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PETRŽALSKÉ NOVINY

Aj tu som Petržalčan

rých sa stretáva azda celá Petržalka. 
A to nás inšpirovalo k tomu, aby sme 
zorganizovali prvý

Čo nás čaká: posedenie na dekách či 
laviciach s piknikovými maškrtami.
Program: country, ľudovky, rock 
- priestor dostane každý, kto chce 

Pocit domova však nevytvárajú 
len domy, byty, ulice, ihriská, les, 

služby, ktoré nám spríjemňujú (alebo 
aj komplikujú) život. Pocit do-
mova vytvárajú predovšetkým 
vzťahy. A že mnohé susedské 
sa veľmi podobajú tým rodin-
ným, dokazujú krásne predzá-
hradky, starostlivosť o vchody 
do panelákov aj spoločné opekačky, 
výlety či obyčajné rozhovory na te-
rasách. Dôkazom, že sa spolu radi 
zabávame, sú Dni Petržalky, na kto-

Sme najlepší 
v Bratislave
Vyše 500 podnetov, z toho 200 vyrie-
šených a 230 v riešení – to je stručná 
štatistika kontaktu občanov 
a samosprávy prostredníctvom por-
tálu odkazprestarostu.

Náročnejší 
ako škôlka, 
hravejší ako škola
Deň otvorených dverí organizuje 
Špeciálna ZŠ s materskou školou na 
Žehrianskej ulici 24. apríla.
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predviesť, čo vie. Naučíme sa hrať 
frisby, prípadne iné pohybové hry.
Motto: Spoznajme sa, zabavme sa.

Ukážme, že vieme byť Petr-
žalčania a že sa nikde tak dob-
re susedsky nežije ako práve 
u nás.
Budeme radi, keď nám na-
píšete, čím by ste vy chceli 

k Petržalskému pikniku prispieť. 
Uvítame aj vaše nápady, čím toto 
podujatie oživiť.       (red)

ilustračné foto: archív PN

Spoznajme sa, zabavme sa
Spoluptaričnosť, lokálpatriotizmus, domov. Slová, ktorým už dobre rozumieme. 
V Petržalke vyrástla generácia, ktorá sa tu narodila, má tu svoje korene. 
Aj generácia ich rodičov je s Petržalkou zrastená, zaujíma ju, aká Petržalka je, aká 
bude, skrátka, nie je im – nám ľahostajná.  

pravá slovenskápravá slovenská
VEĽKONOČNÁVEĽKONOČNÁ
ZABÍJAČKAZABÍJAČKA

vv sobotusobotu 12.12. aprílaapríla odod 1010 hh
““jjeeddzz kkooľľkkoo vvllááddzzeešš”” zzaa 1100 €€

viac na www.rancik.skviac na www.rancik.sk

rreeššttaauurráácciiaa

na Starohájskej 35na Starohájskej 35

PETRŽALSKÝ PIKNIK
v Sade Janka Kráľa

Termínv ďalšom čísle PN
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Pankúchovská kvapka vody
Základná škola Pankúchova 4 je zapojená do programu  
Zelená škola. Jeho poslaním je zážitkovými činnosťami  upevňovať 
environmentálne povedomie žiakov. 

Učiteľom
Ak si dnes s prižmúrenými očami sadneme znova do školských 
lavíc pri takej či onakej príležitosti, stále prežívame rovnaký po-
cit: s akou zvedavosťou i strachom sme hľadeli na neznámeho 
človeka pred nami a počuli to vtedajšie: Deti, som vaša učiteľka...
(alebo učiteľ?). S akou váhavosťou sme v cudzom prostredí hľa-
deli na cudzieho človeka, v jeho slovách, hlase, tóne, pohľade, 
gestách hľadali niečo z mamy, otca, či nás tiež pochváli, povzbu-
dí, ochráni, dá nám seba. 

Každý z nás prešiel rôznymi stupňami školy, ale tá prvá, šla-
bikárová, zostane stále symbolom nezabudnuteľnosti, nedostih-
nuteľnosti. Prvé hniezdo. S triedami a ďalšími stupňami škôl sme 
si postupne uvedomovali, že o škole sa nedá hovoriť a vnímať 
ju len vo výsledku jednej individuálnej etapy života každého  
z nás, v dosiahnutom stupni vzdelania. Iba vo finále efektu, čo 
nám racionálne dala, akú kvalifikáciu na to, čo „náš mozog do-
káže“. To vzorcové, rovnicové a geometrické. Od Archimedovho 
zákona cez dátumy troch púnskych vojen a literárne i revoluč-
né obdobia štúrovcov až po hodiny ovládania počítačových 
programov, ale že dáva oveľa viac, nie bonus navyše, ale nevy-
hnutnú potrebu - to hodnotové, pocitové, etické, ľudské. Že je 
síce dobré byť silný, samostatný, individuálny, ozvláštňujúci, mať 
ambície, ale je nedobré byť osamelý, bez okolia, mimo iných. Že 
ozajstným zmyslom je získané vkladať do spoločného, do celku 
a byť jeho súčasťou. Tvoríme ho a on pretvára nás. 

Rodina, školská trieda, pracovisko, obec, mesto. Potom škola a 
jej stupne a k čomu nás to všetko vedie, nie je len o správnosti, 
presnosti, víťazstvách, dobrých známkach vo výsledku, ale rov-
nako, ak nie ešte viac, je o omyloch, pokusoch, lebo aj predme-
tové i ľudské sa rodí neisto, váhavo, s chybami, hrubkami, často 
nevediac, čo z toho hľadaného a chýbajúceho vyjde alebo ne- 
vyjde. Za prvé je odmena, dobrá známka, vyznamenanie, za 
druhé aj bolestné poznanie iných, sebapoznanie - vonkajšia pre-
hra ako vnútorná výhra. Lebo nie vždy sa ľavá strana rovná pra-
vej. To všetko sa začalo ako proces, dej, v ktorom sme neboli od 
začiatku sami, bol s nami on, boli oni a ony, ako sú slová jednej 
pesničky - náš učiteľ od kriedy celý biely.... 

Nad školskou tabuľou sme mali v triede Gorkého citát: Za 
všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe. A mne sa žiada ešte 
dopísať: Za to všetko, čo vieme, kto sme a akí sme, vďačíme tým, 
ktorí nás naučili z nej a v nej čítať.

Rudolf Gallo

Študentská kvapka krvi
Študenti Vysokej školy manažmentu/City 
University of Seattle Mária Arendáriková, 
Barbara Španková, Ľuboš Štuchal a Daja-
na Guzaničová zorganizovali v spoluprá-
ci s Červeným krížom odber krvi, ktorý sa 
uskutočnil koncom januára. Viac ako 30 
študentov, učiteľov a ostatných pracov-
níkov školy využilo príležitosť darovať 
krv priamo v priestoroch školy a pomôcť 
tak tým, ktorí to potrebujú. Zorganizova-
nie Kvapky krvi bolo súčasťou školského 
predmetu Environmentálny manažment, 
ktorý viedla Lenka Filkaszová. Študenti 
mali za úlohu zorganizovať projekt, ktorý 
je prospešný spoločnosti.

(upr)

Nudiť sa nemusíte!

Petržalská knižnica
- na Vavilovovu môžete prísť denne od 13. do 15. h
- na Prokofievovu denne od 14. h
- na Furdekovu v utorok a v stredu od 10. do  

11. h
- na Lietavskú mladšie deti každý deň od 10.  

do 12. h a staršie od 13. do 16. h
- otvorená bude aj pobočka na Vyšehradskej
Všetkých čaká nielen rozprávanie o knižkách, ale aj 
rôzne spoločenské hry,

CC Centrum na Jiráskovej bude slúžiť najmä 
deťom do 5 r. 
- Keramické dielničky sú pripravené 24. a 25. feb- 

ruára od 10. h
- Tvorivé dielničky 27. a 28. februára tiež od 10. h
DK Zrkadlový háj bude otvorený denne od 10. h
Do DK Lúky si budete môcť prísť zahrať stolný te-
nis 24. až 26. februára od 9. do 16. hodiny.

(upr)

Počas jarných prázdnin, od 24. do  
28. februára, ponúkajú petržalské zaria-
denia množstvo príležitostí, ako aktívne  
a tvorivo využiť voľný čas. Deti všetkých 
vekových kategórií sa rozhodne nudiť 
nemusia.

  Glosa

Vyhlasujeme verejnú diskusiu
Obraciam sa na vás s vážnou obavou o udržanie parkoviska na 
križovatke Budatínska-Šintavská-Smolenická. V súčasnosti je 
parkovisko oplotené a strážené (samozrejme za poplatok). Par-
kovisko je takmer celé zaplnené (podľa môjho odhadu asi 50-
60 miest).  Na minuloročnom (júnovom) zasadnutí magistrátu 
predložilo mesto návrh na odpredaj tohto a priľahlého (trávnatá 
plocha) pozemku. Podľa zápisnice to pán Bajan odmietol, preto-
že nesúhlasí, aby sa rušili parkovacie miesta a o návrhu sa nako-
niec nerokovalo.

Vyzerá to však tak, že mesto tieto aktivity nestoplo a v najbliž-
šom čase plánuje na tieto pozemky opäť vyhlásiť verejnú súťaž 
na predaj, čoho dôkazom je aj zaradenie tohto bodu na rokova-
nie magistrátu.

Prvé kroky už robí - nechce predĺžiť zmluvu s nájomcom par-
koviska. Hovoril som o tomto probléme aj so starostom Bajanom 
– svoje odmietavé stanovisko nezmenil. Napriek tomu je naiv-
né si myslieť, že v danej lokalite už nikto nebude stavať, pretože 
mesto chce silou-mocou tento pozemok predať. Určite by to 
však nemalo byť na úkor súčasných obyvateľov.
Moja prosba na Petržalské noviny je jednoduchá a zároveň aj 
zložitá. Nie som občiansky aktivista, iba bežný obyvateľ Petržal-
ky, ktorému záleží na okolí jeho bydliska. Keď sa pozerám, čo sa 
všetko stavia v Petržalke (napríklad Domino na Jasovskej) mám 
podobné obavy. Nemám skúsenosti, ani motivačný prejav (a žiaľ, 
ani čas) na aktivizovanie ostatných spoluobyvateľov. Chcem vás 
požiadať, aby ste sa venovali tomuto problému a otvorili k nemu 
verejnú diskusiu.

Roman Oros

Petržalské noviny sa budú problému venovať s plnou vážnos-
ťou a veríme, že aj s vašou pomocou sa nám podarí obhájiť 
záujmy obyvateľov. Ponúkame vám  teda priestor v PN – za-
pojte sa do diskusie, prispejte svojím názorom, skúsenosťami, 
pripomienkami či návrhmi na: petrzalskenoviny@gmail.com

Redakcia PN

  Z redačného  mailu
Bezplatná právna poradňa je 
opäť k dispozícii Petržalčanom 
od 2. apríla do 5. mája na Kutlí-
kovej 17, kancelária č. 001 počas 
pôvodných konzultačných ho-
dín: v pondelok od 13. do 17. h 
a v stredu od 9. do 12. hodiny.
Pravidelná online diskusia so 
starostom Petržalky Vladimírom 
Bajanom sa uskutoční 7. apríla o 
13. hodine. Pýtajte sa prostred-
níctvom stránky www.petržal-
ka.sk<http://www.petržalka.
sk> na to, čo vás v našej mest-
skej časti zaujíma.

(tod)

  Oznamy

  Z redačného  mailu

Deň zdravia seniorov
Milí seniori, členovia klubu dôchodcov,
dovoľujeme si vás pozvať na 2. ročník aktivity 
Deň zdravia seniorov, ktorý sa uskutoční 4. aprí-
la (piatok) v priestoroch Strednej zdravotníckej 
školy na Strečnianskej ulici  20 v čase od 10. 
do 14. hodiny. Súčasťou  podujatia budú bez-
platné merania krvného tlaku,  pulzu a hladiny 
cukru v krvi, merania hmotnosti, objemu tuku 
v tele a odborné poradenstvo v oblasti zdravia 
a výživy. 

Prezentovanými aktivitami chceme podporiť 
kvalitu zdravia a zvýšiť zdravotné uvedomenie 
petržalských seniorov. Súčasne chceme po-
skytnúť priestor našim žiakom na spoluprácu 
so seniormi pri konkrétnych ošetrovateľských 
a edukačných činnostiach. Prevencia chorôb je 

prvoradou  úlohou  každého jedinca. Chceme  
ju účinne podporovať, a preto sme si v týchto 
jarných mesiacoch  pripravili pre  vás Deň zdra-
via seniorov. Úprimne sa tešíme na stretnutie  
s vami v našej zdravotníckej škole!

Mgr. Eva Drobná,  riaditeľka

V rámci programu Zelenej 
školy vytvorili Kolégium 

Zelenej školy, ktoré zorga-
nizovalo rad zaujímavých  
a praktických aktivít zame-
raných na ochranu životné-
ho prostredia. Mimoriadne 
úspešnou akciou s environ-
mentálnou tematikou bola 
Pankúchovská kvapka vody, 
ktorú zorganizovali naši žiaci 
a pedagógovia pri príležitosti 
Svetového dňa vody. Väčši-
na žiakov a učiteľov vyjadrila 
podporu podujatiu aj oble-
čením v odtieňoch modrej, 
ktoré symbolicky vyjadrovalo 
farbu vody. 

Aktivity odštartovali rozhla-
sovým okienkom s obsahom 
významu a nenahraditeľnosti 
vody v každodennom živote 
človeka. V respíriu školy boli 
inštalované plagáty a násten-
ky, kde si žiaci dopĺňali vedo-
mosti o vode. V každej triede 
pracovali žiaci s informačnými 
letákmi a vypĺňali ankety o še-
trení vody. Aktivity vyvrcho-
lili popoludní prezentáciou 
o význame vody a súťažným 
kvízom, ktorý mal preveriť 
úroveň získaných vedomostí o 
vode. Súťaž sa uskutočnila na 
ôsmich stanovištiach, kde žia-
ci riešili zadania v skupinkách. 

Každé stanovište bolo niečím 
zaujímavé a tvorivé. Žiaci od-
povedali na otázky, riešili taj-
ničky, spájali pojmy, pracovali 
s mapou, vyhľadávali informá-
cie na internete či nástenkách. 
Za správne odpovede získavali 
symbolické kvapky vody. 

V aktivitách o jedinečnosti 
vody pokračuje škola fotogra-
fickou súťažou Voda mojimi 
očami. Veria, že aj týmto pest-
rým podujatím sa im podarilo 
poukázať na osobitý význam 
vody pre život, ako aj nevy-
hnutnú potrebu vodou šetriť  
a chrániť ju

Mgr. Mariana Gibejová



4. 4. 2014 • 3PETRŽALSKÉ NOVINY D E Ň  N A R C I S O V

Skutočný narcis v burine falošných 
tento rok ľahko spoznáte

Pankúchovská kvapka vody

Koľko dobrovoľníkov bude 
ponúkať narcisy v Petržalke? 
Zapoja sa aj petržalské školy?

 Priamo v Petržalke bude-
me mať 305 dobrovoľníkov. 
Samozrejme, petržalské ško-
ly sa zapájajú pravidelne a 
ani tento rok to nebude inak. 
Máme prihlásených 15 škôl. 
Zo stredných škôl sú to Evan-
jelické lýceum na Vranovskej, 
Gymnázium z Pankúchovej, 
Gymnázium Alberta Einstei-
na, Obchodná akadémia Du-
dova, Súkromné SOŠ Gasmo, 
Stredná zdravotnícka škola na 
Strečnianskej, Stredná odbor-
ná škola z Farského ul., Spojená 
škola Sv. rodiny – Gymnázium 
Sv. rodiny z Gercenovej ulice; 

Základné školy z ulíc: Čer-
nyševského, Lachova 1, No- 
belovo námestie, Holíčska 50, 
Pankúchova 4, Prokofievova 5 
a Turnianska 10.  

Sú Petržalčania štedrí, viete 
koľko prispeli v minulých ro-
koch?

 Konkrétne v Petržalke je 
veľa miest, kde je veľká kon-
centrácia i pohyb ľudí. Preto aj 
pokladničky zo zbierky v Pe-
tržalke mávajú vysoké sumy. 
Keďže žiaci a študenti sa často 
po ukončení času na určenom 
stanovišti presunú aj do iných 
zón mesta, prípadne do firiem, 
nerobíme štatistiku za jednot-
livé mestské časti, ale za Bra-

Vedeli ste, že žltý narcis ako symbol nádeje a spolupatričnosti sa piatok v Petržalke, 
ako aj na celom Slovensku objaví už po 18. raz? Možno si poviete, že sami na rozdá-
vanie veľa nemáte a že váš malý príspevok nikoho nezachráni, nikomu nepo-         
             môže... Opak je však pravdou. Náš každodenný život sa skladá z malých   
             drobností a v prípade Dňa narcisov s jeho každoročným výnosom poskla-  
      daným z drobných či väčších príspevkov sa pomohlo mnohým. Viac nám                 
         o „zákulisí“ tejto najznámejšej celoslovenskej zbierky prezradila Ing. Eva Ková- 
     čová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine SR:

tislavu ako celok. Máme 
však evidovanú sumu 
za každú pokladničku, 

ktorá sa na území mesta 
nachádza. Konkrétna suma 

za Bratislavu v minulom roku 
bola viac ako 180 000 eur. 

Stretávatete sa počas Dňa 
narcisov aj s  nepríjemnosťa-
mi?

 Žiaľ, posledné roky máme 
skutočne počas Dňa narcisov 
jeden veľký problém... Ten 
spočíva v tom, že mnohé no-
vovzniknuté občianske zdru-
ženia, ktorých, zdá sa, jedi-
ným cieľom je robiť celoročnú 
pouličnú verejnú zbierku na 
čokoľvek – najčastejšie však 
na onkologicky choré detí – 
sa rozhodli vyjsť do ulíc po 
celom Slovensku práve v Deň 
narcisov, hoci je všeobecne 
známe, že táto zbierka je iba 
jediný deň v roku. Hádam aj 
to by bolo akceptovateľné, 
nemôžeme si osobovať právo 
diktovať, kto má kedy robiť 
zbierku, hoci medzi serióz-
nymi neziskovými organizá-
ciami je bežné, že sa o tom 
informujú, lebo tak zvýšia 
efekt zbierky, ak v ten istý deň 
nie je v uliciach mnoho dob-
rovoľníkov z rôznych občian-
skych združení. Neakcepto-
vateľné však je, že ako symbol 
svojej zbierky ponúkajú nar-
cis – oranžový, zelený, biely 
(narcis Ligy proti rakovine je 
žltý) – čím ľudí privádzajú do 
omylu, že prispievajú práve 
na Deň narcisov. Minulý rok 
bola táto situácia neúnos-
ná, počas celého dňa k nám 
volali rozhorčení ľudia, upo-
zorňovali nás na to, sťažovali 

sa na nepríjemné správanie 
týchto „zbierkujúcich“. Cítili 
sa podvedení, pretože chce-
li prispieť na Deň narcisov  
a pre Ligu proti rakovine. Po-
čas dňa svoj omyl zistili, keď 
stretávali „našich skutočných“ 
a označených dobrovoľníkov 
so žltými narcismi... Špeciál-
ne v Petržalke bol tento pro-
blém naozaj veľký.

Ako môžeme bezpečne roz-
poznať vašich dobrovoľní-
kov?

 Dobrovoľník bude mať 
oblečenú oranžovú vestu, 
ktorá bude na prednej stra-
ne označená nápisom Deň 
narcisov 2014, nad ním bude  
 žlto-oranžovom krúžku ori-
ginálne číslo dobrovoľníka 
(pre potreby jeho identifi-
kácie v prípade akýchkoľvek 
problémov), na chrbte logo 
Ligy proti rakovine. Tiež sú 
pre dobrovoľníkov pripravené 
žlté papierové šilty, tieto však 
nie sú povinnou, ale dopln-
kovou výbavou. Dobrovoľníci 
majú na zbieranie príspevkov 
výraznú modrú pokladničku, 
tiež označenú nápisom Deň 
narcisov, dátumom zbierky, 
logom LPR, číslom povolenia 
zbierky MVSR a originálnym 
číslom každej pokladničky. 
Pokladnička je prelepená ná-
lepkami LPR tak, aby ju bez 
poškodenia nebolo možné 
otvoriť.

Je možné súčasný stav zmeniť 
tak, aby ľudia nemuseli pát-
rať či skutočne prispievajú 
tam, kde to mali v úmysle?

