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 PETRŽALSKÉ NOVINY

Akoby to bolo naschvál, že raz nie-
čo platí a druhý raz nie, aby po 

tretí raz zasa prvé platilo a na štvrtý 
všetko opäť naopak. Akoby to dlhočiz-
né 30 - 40 ročné  petržalské koľajové 
nedianie - raz  metro, ťažké či ľahké, 
potom tram-train až napokon len 
električka, aj tá ešte v alternatívach, 
kde zapustene, polozapustene či iba 
povrchovo alebo nebodaj i nadzemne, 
bolo obsiahnuté v Petržalských novi-
nách s dátumom vydania 1. apríl 2011. 
(Fotografi a do útrob 460 metrov dlhej 
železnej konštrukcie s nádejným titul-
kom Svetlo na konci Starého mosta 
tiež o tom vypovedá. Priveľa čiernoty 
končiacej v malinkej bielobe.) Nie v 
pomyselnom špásovaní či až blázni-
vosti magického dátumu, ale v nestá-
losti, vratkosti, náladách, kalkuláciách, 
licitáciách,  zmenách človeka, ľudí, čo 

treba prijať, pre čo a najmä prečo sa 
po toľkých a toľkých rokoch koľajovo 
ničoho v Petržalke - rozhodnúť. Vec-
ne, rozumne, s citom. Sen zmeniť na 
skutočnosť. Keď niečo nestále musí 
skončiť,  aby čosi nastálo začalo.

A, tentoraz, čoby biblicky: Buď 
svetlo! - stalo sa. 31. marec 2011 je 
tým dňom, keď bratislavské Mest-
ské zastupiteľstvo schválilo uznese-
nie, aby sa hlavné mesto uchádzalo 
o čerpanie  nenávratných fi nančných 
prostriedkov z EÚ na fi nancovanie  I. 
etapy Nosného systému MHD, pre-
vádzkový úsek Janíkov dvor - Šafári-
kovo námestie v Bratislave spolu s re-
konštrukciou Starého mosta formou 
trvalej koľajovej dráhy s duálnym roz-
chodom a odhadovanými nákladmi 
250 mil. eur a so skončením realizácie 
do decembra 2015. 

Čas sa naplnil. Po piatich rokoch sme 
na tom istom mieste na Šafárikovom 
námestí, objektívom mierime do útrob 
„nového“ Starého mosta, na petržalskej 
strane Dunaja čakajúc na prvú električ-
ku... (Viac na str. 11, 12, 13).

Rudolf Gallo

foto: archív PN

Svetlo

Poslanci oprášia 
pôvodné návrhy na 
riešenie parkovania
Na komplexný návrh parkovania si 
však Petržalčania musia počkať.

Pribudne 
25 pracovných miest
Stredisko sociálnych služieb Petržalka 
sa zapojilo do národného projektu
Podpora opatrovateľskej služby. Uspe-
lo a ponúkne prácu 25 opatrovateľkám. 

strana 2

strana 5

Okamih po voľbách
Každá doba má svoje zaklínadlá. 
Zaklínadlo je preto zaklínadlom, 
že sa o ňom nepochybuje, ale že sa 
ním zaklína raz zjavená pravda...

strana 10

na konci Starého mosta
(po piatich rokoch)
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 Čo nové vo VPS 

Miestny podnik verej-
noprospešných služieb 
Petržalka má vo svojom 
harmonograme - okrem 
pravidelného čistenia ko-
munikácií a upratovania ve-
rejných priestranstiev – aj 
jarné upratovanie všetkých 
areálov materských a 
základných škôl, ktoré sú 
v správe Petržalky. Tiež sa 
začína venovať opravám  
a revitalizácii pieskovísk.
V každom areáli sme uskutoč-
nili jarné vyhrabávanie trávna-
tých plôch, ktoré prevzdušní  
a vyčistí porasty, a tým umož-
ní naplno rásť mladej tráve. 
Vyčistili sme všetky spevne-
né plochy, presvetlili kríkové 
skupiny a vykonali pravidelný 
udržiavací rez stromov, kto-
rý následne ovplyvní kvalitu  
a formu rastu. Pokiaľ si to situá-
cia vyžadovala, uskutočnili sme 
aj bezpečnostný výrub, ktorý 
vykonávame len v prípade, ak 
je strom suchý, nalomený, ale-
bo je poškodená stabilita ko-
reňového systému. Za každý 
vyrúbaný strom vyplýva po-
vinnosť vysadiť nový a mladý, 
takže každý vyschnutý strom 
bude mať v rámci jesennej vý-
sadby svojho nasledovníka. 

Základné a materské školy 
sme tak pripravili na voňavý 
a bezpečný príchod jari. Od 
marca budeme postupne re-
novovať a osádzať nové ohra-
denia pieskovísk, po ktorých, 
samozrejme, nasleduje pravi-
delná výmena starého piesku 
za nový, ktorá sa musí vykonať 
raz za dva roky. 

Okrem toho sa priebežne 
venujeme čisteniu verejných 
priestranstiev, chodníkov, par-
kovísk a cestných komunikácií, 
čo pravidelne dokumentuje-
me a zverejňujeme na našom 
pro1le na facebooku.

Marek Kovačič

terného dodávateľa,“ doplnil.
Zastupiteľstvo má na dru-

hej strane jasno v tom, kam 
by mali prípadné získané 
prostriedky od rezidentov pu-
tovať. „V prvom rade zvyšova-
nie počtu parkovacích miest, 
ale napríklad aj podpora bu-
dovania cyklotrás. V prípade 
zavedenia celomestskej par-
kovacej politiky, nielen tej pe-
tržalskej, aj podpora verejnej 
hromadnej dopravy tak, aby 
ju uprednostnilo čo najviac 
Petržalčanov.“

Na komplexný návrh parko-
vania si tak Petržalčania musia 
počkať. „Práve pre aktuálne 
odborné diskusie poslancov na- 
prieč celým petržalským poli-
tickým spektrom by som uví-
tal, aby na nadchádzajúcom 
zastupiteľstve neboli predkla-
dané nekomunikované a čiast-
kové návrhy k statickej dopra-
ve,“ dodal Michal Radosa. 
Poznámka redakcie: Uzá-

vierka Petržalských novín 
bola pred konaním zasad-
nutia miestneho zastupiteľ-
stva 15. marca. O jeho obsa-
hu vás budeme informovať  
v  nasledujúcom vydaní. 

(sv)

Poslanci oprášia 
pôvodné návrhy 
na riešenie parkovania

Na problematiku parko- 
vania popri zastupiteľ-

stve ešte v roku 2000 vytvorili 
Radu fondu statickej dopravy, 
ktorá navrhovala využitie 
prostriedkov samosprávy na 
čiastkové kroky na zlepšenie 
možnosti zaparkovať v kon-
krétnych územiach. Napríklad 
návrhmi na zjednosmerňova-
nie vybraných ulíc. 

Po vlaňajšom neúspešnom 
zavedení komplexného rie-
šenia z dielne mestskej časti 
Rada fondu statickej dopravy 
začala na rokovania pozývať 
všetkých 35 poslancov miest-
neho zastupiteľstva a začala sa 
sama zaoberať komplexným 

vyriešením parkovania. Pre 
Petržalské noviny to uviedol 
predseda Rady fondu statickej 
dopravy a vicestarosta Michal 
Radosa (SIEŤ, SDKÚ-DS, 
KDH, MLADÁ PETRŽAL-
KA, SaS, MOST HÍD, Strana 
zelených).

„Už na prvej rade tento rok 
sme sa uzniesli, že preferujeme 
riešenie problému v rámci ce-
lomestskej parkovacej politiky, 
ale nie sme ochotní pristúpiť 
na každú podmienku hlavné-
ho mesta. Navyše hrozí, že sa 
mesto nepohne a vtedy by sme 
pristúpili na vlastné riešenie 
v rámci Petržalky,“ uviedol 
Radosa s tým, že by neskúšali 

rezidenčné parkovanie zaviesť 
na vybraných miestach, ale 
obsiahlo by hneď celé územie 
Petržalky. 

Poslanci sa podľa jeho slov 
zároveň rozhodli prerokovať 
„kritické body“ z pôvodného 
návrhu, na ktorých sa v minu-
losti nevedeli zhodnúť. Naprí-
klad stanovenie konkrétnych 
cien, počet rezidenčných ka- 
riet na domácnosť alebo spô-
sob parkovania pre návštevní-
kov mestskej časti. „Nevyrie-
šenou otázkou naďalej ostáva, 
či nemalé vstupné náklady na 
zavedenie rezidenčného par-
kovania má znášať mestská 
časť alebo pôjdeme cestou ex-

Väčšina petržalských poslancov má podľa zástupcu starostu Michala 
Radosu záujem zaviesť parkovaciu politiku, ktorá by vyriešila parko-
vanie v našej mestskej časti. Zástupcovia všetkých štyroch poslanec-
kých klubov sa podľa jeho slov aktuálne stretávajú a diskutujú o naj-
vhodnejšej forme, ako vyriešiť najväčší problém našej mestskej časti. 

Rudo: - V apríli ste avizova-

li zápis do materských škôl. 

Koľko bude voľných miest  

a podľa akého kľúča ich bu-

dete obsadzovať?

Starosta: - Áno, prijímanie 
detí na predprimárne vzdeláva-
nie pre školský rok 2016/2017 
sa v Petržalke uskutoční od 11. 
do 22. apríla. K 15. septembru 
2015 naplnilo 112 tried petr-
žalských materských škôl 2558 
detí. Z tohto počtu je viac ako 
900 detí, ktoré by si v školskom 
roku 2016/2017 už mali plniť po-
vinnú školskú dochádzku na zá-
kladných školách. Presný počet 
voľných miest nie je možné sta-
noviť nielen z dôvodu, že nevie-
me, koľko detí z týchto 900 bude 
mať odklad, ale aj z dôvodu zlo-
ženia jednotlivých tried, kde sa 
počet detí líši v závislosti od ich 
veku. Materské školy v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mestskej časti 
spravidla prijímajú deti vo veku 
od 3 rokov do 6 rokov ich veku. 
Uprednostnené sú deti, ktoré 
dovŕšili piaty rok veku a majú v 
nasledujúcom školskom roku pl-

niť povinnú školskú dochádzku, 
ako aj deti s odloženým začiat-
kom plnenia povinnej školskej 
dochádzky a deti s dodatočne 
odloženým začiatkom plnenie 
povinnej školskej dochádzky. 
Ostatné podmienky prijímania 
detí určuje riaditeľka mater-
skej školy a po prerokovaní s 
pedagogickou radou školy ich 
zverejní na všeobecne prístup-
nom mieste. V apríli pribudne 
ešte ďalších 40 voľných miest 
v ZŠ Gessayova, kde otvoríme 
dve elokované triedy. Intenzív-
ne pracujeme aj na prípravách 
rekonštrukcie budovy na Vyše-
hradskej, kde by malo už v škol-
skom roku 2017/2018 nastúpiť 
približne 150 detí

Peter: - Nedávno sa v novi-

nách písalo, že budete stavať 

ďalšie výbehy pre psov. Kde  

a kedy?  

Starosta: - Po výbehoch na 
Wolkrovej a Holíčskej pripra-
vujeme ďalší na ploche medzi 
Vyšehradskou a Panónskou. Po 
odsúhlasení poslancami by sme 

výbeh mohli dať do užívania už 
tento rok v lete. Naším cieľom je, 
aby výbehy využívalo čo najviac 
chovateľov psov a verejná zeleň 
tak opäť mohla patriť hrajúcim sa 
deťom a chodníky slúžili na pre-
chádzky seniorov bez rizika získa-
nia „páchnuceho“ suveníra.

Alzbeta Kosinová: - Kedy 

sa otvorí plaváreň?  
Starosta: - Otvoriť môžeme 

plaváreň až po vybavení in-

teriéru (v súčasnosti výzva na 

predkladanie ponúk: http://

www.petrzalka.sk/miestny-
urad-a-organizacie/sportove-
zariadenia-petrzalky-s-r-o/), 
ale najmä po ukončení kolau-
dácie, ktorá práve prebieha. 
Otvorenie plavárne plánujeme 
v jarných mesiacoch. Zazname-
nali sme veľký záujem aj zo stra-
ny plaveckých klubov, preto sa 
budeme snažiť skĺbiť všetko do 
jedného celku tak, aby sme pre-
dovšetkým Petržalčanom mohli 
poskytnúť kvalitné možnosti 
športového vyžitia a relaxácie.

(tod)

Z online diskusie so starostom Petržalky V. Bajanom
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Miesto plné pravých príbehov 
Kúpele Trenčianske Teplice patria k najstarším a najnav-
števovanejším kúpeľom na Slovensku.

Každý, kto ich aspoň raz navštívil, vie, že toto miesto dý-

cha nezameniteľnou atmosférou. Dokazujú to tiež listy od 

návštevníkov, ktoré boli nájdené pri rekonštrukcii hotela 

Krym v roku 2015. Listy potvrdzujú, že každý pobyt v tých-

to kúpeľoch je jeden veľký zážitok. Príďte sa o tom pre-

svedčiť aj vy a prežite tu svoj vlastný a originálny príbeh.

A ak máte príbeh, ktorý sa vám spája s Kúpeľmi Trenčian-

ske Teplice, podeľte sa s nami o vaše spomienky a zážitky 

a hrajte o pobyt v hodnote 296 €! 

Súťaž trvá do 30. apríla 2016.

Viac informácií o súťaži nájdete na www.kupele-teplice.sk

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

Ponúkame Vám:

od 18 eur za pár

od 80 eur za kus

Záleží nám na tom, 
aby ste mali LACNÉ 

a zároveň DOBRÉ okuliare.

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

tel: 02/62 31 72 22

PETRŽALSKÉ NOVINY 
nájdete nás aj na facebooku!
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Vodné # ltre, Nerezové fľaše
www.nerezerove& ase.sk

JÁN POLÁK - vodoinštalá-

cie, údržba. Tel.: 0905 627 321  

ÚČTOVNÍCTVO - kvalitne 

a spoľahlivo. Tel.: 0910 960 376

KÚPIME byt v Petržalke, 

aj zadlžený. Tel.: 0917 708 319 

GLAZÚROVANIE VANÍ. 
Tel.: 0905 983 602

Každý utorok o 18:30 – 19:30 

v CIK CAK Centrum, Jiráskova 

3 môžeme pocítiť pravdu 

vo svojom vnútri, dosiahnuť 

vyrovnanosť a vnútorný pokoj. 

Sahadža Joga Slovensko.

KÚPIM za najvyššie ceny 
obrazy od významných sloven-

ských, českých a iných maliarov, 

starožitný nábytok, hodiny, 

porcelán a iné. Platím okamžite. 

Tel.: 032/65 284 92, 

0905 409 972. E-mail: 

najvyssie.ceny@gmail.com

ZŠ I pre žiakov NKS Vlaste-

necké námestie č. 1 prij-
me do školskej kuchyne 

pomocnú silu. Informá-

cie na tel. č.: 02 6241 2998

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka
 
12. 3. 2016 
Dušan  Sivý – Diana Lengyelová
Martin Madarász – Mgr. Barbara Baroňáková
Peter  Varhola – Mgr. Ivana Cicková
Jaroslav  Macher – Ľubica Vodislavská

Cirkevný sobáš

12. 3. 2016 
Ján  Matúšek – Tamara Kurtinová

prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

ŠIROKÝ SORTIMENT 
OKULIAROVÝCH RÁMOV 
AJ PRE DETI (AJ SILIKÓNOVÉ)

Značkový tovar za AKCIOVÉ CENY.

Vyšetrenie zrakovej ostrosti očným lekárom 
 ZADARMO (pri kúpe okuliarov). Tel.: 0911/237 232

Zľavy od 10 – 70 %.

AKCIA   na multifokálne 
okuliarové šošovky: - 20 %, -50 % 

a jeden pár (Varilux) zadarmo
– pri zakúpení okuliarov. 

Môžete navštíviť aj našu prevádzku 
Optik-prominent s. r. o., Odborárske nám.1, 
(Starý Avion) Bratislava – Staré mesto.

www.optikavion.sk
e-mail: prominent@chello.sk

OPTIKA

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 17€

Inzercia

V srdci nám bolesť zostala 

a tiché spomínanie. 

Dňa 23. 3. 2016 uplynú 4 roky od poslednej rozlúčky 

s našou mamičkou a babičkou

HELENOU SLAMENKOVOU
Spomíname s láskou.                 Dcéra Alžbeta, zať Jozef, vnučky Alžbeta a Janka
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• bez búrania, špiny a prachu

• žiadne stavenisko

• kvalitné materiály

• vždy odborná montáž

AKCIA: Ku každým dverám kľučka ZADARMO
VOLAJTE  0919 188 535

Obhliadka a poradenstvo ZADARMO

NOVÉ DVERE NA MIERU 
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?

RENOVÁCIA DVERÍ  a  ZÁRUBNÍ

európska jednotka v renováciách



18. 3. 2016 • 5PETRŽALSKÉ NOVINY

paralyzovala Bratislavu 

S A M O S P R ÁVA

Pribudne 
25 pracovných miest 
Stredisko sociálnych služieb Petržalka sa zapojilo 
do národného projektu Podpora opatrovateľ-
skej služby. O nenávratný 'nančný príspevok sa 
mohli uchádzať vybraní poskytovatelia opatro-
vateľskej služby, ktorí realizujú terénnu opatro-
vateľskú službu v zmysle príslušných zákonov. 
Petržalka v projekte uspela a ponúkne prácu  
25 opatrovateľkám.

