáthová. 
Bol odrazovým mostíkom pre mno-
ho umelcov, medzi ktorých patria 
dnes výrazné osobnosti kultúrneho 
života na Slovensku - Pavol Smolík, 
Marián Chudovský, Ondrej Šoth a 
mnoho iných. Režisérske skúsenosti 
tu čerpal i legendárny Jozef Bedná-
rik. 
Po pätnástich  rokoch Komorná 
Opera Bratislava znova ožíva a  jej 
cieľom je dať priestor mladým a za-
čínajúcim umelcom.  Tí budú mať 
príležitosť reprezentovať slovenskú 
kultúru prostredníctvom kvalitných  
operných predstavení, operných sú-
ťaží  a workshopov nielen doma, ale 
aj v zahraničí. 
Projekt DIELA TEREZÍNSKYCH SKLA-
DATEĽOV je inšpirovaný programom 
Národného divadla v Brne. Prekrásna 
hudba plná emócií troch skladateľov, 
ktorí boli deportovaní do koncen-
tračného tábora Terezín, bude znieť 
v Dome kultúry Zrkadlový háj po-
sledný marcový večer: 
Sláčikové trio s  tanečným per-
formance – G. Klein, 3 hebrejské 
chlapčenské zbory – V. Ullmann a 
opera Brundibár – H. Krása. 

PIATKOVÉ  MUSIC CLUBY 
NA LÚKACH V MARCI
7., 14., 21. a 28. 03. | 19:00  | DK Lúky 

Pravidelné piatkové Music cluby sú 
pre všetkých, ktorí si radi pozrú a vy-
počujú mladé začínajúce kapely, ale 
aj klubových interpretov. 
Už pred 20-timi rokmi vpustil Dom 
kultúry Lúky týmto projektom do 
svojho priestoru, ktorý  je ako stvo-
rený na prezentáciu rôznych experi-
mentálnych hudobných štýlov, mla-
dý vietor. 
Marcové piatkové noci budú v  zna-
mení Electro night a pop rocku. 
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 Muzikálové 

a filmové melódie
Obľúbené piesne z populár-
nej muzikálovej a � lmovej 
tvorby si zaradili do reperto-
áru koncertného vystúpenia 
žiaci speváckeho oddelenia 
ZUŠ Jána Albrechta na To-
poľčianskej ulici 15 v Petržal-
ke. Podujatie sa uskutočnilo 
v polovici februára v kon-
certnej sále školy. Formujúci 
sa štýlový prejav a osobitý 
tember vložili účinkujúci 
do interpretácie blízkej ich 
naturelu. Výberom potvrdili 
svoj vzťah k obľúbeným me-
lódiám, často znejúcim aj 
v médiách. Muzikál Funny 
girl, muzikál Elisabeth,  Dra-
cula,  Angelika, Johanka 
z Arcu,  Pinocchio aj  meló-
die z � lmov oživili možnosti 
interpretačnej činnosti.

(bd)

Žiaci, učiteľky a vychováva-
telia boli v rôznych mas-

kách. Porota však hodnotila 
len tie originálne, jedinečné, a 
teda vyrobené z rôzneho ma-

teriálu. Mnohí rodičia a žiaci 
sa prejavili ako úžasní majstri. 
Zhotovili naozaj originálne 
masky. Ušité, vystrihnuté, po-
lepené, pomaľované, skrátka 

Aké by to boli fašiangy bez karnevalu? To si 
nevedeli predstaviť ani v ZŠ Pankúchova 4, 
a preto sa tak ako po minulé roky premenili 
v jeden deň na rôzne bytosti - čarodejnice, 
robotov, rôzne zvieratká, na čarovné, ale aj 
potrebné veci, predmety. 

úžasné. Porota, ktorú tvorili 
zástupcovia pedagógov, žia-
kov a rodičov, to nemala vô-
bec ľahké. No podarilo sa jej 
vybrať dvadsať najlepších ma-
siek, ktoré odmenili vecnými 
cenami. Ale sladkú odmenu 
dostali všetky masky. Medzi 
žiakov zavítali aj ich kamaráti 
z Kampina a spolu sa zabávali, 
tancovali. Počas celého karne-
valu sa o dobrú náladu starala 
pani vychovávateľka Morav-
číková, ktorá ho moderovala, 

ale aj učiteľky, vychovávatelia 
a rodičia, ktorí tiež so žiakmi 
šantili. A deviataci  sa posta-
rali o hudbu. Na karneval sa 
prišli pozrieť nielen rodičia, 
ale aj starí rodičia žiakov.

Mgr. Mária Sitárová, 
ZŠ Pankúchova 4

Na skle maľované

Vzhľadom na pozitívny 
ohlas na súťaž z roku 

2012 DMS prevzal realizáciu 
súťaže aj vo svojom regióne a 
oslovil súťažnou ponukou ma-
terské školy v Bratislavskom 
kraji. Na výzvu zareagovali 
MŠ Iljušinová a MŠ Gessayo-
vá. Najnápaditejšie práce s vy-
užitím zaujímavých techník v 

rámci jednotlivých krajov 
ocenila odborná porota Ma-
tice slovenskej v Martine. Za 
Bratislavský kraj nás úspešne 
reprezentovala MŠ Iljušinova 
s víťaznou prácou Natašky 
Zemanovičovej (5  r.). Okrem 
toho DMS BA zvlášť podporil 
a ocenil účasť deti  na súťaži 
a udelil aj mimoriadnu cenu 

Dom Matice slovenskej v Bratislave sa koncom 
vlaňajška zapojil do celoslovenskej výtvar-
nej Vianočnej súťaže, ktorú vyhlásila Matica 
slovenská. Jej poslaním  bolo nielen výtvarné 
stvárnenie detského vnímania jedného z naj-
krajších sviatkov v roku, ale aj spolupráca Ma-
tice slovenskej s predškolskými zariadeniami. 

v rámci Bratislavského kraja. 
Na skle maľované Vianoce 
či nádherné stvárnenie jasli-
čiek na plátne z dielne deti z 
MŠ Gessayova, ktorá sa vo 
svojom  výchovnom a vzde-
lávacom procese zameriava 
na vytváranie a rozvíjanie 
národného povedomia detí 
prostredníctvom ľudových 
tradícií a podporuje  tvorivú 
sebarealizáciu a estetické cí-
tenie detí, si právom zaslúžili 
osobitnú pozornosť. 