 Liga proti rakovine vlani – 
hneď po Dni narcisov – spolu 

s ďalšími neziskovými orga-
nizáciami oslovila MV SR  
s iniciatívou na zmenu starého 
zákona a iniciovala aj  aktívne 
participovala na príprave zá-
kona o verejných zbierkach 
nového, ktorý je prísnejší  
v ukladaní povinností zbier-
kujúcim subjektom a hlavne, 
neumožňuje vykonávať pou-
ličnú zbierku celý rok, ale ma-
ximálne 14 po sebe idúcich 
kalendárnych dní. Mal by byť 
účinný od 1. júla 2014. Obá-
vame sa preto ešte aj v tomto 
ročníku Dňa narcisov skúse-
ností  z minulého roka, ktoré 
boli veľmi čitateľné a časté aj 
v Petržalke. Aj preto chceme 
informovať prostredníctvom 
médií širokú verejnosť, že 
ak chce skutočne prispieť na 
Deň narcisov Lige proti ra-
kovine, opäť sme veľmi jasne 
– úplne výrazne – označili 
svojich dobrovoľníkov. Všet-
ky informácie sú zverejne-
né na www.dennarcisov.sk  
spolu s fotodokumentáciou, 
ako má dobrovoľník tohtoroč-
ného Dňa narcisov vyzerať. 

Michaela Dobríková
foto: LPR SR
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REALITNÁ KANCELÁRIA 
S NAJVÄČŠOU PONUKOU  
BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

S Í D L I S K O / I N Z E R C I A

 ♥ Zosobášili sa
Matričný úrad Bratislava-Petržalka 

27. marca

Ing. Mário Daubner – Zuzana Bochinová   

29. marca

Ing. Pavel Krcho – Catherine ROMBAOA JUANITEZ
Jozef Satina – Martina Slažanská

Inzercia

 Hypotekárny špecialista. 
www.vhodnyuver.sk.
Tel.: 0911 166 611 

 Osobná fitnesstrénerka. Teraz 
stravovací plán v cene tréningu. 
Tel.: 0907 503 681

 JáN POláK vodoinštalácie, 
údržba. Tel.: 0905 627 321

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

 GlAZúROvANIE vANí - 
Tel.: 0905 983 602

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

Hľadáme brigádnika na letnú 
sezónu do grilu (hygienický 
preukaz). Tel.: 0911 177 485, 
0903 266 050

PARAPETROl, A.S.,  
Izolácie plochy striech. Tepelné 
izolácie. Výhodná cena! Tel.: 
0918 697 688

 KRAJČíRKA - nestíhate ísť 
do krajčírstva? Prídem aj ku Vám 
domov, prípadne do firmy. Tel.:  
0905534995

Kultúrne zariadenia Petržalky 
Rovniankova 3, 852 01 Bratislava 

v y  h  l  a  s  u  j  e
 Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh 

na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov –
 predný bar v Dome kultúry Zrkadlový háj. 

Podmienky súťaže je možné získať na webovej stránke 
www.kzp.sk, www.petrzalka.sk, 

alebo písomne na hore uvedenej adrese na sekretariáte.

Bližšie informácie na  tel. čísle 68 299 213.
Ponuky je treba zaslať najneskôr do 22. 4. 2014.

NOvOOTvORENá 
ZUBNá KlINIKA v PETRŽAlKE

vienna Dental Clinic
Kopčianska 8-10, budova Vienna Gate Galéria

Tel.: 0948729927, e-mail: objednávky@dentalprofi.sk
www.dentalprofi.sk

Dentálna hygiena je najlepšia forma prevencie.
Obsah dentálnej hygieny:

vstupné vyšetrenie  vyšetrenie intraorálnou kamerou 
 odstránenie zubného kameňa a povlaku  leštenie 

zubov  dezinfekcia ústnej dutiny

Otvorené Po- Pia 8:00 - 17:30

PRIJÍMAME NOVÝCH PACIENTOV

Zľavový kupón na Dentálnu hygienu 

Cenníková cena  89 €,       teraz 20 €
Nájdete nás na Kopčianskej 8 -10, 85101 Bratislava, v budove Vienna Gate 

Galéria na 1. poschodí vedľa Fit Inn
Objednávky:  tel.: +421 948 729 927, e-mail: objednávky@dentalprofi.sk

Výťažok z tohtoročného 
8. ročníka Podeľme sa! 

je určený na pomoc mnoho-
detným rodinám v hmotnej 
núdzi v Rožňavskej diecéze 
a na otvorenie nízkopra-
hového centra v  Lučenci. 
Helena Kiššová z farského 
organizačného tímu počas 
akcie Podeľme sa! povedala: 
„V pôstnom období chceme 
konkrétnym spôsobom šíriť 
dobro, ktoré má pozitívny 
vplyv na celú spoločnosť.“ 
Pán farár vdp. Jozef Dúc 
podporil zbierku slovami: 
„Ak sa delíme, naše srdce 
sa otvára a dotýka sa tých, 

ktorí potrebujú našu pomoc. 
Ježiš nás počas pôstu učí, ako 
rozohnať tmu svetlom lásky, 
lebo On je svetlo.“

Dobročinná akcia spojená 
s výzvou konať dobro nazna-
čuje, že sa blížia veľkonočné 
sviatky, ktoré nás chcú pre-
budiť k zmysluplnému životu. 
Kresťanské prežívanie uda-
lostí umučenia Ježiša Krista 
poskytnú aj obrady v Kostole 
Svätej rodiny 17. – 19. apríla a 
vyvrcholia oslavou zmŕtvych- 
vstania Pána na Veľkonočnú 
nedeľu 20. apríla.

text a foto: 
Marta Majerčáková

Do celoslovenskej charitatívnej aktivity 
Podeľme sa! sa zapojila aj petržalská farnosť 
Svätej rodiny. Minulú sobotu organizátorky 
akcie napiekli v pastoračnom centre domá-
ce koláče, ktoré v nasledujúci deň pred Kos-
tolom Svätej rodiny po svätej omši ponúkali 
veriacim za dobrovoľný príspevok.

Dobročinnosť 
ako príprava na Veľkú noc 

   
Petržalská Pasovačka 

Centrum voľného času v spo-
lupráci s krúžkom zápasenia 

zorganizovali na ZŠ Černyšev-
ského tretí ročník Pasovačky. 
Na súťaži štartovali chlapci aj 
dievčatá z petržalských ZŠ. Na 
žinenke ukázali súťaživosť, kto-
rá je pre mladých prirodzenou 
vlastnosťou. Pretekárov na ži-
nenke ostatní povzbudzovali a 

prejavovali patriotizmus k svojej 
škole. Vedúcimi výprav boli ženy 
(Jana Richtárechová ZŠ Lachova, 
Silvia Mackovich ZŠ Tupolevova 
a Anna Juneková ZŠ Černyšev-
ského). 
Víťazi v jednotlivých  
hmotnostných kategóriach: 
25 kg: 1. Katarína Baleková (ZŠ 
Lachova), 28 kg: 1. Andrej Pyniv 

(ZŠ Tupolevova), 34 kg: 1. Patrik 
Mutňanský (ZŠ Tupolevova), 38 
kg: 1. Timotej Štefánik (ZŠ Čer-
nyševského), 46 kg: 1. Ján Kapko  
(ZŠ Pankúchova), 50 kg: 1. Oto 
Gál (ZŠ Lachova), nad 50 kg:  
1. Lukáš Chebeň (ZŠ Lachova).

Umiestnenie družstiev: 1. ZŠ 
Tupolevova 48 bodov, 2. ZŠ La-
chova 45 bodov, 3. ZŠ Černyšev-
ského 17 bodov.

Pasovačka na žinenke je mi-
nimálne taká bezpečná ako 
skákanie cez švihadlo, alebo 
skákanie škôlky nakreslenej na 
chodníku. Pri úpolových špor-
toch sa rozvíjajú a jasne ukazujú 
základné pohybové schopnosti 

(rýchlosť, výbušnosť, obratnosť  
a prirodzená sila k veku dieťaťa). 
Veď lekári už dlhší čas bubnujú 
na poplach, že obezita (získaná 
cukrovka) u detí pribúda. 

(mach)
foto: autor



Starosta ocenil pedagogické majstrovstvo učiteľov

Starosta Vladimír Bajan vo 
svojom príhovore poďako-

val pedagógom za ich dôležitú, 
náročnú a takú potrebnú prácu. 
„Práca učiteľov a vychováva-
teľov vždy presahovala a bude 
presahovať hranice školy. O to 
viac ma mrzí, že postavenie 
pedagógov stále nie je v súlade 
s celospoločenským významom 
ich poslania.“ Vyzdvihol peda-
gogické majstrovstvo ocene-
ných a zvlášť ich odhodlanie 
odovzdávať skúsenosti budú-
cim generáciám učiteľov. Mest-
ská časť Petržalka, ako zriaďo-

vateľ základných a materských 
škôl, každoročne jednu z nich 
nominuje na ocenenie Škola 
roka. Rozhodujúce sú vynika-
júce výsledky a poskytovanie 
kvalitných služieb žiakom, ro-
dičom, zamestnancom, partne-
rom školy a verejnosti. 

Po prvý raz samospráva ude-
lila dva tituly Škola roka 2013 
– materská škola a Škola roka 
2013 – základná škola. 

Titul Škola roka 2013 – ma-
terská škola si z rúk starostu 
prevzala Mgr. Soňa Hanzalo-
vá, za materskú školu na Bu-

Titul Škola roka 2013 – zá-
kladná škola si prevzal riaditeľ 
Mgr. Štefan Rác za Základnú 
školu na Pankúchovej ulici, 
ktorá tento titul obhájila už po 
druhýkrát. O kvalitnom vzde-
lávacom programe školy hovorí 
vysoký záujem rodičov o prijatie 
dieťaťa do tejto školy. Ďalšie plus 
získala škola za vynikajúce vý-
sledky žiakov 9. ročníka v celo-
štátnom testovaní. Žiaci dosa-
hujú už niekoľko rokov v testo-
vaných predmetoch matematika 
aj slovenský jazyk a literatúra 
výsledky nad celoslovenský prie-

Aj v tomto roku si za svoju významnú prácu, ľudský prístup a odhodlanie 
sprístupniť nové vedomosti, otvárať nové obzory a upevňovať morálne zásady prevzalo 

ocenenie Najlepší pedagogický zamestnanec trinásť petržalských učiteľov. Pri príležitosti osláv 
Dňa učiteľov dostala titul po prvý raz aj najlepšia materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Petržalka.
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líkovej ulici. Materská škola je 
zameraná na rozvíjanie kom-
petencie dieťaťa prostredníc-
tvom využívania učebného a 
hravého potenciálu učebných 
pomôcok LEGO, venuje veľkú 
pozornosť talentovaným de-
ťom, zapája sa do mnohých vý-
tvarných súťaží. Výtvarné diel-
ka detí poslali do výtvarných 
súťaží v Japonsku, Česku, Lit-
ve, Slovinsku, Poľsku, v Číne. 
Veľkým pozitívom sú spoloč-
né podujatia s rodičmi (tvorivé 
dielne, brigády pri revitalizácii 
školského areálu). 

mer a mimoriadne výsledky 
dosahujú v postupových súťa-
žiach a predmetových olympi-
ádach. Vlani sa škola zamerala 
na environmentálne a ekolo-
gické projekty a aktivity  s dôra-
zom na širšiu ochranu vody. 
Záujem sa snažila u žiakov 
vzbudiť prostredníctvom med-
zinárodného projektu Zelená 
škola, projektmi Modrá škola, 
Zo všetkého sa dá niečo vyrobiť 
a Baterky na správnom mieste. 
Projekty boli pripravené tak, 
aby žiaci jednotlivé úlohy plnili 
v spolupráci s rodičmi. 

  Titul Najlepší pedagogický zamestnanec  získali 

Mgr. Magda Pravdová, ZŠ Černyševského – za dlho-
ročné vynikajúce výsledky vo výchove a vzdelávaní žiakov 
so zdravotným znevýhodnením s osobitným zreteľom na 
prácu so žiakmi s nízkymi komunikačnými schopnosťami.
Mgr. Zlatica Krajčovičová, ZŠ Dudova - za vynikajúce 
celoživotné výsledky v primárnom vzdelávaní s osobitným 
dôrazom na prácu s nadanými a talentovanými žiakmi a so 
žiakmi so zdravotným znevýhodnením. 
Mgr. Ladislav Jonáš, ZŠ Gessayova - za mimoriadne vý-
sledky v pedagogickej činnosti s osobitným zreteľom na 
prínos v primárnom vzdelávaní. 
Hedviga Domoráková, ZŠ Holíčska - za mimoriadne vý-
sledky v pedagogickej činnosti s osobitným zreteľom na 
výchovno-vzdelávacie výsledky dosahované vo vyučovaní 
nemeckého jazyka. 
Mgr. Michaela Oľhová, ZŠ Lachova - za veľmi dobré vý-
chovno-vzdelávacie výsledky v primárnom vzdelávaní, s 
osobitným dôrazom na uplatňovanie inovačných metód 
a foriem vyučovania a za osobný vklad pri realizácii mimo-
školských aktivít. 
Marta Žídková, ZŠ Nobelovo - za vynikajúce celoživotné 

výsledky v mimovyučovacej činnosti a za osobný vklad 
pri rozvoji záujmového vzdelávania v mestskej časti Bra-
tislava-Petržalka.
PaedDr. Zuzana Bartošová, ZŠ Pankúchova - za pe-
dagogické majstrovstvo a dlhoročné mimoriadne vý-
sledky dosahované v práci s nadanými a talentovanými 
žiakmi a osobný prínos pri realizácii pedagogickej praxe 
študentov vysokej školy. 
Mgr. Štefan Molota, ZŠ Proko� evova - za mimoriadne 
výsledky a za nadštandardný prístup k ekologickej a en-
vironmentálnej výchove a vzdelávaniu a osobný vklad 
pri organizácii okresných kôl geogra� ckej olympiády a 
prínos v práci s nadanými a talentovanými žiakmi.
Mgr. Božena Kováčová, MŠ Bzovícka - za dlhoročnú 
tvorivú pedagogickú činnosť v oblasti predprimárnej 
pedagogiky s osobitným zreteľom na rozvoj športovej 
záujmovej činnosti a šírenia myšlienky olympionizmu u 
detí materských škôl v Petržalke. 
Daniela Piláriková, MŠ Holíčska - za celoživotné mi-
moriadne výsledky v predprimárnom vzdelávaní a za 
osobný vklad pri rozvoji materských škôl v Petržalke. 
Mgr. Katarína Remeňová, MŠ Jankolova  - za celoži-
votné mimoriadne výsledky v predprimárnom vzdelá-

vaní a za prínos pri rozvoji materských škôl v Petržalke.  
Alžbeta Ahmed, MŠ Ševčenkova - za dlhoročnú tvorivú 
pedagogickú činnosť v oblasti predprimárneho vzdeláva-
nia a osobný prínos za rozvoj materských škôl v Petržalke. 
Iveta Grejtáková, MŠ Bulíkova - za dlhoročnú obetavú 
prácu pre rozvoj predprimárneho vzdelávania v podmien-
kach mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Titul  Učiteľ, na ktorého nikdy nezabudnem získala 
Soňa Rančíková zo ZŠ Budatínska
Navrhovateľky: Zuzana Medveďová a Silvia Valentínová, 
bývalé žiačky. „Pani učiteľka Soňa Rančíková je nezabud-
nuteľná pre jej prístup k deťom, rodičom a k škole v ktorej 
pracuje 30 rokov. Je to osobnosť a náš veľký vzor. Neovlá-
da iba pedagogické umenie, ale je kultúrne a športovo roz-
hľadená a tiež ovláda umenie reči a psychológie. Je priateľ-
ská, dobrosrdečná, láskavá, aktívna, skromná a nesmierne 
ľudská. V jej prítomnosti sa každý cíti dobre. Takýchto ľudí 
je v školstve málo a nemalo by sa na nich zabúdať. Aj keď 
to bude v tomto roku 24 rokov, čo sme skončili základnú 
školu, vždy keď si spomenieme na ZŠ, tak v prvom rade na 
pani učiteľku Soňu Rančíkovú. Aj po skončení školy sme 
zostali v kontakte a rady sa s ňou stretávame.“

(tod), foto: MÚ
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Samospráva by radšej zaradila do svojich oznamov 
slová dobudujeme, dosadíme, doplníme... 
Ak však fi nancie vynakladá na opravy poškode-
ných lavičiek, nahrádzanie vytrhaných smetných 
košov či upratovanie nielen po bezdomovcoch, 
neušetrí z rozpočtu na budovanie nových ihrísk, 
parkov či areálov určených na šport a relax. Upra-
tovanie a opravy oberajú nielen zamestnancov, ale 
aj samotných obyvateľov Petržalky o čas a peniaze, 
ktoré by vedeli využiť omnoho efektívnejšie.

Upraceme, opravíme, 
nahradíme...     

vého lôžka, najčastejšie však 
drevených častí. 

Samostatnou kapitolou sú 
verejné detské ihriská a športo-
viská, z ktorých miznú skrutky, 
oplotenie, hojdačky či basket-
balové koše. Rozjazdené tráv-
niky, podpálený porast alebo 
porozbíjané fľaše na detskom 
ihrisku... Každodenná realita 
pre zamestnancov miestneho 
podniku, ktorí to zas a znova 
upracú, opravia či nahradia. 
„Rozloha Petržalky je takmer 
30 štvorcových kilometrov. 
Keby chcel každý Petržalčan 
upratať plochu, ktorá mu čisto 
matematicky prináleží, musel 
by sa postarať o viac ako 270 
štvorcových metrov. Ak nám 
teda nepomôžu Petržalčania 
a nezačnú sa zaujímať viac o 
to, čo sa deje aj za ich dverami, 
je takmer nemožné udržať v 
Petržalke poriadok,“ dodal sta-
rosta Vladimír Bajan. 

Špecifi kom sú aj náklady 
spojené s upratovaním čier-
nych skládok a provizórnych 
obydlí po bezdomovcoch. 
Často nie je okolie len zne-
čistené, ale aj zdevastované a 

náklady na vrátenie do pôvod-
ného stavu sa šplhajú stále 
vyššie. Každý rok samospráva 
investuje do čistoty Petržalky 
a opráv mobiliáru tisíce eur. 
Viete si predstaviť Petržalku, 
keby sa tieto prostriedky vy-
užili na vybudovanie nových 
oddychových areálov, zakúpe-
nie hracích prvkov na ihriská 
alebo výsadbu stromov, kríkov, 
kvetov? 

(tod)
foto: MÚ

Ako nám povedal Franti-
šek Guth z Miestneho 

podniku verejnoprospešných 
služieb, práce, ktoré súvisia 
s vandalizmom, sú takmer 
stále rovnaké. „Je ich viac 
v letných mesiacoch - smetné 
koše vhodené do Chorvátske-
ho ramena, alebo vyvráte-
né z osadenia v betónovom 
lôžku, zámerne poškodené 
lavičky či informačné tabu-
le,“ hovorí František Guth. 
Smetné koše – pokiaľ ich 
zamestnanci nájdu, prípad-
ne vylovia - sa snažia opraviť 
a nanovo osadiť. Viac ako 90 %
sa však nikdy nenájde a tie je 
potrebné nahradiť novými. 
Druhým „preferovaným ar-
tiklom“ vandalov sú lavičky. 
Často im nestačí označkovať 
ich „len“ vtipným či kreatív-
nym nápisom, ale je potrebné 
na nich demonštrovať aj fyzic-
kú silu (nie však vyzbieraním 
odpadkov v ich okolí...). Každý 
štvrťrok tak vynakladá mest-
ská časť na opravu lavičiek 
stovky eur na nové skrutky, 
obnovu poškodeného náteru, 
opravu konštrukcie, betóno-

AA taxi EUR0
02 16 022

0903 807 022
0907 807 022
0948 807 022

Sme tu pre Vás.
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Školskí odborníci z Čiernej Hory 
na ZŠ Pankúchova 4

S Í D L I S K O / I N Z E R C I A

formou študijných návštev na 
Slovensku a návštevou sloven-
ských odborníkov v zahraničí. 

Delegáciu z Čiernej Hory 
sprevádzala námestníčka 

V marci navštívila ZŠ Pan-
kúchova 4-štvorčlenná 

delegácia predstaviteľov Úra-
du pre školstvo v Čiernej 
Hore. Návšteva sa uskutočnila 
počas pobytu delegácie na Slo-
vensku v rámci programu Mi-
nisterstva zahraničných vecí a 
európskych záležitostí CETIR, 
ktorý zabezpečuje odovzdá-
vanie skúseností medzi part-
nerskými krajinami v rôznych 
oblastiach. Skúsenosti medzi 
pracovníkmi školstva zapoje-
ných krajín sa odovzdávajú aj 

hlavného školského inšpekto-
ra Mgr. Jarmila Braunová. Prí-
tomná bola aj zamestnankyňa 
štátnej školskej inšpekcie pre 
styk so zahraničím a predsed-
níčka Školskej komisie miest-
neho zastupiteľstva Petržalky 
Mgr. Zuzana Lukačková. CE-
TIR zastupovali kontaktná 
zamestnankyňa a tlmočníčka  
do čiernohorského jazyka. 

