PETRŽALSKÉ NOVINY

R

6. 3. 2015 • ročník 21 • číslo 5

www.petrzalskenoviny.sk

Dvojtýždenník • Zadarmo

Chystajte
odložené lampióny
Keďže nám valentínsky lampiónový
sprievod zmarilo počasie, rozhodli sme
sa pre ďalší pokus. Šancu máte tentoraz 8. marca, na ďalší tradičný sviatok
- MDŽ. Redakcia Petržalských novín
v spolupráci s petržalským miestnym
úradom teda pozýva všetkých Petržalčanov. Veríme, že počasie sa s nami
už zahrávať nebude a stretneme sa aj
s lampiónmi v rukách v nedeľu, 8. marca, o 17. h pri fontáne pri Technopole.
Trasa povedie popri Veľkom a Malom
Draždiaku k ohnisku, kde si pri vatre
dáme teplý čaj a nejakú maškrtu.
Milí Petržalčania,
ospravedlňujeme sa všetkým, ktorí na
Valentína nadarmo prišli s lampiónmi
pred Technopol, nevediac, čo sa deje.
Boli sme presvedčení, že stačí, keď
o zrušení lampiónového sprievodu
budeme informovať na webe a facebooku. Nestačilo... Mali sme tam prísť
osobne a informovať vás. Veľmi nás to
mrzí, verte, že podobnú chybu už nebudeme opakovať. Veríme, že v nedeRedakcia PN
ľu prídete.

Pofašiangová zabíjačka

rozvoňala Dvory

Pamätá si časy, keď sa za mäsiarov učilo 200 študentov. Dnes ich má len 18. Paradoxne za školským plotom stoja ﬁrmy, ktoré si ich rozchytajú
skôr, ako im na výučnom liste vyschne atrament.

„P

reto sme chceli aj sobotnou
zabíjačkou prispieť k popularizácii profesie mäsiar, ktorej sa
u nás dá vyučiť,“ prezradil PaedDr.
Jozef Horák, riaditeľ Strednej odbornej školy gastronómie, potravinárstva
a hotelových služieb so sídlom na
Farského 9.
Okolo ůsmej doviezli z farmy
Janíky na školský dvor 165-kilovú

sviňu. Vidieť porážku medzi panelákmi je divadlo vskutku nevšedné.
Nečudo teda, že ho sledovali nielen
budúci mäsiari, ale aj náhodní okoloidúci. „Prasa sme potom obarili,
oškrabali, opálili, očistili, zavesili
na trojnožku, vykolili a presekli,“
opísal postup prác majster odborného
výcviku Ladislav Šimon. Nasledovala
nevyhnutná veterinárna prehliadka

a vzápätí brava rozobrali podľa častí.
Ostrý nôž sa v ruke majstra Šimona
len tak mihal, keď mäso vykosťoval
s komentárom adresovaným svojim
žiakom. V tej chvíli už okolie rozvoniavalo várou z kotlov, kde sa miešalo
všetko, čo patrí do jaterníc a tlačenky.
„Naša škola má zhruba 450 žiakov, z toho až 80 % sa pripravuje pre
gastronómiu a hotelové služby a iba
15 % pre potravinárstvo v odboroch
mäsiar, cukrár a pekár. Som z toho
smutný, lebo si spomínam, keď
ťažiskové u nás boli potravinárske
remeslá,“ zdôveril sa riaditeľ Horák.
Oficiálne miesta obrat zdôvodňujú
tým, že v súčasnosti sa na svoje budúce povolanie pripravujú populačne
slabé ročníky. „Ja vidím hlavný nedostatok v tom, že spoločnosť preferuje
Pokračovanie na 6. strane 씰
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PKO by mal nahradiť multifunkčný
komplex
Poslanecký KLUB PRE BRATISLAVU presadzuje názor,
že na mieste dnešného PKO
by mal vzniknúť multifunkčný komplex s tým, že kultúrna tradícia priestoru zostane
zachovaná v podobe mestskej haly.
KLUB PRE BRATISLAVU pokladá
takéto riešenie za realistické, pretože
mesto nemá peniaze na kompletnú
rekonštrukciu PKO, ktorá by bola potrebná.
„Viem, že mnohých Bratislavčanov
viažu k tomuto priestoru pekné spomienky a pri pohľade na PKO cítia
nostalgiu, pretože tu prežili kus svojej
mladosti. Skutočná hodnota PKO
nie je architektonická, jeho hodnota
spočíva práve v spomienkach a sentimente. Dnes sa však treba na celú
situáciu pozrieť reálne, nechať sentiment minulosti a posunúť sa dopredu,“ povedal predseda klubu Martin
Borguľa.
Ako ďalej uviedol, je tiež dôležité
odpovedať si na otázku, či chceme
mať z Bratislavy modernú metropolu
na Dunaji, alebo v nej zakonzervovať
staré časy.
„PKO je dnes už, bohužiaľ, chátrajúca budova, ktorá má problémy
so statikou a ktorá sa rozpadáva.
Najideálnejším riešením pre mesto
je preto vybudovať v tomto priestore
nový polyfunkčný komplex, ktorého
súčasťou bude aj kultúrny priestor
v podobe mestskej haly určený pre
všetkých Bratislavčanov,“ uviedol
Martin Borguľa.
V súčasnosti je podľa Martina Borguľu predovšetkým dôležité urovnať
všetky súdne spory v tejto veci, aby
mesto neprišlo o žiadne peniaze.
„Následne by architekti a urbanisti
v spolupráci s predstaviteľmi mesta
mali pripraviť také architektonické
riešenie, ktoré bude pre Bratislavu
znamenať posun bližšie k moderným metropolám Európy. Verím, že
čas nám dá za pravdu a keď bude na
mieste dnešného PKO o päť rokov stáť
moderný komplex s novou mestskou
promenádou, kam budú Bratislavčania chodiť či už za kultúrou, alebo
za športom, povieme si: škoda, že tu
takéto niečo nestálo už skôr,“ povedal
na záver Martin Borguľa.
(upr)

Všetky peniaze pôjdu deťom
Jedným z bodov februárového rokovania petržalského miestneho zastupiteľstva bola úprava poplatkov za stravu a pobyt v materských aj základných školách. Viac detí v školách
znamená aj viac výdavkov na prevádzku, stravovanie a ďalšiu činnosť. Schválením úpravy poplatkov bolo tiež rozhodnuté, že všetky tieto peniaze pôjdu deťom v našich školách
a školských zariadeniach.
znižuje o 3 eurá a pri troch
a viacerých deťoch o 5 eur.
Poplatok za CVČ a ŠKD
bude namiesto 13,60 eura
16 eur a za obed v školskej
jedálni rodičia nebudú platiť ako doteraz 0,10 eura, ale
0,30 eura. Ak by sme to prerátali, priemerne sa náklady
zvýšili o 17 eur na dieťa za
miesiac.
Aj v prípade tejto úpravy
platí, že všetky peniaze pôjdu deťom v našich školách,
či už v podobe rekonštrukcií budov a areálov alebo aj
v podobe rozširovania kapacít.

Z

a posledných 7 rokov
sa poplatky nijako neupravovali, aj preto úprava
všeobecne záväzného nariadenia reaguje na neustály rast počtu žiakov, nepretržitý rast stravníkov a tiež
radikálny rast zapísaných
prvákov, čo v nemalej miere
priamo súvisí s rastom poč-

tu tried a zamestnancov.
Rodičia ani školské rady
nenamietali proti tomuto
opatreniu. Petržalka bola
doteraz v celej Bratislave
najlacnejšia, teraz sa dostala na priemer. Príspevok
na škôlkara sa zvýšil z 13,60
eura na 25 eur, pričom
v Starom Meste a v Rusov-

ciach je okolo 30 eur. Táto
suma sa pri druhom dieťati

(tod, sv)
foto: archív

Z komuniké z rokovania
Petržalskí poslanci okrem iného:
• schválili Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým
sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka
č. 7/2013 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti
Bratislava-Petržalka;
• schválili Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým
sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka
č. 12/2013 z o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka;
• schválili delegovanie poslancov Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
do rád škôl pri ZŠ a do rád škôl pri MŠ a splnomocnili
I. zástupcu starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka
Mgr. Jána Bučana na delegovanie poslancov Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
a ďalších zástupcov zriaďovateľa do rád škôl pri ZŠ
a do rád škôl pri MŠ, ktorých zriaďovateľom je mestská
časť Bratislava-Petržalka a riešiť prípadné zmeny v uvedených orgánoch počas celého volebného obdobia;
• schválili predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č.
3110/30 pre spoločnosť ISPA, spol. s r.o.;
• schválili predĺženie prenájmu časti pozemkov pod
prístupovými chodníkmi k nebytovým priestorom pre
nájomcov;

• schválili predĺženie prenájmu časti pozemku parc.
č. 2843/48 pre firmu HJ invest, s.r.o.;
• schválili predĺženie prenájmu časti pozemku parc.
č. 3073/66 pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky;
• schválili prenájom časti pozemku parc. č. 420/2 a parc.
č. 420/3 na Mamateyovej ul. pre Vladimíra Baláža – ZAS
FANT;
• schválili prenájom časti pozemku parc. č. 1494
pre Máriu Pachnerovú;
• neschválili predaj pozemku parc. č. 5761
pre Ing. M. Skovajsu a Bc. M. Skovajsovú;
• schválili predĺženie prenájmu nebytového priestoru na
Haanovej 10, Bratislava pre JUDr. Milana Guťana;
• schválili predĺženie prenájmu nebytového priestoru
na Haanovej 10, Bratislava pre Bratislavský spolok
nepočujúcich 1930;
• schválili prenájom NP v ZŠ Gessayova 2 pre
Wellnes&Beauty, s.r.o.;
• neschválili žiadosť o odpustenie príslušenstva
pohľadávky vzniknutej neuhrádzaním
predpísaných platieb za užívanie bytu č. 55
na Jiráskovej č. 8, Bratislava
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Čo všetko ukázalo jedno nálezisko

Na ďalšej zo zaujímavých prednášok Petržalskej super školy vystúpil opäť profesor Jozef Bátora z Archeologického ústavu SAV
a Filozoﬁckej fakulty UK.

T

ristosedem žiakov šiesteho ročníka základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti
si vypočulo prednášku na
tému Čo všetko ukázalo
jedno nálezisko. V úvode
profesor Bátora stručne
priblížil históriu Petržalky
a detailne sa venoval viac
ako 7 000 rokom osídlenia
v lokalite Vráble-Fidvár, ktorá bola neskôr predmetom
medzinárodného slovensko-nemeckého výskumu.
Najstaršia ohradená neolitická osada zaujala zachovanými dlhými kolovými domami, zvyškami lovených
aj chovaných zvierat, pes-

tovaných plodín, nástrojov,
keramiky a aj celých ohrád.
Následne profesor Bátora
predstavil opevnené mesto
zo staršej bronzovej dobypodobné s ruskými náleziskami a obsahujúce zachované takmer mikroskopické
mäkkýše indikujúce prírodné podmienky.
„Našlo sa tam neuveriteľné množstvo artefaktov od nádob cez ozdoby
a zbrane až po zhorený
prútený košík a 4 000 rokov starú drevenú podlahu, kolesá vozov, ale aj
jantár a rôzne ozdoby,” vťa
hoval profesor žiakov stále
hlbšie do histórie. Najviac

M

ilé prekvapenie pre petržalských seniorov si pripravil
pán F. R. Gašparovič, autor knihy „Liečivé rastliny a fytoterapia“, ktorý ju daroval všetkým petržalským denným centrám. Seniori sa tu dočítajú o tom, ako liečiť srdcovo-cievne
choroby, chudokrvnosť či zápaly silou prírody. Seniori sa tejto
pozornosti veľmi potešili a aj touto cestou chcú pánovi Gašparovičovi poďakovať.

Na fotograﬁi pán Gašparovič s vedúcou sociálneho oddelenia
MÚ Alenou Halčákovou.

ich však šokoval destilačný
prístroj na výrobu alkoholu,
hroby bojovníkov, ale predovšetkým rituálne zviazané
,,bosorky“. Desiatky otázok

šiestakov museli po prednáške ukončiť z časových dôvodov a tri pekné knihy si odniesli žiaci za tieto otázky:
- Čím vás najviac pradávny
ľudia prekvapili a prečo si
stavebný materiál do Vrábľov nosili až zo Štiavnice?
- Čo všetko vplývalo na zaľudnenie v dávnej minulosti?
- Prečo si pravekí ľudia
vo Vrábľoch stavali dlhé
domy?
Petržalským šiestakom príde
o najmodernejších materiáloch podľa vzoru prírody
porozprávať už 24. marca
Dr. Ing. František Simančík,
vedúci výskumnej divízie nových materiálov a technológií
z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV. Z moderných materiálov bude žiakov
určite zaujímať napríklad hliníková pena, ktorá sa vďaka
jeho pracovisku objavila aj
v ochranných prvkoch áut
Ferrari a Audi.
(tod)

Nové, kĺbové – a v Petržalke
V uplynulých dňoch odovzdal výrobca Dopravnému podniku Bratislava k doterajším desiatim
kĺbovým autobusom ďalšie. V nasledujúcich
týždňoch budú k doterajším postupne pribúdať
ďalšie vozidlá, takže spolu ich bude na jar už 25.
V súčasnosti jazdí v hlavnom meste 5 kĺbových autobusov SOR NB 18 na frekventovaných linkách č. 95 a 91. Ďalších 5 autobusov
bude zaradených do premávky podľa potreby na vyťažené petržalské linky č. 95 a 91.
Maximálna obsaditeľnosť kĺbového autobusu
je 150 cestujúcich, pričom počet miest na sedenie je 43 a na státie 107. Je plne klimatizovaný, vybavený kamerovým systémom a zariadením na automatické počítanie cestujúcich.
„Dopravný podnik vysúťažil 50 nových autobusov
(midi, sólo a kĺbové) s možnosťou uplatnenia opcie

Vzdá sa svojho
platu aj primátor?
Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal na brífingu s novinármi
v piatok 20. 2. 2015 vyzval poslancov, aby si nevyplatili svoje
poslanecké odmeny.
Ako dôvod uviedol zlú finančnú
situáciu, v ktorej údajne mesto našiel. Podľa vyjadrení primátora by
mesto malo začať šetriť, a to predovšetkým na platoch primátora,
viceprimátorov a na odmenách
poslancov.
„Som pripravený vzdať sa svojej poslaneckej odmeny, ktorá je 350 eur
mesačne. Som však prekvapený touto požiadavkou zo strany primátora,
ktorý poberá mesačný plat vo výške
4 503 eur,“ povedal poslanec za Staré Mesto Martin Borguľa.
Podľa zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov
a primátorov má primátor mesta
nárok na minimálny mesačný plat
vo výške 2 950 eur. Minimálny plat
môže zmeniť svojím rozhodnutím
mestské zastupiteľstvo, a to až o 70 %.
„Na ustanovujúcom zasadnutí nového mestského zastupiteľstva v decembri 2014 poslanci odsúhlasili
primátorovi navýšenie minimálnej
mzdy až o 52,64 %. Mesačná mzda
primátora tak predstavuje sumu
4 503 eur. Oceňujem slová pána primátora, že šetriť treba začať od seba,
pokladám však za farizejstvo, ak nevyplatenie odmien žiada len od poslancov,“ dodal Martin Borguľa.
Primátor vo svojom piatkovom
vyjadrení uviedol, že on a viceprimátori si nebudú dvíhať plat, nie
však, že si mzdy nevyplatia, ako to
požaduje od poslancov.
(upr)

na nákup ďalších 50, čo schválili poslanci mestského zastupiteľstva. Spolu teda tohto roku pribudne
do vozidlového parku 100 nových autobusov, čo
výrazne zníži priemerný vek vozoparku. Cestujúci
tak pocítia komfort verejnej dopravy,“ vyjadril sa
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB,
a. s., Ing. Ľubomír Belfi.
(up)
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n ZŠ VLASTENECKÉ NÁM.
prijme do pracovného pomeru
pracovníčky do kuchyne.
Tel: 02/62412998
n JÁN POLÁK vodoinštalácie,
údržba. Tel.: 0905 627 321
n MAĽBY, STIERKY
+ rekonštrukcie bytov.
Tel.: 0905 641 206
n KÚPIME byt v Petržalke,
aj zadlžený. Tel.: 0917 708 319
n GLAZÚROVANIE VANÍ.
Tel.: 0905 983 602
n F. KORVETA prijme v BA
zámočníkov na výrobu brán
a schodov. Vítaný je vodičský
a zváračský preukaz. Tel.: 0903
422 335
n SLUŠNÁ, PRACUJÚCA (40 r.)
súrne hľadá garsónku do 270 € .
Tel.: 0914 226 771
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Čítajte nás aj na facebooku
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♥ Zosobášili sa
Matričný úrad Bratislava-Petržalka
28. februára 2015
Dušan Kovačik – Josephine Logarta Carro
Vojtech Lacika – Ing. Jana Krajčovičová
Martin Dvorský – Lenka Šandorová

Nezabudnite prihlásiť svoje dieťa do MŠ
Rodičia môžu podať žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
od 9. do 20. marca. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr
do 29. mája.
Materské školy spravidla prijímajú deti vo veku od 3 rokov do 6
rokov. Prednostne prijímajú tie, ktoré dovŕšili piaty rok a majú
v nasledujúcom školskom roku začať chodiť do školy, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti
s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky.
Do špeciálnych tried v MŠ možno podať žiadosť o prijatie aj dieťaťa so zdravotným postihnutím a zdravotným oslabením:
MŠ Turnianska: špecializácia na deti ľahko mentálne, zmyslovo
alebo telesne postihnuté, s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania.
MŠ Iľjušinova: špecializácia na deti s autizmom.
MŠ Pifflova: špecializácia na deti s poruchami výživy.
Žiadosti si môžu rodičia prevziať na riaditeľstve materskej školy
alebo si ho stiahnuť na internetovej stránke miestneho úradu
www.petrzalka.sk, zverejnené je v oblasti školstvo.
(upr)

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

Kto vyhral?
Z tých, ktorí správne odpovedali, že témou relácie Neskoro večer s hosťami Richardom Stankem,
Matejom Landlom a Katkou Zatovičovou boli Detské hviezdy, sme vyžrebovali piatich, ktorí dostanú po dva lístky na nakrúcanie relácie 16. marca: Žofka Siekelová, Viera Pavle, Ján Medveď,
Lucia Brusnická a Eva Jánošová.
Gratulujeme!

