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PETRŽALSKÉ NOVINY

Aj tu som Petržalčan

stĺpov tu pribudli aj elektrické roz-
vádzače na stojanoch. Umiestnené 
vyššie, keby sa voda vyliala... Pre-

čítal som x-riadkov, ako sa v Jarov-
skom ramene stavajú hausbóty. Bez 
povolení ako čierne stavby. Vraj ich 
odstránia. Mám však skôr dojem, 

Kráčali sme na Rusovce. Ako sme 
sa blížili k slepým ramenám Du-

naja, už z diaľky bolo vidno média-
mi toľko opisované hausbóty. 
Bolo ich viac ako vlani. Ďalšie 
pribudli. Čo ma však najviac 
prekvapilo, boli osadené stĺpy elek-
trickej siete. Tie tu predsa neboli! Pre 
koho sú...? Kráčajúc ďalej, bolo to 
na úrovni ramena, vidím, že okrem 

Ján Ambróz: 
Na Telgárte hrajú...
V Petržalke sa predstaví 4. apríla 
o 19. h v DK Zrkadlový háj najpopu-
lárnejší folklórny spevák na Sloven-

sku, spevák 
pochádzajúci 
z horehronskej 
obce Telgárt 
s nezvyčaj-
ne krásnym 
hlasom. Ján 
Ambróz – 
právnik a spe-
vák ľudových 
piesní. 

strana 2

Konečne došlo 
na smogové 
nekonečno
Niet ciest do Bratislavy či z nej, 
najmä však vnútri mesta, aby na 
vodičov či chodcov nekričal na oce-
ľových nohách upevnený obdĺžnik, 
na ňom čierne na bielom vycapené 
číslo mobilu a pod tým: 
Voľná plocha.     

strany 8, 9

O dvoch kňazoch, 
ministroch 
a prostitútke
Na konci fi lmu potlesk. Tak to som 
už dávno nezažila...

strana 11

že tu vyrastá mestečko na vode. In-
žinierske siete sú, čo tomu bráni?... 
Iba pripomeniem, že je to chránené 

územie. Volavky, bociany, labu-
te (labute??? - veď tie sa kántria 
na počkanie!). Nie som si istý, či 

príroda, jej ochrana má ešte nejakú 
váhu. Veď na Slovensku sú iné dôležité 
hodnoty. Nie to, čo nám tu zanechali 
ako pôvodné, neporušené predko-
via. My z toho robíme fl iačiky zeme, 
lesa, vody. U nás je predsa dôležitejší 
„zrobený“ manažér. Po ťažkom týždni 
si musí oddýchnuť v lone prírody, re-
laxovať v dokonalom obydlí na vode, 
načerpať sily... a čo po ňom zostáva? 
Odpad, splašky, vyrúbané stromy, po-
ničené brehy. Začínam sa zmierovať 
s tým, že takto o rok sa budem po-
zerať na hrádzi len pred seba. Hlavu 
zdvihnem až za druhým veľkým bu-
fetom. Aj tam s obavou, či sú tam ešte 
stále tie isté stromy, ktoré začali rásť 
skôr, ako som ja a iní prišli na svet. 

Tomáš K.
Viac na str. 12-13 

„Zrobení“ manažéri 
a zničená príroda

Bola sobota. Vonku počasie, ako keby si to prichádza-
júca jar rozmyslela. Aj tak som vytiahol päty z domu. 
Oslovil som známu, či sa nepridá. Len nedávno sa 
prisťahovala do Petržalky, nepozná ju. Vydali sme sa 
na hrádzu, veď toľko už o nej počula. 

Z mailu Petržalčana
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tinovú, Cenu primátora 
mesta Banská Bystrica za 
rok 1998 a získal aj Medai-
lu za rozvoj folklórneho 
umenia.

Ján Ambróz svoje ume-
nie predstaví v piatok, 
4. apríla, v Dome kultúry 
Zrkadlový háj  (19. h) spolu 
s Ľudovou hudbou Boriev-
ka pod vedením Janky 
Ambrózovej a hosťom po-
dujatia bude sólistka Mo-
nika Kandráčová. Na záver 
programu pozýva divákov 
na pohár vína. Podujatie je 
realizované pod záštitou 
starostu Petržalky Vladimí-
ra Bajana.         tod)

S Í D L I S K O

Mnohé schodiská pat-
ria k bytovým domom 

(a ich vlastníci by sa mali o ne
starať), iné zase hlavnému 
mestu, niektoré sa dokonca 
nachádzajú na nevysporia-
daných pozemkoch, takže je 
veľmi ťažké jednoznačne ur-
čiť, kto by sa mal o ne starať. 
Obyvatelia však svoje sťaž-
nosti smerujú na petržalský 
miestny úrad a chcú, aby sa 
postaral o nápravu. „Mestská 
časť však nemá možnosť a ani 
zákonnú povinnosť opravovať 
ani udržiavať schodiská a te-
rasy, ktoré nie sú miestnymi 
komunikáciami, ani verejný-
mi priestranstvami. Nakoľ-
ko však ide o veľmi závažný 
problém a problematika rie-
šenia terás a schodísk vedú-
cich k nim je jednou z  priorít 
našej mestskej časti, opravu-
jeme aspoň tie, ku ktorým má 
mestská časť právny vzťah,“ 
vysvetlil starosta Vladimír 
Bajan.

Petržalka tak vlani opravila aj 
schodisko a nadchod nad cestou 
pri dome Jasovská 2 za takmer 
3-tisíc eur na základe hlaso-
vania občanov v rámci parti-
cipatívneho rozpočtu. A sta-
ne sa tak aj tento rok – Petr-
žalčania dali svoj hlas oprave 
schodiska, ktoré vedie na tera-
su na Námestí hraničiarov.

Takisto opravia aj schodis-
ko, ktoré vedie z parkoviska 
pod terasou na Jasovskej ulici 

Schodiská k terasám sú v mnohých prípadoch v katastrofálnom stave, v 
niektorých prípadoch dokonca až zdraviu nebezpečné. Dať ich do poriad-
ku však nie je také jednoduché, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať. 

Schodiská k terasám sú v mnohých prípadoch v katastrofálnom stave, v 
niektorých prípadoch dokonca až zdraviu nebezpečné. Dať ich do poriad-

Petržalka opravuje schodiská

smerom k pošte. Stojí na ne-
vysporiadanom pozemku a 
mestská časť sa rozhodla zre-
konštruovať ho najmä preto, 
že je to prístup práve k pošte, 
ktorú navštevujú Petržalčania 
zo širokého okolia.

Okrem toho opravy ten-
to rok čakajú aj schodiská na 
Znievskej, Beňadickej a Streč-
nianskej ulici. Zaplatí ich tiež 
mestská časť. 

(sv)  

Nedávno vydal záznam 
z jubilejného koncer-

tu pri príležitosti svojich 
60. narodenín.  Na ľudovej 
scéne sa pohybuje už od 
roku 1982 a za ten čas vydal 
už 6 samostatných CD no-
sičov s krásnymi horehron-
skými pesničkami. S Ľu-
dovou hudbou Borievka, 
pod vedením Igora Gaš-
para, spolupracuje už viac 
ako 20 rokov. Okrem toho 
dlhodobo spolupracuje 
s Orchestrom ľudových 
nástrojov Slovenského 
rozhlasu Bratislava. Získal 
množstvo ocenení – päť-
krát zlatú platňu a raz pla-

V Petržalke sa predstaví 4. apríla o 19. h
v DK Zrkadlový háj najpopulárnejší folk-
lórny spevák na Slovensku, celebrita 
v pravom zmysle slova, spevák pochá-
dzajúci z horehronskej obce Telgárt s ne-
zvyčajne krásnym hlasom. Ján Ambróz – 
právnik a spevák ľudových piesní. 

Ján Ambróz: 

Na Telgárte hrajú...

Gro exekúcií je z dôvodu 
pôžičiek poskytnutých 

nebankovými subjektmi. 
„Takmer všetky exekúcie sú 
pritom nezákonné. Už máme 
zastavených viac ako 5-tisíc 
rozhodnutí o exekúcii,“ po-
vedala Monika Jankovičová, 
štátna tajomníčka Minister-
stva spravodlivosti SR na pre-
ventívnom seminári, ktorý pri 
príležitosti Európskeho dňa 
spotrebiteľov usporiadala 14. 
marca pre svojich seniorov 
petržalská samospráva. Dlž-
níci si pritom pôžičky nebrali 
z roztopaše, ale dohnala ich 
k nim chudoba. Nemali si 
napríklad za čo kúpiť drevo 

na zimu, lieky, peniaze im 
chýbali na pohreb blízkeho 
príbuzného. „Pri pôžičke 200 
eur od nich nebankovky pýta-
li za rok 1 700, 2 000, ale aj 
3 000 eur. To je v rozpore nie-
len so zákonom, ale aj s mo-
rálkou a etikou. S hrôzou sme 
zistili, že nebankové subjekty 
podávajú na neplatičov trest-
né oznámenia za nesplácanie 
peňazí. Evidujeme už 1 700 
odsúdených!“ povedala JUDr. 
Jankovičová. Jedenásť rokov 
pracovala v oblasti trestného 
práva, no počas tohto obdo-
bia sa vraj ani raz nestretla so 
žalobou na úžerníka. Naopak 
áno. 

Slovensko strašia takmer tri milióny exekučných konaní, výsledkom kto-
rých môže byť zhabanie majetku zadlženým osobám. Až 40-tisíc z nich 
sú pritom dôchodcovia. Mnohí naleteli podvodníkom skrývajúcim sa za 
masku serióznych podnikateľov. 

Mestská časť usporiadala pre seniorov odborný seminár

Slovensko strašia takmer tri milióny exekučných konaní, výsledkom kto-
rých môže byť zhabanie majetku zadlženým osobám. Až 40-tisíc z nich 

Podvedení sa nemusia hanbiť

Zo skúseností vyplýva, že 
najmä v starších ľuďoch je za-
korenená povinnosť, že poži-
čané musia vrátiť. Nerozmýš-
ľajú pritom o podmienkach 
diktovaných vydriduchmi... 
Boja sa a hanbia sa priznať 
svojim najbližším, že splácať 
nevládzu. Ešte ani vtedy, keď 
im hrozí, že prídu o strechu 
nad hlavou. „Štát musí stáť 
na strane tých, ktorí sa ne-
vedia brániť, preto sme do 
parlamentu dali šesť noviel 
zákona,“ informovala štát-
na tajomníčka. Sama pritom 
iniciatívne vypracovala dve 
brožúry (Sedem krokov na 
ochranu spotrebiteľa) zame-

rané na obranu proti neka-
lým praktikám nebankových 
subjektov a podomových 
predajcov. 

Nie každý vie, že od novem-
bra 2013 platí tzv. Protišmej-
dový zákon. Aj vďaka nemu 
bolo len v priebehu pár týž-
dňov zastavených 600 „auto-
busových zájazdov“, z ktorých 
sa zväčša starší občania vracali 
nabalení predraženými deka-
mi, hrncami, zdravotnými po-
môckami a pod. Nezriedka sa 
na takom výlete stretli s agre-
sívnym správaním predávajú-
cich, ktorých cieľom je vymý-
vať mozgy a utŕžiť čo najviac. 
Štátna tajomníčka varovala 
pred uzatváraním zmlúv te-
lefonicky (na kúpu holiaceho 
strojčeka, výživových dopln-
kov), mobilovými podvodmi 
(adresát dostane SMS, aby za-
volal na konkrétne číslo a keď 
tak spraví, príde o celý kre-
dit), dílerom, ktorí zvonia pri 
dverách a ponúkajú lacnejšiu 
elektrinu, plyn či telekomu-

nikačné služby. Vyzvala, aby 
občania nepúšťali cudzích ľudí 
do bytov, aby nepodľahli nalie-
haniu neznámych osôb na uli-
ci žiadajúcich peniaze na cestu 
k smrteľne chorej mame, ne-
uverili telefonujúcemu, ktorý 
žiada pre vnuka značnú sumu 
na kúpu auta, nenastupovali 
do vozidla, posádka ktorého si 
chce dať údajne vysvetliť, ako 
sa dostane na určité miesto. 
Fígle podvodníkov pôsobia-
cich ako slušní ľudia sú dô-
kladne premyslené!

Ak už sa niekto dostane do 
nešťastia, nech si sadne a na-
píše na ministerstvo spravod-
livosti. Pracovníci tejto inšti-
túcie v snahe dozvedieť sa o 
skúsenostiach oklamaných čo 
najviac absolvovali stretnutia 
s obyvateľmi už 15 miest. „Ľu-
dia sa všade boja a hanbia sa 
priznať. Naším cieľom je pora-
diť im a pomôcť. Ich poznatky  
nás v práci posúvajú ďalej,“ 
konštatovala M. Jankovská. 

(tod)  
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Robert Fico: 

Skúsenosti prezidenta sa nedajú kúpiť

Prekvapilo vás niečím prvé kolo voľby prezidenta, 
ktoré ste vyhrali?
u Ja mám tých volieb už za sebou mnoho, na-
priek tomu som k týmto od začiatku pristupoval 
s rešpektom a pokorou. Kandidovať na prezi-
denta, ktorý má úlohu spájať, z pozície premiéra, 
ktorý z princípu aj rozdeľuje, pretože rozhodnu-
tia vždy rozdeľujú, je pomerne náročné. Preto 
ďakujem za všetky hlasy a rozhodne sa v dru-
hom kole.
 
Súboj v druhom kole sa oproti prvému ešte vyos-
tril. Vnímate to rovnako?
u Súboj asi nevyhnutne patrí k voľbám. Navyše 
tu ide o to, kto obsadí post hlavy štátu, najvyššiu 
ústavnú funkciu, preto je dobré, keď súboj tak-
povediac obnaží kandidátov, aby ľudia vedeli, 
čo volia. Ak sú v minulosti jedného kandidáta 
otázky vzbudzujúce pochybnosti, a to zjavne sú, 
či už vzhľadom na spornú podnikateľskú minu-
losť, alebo rizika napojenia na nebezpečnú sek-
tu, potom treba, aby sa vyjasnili. 
 
O čom je teda z vášho pohľadu druhé kolo volieb, 
ktoré rozhodne?
u Prvé kolo vygenerovalo veľmi dobre čitateľnú 
voľbu, dvoch zásadne odlišných kandidátov. Po-
viem to takto, so mnou a mojou politikou časť 
verejnosti nemusí súhlasiť, a ako predseda vlá-
dy robím rozhodnutia, ktoré už z princípu po-

larizujú. Čo je však isté, že o mne ľudia všetko 
vedia, vedia, čo odo mňa môžu čakať, vedia, čo 
mám za sebou, čo som pre Slovensko urobil, aj 
chyby, ktoré k životu a práci patria. Ak ma zvolia, 
nedostanú teda žiadnu ,,mačku vo vreci“, vedia, 
že budem tvrdo pracovať, profesionálne repre-
zentovať krajinu a pomáhať jej v zahraničí, sna-
žiť sa o široký sociálny dialóg. Na druhej strane 
je kandidát, o ktorom nevieme nič, alebo veľmi 
málo a vychádzajú na povrch rôzne znepokojivé 
informácie o jeho podnikaní, rôznych nebez-
pečných spojeniach. Jeho politika sa zmestí do 
piatich fráz, ktoré neustále opakuje, nevieme 
teda, čo od neho môžeme čakať. Zavádza ľudí 
sľubmi, ktoré z pozície prezidenta nemá ako 
splniť, pretože na to nemá kompetencie. A má 
nulové štátnické skúsenosti. Takto stojí voľba a 
ja hovorím, že asi nie je dobré, ak niekto takto 
nepoznaný a politicky neskúsený chce vstúpiť 
do politiky práve cez najvyšší ústavný post a že 
si ako krajina nemôžeme práve v dnešnej kom-
plikovanej dobe dovoliť takýto experiment na 
čele štátu.
 
Odmietate experiment na čele štátu. Ako však 
chcete vy pomôcť Slovensku na poste prezidenta 
viac, ako na poste premiéra, ktorý zastávate?
u Opakovane hovorím, že úloha prezidenta 
rastie na význame. Ak sa pozrieme na drobenie 
politickej scény, rast extrémizmu, sociálne ne-

pokoje v iných krajinách, je zrejmé, že to musí 
byť práve prezident, stojaci nad stranami, ktorý 
bude schopný udržať na Slovensku pokoj, nor-
málny sociálny dialóg a zmier. Aby túto najdô-
ležitejšiu úlohu splnil, potrebuje dostatok skú-
seností, dokonalú znalosť domácich pomerov, 
musí mať vypestovaný akýsi cit pre domáce 
prostredie, musí mať vzťahy so sociálnymi part-
nermi, prax v prijímaní zásadných politických 
rozhodnutí. Toto sú skúsenosti a schopnosti, 
ktoré sa nedajú kúpiť. Preto hovorím, že kto 
nezažil náročné rokovania s mestami a obca-
mi, odborármi alebo zamestnávateľmi, ten by 
nemal vstupovať do politickej arény na tej naj-
vyššej úrovni. Ja som presvedčený, že roky vo 
vedení štátu, v ťažkých rozhodnutiach a neko-
nečných rokovaniach so sociálnymi partnermi 
ma dobre pripravili na to, aby som vedel z po-
zície prezidenta udržať určitú rovnováhu medzi 
sociálnymi partnermi aj medzi politickými stra-
nami a pomohol tak Slovensku riešiť problémy 
a napredovať.

Často hovoríte o potrebe skúseností aj v zahra-
ničnopolitickej oblasti. Prečo sú také dôležité?
u Aby som hovoril úplne konkrétne, keď kandi-
dát na prezidenta Slovenskej republiky hovorí, 
že Slovensko by malo uznať samostatnosť Ko-
sova, zjavne netušiac o potenciálnych rizikách 
pre územnú celistvosť Slovenska, a hovorí to v 
čase potenciálneho odtrhnutia Krymu od Ukra-
jiny proti vôli materskej krajiny, je to prejavom 
až fatálnej neznalosti zahraničnopolitických sú-
vislostí a národnoštátnych záujmov krajiny. Slo-
vensko čakajú významné zahraničnopolitické 
udalosti, budeme predsedníckou krajinou EÚ, 
čakajú nás kľúčové samity NATO, kde sedí pre-
zident bez poradcov, predsedníctvo V4, preto 
aby Slovensko v nich dôstojne obstálo a vedelo 
obhájiť svoje záujmy, musí byť prezident zahra-
ničnopolitický profesionál.

Budete vedieť byť nadstraníckym prezidentom?
u Prezident musí byť nadstranícky a ja by som 
určite opustil aktívnu stranícku politiku. Čo sa-
mozrejme neznamená, že by som opustil aj môj 
dôraz na sociálnu ochranu ľudí, sociálny zmier 
v krajine. Počúvam výčitky o koncentrácii moci, 
ale treba sa možno pozrieť do iných európskych 
krajín, kde prezident vyšiel z vládnej strany, či je 
to Rakúsko, Portugalsko...  a nikto tam o ohroze-
ní demokracie nehovorí. Ja som presvedčený, 
že potrebujeme práve v dnešnej neistej dobe 
na poste prezidenta skúseného štátnika a poli-
tického lídra, ktorý všetko, čo za tie roky nabral 
v politike, pozitívne využije na zachovanie po-
kojného vecného dialógu a sociálneho zmieru, 
lebo to podľa mňa teraz Slovensko potrebuje 
v prvom rade.

 

foto: © LP
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Odborné vyšetrenie 
pľúc, ciev, srdca, kĺbov, chrbtice, 

žalúdka prístrojom DIACOM 
Skener DIACOM dokáže odhaliť skutočné príčiny zdravotných

problémov - baktérie, vírusy, borélie, mykózy, kandidy, chem.
látky a ďalšie parazity v tele. Na ich odstránenie vám navrhneme

hĺbkovú detoxikáciu a regeneráciu organizmu biopreparátmi Starlife.
Bezbolestné vyšetrenie v cene 15 eur je vhodné aj pre deti

a prináša novú skutočnú pomoc.

 Info: 0910 939 512
www.komhelp.sk

REALITNÁ KANCELÁRIA 
S NAJVÄČŠOU PONUKOU  

BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

P O R A D Ň A / I N Z E R C I A

Ako nespanikáriť a správne po-
stupovať pri dopravnej neho-
de? Ak sa stanete účastníkmi 
dopravnej nehody, majte na pa-
mäti naše rady a skúste sa riadiť 
nasledujúcimi krokmi: 

Nenechajte nič náhode, auto 
riadne zabrzdite, aby sa náho-
dou nepohlo. Nasaďte si reflex-
nú vestu, to platí pre všetkých 
pasažierov vo vozidle, a zapnite 
výstražné svetlá. Výstražný troj- 
uholník postavte v dostatočnej 
vzdialenosti: v obci najmenej 50 
m, na diaľniciach a rýchlostných 
cestách najmenej 100 m. V čle-
nitom teréne musí byť trojuhol-
ník pred zákrutou, alebo pred 
horizontom. 

Skontrolujte spolupasažie-
rov, či nie sú zranení, ak ste do 
niekoho narazili, skontrolujte 
ľudí aj v druhom vozidle. Ak sa 
niekto zranil, zavolajte bezpod-
mienečne záchrannú zdravotnú 
službu. 

IMPA – zo života na cestách

V prípade ak zhodnotíte, že 
hmotná škoda na aute je vyš-
šia ako 3 990 €, alebo v prípa-
de, že sa ako účastníci nehody 
vzájomne nedohodnete, tak 
k dopravnej nehode zavolajte 
príslušníkov polície. 

Ak políciu k dopravnej neho-
de nevoláte, v tomto prípade 
musíte s druhým účastníkom 
dopravnej nehody spísať doho-
du o zavinení na tlačive Správa 
o nehode alebo Európsky zá-
znam o nehode. 

Ak je vinníkom iný účastník 
dopravnej nehody a nie vy, po-
žadujte od neho doklady totož-
nosti a doklad o uzatvorení PZP, 
teda bielu alebo zelenú kartu.  
V prípade, že ste nehodu spô-
sobil vy, je predloženie do-
kladov na vás. Nezabudnite si 
všetky údaje o vinníkovi neho-
dy zapísať! 
Nehodu oznámite poisťovni, 
pre prípad zodpovednosti za 

škodu z prevádzky motoro-
vého vozidla. Ak ste nehodu 
zavinili vy, oznamujete udalosť 
poisťovni, kde máte uzatvore-
né PZP do 15 dní v SR a do 30 
dní, ak sa nehoda stala v zahra-
ničí. Ak vám auto poškodil iný 
vodič, tak si náhradu škody vy-
máhate od poisťovne vinníka.

Tiesňové volania 
Jednotné európske číslo 
tiesňového volania – 112,  
slúži na privolanie Integrova-
ného záchranného systému 
(polícia, hasičský a záchranný 
zbor, záchranná zdravotná 
služba, ...). Číslo funguje aj pri 
zablokovanej klávesnici mo-
bilného telefónu, alebo sa dá 
vytočiť namiesto PIN kódu.
Polícia tiesňové volanie – 158 
Polícia postupuje vaše ties-
ňové volanie okamžite ďalej 
Integrovanému záchrannému 
systému
Požiarna záchranná služba – 
150
Prvá pomoc (záchranná služ-
ba) - 155
Nezabúdajte a majte na pa-
mäti! Neposkytnutie prvej po-
moci zranenému, neprivolanie 
záchrannej služby alebo útek z 
miesta činu môžu byť predme-
tom trestného konania.

