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HC Petržalka 2010 totiž získal 
premiérový majstrovský 

titul v I. lige žien, keď v domácom 
prostredí zdolal Spišskú Novú Ves 
6:3, celú sériu vyhral 3:0 a dosiahol 
najväčší úspech v krátkej klubovej 
histórii. Za rozhodujúcim triumfom 

kráčali pevným krokom, keď v 35. mi- 
núte vyhrávali už 4:0 a v 41. minúte 
dokonca 6:1. Hrdinkou domácich ho-
kejistiek bola Nikoleta Celarová, ktorá 
sa dvoma gólmi a tromi asistenciami 
podieľala dovedna na 5 zo 6 gólov HC 
Petržalka 2010. Petržalke v play-off vý-

razným spôsobom pomohla niekdaj-
šia reprezentačná brankárka Zuzana 
Tomčíková a v ofenzíve predviedla 
svoje schopnosti Jana Kapustová, kto-
rá tretie finále pre vyšší trest napokon 
nedohrala.
Keďže Petržalčanky po základnej časti 
I. ligy skončili až štvrté, pre mnohých 
je azda prekvapenie, že získali maj-
strovský titul. Koncepčná práca tré-
nerskej dvojice Roman Varga a Peter 
Jonák sa však pretavila do úspechu, 
na začiatku sezóny nikto nečakal. 
Panterky po celú sezónu ťahala dvo-
jica Zuzka Moravčíková a Nikoleta 
Celarová, dobre im sekundovali Nika 
Hrnčiarová a Monika Veliká. Spolu 
s ďalšími dievčatami, ktoré pred za-
čiatkom sezóny prišli na hosťovanie 
z iných klubov - napríklad Kristína 
Machová, Katarína Drličková, Nina 
Gegáňová, Katarína Chlpáňová, Edita 
Raková, Oľga Jablonovská, vytvorili 
dobrý a súdržný kolektív, ktorý cieľa-
vedome išiel za svojím cieľom. Výbor-
ným ťahom sa ukázalo angažovanie 
skvelej hráčky Jany Kapustovej, ktorá 
v rozhodujúcich momentoch zobra-
la zodpovednosť za osud zápasu do 
svojich rúk, a v neposlednom rade už 
legendárnej brankárky Zuzky Tomčí-
kovej, o ktorej extra kvalitách hádam 
ani nemusíme písať. 

Panterky 
sú majsterky!!!

Petržalka má majstra Slo-
venska v najpopulárnejšom 
športe pod Tatrami, v ľado-
vom hokeji! 
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Ja chcem sedieť 
vpredu! 
Začiatok petržalského miest-
neho zastupiteľstva pripomínal 
skôr  základnú školu ako serióz-
ne rokovane poslancov. Hádali 
sa totiž o to, kto, kde, s kým a pri 
kom bude sedieť. Na stretnutí 
zástupcov  poslaneckých klubov 
vraj došlo k nejakej dohode, ale 
členom koalície strán Zmena 
zdola, DÚ, NOVA, OĽaNO, OKS a 
Konzervatívni demokrati Sloven-
ska sa to nepáčilo a sadli si tak, 
ako chceli oni, na miesta, ktoré 
už patrili iným kolegom... a tí sa 
proti tomu nahlas ohradili!

Celá zvada okolo zasadacieho 
poriadku trvala takmer hodinu, 
riešila sa dokonca oficiálne ako 
nultý bod celého programu. 
Členovia spomínanej koalície, 
za ktorých hovorila najmä Ele-
na Pätoprstá, mali fascinujúce 
argumenty – chcú byť vpredu, 
bližšie k návrhovej komisii, aby 
nemuseli so svojimi návrhmi na 
uznesenia chodiť ďaleko... A iní 
kolegovia – poslanci – môžu?! 
Ľudmila Farkašovská povedala, 
že jej je v zásade úplne jedno, 
kde sedí, ale rešpektovala roz-
hodnutie väčšiny. A to bol ďalší 
kameň sváru. Člen spomínanej 
nespokojnej koalície Milan Vet-
rák tvrdil, že ich ostatné posla-
necké kluby „prevalcovali“, že 
nerešpektovali požiadavky a ná-
zory menšiny. Trochu čudné po-
nímanie demokracie, nie? Odke-
dy je demokratické nepodriadiť 
sa rozhodnutiu väčšiny?
Hoci si poslanci napokon zasa-
dací poriadok odhlasovali, nikto 
si nepresadol, členovia nespo-
kojnej koalície zo svojich miest 
neodišli a tí druhí ich nevyhadzo-
vali.  Aspoň trochu dôstojnosti v 
tomto smiešnom, žabomyšom 
spore. Uvidíme, ako to bude 
vyzerať na ďalšom miestnom 
zastupiteľstve. Či to bude opäť 
o tom, že Janka nebude chcieť 
sedieť vedľa Jožka a Zuzka bude 
trvať na tom, že musí sedieť 
vpredu, aby ju bolo lepšie vidieť 
(a možno aj počuť). Alebo sa 
budú poslanci venovať tomu, na 
čo sme si ich zvolili. Aby zastu-
povali záujmy nás, Petržalčanov. 
Na začiatku utorkového rokova-
nia to tak totiž nevyzeralo...

Silvia Vnenková

Glosa

Marcové miestne za-
stupiteľstvo malo na 

programe niekoľko dôleži-
tých bodov. Prvým z nich 
bola voľba miestneho kon-
trolóra, keďže doterajšie-
mu, Stanislavovi Fialovi, sa 
v posledný marcový deň 
končil mandát. Poslanci vy-
berali z troch uchádzačov. 
Okrem Stanislava Fialu sa 
o tento post uchádzala Eva 

Cibulová a Vladimír Mráz. 
Obaja ekonómovia, so skú-
senosťami zo samosprávy a z 
kontrolnej činnosti. Poslanci 
napokon v tajnom hlasovaní 
zvolili za kontrolóra s veľkou 
prevahou hlasov opäť Stani-
slava Fialu.

Ďalším dôležitým materiá- 
lom, ktorý poslanci preroko-
vávali, bol návrh programu 
na zvýšenie motivácie uči-

teľov v petržalských základ-
ných školách a na skvalitne-
nie vyučovacieho procesu  
pod názvom Naučiť sa lepšie, 
odmeniť viac. Cieľom tohto 
programu je finančne moti-
vovať a podporiť pedagógov 
k zavádzaniu a uplatňovaniu 
projektov inovácií vo výučbe. 
S ohľadom na odchody žia-
kov do 8-ročných gymnázií 
budú preferované projekty 

Všetky ihriská spravované 
mestskou časťou sú oplo-

tené do výšky 1,10 metra, 
pre väčšiu bezpečnosť detí a 
ochranu pred nezodpovedný-
mi psičkármi a „opticky“ aj pred 
vandalmi. Jednotlivé hracie 
prvky pracovníci pravidelne 
kontrolujú a v prípade potreby 
priebežne opravujú a obnovu-
jú nátery. Na bezpečnosť hra-
cích prvkov kladie samospráva 

mimoriadny dôraz, preto aj 
v minulom roku začala s po-
kládkou špeciálnych gumo-
vých rohoží pod kolotočmi na 
ôsmich ihriskách. Verejné det-
ské ihriská na Černyševského, 
Bulíkovej, Mamateyovej, Haa-
novej, Budatínskej, Lachovej, 
Andrusovovej, Prokofievovej 
a Gessayovej ulici sa dnes už 
môžu popýšiť novými bez-
pečnostnými prvkami. Veže, 

šmykľavky, prevažovadlá a 
pružinové hojdačky pribudli 
aj na ihriskách na Rovnianko-
vej, Furdekovej, či Gercenovej. 
Celkovo investovala mestská 
časť do zvýšenia bezpečnosti, 
ale aj do pestrosti hracích prv-
kov 19 880 eur. Pribudli tiež 
smetné nádoby a lavičky pre 
rodičov.

Prevádzková doba ihrísk je 
od 1. apríla do 31. októbra ka-

Ešte prv ako sa začalo oficiálne rokovanie petržalských poslancov, 
Kongresová sála Technopolu patrila Panterkám z HC Petržalka 
2010. Starosta Vladimír Bajan im zablahoželal k získaniu maj- 
strovského titulu. Ocenil ich hokejové zanietenie a odovzdal im 
krištáľovú plaketu. O ich slovenskom triumfe píšeme podrobnej-
šie na 1. strane.    

Prebúdzame detské ihriská
Deti dostanú na výber 48 verejných ihrísk, na ktorých sa pravidel-
ne vykonáva kontrola bezpečnosti hracích prvkov a hygienických 
podmienok.

pre 4. a 5. ročník. Z predme-
tov bude uprednostnený slo-
venský jazyk a matematika. 
Učiteľ, ktorého projekt komi-
sia vyberie, dostane k platu 
mesačne odmenu vo výške 
100 eur. Tento návrh zástup-
cu starostu Michala Radosu 
jednomyseľne podporili všet-
ci poslanci. Podrobnejšie sa 
mu budeme venovať v nasle-
dujúcom čísle Petržalských 
novín.

Poslanci potom rokova-
li o viacerých prenájmoch, 
schválili vyhlásenie výbe-
rového konania na funkciu 
riaditeľa Miestneho podniku 
verejnoprospešných služieb a 
volili neposlancov  do komi-
sií miestneho zastupiteľstva. 
Schválili tiež zásady vybavo-
vania petícií.

Nemenej dôležitým bo-
dom programu bola analýza 
súčasného stavu a návrh ďal-
šieho smerovania Bytového 
podniku Petržalka. V mate-
riáli zaznelo, že za posledné 
roky  klesal počet domov aj 
bytov v správe BPP, neúmer-
ne rástli pohľadávky za obec-
né byty a nebytové priestory, 
mestská časť rozhodne ne-
mohla byť s hospodárením 
tohto podniku spokojná. To 
bol dôvod, prečo poslanci 
odvolali z postu konateľa BPP  
Daniela Šavela. Jeho nástupca 
vzíde z výberového konania 
a mal by zefektívniť činnosť 
BPP. Tá by sa v budúcnosti 
mala zamerať predovšetkým 
na komerčnú správu domov.

   (sp)
foto: tod

lendárneho roku. Počas tohto 
obdobia sa pravidelne čistia 
celé plochy ihrísk v mesač-
nom intervale, zvyčajne prvý 
pracovný týždeň v mesiaci.  
S prípravami na sezónu začala 
samospráva už v marci kontro-
lou pieskovísk na 46 ihriskách. 

Za zmienku určite stojí 
pomoc petržalských rodičov, 
ktorí ponúkli svoju pracovnú 
silu a čas pri obnovovaní ná-
terov. V súčasnosti Miestny 
podnik VPS obstaráva náte-
rové farby, ktorými rodičia 
spolu s deťmi skrášlia to svoje 
ihrisko.

(tod)

Petržalka má 
staronového kontrolóra 
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Takto si na svoju nezabud-
nuteľnú a stále aktívnu 

učiteľku Helenu Vulganovú 
zaspomínala bývalá žiačka 
Lucia Závodná, keď posielala 
na mestskú časť návrh na jej 
ocenenie prestížnym titulom 
Učiteľ, na ktorého sa nezabú- 
da. Spolu s ďalšími dvoma 
učiteľkami, Máriou Benkov-
skou a Boženou Zakovou, si 
mala prevziať zaslúžený titul. 

Zo zdravotných dôvodov však 
nemohla, a tak titul v jej mene 
prevzali kolegyne z materskej 
školy. Slávnostné stretnutie 
pedagógov základných a ma-
terských škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bra-
tislava-Petržalka pri príležitos-
ti osláv Dňa učiteľov sa konalo  
25. marca v sobášnej sieni 
CC Centra na Jiráskovej ulici.  
Z rúk zástupcu starostu Jána 

„Keď som bola malé päťročné dievčatko, do škôlky som sa tešila na 
milú, nápomocnú, kamarátsku, trpezlivú a usmiatu pani učiteľku. 
Pamätám si, ako s nami cvičila, lepila margarétky, vždy mala pre 
nás milé slovo, a pre mňa aj pohladkanie po líci, keď mi bolo clivo. 
Táto pani učiteľka ovplyvnila moje rozhodnutie pri výbere strednej 
školy a môjho povolania. Teraz sme sa stretli, už ako kolegyne.“ 

Bučana si ocenenie Učiteľ 
roka 2014 prevzalo 7 petr-
žalských pedagógov za do- 
siahnuté mimoriadne výsled-
ky v pedagogickej činnosti, vo 
výchove a vzdelávaní, v oblas-
ti mimoškolskej činnosti, za 
mimoriadne výsledky v práci  
s nadanými a talentovaný-
mi žiakmi, ale aj so žiakmi so 
zdravotným znevýhodnením, 
za výsledky, ktorými naši uči-
telia a vychovávatelia prispeli 
nielen k rozvoju ich základ-
ných či materských škôl, ale aj 
k rozvoju regionálneho škol-
stva v mestskej časti Bratisla-
va-Petržalka. 