Fitnessland, Rovniankova 15
www.fitness-land.sk

n ov in k a

Spaľovanie tuku
infračerveným žiarením
Kombináciou infračerveného žiarenia
ia
a pohybu dochádza k rýchlejšiemu úbytku tukových
zásob v tele. 30 minút tréningu na prístroji
SUN 400XL sa vyrovná behu na 30 km. Infračervené
žiarenie napomáha tiež k ošetreniu pokožky.

objednávky na tel. č.: 0915525462

Vodné filtre Nerezové fľaše

www.nerezoveflase.sk
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za psa?

Odhaduje sa, že v petržalských bytoch je zhruba 11-tisíc psov.
Iba každý druhý je pritom vedený v evidencii miestneho úradu. Ďalších havkáčov zdržiavajúcich sa v Petržalke prihlásili
majitelia napr. v obciach, kde majú chalupu. Žiaľ, sú aj takí,
ktorí na túto svoju zákonnú povinnosť zabudli, alebo ju ignorujú. Jej súčasťou je aj úhrada dane za psa.

Ľudia si ju nevyzdvihnú na
pošte. Prípadne sa dozvieme, že je adresát neznámy,
napr. sa odsťahoval,“ uviedla
Janka Velická z oddelenia
miestnych daní petržalského úradu. Zodpovednejší
dodatočne vysvetlia, že boli
odcestovaní, v nemocnici,
nestihli zabehnúť na poštu,
alebo jednoducho zabudli.
Ale sú aj takí, čo sa neozvú.
Napríklad, keď sa dostanú
do zlej ﬁnančnej situácie
a sú nútení obracať každé
euro. „Nech nám zavolajú,

Ne… si do vlastného
V psom parku Petržalka je stále super atmosféra, psičkári sa spoločne zabávajú, udržujú čistotu a poriadok
a vodia psíkov - tak, ako to má byť. Atmosféru však narúšajú niektorí nezodpovední návštevníci psieho parku
tým, že ho pokladajú za toaletu. No aj na toalete treba
spláchnuť, a teda aj v psom parku treba po svojom psíkovi upratať. Nie je to nič zložité, vrecká a koše sú na každom
konci a stačí sa len zohnúť a zahodiť. Každý návštevník
chce prísť aj zajtra, pozajtra... Psí park je váš, petržalských
psičkárov, tak buďme všetci za to, že na svojom si nenecháme neporiadok.
Tím psieho parku pravidelne upratuje sneh, kosí a zbiera aj odpadky, keď treba. Darčeky štvornohých priateľov

zastavia sa. Určite sa dohodneme na riešení. Najhoršie je, keď ľudia prestanú
komunikovať,“ nabáda Janka
Velická. Kontaktovať úrad
treba aj vtedy, ak psík uhy-

nul, alebo zmenil pána, daňová povinnosť teda zanikla.
Ak je daňovník vyslovený
lajdák a rozhodnutia a výzvy
z úradu ignoruje aj pár rokov,
môže na to doplatiť. Systém
je rovnaký, ako pri nezaplatení pokuty za čiernu jazdu
v MHD: dlh narastie do závratnej výšky.
Verejnú kontrolu psičkárov
umožnilo zverejnenie zoznamu psov, za ktorých vlastníci
daň zaplatili. Podľa adresy si
občania dokážu skontrolovať, akí poriadni sú ich susedia. Ak natraﬁa na to, že ani
v polroku sučka či psík od
vedľa v zozname neﬁgurujú,
môžu sa obrátiť na Ladislava Milinckého z oddelenia
životného prostredia petržalského miestneho úradu.
„Zvyčajne zavolajú anonymne. My potom oznam preverujeme v spolupráci s Mestskou políciou. Ak sa potvrdí,
že je pravdivý, posielame dotyčnej osobe výzvu, aby sme
záležitosť dali do poriadku,“
opísal Ladislav Milincký postupnosť krokov.
Ako ďalej uviedol, telefonáty
tohto druhu nie sú časté. Na
počudovanie v tomto smere
nie sú ochotné spolupracovať ani správcovské organizácie, hoci by im malo záležať
na spokojnosti ľudí žijúcich
spolu v dome. Odvolávajú sa
na to, že im taká povinnosť
nevyplýva zo zákona. Možno
by však podnet z ich strany
vlastníci bytov uvítali. Ohlásenie psa nevedeného v zozname by vtedy totiž stratilo
príchuť „bonzovania“. Možný
je však aj opačný postup, ak
sa na tom obyvatelia domu
dohodnú na schôdzi.

sú však „majetkom“ ich majiteľa a treba sa k tomu postaviť zodpovedne. Zodpovedných psičkárov následne
čaká odmena v podobe čistého psieho parku, bezplatných výcvikov a eventov, ale aj stále nových herných
prvkov a prekážok. Mnohí zodpovední psičkári, ktorí si to
uvedomujú, podporujú svoj psí park zodpovednosťou,
čistotou, ale aj rôznymi darmi, alebo, 2% z daní, aby bol
ešte lepší, krajší, náš...
Riešenie tejto situácie vidíme v kolektívnej kontrole
jednoduchým spôsobom. Upozornime všetci každého,
kto po svojom psovi neuprace. Výsledkom môže byť,
že sa naučí si po sebe upratať, alebo že už nabudúce
nepríde, lebo sa bude hanbiť. Aj jeden, aj druhý variant
je v poriadku, lebo veríme, že psí park je určený pre zod-

Poznámka

Čo robíme pre psov?
• V súčasnosti je v Petržalke osadených 200 košov na psie exkrementy. Firma, s ktorou má
mestská časť podpísanú zmluvu, ich dvakrát týždenne vysýpa
a dopĺňa novými mikroténovými
vreckami. Tie nahradili papierové,
ktoré neodolávali počasiu. Okrem
toho môžu vrecko s exkrementmi
odhodiť do ktorejkoľvek zbernej
nádoby na komunálny odpad
a tých je ďalších 400.
• Každý majiteľ, ktorý za psa riadne odviedol daň, si môže v úrade
prevziať rolku 250 vreciek na psie
exkrementy zadarmo.
• Čistenie a kosenie priestorov, kde
je povolený voľný pohyb psov.
• Petržalská samospráva vyčlenila
sedem lokalít pre voľný pohyb
psov:
Zadunajská cesta – za Gymnáziom Mercury
Bosákova – pri nadjazde na Starý
most
Jantárová cesta – Chorvátske
rameno – Jungmannova – Rusovská cesta
Gessayova – Osuského – Chorvátske rameno
Topoľčianska – Jantárová cesta –
Ústav lekárskej kozmetiky
Antolská – Betliarska – Chorvátske rameno – Hotel Bonbón
Antolská – Betliarska – Chorvátske rameno – oproti nemocnici
Tu sa môžu psy pohybovať bez
vôdzky a vstup do takto vyhradeného priestoru je na vlastnú zodpovednosť.
• Oplotený výbeh pre psov, kde
si môže každý, kto sa preukáže
trvalým pobytom na území Petržalky, zadarmo dohodnúť základný výcvik psa so zmluvnou
spoločnosťou Doggie.sk

(ak)

povednú psičkársku komunitu a nie pre bezohľadných
majiteľov psov, ktorých nemôžeme nazvať psičkármi.
Tím Psieho parku Petržalka

     !"#$%#



Zaplatili ste už daň

V januári rozposlal miestny
úrad psičkárom rozhodnutia o dani. V Petržalke sú tri
daňové sadzby. Najmenej,
iba 17 eur, hradia tí, ktorých
pes behá po záhrade pri
rodinnom dome. V panelákoch sa platí o poznanie
viac. Za psa, ktorého výška
v kohútiku nepresiahne 43
cm, to je 34 €, za väčších až
67 €. „Cieľom je zvýhodniť
tých, ktorí majú malé plemená. K nim patria predovšetkým seniori,“ vysvetlila
tlačová tlačová tajomníčka
starostu Michaela Platznerová.
Dalo by sa očakávať, že väčšina psičkárov už daň zaplatila, keďže tak treba spraviť
do 15 dní odo dňa, keď je
rozhodnutie právoplatné.
Lenže... „Asi každá piata
zásielka adresovaná chovateľom psov sa nám vráti.
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Pofašiangová
zabíjačka
rozvoňala
Dvory

vyše 20 rokov humanitné
a spoločenské odbory,“ hovorí
Horák. A to je voda na mlyn
gymnázií. Mnohé prijímajú hlava-nehlava, bez ohľadu na prospech. Cítia to aj na Farského
9. „Učím už 24. rok a musím
povedať, že v posledných desiatich rokoch sa zhoršila kvalita vedomostí žiakov, ktorí
k nám prichádzajú. Predtým
sem nastupovali deti s priemerom známok 2,7, dnes je to
medzi 3 až 4. Ostatní končia
v gymnáziách,“ hodnotí majster Šimon. Je presvedčený, že
pri rozhodovaní o budúcom
profesionálnom zameraní by
mali mať hlavné slovo rodičia.
Pre 14-ročné deti je to priťažká
úloha.
Šimonovci majú mäsiarstvo
takpovediac v krvi. „Laco bol
môj žiak, jeho otec v učilišti
robil majstra. Potom sa z neho
stal v račianskom mäsokombináte špičkový odborník,“ hovorí Jozef Horák. Podobne to je
u Kovácsovcov. „Otec, mama
a brat sú mäsiari. Budem aj
ja, lebo ma to baví,“ vyznáva
sa študent Máté Kovács, zručne krájajúc slaninu na oškvarky.
Záujem o toto remeslo má aj
Patrik Štrückmüller. Možno ho
inšpiroval starší brat – mäsiar.
So stopercentnou istotou
možno tvrdiť, že títo chalani
neskončia na úradoch práce.
Ako teplé rožky ich po skončení
školy rozchytajú výrobne mäsa
či obchodné reťazce.
Alena Kopřivová
foto: autorka

Čakáme Vás v Petržalke
na Lužnej ulici č. 10
Predajňa ZDRAVÝ ŽIVOT VITAFIT

Široký sortiment biopotravín
a iných výrobkov.
Denne od 12:00 do 18:00
www.vitafit.sk 0905 448 715
Kupón na zľavu 10 %

SPOLOČNOSŤ/INZERCIA
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Knihy sú jej život
D

agmar Korkovú poznajú
mnohí Petržalčania z okolia Lietavskej ulice vyše tridsať
rokov. Teda tí, pre ktorých sú
knižky súčasťou života, preto
k ich bežným rituálom patrí
návšteva knižnice. Pani Dagmar
vedie túto pobočku Miestnej
knižnice Petržalka od začiatku,
od roku 1984.
„Mňa do knižnice v Ovsišti
priviedla ako druháčku kamarátka, ktorá vedela, že sa
trasiem na každé tlačené slovo.
Celou cestou sme bežali, lebo
som sa už nevedela dočkať.
Pamätám sa na ten pocit, keď
som prišla do knižnice a zbadala som to množstvo kníh. Bola som úplne ohúrená – toľko
kníh a všetky sú tu pre mňa?!“
Ešte aj dnes sa pri tejto spomienke celá rozžiari...
Keď zrušili knižnicu v Ovsišti, začala chodiť na bývalú
Engelsovu. Dnes tam ústi Nový
most. Knihovníčky ju poznali,
veď tam chodila často, a keď
zmaturovala, ponúkli jej tam
miesto. „Hneď ako som 3. septembra 1973 nastúpila, bolo mi

jasné, že toto je ono! Že toto je
moje miesto v súlade s mojimi
prioritami,“ hovorí o svojich
začiatkoch. „Akurát bolo pre
mňa, osemnásťročnú slečnu,
šokujúce, keď mi deti začali
hovoriť teta. Ale, zvykla som si.
Veď – ako ma mali oslovovať?“
dodáva s úsmevom.
Dagmar Korková vyrástla v starej Petržalke, zostala
aj v tej novej. Žiť aj pracovať.
„Nikdy som netúžila zmeniť
ani zamestnanie, ani lokalitu,
ani knižnicu. Som lokálpatriot
a v Petržalke mi je najlepšie,“
netají sa.
Podľa nej sa čitateľský vkus
za tých takmer 42 rokov, čo pracuje v knižnici, príliš nezmenil.
„Akurát v socializme bol menší
výber, ľuďom sa žiadalo viac
oddychovej literatúry – obľúbení boli Dumas, Jókai... relatívne ľahké čítanie. A, samozrejme, detektívky, mayovky, ktoré
si požičiavali nielen deti, ale
aj ich oteckovia. Keď niekedy
v rokoch 1968 a 1969 nastalo
uvoľnenie, prišiel do knižníc
Dracula od Brama Stokera.

Prvá jednosmerná
električka
v Bratislave

„Hoci som vždy pracovala v oddelení pre dospelých, priestory
boli prepojené s oddelením pre
deti, tak si deti chodievali požičiavať knižky aj ku mne. V tých
časoch za mnou dobehli – teta, a tú Draculu nemáte? A ja
som im vždy musela povedať,
že tú Draculu nemám, lebo je
zase požičaná,“ usmieva sa pani
Dagmar.
Tvrdí, že aj dnes čitatelia
uprednostňujú oddychové žánre, detektívky, trilery, ženské
romány, najmä od slovenských
autoriek, staršie čitateľky aj
historické romance. Ľudia jednoducho chcú niečo jednoduché, nekomplikované, s happy
endom...
„V minulosti čítali viac deti
aj dospelí. Neboli iné médiá,
bolo menej televíznych programov, neboli počítače, bola však
dostupnejšia kultúra – kino, divadlo... U detí čítanie podporilo
aj povinné čítanie, hoci neboli
všetky knihy atraktívne, dali sa
medzi nimi nájsť aj zaujímavé.
Ale, myslím si, že deti čítajú
aj skôr, najmä, keď majú vzor
a zvyšok spoločnosť Škoda
Transportation, a. s., dodá
v roku 2016.
Ešte predtým, ako nové
vozidlá vyjdú do ulíc, musia

v rodine,“ zamýšľa sa knihovníčka. „Dnes je aj náročnejšia
doba, veľa pracujeme. Ku mne
chodia na 60 % ľudia mojej generácie, mladších je podstatne
menej,“ dodáva.
Vo fonde má zhruba 25-tisíc kníh, z každého titulu dnes
už len po jednom exempláre,
na viac nie sú peniaze. No, knihy vyraďujú len preto, že nie
sú pre čitateľov atraktívne, nie
preto, že by boli fyzicky opotrebované. Predlžujú ich životnosť
tým, že sa o ne starajú – lepia
ich, ošetrujú, ako je to len možné.
Pre Dagmar Korkovú sú
knihy jej život. Hoci pracuje
v knižnici, mnohé knihy si aj
kupuje, doma si zariaďuje takú
svoju súkromnú knižnicu. A teší sa, ako v nej bude na dôchodku relaxovať.
Silvia Vnenková

prejsť procesom homologizácie. Ide o nové typy, ktoré
musí schváliť Ministerstvo
dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja SR.
(upr)