Malé umelecké diela maľo-
vané na skle a  výtvarná práca 
na plátne Tomáška Molnára, 
ocenená mimoriadnou cenou 
DMS BA, sa stali nádhernou 
kulisou kultúrneho podujatia, 
ktoré zorganizoval pre deti a 
ich rodičov DMS BA v spolu-
práci s MŠ Gessayova. Okrem 

slávnostného vyhodnotenia 
súťaže mali deti možnosť vy-
počuť si slovenské piesne v 
podaní Dr. Štefana Suchého, 
pozrieť si fujaru, započúvať 
sa do tónov jedného z najkraj-
ších slovenských hudobných 
nástrojov a dozvedieť sa niečo 
viac o jeho histórii a výrobe. 
Všetkým prítomným sa v 
nádherných slovenských ľu-
dových krojoch predstavil aj 
detský folklórny súbor Rosič-
ka z MŠ Gessayova s kytičkou 
slovenských ľudových piesní 
a fašiangových hier. Ocene-
né deti získali knihy, farbičky, 
pexeso, pracovné zošity a pra-
covné listy pre najmenších a 
všetci zúčastnení malú sladkú 
odmenu.  
Mgr. Zdenka Bolerácová, PhD.,

Dom MS v Bratislave

Veľkonočný 
hudobný festival
Bratislavsky chlapčenský zbor po-
zvali účinkovať na Veľkonočnom 
hudobnom festivale v Moskve. 
Výber jediného zahraničného hos-
ťa v profesionálnej zborovej sekcii 
určil riaditeľ festivalu, svetoznámy 
dirigent Valerij Gergiev. Zbor sa 
predstaví na troch koncertoch: 
24. apríla v pravoslávnej Katedrá-
le Alexandra Nevského, 25. apríla 
koncertom pre detské publikum 
v koncertnej sále a 26. apríla v rím-
skokatolíckej Katedrále Nepoškvr-
neného počatia panny Márie. Di-
rigentka Magdaléna Rovňáková: 
„Príprava na festival je veľmi nároč-
ná, študujeme tri rôzne programy. 
Najviac času nám zoberie príprava 
koncertu v pravoslávnom chráme, 
nakoľko v týchto kostoloch môže 
zaznieť výlučne hudba a capella 
(bez sprievodu hudobných nástro-
jov). V takýchto chrámoch nie je 
ani organ. V našom repertoári do-
minuje však hudba s klavírom, or-
ganom alebo s orchestrom, preto 
musíme naštudovať veľa nových, 
ale veľmi zaujímavých kompozícií. 
Festival nechal ich výber na mňa, 
je to veľmi zodpovedná úloha.“ 
Do Ruska vycestuje 40 spevákov, 
dirigenti Magdaléna Rovňáková 
a Gabriel Rovňák ml., sopranistka 
Miriam Garajová a klaviristka Dana 
Hajóssy.               (red)

movej hudby v nasledujúci ve-
čer - bolo možnosťou pre účin-
kujúcich študujúcich na ZUŠ 
v speváckom odbore reprezen-
tovať svoje ambície a nadanie 
v odľahčenejšom žánri. 

Základná umelecká škola Jána 
Albrechta chce sprístupniť 
umenie všetkým školopovin-
ným deťom. Prijíma neob-
medzene deti školského veku 
na hlavný predmet: zborový 
spev. Žiaci tak majú možnosť 
doplniť si základné vedomosti 
z oblasti hudby a tiež kolektív-
neho vystupovania, ako aj zú-
častňovať sa  na príprave kon-
certov k 25. výročiu školy.

(bd)

Hudobný karneval
Zábavné podujatie v priesto-

roch Základnej umeleckej 
školy Jána Albrechta na Topoľ-
čianskej ul. 15 v Petržalke bolo 
určené predovšetkým deťom, 
žiakom školy a ich rodičom 
s cieľom priniesť do ich každo-
denného životného zhonu tro-
chu rozptýlenia a radosti.

Hudba, tanec, scénky, origi-
nalita v tvorbe a vynachádza-

vosti masiek (princezná, tiger, 
krokodíl - čarodejnica, malá 
zelená víla, mušketier, dok-
torka) dostali priestor na de-
fi lé a spontánnu prezentáciu. 
Porota hodnotila a odovzdala 
ceny najkrajším súťažiacim 
maskám. Darčekmi boli od-
menené napokon všetky deti.

Aj nasledujúce podujatie -
 koncert muzikálovej, pop a fi l-
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Subjekty, ktoré vykonávajú 
správu bytových domov, sú 

povinné hospodáriť v súlade so 
záujmami a na základe pokynov 
vlastníkov bytov a/alebo nebyto-
vého priestoru v bytovom dome. 
Máte pravdu, správca disponuje 
nemalými finančnými prostried-
kami, a tak kontrola jeho čin-
nosti je nielen oprávnená, ale aj 
podstatná pri ochrane majetku 
vlastníkov. V prípade, ak máte 
konkrétne podozrenie, že správca 
pri spravovaní majetku vlastníkov 
nepostupuje v súlade s rozhod-
nutím schôdze vlastníkov, máte 
možnosť preveriť si relevantné 
písomnosti osobne.  

Podľa ustanovenia § 11 ods. 6 
zákona o vlastníctve bytov a 
nebytových priestorov - zákon  
č. 182/1993 Z. z. v platnom zne-
ní (ďalej len „zákon“), má vlastník  
v rámci kontroly vykonávania 
správy právo nahliadať do dokla-

dov týkajúcich sa správy domu 
alebo čerpania fondu prevádzky, 
údržby a opráv. Zákon informač-
nú povinnosť správcom na po-
žiadanie vlastníka priamo ukladá 
v ustanovení § 8b ods. 2 písm. f/. 
Právo kontroly je v zhode s prá-
vami a povinnosťami vlastníkov  
a subjektov vykonávajúcich sprá-
vu. Kontrola hospodárenia so 
spoločnými prostriedkami však 
neznamená, že správca, či už 
zmluvný alebo vlastný, je a priori 
činiteľom snažiaci sa získať pro-
spech na úkor vlastníkov domov, 
ktoré spravuje. 