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

www.impa.sk   

Meníme zajtrajšok, pretože zajtrajšok sa začína už dnes

Inzercia

 Kondičné jazdy.  
Tel.: 0905 752 537 

 ján PoláK vodoinštalácie, 
údržba. Tel.: 0905 627 321

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

 Glazúrovanie vaní - 
Tel.: 0905 983 602

Prijmeme kontrolórku 
upratovania. Tel.: 0910 610 378

Príjmeme predavača, a sklad- 
níka do predajne KINEKUS – 
domáce potreby. VP/B.  
Tel.: 0918 378 463

Spracujem účtovníctvo.  
Ekonoming.  Tel.: 0905 643 445

 ♥ Zosobášili sa
Matričný úrad Bratislava-Petržalka 14. marca

Mgr. lumír Machek – Maria jesus rivero Garcia   

15. marca

Peter Smolka – irena Tkačuková
róbert Bauman – adriána jurkovičová
ing. Peter Švolík – Bronislava Herdová
Branislav vaško – andrea Földváryová

jozef Madzin – Mgr. dana jacečková
Peter richter – denisa Túblová

Ľubomír Kováč – Blanka vasilová

Ďakujeme, pán starosta 
Aj tohtoročný Medzinárodný deň žien sa niesol v znamení pek-
ných blahoželaní, darovaní kvietkov   mamičkám, manželkám 
priateľkám. Je milé, keď muž v tento deň podá žene kvietok, 
ktorý vždy poteší... No  tohtoročné blahoprianie pána starostu 
určite veľmi prekvapilo  a potešilo ženy, ktorým sa ušli lístky do 
Radošinského divadla. Lebo na lístky do tohto divadla sa veru 
čaká aj niekoľko mesiacov. Vážený pán starosta, za všetky se-
niorky  z denných centier, ktorým ste umožnili uvidieť úžasné 
predstavenie v Radošinskom naivnom divadle, a tým prežiť 
nádherný zážitok, na ktorý budeme veľmi dlho spomínať,  sa 
vám chcem takto verejne  poďakovať.  

Ružena  Borzová

Máme pekné okolie domu
Chcela by som sa prostredníctvom Petržalských novín poďako-
vať Miestnemu podniku Verejnoprospešných služieb Petržalka, 
oddeleniu starostlivosti o zeleň, ktoré promptne reagovalo na 
moju požiadavku o úpravu okolia bytového domu Ambrose-
ho 2-12. Pracovníci veľmi kvalitne ozdravili rozrastené kríky a 
orezali stromy v okolí domu a tiež priestoru za našim detským 
ihriskom. Tiež by som sa chcela poďakovať oddeleniu, ktoré 
sa stará o zrekonštruované detské ihriská a ich pracovníkom, 
ktorí sú vždy ochotní hneď reagovať na požiadavku o vyčiste-
nie nášho detského ihriska, ktoré v čase priaznivého počasia 
často navštevujú deti, aby sa tak predišlo úrazom, ktoré môžu 
byť spôsobené pošmyknutím sa na rozsypanom piesku z pies-
koviska na ploche ihriska 

Želmíra Filipová                     

Poďakovania

ParaPeTrol, a. s. Izolácie 
plochy striech. Tepelné izolácie. 
Výhodná cena! Tel.: 0918 697 688

Súrne Hľadám dlhodobý 
podnájom v Petržalke, najlepšie 
okolie Ševčenkovej do 150 € 
bez depozitu. Tel.: 0915 238 419
marika.gaalova@azet.sk



Minulý týždeň orezávali pri Dome kultúry Zrkadlový háj, stromy 
ktoré ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky na križovatke. Ha-
luze na niektorých miestach presahovali až na polovicu cesty.

foto: Miro Košírer

Vynovený dom, atraktívnejší program

„Treba si uvedomiť, že od 
kolaudácie v roku 1993 

sa do tejto budovy výraznej-
šie neinvestovalo,“ vysvetľuje 
riaditeľ Kultúrnych zariadení 
Petržalka Peter Litomerický. 
Budova je pritom energeticky 
veľmi náročná, cez okná a plášť 
uniká neuveriteľné množstvo 
tepla. „Namiesto toho, aby 
sme finančné prostriedky pou-
žili na rozvoj kultúry, na nové 
programy a projekty, tak sme 
ich prakticky celé minuli na 
prevádzku, na to, aby mohol 
byť tento dom vôbec otvorený,“ 
dopĺňa riaditeľ. „Preto som dal 
vypracovať projektovú štúdiu 
na jeho revitalizáciu. Som 
rád, že poslanci pochopili 
vážnosť situácie a úver odsú-

hlasili. Veľkú zásluhu na tom, 
že sa veci konečne pohli do-
predu, má aj starosta Petržal-
ky Vladimír Bajan, ktorý nás 
od začiatku v našom zámere 
podporoval,“ dodáva. 

Reálne totiž hrozilo, že „zr-
kadláč“ napokon budú mu-
sieť zatvoriť. Veď napríklad 
vnútorné osvetlenie budovy 
bolo už pri kolaudácii ozna-
čené ako provizórne a v tomto 
provizóriu fungovalo takmer 
dvadsať rokov. Navyše už ne-
spĺňalo ani požiadavky na sve-
telnosť. „Preto sme svetlá vy-
mieňali ako prvé, ešte minulý 
rok,“ hovorí Litomerický.

Teraz prišiel rad na výme-
nu okien, potom sa začne za-
teplovať a upravovať interiér. 

Po rokoch váhania petržalskí poslanci vlani konečne odklepli rekonštrukciu 
Domu kultúry Zrkadlový háj. Odsúhlasili, že si na to mestská časť zoberie  
polmiliónový úver. Načo všetko sa tieto peniaze použijú?
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„Po skončení rekonštrukcie je 
odhadovaná úspora na ener-
giách 30 až 50 percent, čo 
rozhodne nie je zanedbateľné 
číslo,“ vysvetľuje riaditeľ.

V interiéri neplánujú neja-
ké radikálne zmeny, veď tento 
dom kultúry je veľmi dobre 
priestorovo riešený, navyše je 
asi spomedzi všetkých brati-
slavských domov kultúry v naj- 
lepšej kondícii. „Aj tak by sme 
interiér chceli trochu oživiť. 
Mojím cieľom je spraviť z toh-
to priestoru dobre fungujúci, 
moderný dom kultúry, ktorý 
by bol atraktívny pre divákov, 
aj pre umelecké agentúry a, 
samozrejme, aj pre umelcov 
samotných,“ hovorí o svojich 
víziách Litomerický. Aj preto 

sa rozhodol osloviť mladých 
architektov, aby navrhli, ako 
vniesť do týchto priestorov 
atmosféru plnú pozitívnych 
emócií a dobrej nálady za ne-
veľké peniaze.

Opera v Petržalke
Hoci sa „zrkadláč“ rekon-

štruuje počas prevádzky a 
nastali isté obmedzenia, pro-
gramová štruktúra sa však 
nebude výraznejšie meniť. 
Predsa však pribudnú nové 
projekty. „René Štúr a Sveťo 
Malachovský sa už v Petr-
žalke udomácnili a diváci si 
ich obľúbili. Teraz začínajú 
pripravovať nový program, 
tak sa aj ja už veľmi teším,“ 
vyratúva riaditeľ. „Oživili sme 
country scénu, ktorá tu naozaj 
chýbala, a v rámci možností 
budeme aj naďalej pozývať 
atraktívnych hostí zo zahra-
ničia. Som veľmi rád, že v Zr-
kadlovom háji onedlho nájde 
svoj domov aj znovu oživená 
Komorná opera Bratislava. 
Poskytneme im priestory na 
skúšky, oni svoje umenie zase 
ponúknu Petržalčanom. Ide 
síce o špecifický žáner, ale ve-
rím, že bude pre našich divá-
kov atraktívny,“ dopĺňa.

Minulý piatok tak podpí-
sal riaditeľ KZP s hudobným 

riaditeľom Komornej opery 
Bratislava Lukášom Kunstom 
Ledererom zmluvu o spolu-
práci.

„Petržalku sme si vybrali 
preto, lebo sa tu nachádza 
široké spektrum obyvateľstva. 
Žijú tu mladí aj starší ľudia, 
navyše si myslím, že tu chý-
ba ponuka klasickej, vážnej 
hudby,“ hovorí Lukáš Kunst 
Lederer.

Komorná opera má 45 čle-
nov – orchester, zbor, sólis-
tov, ale aj svojho choreografa, 
režiséra a scénografku.

Prvým projektom budú 
Diela terezínskych skla-
dateľov – súbor diel troch 
skladateľov, ktorí boli depor-
tovaní do koncentračného 
tábora Terezín. Sláčikové 
trio Gideona Kleina s balet-
ným sprievodom, Hebrejské 
chlapčenské zbory od Viktora 
Ullmanna a na záver celého 
večera opera Brundibár. Bola 
to pôvodne detská opera, 
ktorú hrávali deti v koncen-
tráku, aby aspoň na chvíľu 
zabudli na táborové príkoria.  
V Zrkadlovom háji ju však 
budú hrať dospelí a prenesú 
nás v nej do reality koncent-
račného tábora.

Silvia Vnenková 
foto: Miro Košírer



6 • 21. 3. 2014 PETRŽALSKÉ NOVINYI N Z E R C I A

Segment malých SUV či skôr 
crossoverov sa rýchlo zapĺňa a 

automobilka Renault nechce stáť 
rozhodne bokom. Do súboja o 
zákazníkov posiela model Captur, 
ktorý má rozhodne čo ponúknuť.
Conception
Čo stojí skutočne za zmienku  
a zdôraznenie sú možnosti indi-
vidualizácie. Samotný výrobca 
uvádza až 200 rôznych variantov 
vonkajšieho vzhľadu a 100 varian-
tov pre interiér. Vybrať si môžete  
z niekoľkých odtieňov karosérie,  
k tomu môžete pridať inú farebnú 
kombináciu pre strechu, farebné 
kombinácie detailov ako rámče-
ky okolo hmloviek alebo masky 
chladiča, a to všetko podtrhnúť 
rôznymi farbami diskov. Ponuka 
variantov je obrovská, takže zá-
ujemcovia majú pri zostavovaní 
podľa konfigurátora na webe  
o zábavu postarané a strávia tam 
nemálo času.
Le turbomoteur
Mali sme na test 0,9-litrový troj-
valec spriahnutý s päťstupňovou 
manuálnou prevodovkou. Po na-

štartovaní motor neutají svoj troj-
valcový charakter, ktorý sa však 
po zahriatí upokojí, úplne však 
nezanikne. Kultivovanosť nedo-
sahuje úroveň štvorvalcových 
bratov, ale snahu konštruktérov 
o vyváženie a voľné uloženie im 
nemožno odoprieť. Ako zaujíma-
vosť spomeniem možnosť navo-
liť si pri silnejšej motorizácii zvuk 
motora  v interiéri od Clia Cup cez 
Clio V6 až po Nissan GT-R.
Tour de Slovaquie
Nové Clio jazdí výborne a Captur 
je na tom podobne, a to aj na-
priek vyššiemu podvozku. Zadná 
náprava je jednoduchá, naladená 
mäkšie, takže sa Captur na nerov-

nostiach trochu hojdá, ale ak ho 
pošlete do zákruty vo vyššom 
tempe, ako je zvyčajné, nenechá 
sa rozhodiť, a to ani v prípade, 
že sú tam nerovnosti. Ovláda-
nie volantu nie je preposilované  
a na jeho otočenie reaguje Captur 
živo. Poteší schopnosť podvozku 
vyrovnať sa s nerovnosťami na-
šich ciest. Žiadne nárazy od ko-
lies sa nekonali, podvozok zhltne 
aj kdejakú jamu. Toto sa hodí aj 
pri výletoch mimo vozovky, lebo 
Captur vďaka výške podvozku 
200 mm zvládne prekvapujúco 
veľa. Musí mať však dostatok trak-
cie na prednej náprave, nakoľko 
nedisponuje pohonom 4x4.  

Test

Vaše názory, hodnotenia a nápady na testovanie posielajte na adresu: 
e-mail: boris.mesiarik@gmail.com, tel.: 0905 410 802

- pekný vzhľad 
- množstvo individualizácie
- chytré riešenia
- priestranný, praktický interiér

HODNOTENIE

 - charakter základného  
 motora
 - len päťstupňová 
 prevodovka

Celý test nájdete na www.petrzalskenoviny.sk

Renault Captur 0,9 TCe 

Sumár
Renault postavil veľmi vydarený 
crossover. Okrem pekného dizaj-
nu a neskutočného množstva in-
dividualizácií je to predovšetkým 
priestranný a praktický interiér, čím 
dáva konkurencii na frak. Rovnako 
zaujmú aj inteligentné riešenia, 
ktoré spríjemnia užívateľom život 
na cestách. Vychádza z úspešného 
Clia, ale ponúka viac priestoru a 
aj módny trend crossoverov. Roz-
hodne je vhodný pre naše drahé 
polovičky, ktoré si ho môžu fareb-
ne vyskladať, ako im srdce ráči a 
rovnako pre rodinky s deťmi. Cap-
tur ma veľmi zaujal a skutočne sa 
vydaril. Vo svojom rebríčku malých 

crossoverov by som ho zaradil na 
pomyselný vrchol. Konkurencia 
má nad čím premýšľať a uvidíme, 
s čím skôr alebo neskôr dorazia, 
zatiaľ má však Captur o predajný 
úspech postarané.
Bonus na záver
Testér Danko Captur otestoval  
a využil ho na cestu do školy a 
späť. Odviezol sa aj na voľby pre-
zidenta a krátky výlet. „Musím 
povedať, že je veľmi pekný  a keď 
posunieš lavicu dopredu, tak som 
bližšie pri tebe. Zapni tam zvuk 
motora z Nissanu GT-R. Jáj, to je 
len pri jedna-dvojke, trošku som 
na to zabudol. “

testoval: Boris Mesiarik

Auto zapožičala spoločnosť Kestler s. r. o., Panónska cesta 5, 851 04 Bratislava

SKindiFluenceCena2-210x130-Kestler.indd   1 18.3.14   18:09
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Keď sa prejdete po cestič-
kách a započúvate sa do 

rozhovorov, počujete takéto 
názory: Ako je tu príjemne... 
máme šťastie, že ten lesík 
máme tak blízko ... ako dobre, 
že medzi betónovou džun-
gľou je takýto kúsok prírody, 
a podobne. Na základe týchto 
konštatovaní by ste si mysleli, 
že lesík si „užíva“ priazeň náv-

števníkov. Opak je však prav-
dou.

Lesík ich návštevou trpí! 
Trpia stromy a kríky: sú polá-
mané, vyrúbané. Kvetenstvo 
je pošliapané, bezúčelne vytr-
hávané a následne z roztopaše 
odhodené. Napokon, aj vtác-
tvo vyrušuje hlasný krik detí. 
Rodičia len nevšímavo pozo-
rujú „hranie“ sa potomkov bez 
toho, aby ich usmernili, ako sa 
správať v prírode. Ľudia sú k 
svojej minirekreačnej oblasti 
maximálne netolerantní. Zdá 
sa, akoby sa silou-mocou sna-
žili fl iačik živej prírody zlikvi-

Lesopark prežil viac 
desaťročí – 
prežije?      

s vedľa nej stojacou kaplnkou. 
V roku 1809 počas veľkej po-
vodne bol vraj na tomto mieste 
vyplavený drevený kríž, ktorý 
postavili pri hájovni. Keď po 
čase spráchnivel, bol na jeho 
mieste vybudovaný v roku 
1869 kamenný kríž. Pri ňom 
bola jednoduchá drevená zvo-
nica. Asi v roku 1909 Edmund 
Zandt postavil murovanú ka-
plnku v novogotickom štýle 
so zvonicou. Na kríži je nápis 
s textom – Na pamiatku roka 
1809 od občanov Bratisla-
vy, 1869. (Zur Errinerung an 
1809 von den Burgern Press-
burgs 1869.) Prízemný objekt 
nachádzajúci sa oproti kaplnke 
hneď vedľa dostihovej dráhy 
bola bývalá Kokešova horáreň, 
neskôr Hostinec u Hubera, 
ktorá sa spomína v kronikách 
už v r. 1776, na jej priečelí sa v 
zasklenej nike nachádzala soš-
ka Panny Márie. Samozrejme 
okolie domu patrí k dostihovej 
dráhe a v súčasnosti ho obklo-
puje vysoký múr. 

Spomínaný lesík je pravde-
podobne odsúdený na zánik, 
pretože jeho poloha je na ne-
správnom mieste, v centre 
veľkého sídliska, v ktorom 
žijú obyvatelia obľubujúci iné 
hodnoty ako prírodu, najmä 
obchodné centrá, kde im je 
takmer všetko dovolené. O 
správu lesoparku sa pravde-
podobne nikto nestará a je 
vydaný napospas tínedžerom, 
deťom z materskej škôlky na 
Haanovej, keď pani učiteľky 
na vychádzke nechajú drobizg 
bezohľadne ničiť zeleň, pričom 

ich vlastný dvor nevyužívajú. 
Miestny úrad Petržalka na 

podnet obyvateľov, aby sa po-
starali o nápravu a ochranu le-
síka, odpovedal takto: Dňa 4. 3. 
2014 vykonal na základe pod-
netu zamestnanec miestneho 
úradu - oddelenia životného 
prostredia terénnu ohliadku, 
aby zistil množstvo odpadu a 
zdravotný stav drevín v pred-
metnom „lesíku“ pri Dostiho-
vej dráhe. Vzhľadom na sku-
točnosť, že uvedená lokalita 
nie je v správe mestskej časti, 
sme vyzvali vlastníka pozem-
ku, aby z lesných chodníkov 
odstránil polámané kmene a 
aby zabezpečoval priebežne 
údržbu drevín tak, aby nedošlo 
k ohrozovaniu návštevníkov 
tejto lokality. Zároveň sme ho 
upozornili na Všeobecne zá-
väzné nariadenie o dodržiava-
ní čistoty a poriadku na území 
mestskej časti a na to, aby za-
bezpečoval čistotu a poriadok 
priebežne.

Verím, že výzva miestneho 
úradu padne na úrodnú pôdu a 
kompetentný vlastník pozem-
ku zabezpečí ochranu územia. 
Môžem tiež dúfať, že ľudia si 
možno uvedomia, akú hod-
notu v lesíku majú a začnú sa 
správať k tomuto biotopu to-
lerantne a ohľaduplnejšie, pre-
tože nám všetkým obyvateľom 
tejto priľahlej lokality, mladým 
mamičkám s kočíkmi napokon 
ostane možnosť prechádzať sa 
vo voľnom čase naozaj len v 
obchodných centrách.

Jana O. 
ilustračné foto: archív PN

Mnohí obyvatelia 
Petržalky, ktorí bývajú 
v okolí lesoparku, resp. 
jeho  torza  vedľa  
dostihovej dráhy,  ho  
veľmi radi využívajú 
na víkendové  popo-
ludňajšie či večerné 
prechádzky s deť-
mi alebo zvierací-
mi miláčikmi.

dovať. Vyvrátené stromy ležia 
krížom-krážom cez cestičky. 
Po zemi sú rozhádzané igelito-
vé vrecká, tašky a iný odpad. 

Narodila som sa v Petržal-
ke viac ako pred polstoročím. 
Stará Petržalka mi bola srdcu 
blízka a tešila som sa, keď sme 
dostali byt v tejto časti ako ná-
hradu za asanovaný rodinný 
dom. Keď sa do Petržalky pri-
sťahovali ľudia z rôznych kútov 
Slovenska, sa Petržalka zmeni-
la. Samozrejme k horšiemu. 
Pravdepodobne zlozvyky (ro-
biť neporiadok) si ľudia pri-
niesli z rodných dedín a mes-
tečiek. Stále sa nevedia asimi-
lovať a stále si nezvykli pova-
žovať Petržalku za svoj nový 
domov a správať sa k okoliu 
ohľaduplne. Ešte stále sú v Pe-
tržalke cudzinci, ktorým nezá-
leží na čistote a poriadku? 

Spomínaný lesopark má 
svoju históriu, o ktorej zrejme 
jeho návštevníci vôbec netu-
šia. Prežil bez ujmy viac de-
saťročí, až súčasná generácia 
ho pravdepodobne zlikviduje. 
Je na počudovanie, že ako-tak 
ostali zachované historické pa-
miatky, kaplnka a horáreň. 

Pre tých, ktorí majú záujem 
poznať históriu lesoparku len 
v skratke: Starý háj ako súčasť 
miestnej časti Háje v Petržal-
ke je odvodený od pôvodné-
ho lesoparku, v ktorom bývali 
výdatné poľovačky. Pôvodne 
bol Starý háj ostrov. Od roku 
1930 bola v tejto lokalite vy-
budovaná dostihová dráha. K 
Starému háju patrí aj pamiat-
kovo chránená horáreň spolu 

Petržalka - vďaka veľkému 
podielu zelených plôch a 

širokej ponuky na využitie voľ-
ného času - patrí k obľúbeným 
mestským častiam využívaným 
obyvateľmi na šport, rekreáciu 
a oddych. Vlani agentúra BE 
COOL Sport, ktorá organizuje 
rôzne bežecké podujatia, prišla 
s myšlienkou podporiť bežcov 
aj vyznávačov zdravého život-
ného štýlu rôznych vekových 
a výkonnostných kategórií a 
vytvoriť pre nich vhodné pod-
mienky v podobe značených 

bežeckých  trás. Tabule s vy-
značenými trasami pribudli aj 
v Petržalke – okolo Veľkého 
a Malého Draždiaka aj v Sade 
Janka Kráľa. Každá trasa je 
označená orientačnými tabuľa-
mi s vyznačením odbehnutého 
počtu kilometrov. Návod na 
krátku rozcvičku, ktorý je tiež 
súčasťou týchto tabúľ, poslúži 
pred behom najmä bežcom 
začiatočníkom. 

Okrem tejto možnosti 
ponúka mestská časť aj ne-
náročnejšie, skôr rekreačné 

aktivity. Na území Petržalky 
sa nachádza päť povolených 
verejných ohnísk, ktoré mest-
ská časť udržiava a pravidelne 
kontroluje. Aj napriek pravi-
delnej starostlivosti zo strany 
petržalskej samosprávy o čis-
totu a poriadok, je aj na sa-
motných obyvateľoch, aby si 
po sebe odniesli všetok odpad 
a zanechali lokalitu upravenú 
pre ďalších návštevníkov. 
Obyvatelia tam môžu strá-
viť príjemný večer pri ohni a 
spestriť si tak nielen víkend, 

Pekné počasie láka do prírody
Príjemné a teplé počasie už vylákalo von nielen športovcov, 
ale aj milovníkov výletov do lužných lesov alebo k jazerám. 

ale aj bežný pracovný týždeň. 
Teplejšie počasie zvyčajne  

láka ľudí na častejšie vychádz-
ky do lužných lesov a športo-
vé aktivity presunú na brehy 
Chorvátskeho ramena, Veľké-
ho Draždiaka či hrádze. Viac 
času trávia pri spoločných 
aktivitách s rodinou či priateľ-
mi a tieto chvíle si často sprí-
jemňujú posedením pri ohni a 
grilovaním pod holým nebom. 
Ak tak urobia mimo povole-
ného verejného ohniska, hrozí 

im pokuta vo výške až 3-tisíc 
eur. V Petržalke sa nachádza 
takýchto ohnísk päť. Jedno pri 
Veľkom Draždiaku, dve pri 
Malom Draždiaku a ďalšie dve 
sú v lesíku pri A. Gwerkovej 
a Bradáčovej v blízkosti do-
stihovej dráhy. Tieto ohniská 
sú vyznačené informačnou ta-
buľou a pokynmi na jeho po-
užívateľov. Mapku s vyznače-
nými ohniskami nájdu záujem-
covia na www.petrzalka.sk. 