Bratislavčania sa môžu tešiť! Po novej obojsmernej električke
dorazila do hlavného mesta aj jednosmerná električka 29T.
S využitím oboch opcií tak do vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava pribudne až 60 nových vozidiel.
„Je to vôbec po prvýkrát
v histórii, čo sa na nákup
nových vozidiel MHD využili finančné prostriedky
z eurofondov. Bratislavčania tak konečne budú
môcť cestovať verejnou
dopravou na úrovni európskeho štandardu. Všetko to
budú nízkopodlažné, plne

klimatizované električky
s vnútorným aj vonkajším
kamerovým
systémom,
čím zvýšime bezpečnosť
cestujúcich aj našich vodičov a zároveň sa eliminuje vandalizmus. Verím, že
vďaka novým električkám,
trolejbusom aj autobusom,
sa stane verejná doprava
pre obyvateľov Bratislavy
atraktívnejšia,“ vyjadril sa
generálny riaditeľ DPM, a. s.,
Ing. Ľubomír Belfi.
V priebehu marca, apríla a mája prídu do hlavného
mesta ďalšie obojsmerné električky a ďalšie jednosmerné
prídu už v máji. Do októbra
by malo byť v zmodernizovanom vozidlovom parku električiek až 40 nových vozidiel

Pošta, banka aj potraviny
Spoločná prevádzka pošty, banky a potravín na jednom
mieste.
Tento koncept nájdu od februára zákazníci v polyfunkčnom objekte SkyBox. „Slovenská pošta spustila pilotný projekt nového
predajného modelu v spolupráci s potravinovým reťazcom a bankou s cieľom zlepšiť dostupnosť poštových a obchodných služieb
našim klientom,“ vysvetlil generálny riaditeľ pošty Tomáš Drucker.
Zákazníkom sú v novej pobočke k dispozícii dve univerzálne
priehradky, ktoré sú primárne určené na rýchle vybavenie klienta
a jedna priehradka služieb. Tá prináša väčší komfort zákazníkom
a zároveň spríjemňuje proces vybavovania požiadaviek klientov,
ktoré si vyžadujú viac času.
Pošta klientom poskytuje listové služby, služby poštového platobného styku, služby Poštovej banky či predaj vybraného tovaru
POSTShop. Súčasťou pobočky bude aj Integrované obslužné
miesto (IOM), na ktorom si klienti budú môcť čoskoro vybaviť Výpis z obchodného registra na právne účely, Výpis a odpis z Registra
trestov, ako aj službu Výpis z listu vlastníctva.
V priestoroch prevádzky pošty bude aj knižnica a bankomat Poštovej banky.
Pošta je pre klientov otvorená 6 dní v týždni,
od pondelka do piatku od 8.30 h do 18.30 h,
v sobotu od 9.00 h do 13.00 h.
(upr)
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Sú iné
... alebo ako nepaneláková Petržalka. Len nedávne
alebo len toť, ešte včerajšie originálne stavby, ktoré
nemožno prehliadnuť. Nemožno ich obísť len tak,
nezdvihnúť pri nich, neotočiť hlavu. Ba pred nimi
nezastaviť, nezahľadieť sa, neoceniť, nepotešiť sa.
I nezatúžiť bývať, žiť práve tam.

Petržalka City ako (verme, že čo nevidieť) zelené srdce mestskej časti v ohybe vôd
Chorvátskeho ramena. Jej príťažlivosť už predznamenáva prvý originálny
polyfunkčný bytový dom.

L

ebo aj toto je už Petržalka. Ak jej býva
evrgrínovo vyčítaná železobetónová monotónnosť, naklonovaná panelová
strohosť, architektúra bez hlbšieho výrazu (my, Petržalčania, však vieme, že je to

nanajvýš prísny a účelový slovník), potom
stavby, domy, projekty, komplexy, ktoré
dnes prinášame, sú viac než jej oživením.
Nevyhúkli len tak zo zeme, nevznikali ľahko ani v mysli, ani v ateliéroch či na papie-

Centrum Gercenova
(súčasť Petržalského korza
a Petržalské korzo ako
jeho súčasť). Polyfunkčné
bytové domy, 3. - 5. stavba
s titulom Bytový dom
roka 2010.

ri, v projektoch, ani neboli všetky ústretovo prijímané zabývaným panelákovým
osadenstvom. Skôr naopak. Viac sa verejne i zákulisne rečnilo, kto čo jednotlivo
stratí, menej, ak vôbec, čo iní väčšinovo
získajú. V množnom čísle s nimi celá Petržalka. Nové obchody, služby, činnosti, záujmy, nové ﬁrmy a živnosti, nové pracovné miesta. Tých posledných nebude mať
Petržalka dlho dosť, nieto ešte nazvyš.
Ako to už býva, musí pretiecť niečo vody, niečo zmrznúť a napokon sa roztopiť,
aby sme si všimli, že to nové je naozaj iné.
Až nezvyčajné. Aj pekné, aj dobré. Akoby
v inom čase, niečo na spôsob - genius loci.
Duch miesta. Čo vyžaruje, podmaňuje si,
pôsobí príjemne na zmysly, chce sa tam

Projekt SKYBOX, čoby hru
čistých tvarov a odvážnych
nápadov považujú jeho tvorcovia za novú tvár Petržalky.
Tiež, a predovšetkým,
jej 128 moderných bytov.
Lebo SKYBOX je aj prestížnou
Stavbou roka 2013.

Redakcia PN
foto: PN
Dva prepojené hravé domy - rezidenčný
projekt Nový háj. Najnovší petržalský hit.
Farebná hravosť navonok, priestorová
variabilnosť vnútri. Možnosti: 72 bytmi
hýbať, meniť, vznikať, oddeľovať, spájať...

Dvojveža Vienna Gate, 22 poschodí, výška
78 m, luxusný polyfunkčný komplex
s bytmi a občianskou vybavenosťou.
Slnečnice. Bytový komplex, spoločné i individuálne bývanie, laureát Ceny ARCH 2013.
Miesto pohody, relaxu - na krok les, na skok hrádza, na prechádzku k Dunaju.

byť, dlhšie sa zdržať, neodchádzať, zostať.
Že sú to také miesta, kde sa nedá zablúdiť,
kde sa nedá presýtiť.
Petržalka nie je monotónna. Je rôzna
a rôznorodá. Každým dňom prekvapujúca.
A nielen svojím vzhľadom, aj keď jej zmena - tak ako každej žene - náramne pristane. Hľadá ďalej svoje príležitosti. Hľadajú
sa v nej príležitosti. Tak, ako ich v nej pred
desiatkami rokov nachádzali jej panelákoví prvolezci, hľadajú dnes svoje príležitosti
v nej tí, ktorí sa na ich laná nadviazali. Držme ich. Podržme sa spoločne. Sme - susedia. Ideme v tom s nimi, s vami.
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Milé dámy, aj tento rok sa tešia na spoločnú oslavu
vášho sviatku Robert Fico a jeho kolegovia.
MODERÁTORI: KATKA BRYCHTOVÁ,
MARTIN NIKODÝM
ÚČINKUJÚCI: LA GIOIA, HELENA VONDRÁČKOVÁ,
ČAROVNÉ OSTROHY

BRATISLAVA
AEGON aréna – NTC, Príkopova 6
11. marca 2015 o 17.00 hod.
V prípade záujmu si môžete objednať vstupenky
na základe telefonickej objednávky na mobilnom čísle:

0905 664 027, 0903 781 860

VSTUP ZADARMO

www.strana-smer.sk
www.facebook.com/smersd www.smertv.sk

FASHION
POSITIVE
21. – 22. marca
Kasting na
Nákupné maniačky
Dara Rolins
Škola štýlu
www.borymall.sk
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Vieme, kde v zahraničí študovať zadarmo a kvalitne!
Keď sa povie štúdium na zahraničnej univerzite, každý z nás si zväčša automaticky predstaví veľmi vysoké
školské poplatky, ktoré predstavujú pre bežnú slovenskú rodinu neprekonateľnú bariéru. Reč je najmä
o amerických a anglických školách, ale porovnateľnú
kvalitu štúdia môžeme nájsť aj v iných krajinách,
a to so zanedbateľnými poplatkami či dokonca celkom
zadarmo. Prečítajte si lacnejšie alternatívy prestížnych
vysokých škôl, ktoré umožňujú komplexné štúdium
rôznych programov v anglickom jazyku.

Aj tu som Petržalčan - v Tolede.

Nemecko
Jedným z najväčších lákadiel je vzhľadom na úplne bezplatné štúdium,
ktoré vláda priznáva domácim i zahraničným študentom, práve Nemecko. Krajina sa vďaka univerzitám svetových kvalít, medzinárodne uznávaným diplomom a cenovo dostupným
životným nákladom dosahujúcich európsky priemer, stáva čoraz viac vyhľadávanejším a atraktívnejším miestom
na štúdium. Nemecko ponúka zhruba
900 bakalárskych a absolventských
stupňov rôznych vedných odborov
v anglickom vyučovacom jazyku, čím
sa snaží zlepšovať úroveň angličtiny

domácich študentov, ale taktiež chce
prilákať množstvo cudzincov, ktorí by
zvýšili odbornú kvaliﬁkáciu nemeckého pracovného trhu.
Fínsko
Rovnako bezplatne umožňuje zahraničným študentom študovať v anglickom jazyku aj krajina tisícich jazier
a ostrovov – Fínsko. Okrem špičkových univerzít sa môže tento štát
pýšiť až 30 národnými parkami a viac
ako 1 000 chránenými oblasťami. Náklady na život sa však nachádzajú
na podstatne vyššej úrovni ako napr.
v Nemecku. Vzhľadom na bezplatné
štúdium školy neposkytujú štipen-

diá, a preto si životné náklady musia
študenti hradiť sami. Ale v súvislosti
s pokrytím výdavkov je možné obrátiť sa na viacero domácich organizácií
a inštitúcií.
Francúzsko
Aj napriek tomu, že väčšina programov striktne vyžaduje doklad o vysokej úrovni znalosti francúzštiny,
poskytuje Francúzsko viac ako 76
bakalárskych programov v angličtine,
z ktorých je veľká časť ponúkaná drahými súkromnými vysokými školami,
pričom v ponuke je v tomto jazyku aj
množstvo absolventských programov.
Verejné univerzity zväčša vyžadujú
len nízke školné, ktoré sa pohybuje
okolo 166 eur. Iné, prestížnejšie univerzity prijali pre európskych občanov model určujúci výšku školného
na základe príjmu rodičov, ktorý napr.
umožňuje deťom zo slabých sociálnych pomerov študovať úplne zadarmo. Náklady na život sa pohybujú

Konečne ambulancia
na ktorú ste čakali
Skúsení praktickí lekári pre dospelých s dlhoročnou praxou
Ordinujeme 12 hodín denne v pracovných dňoch 8.00 - 20.00 hod
Vyšetrenia bez čakania, objednávanie na presný čas zadarmo
Neplatíte nič naviac – vyšetrenia sú hradené
z vášho verejného zdravotného poistenia
Zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami
Prijímame nových pacientov.
Pridajte sa ku viac ako 4 000 spokojným pacientom!
Počet pacientov v ambulancii je limitovaný!
Vybavíme prenos zdravotnej dokumentácie
a komunikáciu s doterajším lekárom a poisťovňou.

02/6224 0154

www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

Vyšetrenia
bez čakania
bez poplatku

v dostupnom európskom priemere
a výhodou je veľmi lacné stravovanie
v tzv. študentských menzách.
Švédsko
Veľmi kvalitným a pre európskych
občanov bezplatným štúdiom v angličtine láka cudzincov aj ďalšia škandinávska krajina s prekrásnou prírodou, ktorou je Švédsko. Univerzity
fungujú najmä na praktickej báze,
ktorá zahŕňa množstvo kreatívnych
skupinových seminárov a veľa možností stáží v rôznych švédskych podnikoch. Vzhľadom na vysokú životnú
úroveň je tu potrebné opäť ako v prípade Fínska rátať s vyššími životnými
nákladmi.
Nórsko
Nórsky vysokoškolský systém je vďaka malým triedam, a teda bližším
vzťahom študentov s učiteľmi značne podobný americkému. Rozdielom
je bezplatné školstvo, ktoré je však
do veľkej miery vyvážené veľmi vysokými výdavkami na život, vyplývajúcimi z jednej z najvyšších životných
úrovní krajiny na svete. Vysoké školy
ponúkajú programy čisto pre zahraničných študentov, no v angličtine je
vyučovaných aj viac ako 170 rôznych
tzv. master programov. V tomto jazyku je taktiež dostupných i niekoľko
bakalárskych programov.
Slovinsko
Bezplatným štúdiom zahŕňajúcim
iba určitý registračný poplatok láka
aj Slovinsko, ktorého vysokoškolský
systém je podľa prieskumov hodnotený ako 12. najlepší na svete a 4.
najlepší v EÚ. Slovinsko, ktoré leží
na križovatke hlavných európskych
kultúrnych a obchodných ciest, ponúka zahraničným študentom zhruba
150 programov v anglickom jazyku
a životné náklady porovnateľné s tými
na Slovensku.
Zdroj: Európske noviny
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Tak si myslím

Švejk a zákony
Tak nám zabili Ferdinanda, povedala posluhovačka pánovi Švejkovi,
ktorý opustil pred rokmi vojenskú
službu z dôvodu, že ho vojenská lekárska komisia definitívne vyhlásila
za hlupáka. Ako dokladajú historické dokumenty, okrem predmetnej
diagnózy bol postihnutý reumatizmom, čoho dôsledkom bolo časté
mazanie kolien opodeldokom.
Tak nám poslanci a starostlivá
vláda zasa ušetria peniaze, skonštatovali podaktorí občania pacienti,
na rozdiel od mnohých občanov
lekárov, ktorí svoje záporné stanovisko dokumentujú ochudobnením
o pár slušných tisícoviek. Bez peňazí
sa vraj manažovať ordinácia nedá.
Obe, málokedy voči sebe ústretové skupiny, majú asi svojím spôsobom pravdu. Ktože to vie? Možno
sa uskutočňovatelia návrhu zrušiť
úhradu za prednostné poskytnutie
ambulantnej starostlivosti snažia
občanom vsugerovať, že naše prechorené zdravotníctvo je bezplatné.
A možno ich k tomu vedie vo všeobecnosti dnes hojne pertraktovaná
otázka ľudských práv, akási ochrana
diskriminovaných občanov, vysedávajúcich pred ambulanciami hodiny,
nakoľko ich „bohatí“, ktorí na to majú,
predbiehajú. I tak by sa totiž dali vidieť čakaním znevýhodnení pacienti. O mínusoch a plusoch zrušenia
poplatkov za prednostné vyšetrenie
sa popísalo a nahovorilo dosť. Overenou skutočnosťou však zostáva, že
svojho času poplatky za prednostné
vyšetrenie privítali nielen lekári, ale
aj pacienti, ktorí z rôznych dôvodov
nemohli alebo nechceli sedieť, niekedy aj hodiny, v čakárni u lekára.
A, len tak, medzi nami pacientmi, tých maximálne desať eur by
v prípade akútnej potreby dokázal
naškrabať asi každý. Niečo o tom
hovoria aj priebežné výsledky jednej internetovej ankety, v ktorej 93,1
percenta hlasujúcich nesúhlasí a iba
6,9 percenta je za zrušenie inštitútu
prednostného objednávania u lekára.
Úvodná analógia so Švejkom
nemá s realizátormi novely zákona
o rozsahu zdravotnej starostlivosti
spojitosť zrejme ani v jednej z jeho
spomenutých diagnóz. Aj tak si však
myslím, že tvorba zákonov nie je
o mazaní kolena gáfrovou masťou.
Čo takto zapojiť do ich zrodu občas
aj hlavu?
Jaroslav Gründler

Glosa

Hlásenie miestneho
(a nemiestneho?)
rozhlasu
Kedysi, a nebolo to až tak dávno, sa v našich končinách
veľa hovorilo a písalo o postupnom vyrovnávaní rozdielov
medzi mestom a dedinou. Slovo postupný však bolo bez
obáv možné nahradiť slovom pomalý.

