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Majster volantu
Učaroval mu autoslalom. V tejto 
disciplíne sa vlani okrem iného stal 
majstrom strednej Európy. Miro Baláž 
– Iceman. 
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Bowlingové dráhy sú 
pripravené!

Pokračovanie na strane 6 u

Viac obrázkov na 3. strane 

Do roka a do dňa sa malo stať zo zanedbaného, chátrajúceho divadla Ludus 
moderné bowlingové centrum. Aspoň tak sľubovala spoločnosť Prespor. A svoje 
sľuby aj splnila. Dokonca v malom predstihu... Ofi ciálne bowlingové centrum 
otvoril 1. vicestarosta Petržalky Ján Bučan. O novučičkom (nielen) športovom 
stánku sme sa porozprávali s Jurajom Bobríkom. 
Prečo ste sa rozhodli pre bowlingové 
centrum práve v Petržalke?

Zvažovali sme viac možností, Petr-
žalka sa nám však zdala najvhodnejšia. 
Má komplexnú infraštruktúru, veľký 
počet obyvateľov s vysokým podielom 
mladých, ktorým vieme ponúknuť 
možnosť športovať, resp. zmysluplne 
tráviť voľný čas. Bývalý Ludus bol pre 
nás zároveň vhodný objekt pre jeho 
polohu v budúcom novom športovo-
spoločenskom komplexe (pripravo-
vaná plaváreň, vonkajšie športoviská,

U rampa, atď., park, plus naše PBC). 
Svoju úlohu zohrala tiež korektná spo-
lupráca s petržalskou samosprávou. 
Ako dlho trvala rekonštrukcia a koľ-
ko stála?

Náklady, tak ako sme to deklarovali 
a zverejnili v našom zámere pri podpi-
se zmluvy s mestskou časťou Bratisla-
va - Petržalka, boli 1 mil. eur a ďalších 
300-tisíc eur sme investovali do tech-
nológií a zariadenia. Pritom sme sa 
zaviazali, že všetko stihneme „do roka 
a do dňa“ a to sme tiež splnili. Nároč-

ná rekonštrukcia bývalého Ludusu od 
samého začiatku do otvorenia Petžal-
ského bowlingového centra trvala ne-
celý rok, presne 11 mesiacov.
Čo všetko PBC ponúka? Po športovej 
aj spoločenskej stránke?

PBC je predovšetkým športovis-
ko, a teda ponúkame športové vyži-
tie návštevníkom, hráčom a všetkým 
priateľom bowlingu. K dispozícii majú 
špičkovú bowlingovú technológiu s 8 
dráhami.

Kde sa v Petržalke 
najlepšie najeme?

Petržalské noviny 
vyhlasujú súťaž o 

TOP REŠTAURÁCIU 
v Petržalke.

Napíšte nám svoje skúsenosti a dô-
vody, prečo je práve vaša obľúbená 

reštaurácia tá najlepšia.
Vyžrebovaný výherca si bude môcť 
vychutnať večeru v TOP reštaurácii 

aj s partnerom.
Píšte nám na adresu: 

sutazimspn@gmail.com

Jarné upratovanie 
V apríli a máji budú už tradične postup-
ne do jednotlivých lokalít Petržalky pri-
stavované veľkokapacitné kontajnery. 

Užili sme si vatru 
aj lampióny
Medzinárodný deň žien sme tentoraz 
oslavovali aj lampiónovým sprievodom.
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Navrhnite 
Osobnosť 
Petržalky 2015   
Petržalská samospráva už 
v týchto dňoch pripravu-
je tradičný najvýznam-
nejší multižánrový festival 
- Dni Petržalky 2015.

Neziskové združenia, organi-
zácie, verejné či vzdeláva-

cie inštitúcie, občianske spolky, 
ale aj samotní Petržalčania 
môžu  do 30. apríla predkladať 
návrhy na osobnosti, ktoré si 
zaslúžia osobitné spoločenské 
ocenenie za svoju výnimočnú 
prácu, celoživotný prínos či vý-
znamný ľudský čin. 

Návrhy na tohtoročné ocene-
nie „Osobnosť Petržalky 2015“ 
zasielajte v písomnej podobe 
poštou, osobne  prostredníc-
tvom podateľne alebo elektro-
nicky. 
Návrh musí obsahovať: 
• meno a priezvisko predklada-

teľa a jeho  kontaktné údaje 
(telefonický, mailový) 

• navrhovanú osobnosť, adre-
su, telefonický, mailový kon-
takt

• krátku charakteristiku navr-
hovanej osobnosti, v čom 
vidí navrhovateľ jej osobitný 
prínos pre každodenný život 
v Petržalke, alebo čím výni-
močným sa pričinila o rozvoj 
našej mestskej časti.

Adresa na podávanie 
návrhov: 
Miestny úrad mestskej časti 
Bratislava-Petržalka oddelenie 
školstva, kultúry a športu
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 
alebo elektronicky: sona.kyse-
lova@petrzalka.sk

Oceňovanie „Osobnosť Petr-
žalky 2015“ je súčasťou pripra-
vovaného XVIII. ročníka festivalu 
Dni Petržalky, ktorý sa bude ko-
nať už od mája a jeho súčasťou 
budú mnohé rôzne celospolo-
čenské, kultúrne, charitatívne 
a športové podujatia pre všetky 
vekové kategórie obyvateľov 
Petržalky a jej návštevníkov.

Oceňovanie osobností Pe-
tržalky 2015 bude v CC Centre 
v utorok 9. júna.

Záverečný galaprogram sa 
uskutoční dňa 13. júna v areáli 
Závodiska, š.p.           (upr)

Napríklad v minulom roku 
dostali majitelia psov 

1 442 000 vreciek na psie ex-
krementy. Miestny úrad pri-
tom zaplatil takmer 18 000
eur za obsluhu košov na ex-
krementy, pričom ďalšími 
9 200 eurami sme platili vete-
rinárnu asanáciu, odchyt zvie-
rat a likvidáciu kadáverov. 

 Zvislé a vodorovné znače-
nie osadené v súvislosti s re-
guláciou pohybu psov na ve-

rejných priestranstvách bo-
lo na úrovni 2 500 eur. Išlo o 
doplnenie a renováciu exis-
tujúceho značenia na chodní-
ky, čo znamenalo 39 nástre-
kov „Zákaz voľného pohy-
bu psov“ a osadenie 9 nových 
tabúľ „Zákaz voľného pohy-
bu psov“, ďalšej 4 nové tabule 
s piktogramom vyznačujú-
cim zákaz vstupu so psom, 
3 nové tabule s parkovým 
poriadkom a 2 tabule zaka-

zujúce vstup so psom. V mi-
nulom roku boli tiež zreno-
vované existujúce parkové 
tabule, opravené tabule za-
kazujúce voľný pohyb psov či 
zákaz vstupu so psom. 

Petržalská samospráva v 
minulom roku fi nancova-
la tieto aktivity na úrovni 
38 000 eur, pričom rovnakou 
sumou bol fi nancovaný oplo-
tený psí park s cvičiskom na 
Wolkrovej ulici.

Mestská časť Bratislava-Petržalka presviedča majiteľov psov, že daň 
za svojho štvornohého miláčika sa v priebehu roka premieňa na 
konkrétne služby. Čistenie košov či vrecúška na exkrementy nie sú 
všetko. Miestny úrad fi nancuje omnoho viac požiadaviek psičkárov. 

Nové pravidlá pre petície Zmeny na križovatke 
Jantárova - Bosákova
Od 23. marca výstavba Nosného doprav-
ného systému obmedzí premávku aj na 
križovatke Bosákova – Jantárova. 
Zhotoviteľ stavby, spoločnosť Eurovia, ukončuje vý-
stavbu estakád Einsteinova a nosnej konštrukcie. Ďalej 
bude pokračovať v prácach na zemnom telese medzi 
estakádou Artmédia - Einsteinova a Einsteinova – kri-
žovatka Bosákova – Jantárova. Aj keď už na križovatke 
boli uskutočnené prekládky niektorých inžinierskych 
sietí, bude od 23. marca zhotoviteľ montovať koľajo-
vý spodok a zvršok. Práce sú rozdelené do niekoľkých 
etáp a nemali by trvať viac ako 7 týždňov. 

Z tohto dôvodu nebude možné odbočenie z Jantáro-
vej na Bosákovu a zastávka MHD na Bosákovej bude 
presunutá oproti k Bille. Autobusy budú križovatku ob-
chádzať po Černyševského a okolo Domu nábytku Al-
bero  späť na Bosákovu. Zmenu dopravy na križovatke 
bude označovať dočasné dopravné značenie.

(tod)

Petičné právo je jednou z výsad verejnosti pri ak-
tívnej správe miestnych záležitostí. Mestská časť 
Bratislava-Petržalka novelizuje Zásady vybavovania 
petícií tak, aby celý proces od jej doručenia po vy-
bavenie bol maximálne otvorený. 
Petícia musí v prvom rade obsahovať predmet verejného alebo 
iného spoločného záujmu. Samozrejme, musí spĺňať všetky záko-
nom stanovené náležitosti. Keď však neobsahuje všetky náležitosti, 
ten, kto ju podal, bude bezodkladne vyzvaný na odstránenie nedo-
statkov. Ak je predmetom petície kompetencia miestneho zastu-
piteľstva, jej prešetrenie a vybavenie bude v rukách zastupiteľstva. 
Za predpokladu, že predmetom petície je kompetencia starostu, 
ten o jej prešetrení bude informovať tak autorov, ale aj samotné 
miestnej zastupiteľstvo. 

Výsledok vybavenia petície oznámi mestská časť do 30 pra-
covných dní od jej doručenia alebo od odstránenia nedostatkov 
kontaktnej osobe. Miestna časť zverejní znenie petície bez podpi-
sových hárkov, ako aj prijaté uznesenie miestneho zastupiteľstva, 
respektíve písomné oznámenie o výsledku vybavenia petície, na 
webovej stránke mestskej časti, a to do 5 dní od vybavenia. 

 (tod)

Mestská časť Bratislava-Petržalka presviedča majiteľov psov, že daň 
za svojho štvornohého miláčika sa v priebehu roka premieňa na 
konkrétne služby. Čistenie košov či vrecúška na exkrementy nie sú 

Daň 
za služby, 
nie za trest 

Podľa starostu Petržalky Vla-
dimíra Bajana sú tieto aktivity 
oprávnené. „Hoci sa majitelia 
psov s ostatnými ľuďmi na 
seba občas pozerajú cez prsty, 
je potrebné ľudí presvedčiť, že 
dane sa platia za služby a nie 
za trest. Preto sú naše výdav-
ky do tejto oblasti na úrovni 
príjmov zo psov. Netreba však 
zabúdať, že čím viac budú 
majitelia psov zodpovední, 
o to menej budeme musieť 
dávať na čistotu a viac si do-
volíme investovať napríklad 
do psích parkov,“ zdôrazňuje 
starosta Vladimír Bajan. 

V Petržalke sa mimoriadne 
osvedčilo aj cvičisko pre psy. 
Nachádza sa na Wolkrovej uli-
ci, na trávnatej ploche medzi 
Rusovskou cestou, Wolkrovou 
ulicou a Panónskou cestou. 
Výbeh je otvorený non-stop, 
výcviky prebiehajú v pondelky 
a stredy od 17. do 19. h. a cez 
víkend od 10. do 18. h. Výcvik 
psov, za ktorých je v Petržalke 
zaplatená daň, je bezplatný, tie 
výcviková škola DOGGIE or-
ganizuje vždy poslednú nedeľu 
v mesiaci. Petržalka má prven-
stvo aj v zriadení výbehu pre 
psov do 15 kg, ktorý je súčas-
ťou psieho parku.  Ďalší oplo-
tený výbeh vznikne na Lúkach 
vo vnútrobloku Vyšehradská 
- Šášovská – Vígľašská – v tzv. 
jame.            (tod)

foto: archív



20. 3. 2015 • 3PETRŽALSKÉ NOVINY

Petícia je 
zbytočná. 
Spaľovňu 
blokujeme. 
Mestská časť Bratisla-
va-Petržalka odmieta 
úvahy o tom, že v Pe-
tržalke vyrastie spa-
ľovňa. Postoje miest-
neho úradu sú strikt-
né a jasné. Spaľovňa 
je v rozpore s našimi 
predstavami o rozvoji 
územia, pričom tento 
zámer nekorešpon-
duje ani s platným 
územným plánom 
hlavného mesta. 

Starosta Vladimír Bajan je 
presvedčený, že Petržalčania 
nič také nepotrebujú. „Nepo-
znám obyvateľov, ktorí by 
sa túžili pozerať z okna do 
spaľovne. Aj preto mestská 
časť vydala nesúhlas s na-
vrhovanou činnosťou,“ zdô-
razňuje starosta. Petíciu proti 
zámeru spaľovne nebezpeč-
ného odpadu v Petržalke po-
važuje zástupca starostu Ján 
Bučan za pokus o manipuláciu 
s verejnosťou. „Je nemysliteľ-
né, aby vznikala petícia proti 
tomu, čo striktne odmieta aj 
mestská časť a dokonca vy-
budovanie spaľovne je v roz-
pore s kľúčovými dokumentmi 
hlavného mesta. Mám silný 
pocit, že iniciátori petície ha-
zardujú s dôverou obyvateľov 
a úmyselne vykročili cestou 
zbytočnej petície,“ konštatuje 
Ján Bučan. Podľa neho je na 
zamyslenie, prečo niekto ini-
ciuje petíciu namiesto toho, 
aby sa otvorene postavil za 
všeobecný záujem Petržalky, 
ktorá už od prvých krokov vy-
jadruje negatívne stanoviská 
proti zámeru zriadenia spaľov-
ne pod názvom „Výskumno-
vývojové a prevádzkové cen-
trum na zber, zhodnocovanie 
a zneškodňovanie odpadov 
VVP-SALE“. 

Mestská časť bude aj naďalej 
postupovať tak, aby Petržalka 
nebola domovom spaľovne, a 
to bez ohľadu na jej honosný 
názov či ambiciózne zámery.

 (upr)

S A M O S P R ÁVA

Budeme 
upratovačky 
u súkromníkov?

V  čase, keď nás čistenie 
verejných priestranstiev, 

kosenie trávy, odpratávanie 
psích exkrementov a naprí-
klad aj zametanie chodníkov 
od odpadkov, stojí ročne stá-
tisíce eur, môžeme si povedať, 
že tento účet sme si vystavili 
sami. Nie tým, že chceme 
udržiavať vykosené parky a 
upravené verejné plochy, ale 
zbytočným a občas až akoby 
úmyselným znečisťovaním 
okolia. Nepochybujem o tom, 
že doma nikomu nenapadne 
odhodiť fľašu pod gauč, alebo 
prilepiť žuvačku na koberec. 
S veľkou pravdepodobnosťou 
je to preto, lebo doma nám 
nikto cudzí nebude upratovať 
a vonku je to predsa iné... ne-
chať na ulici ohorok, plechov-
ku, psie exkrementy, prípadne 

vyhodiť starú chladničku do 
Draždiaka, to až také umenie 
nie je. Veď Petržalka sa po-
stará. Platíme dane, tak nech 
je tu čisto. Možno, keby sme 
sa na to pozreli z inej strany, 
zistíme, že peniaze, ktoré by 
mohli pomôcť žiakom v ško-
lách, vodičom pri parkovaní, 
seniorom v opatrovateľskej 
službe idú na čistenie toho, 
čo sme si dobrovoľne zašpini-
li.  

Na druhej strane, teda ok-
rem ľahostajnosti, nám ďalšie 
poleno pod nohy chystajú 
poslanci v parlamente, a to 
schválením zákona o od-
padoch. V novom znení sa 
navrhuje rozšírenie okruhu 
povinností pre samosprávy. 
Inými slovami, s nárastom 
povinností sa zvýšia aj naše 

výdavky. Novou povinnosťou 
miest a obcí má byť zodpo-
vednosť za likvidáciu sklá-
dok na cudzích pozemkoch. 
Doposiaľ to bolo na pleciach 
vlastníkov pozemkov, po no-

Na túto otázku hľadám odpoveď od momen-
tu, keď sa mestá a obce „tešia“ na novú kom-
petenciu. Aby som bol presnejší, nie právo-
moc rozhodovať, ale povinnosť odpratávať 
neporiadok zo súkromných pozemkov. 

vom to má patriť nám. Obce 
a mestá by mali byť uprato-
vačky u súkromníkov. Čo je 
nemysliteľné a pravdepodob-
ne protiústavné. Nevidíme 
dôvod, prečo upratovať nepo-
riadok na pozemkoch, o kto-
ré by sa v prvom rade mal sta-
rať ich vlastník. Veď ten má 
zákonnú povinnosť zabez-
pečiť svoj pozemok tak, aby 
na ňom skládky nevznikali. 
A, mimochodom, ak svoj 
pozemok predá, alebo pre-
najme, s nami sa tiež nedelí 
o zisk. Okrem toho samo-
správy majú zo zákona za-
kázané vynakladať verejné 
zdroje na zhodnocovanie 
alebo opravy cudzieho ma-
jetku. Takže aj z tohto pohľa-
du sa dostávame medzi dva 
mlynské kamene, jeden zá-
kon nám káže iné ako ďalší. 

Až prax ukáže, v čí pro-
spech bola pripravená nove-
la. Do akej miery pomohla 
chrániť životné prostredie, 
alebo ako pomohla ku kšef-
tu, respektíve vyšším ziskom 
mnohým vlastníkom pôdy či 
lesov. Napríklad tým, že sa 
dohodnú s fi rmami, že môžu 
uložiť odpad na ich pozemku 
namiesto skládky. Majiteľo-
vi pozemku dobre zaplatia 
a obec to odstráni. Dobrý 
biznis... Takto koncipovaný 
zákon je rizikom, ktoré samo-
správam ukladá povinnosť 
upratovať cudzie, napríklad 
súkromné pozemky. Ich maji-
telia pritom možno ani nepla-
tia daň a ešte si so založenými 
rukami počkajú na upratanie. 

 Vladimír Bajan,
starosta Petržalky 

a podpredseda ZMOS 

Radšej zberný dvor ako čierne skládky  
Viac ako 2 900 ton odpadu ročne spracuje petržalský zberný dvor. S prícho-
dom jari narastá záujem verejnosti o jeho služby. Tá je bezplatná a záujem 
o ňu dokazujú každoročne tony dovezeného odpadu..

     

Najčastejšie sa dováža 
stavebný odpad, drevo 

a elektrické spotrebiče, čo 
bolo vlani v celkovej hmot-
nosti 2 970 ton. Niekedy sa
stáva, že ľudia dovezú aj ne-
bezpečný odpad - azbest, 
chemikálie, prípadne kon-
taminovanú výkopovú ze-
minu - čo prevádzkovateľ 

zberného dvora, miestny 
podnik Verejnoprospešných 
služieb (VPS) musí odstúpiť 
na likvidáciu certifi kovaným 
spoločnostiam.  

V minulom roku odovzda-
li v zbernom dvore spomedzi 
všetkých druhov odpadu naj-
viac odpadu z dreva, a to 900 
ton. Nasleduje odpad z betó-

nu a rekonštrukčných prác, a 
to v objeme takmer 600 ton. 

Zberný dvor nemôže pre-
vziať odpad - ako je nerozob-
ratý nábytok, uhynuté zviera-
tá, komunálny odpad, nebez-
pečný odpad, chemické látky, 
ale aj napríklad plasty a pne-
umatiky. Za uloženie odpadu 
na zbernom dvore obyvatelia 

Petržalky neplatia žiadne 
poplatky. Bezplatná služba 
sa pre mestskú časť osved-
čila aj preto, že je omno-
ho výhodnejšia ako drahá 
likvidácia čiernych skládok. 