(tod)
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O maliarovi, ktorý 
si píska

S P O L O Č N O S Ť

Konečne došlo na smogové nekonečno

Konečne 
a bezohľadnosť - z večera do 
rána pri krajnici cesty zabod-
núť alebo zabetónovať do ze-
me jeden, dva či viac kolov 
a čakať, kto na mobilnú vý-
zvu naletí a potom sa aj na-
lepí. Často je to zásah do cu-
dzej parcely, ešte častejšie bez 
súhlasu a povolení orgánov, 
úradov, obce, vlastníkov po-
zemkov. No vyplatí sa. Štát 
je ľahostajný, samospráva bez 
moci a potrebných právomo-
cí, a národ, ľud, občania, oby-
vatelia mesta, obce, mestských 
častí? Privykli na vzhľad-ne-
vzhľad. Deň po dni... Tak ako 
žaba po sekundách si privyká 
na studenú, teplú a vriacu vo-
du. Aby sa napokon uvarila. 
Čo potom my? Tiež máme na-
pokon tak reklamne zhustnúť, 
že sa ani nepohneme, nič iné 
neuvidíme a nebudeme po-
čuť? Že nebudeme nič iné vní-
mať, len to, čo a kto je naj, bez 
čoho a bez koho nemôžeme 
byť, žiť? To bude naše uvare-
nie? Ak áno, potom sa už va-
ríme...

Lebo údaje hovoria o 25 tisíc 
nosičoch reklamných zariade-
ní na Slovensku. Toľko ich má 
aj Česko. Ibaže jeho územie je 
takmer raz toľké. Tam sa s vi-
zuálnym smogom už pustili do 

A sme doma! Bilbordy, big-
bordy a kadejaké iné bor-

dy či lajty, steny. Nosiče rekla-
my... Akoby toho vizuálneho 
smogu nebolo dosť, bez konca 
ako nekonečno - a niekto núka 
ďalšiu voľnú plochu na zápla-
vu slov, sloganov, produktov, 
tvárí. Najmä tých si užívame 
do prejedenia. Len nedávno 
vyretušovaných a našminkova-
ných župných kandidátov na-
hradili prezidentskí. Zahustili 
nimi celé Slovensko, Bratisla-
vu zvlášť. Vnucujúce sa podo-
bizne nádejných hláv štátu sú 
hustejšie ako invázna rastlina 
boľševníka obrovského. Tá vy-
rastá až do trojmetrovej výšky 
(aká to podoba s nosičmi rekla-
my), kontakt s ňou spôsobuje 
alergie s hrozbou ďalších zdra-
votných rizík (aká to podoba 
s nosičmi reklamy), pôvodne 
okrasná rastlina sa premnože-
ním stala pohromou prostre-
dia (aká to podoba s nosičmi 
reklamy). Niekdajší stranícky 
boľševizmus nahradil súčas-
ný reklamný boľševníkzmus... 

Už sa varíme
Keď sme pri voľných re-

klamných plochách: žiadne 
umenie, ani podnikateľský po-
čin, iba jednoduchá bezočivosť 

ostrého zápasu. Politici museli 
vziať na vedomie, že hlas ľudu 
je aj hlasom božím. Nie všetko, 
ale aspoň niečo ľud predsa do-
siahol. Od roku 2017 nebudú 
môcť byť popri diaľniciach a 
cestách I. triedy reklamné no-
siče. Mestá a obce s 2. a 3. trie-
dou ciest, ako aj miestne ko-
munikácie neprešli. Zatiaľ... 

Až na tretí pokus
Vraj sme v prvej trojke s 

Gréckom a Tureckom, ak vô-
bec najlepší - „best“. Vládneme 
vizuálnemu smogu v Európe. 
Stačí sa porozhliadnuť. Nie že 
by sme sa nesnažili zbaviť Slo-
vensko tejto vizuálno-smogo-
vej eurovlády, lenže... Dva po-
kusy sa už udiali. Na najvyššej 
zákonodarnej úrovni. Prvý po-
kus urobila poslankyňa NR SR 
Renáta Zmajkovičová (Smer-
SD). Predvlani predložila práv-
nu úpravu, ktorá mala vytvo-
riť špeciálne ochranné pásmo. 
V ňom nemalo byť žiadne re-

klamné ani propagačné zaria-
denie. Ochranné pásmo malo 
byť 250 m od cesty mimo miest 
a obcí (diaľnice, rýchlostné ces-
ty, cesty I. triedy) a 80 m pria-
mo v obciach a mestách (II. 
a III. trieda plus miestne ko-
munikácie) . Krajina by sa vý-
razne vyčistila. Po prvom sú-
hlasnom čítaní poslankyňa svoj 
návrh pred druhým čítaním 
stiahla. Vraj „zapracovala“ re-
klamná lobby a vlastní straníc-
ki súkmeňovci... S druhým po-
kusom prišla pred pol rokom 
poslankyňa Lucia Žitňanská 
(SDKÚ-DS). Navrhla novelu 
stavebného zákona, ktorá ma-
la dať samospráve nástroje na 
rozhodovanie o výzore ich ob-
cí. Rozpočet obcí mala zvýšiť aj 
nová miestna daň za vonkajšiu 
reklamu. Na umiestnenie re-
klamných a propagačných za-
riadení diaľnice, rýchlostné 
cesty a jednotlivé triedy ciest a 
miestne komunikácie navrho-
vala diferencované vzdialenos-

Niet cesty do Bratislavy či z nej, najmä však vnútri 
hl. mesta, aby na vodičov či chodcov nekričal na oceľových 
alebo betónových nohách upevnený obdĺžnik s niekoľkými 
štvorcovými metrami štvorcovými, na ňom čierne na 
bielom vycapené číslo mobilu a pod tým text: Voľná plocha. 
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Najvýhodnejšie poistenie na PZP. 
Volajte 0905 410 802

Hľadáme vhodných kandidátov na pozíciu

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

Správna vo ba

Váš profil:

-

Čo ponúkame:

Pracovná náplň:

Príprava na budúce úlohy:

-

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

ti - 100 a 200 m od osi priľah-
lých jazdných pásov. Novelu 
v parlamente zmietli straníc-
ky silnejší a poslanecky po-
četnejší už v prvom čítaní.

Až tretí pokus s riešením 
problémov vizuálneho smo- 
gu je úspešný. Hoci len na 
území Bratislavy. Lebo sa 
udial pred tromi týždňami 
v Zrkadlovej sieni Primaci-
álneho paláca na úrovni sa-
mosprávy. Kto v ten deň ra-
toval hlavné mesto Slovenska 
a urobil konečne prietrž už 
ani nie vizuálnemu smogu, 
ale priam smradu, boli po-
slanci mestského zastupiteľ-
stva. Väčšinovo nepodpori-
li návrh, ktorý im predložil 
magistrát. 

Vyvetrať, vyprášiť,  
vyzametať! –  
Potom regulovať 

Vecne, stručne: Podľa úda-
jov je v Bratislave umiestne-
ných jeden a pol tisíca re- 
klamných zariadení (bilbor-
dov, bigbordov a i). Ďalších 
pol tisíca sú čierne stavby 
majúce známych i nezná-
mych vlastníkov. Siedmim 
reklamným spoločnostiam 
však uplynul čas legálneho 
prenájmu plôch pod reklam-
nými nosičmi, nastal čas pre-
nájom obnoviť. Magistrát na-
vrhol mestským poslancom, 
aby súhlasili s dvojročným 
prenájmom plôch pre 405 re-
klamných zariadení tak, že 
po ukončení prenájmu sa na 
tieto plochy uskutoční nová 
verejná obchodná súťaž. Po-

slancov mala nalákať aj su-
ma do mestskej pokladnice, 
každoročne by v nej pribu-
dlo 600-tisíc eur. Mestskej 
biede, finančným suchotám 
a záväzkom zadlženia by po-
mohli. Poslanci mali na vý-
ber. Schváliť a naďalej súhla-
siť s ohyzdnou tvárou mesta, 
nie krásavicou, ale škratou na 
Dunaji, hanbiť sa za stredo-
európsky gýčoland odháňa-
júci návštevníkov, hostí, cu-
dzincov, alebo nepodporiť, 
odmietnuť toto reklamno-
smogové nekonečno. Začať 
vtláčať nové pravidlá reklam-
nej a propagačnej hry, ktoré 
si určí mesto. Bratislavu vy-
vetrať, vyprášiť, vyzametať, 
vyhnať z nej vizuálny smog. 
A regulovať.

I - stalo sa! Poslanci sa 
rozhodli pre druhú alterna-
tívu. Návrh na nový prená-
jom v mestskom zastupiteľ-
stve väčšinovo - neprešiel... 
Aj pričinením piatich z de-
viatich hlasujúcich poslan-
cov za Petržalku. Ich zdrža-
nie sa pri hlasovaní má cenu 
aj životného prostredia Pe-
tržalky, jej vizuálne ozdra-
venie, očistenie, obnovu. Zo 
všetkých 405 zamietnutých 
nájmov plôch na reklamné 
zariadenia sa 144 nachádza 
v Petržalke, 267 m2 pod nimi 
by sa malo odľahčiť, uvoľniť 
od oceľových, betónových 
nôh, kolov. Od ťažoby, smra-
du, tápania v reklamnom 
smogu. Aká dobrá správa pre 
Petržalčanov... (red PN)

foto: archív PN 

Marek Majeský
Peter Kočiš

Karin Olasová
Dušan Szabó

Marcel Ochránek
Lucia Vráblicová

Jana Valocká
Erik Peťovský

Juraj Hrčka

GEDUR.sk
Generálny partner divadla

Bratislavské
Hudobné
Divadlo
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PAUL PÖRTNER
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Najlepšia detektívna komédia na sveteNajlepšia detektívna komédia na sveteNajlepšia detektívna komédia na svete
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Presne tak. Prvého apríla a, samozrejme, tiež na Silvestra  musí byť veselo. Inak sa to neráta. 
Novinári dlhé týždne odkladajú všakovaké brbty a iné veselosti, aby ich v pravej chvíli  mohli 
vytasiť.  A tiež kdekomu kladú pozoruhodné otázky na  úsmevné témy. Jedna z najúžasnejších 
znie: „Čo veselé, nevšedné ste tohto roku zažili?“ Aby som tiež troškou prispel k všeobecnému 
veseliu, odpovedám teraz na rovnakú otázku.

S mojou kamarátkou, he-
rečkou a spisovateľkou 

Milkou Zimkovou a spisova-
teľom Jozefom Heribanom 
mám aj takú peknú „literár-
nu“ príhodu. Vyrážame na 
podujatie Literatúra na ces-
tách. Zastavujeme sa na kávu 
v motoreste. Len čo vojde-
me, čašníčka hneď vie, že má 
Hosťku. Pri odchode ju aj 
s kolegyňou pristavia.

„Pani Kronerová, vy ste tak 
dobre hrali v tom Pásla kone 
na betóne...“ referuje nám Mil-
ka Zimková, o čom debatovali.

Dobre sa zasmejeme, a už 

všade dopredu oznamujeme: 
pani Zimková neprišla, za-
stupuje ju pani Kronerová. 
A čudujeme sa, že to niekde 
zaberá! Herci a herečky, to 
áno, ale spisovateľky a spiso-
vatelia? To ešte moderátorky...

Potom neskôr, na druhý 
deň, na parkovisku v Kež-
marku staršia pani inkasuje 
od Jozefa Heribana parkovné 
a dobre sa mu prizrie: „Pán 
Banáš, šak ste to vy?“

Nadšene z auta potvrdzu-
jeme: „Jasné, jasné!“ A Jozef
Heriban už nemôže nič iné, 
iba potešiť pani, že bude poz-

dravovať Adelu. Pani sa usmie-
va: „Hneď, jak ste prišli, som 
si povedala: šak to je ten pán 
Banáš!“

No nie je to skvelé? Jožo 
Banáš (známy viac ako otec 
Adely) chodí s Literatúrou na 
cestách po Slovensku a pre-
dáva Heribanove knižky, Zuz-
ka Kronerová chodí s Litera-
túrou na cestách po Slovensku 
a promuje Milku Zimkovú 
v jej autorskom fi lme. To je 
jedno, že si ľudia mýlia osoby 
a obsadenie, aspoň tušia, že 
je to z podobnej oblasti. Na 
rozdiel od študentov, ktorým 

s nami odpadla hodina slo-
venčiny. Uf!

Ale aby bolo jasné – ani my 
nie sme žiadne hviezdy. Na-
príklad nerozoznáme autá.

Minule odchádzame s Mil-
kou Zimkovou z divadla, ob-
jednávam taxík, dispečing po-
tvrdzuje objednávku.

„Milka, poznáš značky“? 
pýtam sa, lebo ja rozoznávam 
autá podľa farby.

„Škodu poznám,“ hovorí 
Milka skúsene. 

Ku Carltonu prichádza auto, 
Milka ho gestom rázne zastaví 
(čakajú tam aj iní pasažieri), 
otvorí dvere a opýta sa:

„Ste zelený escort?“ „Ford, pa-
ni,“ chce ju asi taxikár zmiasť.

Milka privrie dvere, pozrie 
zbližša a povie:

„Šidaj, Gabko, on želeny, 
lem o tym nezna.“

Virtuálny svet víťazí: ne-
žijeme to, čo žijeme, ale 
to, čo nám ktosi predžuje 
a podhodí. Ale niektorí sa 
nedáme, šak vidíme, nie? 
A píšeme, a píšeme... aj keď 
lepšie by bolo hrať.

                Gabriela Rothmayerová

Čriepky
„A ty - kde teraz robíš?“
„Píšem knihu.“
„Aha. A inak - už nerobíš?“
Pochopím. Nepýta sa ma, čím sa zabávam. 
„Píšem dve knihy,“ skúsim fi ntu. Ale nezaberie.

Presne tak. Prvého apríla a, samozrejme, tiež na Silvestra  musí byť veselo. Inak sa to neráta. 
Novinári dlhé týždne odkladajú všakovaké brbty a iné veselosti, aby ich v pravej chvíli  mohli 

Prvého apríla musí byť povinne veselo

Keď sme bývali na Štúrovej, 
moja žena Dáša si kúpila 

pianíno. Aby mohla cvičiť 
doma, občas k nám potom cho-
dievali aj jej študenti z VŠMU. Ja 
som vtedy z bytu radšej prchal. 
V určený deň stálo pod brá-
nou spomínané pianíno, moja 
žena a dvaja chlapi s gurtňa-
mi. Chlapi je určite prehnané 
tvrdenie, súci boli akurát tak 
na sťahovanie stoličiek. Na 
krku im navierali žily a pianí-
no, plnopancierové, ťažké ako 
lokomotíva, sa posúvalo po 
milimetroch. Pred tými zúfal-
cami boli ešte dve poschodia 
bez výťahu. Katastrofa na ob-
zore. Vtedy sa práve tam obja-
vil mladý, veľký a mocný muž. 
Bez jeho pomoci by to hebedo 
nikdy nedoputovalo na určené 
miesto. Ale podarilo sa. Bolo 
jasné, že sa mu treba patrične 

odvďačiť. Peniaze nechcel zo-
brať ani za svet.

Povedal som, že ak nevezme 
nič, urazí mňa aj moju ženu, 
ktorú zo školy poznal. Ako sa 
hovorí, aspoň na pivo. Až po-
tom podľahol. A povedal, že ak 
niečo budeme potrebovať, sta-
čí povedať. Čo je na tej príhode 
smiešne? Nič. Len predstava, 
že by som tak aj urobil. A po-
žiadal ho, aby mi dnes presťa-
hoval napríklad skriňu. Bolo 
by zaujímavé pri tejto činnosti 
sledovať dlhoročného sólistu 
Opery SND, medzinárodne 
uznávaného basistu (bas-hlas) 
Petra Mikuláša.

Spevák Karel Černoch rád 
chodil do Bratiskavy. Občas aj 
do telky niečo nakrúcať. Keď 
mu to už vrchnosť dovolila. 
Viac ráz sme sa spolu ocitli, ako 
sa v žargóne hovorí, na jednom 

pľaci. Domov som sa z jedné-
ho takého nakrúcania vrátil až 
neskoro večer. Žena sa vypy-
tovala, kde som bol tak dlho. 
A ja, že nakrúcanie sa natiah-
lo. A potom sme ešte s Karlom 
Černochom skočili na pivo! 
Ako výhovorka to vyzeralo cel-
kom fajn. Pritom, naopak, na-
krúcanie sa skončilo skôr. Pivo 
v tom bolo, lenže v celkom 
inom obsadení. Pýtal som sa 
ženy, prečo sa smeje. Vysvit-
lo, že Karel, idúc okolo nášho 
domu, zabehol na kus reči. 
Mňa však nikde. A tak si dali 
po poháriku, Dáša si sadla za 
klavír, Karel z futrálu vytiahol 
gitaru, zaspieval legendárne 
Popelky a iné. U nás doma! 
Nedočkal sa, odišiel. Pivo je 
niekedy drahšie, ako sa zdá.

A do tretice speváčka. Pr-
vého októbra 1987 sa vo vte-

dajšej Športovej hale ČSZTV 
v Prahe konala velikánska 
akcia, nazvaná Klub 10 000. 
Tým číslom sa myslel počet 
divákov. Program naživo pre-
nášala vtedajšia Ćeskosloven-
ská televízia a trval vyše dve 
hodiny, tuším až do pol je-
denástej večer. Účinkujúcich 
bolo požehnane, hviezdami 
sa to len tak ligotalo. Okrem 
Karla Gotta. Tak či onak, bolo 
sa na čo pozerať. Nielen vpre-
du, na mieste rozpustenej ľa-
dovej plochy, ale aj v zákulisí, 
najmä v šatni.

Povedané na rovinu, so šat-
ňami si organizátori veľké sta-
rosti nerobili. Dve miestnosti, 
v nich stoličky, umakartové 
stoly, zopár vešiakov a hoto-
vo. Hviezda-nehviezda, poraď 
si, ako vieš. Mne sa podarilo 
ukoristiť roh stola a stoličku. 

V kúte na zemi mala nahád-
zané veci istá Hana Zaňáková. 
Svoj hit – Neposlušné tenisky - 
naspievala ako začínajúca Lu-
cie Bílá. Mimochodom, aj dnes 
v rozhovoroch často hovorí, že 
jej otec je z Petržalky.

Všade vládol veľký zmätok, 
ale aj v ňom sa môjmu pravé-
mu i ľavému oku pri jej prezlie-
kaní naskytli vskutku zaujíma-
vé pohľady. Aj zlá organizácia 
v konečnom dôsledku môže 
mať svoje čaro.

Keď som videl vtedy obleto-
vaného Sagvana Tofi ho, ako si 
úmyseľne robí diery na rifl iach, 
aby to vyzeralo zaujímavejšie, 
skoro mi vyhŕkli slzy. Ja som si 
také nederavé po veľkej tortúre 
na n-tý pokus zakúpil vo vte-
dajšom Tuzexe.

Možno sa vám teraz zdá, 
že sa vychvaľujem, akých zná-
mych ľudí som v živote postre-
tal. Nič také, žiadne chválen-
kárstvo, len som mal šťastie. 
A to naozaj nie je žiadna záslu-
ha. Sú však aj takí, ktorých by 
bolo lepšie nestretnúť. A keď 
už, tak len ako prvoaprílový 
žart. Určite aj vy máte podob-
né skúsenosti.

 Oskar Král

Chcem sa poďakovať autor-
ke článku Útočiace krkavce, 
že konečne niekto upozor-
nil na problém s vranami 
popolavými v Petržalke. 
Chcem však poukázať na 
jednu závažnú skutočnosť, 
ktorú zrejme obyvatelia 
ulice Vavilovova „zabudli“ 
spomenúť. Vrany a kŕdle 
holubov obyvatelia tejto 
ulice kŕmia vyhadzovaním 
starého pečiva z okien. Nie 
sú to malé kúsky, na chod-
níku by ste niekedy našli 
povaľujúce sa štvrtky chle-
ba. Tieto vrany začínajú byť 
naozaj drzé, zvyknú skákať 
po autách a ďobať do nich. 
Celkom tomu nerozumiem, 
prečo sa ľudia z tejto ulice 
sťažujú, keď si za tento stav 
môžu sami. Možno by bolo 
dobré venovať sa tomuto 
problému viac. 

Vaša čitateľka 

Ad. Útočiace krkavce 
(PN č. 5)

 Reagujete
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V rubrike To je môj názor 
sa redakčná kolegyňa Sil-

via Vnenková už zrejme ne-
dokázala preniesť cez najvyšší 
stupeň tolerantnosti k činnos-
ti, ale aj nečinnosti niekto-
rých petržalských „zástupcov 
ľudu“ - poslancov miestneho 
zastupiteľstva. Je skúseným 
novinárskym matadorom 
a nejaké to volebné obdobie je 
v Petržalských novinách au-
torkou spravodajstva zo zasad-
nutí miestneho zastupiteľstva. 
V príspevkoch nikomu nič 
z poslancov nepridá ani neu-
berie, informuje vecne. Bra-
tislavu, a Petržalku zvlášť, 
pozná zo všetkých svetových 
strán, jej lepšie i horšie chvíle, 
bola a stále je pri nejednom 
petržalskom osude - v rodine, 
práci, nezamestnanosti, cho-
robe, samote, vie teda dosť o 

tom, čo taký aj petržalský ži-
vot obsahuje. Takže sa nedá 
len tak ogabať. Má svoju ľud-
skú i novinársku „skúsenost-
nú mierku“. Kedy ešte stačí, a 
kedy už je dosť! 

 A práve o tom dosť! je jej 
reč. Ak sa teda Silvia Vnen-
ková ako novinárka rozhodla 
po poslednom zastupiteľstve 
zaprieť do niektorých petr-
žalských „zástupcov ľudu“ 
úvahou pod titulkom Akých 
máme poslancov? - potom 
v nej to doteraz, a za toľké 
roky, počuté, videné, kona-
né a nekonané, predstierané 
a skutočné - časom (opako-
vanie stále toho istého ale-
bo podobného), intenzitou 
(stupňovanie požiadaviek na 
iných a zbavovanie sa vlastnej 
zodpovednosti), ako nahro-
madené a vriace „prekypelo“. 