N

a niektorých dedinách
to v tých časoch a našich končinách dotiahli po
poštu, hostinec, obchod
a niekde aj kino. Vodovod
a telefón – bohapustá fantázia. Prípadne aj splachovací záchod, samozrejme,
so žumpou. Dedinskí ľudia
mohli tým mestským niektoré veci akurát tak závidieť. Možno aj preto sa im
na Záhorí, aspoň akademicky, mstili. Nazývali ich paštékarmi, čo malo symbolizovať, že ich schopnosti stačia
akurát na to, aby si niečo
natreli na rožok. Mimochodom, niekedy je naozaj ťažké
vysvetliť obsah slova paštéta.
Aj ja som tu preto kedysi
bol paštékar.
A čo dnes? Konkrétne
u nás vám až domov prídu
urobiť manikúru, pedikúru,
vlasy a dokonca aj masáž.
Lekárska služba a lekáreň
patrí k štandardu. V dedine
sú nielen dve prosperujúce

Čo odhalil požiar
Na Kopčianskej ulici v Petržalke
je už niekoľko mesiacov opustený objekt, kde sídlila rakúska
firma. Interiéry postupne rozkrádajú zlodeji kovov. Pred niekoľkými dňami tu vznikol požiar.
V horiacej budove zasahovali
bratislavskí hasiči, ktorí pri prehliadke objektu našli biologický
odpad. V ďalších priestoroch zas
takmer sto sudov so zapáchajúcim biologickým materiálom,
išlo o hnijúce črevá. V dome sa
nachádza aj veľké množstvo
chemikálií, určených na likvidáciu biologického odpadu.
Miroslav Košírer

krčmy, ale aj kaviareň, vináreň a cukráreň. A tiež tri obchody. Latrína, to je rarita.
Čo však máme my a Petržalčania nie, to je miestny
rozhlas. Na rovinu, ako médium je značne podvyživený.
Oznamy, výzvy, gratulácie
s pesničkou. A tiež informácie o tom, kto umrel a kedy
bude pohreb. Žán-rová chudoba. O žánrovú pestrosť sa
však s plným nasadením starajú asi štyri nevyštudované
žurnalistky-klebetnice. V repertoári majú nielen to spravodajsky klasické – čo, kde,
kedy, kto a ako – ale zvládajú aj náročnejšie útvary:
komentár, glosu, poznámku, dokonca i rozbor. Je to
akási paralelná (nemiestna?)
informácia. Investigatívna
(pátracia) žurnalistika bez
využitia technických prostriedkov.
Možno by stálo za úvahu pozvať aspoň na krátke
konzultácie
poslucháčov

Katedry žurnalistiky FFUK
z Bratislavy. Určite by sa
o zdrojoch, zháňaní a šírení
informácií dozvedeli veľa
zaujímavého a inšpiratívneho.
Tak by dopadol aj náš
starosta, keby sa s nimi poradil. Lenže on v akomsi
záchvate lásky k blížnemu
dal v miestnom rozhlase vyhlásiť niečo, čo potom trpko
oľutoval. Vraj, kto na hodovú nedeľu príde o tretej
popoludní ku kultúrnemu
domu, v stánkoch zadarmo
(?!?) dostane všakovaké pochutiny a čapovanú kofolu.
Ako sa ukázalo, očividne
nedocenil silu a počúvanosť
jemu podriadeného média.
Už pol hodiny pred uvedeným termínom sa prakticky do nohy na tvár miesta
dostavili príslušníci istého
menšinového obyvateľstva
a stánky začali obliehať
a neskôr aj dobýjať. O chvíľu
bolo po všetkom. Stánky
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zostali prázdne, zutekali aj
obsluhujúce tety.
Starosta následne svoje
zmýšľanie prehodnotil a rozhodol sa, že už nikdy a nič nebude zadarmo. Aj tohtoročná
obecná zakáľačka mala svoj
pevný cenník. Čo za jaterničku, pečené mäso, guláš a tak.
A pretože za maškrty bolo
treba vycáľovať eurolóve,
žiadny nátresk sa nekonal.
Pozrime sa teraz do Petržalky, kde zázrak v podobe
miestneho rozhlasu nie je.
Čo si myslíte vy, mal by byť?
Podľa mňa nie. Mám s tým
určitú skúsenosť. Už je to
pekných pár rokov dozadu,
čo pred veľkopredajnu istého
obchodného reťazca dotrepali akúsi otvorenú maringotku
a veľké reproduktory. Dva dni
sme ešte aj na takmer sto metrov vzdialenej Strečnianskej
od rána do večera počúvali,
ktorí kandidáti a prečo sú vo
voľbách tí najlepší. Naozaj,
stačilo. A teraz si predstavte, že by v Petržalke, ktorá je
takmer stonásobne väčšia ako
naša obec, deň čo deň z reproduktorov na uliciach zneli
trebárs len gratulácie a pesničky k meninám a narodeninám. Predstava na mŕtvicu.
U nás v paneláku na treťom
poschodí bývala pani Paulína a tá teda vedela prakticky
všetko. O blízkom okolí i šírom svete. Azda s výnimkou
presného termínu začiatku
tretej svetovej. Určite takú
poznáte aj vy. Načo teda
miestny rozhlas? Pozdravuje
vás paštékar externista.
Oskar Král
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Potreba, zámer či

nevedomosť?

V poslednom období sa medzi ľuďmi rozmohol fenomén nutných, ba priam neodkladných zásahov do všetkého, čo sa v minulosti v Petržalke vybudovalo, čo na petržalských domoch je
údajne zlé, nefunkčné a po svojej životnosti. Tiež prevláda názor, že bez okamžitého zateplenia objektov sa stále budú zvyšovať náklady na bývanie, spotreby energií atď. Moje doterajšie životné skúsenosti potvrdili, že nie všetci to myslia s investíciami
na domoch a ich neodkladnou nutnosťou nezištne a úprimne.

V

eľké investície, veľké
ﬁnančné náklady a črtajúce sa zaujímavé provízie.
Keď sa niečo odhlasuje (aj
keď to nie je neodkladne nutné a potrebné), tak sa to na
základe väčšinového systému
jednoducho urobí, iba s tým
že všetci vlastníci sa na to
poskladajú. Nikomu neprekáža, že na to nie sú ﬁnančné
prostriedky, že si na to musíme vziať úver, ktorý samozrejme musíme aj s úrokmi
splatiť, a v mnohých prípadoch ručíme za jeho splatenie
svojimi nehnuteľnosťami.
Nemyslím si, že je to tá
správna cesta. Pri takýchto
investíciách by mal odborný
posudok potvrdiť minimálne
havarijný stav meneného, či
opravovaného subjektu .
Náš prvý úver, zateplenie
domu, druhý úver vlastná
kotolňa, tretí, samozrejme
ten najvýhodnejší, kompletná
výmena stúpačiek. Priznám
sa, že to mi už adrenalín začínal napínať žily. Moje argumenty, že mám skúsenosti
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so spravovaním objektov, že
som bol členom výboru domovej samosprávy a mám
presné vedomosti o tom, že
okrem azbestovo cementových odpadových rúr, ktoré sú síce nezničiteľné, ale
podľa všetkého môžu byť pri
styku zdraviu škodlivé, netreba v našich vchodoch meniť
stúpačky a ani potrubia na
plyn, lebo sú prakticky nezničiteľné.
Zbytočne. Jeden sused tvrdil, že má občas, keď niekto
odstaví vodu na stúpačke, po
znovuspustení vodu hrdzavú
a všetky vodovodné trubky
sú určite zanesené vodným
kameňom. Členka výboru
dodala, že potrubia sú už po
predpokladanej dobe životnosti. Ďalší sa pridal - veď
správca tvrdí, že sú časté poruchy. Za 5 rokov dve alebo
tri, aj tie po predchádzajúcich stavebných úpravách
v bytoch. Žiadna odborná
prehliadka, žiadne merania,
žiadny nezávislý znalecký
posudok...

Som hlboko presvedčený
o nepotrebnosti tejto investície a ak si niekto myslí, že
to tak nie je, mám všetko
zdokumentované, nafotené,
natočené a menené potrubia

aj odložené. Prešiel som všetky poschodia a pýtal som sa
aj blízkych susedov, menené
potrubia sú ako nové, boli
kvalitne zaizolované a tie čo
mali byť, aj boli protikorózne natreté. Tieto skutočnosti nespomínam preto, že by
nebola zo strany dodávateľa
nových stupačiek urobená
kvalitná a precízna robota,
ale preto, že ak máme niečo
na svojom majetku za veľké
peniaze robiť, tak robme to,
čo je potrebné. No, najmä
- robme to vtedy, ak máme
na to ﬁnančné prostriedky.
Dobrý gazda si najprv peniaze našetrí a až potom investuje. Nie naopak, lebo potom
sa môže stať, že nespláca
dlhy, skrachuje a príde o celý
majetok.
Dovolím si tvrdiť, že v našom dome nepomohlo ani
zateplenie, ani výmena stúpačiek, iba ak investícia do
vlastnej kotolne, ale zatiaľ
túto úsporu tiež nikto nevyčíslil.
Týmito riadkami sa snažím apelovať na vlastníkov
bytov a nebytových priestorov, aby si dobre zvážili
dávanie súhlasu v časovej
tiesni, aby sa robili verejné
a transparentné výberové
konania na dodávateľov prác
s jasnými podmienkami
a požiadavkami.
Ing. Pavel Gajdošík
foto: archív PN

Poznámka

Mreže pred dverami
= väčšia bezpečnosť?
Ľahostajnosť a drzosť niektorých obyvateľov panelákov skutočne nemá hranice. Svoje byty si na chodbách oddeľujú ešte aj
mrežami, údajne pre väčšiu bezpečnosť. Neverím, že majú na
takýto zásah stavebné povolenie, navyše viem, že v mnohých
prípadoch nie každý súhlasil, aby mal pred vchodom do bytu
mreže.
Priestor, ktorý mal pôvodne slúžiť na väčšiu zábranu pred zlodejmi, sa postupne zapĺňa topánkami, lyžami, bicyklami, kvetmi
a predmetmi, ktoré skôr patria do kontajnerov ako pred dvere
nájomníkov. Okrem toho zákon hovorí, že z dôvodu požiarnej
ochrany nesmie byť na chodbách domov nič, žiadny nábytok,
žiadne športové potreby či oblečenie, ale ani mreže... Mnohí
správcovia vyzývajú nájomníkov, aby mreže spred bytov odstránili, ale poznáte aspoň jeden prípad, že sa tak stalo? Ja nie.
Ľudia si zrejme neuvedomujú, že takáto ignorácia môže viesť
až k tragédii.
Milan Ratkovský

Palec hore

Čo robiť, ak nefunguje verejné
osvetlenie
Pomerne dlhý čas som si
nevšímala pouličné osvetlenie. Bolo pre mňa samozrejmosťou, že funguje a nikdy
som sa nezamýšlala nad
tým, kto zabezpečuje jeho
prevádzku. Vedela som však,
že mnohé výskumy dokázali, že pouličné osvetlenie
niekoľkonásobne znižuje
kriminalitu.

R

az som si však všimla, že lampa na našom sídlisku nesvieti, tak som sa zaujímala, komu
túto skutočnosť môžem oznámiť.
Vypátrala som, že pre Petržalku je
zazmluvnená firma Siemens. Nefunkčné osvetlenie je možné nahlásiť telefonicky alebo prostredníctvom webového formulára.
Ak si zvolíte telefonický kontakt, je potrebné zavolať na telefónne číslo 02/ 63 81 01 51,
čo je 24-hodinový dispečing,
dostupný 7 dní v týždni. Volala
som tam už niekoľkokrát a vždy
sa mi po pár sekundách zvonenia ozvala dispečerka, ktorej som
poruchu nahlásila.
Pri hlásení poruchy prostredníctvom internetu je potrebné navštíviť webovú stránku
www.siemens.sk/hlasenieporuchosvetlenia. Po načítaní tejto
stránky sa zobrazí prehľadný formulár, kde vyklikávacou formou
zvolíte z ponúknutého zoznamu:
mesto, zariadenie (svietidlo, viacero svietidiel, celá oblasť, stožiar, rozvádzač, iné) a poruchu
(nesvieti, bliká, poškodený, iné).
Do zvyšných políčok uvediete
ulicu, číslo domu prípadne číslo
stožiara. Následne uvediete bližší
popis zariadenia alebo poruchy,
aby zamestnanci spoločnosti
Siemens vedeli, čo presne a kam
majú ísť opraviť. Záverečný krok
je opísanie kontrolného štvormiestneho kódu a klik na ikonu
s názvom odoslať.
Nahlásenie poruchy verejného
osvetlenia je časovo i finančne
nenáročné. Nespoliehajme sa, že
jednotlivé poruchy nahlásia naši
spoluobčania. Buďme my tými
aktívnimi obyvateľmi Petržalky,
vďaka ktorým sú naše sídliská
oveľa bezpečnejšie.
Andrea Benková
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Kúriť spolu alebo každý sám?
Už starí Rimania poznali centrálne diaľkové vykurovanie
Ak chceme hovoriť o dejinách vykurovania na diaľku, pre ktoré dnes používame moderný termín centrálne zásobovanie teplom, musíme začať v starom Ríme. Nielen preto, že práve Rimania ako jedni z prvých začali stavať
domy s ich centrálne vykurovanou plochou. Z archeologických vykopávok však vieme, že na vykurovanie využívali
aj horúce termálne pramene, keď vodu z nich odvádzali potrubiami nielen do bazénov, ale viedli ju aj pod podlahami svojich luxusných víl. Je tak dokázané, že diaľkové vykurovanie existovalo už pred viac ako dvetisíc rokmi.

P

ád Rímskej ríše však znamenal,
že táto technológia sa nielenže
nerozšírila, ale na mnoho storočí sa
na ňu takmer celkom zabudlo. Výnimkou boli niektoré mestečká a dediny,
v ktorých blízkosti sa nachádzal prírodný zdroj horúcej vody. Až v roku
1332 bola v dedine Chaudes-Aigues
vybudovaná vôbec prvá mestská sieť
tepelných rozvodov. Systém využíval
82-stupňovú vodu z blízkeho termál-

neho prameňa, ktorá bola rozvádzaná
do domov drevenými potrubiami.

Naozaj to začalo
v Londýne
Centrálne zásobovanie teplom sa
však vo väčšom rozsahu začalo využívať až koncom 19. storočia. Vďaka
tomu sa znížilo nebezpečenstvo požiarov, ale predovšetkým znečistenie
ovzdušia zapríčinené horením uhlia

a popolom. Okrem požiarov a často
katastrofálneho znečistenia ovzdušia boli ďalším veľkým problémom
veľkých miest skládky odpadu. Skládky
boli stále väčšie a predstavovali veľké
zdravotné riziko. Prvú spaľovňu odpadov spustili v Londýne v roku 1870.
V roku 1892 rozhodol hamburský
senát o vybudovaní vlastnej spaľovne odpadu podľa londýnskeho vzoru.
Ešte v tom istom roku bola uvedená

do prevádzky. Vyrobenú paru používala hamburská spaľovňa nielen
na vlastnú spotrebu energie, ale aj
na vykurovanie radnice a koncertnej
sály. A stala sa vzorom.
Hamburg inšpiroval aj ďalšie európske mestá, ktoré rovnako čelili
problémom s hromadiacim sa odpadom a obávali sa prepuknutia nákazy
vtedy aktuálnej cholery. Jedným z nich
bolo dánske mesto Frederiksberg,

Prvá mestská elektráreň v Bratislave

Detroit Edison Company
Willis Avenue Station

Frederiksberg (Kodaň)
Vo forme pary bolo teplo odvádzané tunelmi do nemocnice, sirotinca a chudobinca

Francúzske mesto
o
Chaudes-Aigues. Je to
o
najhorúcejšia voda v Eu-rópe, denne vytečie 4 500
0
hektolitrov a vďaka tomu
u
umožňuje ekonomické,,
rúrami vedené vykurova-nie všetkých domov, ktoréé
sú na to prispôsobené,,
čím je vo svete jedinečná
á
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závodná elektráreň chemického podniku Vistra a po rekonštrukcii aj tepelná elektráreň raﬁnérie Apollo.

Petržalka – moderné
sídlisko, moderné
kúrenie

dnes súčasť hlavného mesta Kodaň.
V roku 1902 sa tamojší radní po návšteve hamburskej spaľovne rozhodli, že postavia prvú spaľovňu odpadu
na území Dánska, ktorá bude vyrábať
nielen teplo, ale aj elektrinu. A už od
1. decembra 1903 sa spustila výroba
tepla pre novú nemocnicu, sirotinec
a chudobinec.