Stredisku bude Implementačná agentúra Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR uhrádzať príspevok na výkon opat-

rovateľskej služby vo výške 507 eur za mesiac na opatrovateľku v 
pracovnom pomere. Podmienkou pre uhradenie nenávratného 
príspevku poskytovateľovi opatrovateľskej služby bude reálne od-
vedený výkon opatrovateľskej služby v požadovanom rozsahu a v 
súlade so zákonom o sociálnych službách, ktorý bol skontrolovaný 
regionálnym koordinátorom a naplnil všetky požiadavky uvedené 
v Zmluve o spolupráci. „Som veľmi rád, že tieto prostriedky môže 

čerpať aj Bratislava. Dlhodobo som kritizoval ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny v tejto veci, pretože som to považoval za 

diskrimináciu našich obyvateľov,“ dodal starosta Vladimír Bajan.   
Zmluvu o spolupráci uzatvorilo stredisko od marca 2016 do 

júla 2018, pričom výkon opatrovateľskej služby musí realizovať  
do apríla 2018. Schválených je 25 pracovných miezd. „Budeme 

sa snažiť  naplniť každý mesiac schválený počet opatrovateliek, 

a tým využiť +nančné prostriedky v čo najvyššej miere i napriek 

náročným zmluvným podmienkam, kedy počas dovoleniek, PN 

musí byť opatrovateľka zastúpená inou opatrovateľkou,“ dodala 
Soňa Chanečková, riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržal-
ka. Stredisko totiž nedisponuje dostatočným počtom opatrova-
teliek, ktoré sú potrebné na zabezpečenie opatrovateľskej služby  
u klienta a nieto ešte na zástup opatrovateľky zaradenej do pro-
jektu.               (tod)

Na záver prednášky pochválil 
Petržalku, že je to pekné a prí-
jemné sídlisko osadené v zeleni 
a žiadna betónová džungľa a vy-
zval žiakov, aby sa o túto krásu 
starali a chránili svoje životné 
prostredie. Všetkých zároveň 
pozval do svojej Rozprávkovej 
vtáčej záhradky.

Počas prednášky neustále ko-
munikoval so žiakmi – pýtal sa 
ich, čo vidia na fotografii alebo 
čo by urobili, keby stretli v lese 
medveďa – a po prednáške zas 
žiaci mohli dávať otázky jemu. 
Chodil medzi nimi s mikro-
fónom a dokonca si spoločne 
precvičili aj anglický jazyk, lebo 
otázky mu mali žiaci dávať v 
angličtine. Každý, kto správne 
odpovedal alebo dal zaujíma-
vú otázku, dostal od predná-
šajúceho malý darček – knihu, 
šiltovku, tričko, prívesok alebo 
náušnice – všetko s obrázkom 
jeho životnej lásky murárika 
červenokrídleho. Všetci žiaci a 
ich učitelia dostali peknú po-
hľadnicu, ktorú im pán Saniga 
po prednáške aj podpísal.

Miroslav Saniga je pracovní-
kom Ústavu ekológie lesa SAV, 
pričom pracuje na Výskumnej 

Miroslav Saniga – ve-
dec, imitátor, ochranca 

a milovník prírody – svojím 
rozprávaním na prvej tohto-
ročnej prednáške Petržalskej 
super školy zaujal viac ako štyri 
stovky šiestakov. Interaktívna a 
zábavnými príhodami oboha-
tená prednáška udržiavala deti 
v neustálej pozornosti. Autor 
predstavil život svojej celoži-
votnej lásky, drobného vtáči-
ka murárika červenokrídleho. 
Nepozná ho veľa ľudí, keďže na 
území Slovenska hniezdi v ne-
hostinnom skalnom prostredí 
len 30 párov. Prírodovedec sa s 
týmto operencom doslova „za-
snúbil“ už v siedmich rokoch 
a odvtedy sa venuje výskumu 
jeho života. Na každodennom 
živote malého operenca, pre-
mietaním nádherných foto-
grafií z prírody a rozprávaním 
krátkych príbehov zo svojich 
potuliek prírodou ukázal žia-
kom veľmi názorne súvislosti 
a vzťahy medzi neživou a ži-
vou prírodou na Slovensku. 
Na svoje si prišli aj tí, ktorí by 
chceli počuť aj hlasy týchto 
zvierat – Miroslav Saniga de-
ťom vyhovel aj v tejto oblasti. 

Inšpiruje svojou láskou 
k prírode  

stanici v podhorskej dedinke 
Staré Hory. Venuje sa výskumu 
živočíšnych spoločenstiev. Popri 
vedeckej práci sa na druhý plný 
úväzok nezištne venuje popula-
rizácii prírodovedy. Doteraz vy-
dal vlastným nákladom vyše 50 
populárno-vedeckých knižiek, 
publikoval vyše 2 000 článkov v 
časopisoch a takmer 4 000 jeho 
príspevkov odznelo v rozhla-
se. Prírodu nadovšetko miluje, 
čoho dôkazom je aj „Rozpráv-
ková vtáčia záhradka“, ktorú vy-
budoval vo dvore a záhradke ro-
dičovského domu v Liptovských 
Revúcach pod Veľkou Fatrou.

Text a foto: (mp)

Počas nastávajúcich sviatkov bude oproti ostatným dňom upravený 
aj odvoz odpadu.  

Odvoz odpadkov na Veľkú noc

harmonogram služieb OLO 
počas veľkonočných sviatkov 
je možné nájsť v priloženej 
tabuľke, ako aj na webstránke  
www.olo.sk           

(red)

foto: archív

ňa vo Vlčom hrdle 72, budú 25. 
3. aj 28. 3. zatvorené. Mimo tie-
to dni bude prevádzka zabez-
pečená podľa bežných otvára-
cích hodín. Oddelenie služieb 
zákazníkom bude zatvorené  
v pondelok 28. 3. Kompletný 

Na Veľkonočný pondelok 
nebudú odvážať zme-

sový komunálny ani triedený 
odpad. Spoločnosť Odvoz  
a likvidácia odpadu (OLO) pre-
súva odvoz odpadu z pondel-
ka 28. 3. na utorok 29. 3. Ďalšie 
odvozy sa uskutočnia vždy 
s jednodňovým posunom.  
V praxi to znamená, že bežný 
pondelkový odvoz bude až 
v utorok, utorkový v stredu, 
stredajší vo štvrtok, štvrtkový 
v piatok a piatkový bude v so-
botu, spolu so sobotným. Na 
Veľký piatok 25. 3. sa bude od-
pad odvážať bez zmien, podľa 
štandardného harmonogra-
mu. Zberný dvor na Starej 
Ivanskej ceste 2, ako aj Spaľov-
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Zápis prváčikov bude v apríli
Zápis detí do prvých tried ZŠ Bude 1. apríla (piatok) od 15.00  do 18.00 h
a 2. apríla (sobota) od 8.00 do 12.00 h.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť ho na 
plnenie povinnej školskej dochádzky. Ak má zákonný 
zástupca na území SR prechodný pobyt, musí oznámiť 
spádovej škole, že jeho dieťa bude plniť povinnú škol-
skú dochádzku mimo územia SR.

škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý 
pobyt (spádová škola).

 
o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľ-

 
-

posudzovať primeranú telesnú, psychickú a sociál-

-
-

-
-
-

 
a adresu zamestnávateľa.

-
via môžu splnomocniť fyzickú osobu na Slovensku, 

-
-

zákonný zástupca požiada riaditeľa školy o povolenie 
pre svoje dieťa navštevovať základnú školu v zahra-

spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky.
-

da riaditeľa školy o možnosť plniť povinnú školskú 
dochádzku mimo územia SR, táto škola sa stáva jeho 

o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo 
územia SR a dohodne so zákonným zástupcom ďal-

do krajiny pobytu zákonný zástupca prihlási dieťa do 
-

ako spádovú základnú školu. Riaditeľ zvolenej školy 
rozhodne o prijatí s prihliadnutím na umiestnenie 

-

oznámi zriaďovateľovi.

požiadať riaditeľa základnej školy o odklad povinnej 
školskej dochádzky o jeden školský rok, ak dieťa po 

-

-
-

-
tie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky aj 

-

-

Venujeme sa aj deťom 
so špeciálnymi potrebami

Intervencia a poradenstvo 
CŠPP sú konkrétne zamera-
né na posudzovanie školskej 
zrelosti detí so zdravotným 

znevýhodnením, individuálnu 
logopedickú starostlivosť zame-
ranú na rozvíjanie motoriky re-
čových orgánov, sluchové vní-

manie, diferenciáciu hlások a 
nácvik správneho dýchania pri 
reči, logopedickú starostlivosť 
– aj formou FONO programu, 

Radi by sme vám priblížili činnosť Centra špeciálnopedagogického po-
radenstva, ktoré funguje pri ŠZŠ s MŠ na Žehrianskej 9 v Petržalke. 
Jeho náplňou je raná starostlivosť od 3 do 6 rokov, predškolská prípra-
va, integrácia v základnej a strednej škole, integrácia na VŠ, ako i ďalšia 
príprava na povolanie (do 25 rokov) pre klientov z celej Petržalky a ši-
rokého okolia.

ktorý slúži na lepšie porozume-
nie reči. Súčasťou našej práce 
je aj stimulácia viacnásobne 
postihnutých detí, individu-
álna rehabilitácia, bazálna sti-
mulácia, stimulačné programy 
pre deti predškolského veku, 
predškolská príprava detí s od-
loženou školskou dochádzkou, 
kanisterapia, komplexná špe- 
ciálnopedagogická starostlivosť 
o integrované deti v základných 
a stredných školách, poraden-
stvo pri voľbe povolania žiakov 
so špeciálnopedagogickými 
potrebami, poradenstvo pri vy-
pracovaní skupinových preven-
tívnych programov pre žiakov 
ŠZŠ, OU, poskytovanie vhod-
ných kompenzačných pomôcok 
a zaškolenie v ich používaní, 
prehodnocovanie v účinnos-
ti a vhodnosti ich používania. 
Sprostredkúvame aj sociálno-
právne poradenstvo (odporú-
čania na ŤZP, opatrovateľský 
príspevok, školského asistenta), 
individuálne poradenstvo pre 
rodičov žiakov so špeciálnymi 
výchovnovzdelávacími potre-
bami, individuálne poradenstvo 
pre pedagogických zamestnan-
cov. Poskytujeme aj reedukáciu 
slabšie prospievajúcich integro-
vaných žiakov.

Cieľovou skupinou CŠPP 
sú klienti s mentálnym, slu-

chovým, telesným postihnutím, 
s narušenou komunikačnou 
schopnosťou, žiaci so zdravot-
ným znevýhodnením, s per-
vazívnymi vývinovými poru-
chami - autizmus, Aspergerov 
syndróm, Downov syndróm, 
DMO, viacnásobné postihnu-
tia. 

V prípravnom ročníku ŠZŠ 
Žehrianska odborní pedagó-
govia dieťa dôsledne pripravia 
na školský režim, poskytnú lo-
gopedickú starostlivosť, uplat-
ňujú stimulačné programy, za-
bezpečujú individuálny prístup 
v kolektíve triedy s počtom 4 
až 8 žiakov. Problémy dieťaťa sa 
riešia v spolupráci so školským 
psychológom a špeciálnym pe-
dagógom, zaškolenie v príprav-
nom ročníku je bezplatné, škola 
má školský autobus, ktorý deti 
vozí ráno do školy. Dieťa môže 
v odpoludňajších hodinách na-
vštevovať školský klub detí, zá-
ujmové krúžky, stravovanie je 
zabezpečené v školskej jedálni.

Novinky
Činnosť poradne sme obo-

hatili o novú aktivitu - rodi-
čovskú skupinu. Prvé stretnu-
tie sa konalo v januári. Rodičia 
detí zo ŠMŠ Žehrianska sa 
stretli v priestoroch špeciálno-
pedagogickej poradne spolu s 
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do ktorej dieťa predtým zapísal.

 

Základná škola Budatínska 61, 
851 06 Bratislava

Základná škola Černyševské-
ho 8, 851 01 Bratislava

Základná škola Dudova 2, 851 
02 Bratislava

Základná škola Gessayova 2, 
851 03 Bratislava

Základná škola Holíčska 50, 
851 05 Bratislava

Základná škola Lachova 1, 
851 03 Bratislava

Základná škola Nobelovo 
námestie 6, 851 01 Bratislava

Základná škola Pankúchova 
4, 851 04 Bratislava

Základná škola Proko)evova 
5, 851 01 Bratislava

Základná škola Tupolevova 
20, 851 01 Bratislava

Základná škola Turnianska 
10, 851 07 Bratislava

(red)

jej zamestnancami (psycholo-
gičkou, liečebnou pedagogič-
kou, špeciálnou pedagogičkou 
a logopedičkou). Stretnutie 
bolo zamerané na vzájomné 
spoznanie sa a výmenu skúse-
ností. Rodičia si stanovili témy, 
ktoré ich najviac zaujímajú, ako 
napr. dostupnosť zdravotnej 
starostlivosti, kde nájsť dobré-
ho zubného lekára pre deti so 
špeciálnymi potrebami, mali 
záujem o informácie z oblas-
ti podpory štátu, na čo všetko 
majú nárok. Rodičia si vymeni-
li aj veľmi praktické rady, cen-
né skúsenosti, ktoré rodinám 
a deťom môžu pomôcť zvýšiť 
kvalitu ich života (špeciálne 
upravené pomôcky – bicykle, 
príbory, dostupná odborná li-
teratúra, voľnočasové aktivity 
a pod.). Stretnutie sa nieslo vo 
veľmi príjemnej a otvorenej 
atmosfére. Veríme, že budeme  
s rodičmi aj naďalej zdieľať spo-
ločnú svojpomocnú skupinu. 

Okrem tejto aktivity máme 
tiež nové možnosti v oblas-
ti priestorového vybavenia.  
V tomto polroku sme otvorili 
novú vyšetrovaciu miestnosť a 
priestory diskrétnej a pohodl-
nej čakárne pre rodičov, ktorá 
je dostupná hneď od vrátnice 
školy. V čakárni si môžu rodi-
čia preštudovať aktuálne ma-

teriály a informácie na násten-
kách. Keďže žiakmi našej školy 
a klientmi našej poradne sú aj 
deti s pervazívnymi vývinový-
mi poruchami a poruchami po-
zornosti, bolo potrebné zriadiť 
okrem klasickej miestnosti aj 
menej podnetnú vyšetrovaciu 
miestnosť. V tejto miestnosti 
deti nerozptyľuje veľký priestor, 
výrazné farby ani množstvom 
pomôcok. Takto štruktúrovaný 
priestor im umožňuje koncen-
trovať sa na zadávané úlohy. 
Keďže je priestor vybavený aj 
logopedickým zrkadlom, je 
možné v ňom vykonávať aj in-
dividuálne logopedické inter-
vencie. 

Nájdete nás na Žehrianskej 
9, v budove špeciálnej základnej 
školy. Na internetovej stránke 
www.szszehrianska.sk je uve-
dená prehľadná mapka. Môžete 
nás taktiež kontaktovať na tel. 
čísle 02/63 53 20 84, alebo mai-
lom na cspp.zehrianska@gmail.
com. Čakacie doby na vyšetre-
nie v našom zariadení nepresa-
hujú lehotu 2 týždňov. 

Pred vyšetrením 
Podmienkou prijatia die-

ťaťa do starostlivosti CŠPP je 
potvrdenie diagnózy/odporú-
čanie špeciálnopedagogickej 
starostlivosti od pediatra ale-

bo iného odborníka z oblasti 
zdravotníctva. Celý proces 
sa teda urýchli, ak už na naše 
prvé stretnutie prinesiete re-
levantné lekárske správy. Pri 

požiadavke o vyšetrenie ško-
lopovinných detí je taktiež 
potrebné aby škola vyplnila 
prihlášky na špeciálnopedago-
gické a psychologické vyšetre-

nie, ktoré nájdete na interne-
tovej stránke ŠZŠ Žehrianska,  
v dolnej časti sekcie CŠPP. 

kolektív pracovníčok CŠPP 

pri ŠZŠ Žehrianska 9

Deti zo Školského klubu v Základnej škole 
Pankúchova 4 sa zúčastnili na veľmi zau-
jímavom popoludní. Medzi deti prišli ne-
vidiaci Juraj a Marek s vodiacim psíkom 
Argusom. Sprevádzala ich pani Petra, ktorá 
im robila asistentku. Rozprávali nám o ži-
vote nevidiaceho človeka, o tom, čo všetko 
nevidiacich každý deň sprevádza. Vysvetlili 
nám, že aj nevidiaci môžu viesť plnohod-
notný život. Môžu športovať, napr. bicyklo-
vať na tandemovom bicykli. Dokonca môžu 
aj lyžovať takým spôsobom, že nevidiaci ide 
druhý a ten, kto ho naviguje, ide pred ním a 
hovorí mu, kadiaľ má ísť. 