Zberný dvor na Čapa-
jevovej ulici je verejnosti 
k dispozícii každý pracov-
ný deň vrátane soboty, a to 
v čase od 8. do 18. h. Pri 
odovzdaní odpadu je dôleži-
té preukázať sa občianskym 
preukazom. Zberný dvor 
nepreberá odpad od staveb-
ných fi riem.        (kal)

a mestá by mali byť uprato-
vačky u súkromníkov. Čo je 
nemysliteľné a pravdepodob-
ne protiústavné. Nevidíme 
dôvod, prečo upratovať nepo-
riadok na pozemkoch, o kto-
ré by sa v prvom rade mal sta-
rať ich vlastník. Veď ten má 
zákonnú povinnosť zabez-

Budeme upratovačky 
u súkromníkov?
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Inzercia

 JÁN POLÁK vodoinštalácie, 
údržba. Tel.: 0905 627 321

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

 GLAZÚROVANIE VANÍ.  
Tel.: 0905 983 602

 ZŠ VLASTENECKÉ NÁM.  
prijme do pracovného pome-
ru pracovníčky do kuchyne. 
Tel: 02/62412998

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167
už od 17€

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

NA ANTOLSKEJ 4 V BRATISLAVE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

Vodné � ltre Nerezové fľaše
www.nerezove� ase.sk

Nakúpte v Carrefour-e nad 15 Eur 
a hrajte každý deň o skvelé ceny!
Spotrebiteľská súťaž trvá 
od 18. 3. do 8. 4. 2015.
Viac info pri pokladniach 
a na informáciách Carrefour-u 
a na www.carrefour.sk

11.00 – 11.45  Lienka Kikilienka a veľkonočné vajíčko – 
divadelné predstavenie

12.00 – 12.40 Folklórny súbor Dolina
12.45 – 13.30  Detské Veľkonočné pečenie 

s Carrefour-om
11.00 – 15.00  Tvorivé dielne – maľovanie kraslíc, 

výroba veľkonočných dekorácií
11.00 – 15.00  Ukážky maľovania kraslíc rôznymi 

technikami

Vstup zadarmo!

Progra�

Ke� nákup� chu�ı�!

Navštívte naše novootvorené prevádzky

anubia inz 82x150.indd   1 14.3.2015   19:58

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka 

7. marca 2015 
Jozef Lakatoš – Ľubica Vrbová
Ján Richvalský – Daniela Švrčičová 
Mgr. Daniel Šovčík – Mgr. Dominika Vajdíková

14. marca 2015 
Radovan Belica – Jia Xu 
Miroslav Zachar – Linda Ševčíková 
Juraj Šurin – Lucia Kochanová

Cirkevné sobáše

7. marca 2015 
Tomáš Halás – Kristína Prochotská

14. marca 2015 
Marek Gruca – Andrea Balážová 
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Perinbaba 
paralyzovala Bratislavu 

Návrh dotačných pravidiel 
počíta so štedrou podporou 
Petržalčania majú priestor na to, aby sa zapojili do novelizácie pravi-
diel poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti. Tento návrh počíta 
so zriadením osobitnej hodnotiacej komisie, tiež upravuje maximálnu 
výšku dotácie a určuje pomer výšky dotácie k celkovým nákladom. 

Ďalšími zmenami v poskytovaní dotácií je napríklad stanovenie pod-
porovaných programov, upresnenie a doplnenie povinných náležitostí 
žiadateľov a tiež zadefinovanie spôsobu tvorby finančných prostried-
kov na dotácie. 
Dotačná štedrosť 

Petržalka v minulom roku prostredníctvom dotácií podporila 54 žia-
dateľov celkovou výškou 66 000 eur. Najviac peňazí, takmer 40 000 
eur, smerovalo do oblasti športu, na zabezpečenie 23 projektov. Na 
podporu sociálnych vecí a zdravotníctva dala Petržalka viac ako 20 000  
a podporila 18 žiadateľov. Najmenej financií pýtali žiadatelia na podporu 
kultúrnych projektov, samospráva prijala 17 žiadostí, z toho podporila  
8 podujatí v hodnote viac ako 5 000 eur. V roku 2013 mestská časť 
poskytla na dotáciách sumu 110 000 eur. V tomto roku sa z dotácií zre-
alizuje napríklad úspešné divadelné predstavenie petržalských senio-
rov Petržalská svadba, Úvodný dostihový deň sezóny 2015 či Terénna 
terapia pre ľudí závislých od psychoaktívnych látok. 
Nové programy 

Dotačné pravidlá definovali šesť programov podpory, takže podpora 
oblastí je naozaj veľmi široká. Ide o program Komunitná spoločnosť, kto-
rý sleduje zvyšovanie informovanosti obyvateľov Petržalky a zlepšenie 
prístupu k informáciám a tiež napríklad zvyšovanie podielu obyvate-
ľov na správe vecí verejných. Zelená a čistá Petržalka je názov ďalšieho 
dotačného programu. Má prispieť k zlepšovaniu vzťahov obyvateľov  
k ich bezprostrednému okoliu a obnovu či tvorbu zelene na území 
mestskej časti. Program nazvaný Kultúra sleduje tvorbu, rozvoj, ochra-
nu či obnovu, alebo prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt. Ale 
tiež napríklad prehliadky, súťaže, koncerty, vystúpenia, prípadne festi-
valy. Šport je zameraný na podporu účasti talentovaných športovcov 
na regionálnych, celoslovenských alebo medzinárodných súťažiach. V 
poradí piaty program Vzdelávanie má ambíciu podporovať letné tábo-
ry, alebo mimoškolské a voľnočasové aktivity pre deti a mládež. V rámci 
Sociálnej starostlivosti má mestská časť záujem podporovať programy 
a projekty pre seniorov, rodiny s deťmi a pre znevýhodnených. 
Nové pravidlá 

Podľa návrhu všeobecne záväzného nariadenia žiadateľ predloží 
žiadosť o poskytnutie dotácie miestnemu úradu mestskej časti naj-
neskôr do 30. októbra príslušného kalendárneho roku. O poskytnutí 
dotácie nad 2 000 eur rozhodne mestská časť do 90 dní od doručenia 
žiadosti. O poskytnutí dotácie do 2 000 eur podľa návrhu rozhoduje 
starosta do 30 dní od podania žiadosti. O dotácii nad 2 000 eur by 
malo rozhodovať miestne zastupiteľstvo. Pre žiadosti v takejto výške 
bude zriadená osobitná komisia, ktorej cieľom bude vecné posúdenie 
kvality žiadosti. 
Priestor pre ľudí 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní finančných 
dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka bol sprístupnený 
na verejné pripomienkovanie na webovej stránke Petržalky a jej úrad-
nej tabuli, ktoré sa končí 24. marca 2015. 

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návr-
hu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice 
na miestnom úrade mestskej časti. Pripomienky je možné zasielať elek-
tronickou poštou na adresu: milka.podmajerska@petrzalka.sk, písom-
ne na adresu Miestny úrad Bratislava-Petržalka, kancelária prednostu, 
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo osobne v sídle miestneho úradu 
mestskej časti, Kutlíkova 17, kancelária prednostu, číslo dverí 109.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo 
odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo 
spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju 
predkladá. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) ne-
musí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdô-
vodnené.                                             Michal Kaliňák

Jarné upratovanie 
v Petržalke

S A M O S P R ÁVA

Možnosť zbaviť sa nad-
rozmerného odpadu 

majú Petržalčania aj v Zber-
nom dvore na Čapajevovej 
ulici, a to bezplatne počas 
celého roku. Pomocnú ruku 
ponúkla aj firma Arguss, kto-
rá zas ponúkla odvoz elektro-
odpadu a odpadu s obsahom 
škodlivín zadarmo. 

Bezplatne 
až 75 kontajnerov
Po zohľadnení pripomienok 
a návrhov od obyvateľov Pe-
tržalky predĺžila petržalská 
samospráva čas pristavovania 
kontajnerov. Zmluvná spo-
ločnosť A.S.A. ich pristaví 
už v stredu a odvezie v pia-
tok. Každý týždeň pristaví až 
15 nádob podľa naplánova-
ného harmonogramu. Prvé 
kontajnery pristavia v stredu 
8. apríla a posledné odvezú 
v piatok 29. mája. Prvé dva 
májové týždne, keď na piatky 
pripadol štátny sviatok, ne-
bude spoločnosť kontajnery 
pristavovať. Počas šiestich 
týždňov dostanú Petržalčania 
možnosť bezplatne naplniť 75 
kontajnerov a zbaviť sa ob-
jemného bežného domového 
odpadu – starých skríň, po-
stelí, matracov a podobne. Na 
ich regulárne napĺňanie budú 
opäť dohliadať inšpektori ve-
rejného poriadku. Bezplatná 

služba je určená výlučne pre 
fyzické osoby a umiestne-
nie odpadu od právnických 
osôb, podnikateľov je zaká-
zané. Občan môže v prípade 
zistenia porušenia zákazu 
podať aj anonymný podnet 
na petržalskej Zelenej linke 
na čísle 0905 902 254.  

Odpad s obsahom škod-
livín a elektroodpad
Zberné nádoby sú určené vý-
lučne pre objemný domový 
odpad. Je zakázané umiest-
ňovať do nich stavebný od-

pad, biologický odpad, resp. 
odpad obsahujúci škodlivé 
látky (napr. oleje, batérie, 
žiarivky, elektrické zariade-
nia). Tento typ odpadu môžu 
Petržalčania odovzdať 25. 
apríla od 10.30 do 12.30 h na 
Ovsištskom námestí 1 vedľa 
Jednoty. Spoločnosť AR-
GUSS, s.r.o. v týchto hodi-
nách preberie od obyvateľov 
bezplatne staré náterové 
hmoty, odpadové rozpúšťad-
lá, pesticídy, oleje a tuky, ba-
térie a akumulátory, žiarivky 
a iný odpad obsahujúci ortuť, 
vyradené zariadenia obsahu-
júce chlórfluorované uhľovo-
díky (chladničky, mrazničky 
a pod.) a vyradené elektrické 
a elektronické zariadenia – 
elektrospotrebiče (počítače, 
televízory, monitory, žehlič-
ky, práčky, mixéry a pod.). 
Zlikvidovať bezplatne nepo-
trebný elektroodpad, batérie, 
textil a staré knihy môžete  
u tejto spoločnosti počas 
celého roka. Stačí zavolať 
na bezplatnú linku 0800 500 
011 a dohodnúť si odvoz.

(tod)

Dlhšie dni, viac slnka a prebúdzajúca sa príro- 
da nás po zime inšpirujú a väčšina z nás sa 
pustí do jarného upratovania svojich domo-
vov. Aj tento rok zabezpečila mestská časť 
Bratislava-Petržalka - v mesiacoch apríl  
a máj - bezplatné pristavenie veľkokapacit-
ných kontajnerov. 

8. 4. (streda) pristavenie
10. 4. (piatok) odvoz 

Holíčska 5 pri KS
Holíčska 32 pri KS
Smolenická 8
Brančská 1
Starhradská 2
Topoľčianska 14,16
Topoľčianska 7 pri KS
Šintavská 8 pri KS
Strečnianska 4
Budatínska 3-13 pri KS
Budatínska 29 pri KS
Budatínska 73 pri KS
Lietavská 9-13 pri KS
Znievska 38
Znievska 7

15. 4. (streda) pristavenie
17. 4. (piatok) odvoz 
Vyšehradská 1-3 pri KS
 Vyšehradská 19
Betliarska 8, Melrose
Vígľašská 7 
Šášovská 6
Beňadická 19
Beňadická 8-10
Jasovská 25
Jasovská 39
Krásnohorská 20
Krásnohorská 1,2,3
Jasovská 8
Ľubovnianska 1-3 
Žehrianska 4
Bzovícka 18

Harmonogram 
pristavovania veľkokapacitných kontajnerov
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Mestská časť Bratislava-Petržalka pri rozhodovaní  
o stavbe Domino na Jasovskej ulici vážne nepo-
chybila. Vyplýva to z rozhodnutia okresného úradu, 
ktorý po dlhých mesiacoch rozhodol. Celú vec vrátil 
petržalskému stavebnému úradu na nové konanie.   

Okresný úrad rozhodol o Domine   

Je tu možné hrať oficiálne sú-
ťaže pod hlavičkou Slovenské-
ho bowlingového zväzu, me-
dzinárodné a národné súťaže 
dospelých a mládeže ako sú 1. 
a 2. liga, Bratislavská liga, Ex-
traliga i Európsky pohár. Na 
svoje si však prídu aj amatérski  
a začínajúci hráči, mládež  
a deti. Dráhy sú vybavené aj 
pomôckou, ktorá uľahčí hru 
aj deťom do 12 rokov. Samo-
zrejme, k tomuto patrí aj mož-
nosť občerstvenia v reštau- 
račnej časti, kaviarni a bare. 
K dispozícii sú aj kompletné 
sociálne zariadenia a šatne 
s možnosťou zapožičania 
bowlingovej obuvi. Na dru-
hom podlaží objektu máme 

priestory vybavené kvalitnou 
audio- a videotechnikou pre 
rôzne spoločenské aktivity 
- školenia, porady, spoločen-
ské akcie, športové cvičenia 
atď. V budúcnosti plánujeme 
rozšíriť naše služby o maséra, 
saunu, prípadne fitnes a po-
dobne.
Aká bola spolupráca s petr-
žalskou samosprávou?

Spolupráca s petržalskou 
samosprávou od prvého kon-
taktu v lete 2013 až do otvore-
nia bola na vysokej profesio- 
nálnej, a dovolím si tvrdiť, až 
priateľskej úrovni, od začiat-
ku držali palce nášmu nároč-
nému zámeru. Platí to pre 
všetkých bez výnimky, od po-

slancov miestneho zastupiteľ-
stva, ktorý zámer jednoznačne 
schválili, cez všetkých pracov-
níkov samosprávy, až po pána 
starostu. Som presvedčený, 
že takáto spolupráca a vzťahy 
zostanú aj do budúcnosti. 
Ako máte otvorené a či je po-
trebné si dráhy rezervovať?

Už teraz je veľký záujem 
návštevníkov a hráčov, uspo-
radúvame aj rôzne bowlin-
gové turnaje a súťaže, preto 
jednoznačne odporúčame si 
vopred rezervovať dráhy na 
bowling@bowlingpbc.sk, 
tel.: 02 / 20 76 29 90 v čase 
otváracích hodín). Zariadenie 
je pre našich návštevníkov 
otvorené denne, a to: 
Po-Št: 14.00 – 24.00 h,  
Pi: 13.00 – 24.00 h, So: 11.00 – 
24.00 h a Ne: 11.00 – 22.00 h. 

(sv)
foto: archív PN

Bowlingové dráhy 
sú pripravené!

Okresný úrad rozhodol, že petržalský stavebný úrad v žiad-
nej fáze rozhodovania o tejto stavbe neprijal protizákonné 

rozhodnutia, ktoré by boli dôvodom na odstránenie stavby. 
Napriek tomu, že na to má plnú legislatívnu právomoc, neroz-
hodol o odstránení stavby, pretože evidentne v celom procese 
na to neboli pádne dôvody. Jeho rozhodnutie tým dokazuje, 
že rozhodovanie mestskej časti bolo plne v súlade s platnou 
legislatívou, ako aj územným plánom hlavného mesta. Nami-
eta však niektoré procesné chyby. Tiež nebolo spochybnené, 
že petržalský stavebný úrad mal konať vo veci dodatočného 
povolenia stavby, čo znamená, že aj pri tomto striktne dodržia-
val literu zákona.  
Okresný úrad vzniesol len námietky proti niektorým krokom, 
pričom nie všetky boli priamo zapríčinené konaním nášho sta-
vebného úradu. Žiada napríklad preveriť svetlotechnický posu-
dok predložený obyvateľmi Jasovskej ulice, nakoľko sa líši od 
posudku, ktorý bol súčasťou konania o dodatočnom povolení 
stavby. Nakoľko ho obyvatelia predložili až po rozhodnutí o do-
datočnom povolení stavby, logicky sa ním nemohol zaoberať 
tunajší stavebný úrad, ale jeho nadriadený orgán v odvolacom 
konaní. V novom konaní sa teda petržalský stavebný úrad obrá-
ti na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, aby tento svet-
lotechnický posudok preveril a zaujal k nemu stanovisko. 
Petržalský stavebný úrad v novom konaní  následne prijme 
rozhodnutie. To bude predmetom štandardného procesu, v 
ktorom budeme očakávať vyjadrenia  dotknutých orgánov a 
účastníkov konania. Samozrejme, že obyvatelia Jasovskej ulice 
budú opäť účastníkmi konania. Tak, ako to bolo už aj v konaní 
o dodatočnom povolení stavby. Jednoducho, naďalej ideme 
krokmi, ktoré nám  predpisuje platná legislatíva. 

(tod)   

uDokončenie z 1. strany

V čase, keď sa tieto noviny 
dostávajú k čitateľom, pe-

tržalskí seniori sa vyhrievajú  
v termálnych kúpeľoch Györ. 
O mesiac pôjdu do SND na 
Palárikove Dobrodružstvo pri 
obžinkoch, v máji na trojdňo-
vý zájazd do Prahy a v júni na 
kúpalisko Lipót v susednom 
Maďarsku. Na prázdninové 
mesiace si mnohí z nich plá-
nujú prímorský pobyt.

Je toho veľa, čo miestna a ok- 
resná organizácia Jednoty dô-
chodcov Slovenska ponúkajú. 
Azda aj preto počet členov  
v uplynulom trojročnom vo-
lebnom období vzrástol o 127 
a v súčasnosti zastrešuje akti-
vity 758 jednotlivcov. „Naša 
činnosť je pestrá, no stále je 
čo vylepšovať,“ konštatovala na 
hodnotiacom sneme Jedno-
ty 3. marca predsedajúca Eva 
Weissová. Jej slová potvrdila 
odstupujúca predsedníčka pe-
tržalskej organizácie Valéria 
Baluchová. Hoci sa v úvode 
poďakovala viacerým subjek-
tom za všestrannú podporu 
vrátane mestskej časti, ponúk-
la aj kritické postrehy. „Chýba 
tu denné centrum, čo je škoda, 
lebo Petržalka starne. Nemá-
me priestory na organizovanie 
prednášok. Nevyslyšané ostali 

naše prosby v súvislosti s lin-
kami MHD, napr. č. 93, ktorá 
by mohla zachádzať až k ne-
mocnici na Antolskej. Starým 
ľuďom by to veľmi pomohlo,“ 
povedala. Svoj odchod z po-
stu predsedníčky petržalskej 
organizácie JDS zdôvodnila 
zdravotným stavom, vyťaže-
nosťou a tiež tým, že „treba 
uvoľniť miesto mladším“. Na 
prvom rokovaní výbor JDS v 
Petržalke zvolil za predsedníč-
ku Milinu Hudecovú. V. Balu-
chová však naďalej ostáva na 
čele Okresnej organizácie JDS 
Bratislava V.

Iniciatíva ľudí v postpro-
duktívnom veku je v Petržalke 
skutočne neprehliadnuteľná. 
Starajú sa o predzáhradky pri 
panelákoch, nechýbajú vo vo-
lebných komisiách, prezentujú 
sa v rámci kultúrnych progra-
mov (súbory Melódia, Petr-
žalčanka, Orchidea). Dávajú 
o sebe vedieť na krajských a 
celoslovenských súťažiach, vý-
stavách, prehliadkach a pred-
staveniach (napr. speváckych 
súborov v Pezinku, ručných 
prác Zlaté ruky, krížovkárskej, 
športových hier v Malackách), 
kde dosahujú úspechy a me-
dailové ocenenia. V uplynulom 
volebnom období bolo takmer 

tisíc členov JDS na liečebno-re-
laxačnom pobyte v slovenských 
kúpeľoch, najviac v Trenčian-
skych Tepliciach a Nimnici. 
Ďalších 110 získalo liečebné 
poukazy so štátnou účelovou 
dotáciou. Na jednodňové zá-
jazdy na termálne kúpaliská 
(napr. Veľký Meder, Lipót) vy-
cestovalo 749 členov, na pozná-
vacie zájazdy (napr. Strážnica, 
Červený Kameň) 218. Domáce 
poznávacie a rekreačné pobyty 
(napr. Vysoké Tatry, Demänov-
ská dolina) uvítalo 402 seniorov 
a zahraničné (napr. Andalúzia, 
Malorka, Rýmařov, Sezimovo 
Ústí) 304. Tradične obrovský 
je záujem o divadlo, keď na 
131 predstaveniach bolo 3 863 
seniorov. Členovia JDS chodia 
na Univerzitu tretieho veku, 
Letnú univerzitu v Zrkadlovej 
sále Primaciálneho paláca, ďal-
ší hrávajú petang, stolný tenis, 
chodia na turistiku, koncerty v 
Slovenskom rozhlase a Kultúr-
nych zariadeniach Petržalky.