A čo Slovensko?
Na Slovensku sa snahy o zavádzanie centrálneho zásobovania teplom
spájali s využitím zvyškového tepla
pri výrobe elektrickej energie. Objavovali sa od roku 1928, no do konca
2. svetovej vojny sa týkali len územia
Bratislavy. Západoslovenské elektrárne plánovali teploﬁkáciu Bratislavy
podľa vzoru budovania teplárenstva
v Brne. Firma Škoda vypracovala v roku 1930 pre Bratislavu projekt samostatnej teplárne. Projekt sa však nakoniec neuskutočnil. Namiesto toho
vedenie Západoslovenských elektrární
v roku 1931 prenajalo a neskôr odkúpilo elektráreň bratislavského textilného podniku Klinger. Z nej sa mal
stať centrálny zdroj tepla pre viaceré
mestské časti. Veľká hospodárska kríza tridsiatych rokov minulého storočia
však spôsobila, že výstavba teplovodov bola nakoniec odložená. V období
1938-1944 vznikol ďalší projekt tepelného zásobovania hlavného mesta samostatnej Slovenskej republiky. Úlohu

tepelného zdroja v ňom mala zastávať
novopostavená tepláreň ropnej raﬁnérie Apollo. Spojenecké nálety v júni
1944 však raﬁnériu celkom zničili.
Až povojnové 50. roky sa stali obdobím skutočnej realizácie myšlienky centrálneho zásobovania teplom.
Oproti krajinám západnej Európy nemuseli štáty tzv. socialistického bloku
riešiť problémy vyplývajúce z vlastníckych vzťahov, ktoré by inak komplikovali výstavbu distribučnej siete. Ako
zdroje sa využili staršie tepelné elektrárne, ktoré boli postupne upravené
tak, aby vyhovovali novému určeniu.
Takéto elektrárne boli najmä vo väčších mestách, takže ich obyvatelia boli
prví, ktorí pocítili výhody centrálnej
distribúcie tepla a teplej vody. V Bratislave bola na tepláreň prebudovaná

Projekt výstavby sídliska Petržalka
od začiatku zahŕňal aj výstavbu sústavy centrálneho zásobovania teplom.
Tá tak bola vybudovaná súčasne so
sídliskom v rokoch 1975-1985. V čase
uvedenia do prevádzky bola majetkom
štátu a postupne teplom a teplou vodou zásobovala viac ako stotisíc obyvateľov Petržalky, škôlky, školy, domovy dôchodcov či obchody.
V roku 1990 prešla celá sústava
do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Petržalka. V roku 2000 vybrala
mestská časť za správcu celej sústavy spoločnosť Dalkia. Počas svojho
15-ročného pôsobenia v Petržalke preinvestovala do rozvoja a modernizácie tepelného hospodárstva takmer 30
miliónov eur. Súčasťou investície bolo
aj inštalovanie 18 tzv. kogeneračných
jednotiek v kotolniach, v ktorých sa
súčasne vyrába teplo aj elektrická energia. Modernizácia regulačných ventilov a rozvodov vo všetkých základných školách priniesla mestskej časti
Petržalka, ako ich zriaďovateľovi, ročnú úsporu vyše 500 000 eur. Dalkia sa
zároveň v novej zmluve zaviazala, že
do konca zmluvného obdobia investuje
do rekonštrukcie a obnovy 38,5 milió-
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na eur, aby tak zabezpečila spoľahlivú
a cenovo výhodnú prevádzku celého
vykurovacieho systému. Už v tomto
roku čaká Petržalku rozsiahla obnova rozvodov teplej úžitkovej vody,
sekundárnych rozvodov ústredného
kúrenia, technológií odovzdávacích
staníc tepla a optimalizácia tepelných
výkonov jednotlivých výhrevní.
Centrálne vykurovanie a zásobovanie teplou úžitkovou vodou je dnes vo
svete považované za najúspornejšie
tepelné hospodárenie. Pre husto obývané oblasti je nielen cenovo najvýhodnejšie, ale vďaka výrazne nižším emisiám škodlivých látok je ekologickejšie
ako výroba tepla v malých kotloch
na plyn alebo tuhé palivo. Preto Európa už od roku 1954 aktívne podporuje rozvoj centrálneho zásobovania
teplom. Napríklad Dánsko, ktoré svoj
prvý rozvod tepla vybudovalo pred
viac ako 100 rokmi, zásobuje v súčasnosti teplom z centrálnych zdrojov
viac ako polovicu všetkých budov,
od obytných bytových domov až po
výrobné priestory, kancelárie, múzeá
a galérie.
Aj pre Petržalku, jej obyvateľov a ich
životné prostredie sa javí centrálne
vykurovanie najoptimálnejším riešením. Veď naši predkovia už pred stáročiami prišli na to, že dymiacich komínov potrebujú na svojich obydliach
a vo svojom okolí čo najmenej.
(in)
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Petržalskí milionári
Miestna knižnica Petržalka patrí medzi najväčšie mestské knižnice
na území Bratislavy i Slovenska. So svojimi desiatimi pobočkami
lákala čitateľov aj v minulom roku. O jej knihy prejavilo záujem
89 500 čitateľov. Ďalších 2 500 využilo služby internetu a takmer
11-tisíc ľudí navštívilo podujatia organizované knižnicou.

K

nižnica v minulom roku rozšírila svoj fond o
6 392 kníh, pričom takmer
3 000 z toho tvorí beletria.
Z vlastných peňazí zakúpila
5 000 kníh a darom získala ďalších 1000. V porovnaní nárastu
knižničného fondu s verejnými bratislavskými knižnicami

patrí k najväčším knižniciam
nielen počtom pobočiek, ale
aj veľkosťou svojho fondu.
Novými knihami sa jej darí zabezpečovať záujem verejnosti
a prístup ku kvalitnej literatúre, čo zvyšuje spokojnosť
návštevníkov s jej službami.
Najväčší záujem čitateľov bol
o vypožičanie kníh na pobočke Vavilovova 24, ktorá v minulom roku požičala knihy
17 236 čitateľom. Nemalý záujem bol aj o knihy v pobočke
Prokoﬁevova 5, ktorú navštívilo 14 960 čitateľov s platným
čitateľským preukazom. Obe
pobočky sú rodinného typu
s knihami pre dospelých aj deti. Čitatelia petržalskej miest-

Informačný systém
sa mimoriadne osvedčil
ONLINE KATALÓG
Prostredníctvom online katalógu na web stránke knižnice má
každý čitateľ prístup do svojho
konta a okrem osobnej návštevy
knižnice si môže mailom rezervovať aj objednať požadovanú
knihu. Ak v tom čase nie je k dispozícii, získa informáciu o tom,
kedy mu bude zapožičaná. Tento systém rezervácie kníh je čitateľom k dispozícii každý deň

v týždni. Záujem o túto službu
dokazuje aj minuloročné využívanie, nakoľko v roku 2014 si
1 215 Petržalčanov mailom rezervovalo knihy.
ONLINE OBJEDNÁVKY
Hlavne študenti a odborná
verejnosť v rámci online služieb
využívajú objednávky kníh. Každá takáto objednávka je vybavená do 24 hodín. Služba funguje
na pobočke odbornej a cudzo-

nej knižnice sú milionári, pretože hodnota kníh vo všetkých
desiatich pobočkách postupne
atakuje 1 milión eur.
V knižnici je k dispozícii beletria, odborná a populárnonáučná literatúra, ale aj knihy
o Bratislave a bratislavskom
regióne, tiež cudzojazyčná
literatúra, hudobniny, ako aj
denná tlač, časopisy a i odborné periodiká. Knižnica myslí aj
na slabozrakých čitateľov, ktorým je k dispozícii elektronická
lupa. Miesna knižnica Petržalka ponúka verejnosti prístup
na internet, s tým, že seniori
majú k dispozícii základy práce
s počítačom. Ďalšou zo služieb
sú reprograﬁcké služby z fon-

jazyčnej literatúry a na dvoch
rodinných pobočkách. V minulom roku petržalská knižnica
takto vybavila 2 050 objednávok.
Od 16. marca bude táto služba –
online objednávky - na všetkých
desiatich pobočkách knižnice.
ONLINE UPOMIENKY
Niekto občas zvykne pozabudnúť na svoje povinnosti vyplývajúce z výpožičnej doby. V takomto prípade knižnica využíva
e-maily na zaslanie upomienky.
Ak čitateľ nereaguje na tri upomienky, následne poštou dostane
štvrtú, tzv. riaditeľská. V minulom roku ich bolo takmer 6 000,
pričom celková suma za zaplatené upomienky bola na úrovni
7 800 eur.
EKNIHY
Miestna knižnica Petržalka
v rámci digitalizácie pripravuje
ďalšiu aktivitu. Tou sú e-knihy.
Ich význam postupne narastá,
pričom umožňujú čítanie knihy
viacerým čitateľom naraz, kedykoľvek v priebehu dňa, a teda neobmedzene. Riaditeľka miestnej
knižnice Katarína Bergerová verí,
že v tomto roku sa toto úsilie podarí. „Robíme všetko preto, aby
sme na konci roka mohli povedať, že paleta online služieb našej
knižnice je nielen pestrá, ale aj
atraktívna,“ uzatvára riaditeľka.

du knižnice a tiež možnosť rezervácie dokumentov aj medziknižničná výpožičná služba.
Súčasťou života v petržalských
knižniciach sú besedy o kni-

hách, autorské besedy, informačná výchova detí a mládeže,
programy na podporu čítania,
výstavy, a tiež tvorivé dielne pre
deti či knižná burza.

Najlepším
kritikom
je detská
úprimnosť
Kniha je živý organizmus. Svoje o tom
vedia najmladší petržalskí čitatelia, ktorí môžu od januára zanechať svoje
pocity z čítania priamo v knihách. Ide o nový spôsob
hodnotenia, ktorým petržalská knižnica rozšírila možnosti hodnotenia kníh čitateľmi.
Najmladší petržalskí čitatelia môžu od novembra
minulého roku prostredníctvom projektu VVV vyjadriť
svoje pocity z čítania a odovzdať ich svojim rovesníkom.
Stačí, ak na knihu nalepia odporúčanie: výborne, váham,
prípadne - viac nie. Od januára tohto roka majú čitatelia
ďalšiu možnosť vyjadriť svoje postrehy z čítania, alebo
po prečítaní knihy. Podľa riaditeľky miestnej knižnice
Kataríny Bergerovej: „Týmto spôsobom robíme z kníh živý
organizmus, ktorý im v rukách čitateľov dáva jedinečnosť
a výnimočnosť. Najmladší čitatelia nechávajú v každej knihe
pečať svojho precítenia a emócií.“
Podľa starostu Petržalky Vladimíra Bajana je to spôsob,
ako naučiť deti podeliť sa o svoje názory alebo pocity
s inými. „Netreba zabúdať, že detská úprimnosť je najlepším
kritikom. Preto verím, že nielen mladí čitatelia si berú k srdcu
odporúčania svojich rovesníkov v knihách, ale rovnako
zodpovedne pristupuje aj knižnica k požiadavkám a potrebám
svojich čitateľov, návštevníkov a hostí,“ konštatuje Vladimír
Bajan.
Stranu pripravilo OKsV
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Starostlivosť o druhých
patrí do jej života.

Len nie povolanie - manželka
O petržalskom starostovi Vladimírovi Bajanovi vieme toho - ajaj...
Predovšetkým pred voľbami. Tých starostovských, v ktorých uspel, je
doteraz päť. Zvykne sa tiež hovoriť, že niektorých mužov robia ženy.
Ako biblické Adamovo rebro. Opora, podpora, ochrana. Vraj práve
Stvoriteľ ho Adamovi vybral, lebo chráni - srdce. Čo už nie je iba
symbolika. Kto je potom Darina Bajanová?
Na žiadnom web portáli nevisí
váš životopis. Ako potom stručne o sebe?
Matka troch synov, chlapcov,
čo už - chlapov, chlapiskov, vyštudovaná inžinierka-ekonómka,
doteraz som pracovala v štatistike, doprave, marketingu a reklame, momentálne som v domove
sociálnych služieb ako ekonómka
a personalistka. S prácou som
spokojná.
A čo hovorí rodine Bajanovcov
folklór?
Viac ako veľa. Sú náhody a osudové stretnutia. To je aj náš prípad - môj a Vladov. Tou náhodou
a osudom je práve folklór. Veta
má byť takto: On tanec, ja tanec
a spev. Súbor Ekonóm. V ňom sa
začal náš vzťah. Láska k folklóru sa
tak tiahne celým naším životom.
Folklór sa nezabúda. Nedá zabudnúť. Kamaráti, atmosféra - to sú
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SPOLOČNOSŤ

Detva, Myjava, Hrušov, Východná
a iné. Miesta, kde sa pravidelne
vraciame. Z troch synov folklór
najviac pritiahol Adama. Je dobré,
že ľudovosť, tradícia, folklór neobchádza ani Petržalku. Sú obľúbené
jej folklórne večery.
Tři chlapi v chalupě bol a stále
je obľúbený tv-seriál spred pol
storočia. Film milý, úsmevný
i poučný. Aké je to mať v dome
štyroch chlapov?
Narodila som sa ako tretie
dieťa mojich rodičov po dvoch
synoch. Moja maminka mi povedala, že to bol najšťastnejší
okamih v jej živote, keď videla,
že má dcéru. Dodnes máme
krásny vzťah matky a dcéry. Ja
som však za celý doterajší život
nekúpila ani jednu bábiku, sukničku, sponky do vlasov... Kto to
tiež ako žena - matka nepozná,
vie pochopiť. Je však úžasné, že

už čoskoro sa nám narodí prvé vnúčatko - dievčatko, takže
budeme starí rodičia. Veľmi sa
teším, že si vynahradím to, čo
mi nebolo dopriate. Ale k mojím štyrom chlapom... Keď boli
chlapci malí, manžel sa dal na
politiku. Tá ho pohltila celého.
Mňa zasa celú pohltila domácnosť. To sa nesťažujem, konštatujem. Nebola som a nie som
v tom sama ani posledná. Napokon každá žena s deťmi vie, čo
to všetko so sebou prináša. Kde
je málo ženských rúk, musia zabrať chlapské, chlapčenské. Takže mi pomáhali chlapci. Myslím
si, že postupom času si aj manžel
uvedomuje, čo mu isté obdobie
pracovného života síce dalo, ale
koľko toho rodinného vzalo. Byť
čo najviac pri tom, ako rastú deti.
To sa mu veľmi vtedy nedarilo.
Ste manželkou petržalského

starostu. Verejného činiteľa.
Verejne sa uchádza o dôveru
voličov, verejne sa kontroluje,
verejne sa o ňom hovorí. Nie je
niekedy už priveľa toho verejného?
Vedel do čoho ide, vie na čo sa
dal. Najskôr bol parlamentným
poslancom, ale viem, že najlepšie sa cíti v komunálnej politike.
V Petržalke. V samospráve. Veď
ju na Slovensku ešte s ďalšími
spoluvytváral. Pozná ju tak dobre ako abecedu. Aj preto si ho,
nie náhodne, zvolili Petržalčania
za svojho starostu. Ako manželka som naňho hrdá. Napriek tomu - kadečomu pohovorenému,
ohovorenému.
Kedy je už to - verejné - takmer
neznesiteľné? Že to ničí súkromné, osobné, intímne, rodinné...
Každé predvolebné obdobie
býva veľmi ťažké, to posledné bolo najťažšie. Podozrenia,
obvinenia, výmysly, klamstvá,
poprekrúcané fakty, aj vedia, že
sú to nepravdy, napriek tomu to
niektorí kandidáti na starostu
robili. Vôbec nemysleli na to, že
za človekom, do ktorého triafajú
je jeho rodina - deti, manželka,
priatelia. Je však už za tým...
Nezíde vám niekedy na um, či
nepodpichne vás občas niekto,
že žijete v tieni svojho manžela?
Že by som žila v jeho tieni?
Tak to mi nenapadlo ani raz.

Ani nikto v mojej prítomnosti nebrnkol na takúto strunu.
Myslím si, že je veľmi dôležité
v živote ženy-matky rozhodnúť sa, že chce byť skutočne
matkou a manželkou. Ja som sa
tak rozhodla. Ani raz som nepochybovala, že správne. Vždy
som sa snažila, aby naša rodina
bola skutočnou rodinou, kde sa
bude každý dobre cítiť. Najstarší
Stanislav má 31 rokov, je ženatý
a pracuje ako manažér v jednej
veľkej spoločnosti. Druhý syn
Ondrej má 29 rokov a súkromne
podniká v reštauračných službách. Najmladší Adam má 22
rokov a študuje v treťom ročníku
na vysokej škole. A predsa ešte aj
dnes mávame spoločné dovolenky, trávime víkendy na chalupe
v Kremnici. Hovorím to aj preto,
lebo naši dvaja synovia už s nami
nebývajú. Ale neprejde týždeň,
aby sa doma nezastavili.
Bodka: Váš názor na názor,
že manželka verejne činného
manžela, politika, by mala
mať len jediné povolanie povolanie manželky. Tak to
vraj chodí „na západe“. Byť
jeho sekretárkou, poradkyňou,
opatrovateľkou, jeho Jacqueline...
Vzdať sa seba? Len to nie!
Zhováral sa Rudolf Gallo

16 • 6. 3. 2015

Tešíme sa na vaše

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

STUDIO BELLANI
Rovniankova 4 (terasa za DK Zrkadlový háj)
KADERNÍCTVO
Objednávky: Katka • 0905 156 765
NECHTOVÝ DESIGN

ÉRK
AJNÉRK
DIZAJN
U.U.
VÚDIZ
TOVÚ
NECH
HTO
E ŠIK
ÁM
NÚ NEC
ADDÁ
OVNÚ
HĽ
ŠIKOV
ME
HĽA
, 0905 156 765

3 191
0903
885, 0905 156 765
TEL.:.: 090
SŤ.TEL
191 885
NOSŤ.
ŽIVNO
NAŽIV
CANA
PRÁ
CA
PRÁ

KOZMETIK A N O V I N K A !
3D mihalnice .............................................................................................50 €
Permanentný make-up obočia ...........................................................83 €
Objednávky:
Ľubka • 0907 556 758
Otvorené:

Po - Pi
9.00 - 19.00 h
Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku
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podnety,
návrhy, reakcie
email:
petrzalskenoviny@gmail.com

REALITNÁ KANCELÁRIA
S NAJVÄČŠOU PONUKOU

BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk
TEL: 63453910,
0907772623,
0905606016

Od 18. 3. otvárame nový
vstupný 3-oj mesačný kurz
Základy I
Liečivé meditácie a Taojin
pre začiatočníkov
Každú stredu od 17:15-20:00
Kremnická 26, BA-Petržalka

WWW.TAOJOGA.SK
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Pane, želáte si minerálku sýtenú K
niekoľkými dňami sa z Braalebo nesýtenú? Pred
tislavy vybralo niekoľko žurnalistov na medzinárodnú tlačovú
konferenciu do Viedne. Keďže
mali ešte niekoľko desiatok minút voľného času a vonku bolo
chladno, rozhodli sa niekam
schovať do tepla.