Základným právom, ale aj po-
vinnosťou každého vlastníka bytu 
alebo nebytového priestoru, kto-
rý je zároveň aj spoluvlastníkom  
bytového domu, je aktívne sa 
zúčastňovať na správe a hlaso-
vaním rozhodovať o spoločnom 
majetku, napríklad aj o konkrétnej 
výške preddavku s prihliadnutím 

Hlasovali bez mojej prítomnosti
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

výdavkov na obnovu, moderni-
záciu a rekonštrukciu domu. Na 
hlasovacie právo vlastníka bytu 
alebo nebytového priestoru sa 
viaže právo na informácie, pre-
tože ak má vlastník povinnosť 
rozhodovať o niečom, musí ve-
dieť o čom, kedy a kde sa tak má 
stať. Oznámenie o schôdzi alebo 
zhromaždení vlastníkov musí 
správca v písomnej forme do-
ručiť  každému vlastníkovi bytu 
alebo nebytového priestoru v do- 
me minimálne päť dní pred 
dňom konania schôdze. Zákon 
umožňuje vlastníkovi hlasovanie 
prostredníctvom tretej osoby, 
ale iba na základe písomnej plnej 
moci s overeným podpisom spl-
nomocniteľa. 

V prípade, ak sa vlastník bytu 
alebo nebytového priestoru v do- 
me nemohol o výsledku hlasova-
nia dozvedieť, má právo obrátiť sa 
na súd najneskôr do troch mesia-

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

Chcem sa opýtať, ako je to s pravidlami hlasovania v dome, kto vlastne rozhoduje  
o tom, čo sa má opraviť, objednať alebo o iných veciach, napríklad aj o kontrole. Pod-
ľa mňa ide zasa iba o biznis pre správcov, ktorí sa vyrojili ako muchy po daždi, cítiac 
dobrý kšeft. Iné to nie je ani pri spoločenstvách v domoch, ktoré si vraj hospodária na 
svojom, a preto šetria peniaze majiteľov bytov. Koncom leta som sa vrátila z dlhšieho 
pobytu v USA a bola som prekvapená, že náš dom začali zatepľovať, a preto sa enorm-
ne zvýšil majiteľom bytov poplatok do fondu opráv. Zásadne som proti takémuto spô-
sobu oberania ľudí o peniaze, keď je všeobecne známe, že zateplenie domu neprináša 
také výhody a úspory, ktoré by pokryli desaťročia splácania úveru a jediný, kto získa, 
je správca domu. Nikto mi nič neoznámil o veci som sa dozvedela až po návrate do-
mov. Ako postupovať v takomto prípade, mám možnosť sa nejako brániť, napríklad aj 
tak, že nebudem platiť zvýšenú taxu do fondu opráv?            Mária (gmail.com)

cov od hlasovania. Trojmesačná 
lehota je prekluzívna, márnym 
uplynutím sa vlastník nemôže 
úspešne dovolať neplatnosti 
hlasovania (ide o zánik práva ne-
uplatnením v zákone stanove-
nom čase). Súd by musel takýto 
návrh zamietnuť, čo by zrejme 
platilo aj vo vašom prípade. Vý-
sledok právoplatného hlasovania 
schôdze, resp. zhromaždenia ste 
povinná rešpektovať. K finanč-
ným povinnostiam vlastníka bytu 
a nebytového priestoru je možné 
zaradiť v zmysle ustanovenia § 10 
ods. 1 a 6 zákona o vlastníctve by-
tov a nebytových priestorov po-
vinnosť vlastníka uhrádzať platby 
za plnenia mesačne vopred na 
účet domu v banke (nie na účet 
správcu). V prípade ak nebudete 
rešpektovať zvýšený poplatok do 
fondu prevádzky, údržby a opráv, 
bude vám narastať nedoplatok a 
vzniknú zbytočné problémy.

Problémy po nezaplatení elektriny
Môj problém sa týka spoločnosti Západoslovenskej distribúcie elektriny. Z dôvodu nedo-
platku za elektrinu ZS-DIS zrušili so mnou zmluvu. Krátko po zrušení mi volal ich elektrikár 
kvôli odpojeniu elektriny, ale neprišiel, a tak zostala elektrina neodpojená. Predpokladal 
som, že po zaplatení nedoplatku bude zmluva platiť ďalej, keďže elektrina fungovala ďalej. 
Nakoniec to elektrikár odpojil až nedávno. Pred časom mi prišla „upomienka“ na uhrade-
nie sumy za škodu a vyhrážajú sa, že ak to do 14 dní nezaplatím, tak to dajú na súd. Ak to 
tak je, ako mám ďalej pokračovať? Sú tri možnosti - napísať reklamáciu do ZS-DIS a uviesť 
zákony, ktoré porušujú a dúfať, že od nároku na náhradu škody odstúpia, počkať, kým to 
sami podajú na súd, potom sa môžem odvolať, môžem to ja podať na súd, ale neviem, ako 
sa to robí. Ako to je u nás s odškodným? Mal by som právo žiadať o odškodné aspoň na 
uhradenie poplatku za tú revíziu?                                                        Silvester 13 (chello.sk)

siete po odpojení z dôvodu ne-
platenia, môže spoločnosti Zá-
padoslovenská distribučná, a. s., 
ktorá zabezpečuje distribúciu 
elektriny, zaslať iba Váš dodá-
vateľ elektrickej energie. Keď si 
neviete spomenúť jeho názov,  
stačí sa pozrieť na príslušnú fak-
túru. K problematike obsiahnu-
tej v konkrétnych otázkach iba  
v skratke – akákoľvek reklamácia 
je podľa môjho názoru v súčas-
nom štádiu konania dodávateľa 
bezúčelná, nehovoriac o laic-
kom poúčaní o porušovaní prí-
slušných právnych predpisov. 
Bez odbornej právnej pomoci 
neodporúčam ani podanie na 
súd, najmä ak je predpoklad, že 
tak urobila už dotknutá strana. 
Hovoriť o zodpovednosti za 
škodu je za daného stavu veci 
bezpredmetné.