Vzácna návšteva diskutova-
la v zborovni s riaditeľom školy 
o podmienkach a výsledkoch 
výchovno-vzdelávacej práce 
Základnej školy Pankúchova 
4, aj o slovenskom základnom 
školstve. Vedúci čiernohor- 
skej delegácie vysvetlil systém 
školstva a školskej inšpekcie 
v Čiernej Hore. Nasledovala 
prehliadka vyučovacích pries-

BRATISLAVA PRE VŠETKÝCH 25. – 27. 4. 2014
sprievodné programy, atrakcie, zážitky
VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA WWW.BRATISLAVA.SK 27. 4. o 18.00

BA.24.02 BA pre vsetkych 2014 210x130.indd   1 3/19/14   12:21 PM

Celoslovenská recitačná súťaž  
Súťaž v prednese kresťanskej 
poézie a prózy a Slovo bolo 
u Boha sa uskutočnila v petr-
žalskej Spojenej škole Svätej 
rodiny. Na pôde školy priví-
tali 68 súťažiacich – víťazov 
krajských kôl z rozličných 
kútov Slovenska. Súťažili 
žiaci základných i stredných 
škôl a nezabudlo sa ani na 
kategóriu dospelých. Už 21. 
ročník podujatia mal vysokú 
literárno-umeleckú úroveň, 
k čomu prispelo aj zlúčenie 
predchádzajúcich dvoch 
podobných súťaží a pribud- 
la k nej aj výtvarná časť. Sú-

ťažné výtvarné práce žiaci z ce- 
lého Slovenska tvorili na témy: 
Sedembolestná Panna Mária 
– Patrónka Slovenska, Ikony 
v chrámoch a Ako sa starám 
o prírodu – Božie dielo, ktoré 
mi je zverené. Helena Jáno-
šíková, riaditeľka Spojenej 
školy Svätej rodiny ocenila 
bohatú účasť recitátorov i prá-
cu pedagógov, ako aj stovky 
kvalitných výtvarných prác. 
V odbornej porote boli reno-
mované osobnosti z oblasti li-
teratúry, filmovej tvorby, réžie 
a výtvarného umenia. 

(maj)

torov ZŠ. Delegácia navštívila 
časti vyučovacích hodín geo-
grafie, anglického jazyka, vý-
tvarnej výchovy, telesnej vý-
chovy, informatickej výchovy, 
slovenského jazyka, predmetu 
Rodina prakticky a so zá-
ujmom si prezrela netradičné 
vyučovacie priestory, školskú 
knižnicu, bazén, telocvične 

a vonkajšie športoviská. Zá-
stupkyňa riaditeľa školy Mgr. 
Gibejová prezentovala seba-
hodnotiace procesy, ktoré ZŠ 
Pankúchova 4 uskutočňuje na 
skvalitnenie výchovno-vyučo-
vacieho procesu a výchovno-
vzdelávacích výsledkov. 

Mgr. Štefan Rác, 
ZŠ Pankúchova 4
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O maliarovi, ktorý 
si píska

-

Tentoraz to bolo za vý-
borné výsledky v riešení 
podnetov obyvateľov v 
kategórii kvality a kvan-
tity komunikácie v rámci 
odovzdávania ceny Zlaté 
vedro za rok 2013. Toto 
ocenenie súvisí s portá-
lom odkazprestarostu.
sk, do ktorého sa aktívne 
zapája aj najväčšia 
bratislavská mestská 
časť. Petržalka sa umiest-
nila na krásnom treťom 
mieste, z bratislavských 
mestských častí bola 
najlepšia. 

Vyše 500 podnetov, z to-
ho 200 vyriešených 

a ďalších 230 v riešení – to 
je stručná štatistika den-
nodenného kontaktu Petr-
žalčanov, ktorým záleží na 
okolí, s pracovníkmi miest-
neho úradu. Tí sa snažia 
všetky nahlásené problémy 
riešiť. Najviac z nich sa týka 
oblasti životného prostre-
dia – či už ide o čistotu 
a poriadok alebo odstave-
né vraky áut. 

Komunikácia s obyvateľmi 
je pre samosprávu jednou 
z kľúčových oblastí, ktorej 
musí venovať veľa času 
a energie, keď im chce byť 
partnerom. Portál odkaz-
prestarostu.sk je kanálom, 
ktorý nielen umožňuje na-
hlasovať zistené problémy 
a nedostatky starostovi, ale 
ponúka aj možnosť oboj-
strannej komunikácie a 
zároveň zisťovania spätnej 
väzby. Zaujímavou inšpi-
ráciou je aj diskusia medzi 
samotnými prispievateľmi k 
jednotlivým podnetom.

„Komunikovať s takmer 
100-tisícom obyvateľov, 
ako je to v prípade Petržal-
ky, vôbec nie je jednoduché, 
o to viac nás teší, že aj vďa-
ka tomuto portálu sme zís-
kali uznanie za našu snahu 
byť otvorenou samosprá-
vou priateľskou ku svojim 
obyvateľom,“ komentoval 
získanie ocenenia starosta 
Petržalky Vladimír Bajan.

(tod)

Sme najlepší 
v Bratislave

S A M O S P R AVA / I N Z E R C I A

najlepšia. 

Vyše 500 podnetov, z to-Vyše 500 podnetov, z to-Vho 200 vyriešených 

riešiť. Najviac z nich sa týka 
oblasti životného prostre-
dia – či už ide o čistotu 
a poriadok alebo odstave-

Vho 200 vyriešených 
a ďalších 230 v riešení – to 
je stručná štatistika den-
nodenného kontaktu Petr-
žalčanov, ktorým záleží na 
okolí, s pracovníkmi miest-
neho úradu. Tí sa snažia 
všetky nahlásené problémy 
riešiť. Najviac z nich sa týka 

Konečne 
žalka, s jej sociálnou politikou 
a aktivitami zo strany samo-
správy zameranými na senio-
rov a zdravotne postihnutých 
Petržalčanov.

Pracovnej skupine struč-
ne predstavila aspoň tie naj-
významnejšie sociálne pro-
jekty samosprávy a upriamila 
pozornosť aj na množstvo kul-
túrnych a spoločenských akti-
vít organizovaných mestskou 
časťou a na kroky, ktoré sa-
mospráva urobila smerom 
ku skvalitňovaniu starostli-
vosti a začleňovania do spo-
ločnosti prostredníctvom 
komunít a k prispôsobeniu 
životného priestoru a mest-
skej infraštruktúry seniorom 
a ohrozeným ľuďom. Taktiež 
poukázala na veľmi intenzív-
nu spoluprácu s materskými 
a základnými školami či už 
pri projekte Reťaz skúseností 
- Most generácií, ktorého väz-
by sa zachovali doteraz, alebo 
pri príprave besiedok a spo-
ločenského programu, ktoré 
pomáhajú udržiavať živý kon-
takt nielen s rodinou a priateľ-
mi, ale v prípade ich absencie 
aj s okolitou komunitou. 

„Som rád, že Petržalka má 
veľmi spoločenských a tvo-
rivých starších či zdravotne 
postihnutých ľudí, ktorí sa 
nielen zúčastňujú na aktivi-
tách organizovaných samo-
správou, ale si aj sami takéto 
aktivity organizujú – nacvi-
čenie divadelného predsta-
venia Petržalská svadba, sú-
ťaž v lúštení sudoku alebo 
výstava starých vecí po rodi-

Petržalská samospráva, 
ktorá sa do projektu tiež 

zapojila, prijala členov národ-
nej pracovnej skupiny vo svo-
jich zariadeniach a Petržalka 
získala ďalšie pozitívne body.  

Koncom marca sa v Bra-
tislave konalo stretnutie ná-
rodnej pracovnej skupiny, 
riadiaceho výboru a národný 
okrúhly stôl projektu HELPS 
(Domáca starostlivosť o sta-
rých a ohrozených ľudí a stra-
tégia lokálnych partnerstiev 
v strednej Európe). Pracov-
ná skupina prijala pozvanie 
do zariadenia opatrovateľskej 
služby na Mlynarovičovej uli-
ci. Počas prehliadky riaditeľ-
ka Mgr. Soňa Chanečková 
poukázala na rozsah poskyto-
vaných služieb od rehabilitá-
cií a nácviku sebaobslužnos-
ti, cez záujmovú a kultúrnu 
činnosť pomocou vedomost-
ných, spoločenských hier, 
rozhovorov či muzikoterapie, 
až po rozvíjanie a tréning pa-
mäte. „Snažíme sa prispôso-
bovať individuálnym potre-
bám klientov a práve preto 
ponúkame širokú škálu ak-
tivít a možností, aby bol ich 
denný program pestrý a za-
ujímavý,“ vysvetlila Chaneč-
ková. Pracovná skupina sa 
potom presunula do Den-
ného centra na Gercenovej 
ulici, kde Mgr. Alena Halčá-
ková, vedúca oddelenia sociál-
nych vecí, prezentovala  po-
stupný vývoj Petržalky najmä 
v súvislosti s prioritami Ko-
munitného plánu sociálnych 
služieb v mestskej časti Petr-

čoch či prarodičoch,“ pochvá-
lil seniorov starosta Vladimír 
Bajan. Peknú bodku na záver 
návštevy pracovnej skupiny 
v dennom centre si pripravil 
súbor Melódia a návšteva si 
odniesla malé darčeky, ktoré 
vyrobili seniori počas svojich 
aktivít.

Projekt HELPS vstúpil v tom-
to roku do svojej záverečnej fázy. 
Počas troch rokov sa 12 partne-
rov z ôsmich stredoeurópskych 
krajín (Slovensko, Česká repub-
lika, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, 
Slovinsko, Taliansko, Nemecko) 
pokúsilo spoločne predstaviť no-
vé formy starostlivosti o seniorov, 
domácu starostlivosť o starých a 
ohrozených ľudí, ako aj proble-
matiku aktívneho starnutia. Pro-
jekt je riešený v rámci Operač-
ného programu Stredná Európa, 
ktorý je zameraný na európsku 
teritoriálnu spoluprácu.
 (tod)

Jednotný prístup starostlivosti o seniorov 
s rôznymi potrebami, ako aj odlučovanie
 opatrovaných osôb od komunity, boli 
dôvodom vzniku projektu HELPS. Jeho 
hlavným cieľom je preto rozvíjať stratégie 
vedúce k zlepšovaniu kvality života ohroze-
ných skupín obyvateľstva - najmä starších 
ľudí a osôb so zdravotným postihnutím. 

Petržalka zabodovala 
v projekte HELPS

Mestská časť Bratislava - Petržalka, 

v y  h  l  a  s  u  j  e

 obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie 
nájomných zmlúv na garážové státia

č. 4/A, 7/A, 20/A, 23/A, 25/A, 30/A, 32/A, 33/A, 37/A,  38/A, 
39/A, 40/A, 41/A, 42/A, 45/A, 47/A, 53/A, 55/A, 59/A, 74/A, 

1/B, 16/B,  22/B, 28/B, 33/A, 34/B a 35/B  
v garážovom stojisku na Rovniankovej 4 - 6  

a garážové státia 
č. 5, 22, 26, 30, 33, 37, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 69, 

74, 75, 79, 85 a 89 
v garážovom stojisku  na Mlynarovičovej  14 – 24 v Bratislave. 

Minimálna výška mesačného nájomného 
za jedno garážové státie je 54,02 €.  

Podmienky súťaže sa nachádzajú na webovej stránke 
www.petrzalka.sk a taktiež ich je možné obdržať na adrese:

Miestny  úrad  mestskej  časti Bratislava-Petržalka, 
oddelenie nakladania s majetkom, referát správy miestneho 
majetku, 5. posch., č. dv. 520, Kutlíkova 17, 852 12  Bratislava

Bližšie informácie:  tel. číslo 68 28 88 67.
Ponuky je treba zaslať najneskôr do 19.  5. 2014. 
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Škoda Fabia EXTRA s extra bohatou výbavou len za 8 990 €

www.skoda-auto.sk

IMPA Bratislava, a.s. Call centrum: 0800 10 20 10 ®

EXTRA VÝBAVA
EXTRA CENA
EXTRA PRE VÁS

EXTRA VÝBAVA
EXTRA CENA 
EXTRA PRE VÁS

skoda extra vybava 12014 130x210.indd   1 3/24/14   2:11 PM

Meníme zajtrajšok - začína sa už dnes 

Nastáva čas na prezúvanie pneumatík. Jazdiť 
zbytočne dlho na zimných sa vám neoplatí. 

Fakt prvý: vyššia spotreba je istá. Odborníci sa zho-
dujú, že spotreba môže narásť až o 10 %. Keďže na 
letných pneumatikách jazdíme výrazne viac ako na 
zimných, pretože zimná sezóna trvá kratšie ako letná, 
na peňaženke to môžete pocítiť pomerne výrazne.
Fakt druhý: ak vôbec neprezúvate, neušetríte nič. 
Časť vodičov jazdí celý rok na zimných pneumatikách 
a neprezúva vôbec s argumentom, že ušetria jednu 
súpravu pneumatík. Ak ročne najazdíte viac ako 10-ti-
síc kilometrov, neušetríte. Zimné pneumatiky vydržia 
kratší čas a navyše majú v lete horšie jazdné vlastnos-
ti. Pneumatiky tak kupujete častejšie. Navyše zimná 
pneumatika kvôli strate špeciálnych prímesí, ktoré ju 
zmäkčujú, nevydrží viac ako štyri zimné sezóny. Ná-
sledne stvrdne a je v zime úplne nepoužiteľná. 
Fakt tretí: na ceste viac riskujete. Dojazdenie zim-
nej pneumatiky až na povolených 1,6 milimetra nie 
je dobrý nápad. Jej vlastnosti sú jasne horšie ako pri 
letnej. Test rakúskeho ÖAMTC ukázal, že pri osemde-
siatke a mokrej ceste je brzdná dráha zimnej gumy 
dlhšia o 6,4 metra. 
Fakt štvrtý: Výnimka Rakúsko. Ak cestujete do Ra-
kúska, treba nechať zimné pneumatiky na kolesách 
až do 15. apríla. Zákon tam prezutie prikazuje � xne 
na 6 mesiacov (15. 11. - 15. 4.) bez ohľadu na poča-
sie. Skúsenosťou Centra bezpečnej jazdy je, že ak vás 
zastavia rakúski policajti pri bežnej cestnej kontrole, 
najprv pozerajú na pneumatiky.
Fakt piaty: Kvalitnejšia letná pneumatika zvyšuje 
bezpečnosť a šetrí peniaze. Pri kúpe nových letných 
pneumatík hľadajte na informačnom štítku hodnoty B 
až C. Prečo? Oproti nekvalitným pneumatikám (hod-
nota F) majú lepšie brzdné vlastnosti a sú úspornej-
šie. Konkrétne brzdná dráha na mokrej ceste pneu-
matiky C oproti F je až o 11 metrov kratšia (pri B-čko-
vom plášti rozdiel narastie o ďalšie 4 metre). Úspora je 
rovnako jasná: kvalitná súoravu pneumatík (B) ušetrí 
ročne oproti tým najlacnejším (F) až 170 eur (pri 
20 tisíc kilometroch ročne). Vyššia investícia sa vám 
vráti do roka až dvoch. 
Fakt šiesty: Prezúvanie pneumatík vždy môžete 
v tomto období spojiť aj s kontrolou vozidla po zimnej 
prevádzke. Okrem prehliadky vozidla za „symbolickú“ 
si cenu môžete kúpiť letné pneumatiky či komplety 
v zaujímavej akcii. Spojíte to s vyčistením klimatizácie, 
využitím zvýhodnených servisných balíkov a ste na 
jarné cesty perfektne pripravení a domáci rozpočet 
vám napovie, že ste aj ušetrili :- )

Vždy vo vašej blízkosti. 
IMPA - autorizovaný predaj a servis vozidiel Škoda, 

autorizovaný servis vozidiel VW a Audi, 
Panónska cesta 23, Petržalka.

IMPA – zo života na cestách

Mgr. Božena Hajduová, 
vedúca oddelenia 

predaja nových a jazdených 
vozidiel ŠKODA, spoločnosti 

IMPA Bratislava, a. s., 
Dealer roka 2012 a 2013

 za zn. ŠKODA

www.impa.sk 

PETRŽALSKÉ NOVINY 
nájdete už aj na facebooku!

ODSTÚPIM
prenájom obchodných 

priestorov

Tel.: 0905926621

(zabehnutý Second Hand) 
na frekventovanom mieste 

v Petržalke. 
66 m2 cca 900 €/mesiac

jazdy na koni
CLUB IPPICO-DUNAJ 

dunaj@ippico-dunaj.sk
www.ippico-dunaj.sk

K U R Z Y

   0911 230 846



10 • 4. 4. 2014 PETRŽALSKÉ NOVINYN Á Z O R Y / S TA N O V I S K Á

Nebyť lajdákov a neporiad-
nikov, nemusela by sa Pe-

tržalka v uplynulých mesiacoch 
trápiť formulovaním nariadenia 
o dodržiavaní čistoty a poriad-
ku na svojom území. Niežeby 
ho doteraz nemala! Lenže pani 
prokurátorke sa v ňom nepo-
zdávali veci, ktoré sú pre oby-
čajného smrteľníka absolútnou 
samozrejmosťou. Poslanci mest- 
skej časti preto minulý mesiac 
schválili túto miestnu normu  
v upravenom znení. Dúfajme, 
že to už bude každému jasné.

Toto všeobecne záväzné na-
riadenie možno vnímať aj ako 
desatoro o čistote a mal by si 
ho naštudovať každý, komu 
poriadok a starostlivosť nie sú 

vlastné. Do tejto kategórie patrí 
napr. vlastník garáží na Wol-
krovej 2, ktorému sa na príze-
mie nasťahovali bezdomovci. 
Okrem spálne si tam zriadili 
aj WC, ktoré zápachom obťa-
žuje široké okolie. Pozornosť 
tomuto dokumentu by mali 
venovať užívatelia otvorených 
prístreškov na kontajnery. Ich 
povinnosťou totiž je zabrániť 
tomu, aby vietor z ich smet-
ných nádob roznášal do okolia 
papiere, igelitky, plastové fľaše  
a iné obaly. Pozor si musia dať 
fajčiari – jeden na zem odho-
dený ohorok ich môže vyjsť 
poriadne draho! Rovnako môžu 
doplatiť rôzni vylepovači. Za 
stručný oznam „Kúpim byt v 
tejto lokalite“ umiestnený na 
vchodových dverách, môžu 
zaplatiť iksnásobne viac ako za 
inzerát v novinách. 

Psičkári o upratovaní „potre-
by“ po svojich miláčikoch vedia, 
konzumenti alkoholu však zrej-
me netušia, že tekutinu, ktorá 
pretiekla ich útrobami, nemôžu 
vypustiť pri hocijakom kríku či 
strome. Nie preto, že by sa nad 
nimi niekto pohoršoval (lebo 
na to zvysoka kašľú), ale preto, 
že sa im to zakazuje v § 5, ods. 
3 písmeno l). Zakázané je aj 
prikrmovanie kŕdľov krkavcov  

a iných voľne sa pohybujúcich 
živočíchov vrátane armády pot- 
kanov. Aj vyspávať „opicu“ na 
lavičkách v parkoch či medzi 
domami. 

Na pozore by sa mali mať 
tí, čo svojimi autami bezostyš-
ne parkujú pred vstupmi do 
prístreškov na komunálny od-
pad. Už netreba žltý pás na to, 
aby im auto odtiahli, či „obuli 
do papuče“. Odporúčame im, 
aby si pozorne prečítali už spo-
mínaný text miestneho naria-
denia, najmä pod písmenom t).  
Napokon spomeňme tých, čo  
v posledných dvoch rokoch ces-
tou domov zo silvestrovských 
osláv zničili každý odpadkový 
kôš. Aj na vás dokument pa-
mätal, vedzte, že aj na vás raz 
dôjde!