V jej hodnotách a hodnotení 
sa prekročili už všetky stup-
ne tolerantnosti a mierka 
skúseností sa naplnila. Preto 
neurobila nič iné, iba nasta-
vila niektorým poslancom - 
v mužskom či ženskom rode, 
v jednotnom či množnom čís-
le - ozajstné zrkadlo, nie nimi 
želané zrkadlenie. Či sa tam 
uvideli, je už na nich. Nejeden 
obyvateľ - čitateľ - Petržal-
čan tam však v jej príspevku 
niektorých naozaj vidí. V ňou 
uvádzaných prípadoch, situ-
áciách a konaniach jej zhr-
nuté poslanecké dosť! totiž 
nastáva vtedy, keď sa nezna-
losť v problematike vydáva 
za odbornosť, povrchnosť za 
dôslednosť, strach za odva-
hu, zbabelosť za rozvážnosť, 
svojvoľnosť za zodpovednosť, 
klamstvo za pravdu, ohovára-

V rubrike To je môj názor V rubrike To je môj názor V sa redakčná kolegyňa Sil-V sa redakčná kolegyňa Sil-V tom, čo taký aj petržalský ži-
vot obsahuje. Takže sa nedá 

V jej hodnotách a hodnotení 
sa prekročili už všetky stup-

Ad: Akých máme poslancov? 
Petržalka dáva opäť obyva-
teľom možnosť zapojiť sa 
do rozhodovania o veciach 
verejných. Vedenie mest-
skej časti sa už dlhšie zao-
berá myšlienkou priestran-
ného voľnočasového areálu 
a myšlienku teraz posúva 
na verejnú diskusiu.
Dotvoriť prvotný zámer kom-
plexného areálu na šport, re-
lax a zábavu pre deti, mládež, 
dospelých a prispôsobiť ho 
potrebám a požiadavkám Pe-
tržalčanov chce samospráva 
v spolupráci s nimi.
„Mohli by tam byť prvky tra-
dičné – detské ihrisko, okruh 
pre bežcov, priestor na pose-
denie, ale aj niečo, čo tu ešte 
nemáme – vonkajšie posil-
ňovne, jednoduché cvičiace 
prvky pre seniorov alebo do-
konca minigolf,“ konkretizuje 
svoje predstavy starosta Petr-
žalky Vladimír Bajan.

Ako jednu z možných lokalít 
na umiestnenie takého typu 
areálu zvažuje samospráva 
tzv. cvičnú lúku – priestor pri 
Malom Draždiaku medzi uli-
cami Kutlíkova a Starhradská.

Počas apríla a mája môžu Pe-
tržalčania navrhovať lokality, 
kde by takýto areál chceli mať, 
aké prvky či atrakcie by mo-
hol v sebe zahŕňať. Vítané sú 
aj fotky, obrázky či iné návrhy. 
Pomenovanie areálu samo-
správa prenechá najmladším 
obyvateľom Petržalky – z nich 
vyberie tri a následne všetci 
Petržalčania spoločne vyberú 
jedno z navrhovaných pome-
novaní prostredníctvom hla-
sovania na internetovej strán-
ke mestskej časti. Samospráva 
pripraví po uzavretí verejnej 
diskusie návrhy, ktoré budú 
podkladom na vypracovanie 
projektovej dokumentácie. 
Podľa zvoleného charakteru 
areálu bude nasledovať ve-
rejné obstarávanie a územné 
a stavebné konanie. 

Svoje podnety, návrhy a 
názory na tému voľnočasový 
areál v Petržalke posielajte na 
areal@petrzalka.sk alebo 
prostredníctvom fanúšikov-
skej stránky na facebooku 
Viem byť Petržalčan.

(tod)

Chceme voľno-
časový areál?

„Nemôžeš sem prísť a 
čakať našu kultúru, 

to ako by si prišiel k Japon-
com a chcel sa rozprávať po 
slovensky, nerozumeli by ti. 
Musíš poznať ich reč a musíš 
ich rečou hovoriť,“ hovorí do 
kamery. (Tou rečou, samo-
zrejme, nemyslí rómčinu.) 
Na začiatku fi lmu sťažka krá-
ča človek zapriahnutý do saní 
a ťahá fúru dreva, na ktorej sú 
usadené deti... To je kára, čo 
tí ľudia vláčia, ach! Nechcela 
by som sa narodiť v rómskej 
osade, ale kto by chcel? Akú 
majú tí ľudia možnosť voľby, 
akú slobodu?

Bude to skôr či neskôr aj 
u nás, (nielen na Ukrajine), 
hodnotový spor: čo je slo-
boda. Taká banálna pravda 
- inak slobodu vidí manažér 
s vlastným lietadlom, inak 
obyvateľ osady v Žakovciach 
s (ukradnutým) fúrikom.

Inscenovať možno hru, ale 
ak niekto žije dvadsaťštyri 
rokov tak, ako v tom fi lme 
vidím, tak je to život, nie pre-
tvárka. Sama by som to nedo-

kázala, priznávam otvorene.
A ako kontrast k životu 

v špine, a predsa priezračnej 
čistote fi lm Oľgy Záblackej 
Aricibiskup Bezák, zbohom. 
Na plátne sladkastý, až tro-
chu lepkavý príbeh, ktorý asi 
na Slovensku už každý pozná. 
Akurát málokto si uvedomí, 
aké rozdielne osudy majú 
kňazi, o ktorých sa hovorí. 
A aká náhoda (alebo zákoni-
tosť?) pretla ich životné cesty. 
Marián Kuff a, ten farár zo 
Žakoviec a hrdina fi lmu Všet-
ky moje deti, odmietol hono-
rár, ktorý mu chcel poukázať 
arcibiskup Bezák za svoju 
knihu. Obával sa, že niekto 
cez ten dar chce ľudí, cirkev, 
rozdeľovať. Roznecovať ne-
návisť. A jeho poslaním je ší-
riť a žiť lásku. Boli toho vtedy 
plné noviny. A mne aj vtedy, 
aj pri premietaní oboch fi l-
mov napadlo: peniaze by boli 
na dobrý účel, pomohli by. 
Ale prečo to Bezák neurobil 
diskrétne, bez publicity, mož-
no až anonymne? Veď Boh by 
o tom vedel...

O dvoch kňazoch, ministroch a prostitútke
Marián Kuff a - Ladislav Kaboš: Všetky moje deti. A plné kino 
Mladosť. (Bol to už druhý pokus – pred týždňom som v kine 
Lumier už nedostala lístok!) Na konci fi lmu potlesk. Tak to som už 
dávno nezažila.

Zadumaná idem z kina 
okolo kláštora redemptoristov 
(R. Bezák patrí do jeho rehole) 
a vidím bezdomovca, ako čosi 
v ruke šúľa. Vreckovka? „No, to 
som ešte nikdy nedostal. Aha, 
jeden pán mi doniesol ponož-
ky.“ Zvedavo si ich rozbaľuje 
a zasa húžve. „To je dobre, as-
poň nebudem mať nohy na-
boso v kanadách. Zima je. nie 
taká ako v Rusku, ale zima.“

Veru, naboso je zima, hoci 
prší... 

A ešte obrázok do kolekcie 
zážitkov: Jesenné záhrady. Čo 
v nich? Opadané jablká v hr-
dzavej tráve? Cibuľky gladiol 
v novinovom papieri? Alebo 
čo? V tom francúzsko-talian-
sko-ruskom fi lme je minis-
ter, ktorého dav pošle ta het: 
krásna scéna, keď sa prichád-
zajúci a odchádzajúci minis-
ter, inak dvaja starnúci muži, 
postavia vo dverách proti 
sebe. Ten prvý vie, že toho 
druhého čaká ten istý osud. 
Dav si vyžiada svoje. Ministri 
sa vymenia, ale ľuďom sa ani 
o milimeter neskrášli ich ži-

vot, akurát pri tých cirkusoch 
niektorí oň prídu. Nie, ani vo 
fi lme, ani akože v revolúcii sa 
tí ľudia nedočkajú ničoho lep-
šieho. Tak radšej nech chodia 
do kina (ak môžu).

No a aby sme načreli aj do 
reálneho, nielen fi lmového 
života: idem pozrieť jedného 
známeho. Minule sa mi vy-
ľakaný zdôveril, že mu našli 
„čosi“. Chvalabohu, vidím 
ho za pultom, pri ňom jedna 
žena. Zvítam sa s tým zná-
mym, stisneme si ruku, a hneď 
mi podáva ruku aj tá žena. „Ja 
mám také zvláštne schopnos-
ti,“ vycerí na mňa zubnú pro-
tézu. „Volajú ma Bytosť.“

A potom sa Bytosť rozho-
vorí:

„Mám teraz voľno, cez 
sviatky som pracovala,“ infor-
muje nás. „Som spoločníčka 
pre pánov, v Nemecku...“ Uka-
zuje nám fotku v tom takom 
čomsi, akoby oblečená aj ne-
oblečená. Ako v rozprávke. 
„A ja mám päťdesiat rokov! 
A zarábam tritisíc eur mesa-
čne, verili by ste?“ povie pyš-
ne. 

Koľko noviniek. A potom 
čítam noviny - a tam do zúf-
ania to isté. Tak aspoň v tých 
našich nech je niečo iné.

Gabriela Rothmayerová

nie za úprimnosť, obviňovanie 
za spravodlivosť, individuálna 
či skupinová vypočítavosť za 
vôľu väčšiny a iné.

V závere svojho príspevku 
Silvia Vnenková vyzýva voli-
čov, že by sa niekedy mali prísť 
pozrieť, ako sa „ich“ poslanci 
správajú, ako sa starajú o ich 
záujmy, ako riešia ich problé-
my. Priznám, lepší záver ako 
táto pozvánka na rokovania 
miestneho zastupiteľstva sa 
nedá napísať ani mne. Idú 
predsa komunálne voľby. Už 
túto jeseň. Budeme voliť po-
slancov do bratislavského-
mestského aj petržalského - 
miestneho zastupiteľstva. Tu 
si predsa len dovolím zdôraz-
niť. Budú to voľby poslancov. 
Nie aktivistov. Tí sa nevolia... 
Aj keď sa na nich niektorí 
petržalskí poslanci a poslan-
kyne, miestni i mestskí, radi 
preinačujú. 

Rudolf Gallo

N Á Z O R Y / S TA N O V I S K Á
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Petržalka minie 

Muž
s ľahkou 
paličkou

Ž I V O T N É  P R O S T R E D I E

Na základe podnetu vlastníka 
pozemku (Vodohospodárska 
výstavba, š. p.) zo dňa 26. 7. 
2013 vykonal stavebný úrad 
v októbri 2013 v spolupráci 
s VV, š. p., obhliadky na po-
zemkoch pred plávajúcimi 
zariadeniami, ktoré v podnete 
vlastník pozemku určil. Spolu 
išlo o zoznam 18 podnetov. 
Stavebný úrad postupne od 
jesene 2013 až do januára 
2014 vykonal individuálne 
pre každý podnet štátny sta-
vebný dohľad za účasti sta-
vebníkov (majiteľov plávajú-
cich zariadení) a vzápätí začal 
konania o odstránení stavieb 
s možnosťou dodatočného 
stavebného povolenia. Vo 
všetkých 18 prípadoch ide 
o to, že nie je povolená prí-
pojka na elektrinu a okrem 
toho v 4 prípadoch z 18 ide 
aj o nepovolené stavby, ktoré 
si vyžadujú povolenie staveb-
ného úradu (napr. prístrešky 
na autá, prístrešky s pevne 
zabudovanými grilmi, dlažby 
a pod.) Okrem toho boli ziste-
né ďalšie „stavby“, ktoré však 
stavbami v zmysle stavebné-
ho zákona nie sú, napr. len na 
povrch zeme voľne položená 
búdka, kde stavebný úrad 
odporučil ich majiteľom, aby 
sa skontaktovali s vlastníkom 
pozemku kvôli prípadným 
nájomných zmluvám za za-
bratie pozemku alebo inej 
vzájomnej dohode o umiest-
není týchto „zariadení“. Všetci 
dotknutí (vlastníci elektric-
kých prípojok a stavieb, vy-
žadujúcich povolenie) teraz 
musia stavebnému úradu 
predložiť cca do polovice 
apríla 2014 doklady, ktoré 
stavebný úrad posúdi a na 
ich základe bude ďalej konať. 
MČ Bratislava - Rusovce rea-
guje na tento podnet preto, 
lebo je sídlom spoločného 
stavebného úradu pre tri MČ 
- Rusovce, Jarovce a Čuno-
vo. Problematika sa týka ka-
tastrálneho územia Jarovce.

Oľga Gáfriková, 
prednostka miestneho 

úradu Rusovce

Vyjadrenie 
prednostky 
MČ Rusovce 

stretalo v jednom bode: Je 
to lokalita, ktorá je súčasťou 
chránenej krajinnej oblas-
ti Dunajské luhy. Sú potom 
hausbóty - a všetko čo s nimi 
súvisí na vode a na zemi - po-
volené či čierne stavby? Ak 
to druhé - prečo a čo bude 
s nimi? Unesie vôbec Jarovské 
rameno taký počet hausbó-
tov, nezmenia sa vody činnos-
ťou ich obyvateľov na tmavú, 
páchnucu stoku? Lebo ako 
poškodzujú, priam ničia prí-
rodu dnes, nedáva nádej na 
zmenu ich správania... 

Čierne stavby 
pred rokom 

17. januára 2013 na svojej 
webovej stránke uverejnila 
Vodohospodárska výstavba, š. 
p., oznámenie, že zmapovali 
všetky nelegálne stavby na po-
zemkoch v lokalite Jarovského 
ramena. Uviedli, že predaj a 
prenájom pozemkov nie je 
možný, pretože je to inundač-
né územie zdrž Hrušov (úze-
mie opakovane zaplavované). 
Stavebnému úradu Rusovce 
preto podali podnet na zbú-
ranie určitého počtu stavieb, 
ktoré stáli mimo vyväzova-

Túto informáciu nám iba 
pred týždňom poskytli 

Slovenské vodohospodárske 
stavby, š. p., (vydávajú záväz-
né stanovisko k státiu pláva-
júceho zariadenia), hoci sme 
na ňu čakali presne dva roky. 
Predchádzajúce vedenie štát-
nej fi rmy sa však neunúvalo 
nami zaslaný mail ani len vte-
dy potvrdiť, ibaže, a našťastie, 
zaviali iné vetry aj prístupy. 
Nové hospodárske vedenie na 
druhý mail reagovalo okam-
žite, zo dňa na deň. O dvoch 
rokoch hovoríme preto, lebo 
vtedy sme otvorili tému haus-
bótov. Nedalo sa ich z du-
najskej hrádze v Jarovskom 
ramene nevidieť. Na rozdiel 
od klasických - staré vyrade-
né plavidlá patriace k vode, 
sa zrazu núkalo očiam to, čo 
na ňu nepatrilo - domy, vily, 
minipaláce. Na neuverenie... 
Oslovili sme zainteresované 
orgány a úrady, štátne pod-
niky, MČ Rusovce a Jarovce, 
poslancov, aby sa každý vyjad-
ril za seba - čo všetko musia, 
môžu a nemôžu, pokiaľ ide o 
problém hausbótov, z hľadis-
ka svojich kompetencií robiť. 
Uverejnili sme to. Všetko sa 

Momentálne je na Jarovskom ramene určených 226 polôh na umiestnenie 
hausbótov. Z toho je asi 140 existujúcich. Ostatné hausbóty z 226 pridelených 
miest ešte nie sú postavené. Evidujeme aj ďalšie žiadosti o pridelenie polohy, 
ale žiadne nové miesto okrem spomínaných 226 už nebude v Jarovskom ramene pri-
delené. Je to konečný stav.

úrad životného prostredia, 
Vodohospodárska výstavba 
a „ohlásenie drobnej stavby“ 
(k elektrickým prípojkám) 
od mestskej časti Rusovce. 
Zároveň ich vyzvala na od-
stránenie čiernych stavieb na 
pozemku prislúchajúcemu 

cích zariadení pri hausbótoch 
(altánky, prístrešky, suché to-
alety a i.). Všetkým majiteľom 
hausbótov poslali výzvu, aby 
si skompletizovali povolenia 
potrebné na státie hausbótov, 
ktoré vydáva Slovenský vodo-
hospodársky podnik, Krajský 

Jarovské rameno – budúca stoka?

ale žiadne nové miesto okrem spomínaných 226 už nebude v Jarovskom ramene pri-ale žiadne nové miesto okrem spomínaných 226 už nebude v Jarovskom ramene pri-ale žiadne nové miesto okrem spomínaných 226 už nebude v Jarovskom ramene pri-

1

Vyjadrenie starostu MČ Jarovce   
Ako som už niekoľkokrát uviedol (aj pre PN), stavby na bre-
hoch a iné terénne úpravy sú vykonávané bez súhlasu mest-
skej časti, sú to nelegálne stavby, v mesiacoch december až 
január bol vykonaný na základe podnetu Vodohospodárskej 
výstavby za asistencie mestskej polície štátny stavebný do-
hľad, úpravy a stavby boli zadokumentované, vlastníci boli 
vyzvaní na predloženie povolení, teraz bežia lehoty.

Pavel Škodler, 
starosta Rusoviec
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Petržalka minie 

Stanovisko 
Vodohospodárskej 
výstavby, š. p.  
V priebehu roka 2013 Vodo-
hospodárska výstavba do-
stala od vlastníkov plávajú-
cich zariadení požadovanú 
dokumentáciu,  za účelom 
vytvorenia pravidiel určenia 
režimu s vlastníkmi haus-
bótov. Bola  vypracovaná 
dohoda o vymedzení vzá-
jomných vzťahov, ktorú do 
dnešného dňa podpísalo 63 
vlastníkov plávajúcich zaria-
dení, na podpis bolo zasla-
ných 44 dohôd. Vodohos-
podárska výstavba podala 
podnety na Miestny úrad 
MČ Bratislava - Rusovce na 
odstránenie čiernych sta-
vieb a žiadosť o vyjadrenie 
na Okresný úrad životného 
prostredia. Do dnešného 
dňa však príslušný úrad 
nevydal rozhodnutie o ich 
odstránení, podľa nám do-
stupných informácií však vo 
vecí koná. V priebehu roka 
2013 niektorí vlastníci plá-
vajúcich zariadení odstránili 
nežiaduce objekty a ostatní 
boli opätovne vyzvaní na 
ich odstránenie vo februári 
2014. Nové elektrické prí-
pojky vybudovala Západo-
slovenská distribučná, tieto 
sú vybudované v súlade so 
zákonom a s požiadavkami, 
ktoré je na predmetnom 
území potrebné dodržať a 
na ktoré bolo vydané právo-
platné stavebné povolenie.
Prideľovanie polôh v pred-
metnom území má a mal 
v kompetencii Slovenský vo-
dohospodársky podnik, š. p.,
a nie VV, š. p

Martina Špániková, 
odd. vzťahov s verejnosťou, 

VV, š. p

Jarovské rameno – budúca stoka?
1

Ani ryba sa nevzdáva 
a Veľký Zemník, štrkoviská 
Malé a veľké Čunovo, Rusov-
ce, U horára, Zrkadlový háj, k 
nim ešte Chorvátsky kanál, 
rameno Zuzana, a v našom 
prípade - Jarovsko-rusovskú 
sústavu ramien s rozlohou 
vodnej plochy 56 ha. V ňom 
Jarovské rameno. Už vraj ako 
„Hausbótovo“.

A kde majú rybári loviť? 
Medzi lanami, železnými kon-
štrukciami, obrovitánskymi 
pontónmi. To už nie je ani 
pre ľudí, ani pre ryby. Keby 
len to, ale majitelia hausbótov 
rybárov odháňajú, okrikujú 
ich, že to je ich pozemok. 
Rybár si zaplatí, má povole-
nie, rybárske právo loviť a iní 
mu v tom bránia. Isteže, aj sa 
občas s „hausboťákmi“ pochy-
tia. ,,Našťastie, zatiaľ slovne,“ 
hovorí hospodár. ,,My tieto 
vody zarybňujeme kaprami, 
dravými šťukami, zubáčmi. 
A bol to ozajstný raj rybárov. 
A čo z neho robia, čo z neho 
zostane... radšej nepomyslieť. 
Kto im dovolil, aby rúbali stro-
my, robili si krížom-krážom 
cesty, zaberali zem, čo im ne-
patrí, zasahovali do brehov, 
po svojom ich regulovali, veď 
aj tam býva ryba. Biele golie-
re vyháňajú ľudí, vyháňajú 
ryby. Menia charakter, vzhľad 
krajiny. Už žiadne rameno, len 
ozaj Hausbótovo. Vzdať to? 
To sa nedá! Veď ani ryba sa 
nevzdáva...“ uzavrie úsmevne 
Titus Kotlár. 

Nie, len žiadny sentiment. 
Aj keď to, čo mlčanli-

vých ľudí na podvečernom, 
nočnom a brieždivo-rannom 
randení s tiež mlčanlivými 
vodnými tvormi obklopuje, 
k tomu nabáda. Až božské 
ticho, občasné čľupnutie, 
závan vetra, pukanie stro-
mov, prvé vtáčie písknutie, 
štebot... sedieť, zaľahnúť, 
nahodiť udice, čakať, vstať, 
prejsť sa - a hojdanie plavá-
ka, jemné záchvevy, trhnu-
tie... nemé zvolanie v sebe: 
Je tam! Pre niekoho oddych, 
pre iného zábava, pre ďalšie-
ho príležitosť sa vytratiť od 
iných do samoty - od rodiny, 
susedov, kolegov v práci. Ry-
bolov však tiež ako športové 
rybárstvo s doberaním - taký 
to bol kus - že na ukázanie 
nestačí rameno ani roztiah-
nutie rúk, ani počet ocenení, 
medailí. 

Pre Titusa Kotlára, Petržal-
čana, je rybárčenie najmä 
povinnosť. Ako hovorí - síce 
zadarmo, dobrovoľne, ale tá 
najmilšia povinnosť. V Mest-
skej organizácii Bratislava V
Slovenského rybárskeho zvä-
zu je štvrtý rok rybárskym 
hospodárom, členom rybár-
skej stráže. Má sa čo s ďalšími 
kolegami obracať. Vyše dvoj-
tisícová členská základňa od 
šesťročných až po... desiatky 
ročných má na výber. Dunaj-
ské revíry odstavených ramien 
Ovsište, Zuzana, Polder, Malý 

stavieb, je pripravená odstrá-
niť tieto stavby a elektronické 
prípojky aj na vlastné nákla-
dy, pričom si bude uplatňovať 
náhradu týchto nákladov od 
majiteľov hausbótov.

red. PN
foto: Miro Košírer, archív PN

k ich hausbótu do 30. ap-
ríla 2013. Ak tak majitelia 
neurobia v danom termíne, 
Vodohospodárska výstavba 
sa znova obráti na príslušný 
úrad. Hneď po nadobudnutí 
jeho právoplatného rozhod-
nutia o odstránení čiernych 

ETRŽALSKÉ NOVINY

Stanovisko 
Vodohospodárskej 

Inzercia

na predaj hausbótu v malebnom prostredí

Výmera: 92 m2 úžitková plocha, 30 m2 terasa

Cena: 165 000 € 

Platba: Hotovosť, hypotekárny úver

Ponúkame v lokalite Rusovce - Jarovce  na predaj hausbót s dvo-

ma spálňami a obytnou kuchyňou. Výstavba trvá 7-9 mesiacov. 

Bez kuchynskej linky a sanity, s vlastnou čističkou.  Hausbót je vy-

viazaný k brehu lanami, vzperami a mostíkom. Cena je konečná. 