Na svoju činnosť potrebova-
la miestna organizácia Jednoty 
dôchodcov ročne okolo 3-tisíc 
eur. Asi štvrtinu výdavkov pri-
tom pokrýva zinkasované člen-
ské. Aktuálne preto uvítajú, ak 
im ich sympatizanti prispejú  
2 % z odvedenej dane z príj-
mu. Tlačivá na jej poukázanie 
dostanú vždy vo štvrtok od 14. 
do 16. h v Cik Cak Centre na 
Jiráskovej 3. 

Alena Kopřivová   

Rady seniorov 
rozširujú mladší
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Aj tento rok slávili 
sviatok MDŽ 
v našich Denných 
centrách. 
 
Za všetkých Petržal-
čanov im 
k sviatku zablahože-
lal starosta  
a deti z miestnej 
materskej škôlky za-
recitovali básničky a 
zaspievali pesničky o 
mamičkách. A verte, 
v nejednom oku sa 
zaleskla aj slzička.

(tod)
foto: tod

Mladší žiaci zo Základnej školy Pankúchova 
4 vyčarili úsmev na tvárach tetuškám, sta-
renkám a babičkám v Dome tretieho veku 
na Poloreckého ulici. Malí školáci k sviatku 
žien pripravili básničky, ktoré zarecitovali 
všetkým prítomným vo veľkej sále. Úsmevy 
na tvárach vyčarili krásnym veselým tancom 
v rytme španielskeho paso doble, ktoré so 
žiakmi nacvičila pani učiteľka Mašlárová. Prí-
tomným sa vystúpenie veľmi páčilo. Mnohí 
si zaspomínali na svoje časy z mladosti. Na 
záver deti rozdali tetuškám zopár kvietkov 
pre radosť a potešenie. Zaželali im veľa šťas-
tia a zdravia. Všetci bolo veľmi spokojní... 

M. Sitárová, 
ZŠ Pankúchova 4

Stretnutie generácií

Priznám sa, trochu sme sa báli, že aj náhradný termín lam-
piónového sprievodu napokon zlyhá. Bol to posledný deň 
jarných prázdnin, mnohí Petržalčania sa večer ešte len vra-
cali z dovoleniek. Teplý deň, keď už bolo vo vzduchu cítiť 
jar, vylákal tých, ktorí boli doma, do prírody, na prechádzku 
v čase, keď ešte svietilo slnko. To všetko hralo v neprospech 
plánovaného lampiónového sprievodu.

Užili sme si vatru aj lampióny  

Napokon sme si ho 
však super užili! Aj 

keď nás nebolo toľko ako 
vlani, na začiatku novem-
bra, ale zišlo sa nás dosť 
na to, aby sme sa okolo 
Veľkého Draždiaka prešli 
lesom k Malému, kde nás 
už čakala vatra. Drevo na-

chystali zamestnanci VPS, 
a s pomocou Petra Orsága 
zo Súkromnej základnej 
školy pre intelektovo na-
daných žiakov na Zniev-
skej ho zapálila Michaela 
Platznerová z oddelenia 
komunikácie s verejnosťou 
petržalského MÚ. 

Deti sa posilnili maškr-
tami a spolu s rodičmi sa 
zahriali čajom a keď sa už 
konečne ujala vlády tma, 
zapálili lampióny. Aj tí naj-
menší razom zabudli na 
únavu a spolu s lampiónmi 
sa im rozžiarili očká. Ni-
kita Romančíková a Riško 
Verner (inak sesternica s 
bratrancom) si lampióny 
dokonca s pomocou rodi-
čov vyrobili sami. A boli 
fakt krásne! Riškovho bra-
ta Alexka, ktorý má len 6 
mesiacov, však viac ako 

lampióny, zaujal oheň z 
vatry.

Napokon nás všetkých 
od vatry zahnal chlad. 
Lampióny teda posvietili 
na cestu domov... 

Teším sa za celú redak-
ciu, že sme my, Petržalča-
nia, opäť spolu strávili prí-
jemný podvečer. Najbližšie 
sa uvidíme v máji, na petr-
žalskom pikniku. Ale o tom 
podrobnejšie nabudúce.

Silvia Vnenková  
foto: Michaela Platznerová
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vé  boli všetky masky. Mnohé vyrábali  
z rôzneho materiálu rodičia spolu so žiak-
mi. Niektorí použili materiál, ktorý by 
skončil ako nepotrebný. Veľká vďaka patrí 
všetkým, ktorí sa na výrobe masiek sami 
podieľali, vymýšľali, majstrovali a trávili 
spolu voľný čas.

Na karnevale sme privítali aj kamará-
tov z Kampína, ktorí sa tiež prezliekli do 
masiek a spolu s nami sa zabávali. Učiteľ-
ky a vychovávatelia sa tento rok premeni-
li hlavne na mačky a čertov. Celkom im 
to pristalo. Ťažkú úlohu mala porota, kto-
rá bola zložená zo zástupcov rodičov, žia-

kov a pedagógov. Musela vybrať 15 naj-
zaujímavejších masiek, ktoré dostali ceny, 
ktoré kúpili rodičia z rodičovskej rady. 
Nebolo to ľahké, ale napokon sa porota 
zhodla. Sladkú odmenu však dostali všet-
ky masky.

Všetci sme sa výborne zabávali v skve-
lej atmosfére, podporenej super hudbou, 
ktorú mixoval Jakub Šabo – žiak VII. C. 
triedy, a karnevalovým sprievodným slo-
vom pani vychovávateľky Moravčíkovej. 
S fašiangami sme sa rozlúčili naozaj ve-
selo.       Mária Sitárová, 

ZŠ Pankúchova 4

Naša škola sa premenila na karneval 
v maskách. Na ňom sme sa stre-

tli nielen s mnohými zvieratkami z far-
my, lesa, safari, ale aj s rôznymi bytosťami  
z ríše rozprávok a fantázie. Veľa prince-
zien, víl, čarodejníc tancovalo a zabávalo sa 

s betmenmi, kúzelníkmi, bojovníkmi, in- 
diánmi, kovbojmi. Deti nás milo prekva-
pili aj maskami, ktoré predstavovali rôzne 
veci. Napríklad medzi maskami sa pre-
chádzal kvetináč, vlaková súprava, veľ-
ké euro, raketa, semafor... Ale zaujíma-

Riaditeľku základnej školy na Budatínskej ulici 
Mgr. Martu Režnákovú starosta Vladimír Bajan 
opätovne vymenoval do funkcie na druhé funkč-
né obdobie.  

Druhý dych Budatínskej

Profesijný život Marty Režná-
kovej je takmer celý spojený so 

školami v Petržalke. Na jeho začiat-
ku pôsobila v ZŠ Jablonica, neskôr 
ako vychovávateľka školskej druži-
ny ZŠ Beňadická, o dva roky už ako 
učiteľka I. stupňa a neskôr aj ako 
zástupkyňa riaditeľa. Riaditeľkou 
školy na Budatínskej ulici v Petr-
žalke sa stala v roku 2010, odvte-
dy sa škola významným spôsobom 
začala rozvíjať a žiakom, ale aj ich 
rodičom, poskytuje vyššiu kvalitu 
služieb. 

Dnes ju navštevuje takmer 450 
detí a počtom žiakov je treťou naj-
väčšou školou v Petržalke. Záujem 
študovať na tejto škole potvrdzuje 
aj počet prvákov zapísaných do 
budúceho školského roka, ktorých 
je 108, čo je najviac zo všetkých 
základných škôl, ktoré zriaďuje 
mestská časť. Škola  okrem kvalit-
ného vzdelávania, ponúka svojim 

Separovať  
sa oplatí 
V rámci celoročného projektu 
OLOMPIÁDA, v rámci ktorého deti 
vychovávame k separovaniu od-
padu, a tým k ochrane životného 
prostredia, sa tentoraz deti z triedy 
včielok a mravčekov MŠ Bohrova 
zúčastnili na podujatí OLOart v ho-
teli Holiday INN.  Pod heslom Dajme 
veciam druhú šancu, vdýchnime 
im život, videli deti najprv krátke 
filmy o ceste separovaného odpa-
du k novým veciam.  O tom, že aj 
z pokazených hračiek môže vznik-
núť umenie, presvedčil všetkých 
výsledok  práce na obraze, ktorý 
deti vytvorili pod taktovkou spiso-
vateľa Daniela Heviera. S Mischou 
si vyskúšali techniku scrapbooking, 
kde z prinesených fotografií vytvá-
rali spoločnú koláž, ktorou sme si 
skrášlili priestory materskej školy. 
Stretli sa aj s Alanom Lesykom, kto-
rý je autorom olompijských obráz-
kov. Po vydarenej akcii išli deti a aj 
my učiteľky domov s pocitom, že 
separovať sa oplatí!!!

Jana Oswaldová 

Rozlúčka s fašiangami
V Základnej škole Pankúchova 4 sme sa v utorok 
pred Popolcovou stredou rozlúčili s fašiangami. Roz-
lúčka to bola, ako sa patrí. 

žiakom aj bohatú mimoškolskú 
činnosť v podobe 30 záujmových 
krúžkoch. Žiaci pod vedením 
pedagógov dosahujú významné 
úspechy v školských olympiá-
dach, v súťažiach Hviezdoslavov 
Kubín, Štúrov Zvolen, Novodobo 
so Shakespearom či v Pytago-
riáde. Žiaci tiež vydávajú 
školský časopis Budnovi-
ny, s ktorým sa úspešne 
zapájajú do súťaže No-
vinári 3. tisícročia. Jej 
pôsobenie na poste ri-
aditeľky a spolupráca s 
pedagógmi školy dá-
vajú záruku, že tak 
škola, ako aj jej 
žiaci, budú sme-
rovať k ďalším 
úspechom. 

(tod)
foto (tod)
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Netradičná  
športová súťaž 

ZŠ Pankúchova vo februári zorgani-
zovala športovú súťaž o putovný pohár 
riaditeľa školy. Zúčastnilo sa na nej 35 
žiakov I. stupňa, ktorí trénujú v basket-
balovom, futbalovom a plaveckom 
oddiele. Tieto športové kluby pracujú 
pri našej škole v rámci Centra voľného 
času. Žiaci súťažili v malej aj veľkej telo-
cvični a v bazéne. Na každom stanovišti 
absolvovali  tri disciplíny, ktoré pripravili 
ich tréneri. Súťaže boli zamerané na 
športy, ktoré navštevujú. Atmosféra bola 
výborná, tréneri pripravili veľmi zaují-
mavé disciplíny, ktoré upútali všetkých 
súťažiacich.

Po skončení súťaže sme vyhodnotili 
poradie jednotlivcov v jednotlivých dis-
ciplínach a celkové výsledky jednotliv-
cov.  Putovný pohár riaditeľa školy získa-
lo družstvo z plaveckého oddielu, ktoré 
získalo v priemere výkonov najlepšie 
výsledky na jednotlivých stanovištiach. 
Druhí skončili žiaci z basketbalového 
oddielu a tretie miesto patrilo žiakom  
z futbalového oddielu. Najlepšie výsled-
ky z jednotlivcov dosiahli: Jaroslava Ďu-
rišová, Kristian Chládek, Jakub Poliačik, 
Gabriel Záhora, Samuel Krištof, Oliver 
Galas, Samuel Morávek a Šimon Bartoš. 
Víťazom blahoželáme!

Jaroslav Caban, 
ZŠ Pankúchova 4

Š K O LY
Vašek (ZŠ Turnianska A) 31 kg (10): 1. 
Ino Hečko (ZŠ Tupolevova), 34 kg (10):  
1. Andrej Pyniv (ZŠ Tupolevova), 38 
kg (11): 1. Leo Olšanský (ZŠ Turnian-
ska A), 42 kg (8): 1. Timotej Štefá-
nik (ZŠ Černyševského A), 46 kg (4):  
1. Marian Fendek (ZŠ Turnianska B), 
50 kg (0): neobsadená, nad 50 kg (9): 
1. Stanislav Jelínek (ZŠ Tupolevova). 
V zátvorke za hmotnosťou je uvedený 
počet štartujúcich pretekárov. Štarto-
valo 8 družstiev vrátane „B“ družstiev 
v počte 60 pretekárov.

Umiestnenie družstiev: 
1. ZŠ Tupolevova 44 bodov
    (ved. Mackovich)
2. ZŠ Turnianska „A“ 37 bodov
    (ved. Gájrová)
3. ZŠ Černyševského „A“  26 bodov
    (ved. Ivan)/
4. ZŠ Lachova „A“ 17 bodov
    (ved. Kutaj)/
5. ZŠ Nobelovo námestie  14 bodov
    (ved. Baraňai)

Na žinenke rozhodoval Milan Ma-
cho, rozhodca SZZ. Organizátori bo-
li veľmi radi, že prišla medzi deti ju- 
niorská majsterka Európy z r. 2009 
Lenka Matejová a majsterka Európy 
kadetiek z r. 2006, Agáta Strzelczyko-
vá. Dievčatá pomohli pri tabuľkách, 
rozpisoch, vyhodnotení jednotlivcov 
a družstiev. Pri časomiere pomáhal 
aj Štefan Salaj, otec bývalého majstra 
Slovenska a Československa v ml. do-
raste v hmotnosti do 43 kg vo voľnom 
aj v gréckorímskom štýle zápasenia. 
Organizátori im za to srdečne ďakujú. 
Ďalej organizátori ďakujú riaditeľke 
Magdaléne Benkovej zo ZŠ Černyšev-
ského, že umožnila túto súťaž v objek-
toch školy.

Tak, ako v minulých rokoch, aj  
v tomto roku chceli organizátori pre-
zentovať, že úpolový šport nie je stra-
šiakom. Pasovačka je len prirodzenou 
cestou, ako prekonať odpor súpera. 
Stačí na to rýchlosť, sila, obratnosť  
a výbušnosť. Ďalej stačí trochu vtipu  
a taktiky. Pri úpolových športoch sa 
rozvíjajú základné pohybové schop-
nosti - rýchlosť, výbušnosť, obratnosť 
a prirodzená sila dieťaťa. 

(mm)
foto:. Milan Macho

Štartovali deti narodené v roku 2004 
a mladší, chlapci aj dievčatá spo-

ločne (11-roční a mladší). Pretekári 
a pretekárky ukázali na žinenke súťa-
živosť, ktorá je pre mládež prirodze-
ná. Organizačne na podujatí tradične 
spolupracovali Centrum voľného času 
(PaedDr. Miroslava Šutorová) v spolu-
práci s krúžkom zápasenia pri ZŠ Čer-
nyševského (tréner Milan Macho). Or-
ganizátori hľadali voľný termín a tŕpli, 
že posledný deň pred prázdninami bu-
de kritický. No, nakoniec na štvrtom 
ročníku štartovali ZŠ Turnianska, ZŠ 
Tupolevova, ZŠ Lachova, ZŠ Nobe-
lovo námestie a ZŠ Černyševského. 
Pritom niektoré školy postavili „A“ aj 
„B“ družstvo. Vo 4. ročníku bol dote-
raz najvyšší počet súťažiacich. Hoci sa 
podujatie konalo predpoludním. nie- 
ktorí rodičia si našli čas a prišli sa po-
zrieť. 

Pretekári/ky na žinenke bojovali 
skutočne so zaujatím a niekedy doslo-
va siahali na dno svojich síl a šikovnos-
ti. Boje zdvíhali zo stoličky aj vedúcich 
výprav, povzbudzovalo sa naozaj mo-
hutne. Veľa zápasov sa skončilo rozdie-
lom iba jedného bodu. Aj keď v tomto 
ročníku hmotnostnú kategóriu nevy-

hralo ani jedno z dievčat, ukázali svo-
ju šikovnosť a predviedli skutočne vy-
rovnané boje. 

Michaela Friedorová v hmotnosti 
do 42 kg skončila na 2. mieste (8 prete-
károv) a Sára Trangelová v hmotnosti 
do 31 kg na 3. mieste (10 pretekárov), 
obidve štartovali za ZŠ Tupolevova. 
Ak niektoré zo štartujúcich dievčat bu-
de chcieť v budúcnosti trénovať zápa-
senie, môže rozšíriť počet majsteriek 
Slovenska. Ich pohyblivosť, šikovnosť  
a vôľa im dáva veľké predpoklady. V ro-
ku 2013 mala Petržalka štyri majsterky 
Slovenska mladších žiačok - Bergerová, 
Staňová, Vojtekova, Zalubelová. 

Z vlaňajších víťazov sa podarilo pr-
venstvo obhájiť iba Andrejovi Pynivo-
vi (ZŠ Tupolevova) a Timotejovi Šte-
fánikovi (ZŠ Černyševského). Súťažili 
jednotlivci podľa hmotnostných kate-
górií a podľa umiestnenia sa body rá-
tali pre umiestnenie družstva. Víťazi 
jednotlivých kategórií dostali medailu 
a prvé tri víťazné družstvá plaketu.

Víťazi v jednotlivých hmotnostných 
kategóriách:
25 kg (2): 1. Denis Ševčík (ZŠ Černy-
ševského A), 28 kg (6): 1. Sebastián 

Tupolevova víťazom aj 4. ročníka 
Pasovačky
V telocvični ZŠ Černyševského 8 sa uskutočnil  
4. ročník“Pasovačky“ petržalských základných 
škôl. Samotná pasovačka je vlastne veľmi zjed-
nodušené zápasenie. Dvaja pretekári sa snažia na 
zápasníckej žinenke z vyobrazeného kruhu vytla-
čiť jeden druhého. 
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Voľno? To si nemôžem dovoliť?!
Častá otázka počas letných dní. Bol si už na do-
volenke? Leto je spojené s tým, že sa plánujú 
voľné dni a ľudia odchádzajú do zahraničia, do 
hôr alebo na chatu. Naozaj však dokážu vypnúť 
svoje mobily a na týždeň či dva si nezapnúť svo-

ju pracovnú mailovú schránku?

V  súčasnosti, keď je veľký tlak 
na výkon a plnenie úloh, je 

naozaj náročné dokázať sa odre-
zať na nejaký čas od požiadaviek 
z práce alebo rodiny. Máme oba-
vu, že niečo nestihneme, alebo 
prídeme o zákazníka, alebo stra-
tíme s niekým vzťah, alebo sa 
stane niečo, čo bude mať potom 
katastrofálny dosah. Otázkou je, či 
to, čo sa reálne môže stať, je nao-
zaj také ohrozujúce, ako si myslí-

– vyriešené! Čo mi v hlave vytvára 
ďalšiu otázku. Nie je problémom 
vypnutia a venovania sa času iba 
sebe a svojmu súkromiu v tom, že 
máme obavu, že veci budú rieše-
né inak, ako si predstavujeme? Že 
zistíme, že aj iní vedia robiť tie naše 
úlohy? Alebo, že niektoré veci ani 
netreba toľko riešiť, a predsa sa 
podaria? 

Možno je letný čas a s ním 
spojené voľno, čas na prečistenie 

 Psychológia bližšie k vám

me. Či naša obava, že svet sa bez 
našej činnosti zosype, je naozaj 
taká skutočná. 

Ak ste si niekedy dovolili ísť 
do tohto rizika a naozaj sa vypli 
pre svet, určite ste zistili, že svet 
sa nezastavil a že dokonca ani 
problémy neprestali. Lenže stalo 
sa aj niečo ďalšie. Našu pracovnú 
rolu obsadili, čo znamená, že veci 
ktoré „horeli“ niekto zahasil. Spravil 
to síce po svojom, ale výsledok bol 

toho, koľko vecí robíme a ani ich 
robiť netreba, alebo koľko vecí by 
za nás mohol urobiť niekto iný a 
rovnako dobre. Samozrejme to ne-
znamená, že sme teraz menej po-
trební, alebo neschopní. Možno je 
to len príležitosť myslieť viac tímo-
vo a rozdeliť zodpovednosť medzi 
viacerých. Už len obyčajná doho-
da, že polievať kvety bude oddnes 
vaše dieťa, nám môže pomôcť 
mať 10 minúť zo dňa pre seba. 

A čo je na tom to najfascinujúcej-
šie, ak dohody rozdelenia zodpo-
vednosti budú dobre vytvorené, 
aj druhá strana bude spokojná, že 
má niečo nové na starosti a že my 
jej dávame tú dôveru, že to doká-
že. A dať najavo niekomu „verím ti!“, 
je ten najlepší spôsob ako pomôcť 
zlepšeniu vzťahov medzi nami.