Alena Kopřivová

Desatoro 
o poriadku a čistote

Čo sa nám nepáči 
v našej Petržalke

V poslednom čase  vari neprejde deň, aby sa nejakí ľudia 
v televízii, rádiu či v novinách neobviňovali z toho, koľko 
kto ukradol, rozkradol, zdefraudoval. Milióny a miliardy 
len tak lietajú.  A, čuduj sa svete, vinníka, najmä toho mi-
liónového či miliardového, nikdy nikde. Peniaze a veci sa 
zrejme len  niekde vyparili. Ako  voda. A možno za vypa-
rovanie vody niekoho trestať? Nemožno, to iste uznáte.
  Na takej lokálnej, miestnej úrovni, to je iná pesnička. Nie-
kedy aj tanec. Konkrétne u nás si takto majiteľ obchodu 
zatancoval s istou nakupujúcou. Bola to pánska volenka. 
Ten tanec sa nápadne podobal na čardáš. Nachytal ju 
totiž, ako si veci nestrká do košíka, ale do teplákov, dole 
na gumičku. Dlho sa však zo svojho umeleckého zážitku 
netešil. Bratia spomínanej tanečnice si jej nečakaného  
partnera vystriehli  a svoje bodové hodnotenie vyjadrili 
jednoznačne. Škoda, že už bolo po plesovej sezóne. Na 
maškarnom by ho určite nikto nespoznal. A možno by 
získal aj cenu.
  Alebo iný prípad.  Istý muž, známy tým, že v umení 
chmatistiky   prakticky nemá konkurenciu, sa jedného 
pekného dňa, rozhodol, že si natrhá hrozno. Nie veľa. Do 
vreca sa zmestilo sotva dvadsať kíl. Keď už mal vrece sko-
ro plné, neohlásene sa na tvári miesta zjavil majiteľ vino-
hradu. Smola. Nie však pre majiteľa hroznového vreca, ale 
pre majiteľa vinohradu. Všetko sa však napokon skončilo 
uspokojivo. Vinohradník už po necelom týždni bol zdra-
votne opäť úplne v poriadku.
  A do tretice z rovnakej lokality. V počiatočných časoch  
chalupárčenia sme so ženou zaznamenali mimoriadnu 
vec. Bolo leto a prakticky každý večer, okolo druhej v noci 
kikiríkal susedov kohút. Nie na svitaní, v hlbokej tme. A 
tak som sa suseda zvaného Ludva, spýtal, čo to má za 
zvláštneho kohúta. A on, že to nie je kohút, ale somár, 
pretože kikiríka vždy, keď on, teda Ludva, ide z domu. Ne-
bolo treba veľa fantázie, aby sme pochopili, aký ušľachti-
lý cieľ majú tieto nočné výpravy. Odrazu však kikiríkanie 
prestalo. Kikiríkanie áno, nočné výlety a lupy nie. Ako sme 
sa neskôr dozvedeli, kohút - nočný buditeľ, skončil v po-
lievke.  Vraj zaslúžene. 
       Z uvedeného jasne vyplýva, že v našej obci človeka 
nemožno len tak beztrestne atakovať (ani kikiríkaním), 
prípadne obviňovať z niečoho nečestného, keď si chce 
trochu  prilepšiť. To je predsa  ponižovanie, nactiutŕha-
nie, skrátka niečo škaredé. Dúfam, že nielen u nás. Ako to 
slovo – krádež. V skutočnosti predsa ide len o premiest-
ňovanie peňazí, vecí a tovaru z miesta momentálneho 
prebytku na miesto dočasného nedostatku.
     Do podozrenia, že som niečo nečestne nadobudol, 
som v istom petržalskom obchodnom reťazci raz upadol 
aj ja. Statná esbéskarka rázne pristúpila ku mne a vyzvala 
ma, aby som okamžite a všetko ukázal. Keď som sa spýtal, 
či si mám pre to všetko rozopnúť aj nohavice, nečakane 
sa otočila a odišla. A pritom na začiatku vyzerala taká od-
hodlaná ...
    Ak by som na záver mal odpovedať na otázku z titul-
ku, či sa dá aj nekradnúť, úprimne sa priznám, že neviem. 
Sám som sa v tomto texte istej krádeže dopustil. Ukra-
dol som totiž myšlienku neznámeho autora z obdobia 
budovania reálneho socializmu o premiestňovaní vecí z 
miesta na miesto. A pridám ešte jednu z tých čias: Kto 
nekradne, okráda vlastné deti. Ale to už dnes asi neplatí. 
Alebo áno?

Oskar Král 

Dá sa aj nekradnúť?

  Glosa Poznámka

Každé ráno chodíme do školy popri 
mieste, ktoré sa nám vôbec nepáči. 

Je to miesto medzi Turnianskou a Ľubov-
nianskou ulicou. Niekedy tam v rozkvit-
nutej záhrade bola materská škola a hrali 
sa tam deti. Pripadá nám, že toto miesto 
s budovou nikomu nepatrí, nikto sa za to 
nehanbí a nikto to nechce riešiť.

Do našej školy chodia na návštevu aj 
učitelia, ktorí v rámci projektov prichá-
dzajú k nám z iných krajín. Boli u nás 
učitelia z Anglicka, Írska, Turecka, ale aj 
Španielska a Talianska. Radšej sme sa 
snažili, aby sa tomu miestu vyhli. Prosí-
me, pomôžte nám tento hrôzostrašný 
kút v našej Petržalke odstrániť a tento  
problém, ktorý nám nie je ľahostajný 
vyriešiť.

Za všetkých žiakov
 ZŠ Turnianska 10 

vám ďakujú žiaci 6.A triedy
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... blázni sa radujú. Tak sme 
zvykli hovorievať ako deti. Ale 
aj v tejto riekanke, ako napo-
kon vo všetkých, je ukrytý kus 
pravdy, ak nie pravda celá. 
Prázdnym sľubom (vraj) veria 
len blázni. Naozaj?

Môj priateľ žartom hovorieval: 
„Nikto ti nemôže dať toľko, koľ-
ko ti ja môžem sľúbiť.“ A tiež sa 
v tom skrývalo kusisko pravdy. 
Ľahko sa sľúbi láska až za hrob, 
vernosť, priateľstvo až do smrti, 
ale aj väčšia či menšia pomoc. 
Nie, netvrdím, že všetci, ktorí 
takéto sľuby dávajú, vedome kla-
mú. Verím, že väčšina z nich to 
myslí naozaj, úprimne. Že chcú 
ľúbiť, byť verní, pomáhať. Ale – je 
to reálne? 
To by mala zvážiť predovšetkým 
druhá strana. Ale aj keď je jasné, 
že nám nikto vernosť ani večnú 
lásku zaručiť nemôže, radi to 
uveríme. Lebo chceme, aby to 
tak bolo. Lebo práve po tomto 
túžime. A že realita je o chvíľu 
úplne iná? Nič to. Stalo sa. Veď 
– on (ona) tak veľmi chceli svoj 
sľub splniť. Lenže mu to znemož-
nili ostatní. Napríklad žena, ktorá 
nám „zviedla“ manžela. Vinníkov 
sa vždy nájde dosť. 
Úplne rovnaké je to aj v prípade 
politikov. Budúcich prezidentov, 
ministrov, poslancov, primátorov, 
starostov. Len tu by som si nebo-
la istá, že ich sľuby sú úprimné. 
Nevykalkulované práve na to, že 
volič je človek, ktorý chce uveriť 
v lepšie zajtrajšky a v to, že im ich 
zaručí politické sľubovanie. Ako-
by sa nám v jednom momente 
zatemnil mozog a my počujeme 
len – ja vám to sľubujem. Zabud-
neme rozmýšľať, zakrývame si 
uši pred hlasmi, ktoré varujú, že 
to, čo niektorí politici sľubujú, aj 
keby to mysleli úprimne, jedno-
ducho nemôžu splniť. Napríklad 
aj preto, že to nie je v ich moci.    
Sme to my, ľudia, čudné tvory. 
Hlavu dokážeme používať na 
úžasné vynálezy, ale keď máme 
rozlíšiť � kciu od reality, tak ju 
dokonale vypneme. Realita totiž 
väčšinou nie je taká pekná a ru-
žová ako sny. Áno, aj sny sa môžu 
splniť. Lenže na to len sľuby ne-
stačia. Na to musíme ísť krok za 
krokom. A tie kroky musia byť 
reálne. Alebo nie?   

Silvia Vnenková

Sľuby sa sľubujú...
  Glosa

Prečo? Mám v opatere 
2 deti. Večer boli pekne 

uložené k nočnému spánku. 
Ráno po tretej hodine som 
našla dvere do bytu otvo-
rené. Okamžite som kont-
rolovala deti. Jedno mi tam 
chýbalo. Hľadala som ho po 
celom byte. Niet ho! Niet ho 
nikde! Nie je ani schované 
v úkrytoch, kde sa cez deň 
schovávajú. Bežím do scho-
dišťa, nič, niet ho nikde! 
Otvorím vchodové dvere, 
nikoho nevidím! Vrátim sa 
do bytu a rýchlo telefonu-
jem. Volám našim policaj-
tom a prosím o pomoc. O 
pár minút mi policajti zvo-
nia a  dozvedám sa, že sú 
aj s dieťaťom už pod našim 
vchodom.

Keď sa stretneme, som 
prekvapená. Moje 3-ročné 
vnúča je obuté a na pyžam-
ku má oblečený aj teplý sve-
trík. Keď ma zbadá, začne 
slabo fňukať. Zoberiem die-
ťa na ruky a hneď stíchne. 
Policajtom hovorím naše 
mená. Pri dieťati sa opra-
vujem. Uviedla som meno 
staršieho, nie mladšieho. Po 
uložení dieťaťa k ďalšiemu 
spánku prichádzam na to, 
že som policajtom uviedla 
nesprávne meno. Deti sú 
dcérine, a tak ich mená sú 
po otcovi, nie po babičke. 
Som z toho všetkého riadne 
vystresovaná, no nesmierne 
vďačná, že sa celý príbeh 
skončil tak šťastne. Veď veľa 
detí sa stratí a nikdy ich 

nenájdu. „Moje“ stratené 
sa našlo a som vďačná nie-
len našim policajtom, ale aj 
nášmu nebeskému Otcovi, 
že sa celý príbeh tak šťast-
ne skončil, že „ujdené“ die-
ťa ďalej spokojne spinká vo 
svojej postieľke. Ďakujem!

Celý príbeh sa odohral 
počas desiatich minút. No 
ja neviem zaspať, som sku-
točne šokovaná, veď ešte 
nikdy ani jedno dieťa samo 
z bytu neodišlo. Som z toho 
celkom vedľa a píšem tieto 
riadky, dúfajúc, že niekoho 
iného tým budem varovať, 
čo sa môže pri malých de-
ťoch odohrať. Učiť sa máme 
na chybách druhých, lebo 
vlastné potom sú veľmi bo-
lestivé. Verím, že tak aspoň 

niektorých rodičov či sta-
rých rodičov môžem týmto 
príbehom varovať pred po-
dobnou udalosťou, ktorá by 
sa im mohla stať. Prosím, 
zamykajte na noc dvere do 
bytu.

P. S. Tieto riadky som pí-
sala ešte v noci, pretože som 
nevedela zaspať. Ráno som 
sa dozvedela, že pri hľadaní 
bol nápomocný mladý otec 
3-ročného chlapčeka, ktorý 
išiel ráno po 3. hodine na 
autobus do práce. Aj jemu 
som nesmierne vďačná, lebo 
nie je isté, či by tento príbeh 
mal len také krátke trvanie. 
Ešte raz: VĎAKA aj pánovi 
Ivanovi.

Šťastná babička 
Alžbeta

by sa nám v jednom momente 
zatemnil mozog a my počujeme 
len – ja vám to sľubujem. Zabud-
neme rozmýšľať, zakrývame si 
uši pred hlasmi, ktoré varujú, že 
to, čo niektorí politici sľubujú, aj 

Prečo sú na toaletách otvorené okná? 

„Oceňujem a podporujem plá-
ny, aké má pán Litomerický, 
mám len jednu pripomienku 
a jeden návrh,“ píše v reakcii. 
„Moja pripomienka sa týka 
spomínaného šetrenia energií. 
Dá sa totiž šetriť aj tak, že sa 
nebude zbytočne vetrať. Asi 
pred dvoma mesiacmi som bol 
v DK Zrkadlový háj na WC 
na prvom poschodí, kde bolo 
otvorené veľké okno, a pod 
ním naplno pustený rádiator. 
Okno sa ani nedalo zatvo-
riť, lebo bolo privysoko. Čiže 

– únik energie bol fakt veľký. 
V tomto prípade výmena okien 
asi nič nevyrieši...

Ďalší môj návrh je, že klub 
pre deti, ktorý býva v nedeľu 
popoludní raz do mesiaca, 
by mohol byť aj častejšie, prí-
padne by mohol byť spojený 
s rôznymi tvorivými alebo mi-
nišportovými aktivitami. 

Oceňujem aj divadielka pre 
deti a ďakujem petržalskému 
starostovi, teda jeho nadácii, 
že tieto predstavenia sponzo-
ruje.“ 

O odpoveď sme požiadali 
riaditeľa KZP Petra Lito-
merického: 

„Problém udržiavania 
znesiteľného pachového 
prostredia na toaletách 
v kultúrnych zariadeniach 
trápi viacerých prevádzka-
rov. Je to problém tepla a 
odsávania vzduchu, hlavne 
v zimnom období. Keďže v 
DK Zrkadlový háj nemáme 
odsávacie zariadenia na 
toaletách, riešime to tak, 
ako ste to opísali. Darí sa 

nám takto primerane udr-
žať znesiteľné prostredie na 
toaletách. Ale aj odsávacie 
zariadenie „plytvá“ tepel-
nou vykurovacou energiou, 
ktorú vyháňa mimo budo-
vy, takže tiež vykuruje uli-
cu. Je to daň za príjemné, 
„pachmi z ľudských exkre-
mentov“ nezaťažené pros-
tredie. Váš postreh a ná-
vrh, týkajúci sa programu 
pre deti a klubu pre deti 
zvážime.“

(r) 

Na rozhovor s riaditeľom KZP Petrom Litomerickým, ktorý sme uverejnili v minulom 
čísle PN,  zareagoval náš čitateľ Andrej Školkay. 

... blázni sa radujú. Tak sme 
zvykli hovorievať ako deti. Ale 
aj v tejto riekanke, ako napo-
kon vo všetkých, je ukrytý kus 
pravdy, ak nie pravda celá. 
Prázdnym sľubom (vraj) veria 
len blázni. Naozaj?

Môj priateľ žartom hovorieval: 
„Nikto ti nemôže dať toľko, koľ-
ko ti ja môžem sľúbiť.“ A tiež sa 
v tom skrývalo kusisko pravdy. 
Ľahko sa sľúbi láska až za hrob, 
vernosť, priateľstvo až do smrti, 
ale aj väčšia či menšia pomoc. 
Nie, netvrdím, že všetci, ktorí 
takéto sľuby dávajú, vedome kla-
mú. Verím, že väčšina z nich to 
myslí naozaj, úprimne. Že chcú 

Sľuby sa sľubujú...Prosím, 
zamykajte 
vchodové 

dvere... 
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Muž
s ľahkou 
paličkou

Ž I V O T N É  P R O S T R E D I E

Dopĺňame teda, že haus-
bóty sú predovšetkým 

smutná téma. Niekoľko jed-
notlivcov, neveľká skupina - le-
gálne či nelegálne - sa zmocni-
la a stále zmocňuje spoločného 
majetku. V Jarovskom ramene, 
v chránenom území vzácneho 
biotopu a vtáctva, triumfuje 

Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.
denia je potrebné prizvať pra-
covníka SVP, š.p., (OZ Bratislava )
 Žiadateľ predloží na SVP, š. p.,-
Banská Štiavnica na vyjadrenie 
dokumentáciu - vyväzovací plán 
plávajúceho zariadenia k vy-
väzovacím zariadeniam a k prv-
kom, odsúhlasenú Dopravným 
úradom. 
 Vyväzovacie prvky (bitvy, lôž-
ka pre mostík a vzperu) musia 
byť vzhľadom na opevnenie 
brehu vodného toku a rozkyvu 
hladín umiestnené nad breho-
vou čiarou. Vyväzovacie prvky 
sú v zmysle §52 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 364/2004 Z. z. o vo-
dách a o zmene zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch 

V súvislosti s požadovanými 
informáciami je potrebné zdô-
razniť, že Slovenský vodohos-
podársky podnik, š. p., (ďalej 
SVP) nevydáva povoľovania na 
umiestňovanie plávajúcich za-
riadení, tzv. hausbótov na vod-
ných tokoch. SVP ako správca 
toku sa len vyjadruje a stano-
vuje požiadavky, ktoré musia 
byť pri umiestnení hausbótov 
v zmysle zákona o vodách 
a zákona o ochrane pred po-
vodňami bezpodmienečne do-
držané. V niekoľkých bodoch 
prikladáme všetky požiadavky 
zo strany SVP, š. p.
 K presnému staničeniu 
umiestnenia plávajúceho zaria-

v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon) vodnými stavba-
mi. Na užívanie bitiev bude so 
žiadateľom uzatvorená nájom-
ná zmluva s SVP, š. p. 
 Žiadateľ predloží vyjadrenie 
mesta, mestskej časti k umiest-
neniu plávajúceho zariadenia.
 Po nadobudnutí lodného 
osvedčenia na plávajúce zaria-
denie je potrebné predložiť po-
vodňový plán zabezpečovacích 
prác vypracovaný na základe §10 
zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane 
pred povodňami v piatich vyho-
toveniach, ktorý je potrebný od-
súhlasiť SVP, š. p. Banská Štiavnica 
a následné schváliť príslušným 
Okresným úradom, odborom 

Dopĺňame teda, že haus-
bóty sú predovšetkým 

smutná téma. Niekoľko jed-
notlivcov, neveľká skupina - le-

Hausbóty sú atraktívna téma. Nenamietame. Ale nie preto 
o nich píšeme. Vy, Petržalčania, to žiadate. Uverejňujeme vyjadrenia, 
stanoviská orgánov, úradov, inštitúcií - čiže tých, ktorí majú 
„do hausbótov“ čo povedať. Lebo, ako už vy píšete, čo na vlastné oči 
z hrádze v Jarovskom ramene vidíte, máte toho už 
po krk! Od hnevu a bezmocnosti.

Jarovské rameno –  budúca stoka?
Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe v znení 
neskorších zmien a doplnkov je zákon, ktorý upravuje aj 
umiestňovanie hausbótov. V januári sa menil. A bola to už 
v poradí jeho dvanásta novela. V čom nastali zmeny? 
Register plavidiel bol do roku 2010 verejný. Neskôr, ako 
niektorým vlastníkom hausbótov začalo prekážať, že je po-
merne jednoduché dopracovať sa k informácii o tom, kto 
vlastní ten - ktorý gýčový hausbót a rovnako sa ukázalo, 
že i niektorí politici dostali chuť bývať v gýčových sloven-
ských Benátkach, sa register plavidiel stal neverejným. Mi-
mochodom, aj politikovi a primátorovi z Košíc R. Rašimu sa 
zapáčilo romantické zákutie Dunaja v katastri bratislavskej 
mestskej časti.

Dvakrát som predkladal  poslanecký návrh novely záko-
na, ktorým by sa stav vrátil do roku 2010, to znamená, aby 
bol register opätovne verejný. A  dvakrát môj poslanecký 
návrh neprešiel. K návratu k pôvodnému stavu došlo až 
pri prerokovávaní zákona č. 338/2000, keď ho predkladalo 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
a k schváleniu prišlo, ako som už uviedol,  v januári. Okrem 
tejto zmeny prešlo v novele zákona aj to, že k umiestňo-
vaniu plavidla bude vydávať stanovisko aj orgán ochrany 
prírody.

Toto je veľmi dobrá správa. V praxi to bude znamenať, 
že na Jarovskom ramene by už nemalo byť vydané žiadne 
nové povolenie na hausbót z jednoduchého dôvodu - táto 
oblasť je chráneným územím. Čiastočný problém bude 
v tom, že všetky už začaté konania sa uskutočnia podľa sta-
rého znenia zákona, čo bude pravdepodobne znamenať, 
že všetko, čo už na Jarovskom ramene je, aj ostane. Záro-
veň, keďže nové povolenia nebudú, zdvihne cenu už tam 
existujúcich plavidiel, resp. miesta na umiestnenie plavidla, 
lebo v prípadnej ponuke na predaj môžete uviesť: Kúpte, 
lebo viac povolení nebude!

Pri týchto zmenách zákona som predkladal pozmeňova-
cí návrh, aby sa k umiestneniu plavidla vyjadrovala aj obec, 
v ktorej katastri bude plavidlo umiestnené. S ľahkosťou mi-
nistrovi Počiatkovi vlastnou  návrh odignoroval. Preto ho 
teraz predkladáme spolu s kolegom A. Přidalom na marco-
vej schôdzi ako poslanecký návrh zákona. Podľa nás, vyjad-
renie obce, v ktorej katastri má byť hausbót umiestnený, 
je opodstatnený. Obec má právo vedieť ovplyvniť, či v jej 
katastri budú gýčové Benátky alebo nie. Uvidíme, ako Smer 
zahlasuje...

Alojz Hlina, poslanec NR SR

Ajhľa, Benátky po slovensky 

  Slovo poslanca NR SR

úzko súkromný podnikateľský 
záujem, ten verejný, väčšinový 
je odsúdený na pohŕdanie a 
posmech. Na vode sa hojda-
júci gýč, panoptikum staveb-
ného nevkusu nadžganého 
na sebe sa rehoce do diaľky 
tým, ktorí žijú v presvedčení, 
že ani v kapitalizme nemôže 

byť všetko a úplne na kúpu, 
na predaj. Že sú stále hod-
noty - nevzniknuté včera ani 
nevyrobené človekom, ktoré 
sa principiálne nespeňažujú, 
lebo patria všetkým. Hausbóty 
v Jarovskom ramene však po-
tvrdzujú, že na Slovensku sa aj 
posledné hodnoty už minuli... 
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Petržalka minie 

Redakcia PN
foto: Miro Košírer, archív PN

 Žiadateľ predloží dokumentá-
ciu ohľadne nakladania s odpa-
dovými vodami. Z plávajúceho 
zariadenia sa nemôžu vypúšťať 
žiadne odpadové vody, ktoré 
majú nepriaznivý vplyv na kvali-
tu povrchových vôd alebo pod-
zemných vôd.
 Žiadateľ doplní súhlasné sta-
novisko, resp. nájomnú zmluvu 
s vlastníkom pozemku dotknu-
tého stavbou.