Stavba má všetky povolenia potrebné na rekreačné i celoročné 

užívanie. Hausbót na Slovensku predstavuje nový životný štýl. Vý-

hodné cenové bývanie v prírode s minimálnymi poplatkami.

 
 

       Nože, Slovač, nekúp to!
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Kalamita a jej následky

S P O L O Č N O S Ť

Lammert: 
Každý štát sa musí slobodne rozhodnúť, 
s kým chce spolupracovať

„Neočakávam, že 28 
členských štátov je ko-

nečný počet. Na druhej strane 
si však musíme povedať, kde 
má Európa hranice,“ skonšta-
toval profesor Lammert.

V rámci diskusie so študent-
mi sa dotkol aj aktuálneho vý-
voja na Ukrajine. Rovnako ako 
väčšina európskych štátnikov 
preferuje diplomatické  rie-
šenie  konfl iktu. „Nepomôžu 

prípade nie je primeraná a nie 
je tolerovateľná,“ upozornil 
Norbert Lammert.

V hodinovej prednáške na 
tému 1914 - 2014 Európa – 
medzi minulosťou a budúc-
nosťou ocenil Európsku úniu 
za jej mimoriadny význam 
v dejinách starého kontinentu. 
Po prvý raz totiž došlo k spo-
jeniu jednotlivých krajín bez 
toho, aby si to vynútil ozbroje-
ný konfl ikt. „Štáty sa rozhodli 
vzdať istej časti svojich práv v 
prospech celku, pretože veria, 
že s nimi bude narábať rovna-
ko dobre, ako keby tak robili 
sami. A to je unikátne,“ zdô-
raznil.

Na záver stretnutia so štu-
dentmi odovzdal rektor Eko-
nomickej univerzity v Brati-
slave Rudolf Sivák predsedovi 
Nemeckého spolkového sne-
mu Pamätnú medailu EU v 
Bratislave 

(upr)

„V dnešnom globalizovanom svete už nie je priestor pre dokonale su-
verénne a nezávislé štáty. Európska únia si však musí uvedomiť, že 
pri svojom ďalšom rozširovaní bez väčšej integrácie bude stále klesať 
jej akcieschopnosť.“ Na svojej prednáške pre študentov Ekonomic-
kej univerzity v Bratislave to povedal Norbert Lammert, predseda 
Nemeckého spolkového snemu.

Výzva pre 
mladých 
dramatikov  
Dramaticky mladí je sú-
ťaž Divadelného ústavu o 
najlepší dramatický text 
autorov do 18 rokov. Môže 
sa do nej prihlásiť každý, 
kto má zaujímavý nápad 
a chuť vyskúšať si napísať 
divadelnú hru.
Divadelný ústav Bratislava 
vyzýva všetkých mladých 
dramatikov do 18 rokov, 
aby svoje dramatické po-
kusy nestrážili doma, ale 
zaslali ich do súťaže. Uzá-
vierka piateho ročníka sú-
ťaže DRAMATICKY MLADÍ 
2014 je 20. apríla.
Texty pošlite na adresu 
Divadelný ústav, Jakubovo 
nám. 12, 813 57 Bratislava 
– heslo Dramaticky mladí, 
a zároveň elektronicky na 
marek.godovic@theatre.sk 
K hre treba uviesť kontakt 
a vek autora alebo autor-
ky. 
Súťaž je určená pre štu-
dentov základných a 
stredných škôl, pre všetky 
deti a mládež do 18 rokov. 
Prihlásené texty posúdi 
odborná porota. Tema-
tické zameranie textu je 
ľubovoľné. Na výhercov 
čakajú atraktívne ceny. 
Slávnostné vyhlásenie 
výsledkov sa uskutoční v 
máji v rámci 10. ročníka 
festivalu Nová dráma/New 
Drama 2014.
Ako podpornú aktivitu sú-
ťaže organizuje Divadelný 
ústav dielne kreatívneho 
písania. V školskom roku 
2013/2014 sa konajú v 
Štúdiu 12 a v Slovenskom 
národnom divadle v Brati-
slave. Účastníci dielní pod 
vedením skúsených lekto-
rov pracujú celý školský rok 
na tvorbe dramatického 
textu, na improvizačných 
literárnych aj hereckých 
cvičeniach. 
Viac informácií o súťaži 
a archív predchádzajúcich 
ročníkov nájdete na:
http://www.theatre.sk/
sk/aktivity/sutaz-textov-
dramaticky-mladi/dra-
maticky-mladi-2012-2/

(upr)

žiadne silové vyjadrenia. Kaž-
dá z krajín by sa mala sama 
rozhodnúť, akú bude mať 
vládu, kto bude jej prezident 
a s kým chce spolupracovať. 
Reakcia Ruska však v každom 

Viete, kto režíroval známe, 
ale aj tie menej známe 

slovenské fi lmy Pole neorané, 
Pacho, hybský zbojník, Drak 
sa vracia, Nevera po sloven-
sky, Nemožná, Akcia Edelstein, 
Bambuľkine dobrodružstvá, 
Víťaz, Let asfaltového holu-
ba, Kruté radosti, Fontána pre 
Zuzanu, Iba deň? Gemini, Kráľ 
umiera, Záhrada, Legenda 
o lietajúcom Cypriánovi, Môj 
pes Killer, Kandidát, Slepé lá-
sky, Lóve...? Ani nie, alebo nie 
ste si úplne istí? Alebo aj ste si 
istí, ale neviete, prečo sa vás to 
pýtame? Nuž odpoveď nájdete 
v ponúkanej výstave Filmoví re-
žiséri v školských laviciach. Vý-
stava je ďalším cyklom zo série 
osobností v školských laviciach 
a môžete si ju pozrieť v Múzeu 

školstva a pedagogiky od pon-
delka 31. marca. 

V minulosti MŠaP pripra-
vovalo výstavy, ktoré mapovali 
spomienky na školu sloven-
ských športovcov, spevákov, 
hercov, spisovateľov, tento rok 
pozornosť upriamilo na fi lmo-
vých režisérov. Tí pozvanie 
prijali a zaspomínali si na svo-
ju školu, obľúbených aj menej 
obľúbených učiteľov, spolužia-
kov, predmety, známky, roz-
hodovanie kam po základnej 
a strednej škole. Spomienky 
smerovali aj k vysokej škole a 
k tomu, ako ich ľudsky a pro-
fesijne sformovala. Ide o zau-
jímavé a rozprávania - každé 
z nich je originálne pre svoju 
dobu, školské a rodinné záze-
mie, vlastné osobnostné pred-

program Poznaj slovenských 
režisérov určený žiakom II. 
stupňa a študentom stredných 
škôl. Interaktívnym spôsobom 
sa môžu bližšie zoznámiť s 
osobnosťami, ktoré zasvätili 
svoj život fi lmovej réžii a ich 
tvorbou.

Ďalším programom múzea 
je Stredoveká škola, zreali-
zovaný pri príležitosti 1 150. 
výročia príchodu Konštantína 
a Metoda na Veľkú Moravu. 
Vzdelávací program sleduje 
vývoj vzdelávania v období 
stredoveku a je zameraný na 
ukážku fungovania škôl od 
Staroslovienskeho učilišťa až 
po Univerzitu Istropolitanu. Je 
určený pre žiakov základných 
aj stredných škôl, ktorí si môžu 
prísť vyskúšať, ako sa v stredo-
veku pracovalo so školskými 
pomôckami.

Na všetky ponúkané progra-
my je možné sa objednať, bliž-
šie informácie na: www.msap.
sk v sekcii „pre školy“.

            (upr)

Múzeum školstva a pedagogiky (MŠaP) vzniklo v roku 1970 a odvte-
dy spravuje vo svojich depozitoch materiály a predmety zo škôl doby 
minulej. A čo práve ponúka pre návštevníka?

poklady, ktoré sú plné bežných 
a zaujímavých situácií, pádov, 
túžob, náhod aj cielených roz-
hodnutí. Je šťastím pre sloven-
skú kultúru, že boli nakoniec 
späté s fi lmom a fi lmovým 
umením. Výstava pozostáva aj 
z bohatého obrazového mate-
riálu, ako sú vysvedčenia, foto-
grafi e, vyznamenania, školské 
poznámky, zošity a pod. 

Špeciálna pozornosť je ve-
novaná klasikovi fi lmovej réžie 
Vladimírovi Bahnovi. Tento 
rok uplynulo sto rokov od jeho 
narodenia, čo dalo podnet na 
rozhovor s dcérami Zuzanou, 
Svetlanou a synom Vladimí-
rom o tom, ako si spomínajú 
na otca. 

Súčasťou výstavy je od aprí-
la vzdelávací a popularizačný 

Filmoví režiséri v školských laviciach  
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Bude mať vaše dieťa šesť rokov, absolvovali ste zápis do prvej 
triedy, a predsa váhate, či je už pripravené? Má problémy  
s rečou? Ťažšie sa vyjadruje? Nerado kreslí, strihá, vyfarbuje? 
Nevyslovuje správne „r“ či iné hlásky? Ako to napraviť a poslať 
dieťa do školy pripravené absolvovať ju s úspechom?  
Riešením je prípravný ročník. 

Prípravný ročník 
je ideálne riešenie odkladu školskej dochádzky

 mesiace až rok a keď vidíme, že 
je reč napravená, a teda spolo-
čensky vyhovujúca, dieťa posi-
elame do jeho spádovej školy.  
V prípravnom ročníku si deti 
neuvedomujú, že získavajú no-
vé vedomosti, školské zručnosti 
a zároveň hravou formou kori-
gujeme ich rečové ťažkosti.“

Záujem o školu so zníženým 
počtom žiakov v triedach a indi-
viduálnym prístupom je vysoký. 
Hoci je internátnou školou s ce-
loslovenskou pôsobnosťou, 80 % 
jej žiakov je z Petržalky, 15 % 
z Bratislavy a 5 % z jej blízkeho 
okolia – západoslovenského re-
giónu. 

Ako sme spomenuli, ZŠI ne-
má bežný zápis, pretože prijíma 
žiakov počas celého školského 
roku. Prijatiu však predchádza 
konanie s niekoľkými krokmi. 

Mgr. P. Pravňanská: „Kaž-
dý rodič, ktorého dieťa dovŕši-
lo šesť rokov, s ním musí ísť na 
zápis do spádovej školy. Oby-
čajne už majú rodičia zo škôl-
ky alebo prostredníctvom peda-
gogicko-psychologickej poradne 
avizované, že dieťa potrebuje 
špeciálnu starostlivosť. Šušle, je 

nesústredené, nerado sa vyjad-
ruje, radšej len ukazuje na ve-
ci a je školsky nezrelé. Často 
problém odhalia aj sami rodi-
čia a oslovia nás. Prvým kro-
kom je orientačný rozhovor  
s našou školskou psychologič-
kou a pedagogičkou triedy, do 
ktorej by mal žiak nastúpiť. Te-
da buď prípravný ročník, alebo 
prvý až deviaty ročník. Ona ho 
zhodnotí po logopedickej i ve-
domostnej stránke. Keď dieťa 
spĺňa kritériá pre našu školu, 
dáme rodičovi návrh na prija-
tie žiaka so špeciálno-výchov-
no-vzdelávacími potrebami.  
A len na základe jeho vypl-
nenia môžeme dieťa prijať. Je  
k nemu potrebné vyjadrenie 
pediatra, pedagogicko-psycho-
logickej poradne, logopéda, 
otolaryngológa a foniatra (aby 
sme vedeli, či nejde o organické 
poškodenie sluchového či hla-
sového aparátu.“

Vyplnený návrh posudzuje 
komisia ZŠI, ktorá potom ria-

dov pracuje každý deň na od-
stránení rečových ťažkostí ži-
akov. V prípravnom ročníku 
je to až desať hodín týždenne,  
v prvom ročníku päť. 

ZŠI je fluktuačnou školou. 
Znamená to, že nemá zápis, ale 
prijíma žiakov prvého až devia-
teho ročníka na čas nevyhnut-
ný na zlepšenie ich komunikač-
ných schopností. Jej cieľom je 
pripraviť ich na úspešné zvlád-
nutie štúdia. 

Riaditeľka školy Mgr. Pau-
la Pravňanská: „O prípravný 
ročník je každým rokom väčší 
záujem. V uplynulom roku sme 
prijali 181 žiakov, čo je zatiaľ 
najviac v našej histórií. Museli 
sme otvoriť až štyri prvé a štyri 
prípravné ročníky. A deti, kto-
ré sme neprijali z priestorových 
dôvodov, by zaplnili ďalšie dve 
až tri prípravné triedy. Môj ná-
zor je, že radšej otvoríme viac 
prípravných ročníkov ako po-
tom tretích či štvrtých. Pretože 
platí – čím sú deti mladšie, tým 
sú flexibilnejšie a lepšie reagu- 
júce na výučbu aj na individu-
álnu logopedickú intervenciu. 
Niektorým stačia u nás dva-tri 

Na rozdiel od materskej ško-
ly sa v ňom dieťa už učí 

pracovať ako v škole. Má rozvrh 
hodín, potrebuje aktovku i desia- 
tu. Oboznamuje sa so základmi 
matematiky, učí sa rozpoznávať 
písmená, rozvíja si grafomotori-
ku aj slovnú zásobu. Je už ško-
lákom, má povinnosti, chodí do 
družiny, ale zároveň je v ochran-
nej zóne prípravy na prvú trie- 
du. V Petržalke sú dve školy, kto-
ré majú prípravný ročník. Zá-
kladná škola internátna pre žia-
kov s narušenou komunikačnou 
schopnosťou na Vlasteneckom 
námestí a Špeciálna základná 
škola na Žehrianskej ulici. 
My vám dnes predstavíme prvú. 
Sídli v Petržalke už desať rokov. 
Je bežnou základnou školou. Pri-
jíma iba žiakov, ktorí majú, ako 
jej názov napovedá, nejaké ťaž-
kosti s rečou. Kvôli nim by moh-
li mať problém naučiť sa správne 
hovoriť, čítať, písať či počítať len 
s klasickými metódami výučby. 
V ZŠI je vyučovanie podľa osnov 
pre základné školy založené na 
individuálnom prístupe, názor-
nosti a hravej forme. Tím špe- 
ciálnych pedagógov – logopé-

diteľke školy odporučí prijatie 
či neprijatie konkrétneho žia- 
ka. Podľa slov Mgr. Pravňan-
skej, niektorých rodičov od-
rádza, že prípravné ročníky sú 
zriadené pri špeciálnych ško-
lách. Dnes však názov „špeciál-
na škola“ pokrýva naozaj rôz-
ne typy škôl. ZŠI je bežná škola  
s bežnými školskými osno-
vami. Jedinou jej špecialitou 
je intenzívna logopedická 
starostlivosť. A ak dieťa spĺ- 
ňa kritériá na odklad, mali by 
rodičia naozaj s nástupom do 
prvej triedy počkať. Dieťa vy-
zreje a rok prípravy mu pomô-
že. Ako dodala, rozdiel medzi 
septembrom a júnom je po-
tom markantný. Do prvej trie- 
dy nastupuje sebavedomejšie 
dieťa s oprávnenou dôverou 
vo svoje schopnosti. Je úspeš-
né, a to ho pozitívne motivuje 
na vyučovaní. 

Michaela Dobríková
 foto: archív ZŠI 

Vlastenecké námestie

Nedávno sa v nových priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra na 
Hodžovom námestí konali oslavy 45. výročia Obchodnej akadémie 
Imricha Karvaša.  

Obchodná akadémia I. Karvaša oslavovala

Okrem terajších a bývalých 
učiteľov školy sa na nej zú-

častnili zástupcovia zriaďovateľa 
školy, riaditelia bratislavských  
a tiež zahraničných spolupra-
cujúcich škôl, členovia Rady 
školy, zástupkyňa NBS a nie- 
koľko rodičov bývalých aj sú-
časných žiakov. Najvýznamnej-
ším hosťom bol veľvyslanec Ra- 

samostatné školy. Jej pôvodné 
sídlo bolo v Prievoze, v novem-
bri 1979 sa presťahovala do no-
vej budovy na Hrobákovej ulici 
v Petržalke, v ktorej sídli dodnes. 
Významnou zmenou prešla po 
roku 1990, keď došlo k zmene 
jej názvu na Obchodnú akadé-
miu so sídlom na Hrobákovej 
ulici. V školskom roku 1991/92 
vzniklo na základe uzatvorenia 
medzivládnej kultúrnej dohody 
medzi bývalou ČSFR a Rakúskou 
republikou bilingválne štúdium 

v triedach s dvojjazyčným slo-
vensko-nemeckým vyučova-
ním. Vyučovanie zabezpečujú 
rakúski lektori a slovenskí učite-
lia vyučujúci odborné predmety 
v nemeckom jazyku.

Od roku 2004 škola nesie 
meno Imricha Karvaša, univer-
zitného profesora, národohos-
podára a guvernéra prvej Slo-
venskej národnej banky. Patril 
medzi najvýznamnejšie osob-
nosti ekonomickej vedy a ná-
rodohospodárskej politiky Slo-
venska v období 30. a 40. rokov 
minulého storočia. 

(ld, md)

kúskej republiky na Slovensku 
Dr. Wuketich. V príhovore oce-
nil úroveň, prácu i výsledky ju-
bilujúcej školy. Niektorých prí-
tomných prekvapil perfektnou 
znalosťou slovenského jazyka 

Obchodná akadémia I. Kar-
vaša vznikla v auguste 1968 roz-
delením Strednej ekonomickej 
školy v Bratislave na dve úplne 
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ODMENA PRE VAŠE VOZIDLO ŠKODA, 
ODMENA PRE VÁS
ODMENA PRE VAŠE VOZIDLO ŠKODA, 
ODMENA PRE VÁS

Test a kontrola vozidla len za 19,90 €

Aby ste zistili, v akom stave sú najdôležitejšie časti vášho vozidla, pripravili sme pre vás tento test 

a kontrolu vozidla za zvýhodnenú cenu.

- Test bŕzd na brzdovej stolici

- Test tlmičov

- Kontrola stavu a funkčnosti riadenia

- Kontrola stavu a funkčnosti spojky

- Kontrola stavu výfukovej sústavy

- Kontrola stavu podvozka (uloženie, čapy)

- Kontrola tesnosti a stavu chladiacej sústavy

- Kontrola množstva oleja

- Kontrola mrazuvzdornosti chladiacej kvapaliny 

- Kontrola bodu varu brzdovej kvapaliny

- Kontrola platnosti STK a EK

Tento test a kontrola nenahrádza servisné prehliadky podľa plánu údržby stanoveného výrobcom vozidla.

Test a kontrola vozidla len za 19,90 €

Aby ste zistili, v akom stave sú najdôležitejšie časti vášho vozidla, pripr

- Kontrola tesnosti a stavu chladiacej sústavy

- Kontrola množstva oleja

- Kontrola mrazuvzdornosti chladiacej kvapaliny 

- Kontrola bodu varu brzdovej kvapaliny

- Kontrola platnosti STK a EK

Tento test a kontrola nenahrádza servisné prehliadky podľa plánu údržby stanove

Zľava 20 %
na ŠKODA Originálne brzdové doštičky,

čeľuste, kotúče, bubny a valčeky

Zľava platí len v prípade montáže u autorizovaného servisného partnera ŠKODA.

Platí na vozidlá ŠKODA prvý raz zaevidované do 31. 12. 2010 (podľa osvedčenia o evidencii vozidla, technického preukazu). 

Platí na vozidlá ŠKODA prvý raz zaevidované do 31. 12. 2010 (podľa osvedčenia o evidencii vozidla, technického preukazu). 

Impa BA servisna knizka skoda 210x130.indd   1 3/11/14   1:16 PM

Nedávno 
som po-

čula informá-
ciu, že sa po-

čas dňa až 200-krát rozhoduje-
me. Dostávame sa do situácií, 
keď máme pred sebou viaceré 
možnosti a musíme si jednu vy-
brať. Často sa stretávam s tým, že 
ľudia chápu výber ako vybratie 
si medzi áno a nie, alebo medzi 
niečím, čo vôbec neprichádza 
do úvahy a tým, čo chce ten, čo 
výber ponúka. Napríklad: „Mô-
žeš umyť ten riad, alebo dostať 
pár faciek.“ Skutočný výber však  
znamená dostať minimálne dve 
možnosti, ktoré sú prijateľné, re-
alizovateľné pre obe strany. 

Takým príkladom výberu je 
momentálne situácia okolo voľby 
prezidenta. Máme viacerých kan-
didátov a my sa rozhodujeme, 
ktorého si vyberieme. Akýkoľvek 
väčšinový výber bude potom 
akceptovaný. Viete si predsta-
viť, že by prišla nejaká uznávaná 

Mať možnosť vybrať si 
 Psychológia bližšie k vám

autorita a rozhodla by, kto bude 
prezidentom? A my by sme to 
museli prijať. Alebo komu téma 
volieb nič nehovorí – predstavte 
si, že by prišiel niekto a povedal 
by vám, jesť budeš len o 12. h! 
Obleč si ružový sveter a modré 
nohavice! S priateľmi sa stretneš 
v sobotu, nie inokedy! Spať pôj-
deš o 21. h! Kúpiš si toto auto, 
nie iné! Nebúri sa niečo vo vás? 
Vo mne áno, nikto mi predsa ne-
bude hovoriť, čo presne mám ro-
biť, aj keď to možno myslí dobre. 
Chcem si vybrať sama, čo a ako 
budem robiť. 

Niečo podobné sa deje aj u 
detí. Často od nás dospelých 
počúvajú, čo majú a čo nemajú 
robiť. Samozrejme, deti potre-
bujú hranice. V nových alebo 
emočne náročných situáciách 
niekedy presne nevedia, čo 
a ako majú robiť. Alebo chcú 
niečo, čo nie je prijateľné. My 
dospelí im v tom chceme byť 
nápomocní a robíme to formou 

pokynov, rozkazov. To však po-
dobne ako v nás, tak aj v deťoch 
vytvára vlnu vzdoru a hnevu. To 
je dôvod, prečo  dobre mienené 
pokyny sa úplne nestretávajú s 
pochopením detí a zo situácie 
sa stáva boj. Ako teda na to? 

Jeden čarovný a veľmi užitoč-
ný spôsob je dať dieťaťu na výber. 
Dieťa sa v tejto situácii cíti byť 
rešpektované, vníma, že môže 
danú situáciu do značnej miery 
ovplyvniť, ale hlavne sa učí zod-
povednosti za svoje rozhodnutie. 
Odkiaľ to má vedieť ako dospelý? 
Kde sa to má naučiť, keď nedo-
stane príležitosti sa rozhodovať, 
kým o veľa nejde? Navyše, vďaka 
tomu všetkému sa dieťa necíti 
ohrozené a nepotrebuje s dospe-
lým bojovať. Naopak, chce s ním 
spolupracovať. V praxi to môže 
vyzerať takto – ,,Treba sa obliecť, 
dáš si dnes do škôlky bundičku 
s macíkom alebo tú červenú? Je 
čas ísť, môžeš si vybrať, budeme 
na ihrisku ešte 5 alebo 7 minút? 
Úlohy do školy treba napísať, zač-
neš skôr s matematikou alebo so 
slovenčinou? Umývanie zubov 
nám pomáha, aby sme mali zdra-

šenie vzťahu medzi dieťaťom 
a dospelým. Ušetrí to čas na 
príjemnejšie spoločne stráve-
né chvíle a z našich detí vyrastú 
ľudia slobodnejší, zamýšľajúci 
sa nad možnosťami a zodpo-
vednejší. No nestojí za to, vy-
skúšať to?