 

 

Viktória Limpárová, 

V. D, ŠKD pri ZŠ Pankúchova 4

O živote nevidiacich
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Vzácna návšteva z Nemecka

Asociácia odborných pra- 

covníkov sociálnych slu- 

žieb (AOPSS) vznikla v apríli 
2013 na podporu vzdelávania 
a výchovy v oblasti sociálnej 
práce a sociálnych služieb  
a združovania odborných pra-
covníkov pracujúcich v zaria- 
deniach sociálnych služieb 
alebo v domácej starostlivos-
ti. Pracovníci strediska sú 

platnými členmi AOPSS  

a riaditeľka strediska Soňa 

Chanečková aj jeho spoluza-

kladateľkou. 

Jedným z nástrojov pracov-
ných aktivít Asociácie sa stala 
Akadémia vzdelávania a výs-

kumu v sociálnych službách, 
ktorá bola otvorená 6. februá-
ra 2014 pod záštitou Ministra 
práce sociálnych vecí a rodiny. 
V súčasnosti spravuje 8 vzde-
lávacích kurzov akreditova-
ných na MPSVR SR, menšie 
vzdelávacie aktivity a realizuje 
projekty doma aj v zahraničí. 

Ďalším väčším projektom 
AOPSS je príprava Inštitútu 

opatrovania Moniky Kroh- 

winkel. Opatrovateľky na 
Slovensku nemajú dostatočné 
profesionálne vzdelanie, ktoré 
by zaručovalo odbornú sta-
rostlivosť pri lôžku.

Kto je profesorka Monika 
Krohwinkel ?

Narodila sa v roku 1941  
v Hamburgu. Pôvodným po-
volaním je sestra a pôrodná 
sestra s ukončeným vzdelaním 
v Nemecku a v Anglicku. Vy-
študovala vedný odbor oše-
trovatestvo - opatovateľstvo  
a pedagogiku v Manchestri. 
Pracovala ako sestra a neskôr 
bola pedagogickým pracovní-
kom pre opatrovateľskú prax 
a ošetrovateľsko – opatrova-
teľskú pedagogiku, vedu a vý-
skum. Realizovala výskumný 
projekt „Komplexný opatro-

vateľský proces na príklade 

starostlivosti o klienta po 

mŕtvici.“ V roku 1988 sa stala 
vedúcou oddelenia výskumu 
Agnes – Karl inštitútu ošet-

rovateľstva a opatrovateľstva.  
V roku 1993 sa stala prvou 

profesorkou pre výskum oše-

trovateľstva a opatrovateľstva 

v Nemecku. Zároveň prevzala 
poradenskú činnosť pri rozvoji 
profesionálnej ošetrovateľsko - 
opatrovateľskej starostlivosti, 
účasť vo výboroch a pracov-
ných skupinách vo výskume 
na národnej a nadnárodnej 
úrovni. V súčasnosti je eme-
ritnou profesorkou na Evanje-
lickej odbornej vysokej škole  
v Darmstadte v Nemecku. Pa-
trí k najznámejším vedeckým 
osobnostiam opatrovateľstva 
v západnej časti Európy. Viac 
ako tridsať rokov sa venovala 
výskumu a prepojeniu opatro-
vateľskej a ošetrovateľskej pra-
xe s teóriou.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka koncom februára navštívili  
prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb  
Mária Kovaľová a profesorka Monika Krohwinkel z Nemecka. 

Podľa „Modelu procesu ak-

tívneho opatrovania“ Moniky 
Krohwinkel pracujú dnes už ti-
sícky zariadení sociálnych slu-
žieb najmä v Nemecku, Švaj- 
čiarsku, Rakúsku, Luxembur-
sku, Belgicku a v Holandsku. 
Na Slovensku tento model 

implementuje spoločnosť 

Tabita, s.r.o., ktorá ho modi-
fikuje na legislatívne a spolo-
čenské prostredie Slovenska  
a garantuje jeho správnosť  
a aktuálnosť. V súčasnosti ho 

má u nás viac ako 50 posky-

tovateľov sociálnych služieb. 

Prvé výnimočné stretnutie 
na Slovensku sa uskutočnilo 
od 17. do 22. februára a pani 
profesorka hosťovala v priesto-
roch Akadémie vzdelávania  

a výskumu v sociálnych služ-

bách v Holíči. Počas svojho 
pobytu sa podelila o svoje trid-
saťročné skúsenosti s lektorka-
mi Akadémie a s pozvanými 
hosťami na internom dvoj- 
dňovom seminári a stredisko 

bolo pri tom. 

V nedeľu, 21. februára na-
vštívila Stredisko sociálnych 

služieb Petržalka na Mlynaro-

vičovej ulici. Návšteva bola veľ-
mi zaujímavá, pretože jej Model 
aktívneho opatrovania bol za-
vedený do tohto zariadenia ako 
prvého na Slovensku. 

Nízke finančné ohodnotenie, 
ťažká fyzická aj psychická práca, 
nízky sociálny status povolania 
postupne spôsobujú, že v za- 
riadeniach sociálnych služieb 
nielenže chýba kvalifikovaný 
personál, ale dnes už aj nekvali-
fikovaný personál. Výnimočnosť 
a jedinečnosť človeka si vyžadu-
je individuálny prístup ku klien-
tovi. Vychádzajúc z doterajších 
skúseností vidíme naliehavú po-
trebu doplniť vzdelanie našich 
opatrovateľov a opatrovateliek, 
preto je spolupráca s AOPSS 
pre Stredisko veľmi prospešná 
a dôležitá. Je nevyhnutné, aby 
odborný personál vedel svoje 
„remeslo“ vykonávať nielen zru-
čne, ale aj odborne správne. 

Text a foto: (sch)

  

Myšlienka osloviť riaditeľ-

ku a klientov Domova 

tretieho veku na Poloreckého 

ulici, aby chodievali čítať de-

ťom do materskej školy vznik-

la potom, čo sa materská 

škola zapojila do kampaní OZ 

Celé Slovensko číta deťom. 

Najprv si počas týždňa, kedy 

deti oslavovali MDD, našli čas 

rodičia detí a herec Martin 

Mňahončák, potom v rámci 

týždňa Celé Slovensko číta 

deťom aj na Mikuláša, kedy 

medzi deti okrem rodičov 

prišla napr. speváčka Misha 

a populizátor detských kníh 

a kníhkupec Tibor Mrkvička 

Hujdič. „Potom sme oslovi-

li pani riaditeľku Palúchovú  

a dohodli sa na pravidelnej 

a dlhodobej spolupráci. Pani 

učiteľky v jednotlivých trie-

dach síce pravidelne deťom 

počas popoludňajšieho od-

počinku čítajú rozprávky, ale 

pre deti je vždy zaujímavým 

spestrením, keď príde niekto 

Rozprávky škôlkarom čítajú seniori
Petržalský projekt Reťaz skúseností – most generácií, ktorý realizovala sa-

mospráva s 0nančnou podporou Nadácie Orange v roku 2012 stále žije  

a seniori spolu so školákmi budujú nové prepojenia v podobe spoločných 

zážitkových aktivít a rôznych podujatí.    

cudzí. Privítajú ho ako návšte-

vu, pripravia vlastnými rúčka-

mi milý darček ako poďakova-

nie,” pochvaľuje si projekt  Soňa 

Hanzalová, riaditeľka Materskej 

školy Bulíkova 25. Deti si pri 

počúvaní rozprávok rozvíjajú 

fantáziu, budujú vzťah k sloves-

nému umeniu a tie zvedavejšie 

sa napríklad stihnú s deduškom 

alebo babičkou porozprávať. 

„Mali sme tu dokonca babič-

ku, ktorá deťom aj zaspievala. 

Príležitosť, kedy sa pri čítaní 

môžu stretnúť príslušníci naj-

mladšej a najstaršej generácie 

považujem za krásnu a veľmi 

prospešnú pre obe zúčastnené 

strany,” dodáva. Starkým často 

príde vhod zmeniť prostredie  

a navštíviť radostnú a hravú 

materskú školu a najmä jej zve-

davých detí.

Seniori z Domu tretieho veku, 

ktorého zriaďovateľom je hlav-

né mesto, prichádzajú v rámci 

medzigeneračného projektu  

s názvom Rozprávkovo. Starký, 

starká, prečítaj nám rozprávku! 

za deťmi každú stredu. Biblio-

terapia, teda čítanie kníh ako 

forma terapie, má veľký vplyv 

pri liečbe a podpore psychické-

ho zdravia klienta. Okrem toho 

prináša aj nové informácie, na-

pomáha osobnostnému rozvo-

ju a formuje ľudskú osobnosť. 

Biblioterapiu realizuje Dom 

tretieho veku okrem čítania 

deťom v materskej škole aj čí-

taním kníh pri lôžku imobilné-

ho klienta priamo v zariadení, 

spoločnými stretnutiami v Lite-

rárnej kaviarni, v rámci predná-

šok a programov v Petržalskej 

knižnici. Klienti majú možnosť 

požičať si zaujímavú literatúru 

aj v knižnici zariadenia. „Je to 

veľmi účinná forma terapie, 

ktorá pôsobí nielen na myslenie 

človeka, jeho celkové vnímanie 

sveta, cítenie, prežívanie, ale 

v konečnom dôsledku pozitív-

ne vplýva aj na správanie sa  

k sebe a svojim blízkym“ uzav-

rela riaditeľka Domu tretieho 

veku Daniela Palúchová. 

(tod)
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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

PREDÁM LACNO PC INTEL CELERON, 

E 3400@2,6 GHz, 1,96 GB RAM, 60 GB + 90 Gb = 150 GB pa-

mäť. Cena: 200 € (pôvodná cena 500 €) Info: 0905 273 414

Kto vyhral? 
V našej súťaži o dva lístky do divadla La Komika 

na predstavenie Bohyňa vo vani sme spomedzi správnych od-

povedí na otázku: Kto vyhral voľby v Petržalke? (správna odpo-
veď – SaS, 25,74 %), vyžrebovali Michala Krčulu. Blahoželáme!

Redakcia

Naša súťaž

–SINCE 1987–

dealer

...

FOTOGRAFOVANIE
fotoateliér v Bratislave  svadby - deti - oslavy

0905 623 012 fotograf-svadba.sk
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Každá doba má svoje zaklínadlá. Zaklínadlo je preto za-
klínadlom, že sa o ňom nepochybuje, ale že sa ním zaklí-
na raz zjavená pravda. Až keď je zjavená pravda odkliata, 
stane sa skutočnou pravdou. Skutočná pravda vždy čaká na 
svojich Sitnianskych rytierov.

Okamih po voľbách  

Štát či republika?

Ako je známe, minulosť vlastného 
národa, okrem historikov často 

prezentujúcich naše nedávne dejiny 
podľa vlastného politického videnia 
a cítenia, väčšinu Slovákov dlhodobo 
neuchvacuje. Filozofovať ani škriepiť 
sa s odborníkmi, či štátny útvar, o kto-
rom je reč, bol alebo nebol na zákla-
de určitých daností, najmä právnych, 
etických, spoločenských, ako politické 
zriadenie republikou alebo nie, je zby-
točné. A tu je pres zakopaný – v názve, 
s ktorým sme sa v týchto dňoch stre-
távali v rôznych obmenách.        

Zrejme si už každý všimol, že jed-
notlivci vojnový štátny útvar na území 
Československej republiky, zrodený 
pod tútorstvom fašistického Nemecka 
raz označujú názvom Slovenský štát, 
inokedy zasa ako Slovenská republika. 
K tomu sa pridávajú i mnohí majstri 
písaného slova, ktorí rozpoltení napí-
šu slovenský v tvare prídavného mena  
s malým es, inokedy zasa s veľkým 
počiatočným písmenom, pretože ide 
o vlastné meno. Nič proti tomu, každý 
má právo na vlastný názor, každý si 
môže vybrať z historických faktov, čo 
mu vyhovuje. To však neznamená, že 
názov rozporuplného štátneho útva-
ru si bude každý prispôsobovať podľa 
záujmu o politický dosah na poveda-
né alebo napísané. Vynechajme okol-
nosti, ktoré rozbitiu suverénnej Česko-
slovenskej republiky a vzniku nového 
štátneho útvaru na území rozpadáva-
júcej sa Európy, predchádzali. Pozri-
me sa na fakty, ktoré asi nie je ťažké 
si overiť. Pokiaľ je známe, Slovenský 
štát uzrel svetlo sveta vyhlásením 
samostatnosti Snemom Slovenskej 
krajiny 14. marca 1939, aby sa prijatím 
Ústavy od 21. júla 1939 štátoprávne 
usporiadal ako Slovenská republika.  
V prípade, ak niekto špekuluje nad o:-
ciálnym názvom, stačí si pozrieť naprí-
klad dobové školské vysvedčenia ale-
bo známky či napríklad bankovky, na 
ktorých spočiatku bola Českosloven-
ská republika pretlačená na Slovenský 
štát, nová emisná banka však už tlačila 
bankovky Slovenskej republiky. 

Tak si myslím, že vtedajšia adminis-
tratíva azda vedela, ako sa o:ciálne 
nazýva štátny útvar, ktorý riadi. Pre-
ferovať prvotný názov Slovenský štát 
pred o:ciálnym názvom Slovenská 
republika len preto, aby nevznikalo 
riziko nežiaduceho spájania so sú-
časnou Slovenskou republikou, je iba 
pridávaním ďalšieho kalu do klam-
stiev, ktorými naša politická história 
prekypuje.

Jaroslav Gründler

Naša doba má tiež svoje 
obľúbené zaklínadlo. 

Jedno z nich je osobitne per-
f ídne, hoci vyzerá na prvý 
pohľad ako zjavená pravda. 
Toto zaklínadlo podvedome 
vyvoláva až medzigenerač-
né nepriateľstvo: starým už 
nepatrí úcta, starí sú poten-
ciálni príživníci, prísavky, ak 
niečo neurobíme, budú na 
nás, mladých, cudzopasiť. To 
obľúbené zaklínadlo znie: bu- 
dúcnosť je problematická, 
lebo starých ľudí bude veľa  
a mladí ich nedokážu uživiť, 
a preto nám, mladým, nema- 
jú do budúcnosti čo kecať. 
Pred voľbami sa po fejsbúku 
šírila fotografia pani Márie 
– takej už na pohľad ne-
kompetentnej osoby, ktorá 
ide pokaziť mladým svetlé 
zajtrajšky...   

Sú budúci starí ľudia na- 
ozaj takým bremenom?  
Tkvie podstata problému  
v ich množstve? 

Poďme spolu počítať: ako 
bude vyzerať staroba tých, 
ktorí si začali ukladať do svo-
jej dôchodcovskej spoloč- 
nosti počas aktívneho života 
„svoje“ peniaze? Pripusťme, 
že keď pôjdu do penzie, bu- 
dú milionári. Môžu sa tešiť 
na „švajčiarsky dôchodok“? 
Prvé penzie si už ľudia od 
svojich správcovských spo-
ločností kupujú – a nestačia 
sa čudovať...

Je vždy milión miliónom? 
Prostá pravda znie: dôležité 
nie je množstvo uložených 
peňazí, ale čo si za povestný 
milión možno zadovážiť. Ak 
ľudia v produktívnom veku, 
ktorých bude o polovicu 
menej ako seniorov, dokážu 
vyrobiť kilogram chleba za 
menej peňazí, ako to doká-
žeme dnes, spokojne uživia 
aj dvojnásobný počet sta-
rých. No ak bude kilogram 
chleba dvakrát drahší, budú-
cim seniorom nepomôže ani 

ich usporený milión. Prečo  
o tom nikto nehovorí? 

Problém teda nie je  
v množstve „starých“ a „mla- 
dých“, len v efektivite všet-
kých segmentov spoloč-
nosti. Kto však môže dnes 
zaručiť efektivitu budúcej 
spoločnosti? Kto zaručí zla-
tý vek istoty? Mladí ľudia do 
22 rokov v aktuálnych voľ-
bách stavili na protest: tvo-
ria 70 percent voličov Ľudo-
vej strany Naše Slovensko. 
Jeden slovenský denník uve- 
rejnil ešte pred voľbami po-
litické preferencie stredo-
školákov: tiež zvíťazil Ma-
rián Kotleba, hneď za ním 
bol slovenský ali Paša, ktorý 
žije v polygamii s ôsmimi 
ženami...

Cui bono, komu na pro-
spech je teda opakovanie 
zaklínadla, že mladí sú tí, 
čo majú výsadné postavenie 
v spoločnosti? Že starých 
bude veľa a mladí ich nedo-

 Tak si myslím kážu uživiť? Predovšetkým 
tým, ktorí z toho profitujú. 
Spomeňme si na tú vraj 
skvelú reformu penzijného 
systému: až po hrob pove-
die linka medzi tými, ktorí 
boli úspešní v aktívnom ži-
vote a medzi tými, ktorým 
dopriate nebolo – naprí-
klad medzi slabo zarábajú-
cimi zdravotnými sestrami 
a vynikajúco zarábajúcimi 
bankovými úradníčkami...

Vo vírení bubnov novo-
dobých mediálnych šama-
nov (tzv. analytikov) kritic-
ký hlas nepočuť.   