Pri dodržaní a splnení vyššie 
uvedených podmienok z hľa-
diska správcu vodného toku 
vydá SVP, š. p., Banská Štiavnica 
záväzné stanovisko (nie staveb-
né povolenie!) k státiu predmet-
ného plávajúceho zariadenia 
a žiadateľ môže požiadať Štát-
nu plavebnú správu (tohto času 

Dopravný úrad) o povolenie na 
státie predmetného plávajúce-
ho zariadenia.

Momentálne je na Jarovskom 
ramene určených 226 polôh na 
umiestnenie hausbótov. Z toho 
je asi 140 existujúcich, ale pres-
né číslo vám môže povedať Do-
pravný úrad. Ostatné hausbóty 
z 226 pridelených miest ešte nie 
sú postavené. Evidujeme aj ďal-
šie žiadosti o pridelenie polohy, 
ale žiadne nové miesto okrem 
spomínaných 226 už nebude v 
Jarovskom ramene pridelené. 
Je to konečný stav.

Mgr. Ľuboš Krno, 
vedúci odd. sekretariátu gene-

rálneho riaditeľa a hovorca
 Slovenského vodohospodár-

skeho podniku, š. p.

starostlivosti o životné prostredie. 
Povodňový plán zabezpečovacích 
prác žiadame vypracovať v zmysle 
vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o obsahu povodňových plánov 
a postupu ich schvaľovania.
 V prípade ak by žiadateľ uva-
žoval s napojením plávajúceho 
zariadenia na technickú in-
fraštruktúru, je potrebné, aby do-
kumentáciu predložil na vyjadre-
nie správcovi vodného toku.
 Na odstraňovanie brehových 
porastov a drevín je potrebné po-
volenie od príslušných orgánov 
životného prostredia a vyžiadať si 
súhlas správcu vodného toku. 
 Na úpravu brehov je potrebné 
povolenie príslušnej štátnej vod-
nej správy.

Jarovské rameno –  budúca stoka? 2
Škoda za vyše 400-tisíc € = 4 až 10 rokov
Je známy už výsledok vyšetrovania - nepovolený výrub 
a zničený biotop na parcele č. 904/106 v katastri Jarovce 
z roku 2010 so spôsobenou spoločenskou ujmou v celko-
vej výške 216 738 €? Poznáte páchateľov? 

 Na OR PZ v Bratislave V je v súčasnosti vedené vyšetrovanie 
vo veci zločinu ohrozenia a poškodenia životného prostredia 
podľa § 300 ods. 1, ods. 2, ods. 5 Trestného zákona v jed-
nočinnom súbehu so zločinom porušovania ochrany rastlín 
a živočíchov podľa § 305 ods. 1 písm. a), písm. b), písm. c) 
ods. 5 písm. b) Trestného zákona v súvislosti s nepovoleným 
zásahom do životného prostredia, ktorého sa dopustil zatiaľ 
nezistený páchateľ v čase od roku 2010 v katastrálnom úze-
mí Bratislava, časť Jarovce, lokalita Jarovské rameno. 

Vyšetrovaný skutok spočíva vo vykonaní stavebných 
úprav brehov a okolia ramena vodného toku, pri ktorých 
bolo ohrozené a poškodené životné prostredie a boli zniče-
né biotopy národného a európskeho významu tým, že pred 
kotevnými miestami boli vykonané terénne práce spojené 
so zriadením prístupovej cesty a stavebné úpravy brehu ra-
mena v rámci ktorých bol odstránený bylinný aj drevinový 
porast, vykonané úpravy a zhutnený terén, navezená zemina 
a štrk na prístupovú cestu a kameňom bol spevnený breh 
vodného toku, pričom bol poškodený, resp. zničený biotop 
v celkovej výmere 16 542,344 m2, čím bola spôsobená škoda 
v celkovej výške 404 945,19 €. Vyšetrovanie stále prebieha, 
vykonávajú sa jednotlivé vyšetrovacie úkony a vyhodnocu-
je sa podaný znalecký posudok. Zo spáchania uvedeného 
skutku zatiaľ nebolo vznesené obvinenie žiadnej osobe, 
v prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia 
slobody na štyri až desať rokov.

Je prizývaná polícia aj k takým činnostiam, ako sú nepo-
volené jazdy osobných a nákladných vozidiel na chránené 
územie? Rieši už aj prípadné kon� ikty medzi vlastníkmi 
hausbótov navzájom či s rybármi? 

 Policajný zbor plní úlohy vyplývajúce zo zákona 
č. 171/1993 o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. 
V rámci výkonu služby sa pravidelne vykonáva kontrola osôb 
a motorových vozidiel, z dôvodu povolenia na vstup do ob-
lasti Jarovského ramena, ktorý vydáva Slovenský vodohos-
podársky podnik, š. p., a Obvodný úrad životného prostredia 
a kontrola osôb, ktoré sú držiteľmi listov vlastníctva haus-
bótov v uvedenej oblasti, ktoré vydáva Štátna plavebná 
správa. 

Pokiaľ ide o úpravy a práce v rámci údržby povodia Du-
naja s ťažkou technikou, povolenia na túto činnosť vydáva 
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., spolu Obvodným 
úradom Životného prostredia Bratislava. V prípade, že dôjde 
k neoprávnenému vstupu motorových vozidiel bez povole-
nia do uvedenej oblasti, polícia oznamuje takéto protiprávne 
konanie v zmysle zákona č.372/1990 o priestupkoch v znení 
nesk. predpisov vecne príslušnému správnemu orgánu, Ob-
vodnému úradu životného prostredia. Doposiaľ Policajný 
zbor neeviduje kon� ikty vlastníkov hausbótov, resp. kon� ikty 
medzi vlastníkmi hausbótov a rybármi. 

plk. Mgr. Mariana Hambáleka, riaditeľa 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava V
 

  Spýtali sme sa
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Kalamita a jej následky

Š K O L S T V O

Náročnejší ako škôlka, 
hravejší ako škola

Vyučovacie osnovy v oboch 
prípravných triedach sú 

rovnaké, rozdiel medzi škola-
mi však je. ZŠI na Vlastenec-
kom prijíma do prípravného 
ročníka len deti, ktoré si vyža-
dujú logopedickú starostlivosť. 
Podmienkou prijatia do prí-
pravného ročníka na ŠZŠ s MŠ 
Žehrianska je odporúčanie o 
nezaškolení. Teda každé dieťa, 
ktoré rodičia nechcú ešte za-
radiť do prvého ročníka, môže 
byť prijaté - či už má problémy 
s grafomotorikou, oneskore-
ným vývinom, je príliš hravé 
či nesústredené, alebo so zdra-
votným znevýhodnením.

Odpovedá Mgr. Soňa Kup-
cová, psychologička zo ŠZŠ 
a MŠ Žehrianska: „Prípravný 
ročník je určený deťom, ktoré 
ešte nie sú zrelé, aby nastúpili 
do prvého ročníka a zároveň si 
rodičia myslia, že im škôlka už 
nič nové neprináša. Je to tro-
chu viac ako škôlka, ale menej 
ako prvý ročník. Je to vlastne 
hravá príprava na školu.“

Ak majú rodičia záujem, 
aby ich dieťa navštevovalo 
prípravný ročník na ŠZŠ s MŠ 
Žehrianska, stačí, aby podali 
žiadosť o prijatie. K nej treba 

doložiť odporúčanie z Centra 
pedagogicko-psychologickej 
prevencie (presťahovaná z Hro-
bákovej ulice na Švabinského 7), 
že dieťa by nemalo byť zaradené 
do prvého ročníka. 

Benefi tom oproti škôlke je, 
že v prípravnom ročníku už 
funguje princíp školy. Deti sa 
však neučia plné štyri hodiny 
ako v prvej triede. Dve sú cie-
lené vyučovanie a ďalšie dve sú 
hravejšie. Ďalšou výhodou je, že 
je v triede menej detí, od 4 do 
8 a špeciálny pedagóg, ktorý sa 
im individuálne venuje. 

Triedna učiteľka príprav-
ného ročníka, Mgr. Oľga Ha-
kulínová: „Vyučovanie je zame-
rané na rozvoj komunikačných 
schopnosti – rozprávanie, tvo-
renie viet, opísanie deja, preroz-
právanie vypočutého. V druhom 
polroku začíname poznávať aj 
písmenká, učíme sa podpísať. 
Precvičujeme grafomotoriku, 
aby sa deťom uvoľnila ruka 
a ľahšie sa tak učili písať písme-
ná v prvej triede. Vedieme ich 
k správnemu úchopu pera, tré-
nujeme strihanie, kreslenie, vy-
farbovanie. V matematike za-
číname pojmami, ako je blízko, 
ďaleko, veľa, málo, krátky, dlhý. 

potrebuje pomoc, ostatní majú 
svoje úlohy – vyfarbujú alebo 
vypĺňajú pracovné listy. Škola 
čerpá z internetu, kde je pes-
trá ponuka úloh pre predško-
lákov. Základom je, aby aj ten 
najslabší žiak zvládol, čo je v 
osnovách.

„Stručne povedané, trénuje-
me a zlepšujeme ich komuni-
kačné schopnosti a toľko spo-
mínanú grafomotoriku. Teda, 
to čo budú v prvom ročníku 
potrebovať najviac,“ dopĺňa 
Mgr. Hakulínová.

V marci ponúkla ŠZŠ Žeh-
rianska rodičom možnosť po-
zrieť si vyučovanie v príprav-
nom ročníku osobne počas 
Dňa otvorených dverí. Pozrieť 
sa, čo takmer šesťročnú Zorku 
čaká, prišla jej mamička Mgr. 
Ľudmila Berecová: „Dcéra je 
júnová a prvé testy zrelosti 
neurobila. Ale v škôlke ju už 
nechať nechcem, pretože tam 
podľa môjho názoru nenapre-
duje. Myslím si, že v príprav-
nom ročníku sa jej budú môcť 
venovať intenzívnejšie. Tu 
majú v triede maximálne osem 
detí, v škôlke dvojnásobok, tak-
že je zrejmé, kde je väčšia mož-
nosť individuálneho prístupu. 
Hoci mi v škôlke avizovali, že 
ďalšie testy zrelosti by už zvlá-
dla, verím, že rok odkladu jej 
pomôže. Bude pripravenejšia 
a sústredenejšia, s čím má dnes 
ešte problém.“

Deň otvorených dverí pre 
rodičov, ktorí uvažujú o prí-
pravnom ročníku, škola zo-
pakuje 24. apríla od 10. do 12. 
hodiny. Dohodnúť si návštevu 
a informovať sa je však možné 
aj inokedy. V prípade záujmu 
je školu možné kontaktovať 
e-mailom na szszehrianska@
pobox.sk, telefonicky na čís-
le 02/6353 2084 alebo osobne 
v škole na Žehrianskej 9.

Michaela Dobríková
foto: autorka

Kvalitu sociálnych 
služieb ovplyvňu-
je aj dostupnosť 
informácií 
Poskytnúť verejnosti 
informácie o mož-
nostiach na území 
Bratislavy bolo cieľom 
Dňa sociálnych služieb, 
ktorý v druhej polovici 
marca usporiadala v DK 
Zrkadlový háj Asociácia 
poskytovateľov sociál-
nych služieb SR. 

Ako nám povedala doc. 
MUDr. Božena Bušová, 
z predsedníctva asociácie, 
nie je ojedinelým javom, 
že sa človek alebo jeho prí-
buzný vráti z nemocnice 
s tým, že je zrazu odkáza-
ný na pomoc inej osoby, 
ale vôbec netuší na koho 
sa obrátiť, o aké služby žia-
dať, či na čo má zo zákona 
nárok. Prvý ročník poduja-
tia teda bol podľa jej slov 
zároveň prieskumom, či 
má verejnosť záujem o ak-
cie takéhoto typu.

Predpoludnie bolo veno-
vané prednáškam na tému 
poskytovania rôznych 
druhov sociálnych služieb 
domácich aj pobytových. 
Prítomní si vypočuli, ako sa 
starať o bezvládneho čle-
na rodiny, ako postupovať 
pri vybavovaní posudku 
o odkázanosti, alebo aj to, 
ako môžu slovenskí senio-
ri ovplyvniť dostupnosť 
a kvalitu sociálnych slu-
žieb. Popoludnie následne 
patrilo prezentácii vysta-
vovateľov pomôcok, ktoré 
si bolo možné prezrieť aj 
zakúpiť, či sa informovať 
aké druhy kompenzač-
ných pomôcok sú na trhu, 
ako o ne žiadať a pod.

Michaela Dobríková

V druhom polroku postúpime 
k počtom, sčítaniu a odčíta-
niu do päť alebo desať podľa 
šikovnosti detí. Deti učíme po-
znávať veci okolo nás, prírodu, 
rozprávame sa o rodine, učíme 
sa predstavovať, osobné úda-
je ako meno, bydlisko, dátum 
narodenia. Plus, čo je dôležité, 
učia sa pracovať na hodine. 
V škôlke sa hrali na koberci, tu 
už sedia v laviciach, musia sa 
obslúžiť samy, nachystať si veci 
na hodinu, prezliecť sa na te-
locvik.“ 

Ako ďalej triedna učiteľ-
ka malých „prípravkárov“ 
dodáva, rodičia sa nemusia 
báť, že sa po absolvovaní prí-
pravného ročníka deti v prvej 
triede nudili. Vyučovanie je 
zamerané na rozvoj grafomo-
toriky, čo je najčastejší problém, 
s ktorým deti do prípravného 
ročníka prichádzajú. A kým sa 
učiteľka venuje žiakovi, ktorý 

po úraze, 
výmene kĺbu, 

cievnej príhode a iné 

Informácie a objednávanie
tel. č.: 6224 5607, email: rhb@harris.sk

Rehabilitácia doma

www.rehabilitaciadoma.sk

V minulom čísle sme informovali o 
prípravnom ročníku v Základnej škole 
internátnej na Vlasteneckom námestí. 
Dnes predstavíme triedu na Špeciálnej 
základnej škole s materskou školou na 
Žehrianskej ulici. 
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Profesor Viliam Fischer je slovenský kardiológ a vysokoškolský 
pedagóg. V roku 1998 spolurealizoval prvú úspešnú transplan-
táciu srdca na Slovensku. Od roku 1980 sa podieľal na viac ako 
5-tisícoch operácií srdca.

Muž, ktorý prináša šťastie

(teda 3 roky predtým) ČSSR 
porazilo vo finále Kanadského 
pohára najlepší profesionál-
ny výber Kanady 1:0.“ Profesor 
Grondin hneď na to znalecky 
zareagoval. „To je pravda, ale 
vy ste mali vtedy v bránke fan-
tastického gólmana, Vlada. 
Dzurillu!“ Na to som čakal! 
„Vlado Dzurilla je môj dob-
rý priateľ, dokonca som ho aj 
operoval,“ oznámil som lako-
nicky. To, že som mu opero-
val len hemoroidy – zlatú žilu, 
som už nespomenul. Ale pro-
fesor Grondin sa na mňa za-
hľadel a hneď dodal: „Nechcete 
sa umyť k operácii?“ Po tomto 
momente som túžil! A na pre-
kvapenie ostatných troch mo-
jich zahraničných kolegov som 
išiel prof. Grondinovi pri ope-
rácii asistovať. A asistoval som 
potom už každý deň. Možnosť 
pracovať na jednom z naj- 
modernejších kardiochirur-
gických pracovísk v Amerike, 
naučiť sa a osvojiť si posledné 
pokroky v kardiochirurgickej 
medicíne, čo už viac si mladý 
chirurg mohol priať!
Rátal si s tým?

 No, rátal... Skúsil som. A už 
som povedal - rád víťazím. V Ka- 
nade sa hokejom žilo, hovori-
lo sa o ňom všade. To som ve-
del a trochu som predpokladal, 
že profesor Grondin bude uva-
žovať takto: takého famózneho 
brankára, ako je Vlado Dzuril-
la, by predsa v Kanade nemo-
hol operovať hocijaký chirurg. 
Takže ma prof. Grondin ohod-
notil do vyššieho rangu. 
Odoperoval a odasistoval si ti-
sícky srdcových operácií s rôz- 
nymi diagnózami. Boli to bež-
né operácie, ak sa dá v srdco-
vej chirurgii vôbec slovo bežné 
používať, ale boli aj výnimoč-
né, ktoré si pamätáš a budeš 
pamätať po celý život? 

 Je ich veľa, ťažko vybrať 
jednu. Taká zvláštna operá-
cia bola, keď nám doviezli pa- 
cientku, ktorá prišla do nášho 

ústavu srdcovo-cievnych cho- 
rôb v Bratislave v akútnom 
stave s patologickým nále-
zom hrudnej aorty. Navyše v 
piatom mesiaci gravidity. A 
dátum: 24. december. Štedrý 
deň. Ona aj plod boli v ohro-
zení života. Tak sme sa dali 
do toho. Pri operácii nielenže 
bola pacientka schladená na 
28 °C, ale v určitej fáze operá-
cie, keď sme nahrádzali aortál-
nu chlopňu a vzostupnú aortu 
chlopňovým konduitom, mu-
seli sme na krátku chvíľu za-
staviť aj cirkuláciu. Tento ma-
néver robíme pri akútnych 
vydutiach hrudnej aorty vždy  
a teplotu organizmu prostred-
níctvom mimotelového obe-
hu krvi znižujeme hlavne pre-
to, aby sme ochránili životne 
dôležité orgány, najmä mozog. 
Lenže tu bol aj plod. Mali sme 
vážne obavy, že tento operačný 
výkon neprežije. Našťastie, bol 
to krásny vianočný dar, matku 
aj dieťa sme zachránili. Neza-
budnem na radosť, keď sa po-
tom našej pacientke v riadnom 
termíne narodilo zdravé diev-
čatko s hmotnosťou 3 300 g  
a výškou 50 cm. To sú také da-
ry života aj pre rodiča, aj pre 
kardiochirurga. 
Tvojimi pacientmi boli oby-
čajní ľudia, aj známe osob-
nosti. Napríklad spisovateľ 
Ladislav Ballek. Ten ťa v te-
levíznej relácii Mojich sedem 
divov sveta zaradil medzi 
svoje divy sveta...

 Tak to bol pre mňa neza-
budnuteľný moment. Lebo po-
vedal, že opravujem božské  
dielo - človeka. Vieš si predsta-
viť, čo sa deje v duši chirurga po 
takomto vyznaní?
Keď po prvý raz vyňal Chris-
tian Barnard z tela darcu srd-
ce, aby ho vložil do tela iného 
človeka, bol to prevrat nielen 
v dejinách medicíny. No a te-
be sa podaril husársky kúsok 
– pozval si profesora Barnar-
da na návštevu do Bratislavy.

dia na to, aby som opretý o ste-
nu spravil ranný strečing lýt-
kových svalov a prstov rúk.  
A keď idem hore schodmi, sna-
žím sa ich brať po dvoch, rých-
lejším tempom, lebo to beriem 
ako súčasť fyzickej prípravy na 
zlepšenie kondície.
Obsahom tvojej knihy je  
srdce...

 Nielen. Píšem aj o mojej ži-
votnej filozofii, aj o mojich skú-
senostiach a poznatkoch –  
a to nielen medicínskych. Ži-
jem svoj jedinečný život v jedi-
nečnej krajine. Srdce nie je pre 
mňa iba metafora, ľudské srdce 
je môj každodenný vyzývateľ.  
A ja nad všetkým, čo ho ohro-
zuje, rád víťazím. 
V knihe ma očarila príhoda z 
tvojej stáže v Kanade... 

 Myslíš na tú v Montreal-
skom inštitúte profesora Pierra 
Grondina?
Áno. Je to tak trochu aj zo zá-
kulisia, málokto vie, o čom sa 
chirurgovia zvyknú pred ope-
ráciou srdca rozprávať.

 To bola výnimočná situácia. 
Profesor P. Grondin bol v kar-
diochirurgii úplná špička a ja 
som sa dostal k nemu na stáž. 
Spolu s kolegami z celého sve-
ta. Ale ja som nechcel iba po-
zorovať, ako operuje, ja som 
mu chcel asistovať. Raz, keď sa 
začal pred operáciou umývať, 
tak hovorím: „Pán profesor, vy  
v Kanade hráte asi najlepší ho-
kej na svete, ale my Čechoslo-
váci sme ešte lepší!“ Skoro mu 
kefka, s ktorou sa pred operá-
ciou drhol, vypadla z ruky. Ob-
rátil sa ku mne a s údivom sa 
ma opýtal: „Ako to myslíte?“  
A ja mu na to: „V roku 1976 

Pred prezidentskými voľbami 
sa píšu knihy. Aj ty, pán profe-
sor, si napísal Srdce na dlani. 
Ťah na voličov?