Mgr. Lenka Zeleníková,
CPPPaP V

www.psychocentrum5.sk

S P O L O Č N O S Ť

Vtáčie bláznovstvá   
Slnko v znameniach je údajne prízna-
kom zvieratníka. Prečo by nemalo byť, 
dnes človek uverí kadečomu aj oveľa 
ľahšie overiteľným zvestiam. Vraví sa, 
že slnko v znamení Barana, ktorý na-
stupuje v deň jarnej rovnodennosti, 
sa cíti dobre, pretože v ňom triumfuje 
nad zimnou mocou. To platilo možno 
pred desať- či dvadsaťročím. Celosve-
tový chaos, s ktorým sa denne stretá-
vame vo všetkých oblastiach života sa 
dotýka aj prírody, a tak dnes ani divá 
sviňa nevie rozpoznať rozdiely medzi 
jednotlivými ročnými obdobiami. 

V súvislosti s povedaným sa ešte po-
vráva, že ľudia narodení v tomto zna-
mení sú tak trochu šibnutí. Možno aj 
preto je apríl, ktorý o pár dní nájdeme 
v aktuálnom kalendári, otitulkovaný 
ako mesiac bláznivý a jeho jednotka 
sa zaradila medzi významné dni, ktoré 
na rozdiel od iných sú síce bez o� ciál-
neho pátosu, ale o to viac obľúbené. 
Deň vtákov, lebo o ňom je reč, nesie 
so sebou určitú symboliku, a tak niet 
sa čo čudovať, že si naň spomenú 
nielen ornitológovia, ale aj milovníci 
a milovníčky onakvejších vtákov. Taký 
vták, ako je viac či menej známe, vy-
vádza množstvo vtákovín, čo prelože-
né do ľudskej reči predstavuje široké 
spektrum jemných žartíkov, malých 
bláznovstiev, ale aj do neba volajú-
cich daromníc. Kedysi múdre hlavy 
argumentovali, že tá najväčšia je, keď 
sa vták dá opantať ženou. Veď si len 
zalistujme v pamäti histórie. Cisári a 
cisárstva, králi a kráľovstvá. A milenky 
poznajúce tajomstvá vladárov. Intím-
ne i také, monarchisticko – šľachtické. 
Potom to už išlo, kto z koho. Bystrý 
vládca mal dve možnosti a to nelegál-
nu krásku srdca svojho o nejaký ten 
centimeter predĺžiť alebo skrátiť. Ten 
menej obratný sa triasol, čo za vtáko-
vinu jeho madam vyvedie. Neraz sa s 
ním triasla i celá ríša spolu so šľach-
tou, ktorá prirodzene, v každej kauze 
nejaký ten prst mala. Pochopiteľne, 
to všetko sa mohlo stať iba v časoch, 
keď o demokracii v našich končinách 
ešte ani nechyrovalo. 

Tak si myslím, že v čase, keď si ľud 
vyštrngal mocenské kreslo a posa-
dil tam svojich najlepších spomedzi 
seba, viac ako milenky sa Damoklo-
vým mečom stali mnohé super vtá-
koviny, ktorých sa, a nielen v tomto 
mesiaci, udeje neúrekom. Bez rizika 
pádu našej ríše, ba dokonca aj bez 
ohrozenia veľkých vtákov zo širokého 
spektra nášho zvieratníka.

Jaroslav Gründler

„Vtedy som skončila výkon 
advokácie a chcela som 
svoje skúsenosti využiť na 
prospech ľudí, ktorí majú 
rešpekt pred advokátmi, a 
ani nemajú peniaze, aby 
si ich mohli dovoliť. Preto 
som oslovila mestskú časť, 
či by sa v Petržalke nedala 
otvoriť bezplatná právna 
poradňa. Súhlasili, poskytli 
mi priestory a som tu.“

V dnešných časoch ťažko 
uveriť tomu, že niekto robí 
niečo zadarmo, tobôž v ob-
lasti práva, len preto, že má 
dobrý pocit, keď môže po-
môcť. „Ja si myslím, že by 
to tak malo byť. Že by si ľu-
dia mali nezištne pomáhať. 
Navyše ma táto poradňa 
núti neustále sa vzdelávať, 
študovať zákony, ktoré sa 
rýchlo menia,“ dodáva Jar-
mila Doleželová.

Podľa nej je však najdôle-
žitejšie, aby človek, ktorý 
príde po radu, právnikovi 
veril. „A musí povedať na 
rovinu, ako sa veci majú, 
nič nezamlčať, neprikrášliť. 
V opačnom prípade totiž 
môžem poradiť zle,“ vy-
svetľuje právnička.

Počas celého fungovania 
poradne riešila JUDr. Do-
leželová najviac prípadov 
exekúcií. Hneď na druhom 
mieste sú dedičské ko-

nania, nasleduje výživné, 
pozemky, BSM, susedské 
vzťahy, kúpy a nájmy a 
napokon problémy, ktoré 
Jarmila Doleželová radí do 
kategórie osobné tragédie. 
„Tých je v poslednom čase 
čoraz viac. Prišla za mnou 
nedávno pani, v ktorej byte 
býva aj jej rozvedená dcéra 
so svojím dospelým synom. 
Ten na ne obe kričí, be-
rie z domu veci a predáva 
ich, nikde nepracuje...  Už 
mala s ním skúsenosť, keď 
mu poskytla záruku na 
úver, ktorý potom musela 
spolu s dcérou splácať. A 
teraz spravila to isté. Vraj 
vnuk potreboval peniaze 
na nejaké podnikanie. Na-
vyše obišla dcéru, len čosi 
podpísala, sama nevie čo, 
nemá ani kópiu zmluvy o 
úvere a vnuk zase nič ne-
spláca... Povedala som jej, 
že je to jej chyba, že to uro-

bila. Ako jej ja teraz môžem 
pomôcť? Akurát som jej po-
radila, aby oslovila spoloč-
nosť, ktorá vnukovi úver po-
skytla, aby jej poslali kópiu 
zmluvy, aby vedela, k čomu 
sa vlastne zaviazala. Po-
tom môžeme hľadať cestu, 
ako z celej šlamastiky von. 
No a ešte som jej poradila, 
aby vnukovi už nikdy nič 
nepožičala a odhlásila ho 
zo svojho bytu,“ hovorí Jar-
mila Doleželová. A to mala 
za týždeň ďalšie tri podob-
né prípady! „Staré mamy 
a mamy by si mali veľmi 
dobre rozmyslieť, či daru-
jú svoj byt či dom svojmu 
potomkovi, prípadne, či 
ho poskytnú ako záruku 
na úver. Môže sa im totiž 
pokojne stať, že skončia na 
ulici,“ varuje právnička.

Čo sa týka exekúcií, JUDr. 
Doleželová rieši vlastne stá-
le to isté. Ľudia za ňou cho-

dia neskoro! „Ešte stále sme 
si nezvykli na to, že problém 
treba začať riešiť vtedy, keď 
vznikne, nie vtedy, keď už sa 
nedá zahasiť. Dá sa všeličo 
zachrániť vtedy, keď príde 
platobný rozkaz, rozhodnu-
tie súdu, prípadne rozhod-
nutie o exekúcii ešte pred 
uplynutím 14-dňovej lehoty 
pred jej splatnosťou. Vždy 
sa dá dohodnúť napr. splát-
kový kalendár. Ale keď sme 
k svojim dlhom ľahostajní 
a myslíme si, že zmiznú samy 
od seba, že sa na ne zabud-
ne, potom nás škaredo dobe-
hnú. Ako mladú slečnu, kto-
rá za mnou nedávno prišla. 
Ešte ako študentku ju bez 
cestovného lístka prichytil 
revízor. Pokutu nezaplatila 
a za roky, ktoré od prehrešku 
uplynuli, sa jej výška vyšpl-
hala na niekoľko stoviek eur. 
A teraz odo mňa chcela zá-
zrak. Nijaký neexistuje. Len 
celý dlh vyplatiť. Prípadne 
sa dohodnúť s exekútorom 
na splátkovom kalendári,“ 
radí Jarmila Doleželová.

Petržalská právna porad-
ňa je otvorená každý ponde-
lok od 13. do 17. h a každú 
stredu od 9. do 12. h.

Silvia Vnenková
foto: tod

Po prvý raz sa dvere bezplatnej právnej poradne na prízemí 
petržalského miestneho úradu otvorili v septembri roku 2012. 
Odvtedy za JUDr. Jarmilou Doleželovou prišlo po radu 1 100 
Petržalčanov.

Tak si myslím Služby právnej poradne využilo už 
viac ako tisíc Petržalčanov

Nemlčte, ozvite sa!  

Nakupovanie cez internet sa stalo vý-
hodným nielen pre tých, čo nemajú 

čas behať po obchodoch. Zaujímavé je 
napríklad aj z hľadiska cenovej ponuky. 
Pre jeho viaceré prednosti ho využíva 
čoraz viac klientov. Zatieniť ho môže 
azda iba spôsob jeho dodania, ktoré 
sprostredkujú kuriérske služby.
„Som pod vašimi oknami, poďte si, pro-
sím, po balík!“ „O päť minút som u vás, 
môžete ísť pred dom!“ 
Ak sa vám v telefóne takto ozve kuriér 

- bez predchádzajúceho upozornenia, 
ktorý deň v týždni príde, musí vás to 
nutne rozladiť. V čase objednávky tovaru 
určite nerátate s tým, že v nasledujúcich 
dňoch budete sedieť doma a vyčkávať. 
Napríklad v Banskej Bystrici pošle ráno 
kuriér správu, že na vašu adresu príde 
„dnes okolo 14. h“. Dá vám teda šancu 
zorganizovať si deň tak, aby ste prijatie 
zásielky bez problémov zvládli.
Keď sme to isté požadovali od (zatiaľ) 
nemenovanej kuriérskej služby pohy-
bujúcej sa v bielych dodávkach po Bra-
tislave, dostali sme opakovane odpoveď, 

že na rozposielanie správ či telefonické 
oznámenie vopred „nemajú čas“. Slovný 
duel napokon vyústil do vyhrážky zo 
strany kuriérskej služby, že ak sa vám to 
ako klientovi nepáči „vaše mobilné číslo 
si poznačím a zásielku pre vás nabudúce 
ani nepreberiem“. Nuž, možno si onen 
„ochotný“ mladý muž neuvedomil, že si 
pod sebou práve začal píliť konár. 
Ak máte aj vy podobnú skúsenosť, ne-
nechajte si ju pre seba. Informujte o nej 
dodávateľa, ktorý má možnosť zvoliť 
si iného kuriéra. Na Slovensku je ich už 
dosť.  Alena Kopřivová
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Za všetkých obyvateľov, ale 
najmä za rodičov malých 
detí a za našich najmen-
ších, sa chceme poďakovať 
petržalskému miestnemu 
úradu a pracovníkom VPS 
za to, že na ihrisko medzi 
domami na Farského a 
Černyševského osadili ko-
lotoč a ďalšie hracie prvky 
a tiež za to, že na toto ihris-
ko položili bezpečnostný 
povrch.

Z vynoveného ihriska 
sa všetci veľmi tešíme, deti 
majú však najväčšiu radosť 
z kolotoča. Ešte raz – vďa-
ka!

Dagmar Lelkešová 
a Anna Obrcianová 

Detská radosť

Demokracia má svoje zaktovenie v slobodnej správe vecí verej-
ných. V tajných a slobodných voľbách. Verejnej kontrole. A hlav-
ne, v záujme verejnosti podieľať sa na rozhodovaní. Len nedávno 
boli vyhlásené doplňujúce komunálne voľby pre 29 obcí. Detail-
nejší pohľad do regiónov ukazuje, že v niektorých obciach nikto 
nestojí o to, čo ponúka demokracia. 

Nestoja o domov
N Á Z O R Y / S TA N O V I S K Á

Palec hore

Hoci boli voľby vyhlásené 
pre 29 obcí, dve v ča-

sovom predstihu avizovali, 
že nikto nechce kandidovať. 
A teda nikto nebude voliť. 
Poďme ešte ďalej. Najskôr k 
obciam, kde napokon nebolo 
koho voliť. Nie však kvôli vy-
sokým nárokom voličov, ale 
z dôvodu nula uchádzačov o 
volenú verejnú funkciu. Na 

čele Ondavky v bardejovskom 
okrese je 78-ročný starosta. Na 
účte má mesačne 270 eur. V 
posledných dňoch ho navštívil 
v poradí deviaty exekútor. Ani 
v riadnych novembrových voľ-
bách sa nikto z 18 obyvateľov 
neuchádzal o post starostu. 
Dokonca zastupiteľstvo má 
dvoch poslancov a na tretie 
uvoľnené miesto sa nikto ne-

hlási. Aj preto tam doplňujúce 
voľby napokon neboli. Dopl-
ňujúce voľby napokon neboli 
ani v Harakovciach pri Levoči. 
Doterajšia starostka sa pred 
voľbami vyjadrila: „Nemáme 
kandidáta na starostu, ani 
do obecného zastupiteľstva“. 
Súčasná starostka bola zvo-
lená v roku 2006. V ďalších 
voľbách už kandidovať ne-

chcela, ale nikto ju nechcel 
nahradiť. Za pozornosť stojí 
aj malá obec blízko Kremnice. 
V Kunešove si volebnými pre-
káračkami poradili „naoko“. 
V obci neďaleko Kremnice síce 
majú starostku a tiež 5 mandá-
tov v zastupiteľstve. Cez dopl-
ňujúce voľby riešili obsadenie 
piateho kresla v zastupiteľ-
stve, lebo v minuloročných 
voľbách kandidovali 4 na päť 
mandátov. Teraz mali vo voľ-
bách „pretlak“. O jeden post sa 
uchádzali dvaja kandidáti. 
 Poďme však z regiónov 
k zákonom. Podľa zákona 
o obecnom zriadení samo-
správu obce vykonávajú oby-
vatelia obce orgánmi obce, 
miestnym referendom, prí-
padne zhromaždením obyva-
teľov obce. Pričom „obyvateľ 

obce sa podieľa na rozvoji a 
zveľaďovaní obce a poskytuje 
pomoc orgánom obce“. Z uve-
dených príkladov je zrejmé, že 
obyvatelia sa až tak netrhajú o 
rozvoj obce. Ani nestoja o to, 
aby sa na základe zákonných 
možností podieľali na jej roz-
voji. Sú ešte vôbec súčasťou 
samosprávy? Ani z hľadiska 
zákona sa to nedá jednoznačne 
povedať, pretože jednak zákon 
vôbec nemyslí na situáciu, že 
nikto nechce kandidovať a rov-
nako zákon nemyslí na stav, že 
o to, čo garantuje, nikto ne-
javí záujem. V tomto prípade 
o parametre samosprávnosti 
a otvorenej správy obce. 
 Nie pochýb, že ak sa na túto 
situácia pozrieme z pohľadu 
komunálnej legislatívy, ekono-
mických faktorov, alebo kvality 
života v týchto obciach, bude-
me musieť konštatovať, že ten-
to stav je neudržateľný. Nepo-
máha obyvateľom, obciam ani 
systému miestnej správy. 
Je nevyhnutné to riešiť. V žiad-
nom prípade nejde o ojedinelú 
alebo výnimočnú záležitosť. 
Napriek tomu, nech radšej s rie-
šením prídu samosprávy, ako 
by to mala byť predvolebná ko-
risť, lebo vtedy nemusí zostať 
kameň na kameni. A mohlo by 
sa to dotknúť aj tých, ktoré sú 
síce malé, ale s preukázateľným 
ekonomickým potenciálom. 

PhDr. Michal Kaliňák, PhD.,  
politológ 

Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali 

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

02/6224 0154    www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

Vyšetrenia 

bez čakania

bez poplatku

Prijímame nových pacientov.
Pridajte sa ku viac ako 4 000 spokojným pacientom!
Počet pacientov v ambulancii je limitovaný! 

Vybavíme prenos zdravotnej dokumentácie
a komunikáciu s doterajším lekárom a poisťovňou.

167x100.indd   1 25. 2. 2015   12:41:24

Na základe prosby pani Hennelovej pracovníci MP VPS 12. marca orezali kríky vľavo od vstupu do budovy na Osuského 14.
„Veľmi pekne ďakujem, veľmi si vážim vašu ústretovosť a promptnosť. Momentálne som mimo bydliska, teším sa domov, 
no nádhera!“ ozvala sa vzápätí Katarína Hennelová.

... a je to!

Predtým Potom
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Dosť sa toho v poslednom čase v petržalskom tepelnom 
hospodárstve pomenilo. Novoty fi remné, personálne 
i cenové. Aj preto sme dali reč s  generálnym riaditeľom 
spoločnosti Veolia Energia Miroslavom Kotom. 

ku nej viac ako štandardne naklone-
ná. Predsa vykurovací experiment so 
základnou školou, rôzne úsporné ak-
tivity vo verejných budovách, spon-
zorovanie športovcov, kultúry a iné a 
iné... Nepríde o to? 

 Môžem potvrdiť stupeň náklonnos-
ti. Nie náhodou si Dalkia vybrala práve 
Petržalku za sídlo spoločnosti na Slo-
vensku. Petržalka je v kontexte pod-
nikania Veolie aj pre túto spoločnosť 
nemenej zaujímavá. Predsa 40-tisíc 
bytov a iných objektov, ktoré tepel-
ne obhospodaruje, ústretovosť Petr-
žalčanov k najnovším energetickým a 
vysoko efektívnym trendom, akým je 
kombinovaná výroba elektriny a tep-
la v kogeneračných jednotkách, to sú 
vzájomné dôkazy o užitočnosti spolu-
práce a korektného partnerstva. Kto by 
chcel zanedbať, či nebodaj prísť o taký 
ekonomický a ľudský kapitál? Som pre-
svedčený, že s novým a silnejším part-
nerstvom sa otvoria aj nové, možno 
dnes ešte netušené, možnosti.

Ste nový generálny riaditeľ v novej 
spoločnosti. Aj keď je to akoby všetko 
po starom. To je vašich desať rokov 
v Dalkii, ktorá je v Petržalke pät-
násť rokov. Ibaže druhý mesiac sa 
volá inak… Alebo stále platí, že Dal-
kia je Veolia a Veolia je Dalkia? 

 Ak by som to mal vyjadriť športovo, 
futbalovo, zostava mužstva je zväčša tá 
istá, štýl hry a taktika zostali nezmene-
né, s hrdosťou nesieme na dresoch me-
no nášho sponzora, aj vďaka ktorému 
sme hráčmi silného klubu, ktorý hrá 
v najvyššej súťaži - svetovej superlige. 
Veolia, teraz už v podnikateľskej ter-
minológii, je koncern, ktorý je silný od-
borne, ekonomicky, fi nančne. Je skvelé 
byť jeho súčasťou, mať jeho oporu. Ot-
vára nám nové možnosti, popri ener-
giách aj vo vodnom a odpadovom 
hospodárstve. Pokiaľ ide o doterajšie 
zmluvné vzťahy s našimi partnermi, zá-
kazníkmi, nič sa na nich nemení. 
Predsa len: nebude Petržalka pre 
taký gigant, akým je Veolia - malá? 
Nezmenší sa záujem o ňu? Totiž, pri-
vykli sme, že Dalkia si Petržalku, ako 
sa zvykne vravieť, „hľadela“. Že bola 

V dátume jej založenia je rok 1853 a sídlo Paríž. Za 160 rokov 
jej podnikateľského života sa stala nadnárodnou spoločnos-
ťou pôsobiacou takmer v 50 krajinách sveta. Veolia ako kon-
cern je svetovým lídrom v poskytovaní environmentálnych 
služieb:

} vo vodohospodárstve  - pitnou vodou zásobuje 94 mil. obyvateľov, odpado-
vú vodu odvádza pre viac ako 62 mil. obyvateľov, prevádzkuje 4 532 úpravní 
vody a 3 442 čistiarní odpadových vôd  

} v energetike - v 770 mestských a miestnych sieťach rozvodmi tepla a chla-
du zásobuje 4,5 mil. domácností, spravuje 163-tisíc energetických systémov 
a 4 300 priemyselných objektov

} v odpadovom hospodárstve - pre viac ako 51 mil. obyvateľov a 570-tisíc � -
remných zákazníkov zabezpečuje zber odpadu, v 729 spracovateľských pre-
vádzkach recykláciou zhodnotí 38 mil. ton odpadu 

Koncern Veolia sa stal v lete minulého roku jediným akcionárom spoločnosti 
Dalkia na Slovensku. Od 23. mája 2014 došlo preto k zmene obchodného mena 
a dovtedajšia Dalkia na Slovensku už pôsobí aj v Petržalke pod názvom VEOLIA 
ENERGIA.