Spýtali ste sa - odpovedáme

red niekoľkými rokmi postavili na Šintavskej ulici v Petržalke doslova zo dňa na deň
záhadnú montovanú stavbu pri autobusovej zastávke vedľa chodníka. Stavba doteraz stojí. Doslova stojí. Nikdy nebola nikým využívaná, obyvatelia a okoloidúci doteraz nevedia, kto stavbu
postavil, na aký účel mala slúžiť, prečo sa o ňu
nikto nestaral a nechal ju úplne zdevastovať.
Ale obyvatelia okolitých domov vedia, že stavba zaberá zbytočne miesto pri zastávke, stala
sa nelegálnou skládkou rôzneho odpadu, šíri sa
z nej zápach, stala sa úkrytom hlodavcov a asociálov, môže sa stať miestom úrazu detí prechádzajúcich okolo.
A nakoniec, nám obyvateľom okolia, nie je
jedno v akom prostredí žijeme.
Za obyvateľov Šintavskej 18 - 22
Dušan V.
Michaela Platznerová, tlačová tajomníčka
MČ: – Mestská časť Petržalka už od minulého
roka hľadá vlastníka nepovolenej stavby - stánku, ktorý sa nachádza na pozemku parc. č. 1844
k. ú. Petržalka. V evidencii predajných stánkov
stavebný úrad vedie vlastníka stánku pána
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jazyku vyšla navnivoč, pretože
mladý čašník sa usmial a peknou slovenčinou sa opýtal: „Pane, želáte si minerálku sýtenú
alebo nesýtenú.“ Nuž, na niekoľko sekúnd som onemel. Obsluhujúci čašník nám povedal,
že býva v Bratislave - Petržalke
a pracuje vo Viedni. Bol som
zvedavý, ako sa mu podarilo zamestnať sa v najexkluzívnejšej
kaviarni vo Viedni. Odpovedal:
„Od 7 rokov som navštevoval
ZŠ v Kittsee a strednú odbornú
vo Viedni. Po ukončení školy
som sa zúčastnil na prísnom
konkurze a splnil som náročné
kritériá ﬁrmy, tak mi ponúkli
trvalé zamestnanie v kaviarni.“
Po obede sme spoločne vyhodnotili kvalitu vybraných
jedál. Nenašli sme nič, s čím
by sme boli nespokojní. To isté
sme mohli konštatovať o výborných zákuskoch, ktorých
sme sa nevedeli nabažiť. V duchu som si povedal, že do Cafe Landtmann sa iste vrátim aj
napriek tomu, že ceny sú vyššie,
ako v iných reštauračných zariadeniach.
Text a foto : Miroslav Košírer

Family koncert

Záhada na Šintavskej ulici

P

olega navrhol kaviareň na
rohu ulice, nuž vošli sme
do kaviarne, usadili sa netušiac,
ako sa volala kaviareň. O chvíľu
im došlo, že sa nachádzajú v
najdrahšej viedenskej kaviarni
Cafe Landtmann. V dôstojnom a honosnom priestore
sa cítili trochu stratení. Keďže
som nepoznal tamojšie kaviarenské zvyklosti, začal som
ihneď pozorovať prítomných
návštevníkov a hlavne správanie sa personálu. Objednali
sme si pravé viedenské kávy,
čašníci počas obsluhy boli milí,
usmievaví a ochotní. Skrátka,
boli to mladí ľudia, profesionáli naučení starou viedenskou
hotelovou školou. Po výbornej
káve nasledoval obed. Vyberali
sme si z bohatej ponuky, každý
si naložil na tanier iné jedlo,
aby sme mohli na záver tajne
zhodnotiť kvalitu. Vybral som
si bravčovú panenku so zemiakmi, zeleninou a šalátovou oblohou a zároveň som sa snažil
slabou znalosťou nemčiny objednať si u prítomného čašníka
fľašku minerálky. Moja snaha
o dorozumenie sa v nemeckom

L. M. bytom na Znievskej v Bratislave. Na tejto
adrese však nepreberá poštu a odoslané zásielky
sa vracajú stavebnému úradu ako nedoručené,
t. j. neprevzaté v odbernej lehote. V súčinnosti
s mestskou políciou sme nechali doručiť zásielku na uvedenú adresu. Podľa informácii mestskej polície sa dotyčná osoba dlhodobo zdržiava zahraničí a miesto jej pobytu nie je známe.
S menovaným preto nie je možné viesť žiadne
správne konanie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a, najmä z dôvodu, že stavebný úrad môže
nariadiť odstránenie stavby v zmysle § 88 ods. 1
písm. b) stavebného zákona len preukázanému
vlastníkovi stavby, sa stavebný úrad obrátil aj na
vlastníka pozemku - Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, odd. správy majetku. Ten nemá uzatvorený nájomný vzťah k pozemku pod dotknutou
stavbou s dotyčnou osobou alebo s inou fyzickou,
resp. právnickou osobou.
Kým stavebný úrad nenájde vlastníka alebo
nevyčerpá všetky dostupné možnosti na jeho
nájdenie, nemôže požiadať súd o poručníctvo
vo veci odstránenia stavby. Stavebný úrad preto
požiadal všetky relevantné inštitúcie o pomoc pri
hľadaní vlastníka tohto stánku.

Muzicírovanie a aktívne pestovanie hudby v rodinnom
prostredí opäť nadobúda dôležitý význam – najmä vplyv staršej generácie a jej podiel na formovaní mladých ľudí.
Program koncertu, ktorý pripravila Základná umelecká škola
Jána Albrechta sídliaca na Topoľčianskej ulici v Petržalke, bol
zameraný na koncertovanie pedagógov školy a ich rodinných
príslušníkov profesionálne pôsobiacich a aktívne účinkujúcich na koncertných pódiach. Výnimku tvorili úvodné skladby
L. Köhlera: Moderato a Allegretto pre 4-ručný klavír, ktoré
zazneli v podaní žiačok Heleny Bačkovej – Jany Bačkovej,
Rebeky Petrášovej a Viktórie Just. Umelecky pôsobiaca Ľubomíra Verbovská (klavír)a Vasilena Verbovská (klavír) zo svojho
repertoáru interpretovali skladbu C. Francka: Sonátu A dur.
Huslisti Lucia Harvanová a Vladimír Harvan si pripravili 5 piesní
D. Šostakoviča – Prelude, Gavotte, Elegie, Waltzer, Polka. Na záver koncertu komorné trio Heavy Band v zložení Martin Ťažký
violončelo, Ivan Ťažký kontrabas, Peter Šandor klavír zahrali
zmes populárnych skladieb – Prekvapenie. Podujatím škola
priblížila poslucháčom, žiakom a študentom možnosti zamerania na štúdium hudby – profesionálnej nástrojovej hry.
(bd)

VYDAVATEĽ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. IČO: 00603201. NAKLADATEĽ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Kutlíková 17,
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KULTÚRNE
ZARIADENIA
PETRŽALKY

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

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

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

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

VÝBER PROGRAMU
MAREC 2015

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

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

22.3. | 17:00
CC CENTRUM

MOMENTUM MUSICUM

cyklus komorných koncertov

ný
prida ert
konc :30
o 16

rska muzika

...alebo pravá
východniarska
muzika

12.3. | 19:00 | DK Zrkadlový háj

detské oblečenie
tehotenské oblečenie
detské potreby
hračky

nahlasovanie: 0903 398 545, 0917 711 090

HUSĽOVÉ NÁDEJE
účinkujú : študenti a pedagógovia
Konzervatória v Bratislave

Folklórne
zrkadlenie

festival hudby a ﬁlmu

USA CZ/SK

sobota 28.3. | 19:00

29.3. | 19:00
DK Zrkadlový háj
PRIPRAVUJEME V APRÍLI:

FRAGILE
koncert slovenskej vokálnej skupiny
8.4. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ

LÁÁÁSKA ... je skutočne to, kvôli čomu
sa oplatí zostať nažive...
bláznivá komédia Muraya Schisgala
15.4. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ

ďalšie podujatia na www.kzp.sk |
Zriaďovateľom

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Partneri

FRANTIŠEK NEDVĚD A VOJTA NEDVĚD
S KAPELOU
koncert
28.4. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ

predaj vstupeniek v pokladniach KZP a sieti ticketportal
Web

www.kzp.sk

facebook.com/pages/Kulturnezariadenia-Petrzalky
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Päť chlapov v kapele – a Sima
Speváčka a divadelná herečka Sima Martausová sa momentálne teší veľkej
popularite. Dôkazom je aj jej minuloročné koncertné turné, ktoré bolo
vypredané po celom Slovensku. Sima na sklonku roka nahrala očakávaný
tretí album pod názvom Na pravom poludní a časť z neho zakotvila do
nového koncertného repertoáru. V DK Zrkadlový háj predstaví svoju
známu tvorbu, ale aj dosiaľ nevydané pesničky – 19. marca o 19. hodine

V

šetko odštartovalo víťazstvo v hudobnej súťaži
Gospel Talent, kde štvorčlennú porotu Sima Martausová
jednomyseľne
presvedčila
svojim zamatovým hlasom
a prirodzeným vystupovaním.
Speváčka tak dostala možnosť
nahrať autorské skladby a tie
sa dostali do pozornosti mnohých ľudí z hudobnej brandže.
Všimol si ju aj hudobný manažér Jozef Šebo, známy zo spolupráce s Jankou Kirschner.
Okrem zastupovania ju zoznámil aj s kapelou v zložení
Igor Igor „Ajdži“ Sabo (bicie),
gitaristi Martin Zajko a Pišta Lengyel, Martin Gašpar
(basa) a Martin Wittgruber
(klávesy, akordeón), s ktorou
Sima spolupracuje dodnes.
Simonin svieži pesničkársky pohľad opreli muzikanti
skúsenosťami a rutinným,
no pestrým aranžérstvom.
Sima sa začala cítiť v ich spoločnosti až tak uvoľnene, že
o tom napísala aj skladbu Päť
chlapov v kapele. V roku 2013

nahrala s kapelou svoj druhý
album Dobrý deň, to som ja,
ktorý mal obrovský úspech
a bol ocenený dvojnásobnou
platinovou platňou. V tom
istom období začala speváčka
spolupracovať s Radošinským
naivným divadlom, kde pôsobí dodnes.
Sima Martausová zaujala verejnosť práve svojou
neobyčajnou obyčajnosťou,
na vzbudenie pozornosti nepotrebovala žiadny špeciálny
imidž, iba šarmantnú dievčenskosť. Jej koncerty sú dotvorené až rodinnou atmosférou
idúc cez humor, prirodzenosť
a bezprostrednú komunikáciu. Medzi ňou a publikom
funguje akási zvláštna chémia, preto poslucháči jej piesní za ňou chodia zas a znova. Niečo podobné dodnes
zažíva Jarek Nohavica, alebo
Janka Kirschner, ku ktorej ju
média tak radi prirovnávajú.
Do priestorov DK Zrkadlový
háj príde Sima Martausová
tesne po krátkom anglickom

Súťaž o najnovšie CD
Simy Martausovej
Zapojte sa do súťaže s KZP a získajte najnovší album Simy
Martausovej Na pravom poludní. Stačí, keď sa zaregistrujete na odber newsletteru na stránke WWW.KZP.SK
(KZP newsletter nájdete na hornej i dolnej lište).
Žrebovať budu každý týždeň 2 výhercov na Úseku marketingu a obchodu KZP až do konania koncertu
Simy Martausovej & Band v DK Zrkadlový háj, 19. 3.
Posledné žrebovanie bude 18. marca.
Mená víťazov nájdete na www.kzp.sk a pri koncerte SIMA
MARTAUSOVÁ & BAND ako aj na www.facebook.com/
pages/Kultúrne-zariadenia-Petržalky.
Do žrebovania budú automaticky zaradení všetci odberatelia newsletteru (t.j. aj zaregistrovaní pred súťažou).

Náš tip
koncertnom výlete v Manchestri a v Londýne, kde bude
ako hudobný hosť Jana Krausa. Po odohraní petržalského
koncertu ju zase čaká viedenské dobrodružstvo. Sima
sa už teraz na svojich fanúšikov veľmi teší a odkazuje im:
„Všetko, čo sa mi v živote deje
- je pre mňa veľký dar. Každú
vytvorenú pesničku, každého
človeka a každého hudobníka, ktorého som na tejto svojej
„ceste hudbou“ stretla, si veľmi
vážim. Mám radosť z toho, že
môžem tvoriť, spievať a deliť
sa o svoje pocity s vami. A ďakujem vám za to, že pri mne
stojíte a robíte mi radosť tým,
že ste.“
(kzp)

Kriminálna komédia, ktorá nenechá žiadne oko suché!

Vynovená herňa
Hravé dopoludnia v herni DK Zrkadlový háj
budú od marca rozšírené o dopoludňajší
program pre mamičky. Ochutnajú zdravú
Reishi kávu, vyskúšajú voňavé a účinné
esenciálne oleje, ale budú sa môcť aj nalíčiť
a poradiť sa s odborníkmi v rôznych témach. Popoludnia budú
zamerané pre školákov. Cieľom je pripraviť deťom aktivity na rozvoj tímovej spolupráce, pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám
a zmysluplné trávenie voľného času. Vynovená herňa a nové aktivity ponúkajú možnosť nových kamarátstiev pre deti aj pre mamičky. Náš tip: Detská herňa, DK Zrkadlový háj, I. poschodie. Viac
informácií na: www.kzp.sk/klubova-cinnost-deti.

Pozvánka

Vášnivý marcový folklór
Aj v marci vás srdečne pozývame na folklórne podujatia
v Dome kultúry Zrkadlový háj. Vo štvrtok, 12. marca - o 16.30
a 19. h - prídu s pravou východniarskou muzikou obľúbení
bratia Kandráčovci s hosťami Terezou Mandzákovou, Ankou
Poráčovou a Monikou Kandráčovou a poslednú marcovú nedeľu spríjemní folklórny súbor zo Zvolena POĽANA.

Ľ

udová hudba Ondreja
Kandráča funguje od roku
2004 a za ten čas sa v nej vystriedali najrôznejší interpreti.
No nemennou súčasťou súboru zostáva aj naďalej primáš Ondrej Kandráč, ktorého
publikum zbožňuje. Svojim
obdivovateľom
ponúkajú
Kandráčovci (ako ich zvyknú
familiárne nazývať) nefalšovaný východoslovenský folklór vo vokálno - inštrumentálnom predvedení cimbalovej hudby. Súbor
sa okrem vystúpení zameriava aj na nahrávanie albumov, ktoré
dosahujú mimoriadnu úspešnosť. Ako prvá ľudová hudba na Slovensku získala naraz dve platinové platne za tituly A čija to chyža
a Sinu muj!
V súčasnosti je v distribúcii azda ich najúspešnejší album pod názvom Dva duby. A práve k nemu sa viaže i mimoriadne obľúbený
koncert, v rámci ktorého vystúpia Monika Kandráčová, Anka Poráčová a finalistka Superstar Tereza Mandzáková.
(upr)
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Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav Gründler

zákonného znenia, že podiely
oboch manželov sú rovnaké.
Laicky povedané platí, že všetko,
čo manželia počas manželstva
nadobudli, sa po rozvode delí
na polovicu. Každý z manželov má právo žiadať, aby sa mu
uhradilo, čo zo svojho vynaložil
na spoločný majetok, ale má
aj povinnosť nahradiť, čo sa zo
spoločného majetku vynaložilo

na jeho ďalší majetok. Pri súdnom rozhodovaní dôležitú úlohu zohrávajú predložené dôkazy
(napríklad doklady o investovaní
do spoločného majetku), ako aj
iné relevantné faktory.
Pokiaľ manželskí partneri nechcú v prípade rozvodu zbytočné problémy s vyrovnávaním
vzájomných majetkových vzťahov dohodou alebo prežívať nepríjemné „ťahanice“ po súdoch,
môžu využiť zákonom danú
eventualitu. Naša súčasná právna úprava neumožňuje snúbencom uzatvárať tzv. predmanželské zmluvy, je tu však analogická,
i keď nie identická, zákonná
možnosť. V zmysle ustanovenia
§ 143a Občianskeho zákonníka
môžete formou dohody rozšíriť
alebo zúžiť zákonom určený rozsah BSM. Rovnako máte možnosť
dohodnúť sa aj o správe spoločného majetku. Dohoda o zúžení
zákonom určeného rozsahu BSM

môže vzniknúť iba medzi manželmi a vyžaduje si formu notárskej zápisnice. V prípade potreby sa manželia môžu voči tretej
osobe na dohodu odvolať iba
vtedy, ak je jej predmetná dohoda známa. Je potrebné pripomenúť, že podľa § 149a Občianskeho zákonníka písomná dohoda
o zúžení BSM uzavretá v zmysle
ustanovenia § 143a Občianskeho zákonníka, pokiaľ sa týka nehnuteľností, nadobúda účinnosť
až vkladom do katastra nehnuteľností. Z povedaného vyplývajú odpovede aj na ďalšie otázky,
ktorých základ tvoria vaše obavy
z prípadného rozvodu a následného majetkovoprávneho
vyrovnania. Odporúčam spolu
s partnerkou osloviť na základe
spoločného výberu notára, ktorý vás o problematike podrobne
poinformuje a zariadi všetko potrebné v zmysle zákona a vašich
požiadaviek.

všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta o vymedzení
úsekov miestnych komunikácii
na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe
platenia a spôsobe preukázania
zaplatenia odporučilo schváliť zo

17 mestských častí len šesť, medzi
ktorými bola aj Petržalka. Súhlas
nevyslovilo desať častí a Čunovo
na materiál zrejme ani nemrklo.
Nedostatok mimoúrovňových
križovatiek, nutnosť parkovania
na chodníkoch a torzách mestskej
zelene, nové megastavby v blíz-

kosti preplnených dopravných uzlov, obchodné centrá kumulujúce
dopravu bez kľúčových opatrení
na zmiernenie kolapsov sú iba
zlomok z toho, čo je potrebné
riešiť a nie odkladať ako príťažlivý
volebný program budúceho kandidáta na primátora či starostu.