Mgr. Veronika Pobehová 
CPPPaP, 

www.psychocentrum5.sk

vé zuby bez kazov, dnes to skú-
siš sám, alebo začneme spolu? 
Dôležitou poznámkou je, že skôr 
ako takýto výber ponúkneme 
dieťaťu, musíme si uvedomiť, že 
obe možnosti, ktoré ponúkam, sú 
pre mňa v poriadku a budem ich 
akceptovať, akokoľvek sa dieťa 
rozhodne. 

Takáto „drobnosť“ vo výchove 
detí môže mať vplyv na zlep-
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Projektový manažér 72 hodín 
Peter Belej spolu s predse-
dom Rady mládeže Sloven-
ska Ondrejom Gallom prešli 
počas štyroch dní viac ako 
1 300 kilometrov, aby navštívili 
14 miest a obcí a absolvovali 
15 stretnutí s miestnymi dob-
rovoľníkmi. „Naším cieľom 
bolo osloviť zaujímavé a ak-
tívne projekty či iniciatívy, 
ktoré sa na lokálnej úrovni ve-
nujú mladým, ale tiež nadvia-
zať s nimi spoluprácu a mo-
tivovať ich, aby sa zapojili do 
celoslovenského projektu,“ in-
formoval Peter Belej. 

Počas cesty sa organizátori 
presvedčili, že vôľa nezištne 
pomáhať a meniť veci okolo 
seba na mnohých miestach 
Slovenska prekvitá. Jedineč-
ných dobrovoľníckych orga-
nizácií však nikdy nie je dosť 
a organizátori projektu 72 ho-
dín sú otvorení spolupráci 
s podobnými organizáciami 
z celého Slovenska.  

Aktivity mladých dobrovoľ-
níkov v rámci projektu 72 ho-
dín vyvrcholia 16. až 18. mája 
tretím ročníkom dobrovoľ-
níckeho maratónu mladých, 
v rámci ktorého sa budú dob-
rovoľníci usilovať urobiť toľko 
užitočných a dobrých vecí, 
koľko sa len za 72 hodín dá 
stihnúť.   

Viac informácií: 
press@72hodin.sk, 

tel.: +421 907 427 517

(upr), foto: archív

dými ľuďmi. Naposledy tak 
urobili počas  nedávnej cesty 
s názvom Tour de 72 hodín. 

MDŽ v podaní 
Mladej Petržalky  
Mladá Petržalka si počas uply-
nulej soboty pripomenula 
Medzinárodný deň žien. Po-
čas celého dňa dobrovoľníčky 
a dobrovoľníci z Mladej Petr-
žalky  s úsmevom obdarúvali 
ženy kvetmi a ich dietky cuk-
ríkmi a balónikmi. Aktivistov 
ste mohli stretnúť na rôznych 
miestach Petržalky najmä 
však v Sade Janka Kráľa, pri 
Chorvátskom ramene, či pred 
niektorými obchodnými cen-
trami. Nádherné jarné počasie 
a dobrý úmysel dotvárali prí-
jemnú atmosféru celej akcie, 
ktorú dobrovoľníci okolo seba 
šírili. Tento sympatický sviatok 
je skvelou príležitosťou, ako 
si pripomenúť výnimočnosť 
a kvality nežnejšieho pohla-
via, ktorú Mladá Petržalka 
s radosťou využila.  

(medi)

Každodenné chvíle v Domove Pri kríži napl-
nili sviatočnou atmosférou žiaci Základnej 

umeleckej školy Jána Albrechta z Petržalky. 
Kultúrnym programom pozdravili pri príleži-
tosti Dňa žien všetky obyvateľky a medzi nimi 
i známu klavírnu pedagogičku pani Lýdiu Do-

Organizátori už niekoľko 
rokov šíria myšlienku 

nezištnej pomoci medzi mla-

Spája ich vôľa zmeniť svet k lepšiemu 
Aj tento rok sa tisícky dobrovoľníkov spoja v projekte s názvom 
72 hodín, aby urobili niečo dobré pre seba a svoje okolie. Cieľom 
projektu, ktorý zastrešuje Rada mládeže Slovenska, je mobilizovať 
mladých ľudí, deti, ale aj ich rodičov a príbuzných pri dobrovoľ-
níckych rekonštrukčných prácach a aktivitách v sociálnej, kultúr-
nej oblasti a iných. 

ležalovú. Podujatie konferovala Mgr. Ľubica 
Halová. Drobné klavírne skladbičky predniesli 
žiačky Natália Kafúnová a Alexandra Brillová. 
Toccatinu pre klavír D. Kabalevského pri prí-
ležitosti 110. výročia narodenia skladateľa za-
hrala Soňa Jantáková. Komorné gitarové duo 
zaradilo do programu C. Süssera: Suitu a mol 
a gitarové trio skladbu Memory /gitara Lenka 
Hrobárová, Monika Janesová, Nina Ševcová/ . 
Saxafonistka Martina Lenčéšová interpretovala 
skladby autorov C. Velázqueza a Gardela. Žiač-
ky literárno-dramatického odboru Viktória Flo-
reková a Nina Brúderová predniesli rozprávko-
vé pásmo H. Ch. Andersena Červené topánky a 
J. Kačkovej Zelené ríbezle. Vystúpenie ocenila 
i riaditeľka Domova Mgr. Janka Dudoňová.  
      (bd)

Bosákova ulica bola od roku 
1976 pomenovaná podľa so-
vietskeho maršala Klimenta 
Jefrimoviča Vorošilova (1881 
- 1969), súčasný názov má 
podľa Michala Bosáka, sloven-
ského podnikateľa pôsobia-
ceho v USA.
Bradáčova ulica mala v ro-
koch 1976 - 1990 meno Ulb-
richtova ulica, podľa výcho-
donemeckého politika Walte-
ra Ulbrichta (1893-1973).
Brančská ulica bola od roku 
1978 spolu so Smolenickou 
ulicou súčasťou Rokosovské-
ho ulice, nepresne pomeno-
vanej na počesť Konstantina 
Konstantinoviča Rokossovské-
ho (1896-1968), sovietskeho 
maršala; v súčasnosti je po-
menovaná podľa obce Branč 
v okrese Nitra.
Bratská ulica sa volala do 
roku 1950 Česká ulica, no po 
pripojení Petržalky k Bratislave 
vzniklo duplicitné pomenova-
nie ulíc, a tak bola premeno-

Petržalské ulice
Nápad čitateľky PN pani Zuzany, aby sme v novinách trošku priblí-
žili históriu i súčasnosť petržalských ulíc, sa nám zapáčil a dúfame, 
že osloví aj ostatných. Uvítame, ak sa zapoja do tvorby rubriky 
a napíšu nám svoje postrehy na adresu: petrzalskenoviny@gmail.
com. Kým sa tak stane, postupne uverejníme k petržalským uli-
ciam základné údaje.

   Váš tip

vaná na súčasný názov. Spája 
diaľnicu D2 s Pajštúnskou uli-
cou, zo severu ohraničuje síd-
lisko Kopčany, z juhu areál pe-
tržalského cintorína, pôvod-
ných petržalských uličiek a 
bývalého závodu Matador.
Bulíkova ulica je pomenova-
ná podľa Jána Bulíka (1898-
1942), prvého predsedu Ma-
tice slovenskej v Juhoslávii a 
organizátora zahraničného 
odboja počas druhej svetovej 
vojny, ktorý zahynul v koncen-
tračnom tábore Mauthausen. 
Počas ČSSR bola súčasťou Bla-
goevovej ulice, od ktorej bola 
neskôr oddelená.
Bzovícka ulica je v južnej čas-
ti Petržalky, v miestnej časti 
Lúky. Je pomenovaná podľa 
hradu Bzovík v okrese Krupi-
na. Do roku 1990 mala meno 
Cichowského ulica na počesť 
Adolfa Cichowského (1794-
1854), poľského vojvodcu 
a národného buditeľa.
        (red)

Domov Pri kríži 

Chcete predávať na Dňoch Petržalky?
Mestská časť Petržalka organizuje už 17. ročník Dní Petržalky. 
Tak ako po iné roky, tak aj teraz si môžu záujemcovia o stánko-
vý predaj podať žiadosť o vydanie povolenia na predaj.

Záujemcovia o predaj v stán-
koch na celodennom podu-
jatí Dni Petržalky 2014, ktoré 
sa každoročne koná na Do-
stihovej dráhe v Petržalke, si 
už môžu podávať žiadosti na 
miestnom úrade. Je potrebné, 
aby žiadosti o vydanie povole-
nia na predaj podali písomne 
alebo osobne (v podateľni) na 
Miestnom úrade Petržalka 
najneskôr do 9. mája.

Je potrebné, aby žiadosť obsa-
hovala nasledovné údaje:
- fyzická osoba – meno a priez-

visko, adresa bydliska, IČO, 
tel. kontakt;

- právnická osoba – obchod-
né meno, sídlo spoločnosti, 
IČO, tel. kontakt ;

- súhlas Regionálneho úra-
du verejného zdravotníctva 
s predajom v stánku počas ko-
nania hromadného podujatia; 

- záznam daňového úradu 
z knihy elektronickej regis-
tračnej pokladnice – foto-
kópia tejto strany;

- rozmery stánku prípadne 
predajného pultu;

- sortiment predaja;
- požiadavku na zabezpečenie 

zdroja elektrickej energie.
Informácie na podmienky 
počas úradných hodín: pani 
Šebeková, tel. číslo 02/68 288 
868, mail: alena.sebekova@
petrzalka.sk alebo emil.chle-
bec@petrzalka.sk.          (tod)
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DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

DOM KULTÚRY
LÚKY

Partneri

Kultúrne zariadenia Petrzalky

APRÍL 2O14 Klub Za zrkadlom
Rovniankova 3  
tel.: 68 299 218, kzz@kzp.sk

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

VSTUPENKY

*   Vstupenky:  predpredaj / v deň podujatia
**  Vstupenky kiná: členovia FK /             
          nečlenovia

Vstupenky si zakúpite v pokladniach KZP 
alebo na ticketportal.sk
                                 

  Na podujatia označené týmto 
symbolom si zakúpite vstupenky aj v sieti 
ticketportal

POKLADNE

POKLADŇA DK ZRKADLOVÝ HÁJ
PO-PIA 10:00-21:00 
SO, NE hodinu pred podujatím
t: 68 299 225, vstupenkydkzh@kzp.sk

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

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

Zriaďovateľom Kultúrnych zariadení Petržalky je

                            Mestská časť 

                            Bratislava-Petržalka

 

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

Artkino Za zrkadlom
Rovniankova 3
tel.: 68 299 218, artkino@kzp.sk

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

www.kzp.sk

www.facebook.com/pages/

Kulturne-zariadenia-Petrzalky

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM 

Zmena programu vyhradená!

CC 
CENTRUM

1.04. | 19:00 | 8 €                              
6. VEČER TANEČNÉHO HUMORU 
„Čím vtipnejšie, tým vtipnejšie“
účinkujú: Všetečníci, Cre Dance a ďalší

4.04. | 19:00 | 8 €/10 €*            
JÁN AMBRÓZ - NA TELGÁRTE HRAJÚ... 
účinkujú: Ján Ambróz - spevák, ľudová hudba  Borievka 
pod vedením Janky Ambrózovej
hostia: Monika Kandráčová - sólistka
Na záver programu vás pozývame na pohár vína
Pod záštitou starostu Petržalky Vladimíra Bajana  

5.04. | 10:00 | vstup voľný
STREET LIFE JAM
medzinárodná tanečná súťaž v choreografi ách
a street dance štýloch

6.04. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
KOCÚR V ČIŽMÁCH
detské divadelné predstavenie v podaní divadielka Bum bác
po predstavení možnosť tvorby leporela na danú rozprávku

10.04. | 19:00 | 10 €/6 € študenti                  
OOOPS WORKSHOP!!!
divadelné predstavenie okorenené skvelou pôvodnou 
hudbou výborných hudobníkov
účinkujú: Svaťo Malachovský, René Štúr

15.04. | 15:00 | 2 €
NESTARNÚCE MELÓDIE
tanečno-zábavné podujatie 
s hudobnou skupinou DUO SERVUS

16.04. | 14:00 | 1 €
KROK SUN KROK
výučba spoločenských tancov pre seniorov

25.04. | 19:00 | 10 €/12 €*
SUPERSTARÍ
vystúpenie seniorov folklórnych súborov z Bratislavy 
a ich hostí
účinkujú: FS Dimitrovec, FS Ekonóm, FS Lipa,Tanečnice 
z Lúčnice – seniorky, FS Dopravár, Kubánkov sen, FS  De-
vín, FS Gymnik, FS Burinka, Dimitrovec – ženská spevácka 
skupina a R. Šimkovič - inštrumentalista
hostia: Očovania  - rozkazovačky, ľudová hudba Ekonóm 
a Šumiačan – mužská spevácka skupina zo Šumiaca
moderátor: P. Holík, J. Jankov
Na záver podujatia Vás pozývame na pohár vína

Podujatie podporili: Nadácia Vladimíra Bajana a   

26.04. | 18:00 | 13 €/15 €*
SUPERSTARÍ
vystúpenie seniorov folklórnych súborov z Bratislavy 
a ich hostí
účinkujú: FS Dimitrovec, FS Ekonóm, FS Lipa,Tanečnice 
z Lúčnice – seniorky, FS Dopravár, Kubánkov sen, FS  De-
vín, FS Gymnik, FS Burinka, Dimitrovec – ženská spevácka 
skupina a R. Šimkovič - inštrumentalista
hostia: Očovania  - rozkazovačky , ľudová hudba Ekonóm, 
Oprášené krpce zo Žiliny a  Šumiačan - mužská spevácka 
skupina zo Šumiaca
moderátor: P. Holík, J. Jankov
Na záver podujatia Vás pozývame na malé občerstvenie

Podujatie podporili: Nadácia Vladimíra Bajana a  
 

27.04. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
KRÁĽ DROZDIA BRADA
detské divadelné predstavenie v podaní Divadielka z domčeka
po predstavení možnosť tvorby leporela na danú rozprávku

27.04. | 16:00 | 5 €            
NAJKRAJŠIA  HVIEZDIČKA
hudobno-zábavný program nestarnúcich operetných 
a ľudových melódií
účinkujú: Gréta Švercelová, Ján Babjak, Mário Egidy

29.04. | 19:00 | 13 €            
LA GIOIA
koncert pop-operného tria venovaný matkám 
k ich blížiacemu sa Dňu matiek

KLUBOVÁ ČINNOSŤ

6.04. | 14:00 | 2 €
NEDEĽA PRE CELÚ RODINU
Hráte sa radi?
Detská herňa na I. poschodí  ponúka pre najmenších det-

ský kútik, pre väčších stolný tenis a voľné hranie spoločen-
ských stolových hier bez rozdielu veku.
Ak neviete pravidlá, spolu ich zvládneme!

9.04. | 10:00 | 1 €
VESELÁ VEĽKÁ NOC
tvorivá dielňa pre deti MŠ

10.04. | 15:00 | 2 €
SKÚS TO S NAMI - PATCHWORK
tvorivá dielňa

16.04. | 14:00 | 1 €
DOBRO A ZLO V ROZPRÁVKACH  
cyklus tvorivých dielní určených najmä deťom zo školských 
klubov s použitím techniky brainstorming

25.04. | 11:00 | 1 €
JAR K NÁM PRIŠLA
tvorivá dielňa pre mentálne postihnutú mládež

27.04. | 14:00 | 1,50 €
OSADNÍCI Z KATANU-TURNAJ     
spoločenská stolová hra ako tréning pamäte, postrehu, 
pozornosti, schopnosti sústrediť sa, logického mysle-
nia, kreativity, empatie...

30.04. | 10:00 | 1 €
V RÍŠI ROZPRÁVOK
kreatívne podujatie pre deti MŠ

INÁ ČINNOSŤ

po,ut | 17:00 | 0,50 €/hod.
PALIČKOVANIE

prvá streda v mesiaci stretnutie členov o 16:00
EPIKLUB 

každú stredu v mesiaci od 18:00 – 19:30 hod. 
KURZ: SAHADŽA JOGA SLOVENSKO 
vstup voľný lektoruje: Mária Kmeťová

DETSKÁ HERŇA
pre mamičky s deťmi do 5 rokov
Utorky | 10:00 – 11:30 | 13:00 – 14:30 | 1 €
Hráme sa na rozprávku!
Štvrtky | 10:00 – 11:30 | 13:00 – 14:30 | 1 €
Jarné detské hry

2.04. | 20:04 | 2 €/ 3 € **
BORGMAN
r. A. van Warmerdam, Holandsko/Belgicko/Dánsko, 2013, 
113 min. 

6.04. | 20:04 | 2 €/3 € **
17 DIEVČAT
r. D. Coulin / M. Coulin, Francúzsko, 2011, 86 min.

7.04. | 20:04 | 2 €/3 € **
WALESA, ČLOVEK Z NÁDEJE
r. A. Wajda, Poľsko, 2013, 127 min.

9.04. | 20:04 | 2 €/3 € **
PRED POLNOCOU
r. R. Linklater, USA , 2013, 108 min.

13.04. | 20:04 | 2 €/3 € **
ŠTVOREC V KRUHU ALEBO ŽIVOT MEDZI 
ÚNIKMI A SNAMI
r. Ľ. Štecko, SR / ČR, 2013, 70 min.

16.04. | 20:04 | 2 €/3 € **
TANEC TIGRA
r. M. Repka, SR / India / Rakúsko, 2013, 16 min.
CUDZÍ OBED
r. R. Batra, Francúzsko / India / Nemecko, 2013, 104 min.

23.04. | 20:04 | 2 €/3 € **
VALČÍK PRE MONIKU
r. P. Fly, Švédsko, 2013, 105 min.

27.04. | 20:04 | 2 €/3 € **
NEPRAVDEPODOBNÁ ROMANCA
r. I. Vojnár, ČR, 2013, 105 min.

28.04. | 20:04 | 2 €/3 € **
BUENA VISTA SOCIAL CLUB
r. W. Wenders, Nemecko/USA, 1999, 105 min.

30.04. | 20:04 | 2 €/3 € **
DVOJAKÝ ŽIVOT VERONIKY
r. K. Kieslowski, Francúzsko/Poľsko /Nórsko, 1991, 98 min. 

4.04. | 19:00 | 3 €
MUSIC CLUB
DJ‘s & projection
ELECTRO NIGHT (electro-house/progressive/d‘n‘b)

5.04. | 19:00 | 6 €                                               
SPRING HAFLA
Tribute to Mahmoud Reda
hostia: Alaa Abo Lelah, Aladin (Egypt)

6.04. | 15:00 | 2 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou SATURN

10.04. | 18:30 | 3 € / rodič + dieťa 5 €
BUBNOVAČKA ORCHESTRA
spoločná zábava pri spoločnom bubnovaní a hraní 
na rôzne rytmické nástroje
V spolupráci s OZ Zvuky cez ruky a Rytmikou - etnobubnovou školou

11.04. | 19:00 | 3 € 
MUSIC CLUB
Jeden majk
Priestor pre autorské texty, do vlastného podmazu (beatu, 
živého doprovodu, beatboxu), samplu alebo bez hudby 
(akapela/slam).
PLEXO (BA)
HAMIK (Flow Factory - BA)
GAŠTAN (BA)
GALAXY FLOW (RUS)
ES A ER (Vklude - LV)
PETERSEN (BA)
IDENTITA A NIGHT SABES (BA)
ILLEGAL TRUTH (TT)

13.04. | 15:00 | 2 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou UNI

23.04. | 19:00 | 2 €                                             
CESTOVATEĽSKÝ KLUB – Island 2013
prezentácia fotografi í a videa E. Irmanovej 
spojená s prednáškou

24.04. | 15:00 | 1 €
TANCUJEME PRE RADOSŤ A ZDRAVIE
tanečná škola pre seniorov pod vedením Viery Sádovskej

24.04. | 18:30 | 3 € / rodič + dieťa 5 €
BUBNOVAČKA ORCHESTRA
spoločná zábava pri spoločnom bubnovaní a hraní 
na rôzne rytmické nástroje
V spolupráci s OZ Zvuky cez ruky a Rytmikou - etnobubnovou školou

25.04. | 19:00 | 3 €
MUSIC CLUB
ŠPORT, DROGY A ROCK'N'ROLL
hudobno športové podujatie proti drogám pri dobrej 
muzike a turnaji návštevníkov v stolnom tenise
DJ RUDIE DAVID
DJ BUTTERFLY

26.04. | 18:00| 4 €/5 €*                                     
HUDBA JAZZU
festival jazzoidnej hudby, funku, soulu...
PETER FILLO GUITAR CLASSIC
NU THANG PROJECT FEAT. NORA IBSENOVA
VALÉR MIKO TRIO
SAMO HOŠEK + NIKOLAJ NIKITIN + PETER PRELOŽNÍK
TALENT TRANSPORT

27.04. | 15:00 | 2 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ  
tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou CHARLIES DUO

DETSKÁ SCÉNA 

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

Stolný tenis 1 hod. /2 €

13.04. | 17:00 | 2 €/3 € *
MOMENTUM MUSICUM                                                
CYKLUS KOMORNÝCH KONCERTOV
Opereta moja láska
účinkujú: študenti a pedagógovia Konzervatória v Bratislave
uvádza: zaslúžilý umelec Zdenko Macháček                       
program: L. Dusík, E. Kálmán, F. Lehár 

14.04. | 17:30 | 2 € + materiál    
ŠIKOVNÁ MAMA
inšpiratívne tvorivé dielne pre mladé mamičky i zrelé ženy
téma: Húsky a husičky  
veľkonočná textilná dekorácia / milá hračka pre najmenších  
lektorka: Jozefína Jajcayová
nahlasovanie a informácie: 0903 398 545, 0917 711 090 

28.04. | 17:30 | 2 €  + materiál    
ŠIKOVNÁ MAMA
inšpiratívne tvorivé dielne pre mladé mamičky i zrelé ženy  
téma:  Srdce pre mamičku - technika FIMO
vyrábame nápadité prívesky a brošne          
lektorka: Jozefína Jajcayová
nahlasovanie a informácie:  0903 398 545, 0917 711 090 

VÝSTAVY

1.- 11.04.  
JARNÉ VARIÁCIE
vystavujú: SOŇA VINCZEOVÁ a OĽGA DOBROVODSKÁ
z výtvarného ateliéru akad. maliara Alexandra Švarca   

25.04. - 09.05. 
SVET MOJIMI OČAMI 
výstava klientov Domova sociálnych služieb KAMPINO    
vernisáž: 24.04. o 10:30
�                           
výstavné priestory sú otvorené: 
po – št  10:00 – 18:00, pia  10:00 – 16:00
vstup voľný

KLUBY

30.04. | 17:00 | vstup voľný
DANUBIUS BONSAI KLUB
pravidelné stretnutie členov    

PROGRAMY PRE DETI

1.,8.,15.,29.04. | 16:30 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
tvorivé dielne pre deti od 3 rokov

2.,9.,16.,23.,30.04. | 09:00, 10:30 | 1 € (osoba)
ČARBANIČKY     
kreslenie pre mamičky s deťmi

3.,10.,24.04. | 15:30 | 2,50 €
KERAMKO
keramické dielničky pre deti od 5 do 7 rokov

11.04. | 10:00 | 2 € / osoba
MAMIČKÁREŇ
detská herňa spojená s tvorivými aktivitami pre mamičky
téma: KRASLIČKY   
originálne veľkonočné vajíčka zdobené rôznymi technikami 
(vosk, fi lcová tkanina, plsť)                                                         
nahlasovanie a info: 0903 398 545, 0917 711 090

20.05. | 19:00 | 9 € | DK Zrkadlový háj
BANDA
koncert slovenskej world music skupiny 
spojený s krstom ich nového albumu s názvom hraBanda
hostia: gajdoš Juraj Dufek, perkusionista Roman Kozák, 
spevácka skupina Trnki, tanečná skupina CreDance

vstupenky v predaji v pokladniach KZP a sieti ticketportal

PRIPRAVUJEME
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Interiéroví rastlino-lekári

V interiéri strávime väčšinu ča-
su svojho života. Možno si to 

ani neuvedomujeme, no vzduch 
v takýchto priestoroch je znečis-
tený rôznymi škodlivinami, ktoré 
môžu vyvolať rôzne alergie či dý-
chacie problémy a iné ťažkosti. 