Nečudo, že majetkovo 
dobre zabezpečená vrstva 
slovenskej spoločnosti tlies- 
ka propagandistickému dis-
kurzu, ktorý rozbíja spoloč-
nosť. Má z toho prospech. 
Čudné je, že nepočuť zre-
teľne a kvalifikovane hlasy 
tých nemajetných – na- 
priek tomu, že je ich omno-
ho viac, ako tých zabezpe-
čených. Ešte stále sa ľuďom 
nedostalo z uší do vedo-
mia, že koniec „rovnostár-
stva“ znamená aj koniec 
budovania rovnako dobrej 
„spoločnosti pre všetkých“ 
a že voliť neznamená fandiť 
„svojim“ a nenávidieť tých 
druhých?

Gabriela Rothmayerová

Dlho som váhal. či sa mám k tejto problematike vyjadriť. Pretože sa to týka viace-
ro ľudí a viem, že zdieľajú podobný názor ako ja, rozhodol som sa napísať. 

Kde sa stratila logika a sedliacky rozum?

Pred dvoma rokmi som 
sa dopočul, že držite-

lia zlatej Jánskeho plakety 
môžu využívať MHD v Bra-
tislave zadarmo. Zadarmo 
to však nebolo, pretože som 
si musel nezmyselne vyba-
viť preukaz, ktorý ma stál 
asi 6 eur. Stačilo by azda pri 
kontrole revízorovi ukázať 
preukaz držiteľa plakety  
s občianskym preukazom. 
Veď oni tiež vedia čítať. 
Toľko peňazí som v MHD 
za rok neminul, aj keď som 
si kupoval lístky. 

Koncom minulého roka 
som poctivo navštívil kan-
celáriu dopravného podni-
ku a chcel som si na ďalší 
rok predĺžiť platnosť mojej 
„plakety“. A teda aj možnosť 
využívať bezplatne služby 

MHD Bratislava. Keď sa ma 
pani, ktorá mala v tom čase 
službu, spýtala, či mám dia-
mantovú Jánskeho plaketu, 
trochu ma to prekvapilo. 
Hrdo som však odpovedal, 
že mám. Otázkou, či ju 
mám pri sebe, ma zaskočila. 
Na čo? Veď mám preukaz!  
O tom, že pán primátor 
nariadil, že výhody pri vyu-
žívaní MHD budú mať iba 
držitelia diamantovej pla-
kety som nevedel. A nebude 
to bezplatne! Musia zaplatiť 
okolo 26 eur! 

Som hrdý na to, že mi 
bolo dopriate získať také 
ocenenie, ako je diamanto-
vá Jánskeho plaketa. Mám 
97 bezplatných odberov 
krvi a plazmy. Je to takmer 
50 litrov! Pri zlatej plakete 

je to takmer 20 litrov! Ne-
chápem postoj primátora 
a mestských poslancov, že 
prijali takéto nezmysel-
né nariadenie. Asi nikto  
z nich takéto množstvo 
krvi nedaroval.

Podľa môjho názoru by 
mali byť dané výhody zá-
konom pre držiteľov zlatej 
a diamantovej Jánskeho 
plakety. Napríklad „zlatý“ 
bezplatné využívanie MHD 
na celom Slovensku a „dia-
mantový“ všetku dopravu 
na Slovensku zdarma! Nad 
tým by sa mali zamyslieť 
aj naši zákonodarcovia.  
A žiaden preukaz! Veď 
teraz MHD povýšila tzv. 
električenku na občiansky 
preukaz. Aj vek nad 70 ro-
kov, kedy vám prislúcha-

jú výhody pri cestovaní, 
musíte preukázať elektri-
čenkou. Poslanci, policajti  
a ďalší vyvolení si tiež mu-
sia vybaviť električenku? 
Alebo im stačí služobný 
preukaz? 

Rád by som požiadal 
primátora, nech povie ve-
rejnosti, na základe čoho 
prijíma takéto rozhodnu-
tia. Kto mu radí? Mne sa 
zdá, že najprv reže a potom 
bude merať, ako hovorí ľu-
dová múdrosť. Zaujímalo 
by ma, aký je čistý prínos 
do rozpočtu mesta za tieto 
električenky. Náklady na 
výrobu preukazov asi ne-
boli malé. Zaplatili to však 
dôchodcovia zo svojich 
dôchodkov.

Ladislav Cigánek
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Touto vetou sa začína jed-
na z najslávnejších adap-

tácií románu Tennesseeho 
Williamsa Električka zvaná 
Túžba. Autor ním získal Puli-
tzerovu cenu a fi lmové spra-
covanie diela štyroch Osca-
rov. Odvtedy uplynul dlhší 
než polstoročný čas. 

My si na ňu počkáme...
Je to Bratislava, a v nej Petr-

žalka, a bolo to minulý týždeň 
na Jungmannovej ulici, na no-
vučičkej, ešte „nepoužitej“ za-
stávke budúcej električky. Pod 
prístreškom sedí na lavičke 
mladá žena, na kolenách má 
dieťa, vedľa nich „zaparkova-
ný“ kočík. Nakláňa sa k diev-
čatku, niečo jej hovorí. Sú tu 
dve, samé, samučičké. Podí-
dem bližšie. Oslovím ich. „Ale 
najskoršia električka pôjde v 
máji, možno až v lete...“ Mladá 
žena zdvihne hlavu, usmeje sa 
a povie: „Nevadí, my si na ňu 
počkáme!“

 
Sídlisko - stavenisko 
a nádej v istote

Tá bezstarostnosť, toľ-
ká nádej, ba istota mamičky 
dva a polročnej dcérky, ro-
dáčky z Trstenej, ktorá prišla 
do Bratislavy pred desiatimi 

rokmi, aby sa ako rodina za-
bývali v našej Petržalke, mi 
pripomenula epizódy spred 
troch - štyroch desaťročí, keď 
sme my prichádzali ako prví 
osídlenci do Petržalky. Keď 
v nej takmer nič nebolo okrem 
panelákov a jednej telefónnej 
búdky pre 50 - 100 tisíc oby-
vateľov. Aj vŕzgajúce a poru-
chové autobusy jazdili pravi-
delne – nepravidelne. Tiež nie 
všade. Ak sme z nich vystúpili 
na druhom brehu Dunaja, 
v meste, boli sme nespochyb-
niteľne identifi kovaní podľa 
počasia – mali sme zaprášenú 
alebo zablatenú obuv. Tak sa 
menila aj legenda o stvorení 
sveta, že kým človeka Boh 
stvoril z hliny, potom Petržal-
čana z prachu... A bolo! 

Prečo idem takým oblú-
kom na tému dokončenia 
I. etapy trate električky zo Ša-
fárikovho námestia v Starom 
meste cez „nový“ Starý most 
do Petržalky na Bosákovú uli-
cu, ba ešte ďalej až na zastáv-
ku Jungmannová, kde práve 
sedí mladá mamička s dcér-
kou? Že kolaudovanie ani nie 
dva a pol kilometrovej trate 
budúcej električky, ktorá len 
toť, 16. februára, absolvovala 
na nej prvú technicko-bez-

pečnostnú skúšku, jazdu, je 
vo vyjadrení mladej mamičky 
pokračujúcim generačným 
posolstvom túžby a nádeje, 
len v inom čase. Dočkať sa 
električky. Ako ďalší dátum 
a skutok dejín Petržalky. Lebo 
aj my sme ešte nedávno s rov-
nakou nádejou, trpezlivos-
ťou a povedzme neskromne, 
i skromnosťou, čakali a túžili, 
čo v Petržalke raz bude, čo do 
nej príde – a priam s istotou 
sme vedeli, že to raz bude, 
raz príde. Že sa oplatí na tú 
chvíľu čakať, nenáhliť sa, hoci 
(videli sme na našich deťoch), 
život okolo nás a my v ňom 
každým dňom utekal. Nevadí, 
počkáme si, tiež sme odpove-
dali tým, ktorí čudácky krútili 
hlavami nad našimi osudmi, či 
až trestom bývať „v tej Petržal-

i keď len tri či štyri zastávky. 
Hovorí sa o máji, júni, lete... Ak 
som na titulnej strane tohto 
čísla uviedol, že 31. marec 2011 
bol tým „svetelným dňom“, 
kedy sa rozhodlo v mestskom 
zastupiteľstve o bytí a nebytí, o 
električke v Petržalke, patrí sa 
aj po piatich rokoch poďakovať 
37 mestským poslancom, ktorí 
v prítomnom počte všetci hla-
sovali ZA. Z nich 10 poslancov 
zastupujúcich Petržalku. Oso-
bitne patrí vďaka poslancom 
petržalského miestneho za-
stupiteľstva za podporu. Bez 
vkladu oboch zastupiteľstiev 
by to bolo ťažšie, ak by vôbec 
čosi bolo. 

Bolo to volebné obdobie 
vzájomnej propetržalskej zho-
dy. Ale tiež i neúnavnosti, pre-
sviedčania, spoločného ťahu 
primátora Milana Ftáčnika a 
starostu Vladimíra Bajana. Ne-
mali to jednoduché, električka 
mala a stále ešte má, a zrej-
me i bude mať nemálo odpor-
cov, mudrlantov, samozva-
ných odborníkov – amatérov. 
Len s námahou vyslovujem aj 
prudšie označenie – zlomy-
seľníkov, hlupákov a škodcov, 
ktorí znechucovali, znevažo-
vali, odhovárali a ohovárali, vy-
pisovali kade tade sťažnosti aj 
udania, ba sa tým na sociál-
nych sieťach aj vystatovali, 
ako to tomu či onomu „nalo-
žili“, čo prekazili, čomu podľa 
nich „zabránili“. Niekto až – 
do Bruselu či v Bruseli... Nech 
je preto súdržnosť a ozaj-
stná petržalskosť vtedajších 
poslancov mestského a miest-
neho petržalského parlamentu 
odkazom súčasným poslan-
com. Je prečo. Petržalka to 
bude potrebovať a od nich vy-
žadovať. Pred nami je II. eta-
pa trate električky. Je dlhšia 
a končí až v Janíkovom dvore. 
(Viac a bližšie na str. 12-13)

Rudolf Gallo

foto: archív PN

ke“. Lebo slovo žiť si vtedy nik 
netrúfal hoci len zo zdvorilosti 
vysloviť. A nevedeli, že my na-
ozaj žijeme, aj práve tým čaka-
ním... Ak k tomu došlo, tak sme 
sa svojsky, tak petržalsky, tešili, 
že po činžiakoch pribúdajú 
školy, škôlky, jasle, zdravotné 
strediská, otvárajú sa provizór-
ne či trvalé obchody, obchodí-
ky, kultúrne strediská, že fun-
gujú aké - také služby, robia sa 
cesty, upravujú chodníky, sta-
vajú autobusové zastávky. Ba 
i pribúdajú telefónne búdky na 
styk s ostatným svetom tam, za 
Dunajom. Veď predsa Petržal-
ka, sídlisko - stavenisko... 

Tak sme ten čas vyčkali 
Aj električkový. Bol a je dlhý, 

s prevahou nudný, hoci v istých 
chvíľach a situáciách turbu-
lentný, konfl iktný. Roky bol len 
v slovách, koncepciách, ktoré 
ako vznikali, tak aj náhlivo za-
nikali, bez viditeľných skutkov. 
Až tak, že sa Petržalčan, miest-
ny i mestský poslanec Oliver 
Kríž nerozpakoval použiť i ta-
kéto prirovnania: Transsibír-
ska magistrála, najdlhšia že-
lezničná trať na svete meria 
9 288 km, vedie z Moskvy do 
Vladivostoku a stavali ju 25 ro-
kov; Pacifi cká železnica, ktorá 
prepojila východné pobrežie 
(Atlantik) so západným po-
brežím (Pacifi k) merala zhruba 
2 850 km a jej výstavba trvala 
6 rokov. A o koľajovom systéme 
v Petržalke s úsekom 7,8 km
sa diskutuje už 40 rokov... 

Ale: I. etapa už existuje, Sta-
rý most i trať sú v procese ko-
laudačného konania. Hoci nik 
nevie povedať, skôr si netrúfa 
vysloviť termín, kedy pôjde 
električka po trati „naostro“ 
a začne voziť nielen Petržalča-
nov z Petržalky a do Petržalky, 

D O P R AVA

Nebola to Bratislava, ani v nej Petržalka, ale železničná stanica 

v americkom meste New Orleans.  „Povedali mi, že mám nastúpiť 
do električky zvanej Túžba,“ žiada osamelá žena námorníka o správ-

ne nasmerovanie.

Zastávka na Bosákovej ulici
Prvá zastávka za Starým mostom - 

Viedenská (Sad Janka Kráľa)

„Nevadí, my si na ňu 

počkáme...!“  - zastávka na 

Jungmannovej ulici.



Križovatku Jantárova – Rusovská čakajú veľké zmeny.

Budúca podoba zastávky 
Zrkadlový háj, 

pohľad od OC Kaufl and 
smerom k Romanovej ulici.
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Sami proti sebe?!

D O P R AVA

Zatrávnená trať, cyklochodník po celej dĺžke, preferencia 
električky na križovatkách, bezbariérový prístup a cyklostoja-
ny na zástavkách. Taká by mala byť druhá etapa električkovej 
trate, časť Bosáková – Janíkov dvor.

...a keď sa už povezieme 
až do Janíkovho dvora

Druhý marcový utorok 
sa konalo verejné pred-

stavenie projektu predĺženia 
električkovej trate.  Hlavné 
mesto predložilo v súlade 
so zákonom o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie 
zámer EIA „Nosný systém 
MHD, prevádzkový úsek Ja-
níkov dvor – Šafárikovo ná-
mestie v Bratislave, 2. časť Bo-
sákova ulica – Janíkov dvor“ 
na Okresný úrad Bratislava. 
Hoci projekt ešte prechádza 
pripomienkovaním, podľa 
informácií na stretnutí, dru-
há etapa by mala byť hotová 
v roku 2020. Bude dlhá 3,78 

km (z celkovej dĺžky 6,2 km) 
a jej súčasťou bude sedem 
zastávok – Chorvátske ra-
meno, Gessayova, Zrkadlový 
háj, Stred, Veľký Draždiak, 
Lietavská a Janíkov dvor. 
Za poslednou zastávkou sa 
bude nachádzať obratisko a 
vozovňa pre 12 súprav, aby 
ranné spoje nemuseli ces-
tovať z depa v Krasňanoch. 
Z projektu magistrát úplne 
vypustil plánovanú súbežnú  
štvorprúdovú komunikáciu, 
trať bude sprevádzať po celej 
dĺžke cyklochodník široký 4 
metre a na zastávkach budú 
cyklostojany. 

Ako sme spomínali v úvo-
de, trať by mala byť zatrávne-
ná, jej rozchod je 1000 mm 
a električky po nej budú jaz-
diť rýchlosťou 50km/h, asi 
v 4-minútových intervaloch. 
Konkrétne dva typy trakčných 
vozidiel, 5-dverová Škoda 29T 
ForCity Plus a 10-dverová Ško-
da 30T ForCity Plus. Zastávky 
budú dlhé 65m, aby sa na ne 
zmestili dve súpravy. Po oboch 
stranách trate budú ako priro-
dzená bariéra vysadené stromy 
a kroviny. Ak by električky jaz-
dili rýchlejšie ako 50km/h, mu-
sela by byť trať oplotená. Trasa 
električky kopíruje navrhnutú 
trasu metra a súčasťou jej vy-
budovania bude aj zrušenie 
dvoch z troch presypov Chor-
vátskeho ramena.

Prvý presyp rameno rozde-
ľuje pri križovatke Rusovská 
– Jantárová, kde bude umiest-
nená zastávka Chorvátske 

rameno. Autori zámeru preto 
navrhli nový cestný a elek-
tričkový most nad korytom 
ramena. 

Druhá zastávka Gessayova 

bude dôležitá najmä pre budú-
cich obyvateľov a návštevníkov 
plánovaného centra Petržal-
ka City. Zastávka Zrkadlový 

háj  (pri OC Kaufl and) bude 
primknutá k Romanovej ulici. 

Vizualizácia zastávky 
Veľký Draždiak, v pozadí 

budova OC BILLA. 

s tým, že cca v strede, medzi 
zastávkami Veľký Draždiak 
a Lietavská, trať pretne Jan-
tárovú cestu, čo si vyžiada 
úpravu cestnej komunikácie.

Druhý variant ju rieši ako 
zástavku BUS/TRAM (zdru-
ženú) – budú na nej stáť aj 
električky aj autobusy. V sú-
vislosti s tým plánuje spo-
mínané pretnutie Jantárovej 
cesty ¾-kruhovými križovat-
kami. 

Posledná plánovaná zastáv-
ka petržalskej električky bude 
mať názov Janíkov dvor. Si-
tuovaná bude pod existujúci 
cestný most Panónska cesta, 
namiesto nedokončenej stani-
ce metra. Na moste Panónskej 
cesty budú autobusové zastáv-

Kríženie trate s cestnou komu-
nikáciou bude rovnako ako in-
de chránené svetelnou doprav-
nou signalizáciou s preferen-
ciou električky. 

Dva varianty má zastávka 

Stred. Prvý na úrovni terénu 
tesne za križovatkou ulíc Jan-
tárová, Pajštúnska. Druhý za-
stávku umiestnil do zárezu. To 
znamená, že kríženie trate s Paj-
štúnskou je mimoúrovňové, 
autá budú jazdiť po cestnom 
moste. Zastávka pod ním by 
bola s terénom spojená scho-
diskami a výťahom. Nasledu-
júca zastávka bude mať názov 
Veľký Draždiak.