Základnou školou roka sa 
stala ZŠ Tupolevova, ktorá 
je v súčasnosti druhou naj- 
väčšou petržalskou školou. 
Veľkú starostlivosť venuje aj 
talentovaným a nadaným žia-
kom s osobitným zameraním 
na tanec a šport. 

V tomto roku si po druhý-
krát prevzala titul aj najúspeš-
nejšia materská škola. Titul 

Materská škola roka 2014 
získala Materská škola Iľ- 
jušinova. Z dvanástich tried 
sú dve integrované špeciálne 
triedy pre deti s poruchou au-
tistického spektra

Titul „Učiteľ roka 2014“ 
získali: Helena Valentíková, 
MŠ Iľjušinova, Ivana Krovi-
nová, MŠ Holíčska, Ľubica 
Belačeková, MŠ Röntge-
nova, Mgr. Darina Kováče-
chová, ZŠ Tupolevova, Ing. 
Nadežda Jarábková, ZŠ Ho-
líčska, Mgr. Jana Davidová, 
ZŠ Prokofievova, Mgr. Šte-
fan Lukačovič, ZŠ Nobelovo 
námestie .

BSK tiež oceňoval pedagó-
gov, ktorí učia na stredných 
školách. Z Petržalky takéto 
ocenenie dostali: Mgr. Ale-
na Brychtová, SPŠE Hálo-
va, Mgr. Soňa Holéczyová, 
Gymnázium Pankúchova, 
a Ing. Darina Kováčiková, 
SOŠ podnikania Strečnian-
ska.    (tod)

foto: tod

Keď veľvyslanec varí... 
Grécko patrí medzi päť krajín, kam Slováci chodia v lete najčastejšie na dovo-
lenky. Nečudo, že ho v Strednej odbornej škole na Farského 9, ktorá sa zame-
riava aj na gastronómiu, zaradili do svojho projektu. Trvá už tretí rok a venuje sa 
cudzokrajnej kuchyni. .

Minulý štvrtok 10 štu-
dentov - čašníkov 

na slávnostne prestretý stôl 
postupne kládlo osviežujúce 
tzatziky, garnáty s paradaj-
kou, zelenou paprikou, ore-
ganom a fetou a neodmysli-
teľný grécky šalát. Ako hlavné 
jedlo bola musaka – baklažán 
v kombinácii so zemiakmi, 
mletým mäsom s rozličnými 
koreninami a bešamelom. 
A napokon ohromujúci de-
zert - grécky jogurt s kandi-
zovanou višňou v džeme. To 
všetko pripravilo pod odbor-

ným vedením 30 kandidátov 
uchádzajúcich sa o výučný 
list kuchára. „Takmer sme o 
túto skvelú akciu prišli, lebo 
z cesty kuchárky, ktorá k nám 
mala prísť z Grécka, zišlo. 
Keď nám to veľvyslanec Ni-
colas P. Plexidas oznámil, vy-
zval som ho položartom, aby 
teda varil on. A pozrite, ako 
sa v kuchyni zvŕta,“ prezradil 
biológ, spisovateľ a publicista 
Gustáv Murín. Pri stole sa 
hosťom, medzi ktorými boli 
diplomati Izrela, Cypru, Gru-
zínska, Egypta a Bulharska, 

zatiaľ venovala manželka gréc-
keho ambasadora.

Za týmto medzinárodným 
projektom stojí práve Gustáv 
Murín. Do školy chodil naj-
prv na besedy ako spisovateľ. 
Neskôr sa s riaditeľom školy 
Jozefom Horákom dohodli na 
prehĺbení spolupráce - orien-
tovanej na gastronómiu. Pries-
tor získal vďaka cestovaniu po 
svete od detstva a 20-ročným 
kontaktom s veľvyslancami 
akreditovanými na Slovensku. 

Od novembra 2013 v ukáž-
kovo vybavených učebných 

priestoroch študenti už pri- 
pravili jedlá typické pre indo-
nézsku, tureckú, gruzínsku, 
egyptskú, japonskú, talian-
sku a teraz grécku kuchy-
ňu. Do konca roka by ich 
rukami mali prejsť ešte po-
chúťky charakteristické pre 
Izrael, Chorvátsko a Srbsko. 
„Záujem avizovali aj ďalšie 
krajiny,“ naznačil perspektí-
vu projektu Gustáv Murín. 
„Som rád, že môžem po- 

môcť nastupujúcej generácii 
slovenských kuchárov a čaš-
níkov zoznámiť sa cez gast-
ronómiu aj s diplomaciou,“ 
dodal. Či budúcich majstrov 
kulinárskeho remesla osloví 
natoľko, že sa jej budú celo-
životne venovať, ukáže čas.  
V súčasnosti sa v SOŠ učí 
zhruba 60 kuchárov a 45 čaš-
níkov. Ide teda o aktuálne vy-
chytené profesie.

 Text a foto: (ak)

Učiteľ, na ktorého sa 
nezabúda 
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Inzercia

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

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

 GLAZÚROVANIE VANÍ. 
Tel.: 0905 983 602

 Spracujem účtovníctvo. 
EKONOMING. 
Tel: 0905 643 445

Prijmeme upratovačky. 
Tel.: 02/6353 2146

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

NA ANTOLSKEJ 4 V BRATISLAVE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

 ♥ Zosobášili sa
Matričný úrad Bratislava-Petržalka 

14. marca 2015 
Radovan Belica – Jia Xu 
Miroslav Zachar – Linda Ševčíková 
Juraj Šurin – Lucia Kochanová
20. marca 2015 
Boris Marko – Nina Kuševová
28. marca 2015 
Daniyal Mohammad Hassani – Mgr. Mária Dwyn Sumbalová
Ing. Branislav Ochaba – Ing. Monika Stingová
Mgr. Boris Smažák – Ing. Gabriela Flochová
Ján Makita – Silvia Greschnerová
Daniel Kováč – Jana Hercegová
Vladimír Komorník – Zdenka Cimrová

Cirkevné sobáše

14. marca 2015 
Marek Gruca – Andrea Balážová
20. marca 2015 
Marek Gruca – Andrea Balážová

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

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

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

objednávky na tel. č.: 0915525462

Kombináciou infračerveného žiarenia 

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením

NOVÁ VINOTÉKA 
V DOME KULTÚRY OVSIŠTE 

PRI ZASTÁVKE MHD
Po - Pi: 11. - 18. h               So: 8. - 12. h 

Cenník vín:
Biele suché 1 l 1,10 €
Tramin červený 1 l 1,40 € 
Ružové polosladké 1 l 1,50 €
Frankovka modrá suché 1 l 1,50 €
Ribezľové polosladké 1 l 1,40 €

bbrealservis@bbrealservis.sk
Mobil: 0911 800 002

Kde sa v Petržalke najlepšie najeme?
Petržalské noviny vyhlasujú súťaž o 

TOP REŠTAURÁCIU v Petržalke.
Napíšte nám svoje skúsenosti a dôvody, prečo je práve vaša 

obľúbená reštaurácia tá najlepšia.
Vyžrebovaný výherca si bude môcť vychutnať večeru v TOP reš-

taurácii aj s partnerom.
Píšte nám na adresu: sutazimspn@gmail.com
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Perinbaba 
paralyzovala Bratislavu 

S Í D L I S K O

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

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

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

Harmonogram pristavovania 
veľkokapacitných kontajnerov

Obyvatelia Hrobákovej ulice sa už ne-
musia obávať rizík, ktoré im spôsobo-
val topoľ rastúci priamo na parkovisku. 
Svojimi koreňmi rozbíjal betónovú plo-
chu parkoviska a ohrozoval prevádzky-
schopnosť kanalizácie. Jeho konáre ob-
medzovali na prechádzke matky s deťmi 
či seniorov. Topoľ tiež nepriaznivo vplý-
va na alergikov. Toto boli hlavné dôvody, 
pre ktoré Petržalka nahradí vyrúbaný 
strom štyrmi inými drevinami. 
Výrub začiatkom tohto roka odobril Okres-
ný úrad Bratislava, ktorý konštatoval, že 
nezistil žiadne nedostatky, pre ktoré by sa 
muselo rozhodnutie Petržalky zmeniť alebo 
zrušiť. To znamená, že výrubom topoľa a ná-
sledným vysadeným iných štyroch stromov 
podporujeme zeleň a zvyšujeme ochranu 
ľudí i majetku, aby sa v Petržalke nestávali 
tragické prípady, ako bol ten z tohtoročnej 
zimy v Karlovej Vsi. 
Petržalka v tomto prípade predchádza 
zbytočným rizikám a priamym finančným 
záväzkom, ktoré by mohli vzniknúť, keby 
korene stromu zdevastovali parkovisko, 
zdemolovali kanalizáciu alebo poškodili 
autá. Nechceme platiť za neskoré rozhod-
nutia a myslíme si, že ani jeden z protestu-
júcich by na seba toto riziko dobrovoľne 
neprevzal. Hlavne, ak väčšina z nich nebýva 
bezprostredne v blízkosti tohto parkoviska, 
a aj preto pri rozhodovaní o výrube nemali 
štatút účastníkov konania.

 Michal Kaliňák 

Chránime zdravie  
a majetok 

Na piatkovej brigáde (20.3.) vyzbierali zamestnanci, seniori 
a dobrovoľníci na vytypovaných lokalitách od Krásnohor-
skej ulice až po Špeciálnu základnú školu na Žehrianskej 
ulici viac ako 60 vriec odpadkov, lístia a psích exkrementov. 

Za víkend 120 vriec 

My sme sa k brigád-
nikom pridali až v 

sobotu. Čistili sme okolie 
Veľkého Draždiaka. Bre-
hy našu starostlivosť ani 
nepotrebovali, preto sme 
sa zamerali najmä na lesík 
medzi Veľkým a Malým 
Draždiakom. Kým ostat-
ným brigádnikom pomaly 
nestačili ani dve vrecia, my 
s kolegyňou z Petržalských 
novín a zároveň poslanky-
ňou Oľgou Adamčiakovou 
sme zaplnili sotva jedno. 
Okrem drobných plastov a 

papierov sme našli vlastne 
iba dve miesta, kde zosta-
li veci pravdepodobne od 
bezdomovcov a plastové 
fľaše po niekom, kto si  
v lesíku robil piknik.

Naša brigáda plynu-
le nadviazala na rannú 
brigádu Slovenského ry-
bárskeho zväzu, ktorého 
členovia čistili od skorých 
ranných hodín brehy jazera 
a časť brehov Chorvátske-
ho ramena, kde vyzbierali 
takmer 40 vriec odpadkov. 
„My sme zbierali neporia-

dok hlavne v okolí bufetov 
a pri plote školy a ihriska. 
Potom sme sa presunuli do 
lesa a ten sme vyčistili na 
celej trase od vysokej školy 
až po hotel Bonbón,“ po-
vedala na margo brigády 
vedúca oddelenia život-
ného prostredia Zuzana 
Juhásová a pochválila aj 
aktívnych petržalských se-
niorov, ktorí priložili ruku 
k dielu počas oboch dní. 
Spolu s dobrovoľníkmi, 

medzi ktorými boli aj ďalší 
poslanci miestneho zastu-
piteľstva Michal Radosa, 
Ivan Uhlár a Lucia Štrau-
chová, naplnili 50 vriec.  
O náradie, rukavice, vrecia 
a odvoz vyzbieraného od-
padu sa postarali zamest-
nanci Miestneho podniku 
verejnoprospešných slu-
žieb. 

Obe aktivity organizo-
vala mestská časť s cieľom 
vyčistiť pozemky s prob-
lematickými vlastníckymi 
vzťahmi. Pretrvávajúci ne-
záujem majiteľov pozem-
kov o udržiavanie čistoty 
a poriadku v konečnom 
dôsledku škodí celkovej 
kvalite života a atraktív-
nosti prostredia. Preto sa 
samospráva v tomto roku 
zameria ešte viac na osvetu 
konta zelene, poskytovanie 
nenávratných príspevkov 
na budovanie kontajne-

rových stojísk, ako aj na 
častejšie organizovanie ve- 
rejnoprospešných aktivít 
spoločne s obyvateľmi Pe-
tržalky s cieľom podporiť 
lokálpatriotizmus a upev-
niť pozitívny vzťah k život-
nému prostrediu.

Najbližšie sa k nám mô- 
žete pridať už 24. apríla 
pri čistení brehov Chor-
vátskeho ramena.

(tod, sv)
foto: tod
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Mnohí Petržalčania už zrejme počuli o tanečnej škole 
Jána Mečocha a Melánie Kasenčákovej. Nie je to však 
iba obyčajná tanečná škola. Ľudia sem síce chodia, 
aby sa naučili tancovať a rozvíjali svoj talent, ale často 
dostanú oveľa viac ako len tanečné skúsenosti. 