 Polícia upozorňuje Jednou vetou

Bohuš-32. (gmail.com) 
V zmysle Trestného zákona – zá-
kon č. 300/2005 Z. z. v platnom 
znení, sa škodou rozumie ujma 
na majetku, alebo reálny úby-
tok na majetku, alebo na prá-
vach poškodeného alebo jeho 
iná ujma, ktorá je v príčinnej 
súvislosti s trestným činom, bez 
ohľadu na to, či ide o škodu na 
veci alebo na právach. Škodou 
malou sa rozumie škoda prevy-
šujúca sumu 266 eur. Škodou 
väčšou sa rozumie suma dosa-
hujúca najmenej desaťnásobok 
takej sumy. Značnou škodou 
sa rozumie suma dosahujúca 
najmenej stonásobok takej 
sumy. Škodou veľkého rozsahu 
sa rozumie suma dosahujúca 
najmenej päťstonásobok takej 
sumy. Tieto hľadiská sa použijú 
rovnako na určenie výšky pro-
spechu, hodnoty veci i rozsahu 
činu. Vo vašej veci odporúčam 
vyhľadať služby advokátskej 
kancelárie.  
Tatiana (chello.sk) 
V prípade ak vás lekár odmie-
tol vyšetriť, adresujte sťažnosť 
na odbor zdravotníctva sa-
mosprávneho kraja, ktorý je 
kompetentný preveriť skutoč-
nosti súvisiace s odmietnutím 
pacienta. Platí to aj v prípade 
neodkladnej zdravotnej sta-
rostlivosti. Neodkladná zdra-
votná je zdravotná starostlivosť 
poskytovaná osobe pri náhlej 
zmene jej zdravotného stavu, 
ktorá bezprostredne ohrozuje 
jej život a bez rýchleho poskyt-
nutia zdravotnej starostlivosti 
môže vážne ohroziť jej zdravie, 
spôsobuje jej náhlu a neznesi-
teľnú bolesť, alebo spôsobuje 
náhle zmeny jej správania a ko- 
nania, pod ktorých vplyvom 
bezprostredne ohrozuje seba 
alebo svoje okolie. Do tej-
to skupiny patrí aj zdravotná 
starostlivosť poskytovaná pri 
pôrode. Nenapísali ste dôvod, 
pre ktorý vás lekár odmietol vy-
šetriť. Pripomínam, že od apríla 
2013 novela zákona o pos- 
kytovateľoch opäť zaviedla  
k špecialistom výmenné lístky. 
Bez odporúčania všeobec-
ného lekára môžete využívať 
zdravotnú starostlivosť zubára, 
gynekológa, očného (predpis 
okuliarov), kožného lekára, psy-
chológa a psychiatra.   

Z Vášho rozsiahleho príspevku 
uverejňujem len podstat-

nú časť, ktorá sa bezprostredne 
dotýka podstaty veci, pričom 
rešpektujem žiadosť neuverej-
niť vaše meno. Dňom 1. januára 
2013 došlo k zmene obchodné-

ho názvu spoločnosti ZSE Distri-
búcia, a. s., na Západoslovenská 
distribučná, a. s., takže predpo-
kladám, že hovoríme obaja o 
tej istej spoločnosti. Nakoľko vo 
vašom príspevku sú niektoré 
nezrovnalosti a nie je mi zná-

ma Vami spomenutá písomná 
komunikácia, je nemožné bez 
preštudovania týchto a ďalších 
relevantných materiálov sa  
k veci objektívne vyjadriť. 

Podotýkam, že žiadosť o opä-
tovné pripojenie do elektrickej 
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V Bratislavskom kraji v roku 2013 zaznamenali policajné štatistiky 210 prípadov trestného činu 
Ublíženie na zdraví (SR 2014) na základe ktorých bolo vyšetrovaných 156 osôb (objasnenosť  
50 %), 36 osôb spáchalo čin pod vplyvom alkoholu. Tak vraví § 156 trestného zákona v súvislosti 
s ublížením na zdraví: Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť 
mesiacov až dva roky. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - odňatie 
slobody na jeden rok až päť rokov – je čin spáchaný na chránenej osobe, z osobitného motívu, 
závažnejší spôsob konania, za krízovej situácie alebo spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví).

K R I M I

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

Popis osoby: je asi 190 cm vyso-
ký, štíhlej postavy, má hnedé vlasy  
a hnedé oči.

Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava IV príkaz na zatknutie pre 
trestný čin výtržníctva v jednočin-
nom súbehu s prečinom ublíženia 
na zdraví. 

.

 

Popis osoby: je 175 cm vysoký, 
strednej postavy, vysoké čelo, hnedé 
vlasy a má oválnu tvár. 

Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava II príkaz na zatknutie pre 
prečin zanedbania povinnej výživy.
.
.
 

Popis osoby: je strednej postavy,  
vlasy prešedivené, tvár oválna, 
vysoké čelo, hnedé oči a úzky nos.

Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava I príkaz na zatknutie 
pre zločin vydierania.

Marek
VAJDÍK 
(21)
z Bratislavy 

Richard
ŠRÁMEK 
(40)
z Bratislavy  

Ivan
BENAČKA 
(42)
z Bratislavy  

 Polícia upozorňuje 

 Krimipríbeh

Obaja boli dlhší čas roz-
vedení a po krátkom 

čase od zoznámenia spolu 
žili, ako to už dnes chodí – 
bez papierov. Slovo dalo slo-
vo a padlo aj to rozhodujúce, 
ktorým spečatili manželský 
zväzok pred svetskou i ne-
beskou vrchnosťou. Spoločne 
si zariadili prenajatý byt a 
pred panelákovými susedmi 
sa správali ako dve hrdličky. 
On tridsiatnik bez záväzkov, 
ona takmer rovesníčka, tak-
tiež bez zaväzujúcich povin-
ností k maloletej osobe, obaja 
zamestnaní a na prvý pohľad 
seriózni. 