3

Teplo: 
vlaňajšok s preplatkami,
tento rok lacnejšie  

Keď sa povie VEOLIA

Generálny riaditeľ Veolia Energia: MIROSLAV KOT (36-ročný)

Podnikateľské aktivity spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s., vedie 
od 1. decembra 2014 absolvent Université Libre de Bruxelles Miroslav 
Kot. Od roku 2004 pracoval v centrále skupiny Veolia v Paríži, neskôr sa  
začlenil  do energetickej divízie skupiny Dalkia na Slovensku. V roku 
2009 sa stal členom predstavenstva a � nančno-administratívnym ria-
diteľom.  Od marca 2013 pôsobil v spoločnosti ako obchodný riaditeľ 
skupiny Dalkia na Slovensku. Miroslav Kot je ženatý, je otcom dvoch 
detí, 6-ročnej dcéry a 9-ročného syna. 



Dvojstranu pripravil Rudolf Gallo, foto: PN a Veolia 

pre petržalského starostu  
Vladimíra Bajana

Petržalské CZT -  
európsky unikát!
S výstavbou petržalských panelákov sa 
pred štyrmi desaťročiami budovala aj sú-
stava centrálneho zásobovania teplom 
a teplou vodou (CZT)  pre vyše 40-tisíc 
bytov, školy, obchody, zdravotnícke za-
riadenia, podniky, úrady. Čo znamená pre 
Petržalku - s odstupom času - po poznaní 
a skúsenostiach tento spôsob vykurova-
nia?   

 Ako starosta Petržalky a podpredseda 
Združenia miest a obcí Slovenska sa stretá-
vam na rôznych domácich a zahraničných 
fórach s primátormi a starostami miest a 
obcí krajín EÚ. Zvyčajne na nich nechý-
ba ani téma a diskusia o energiách - ich 
potrebe, miere využitia i cien za ne. Keď 
zahraničným kolegom priblížim príbeh Pe-
tržalky, najväčšieho stredoeurópskeho síd-
liska, ktoré je počtom obyvateľov štvrtinou 
hlavného mesta Bratislavy, že takmer všetko 
osadenstvo na pravom brehu Dunaja je na-
pojené na systém centrálneho zásobovania 
teplom a teplou vodou, znie to mnohým 
ako niečo neskutočné, vymyslené.  Za tým 
už nasleduje povzdych a vyslovené prianie - 
tiež mať taký jednotný, centralizovaný,  eko-
logický, hospodárny systém v ich meste...  
Neprekvapuje. Bývanie sa stáva až vtedy 
bývaním, keď je strecha nad hlavou, prívod 
vody a tepla. Môžeme mať rôzne výhrady k 
výstavbe Petržalky, ale systém centrálneho 
vykurovania plne umožnila, paradoxne, prá-
ve radová zástavba panelových domov. Pe-
tržalka bola preň ako „stvorená“. Zelená lúka, 
na ktorej neboli vážnejšie terénne  obme-
dzenia na podzemné líniové stavby potrubí. 
Navyše, ak sa v sústave CZT uplatnili v tom 
čase najnovšie technológie a inštalovali naj-
modernejšie technické a energetické zaria-
denia. Výsledkom je unikátne energetické 
dielo - systém CZT. V čase, keď sa tento hnu-
teľný a nehnuteľný majetok stal majetkom 
obce, Petržalky, mal v čs. korunách takmer 
miliardovú hodnotu. Je to majetok všetkých 
Petržalčanov, práve oni majú mať z neho 
najväčší osoh. V kvalite a komforte služieb, 
v prijateľných cenách za ne, v zdravom a 
bezpečnom životnom prostredí. Zvlášť teší, 
že za štyri desaťročia sa nevyskytli   havárie 
či poruchy, ktoré by vážne ohrozili životy, 
zdravie a majetok ľudí. Pričom ide o činnosť 
s médiom - plynom, kde treba byť nanajvýš 
opatrný. Svedčí to o vysokej odbornosti a 
zodpovednosti tých, ktorí roky zabezpečo-
vali a zabezpečujú fungovanie vykurovacej 
sústavy. Povinnosťou dobrého hospodára je 
starať sa o zverený majetok, zveľaďovať ho, 
zvyšovať jeho funkčnosť a účinnosť. A to sa 
v súčasnosti v Petržalke darí.

  Otázka na dnes
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Keď sa povie VEOLIA

uvažujú o odpojení sa od systému 
CZT zriadením vlastnej domovej 
kotolne? 

 Ani nie tak výzva ako oslovenie, že 
pozrite, systém, od ktorého sa chce-
te odpojiť, je efektívny a perspektív-
ny. Centrálne zásobovanie teplom nie 
je len vykurovací systém, ale aj sys-
tém solidárny. Je vo vzájomnej odká-
zanosti, pomoci, prajnosti. Uvažoval 
som, v čom bola a stále je Petržal-
ka taká silná, odolná, hrdá v porov-
naní s inými mestami či mestskými 
časťami. Práve pre tú jej solidárnosť, 
odkázanosť jedných na druhých, po-
moc, prajnosť, nezištnosť a vzdorovi-
tosť. Centrálna výroba tepla bude mať 
vždy len lokálny charakter a pre udr-
žanie efektivity a konkurencieschop-
nosti je solidárnosť tiež významným 
faktorom. Predsa poznanie, že odpo-
jením (a len ťažko pripúšťam, že ním 
niečo niekto výrazne získa) poškodím 
ostatných v okolitých domoch, ba v 
celej Petržalke, nemôže byť motivač-
né ani potešujúce Zdražím život tým, 
ktorí zostávajú pripojení. Keďže ná-
klady na údržbu systému sa pri zmen-
šujúcom sa počte užívateľov prejavia 
vo zvýšení jednotkovej ceny, čo v ko-
nečnom môže viesť až k jeho zániku. 
Vie si niekto v tejto chvíli predstaviť 
desaťtisíce bytov, školy, zdravotníc-
ke zariadenia, obchody, ktoré si budú 
musieť zbytočne budovať drahé indi-
viduálne zdroje tepla? Či si vie niekto 
predstaviť na každom paneláku ple-
chové komíny opreté o činžiaky, ako 
dymia jeden druhému nekontrolova-
ne do okien? Desiatky, stovky komí-
nov? Ja nie! Ani nechcem! 

Vráťme sa však z možnej budúcnosti 
do istej prítomnosti. Blíži sa obdobie 
celoročného vyúčtovania nákladov 
za byt za rok 2014. Položka za teplo 
je tradične „najdrahšia“. Nebude ani 
náhodou o niečo lacnejšia? Veď taká 
teplá zima ešte nebola...

 Už môžem s istotou povedať, že 
rok 2014 bude lacnejší. Petržalčania 
zaplatia celkovo za náklady za teplo v 
roku 2014 o 10 percent menej opro-
ti roku 2013. A nie je to len o teplej 
zime. Dali sme totiž verejný prísľub 
Petržalčanom, že zastabilizujeme ce-
nu tepla aj napriek možnému vyššie-
mu vývoju cien paliva - zemného ply-
nu. Keďže klimatické podmienky boli 
v minulom roku aj v zime skôr jarné 
či jesenné ako zimné, úspory v teple 
sú významné. Takže, áno, logicky na-
ši zákazníci môžu očakávať preplatky. 
Samozrejme, to záleží na tom, ako bo-
li nastavené zálohové platby zo strany 

správcov a v konečnom dôsledku od 
správania sa jednotlivých domácností 
a objektov pri hospodárení s teplom. 

Sme v roku 2015. Čo bude zo strany 
dodávateľa tepla platiť preň? 

 Už sme verejne oznámili, že nám 
URSO schválilo cenový návrh, ktorý 
je o 5,1 percent nižší, ako bol cenový 
návrh na rok 2014. Kľúč poklesu cien 
 za teplo tkvie najmä vo zvyšovaní 
účinnosti výroby tepla, dôslednej sta-
rostlivosti o prevádzky a investovaní 
do rozvoja a modernizácie tepelné-
ho hospodárstva, vďaka čomu sa za-
čínajú prejavovať úsporné efekty. V 
neposlednom rade sa nám ako vý-
znamnému odberateľovi plynu poda-
rilo vyrokovať pre tento rok ešte lep-
šie obchodné podmienky.

Má to byť aj výzva tým vlastníkom 
bytov a nebytových priestorov, ktorí 

S výstavbou bytov v Petržalke (1975 - 1985) sa
založila aj energetická sieť CZT - centrálne zá-
sobovanie teplom, ktorá je vlastníctvom obce
} 21 kotolní
} 158 odovzdávacích staníc 
} 70 km rozvodov

KVET, čo vonia teplom a elektrinou
V roku 2013 Dalkia, a. s., nainštalovala v Petržalke v 18 ko-
tolniach kogeneračné jednotky s kombinovanou výrobou 
elektriny a tepla (KVET), ktoré zemný plyn premieňajú na 
elektrickú energiu a teplo. Celková investícia 18 jednotiek 
predstavuje sumu 13,5 mil. €.
Výhody:
} hospodárnejšie využitie plynu, zvýšenie účinnosti 
} riešenie šetrné k životnému prostrediu s dôrazom na 

zníženie emisií a hlučnosti prevádzok kotolní 
} tržby z výroby elektriny, reinvestované do obnovy sústa-

vy centrálneho zásobovania teplom 

Údržba, rekonštrukcia, modernizácia
} za 15 rokov doterajšieho pôsobenia v Petržalke investo-

vala Dalkia, a. s., do prenajatého majetku obce - sústa-
vy CZT - jej údržby, rekonštrukcie a modernizácie vyše  
29 mil. €

} do roku 2039 preinvestuje Veolia Energia (Dalkia) ďal-
ších 38,5 mil. €, obnova sústavy CZT prinesie vyššiu 
kvalitu a bezpečnosť dodávok tepla a teplej vody, 
možnosti zákazníka priebežne sledovať spotrebu a ju 
aktívne regulovať, a to bez zásadného vplyvu na ceny 
tepla

} v tomto roku sa 1,5 mil. € investuje do obnovy existu-
júcej sústavy centrálneho zásobovania teplom 

 
Na CZT sa v Petržalke pripojili
Na sústavu centrálneho zásobovania teplom a teplou vo-
dou sa pripájajú takmer všetky nové stavebné projekty: 
Petržalka City, Dominant, Humenské námestie, Vyšehrad-
ská, Osuského, Betliarska, Ludus, Čapajevova, Krásnohor-
ská a ďalšie...

Čo je naše - petržalské
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Rezidencia Draždiak   
0918 63 63 63

Unikátne bývanie 
na brehu jazera

...pár krokov k jazeru, do 
lesa alebo na hrádzu.

Rezidencia 
Draždiak

www.RezidenciaDrazdiak.sk

Ponúkame Vám:
•  okuliarové rámy od 10 eur 
•  okuliarové šošovky 

od 18 eur za pár
•  multifokálne šošovky 

od 80 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

Mestská časť Bratislava-Petržalka

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na  uzatvorenie nájomnej zmluvy na  prenájom  časti  

nebytového priestoru  č.  27 v bytovom dome  
na Gercenovej ul. č. 8/F v Bratislave-Petržalke  s výmerou  

46,37 m2,  za účelom zriadenia kancelárie, služieb, ambulancie, 
učebne  prípadne  pre činnosť neziskovej organizácie.
Podmienky súťaže sú zverejnené na webovej stránke 

www.petrzalka.sk

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 68 28 88 67 

Stretnutie s milými ľuďmi vraj predlžuje život. Tvrdí to dramatik, prozaik 
a publicista Ivan Lehotský. „Som s vami rád. Aspoň si o hodinu predĺ-
žim život,“ zalichotil návštevníkom Denného centra na Gercenovej ulici. 

Spisovateľova spoveď v Dennom centre na Gercenovej 
Najväčším bohatstvom sú zážitky

si tam mohli zobrať akurát 
tak lopatu a čakan. Prežili len 
najsilnejší. Lajla žila v chatrči 
veľmi skromne, bola však pl-
ná energie a srdečnosti. Mala 
aj muža. Raz odišiel a viac sa 
nevrátil. „V tajge to nebolo 
nič zvláštne,“ vysvetlil I. Le-
hotský. Mrzí ho, že hoci na-
hrával, domov nedoviezol ani 
slovo. V mínus 30-stupňových 
mrazoch magnetofónová pás-
ka zlyhala. A tak mu ostali len 
spomienky: na únavu z bie-
lych nocí trvajúcich pár týž-
dňov, na nezamŕzajúce more, 
melón, do ktorého kamarát in-
jekčnou striekačkou napichal 
fľašu vodky...

K obrovským zážitkom patrí 
jeho návšteva Černobyľu po 
štyroch rokoch od atómovej 
tragédie. „Viacerí ma odho-
várali, ale ja som v tom videl 
dobrodružstvo. Neodolal som,“ 
priznáva rozhlasák. Pred očami 
má mŕtve Mestečko mladých, 
ktorého obyvatelia narýchlo 

opustili svoje byty, aby si za-
chránili život. Prostredníctvom 
kyjevských novín Černobyľ sa 
neskôr navzájom hľadali členo-
via jednotlivých rodín. Doteraz 
sa to nepodarilo všetkým...

Do tretice v srdci Ivana Le-
hotského urobil ryhu  pobyt 
v Afrike. „Môj brat v 68. roku 
emigroval, nemal som preto 
šancu cestovať. Povedal som 
si, že pôjdem aj do najchudob-
nejšej krajiny, len aby som sa 
tam dostal. Vtedajší riaditeľ 
Tosecký mi pomohol,“ prizná-
va s vďakou. Aké dojmy si od-
tiaľ doviezol? „Bol som šťastný, 
že som Európan, že nebývam 
v krajine, kde je hlad, negra-
motnosť a život človeka nič ne-
znamená.“

Za najväčšie bohatstvo pova-
žuje zážitky. Preto ten hlad po 
poznaní, ktorý ho sprevádza. 
Preto to radostné delenie sa 
s vďačným auditóriom o to, čo 
videl a počul.

Text a foto: Alena Kopřivová

Na besedu s 82-ročným 
mužom, ktorý desaťro-

čia ovládal rozhlasový mikro-
fón, prišli seniori zo všetkých 
petržalských klubov. Vďaka 
spomínaniu Ivana Lehotské-
ho sa ocitli na miestach, kde 
má obyčajný smrteľník vstup 
zakázaný. „Lajla, s ktorou 
som sa stretol za polárnym 
kruhom, patrí k mojim naj-
silnejším zážitkom. Išli sme sa 
za ňou s kolegom z murman-
ského rozhlasu na saniach 
ťahaných sobmi. Lajla svoj 
vek nepoznala, len odhadla, 
že má asi 80 rokov. V tajge 
to nie je dôležité,“ spustil I. 
Lehotský. Jej rodičov za trest 
do vyhnanstva poslalo v 19. 
storočí panstvo, z civilizácie 
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Prístup k zákazníkovi nás odlišuje 
od konkurencie
Spoločnosť IMPA Bratislava píše svoj príbeh v Petržalke už 
9 rokov. Zákazníkom poskytuje autorizované služby v oblasti 
predaja a servisu vozidiel. V sieti IMPA sa na všetko pozerajú z 
pohľadu zákazníka. Dnes sa zákazníci vo veľkej miere rozhodujú 
podľa toho, aby mali čo najviac služieb „pod jednou strechou“. 
„Staviame na služby a ich kvalitu. Našou veľkou devízou je 
� exibilita, promptnosť a vybavenie požiadaviek bez zaťažo-
vania klienta... Pre zákazníka je dôležitá mobilita a riešenia 
nenáročné na jeho čas. Mobilitu mu zabezpečíme vďaka vo-
zidlovému parku náhradných vozidiel, ktorých máme dnes 
v celej sieti IMPA viac ako 200. A ako zákazníkom šetríme čas? 
Online riešeniami prostredníctvom našej web stránky www.
impa.sk,“ hovorí Jozef Suroviak, riaditeľ spoločnosti IMPA Bra-
tislava, a. s., a dodáva: „Jednoduchá navigácia na našej strán-
ke, produkty na jeden klik, prehľadné mobilné verzie, online 
formuláre, vďaka ktorým si zákazník jednoducho vyberie pro-
dukt alebo službu a objedná sa na termín, ktorý mu vyhovuje. 
Doplnky a príslušenstvo si zákazník môže pohodlne objednať 
cez náš e-shop. Online predaj produktov či služieb však nemá 
byť náhradou klasického predaja, ale ich doplnkom. Pretože 
zákazník si to vyžaduje.“ 

Novinkou online sveta IMPA je možnosť objednať sa jed-
noducho a pohodlne cez web stránku na sezónne prezutie 
vozidla. V nadväznosti na maximálne využitie tohto systému 
zákazníkmi je tohtoročným online hitom stránka www.impa-
expres.sk. Čo týmto systémom IMPA prináša svojim zákazní-
kom? Jednoduchosť, prehľadnosť, výhodnejšie ceny a po-
hodlie. Zákazník si vyberie z ponuky služieb, online objedná 
a sám si vyberie termín pristavenia vozidla do servisu. Presne 
vidí, ktorá služba ho koľko bude stáť a stránka impa-expres.
sk mu nedovolí na nič v starostlivosti o vozidlo zabudnúť. Už 
onedlho budú mať zákazníci možnosť si všetky služby hneď 
aj online zaplatiť. 

A podľa čoho sa rozhoduje zákazník, ak je na trhu viac � -
riem, ktoré predávajú rovnaký tovar a služby, za rovnaké ceny 
a v rovnakej oblasti?
„Existuje len jeden rozdiel, podľa ktorého si zákazník vyberie 
vždy, a to je prístup k nemu. Nezabúdame, že práve osobitým 
prístupom k zákazníkovi a svojím nasadením pri starostlivos-
ti o neho, sa dokážeme výrazne odlíšiť od akejkoľvek konku-
rencie,“ dodáva Jozef Suroviak na záver.

Vždy vo vašej blízkosti. IMPA - autorizovaný predaj a ser-
vis vozidiel Škoda, autorizovaný servis vozidiel Volkswagen 
a Audi, Panónska cesta 23, Petržalka.           Bc. Jozef Suroviak, 

riaditeľ IMPA Bratislava, a.s.
www.impa.sk

IMPA – zo života na cestách
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V čase vychádzania Petržalských novín sa pre rodičov 
končí možnosť podať žiadosť o umiestnenie  dieťaťa do 
niektorej petržalskej materskej školy. Navštívili sme MŠ 
na Pifflovej ulici a spýtali sme sa jej riaditeľky Emílie Šim-
kovej, či úprava poplatkov na 25 eur za mesiac, ktorá 
začne platiť už od 1. apríla, nejako ovplyvnila ich počet.

 V žiadnom prípade. Na počte podaných žiadostí sa 
to vôbec neprejavilo. A fakt, že žiadosti podávajú aj 
mamičky, ktoré sú na materskej dovolenke s druhým 
dieťaťom, jasne dokladuje, že dať v priemere 1,25 eura 
za celodennú výchovu a vzdelávanie, nie je veľa. My 
máme spomedzi 167 detí iba tri rodiny, ktoré platia 
poplatok za viac detí. Zľava na každého ďalšieho súro-
denca im určite pomôže.  
Koľko nových škôlkarov budete môcť prijať?

 Budeme môcť otvoriť asi dve triedy, presný počet detí 
ešte neviem. Taktiež prijímame aj deti do triedy pre de-
ti s poruchami výživy, to sú deti, ktorým odborný lekár 
nariadil diétne stravovanie. Rodičia podávajú žiadosti 
na prijatie detí do tejto triedy aj z iných mestských častí. 
Ale aj v tomto prípade uprednostňujeme Petržalčanov. 
Koľko platia tieto deti?

 Všetky poplatky majú rovnaké ako deti v bežných trie-
dach, okrem príspevku na stravovanie a ten sa v prípade 
diétneho stravovania nezvyšoval, ostáva 1,60 eur/ deň.
Čo očakávate od úpravy poplatkov?