 Ale nie. Od vydania prvej 
knihy (So srdcom na dlani – ro-
bil som ju s Lýdiou Mrázovou) 
ubehlo pár rokov a niektoré ve-
ci vtedy mi nezišli na um. Tak 
som ich doplnil.
Nie je tvoje miesto skôr za 
operačným ako za písacím 
stolom? 

 Určite, ale pre mňa je dôle-
žitejšie, aby sa ľudia na ope-
račný stôl vôbec nedostali. 
Aby boli zdraví. A preto som 
aj svojou druhou knihou chcel 
upozorniť na to, čo negatívne 
zasahuje do zdravia ľudí. Po-
hodlnosť! Prestali sme sa hý-
bať, žijeme akoby v umelom 
svete. Máme štrnásť percent 
obéznych detí, každé ôsme 
– deviate dieťa na Slovensku 
má nadváhu. V mestách, mes-
tečkách, na sídliskách zmiz-
li dvory, voľné priestranstvá, 
kde mnohé generácie de-
tí ale aj dospelejší sa mohli 
hrať, športovať a pohybovať sa  
v rôznej forme. Tieto „pohy-
bové zóny“ zmizli, pretože sa 
väčšinou zastavali.
Odráža sa to aj na tvojich pa-
cientoch? 

 Veď preto o tom stále ho-
vorím. Už sa skoro ani nepo-
zastavujem nad tým, ak vidím 
v mojej práci nastúpiť mladých 
ľudí do výťahu. Kým si ja vyšli-
apem tých pár schodov, oni sa 
vezú. Hore, aj dolu.
Ty sa výťahom nevozíš? 

 Iba občas na operačku. Vte-
dy som najradšej vo výťahu 
sám, lebo mám štyri poscho-

 A 21. 4. 1995 sme ho šli  
s profesorom Jurajom Fabiá-
nom čakať na viedenské letisko 
vo Schwechate. Veľmi sa mi pá-
čilo, ako odpovedal tento cha-
rizmatický muž na jednu otáz-
ku novinára, odcitujem ti: „Keď 
si prečítate Bibliu, zistíte, že 
srdce sa v nej spomína asi tri- 
sto ráz. Pečeň, čo je veľmi dôle-
žitý orgán, sa spomína raz a ža- 
lúdok dokonca ani raz. Otázka 
je, prečo sa stalo srdce takým 
dôležitým orgánom v literatúre 
a umení vôbec. Svojej milova-
nej hovorí milujúci: milujem 
ťa svojím srdcom. Nehovorí, 
že ju miluje pečeňou. Dôvod, 
prečo je to tak, je prostý. Srd-
ce je jediný orgán, v ktorom cí-
time reakciu na naše emócie. 
Ale srdce je pritom aj obyčajná 
pumpa, obyčajné čerpadlo. To 
samozrejme neznamená, aby 
ste hovorili pri vyznávaní lás-
ky: milujem ťa svojím čerpa-
dlom.“ Veľmi vtipný človek, a 
to ja mám rád.
V knihe si spomínaš podrob-
ne aj na svoju prvá transplan-
táciu... 

 Teoreticky sme mali trans-
plantáciu stokrát naštudo-
vanú, stokrát odskúšanú, ale 
nikdy sme ju nerobili „naos-
tro“ a naozaj. Udalosti dostali 
po oznámení o darcovi rých-
ly spád. Srdce nám priniesli 
na operačnú sálu v chladnič-
ke, v ktorej bola nádoba a v nej 
spolu s ľadom naša i pacien-
tova veľká nádej. U príjemcu 
sme už mali spustený mimo-
telový obeh srdca. V relatívne 
krátkom čase sme mohli uva-
žovať o vyňatí chorého srdca. 
Bol to zvláštny pocit. Odstrih-
li sme ho, ostal len malý kúso-
ček pôvodného a prišili sme 
nové. Slovami ani nie je opísa-
teľné, čo to s vami spraví, keď 
sa nové srdce pustí do pohybu. 
Som rád, že som mohol byť pri 
tom. 

Gabriela Rothmayerová
 foto: archív PN
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Veľkonočné sviatky
Prípravy na Veľkú noc vrcholia!

v OC Danubia

Tešíme sa na Vás!

Pozývame aj vás milé mamičky, babičky, 
naučte sa s nami zdobiť veľkonočné venčeky, 
či zdobiť kraslice rôznymi technikami.

TERMÍN:

10.00 – 10.45 hod.    Zajkov Veľkonočný príbeh, 
divadlo Makile

10.45 – 12.00 hod.   Súťaže 

12.50 – 13.00 hod.   Fujarista Marcel Horák

13.00 – 13.30 hod.   Zvyky a tradície Veľkej noci 

13.30 – 13.40 hod.   Fujarista Marcel Horák

14.00 – 14.45 hod.    Bábkové predstavenie 
Námorníci verzus Piráti, 
divadlo Jaja

10.00 – 17.00 hod.    Tvorivé dielne 

PROGRAM:

Sobota 12. apríla 2014, 
10.00 – 17.00 hod.  

Vstup zadarmo!

maľovanie a zdobenie kraslíc, 

tvorba veľkonočných pozdravov, 

pletenie korbáčov.

anubia inz 82x150.indd   1 28.3.2014   9:37

NAJŠIRŠÍ VÝBER PODLÁH 
K OKAMŽITÉMU ODBERU NÁJDETE  
V PODLAHOVOM CENTRE

T. 0948 390 986  www.Floor-Experts.sk 
OTVÁRACIE HODINY: PON – PIA: 8:00 – 17:00, SOB: 9:00 – 12:00

KOPČIANSKA 89, AREÁL ROSNIČKA

Veľký 
jarný 

výpredaj!
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oberú aj o celoživotné úspory. 
Zájazdy na termálne kúpa-

liská a návštevy divadelných 
predstavení (42 predstavení 
s účasťou 1 188 členov) patria 
k najobľúbenejším. Rovnako 
vítané sú pohybové aktivity -  
relaxačno-zdravotné cvičenie 
a zumba raz do týždňa, stolný 
tenis 3x v týždni, turistické vy-
chádzky 2x v týždni. V areáli 
Rančík začali seniori hrať pe-
tang. Športovo založení členo-
via získali viacero medailí na 
Krajských športových hrách 
v Malackách. Na celosloven-
skej úrovni vybojovala dve zla-
té medaily Halka Hotová a jed-
nu striebornú Irena Gečevská. 
V oblasti kultúry sa zviditeľnili 
a okoliu spríjemnili chvíle hu-
dobno-spevácke súbory Me-
lódia, ktorá vydala ďalšie CD 
a súčasne súťažila na Krajskej 
prehliadke speváckych súbo-

rov v Pezinku, a Petržalčanka, 
ktorá naštudovala a publiku s 
úspechom predviedla hudob-
no-dramatické pásmo Svadba 
v Petržalke.

Až 30 senioriek poslúžilo 
v roli modeliek uchádzačom 
o štúdium na Vysokej škole 
výtvarných umení na talen-
tových prijímacích skúškach. 
Veľký záujem prejavili „skôr 
narodení“ o maľovanie na šat-
ky a vyhotovenie adventného 
venca v Centre voľného času 
na Gessayovej. Dobrovoľnícku 
činnosť nasmerovali na opate-
ru a pomoc rovesníkom, ktorí 
potrebujú sprievod k lekárovi, 
nakúpiť či sa len tak poroz-
právať. Ruku priložili aj pri 
skrášľovaní a upratovaní oko-
lia svojich príbytkov a pred-
záhradiek, poskytovali rôzne 
poradenstvo. 

V diskusii výročnej schôdze 
navrhla Zdena Sabová zria-
denie bezplatného taxíka pre 
tých, čo potrebujú dopravu 
k lekárovi (starosta prisľúbil 
rozbehnúť do 30. júna jeho 
skúšobnú prevádzku), a Má-
ria Chabadová sa prihovorila 
za vznik tanečného krúžku 
(jestvuje už Orchidea, čo však 
neznamená, že musí byť jedi-
ný). 

Atmosféru rokovania vy-
stihla Eva Weissová slovami 
uvedenými v titulku tohto 
článku: „Nepriateľom vyššie-
ho veku je nečinnosť.“ A keďže 
celú schôdzu úspešne doviedla 
až do konca,  v mene všetkých 
členov Jednoty dôchodcov po-
ďakovala hosťom - starostovi 
Vladimírovi Bajanovi a primá-
torovi Milanovi Ftáčnikovi za 
všestrannú podporu.

Alena Kopřivová, 
foto: autorka

schôdze: v marci výročnú, 
kde hodnotila činnosť v roku 
2012, a v novembri slávnost-
nú, na ktorej ocenili jubilan-
tov a najaktívnejších členov. 
Tradične výborná spolupráca 
Jednoty dôchodcov je s mest-
skou časťou, ktorá o. i. oceňuje 
účasť dôchodcov vo voleb-
ných komisiách (v roku 2013 
boli župné voľby). Samospráva 
im vychádza v ústrety vytla-
čením materiálov na rokova-
nia a poskytnutím rokovacej 
miestnosti. Súboru Melódia 
pomohla dotáciou 300 eur 
na zakúpenie mikrofónu. Pre 
všetkých petržalských senio-
rov zorganizovala prednášku 
o ochrane pred praktikami 
neserióznych podnikateľov, 
ktorú spojila s premietnutím 
fi lmu Šmejdi. Tí využívajú 
najmä dôverčivosť staršej ge-
nerácie, pričom jednotlivcov 

Noc v knižnici 
s Andersenom 
Stráviť celú noc medzi kni-
hami možno nie je pre väč-
šinu detí pútavé, najmä v 
čase počítačov a internetu, 
napriek tomu má Petržalka 
také deti, ktoré by knihu 
nevymenili za nič. 

Nezriedka navštevujú po-
bočky petržalskej miestnej 
knižnice a so železnou pravi-
delnosťou si požičiavajú kniž-
ných kamarátov aj domov. 25 
najaktívnejších detí odmení 
petržalská knižnica zaujímavo 
– strávia noc v knižnici spo-
ločne s H. CH. Andersenom. 

Aj touto akciou sa petr-
žalská knižnica zapája do 
celoslovenského podujatia 
Týždeň slovenských knižníc, 
ktorý sa začal v pondelok 
31. marca t. r. Petržalka okrem 
toho pripravila pokračovanie 
Jarného maratónu s knihou, 
jeho ôsmy ročník bude patriť 
knihe Klára a iglu spisovateľky 
Petry Nagyovej-Džerengovej. 
Pre školy a škôlky knižnica or-
ganizuje sprievodné poduja-
tie k výstave Ilustrátorský svet 
Juraja Martišku a pravidlom 
Týždňa slovenských knižníc v 
Petržalke je aj odpustenie po-
platkov za neskoré vrátenie 
knihy, ktorú možno odovzdať 
priamo v pobočke alebo v 
biblioboxe na Rovniankovej 
ulici vedľa hlavného vchodu 
do DK Zrkadlový háj. Rovnako 
bez poplatkov sa do knižnice 
môžu zaregistrovať noví čita-
telia, alebo tí existujúci prere-
gistrovať do inej pobočky. 

(tod)

Týmito slovami doplnila 
predsedníčka petržalskej 

organizácie Jednoty dôchod-
cov na Slovensku v Petržalke 
Valéria Balúchová písomnú 
správu, ktorú účastníci výroč-
nej schôdze miestnej organizá-
cie konanej 17. 3. 2014 dostali 
v tlačenej podobe pri prezen-
tácii. 

Táto zadunajská seniorská 
organizácia v roku 2013 evi-
dovala 698 členov. V hodno-
tenom období ju posilnilo 157 
Petržalčanov a 18 Rusovča-
nov. Pre vysoký vek, chorob-
nosť, presťahovanie sa či úmr-
tie ubudlo 105 členov. Medzi 
tými, čo rozšírili rady Jednoty, 
boli mladší dôchodcovia, ktorí 
po odchode na zaslúžený od-
počinok hľadali zmysluplné 
vyplnenie voľného času. 

V roku 2013 Jednota do-
chodcov uskutočnila dve 

„Naša práca bola v roku 2013 pestrá, my ju však chceme ešte 
obohatiť. Plánujeme vytvoriť krúžok poézie a prózy, v apríli roz-
biehame opäť turistiku a z darovaného dvojpercentného príspevku 
z daní z príjmu našich sympatizantov chceme fi nancovať plávanie 
seniorov a rozvoj kultúry.“ 

úspechom predviedla hudob-
no-dramatické pásmo Svadba 
v Petržalke.

Až 30 senioriek poslúžilo 
v roli modeliek uchádzačom 
o štúdium na Vysokej škole 
výtvarných umení na talen-
tových prijímacích skúškach. 
Veľký záujem prejavili „skôr 
narodení“ o maľovanie na šat-

Nepriateľom vyššieho veku je 
nečinnosť 

Jednota dôchodcov hodnotila rok 2013

partnermi sídliacimi na území 
mestskej časti, aj preto vyjadril 
podporu návrhu francúzske-
ho partnera o pripravovanom 
umiestnení francúzskej školy 

že na Slovensku pôsobí viac 
ako 400 fi riem s francúzskym 
kapitálom. Vladimír Bajan 
zas ocenil veľmi dobré vzťahy 
a spoluprácu s francúzskymi 

Veľvyslanec informoval sta-
rostu, že Bratislava a Slo-

vensko predstavujú význam-
ného partnera pre francúzsku 
stranu, čo podčiarkuje aj fakt, 

V Petržalke bude francúzska škola 
Najmä o tejto téme hovoril na stretnutí starosta Petržalky 
Vladimír Bajan s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Fran-
cúzskej republiky na Slovensku Didierom Lopinotom. Cieľom ich prvého 
ofi ciálneho stretnutia bolo prerokovanie možností spolupráce s najväčšou 
bratislavskou mestskou časťou v oblasti školstva, kultúry a športu.  

v rámci svojich kompetencií 
vyjsť v ústrety zriaďovateľovi 
školy pri realizácii zámeru, aby 
žiaci privítali nový školský rok 
už v nových priestoroch na pe-
tržalskej pôde,“ povedal staros-
ta Vladimír Bajan.

Partneri taktiež načrtli kro-
ky možnej spolupráce sloven-
ských a francúzskych miest 
a obcí a veria, že na ďalšom 
stretnutí budú môcť rokovať 
už aj o konkrétnejších návr-
hoch.

(tod), 
foto: archív PN

na území mestskej časti Brati-
slava-Petržalka. Škola by moh-
la byť otvorená už v školskom 
roku 2014/2015. „Petržalská 
samospráva je pripravená 
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Kultúrne zariadenia PetrZalky 
Aktuality 
výber podujatí - apríl 2o14

DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

DOM KULTÚRY
LÚKY

CC 
CENTRUM

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM 

KLUB 
ZA ZRKADLOM

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

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

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

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

13.12. | 19:00 | 8 €                                 

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

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

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

VIANOČNÝ GALAKONCERT LA GIOIA
hosť: The simple Lounge Quartet 

20.12. | 19:00 | 10 €                               

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

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

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

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

4.12. | 19:30 | 4 €                                   

MAMA ELEKTROLUX Z117
repríza úspešnej komédie v podaní divadla ATRAPA

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

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

 

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

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

12.12. | 19:00 | 2 €                                 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

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

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

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

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

APRÍLOVÉ MUSIC CLUBY 
NA LÚKACH
4.,11.,25.04. | 19:00 | DK Lúky  

Pravidelné piatkové Music cluby 
sú pre všetkých, ktorí si radi pozrú 
a  vypočujú mladé začínajúce ka-
pely, ale aj klubových interpretov. 
Priestor a atmosféra hudobnej scé-
ny Domu kultúry Lúky je ako stvo-
rená na prezentáciu rôznych ex-
perimentálnych hudobných štýlov.  
Pred 20-timi rokmi vpustil Dom 
kultúry Lúky projektom Music club 
do svojich priestorov mladý vietor.

4.04. DJ‘s & projection 
(electro-house/progressive/d‘n‘b)
Vystúpenie mladých začínajúcich 
Dj‘s. Podľa vypracovaných štúdií z 
roku 2012 je na svete 11 miliónov 
profesionálnych DJov. 
Sme jednými z nich.
Rudie - Rudolf David - konzola/
laptop/gramce 
Maslo - Juraj Očovský - gramce/
laptop/konzola
11.04. Jeden majk
Priestor pre autorské texty, do 
vlastného podmazu (beatu, živého 
doprovodu, beatboxu), samplu 
alebo bez hudby (akapela/slam)
PLEXO (BA)
Hamik (Flow Factory - BA)
Gaštan (BA)
Galaxy Flow (RUS)
Es a Er (Vklude - LV)
PeterSEN (BA)
Identita a Night Sabes (BA)
illegal truth (TT)
25.04. Šport, drogy a rock‘n‘roll 
Hudobno - športové podujatie 
proti drogám pri dobrej muzike a 
turnaji návštevníkov v stolnom te-
nise.
Dj Rudie David 
Dj Butterfly

OOOPS! WORKSHOP
10.04. | 19:00 | DK  Zrkadlový háj

Na Slovensku existuje tradícia hu-
moristických hereckých dvojíc 
typu Lasica a Satinský. Tá čerpá zo 
svojich českých vzorov Voskovec 
- Werich, Suchý - Šlitr s dávnym 
odkazom Laurela a Hardyho. V sú-
časnosti  na Slovensku chýba svieži 
humor aktívnych divadelných ľudí, 
to ale neplatí o  dynamickej dvojici 
- Štúr a Malachovský. Sú si vedomí, 
že skeče z televíznych programov 
na plnohodnotné divadlo nestačia, 
preto sa ho snažia obohacovať tan-
com, spevom a bohatou improvi-
záciou. Vzniká tak kabaret a estráda 
v dobrom slova zmysle, do ktorého 
sa snažia aktívne zapojiť publikum. 
V predstavení OOOPS! WORK-
SHOP figuruje autorská scénická 
hudba, ktorá živo reaguje na he-
recké podnety a aktívne sa pracuje 
aj so svetlami, ktoré vytvárajú kon-
trast medzi čiernymi kostýmami a 
bielou scénou. V rámci workshopu 
predvádzajú Štúr s  Malachovským 
rôzne herecké typy -  herca mu-
zikálového, silového, nesmelého,  
protekčného... Zosmiešňujú hlavne 
celebritný svet primadon a herec-
kých miláčikov a  poukazujú tým  aj 
na dramaturgické, herecké a režijne 
klišé. Pre diváka oddych, zábava, 
uvoľnenie a  jednoznačne dobrá 
nálada.

SUPERSTARÍ 
25.04. | 19:00 | 26.04. | 18:00 | 
DK Zrkadlový háj

Už tradičný folklórny festival brati-
slavských seniorských folklórnych 
súborov sa bude aj tento rok konať 
v DK Zrkadlový háj. 
Bývalí tanečníci bratislavských fol-
klórnych súborov a ich hostia pri-

pravili v roku 2014 dve predstavenia 
v réžii Viliama Korenčíka a Ondreja 
Lenára. Moderátormi obidvoch 
predstavení budú Pavel Holík a Ján 
Jankov Šefránik. 
Po predstaveniach Vás pozývame 
na malé občerstvenie.
Účinkujú: FS Dimitrovec, FS Eko-
nóm, FS Lipa, Tanečnice z Lúčnice 
– seniorky, FS Dopravár, Kubánkov 
sen, FS Devín, FS Gymnik, FS Burin-
ka, Dimitrovec – ženská spevácka 
skupina a  Rasťo Kapor Šimkovič – 
inštrumentalista.
Hostia: Očovania - rozkazovačky, 
ľudová hudba Ekonóm, Oprášené 
krpce zo Žiliny a Šumiačan – muž-
ská spevácka skupina zo Šumiaca.
Podujatie podporili: Nadácia Vladi-
míra Bajana a Prvá stavebná spori-
teľňa.

HUDBA JAZZU
26.04. | 18:00 | DK Lúky

Dom kultúry Lúky Vás pozýva na 
kvalitný hudobný večer, na festival  
jazzoidnej hudby, funku a soulu, 
v rámci cyklu House of music. 
Účinkujú: 
Peter Fillo classic guitar - študent 
na klasickú gitaru  sa orientuje 
na    súčasných skladateľov a ich 
kompozície, ktoré často nesú prvky 
džezu či iných žánrov. 
Nu Thang project   - zoskupenie 
hudobníkov vychádzajúcich 
z afroamerickej hudobnej tradície, 
od jazzu cez soul a funk po hip hop. 
Valér Miko solo - okrem spolu-
prác s poprednými slovenskými 
jazzmanmi ho bolo možno vidieť 
a počuť i v kapelách Pressburger 
Klezmer Band, klavírne trio Nu 
´Clear trio, skupina Jany Gavačo-
vej či Kubo Ursíny & Provisorium. 
Svoju autorskú tvorbu predstavil  
aj nedávno ako predskokan  Al Di  

Meola – Gonzalo Rubalcaba v Slo-
venskom rozhlase. 
Electric Sabina - holistická hudba 
v zložení Sabina Samuel Hošek,  Ni-
kolaj Nikitin, Peter Preložník, ktorej  
texty poukazujú na súčasné prob-
lémy spoločnosti. 
Talent Transport essentials  – zo-
skupenie  hudobníkov - Vladislav 
Šarišský, Filip Hittrich a Marián Sláv-
ka  - hrajúce pôvodné inštrumen-
tálne a vokálno-inštrumentálne 
skladby rôznych hudobných štýlov, 
od komponovanej hudby, cez jazz, 
art rock až po bigbít, so slovenský-
mi, anglickými a ruskými  textami. 
Ambíciou projektu HUDBA JAZZU 
je poskytnúť možnosť realizácie 
mladým, talentovaným hudobní-
kom. Programová ponuka večera 
sa snaží priblížiť jazz čo možno naj-
širšiemu okruhu poslucháčov, aby 
si každý v programe našiel to, čo ho 
zaujíma.  Projekt má ašpiráciu byť 
plnohodnotnou súčasťou jazzovej 
scény na Slovensku.