Manželka pána Viktora 
bola pôvodným povolaním 
čašníčka, neskôr zmenila nie-
koľko zamestnávateľov, aby 
skončila ako pomocná sila 
v kuchyni v jednom z mno-
hých pohostinských zariade-
ní mesta. Dalo by sa povedať, 
že pani Katarína mohla byť 
úspešná žena, keby... Azda 
to bola choroba z povolania, 
možno rodinná tradícia, ale 
aj ona, ako jej otec, sa rada 
prizrela na dno pohárika, čo 
bolo aj dôvodom rozpadu 
jej predchádzajúceho man-

želstva. Tento fakt však pred 
pánom Viktorom takticky 
zamlčala. V záujme spravod-
livosti a vyhnutiu sa podo-
zrenia z diskriminácie žien 
je potrebné dodať, že lepšie 
na tom nebol ani jej manžel. 
Ten po otcovi chuť na alkohol 
nezdedil, dopracoval sa k nej 
vlastným úsilím, čo však na 
veci nič nemenilo. Do prvé-
ho manželského konfliktu 
sa tajnostkári dostali hneď 
na svadobnej hostine, ktorý 
zanikol vo virvare iných hos-
tí, neúspešne sa snažiacich 
zdemolovať vedľajšiu hotelo-
vú miestnosť. Po niekoľkých 
výraznejších nedorozume-
niach krstených alkoholom, 
lesk hrdličiek dvojici rýchlo 
skorodoval. Keď pani domu 
nemala svoju dávku koncen- 
trátov, ktoré uprednostňovala 
pred ostatnými alkoholický-
mi nápojmi, bola škriepna a 
agresívna. Viktor, ktorý zvy-
čajne situáciu využil vo svoj 
prospech, pribuchol dvere na 
hlučnej domácnosti a vybral 
sa na pivo a niečo k tomu. 
Takto posmelený prichádzal 
domov s pocitom morálne-
ho víťazstva nad škriepnou 

Alkohol bol nevinný  babou, čo však bol len jeho 
názor, s ktorým Katarína ne-
mohla súhlasiť. Viac či me-
nej hlučná výmena názorov 
prinášala so sebou občasné 
prefackanie jednej alebo 
druhej zúčastnenej osoby, čo 
záležalo od množstva skon-
zumovaného alkoholu. V ten 
deň, keď sa to stalo, mal Vik-
tor voľno, a tak si dal pár do 
nosa. Po príchode manželky 
sa to prejavilo celkom slušnou 
špičkou a enormne zvýšeným 
sebavedomím. Rozhorčenie 
nad manželovým ožran-
stvom prejavila žena sprchou 
oplzlostí a fyzickým atakom, 
čo prilialo olej do tlejúceho 
ohňa krsteného alkoholom. 
Vstúpiť do manželského spo-
ru, naberajúcom na intenzite 
si susedia netrúfli, mysliac si, 
že tak ako v minulosti aj te-
raz sa to urovná. Mýlili sa. Po 
polhodinovej výmene názo-
rov, počas ktorej pán Viktor 
viackrát zahnal manželku ku-
chynským nožom na ústup, 
pri poslednom rozmachu sa 
jej už pred opitým útoční-
kom uskočiť nepodarilo.   

Ako si vyšetrovateľ pozna-
čil, obaja zhodne tvrdili, že vi- 
na je na opačnej strane. Alko 
hol zrejme za nič nemohol. 

 Polícia upozorňuje  Z policajného bloku

Mŕtvy na strome
V lesnom poraste Jarovskej 
bažantnice našiel náhodný 
okoloidúci telo nehybného 
muža. Obhliadajúci súdny 
lekár na mieste konštatoval 
smrť obesením a za účelom 
zistenia presnej príčiny smrti 
nariadil vykonať pitvu. V prí-
pade, ak vyšetrovanie preu-
káže, že mŕtvy muž si privodil 
smrť sám, začaté trestné stí-
hanie vo veci prečinu usmr-
tenia bude zastavené.

Opilec za volantom
Pri odbočovaní z Budatínskej 
ulice na nadjazd nad Panón-
skou cestou nedal Daniel X. 
(30) z Bratislavy s vozidlom 
zn. Nissan Almera znamenie 
o zmene smeru jazdy. To ne-
uniklo všímavým policajtom. 
Následná kontrola prezradila, 
že vodič jazdil pod vplyvom 
alkoholu. Za nameraný 1,08 
mg/l alkoholu v dychu získal 
eskortu na na políciu a prí-
slušné obvinenie.

Horeli autá
Na Wolkrovej ulici, pravdepo-
dobne škrtom zápalky nate-
raz neznámeho podpaľača, 
zahoreli motorové vozidlá 
BMW a Škoda Octavia. Po-
škodené boli aj okolostojace 
autá KIA Ceed a Suzuki Swift.

 Polícia  Viete, že...
... od 1. januára do 23. 2. 
2014 sme v našom kraji 
zaznamenali 319 doprav-
ných nehôd, čo je o 65 me- 
nej ako v rovnakom ob-
dobí vlaňajška? Pri týchto 
nehodách prišlo o život 
deväť osôb, z toho šesť 
chodcov, ťažko zranených 
bolo desať osôb. Počet 
usmrtených (9) oproti 
identickému obdobiu ro- 
ku 2013 predstavuje v na- 
šom kraji nárast 800 per-
cent a je na cestách Slo-
venska najvyšší.  
... v období od 14. 2. 2014 
do 25. 2. 2014 nahlásili 
v našom kraji krádež 36 mo 
torových vozidiel, z toho 
v Petržalke 4 (Tupolevova, 
Znievska 2, Nám. hrani-
čiarov)? V noci zlodeji po- 
tiahli 30, cez deň 6 áut.

Stranu pripravil Jaroslav Gründler • grundler@chello.sk

Cyklisti opatrne!
Pri jazde bicyklom nepodceňujte povinnú výbavu  
a povinnosť nosiť ochrannú prilbu. Dbajte na funkč-
nosť bŕzd, bicykel majte riadne osvetlený a neza-
budnite, že za zníženej viditeľnosti ste zo zákona 
povinní mať na sebe reflexné prvky.