Hip Hop Fakulta, 
škola tanca – škola života

Recyklácia dáva PET fľa-
šiam šancu ďalšieho vyu-

žitia. S produktmi vyrobený-
mi z recyklovaných PET fliaš 
sa stretávate denno-denne 
a možno o tom ani neviete. 
Tričká, bundy, autosedač-
ky, ruksaky, stoličky, fólie... 
to všetko a ešte oveľa viac sa 
vyrába z recyklovaných PET 
fliaš. Ročne sa na Slovensku 
vyprodukuje približne 38-ti-
síc ton PET odpadu. Úroveň 
recyklácie je u nás, žiaľ, na 
veľmi nízkej úrovni (rok 2013 
– 4 %), dokonca hlboko pod 
priemerom krajín Európskej 
únie. Pokúsme sa preto o po-
zitívnu zmenu, nakopnime 
recykláciu a umožnime ďalšie 
využitie PET fliaš!

Čo však môže ľudí motivo-
vať k tomu, aby boli ochotní 
triediť odpad? Pýtali sme sa na 
to priamo obyvateľov. 

1. Aby ľudia svojou činnos-
ťou podporovali recyklá-
ciu, potrebujú vidieť vý-
sledky o tom, že ich úsilie 
má zmysel. Preto naše in-
formačné materiály v sebe 
nesú zaujímavosti a príklady 
o využití PET fliaš a o ich 
využití dopade na životné 
prostredie. Obyvatelia si ma- 
jú možnosť kontrolovať vý-
sledky zberu, podľa ktorých 
sú pravidelne odmeňovaní.

2. Prístup k triedeniu by mal 
byť čo najviac dostupný  
a komfortný. Vrecia na 
triedenie dostávajú domác-
nosti jednotlivo a zhromaž-
ďujú sa vo vchodoch, resp.  
v školách, čím sa predchá-
dza hromadeniu PET fliaš  
v okolí domov a ihrísk.

3. Označenie zberných vriec 
či nádob by malo byť jasné 
a zreteľné a samotný zber 

by mal byť sprevádza-
ný vecnou inštruktážou. 
Na vreciach je nápis „PET 
FĽAŠE“, rovnako ako na 
nádobách, na ktorých na-
vyše nájdete harmonogram 
zberu. Inštruktáž sa koná 
už na domovej schôdzi, 
ďalej prostredníctvom listu 
s letákom a nakoniec pri-
chádza manuál zberu spolu 
s prvou várkou vriec.

Ústredným kameňom našej fi-
lozofie je komunikácia s obyva-
teľmi. Ak teda máte iné návrhy, 
ako motivovať ľudí k recyklácii 
a ako zlepšiť náš zber, napíšte 
nám na info@renviro.sk, alebo 
nás kontaktujte na čísle 0908 
120 850. Inovácie dokážeme 
presadiť len spoločným úsilím. 
Renviro budujeme spoločne.

Mgr. Pavel Škultéty, konateľ 
spoločnosti a spoluautor 

projektu Renviro

Čo nás motivuje 
triediť odpad?

Dostávajú rady, ako ísť za svojím snom, ako žiť svoj život. Deti, 
mladí aj dospelí sem chodia kvôli zábave aj dobrej atmosfé-
re, ktorá tu vládne. Chodia sem, aby unikli od všednej reality  
a problémov.
Aby sme sa presvedčili o jej originalite a výnimočnosti, spýtali 
sme sa jej žiakov.

Prečo by mali ľudia chodiť práve sem?
Henrieta (15): Človek tu nájde sám seba, uvoľní sa, odrea-

guje a nájde si veľa kamarátov.
Čo máš na hodinách najradšej?

Saška (17): Tu vždy vypnem od reality, nemyslím na problé-
my a povinnosti, užívam si len prítomnú chvíľu.

Tereza (14): Baví ma, keď robíme rôzne choreografie, ale aj 
cvičíme.
Akí sú podľa teba Mel a Johny?

Saška (17): Je vidno, že im na nás veľmi záleží. Venujú sa 
nám a chcú nas posúvať ďalej, či už v tanci alebo v živote. Pre 
nás je hip hop fakulta ako veľká rodina, kde si všetci pomá-
hame.
Na pár otázok nám odpovedal aj sám Johny.
Prečo ťa baví učiť deti, mladých aj dospelých?
„Robím to, pretože tým robím ostatných šťastnými. Napĺňa 
ma, keď môžem šíriť radosť tou najlepšou cestou, tancom.“
Prečo by si odporučil hip hop fakultu ostatným?
„Nezáleží na mene, či značke. Podstatné je, ako to ľudia 
robia. A my to robíme kvalitne.“

M. Balentová

V petržalskej kronike je zá-
pis z roku 2000: „Začiat-

kom marca odhalil starosta 
Petržalky sochu s názvom 
Strom života. Je umiestnená vo 
vestibule petržalskej nemocnice 
sv. Cyrila a Metoda a je veno-
vaná viacnásobným dobrovoľ-
ným darcom krvi. Každý lístok 
stromu – umeleckého diela so-
chára P. Heribana a sklárskeho 
majstra V. Špendlu – je veno-
vaný jednému 100-násobné-
mu darcovi krvi. Iniciátorom 
nápadu bol Ján Meleg.“ Ten-
to symbol humanity a súcitu  
s ostatnými je podnes zacho-
vaný v budove nemocnice, 
aby každému pripomenul, že 
aj vďaka týmto ľuďom tu den-
ne môžu zachraňovať desiatky 
ľudských životov. Petržalská 
kvapka krvi bude už 18. rok po-
zývať na pravidelné charitatív-
ne podujatie svoju darcovskú 
rodinu. V posledných rokoch 
sa totiž Petržalská kvapka krvi 
stala neoddeliteľnou súčasťou 
hneď dvoch projektov samo-

správy Dni Petržalky a Pred-
vianočná Petržalka. 

Najbližšia Petržalská kvapka 
krvi pod názvom 

„Darovať život máme v krvi“ 
sa uskutoční 

10. júna v Dennom centre 
pre seniorov na Osuského ul. 

č. 1 - 3 od 8. h do 11. h.

Ako hovorí držiteľ Kňazo-
vického medaily a spoluzakla-
dateľ Petržalskej kvapky krvi 
– Janko Meleg – najväčším hr-
dinom je vždy prvodarca. Jeho 
slová potvrdzuje aj hlavný ini-
ciátor tejto myšlienky – vtedaj-
ší a aj súčasný starosta Vladi-
mír Bajan: „Som rád, že sa pri 

darovaní krvi stretávam čoraz 
častejšie s mladými ľuďmi.  
V minulom roku sme na júno-
vej kvapke mali až desiatich 
prvodarcov, čo je neklamný 
znak toho, že čoraz viac mla-
dých ľudí si uvedomuje ne-
smierny význam tohto humán-
neho činu.“ 

Ak sa niekto rozhodne da-
rovať krv, musí spĺňať tieto 
základné kritériá: vek od 18 do 
60 rokov, telesná hmotnosť mi-
nimálne 50 kg, nesmie byť no-
sičom vírusu HIV (mať AIDS), 
byť po prekonaní hepatitídy 
(žltačky) typu B a C a nemôže 
trpieť na iné závažné a chronic-
ké ochorenia. Pred odberom si 
stačí dať ľahké raňajky a vypiť 
dostatočné množstvo tekutín. 
Interval darovania je pre mu-
žov každé 3 mesiace a pre ženy 
každé 4 mesiace. Pravidelní 
darcovia môžu darovať krv až 
do svojich 65 rokov. Celý pro-
ces darovania krvi trvá od re-
gistrácie až po odchod domov, 
približne hodinu a samotný od-
ber len 5 - 15 minút, počas kto-
rých daruje darca 450 ml krvi.

(tod)

Pridajte sa k našej 
darcovskej rodine

Myšlienka zberu Renviro sa už šíri aj ústnym 
podaním, do zberu sa zapája stále viac obyva-
teľov. Sme radi, že svojím zapojením môžeme 
pridávať hodnotu veciam, ktoré boli vnímané 
„len“ ako odpad. Reč je o zbere PET fliaš.

Už je to 18 rokov, čo sa po prvýkrát stretli 
dobrovoľní darcovia z Petržalky, aby pomohli 
tým, ktorí túto vzácnu tekutinu najviac potre-
bujú – ľudia po úrazoch či podstupujúci vážne 
operácie.

• za posledných 5 rokov - 450 dobrovoľných 
darcov krvi a 397 odberov (178,65 litrov krvi)

• za rok sa na Slovensku spotrebuje približne 
180-tisíc transfúznych jednotiek červených 
krviniek
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alebo čítam - v dobe internetu to 
nie je problém. Ľudí narodených 
v znamení Raka, čo je môj prípad, 
charakterizuje láska k rodine a 
starostlivosť o ňu. Preto som vždy 
k dispozícii svojim deťom a vnú-
čatám. Venujem sa najmä dnes 
už 11-ročnému vnukovi. Ďalšie 
moje záľuby sú  krížovky, to je pre 
mňa relax, dobrá literatúra, kul-
túrne a športové podujatia.

V diskusii na sneme zaznelo, že 
celý výbor JSD tvoria ženy. Pre-
čo nedáte šancu aj nejakému 
mužovi?

 Dobrá otázka! V petržalskej 
organizácii JDS je pomerne dosť 
mužov, ktorí nás zastupujú najmä 
v športových súťažiach. Sú dob-

rí, vyhrávajú na domácej pôde, 
na krajských aj celoslovenských 
hrách seniorov. Ale, vďaka za po-
streh. Ako predsedníčka budem 
s mužmi tráviť viac času, uvidí-
me. Nepodceňujem ich, uvítam 
zmenu.
Majú podľa vás petržalskí se-
niori podmienky na to, aby ži-
li naozaj dôstojne, alebo treba 
niečo zlepšiť? V čom im kon-
krétne vie pomôcť JSD?

 Nie každý dôchodca je do-
statočne fi nančne zabezpečený, 
s čím súvisí aj možnosť žiť dôstoj-
ne. Pokiaľ ide účasť na spoločen-

skom a verejnom živote, každý 
z nás si môže vybrať to, čo mu 
vyhovuje. Miestna organizá-
cia JDS má dobrovoľníkov, kto-
rí seniorom pomáhajú, napr. ich 
sprevádzajú k lekárovi či do spo-
ločnosti, nakúpia, upracú do-
mácnosť, chodia na prechádzky 
atď. Myslím si, že čelní predstavi-
telia JDS sa usilujú zlepšiť život-
né podmienky seniorov z pozície 
partnera vlády SR. Spolupracujú 
s ministerstvami pri tvorbe no-
vých zákonov, v súčasnosti napr. 
o vyplácaní 13. dôchodku.

(ak)

Aké je vaše doterajšie pôsobenie 
v Jednote? Nechýbajú vám skú-
senosti?

 Členkou Miestnej organizácie 
JSD som sa stala v roku 2007, keď 
som prestala pracovať. Tešila som 
sa na aktivity v nej, no, človek 
mieni a vyššia moc mení. Ocho-
renie môjho manžela si vyžado-
valo viac ako štvorročné plné na-
sadenie pri jeho opatrovaní. Svoje 
životné priority som preto logic-
ky prehodnotila a osobné ambí-
cie odložila na neurčito. Tri roky 
po defi nitívnom odchode môjho 
životného partnera, v roku 2014, 
som prijala funkciu hospodárky v 
Okresnej organizácii JSD Brati-
slava V. Pre mnohých členov mô-
žem byť preto úplne nový a cu-

dzí človek s raketovým štartom. 
Opak je však pravdou. Ani popri 
opatere manžela som totiž nestá-
la bokom. V tomto, pre mňa ná-
ročnom, období som bola pred-
sedníčkou samosprávy v Klube 
dôchodcov na Haanovej ulici. Od 
vzniku Rady seniorov, čo je po-
radný orgán starostu Petržalky, 
som jej členkou. No a v petržal-
skej Jednote som pôsobila v so-
ciálnej komisii. Myslím si teda, že 
skúsenosti mám.

Ostáva vám čas na koníčky?
Ale áno. Rada cestujem, spo-

znávam nové krajiny, ľudí a ich 
kultúru. Ak sa to nedá osobne, 
vystačím si so sledovaním ces-
topisných programov v televízii, 

Nie som nováčik, zmeny uvítam
Každé tri roky členovia miestnej organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska (ďalej JDS) robia inventúru svojej činnosti a súčasne si 
volia výbor a revíznu komisiu. Na marcovom sneme uvoľnila po 15 
rokoch kreslo predsedníčky Valéria Balúchová. Výbor na jej miesto 
zvolil Milinu Hudecovú. Práve jej sme položili niekoľko otázok. 

Hovoríme s predsedníčkou petržalskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska

Škoda lásky, Pod tým naším okénečkem, 
Co jste hasiči, co jste dělali... To je len pár 
titulov známych skladieb, ktoré spieva-
li členovia súboru Melódia na jednej zo 
svojich marcových skúšok v seniorskom 
centre na Vyšehradskej ulici.  