KONCERT LA GIOIA
29.04. | 19:00 | DK Zrkadlový háj

Koncert pop-operného tria ve-
novaný matkám k ich blížiacemu 
sa Dňu matiek. 
Peter Ďurovec, Peter Ševčík a Ma-
tej Vaník tvoria zaujímavé zosku-
penie  LA  GIOIA, ktoré prezentuje 
dnes veľmi   populárny   hudobný 
štýl - pop operu.  Repertoár tria tvo-
ria nielen skladby svetovej hudob-
nej scény, ale najmä pozoruhodné 
úpravy známych slovenských a 
českých hitov, ktoré  v ich podaní 
znejú originálne.
LA GIOIA znamená radosť a prá-
ve s radosťou, hispánskym tem-
peramentom a talianskou vášňou 
prichádza, aby ponúkla nevšedný       
a na slovenskej hudobnej scéne 
jedinečný hudobný zážitok.
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Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS 
pozýva všetkých priaznivcov výtvarného umenia 

na vernisáž dvoch výstav. 
Cieľom medzinárodnej výtvarnej súťaže pre deti a mládež 

od 5 do 13 rokov s názvom Mladý expresionista 
je hravou farebnou formou zachytiť myšlienku, náladu a odhaliť 
nejaké tajomstvo, ktoré autor prostredníctvom výtvarného diela 

sprostredkuje divákovi.

Druhá Medzinárodná súťaž pre študentov a dospelých sa 
volá Sen vo vnútri sna a nesie tému zameranú na vyjadrenie 

vlastného zážitku, pocitu bez akéhokoľvek prihliadania na kon-
vencie, dokonca s možnou deformáciou reality.

Vernisáž oboch výstav je 15. mája o 18. h v Cik Cak Centre 
na Jiráskovej 3. 

Výstavy si môžete pozrieť  do 10. júna.
www.art-pegas.com

Vyšetrenia 
bez čakania

Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali 

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

02/6224 0154    www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

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

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

 Pozvánka

   Súkromné gymnázium
Súkromná 

obchodná akadémia, 
Kremnická 26, Bratislava

V školskom roku 2014/2015 
otvárame:

 • primu 
  na 8-ročnom gymnáziu

 • 1. ročník denné štúdium 
    4-ročné gymnázium

 • 1. ročník denné štúdium 
    obchodná akadémia

Tel. 0905 777 888, 63812551
podstavkova@ipgymnazium.sk

Deň 
otvorených dverí

7. 4. 2014
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Zákon o vlastníctve bytov a ne- 
bytových priestorov  č. 182/1993 

Z. z. v platnom znení (ďalej len „zá-
kon“) jednotlivé práva a povinnos-
ti vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov (ďalej len „vlastník/ci“) 
indikuje dostatočne, napriek tomu 
však v niektorých prípadoch vyvo-
láva otázky, na ktoré sa hľadajú rôz-
norodé odpovede tak u správcov, 
ako aj medzi vlastníkmi. 

V zmysle § 14 ods.1 zákon umož- 
ňuje vlastníkom hlasovaním na 
schôdzi vlastníkov rozhodovať ako 
spoluvlastník o spoločných čas-
tiach domu a spoločných zariade-

niach domu, spoločných neby-
tových priestoroch, príslušenstve 
a pozemku. Spoločnými časťami 
domu sa na účely zákona rozu-
mejú časti domu nevyhnutné 
na jeho podstatu a bezpečnosť, 
najmä základy domu, strechy, 
chodby, obvodové múry, prieče-
lia, vchody, schodištia, spoločné 
terasy, podkrovia, povaly, vodo-
rovné nosné a izolačné konštruk-
cie a zvislé nosné konštrukcie. 
Spoločnými zariadeniami domu 
sú zariadenia určené na spoločné 
užívanie pričom slúžia výlučne 
tomuto domu. V danom prípade 

Kto zaplatí radiátor?
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

zákonodarca stanovil, čo patrí do 
spoločného majetku všetkých 
vlastníkov, pričom vlastníctvo 
bytu ohraničuje vstupnými dve-
rami do bytu a do príslušenstva 
mimo bytu vrátane zárubne, 
hlavnými uzatváracími ventilmi 
prívodu teplej a studenej vody, 
plynu a elektrickými poistkami. 
Ako vyplýva z § 10 ods.3 záko-
na, z fondu prevádzky, údržby 
a opráv sa financujú výdavky 
spojené s nákladmi na prevádz-
ku, údržbu a opravy spoločných 
častí domu, spoločných zariadení 
domu, spoločných nebytových 

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

Ako zástupca vlastníkov bytového domu sledujem vašu 
právnu poradňu, čo využívam pri riešení prípadných spor-
ných situácii. Ak to je možné, poprosil by som o radu, ako 
postupovať pri úhrade nákladov spojených s montážou po-
merových meračov na radiátoroch, ktoré sme inštalovali pri 
deregulácii kúrenia, podobne výmeny termostatických ven-
tilov. V prípade výmeny poškodeného radiátora si výmenu 
má uhradiť každý majiteľ bytu sám, alebo to máme uhradiť  
z fondu opráv? Pojednáva o tomto zákon o vlastníctve by-
tov - alebo sa na tom máme dohodnúť na schôdzi vlastní-
kov? Ďakujem.            I.  K. (gmail.com)

priestorov, príslušenstva a pri-
ľahlého pozemku, ako aj výdavky 
na obnovu, modernizáciu a re-
konštrukciu domu. Financovanie 
nákladov spojených s montážou 
pomerových rozdeľovačov vy-
kurovacích nákladov (PRVN) na 
radiátoroch v bytoch vlastníkov 
nespĺňa zákonnú požiadavku ani 
v jednom bode. Ale aj v tomto 
prípade platí univerzálne pravidlo 
vytvorené stáročiami aplikácie 
práva - čo nie je zákonom zaká-
zané, je dovolené, takže treba hľa-
dať a nájsť riešenia, vyhovujúce  
i menej solventným vlastníkom, 
ktorým by jednorazová platba 
za rozdeľovače robila problémy. 
Solidarita vlastníkov v bytovom 
dome sa môže prejaviť aj v prí-
pade hlasovania o veci, ktorá 
síce je v súkromnom vlastníc-
tve, ale čo je podstatné, týka sa 
všetkých majiteľov bytov. Právo-
platným rozhodnutím schôdze 
(nie rozhodnutím správcu alebo 
predsedu SVB) je možné  navý-
šenie prijateľnej sumy do FPÚO, 
a to na čas do splatenie PRVN, 
takže fakticky ide o bezúročnú 
pôžičku, ktorú v dohodnutom 
termíne majitelia bytov splácajú. 

V prípade, ak takéto rozhodnutie 
absentuje, vlastníci výmenu po-
merových rozdeľovačov hradia 
priamo. Podotýkam, že ak si ich 
vlastník nenechá nainštalovať, 
odmietne odčítanie spotreby 
alebo neoprávnene do nich za-
sahuje, hrozí mu finančná sankcia  
v zmysle ustanovenia §7 ods. 4. 
vyhlášky Úradu pre reguláciu sie-
ťových odvetví č. 358/2009 Z. z. 

Náklady spojené s výmenou 
poškodeného radiátora si hradí 
majiteľ bytu sám. Nepredpokla-
dám, že by schôdza vlastníkov 
odhlasovala výmenu radiátora  
v súkromnom vlastníctve bez ri-
zika, že vznikne precedens opráv-
ňujúci ďalších vlastníkov požado-
vať výmenu nielen radiátora, ale 
napríklad aj kuchynskej batérie či 
dresu. Výmena radiátora je zásah 
do spoločného zariadenia domu, 
ktorú nemôže vlastník urobiť svoj-
voľne, bez oznámenia a súhlasu 
správcu, aj keď zariadenie je jeho 
majetkom. Pri zachovaní objekti-
vity nákladov na vykurovanie ces-
tou PRVN, vymenený radiátor by 
mal byť namontovaný približne 
s rovnakým tepelným výkonom 
ako pôvodný.

Dobrý deň, azda sa vám moja otázka môže vidieť čudná, ale myslím si, že by mohla za-
ujať aj ďalších ľudí, ktorí si kupujú byty alebo domy v zahraničí, najmä v Rakúsku a Ma-
ďarsku. Spolu s manželom si chceme zaobstarať dom v Rajke, je to tam oveľa lacnejšie 
ako u nás. Sme manželia v strednom veku, ktorí už majú odrastené deti a zamýšľajú sa 
konečne zbaviť večných panelákových vŕtaní a búchaní. Chcela by som vedieť, ako je to 
v prípade smrti občana, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku alebo v Maďarsku, ale po-
zostalí by ho chceli previesť a pochovať doma - či už v Bratislave alebo na inom mieste. 
Viem, že do zahraničia sa sťahujú väčšinou mladí ľudia, ktorí na to najhoršie nemyslia. 
Žiaľ, smrť si nevyberá, môže prísť k dopravnej nehode alebo k inej náhlej smrteľnej prí-
hode a človek zomrie.        Ivana z Petržalky  (gmail.com)

Úmrtie v zahraničí

Na riešenie prípadov úmrtia ob-
čanov Slovenska v zahraničí je 

príslušný zastupiteľský úrad, v kon-
krétnom prípade konzulárne odde-
lenie Veľvyslanectva SR v Budapešti. 
Vybavovanie prípadov úmrtia sa 
riadi medzinárodnými zmluvami, 
pre Slovensko je záväzný Medziná-

rodný dohovor o preprave mŕtvol 
a Dohoda o prevoze tiel mŕtvych 
osôb. V zmysle všeobecných pod-
mienok náš zastupiteľský úrad po-
skytne na požiadanie pozostalým 
súčinnosť pri prevoze telesných 
pozostatkov do SR. Tiež môže dať 
kontakt na miestne pohrebné or-

ganizácie s orientačnými cenami 
na pohreb alebo na prepravu do 
SR. V prípade záujmu je možné 
sa dohodnúť aj so slovenskými 
pohrebnými službami, ktoré na 
prevoz majú oprávnenie. Ľudské 
pozostatky (mŕtve telo) sa môžu 
prepravovať po pozemných ko-

munikáciách len vo vozidle na 
tento účel upravenom, ktoré musí 
byť vybavené chladiacim zariade-
ním schopným dlhodobo udržať 
ložný priestor pri teplote do 8 °C, 
mať vnútorné osvetlenie, úchytky 
na upevnenie transportnej rakvy 
alebo transportného vaku, kto-
ré sú označené identifikačnými 
údajmi mŕtveho na základe lis-
tu o prehliadke mŕtveho, ako aj 
ďalšie, zákonom o pohrebníctve  
č. 131/210 Z. z., požadované vy-
bavenie. Pri úmrtí v cudzine sa 
privezené pozostatky zosnulých 
musia podrobiť súdnolekárskej 
pitve, a to aj v prípade, ak by sa už 
vykonala v mieste úmrtia. Matrič-
né úrady nesmú vydať povolenie 
na pochovanie mŕtveho tela, kto-
ré nebolo na Slovensku pitvané. 

V prípade úmrtia je nevy-
hnutné privolať tuzemského 
lekára v mieste súčasného byd-
liska, ktorý vás poučí o ďalšom 
postupe. Prevoz tela zosnulého, 
ktorého suma sa môže  podľa 
vzdialenosti od domovské-
ho štátu pohybovať v tisícoch 
eur, hradia poisťovne na zá- 
klade komerčného poistenia 
alebo pozostalí, ak poistenie 
nebolo uzavreté. Ďalšie náklady 
vznikajú pozostalým vybavova-
ním rôznych administratívnych 
formalít, ako je vystavenie úmrt-
ného listu, povolenie hygienika, 
preklady textov a pod. V prípa-
de zistenia pokútneho cezhra-
ničného prevozu nebožtíka by 
mohlo dôjsť k postihu aj v trest-
noprávnej rovine.

Ako dôchodca som si našiel prácu na skrátený pracovný čas. So zamestnávateľom som sa 
dohodol, že denne odpracujem štyri hodiny, od ôsmej do dvanástej, ale keď bude treba,  
potiahnem aj viac hodín. Po skúšobnej dobe však na príkaz zamestnávateľa mám týžden-
ne predĺžené zmeny aj dva – trikrát. Pýtal som sa ho, či nedostanem stravné lístky. Povedal 
mi, že na ne nárok nemám, pretože neodrobím celú zmenu.  Je to tak?           E. L. (chello.sk)

Nárok na stravné lístky

Ako vyplýva z §152 ZP, zamest-
návateľ má povinnosť svojim 

zamestnancom zabezpečiť, a to vo 

všetkých zmenách, stravu alebo 
na stravu prispievať. Zákonník 
práce v danom prípade nerozlišu-

je úväzok zamestnanca, nárok na 
poskytnutie stravy alebo stravné-
ho lístka má každý zamestnanec, 

ktorý v pracovnej zmene odpra-
cuje viac ako štyri hodiny. Ak máte 
so zamestnávateľom v pracovnej 
zmluve dohodnutý kratší pracov-
ný čas, ako je ustanovený týžden-
ný pracovný čas, napríklad dvadsať 
hodín, ale v jednej pracovnej zme-
ne odpracujete viac ako štyri hodi-
ny, máte za odpracovanú zmenu 
nárok na poskytnutie stravy alebo 
stravného lístka. Keby ste však 

denne, podľa rozvrhnutého pra-
covného času, odpracovali v zme- 
ne štyri, resp. menej hodín, v tom 
prípade má pravdu zamestnávateľ 
a vy nemáte nárok na poskytnutie 
stravy ani stravného lístka. Zamest-
návateľ má vyššie spomenutú 
povinnosť plniť voči všetkým oso-
bám majúcim právny status za-
mestnanca v zmysle príslušného 
ustanovenia Zákonníka práce. 
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V Bratislavskom kraji v roku 2013 zaznamenali policajné štatistiky 11 prípadov trestného 
činu znásilnenie (SR 91), na základe ktorých bolo vyšetrovaných šesť osôb (objasnenosť  
45 %). Tak vraví paragraf Trestného zákona v súvislosti so znásilnením: Kto násilím alebo 
hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži, alebo kto na taký čin zneužije jej 
bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov. (Okolnosťou pod-
mieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - odňatie slobody na sedem rokov až dvadsať-
päť rokov – je závažnejší spôsobom konania, osobitný motív, čin spáchaný na chránenej 
osobe, ťažká ujma na zdraví, smrť a.i.).

K R I M I

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

Popis osoby: je 170 cm vysoká, 
štíhlej postavy, dlhé po plecia blond 
vlasy, modré oči. 
Menovaná je nezvestná od 4. mar- 
ca 2014, keď naposledy poslala 
svojej rodine SMS z mobilného 
telefónu.
. 
 

.

 
Popis osoby: je 186 cm vysoký, 
štíhlej postavy, má na krátko striha-
né svetlohnedé vlasy, modré oči. 
Ne sebe mal fialovú bundu, modré 
rifle, zelenú mikinu, čierno-modré 
tenisky značky Adidas.
Menovaný je nezvestný od 10. mar-
ca 2014, keď odišiel z miesta svojho 
bydliska.

.

.
 

Popis osoby: je 170 cm vysoká, 
štíhlej až chudej postavy, má čier-
nohnedé vlasy. Na menovanú vy-
dal Okresný súd Galanta príkaz na 
dodanie do výkonu trestu odňatia 
slobody pre prečin zanedbania 
povinnej výživy. Menovaná by sa 
mohla zdržiavať v Bratislave.

Monika
JURINOVÁ 
(25)
z Bratislavy 

Michal
POLÁK
(34)
z Bratislavy  

Zuzana
GLEJDUROVÁ 
(vek nedodaný)

Krimifórum

Kristínka (18) sa mala k 
svetu a žila v naivnom 

presvedčení, že svet ju uvíta 
s otvorenou náručou. Treba 
však popravde povedať, že 
ten jej doterajší bol celý ra-
dostný, keď ho opustila. Zá-
kladná škola bola totiž pre ňu 
neriešiteľným problémom a 
z toho vyplývalo jej rozhod-
nutie chodiť tam čo najme-
nej, čím sa návštevnosťou 
tejto vzdelávacej ustanoviz-
ne priblížila k niektorým na-
šim pánom parlamentným 
poslancom. 

Bratislava je dosť veľké 
mesto, takmer veľkomesto, 
aj keď do milióna duší jej 
ešte pár stotisíc chýba. Nap-
riek tomu bolo Kristínke jas-
né, že prvý krok do veľkého 
sveta urobí práve kdesi na 
dunajskom bulvári. Pravda, 
dostať sa naň z farmy na se-
verovýchode Slovenska len 
tak mirnix dirnix nebolo jed-
noduché. I stalo sa, že rodnú 
obec navštívila kamarátka 
Ivana (22), nebuď krava, vy-
kašli sa na ovce, na začiatok 

môžeš bývať u mňa a ká-
moša, všetko bude, máš dob-
rú figúru v city sa nestratíš. 
Bol to posledný zlatý kamie- 
nok do trblietavej mozaiky 
vysnívanej budúcnosti diev-
činy spod hôr, ktorá síce veľa 
nevedela, no veľa chcela. 

Nasťahovala sa k staršej 
kamarátke, spoznávala mes-
to, bary aj múzeá, bola vša-
de tam, kde sa dalo zabávať 
a zbližovať sa s rovesníkmi. 
Zamestnala sa na dohodu 
v akejsi upratovacej firme, 
za byt platila jednu tretinu. 
Zoltán (28) býval s nimi, v 
dvojizbovom byte vládla de-
mokracia v rozhodovaní i v 
úhrade za prenajatý byt, kto-
rý si chceli Iva s priateľom čo 
najskôr odkúpiť, nakoľko plá-
novali vstúpiť do paragrafmi 
garantovaného stavu man-
želského. Hovorí sa, že keď je 
koze dobre, ide na ľad tanco-
vať. V našom prípade kozou 
bol cap a nechcel tancovať, 
ale pomilovať sa s kozou, za 
ktorú považoval peknú pria- 
teľku svojej nastávajúcej. 

Koza a mlsný cap  Zoltán bol chlap na mieste, 
šikovný, v byte porobil, čo sa 
dalo a ako uvidíme aj to, čo 
sa nedalo. Kristínu pochyti-
la nádcha, nuž zostala jeden 
deň doma a naparovala sa 
zmesou zaručene liečivých 
byliniek. Zrejme náhodou sa 
doma zastavil Zoltán, vraj si 
zabudol okuliare. Akože sa 
cítiš, je to už lepšie, poď ulo-
žím ťa do postieľky, zastavil 
sa v jej izbe slintajúci sama-
ritán, snažiaci sa ju dostať na 
posteľ. Nechaj, nerob, pusti, 
pridusené výkriky zanikajú 
v tesnom objatí takmer me-
trák vážiaceho chlapa, ktorý 
svoju myšlienku doviedol až 
do konečného štádia zakáza-
nej lásky. 

Keď Zoltán v sprievode 
policajtov odchádzal z domu, 
vedel, že tento byt už jeho 
hniezdočkom lásky nikdy 
nebude. Kristínka zanevrela 
na hlavné mesto i veľký svet 
s otvorenou náručou a vráti-
la sa do rodnej obce a Iva sa 
zaprisahala, že ak bude bývať 
s nejakým mužom, neprive-
die si už do bytu ani vlastnú 
mater. 

 Polícia upozorňuje  Z policajného bloku

Spacifikovaný 
Roman
Výťah na Ševčenkovej ulici 
sa znepáčil Romanovi (35) 
z Bratislavy až tak, že sa ho 
snažil poškodiť. Zaútočil aj 
na okoloidúceho muža, ako 
aj na policajtov, ktorí sa mu 
snažili vysvetliť, že sa nepatrí 
demolovať výťahy. Pomocou 
donucovacích prostriedkov 
rozzúreného Romana policaj-
ti spacifikovali a dopravili za 
mreže. V závere príbehu pre-
vzal iniciatívu sudca, ktorý mu 
nariadil väzobné stíhanie.  