Asi najzložitejšou časťou 
celej trasy je zastávka Lie-

tavská, ktorá predstavuje dô-
ležitý prestupný uzol medzi 
autobusmi a električkou. Opäť 
má dva varianty. Prvý počíta 

Električka cez zastávku 
Stred pôjde pozdĺž 
Jantárovej cesty popod 
Pajštúnsku, pohľad od Tech-
nopolu smerom k Holíčskej.
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Pri hodnotení návrhu vychádzam z presvedčenia, 
že električka v zásade v zelenom telese bude prí-

jemným spoločenským dopravným prostriedkom.  
Z pohľadu autorov, víťazov urbanistickej súťaže, si 
však dovolím v záujme ešte lepšieho riešenia nie-
koľko poznámok. 

Zmyslom posudzovania je prostredníctvom va-
riant vybrať najlepšie ekologické, ekonomické, es-
tetické a urbanistické riešenie. Projekt prináša dve 
varianty, ktoré sa však líšia len v dvoch miestach. 
Ostatné je riešené v zásade invariantne. To je slabi-
na projektu. Variantu by si zaslúžili aj iné miesta.

Zastávka Chorvátske rameno, kde návrh inva-
riantne predpokladá ekonomicky náročnú pre-
kládku ramena. Varianta v súlade s návrhom Ge-
nerelu dopravy by umožnila inú polohu zastávky 
a elimináciu prekládky ramena.

V zmysle výsledkov urbanistickej súťaže zastáv-
ku pri Kau/ande je možné umiestniť variantne ove-
ľa bližšie k nákupnému centru. K tomu nabáda aj 
disponibilný priestor a územie bez obmedzujúcej 
infraštruktúry. Trasa je navrhnutá v línii metra. Rizi-
ko dôsledného vedenia v trase metra spočíva v po-
tenciálnej možnosti vybudovania štvorprúdovky  
v budúcnosti. Dnes je v zahraničí bežné, že električ-
ka v priestore mierne manévruje, približuje zastávky  
k vybavenosti a na ostatné druhy dopravy pôsobí 
ako retardér. Sú príklady, že vojde takmer do vesti-
bulu obchodných centier. Projekt invariantne od-
ťahuje zastávku od nákupného centra a zasypáva 
zárez. To znamená značné prostriedky spojené  
s činnosťami, ktoré budú počas výstavby obťažo-
vať obyvateľov (niekoľkotisíc vozidiel zeminy...). 
Zárez pre metro by mohol zostať atraktívnym 
priestorom pre park.

Preto je aj urbanisticky vhodnejšia varianta mi-
moúrovňového riešenia križovatky s Pajštúnskou 
s využitím zárezu. Navyše, ak Pajštúnska má po-
tenciál byť priečnou osou Petržalky s ohľadom na 
jej západný rozvoj. 

Z urbanistického hľadiska nie je správne nepre-
verenie varianty územným plánom stabilizovanej 
zastávky Lúky, ktorá má prirodzené pešie prístupo-
vé trasy na rozdiel od zastávky Lietavská, ktorá je 
odkázaná v zásade len na prestupy z autobusov. 

Električka bude realizovaná v rozchode 1 000 
mm, doteraz vybudovaná trasa Štúrova-Bosákova 
má duálny rozchod. Ak nemajú byť doteraz vynalo-
žené prostriedky zbytočné, je potrebné realizovať 
technické opatrenia (ako je to aj inde v meste), aby 
aj tu mohol byť v budúcnosti realizovaný duálny 
rozchod. To by umožnilo aj revitalizáciu myšlienky  
tram-train, viedenskej električky, až na Štúrovu. 
Pražce na duálny rozchod sú aj lacnejšie. 

Súťaž priniesla námet na individuálne architek-
tonické riešenie každej zastávky, čo by prinieslo 
atraktivitu a lepšiu orientáciu.

prof. Bohumil Kováč, 

architekt - urbanista

Ako by to ešte 
mohlo byť 

Pripravila Michaela Dobríková

ky prepojené s električkovou 
zastávkou bočnými lávkami  
a špirálovitými rampami. 

Koniec petržalskej električko-
vej trate dlhej 6,2 km bude dvoj-
koľajové obratisko vzdialené od 
poslednej zastávky približne 
300 m. Okrem neho zámer po-
číta s areálom vozovne pre účely 
ľahkej údržby a nočné parkova-
nie 12-tich súprav električiek.  
V tejto súvislosti sa počíta s vy-
tvorením 20 pracovných miest.

Na marcovom verejnom 
predstavení projektu predĺže-
nia električkovej trate sa všetci 
prítomní zhodli, že je to dobrá 
správa pre Petržalku.

Ako všade i k tomuto záme-
ru existujú časti, ktoré by bolo 
možné urobiť inak, možno 
lepšie. Niekomu chýbajú par-
koviská pri zastávkach električ-
ky, iní sa boja nekontrolovanej 
výstavby okolo trate. Podstatné 
však je, že sme zase o krok bliž-
šie k tomu, aby sme sa do mesta 
odviezli novou nízkopodlažnou 
klimatizovanou električkou.

Nedokončenú stanicu metra nahradí zastávka električky Janíkov dvor.

Čo prinesie električková trať Petržalčanom? 
 Ekologický spôsob hromadnej dopravy a s tým súvisiace zníže-

nie individuálnej automobilovej dopravy,

 dobudovanie cestných komunikácií, z ktorých niektoré sú len 
pozostatkom výstavby sídliska zo 70-tych rokov,

 vybudovanie svetelnej signalizácie na všetkých komuniká- 
ciách, ktoré trať križuje či už na úrovni alebo mimoúrovňovo,

 výstavbu nových chodníkov pre peších,

 bezbariérové prístupy k električkovým a súvisiacim autobuso-
vým zastávkam,

 cyklochodník pozdĺž celej trasy električky a cyklostojany na za-
stávkach,

 výsadbu stromov a kríkov ako prirodzenú bariéru pozdĺž trate, 

 odstránenie dvoch z troch presypov Chorvátskeho ramena, 
kultiváciu jeho brehov výsadbou spevňujúcou brehy ramena,

 zatraktívnenie prostredia, ktorým električka prechádza a jeho 
prípravu na urbanizáciu.

Zastávka Lietavská by 

mala byť medzi nemocnicu 

Medisssimo a LIDL.

 Názor odborníka 

zast. Štúrova
zast. Viedenská

1. časť: Šafárikovo námestie -
               Starý most - Bosákova

2. časť: Bosákova - Janíkov dvor

zast. Bosákova

zast. Jungmannova

zast. Gessayova

zast. Zrkadlový háj

zast. Stred

zast. Lietavská

zast. Janíkov  dvor

zast. Chorvátske rameno

zast. Veľký Draždiak

zast. Štúrova
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všetkých, čo držia diéty, pre-
tože je bohatá na zeleninu, 
používa len minimum tukov 
a takmer vôbec sa v nej ne-
vypráža. Dezerty zo zeleniny 
sú v nej celkom bežné. Sama 
vedie sieť vietnamských reš-
taurácií Panda v niekoľkých 
slovenských mestách, nájde-
te ju napríklad aj v Petržalke 
na Šustekovej ulici.

Autorom projektu, kto-
rý sa začal v roku 2013, 
je Gustáv Murín a škola 
vďaka nemu už nadviazala 
spoluprácu so zahranič-
nými školami podobného 
zamerania. Riaditeľ Jozef 

Ho Dac Minh Nguyet, 
 veľvyslankyňa Viet- 

namskej socialistickej re- 
publiky, povedala v úvodnom 
príhovore, že cez žalúdok ne-
vedie len cesta k mužovmu 
srdcu, ako sa vraví, ale aj ku 
kultúre krajiny. A tak sa po-
čas dvoch dní žiaci Strednej 

Podľa slov veľvyslankyne 
sú vietnamské reštaurácie 
na Slovensku a najmä v Bra-
tislave pomerne rozšírené a 
tešia sa obľube. Je to zrejme 
preto, že ich jedlá obsahujú 
veľa zeleniny a málo tuku. 
Možno ich preto zjesť veľa a 
zostať štíhly. 

Riaditeľ SOŠ Farského, 
Jozef Horák: „Pochutil som 
si na všetkých chodoch. Ob-
zvlášť na výborne dochute-
nej polievke a vynikajúcich 
závitkoch. Bodaj by bolo  
v našich každodenných stra-
vovacích návykoch viac ta-
kejto zdravej kuchyne.“

Ako nám povedala jedna 
z kuchárok, pod vedením, 
ktorej obed žiaci pripravova-
li, Dang 8i Lan Huong, vo 
Vietname nie je zvykom jesť 
všetky chody. Skôr iba poliev-
ku alebo hlavné jedlo. Takúto 
tabuľu pripravili preto, aby 
hostia ochutnali z tradičných 
jedál čo najviac. Veľmi popu-
lárne jarné závitky nazývané 
nem a vietnamská poliev-
ka pho ga sa líšia zložením 
podľa jednotlivých častí kra-
jiny. Ako dodala, vietnam-
ská kuchyňa je ideálna pre 

Horák: „Obrátil som sa 
i na pani veľvyslankyňu  
s myšlienkou, že by sme 
mohli v podobnom duchu, 
ako napríklad so Srbskom 
či Ukrajinou, nadviazať 
spoluprácu s vietnamský-
mi školami, čo je aj zmys-
lom tejto aktivity. Pani 
veľvyslankyňa sa toho chy-
tila s tým, že majú podob-
nú školu v Hanoji. Verím 
teda, že sa nám podarí 
položiť reálny základ spo-
lupráce. Na slovenskom, 
ale aj európskom, trhu 
veľmi výrazne chýbajú 
profesie mäsiar, údenár, 
pekár. Naša škola je pri-
pravená prijať záujemcov 
o tieto študijné odbory aj 
zo zahraničia a aj táto 
myšlienka pani veľvyslan-
kyňu zaujala. A je o to 
zaujímavejšia, že vo Viet-
name buduje svoje nové 
pracovisko púchovská fir-
ma v oblasti spracovania 
mäsa - Fabuš. Naša škola 
s touto firmou komunikuje 
a práve ona ponúka mož-
nosť prepojenia Vietnamu 
s našou školou. Mohli by 
sme napríklad pripravo-
vať pre firmu nových pra-
covníkov, či už zo Sloven-
ska alebo Vietnamu.“

Na slávnostný obed 
boli už tradične pozvaní 
okrem hostí školy aj dvaja 
zástupcovia veľvyslanec-
tiev. Tentoraz Vietnam-
ci pozvali veľvyslankyne  
z Nórska (Inga Magistad)  
a Brazílie (Susan Klee-
bank), aby sa inšpirovali. 
Najbližšie Dni medziná-
rodnej kuchyne na Far-
ského budú teda možno 
práve z týchto krajín.

Michaela Dobríková

foto – autorka

U „potravinárov“ na Farského ulici sa va- 
rilo v polovici marca po vietnamsky. Ko-
nala sa tam už desiata časť projektu Dni 
medzinárodnej kuchyne. Hostiteľom bolo 
tentoraz vietnamské veľvyslanectvo.  

Vietnamské nem a pho ga 

malo úspech

V Petržalke sa dotácie schvaľujú 
po novom. Poslanci schválením 
nových pravidiel najmä spresnili 
účel, na ktorý je možné dotácie 
žiadať, podmienky ich čerpania, 
ale aj výšku poskytovanej do-
tácie, ktorá nesmie presiahnuť  
60 % celkových nákladov na je-
den projekt.

Žiadosti o poskytnutie dotácie 
do dvetisíc eur môžu žiadatelia 
adresovať úradu do konca októb-
ra príslušného kalendárneho roka. 
Rozhodovať o nich bude starosta 
najneskôr do 60 dní. O žiadostiach 
nad dvetisíc eur bude rozhodovať 
miestne zastupiteľstvo. Poslanci 
v tomto prípade dali žiadateľom 
čas na podanie žiadosti do konca 
marca príslušného kalendárneho 
roka a rozhodovať budú o 75 % 
z celkovej sumy vyčlenenej z roz-
počtu na dotácie.

Novinkou je aj zavedenie no-
vého druhu dotácií, tzv. granto-
vé dotácie. Na tento typ dotácie 
zverejní samospráva výzvu, ktorú 
bude dvakrát ročne schvaľovať 
miestne zastupiteľstvo. Výzva 
bude obsahovať presné určenie 
oblastí, lehoty, maximálnu výšku 
grantovej dotácie a kritériá výbe-
ru žiadateľov.

Aj naďalej bude samospráva 
zverejňovať žiadosti o dotácie a 
grantové dotácie na svojej webo-
vej stránke DOTÁCIE.

(tod)

Ako sa správne  
zapísať do 
materskej školy?
Mestská časť Petržalka v spoluprá-
ci s materským centrom Budatko 
a s MŠ Pi<ova vás srdečne pozý-
vajú na diskusnú prednášku o zá-
pise do petržalských materských 
škôl. Diskusia sa uskutoční 4. apríla 
o 10. h v priestoroch materského 
centra. Na vaše otázky a pripo-
mienky budú odpovedať  Anna 
Sonneková z referátu školstva 
mestskej časti Petržalka a Emília 
Šimková, riaditeľka MŠ Pi<ova. Ta-
kisto vám objasnia celý postup od 
podávania žiadostí, až po nástup 
do MŠ, priebežné prijímanie počas 
školského roka. Záujemcov prosí-
me, aby sa z kapacitných dôvodov 
prihlasovali cez www.budatko.sk.

(red)

Dotácie do konca 
marca   

odbornej škole gastronómie  
a hotelových služieb, pod ve-
dením dvoch vietnamských 
kuchárok oboznamovali s prí- 
pravou tradičných jedál. 

Samotný slávnostný obed 
mal štyri chody – vyprážané 
jarné rolky, kuraciu polievku 
s čili a citrónom, juhoviet-
namské rezance s hovädzím 
mäsom a zeleninou, ktoré sa 
jedia studené, a ako dezert 
sladká zelená fazuľa v koko-
sovej omáčke. 
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 zlepšenie technického stavu budovy,
 zníženie prevádzkových nákladov,
 predĺženie životnosti budovy,
 zvýšenie trhovej hodnoty

Máme mnohoročné skúsenosti, odbornú spôsobilosť, licencie.
V rámci komplexnej obnovy Vám ponúkame tieto služby:

 návrh vhodných technických riešení,

 vypracovanie projektovej dokumentácie, 
príprava podkladov pre stavebné 
konanie,

 Statické posúdenie objektu,

 energetický audit domu, 

 odstránenie systémových porúch 
bytového domu,

 sanácia obvodového plášťa ešte pred 
zateplením,

 samotné zateplenie obvodového plášťa,

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

 rekonštrukciu a zateplenie strechy,

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

 vyregulovanie/doregulovanie 
vykurovacej sústavy,

 úpravu interiérov – obklady, dlažby, 
maľby, nátery, 

 originálne farebné riešenie,

 poradenstvo v oblasti 0 nancovania 
obnovy domu,

 energetická certi0 kácia,

 záručný aj pozáručný servis

Realizujeme komplexnú obnovu budov 
s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. 

1. mája 65

014 01 Bytča 

tel.: 041/5522234

Kancelária:
Toryská 7

821 07 Bratislava 

tel.: 0911 090 516

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

Starhradská 18

Beňadická 12-14

Beňadická 20-22

VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

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

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

   pred výmenou    po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 

ZIMNÝ ŠTADIÓN 
O.NEPELU 

P A R T N E R I :

PRE VEĽKÝ ZÁUJEM 

PRIDÁVAME KONCERT

10.4. NEDEľA 19:00
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definícii a ťažko ju niekam 
zaradiť. Najbližšie má k zemi-
tému bluesu, ale v ich prejave 
sa mieša aj ľudová melodika 
s modálnou harmóniou, roc-
kovou rytmikou, mestskou 
lyrikou a beefhertovským 
vokálom svojského frontma-
na Nora Červenáka, s jeho 
typickým chraplákom a zvo-
lenským prízvukom. Minulý 
rok oslávila skupina dvadsať 
päť rokov na scéne a pri tejto 
príležitosti vydala štvrtú štú-
diovú dosku Šibenica frajerka. 
Nové pesničky predstavia aj 
vo veľkej sále DK Lúky.

Najväčší bluesový festival 
na Slovensku sa blíži  

k svojej štvrť storočnici. Jeho 
prvá tretina pozostáva z kon-
certov našej domácej scény. 
Predstaviteľom pravého slo-
venského „južanského blues” 
je Feri Šajtoš a jeho bluesroc-
ková banda JOINT VENTU-
RE z okolia Nových Zámkov. 
Kapelník F. Šajtoš zasvätil 
celý svoj život bluesu a vý-
chove nových talentov, dô-
kazom čoho je aj hosťovanie 
jednej z našich najväčších 
gitarových nádejí – Adriána 
Kelemena.