Chcú mladšie posily 

„Vyberajú, ktoré ponúknu 
v rámci svojho 40-minútové-
ho vystúpenia návštevníkom 
Primaciálneho paláca 25. ap-
ríla, pri príležitosti Dňa ot-
vorených dverí mestskej rad-
nice,“ vysvetlila vedúca klubu 
Ružena Borzová. 

Na stole pred Milanom Po-
mekáčom, harmonikárom, 
gitaristom a spevákom v jed-
nej osobe, leží „bichľa“ s nota-
mi a textami. Prevracia v nej 
listy a nahlas rozmýšľa, kto-
ráže by sa ešte hodila. Diri-
gentka súboru Melódia Mária 
Winklareková, ale aj speváci 
a speváčky sa buď chytia, alebo 
pokrútia hlavami na znak ne-
súhlasu. Naozaj tímová práca!

„Už sa to dá zvládnuť. Keď 
nás však bolo 26, nešlo to. Na 
priestor, kde skúšame, to bolo 
priveľa ľudí. Museli sme po-
čet členov súboru znížiť,“ spo-
mína na situáciu spred vyše 
roka Mária Winklareková. 
Napriek tomu chce prijať no-
vých. „Sú tu sedemdesiatnici, 
cítiť to na hlasoch. Potrebuje-
me mladšiu krv - dvoch mu-
zikantov a troch spevákov,“ 
pozýva záujemcov. Vraj nech 
sa na Vyšehradskej zastavia v 
hociktorý utorok po 13.30 h. 
O mužov je núdza. Žeby boli 
menej výkonní ako ich nežné 
kolegyne? „Mám taký pocit, 
že chlapi sa už pred penziou 
tešia akurát tak na domáce 

Šesť šancí na každý deň 
Takto môžu petržalskí seniori vnímať atraktívnu 
ponuku šiestich denných centier, ktoré spravu-
je mestská časť. Široká škála možností aktívneho 
trávenia voľného času, ale aj stovky seniorov, ktorí 
ich pravidelne navštevujú sú dôkazmi toho, že se-
niorom treba ponúkať šance a vytvárať možnosti.

Mestská časť Bratislava-
Petržalka postupne 

zriadila a spravuje šesť den-
ných centier. Seniori v nich 
majú každý pracovný deň 
možnosti na stretnutia a rôz-
ne aktivity. Okrem tradičných 
ručných prác aj prácu s po-
čítačom, prípadne noteboo-
kom a multifunkčným zaria-
dením. S tým spojené aj sur-
fovanie svetom internetu či 
práca s digitálnym fotoapará-
tom. Pri seniorských aktivitách 
sa mimoriadne osvedčila spo-
lupráca so žiakmi základných 
škôl, ktorí najstaršiu generáciu 
Petržalčanov učili pracovať s 
počítačom a využívať moder-

né informačno-komunikačné 
technológie. Seniori sa tiež 
majú možnosť zúčastňovať na 
prednáškach na rôzne témy, ja-
zykovo sa vzdelávať, chodiť na
výlety po Slovensku, alebo sa 
venovať pohybovým aktivitám 
s cvičiteľkou. Ďalšími možnos-
ťami pre zmysluplné trávenie 
času je aj sezónny zber liečivých 
bylín a vychádzky do prírody. 

Najväčšie denné centrum, 
podľa počtu registrovaných 
členov, ale aj podľa rozlohy, je 
Denné centrum na Osuského 
3. Šesť denných centier zname-
ná pre seniorov šesť šancí ako 
každý deň aktívne tráviť svoj 
osobný čas. Najmladšie denné 

centrum na Gercenova zriadi-
la Petržalka v decembri 2012. 
Ostatné fungujú už 23 rokov. 
Konkrétne DC Osuského 3, DC 
Vyšehradská 35, DC Haanova 
8, DC Medveďova a DC Streč-
nianska 18. Denné centrá sú 
otvorené v pracovných dňoch, 
keď majú seniori priestor aktív-
ne tráviť voľný čas. 

Na Gercenovej to už v po-
lovici marca začalo dýchať Veľ-
kou nocou. Emília Bondorová 
tu prezentovala svoje vlastno-
ručne vyrobené veľkonočné 
ozdoby. Prišli sa pozrieť aj člen-
ky z ďalších klubov v Petržalke.

(tod)
foto: archív DC
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papuče a vysedávanie pred 
televíziou s pohárom piva,“ 
nadhodí Milan Pomekáč. On 
sám je z iného cesta. Okrem 
Melódie chodí cvičiť a hrať 
so svojou country kapelou 
všade, kam ich zavolajú.

Potreba nových hlasov 
v Melódii je nevyhnutná 
aj pre najnovší plán Márie 
Winklarekovej. Napísala hu-
dobno-slovné pásmo o víne 
a vinobraní. „Zaznejú v ňom 
piesne o tomto lahodnom 
moku, láskyplné hodnotenie 
tých, čo ho dorábajú, vtip-

né hlášky a iné,“ prezrádza 
autorka. Celkom iste s ním 
vystúpia v rámci petržalské-
ho Seniorfestu. Už dnes však 
majú na október pozvanie 
do Vištuku a viacerých bra-
tislavských mestských častí. 
Netreba pochybovať o tom, 
že sa tam postarajú o dob-
rú náladu! Ešte predtým sa 
však tešia na Dni Petržal-
ky na Závodisku či pikniky  
v Sade Janka Kráľa, kde krás-
na slovenská pieseň nemôže 
chýbať!

text a foto: (ak)

Chcú mladšie posily 

Lepšie raz počuť ako tisíc ráz vidieť. Aj keď, výstižnejšie by bolo – 
lepšie raz zažiť... Opísať pocit z bubnovačky je celkom ľahké. Je to 
číra radosť. Radosť z hudby, z rytmických úderov na bubon, z pocitu, 
že ste súčasťou niečoho skvelého. Hoci je to len amatérsky bubnový 
orchester hrajúci jednoduché  rytmy, ktorého členovia sa pred hodi-
nou vôbec nepoznali. 

OZ Zvuky cez ruky 
je známa značka. 

Stretnete ich na MDD v Sade 
Janka Kráľa, v petržalských 
školách a škôlkach, v domoch 
kultúry na kurzoch bubnova-
nia, na firemných teambuil-
dingoch, ale aj v najrôznejších 
zariadeniach venujúcich sa 
znevýhodneným skupinám, 
kde prišli svojimi rytmami 
rozbiť rutinu a rozvibrovať 
sklá okien.

Jeho členovia však nie sú len 
hudobníci, ale aj učitelia. Ich 
bubny nie sú len hudobnými 
nástrojmi, ale aj vzdelávacími 
pomôckami. O tom, čo všetko 
vás bubnovanie naučí a ešte 
vás to aj bude baviť, sme sa 
rozprávali s jedným zo za-
kladateľov OZ Zvuky cez ru-
ky, Tónom Gúthom:

Bubon predstavuje rytmickú 
stránku hudby. Teda jej úplný 
základ. A človek je bytosť ryt-
mická. Rytmus ho sprevádza 
každý deň po celý život. Zuby 
si umývame v určitom rytme, 
naša chôdza má rytmus, neho-
voriac o pohybe lyžičkou pri 
jedení a ďalších rytmických 
pohyboch vo dne i v noci. Ešte 
nenarodené dieťa v maternici 

načúva rytmus srdca matky. 
A práve vďaka tomu má každý 
z nás v sebe veľký potenciál 
hrať na bubon. Okrem toho 
bubnovanie – to sú frekven-
cie, ktoré doslova rozvibrujú 
každú bunku v tele. Preto ho 
nielen počujeme, ale pri ňom 
hudbu doslova cítime. 

Bubon ako učebná pomôcka?
Bubnovanie som objavil ako 

vynikajúci nástroj sociálnej 
práce, keď som po skonče-
ní štúdia sociálnej práce na 
rok odcestoval do Nemecka  
a Francúzska. Videl som, ako 
tam pomocou neho dokážu 
pracovať s komunitou, vytvá-
rať a zlepšovať vzájomné vzťa-
hy. A to je aj účel nášho OZ. 
Nejde nám o hudobné vzdelá-
vanie v pravom zmysle slova, 
tak ako ho vyučujú základné 
umelecké školy a ďalšie inšti-
túcie. My využívame potenciál 
hudby na prácu s ľuďmi. A bu-
bon je najvhodnejší hudobný 
nástroj, pretože je jednoduchý 
na ovládanie, a teda prístupný 
každému. Človek nepotrebuje 
špeciálnu prípravu, aby mo-
hol byť zakomponovaný do 
tvorenia bubnového orchestra 
ako spoločného hudobného 
zážitku skupiny.

Čo sa teda pomocou bubno-
vania možno naučiť?

Začnime deťmi. Tie rady ro-
bia hluk a tvoria hlasné zvuky, 
takže tam je to jasné. Popri-
tom, ako sa bavia, si zároveň 
rozvíjajú jemnú a hrubú mo-
toriku. Učia sa rytmizácii slov, 
trénujú správnu artikuláciu  
a sluchovú analýzu. Neho-
voriac o precvičovaní ľavo-
pravej orientácie, koordiná-
cii pohybov, prepájaní hlasu  
s pohybom a rozvoji matema-
tického vnímania opakovaním 
jednoduchých počtov. Záro-
veň sa učia, že spoluprácou  

a počúvaním iných sa zvuko-
vý chaos môže premeniť na 
niečo zmysluplné. 

Čo učíte dospelých?
Podľa vlastných slov náv-

števníkov našich kurzov je 
pre nich bubnovanie najmä 
relax. Väčšina z nich k nám 
nepríde preto, lebo plánu-
jú začať hudobnú kariéru, 
ale preto, že hľadajú spôsob, 
ako sa odreagovať a zabaviť. 
Vypnúť od každodenných 
pracovných aj osobných 
starostí, spomaliť a nechať 
mozog odpočívať. A po- 
pritom ako odpočíva, nená-
padne prepája pravú a ľavú 
hemisféru, pretože na bub-
novanie treba obe ruky. Pred-
pokladom spoločného bub-
novania je synchronizácia. 
Rovnako ako pri komunikácii. 
Keď synchronizujeme na hu-
dobnej báze a hodinu či  dve 
spolu hráme, tak si vytvárame 
vzťah. A to je na lepšiu komi-
nikáciu. Pri hudobnej tvorbe 
musíme zároveň počúvať, 
rovnako ako pri komuniká-
cii. Takže, okrem toho, že pri 
bubnovaní relaxujeme, tak 
vlastne pracujeme na sebe, 
zlepšujeme svoje schopnosti 
komunikovať a spolupraco-
vať a ešte si aj „tuningujeme“ 
mozog . 

Ak si bubovanie a to, či 
máte skutočne rytmus, v kr-
vi chcete vyskúšať, príďte na 
bubnovačku do DK Lúky vo 
štvrtok 9. alebo 23. apríla o 
18.30 h a staňte sa súčasťou 
vytvárania orchestra s diri-
gentom. A ak vás to chytí, OZ 
Zvuky cez ruky chystá v máji 
víkendový workshop na Ka-
číne. Jeho presný termín, ale 
aj informácie o ďalších aktivi-
tách nájdete na ich web strán-
ke www.rytmika.sk.

Michaela Dobríková
foto: OZ Zvuky cez ruky

Skvelý bubeník 
drieme v každom z nás



Nastal kult rozumu? 

Titulmi sa nám to len tak hemží. 
Každý druhý je u nás aspoň ba-

kalár (Bc.), ak už nie rovno píejdždí 
(Phd.). Zdalo by sa, že žijeme v dobrej 
spoločnosti, lebo kde rastie vzdela-
nosť, rastie aj kultúra. Naozaj? Nastal 
kult rozumu? A čo nám prinesie?

V slávnom románe Leva Nikola-
jeviča Tolstého hľadá Konstantin 
Levin zmysel života. A nachádza ho: 
„Vari som rozumom prišiel na to, že 
blížneho treba milovať, a nie škrtiť? 
Povedali mi to v detstve a ja som 
tomu rád uveril, pretože mi poveda-
li to, čo som mal v duši. A kto na to 
prišiel? Rozum nie. Rozum prišiel na 
existenčný boj a zákon volajúci po 
tom, aby som zaškrtil každého, čo 
mi bráni v ukájaní mojich žiadostí. 
To je záver rozumu. Ale milovať blíž-
neho – na to nemohol prísť rozum, 
lebo je to nerozumné.“ 

Tak neviem, či sa nám treba dovo-
lávať rozumu otilulovaných, alebo 
prostého ľudského citu. Sedíme 
dnes na omnoho ničivejšom sude 
prachu, než aký tu bol pred prvou aj 
druhou svetovou vojnou. A napriek 
tomu každý deň sa stretneme s ná-
zormi otitulovaných hláv, že treba 
ešte viac zbrojiť. Proti komu? Pre 
koho? 