 Veľmi ma potešilo, že petržalskí poslanci deklarovali, 
že tieto peniaze chcú vrátiť do materských škôl. Chce-
me, aby naše deti používali kvalitné učebné materiály, 
moderné učebné pomôcky, chceme im vytvárať kvalitné 
podmienky na výchovu a vzdelávanie. Materské školy 
potrebujú rekonštrukciu umyvární, ale aj výmenu hro-
vých prvkov na školskom dvore, či obnovu interiérov. 
Je pravda, že ani doteraz sme nesedeli so založenými 
rukami a nečakali sme, kým sa zvýšia poplatky. Všetky 
riaditeľky sa snažia nájsť spôsob, ako zlepšiť podmienky 
pre svoje deti. Nám sa napríklad podarilo vlastným úsi-
lím a s pomocou rodičov vynoviť štyri umyvárne, ďalšie 
však musia ešte počkať.
Aké máte ohlasy rodičov?

 Pravdupovediac, žiadne. Nikto sa zatiaľ k zvýšeným 
poplatkom nevyjadroval. Ale, každý rodič, keď vidí, že 
sa niečo naozaj pre jeho dieťa robí, tak chápe aj to, že to 
nie je zadarmo. A – naša mestská časť Petržalka sa sku-
točne snaží vytvárať nové miesta v materských školách, 
vychádza rodičom v ústrety. Preto si myslím, že ak v ta-
kejto výške uhrádzajú rodičia poplatky za deti v iných 
mestských častiach, tak aj petržalské deti si tie peniažky 
navyše zaslúžia. Dôležité bude, aby sa naplnil prísľub 
poslancov.                    Silvia Vnenková

STOP POKUSOM
NA AUTÁCH!A AUTÁCH!

IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23
851 04 Bratislava
Call centrum: 0800 10 20 10
E-mail: expres@impa.sk

Nezodpovedné pokusy na autách sa vám vypomstia! Nezahrávajte 
sa s experimentmi, ktoré sa môžu vyhnú  kontrole. Navštevujte 
autorizovaný servis a používajte bezpe né a spo ahlivé originálne 
dielce. Objednajte sa do servisu IMPA Bratislava expresne rýchlo, 
jednoducho a cenovo výhodne. Využite online systém
www.impa-expres.sk.

www.skoda-auto.sk

Ilustra né foto.

SERVIS, GARANCIA,
ZÁŽITOK
SERVIS, GARANCIA,
ZÁŽITOK

Spatne zrkadielka.indd   1 16.3.2015   16:32:31

Úprava poplatkov v MŠ 
neznížila počet žiadostí

REALITNÁ KANCELÁRIA 
S NAJVÄČŠOU PONUKOU  
BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

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

Tešíme sa na vaše 
podnety, 
návrhy, reakcie
email: 
petrzalskenoviny@gmail.com



HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ. TEL.: 0903 191 885, 0905 156 765

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.

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ. TEL.: 0903 191 885, 0905 156 765
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OPTIKA - Váš optik Peter Svrček
Osuského 44, Bratislava Petržalka 

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

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU NA OKULIAROVÝ RÁM, 
PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

Štvrtý ročník súťaže 
Vráťme knihy do škôl 
dosiahol celoslovenský 
rozmer a zaznamenal 
rekordný počet príspev-
kov, takmer 22-tisíc. 
Ocenení vyhrali čítačky, 
knihy, ale aj výlet do 
Bruselu pre celú triedu. 

Do súťaže bolo celko-
vo doručených 21 953 
príspevkov, z toho 9074 
kresbičiek. Aj v tomto roku 
posielali príspevky prevaž-
ne dievčatá, z celkového 
počtu to bolo až 73 per-
cent. Celkovo sa zapojilo 
661 škôl, najaktívnejší boli 
žiaci z bratislavského, po-
tom z prešovského a ko-
šického regiónu. 

Špeciálnu cenu – výlet 
do Bruselu pre celú triedu 
vybojovali Timea Somo-
rová z Gymnázia Trstená, 
Iveta Ratajská zo SZŠ Bra-
tislava-Petržalka a Andrea 
Miškocová z Gymnázia 
Humenné.                   (upr)

Vráťme knihy 
do škôl 

Fitnessland, Rovniankova 15
www.� tness-land.sk 

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

objednávky na tel. č.: 0915525462

Kombináciou infračerveného žiarenia 

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením
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Videotréningy varenia nakupovania, či návštevy u lekára – prak-
tické a užitočné zručnosti, ktoré mentálne znevýhodneným ľu-
ďom pomôžu uľahčiť každodenný život a dodajú im dávku zdravé-
ho sebavedomia v komunikácií s okolitým svetom. To sú výstupy 
projektu Pracovno-socializačného centra Impulz 
v Petržalke, ktorý začali v septembri 2013 
realizovať s občianskym združením Wellgiving. 

projektu sú klienti otvorenejší, 
aktívnejší v komunikácii s iný-
mi, a to je veľmi dobre. Okrem 
toho získali nových priateľov, 
s ktorými sa budú stretávať. 
Znamená to, že projekt bol jed-
noznačne úspešný.“ 

Sociálni pracovníci, speváci, 
výtvarníci, vysokoškolskí uči-

telia, hudobníci, podnikatelia 
– tí všetci prispeli k naplneniu 
nosnej idey projektu – budovať 
mosty medzi svetom bežnej 
spoločnosti a svetom mentálne 
znevýhodnených ľudí prostred-
níctvom vzdelávania, spoloč-
ných zážitkov, tvorby a vzájom-
ného spoznávania. 

A. Pekárová: „Aleš Zlocha, 
ktorý sa už 30 rokov venuje 
sviečkarstvu, priniesol do svieč-
karskej chránenej dielne Im-
pulzu nové techniky a postupy. 
Sám si vyskúšal celkom nové 
prostredie a príjemný zážitok 
je obojstranný, pre klientov aj 
pre neho. On i jeho manželka sa 
do Impulzu veľmi radi vracajú, 
lebo tu našli vnímavých ľudí a 
priateľské prostredie. Videotré-
ningy zas klienti nakrúcali s 
Nickom Kollárom a Danielom 
Rihákom, študentmi VŠMU, (D. 

Rihák má už za sebou niekoľ-
ko rokov profesionálnej práce v 
reklame). Aj pre nich bolo stret-
nutie s odlišným a veľmi ľud-
ským prostredím (oproti tomu v 
reklamnej brandži) obohacujú-
cim a verím, že ich spolupráca s 
Impulzom sa týmto nekončí.“

V spolupráci so zakladateľ-
kou jedálne Zdravíčko Gabikou 
Žlebekovou vznikla jedinečná 
kuchárska kniha. Dobrá vareš-
ka učí zrozumiteľným obrázko-
vým jazykom variť jednoduché, 
zdravé jedlá. Vznikla na zákla-
de pravidelných workshopov 
varenia v PSC Impulz pod jej 
vedením.

„Projekt mi priniesol veľa ra-
dosti a uspokojenia,“ prezradila 
Gabika Žlebeková. „Moja dcé-
ra Katka v roku 2000 po operá-
cii slepého čreva ostala „krivá“, 
má vykrivené stavce v krížovej 
časti. To mi radikálne zmeni-
lo život, súkromný i pracovný. 
Uvedomila som si, že každý z 
nás sa v okamžiku môže zme-
niť na znevýhodneného. Žia-
dala som Pána Boha o pomoc 
v ťažkých chvíľach, ale zároveň 
som cítila, že ak chcem dostať, 
musím aj dať. Mojou veľkou 
túžbou bolo vytvoriť chránenú 
dielňu, čo sa mi čiastočne po-
darilo, keď sme v Petržalke, v 
našej jedálni zdravej výživy za-
mestnávali hendikepovaných 
ľudí. Keď ma potom pozvali 
do projektu, prijala som to ako 
jednu z možností, ako pomôcť 
týmto ľuďom. Počas polročné-
ho kurzu varenia sme vyskú-
šali všetkých vyše 50 receptov, 

ktoré som napísala. 
Varili sme približne 
v dvojtýždňových in-
tervaloch.“
A sú teda klienti 

Impulzu už schop-
ní podľa tejto knižky 

variť samostatne? „Určite áno. 
Skôr je problém v tom, že im 
rodičia málo dôverujú, alebo 
ich príliš chránia a nepustia ich 
k tomu. Najmä baby boli skvelé 
a sama by som prijala, aby u nás
v jedálni pracovali. Zastali by 
tam hocijakú robotu, všetky sú 
také správne gazdiné. Preto by 
som chcela apelovať na rodičov, 
aby ich pustili k vareniu. Budú 
prekvapení, aké sú šikovné. Ja 
som na ne veľmi pyšná.“

Autorkou ilustrácií a grafi cké-
ho dizajnu knihy Dobrá vareška 
je, dnes už absolventka Vysokej 
školy výtvarných umení, Lucia 
Blanáriková, ktorá ju vytvorila a 
úspešne obhájila ako svoju dip-
lomovú prácu. Knižka bola do-
konca vyhodnotená ako jedna z 
najlepších absolventských prác 
v stredoeurópskej dizajnérskej 
súťaži krajín V4, ktorá sa konala 
v Poľsku. 

Všetky tri videotréningy sú 
ideálnou učebnou pomôckou 
pre všetkých ľudí so znevýhod-
nením, ktorí chcú žiť samostat-
nejší život. A žiť samostatnejší 
život znamená mať zamest-
nanie. Práve zamestnávaniu 
ľudí v chránených dielňach a 
podpore chránených dielní 
prostredníctvom vytvárania 
vzťahov s biznisom sa venuje 
projektový partner Wellgiving 
(Z dobrých rúk). Zabezpečenie 
fi nančnej stability je pre chrá-
nené dielne kľúčové. Je preto 
potešujúce, že už 45 fi riem na 
Slovensku splnilo kritériá na 
udelenie ocenenia Firma pria-
teľská k ľuďom so znevýhod-

nením a symbolu kampane 
Očko do siete.

Elena Bakošová z PSC Im-
pulz: „Projekt Spoločne za 
prijatie – za život bez znevý-
hodnenia prekročil naše očaká-
vania. Boli sme príjemne pre-
kvapení veľkým záujmom ľudí 
z rôznych oblastí spoločnosti, 
ktorých myšlienka stavania 
mostov medzi svetom väčšino-
vej spoločnosti a svetom ľudí 
so znevýhodnením oslovila, 
zapojili sa, a tak prispeli k jeho 
úspešnej realizácii. Potešujú-
ci bol najmä záujem mladých 
ľudí – študentov vysokých škôl. 
Aj vďaka nim sú na svete dva 
skvelé hmatateľné výstupy – už 
spomínané DVD s videotrénin-
gami a unikátna kuchárska 
kniha Dobrá vareška. Oba sú 
už v ponuke aj pre širšiu verej-
nosť a dostupné na objednávku 
na webstránke projektu: http://
spolocne.psc-impulz.sk/vy-
stupy/. Máme nádej, že projekt 
prispel aj k trvalej udržateľnos-
ti Pracovno-socializačného cen-
tra Impulz – základy sú pevné, 
máme na čom stavať. Ďakuje-
me všetkým, ktorí priložili ru-
ku k dielu, a najmä nórskemu 
fi nančnému mechanizmu, vďa-
ka ktorému sme projekt mohli 
realizovať.“ 

Zriaďovateľom Pracovno-
socializačného centra Impulz 
je Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím v 
Petržalke. PSC Impulz sa ve-
nuje rozvoju mentálne zne-
výhodnených dospelých ľudí 
už od roku 2001 a okrem re-
habilitačného strediska pre-
vádzkuje chránenú dielňu na 
výrobu darčekových predme-
tov, v ktorej niekoľkých z nich 
zamestnáva. 

Michaela Dobríková 
foto: PSC Impulz

Projekt Spoločne za prijatie 
– za život bez znevýhodnenia 
dosiahol oveľa viac ako si pred-
savzal,“ hovorí jeho garantka 
Mgr. Adriena Pekárová. „Cie-
ľom bolo získať niečo nielen na 
čas trvania projektu, ale čosi, 
čo zostane trvalou súčasťou 
úsilia Pracovno-socializačného 

centra Impulz a bude sa môcť 
rozvíjať do budúcnosti. Išlo 
o vzdelávanie, získavanie no-
vých skúseností živými forma-
mi. Vďaka projektu sa klienti 
učili zručnostiam, ktoré im po-
môžu stať sa samostatnejšími a 
menej odkázanými na svojich 
sprievodcov, pedagógov, rodičov. 
Varenie, nakupovanie, návšteva 
lekára... to všetko si vyskúšali 
na vlastnej koži a v reálnom 
prostredí počas nakrúcania vi-
deotréningov, kde boli sami her-
cami. To je spôsob, ako im na-
učené lepšie zostane v pamäti. 
Dostali reálne príležitosti, aby 
si tie situácie zažili na vlastnej 
koži. A to by si mali pamätať aj 
rodičia, že im treba tieto príleži-
tosti stále opakovane ponúkať, 
aby získané zručnosti nezabud-
li. Pre ľudí so znevýhodnením je 
to zvlášť dôležité. Práve vďaka 

Učenie na vlastnej koži je 
najefektívnejšie
projektu Pracovno-socializačného centra Impulz 

realizovať s občianskym združením Wellgiving. 

Rihák má už za sebou niekoľ-

ktoré som napísala. 
Varili sme približne 
v dvojtýždňových in-
tervaloch.“
A sú teda klienti 

Impulzu už schop-
ní podľa tejto knižky 

variť samostatne? 
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

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

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

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

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

VÝBER PROGRAMU
APRÍL 2015

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Web

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

ARTKINO ZA ZRKADLOM
Digitalizáciu tohto kina fi nančne podporil 
Audiovizuálny fond v rámci komplexného projektu,  
realizovaného vďaka fi nančnej podpore 
predsedu vlády Slovenskej republiky a
MČ Bratislava-Petržalka
KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK

DOM KULTÚRY LÚKY
piatky | 3 €                                              ticketportal

MUSIC CLUB
vystúpenia hudobných skupín 
10.04. | 19:30 | TRIO MELETTI 
17.04. | 19:30 | FLOATING PLANET 
24.04. | 19:30 | HIP-HOP NA LÚKACH vol. 4

11.04. | 20:00 | 3 € / 4 € *                     ticketportal

OLDIES PÁRTY - DJ KAROL

12. ,19. a 26.04. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečno-zábavné popoludnie 

25.04. | 8:30 | vstup voľný
SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA  AMATÉRSKYCH 
HUDOBNÝCH SKUPÍN

26.04. | 14:00 | 2 € 
NEBOJSA
rozprávka pre deti od 4 rokov - Divadlo Dadaboja 

29.04. | 19:00 | 2 €                                 ticketportal

CESTOVATEĽSKÝ KLUB  
THAJSKO a KAMBODŽA
fotografi e a prednáška R. HAJASTEKA

DETSKÁ SCÉNA 
utorky a štvrtky | 10:00 – 11:30 | 2 €
VÝTVARNÝ ATELIÉR 

CC CENTRUM
19.04. | 17:00 | 2 € dôchodcovia, študenti, 
ZŤP / 3 € 
MOMENTUM MUSICUM                                                
cyklus komorných koncertov
KRÁSNE MELÓDIE

10. – 24.04. | vstup voľný
OBRAZY SRDCA

30.04. – 22.05. | vstup voľný
SPÝTAJ SA VODY

PROGRAMY PRE DETI 
1.,8., 15., 22., 29.04. | 09:00 a 10:30 | 1 € | osoba
13., 20., 27.04. | 09:30 | 1 € | osoba
ČARBANIČKY     
kreslenie pre mamičky s deťmi 

9., 16., 23., 30.04. | 15:00 - 17:00 | 2,50 €
KERAMKO - LETOM SVETOM
keramické dielničky pre deti 
od 5 do 10 rokov
Projekt podporil Nadačný fond Telecom Nadácie Pontis

14., 21., 28.04. | 16:30 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY
tvorivé dielne pre deti od 3 rokov

17. 04. | 10:00 | 7 € (vrátane 5 € materiálu)   
MAMIČKÁREŇ 
detská herňa spojená s tvorivými aktivitami 
pre mamičky; ŠPERKUJEME SO ZDENKOU

24. 04. | 10:00 | 3 € (dieťa + mamička) 
VESELÉ ROZPRÁVKY PÁNA MRKVIČKU
čítané predstavenie plné zábavy a kreativity  

DETSKÉ NARODENINOVÉ PÁRTY
pre deti do 12 rokov
1 h | 15 € | animátor | 20 € | keramická, 
výtvarná dielňa, zábavné súťaže
termín dohodou na: 0903 398 545, 0917 711 090

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ
8.04. | 19:00 | 12 € / 13 € *                   ticketportal

FRAGILE
koncert slovenskej vokálnej skupiny

11.04. | 19:00 | 11 €/ 12 € * 
FIESTA DEL BAILE
tanečná akadémia BAILADORA a hostia

12.04. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
PERNÍKOVÁ CHALÚPKA - Divadlo pod hríbom

15.04. | 19:00 | 10 € / 12 € *                  ticketportal

LÁÁÁSKA
...je skutočne to, kvôli čomu sa oplatí zostať nažive
bláznivá komédia (L. BARILÍKOVÁ/ L. JAŠKOVÁ,  
M. MAJESKÝ, M. MŇAHONČÁK)

18.04. | 15:00 | 4 €
VRŤ SA DIEVČA   
krajská postupová súťaž a prehliadka DFS

19.04. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
ZABUDNUTÝ  ČERT - Divadlo na Predmestí 

21.04. | 15:00 | 3 €
NESTARNÚCE MELÓDIE
tanečno-zábavné popoludnie s DUO SERVUS

24.04. | 19:00 | 10 €                                  ticketportal

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
predstavujeme vám obec VELKÁ NAD VELIČKOU
Realizované s podporou MK SR a Nadácie Vladimíra Bajana

25.04. | 18:00 | 12 €
MY V LÚČNOM TÓNE
vystúpenie DFS LÚČKA - 30.výročie založenia súboru  

28.04. | 19:00 | 13 € / 14 € *                    ticketportal

FRANTIŠEK NEDVĚD A VOJTA NEDVĚD S KAPELOU
koncert 

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

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

KURZY, KRÚŽKY, ORGANIZOVANÉ PODUJATIA PRE MŠ, ZŠ, ŠKD A ĎALŠIE PODUJATIA NA WWW.KZP.SK

Partneri

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

5.05. | 17:00 | POP HIT 2015
fi nále 20. ročníka súťaže v populárnej piesni 

14.05. | 19:00 | KEBY VŠETKY BANDY SVETA
koncert skupiny BANDA a hostí

15.05. | 19:00 | EKONÓM
repríza programu k 45. výročiu FS

26.05. | 19:00 
KOMORNÁ OPERA BRATISLAVA A CREDANCE

29.05. | 19:00  
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU 
predstavujeme Vám mesto Detva

PRIPRAVUJEME V MÁJI V DK ZRKADLOVÝ HÁJ:
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Som celkom iná 
ako je seriálová Ema

zvykať, lebo v divadle bu-
deme oveľa dlhšie ako 
do ôsmej. Natáčanie mi 
našťastie vyšlo na ko- 
niec školského roku a 

väčšinu častí som nato-
čila cez letné prázdniny, 

takže zo školy som 
vymeškala veľ-

mi málo.

Sú ľu-
d i a , 
ktor í 

sa nikdy ne-
vedia rozhodnúť. 

Ty si sa pre herectvo 
rozhodla definitívne?

V tomto mám jasno 
už veľmi dlho. Herec-
tvu sa chcem venovať 
definitívne. Je to skve-
lá profesia, pri ktorej 
musíte byť stále na 
nohách. Nemohla by 

som mať zamestnanie, 
pri ktorom by som celý 
deň sedela pri počítači, 
každý deň riešila tie is-
té problémy. Na herec-
tve sa mi páči jeho rôz-
norodosť. Jeden večer 
môžem hrať v divadle 
prezidentku, druhý sa 
môžem vrátiť do minu-
lého storočia a tretí ve-
čer môžem byť dokon-
ca princezná. Nastúpila 
som na konzervatórium 
s cieľom - raz sa určite 
stanem herečkou.

Dalo ti herectvo to, čo si od ne-
ho očakávala?