V miestnostiach, kde sa veľa faj-
čí, ostáva formaldehyd. V nábytku, 
kobercoch, lepidlách či farbách sú 
prítomné rôzne rozpúšťadlá a pri 
spotrebe energie na kúrenie sa 
do vzduchu dostáva oxid uhličitý. 
Vzduch znečisťujú aj rôzne čis-
tiace prípravky, kozmetika či laky 
na vlasy. Veľké množstvo týchto 
nepríjemných zložiek v ovzduší 
bytu sa stráca vďaka interiérovým 
rastlinám, vďaka nim dokážeme 
lepšie zvládať aj stres, ktorý dnes 
číha na každom kroku.

Bežne pestujeme v domácnos-
tiach liečivé bylinky, ako napríklad 
bazalka, rozmarín, mäta, tymian, 
šalvia a iné. Nielenže prispievajú 
k lepšej recyklácii vzduchu, ale 
aj nádherne voňajú, majú liečivé 
účinky na ľudský organizmus. a 
dajú sa z nich pripravovať čaje a 
dochucovať jedlá. 

Ďalšími sú bežné interiérové, 
resp. tropické alebo subtropické 
teplomilné rastliny, ktorými skráš-
ľujeme miesta v interiéri. Niektoré 
z nich vo veľkej miere prispieva-
jú k lepšiemu zdraviu človeka 

Vyšetrenia 
bez čakania

Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali 

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

02/6224 0154    www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

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

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

 Sám sebe záhradníkom

v miestnostiach a zachytávajú 
značný podiel jedovatých látok, 
ktoré následne rozkladajú na ne-
toxické zložky. 

Najbežnejšou rastlinou takých-
to priestorov je � kus (Ficus ben-
jamina), ktorý nie je veľmi nároč-
ný na pestovanie. Má rád svetlé 
stabilné miesta, kde mu nehrozí 
prievan. Vie si poradiť s karcino-
génnym trichlóretylénom, ktorý 
sa najčastejšie nachádza v lakoch 
a lepidlách. Rastlina známa ako 
svokrin jazyk (Sansevieri) sa hodí 
do miestností s teplým a suchým 
vzduchom, teda aj tam kde sa 
kúri ústredným kúrením. Je to 
vynikajúci výrobca kyslíka, takisto 
dokáže pohlcovať trichlóretylén 
a benzén. Je veľmi nenáročná na 
pestovanie, umiestňujeme ju na 
svetlé miesta a netreba ju ani veľa 
polievať. 

Ak je v priestoroch málo svetla, 
vhodným do polotieňa až tieňa je 
Lopatkovec (Spathiphyllum). Je 
to ideálna rastlina do spálne, kto-
rá pravidelne kvitne. Vyznačuje 
sa vysokou transpiračnou schop-
nosťou, zvlášť dobre odstraňuje 
alkoholy, acetón, trichloretylén, 
benzol a formaldehyd. V určitých 
denných hodinách dokáže šíriť 
príjemnú vôňu. Vynikajúcou rast-
linou do vlhkejších a tienistých 
miestností je papraď Nefrolep-
ka (Nephrolepis), ktorá spoľahlivo 
odbúrava formaldehyd a tiež xy-
lén, ktorý býva v odmasťovacích 
prípravkoch. 

Ak sú v byte veľké prázdne a 
svetlé miesta, môžeme ich vypl-
niť ďatlovou palmou (Phoenix 
roebelenii), ktorá takisto pohlcuje 
formaldehyd, alebo palmou Rha-
pis excelsa pohlcujúcou amoniak 
a čpavok. Spomedzi rastlín, ktoré 
najrýchlejšie vyčistia vzduch, vyni-
ká dracéna (Dracaena). Vyžaduje 

svetlé až polotienisté miesta a nie 
príliš časté polievanie. Zadymené 
prostredie znesie zelenec (Chlo-
rophytum), izbový brečtan (He-
dera) pohlcuje benzén z výfuko-
vých plynov a aj chryzantéma.

Pozitívne účinky rastlín sa vyu-
žívajú aj na pracoviskách, ktoré ak 
sú vybavené vhodnými rastlinami, 
prispievajú k poklesu mnohých 
zdravotných ťažkostí, ako je ký-
chanie, malátnosť alebo uslzené 
oči. Vhodné sú banánovníky, po-
hlcujúce veľké množstvo formal-
dehydu, aloe alebo � lodendron.

Nie všetky izbové rastliny do-
kážu toxické látky priamo spraco-
vať a rozkladať, no vo veľkej miere 
prispievajú k lepšej vzdušnej vlh-
kosti. Vhodné sú najmä die� en-
bachia, ibištek alebo izbová lip-
ka (Sparrmannia africana) vďaka 
ich väčšej listovej ploche.

Škodlivých látok je v ovzduší 
stále viac. Mnohokrát netreba ku-
povať rôzne čističky alebo osvie-
žovače vzduchu, na zlepšenie 
nášho zdravia stačí aj „kúsok prí-
rody v kvetináči“. Vhodným výbe-
rom izbových rastlín vieme týmto 
problémom účinne predísť.

Ficus benjamina

Spathiphyllum

Chlorophytum comosum

Ing. Veronika Lukáčová, krajinná a záhradná architektka

Nedávno som si skrátil 
cestu a prešiel som lesí-
kom za Romanovou ul. 
smerom na Bradáčovu. 
Počítal som s nejakými 
PET fľašami, igelitkami, ale 
čo som videl, bolo horšie, 
ako som čakal. V okruhu 
približne 150 metrov leží 
v lese množstvo odpad-
kov od plastových � iaš, 
igelitových tašiek, kartó-
nov, starých paplónov, 
zvyšky oblečenia až po, 
nechcem napísať čo, ale 
od psov to nebolo. Člo-
vek musí dávať pozor, 
kam stúpa.

Často tam vidím bez-
domovcov, ktorí vybera-
jú blízke kontajnery, ale 
prečo musia to, čo vybe-
rú, rozhadzovať po okolí? 
Chápem, majú starosti 
ako prežiť, niekde musia 
vykonávať svoju potrebu, 
niečo musia jesť a niekde 
musia aj spať. Nie všetci 
sa do tejto situácie do-
stali vlastným pričinením, 
ale prečo týmto svojím 
správaním znepríjemňujú 
život ostatným ľudom? 
Samozrejme sa to netýka 
všetkých, sú aj takí, ktorí 
sa snažia žiť lepšie, ale aj 
takí, ktorým je absolútne 
jedno, že niekde nieko-
mu znečisťujú prostredie. 
Keď im to vyhovuje, nech 
sa tam v noci pokojne vy-
spia, minimálne jedného 
som tam videl spať, keď 
som tadiaľ prechádzal, ale 
nech nerobia okolo seba 
smetisko!

Bolo by žiaduce, aby 
sa v tejto lokalite pre-
šli aspoň raz do týždňa 
mestskí policajti, stačí 
vystúpiť na 5 minút z au-
ta, nevysedávať v ňom 
pravidelne na parkovisku 
pri dostihovej dráhe ale-
bo pri Malom Draždiaku 
a prejsť si to tam peši, aby 
sa tam časom nenašiel 
mŕtvy bezdomovec - ako 
nedávno kúsok vedľa, na 
Romanovej ul. rovno pod 
panelákom.

Mgr. Tomáš Husár

Bezdomovci

 Všímate si
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V   bytovom dome sú spoločné 
časti domu a spoločné zaria-

denia domu v podielovom spo-
luvlastníctve jednotlivých vlast- 
níkov bytov a nebytových pries- 
torov (ďalej len „vlastník/ci“). Me-
dzi spoločné časti domu patrí aj 

obvodový múr, ktorého súčas-
ťou sú v zmysle ustanovenia § 2 
ods. 4 zákona o vlastníctve bytov 
č. 182/1993 Z. z. v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon“) 
i balkóny, lodžie či terasy. Keďže 
ide o spoločnú časť domu, ktorá 

Môj balkón je náš
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

má jednotný charakter, vlastník 
nesmie bez súhlasu spoločenstva 
meniť jeho vzhľad ani svojvoľným 
umiestňovaním komunikačných 
či iných zariadení. Dotýka sa to aj 
„vlastných“ balkónov, lodžií alebo 
terás, ktoré sú v podielovom spo-

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

Prečítal som si Vašu odpoveď čitateľke PN ohľadne montá-
že satelitnej antény na bytovom dome. Aký je Váš právny 
názor na situáciu, keď si vlastník bytu primontuje satelitnú 
anténu na kovové zábradlie vlastného balkónu, t.j. nezasa-
huje do zateplenia fasády a de facto nerobí žiadne stavebné 
úpravy, ktorými by menil vzhľad domu? Anténa je kedykoľ-
vek demontovateľná, a teda v princípe nedochádza k úpra-
vám bytu ani nebytových priestorov, ktoré by menili vzhľad 
domu, aj keď anténa je prirodzene z ulice viditeľná. Môžu 
vlastníka bytu za anténu pripevnenú na kovovom zábrad-
lí vlastného balkónu ostatní vlastníci alebo správca nútiť  
k tomu, aby ju odmontoval?           Gabriel Gačko, Bratislava

Obchodno-marketingové tri-
ky dokážu všeličo, o čom sa 

presvedčili a presviedčajú mno-
hí na vlastnej koži. Manipulácie, 
nátlak, ponižovanie a agresiu na 
predvádzacích akciách pre senio-
rov čoraz častejšie nahrádza sofis-
tikovanejšia forma parazitovania 
na dôverčivosti zraniteľnejších 
skupín občanov. Takzvaní ob-
chodníci aj v tomto prípade majú 
na zreteli, akože ináč, len bla-
ho kupujúceho. Napríklad takú 
starostlivosť o zdravie, v našom 

prípade o prostatu, ktorá trápi v 
ďalších rokoch po oslave abrahá-
movín väčšinu mužov. 

Slabý prúd močenia či ťažkosti s 
erekciou určite nie sú témami na 
bežnú konverzáciu, sú však dob- 
ré pri ponuke ako sa hroziacim 
problémom vyhnúť. A tu prichá-
dzajú záchrancovia so spásnym 
riešením, ktoré starším pánom 
sľubuje alternatívu, pripravenú 
na vyskúšanie. Topiaci, slabočú- 
rajúci muž alebo pán s proble- 
matickou erekciou, sa aj dopln- 

kov stravy chytá, i keď lekári 
upozorňujú, že ignorovanie ťaž-
kostí s prostatou môže viesť k 
zbytočnému oddialeniu liečby, a 
vzniku nevratných zmien v mo-
čových cestách. Experimentova-
nie s potravinovými doplnkami 
môže byť oveľa drahšie, ako by sa 
na prvý pohľad videlo.     

Dnešné riadky však nepatria 
liečbe chorôb, ani hodnoteniu 
ponúkaného potravinového do- 
plnku, ba ani diskutabilnej práv-
nej sile „objednávky“ tohto pro- 
duktu, ale spôsobu, akým ob-
chodníci zneužívajú nepozornosť 
objednávateľov skúšobného ba-
lenia prípravku. V ponuke prilo-
žený zodpovedný kupón (i keď 
s mäkkým „i“) informuje klienta o 

Hovory na všedný deň
Okienko o nevyliečených problémoch  

Šmejdi a erekcia 

tom, že s požiadavkou o zaslanie 
jedného tridsaťdňového balenia 
zadarmo, za ktoré zaplatí iba 
balné a poštovné, je spojené 
zaslanie plateného 60-dňového 
balenia, a to po jednom mesiaci. 
Tým to nekončí, pretože každý 
druhý mesiac dostane rovnaké 
balenie za členskú cenu 19,95 €. 
Záväzok je vraj možné ukončiť 
telefonicky alebo písomne. Ako 
firma sľubuje, zásielky je možné 
kedykoľvek zrušiť, stačí zavolať 
do zákazníckeho centra, ktoré aj 
poradí i pomôže. Nie každý však 
dokáže na nechcený záväzok 
promptne zareagovať a nie vždy 
je takáto „záväzná kúpa“ ukonče-
ná zo dňa na deň. Zákazník má 
na vrátenie neotvoreného to-

varu lehotu 14 dní, pričom platí 
spiatočné poštovné. Neofran-
kované či balíčky zaslané na 
dobierku, neprijmú. Pri pokuse  
o ignorovanie platieb či nepre-
beraní zásielok treba rátať s upo-
mienkami a penále, prípadne aj 
s ďalšími nepríjemnosťami.    

Objednával som si u tejto firmy 
nemenovaný preparát. Chcem 
ich zásielky a objednávku zrušiť, 
ale napodiv, nemajú e-mail. Toto 
seriózna firma nerobí – je názor 
českého klienta uverejnený na 
internete. Medzi kontaktmi firma 
skutočne ponúka iba P.O. BOX  
telefónne číslo na call centrum  
v Českej republike. 

K serióznosti firmy sa nevyjad-
rujeme, prezentuje sa sama. 

luvlastníctve, a to napriek tomu, 
že ich užívajú len niektorí vlast-
níci. Ako vyplýva z ustanovenia 
§ 121 ods. 2 Občianskeho zákon-
níka, príslušenstvom veci sú veci, 
ktoré patria vlastníkovi hlavnej 
veci a sú ním určené na to, aby 
sa s hlavnou vecou trvale užívali. 
Pokiaľ ide o náš prípad, príslu-
šenstvom bytu je balkón, urče-
ný na to, aby sa s bytom užíval.  
V zmysle § 10 ods. 1 zákona, vlast-
níci vykonávajú úhrady do fondu 
prevádzky, údržby a opráv podľa 
veľkosti spoluvlastníckeho po-
dielu. Podlahovou plochou bytu 
je podlahová plocha všetkých 
miestností bytu a miestností prí-
slušenstva bytu, ale bez plochy 
lodžií, balkónov alebo terás, za 
ktoré užívatelia neplatili, resp. pla-
tili ako tí, ktorí predmetné priesto-
ry neužívali ako súčasť bytu. Pri 
tvorbe FPÚO sa do veľkosti spo-

luvlastníckeho podielu zaratúva 
jedna štvrtina z podlahovej plo-
chy balkóna, lodžie alebo terasy. 
Zmenu priniesla novela zákona 
v roku 2010, pretože opravy bal-
kónov sú hradené z FPÚO, a tak si 
vlastníci bytu ako monopolní uží-
vatelia týchto priestorov na servis 
spoločných častí priplácajú. 

V prípade porušenia povinností 
vlastníka sú možnosti sankciono-
vania formou zmluvných pokút 
v zmysle § 544 Oébč. zákonníka, 
a to na základe zmluvy o spolo-
čenstve, o výkone správy alebo 
stanov. Pokiaľ to nie je v rozpore  
s príslušnými právnymi predpismi, 
právoplatným rozhodnutím vlast-
níkov je možné riešiť takmer všet-
ky problémy v bytovom dome.  
K nátlaku správcu, resp. vlastníkov 
bytov demontovať anténu, sa bez 
poznania okolností prípadu nedá 
objektívne vyjadriť.

Po niekoľkých rokoch manželstva sme sa koncom vla-
ňajšieho roka rozviedli. Štvorročný syn zostal s bývalou 
manželkou v našom spoločnom byte, ja som sa odsťaho-
val k priateľke. Bol by som rád, keby ste mi povedali, ako 
máme postupovať pri rozdelení spoločne nadobudnu-
tých vecí, ako napríklad byt a jeho zariadenie, motorové 
vozidlo, vstavaná kuchynská linka, elektronika a iné veci, 
pretože s mojou bývalou sa na tom nevieme zhodnúť. 

E. K. (gmail.com)

Bez emócií a nevraživosti

V  bezpodielovom spoluvlastníc-
tve manželov (BSM) je všetko, 

čo môže byť predmetom vlast-
níctva a čo nadobudol niektorý z 
manželov za trvania manželstva, 
s výnimkou vecí získaných dedič-
stvom alebo darom, ako aj vecí, 

ktoré podľa svojej povahy slúžia 
osobnej potrebe alebo výkonu 
povolania len jedného z manže-
lov, a vecí vydaných v rámci pred-
pisov o reštitúcii majetku jedné-
mu z manželov, ktorý mal vydanú 
vec vo vlastníctve pred uzavretím 

manželstva, alebo ktorému bola 
vec vydaná ako právnemu ná-
stupcovi pôvodného vlastníka. 

Pod vysporiadaním rozumie-
me rozdelenie nielen vecí, ktoré 
tvoria predmet bezpodielového 
spoluvlastníctva, ale aj celkové rie-
šenie majetkových vzťahov me-
dzi bývalými manželmi, napríklad 
pohľadávky a dlhy, ktoré vznikli za 
trvania manželstva či osobné účty 
a terminované vklady manželov v 
bankách, aj vtedy, ak sú na meno 
iba jedného z manželov. V nepo-
slednej miere do BSM patrí aj bo-
lestné, náhrada spoločenského 
uplatnenia či autorské práva. Pri 
vysporiadaní BSM sa vychádza z 
toho, že podiely oboch manželov 
sú rovnaké, a teda každý z nich 

môže požadovať uhradiť to, čo 
zo svojho vynaložil na spoločný 
majetok, ale i nahradiť, čo sa zo 
spoločného majetku vynaložilo 
na jeho ostatný majetok. K vyspo-
riadaniu môže dôjsť dohodou, 
súdnym rozhodnutím alebo uply-
nutím doby. Ak sa manželia ne-
dohodnú, koná vo veci na návrh 
niektorého z nich súd. V prípade, 
ak by nedošlo k dohode do troch 
rokov od zániku BSM, alebo ak  
v tejto lehote ani jeden z partne-
rov nepodá návrh na vysporia-
danie rozhodnutím súdu, môže 
nastať situácia, ktorá sa už nedá 
zmeniť. Za daných okolností platí 
nevyvrátiteľná právna domnien-
ka, že hnuteľné veci si manželia 
vysporiadali podľa stavu, v akom 

každý z nich tieto veci užíval pre 
svoju potrebu a rodinu. O hnuteľ-
ných veciach, ktoré výlučne neuží-
val ani jeden zo spoluvlastníkov a 
nehnuteľných veciach platí, že sú 
v podielovom spoluvlastníctve a 
že podiely oboch spoluvlastní-
kov sú rovnaké. Primerane to isté 
platí aj o ostatných majetkových 
právach, ktoré sú pre manželov 
spoločné. Trojročná lehota začína 
plynúť zánikom bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov.   

Najvhodnejším a finančne ne-
náročným riešením majetkových 
vzťahov je dohoda. Nepotrebuje 
k tomu nič, len schopnosť a ocho-
tu bývalých manželov sa o rozde-
lení dohodnúť bez zbytočných 
emócií a nevraživosti.
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Kriminálna polícia sa obracia na 
občanov so žiadosťou o pomoc 
pri pátraní po týchto osobách. 
Informácie oznámte na naj-
bližšom policajnom útvare, 
alebo na telefónnom čísle 158, 
prípadne na e-mail patranie@
minv.sk. 

Popis osoby: je 185 cm vysoký, 
strednej postavy, má oválnu tvár  
a vlasy hnedej farby 

Na menovaného vydal Okresný súd 
Prešov príkaz na zatknutie pre pre-
čin zanedbania povinnej výživy. 
 

.

 

Popis osoby: je 176-180 cm vyso-
ký, strednej postavy, vlasy hnedej 
farby, oválna tvár, čelo vysoké, nos 
priamy rovný. 

Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava II príkaz na doda-
nie do výkonu trestu pre prečin 
krádeže.

.

.
 

Popis osoby: je 175 cm vysoký, 
štíhlej postavy, vlasy hnedej farby, 
oválna tvár, vysoké čelo, nosí fúzy.

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

Kamil
KOSALNÍK 
(44)
z Bratislavy 

Štefan
SOÓS 
(27)
z Bratislavy  

Miroslav
ŠIMONIČ 
(42)
z Bratislavy  

Krimifórum

K poslednému dňu roka 
2013 bratislavská do-

pravná polícia evidovala  
v premávke celkom 243 038 
osobných vozidiel (kraj 328 
231). Z prieskumov vieme, 
že asi štvrtina ľudí žijúcich 
v hlavnom meste alebo doň 
dochádzajúcich, denne vyu-
žíva auto. 

Pri spojení týchto dvoch 
informácií, ku ktorým mô-
žeme prirátať neschopnosť 
mestských časti a mesta na 
čele s primátorom dohodnúť 
sa na jednotnej parkovacej 
stratégii, niet sa čo čudovať, 
že vodiči parkujú na každom 
voľnom mieste, či je to zaká-
zané alebo nie. Ako prezrá- 
dza zákon o cestnej premáv- 
ke, vodič, okrem iného, ne-
smie zastaviť a stáť v ne-
prehľadnej zákrute a v jej 
tesnej blízkosti, na priechode 
pre chodcov alebo na prie-
chode pre cyklistov a vo vzdi-
alenosti kratšej ako 5 m pred 
nimi, na križovatke a vo vzdi-
alenosti kratšej ako 5 m pred 
hranicou križovatky a 5 m 
za ňou. Ak by sme urobili 
prieskum medzi vodičmi, 
najmenej polovička z nich 
by o tomto paragrafe nemala 
ani predstavu. Ostatných by 
taľafatka, ako je parkovanie, 
ktorým ohrozujú bezpečnosť 
a plynulosť premávky, najmä 
chodcov a z nich najviac deti, 
nezaujímala. O tom, prečo 
vodič nesmie zastaviť a stáť 
na spomenutých miestach, 
azda netreba hovoriť ani pí-
sať. Pokiaľ to však nediscipli-
novanému vodičovi niekto 
nepovie vo forme príslušnej 

sankcie, bude si parkovať ako 
chce. 