My, ľudia na Slovensku, máme svo-
je tradície, svoju kultúru, svoj spô-
sob života. Odvíja sa od miesta, kde 
sme sa narodili, kde a s kým „sme 
hrali guľôčky“ – a to sa zmeniť nedá. 
Mesto má svoje rána so zvoniacimi 
električkami, smradiacimi autobus-
mi, dedina svoje s bučiacimi krava-
mi – ak ešte nejaká taká dedina je. 
No a dnes má mesto aj dedina svoje 
rovnaké sociálne siete. Čím väčší de-
dinčan, tým zúfalejšie sa bude snažiť 
vyzerať ako mešťan. Aspoň ako New- 
yorčan. Alebo aspoň Parížan. Nič 
doma mu nebude dosť dobré, lebo 
by sa tým akoby zašpinil, znížil. A tak 
sa chce oddeliť.

No deliace čiary nevedú pomedzi 
mesto a dedinu, ale pomedzi pocity 
vykorenených a domotaných, kto-
rých spútava strach. Ten im nedovo-
lí vykročiť slobodne, bez obáv, že sa 
znemožnia.

Koho, čoho sa chytiť, aby sme ne-
stroskotali? Čím viac človek ručí za 
svoj názor vlastným menom, tým 
menej sa musí krášliť titulmi a tým 
zdržanlivejšie sa vyjadruje. A tým 
lepšie dokáže rozoznať motívy ko-
nania iných ľudí. 

Počúvajme a nedajme sa oklamať.
Gabriela Rothmayerová

Ale k veci. Jar sa vlani do 
našich končín dosta-

vila o 17.57, teraz o 23.46 a 
na budúci rok to bude ráno 
o 5.31. Nezdá sa vám, že sa 
to dievčisko akosi začína 
flákať po nociach? Neprišla 
už teraz z takého menšieho 
zimného flámu? A o rok ani 
nehovoriac ...

Nápadne mi to pripo-
mína moje návraty z noč-
ných dobrodružstiev. Nad 
ránom a potichúčky. Aby 
doma nič nezbadali. Moja 
mama, na rozdiel od tat-
ka, aj tak vždy bola rada, 
že som predsa len cestu 
domov napokon úspešne 
našiel. Pri tejto spomien-
ke som sa rozhodol, že k 
nočnému príchodu jari 
rovnako tolerantný postoj 
zaujmem aj ja.

Zaujímavé je, že žiaci 

u nás na Slovensku jarné 
prázdniny mali už vo febru-
ári, čiže ešte v zime. A na jar 
budú mať prázdniny veľko-
nočné. Nič to, musíme si 
zvykať. Aj my starší. Ak mi 
dobre uviazlo v pamäti, v ča-
soch našej mladosti to boli 
prázdniny akurát tak letné a 
zopár ráz uhoľné. Vtedy jed-
noducho nebolo čím kúriť. 
Veru tak.

Tohtoročnému prícho-
du jari predchádzala rarita, 
pozorovateľná aj v našich 
končinách. Zatmenie Slnka, 
teda aspoň čiastočné, ani 
nie dvojtretinové. Na niečo 
podobné, išlo však o zatme-
nie úplné, si spomínam z au-
gusta 1999. Vtedy sme chuť 
zdriemnuť si už napoludnie 
zahnali presne umiestnenou 
borovičkou. Zatmelo sa aj 
v januári 2011, na rovnaké 

divadlo si počkáme takmer 
sedem rokov.

 Neviem prečo, ale na Slo-
vensku sa ešte stále traduje 
hlúposť, že pri pohľade z 
okna petržalského paneláka 
vidíte len betónovú džungľu. 
Asi som býval v Petržalke 
postavenej na inom území... 
Ale nie. Býval som na rov-
nakom mieste. Pri pohľade 
z okna som dovidel až na 
Veľký Draždiak, v zornom 
poli môjho oka bolo síce aj 
trochu toho betónu, ale aj 
poriadna fúra všeličoho iné-
ho. V zime síce sivosmutné-
ho, na jar však už zelenove-
selého. Čo mi osviežilo zrak. 
Ten pohľad vždy stál, stojí a 
bude stáť zato. 

Jarné upratovanie. Pýtal 
som sa poslanca, prečo sa u 
nás na dedine nikdy neko-
ná jarné upratovanie toho, 

čo užívajú všetci. Dozvedel 
som sa, že doma si poupra-
tuje každý, ale na podob-
nú akciu by možno prišli 
akurát tak organizátori.  
A v Petržalke sa tohto roku 
na dvojdňovom jarnom 
upratovaní vraj zúčastnili 
nielen zamestnanci miest-
neho úradu ako organizá-
tori, ale aj seniori z domo-
vov dôchodcov, obyvatelia  
a dokonca pri čistení Draž-
diaka aj potápači. Pri pohľa-
de odtiaľto - doslova neuve-
riteľné.

Ani sme sa nenazdali  
a je tu Veľká noc. Na Zá-
horí sa tecinky v čase pred 
ňou vždy predháňajú, ktorá 
napečie lepšie a pravdaže 
aj viac. Takže doma potom 
sladké dojedajú aj dlho po 
termíne. Niekde dokonca 
niečo hodia aj spomínaným 
sliepkam. A to pred sviatka-
mi v škatuliach od topánok 
tie dobroty poroznášajú ro-
dine a známym. Aj mne sa 
taká škatuľa občas ujde. 

Aby som nezabudol: 
Marec je vždy aj mesiacom 
knihy. Mne osobne by sa na 
čítanie viac pozdával naprí-
klad taký január, keď sú ve-
čery sakramentsky dlhé, ale 
rešpektujem to. A čo keby 
tak mesiac dobrej knihy bol 
po celý rok?

Na začiatku som spomí-
nal módnych návrhárov a 
kvety na šatách. Kam sa však 
aj renomovaní hrabú na 
všetku tú nádheru prírody, 
ktorá nás o chvíľu celkom 
obkolesí a my sa dostane-
me do nebesky príjemného 
zajatia. Tak sa tešme, obdi-
vujme, užívajme si to. Až do 
21. júna, do 18.38 h. Vtedy 
prikluše astronomické leto. 
A my môžeme v podobnom 
duchu pokračovať. 

P. S. Dvadsiaty marec bol 
aj Medzinárodným dňom 
šťastia. Verím, že sa aspoň 
v daný deň trochu z neho 
ušlo aj vám.

  Oskar Král
foto: archív redakcie

Jar dokvitla rovno  
zo zimného flámu?
Jar k nám tohto roku dokvitla 20. marca tesne pred pol-
nocou - potichu a nenápadne o 23.46 h. Slovo dokvitla 
som použil zámerne, maliari ju predsa zvyčajne predsta-
vujú ako mladú devu odetú v šatách bohato posiatych zá-
plavou kvetov. A nielen maliari. Dievčatá, slečny a ženy, 
dobre si prezrite tohtoročnú jarnú kolekciu módnych 
návrhárov. Samý kvet. Nie je to síce nič objavné, zato 
však naozaj pekné.
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Voľno? To si nemôžem dovoliť?!
Častá otázka počas letných dní. Bol si už na do-
volenke? Leto je spojené s tým, že sa plánujú 
voľné dni a ľudia odchádzajú do zahraničia, do 
hôr alebo na chatu. Naozaj však dokážu vypnúť 
svoje mobily a na týždeň či dva si nezapnúť svo-

ju pracovnú mailovú schránku?

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

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

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

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

 Psychológia bližšie k vám

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

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

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

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

Mgr. Lenka Zeleníková,
CPPPaP V

www.psychocentrum5.sk
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Iste sa aj vám stalo, že ste na-
isto išli do nejakého obchodu, 
lenže ten tam už nebol. Maji-
teľ buď skrachoval, alebo ne-
bol spokojný s výškou svojich 
tržieb, alebo ho jednoducho 
vytlačila konkurencia. Človek 
potom odchádza s dlhým 
nosom a povzdychom, že  
veď ešte pred pár dňami tam 
bol... 

Popod panelákmi je čoraz 
viac prázdnych priestorov na 
prenájom. Malé obchodíky 
sa rušia jeden za druhým, prí-
padne staré služby nahrádza-
jú nové, moderné.

Nedávno som však bola 
milo prekvapená, keď som 
zistila, že na terase Fedinovej 
ulice opäť po rokoch otvorili 
mäsiarstvo. Pamätám si, že 
ako malá som sem do mä-
siarstva chodila s rodičmi a 
slintala nad všetkými tými 
šunčičkami, salámami a pár-
kami. Bola to akási sobotná 
tradícia obnovenia chladnič-
kových zásob a zabezpečenia 
bielkovín pre rodinné mozgy. 
Potom však toto mäsiarstvo 
zatvorili. Na jeho mieste sa 
vystriedalo viacero prevá-
dzok, napr. oprava a predaj 
záhradného náradia alebo 
antikbazár.

Po rokoch sa mäsiarstvo 
vrátilo na svoje pôvodné 
miesto. Veľké nápisy pútajú 
pozornosť už z diaľky. Pevne 
verím, že sa tam udrží čo naj-
dlhšie, lebo predsa len malé 
obchodíky majú svoje čaro 
a často tam  dostaneme kva-
litnejší tovar ako vo veľkých 
supermarketoch.

Túto možnosť nákupu pria-
mo pod oknami istotne oce-
nia aj starší ľudia, resp. ľudia, 
ktorí majú problém s pohyb-
livosťou. Pre nich je návšteva 
hoci aj neďalekého obchod-
ného centra zaťažujúca.

Teším sa, že sa staré časy 
vrátili, teda minimálne na 
túto ulicu.

Andrea Benková

Vraciame sa 
k starým časom?

Hoci referendum je len iný spôsob volieb, tie klasické - parla-
mentné, tradične sprevádza vyšší volebný záujem. Napriek tomu 
je niekde evidentný problém. Veď prečo jedny voľby akceptujeme 
a inému hlasovaniu sa obraciame chrbtom?

Referendum 
nepotrebuje politikov, ale vážnosť 

N Á Z O R Y / S TA N O V I S K Á

Palec hore

Referendum na Slovensku 
postupne získalo viacero 

veľmi zlých prívlastkov. Pre 
niekoho je zbytočné, pre ďal-
šieho pridrahé, niekto v ňom 
vidí snahu zviditeľniť sa a ďalší 
pokus o polarizáciu spoloč-
nosti. Takto by sme mohli 
v stručnosti opísať všeobec-
ný postoj verejnosti k refe-
rendám. Napokon, niet sa 
čo čudovať. Veď sedem do-
terajších sa skončilo fi askom 
a iba jedno jediné, to o vstupe 
Slovenska do Európskej únie, 
bolo tesne nad hranicou prá-
voplatnosti. Napríklad, v roku 
1997 sa konalo referendum 
o našom vstupe do NATO, na 
ktorom sa zúčastnilo len 9, 53 %
 voličov. Iné štyri sprevádzala 
účasť okolo 20 % voličov a na 
ďalších dvoch sa zúčastnilo 
44,25 % a 35,86 % oprávne-
ných voličov. 

Ak sa bližšie pozrieme na 
princíp referenda, zistíme, že 
ide iba o voľbu na báze „áno“, 
prípadne „nie“. Voliť však vie-
me. Veď napríklad päťkrát 
sme si slobodne a priamo 
zvolili prezidenta. Dokonca, 
ak spočítame všetky voľby do 
nášho parlamentu od roku 
1990, zistíme, že ich tiež bolo 
osem. Bolo ich presne toľko 
ako národných referend. Tie 
pre zmenu sprevádzali rôz-
ne dôvody, príčiny, bočné 
snahy politikov. Došlo to až 
do štádia, keď sa z referenda 
stáva priestor na zviditeľne-
nie a polarizáciu. Teda nie 
pre nadšenie a dôvody využiť 
slobodné právo ísť k referen-
dovej urne a rozhodnúť. 

Referendu sme prestali 
veriť pod tlakom dvadsať-
ročných skúseností. Kvôli 
situáciám, keď sme sa stali 

priamou súčasťou politic-
kých prekáračiek. Aj preto 
treba mať veľmi rezervovaný 
postoj k riešeniam, ktorými 
sa nám teraz núkajú zmeny 
v uplatňovaní referendovej 
demokracie. Niektorí poli-
tici hovoria o tom, že ak sa 
referendum spojí s voľbami, 
bude to super. Dva spôsoby 
volieb v jeden deň podľa nich 
zvýšia volebnú účasť a ušetria 
peniaze. Nič také. Stačí sa po-
zrieť do Martina, kde boli ko-
munálne voľby spojené s re-
ferendom. V rovnakom čase 
mali ľudia možnosť vybrať si 
primátora, poslancov mest-
ského zastupiteľstva a od-
povedať na otázky týkajúce 
sa Martinských holí a rekon-
štrukcie Námestia S. H. Va-
janského. Výsledok? O ko-
munálne voľby malo záujem 
48, 34 % voličov a o miestne 

referendum 26,11 % oprávne-
ných voličov. A tiež sa nedá 
povedať, že spojením refe-
renda s komunálnymi voľba-
mi Martin šetril. Veď nebolo 
na čom a ani ako. Tiež treba 
veľmi opatrne vnímať iné 
recepty politikov. Napríklad 
ten, ktorý ponúka východis-
ko v znížení volebnej účasti 
pre právoplatnosť referenda. 
V praxi by to znamenalo, že 
malá hyperaktívna skupina 
bude kalkulovať s oprávne-
ným nezáujmom väčšiny 
o účasť na rozhodovaní, 
a tak komfortne, a hlavne le-
gitímne, začne diktovať svoje 
predstavy občiansky pasívnej 
väčšine. Teda ani toto nie je 
terno. A tiež je to riešenie 
pochádzajúce z parlament-
ných lavíc. 