Muž v čiernom 
Stávkovú kanceláriu na Fur-
dekovej ulici navštívil muž, na 
čom by nebolo nič zvláštne. 
Jeho tutovka však mala podo- 
bu zbrane, a tak muž v čier-
nom oblečení a v čiernej čiap- 
ke, ktorou si maskoval tvár, po 
získaní dočasnej výhry ušiel 
nateraz na  neznáme miesto.

 Polícia  Viete, že...

... od 1. januára do 23. 3. 
2014 sme v našom kraji 
zaznamenali 448 doprav-
ných nehôd, čo je o 69 
menej ako v rovnakom 
období vlaňajška? O ži-
vot pri nich prišlo deväť 
osôb, z toho šesť chod-
cov a dvaja cyklisti, ťažko 
zranených bolo pätnásť 
osôb. Počet usmrtených 
(9) oproti identickému 
obdobiu roku 2013 pred-
stavuje v našom kraji ná-
rast 50 percent.  

... od 13. 2. 2014 do 25. 3. 
2014 nahlásili v našom 
kraji krádež 29 motoro-
vých vozidiel, z toho v Pe- 
tržalke 5 (Mamateyova, 
Iljušinova, Topoľčianska, 
Osuského, Rusovská)?  
V noci zlodeji potiahli 24 
a cez deň 5 áut. V dňoch 
20 a 22. mali asi pracov-
né voľno. Nezmizlo totiž 
žiadne auto.

Stranu pripravil Jaroslav Gründler • grundler@chello.sk

Pri cestách do vízových krajín 
netreba zabúdať, že cestovný 
pas musí byť platný napríklad 
najmenej šesť mesiacov po ude- 
lení víza alebo opustení krajiny. 
O požadovanej dĺžke platnosti, 
prípadne ostatných podmienok 
cestovania, je potrebné sa infor-
movať na konkrétnom zastupi-
teľskom úrade štátu, do ktorého 
cestujeme. Nemenej dôležité je 
vedieť, že dieťa mladšie ako 15 
rokov, ktoré cestuje do zahra-
ničia, musí mať vlastný cestov-
ný pas. Musí ho mať aj batoľa, 
ktoré takmer dva roky už nie je 

Máme platný cestovný doklad?

možné zapísať do cestovného 
pasu rodiča. Vydanie pre obča-
na staršieho ako 16 rokov stojí 
33 eur, od 6 do 16 rokov 13 eur 
a pre dieťa mladšie ako 6 rokov 
8 eur. Za vydanie cestovného 
pasu do dvoch pracovných dní 
zaplatíme trojnásobok a do 10 
pracovných dní dvojnásobok 
príslušnej sadzby. Informáciu 
o vyhotovení nového dokla-
du je možné žiadateľovi zaslať 
prostredníctvom služby SMS 
notifikácia alebo e-mail notifi-
kácia v rámci celého Slovenska. 
Služba nie je spoplatnená

Aby sme sa vyhli stresom pred hlavnou turistickou sezónou, 
oplatí sa už dnes si pozrieť cestovný doklad svoj i detí (pas, ob-
čiansky preukaz) a zistiť, či bude platný aj v čase nášho pláno-
vaného vycestovania. 

OZNAM 
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave V dáva do 
pozornosti občanom Petržalky novozriadenú e-mailovú adresu 
orpzba5@minv.sk, na ktorú sa môžu občania obrátiť so svojimi  
podnetmi, názormi  i otázkami na políciu. 

Bez záujmu polície platí 
právo silnejšie

foto: (jgr)
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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

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

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

TEL.: 0903 191 885

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

12. 4. Veľkonočné a záhradnícke trhy na zámku Slavkov doprava 15 €
26. 4. Deň zeme na hrade Veveří + piknik v tráve doprava 16 €
  3. 5. Vínne trhy a varenie gulášových polievok v Mikulove doprava 14 €
10. 5. Visegrad a Sissin zámok v Godollo doprava 25 €
17. 5. Telč (zámok) + Třebíč (židovská štvrť)   doprava  18 €
24. 5. Györ (deň čokolády) a prehliadka opátstva  
  v Pannonhalma doprava  13 €
29. 5. Prehliadka Viedne so sprievodcom a koncert  
  Viedenskej � lharmónie v záhradách Schonbrunnu 
  (možná prehliadka Technického múzea) doprava  19 €

 nástup do autobusu na Hlavnej žel. stanici a na Patrónke v Bratislave

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



 

na poistenie
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 úrokom a splátkou  
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z celej Európy na už 24. roč-
níku kontinentálnych maj-
strovstiev. Toto podujatie s 
účasťou reprezentantiek 12 
krajín vysoko hodnotí aj me-
dzinárodná federácia ama-
térskych dostihových jazdcov 
FEGENTRI so sídlom v Pa-
ríži. September patrí ďalším 
dvom klasickým dostihom 
Oaks (14. 9.) a St. Leger (28. 
9.), tri októbrové mítingy ka-
lendár uzatvoria.

Čo okrem dostihov bratislav-
ský hipodróm ponúka?

 Našim sloganom je, že do-
stihy sú športom pre celé ro-
diny. Snažíme sa teda vytvo-
riť priestor pre jednotlivcov, 
mladších, strednú aj staršiu 
generáciu, rodiny s deťmi. 
Aby si každý prišiel na svoje. 
Súčasťou dostihových popo-
ludní je sprievodný program, 
veľmi dobre spolupracujeme 
so ZUŠ Jána Albrechta na To-
poľčianskej ulici v Petržalke. 
V posledných rokoch sme vý-
razne spestrili aj ponuku ob-
čerstvenia. Tradičnou súčas-
ťou mítingov Turf-gala (8. jú-

na) a Derby (20. júla) je súťaž 
o najelegantnejší dámsky klo-
búk, vlani mali veľký divácky 
ohlas ukážky práce policajnej 
kynológie a jazdeckej polície, 
počas Dňa detí najmladších 
návštevníkov zaujali kúsky 
kúzelníka. Boli tu írske tance, 
akrobatická skupina a street-
dance, bizón ródeo a veľa 
ďalšieho. Na každom dosti-
hovom dni sa môžu deti po-
voziť na poníkoch. V týchto 
aktivitách chceme pokračo-
vať. Koncom apríla organi-
zujeme deň otvorených dverí 
pre žiakov prvého stupňa 
petržalských základných škôl, 
naše závodisko je dlhé roky 
miestom konania obľúbených 
Dní Petržalky (14. júna) či 
Medzinárodnej výstavy psov 
(v druhej dekáde augusta). 
Od 30. mája do 1. júna bude 
u nás Gurmán fest, na ktorý 
doteraz Bratislavčania chodi-
li do Medickej záhrady. Náš 
areál je možné využiť na rôz-
ne akcie, eventy, teambuilding 
a podobne. 

(zav)
foto: archív PN

Petržalka Vladimíra Bajana. 
Takisto sa už po desiaty raz 
zapojíme do obľúbeného pro-
jektu Bratislava pre všetkých 
- vstup na dostihy 27. apríla 
bude zadarmo. O toto podu-
jatie je vždy veľký divácky 
záujem. V máji sa dostávajú 
k slovu klasické dostihy, Jarná 
cena kobýl (18. 5.) a o týždeň 
neskôr Veľká jarná cena. Pr-
vým veľkým hitom sezóny je 
už XXXVI. ročník prestížne-
ho medzinárodného mítingu 
Turf-gala (8. júna), ktorý vždy 
pritiahne kvalitnú zahraničnú 
konkurenciu. Rovnako sa dá 
charakterizovať aj derby-deň 
(20. júla) s vrcholom v po-
dobe tzv. dostihov o „modrú 
stuhu“ - čiže najvýznam-
nejšieho zápolenia sezóny 
Derby s najvyššou dotáciou 
60 000 €. Obe top podujatia 
okrem skutočne špičkových 
výkonov na dráhe ponúkajú 
množstvo sprievodných ak-
cií, v priamom prenose ich 
odvysiela aj slovenská tele-
vízia. Na sklonku prázdnin 
sa v Bratislave stretnú zasa 
najlepšie amatérske jazdkyne 

Hoci dostihová dráha sto
jí v Petržalke už vyše 

50 rokov, možno nie všetci 
Bratislavčania o nej vedia. 
Skúsme si teda dostihy pred-
staviť trochu bližšie. Čo je na 
nich najatraktívnejšie?

 Kolískou dostihov alebo 
turfu, je Anglicko, kde je to 
po futbale a rugby tretí najob-
ľúbenejší šport. Na rozdiel od 
jazdeckých disciplín ako par-
kúr či drezúra je v dostihoch 
maximálny dôraz kladený na 
výkon koňa a jeho najvyššiu 
rýchlosť. Preto sú pre divá-
kov také príťažlivé. Veď pl-
nokrvníky dosahujú rýchlosť 
až 60 kilometrov za hodinu a 
jazdci v ich sedlách balansujú 
ako skutoční cirkusoví artisti. 
V dobe moderných technoló-
gií chce čoraz viac ľudí aspoň 
víkendové chvíle voľna prežiť 
v prírode, užiť si relax v prí-
jemnom prostredí. Nie všetci 
majú chaty či chalupy, alebo 
možnosť vycestovať mimo 
metropoly. Ideálnu alternatívu 
predstavuje hipodróm v Sta-
rom háji, ktorý je zelenou oá-
zou uprostred panelákov. Pri-
danou hodnotou je adrenalín 
z napínavých súperení na 
dráhe, ktorý sa ešte zvyšuje 
podaním stávky na víťaza. 
Výhry niekoľkých stovák 
eur nebývajú výnimkou. Na 
futbalových či hokejových 
štadiónoch sme často sved-
kami výtržností, vulgárneho 
správania. To na dostihoch 
neexistuje, registrujeme tam 
oveľa kultúrnejšie prostredie.

V tejto sezóne je v Bratisla-
ve naplánovaných 15 dosti-
hových dní. Na čo všetko sa 
diváci môžu tešiť?

Začíname 13. apríla už 41. 
ročníkom Jarnej ceny Petr-
žalky, steeplechase na 3 800 
metrov. Úvodný deň je tradič-
ne pod záštitou starostu MČ 

Š P O R T

Dostihová sezóna odštartuje 13. apríla  
Napätie, ušľachtilé kone, známe osobnosti, tradícia, noblesa a zábava. To všetko sú do-
stihy v petržalskom Starom háji. Od apríla do októbra sa uskutoční 20 mítingov, z nich 
15 na centrálnom hipodróme na pravom brehu Dunaja. O nadchádzajúcej sezóne sme 
sa pozhovárali s riaditeľom Závodiska, š .p., Bratislava JUDr. Mariánom Šurdom.

Strieborný 
Lukáš Zahradník

V hmotnosti do 73 kg Lukáš Za-
hradník a v hmotnosti do 62 kg 
Richard Grünföld. Ambície tré-
nera Milana Macha sa však ne-
naplnili tak, ako si predstavoval. 
Grünföldovi sa nedarilo. Skončil 
síce na šiestom tzv. bodovanom 
mieste, ale jeho prejav na žinen-
ke bol pod vplyvom psychickej 
lability. Záhradník prehral hneď 
prvý zápas s Fedorkom zo Slávie 
Snina. Podobne ako jeho ka-
marát z krúžku, tiež sa v tomto 
zápase nedokázal vymaniť zo 
stresu. Po rozoberaní chýb s 
trénerom, ktoré spravil počas 
zápasu, sa mu po lícach kotúľali 
slzy ako hrach. 

V ďalšom infarktovom zápase 
však vyhral, čo mu dodalo seba-
dôveru. V rozhodujúcom zápase 
o druhé miesto vyhral ešte pred 
časovým limitom na lopatky. Na 
margo jeho striebornej medaily 
ho možno pochváliť, že posled-
né dva týždne aj s trénerom 
denne trénovali vrátane sobôt 
a nedieľ. To preto tie slzy ako 
hrach a ľútosť. No nakoniec zá-
ver bol dobrý. Urobil radosť aj 
rodičom a sestre, ktorí ho prišli 
na veľké prekvapenie trénera 
povzbudiť až do Košíc. Treba 
však podotknúť, že tento rok 
štartoval dvakrát v hmotnosti 
do 68 kg a prechod do vyššej 
hmotnostnej kategórie nie je 
jednoduchý.             (upr)

Nedávno sa v Košiciach 
konali majstrovstvá 
Slovenska v zápasení vo 
voľnom štýle mladších 
žiakov. Z krúžku zápase-
nia na ZŠ Černyševské-
ho sa na nich  zúčastnili 
dvaja pretekári. 
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Svet nespí   

zimy, teraz vás privítalo pre 
zmenu veľmi dobré počasie, 
čo vám iste vyhovuje...

 Isteže, stále však nemáme 
doma dostatočne dobré pod-
mienky. Náš kanál v Čunove sa 
má odovzdávať zo súkromných 
rúk do štátnych, aby sa v prvom 
rade preferoval šport a nie ved-
ľajšie aktivity, ako sú VIP akcie 
a podobne. Tie prinášajú síce fi -
nancie, ale šport, na ktorý je ur-
čený tento priestor, trochu uniká 
do pozadia. Vyzerá to teda tak, 
že kanál znova preberie náš zväz 
s podporou vodohospodárskej 
výstavby, a tým by sme mali mať 
vytvorené lepšie podmienky. Aby 
voda bola v kanáli pustená celo-
ročne, lebo takto sme odkázaní 
cestovať do zahraničia na trénin-
gy za nemalé peniaze. Kanál v 
Čunove je jedným z najlepších a 
najvariabilnejších  na svete. Celý 
areál však potrebuje byť aktívne 
sfunkčnený, treba dokončiť in-
fraštruktúru, aby to tam športom 
žilo po celý rok. Veď Slovensko 
je vo vodnom slalome svetovou 
špičkou a zaslúži si dôstojné pod-
mienky. 

Vodný slalom je už prakticky 
celoročný šport, na oddych 
je málo času, ako ste v SAE 
ladili tréningy na novú sezó-
nu?

 Trénovali sme dvakrát denne, 
zamerali sme sa na obnovenie 
kondície, špeciálne cvičenia na 
divokej vode s bránkami a rých-
losťou. Na rozdiel od iných máme 

Spojené arabské emiráty ste 
v poslednom čase vymenili 
za Austráliu. Mali ste na to 
zrejme dosť dôvodov...

 Do SAE sme vycestovali už 
štvrtý raz, tentoraz  na tri týždne. 
V SAE máme rovnaké dobré 
podmienky ako v Austrálii, ale do 
tejto krajiny sme začali chodiť z 
niekoľkých dôvodov. Keďže do 
športu ide  stále menej peňazí, 
táto varianta  je pre nás oproti 
Austrálii lacnejšia. Časový posun 
je iba trojhodinový, s čím sa špor-
tovci ľahšie vyrovnávajú. Navyše 
je tam počasie oveľa stabilnejšie. 
Tamojší kanál síce nie je taký pre-
pracovaný ako v Austrálii, je troš-
ku surovejší, viac tým trpí ma-
teriál, ale nerobí nám to nejaké 
väčšie problémy. Aj keď náš šport 
má stále dobré výsledky, musíme 
neustále tvrdo pracovať a potvr-
dzovať ich, lebo svet nespí. Aj za 
menej peňazí sa snažíme stále s 
najlepšími držať krok. Sloven-
sko  patrí už dlhú dobu v tomto 
športe medzi absolútnu svetovú 
špičku, preto je potrebné dobre a 
systematicky pracovať aj s našou 
mládežou, aby po tejto generácii 
prišli ich dôstojní nástupcovia. V 
SAE bola celá slovenská repre-
zentácia, našu výpravu tvorilo 25 
ľudí. Bol to veľký kemp aj s junior-
skou reprezentáciou do 23 rokov, 
ktorá si ladí formu na blížiaci sa 
svetový šampionát v austrálskom 
Penrithe (23. - 27. apríla).    
       
Vlani ste sa zo SAE vrátili 
domov do netradične veľkej 

tam privilégia, ako sú najvýhod-
nejšie hodiny na tréningy.  Chlap-
ci mali k dispozícii svoje špičkové 
bicykle a na nich absolvovali ná-
ročný pätnásťkilometrový výšľap 
na jeden z miestnych vrchov. Pri-
bližne trištvrte hodinové stúpanie 
im veru dalo poriadne zabrať, 

Rodený Petržalčan Peter Hochschorner starší, 
reprezentačný tréner kanoistiky na divokej 
vode v kategórii C2,  má veľkú zásluhu na obrovských úspechoch 
svojich synov Pavla a Petra, trojnásobných olympijských víťazov. 
Porozprávali sme sa s ním o nedávnom kempe v Spojených arabských 
emirátoch (SAE), ale aj o jeho plánoch do budúcnosti.

jazdili aj na rovinách. Nová se-
zóna je predo dvermi, čakajú nás 
prvé nominácie do reprezentač-
ných mužstiev a už koncom mája 
prvý vrchol, majstrovstvá Európy 
vo Viedni na novom kanáli. V 
rakúskej metropole sme neboli 
ešte jazdiť, lebo nám tam obme-
dzujú tréningy, pustia nás tam 
iba dvakrát po piatich dňoch, 
to sú takzvané vypísané kempy. 
Tamojší organizátori robia všet-
ko preto, aby maximálne využili 
domácu pôdu na dosiahnutie čo 
najlepších výsledkov. Potom nás 
čaká kolotoč seriálu Svetových 
pohárov a koncom septembra 
v USA majstrovstvá sveta.  Z 
týchto veľkých pretekov sa robí 
ranking, ktorý sa potom prav-
depodobne bude započítavať do 
ďalšieho roka, predolympijského. 
A takto sa oznámi nominácia na 
letné OH v Riu 2016.

Aká je príprava po návrate z 
SAE?

 Na suchu, Peter a Pavol cho-
dia pádlovať na hladkú vodu, 
lebo Dunaj je veľký. Ide o to, aby 
mali kontakt s vodou, ale nie je 
to špecializácia. Preto sa robí 
alternatíva, prispôsobujeme sa 
však daným podmienkam. Uro-
bili sme určité tlaky, našťastie 

od 29. marca je otvorený kanál 
v Čunove, takže mohli sme na-
plno rozbehnúť prípravu.   
  
Vodní slalomári Peter a Pa-
vol Hochschornerovci si ne-
môžu dovoliť vypustiť žiadnu 
sezónu, pretože všetky výsled-
ky sú pre nich dôležité, určite 
to platí aj o tejto...

 Nie sme veľký šport ako futbal, 
hokej, tenis, kde idú iné fi nančné 
toky. Sme odkázaní na každú 
podporu. Na základe dobrých 
výsledkov dostaneme od štátu ur-
čité fi nancie, preto sme donútení 
počítať každú medailu. Najväčšiu 
cenu má u seniorov, preto nám 
tak veľmi záleží na výborných 
umiestneniach. Samozrejme, aj 
v tejto sezóne chceme dosiahnuť 
maximum. Na najvýznamnejších 
podujatiach máme medailové 
ciele, doterajšia príprava ukazuje, 
že by sme mohli splniť tieto pred-
savzatia.                  Milan Valko

foto: archív Pavol Hochschorner 
a SITA

Ale keďže v dnešnom sve-
te súperí šerm o popularitu 
s množstvom iných športov,  
vzniklo jedno zaujímavé spo-
jenie a spolupráca. Nedávno 
občianske združenie BENI klub 
a Akadémia šermu po prvý 
raz v spolupráci usporiadali 
pre deti z BENI klubu šermiar-
ske popoludnie v špecializo-

BENI klub a Akadémia šermu po prvý raz v spolupráci

vanej šermiarskej telocvični 
v športovej hale Mladosť. Detí 
s rodičmi prišlo neúrekom, 
vďaka čomu sa mimoriadne 
vydarilo. 

Trénerka Akadémie šermu 
a trénerka šermu v BENI klube 
Karolína Aujeská týmto podu-
jatím sprevádzala. Každý si 
mohol vyskúšať šermiarsky 

odev, kord, šermiarsky súboj 
aj s rodičmi, elektronické me-
ranie zásahov, poprípade sa 
odfotiť v oblečení, či sa pria-
mo prihlásiť na lekcie šermu. 
Deti mohli vidieť, ako vyzerá 
profesionálny šermiarsky sú-
boj. Na paneloch rozmiestne-
ných v telocvični si o šerme 
mohli prečítať zaujímavosti z 
histórie a  súčasnosti.

K úspechu akcie prispeli  
aktivitou a zápalom deti tré-
nujúce v BENI  klube, ktoré 
si trénovanie šermu okrajovo 
mohli už vyskúšať v rámci tré-
ningov športového progra-
mu ŠPORTmaniak. 

Dúfame, že podobných 
podujatí bude viac, aby si 
deti mohli vyskúšať čo naj-
viac športov! (upr)  

foto: archív PN

História šermu sa začína už v stredoveku a v priebehu storočí prešla 
vývojom a pokrokom. Odjakživa sa však spájala s rytiermi s muške-
tiermi a, samozrejme, so súbojmi za spravodlivosť a lásku.