Dalo, dalo mi naozaj veľa. Skú-
sila som si herectvo pred kame-
rou, ktoré sa líši od toho diva-
delného. Mám nové skúsenosti, 
spoznala som veľa nových ľudí, 
veľa som sa od nich naučila. Urči-
te ma tieto poznania posunuli ďa-
lej a už teraz sa teším, verím a dú-
fam, že prídu ďalšie príležitosti.

Kto najviac ovplyvnil tvoje roz-
hodnutie byť herečkou?

Hlavne mama, ktorá so mnou 
a mojou sestrou chodila do di-
vadiel, už keď sme boli malič-
ké. Viedla nás kultúrnym sme-
rom a prihlásila na divadelné 
krúžky. Veľmi sa nám to páčilo  
a naďalej sa navzájom podporuje-
me. Sestra teraz študuje herectvo 
v Londýne,  ja na Slovensku, stá-
le si pomáhame a podporujeme  
v divadelnej i filmovej činnosti.

Zhováral sa Ján Debnár

V súčasnosti študuje druhý 
rok herectvo na bratislav-

skom konzervatóriu. Okrem he-
rectva sa intenzívne venuje spe-
vu a tancu. Láska k herectvu ju 
pritiahla už ako šesťročné diev- 
čatko do divadla Alkana, bo-
la členkou Detskej rozhlaso-
vej dramatickej družiny, odkiaľ 
sa dostala až k dabingu. Navšte-
vovala Muzikálovú akadémiu  
v divadle Nová scéna, pôsobila  
v divadle Ludus a teraz je aj člen-
kou obnovenej Komornej ope-
ry Bratislava. Narodila sa v tom-
to meste a veľmi rada sa vracia  
k starým rodičom v dedinke pri 
Topoľčanoch. 

Ako si sa dostala do seriálu Taj-
né životy?

Vlani v marci som bola na 
konkurze, kde okrem mňa bolo 
veľa ďalších dievčat, všetky star-
šie ako ja. Po dvoch týždňoch mi 
zavolali, že som tá, ktorú si vy-
brali do seriálu. Bola som veľmi 
šťastná, hlavne preto, že doteraz 
sa mi nenaskytla takáto skvelá 
príležitosť.

V spomínanom seriáli hráš 
Emu Krajčovičovú. Čo máte ty 
a tvoja postava spoločné?

Spoločné nemáme vôbec nič. 
Som presný opak Emy, aj preto 
sa mi táto rola od začiatku veľ-
mi zapáčila. To, že som ako 15-
ročná hrala 18-ročnú dievčinu, 
bola pre mňa výzva. Okrem to-
ho som predtým, ako som išla 
na pľac, strávila dvadsať minút 
v maskérni, kde mi maľovali na 
oči čierne linky, lakovali nechty 
na čierno, dávali do nosa falošný 
piercing, obliekali do kožených a 
potrhaných vecí. Priznám sa, ni-
kdy predtým som tak nevyzerala, 
ani som samú seba nespoznáva-
la. Dokonca ani herci, s ktorými 
som hrala takto zamaskovaná, 
ma nepoznali. 

Musela si v seriáli skúšať niečo, 
čo vo svojom súkromnom živo-
te nerobíš?

Ako som hovorila, Ema je pra-
vým opakom mňa, takže veľa ve-

cí, ktoré 
som 
r o -
bila pri 
natáčaní, som 
nikdy nerobila. Na-
príklad pri natáča-
ní s Gabikou Mar-
cinkovou som 
musela fajčiť i na-
priek tomu, že  
v súkromnom 
živote nefaj-
čím. To som 
povedala aj 
výrobnému štá-
bu, takže ma 
pred ostrou mu-
seli učiť, ako sa 
zapaľujú a faj-
čia cigarety. 
Bol to aj pre 
nich vtipný 
zážitok, pre-
tože sa na mne 
všetci dob-
re zabávali. To 
nie je však je-
diná vec, kto-
rú som v se-
riáli robila a 
v súkromnom živote nerobím. 
Napríklad sa nestretávam s taký-
mi partiami ľudí, nekradnem, nie 
som zlá a drzá ako Ema. 

S kým si spomedzi hercov rozu-
mieš najviac?

Musím povedať, že všetci her-
ci boli veľmi milí a priateľskí. 
Všetci, aj režisér, brali ohľad na 
to, že som začínajúca herečka. 
Vždy, keď sa dalo, mi pomohli  
a cítila som sa medzi nimi veľmi 
dobre. Najviac som si asi rozu-
mela s Lenkou Košickou, ktorá 
hrá v seriáli moju mamu, veľmi 
mi prirástla k srdcu aj preto, že 
som s ňou točila najčastejšie.

Stíhala si natáčanie popri ško-
le, alebo si musela veľa vymeš-
kávať?

Moja škola je veľmi náročná. 
Niektoré dni som v škole od ôs-
mej ráno do ôsmej večer, čo je 
veľmi vyčerpávajúce. Naši pro-
fesori nám hovoria, že si máme 

Týždeň v knižnici
Od 23. do 28. marca, v Týždni slovenských 
knižníc, môžu čitatelia získať bezplatné člen-
stvo v ktorejkoľvek z petržalských knižníc, 
alebo vrátiť zabudnutú knihu bez pokuty. 

Jarný maratón s knihou je tradičným marcovým podu-
jatím bratislavských knižníc a Malokarpatskej knižnice 

v Pezinku. Jeho 9. ročník si pripomenieme aj v petržalskej 
knižnici v pondelok 23. marca. Ako jediná knižnica orga-
nizujeme toto podujatie až na dvoch pobočkách -  na 
Prokofievovej 5 a Turnianskej 10. Naším hosťom bude 
spisovateľ Juraj Šebesta, autor knihy Keď sa pes smeje a 
Venushha alebo Ťažký týždeň. Za knihu Keď sa pes smeje 
bol Juraj Šebesta ocenený aj zápisom na Čestnú listinu 
IBBY ( Medzinárodná únia pre detskú knihu ). Spolu s ním 
príde aj jeho dcéra Kamila Šebestová, ktorá napísala svo-
ju generačnú výpoveď – román Generácia My. Stretnutia  
s autormi, ktoré budú spojené aj s autogramiádou budú 
23. marca o 9.00 h na pobočke Prokofievova 5, a v ten istý 
deň o 11.00 h na pobočke Turnianska 10.                  (tod)

Súťažná prehliadka amatérskych hudobných 
skupín sa uskutoční  v sobotu 25. apríla v DK 
Lúky na Vígľašskej ulici č.1 od 8.30 h.

Zúčastniť sa na prehliadke amatérskych hudobných 
skupín môžu len tie kapely, ktoré ešte nevydali album. 

Počet súťažiacich je limitovaný a prednosť majú skupiny 
pôsobiace na území Petržalky. Skupiny majú na prezen-
táciu 20 minút vrátane nazvučenia a ich vystúpenie musí 
pôsobiť profesionálne.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20. 4. na e-mail:  
dkl@kzp.sk, prípadne osobne v DK Lúky, Vígľašská 1, 
Bratislava. Bližšie informácie na tel. č.: 63 835 404,  
63 835400,

Víťaz prehliadky vystúpi v rámci Galaprogramu Dní 
Petržalky. Tento rok to bude 13. júna na dostihovej dráhe  
v Petržalke.                    (upr)

Už 23. ročník festivalu Livin‘ Blues predstaví 
21. marca v DK Lúky poriadnu zmes auten-
tického a moderného. 
The Butchers zavedie poslucháčov do raných čias rock& 
rollu poškvrneného drsným bluesovým prejavom. Tás- 
ler Pufo Band poteší priaznivcov našej bigbítovej hudby. 
Bardejovský East Beat zase nabudí priaznivcov Erica Clap-
tona, B. B. Kinga či Jimmyho Hendrixa. Po dlhých siedmich 
rokoch sa na Livin´Blues predstaví náš najvýznamnejší 
džezový spevák Peter Lipa. Zo zadymených bostonských 
klubov k nám príde americké trio Sugar Blood Jinx. 

Festival Livin´Blues otvorí svoje brány otvorí už o 16.30 h, 
keď si budú môcť návštevníci pozrieť výstavu fotografií 
Zory Líškovej a rámovaných konštrukcií Paľa Sojku či film 
Michala Šufliarskeho: Potláčané artefakty.

(upr)

K U LT ú r a

Martina Tomanová patrí do skupiny 
mladých začínajúcich herečiek. Aj napriek 
skutočnosti, že má iba 16 rokov, hrá 
v úspešnom seriáli RTVS.

Súťažná prehliadka 
amatérskych hudobných skupín 

Livin‘ Blues
opäť plný kvality
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Pre čistotu na žobrotu?
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

Pred niekoľkými dňami sme si so susedou vymenili názory, povadili sme sa kvôli čistote 
na schodisku. Pokiaľ viem, schodisko patrí všetkým, a tak by sme sa mali všetci starať, 
aby bolo čisté a nenechávali po sebe pri vynášaní vypadnuté smeti z koša. Keď som pani 
magistru, ktorá si myslí, že nad ňu niet, upozornila na jej povinnosti, rozčúlila sa, že pre-
čo sa do nej starám a že som škriepna ženská, ktorá v dome robí namiesto správcu poli-
cajta a do každého zapára. Vraj ak takto budem do nej či iných susedov zabŕdať, postará 
sa o to, aby mi súd zobral vlastný byt. Je niečo také vôbec možné, aby človeku vzali to, čo 
mu právom roky patrí, aby som sa za to, že chcem, aby bol dom čistý, dostala na žobro-
tu? Toto mi napísal syn, lebo sa bojím jej pomsty. Ďakujem za odpoveď.

Alex (gmail.com) 

Práva a povinnosti súvisiace  
s vlastníctvom bytu upravuje naj-
mä Ústava SR, občiansky zákon-
ník a zákon o vlastníctve bytov  
a nebytových priestorov. Vlastníc-
ke práva všetkých subjektov sú 
si rovnocenné a práve preto sú  
v určitej miere aj limitované.   

Využívaním vlastníckeho prá-
va vlastník bytu a nebytového 
priestoru nesmie narušiť pokojné 

využívanie vlastníckeho práva 
inému, čo sa v plnej miere preja-
vuje aj pri susedských vzťahoch 
najmä, ale nielen, v bytových 
domoch. Podľa ustanovenia § 
11 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z.  
o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v platnom znení, ak 
vlastník bytu alebo nebytového 
priestoru v dome svojím konaním 
zasahuje do výkonu vlastníckeho 

práva ostatných vlastníkov bytov 
alebo nebytových priestorov tak, 
že obmedzuje alebo znemožňu-
je výkon vlastníckeho práva tým, 
že hrubo poškodzuje byt alebo 
nebytový priestor, spoločné časti 
domu, spoločné zariadenia domu, 
spoločné nebytové priestory, prí-
slušenstvo, alebo narušuje pokoj-
né bývanie ostatných vlastníkov 
bytov, ohrozuje bezpečnosť, ale-

bo porušuje dobré mravy v dome 
či neplní povinnosti uložené 
rozhodnutím súdu, môže súd na 
návrh spoločenstva alebo niekto-
rého vlastníka bytu či nebytové-
ho priestoru rozhodnúť o predaji 
bytu. Nariadenie predaja bytu 
rozhodnutím súdu je krajným 
zásahom do vlastníckych práv, z 
ktorých vyplývajú mnohé dôsled-
ky. Skôr ako sa k takémuto kroku 

oprávnené osoby rozhodnú, je 
potrebné posúdiť, či je k dispozícií 
dostatok relevantných dôkazov, 
ktoré preukazujú odôvodnenosť 
návrhu. Susedské spory o čistotu 
schodiska, vzájomné urážky a rôz-
ne, viac či menej rafinované prie-
ky, nie sú dostatočným dôvodom, 
aby súd nariadil predaj bytu. 

V prípade opakovaných ziste- 
ní znečistených spoločných pries- 
torov vášho domu, upozornite 
správcu domu, ktorý má zákonom 
a zmluvou o výkone správy povin-
nosť zabezpečovať všetky činnos-
ti potrebné na riadny výkon sprá-
vy domu. Iniciatíva jednotlivca 
je chvályhodná, ale už naši starkí 
mali príslovie - bez volania nechy-
taj sa cudzej roboty. Keď už pre nič 
iné, tak pre pokoj v dome.

podľa § 25a musíte vašu zmluvu 
o výkone správy mať upravenú  
v súlade s príslušnými paragrafmi 
zákona, nakoľko citované ustano-
venie je kategorickým určením 
vo vzťahu k vyššie spomenutým 
zmluvám bez možnosti obmeny 
alebo vylúčenia jeho zaväzujúce-
ho účinku dohodou zmluvných 
strán. Doplnené pravidlo tvorby 
fondu prevádzky, údržby a opráv, 
je obligatórne, takže vlastníci by-
tov a nebytových priestorov v do- 
me musia pri určení preddav-
kov do fondu prevádzky, údržby  
a opráv zohľadniť mieru využíva-
nia spoločných častí a spoločných 
zariadení domu vlastníkmi neby-
tových priestorov a garáží. Posúdiť 
mieru a rozhodnúť akou sumou 
v takýchto prípadoch prispievať 
do predmetného fondu by mali 
vlastníci bytov a nebytových 
priestorov v zmysle § 10 ods. 1 tak, 
aby pokryli všetky predpokladané 
náklady vrátane záväzkov, ktoré 
im vyplývajú z údržby alebo ob-
novy ich bytového domu. Prob-
lémom je, že zákon neupravuje 
spôsob, akým sa má miera využí-
vania týchto priestorov premiet-
nuť do finančného vyjadrenia. Na 
základe povedaného odporúčam 
kontaktovať vášho zmluvného 
správcu a záležitosť riešiť v zmysle 
zákona a zmluvy o výkone správy. 
Pri zohľadňovaní miery využívania 
spoločných častí domu a úprave 
výšky preddavkov do fondu pre-
vádzky, údržby a opráv, je potreb-
né postupovať bez emócií a s ci-
tom pre objektívne rozhodnutie.

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

Protirečivý paragraf
Na odstránenie systémových porúch sme si vzali bankový 
úver. Pred podpisom zmluvy sme na schôdzi odsúhlasili 
navýšenie platieb do fondu opráv, aby nám úver banka 
schválila. Za úver ručíme fondom opráv. V našom byto-
vom dome máme nebytový priestor vo vlastníctve fyzic-
kej osoby. Pán nás oslovil so žiadosťou o zníženie platby 
do fondu opráv, pričom sa odvoláva na poslednú novelu 
zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, kon-
krétne na § 25a. Neviem, ako si tento paragraf vysvetliť. 
Mám to chápať tak, že uzavretú zmluvu s bankou a súhlas 
so zmluvnými podmienkami akože ruší? Je nadradený 
nad všetko, aj keď sme čerpanie úveru a nutnosť navý-
šenia do fondu opráv schválili hlasovaním a bola spísaná  
zápisnica? Vlastník nebytového priestoru sa vyjadril, že 
ak mu nebude znížený príspevok do fondu opráv bude 
si požadované zníženie vymáhať súdnou cestou. Prosím  
o pomoc pri riešení nášho problému. 

Mária K., zástupca vlastníkov bytového domu

Aktuálnu novelu zákona č. 
182/1993 Z. z. o vlastníctve by-
tov a nebytových priestorov  
v platnom znení (ďalej len „zá-
kon“), ktorá nadobudla účinnosť 
1. 10. 2014, poznáme pod číslom 
205 z roku 2014 (ďalej len „nove-
la“).  Novela na konci § 10 ods. 1 
pripája vetu, citujem: „Pri určení 
preddavkov do fondu prevádzky, 
údržby a opráv sú vlastníci bytov 
a nebytových priestorov v dome 
povinní zohľadniť mieru využí-
vania spoločných častí domu  
a spoločných zariadení domu 
vlastníkmi nebytových priestorov 
a garáží v dome.“ Pre pochopenie 
nasledujúcich riadkov zdôrazňu-
jem zákonnú povinnosť vlastní-
kov rešpektovať diferencovanú 

mieru využívania spoločných čas-
tí a spoločných zariadení v dome. 

Dodatok k citovanému usta-
noveniu sa stal jablkom sváru 
mnohých vlastníkov bytov a ne-
bytových priestorov, ktorí zmlu-
vu o spoločenstve alebo zmluvu  
o výkone správy uzavreli pred 
prijatím predmetnej novely. 
Dovtedy platilo a predpokladám, 
že tak je to aj vo vašej zmluve 
(ak ste nepostupovali v zmysle 
§ 10 ods. 6 zákona), že vlastníci 
bytov a nebytových priestorov 
v dome vykonávajú úhrady do 
fondu prevádzky, údržby a opráv 
podľa veľkosti spoluvlastníckeho 
podielu. V prípade ak je súčasťou 
bytu balkón, lodžia alebo terasa, 
na účely tvorby fondu prevádzky, 

údržby a opráv domu sa zaratúva 
do veľkosti spoluvlastníckeho po-
dielu 25 % z podlahovej plochy 
balkóna, lodžie alebo terasy. No-
voprijatá úprava princípu tvorby 
fondu prevádzky, údržby a opráv 
vychádza z domnienky, že vlastní-
ci nebytových priestorov a garáží 
v bytovom dome nevyužívajú, 
alebo len v malej miere využívajú, 
všetky spoločné časti a spoloč-
né zariadenia bytového domu  
a preto, aby bol spravodlivý prí-
stup k všetkým vlastníkom bytov 
a/alebo nebytových priestorov, je 
potrebné príspevky diferencovať 
na základe zohľadnenia miery 
využívania týchto priestorov. Má 
to logiku, napríklad majiteľ garáže, 
ktorý v dome nebýva, asi nevyu-
žíva kočikáreň, schodisko alebo 
sušiareň. Kritici sporného dodatku 
zákona však oprávnene namieta-
jú, že základy domu, strechu, vo-
dovodné prípojky atď. už vlastník 
nebytového priestoru v bytovom 
dome potrebuje a využíva ich; sú, 
okrem iného, súčasťou spoluvlast-
níckeho podielu na spoločnom 
zariadení a spoločných častiach 
bytového domu. 

Riešenie je na vlastníkoch bytov 
a nebytových priestorov, ktorým 
zákonodarca novelou prakticky 
určuje zákonnú povinnosť bez 
prechodného obdobia. V prípade, 
ak zmluva o výkone správy alebo 
zmluva o spoločenstve upravuje 
právne vzťahy inak ako to usta-
novuje zákon, uplatnia sa na tieto 
právne vzťahy ustanovenia tohto 
zákona. Po slovensky povedané, 

Ivana (chello.sk):  
Zamestnanec má po splne-
ní zákonných podmienok 
nárok na dávku garančné-
ho poistenia, ak sa jeho za-
mestnávateľ stal platobne 
neschopný a nemôže uspo-
kojiť nároky tohto zamest-
nanca, medzi ktoré, okrem 
iných patrí v zmysle § 102 
ods.1 písm. l) aj náhrada 
mzdy za dovolenku, na kto-
rú vznikol nárok počas ka-
lendárneho roku, v ktorom 
vznikla platobná neschop-
nosť zamestnávateľa, ako aj 
za predchádzajúci kalendár-
ny rok. Podrobné informácie 
získate na príslušnej poboč-
ke Sociálnej poisťovne. 
Blažena K. (zoznam.sk): 
Kladiete viac vzájomne ne-
súvisiacich otázok. Ak ide 
o vec, ktorá sa vás dotýka, 
adresujte ich súdnemu ko-
misárovi, ktorý dedičstvo 
prerokúva. V prípade ak ne-
existujú oprávnení dediči, 
je účastníkom konania o 
dedičstve štát. Opravným 
prostriedkom proti Osved-
čeniu o dedičstve je v zmysle 
príslušných ustanovení ob-
čianskeho súdneho poriad-
ku žiadosť o pokračovanie  
v konaní o dedičstve. Tú 
môže účastník podať prí-
slušnému súdu do 15 dní od 
prevzatia osvedčenia o de- 
dičstve. Včas podanou žia-
dosťou osvedčenie o dedič-
stve stráca platnosť a súd 
pokračuje v konaní bez 
ohľadu na jeho vydanie.