Dnes už netreba nariekať, 
ale hľadať spôsoby, ako si 
osvojiť referendum ako svo-
je právo rozhodovať o tom, 
čo nechceme ponechať len 
v rukách politikov. Referen-
dum si zaslúži vážnosť, ktorú 
stratilo. Riešením je získanie 
dôvery a nie účelové politické 
riešenia, ktoré k nám prichá-
dzajú po každom zbytočnom, 
pridrahom, konfl iktnom... 
PhDr. Michal Kaliňák, PhD.,  

politológ

Inde sa dá, u nás nie? 
Psí výbeh hneď pri detskom ihrisku? Nemysliteľné! Umiestniť 
detské aj petangové ihrisko uprostred niekoľkoprúdovej cesty? 
Vylúčené!  Také sú moje skúsenosti z reakcií mnohých Petržal-
čanov, ktorí proti takýmto nápadom hneď spisujú petície. Veď 
ihrisko vedľa cesty je nebezpečné a nezdravé! Psy vedľa detí sú 
tiež nebezpečné a, navyše, by mohli znečistiť pieskovisko. Všetko 
treba oplotiť, ohradiť, izolovať... 

Keďže tieto argumenty po-
čúvam roky, takmer som 

sa presvedčila, že to tak asi 
má byť. Kým som neprišla do 
Barcelony. Nevychádzala som 
z údivu, keď som uprostred 
štvorprúdovej cesty nevidela 
široký pás oddychovej zóny. 
Na začiatku bolo detské ih-
risko. Aj s pieskoviskom, aj s 
preliezačkami a hojdačkami. 
Plné detí a mamičiek. Plynule 
prechádzalo do zóny pre psov. 
Trávnik bol skraja prekopa-

ný, spočiatku som si myslela, 
že tam ešte nestihli vysadiť 
trávu. Až keď som zbadala, 
ako k nemu panička priviedla 
svojho psa, pochopila som, 
že zemina je tu na to, aby do 
nej psy spravili svoju potrebu, 
zahrabali ju, ako je to pre nich 
prirodzené, a išli šantiť ďalej. 
Žiadne exkrementy na tráve 
či chodníku, žiadne vrecúška 
a koše... prírodný a prirodzený 
cyklus hnojenia tu je absolút-
nou samozrejmosťou.

A aby toho nebolo málo, 
psí výbeh na druhej strane 
susedil s ihriskom, kde hrala 
partia seniorov petang. Nikto 
nikomu neprekážal, nikto na 
nikoho nezazeral, všetci si 
evidentne užívali slnečné po-
poludnie. Hoci si veľmi želám, 
aby sme niečo podobné mali 
aj v Petržalke, neviem si pred-
staviť, že by sme boli aj my, 
Petržalčania, takí tolerantní 
a takto radi spolunažívali ako 
Barcelončania.

Neďaleko od tejto zóny bol 
ďalší výbeh pre psov. Oplote-
ný, vysypaný pieskom, s mno-
hými prekážkami, na ktorých 
sa môžu havkáči vyšantiť. 
V Barcelone je psom (ale aj 
deťom) naozaj dobre. A bez 
veľkých investícií. Nepochyb-
ne však s veľkou dávkou ocho-
ty, rešpektu a tolerancie. 

Priestory na takéto oddy-
chové zóny máme aj v Petr-
žalke. Len či máme aj rovnakú 
ochotu, rešpekt a toleranciu.

Silvia Vnenková
foto: archív redakcie      
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Petrovi Saganovi chýbajú centimetre, aby vyhral etapu na 
Tour de France. Dominika Cibulková nepremieňa povestný 
fiftín na postup do finále tenisového turnaja. V poslednej 
minúte zápasu zahadzuje „tutovú“ šancu na víťazný gól aj 
taký futbalový génius akým je Messi.

Ak pred štvrťstoročím s posmechom až pohŕdaním 
vyslovené, že ľudia bývajú v králikárňach má autor-
ský pôvod v stovežatej Prahe, potom v tej istej Pra-
he, v mestskej časti 4, v Hodkovičkách, je odpoveď 
na hanené - panelák snov. Miestni tak hovoria jed-
nému bytovému domu, obnovenému 8-poscho-
ovému. Ešte s dodatkom, ale ten už odznel v ČT: 
„Hodkovičky jako důkaz, že i sídliště může mít lidský 
rozměr.“ Na čo by zrejme odznel iný výrok toho isté-
ho autora o králikárňach, že „to jsou ty paradoxy...“ 

Panelák snov

Takže - Hodkovičky. Tri 
ženy, ktoré „to“ rozhýbali, 

tri roky práce a 30 miliónov 
korún. Časť našetrená, časť 
ako dotácia od štátu a časť 
požičaná ako úver. Čo robiť s 
panelákom z osemdesiatych 
rokov minulého storočia? 
Dnes, po všetkom, je nadše-
nie, obdiv. (A to nezvýšili prí-
spevok do fondu prevádzky, 
údržby a opráv ani o halier.) 
Predtým obava. Preto ne-
možno opomenúť štvrtú dô-
ležitú postavu hodkovičské-
ho príbehu. Architekta. Ten 
dal domu najskôr vonkajšiu 

tvár. Decentnosť a striedmosť  
v troch farbách - šedej, modrej  
a žltej. Podľa neho v protikla-
doch. Nie dobra a zla, ako je 
zaužívané, ale toho, čo je život a 
čo je pre život - že je deň a noc. 
Do domu sa vstupuje čipom. Te-
raz zvýšme pozornosť, panelák 
má ešte jeden prívlastok - ko-
munitný. Lebo v ňom sa nao-
zaj komunikuje. Elektronicky a  
v spoločných priestoroch. Ako 
objednávanie služieb v nich. 
Nehľadajme v niekdajších pivni-
ciach, kočikárňach, práčovniach 
odložené nepotrebné veci. To, 
čo v jednotlivých bytoch časom 

Ten posledný krok 

ho prameňa z celkových 1 570 
je 600 v Petržalke), to isté platí 
aj o počte bytov v nich (z bra-
tislavských 96-tisíc je vyše 40-
tisíc v Petržalke), preto tak ne-
obnovene navonok kričíme. 

V médiách akoby sa roz-
sypalo vrece s panelákmi. Na 
Slovensku sa dozvedáme, čo 
v Petržalke už dávno vieme: 
že paneláky sú v polovici svoj-
ho veku, že polovica z nich je 
už na Slovensku obnovených 
(úplne, čiastočne), že rok 2029 
je tým termínom, keď ma-

Posledný krok ako najťaž-
ší. Niet už toľko vôle, sú-

stredenia, ba ani šťastia. Vlani 
sme o takomto čase písali, že  
v Petržalke zamrzla obnova 
panelákov. Že prichádzajú-
ca jar ich roztopí. Stalo sa, sa 
aj nestalo. Nejaké lešenia sa 
opreli o múry, niekoľko fasád 
obnovou ožilo, nič však výni-
močné, masívne, okaté. Línie 
chátrajúcich panelákov v niek-
torých častiach Petržalky, naj- 
mä na Lúkach, naďalej zostá-
vajú. Možno túto jar... Či za-
sa len ako nádej na posledné 
vykročenie? Lebo porovnávať 
sa treba. S Podunajskými Bis-
kupicami, Dúbravkou, Ruži-
novom, Lamačom, Karlovou 
Vsou. Ani tam ešte nepretrh-
li cieľovú pásku, sú však k nej 
bližšie. Čo v týchto mestských 
častiach viditeľne panelákovo 
chátra, je skôr osamelé, kým  
v Petržalke je to súvislosť ob-
jektov. Štvrtina, pätina v Há- 
joch, Dvoroch, tretina na Lú-
kach. Je pravda, že z mestských 
častí máme najviac panelá-
kov v Bratislave (podľa jedné-

jú byť obnovené všetky bytové 
domy. Pred jedenástimi rokmi 
sme začali v Petržalských novi-
nách uverejňovať sériu článkov, 
rozhovorov, právnych a ekono-
mických rád, názorov na tému 
obnova bytových domov. Prí-
spevky o zateplení, systémo-
vých poruchách, výťahoch, roz-
vodoch plynu, vody, elektriny, 
vyregulovaní tepelnej sústavy, 
farebnosti panelákov, úveroch, 
pôžičkách, ale aj o komforte  
a bezpečnosti bývania, ochrane 
žijúcich vtákov v paneloch, ale 

aj extrémoch - zahusťovaní, „za-
mrežovanej“ Petržalke zvonka  
aj zvnútra, sprejeroch a i. Ne-
dávno i o tom, že panel a panelák 
nie sú nadávka, ale s odstupom 
času v spojení s architektúrou a 
urbanizmom sú tieto železobe-
tónové konštrukčné dielce dos- 

kového tvaru hodné ochra-
ny ako - kultúrna pamiatka.  
V Čechách sa tak deje. Že bý-
vanie v panelákoch má tiež 
svoju pridanú životnú hodno-
tu. Prinášali sme a stále chce-
me prinášať témy vecné, od-
borné, motivujúce. Nielen, čo 
si kto myslí, ale o problemati-
ke naozaj vie, pozná a rieši ju, 
robí s ňou, ale tiež ju ako peda-
góg aj vyučuje. Garantov - stav-
bárov, architektov, urbanistov, 
energetikov, ekonómov, techni-



Dvojstranu pripravil Rudolf Gallo, foto: archív PN a ČT 

  Článok, ktorý ste uverejnili 
v PN, je len súpisom vlastných 
dojmov a postrehov autora. 
Nenájdete v ňom jediné číslo, 
akýkoľvek fakt alebo odkaz na 
odborný článok. Zároveň autor 
nijako nepotvrdzuje svoju kva-
lifikáciu na vypracovanie od-
borného posudku. Takže zopár 
faktov: 

•	 Predpokladaná	 životnosť	 ma- 
teriálov používaných za so-
cializmu je cca 25 rokov, čo 
znamená, že rozvody sú už po 
životnosti.

•	 Voda	 -	 na	 jej	 rozvod	 sa	použí-
vala pozinkovaná oceľ, ktorú 
súčasné STN neodporúčajú, 
konkrétne v ČR a Rakúsku je 
táto oceľ na takéto použitie 
zakázaná. Častými poruchami 
sú kvapkajúce závitové spoje, 
ale predovšetkým inkrustácia 
potrubia (zanesenie potrubia 
minerálnymi usadeninami), keď 
sa zvyčajne redukuje pôvodný 
priemer potrubia na polovicu. 

•	 Kanalizácia	-	azbest	určite	nie	je	
nezničiteľný, dochádza k rozpa-
daniu azbestových odbočiek, 
ktorými sú pripojené jednot-
livé toalety. Najmä kvôli tejto 
zdravie ohrozujúcej poruche sa 
najčastejšie menia stúpačky. 

•	 Plyn	 -	 bežným	 nedostatkom	
výstavby boli nedostatočné 

ochranné nátery kovových po-
trubí a neosádzanie chráničiek 
pri prestupoch plynového po-
trubia stropom.

•	 Izolácie	-	ani	zďaleka	nespĺňajú	
súčasné normy a vyhlášky.

Faktom zostáva, že rozvody sú 
už po svojej životnosti a mali 
by	 sa	 meniť.	 Akýkoľvek	 odbor-
ný posudok nikomu nezaručí, 
že	poruchy	nebudú	 vznikať	 ani	
nedá žiadnu záruku, na rozdiel 
od vymenených stúpačiek. 
Chcel	 by	 som	 poznať	 znalca	 
s okrúhlou pečiatkou, ktorý 
potvrdí slová autora článku a fi- 
nančne sa zaručí za prípadné 
škody na ním spomínaných „ne-
zničiteľných“ rozvodoch. Takže 
pripájam	 aj	 osobnú	 skúsenosť	
z	 bytovky,	 v	 ktorej	 bývam.	 Ide	 
o 144 bytov na Janotovej 14-16 
v	Karlovej	Vsi.	„Odborníci“	nášho	
domu neodsúhlasili na schôdzi 
výmenu	 rozvodov.	 Ani	 nie	 o	 3	
mesiace vznikla havarijná situ-
ácia na 4 stúpačkách plynu a  
48 bytov bolo niekoľko týždňov 
bez plynu, kým sa pristúpilo k re- 
konštrukcii.	„	Odborníci“	zo	schô- 
dze, samozrejme, vzniknutú situ-
áciu nijako neriešili. Preto odpo-
rúčam pri vyjadreniach a rozho-
dovaniach skutočné poznanie, 
odbornosť	a	rozvážnosť.	
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chcem! Aj to v Petržalke vi- 
dieť. Výsledkom podobných 
rečí a konania v dome sú po-
chybnosti, nehybnosť. Najmä 
však strata záujmu, rezigná-
cia tých, čo odborne vedia, sú 
schopní i zodpovední. Ktorí 
by dokázali urobiť v dome ten 
posledný krok... 