Možnosti, ako mu to po-
vedať, je dostatok. Zákon o 
obecnej polícií oprávňuje 
našu mestskú políciu po-
stihnúť v blokovom konaní 
vodiča, ktorý spáchal do-
pravný priestupok poruše-
ním zákazovej dopravnej 
značky (zastavenie, státie, 
vjazde, odbočovanie,  otá-
čanie, prikázaný smer jazdy, 
prikázaný smer obchádzania, 
vyhradené parkovisko, obyt-
ná, pešia, školská zóna, zóna 
s dopravným obmedzením a 
parkovisko). Prirodzene, že 
nie je možné, aby mestský 
policajt bol pri každom vodi-
čovi, postrehol každý spácha-
ný priestupok. Je však usku-
točniteľné si pri pochôdzke 
všímať porušenia predpisov, 
najmä pri parkovaní vodičov 
v zakázanej zóne križovat-
ky či v blízkosti priechodov 
pre chodcov a postupovať v 
zmysle predpisov. A čo tak-
to na problém viac využívať 
kamerový systém? Okresný 

Parkovanie, arogancia a nezáujem  
dopravný inšpektorát v sídle 
okresného riaditeľstva vyko- 
náva najmä dohľad nad bez-
pečnosťou a plynulosťou ces- 
tnej premávky okrem pre-
mávky na diaľniciach a spolu-
pôsobí pri jej riadení. Aspoň 
tak si to môžeme prečítať na 
internetovej stránke polície. 
V akej forme a prečo policaj-
né hliadky, tie občasné pešie 
aj tie občasné motorizované, 
takéto detaily, ohrozujúce ply- 
nulosť i bezpečnosť cestnej 
premávky ignorujú, sa nikde 
nepíše. 

Niet pochýb, že jazda cez 
križovatku so zablokovaným 
výhľadom či priechod, na 
ktorom človiečik školou po-
vinný nevidí na prichádza- 
júce vozidlo pre zaparko-
vané autá, môže byť nielen  
o dopravnej kolízií, ale aj  
o ďalšom mŕtvom chodcovi. 
V takomto prípade nehovor-
me o zvýšenej opatrnosti vo-
dičov alebo detí na ceste. Ho-
vorme o povinnostiach, ktoré 
si náležite neplnia tí, ktorí sú 
za to platení.

 Polícia upozorňuje  Z policajného bloku

Droga za volantom
Na Einsteinovej ulici sa hliad-
ke nepozdával vodič mo-
torového vozidla zn. Škoda 
Octavia. Oliver (24) zo Senca 
sa policajtom priznal, že pre-
došlého dňa užil marihua-
nu a dobrovoľne im vydal 
priesvitné plastové vrecko s 
obsahom neznámej zelenej 
sušenej rastliny, o ktorej sa 
vyjadril, že ide o marihuanu. 
Vyšetrenie na zistenie požitia 
návykovej látky odmietol, čo 
malo za následok, že skončil 
za policajnými mrežami. 

Zneuznaný umelec
Začiatkom februára mal 
Roman R. (34) vo vchode 
bytového domu na Beňa-
dickej ulici sprejom popísať 
nákladný výťah a schodisko 
od suterénu až po druhé 
poschodie nápismi. Neboli 
to vyznania lásky, ale slová 
podporujúce propagáciu 
skupín na potláčanie základ-
ných práv a slobôd. Spolo-
čenstvu vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov 
spôsobil škodu približne za 
jednu tisícku, pre seba získal 
príslušné obvinenie. 

Od hladu neumrie
Zrejme veľmi hladný zlodej si 
na Bzovíckej ulici zmyslel bez 
použitia násilia nazrieť do 
vozidla zn. Mercedes Vito či 
tam nenájde niečo pod zub. 
Klobásu tam síce nenašiel, 
ale hladom v blízkej budúc-
nosti asi trpieť nebude, pre-
tože z auta si odniesol dva 
balíky plné stravných lístkov. 
Majiteľ utrpel stratu za viac 
ako 32 470 eur, ale získal ži-
votnú skúsenosť.

 Polícia  Viete, že...
... od 1. januára do 9. 3. 2014 sme v našom kraji zaznamenali 
396 dopravných nehôd, čo je o 74 menej ako v rovnakom 
období vlaňajška? Pri týchto nehodách prišlo o život deväť 
osôb, z toho šesť chodcov, ťažko zranených bolo štrnásť 
osôb. Počet usmrtených (9) oproti identickému obdobiu 
roku 2013 predstavuje v našom kraji nárast 200 percent.  
... v období od 26. 2. 2014 do 12. 3. 2014 nahlásili v našom 
kraji krádež 40 motorových vozidiel, z toho v Petržalke 8 
(Švabinského, Beňadická, Jirás-kova, Mamateyova, Gerce-
nova, Krásnohorská, Polereckého, Hálová)? V noci zlodeji 
potiahli 26 a cez deň 14 áut.

Stranu pripravil Jaroslav Gründler • grundler@chello.sk

Pátrači v akcii
Polícia v roku 2013 pátrala po 
22 039 osobách, v čom je za-
hrnuté pátranie po hľadaných 
a nezvestných osobách, ako 
aj pátranie po totožnosti osôb 
a nájdených mŕtvol, pričom z 
tohto počtu bolo 15 448 osôb 
vypátraných. Pátranie po ne-
zvestných osobách trvá pár dní, 
prípadne týždňov, v niektorých 
prípadoch však pretrváva ove-
ľa dlhšie (napr. pri únose detí 
do zahraničia...) a nekončí šta-

tistickým ukončením roka, ale 
pokračuje aj v nasledujúcom. Z 
celkového počtu bolo vedené 
pátranie po 3813 nezvestných 
osobách, z ktorých bolo 3327 
vypátraných. Z nich 24 boli ma-
loleté osoby, cestu domov po-
mocou polície našlo 16 detí. Do 
kategórie mladistvých sa zapísa-
lo 49 nezvestných, vypátraných 
bolo 39 a po osobách v staršom 
veku pátrali policajti v 43 prípa-
doch, našli ich osem. 

Na arogantných vodičov, ktorí nevidia, sú krátki aj nevidiaci 
policajti                                  foto: (jgr)
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 Vodné � ltre Nerezové fľaše      www.kvalitavody.sk   

I N Z E R C I A

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček
Osuského 44, Bratislava Petržalka 

Otváracie hodiny: Po - Pi 10 -18,30 h. ∙ So: 9,30 - 12,30 h.

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU   NA OKULIAROVÝ RÁM, 
PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

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

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

3D mihalnice .............................................................................................50 €
Permanentný make-up obočia ...........................................................83 €
Objednávky: 
Ľubka • 0907 556 758

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

TEL.: 0903 191 885

 

na poistenie
 

a domácnosti.mení rýchlo.

 
 úrokom a splátkou  

BANKY Vám 
NEpožičajú?

 MY ÁNO! 
Volajte 

0917 632 423 
Prídem za Vami.

Ponúkame Vám:
•  okuliarové rámy od 15 eur 
•  okuliarové šošovky 

od 18 eur za pár
•  multifokálne šošovky 

od 98 eur za kus
•  vyšetrenie zrakovej ostrosti

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

www.rehabilitaciadoma.sk

www.osetrovaniedoma.sk

www.opatrovaniedoma.sk

Harris Slovakia, a.s.

tel.: 6224 5607

Najvýhodnejšie poistenie na PZP. 
Volajte 0905 410 802
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LEGENDÁRNY MUZIKÁL 
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LÍSTKY V PREDPREDAJI NA TICKETPORTAL.SK 
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ktorá ponúkla investovať do 
rekonštrukcie budovy 1 mi-
lión eur a do jej vnútorného 
zariadenia ďalších 300-tisíc. 
Zo zničenej a bezdomovca-
mi okupovanej budovy by 
sa malo stať moderné bow-
lingové centrum s príslušen-
stvom. Okrem bowlingových 
dráh ponúkne centrum aj 
priestory na spoločenské 
vyžitie, školenia a seminá-
re. Petržalskej samospráve 
sa tak podarilo vyriešiť ďalší 
z dlhodobo neriešiteľných 
problémov na jej území, čo 

uvítajú najmä obyvatelia z pri-
ľahlých ulíc. Niekoľko rokov 
sa museli pozerať na chátra-
júci objekt, ktorý slúžil len 
vandalom, bezdomovcom 
a drobným hlodavcom. Sta-
rosta Vladimír Bajan sa v tej-
to súvislosti vyjadril, že je 
čas, aby sme LUDUS vrátili 
slušným ľuďom. „Dnes si už 
dovolím tvrdiť, že sme pre 
tento projekt získali solíd-
neho partnera, ktorý tento 
objekt vráti slušným Petržal-
čanom“, dodal starosta.

(tod)

Tupolevovej ulici pred budo-
vou LUDUS-u. Do jedného 
roku by na mieste chátrajú-
ceho objektu malo stáť prvé 
petržalské bowlingové cen-
trum, ktoré bude okrem sú-
ťaží organizovaných Sloven-
ským bowlingovým zväzom 
k dispozícii predovšetkým 
verejnosti.

Samospráva sa už od roku 
2009 snažila opakovanými 
verejnými súťažami o pre-
nájom objektu, ale až vlani 
prejavila záujem o prenájom 
budovy spoločnosť Prespor, 
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Po tom, ako poslanci v sep-
tembri 2013 jednohlasne 

odsúhlasili prenájom už roky 
chátrajúcej budovy, podpísal 
nájomca s mestskou časťou 
zmluvu a požiadal o stavebné 
povolenie. To nadobudlo prá-
voplatnosť práve v uplynu-
lých dňoch a investor s ohľa-
dom na termíny, dohodnuté 
v zmluve plánuje začať so 
stavebnými prácami už o nie-
koľko dní. Za účasti starostu 
Vladimíra Bajana a zástupcov 
fi rmy Prespor odštartovali 
stavebné práce 18. marca na 

Š P O R T

LUDUS je už v rekonštrukcii  
Starosta Petržalky Vladimír Bajan a konateľ spoločnosti Prespor, s. r. o., Pavol Kečkeš pod-
písali nájomnú zmluvu na objekt bývalého LUDUS-u na Tupolevovej ulici. Budova prejde 
kompletnou rekonštrukciou a Petržalčania získajú moderné bowlingové centrum. 

Základné kolá na 
ZŠ Budatínska a ZŠ Gessayová

Prihlásených je celkove 
71 škôl a družstvá odo-

hrajú súťaž nasledujúcim 
systémom: základné kolá - 
jednotlivé skupiny sa začali 
hrať už 17. 3., obvodné kolá 
- od 7. 4. do 11. 4., krajské 
kolo, 6. 5. štadión ŠKP Inter 
Dúbravka BA a Majstrovstvá 
SR: 26.-27. 5. MFŠ Na Sihoti,
Trenčín. Štartujú žiaci 1. stup-
ňa základných škôl, nar. 1. 9. 
2003 a mladší. 

V Petržalke sa základné 
kolá odohrajú v skupinách 
A a B.
Program A. skupiny 
na ZŠ Budatínska 
vo štvrtok 20. marca: 
o 9.00 h Holíčska – Beňa-
dická, o 9.30 h Tupolevova 
– Proko� evova, 10.00 h Ho-
líčska – Vývojová, o 10.30 h

Slov-matic  
„vyučoval“ 
v Manchestri  
Futsalisti Slov-maticu FOFO 
Bratislava si čakanie na se-
mi� nále play o�  v najvyššej 
domácej súťaži vyplnili 
prípravným dvojzápasom 
v Anglicku. Úradujúci sloven-
ský majster najskôr v prvom 
súboji zdolal Manchester 
Futsal Club 5:0, v piatkovej 
odvete triumfoval nad rov-
nakým súperom 8:4. Pre Slov-
matic bol výjazd na Britské 
ostrovy „darčekom“ k 30. na-
rodeninám klubu, ktorý vzni-
kol 10. marca 1984. 
Výsledky: 1. zápas - štvr-
tok: Manchester Futsal Club 
- Slov-matic FOFO Bratisla-
va 0:5 (0:3), góly: Drahov-
ský, Mikita, Haľko, Rejžek, 
Bartošek, 2. zápas - piatok: 
Manchester Futsal Club – 
Slov-matic FOFO Bratislava 
4:8 (1:5), góly Slov-Maticu: 
Haľko, Rafaj, Bartošek po 2, 
Drahovský, Kyjovský.

(mv)

Hončová 
získala titul  
Petržalčanka a slovenská te-
nistka Michaela Hončová zís-
kala titul na turnaji pre klubo-
vých hráčov vo francúzskom 
Dijone mimo medzinárod-
ných štruktúr. Vo � nále zvíťa-
zila nad Rumunkou Andreeou 
Mitovou, 207. v renkingu, 6:3, 
6:4. Dvadsaťjedenročná Bra-
tislavčanka Hončová � guruje 
na 266. priečke vo svetovom 
rebríčku.
Výsledok - � nále: Michaela 
Hončová (SR) - Andreea Mi-
tová (Rum.) 6:3, 6:4.

Beňadická – Tupolevova, 
o 11.00 h Proko� evova – Vý-
vojová, o 11.30 h Holíčska 
– Tupolevova, o 12.00 h Be-
ňadická – Vývojová, o 12.30 h
Proko� evova – Holičská, o 
13.00 h Tupolevova – Vývo-
jová, o 13.30 h Beňadická – 
Proko� evova. 
Program B-skupiny 
na ZŠ Gessayova 
vo štvrtok 20. marca: 
o 9.00 h Gessayova – Dudova, 
o 9.30 h Pankúchova – Černy-
ševského, o 10.00 h Dudova 
– Černyševského, o 10.30 h 
Gessayova – Pankúchova, o 
11.00 h Pankúchova – Dudo-
va, o 11.30 h Gessayova – Čer-
nyševského. Do obvodného 
kola postúpia prvé dve muž-
stvá z každej skupiny.

(mv)

V tomto mesiaci sa rozbehol už 16. roč-
ník McDonalds Cup, školská súťaž žiakov 
1. stupňa základných škôl v minifutbale. 
Jeho organizátorom sú Okresný úrad 
Bratislava, odbor školstva, a Bratislavský 
futbalový zväz. 

Pozývame vás na jarný kurz Nordic walking 
(severskej chôdze) v Petržalke.

Začíname úvodným stretnutím 
v Sade Janka Kráľa 5. apríla o 14. h 

počas festivalu Hory a mesto, kde sa oboznámime s týmto 
druhom športu. Poradia nám a budú sa nám venovať 

priatelia zo združenia V pohybe.sk .

Kurz sa uskutoční od 5. 4. do 31. 5. 2014 
Začíname vždy o 14. h v sobotu. 

Stretnutie je na lúke pred Námestím hraničiarov 
(tam kde zvykne byť cirkus) pri Chorvátskom ramene. 

Kurz je pre začiatočníkov. 
Nordic walking (severská chôdza) je šport, ktorému sa 

môže venovať každý bez ohľadu na vek a fyzickú kondíciu. 
Palice požičiame. Poplatok za jarný kurz je 15 eur.

Všetky informácie hľadaj na 
facebook.com/Rozlet-� t v každom veku

Čakáme ťa a spolu to odpichneme!

Rozlet – � t v každom veku
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Najskôr dostanú drevené pažbičky   

ka,“ hovorí Martin Wolf, ktorý 
je na čele strelnice od roku 
1996. Strelnicu postavili v rám-
ci akcie „Z“ pri Miestnom ná-
rodnom výbore Jarovce, v tom 
čase bol jeho predsedom. 

„Funkciu som prebral po mo-
jom predchodcovi Miroslavovi 
Pekovi, ktorý náhle zomrel. Po 
otvorení strelnice veľmi dobré 
výsledky dosahovali puškári, 
v tom čase ako Zväzarm sme 
mali veľkú základňu, až 110 čle-
nov. Medzi nimi vynikal hlavne 
Lešťák, ktorý v rámci Českoslo-
venska patril medzi absolútnu 
špičku. Dobrými strelcami boli 
aj Vanek a Demeter. Naším 
hlavným zámerom bolo získať 
fi nančné prostriedky na činnosť 

„Naša strelnica existuje 
už viac ako štvrť storo-

čia, jej prevažnú časť má u nás 
v trvalom prenájme stredisko 
štátnej športovej reprezentá-
cie ministerstva vnútra (SŠŠR 
MV SR) za účelom tréningovej 
prípravy štátnej reprezentácie. 
U nás funguje strelecký oddiel 
pod vedením trénera Františ-
ka Fecka, vedúceho oddelenia 
branných športov SŠŠR MV 
SR. Stredisko má v našej bu-
dove kancelárie, strelnicu na 
vzduchovkové stavy a v ďalšej 
časti areálu vonku sa strieľa 
malokalibrovkou na 50 metrov 
a pištoľou na 25 metrov. Vnútri 
sa na streľbu používa pištoľ na 
10 metrov a vzduchovková puš-

oddielu, a preto sme sa dohodli 
so Slovenským streleckým zvä-
zom na prenájme. Bola to však 
iba krátkodobá záležitosť, lebo 
od roku 2000 je náš areál v trva-
lom prenájme SŠŠR MV SR.“ 

Strelnica je dostatočne vy-
užívaná po celý rok, v prvom 
rade na tréningy SŠŠR MV SR, 
ale konajú sa tam aj rôzne pre-
teky. M. Wolf pokračuje: „Naše 
ZTŠČ ZO - Jarovce organizu-
je deväťkolovú Mestskú ligu 
vzduchových zbraní, ktorá trvá 
od októbra do konca februára. 
V januári sú na programe no-
voročné preteky pre našich čle-
nov a hostí, v apríli sa začne 
Openliga pištoľovej streľby. Je to 
šesťkolová súťaž. Spolu so športo-
vým klubom Danubius – Domi-
no robíme súťaž priateľstva so 
štyrmi družstvami, v auguste 
zasa súťaž k SNP a v septem-
bri sa uskutočňuje Memoriál 
Štefana Štafena Krčmára, kto-
rý bol známy a kvalitný tré-
ner. Medzitým si usporiada-
me Jánovský jesenný turnaj 
s päťkolovou súťažou. Tréningy 
sú v utorok a vo štvrtok. Začia-
točníci sa učia strieľať s puškou 
Slavia ležmo, keďže však máme 
trénerov pištoliarov, tak časom 
svojich zverencov preorientujú 
na streľbu z krátkych zbraní. 
Medzi našich šikovných tréne-
rov patrí Ján Baník, absolvent 
FTVŠ.“ 

Časť strelnice sa používa na 
výcvik športovej streľby detí, 
mládeže a dospelých - členov 
športovo streleckého klubu pri 
ZTŠČ ZO - Jarovce. Strelnicu 
využívajú aj dobrovoľníci, ktorí 
sa prihlásia a chodia trénovať. 
Majú individuálne tréningy aj 
trikrát do týždňa, sú to väčšinou 
dôchodcovia, zaplatia ročné 
členské 100 eur. „Chlapci a diev-

Niekoľko kilometrov od Petržalky je obec Jarovce, kde v roku 
1987 otvorili známy strelecký areál. Vytvára podmienky na 
výcvik detí, mládeže a dospelých v oblasti športovej streľby. 
Strelnica disponuje vnútornou vzduchovou strelnicou, vonkaj-
šou 50-metrovou strelnicou s krytými stavmi a 25-metrovou  
strelnicou. O tom, ako sa strelnici darí, sme sa porozprávali 
s Martinom Wolfom, predsedom Združenia technických 
a športových činností (ZTŠČ) ZO - Jarovce.

čatá sa zaúčajú do tajov streľby 
od 11 rokov, keď sú už troška fy-
zicky zdatnejší. V našom klube 
máme talentovaného Martina 
Kováča. Zúčastnil sa na ME v 
Moskve a na MS olympijských 
nádejí bol najlepší zo všetkých 
Slovákov. Zväz sa k jeho účasti 
nepostavil veľmi ústretovo, na-
koniec my sme mu uhradili 300 
eur, aby mohol štartovať na 
podujatiach. Aj touto cestujem 
ďakujem poslancom mestskej 
časti Jarovce za každoročnú 

Iba s nami zažiješ, čo je to
GURMÁNSKY PÔŽITOK

Nedeľa - Pondelok: 10.00 - 21.30 hod. • Utorok - Sobota: 10.00 - 22.30 hod.

s rozvozom
JASOVSKÁ 2, BRATISLAVA - PETRŽALKA
02/16002, 0948/777401, 0948/777402

0902/359 747, 0907/ 303 364
www.pizzasicilia.sk

Iba s nami zažiješ, čo je to
GURMÁNSKY PÔŽITOK

Utorok - Sobota: 10.00 - 22.30 hod.

JASOVSKÁ 2, BRATISLAVA - PETRŽALKA
, 0948/777401, 0948/777402

GURMÁNSKY PÔŽITOK

Strelecký areál v Jarovciach vytvára podmienky na výcvik mládeže

Ako je známe, tento klub 
sídli v Petržalke a Rick mal 

z víťazstva oprávnenú radosť. 
V trnavskom Kultúrnom dome 
si cenu prevzal podľa vlast-
ných slov neočakávane. ,,Moji 
spoluhráči v klube či v repre-
zentácii sú na takej istej alebo 
lepšej úrovni ako ja a pre mňa 
je to veľmi veľké prekvapenie,“ 
povedal skromne 24-ročný 
obranca bratislavského klubu. 
,,Určite máme veľké očakáva-
nia a chceme postúpiť, lebo 
stále sme sa nekvalifikovali 
na žiaden veľký turnaj. Máme 
nového španielskeho tréne-
ra, tak verím a dúfam, že po-
stúpime,“ povedal smerom 
k blížiacej sa kvalifikácii Gabriel 
Rick.

Premiérové víťazstvo Ricka

Medzi Rickových favoritov 
na titul Futsalista roka patrili 
Peter Kozár a Peter Hajko. 
,,Sú to podľa mňa dlhodobo 
najlepší hráči Slovenskej re-
publiky vo futsale,“ prezradil

(mv)
foto: TASR

Počas slávnostného vyhlásenia 21. ročníka 
tradičnej ankety Slovenského futbalového 
zväzu (SFZ) a denníka Pravda svojho kráľa 
premiérovo spoznali aj futsalisti. Najlepším 
hráčom za uplynulý rok sa stal Gabriel Rick 
zo Slovmaticu FOFO Bratislava. 

dotáciu 2-tisíc eur. Z týchto 
peňazí potom môžeme zapla-
tiť našim strelcom výdavky na 
preteky, kúpiť terče, náboje aj 
zbrane. Keď tréner na mladom 
uchádzačovi o streľbu vidí, že 
má záujem a vytrvalosť, tak 
ho zaradí do tímu a pridelí mu 
vzduchovú zbraň. Neskôr sa mu 
kúpia drevené pažbičky, aby 
mu sedeli na ruku.“

Systém je taký, že keď sa stre-
lec uplatní v hocijakom klube, 
tak prejde do SŠŠR MV SR ale-
bo do Dukly Banská Bystrica. 
,,Nás to aj poteší, lebo sa nám 
takto znížia náklady, keďže ne-
máme peniaze na to, aby dobrý 
strelec mohol pravidelne do 
zahraničia cestovať na preteky. 
Takýto prípad sme mali s Bar-
borou Haasovou, ktorá dosa-
hovala výborné výsledky,“ po-
vedal na záver našej debaty M. 
Wolf. V SŠŠR MV SR je aj Dan-
ka Pešková, ktorá po pôrode už 
znova trénuje a, samozrejme, 
Jozef Gönci, bronzový medai-
lista z OH z Atén v roku 2004, 
bol pravidelným návštevníkov 
tohto areálu.            (mv)
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