Zmena stránkových dní
Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky a eviden-
cií vozidiel KDI v Bratislave na Kopčianskej č. 84 upra-
vilo od 1. marca 2014 stránkové dni nasledovne: 
 Pondelok: 7.30 h – 15.00 h
 Utorok:  nestránkový deň
 Streda:  7.30 h – 17.30 h
 Štvrtok:  7.30 h – 15.00 h
 Piatok:  7.30 h – 12.00 h

Pri kúpe auta buďte opatrní
V Taliansku sa opakujú prípady predaja krad-
nutých vozidiel, ktoré v dobrej viere kupujú od 
talianskych fyzických alebo právnických osôb 
aj slovenskí občania. Pri zápise do evidencie zis-
tia, že vozidlo sa nachádza v národnom alebo 
v medzinárodnom systéme pátrania. Talianske 
úrady rozbehnú zložitý proces zisťovania okol-
ností. Takéto vozidlo je odňaté a býva často od-
stavené aj niekoľko rokov. Do systému pátrania 
po kradnutých vozidlách je možné sa zaradiť 
vložením evidenčného čísla alebo čísla pod-
vozku vozidla na bezplatnej stránke talianskeho 
ministerstva vnútra http://coordinamento.mi-
ninterno.it/servpub/ver2/SCAR/cerca_targhe.
htm. Alebo spoplatnená (8,83 eura) stránka 
Automobilového klubu Talianska (ACI) https://
servizi.aci.it/VisureInternet/welcome.do. 
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Vodné filtre Nerezové fľaše
www.kvalitavody.sk

I N Z E R C I A

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

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

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

Klasická manikúra  ........................................................................................12 €
Zdobenie ................................................................................................ZDARMA
Objednávky: Katarína • 0905 421 813

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

3D mihalnice .............................................................................................50 €
Permanentný make-up obočia ...........................................................83 €
Objednávky: 
Ľubka • 0907 556 758
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vyvinutá v Kanade na špor-
tové potreby dnešnej doby. Je 
to priemerne fyzicky náročná 
hra, ktorá nepotrebuje dlhý 
tréning, aby si ju hráči užili. 
Po 15-minútovom vysvetlení 
základných pravidiel môžu 
družstvá začať hrať. Cieľom 
hry je odohrať loptu tak, aby 
tím, ktorý má loptu chytiť, ju 
nechytil a lopta sa dotkla zeme. 
Ten z družstva, ktorý odpaľu-
je loptu, zakričí farbu tímu, 
ktorý ju má chytiť. Pokračuje 
sa dovtedy, pokiaľ nepríde k 
chybe. Na hru je potrebných 
12 hráčov (4 hráči v jednom 
tíme), súťažný hrací priestor 
cca 20 x 20 m2, môže sa však 
hrať aj v menších priestoroch, 
napríklad aj v školských telo-
cvičniach a v lete vonku na 
ihrisku.

Zatiaľ to znie ako obmena 
bežnej loptovej hry...

 Kin-Ball je jediná hra na 
svete, v ktorej hrajú proti 
sebe tri tímy naraz. Medzi jej 
hlavné výhody patrí, že každý 
hráč je v pohybe minimálne 
72 % herného času. Ďalším 
plusom je, že hra je prispôso-
bená obom pohlaviam a môžu 
ju hrať deti už od 10 rokov. 
Hlavnou podstatou však je, že 
vylučuje individualizmus hrá-
ča a je založená na spolupráci 
celého tímu. Z hry v podstate 
nie je možné nikoho vylúčiť 
a nemusíte byť športový ta-
lent, aby ste si túto hru užili 
aj s vrcholovým športovcom. 
No a v neposlednom rade 
prevádzkové náklady sú mini-
málne. Čím viac hráči trénujú, 
tým viac sa zdokonaľujú pri 
odpaľovaní lopty, orientácii 
v priestore a strategickom uva-
žovaní. Hra je vysoko návyko-
vá. Ak raz začnete a postupne 
sa dá dokopy dobrý kolektív, 
tak vás to už nepustí.

Ako ďaleko ste s certifi ká-
ciou tohto športu u nás?

 V apríli sme pozvali na Slo-
vensko Pierre-Juliena Hamela, 
ktorý je jedným zo zaklada-
teľom tohto športu v Kanade 
a jeho úlohou je predstavo-
vať ho po celom svete. Ako 
jediný je oprávnený udeľovať 
medzinárodné certifi káty pre 
jednotlivé úrovne tejto lop-
tovej hry. Spolu s ním príde 
aj predseda Českého zväzu 
Kin-Ballu Martin Paur, ktorý 
nás motivuje a pomáha nám 
s aktivizovaním Kin-Ballu na 
Slovensku. 

Ak by sa čitatelia PN chceli 
dozvedieť viac o tomto za-
ujímavom športe, kam sa 
môžu obrátiť?

 Onedlho odštartuje päťtýž-
dňový festival Dni Petržalky, 
na ktorom by sme chceli zor-
ganizovať vôbec prvý zápas 
v tejto športovej disciplíne na 
Slovensku medzi základnými 
školami v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mestskej časti. Záu-
jemcovia však dovtedy môžu 
kontaktovať aj našu organi-
záciu ima@ima.sk. V marci 
by sme radi naštartovali už aj 
webstránku, kde nájdu pra-
vidlá, metodické a tréningové 
manuály, pravidlá na orga-
nizovanie súťaží a turnajov 
a množstvo ďalších užitočných 
informácií. 

redakcia PN
foto: archív PN

musíme chcieť ešte viac, je, aby 
sa pohybu venovalo čo najviac 
Kanaďanov – a s podporou 
vtedajšieho predsedu vlády sa 
spustilo mnoho programov 
na zmenu životného štýlu a 
vzťahu Kanaďanov k športu. 
Rozhodli sa na to ísť vedecky 
a na univerzite v Quebecku sa 
zaoberali defi novaním zadania 
pre projekt Kin-Ball: Keď je 
beh najjednoduchší a najprís-
tupnejší, ako ho spraviť zá-
bavným? Aká má byť aktivita, 
ktorá by bola zábavná a nestre-
sujúca? Ako motivovať nielen 
jednotlivca, ale aj celý kolektív? 
A v neposlednom rade tu bola 
aj otázka fi nancií, teda aby hra 
bola nenáročná na technické 
vybavenie a dala sa využiť po-
vedzme aj v školskej výučbe. 

Ako sa Kin-Ball hrá?
 Kin-Ball je loptová hra, pri-

čom lopta má priemer 1,22 m 
a hmotnosť 1 kg. Ako som už 
spomenul na začiatku, bola 
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Odkiaľ pochádza táto netra-
dičná loptová hra? 