Je na ostatných, aby ich na-
šli. V každom dome sú. A pre-
svedčili, že vykročia spolu  
s nimi. To je i nádej dnešnej -  
a takejto Petržalky. 

kov mali a majú PN skvelých 
a vždy ochotných. Spomeňme 
za všetkých profesorské trio 
- Zuzanu Sternovú, Štefana 
Šlachtu, Bohuslava Kováča. 

Prečo siahame na renomo-
vané mená? Tak, ako potrebu-
jú noviny kvalifikované infor-
mácie od odborníkov (z úcty a 
rešpektu k čitateľom a k zme-
nám k lepšiemu v nás a oko-
lo nás), takisto odborne sa má 
diskutovať a potom rozhodo-
vať v dome. Nestačí mať iba 

hlas vlastníka, to je právo. Na 
múdre, zodpovedné rozhod-
nutia sú ešte potrebné po-
znanie, vedomosti, skúsenos-
ti, odbornosť. Aby sa nestalo, 
že najlacnejšie je najlepšie, nič 
je všetko a všetko je nič, ne-
musí sa, čo sa musí, čo iným 
treba, netreba nám vo variácii 
čo iným netreba, netreba ani 
nám, môže sa, čo sa nemô-
že, robí sa to, čo sa nerobí a 
naopak, až po ja som vlast-
ník, kto je viac? - robím si, čo 

odžilo, čoho sa však mnohí 
neradi zbavujú. Taká je totiž 
realita v nejednom, aj petr-
žalskom, paneláku. Spoločné 
priestory ako sklady harabur-
dia. Navyše v susedských zva-
dách o ne. Pokračujme radšej 
tými hodkovičskými.

Bielizeň tu netreba rozve-
šiavať	 na	 šnúrach	 po	 balkó-
noch,	 lodžiách.	Ani	 na	 sušia-
koch po byte. Na prízemí je 
miestnosť	 s	 dvomi	 moder-
nými	 sušičkami.	 Vyperiete,	
ožehlíte. Stačí sa len elek-
tronicky	 objednať.	 Tri	 ďalšie	
miestnosti - jedna na stolný 
tenis a dve sú ako posilňovňa. 
Tiež	sa	elektronicky	objednať.	
Nekončíme - v suteréne je iná 
miestnosť.	 Na	 striedačku	 sa	 
v nej poskytujú telové masáže 
alebo prevádzkujú služby ma-
nikúry.	 Ako	 inak,	 s	 prednos-
ťou	 pre	 domáce	 panelákové	
osadenstvo a so zľavami. Na 
chodbe je tzv. knihotoč. Polič-
ky s knihami, ktoré si domáci 
obyvatelia zakúpili, prečítali a 
ktoré nekončia v nábytku ako 
dekorácia či dôkaz múdrosti 
vlastníkov, resp. užívateľov 
bytu, ale sa ponúkajú suse-

dom ako dobrý tip na „četbu“. 
Napokon je tu bonus panelá-
ku snov. Niekdajšia kočikáreň. 
Dnes detská herňa. Hravý 
interiér s hračkami, kresbami 
na stenách. S unikátnou služ-
bou	 -	 vzájomná	 starostlivosť	
o deti. Čoby malá domáca 
materská	škola.	Vždy	sa	nájde	
rodič, ktorý postráži „cudzie“ 
deti.	 No...	 cudzie.	 V	 tomto	
dome deti nerozdeľujú, spá-
jajú. Tých spojív je viac. Napr. 
spoločné veľkonočné sviatky 
či	 Vianoce.	 Aby	 bol	 z	 pane-
láku už úplný sen, ešte sme 
neboli na jeho streche. Na nej 
sa tiež čosi netradičné chystá. 

Priestory na letné kino. Penia-
ze na projekt si už na schôdzi 
odsúhlasili. 
Otvoriť	oči,	prebudiť...	Spo-

menúť	si,	či	sme	nemali	niečo	
z	 toho	 (alebo	 chceli	 mať)	 aj	 
v niektorých petržalských pa-
nelákoch.	Kedysi,	v	začiatkoch,	
bez elektroniky, naprogramo-
vania, keď sme sem prišli a boli 
odkázaní jedni na druhých. 
Čo	 sa	 síce	 nemusí	 vrátiť,	 ale	
môže	 byť.	 Predsa	 obnovuje-
me, akoby zasa začíname. Len 
sa	dohodnúť,	v	dome	upratať	
a	-	vypratať.	Pokiaľ	ide	o	to	po-
sledné, v niektorých domoch 
nemusí	ísť	len	o	veci...	

Add:
Potreba, zámer či nevedomosť?
Pod týmto titulkom sme pred mesiacom uverejnili článok,  
v ktorom sa čitateľ - autor vyjadruje k súčasnému procesu ob-
novy domov. Svoje poznatky vyvodzuje z obnovy ich domu, 
najmä z „kompletnej výmeny stúpačiek“. Opiera sa tiež o svoje 
odborné skúsenosti so spravovaním objektov. Jeho závery sú 
vskutku zaujímavé. Citujme: „...mám presné vedomosti o tom, 
že okrem azbestovo cementových odpadových rúr, ktoré sú síce 
nezničiteľné, ale podľa všetkého môžu byť pri styku zdraviu škod-
livé, netreba v našich vchodoch meniť stúpačky a ani potrubia 
na plyn, lebo sú prakticky nezničiteľné.“ Končí tým, že je hlboko 
presvedčený „o nepotrebnosti tejto investície“ a dôvodí vlast-
nou dokumentáciou fotografií, záznamov a menených potru-
bí. Aj preto sme sa ako redakcia obrátili na iných odborníkov, 
ktorí priamo uskutočňujú výmenu rozvodov vody, kanalizácie 
a plynu, aby sa aj oni podelili o svoje praktické skúsenosti. Tu 
sú od jedného z oslovených - Ing. Mariána Duranku, konateľa 
E-RAN TZB, spol. s r. o., Bratislava.
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Vynálezca pre Ferrari v Petržalke

roby penového hliníka, ktorý 
sa podarilo úspešne aplikovať 
napr. v ochranných prvkoch 
automobilov Ferrari a Audi. 
Ako jeden z mála Slovákov 

koordinuje výskumný projekt 
7. rámcového programu EÚ. 
Petržalským žiakom na nových 
materiáloch (kompozitoch, pe-
nách, nanomateriáloch) ukázal, 
ako je možné dosiahnuť zdan-
livo protichodné vlastnosti, ná-
zorne im predstavil aj moderné 
postupy na ich výrobu a na zá-
ver si mohli pozrieť aj niektoré 
vyskúšané unikátne materiály. 
Vzorky týchto jedinečných vý-
robkov mohli získať za správne 
odpovede na otázky Františka 
Simančíka. Na záver ho žiaci 
zasypali otázkami, napríklad aj 
o používaní hliníkového riadu 
v kuchyni, ako dlho trvá vyro-
benie predmetu z hliníkovej 
peny, alebo na akom novom 
projekte teraz pracuje. (tod)

Foto: (tod)

Riaditeľa Ústavu materiá-
lov a mechaniky strojov 

SAV Dr. Ing. Františka Si-
mančíka si na prednáške Pe-
tržalskej super školy vypočuli 
šiestaci našich základných 
škôl. Je autorom a spoluau-
torom viacerých vynálezov 
nových materiálov a výrob-
ných postupov, ktoré nemajú 
vo svete obdobu. Jeho meno 
rezonuje najmä v súvislosti s 
originálnou technológiou vý-

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Narcisy aj v úrade
Na petržalský miestny úrad zavítali počas Dňa narcisov štu-
dentky Gymnázia na Pankúchovej ulici. Vedenie aj zamest-
nanci sa aktívne zapájajú do mnohých dobrovoľníckych akcií, 
brigád a charitatívnych zbierok počas celého roka. Inak to ne-
bolo ani pri zbierke Ligy proti rakovine. Ako symbol spolu-
patričnosti s trpiacimi ľuďmi si pripli žltý kvietok aj na svoje 
oblečenie. Všetkým, ktorí sa do verejnej zbierky zapojili, patrí 
veľká vďaka. (tod)

foto: tod

PETRŽALSKÉ NOVINY
Čítajte nás aj na facebooku
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ZELENÁ LINKA / PODNETY, POSTREHY A NÁVRHY 
v oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
môžete oznámiť prostredníctvom „zelenej linky“ 02/ 63 820 158. 
Informácie o MP VPS nájdete na stránke www.mpvps.sk

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Dlhodobá spolupráca 
je viac ako jednorazová pomoc

Teatro Wüstenrot
Trnavské mýto 1

831 04 Bratislava
www.gedur.sk

gedur@gedur.sk
02/50 22 87 39.

Predpredaj vstupeniek 
Ticketportal

poklad a Teatro Wüstenrot
Agentúra Ková ová

Generálny partner divadla

Bratislavské
Hudobné
Divadlo

výnimočné koncertné predstavenie 
najznámejších svetových melódií 
v podaní Violin Orchestra Bratislava

30. 04.
štvrtok19:00

Galakoncert
/

Opäť skvelá komédia v Teatro Wüstenrot. Hrajú M.Kramár, J. Vajda a P. Šimun
27. 04.

pondelok19:00
Lordi

/

Bláznivá komédia. Jozef Pročko & Andrea Profantová
16. 04.

štvrtok19:00
Darček

/

Celosvetovo úspešná komédia z Islandu s Romanom Pomajbom
28. 04.

utorok19:00
Ocko - Roman Pomajbo

/

Najúspešnejšia detektívna komédia na svete!
29. 04.

streda19:00
Šialené nožničky

/

Komédia, v ktorej nič nie je také ako sa zdá.
14. 04.

utorok19:00
TOP SECRETárka

/

Darovanie vlastného času a skúseností je tá najvyššia 
forma dobrovoľníctva. A uznanie za takúto spoločen-
sko-prospešnú činnosť získala tento rok Poisťovňa 
Slovenskej sporiteľne (PSLSP). O prestížne medziná-
rodné ocenenie Günter Geyer Award za spoločenskú 
zodpovednosť každý rok súperí 50 spoločností Vien-
na Insurance Group (VIG) z 25 krajín sveta. 

To, že ju tento rok získala práve slovenská pobočka VIG, 
úzko súvisí s Nadáciou Pontis a, najmä, petržalským OZ 
Brána do života. Tam totiž už tri roky smeruje pozornosť 
a pomoc PSLSP. Hlavným dôvodom ocenenia bolo výni-
močné zapojenie väčšiny zamestnancov poisťovne do akti-
vít v prospech OZ Brána do života, ktoré poskytuje služby 
v Krízovom centre pre obete domáceho násilia, v neštátnom 
Detskom domove a v Krízovom centre pre mladých dospe-
lých DOM. Vďaka dobročinným aktivitám pre OZ Brána do 
života získala už PSLSP pred dvoma rokmi najprestížnejšie 
slovenské ocenenie za podporu fi remného dobrovoľníctva 
Via Bona Slovakia 2013.