Na desiaty rok existencie sia-
ha bratislavská skupina STA-
RÁ ŠKOLA – OLD SCHOOL 
BAND – prezývaná aj ako 
novinárska kapela, keďže trio 
zakladateľov, na čele s Ivanom 
Čeredejevom, pôsobí (pôso-
bilo) v novinárskom povolaní. 
Ich syntézu svižného blue-
su a rocku éry šesťdesiatych  
a sedemdesiatych rokov ocenila 
aj britská legenda Uriah Heep, 
s ktorými si kapela zahrala na 
ich bratislavských koncertoch 
v roku 2008 a 2010.

Zvolenská ZVA 12 – 28 
BAND sa vymyká žánrovej 

Livin´ Blues 2016
Na festivale Livin´ Blues za- 

znie ženský vokál iba v poda-
ní Petry Polákovej – Uvírovej, 
ktorá príde s formáciou MO-
THERS FOLLOW CHAIRS. 
Petrin temný soulový pre-
jav prináša do bluesových 
štandardov nádych mystiky,  
a to na spôsob známej americ-
kej speváčky Kassandry Wil-
son. Jej moravská kapela má za 
sebou nespočetné množstvo 
vystúpení. S MFCH sa viaže 
aj jedna kuriózna situácia, keď 
mali hudobníci hrať vo väznici 
Mírov, k čomu však nedošlo, 
pre útek najznámejšieho tres-
tanca Kajínka.

Názov poľskej formácie 
GRUFF! je slovnou hračkou 
odkazujúcou na rytmický 
pattern, no v doslovnom pre-
klade znamená nevrlosť. Tú 
však u sympatických muzi-
kantoch nikdy neuvidíte. Ich 
koncerty sú presným opakom 
tohto slova a interakcia s pub-
likom je neuveriteľná. Trio 
okolo gitaristu Tomeka Kru-
ka, bubeníka Macieja Kudła 
a speváka Bartosza Przytułu 
tvorí originálny blues, pomie-
šaný s všemožnými žánrami 
ako je swing, metal či punk. 
Prestížne bluesové magazíny 
hovoria o frenetickej rytmike, 
pripodobňujúc ju k rozbeh-
nutej lokomotíve a predo-
všetkým o impozantnom spe-

ve Bartosza, ktorého vokál sa 
vymyká stredoeurópskemu 
chápaniu blues, za čo môže 
jeho černošské zafarbenie  
a schopnosť behom okamži-
ku urobiť veľké intervalové 
skoky. Podobné svižné blues 
ste už dlho nepočuli. Na fes-
tivale Livin´Blues predstavia 
Gruff! svoj debutový album 
Johnson´Business, ktorý je 
venovaný legendárnemu Ro-
bertovi Johnsonovi.

Vrcholom festivalu bude 
účinkovanie amerického gi-
taristu a speváka LEBURNA 
MADDOXA. Jeho gitarový 
rukopis je podpísaný na albu-
moch Chaka Khan, Patti La 
Belle, Lionel Ritchie, Mr Bill 
Withers, Kool & @e Gang, 
Mother’s Finest, Gil Scott 
Heron, Cameo, LTD, Rose 
Royce, Tavares, Chic a mno-
hých ďalších. Ako sideman sa 
postaral o nezabudnuteľné 
riffy na desiatkach štúdio-
vých doskách najrozličnej-
ších hviezd, no svoj autorský 
potenciál naplno vyčerpáva 
vo svojom triu. Prvýkrát 
vo svojej kariére prichádza 
koncertovať aj na Slovensko. 
Pripravený má blues rockový 
program, pozostávajúci z no-
vého albumu Dang!, s občas-
nými návštevami do funky  
a reggae.

(mu)

Atraktívny a zaujímavý program má pripravený 
na 19. marca (16. 30 h) 24. ročník festivalu 
Livin´ Blues. Prím v ňom bude hrať nestor 
slovenského južanského blues, ďalej 
„stará škola” s interpretáciou najzaužívanej-
ších bluesových štandardov, temný 
moravský soul, zemité blues 
s beefhertovským vokálom, 
najenergickejšie blues 
v strednej Európe a premiérové vystúpenie 
legendárneho sidemana tentoraz so skupinou 
výborných spoluhráčov.

  

Na jedinom súťažnom 
medzinárodnom po-

dujatí pre mladých klaviristov 
do 15 rokov organizovanom na 
Slovensku sa stretli traja mladí 
talentovaní hudobníci. Spome-
dzi 52 účastníkov sa na základe 
hodnotenia medzinárodnej 
poroty umiestnili na prvých 
troch miestach. Stali sa tak 
laureátmi XIV. ročníka Medzi-
národnej klavírnej súťaže Petra 
Toperczera Košice 2015. Brati-
slavskému publiku predstavili 
pestrý repertoár klavírnych 
skladieb rôznych štýlových 

období. Obecenstvo ocenilo 
ich obdivuhodné schopnosti, 
bravúrne zvládnutie a mu-
zikálne stvárnenie interpre-
tovaných hudobných diel.  
V závere koncertu v spoločnej 
medzinárodnej zostave zahrali 
zvukovo pôsobivú Humoresku 
v 6- ručnej úprave pre klavír  
R. Ščedrina.

Slovenský klavirista Da-
vid Fančovič je žiakom prof. 
Mgr. art. Vencislavy Ilievskej 
v Základnej umeleckej škole 
Jána Albrechta v Bratislave 
-Petržalke. Dosahuje výrazné 

nosťou zahrať si na koncert-
ných grand klavíroch.

Hodiny klavírnej hry navšte-
vuje od svojich 8 rokov. Jeho 
disciplinovanosť, usilovnosť  
a umelecké nadanie mu otvá-
rajú do budúcnosti cestu ná-
ročnej, no prekrásnej koncert-
nej dráhy. Poďakovanie patrí 

Mladé pódium  
Žiak petržalskej ZUŠ Jána Albrechta koncertoval minulý týždeň s laureátmi 
Medzinárodnej klavírnej súťaže v Mirbachovom paláci. Klaviristi Riccardo 
Martinelli (Taliansko), Valeria Aleksandrova Vasilenko (Bulharsko), David 
Fančovič (Slovenská republika).   

úspechy na národných a me-
dzinárodných interpretačných 
súťažiach- Klavírna Orava 2014, 
2015, Mladí klaviristi 2014, Mu-
sica camerata Ján Albrecht 
2014, Schneidrova Trnava 
2015, Mladí klavír Pražského 
konzervatória 2015. Vystúpil 
na koncertných pódiách doma  
i v zahraničí v So=i, Kodani, 
Prahe, Viedni. Za najlepšie 
predvedenie skladby slo-
venského autora (E. Suchoň: 
Muzikanti s gajdošom) bol 
ocenený Hudobným fondom  
a Cenou =rmy Petrof s mož-

jeho prof. Vencislave Ilievskej 
za odborné vedenie, nadhľad 
v náročnej pedagogickej práci, 
ktorej sa venuje s láskou a obe-
tavosťou neraz i na úkor svoj-
ho voľného času. Blahoželáme  
k dosiahnutým úspechom.

(bd)

foto: archív ZUŠ
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

VÝBER PROGRAMU
MAREC 2016

www.kzp.sk
     

    * predpredaj/ v deň podujatia   | ticketportal - vstupenky možné zakúpiť aj v sieti ticketportal   |   zmena programu vyhradená

PRIPRAVUJEME:

31.03. | 19:00 | dk zrkadlový háj

CC Centrum, 

Kultúrne zariadenia Petržalky 

Dom kultúry Zrkadlový háj, 

Dom kultúry Lúky, 

Pokladňa DK Zrkadlový háj Pokladňa DK Lúky

Klub Za zrkadlom,

Artkino za zrkadlom, 

ĎALŠIE PODUJATIA NA WWW.KZP.SK

music
club

DOM KULTÚRY
LÚKY

18.03. | 18:00

ROCKOVÁ 
VEĽKÁ NOC

ARTKINO ZA ZRKADLOM

23. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL 
FILMOVÝCH KLUBOV 

FEBIOFEST 2016

18.03. - 21.03.

20.03. | 18:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

CESTOVATEĽSKÝ KLUB

DOROTA NVOTOVÁ: 
NEPÁL 

Budhistický Woodstock 
v Upper Dolpo

23.03. | 19:00 | DK LÚKY   

14.04. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ

22.04. | 19:00
23.04. | 18:00 

DK ZRKADLOVÝ HÁJ
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Boduje aj v českej 
country hitparáde     
Petržalčan Tomáš Peško (40) je vyni-
kajúci muzikant. Hrá na banjo, akus-
tickej i elektrickej gitare a bassgita-
re. Hudbe sa venuje od štrnástich 
rokov. Účinkuje v dvoch slovenských 
kapelách v Bluegrass Time a Black 
Horse a v československej kapele 
Nový Rownák. Koncertuje nielen na 
slovenských pódiách, ale aj v zahra-
ničí. Okrem dvoch spoločných CD 
vydal už aj sólové „cédečko“  
s vlastnou hudbou. 

„Prvé, čo ma v detstve 

oslovilo, bola akustic-

ká gitara. Ale keď 

som pr-

výkrát po-

čul hrať Ivana 

Mládka na ban-

jo, ten nástroj mi 

učaroval,“ odvetil 
nám Tomáš Peško na 

otázku ako sa vlastne 

dostal k hudbe, keďže študoval elektro-

technickú školu. 

„S kamarátmi sme počúvali kadejaké hu-

dobné štýly, ale najviac ma zaujalo ame-

rické country a bluess. A tak som sa tomu 

začal vážnejšie venovať. Hudbu milujem, 

doslova cezo mňa prechádza. A cez banjo  

dokážem vyjadriť akýkoľvek pocit.“ 

Tomáš nechodil na hudobnú školu, 

je samouk, ktorý sa vypracoval vlastným 

úsilím. Dokonca nepochádza ani z hu-

dobných kruhov – jeho mama má ume-

leckú školu a dedov koníčkom bolo ma-

ľovať obrazy. Hrať na banjo sa začal učiť 

u Michala Dočolomanského ml., ktorý už  

v tom čase profesionálne pôsobil v sku-

pine Belasí. 

S kapelou Bluegrass Time vytvoril dva 

CD albumy – Hviezdy tejto noci a Kvapky 

rosy , kde je 24 skladieb. „Oba naše albu-

my sú z väčšej časti moja autorská tvorba, 

čo sa týka hudby aj textu. Pesničky sú slo-

venské a vytvoril som ich preto, aby sme 

s kapelou mohli hrávať vlastné veci a nie 

prevzaté,“ skromne nás voviedol do svo-

jej tvorby. Ich pesničky už hrávajú nielen  

v slovenských, ale aj v českých rádiách. 

Hudobne sa podieľal aj na rôznych CD 

pre viacerých muzikantov.

Najčastejšie však hráva so skupinou 

Black Horse, či už v puboch, kluboch, ale-

bo na rôznych 1remných akciách. Je to 

multižánrová kapela, ktorá hrá väčšinou 

prevzaté pesničky a je Tomášovou srd-

covkou. Možno si ich nájsť na internete  

a dozviete sa, kde v Petržalke budú naj-

bližšie vystupovať.

Mária Hrabková

foto: archív hudobníka

  

S novou výstavou aj nové vzdelávacie programy
Na aktuálnej výstave v Múzeu školstva a pedagogiky  
v Petržalke s názvom MŠaP 00045 sa zoznámite  
s bohatstvom školskej histórie, ktorú v tomto prípade 
reprezentuje dvanásť predmetov z fondu múzea, pri-
čom niektoré z nich vo vývojových radoch. 

Vlastníctvo týchto predmetov odzrkadľuje najmä dl-

horočná práca ľudí v múzeu. Budete mať možnosť 

nazrieť do zákulisia práce v múzeu a oboznámiť sa tak 

so všetkými činnosťami, ktoré sa v ňom vykonávajú. To 

umožní i priestor, kde výstava popisuje históriu múzea  

v číslach - koľko pracovníkov v múzeu pracovalo, koľko 

konferencií a seminárov usporiadalo, koľko predmetov 

bolo zreštaurovaných, koľko návštevníkov navštívilo mú-

zeum atď. 

Zaujímavosťou je prezentácia vývoja zariadenia tried  

z troch období tak, aby bolo na prvý pohľad vidieť rozdie-

ly v školstve do roku 1918, do roku 1948 a do roku 1968. 

Súčasťou výstavy sú audiovizuálne dejiny múzea za 

posledných 45 rokov. Očarí vás netypická moderná inšta-

lácia, ktorá podčiarkne charakter výstavy. V rámci výchov-

nej činnosti múzea pripravili pracovníci niekoľko nových 

vzdelávacích programov určených najmä školským skupi-

nám. Konajú sa od januára a je o ne veľký záujem. 

Dva programy Výprava za tajomstvami múzea a Povo-

laním múzejník sa viažu priamo k aktuálnej výstave. Oboz-

namujú žiakov a študentov nielen s dejinami vzdelávania, 

ale nútia ich zamyslieť sa i nad opodstatnenosťou práce, 

ktorú pracovníci múzea vykonávajú, čím ochraňujú kultúr-

ne hodnoty našej krajiny. Vyskúšať si písať tromi spôsobmi, 

tak, ako sa to učili žiaci v školách v minulosti, môžu deti 

v programe Od gri<íka po plniace pero. V múzeu s deť-

mi pracujú s replikami školských historických pomôcok, 

preto sú programy vždy interaktívne a deti sa zábavnou 

formou prenesú do čias minulých.

Zuzana Kunšteková, múzejná pedagogička MŠaP 

cházka nazval Striptíz v slo-
venskej literatúre. Ukážkovo 
totiž dokumentuje striptízo-
vý krst knihy Roger Krowiak 
 v divadle Stoka či knižnú be-
sedu, na ktorej Ľubo Dobro-
voda nemal problém pred- 
viesť svoje vypracované spi- 
sovateľské telo. Na ďalších 
fotografiách zdokumentoval 
aj programový projekt Let-
né literárne láskanie, kde čí-
tal svoju poéziu Daniel He-
vier. „Bolo to na nádvorí  

v Klariskách, recitoval báseň 

z dlhého papierového pásu  

a prechádzal sa pomedzi di-

vákmi,“ zaspomínal si na jednu  
z literárnych akcií v Bratisla-
ve a ukázal na veľké portréty 
Ruda Slobodu a Kornela Föld-
váriho. „Je to krásna fotogra-

fia Kornela čítajúceho pri pe-

trolejovej lampe,“ označil svoj 
najobľúbenejší kúsok Peter 
Procházka. Medzi svoje „naj“ 
tiež zaradil záber, na ktorom 
v roku 2003 zachytil na kor-
ze debatujúcu dvojicu Mila-
na Lasicu a Tomáša Janovica 
pred niekdajším sídlom kníh-
kupectva Ex Libris. 

Jeden pár fotografií venoval 
Osamelým bežcom - Ivano-
vi Štrpkovi, Petrovi Repkovi  
a Ivanovi Laučíkovi, zazname-
nal aj spoločné vystúpenie Jev- 
genija Jevtušenka a Ľubomí-
ra Feldeka v Bratislave či krst 
knihy básní Čo bolí to prebo-
lí, na ktorom sa v roku 2004 
stretli Boris Filan, Pavol Ham-
mel, Meky Žbirka a Kamil Pe-
teraj. Ďalší panel fotografií 
pripomenie pamätníkom krst 
filmových scenárov z pera 
Ondreja Šulaja, Mareka Leš-
čáka, Dušana Dušeka a Mar-
tina Šulíka. V úlohe krstného 
otca sa ocitol Marián Labu-
da. „Každému postupne tre-

sol scenármi po hlave. Zachy-

til som práve moment, ako to 

schytáva Dušan Dušek,“ spo-
mína s úsmevom fotograf. Do 
výstavy zakomponoval aj mo-
mentku s Jarom Filipom, kto-
rý v roku 1998 uvádzal do ži-
vota novinku Petra Pišťanka 
Nové skazky o Vladovi.

(sf ) 

foto: Peter Procházka

„Z toho množstva situácií  

a podujatí, ktoré sa diali  

a dejú v literárnom živote a 

okolo knižiek, som vybral len 

taký malý výrez štyridsiatich 

fotografií,“ uviedol Petržalčan, 
ktorý si vlani v októbri odnie-
sol zo 4. ročníka súťaže Slovak 
Press Photo cenu za celoživot-
né dielo.

Na výstave predstavil foto-
grafie spisovateľov, básnikov, 
prekladateľov i vydavateľov z 
knižných prezentácií a krstov, 
odovzdávania literárnych oce-
není, recitačných súťaží alebo 
čítačiek, napríklad záber, na 

ktorom zachytil Tomáša Ja-
novica pri preberaní ceny z 
rúk Dominika Tatarku. „Je tu 

pár fotografií Jána Buzássy-

ho, ktorého mám odfoteného 

ako mladého básnika v úlohe 

člena poroty recitačnej súťa-

že z roku 1973, a potom z ro-

ku 2013, keď si tento pán bás-

nik preberal prémiu za svoju 

knihu,“ priblížil vystavené die- 
la, na ktorých figurujú aj Mi-
lan Rúfus, Ivan Kadlečík, Ma-
rián Hatala.