Športová disciplína Kin-Ball 
vznikla v Kanade v čase, keď 
musela kanadská vláda riešiť 
podobné problémy, pred aký-
mi stojíme dnes my. V roku 
1969 vznikla štúdia, ktorá pou-
kázala na to, že kanadská popu-
lácia je vo veľmi zlom zdravot-
nom stave, a to predovšetkým 
vďaka nezdravému životnému 
štýlu. So sloganom – Chceme 
majstrov sveta a olympijských 
víťazov? Áno, chceme. Čo však 

Š P O R T

Omnikin modrá  
Znie to síce ako zaklínadlo, ale je to hlásenie v netradičnej 
športovej disciplíne pôvodom z Kanady zvanej Kin-Ball. 
Viac prezradil v rozhovore Marek Pospíchal, školiteľ 
Kin-Ball pre Slovensko.  

Jarný program FC Petržalka 1898
Počas druhého marcového víkendu sa začne jarná časť  
III. futbalovej ligy - skupina západ, a preto fanúšikom FC 
Petržalka 1898 prinášame vyžrebovanie  ich obľúbeného 
klubu v odvetnej polovici. 

16. kolo 9. 3 o 14.30 h  Šúrovce - FC Petržalka
17. kolo 16. 3.  o 17.00 h  Sereď – Petržalka
18. kolo 23. 3.  o 10.30 h  Petržalka – Púchov
19. kolo 29. 3.  o 15.00 h  Vrbové – Petržalka
20. kolo 6. 4.  o 10.30 h  Petržalka – Nové Zámky
21. kolo 13. 4.  o 15.30 h  Vráble – Petržalka
22. kolo 20. 4.  o 10.30 h  Petržalka – Levice
23. kolo 27. 4.  o 10.30 h  Slovan B – Petržalka
24. kolo 4. 5.  o 10.30 h  Petržalka -  Nové Mesto
25. kolo 11. 5.  o 16.30 h  Skalica – Petržalka
26. kolo 18. 5.  o 10.30 h  Petržalka -  Rača
27. kolo 24. 5.  o 17.00 h  Piešťany – Petržalka
28. kolo 1. 6.  o 10.30 h  Petržalka – Topoľčany
29. kolo 8. 6.  o 17.00 h  Dunajská Lužná – Petržalka
30. kolo 15. 6.  o 17.00 h  Petržalka - Nemšová 
 (mv)       

Výborný 
Zahradník na 
zápasníckej 
žinenke  
Výborný výsledok v prvom 
kole oblastnej žiacke lige 
zápasenia dosiahol Lukáš 
Zahradník zo zápasníckeho 
krúžku ZŠ Černyševského. 
Vyhral všetky zápasy a skon-
čil v kategórii mladších žia-
kov v hmotnosti do 68 kg na 
1. mieste. Richard Grünföld 
obsadil v hmotnosti do 62 
kg 3. miesto. 
Štartovala aj kategória prí-
praviek: Marko Bém v hmot-
nosti 33 kg bez umiestnenia, 
Richard Prochádzka 44 kg 
6. miesto, Denis Tranžík 56 kg
3. miesto. Celkove štartovalo 
123 pretekárov. Budúcnosť 
ukáže ako budú chlapci bo-
jovať v ďalších kolách, ako 
zvládnu chmatovú techniku, 
psychickú záťaž a ako sa pre-
javí ich vôľa po víťazstve.
Chlapci štartovali za úspešný 
zápasnícky klub Dunajplav-
ba Bratislava. Okrem ZK Du-
najplavba Bratislava štartujú 
aj ZK Baník Prievidza, MŠZK 
Bánovce n/B, ZK Považská 
Bystrica, ZK Trenčianska Tur-
ná, ZK AC Nitra a ZK DAC 
Dunajská Streda.

(upr)
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Panterky ostali  
na štíte Popradu
Hokejistky HC Petržalka 
2010 splnili prvý cieľ, keď 
vyhrali základnú časť svojej 
skupiny. Celkovo v ôsmich 
stretnutiach prehrali iba 
raz vonku v Topoľčanoch 
výsledkom 1:3. V nadstav-
bovej časti sa im už menej 
darilo, a tak do play-off 
išli z celkového tretieho 
miesta. V ňom sa stretli  
s HK Poprad. V stretnutí 
doma nad ním vyhrali po 
samostatných nájazdoch 
3:2, ale pod Tatrami prehra-
li ďalšie dva zápasy, najprv 
1:4 a potom tretí rozho-
dujúci 1:5. Takže celú sériu  
Poprad nad Petržalkou vy-
hral 2:1. 

V boji o tretie miesto sa 
Petržalka stretne s Klubom 
ŽHK 2000 Šarišanka Prešov. 
V Petržalke sa prvé dva zá-
pasy uskutočnia 8. a 9. mar-
ca o 17. hodine.  

  (mv)

Tardíková 
chce napodobniť sestru 

la hrať spolu so sestrou, žiaľ, v 
Hurikáne mi dievčatá neboli 
nejako sympatické. Myslím si 
však, že som dobre urobila, keď 
som sa rozhodla pre Modru. 
Je to síce slabší tím, ale preto-
že sa stretávame so silnejšími 
súpermi, dá mi to veľmi veľa 
pre môj ďalší výkonnostný rast. 
Predtým som pôsobila v klube 
FC Dragons Ružinov, ktorý bol 
úspešnejší a zaň začala hrať aj 
moja sestra. Keď sa však klub 
rozpadol, s trénerom Mirosla-
vom Hýlekom som sa dohodla, 
že pôjdem s ním do Modry,“ ho-
vorí mladá dievčina.   

Simonka navštevuje Evanje-
lické lýceum v Petržalke a aj 

počas turnaja obvodných škôl 
na Vranovskej ulici dokazovala 
na palubovke svoje majstrov-
stvo, bola jednoducho ako živé 
striebro. 