 Jednou vetou
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Ktovie, či jeho susedia z 
Iľjušinovej 12 vedia, aký 

je úspešný. Vlani sa okrem 
iného stal majstrom strednej 
Európy v autoslalome. „Celý 
seriál pozostával zo sied-
mich pretekov a to Prešov, 
Přerov a Zlín Kakucsring a 

Hungaroring (MR), Teesdorf 
a Linz (Rakúsko). Štartoval 
som v skupine ISPC (upravo-
vané produkčné vozidlá) na 
vozidle Renault Twingo RS-
Cup. Podarilo sa mi získať 
najväčší počet bodov a vyhrať 
tak skupinu, čím som sa stal 

majstrom strednej Európy. 
Slávnostné vyhlásenie výsled-
kov sa koná každý rok vždy 
v inej členskej krajine FIA CEZ 
(Federation Internationale de 
Automobile – Central Euro-
pe Zone). Tentoraz sa konalo 
v Prahe a zúčastnil sa na ňom 

osobne aj prezident FIA Jean 
Todt, ktorý sa mi aj podpísal 
na moju trofej,“ hrdo vysvetľu-
je Miro Baláž.

Vlani zožal úspech v auto-
slalome aj v domácich maj-
strovstvách SR, kde zvíťazil 
v skupine vozidiel do 1 600 
ccm a stal sa vicemajstrom SR 
v absolútnom poradí (bez roz-
dielu skupín). Motoristické-
mu športu sa venuje od roku 
2008. V rokoch 2010 a 2011 
bol majstrom SR v pretekoch 
automobilov do vrchu jazdcov 
amatérov víťazstvom v se-
riáli Tatry Donau Cup v trie-

de S-1600. V roku 2010 dostal 
licenciu na disciplínu auto-
slalom, kde dosiahol mnohé 
úspechy, tým najväčším zatiaľ 
je už spomínané prvenstvo na 
stredoeurópskom šampionáte. 

„Nemám žiadnych sponzo-
rov, s výnimkou morálnej a 
symbolickej fi nančnej podpo-
ry (200 eur) členskej základne 
APVV (Asociácia policajtov 
vo výslužbe) Bratislava 5. Re-
klama na aute PRORACING 
je tiež zadarmo. Má ju na 
znak úcty otca šéfa pretekár-
skeho teamu PRORACING 
JUDr. Ivana Friedla, ktorý 
ako „lietajúci advokát“ (pre-
tekal na formule EASTER), 
bol mojím vzorom,“ hovorí 
o neľahkej situácii v tomto od-
vetví Miro Baláž. 

(sv)
foto: archív Mira Baláža

Celý život prežil v autách a s autami. Vozil najvyšších ústav-
ných činiteľov, dokonca aj prezidenta. Potom ho však choro-
ba poslala do výsluhového dôchodku. Po zotavení mu však 
volant začal chýbať, tak sa s podporou rodiny a priateľov za 
volant vrátil. Ako pretekár Miro Baláž, prezývaný Iceman. 

Majster 
volantu 

Víziou Moonlight campu je uvádzanie zmysluplných dlhodo-
bých projektov do života - od nápadu cez logistiku, realizáciu až 
po delegovanie úloh a zodpovednosti. Tento rok realizujeme už 
štvrtý ročník nášho projektu Na palube jednorožca.

Na palube jednorožca  

Skúsenosť spojená s tým-
to projektom nás napĺňa 

presvedčením, že kvalitný 
a zmysluplný projekt má veľ-
ké šance pokračovať.

Pokiaľ ide o fi nancovanie 
našich projektov, máme sna-
hu sa obklopovať dlhodobý-
mi partnermi, no začiatky sú 
ťažké. Je to čoraz náročnejšie 
nájsť ľudí, ktorí MAJÚ srdieč-
ko a aj MOŽNOSTI fi nančne 
takéto, podľa nás zmysluplné, 
projekty podporiť. Moon-
light camp už teraz pravidelne 
podporuje práve mestská časť  
Petržalka, starosta Vladimír 
Bajan prevzal už po štvrtýkrát 
nad projektom záštitu. 

Nadané deti zo sociálne zne-
výhodneného prostredia nie-
len integrujeme do prostredia 
„zdravého“, no počas školského 
roku absolvujú aj niektorý zo 
štyroch kurzov - herectva, hip-
hopu, kreativity a sebazáchovy. 
Súčasťou celého projektu je 

nádhernou prírodou. Dozve-
deli sme sa, ako sa vyrábali a 
vyrábajú peniažky v mincovni, 
či ako sa vodička z prameňa 
dostane až do domu. Na záver 
boli aj trošku slzičky, no kde sa 
niečo končí, iné sa začína. Tak 
je to aj s nami, začíname pri-

aj sústredenie počas jarných 
prázdnin. Tento rok sme boli 
v strede Európy, na Krahuliach 
pri Kremnici. Šesť dní plných 
zábavy, smiechu, radosti a po-
znania ubehlo veľmi rýchlo. 
Sánkovačka, guľovačka, množ-
stvo hier a parádne prechádzky 

pravovať akciu MDD - Na pa-
lube jednorožca, ktorá je tiež 
súčasťou projektu a bude sa 
konať v nedeľu 31. mája v areá-
li Auparku a Sade Janka Kráľa. 
Už teraz sa na vás tešíme. 

Váš Moonlight camp
foto: Moonlight camp

Aj tu som Petržalčankou! Barbara, Rostock, Nemecko
foto: Natália Murat-Oravcová
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HC má prvý mečbal!

Trénujú na olympiádu 

Škola sa už 12 rokov zú-
častňuje na  Letných sve-

tových špeciálnych olympiá-
dach v tomto športe. Keďže 
i tento rok sa pripravujú na 
olympiádu do Los Angeles 
(školu budú zastupovať Erika 
Szepeová a František Rigo), 
intenzívne trénujú. A v rámci 
spolupráce medzi bratislav-
skými špeciálnymi školami 
prizvali žiakov z Dúbravky 
(ŠZŠ J. V. Dolinského) a Staré-
ho Mesta (ŠZŠ Karpatská) na 
jarný  turnaj o putovný pohár 
v bocce. 

Celé podujatie mala pod 
palcom učiteľka domácich 
Mária Králiková, ktorá je prie-
kopníčkou tohto športu u nás. 
Keď školu pred 12 rokmi oslo-
vili s pozvaním na špeciálnu 
olympiádu v bocce do Ríma, 
nezľakla sa, naštudovala si 
pravidlá hry a začala so žiakmi 
trénovať. A hneď na prvý raz 
priniesli domov zlatú medailu. 
Ako prezradila, bolo to vďaka 
tomu, že medzi zápasmi po-
zorne sledovali ostatné druž-
stvá a učili sa za pochodu. Od-

vtedy sa škola úspešne na tejto 
letnej olympiády zúčastňuje 
každý rok. Vďaka tomu jej žiaci 
už navštívili aj Šanghaj, Atény a 
minulý rok Brusel.

Pravidlá bocce sú ľahko po-
chopiteľné, súťažia vždy dve 
družstvá na ihrisku 18x3met-
re. Každé má k dispozícii 4 
gule, pre každého hráča jed-
nu. Družstvo, ktoré začína, 
musí do určenej časti ihriska 
umiestniť (vhodiť) malú bielu 
guľu (joing), zvanú prasiatko. 
Hráči sa potom snažia doho-
diť, či skôr dokotúľať, svoje 
gule čo najbližšie k prasiatku. 
To družstvo, ktoré má pri ňom 
väčší počet gúľ, vyhralo. Keďže 
na ŠZŠ Žehrianska sa tomuto 
športu venujú intenzívne, nie 
je prekvapením, že dve druž-
stvá domácich získali prvé dve 
priečky a za nimi sa usmiestnili 
ŠZŠ Karpsatská a napokon ŠZŠ 
J. V. Dolinského.  My hráčom zo 
Žehrianskej prajeme rovnako 
suverénne víťazstvo aj v lete 
v Los Angeles.

Michaela Dobríková
foto: autorka

Správny postoj, pevná ruka, odhad 
vzdialenosti a trochu taktizovania – to sú 
predpoklady, aby ste sa stali úspešným 
hráčom bocce. Svoje o tom vedia žiaci 
petržalskej Základnej špeciálnej školy na 
Žehrianskej ulici. 

Hokejistky HC Petr-
žalka 2010 zvíťazili v 

obidvoch zápasoch fi nále 
ženskej najvyššej slovenskej 
súťaže na ľade Spišskej Novej 
Vsi v sobotu 2:1 po predĺžení 
a v nedeľu tiež po predĺžení 
3:2. V prvom súboji v 70. min 
dosiahla víťazný gól vo vlast-
nom oslabení skúsená har-
covníčka Jana Kapustová po 
rýchlom rozohraní brankár-
ky Zuzany Tomčíkovej. Jed-
notka Petržalky bola veľkou 
oporou svojho tímu, v so-
botu mala 32 úspešných zá-
krokov. V nedeľu, v 65. min.,
dosiahla rozhodujúci gól 
Nikoleta Celarová. Finále 
sa hrá na tri víťazstvá, tretí 
duel je na programe v sobo-
tu 21. marca od 16.h v petr-
žalskom Ovsišti. Pokiaľ ho 

HC vyhrá, stane sa majstrom 
Slovenska!  

Výsledky - fi nále I. hoke-
jovej ligy žien (hrá sa na 3 
víťazstvá): 
HC Spišská Nová Ves - HC 
Petržalka 2010 1:2 po predĺ-
žení (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1) . Góly: 
33. Findurová (Sroková, Su-
ráková) - 29. Kapustová, 70. 
Kapustová (Tomčíková).

HC Spišská Nová Ves - HC 
Petržalka 2010 2:3 po predĺ-
žení (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1) - stav 
série: 0:2. Góly: 35. Csiszéro-
vá (Suráková), 53. Mikesko-
vá (Sroková, Suráková) - 28. 
Novotná (Vonková), 34. No-
votná (Čerňanová), 65. Cela-
rová (Vanerková).

(mv)

 

 

 

HOKEJOVÉ FINÁLE EXTRALIGY ! 

HC Petržalka 2010 
vs.   

HC Spišská Nová Ves 

 sobota 21.3.2015 o 14.00 h 

 nedeľa 22.3.2015 o 14.00 h 

 

zimný štadión HC Petržalka 2010 

          M.C.Sklodowskej 1/A,  Ovsište 

           

Príďte povzbudiť 
Petržalské Panterky na  
ceste za majstrovským 

titulom! 

Vstup voľný! 

 

www.hcpetrzalka.sk 

Základné kolá 
aj v Petržalke 

V tomto mesiaci sa roz-
behol už 17. ročník 

MCDONALDS CUP, školská 
súťaž žiakov 1. stupňa zá-
kladných škôl v minifut-
bale. Jeho organizátorom 
sú Okresný úrad Bratislava, 
odbor školstva a Bratislav-
ský futbalový zväz. Gene-
rálnym partnerom je Mc-
Donalds SR. Prihlásených je 
celkove 75 škôl a družstvá 
odohrajú súťaž nasledov-
ným systémom: základné 
kolá, obvodné kolá – od 
13. 4. do 17. 4., krajské kolo 
4. 5. na štadióne ŠKP Inter 
Dúbravka BA a celosloven-
ské � nále je na programe 
26. a 27. 5, zatiaľ jeho miesto 
ešte nie je určené. Štartujú 
žiaci 1. stupňa základných 
škôl, narodení od 1. 9. 2004 
do 31.8. 2008. V Petržalke 
sa základné kolá odohrajú 
v skupinách A, B a C. Skupi-
na A – 19.3. UT Holíčska, 
hrací čas 2x15 minút. 
0 9.00 h Holíčska – Beňa-
dická, o 9.30 h Tupolevova 
– Proko� evova, o 10.00 h 
Beňadická – Proko� evova, 
o 10.30 h Holíčska – Tupo-
levova, o 11.00 h Tupole-
vova – Beňadická, o 11.30 
h Holíčska – Proko� evova. 
Skupina B – 19.3. UT Ges-
sayova. O 9.00 h Gessayova 
– Dudova, o 9.25 h Pankú-
chova - Černyševského, 
o 9.50 h Gessayova – Det-
vianska, o 10.15 h Dudova – 
Pankúchova, o 10.40 h Čer-
nyševského – Detvianska, 
o 11.05 h Gessayova – Pan-
kúchova, o 11.30 h Dudova 
- Detvianska, o 11.55 h Čer-
nyševského - Gessayova, 
o 12.30 h Pankúchova – Det-
vianska, o 12.55 h Dudova - 
Černyševského . Skupina 
C – 20.3. UT Budatínska. 
O 9.00 h Turnianska - Trnko-
vá , o 9.30 h Lachova - Nobe-
lovo nám., o 10.00 h Trnková 
- Nobelovo nám., o 10.30 
h Turnianska - Lachova, 
o 11.00 h Lachova – Trnková, 
o 11.30 h Turnianska - Nobe-
lovo nám. Do obvodného 
kola postupujú prvé dve 
družstvá z každej skupiny.

(mv) 
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ný terén bol ich výhodou. Roz-
hodcovia mi hetrik síce nedo-
priali, ale rozhodujúce je, že 
uznali náš tretí gól. Myslím, 
že diváci mohli byť na úvod 
sezóny s predvedeným výko-
nom aj výsledkom spokojní.“ 
Emil Stranianek, asistent tré-
nera: „Zápas sme mali po celý 
čas pod kontrolou. Chlapcov 
musím pochváliť. Na úvod 
sezóny podali dobrý, kolektív-
ny, vyrovnaný výkon. Škoda 

Víťazstvo FC PETRŽALKA akadémia 

Aj napriek zimnej prestáv-
ke a chladnému počasiu 

sa diváci mali na čo pozerať. 
Hlad po lopte a góloch hrá-
čom oboch mužstiev nechý-
bal. 

ŠK Krasňany – FC PETR-
ŽALKA akadémia 
1:3 (0:2)
Góly za FCPA: Strelec 2, 
Medveď
Zostava FCPA: Vereš – Ora-
binec, Karnas, Lavrinčík, 
Majdák - G. Allakaj, Obšitník, 
Uhlík, Martiny – Kalina, Stre-
lec ( 58 min. Medveď/Karnas, 
61. min. Radič/G. Allakaj,  
70. min. Š. Allakaj/Martiny).
V petržalskom drese nastúpili 
v obrannej línii aj dvaja “novi-
ci” Orabinec a Karnas, ktorí už 
jej dres v minulosti obliekali. 
To, čo sa od nich očakávalo, aj 
naplnili. Po opatrnom začiat-
ku hra dostala tempo, útoky 
sa prelínali na oboch stranách 
a prišla aj prvá veľká šanca 
Uhlíka, ktorý v dobrej pozícii 
z pár metrov prestrelil. Aj do-
máci niekoľkokrát pohrozili, 
ale brankár Vereš skvelými zá-
krokmi nepustil loptu za svoj 
chrbát. Po prvej štvrťhodin-

ke dostala Petržalka hru pod 
svoju kontrolu. Obrana pod 
taktovkou kapitána Lavrinčí-
ka toho veľa domácim útoč-
níkom nedovolila. Spoľahlivo 
pracovali aj ostatné dve for-
mácie. Mužstvo predvádzalo 
kompaktný, kombinačný fut-
bal. Po pekných futbalových 
akciách sa čoraz častejšie do-
stávalo do šancí. V 19. min. sa 
predral s loptou k bránkovej 
čiare Orabinec, ktorého pri-
hrávku zužitkoval na vedúci 
gól Petržalky elegantným ob-
lúčikom jej najlepší kanonier 
Strelec - 0:1. O pár minút 
neskôr sa rútil sám po pravej 
strane na bránku Krasňan G. 
Allakaj, ale mieril tesne vedľa 
bránky. Ďalšie šance zostali 
nevyužité. Až päť minút pred 
prestávkou sa petržalskí fanú-
šikovia radovali po druhýkrát. 
Majdák zbehol s loptou po 
ľavej strane, v šestnástke ho 
obrana domácich zastavila iba 
faulom a pokutový kop Strelec 
s istotou premenil – 0:2.
Druhý polčas začala Petržalka 
šancou G. Allakaja, o chvíľu 
sa ocitol sám pred brankárom 
Strelec, po ňom Medveď, ale 
ani jednému z nich sa nepo-

darilo prekonať brankára do-
mácich. Potom prišla 62. min. 
a kuriózny tretí gól Petržalky. 
Po vzdušnom súboji s branká-
rom domácich smerovala lop-
ta z hlavy Strelca do bránky. 
Medveď v snahe dotlačiť hla-
vou loptu do bránky, „pre isto-
tu“, ju však tak nešťastne trafil, 
že loptu dostal spoza bránko-
vej čiary späť do hriska, odkiaľ 
sa odkotúľala von za bránku. 
Napokon rozhodcovia gól 
uznali a za strelca gólu stano-
vili Medveďa – 0:3. V 72. min. 
sa podarilo domácim znížiť 
strelou Grunwalda aj vďaka 
nerovnému terénu ihriska.  
V 79. min. si Radič nabehol 
na kolmú prihrávku zo stredu 
poľa, v plnom behu s loptou 
bol zozadu nešportovo fau-
lovaný, nasledoval pád, čoho 
následkom bola zlomenina 
kľúčnej kosti. V závere zápasu 
zaujala ešte delovka Obšitníka 
s nepremenenou dorážkou 
Medveďa a kombinácia po osi 
Medveď – Strelec – Medveď, 
ktorá sa tiež neskončila gó-
lom. FC Petržalka akadémia 
suverénne vedie tabuľku  
V. ligy a svoj náskok pred dru-
hým mužstvom FA Bratislava 
zvýšila už na 12 b.

Povedali po zápase:
JUDr. Ladislav Jakubec, ma-
nažér mužstva: „Som rád, že 
pokračujeme vo víťaznom ťa-
žení z jesene a že máme tento 
zápas za sebou. Mužstvo má 
svoj potenciál a na začia-
tok odohralo kvalitný zápas.  
V dobrom svetle sa predstavili 
aj Orabinec s Karnasom.“
Milan Strelec, autor 2 gólov: 
„Prvý polčas sme odohrali 
veľmi dobre. O jeho slušnú 
úroveň sa pričinili aj obetavo 
hrajúci hráči Krasňan. Nerov-

Nahnevaný Strelec po verdikte rozhodcov 
po treťom góle Petržalky

Situácia tesne po kurióznom treťom góle Petržalky – lopta po 
hlavičke Strelca (č. 20) už bola za bránkovou čiarou, ale po od-
raze od hlavy Medveďa smeruje von z bránky domácich… Na-
pokon Strelcovi prekazili hetrik arbitri, keď gól pripísali Med-
veďovi. 

niekoľkých ďalších nepreme-
nených šancí. Mrzí nás zby-
točné zranenie Radiča, ktorý 
skončil v nemocnici so zlo-
menou kľúčnou kosťou a dlh-
ší čas si nebude môcť zahrať.  
V najbližšom zápase, ktorý 
odohráme doma 22. 3. o 10.30 
h proti Slávia Ekonóm Bra-
tislava, by mal už nastúpiť aj 
Štefan Maixner.“

Jozef Laincz
foto: Rudolf Zelenay

Mládežnícke družstvá dorastencov, starších a mladších žiakov 
FC Petržalka akadémia odohrali cez víkend prvé majstrovské 
zápasy, keď v štyroch zápasoch nastrieľali súperom dokopy 
24 gólov a neinkasovali žiadny.

st. dorast U19 FCPA – MŠK Iskra Petržalka  10:0
ml. dorast U17 FCPA – MŠK Iskra Petržalka  4:0
st. žiaci U15 FCPA – Rusovce -  nehralo sa nedostavili, 
   na zápas
st. žiaci U14 Rovinka – FCPA -  odložené
ml. žiaci U13 FCPA – Rusovce  4:0
ml. žiaci U12 Jarovce – FCPA  0:6
Slovo trénera:
Tréner U17, Dominik Teraz: „Kvalita herného výkonu bola 
výrazne na našej strane. Ukázali sme niekoľko veľmi pekných 
kombinácií pri zakladaní a vedení útoku, ale trápili sme sa so 
zakončením. Celkový výkon bol však potešujúci. Bol to dobrý 
odrazový mostík do ďalších zápasov.”

Infoservis 
FC Petržalka akadémia

V úvodnom zápase jarnej časti súťaže zvíťazili futbalisti Petržal-
ky na pôde v Krasňan nad domácim ŠK 3:1 Mužstvo nadviazalo 
na kvalitné výkony z jesene a pod taktovkou hrajúceho tréne-
ra Tomáša Medveďa a asistenta Emila Stranianka sa predstavilo  
v dobrom svetle a natiahlo sériu víťazstiev po sebe už na sedem.
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