Jeden z 15 rámov, do kto-
rých umiestnil dve fotografie 
s rozmermi 30 x 40 cm, Pro-

Spomienky na Literárny život 
V CC Centre sme si mali možnosť pozrieť výstavu foto-
grafií Petra Procházku pod názvom Literárny život na 
Slovensku. Čierno-biele i farebné fotografie zachytávajúce 
slovenský literárny život už autor prezentoval na nemec-
kých verziách výstavy v Berlíne (2005) a Stuttgarte (2007).
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Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok

Ivana (centrum.sk): Podľa toho, 
čo ste napísali, som vyrozumel, že v 
danej veci ešte prebieha dedičské 
konanie. Nakoľko mi nie je známe, 
v akom štádiu sa nachádza, k vzá-
jomným vzťahom oprávnených 
dedičov sa nebudem vyjadrovať. 
Z obsahu listu vyplýva, že nejde o 
bezsporový priebeh. Práve z toho 
dôvodu pripomínam, že v dedič-
skom konaní pred notárom, ale aj 
pred súdom, sa môžete dať zastu-
povať advokátom, ktorému sa pre 
svojho klienta často podarí z de-

 Polícia upozorňuje   Jednou vetou

 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

Náklady na neobývaný byt  
Som verným čitateľom Petržalských novín. Zaujíma ma šport a strana právnych 
rád, kde pre jednoduchšieho človeka všetko zrozumiteľne vysvetľujú. Aj ja mám 
jednu otázku. Chcel by som sa dozvedieť, či aj na Slovensku existuje spoločenstvo 
pre ochranu vlastníkov bytov, kde si môžem overiť vyúčtovanie za rok 2015. Mne 
sa to moje nepozdáva, lebo vo svojom jednoizbovom byte sa zdržujem dva alebo 
trikrát za rok a to maximálne po mesiaci. Mám nedoplatok a tí ostatní majitelia, 
ktorí tu bývajú po celý rok, ešte dostanú späť sto – dvesto eur. V mojej neprítom-
nosti v byte nikto nebýva. Všetci vedia, že od roku 1969 žijem v Nemecku, ale asi si 
myslia, že v Nemecku sú všetci bohatí. Ďakujem za odpoveď. 
             J. S. Beňadická

Východiskovým podkladom vyúč-
tovania poplatkov za byt je zálohový 
predpis, ktorý je potrebné porovnať s 
ročným vyúčtovaním. Zálohový pred-
pis tvoria náklady, ktoré sú určené na 
prevádzku, údržbu a opravy, teda po-
ložky spojené s prevádzkou bytového 
domu. Ďalšiu časť tvoria náklady na 
energie - dodávku teplej a studenej 
vody, tepla, elektrickej energie (výťa-
hy, osvetlenie spoločných priestorov), 
odvoz odpadu, upratovanie, technic-
kú a zimnú údržbu. Výšku preddavku 
si určujú vlastníci bytov a nebytových 
priestorov (ďalej len „vlastník/ci“) na 
svojej schôdzi/zhromaždení spravidla 
raz za rok vždy vopred, a to s prihliad-
nutím na pokrytie pravdepodob-
ných nákladov na prevádzku, údržbu  
a opravy spoločných častí domu, spo-
ločných zariadení domu, spoločných 
nebytových priestorov, príslušenstva 
a priľahlého pozemku, ako aj výdav-
kov na obnovu, modernizáciu a re-
konštrukciu domu. 

Podľa § 10 ods.7 zákona č. 182/1993 
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v platnom znení, vlastník 
bytu v dome, ktorý neužíva, sa ne-
môže domáhať upustenia od povin-
nosti uhrádzať preddavky do fondu 
prevádzky, údržby a opráv, úhrady za 
plnenia a platby za správu. Poplatok 
za správu domu je vlastník bytu po-
vinný platiť či svoj byt má neobývaný, 

zdržuje sa v ňom iba pár mesiacov 
alebo po celý rok, pretože správa 
domu zabezpečuje všetky plnenia a 
úkony nepretržite pre všetkých uží-
vateľov rovnako. Ako príklad si uveď-
me zimné obdobie, kedy sú niektoré 
spoločné časti bytového domu, 
napríklad schodiská, chodby, ale aj 
niektoré spoločné zariadenia byto-
vého domu ako kočikárne, sušiarne a 
iné, vykurované. Náklady na dodané 
teplo do spoločných priestorov sa 
rozpočítavajú medzi všetkých ko-
nečných spotrebiteľov podľa spolu-
vlastníckeho podielu na spoločných 
priestoroch či vo svojom byte bývajú 
alebo nie. Nakoľko prestupy tepla nie 
je možné presne zaznamenať a vyčís-
liť, každý vlastník bytu je povinný da-
ným koe=cientom sa podieľať na ná-
kladoch spojených s dodávkou tepla 
do bytového domu. Pri stanovovaní 
podielov tepla spotrebovaného byt-
mi sa väčšina nákladov prislúchajú-
cich k základnej zložke ceny tepla 
rozdeľuje podľa podlahovej plochy, 
teda aj medzi byty, ktoré vlastník bytu 
užíva čiastočne alebo vôbec neužíva. 
Podľa daných kritérií sa rozpočítavajú 
aj zálohové platby za vnútorné a von-
kajšie osvetlenie bytového domu, vy-
nechať nemožno ani plnenia za ha-
varijnú službu či poistenie bytového 
domu a rôzne revízie – požiarnobez-
pečnostné, výťahy a iné. Ani v tomto 

prípade sa nedá hovoriť o úľave na 
poplatkoch z dôvodu celoročného 
nevyužívania svojho bytu a služieb 
s týmto vlastníctvom spojeným. Ne-
smiete zabudnúť, že vlastníci bytov 
sú zároveň podielovými spoluvlast-
níkmi pričom všetci majú k bytové-
mu domu nielen rovnaké práva, ale 
aj povinnosti. 

Pri niektorých položkách je na 
základe vopred upraveného mesač-
ného predpisu možnosť zohľadniť 
prípady, kedy majiteľ byt neprena-
jíma a pre seba ho využíva iba spo-
radicky, dajme tomu aj z dôvodu, že 
je dlhodobo v zahraničí. Pokiaľ ste 
nespokojný s ročným vyúčtovaním, 
v prvom rade je potrebné požiadať 
o vysvetlenie správcu (správcovskú 
spoločnosť, ktorá sa stará o váš dom, 
alebo Radu spoločenstva vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov). 
Vami udávaný nedoplatok môže byť 
spôsobený aj nižším predpisom zá-
lohovej platby. Ak máte podozrenie, 
že váš správca nedodržal spôsob 
rozpočítania alebo tento je v rozpo-
re s príslušným právnym predpisom, 
máte možnosť v zmysle zákona č. 
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa 
v platnom znení obrátiť sa s podne-
tom na príslušný inšpektorát Sloven-
skej obchodnej inšpekcie.

Dnes o susedskej pohode pod jednou strechou

(časť prvá)

Bezkon&iktný bytový dom 

Nie každý má vedomosť o práve po-
trebnom zákone a nie každý sa dokáže 
pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto 
priestore prinášame základné informácie 
o tom-ktorom právnom predpise. 

V prípade nejasností alebo praktickej potreby radi 

odpovieme na vaše konkrétne otázky.   

§ Aké sú povinnosti vlastníka (užívateľa) bytu v 

súvislosti s bezkon&iktným bývaním v dome vy-

plývajúce zo zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov v platnom znení? 

Vlastník a osoby, ktoré s ním žijú v domácnosti, ako aj 
iné osoby, zdržiavajúce sa s jeho súhlasom v dome, 
sú povinní správať sa tak, aby nerušili užívateľov ostat-
ných bytov nadmerným hlukom, nerobili výtržnosti 
ani inak nezhoršovali podmienky riadneho užívania 
bytov. Počas nočného pokoja, ktorý je stanovený od 
22. do 6.hodiny. nasledujúceho dňa, nie je povolené 
vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by spôsobovala 
nadmerný hluk. Nie je dovolené hrať na hudobných 
nástrojoch, spievať, hlučne sa zabávať ani iným 
spôsobom, napríklad používaním práčky, vysáva-
ča  alebo iných zariadení rušiť ostatných užívateľov. 
Vo vyhradenom čase je potrebné stíšiť aj televízne, 
rozhlasové a iné audiovizuálne zariadenia na izbovú 
počuteľnosť.

§ Kto zodpovedá za čistotu v bytovom dome?

Čistotu a poriadok v spoločných častiach a spoloč-
ných zariadeniach domu ako aj v okolí domu dodr-
žiavajú všetci užívatelia bytov a zabezpečuje osoba 
určená na upratovanie. Dozor nad čistotou vykonáva 
správa domu v súčinnosti s vlastníkmi, pričom roz-
sah upratovacích prác a intervaly ich vykonávania 
by mali byť uverejnené v informačnej skrinke alebo 
na inom mieste v dome obvyklom. Užívateľ bytu je 
povinný bezodkladne a na vlastné náklady odstrániť 
každé znečistenie spoločných priestorov, ktoré spô-
sobil sám, jeho domáce zviera alebo jeho návšteva. 
V prípade stavebných úprav, ktoré sú spojené so zne-
čisťovaním spoločných priestorov v dome, je vlastník 
povinný zabezpečiť ich priebežné čistenie. Stavebný 
odpad je povinný odstrániť na vlastné náklady. Sys-
tém nakladania s odpadmi upravuje VZN mesta Bra-
tislavy a MČ Petržalka.

§ A čo znečisťovatelia z radov chovateľov domá-

cich zvierat?

Domáce zvieratá, najmä mačky a psy, možno chovať v 
byte iba v súlade s príslušnými právnymi predpismi o 
chove zvierat. Chovatelia domácich zvierat sú povinní 
dbať, aby zvieratá nespôsobovali hygienické nedo-
statky a nečistotu v dome a jeho okolí. Zvieracie exkre-
menty sú povinní bezodkladne odstrániť. Chovatelia 
sú povinní zabezpečiť, aby ich zvieratá nespôsobovali 
škody, neobťažovali ostatných užívateľov domu zavý-
janím, brechaním alebo iným spôsobom. Je zakázané 
chovať alebo držať zvieratá na balkónoch, lodžiách,  
v pivniciach a v iných spoločných priestoroch domu.                        

 Polícia upozorňuje  Zákony v každodennom živote 

dičstva získať väčší podiel, neraz po-
važovaný za stratený. S povedaným 
súvisí aj odpoveď na vašu otázku, 
čo sa ešte dá z dedičstva po matke 
zachrániť. Pod inštitútom  neobvyk-
lého daru ste zrejme mysleli ustano-
venie § 484 Občianskeho zákonníka. 
Pri dedení zo zákona sa dedičovi do 
jeho podielu započíta to, čo za života 
poručiteľa od neho bezplatne dostal, 
pokiaľ nejde o obvyklé darovania. 
Pokiaľ nedôjde k dohode, súd zapo-
čítanie darov do dedičských podie-
lov vykoná povinne. Pri dedení zo 
závetu treba toto započítanie urobiť, 

ak na to dal poručiteľ príkaz, alebo 
je to v záujme maloletých detí, po-
kiaľ by bol obdarovaný dedič oproti 
nim zvýhodnený. Toľko stručne k 
citovanému ustanoveniu, pričom 
zostaneme pri fakte, že darovanie 
nehnuteľnosti možno považovať za 
dar, ktorý nepatrí medzi bežné dary. 
Problematiku aj v tomto prípade 
by vám osvetlil a vo veci pomohol 
oslovený advokát, ktorý bude mať k 
dispozícií všetky relevantné doklady 
vrátane asi nie celkom férovej zmlu-
vy o vnučkinej kúpe pozemku, resp. 
pozemkov od vašej mamy.
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Parky sa menia 

na parkoviská. 

Ľudská drzosť 

a ľahostajnosť 

zodpovedných 

nepozná 

hraníc.

foto: jgr 

V bratislavskom kraji za prvý mesiac tohto roka zaznamenali policajné štatistiky sedem prípadov trestného činu Lú-

pež (SR 54), na základe ktorých boli, aj s dodatočne objasnenými prípadmi, trestne stíhaných, resp. vyšetrované tri 

osoby (objasnenosť 14 %). Tak vraví § 188 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v platnom znení v súvislosti s lúpe-

žou: Kto proti inému použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci, potrestá 

sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - odňatie 

slobody na sedem rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie – je bezprostredné ohrozenie 

života alebo zdravia viacerých osôb, čin spáchaný na chránenej osobe, osobitný motív, ťažká ujma na zdraví alebo 

smrť, škoda veľkého rozsahu, smrť viacerých osôb, člen nebezpečného zoskupenia a iné).

K R I M I

Stranu pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

O jednej náhode

Ako v našom prípade, 
keď sa policajná hliad- 

ka so skupinkou počerna-
stých občanov zaregistro-
vala takmer súčasne. O 
niečo rýchlejšie sa situácii 
prispôsobili menej prispô-
sobiví, policajti pri letmom 
pohľade na menšiu kôpku 
ľudí nemali dôvod zasa-
hovať. Veď človek je tvor 
spoločenský a rád sa stre-
táva so svojimi blížnymi. 
Inej mienky boli dvaja zo 
skupinky, ktorí, len čo zba-
dali, že hliadkové vozidlo 
spomalilo, takticky využili 
príležitosť, nasadli do naj-
bližšieho spoja a presunuli 
sa do neznáma. Tak sa na 
to pozrime, zhodli sa po-
licajti a šliapli na brzdu. 
Muži v uniformách totiž 
už zo skúsenosti vedeli, že 
rýchly ústup daný pohľa-
dom na ich vozidlo neveští 
nič dobrého. 

Necelú hodinu predtým 
sa Ingrida (17), stredo-
školská študentka z viesky 

pri Zvolene, prechodne 
bývajúca v Bratislave, roz-
lúčila so svojou priateľkou, 
u ktorej bola na návšteve. 
Prechádzkou sa zatúlala k 
hlavnej stanici, kde si chce-
la pozrieť odchody vlakov. 
Pri návrate cestou na elek-
tričku sa však postavou 
drobná dievčina stala bo-
dom záujmu spomínanej 
partie, ktorú si, bohvie 
prečo, jej členovia vyhliad-
li ako zdroj bezprácneho a 
rýchleho príjmu. Všetko sa 
začalo tak nevinne, ahoj a 
kam ideš a prečo tak sama 
a my sa pridáme, nemáš 
cigu, daj pofajčiť. O niečo 
neskôr už boli konkrétnej-
ší, však poď niečo poplatiť, 
znela ich dôrazná požia-
davka. Dievčina finančnú 
transakciu, na prvý pohľad 
pre ňu nevýhodnú, s po-
ďakovaním odmietla. To 
však nepoznala snahu svo-
jej nedobrovoľnej sprie-
vodnej družiny obrať ju 
o peniaze a tak niet divu, 

Vraj v bežnej reči náhoda označuje javy, ktorých výskyt nevie-
me vysvetliť. V bežnom živote je to trochu inak. 

   Krimifórum

že sa skupinke znepáčila jej 
neústupčivosť. Šup s tvrdo-
hlavou babou na neďalekú 
lavicu, vytvoríme stenu a 
ukáž, čo máš v batôžku. Na-
šlo sa zo tridsať eur v ban-
kovkách, ktoré dostali nohy 
spolu s dvomi stratenými 
mužmi.  

Že ide o známe firmy 
Gejzu (21) a Imra (19) sa 
policajti dozvedia až na dru-
hý deň. Teraz sú pri lavičke, 
na ktorej sedí drobné žieňa, 
z očí jej kvapkajú slzičky, 
v dlani mokrá vreckovka. 
Vedľa nej sedí mladá Róm-
ka (14) a trio dopĺňa rovna-
ko starý jej bratanec. Kľačí 
pri nohách dievčiny akoby 
jej vyznával lásku, jeho ruky 
do peňaženky pohodenej na 
zemi vkladajú drobné min-
ce, však jej to zbieram, tvrdí 
dobrosrdečný mladík. Roz-
sypal sa kamarátke  batoh, 
pomáhame jej, pán policajt. 

 Náš príbeh o jednej ná-
hode mal dobrý koniec. 
Pravda, ako pre koho.  

Kontajnerový podpaľač  
Na Romanovej a Kutlíkovej ulici 
sa rozplamenilo od novembra 
2015 do februára 2016 päť kon-
tajnerov. Podľa zistení polície 
kontajnerové stojiská sa znepáčili 
Eduardovi K. (29) z Petržalky, kto-
rý svojím bojovým ťažením spô-
sobil dvom spoločnostiam škodu 
za viac ako 6 000 eur a spoločen-
stvu vlastníkov bytov na Roma-
novej vo výške 221 eur. 

Pitval domové výťahy
Petržalskí policajti boli úspešní 
aj pri odhalení zlodeja, ktorý sa 
špecializoval na výťahy. Ľubomír 
B. (35) z Bratislavy na prelome 
mesiacov november a decem-
ber 2015, ako aj v mesiaci fe- 
bruár 2016 vo viacerých bytových 
domoch na Jungmannovej ulici 
a Mánesovom námestí odcudzil 
sedem medených cievok z vý- 
ťahov, čím vlastníkom bytov 
spôsobil celkovú škodu vo výške  
3 198,24 eur. 