,,Moja sestra je pre mňa veľ-
kým vzorom, lebo vyniká tech-
nikou a celkovou vyspelosťou v 
tomto športe. Rada by som sa 
jej priblížila, v súčasnosti hrá-
va za bratislavský Hurikán.  
V Modre hrávam ženskú extra-
ligu, cestujeme teda aj po Slo-
vensku za súpermi. Viacerí sa 
ma už pýtali, či by som nechce-

V súčasnosti však má tento 
klub dosť vážne finančné prob-
lémy, čo je na Slovensku úplne 
normálne. ,,Jeho budúcnosť je 
neistá, keby teda tréner z neho 
odišiel, tak by som ho nasle-
dovala, lebo sa mi s ním veľmi 
dobre pracuje a pod jeho vede-
ním sa neustále zlepšujem. Na 
tréningy chodíme autom spolu 
s trénerom, keďže viaceré hráč-
ky sú z Bratislavy. Je to príjem-
né, lebo počas cesty sa rozprá-
vame, ako by sme mohli rôzne 
činnosti robiť lepšie. Je to teda 
už taká teoretická príprava.“ 

Pred dvomi rokmi sa Evan-

jelické líceum Vranovská pre-
bojovalo do celoslovenského 
finále a o niečo podobné sa 
vynasnaží aj tentoraz. ,,Kon-
kurencia medzi najlepšími je 
veľká, lebo jednotlivé školy 
majú už k dispozícii takmer 
kompletné florbalové druž-
stvá. Bude to teda poriadna 
fuška. Školu zvládam, som v 
maturitnom ročníku, mož-
no ďalej pôjdem študovať do 
Čiech, alebo zostanem v Bra-
tislave,“ zakončila našu debatu 
nádejná hráčka s veľkým po-
tenciálom.         (mv)

foto: Miro Blusk

Petržalčanka Simona Tardíková je veľkou nádejou sloven- 
ského florbalu. Členka FBC Blueberries Modra  má  
18 rokov, ale tomuto športu sa venuje už dlhší čas. Pritiahla 
ju k nemu jej staršia sestra Petra, reprezentantka Slovenska.

Turnaj chlapcov, na ktorom 
sa zúčastnilo jedenásť 

stredných škôl, vyhrala Ob-
chodná akadémia Dudova, 
pred Gymnáziom A. Einsteina 
a Evanjelickým lýceum Vra-
novská 2. Ďalšími účastníkmi 
turnaja boli  Biling. gym. C. S. 
Lewisa Beňadická 38, Gym. 
Pankúchova 6, OA I. Karvaša 
Hrobákova, SOŠ Farského 9, 
SOŠ tech. Vranovská 4,  SPŠ 
elektr. Hálova, Súkr. SOŠ Vra-
novská 4, Súkr. gym. MERCU-
RY Zadunajská cesta 27. 
Výsledky: SOŠ tech. Vranov-
ská 4 – MERCURY 3:2, SOŠ 
tech. Vranovská – Dudova 1:4,  

SOŠ tech.Vranovská – Farské-
ho 0:2, Mercury – Dudova 
1:5, Mercury – Farského 2:4,  
Dudova – Farského 3:2, Súkr. 
Vranovská – Hálová 1:4,  Súkr. 
Vranovská – Einsteinova 1:4,  
Súkr. Vranovská – Pankúcho-
vá 1:3, Hálová – Einsteinova 
2:2, Hálová -  Pankúchová 3:2,  
Einsteinova – Pankúchová 2:0,  
Beňadická – Vranovská 2 2:2, 
Beňadická – Hrobáková 7:1,  
Vranovská 2 – Hrobáková 8:0,  
Vranovská 2 – Dudova 1:2,  
Vranovská 2 – Einsteinova 0:1, 
Dudova – Einsteinova 2:2.   

V súťaži dievčat štartova-
li štyri družstvá, Evanjelické 

lýceum Vranovská, Gymná-
zium A. Einsteina Einsteinova, 
SOŠ Farského a Gymnázium 
Pankúchová. Najlepšie z nich 
bolo Evanjelické lýceum Vra-
novská. 
Výsledky: Vranovská - Far-
ského 2:0,  Vranovská - Pan-
kúchová 4:1, Pankúchová 
– Farského 0:2, Vranovská 
– Einsteinova 1:0, Farského 
Einsteinova 1:2,  Pankúchová 
– Einsteinova 0:2. 
,,Turnaj mal dobrú úroveň.  
V každom družstve boli neja-
ké florbalové hráčky a stačilo 
už to, keď jedna sa venuje to-
muto športu a hneď sa to pre-
javilo na hre každého druž-
stva. Na turnaji sa zúčastnili 
aj hráčky z iných športov, há-
dzanárky, basketbalistky, sú 
však všestranné. Aj v našom 
tíme sme mali pestrú zmes 
športovkýň. Florbal je veľmi 
behavý, rýchly, dynamický, 
možno, že po tomto turnaji 

Víťazi Dudova a Evanjelické lýceum Vranovská 
sa mu začnú venovať aj iné 
dievčatá.“ To sú slová Ivana 
Ďuriša, učiteľa zo strednej od-
bornej školy z Farského. 
 (mv)

foto: Miro Blusk

Lekárska služba prvej pomo-
ci (LSPP) sa poskytuje pacien-
tom mimo ordinačných hodín 
ich obvodných lekárov a je prí-
stupná všetkým obyvateľom, 
bez ohľadu na miesto trvalého 
pobytu. Pre dospelých sa vyko-
náva v dvoch ambulanciách:  
Poliklinika, Ružinovská 10, 
Ružinov, tel:  02/4827957 
Zdravotné stredisko Streč-
nianska 13, Petržalka: tel. 02/ 
62250944
Ordinačné hodiny pre obe 
ambulancie: Pondelok – pia-
tok:  19. – 7. h, sobota, nedeľa a 
sviatky nepretržite 24 hodín.
Ordinačné hodiny pre výjaz-
dovú LSPP: Pondelok – piatok 
od 18. do 6. h, sobota nedeľa 
a sviatky nepretržite 24 hodín.
Kontakt: 02/63 833 130, 
0901/701 000
Výjazdová  Lekárska služba prvej 
pomoci pre dospelých slúži pa-
cientom, ktorí nemôžu prísť do 
ambulancie LSPP. Poplatok za 
návštevu ambulancie alebo za 
zavolanie lekára formou výjaz-
dovej LSPP je stanovený záko-
nom vo výške  1,99 eura. 
                                          (upr)

V polovici minulého mesiaca sa na 
Strednej odbornej škole technickej na 
Vranovskej ulici uskutočnilo obvodné 
kolo stredných škôl florbalového turnaja 
chlapcov a dievčat. Malo dobrú úroveň  
a  víťazi postúpili do krajského kola. 

Víťazné družstvo chlapcov 
z Obchodnej akadémie 
Dudova

Víťazné družstvo dievčat 
z Evanielického lýcea na 
Vranovskej ulici

 Posledná bodka