Láska a paragrafy
Keď som mal štrnásť rokov, moji rodičia sa rozvádzali. Aj keď
som všetkému nerozumel, bol som svedkom výmeny názorov, čo ktorému rodičovi po rozvode patrí, čo mu patrilo pred
sobášom a kto si čo vezme so sebou. Dnes ako tridsiatnik
sa chcem pred nastávajúcou svadbou vyvarovať takýchto
problémov. Chcel by som vás poprosiť o radu vo veci delenia
majetku nadobudnutého pred vstupom do manželstva i majetku získaného počas manželstva. Verím, že to nebudem potrebovať, ale je dobre byť informovaný.
I. S. (gmail.com)

grundler@chello.sk
Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), ktoré
upravuje Občiansky zákonník
v ustanoveniach §§ 143 – 151,
patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva s výnimkou vecí
získaných dedičstvom alebo
darom, ako aj vecí, ktoré podľa
svojej povahy slúžia osobnej

potrebe alebo výkonu povolania
len jedného z manželov. Výnimku tvoria aj veci vydané v rámci
predpisov o reštitúcii majetku
jednému z manželov, ktorý mal
vydanú vec vo vlastníctve pred
uzavretím manželstva, alebo
ktorému bola vec vydaná ako
právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Pri riešení BSM
súd vychádza predovšetkým zo

Hovory na všedný deň
Okienko o nevyliečených problémoch
Parkovanie s časovanými otáznikmi
Uplynuli takmer dva roky, čo sme
o rezidentskom parkovaní v našom meste písali ako o lacnom
seriáli bez konca, v ktorom politizovanie a boj o eurá jednotlivých
mestských častí slávia víťazstvo
nad zdravým rozumom. Parkovanie v meste, hovorme v meste,
pretože asi niet vodiča jazdiaceho
s vozidlom len po svojej mestskej
časti, je súčasťou dynamickej dopravy, ktorej problematika sa ako
zaspatá princezná prebúdza, aby
svoje sny realizovala v podobe
najnovších predvolebných sľubov. Volebný program súčasného
primátora mesta má medzi tromi
hlavnými prioritami aj riešenie
v oblasti dopravy, ktorej súčasťou
je bez pochýb aj doprava statická.
Ako povedal, nemusíme objavovať teplú vodu. Som presvedčený,
že Bratislava môže mať rovnako
fungujúcu dopravu ako Berlín.
Presvedčenie nie je hmotné, azda
preto sa mu dá uveriť. Ale čo bude
ďalej?
Bratislavčania len v januári zaevidovali v hlavnom meste 1 635
osobných motorových vozidiel.
Áut pribúda, statická doprava
v meste sa z roka na rok zhoršuje.
Vo veci sa okrem koncepcií a všemožných návrhov na zjednotenie
parkovacej politiky nič nemení.
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Odkladaný termín projektu mal
priniesť do kasy mesta a jeho
častí poplatky za parkovanie, použiteľné najmä na skvalitnenie
cestnej infraštruktúry, ktorá ako
vieme, nepatrí v Bratislave medzi
chvályhodné. Nateraz bohatne
iba súkromná firma, ktorá z roka
na rok parkovné zvyšuje. V roku
2010 prijalo mestské zastupiteľstvo koncepciu mestskej parkovacej politiky s cieľom dosiahnutia
jednotnosti v parkovacej politike, postupného zjednocovania
platenia poplatkov, organizácie
parkovania a odstavovania vozidiel vo všetkých mestských častiach. Bolo to vykročenie v ústrety
územnému generelu statickej
dopravy, na základe ktorého sa
majú určiť konkrétne miesta
a potrebné kapacity pre záchytné
parkoviská v okrajových častiach
Bratislavy, ale aj kapacitné požiadavky na parkovacie plochy v jednotlivých mestských častiach.
V kontexte s povedaným sú
neexistujúce spoločné pravidlá
parkovania v meste neúspechom
manažmentu predchádzajúceho
primátora, ktorý počas svojho šéfovania nedokázal presadiť a zjednotiť názorové nezhody predstaviteľov jednotlivých mestských
častí. Vtedy takmer finálny návrh

Nekorektné zatepľovanie až po rokoch? (3)
Znova vás prosím o poskytnutie základnej informácie pri spresnení stavebných úprav
o potrebnom hlasovaní vlastníkmi. Zaujíma ma, či ide o dvojtretinové hlasovanie alebo
takéto stavebné úpravy môže odsúhlasiť nadpolovičná väčšina prítomných vlastníkov
na schôdzi, prípadne nadpolovičná väčšina vlastníkov bytového domu. WA (gmail.com)
Vstupný priestor bytového domu
ako spoločná časť domu je v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov domu. O spôsobe jeho užívania sa vlastníci môžu hlasovaním
dohodnúť na schôdzi/zhromaždení, čo sa podľa dostupných
informácií stalo aj v prípade realizácie miestnosti vo vstupnom
priestore vášho bytového domu.
V zmysle § 14 ods. 2 zákona č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení
účinnom do 30. 9. 2014 platilo, že
na schôdzi/zhromaždení vlastníkov sa rozhodovalo nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov
bytov a nebytových priestorov
(ďalej len „vlastník/ci“) v dome,
ak tento zákon neustanovoval
inak. Pokiaľ počet prítomných
vlastníkov neumožnil hodinu
po začiatku schôdze/zhromaždenia právoplatné hlasovanie,

rozhodovalo sa nadpolovičnou
väčšinou zúčastnených. To neplatilo, ak sa hlasovalo o úvere,
jeho zabezpečení, o výstavbe
alebo nadstavbe bytov alebo
nebytových priestorov v dome
a o zmene formy výkonu správy.
V týchto prípadoch sa vyžadovala
kvalifikovaná väčšina – dvojtretinové kvórum. Nadpolovičná
väčšina zúčastnených vlastníkov
nemohla právoplatne rozhodnúť
ani o vykonaní dobrovoľnej dražby na uspokojenie pohľadávok
z právnych úkonov týkajúcich sa
domu, bytu alebo nebytového
priestoru, ktoré urobil vlastník
v dome. Súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých vlastníkov zákon vyžadoval aj na odvolávanie
predsedu, pri uzatváraní zmluvy
o výkone správy a jej vypovedaní,
ako aj pri schvaľovaní výšky preddavku do FPÚO a v ustanove-

niach týkajúcich sa prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového
priestoru. Stanovisko k predmetnému hlasovaniu bez poznania
okolností, ktoré mu predchádzali,
nie je možné zaujať, je však pravdepodobné, že na právoplatné
odsúhlasenie stavebných úprav
vstupného priestoru bytového
domu postačovalo rozhodnutie
nadpolovičnej väčšiny zúčastnených vlastníkov.
Vážená čitateľka, ako som vám
opakovane odporučil, ak máte
pochybností a nejasnosti týkajúce sa realizácie, podľa vás spornej
miestnosti, požiadajte zmluvného správcu o objasnenie postupu
prác a predloženie podstatných
dokladov (návrhy, uznesenia, zápisnica z hlasovania atď.). V prípade ďalších otázok dotýkajúcich
sa predmetnej veci radím využiť
platené právne služby.

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

Polícia upozorňuje

Krimipríbeh

Smrtiace kroky osudu

V

Kriminálna polícia sa obracia na
občanov so žiadosťou o pomoc
pri pátraní po týchto osobách.
Informácie oznámte na najbližšom policajnom útvare,
alebo na telefónnom čísle 158,
prípadne na e-mail patranie@
minv.sk.
Kamil
KOSALNÍK
(45)
z Bratislavy

Popis osoby: je 185 cm vysoký,
strednej postavy, oválna tvár, krátke
vlasy a modré oči.
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný súd
Prešov príkaz na zatknutie pre prečin zanedbania povinnej výživy.
Qiaowei
HONG
(27)
z Bratislavy
(občan Čínskej
republiky)

Popis osoby: je 165 cm vysoký,
strednej postavy, oválna tvár a čierne vlasy.
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný súd
Bratislava II príkaz na dodanie do
výkonu trestu pre zločin vydierania
a zločin lúpeže.

tedy to bola noc ako
všetky iné. Tmavá, novembrová, ktorá svojím nepríjemným dotieravým chladom pripomínala, že žezlo
vlády s konečnou platnosťou
prevzala pani jeseň. Každý
kto mohol a povinnosti ho
nenútili aby sa zdržoval vonku, sa ponáhľal čo najskôr
byť doma v teple rodinného
krbu. Iba on chcel byť vonku,
chcel niečo zažiť. Zažiť, aby
si mohol užívať. Peniaze sú
život v tom najsprávnejšom
zmysle slova. Čudná myšlienka čudného človeka s jediným krédom - keď nie sú,
musia sa zohnať, lebo vždy
sú možnosti ako sa dajú nájsť.
Odjakživa boli hlupáci, ktorí
nič iné nevedia, ako makať
od vidíš do nevidíš, aby si
kúpili byt zaťažený splátkami
až do dôchodku.
Taká teda bola Matejova
(24) životná ﬁlozoﬁa. Zaučený mechanizátor v jednom
stavebnom podniku pracovne určený na čistenie strojov,
rôznych zariadení a v prípade potreby aj na inú robotu

po krátkom čase zistil, že
nielen prácou je živý človek
a ﬁrme dal zbohom a nedovidenia. To ale neznamenalo,
že by sa s ňou rozišiel navždy.
Vedel, že administratívna
časť budovy by mohla naplniť
jeho potrebu po peniazoch.
Domnieval sa kde ich hľadať,
v tú sychravú noc tam však
žiadne peniaze nenašiel. Výsledkom zbytočne vynaloženej námahy bola iba robustná
dýka, ktorá jeho zrak pritiahla
svojou nablýskanou čepeľou,
najmä však reliéfnou úpravou
čepele s loveckým motívom.
Čo s načatou nocou, dáva
si otázku a s ľahkosťou ako
do nestráženej budovy vošiel,
tak z nej aj vychádza.
V okrajovej časti na druhom konci mesta medzi
množstvom
novopostavených rodinných domov
pritúlených k neďalekým
vežiakom sa nájdu i domčeky, ktoré kedysi o vytiahnutých panelových opachách
ani len nechyrovali. Jeden
z nich sa stal cieľom, priťahujúcim kroky zlodeja, idúceho

v ústrety nezmeniteľnému
osudu. Prezraď osud, ako si
smeroval kroky dvoch v tej
noci? Prekvapenie v kuchynskej tme bolo obojstranné.
Odozva na babkine (89) slová, veď ja ťa poznám Zolo,
čo tu robíš, čo chceš, prišla
bleskovo. Baba ma neprezradí, do basy sa už nevrátim,
bola jediná myšlienka, ktorá
zo zlodeja spravila vraha. Kto
vstúpi do mysle domového
vykrádača, kto pocíti jeho
strach z prezradenia, kto dokáže pochopiť jeho pohyby?
Boli tri. Trikrát sa v mrazivom svetle uličných žiariviek
zablysla chladná oceľ, aby sa
vnorila do tepla ľudského života.
V živote nie je vákuum,
môže byť iba prázdny život.
Taký, akým žil dvakrát súdne
trestaný Matej, ktorý neskôr
vyšetrovateľovi prezradí, že
spanikáril a to, že ho nebohá
oslovila cudzím menom, si
uvedomil až po čine. Nikdy
predtým sa nevideli, ani sa
nepoznali, do tejto časti mesta
nechodil. Pravda, na poľahčujúcu okolnosť takéto vysvetlenie asi stačiť nebude.

V Bratislavskom kraji za dvanásť mesiacov roka 2014 zaznamenali policajné štatistiky 17
prípadov trestného činu Vražda (SR 72), na základe ktorých bolo vyšetrovaných šestnásť
osôb, z toho jedna mladistvá (objasnenosť 41%). Tak vraví § 145 zákona č. 300/2005 Z.z.
Trestný zákon v platnom znení v súvislosti s vraždou: Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá
sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - až dvadsať rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie - je
osobitný motív, závažnejší spôsob konania, zisk majetkového prospechu, ťažká ujma na
zdraví, krízová situácia, nebezpečné zoskupenie a.i.)

Z policajného bloku

Opilec neušiel
Richard
BIHARI
(28)
z Bratislavy

Popis osoby: oválna tvár, krátke
vlasy, vysoké čelo, hnedo-zelené
oči.
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný súd
Bratislava I príkaz na zatknutie pre
trestný čin marenia úradného rozhodnutia.

Krátko po poškodení sklenenej výplne vchodových dverí
a balkónového okna na Námestí hraničiarov policajti
zadržali podozrivého muža,
ktorý z miesta činu ufujazdil
na osobnom motorovom
vozidle zn. BMW. Po zastavení vozidla zistili, že vodič
už na pohľad bol zjavne pod
vplyvom alkoholu. Podozrivý
Peter H. (34) z okresu Prievidza
skončil s príslušným obvinením za policajnými mrežami.
Výška spôsobenej škody predstavuje sumu asi 700 eur.

Je pravda, že časť priechodu správca komunikácie pre chodcov nespriechodnil, ale vodičovi sneh nebránil v identifikovaní pre parkovanie zakázaného priestoru.

S cieľom pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky a viesť jej
účastníkov k disciplinovanosti
sa policajti pravidelne venujú
najmä dodržiavaniu ustanovení zákona o cestnej premávke
vodičmi motorových vozidiel
s dôrazom na dodržiavanie
povinností držiteľa vozidla,
ktorých porušenie dokumentujeme a riešime s využitím
inštitútu objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. Počas kontroly policajti nemusia
vodičov pri porušení zákona
zastaviť a vyriešiť priamo
na mieste, ale rozhodnutie
o uložení pokuty za spáchaný
správny delikt zašlú držiteľovi
vozidla poštou.

Viete, že...
... od 1. januára do 15. februára sme v našom kraji zaznamenali 230 dopravných
nehôd, čo je o 37 menej
ako v rovnakom období
vlaňajška? Pri týchto nehodách neprišlo k usmrteniu,
zranených bolo päť osôb.
Oproti rovnakému obdobiu
vlaňajška zahynulo na cestách Slovenska o štrnásť
osôb (33%) menej.
... v období od 11. 2. do
24. 2. nahlásili v našom
kraji krádež 15 motorových vozidiel, z toho v Petržalke 2 (Osuského, Tematínska)? V noci zlodeji
potiahli 12 a cez deň tri
vozidlá. V dňoch 14., 15.,
18., 19., 22. nebola hlásená žiadna krádež vozidla.
... v roku 2014 v našom
okrese prijali 11 161 žiadostí o vydanie cestovného
pasu? Najviac žiadateľov
(8 773) chcelo mať pas vybavený do 30 dní, 1 265
žiadateľom stačilo dostať
pas do desať dní a netrpezlivých, ktorí cestovný doklad potrebovali do dvoch
dní, sa našlo 1 123. V Slovenku požiadalo o vydanie
cestovného pasu celkom
331 679 občanov, z toho
len pre deti do šesť rokov
bolo 112 488 žiadostí.