Nespratná partia
Obvinenie zo zločinu ublíženia 
na zdraví si vyslúžili Bratislavča-
nia Ingrid I. (28), Michaela P. (17) 
a Juraj R. (18), pretože sa ešte  
s nateraz neznámou osobou 
nevedeli vpratať do kože. Všetci 
štyria rukou spoločnou napadli 
na Kopčianskej ulici ženu s die-
ťaťom v detskom kočíku. Skončili 
za policajnými mrežami, zranená 
žena sa so zranení bude liečiť asi 
štyri týždne

 Polícia upozorňuje Z bloku polície

... od 1. januára do 6. marca 2016 
sme v našom kraji zaznamenali 
364 dopravných nehôd, čo je o 
30 viac ako v rovnakom období 
vlaňajška? Pri týchto nehodách 
prišli o život štyri osoby, z toho 
boli traja chodci. Oproti rovnaké-
mu obdobiu vlaňajška zahynulo 
na cestách Slovenska o dve oso-
by (5 %) menej.  

... v čase od 11. 2. do 10. 3. 2016 
nahlásili v našom kraji krádež 26 
motorových vozidiel, z toho v Pe-
tržalke 6 (Mamateyova, Ševčen-
kova, Mandľová – Jarovce, Hrobá-
ková. Osuského, Andrusovova)?  
V noci zlodeji potiahli 22 a cez 
deň 4  autá. Ukradli aj jedno ná-
kladné vozidlo a jeden malý mo-
tocykel. V dňoch 21., 25., 28. 2. a 
7. – 10. 3. krádež auta nehlásili.

 Polícia upozorňuje   Viete, že...

Kriminálna polícia sa obracia na 
občanov so žiadosťou o pomoc 
pri pátraní po týchto osobách. 
Akékoľvek informácie oznámte 
na najbližšom policajnom útva-
re alebo na bezplatnom tele-
fónnom čísle 158, prípadne na 
e-mail patranie@minv.sk. 

Jana
BELOHORCOVÁ 

(33)
z Bratislavy

Popis osoby: podlhovastá tvár, 
dlhé hnedé vlasy a hnedé oči.  
Popis oblečenia: nezistený
Na menovanú je vydaný príkaz na 
zatknutie pre prečin krádeže

Michal
POLÁK
(36)
z Bratislavy 

Popis osoby: 188 cm vysoký, na 
ježka ostrihané vlasy svetlohnedej 
farby, oči svetlomodrej farby.
Popis oblečenia: modré riDe, Fa-
lová bunda, zelená mikina, čierno-
modré tenisky. 
Menovaný je nezvestný od marca 
2014, kedy odišiel z miesta bydliska.

Ján
BEZÁK 

(60)
z Bratislavy 

Popis osoby: výška 178 cm, hnedé 
očí, pôsobí mladším dojmom.
Popis oblečenia: nezistený 
Menovaný je nezvestný od roku 
2002 kedy v ranných hodinách od-
išiel z domu na Topoľčianskej ulici 
spolu s neznámym mužom, ktorý 
sa predstavil ako príslušník krimi-
nálnej polície 

 

Jazdite bezpečne!
Polícia opätovne apeluje na vodičov, aby 
jazdili bezpečne, plne sa venovali vedeniu 
vozidla, rýchlosť jazdy za každých okolností 
prispôsobili svojim schopnostiam a vlast-

nostiam motorových vozidiel. Zodpo-
vedným prístupom a dôsledným do-
držiavaním pravidiel cestnej premávky 
vodiči predídu neželaným  a tragickým 
následkom na cestách. 

   Polícia upozorňuje
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K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Janka  0903 191 885 
 Katka  0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

3D mihalnice .............................................................................................50 €
Permanentný make-up obočia ...........................................................90 €
Objednávky: 
Ľubka 0907 556 758

Hrobákova 7 (prízemie)

Otvorené:

Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku
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MHD: zastávka Hálova 

(lektor OZ Život a zdravie)

Život 
a zdravie

Vždy o 18:00 hod. / Vstup VO NÝ!

Kluby ZDRAVIA

Fitnessland, Rovniankova 15
www.  tness-land.sk 

Kombináciou infračerveného žiarenia 

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

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením

FOTOGRAFOVANIE
fotoateliér v Bratislave 
svadby  deti  oslavy

0905 623 012
fotograf-svadba.sk

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

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

RK  MRK & RETEX – váš partner na 

KÚPU – PREDAJ - VÝMENU  bytu v PETRŽALKE  
Sme tu s vami už 17 rokov

www.mrkretex.sk
TEL: 63453910, 0907772623, 0905606016
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HABERA & TEAM

TOUR 2016
“33”

Mediálni partneri:

 1. 5.  PRIEVIDZA - Zimný štadión
 4. 5.  KOŠICE - Steel arena 
 6. 5.  POPRAD - Zimný štadión
 12. 5.  BRATISLAVA - AEGON aréna
 16. 5.  MARTIN - Zimný štadión

Info a predaj vstupeniek:  www.mejdanroku.sk

FC bude mať skvelý trávnik 
Futbalisti  FC Petržalka akadémia  dostanú v tomto mesiaci  veľký darček a to veľmi 
kvalitný umelý trávnik, aký ešte v areáli na Sklodowskej nemali. 

Sériový slovenský futsa-

lový majster Slov-Matic 

FOFO Bratislava so sídlom 

v Petržalke si v predsti-

hu zabezpečil víťazstvo 

v základnej časti, ako bolo 

zvykom aj v ostatných roč-

níkoch. Celkovo dosiahol 

bilanciu 18 16 2 0 133:30 

a získal o 4 body viac ako 

druhá Pinerola. 

Minulý rok zaknihoval 

jednu prehru, v aktuálnej 

sezóne stále neprehrali 

dva kluby, okrem tímu 

trénera Martina Rejžeka 

aj ich mestský rival z Pi-

neroly, keď sa oba ich 

vzájomné duely skončili 

zmierlivo 2:2. 

Už dávnejšie je jasné, 

že Slov-Matic aj Pinerola 

si vo štvť? nále play-o@  

oddýchnu a budú nasa-

dení priamo do semi? nále 

vyraďovacej fázy extraligy. 

Tento rok by malo byť ? -

nále extraligy vyrovnanej-

šie, čo už jasne naznačili aj 

vzájomné zápasy aktuálne 

dvoch najlepších klubov 

na Slovensku. 

(mv)

Slov-Matic 
vyhral 
základnú časť

v nedeľu 27. marca o 10.30 h 
v Čunove. Budeme používať 
jeden z najkvalitnejších ume-
lých trávnikov 3. generácie 
na svete od renomovaného 
talianskeho výrobcu Limonta 
Sport S.P.A., ktorý patrí medzi 
deviatich FIFA preferovaných 
výrobcov umelých trávnikov 
na celom svete! Za hlavným 
ihriskom sa buduje riadne 
tréningové ihrisko, ktoré bu-
de hotové počas jari. Musíme 

Od začiatku tohto me-
siaca na štadióne FC 

vládne čulý stavebný a pra-
covný ruch, viac nám o ňom 
povedal predseda klubu, Ma-
rek Mojto. ,,Všetci sa veľmi 
tešíme na nový umelý trávnik, 
ktorý by mal byť hotový do 
konca marca. Keďže chceme, 
aby všetko bolo tip-top, tak 
s najväčšou pravdepodobnos-
ťou prvý domáci majstrovský 
zápas s FC Igram odohráme 

totiž šesť týždňov počkať na 
zasiatie trávy.“ 

Rovnaký umelý trávnik pou-
žívajú tréningové centrá a aka-
démie AC Miláno, Ajax Am-
sterdam, Atlético Madrid, 
Club Bruggy, Spartak Moskva 
a mnohé ďalšie. FC Nordsjael-
land hral na rovnakom tráv-
niku Ligu majstrov a na Slo-
vensku má presne tento typ 
trávnika aj obhajca majstrov-
ského titulu AS Trenčín. Tráv- nik bude položený na pružnej 

monolitickej podložke, ktorá 
futbalistom zabezpečí naj-
vyšší možný komfort. Trávnik 
bude skúšať nezávislá akredi-
tovaná skúšobňa, aby mohol 
získať certifi kát FIFA. Okrem 
samotného umelého trávnika 
bude ihrisko na Sklodowskej 
vybavené umelým osvetle-
ním a kamerovým systémom, 
aby sa mohli zápasy nahrávať 
a následne analyzovať. Pro-
jekt rekonštrukcie futbalové-
ho ihriska je podporovaný a 
spolufi nancovaný cez medzi-
národnú futbalovú federáciu 
UEFA v rámci projektu UEFA 
Hattrick IV.

(mv) 

foto: facebook a Ján Luky
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Jarný program FC a MŠK

14. kolo  20. 3  o 15.00 h  TJ Jarovce - FC Petržalka
15. kolo  27. 3.  o 10.30 h  FC Petržalka – ŠK Igram
16. kolo   o 16.30 h  OŠK Chorvátsky Grob – FC Petržalka
17. kolo  10. 4.  o 10.30 h  FC Petržalka – NMŠK 1922 Bratislava
18. kolo  17. 4.  o 17.00 h  ŠK Čataj - FC Petržalka
19. kolo  24. 4.  o 10.30 h  FC Petržalka – FA Bratislava
20. kolo  1. 5.  o 17.00 h  FKM Karlova Ves - FC Petržalka
21. kolo  8. 5.  o 17.00 h  ŠK Nová Dedinka - FC Petržalka
22. kolo  15. 5.  o 10.30 h  FC Petržalka – ŠK Hrubý Šúr
23. kolo  21. 5.  o 17.00 h  FK Dúbravka - FC Petržalka
24. kolo  29. 5.  o 10.30 h  FC Petržalka – ŠKO Miloslav
25. kolo  5. 6.  o 17.30 h  SDM Domino - FC Petržalka
26. kolo  12. 6.  o 10.30 h FC Petržalka - TJ Malinovo.

14. kolo  20. 3.  o 15.00 h  Družstevník Blatné – MŠK Iskra Petržalka
15. kolo  26. 3.  o 10.30 h  MŠK Iskra Petržalka – ŠK Hamuliakovo
16. kolo  3. 4.  o 16.30 h  OFK Dunajská Lužná B - MŠK Iskra Petržalka
17. kolo  9. 4.  o 10.30 h  MŠK Iskra Petržalka – MŠK Kráľová pri Senci
18. kolo  16. 4.  o 10.30 h  ŠK Krasňany - MŠK Iskra Petržalka
19. kolo  23. 4.  o 17.00 h  FC Volkswagen Bratislava - MŠK Iskra Petržalka
20. kolo  30. 4.  o 10.30 h MŠK Iskra Petržalka – ŠK Kaplna
21. kolo  8. 5.  o 17.00 h  FK Dragons - MŠK Iskra Petržalka
22. kolo  14. 5.  o 10.30 h  MŠK Iskra Petržalka - Slávia Ekonóm
23. kolo  22. 5.  o 17.00 h  Slovan Záhorská Bystrica - MŠK Iskra Petržalka
24. kolo  28. 5.  o 10.30 h  MŠK Iskra Petržalka - DHL Bratislava
25. kolo  4. 6.  o 17.30 h  FK Mariathal Bratislava - MŠK Iskra Petržalka
26. kolo       11. a 12. 6.  MŠK Iskra Petržalka má voľno.                      (mv)

Počas tretieho marcového víkendu sa začne jarná časť 
V. a VI. futbalovej ligy Bratislava-mesto a preto fanúšikom FC Petr-
žalka akadémia a MŠK Iskra Petržalka prinášame vyžrebovanie. 

Hlasné povzbudzovanie, ostrý hvizd píšťalky, teplo, pach 
chlóru a všade drobci v plavkách. V Základnej škole Pan-
kúchova už po 13-krát hostil Plavecký klub ORCA Bratisla-
va najmladších plavcov z klubov zo Slovenska, Maďarska  
a Česka.

 Plavecký súboj 
vyhral favorit   

ORCA Bratislava, Kometa Brno  
a dnes už aj maďarský Dunaferr 
DVSI sa pravidelne stretávajú so svo-
jimi prípravkami - deťmi od 6 do  
10 rokov, aby si navzájom zmerali 
sily. Podrobnosti nám prezradila pred-
sedníčka Plaveckého klubu ORCA 
Bratislava, Irena Adámková: „Počas 
školského roka sa stretneme trikrát  
a vždy je hostiteľom pretekov iný klub. 
Je to športovo-spoločenská udalosť, 
pretože okrem súťaženia v bazéne je 
jej súčasťou aj výlet na niektoré zo 
zaujímavých miest daného mesta. 
Tento raz išli deti na hrad Devín, v 
minulosti boli v ZOO či v železničnom 
múzeu.“ 

Všetky tri kluby patria vo svojich 
krajinách na popredné miesta a tak 
sa môže stať, že medaila z týchto pre-
tekov zároveň „predpovedá“ medailu  
v budúcich majstrovstvách danej kra-
jiny. Preteky sú aj zapísané v ratingoch 
Slovenskej plaveckej federácie, konajú 
sa v 25-metrovom bazéne, pod dozo-
rom rozhodcovského zboru.

Irena Adámková: „Ide nám najmä 
o to, aby sa detičky v tomto veku už 
naučili súťažiť. Aby vedeli, ako znejú 
štartové povely, nemali problém štar-
tovať v inom bazéne, naučili sa po 
každom preteku prezliecť do suchých 
plaviek, poznali význam pomocných 
štartérov a podobne.“ 

Petržalka už čoskoro otvorí svoju 

novú plaváreň, bude ORCA tréno-

vať aj tam?

„Mám radosť, že budeme mať v Pe- 
tržalke novú plaváreň a dúfam, že  
v nej bude priestor, aby sme tam mohli 

trénovať, ale... Keď sa stavajú plavár-
ne, ľadové plochy či futbalové ihriská, 
je zvykom osloviť odborníkov na daný 
šport a poradiť sa s nimi. Som štyri 
roky prezidentkou Slovenskej plaveckej 
federácie a mrzelo ma, že nás mestská 
časť v tomto prípade nekontaktovala. 
Povedali by sme im o tom, že záujem 
o plávanie je v Petržalke veľmi veľký, 
no máme k dispozícií len tri školské 
bazény, na údržbu ktorých nie sú 
peniaze. Považujem preto za premr-
hanú príležitosť, že má nová plaváreň 
len 5-dráhový bazén. Myslím si, že 
pre viac ako 100-tisícové sídlisko je 
minimum 8-dráhový.“ 

To, čo chýba nám, je v Maďarsku 
samozrejmosť. Bazén je povinnou 
výbavou takmer každého mesta, pre-
tože plávanie je tam národným špor-
tom. Napokon, aj výsledky trojstret-
nutí hovoria jasnou rečou. Slovami 

Őri Györgyi, trénerky Dunaferr DVSI: 
„S plaveckou prípravou detí začína-
me už od prvej triedy, preto aj tieto 
naše trojstretnutia sme, okrem jedného, 
všetky vyhrali.“ Ako ďalej dodala, prvý 
deň pretekov s PK ORCA Bratislava 
prehrávali, ale potom, čo svojim zve-
rencom „umyli hlavy“, sa situácia zlep-
šia. Ocenila návštevu hradu Devín  
a podľa nej bolo pre jej zverencov veľ-
kým zážitkom, keď počúvali o histórii 
na mieste, kde sa dejiny odohrávali.

Skromnejší vo svojich vyjadreniach 
bol Tomáš Göőz, tréner Klubu pla-
veckých sportů policie Kometa Brno: 
„Kometa, bohužiaľ, trochu upadá, v 
minulosti sme boli suverénnym oddie-
lom ako v Čechách tak aj na trojstretnu-
tiach. Už hneď v prvý deň týchto prete-
kov nás ale Orca po niekoľký raz pora-
zila a tak do budúcnosti budeme musieť 
zabojovať intenzívnejšie, aby sme jej to 
vrátili. Čo sa týka maďarského klubu, 
už to, že sme s nimi schopní pretekať a 
niekedy ich poraziť, je úspech. Pretože, 
ako spomínala ich trénerka, začínajú 
s deťmi skoro, a tak majú pred nami 
veľký náskok v počte hodín v bazéne 
a odplávaných kilometrov. Na druhej 
strane, napriek tomu sa naši zverenci 
okolo 5. - 6. triedy na nich doťahujú.“ 
Hovoril aj o tom, že spoločenská časť 
trojstretnutí je rovnako dôležitá, deti sa 

skamarátia, navštívia zaujímavé miesta 
a užijú si dobrodružné spanie v telo-
cvični.

S priebehom pretekov bol veľmi spo-
kojný aj Lukáš Veizer, tréner PK Orca 
Bratislava: „Organizácia bola skvelá  
a všetko bolo bez komplikácií. Súťažilo 
spolu 210 detí z troch plaveckých klu-
bov a na štart sa postavili 772-krát. 
Povzbudzovať prišlo veľa rodičov a 
teda bola výborná atmosféra. Takto 
majú vyzerať preteky pre deti.“ 

Na záver ešte Irena Adámkova 
poďakovala riaditeľovi ZŠ Pankúchova 
Štefanovi Rácovi za skvelé zázemie, 
ktoré už 15 rokov škola poskytu-
je PK ORCA Bratislava. Medailová 
žatva potom už len potvrdila prevahu 
maďarských plavcov, ktorí si domov 
odniesli 17 zlatých medailí. PK ORCA 
Bratislava si ich vyplávala 10 a Kometa 
Brno o jednu menej.

Michaela Dobríková

foto – Marcel Polák