Stranu pripravil Jaroslav Gründler • grundler@chello.sk
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V MŠK Iskra Petržalka
napredujú v práci s mládežou
V MŠK Iskra Petržalka aj počas dlhej zimnej prestávky vládne
čulý ruch. Všetky jeho futbalové mládežnícke mužstvá majú
vyplnený hodnotný program, viac nám o ňom povedali predseda
klubu Miroslav Karas a tajomník Tomáš Lojdl.
,,Už piaty rok organizujeme Zimný turnaj mladších
a starších dorastencov, tentoraz aj v spolupráci s Bratislavským futbalovým zväzom
(BFZ), predtým sme ho robili
sami. Táto Zimná liga má
svoje opodstatnenie, v staršom doraste hrá šesť mužstiev a v mladšom doraste
osem tímov. Mladší žiaci
využívajú telocvičňu, starší
žiaci trénujú vonku a hrajú
priateľské zápasy ako súčasť
prípravy na majstrovskú súťaž. Tréneri rozhodli, že tentoraz sa neprihlásili do Zimnej ligy o Pohár ZSE, ktorý
organizuje BFZ. Prípravkári
majú zabezpečené turnaje
počas víkendov, chodia väčšinou mimo Bratislavy, sú
to také jednodňové výjazdy.
Okrem toho trénujú v telocvični dvakrát do týždňa,“
vraví Miroslav Karas.
Ihrisko na ZŠ Budatínska
s umelým povrchom je využívané neraz od rána do večera. ,,Je v plnej záťaži, výhodou je, že nám funguje aj
umelé osvetlenie, troška sme
mali s ihriskom problémy iba
vtedy, keď Bratislavu postihla snehová kalamita. Preto
sa posunuli dohrávky jednot-

livých zápasov v Zimnej lige,
ale ináč fungujeme v riadnom režime. V MŠK máme
celkom solídne mládežnícke
zázemie, spočíva z jednej
škôlky, jedného tímu predprípravky, z dvoch prípravok,
z dvoch družstiev mladších
a starších žiakov a z rovnakého počtu mladších a starších dorastencov. Je tu teda
celkom solídny potenciál,
troška nás trápi starší dorast, v ktorom máme menej
chlapcov. Snažíme sa ho doplniť ďalšími hráčmi, v klube
evidujeme zhruba 200 mládežníkov, čo je celkom pekné
číslo. Mužstvám sa venujú
tréneri z našej liahne, sú to
osvedčení ľudia, potrebujeme
však aj mladú vyštudovanú
krv,“ pridáva sa k debate Tomáš Lojdl.
Aj MŠK by však potreboval
ďalšiu plochu, preto sa robí
výberové konanie na ďalšie
malé ihrisko, ktoré je hneď
vedľa hlavného. ,,Oslovili
sme niektoré ﬁrmy, samozrejme, je to otázka ﬁnancií,
aby sme ihrisko urobili, ale
na jar ho chceme vybudovať.
Potrebujeme ho hlavne preto, lebo v lete sú na hlavnom
ihrisku aj tri mužstvá, čo je

veľa, a tým trpí tréningový
proces. Maličkým prípravkárom a mladších žiakom
by táto plocha stačila. Futbal na menšej úrovni sa robí
veľmi ťažko - hoci nemáme
sponzora, pomáhame si ako
sa len dá. Oporou sú pre
nás rodičia chlapcov, máme
aj podporu mestskej časti,
od ktorej sme dostali vlani
nejaké ﬁnancie. Tentoraz
sme znova požiadali o dotáciu s tým, že po troch rokoch máme šancu získať 2%
z daní ako občianske združenie. Azda dostaneme nejaké
peniaze, riešime aj sponzora, uvidíme, čo sa nám podarí zrealizovať,“ pripomína
M. Karas.
Zaujímavé je, že na pravom
brehu Dunaja sídlia dva kluby, FC Petržalka akadémia
a MŠK Iskra Petržalka, ktoré
majú veľkú históriu a tradíciu. Napriek tomu nemajú
sponzora a existujú iba zásluhou niekoľkých nadšencov.
,,Firmy o nás vedia, lenže
v súčasnosti je to tak, že peniaze do športu dá iba fanatik. Každý dobre vie, že sa mu
z toho nič nevráti. Tiež si treba uvedomiť, že dnes sú ťažké
ekonomické podmienky, lebo

podnikateľské prostredie je
stále komplikovanejšie. Veľmi
chýba zákon o podpore športu, pokým nebude na svete,
dovtedy sa nepohneme z miesta. Bratislava je síce vzhľadom k Slovensku ekonomicky
silná, ale na športe sa to veľmi
málo prejavuje. Sú aj bohaté
ﬁrmy, napríklad Slovnaft, ale
ten dostáva iste veľa projektov
na rôzne ﬁnančné podpory
a vyberá si iba tie najlepšie.
Na Úrad vlády SR sme si dali
požiadavku na jedno mini ih-

risko, ale bolo nám povedané,
že sme neuspeli,“ zdôrazňuje
M. Karas.
T. Lojdl nám ešte povedal, že
poďakovanie za organizovanie
Zimného turnaja dorastencov
patrí obetavému domácemu funkcionárovi Kamilovi
Pavlákovi. Na ZŠ Budatínska sa uskutoční semiﬁnále
mladších dorastencov a ﬁnále
bude v Senci ako predzápas
ﬁnále Pohára BFZ seniorov.
Milan Valko
foto: Tomáš Lojdl

HC proti Popradu

V

íťazkami základnej časti hokejovej I. ligy žien sa stali
hráčky Popradu, ktoré v šestnástich dueloch nazbierali 42 bodov. O sedem bodov menej získali hráčky druhej
Spišskej Novej Vsi, tretie skončili s 23 bodmi Prešovčanky
a štvrté s 20 bodmi HC Petržalka 2010 Bratislava. Obhajkyne titulu z Popradu budú hrať v semifinále od 4. marca proti
Petržalke a vicemajsterky zo Spišskej Novej Vsi nastúpia proti
Prešovu. Do finále postúpia víťazky sérií hraných na dve víťazstvá. Pre piaty Zvolen sa sezóna skončila. Poradie po základnej časti: 1. Poprad 42 bodov, 2. Spišská Nová Ves 35,
3. Šarišanka Prešov 23, 4. HC Petržalka 20, 5. ŽHKm Zvolen 0.

(mv)
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0903 246 167

už od 17€

Zoberte si pôžičku

NOVOOTVORENÁ

s nízkym úrokom

ZUBNÁ AMBULANCIA

Napríklad 3 000 € na 24 mesiacov len za 138 € mesačne.

NA ANTOLSKEJ 4 V BRATISLAVE

prijíma
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

Príďte si pre pôžičku do OC Eurovea Bratislava
0850 638 171

bratislava@homecredit.sk

Pre výšku pôžičky 3 000 €, výške splátky 138,00 €, počtu splátok 24 a lehote splatnosti 15. 12. 2016 je úrok 9,90 % p.a., RPMN 10,4 % celková čiastka splatná spotrebiteľom 3 312,00 €. Splátka nezahŕňa poplatky za
voliteľné doplnkové služby. Uvedené hodnoty sú počítané pri dátume poskytnutia úveru 25. 12. 2014 a splátke vždy k 15. dňu v mesiaci počínajúc 15. 1. 2015. Každá žiadosť o úver je posudzovaná individuálne a môže sa
od prezentovanej líšiť. Výška úroku závisí na dátume poskytnutia. Pri schvaľovaní úveru môžu byť získané informácie z úverových registrov SOLUS a Nebankového registra klientskych informácií. Viac informácií vrátane
informácií o úverových registroch nájdete na www.solus.sk, www.nbcb.sk a www.HomeCredit.sk. Ponuka nie je verejný prísľub a platí do 31. 12. 2014 pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147,
Piešťany 921 22, IČO: 36234176., ktorý je poskytovateľ finančných služieb a prevádzkovateľ osobných údajov. Sprostredkovateľom je Crystal Call, a.s., Hálkova 1/A, Bratislava 831 03, IČO: 35880805.
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Osemdesiatnik Uhrín stále žije pre šport
Michal Uhrín, ktorý od roku 1984 býva a žije v Petržalke, aj v pokročilom veku stále športuje! Rodák z Modrovej v bývalom okrese Piešťany,
bývalý sekretár Slovenského zväzu stolného tenisu pri SÚV ČSZTV,
sekretár Slovenského futbalového zväzu, generálny sekretár Slovenského kolkárskeho zväzu a niekdajší riaditeľ Kolkárne SKZ v Bratislave na
Pasienkoch, oslávil 21. februára životné jubileum – 80. narodeniny!
,,Odjakživa som hrával futbal. Keď som sa v roku 1960
presťahoval do Bratislavy,
aktívne som behal, hrával som futbal v Petržalke.
Potom som v ČH trénoval
mládežnícke tímy, od žiakov
až po dorast. Napokon som
išiel do bývalej MDŽ trénovať druholigový dorast. Jeden
rok som tam viedol aj juniorku, za ktorú mohli hrávať
v majstrovských zápasoch aj
traja starší futbalisti. Jedným
z nich som bol aj ja, lenže

vtedy som už mal 51 rokov,“
spomína s úsmevom na túto
príhodu jubilant.
Veľmi dobrý vzťah si však
vytvoril aj ku kolkom. Ako sa
k nim dostal?
,,Raz ma kamaráti prehovorili, aby som si prišiel zahrať.
Mal som už 50 rokov a považoval som to troška za nezvyčajné. Napokon to vypálilo
tak, že som v rokoch 1990
a 1997 pracoval vo funkcii
generálneho sekretára Slovenského kolkárskeho zväzu

a bol som aj riaditeľom Kolkárne na Pasienkoch. Stále
som členom nášho družstva Štadión a pokiaľ je nás
málo, a ak hrám majstrovské
zápasy.“
Aj keď oslávenec viac inklinoval k praktickej športovej
činnosti, v roku 1968 úspešne
absolvoval diaľkové štúdium
na FTVŠ UK v Bratislave.
Miško Uhrín si ešte aj dnes
trikrát do týždňa zahrá s partiou bývalých hráčov, rozhodcov a trénerov malý futbal

v hale Domu športu. A aký je
jeho recept na dlhovekosť?
,,Treba dodržiavať správnu
životosprávu, hoci sem-tam
ju troška poruším,“ šibalsky
sa usmeje.
Miško Uhrín si veľmi pochvaľuje bývanie v Petržalke.
,,Predtým som býval v centre
mesta vedľa kedysi známej
Ryby, potom na Záluhách, ale
v Petržalke sa spolu s manželkou cítime najlepšie. Na Šev-

Bude hrať Petržalka od leta vyššiu súťaž?
Príprava na jarnú časť súťaže v mužstve FC Petržalka akadémia ﬁnišuje. Aj v realizačnom tíme, ktorý chce nadviazať na úspešnú jesennú
časť súťaže, a ktorý si stanovuje ešte vyššie ciele. O súčasnej situácii
a najbližších cieľoch mužstva nám viac prezradil jeho tútor a člen
realizačného tímu JUDr. Ladislav Jakubec.
Úspešná jeseň, suverénny desaťbodový náskok
v tabuľke V. ligy, atraktívny futbal, plné tribúny
na domácich zápasoch. Čo očakávate od jarnej
časti súťaže a na čo sa môžu tešiť petržalskí futbaloví fanúšikovia?
Toto nás zaväzuje, ale aj nás to v klube zoceľuje. Dôvera fanúšikov je pre nás prioritou. Počas
prestávky sme nezaháľali. Mužstvo sa pripravuje
v nezmenených podmienkach a chceme naďalej
predvádzať divákom pekný futbal. Aj preto sme angažovali do mužstva nových hráčov.
S akými zmenami v hráčskom kádri nastupuje
FC Petržalka akadémia do jarnej časti súťaže?
Do mužstva sme angažovali niekoľko skúsených
hráčov, ktorí už v minulosti za Petržalku hrávali.
Tešíme sa z príchodu Maixnera, ktorý by mal patriť
k lídrom mužstva. Kanonier, ale aj stopér, nastupoval v drese Petržalky v rokoch 1998 – 2005. ,,Maxo“,
ako familiárne Štefana prezývajú spoluhráči a fanúšikovia, má bohaté futbalové skúsenosti. Posledné
tri roky pôsobil v susednom Rakúsku. Druhou posilou, ktorá sa vracia na pravý breh Dunaja a bude
obliekať dres nášho mužstva, je Martin Karnas.
Maťo pôsobil u nás v rokoch 1995-2001. Do mužstva by mal pribudnúť aj Pavol Sedlák, ktorý si petržalskýdres obliekal v sezóne 2009 – 2010. Pavol si to
vyskúšal najskôr v Slovane, potom hrával za Zbrojovku Brno, Duklu Banská Bystrica, Inter, Dunajskú
Stredu aj Rimavskú Sobotu. K nám prichádza po
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takmer piatich rokoch pôsobenia v Rakúskom SC
Neusiedl am See. Sme nesmierne radi, že sa všetci
rozhodli pomôcť nášmu klubu. Nie je však vylúčené, že do prvého majstrovského zápasu získame do
mužstva ešte jedného, dvoch nových hráčov. Na
krátke hosťovanie od nás odchádza Uhlík.
Vo futbalových kuloároch sa už dlhšie hovorí
o tom, že medzi zástupcami klubov FC Petržalka
akadémia a FC Ružinov Bratislava sa intenzívne
rokuje. Môžete prezradiť, o čom?
Dnes hráme V. ligu, vedieme suverénne tabuľku.
Futbalová administratíva však, bohužiaľ, rozhodla,
že po skončení tohto súťažného ročníka 2014/2015
z dôvodu ďalšej reorganizácie súťaží, víťaz V. ligy
nepostúpi vyššie. Je to asi ojedinelý prípad v Európe.
Vyhrať súťaž a nemať možnosť postúpiť vyššie, hoci
sú nad vami ešte štyri súťaže, je nepochopiteľné. Aj
preto sme už v decembri začali rokovať so zástupcami FC Ružinov Bratislava o úzkej obojstrannej
spolupráci. Máme spoločný cieľ. Mať v Petržalke
súťaž, ktorú si bezpochyby toto 150-tisícové mesto
zaslúži.
To znamená, že už od leta by Petržalka mohla
hrať vyššiu súťaž?
Je taká možnosť. Teraz máme na to veľkú príležitosť. Je to náš spoločný sen a dúfame, že sa zmení
na realitu. Čo už dnes môžeme s istotou povedať,
je, že fanúšikovia futbalu v Petržalke ho budú mať od
začiatku jarnej časti omnoho viac. Štvrtoligový FC

čenkovej ulici sa nám dobre
žije, je tu pekné prostredie,
pokoj, oproti máme kanál,
skrátka, tu som našiel skutočnú oázu oddychu.“ Miško
Uhrín spolu s manželkou
Bertou majú syna Michala
a dcéru Blanku, spolu sa tešia
z troch vnučiek, z jedného
vnuka a z troch pravnukov.
Milan Valko
foto: Milan Lošonský

Ružinov Bratislava, ktorý bojuje o postup do III. ligy, odohrá
všetky svoje jarné domáce zápasy na Ulici M. C. Sklodowskej
s hracím termínom v sobotu o 10.30 h. V tradičnom čase,
v nedeľu o 10.30 h, sa môžu fanúšikovia futbalu tešiť na svoje
mužstvo a hráčov v čiernobielych dresoch FC PETRŽALKA
akadémia.
Jozef Laincz

Infoservis
FC Petržalka
akadémia
Mládežnícke družstvá FC Petržalka akadémia odohrali
cez víkend prípravné zápasy s týmito výsledkami
st. dorast U19 Inter – FCPA 9:0
st. žiaci U15 Šamorín – FCPA 1:8
ml. žiaci U13 FCPA – Rapid Viedeň 3:13
prípravka U9: Turnaj Svinná, 28. 2. 2015, 3. miesto
Výsledky:
FCPA – Duslo Šala 2:1
FCPA – Bystřice p.H. 1:1
FCPA – Moravany n. V. 5:1
FCPA – Pohronie 1:0
FCPA – MŠK Žilina 1:1
FCPA – AS Trenčín Bieli 2:1
FCPA – AS Trenčín Orange 0:5
prípravka U10: Turnaj Senica, 28. 2. 2015, 1. miesto
Výsledky:
FCPA – FK Senica 13:8
FCPA – ČSFA Malacky 24:5
FCPA – Baník Horná Nitra 14:7
Rozpis zápasov mužov FC PETRŽALKA akadémia
– marec 2015
28. 3. So – 10.30 FA Bratislava - FCPA
22. 3. Ne – 10.30 FCPA – TJ Slávia Ekonóm Bratislava
14. 3. So – 10.30 ŠK Krasňany – FCPA
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