Daniela Gáliková, OZ Brána do života: „Ocenenie Poisťov-
ne Slovenská sporiteľňa je ocenením podpory a zapájania ich 
zamestnancov do spoločných aktivít. Naším spoločným cie-
ľom bolo priniesť do života našich klientok a ich detí radost-
né chvíle, a tak vznikli popoludnia hudobných workshopov, 
hipoterapie, návšteva kina, divadla a múzeí. V období pred 
Veľkou nocou spolu maľujeme veľkonočné vajíčka. Veľmi si 
ceníme najmä spoluprácu, ktorá má svoju kontinuitu. Takáto 
dlhodobá spolupráca zo strany jednej spoločnosti a zapojenie 
zamestnancov do spoločných aktivít sú skôr výnimočné a o to 
vzácnejšie. A my sa aj takýto spôsobom snažíme problematiku 
domáceho násilia a dobrovoľníctva dostávať medzi ľudí, ktorí 
sa s touto problematikou zatiaľ nestretli.“

PSLSP okrem iného poskytla OZ Brána do života grant na 
vybudovanie športového ihriska. Plánujú aj vytvorenie bez-
bariérovej izby, ktorá v krízovom centre chýba. Možno tomu 
pomôže fakt, že účasťou ocenenia je aj šek na 50-tisíc eur, 
ktoré PSLSP venuje na ďalší rozvoj doterajších fi lantropic-
kých aktivít. 
Ing. Martin Kaňa, generálny riaditeľ PSLSP: „Som rád, 
že myšlienka pomáhať našla u nás taký veľký ohlas. Na jar 
úspešne ukončíme 3. kolo fi nančného vzdelávania pre mla-
dých ľudí, ktorí vyšli z detských domovov, a zároveň si už tretí 
rok s deťmi z krízového centra spríjemňujeme život spoločný-
mi aktivitami, ako sú bubnovačky, besiedky či výlety. Sú to 
obojstranne príjemne strávené chvíle. Bol by som veľmi rád, 
keby sa nám podarilo inšpirovať aj ďalších, aby urobili niečo 
spontánne a užitočné pre ľudí, s ktorými sa dnes možno nepo-
znajú, no ktorí ich pomoc potrebujú a úprimne ocenia.“
   Michaela Dobríková

foto: PSLSP
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Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali 

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

02/6224 0154    www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

Vyšetrenia 

bez čakania

bez poplatku

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

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

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

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

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

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

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

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

Dostihová dráha v Starom háji existuje už vyše 50 rokov, ale možno 
nie všetci Bratislavčania o nej vedia. Pritom je to neprehliadnuteľná 
oáza zelene uprostred najväčšieho slovenského sídliska, ktorú si 
ako miesto nedeľného relaxu a odpočinku obľúbili nielen „skalní“ 
fanúšikovia dostihov, ale aj rodiny s deťmi. Každoročne v apríli 
sa rozkrúti turfový kolotoč, ktorý pripraví návštevníkom nejeden 
napínavý zážitok. 

Štartujeme 
12. apríla v Starom háji

názvy partnerov Závodiska, 
ktorými sú Kultúrne zaria-
denia Petržalky a Petržalské 
noviny. Hlavným zápolením 
druhej dostihovej nedele 19. 
apríla bude Veľká aprílová 
cena (rovina I. kategórie na 
1 800 metrov s dotáciou 7-ti-
síc eur). Závodisko, š. p., sa už 

po jedenásty raz zapojí aj do 
obľúbeného projektu „Brati-
slava pre všetkých“ - vstup 
na dostihy 26. apríla bude 
zadarmo. O toto podujatie je 
vždy veľký divácky záujem.

V máji sa dostávajú k slovu 
klasické dostihy, Jarná cena 
kobýl (17.5.) a o týždeň ne-

skôr Veľká jarná cena. Pr-
vým veľkým hitom sezóny je 
už XXXVII. ročník prestížne-
ho medzinárodného mítingu 
Turf-gala (7. júna), ktorý vždy 
pritiahne kvalitnú zahraničnú 
konkurenciu. Rovnako sa dá 
charakterizovať aj derby-deň 
(19. júla) s najvýznamnejším 
zápolením sezóny, dostihmi 
o „modrú stuhu“ s dotáciou 
64-tisíc eur. Obe top podu-
jatia okrem skutočne špičko-
vých výkonov na dráhe ponú-
kajú množstvo sprievodných 
akcií, v priamom prenose ich 
odvysiela aj RTVS na druhom 
programe.

Na sklonku prázdnin sa 
v Petržalke stretnú zasa naj-
lepšie amatérske jazdkyne 
z celej Európy na jubilejnom 
25. ročníku kontinentálnych 
majstrovstiev. Toto poduja-
tie s účasťou reprezentantiek 
12 krajín vysoko hodnotí 
aj medzinárodná federácia 
amatérskych dostihových 
jazdcov FEGENTRI so síd-
lom v Paríži. September patrí 
ďalším dvom klasickým dosti-
hom Oaks (13.9.) a St. Leger 

(27. 9.), tri októbrové mítingy 
kalendár uzatvoria.

Súčasťou dostihových 
popoludní je sprievodný 
program. Závodisko úspeš-
ne spolupracuje so ZUŠ Jána 
Albrechta na Topoľčianskej 
ulici v Petržalke. Tradičnou 
súčasťou mítingov Turf-gala 
(7. júna) a Derby (19. júla) je 
súťaž o najelegantnejší dám-
sky klobúk a ďalšie atrakcie.

Závodisko vlani začiatkom 
mája zorganizovalo Deň 
otvorených dverí pre žiakov 
prvého stupňa petržalských 
základných škôl s účasťou do 
tisíc „detvákov“, tento rok (vo 
štvrtok 30. 4.) ich možno prí-
de ešte viac. Areál dostihovej 
dráhy je aj dlhé roky miestom 
konania obľúbeného „Dňa 
Petržalky“ (13. júna) či Me-
dzinárodnej výstavy psov 
(v druhej dekáde augusta). 
Vlani na prelome mája a júna 
sa tu premiérovo konal aj ob-
ľúbený Gurmán fest a v tradí-
cii by sa malo pokračovať aj 
ďalšie dva roky.

(zr)
foto: Anna Fedorová

V sezóne 2015 je v Brati-
slave naplánovaných 15 

dostihových dní. Ouvertúru 
12. apríla pod patronátom 
starostu MČ Petržalka Vladi-
míra Bajana zaobstará už 42. 
ročník Jarnej ceny Petržalky, 
steeplechase na 3 800 metrov. 
Ďalšie dostihy dňa ponesú 
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HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

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

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

K O Z M E T I K A  N O V I N K A !
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Permanentný make-up obočia ...........................................................83 €
Objednávky: 
Ľubka • 0907 556 758

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

NIČ NESKRÝVAME

TRANSPARENTNÝ PREDAJ A VÝKUP JAZDENÝCH VOZIDIEL

Panónska cesta 33, www.autopoint.sk
Nízky počet km Max. 2 majiteľ Autá zo SR

0108_inz_210x130_neskryvame_sk.indd   1 3/27/15   5:01 PM

PREDÁM LACNO PC INTEL CELERON, 
E 3400@2,6 GHz, 1,96 GB RAM, 60 GB + 90 Gb = 150 GB pamäť. 

Klávesnica, monitor, slúchadla, videokamera, Wi� . 
Cena: 200 € (pôvodná cena 500 €) Info: 0905 273 414

Talent Prahy 5 aj s našou účasťou
s významným hudobným te-
lesom Pražskou komornou 
fi lharmóniou, pod taktovkou 
svetoznámeho dirigenta Leoša 
Svárovského.

Koncert víťazov sa konal dňa 
17. marca v Národnom dome 
na Smíchove. 

Matúš Miklovič klavírnym 
koncertom A dur KV 414, 
1. veta Allegro od Wolfganga 
Amadea Mozarta očaril praž-
ské publikum, ktoré ho oceni-
lo dlhotrvajúcim potleskom. 
Mnohé ohlasy po ukončení 
koncertu vyjadrovali nezvyčaj-
ný kultúrny zážitok 

Účinkovanie Matúša Miklo-
viča na koncerte Talent Prahy 5 
bolo úspešným pokračovaním 
šírenia dobrého mena umelec-
kých škôl pôsobiacich na území 
Petržalky v zahraničí.

 Soňa Kyselová
foto: archív MM

Mestská časť Praha 5 pod 
záštitou starostu Radka 
Klímu a radného pre oblasť 
kultúry Petra Hnyka, v spo-
lupráci s Pražskou komor-
nou fi lharmóniou vyhlásila 
8. ročník hudobnej súťaže 
Talent Prahy 5 pre žiakov 
a študentov vo vekovej 
kategórii do 24 rokov. Na 
záverečný koncert víťazov 
tradične pozýva aj hostí zo 
svojich partnerských miest 
Bratislava-Petržalka, Buda-
pešť-Újbuda a Berlín. 

Petržalku na tohtoroč-
nom prestížnom podujatí 
reprezentoval 16-ročný ta-
lentovaný Matúš Miklovič, 
žiak Základnej umeleckej 
školy Jána Albrechta na 
Topoľčianskej ulici, ktorý 
študuje pod pedagogickým 
vedením Mgr. art. Marcela 
Štefka, ArtD.

8. ročník súťaže Talent Pra-
hy 5 nadväzuje na niekoľ-
koročnú úspešnú tradíciu 
koncertov vážnej hudby 
v tejto časti Prahy a je ne-
zabudnuteľnou prezentá-
ciou začínajúcich umelcov 

Zasadili strom
Žiaci z 2. B ZŠ Pankúchova 
4 sa s rodičmi dohodli, že 
zasadia na školskom dvore 
strom - okrasnú čerešňu. 
Záhradníci strom priviezli 
na aute, lebo je veľký. Vyko-
pali jamu, do ktorej potom 
strom zasadili. Keďže je vy-
soký, museli ho okolíkovať, 
aby ho vietor nevyvrátil. 
Okolo stromu ešte nasypali 
semienka trávy a my sme 
strom poliali. Budeme ho 
pravidelne zalievať a už sa 
tešíme, ako sa nám strom 
odmení krásnymi ružovými 
kvetmi. Žiaci z 2.B 

foto: Alena Szepesiová
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

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

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

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

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

VÝBER PROGRAMU 
APRÍL 2015

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Web

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

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

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

  Partneri

19.4. | 17:00  
CC CENTRUM   

VEĽKÁ NOC  
s 

ARTKINOM ZA ZRKADLOM

SOBOTA 4.4. 
IDA | 18:00 

CHAPPIE | 20:00 

NEDEĽA 5.4.
PADDINGTON | 15:00 

IDA | 18:00 
DIVOKÉ HISTORKY | 20:00  

PONDELOK 6.4. 
CHOĎ DO PEKLA | 18:00 
ŠPINAVÉ ULICE | 20:00

28.4. | 19:00
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

DOM KULTÚRY LÚKY

prezentácia fotografií 
ROBA HAJASTEKA

spojená s prednáškou

29.4. | 19:00

CESTOVATEĽSKÝ KLUB
THAJSKO

KAMBODŽA
a

MOMENTUM MUSICUM                                                 
cyklus komorných koncertov 

KRÁSNE MELÓDIE  
účinkujú: študenti a pedagógovia 
Konzervatória v Bratislave  

  
  24.4. | 19:00
  DK ZRKADLOVÝ HÁJ                                     

     
    
  predstavujeme 
  Vám obec

   VELKÁ NAD VELIČKOU
  

   účinkujú:  
  súbory VELIČKA, STARŠÍ VELIČKA 
  ŽENSKÝ a  MUŽSKÝ ZBOR 
  cimbalová hudba  MARTINA KOMÁNKA
  hosť: primáš MARTIN HRBÁČ 

ďalšie podujatia na www.kzp.sk   | predaj vstupeniek v pokladniach KZP a sieti ticketportal   

2 hodiny pred začiatkom predstavenia 
líčenie alebo poradenstvo 

s profesionálnymi vizážistkami zdarma

 a Vojta Nedved   
 s kapelou  

zaregistruj sa už dnes 
k odberu newsletteru KZP 

info: www.kzp.sk
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Mladé talenty z Petržalky

známymi menami v tejto brandži.
A prečo by ste mali Illegal Team 

podporovať? Pretože títo chalani si 
prerábajú štúdio. Dávajú vlastné pe-
niaze na to, aby mohli robiť to, čo ich 
baví a snažia sa to robiť dobre. Uka-
zujú ľuďom, že terajšie decká sa ne-
flákajú, ale aj niečo robia.

Miroslava Balentová
foto : Tomáš Michelič

Chalani už stihli za svoj „rapo-
vý život“ natočiť pár klipov, ako 

napríklad 0-100 a dokonca odrapo-
vať aj pár koncertov.
Chalani, prečo práve Illegal Team?

Deny: Nahrávame v štúdiu Illegal 
records, takže preto Illegal Team.
Prečo ste si vybrali rap?

Janko: Baví nás to a na rape sme 
vyrastali.

Kedy by ste chceli vydať prvý al-
bum?

Janko: Dúfame, že tento rok, 
snažíme sa.
Aký je váš muzikantský cieľ?

Deny: Nešli sme do toho s tým, 
že máme nejaký cieľ. Robíme to 
pre našu radosť a hlavne pre ľu-
dí. Náš momentálny cieľ, ktorý by 
sme chceli dosiahnuť, je koncert so 

Schubertfest 2015

K U LT ú r a /  I N Z E r C I a

Janko, Hamik a Deny. To sú mená troch chalanov, 
ktorí tvoria Illegal Team. Títo traja sa rozhodli vydať 
na cestu za svojím snom. Rapovým snom. Idú do 
toho, aj keď vidia veľkú konkurenciu.

Think big, pay littlewww.dacia.cz Think big, pay littlewww.dacia.cz

Nová limitovaná séria Dacia Celebration.

Dacia

Think big, pay littlewww.dacia.cz

www.dacia.sk

Viac
výbavy

vo vašom
vozidle

Nižšia
mesačná
splátka

1,8 %
sadzba

havarijného
poistenia

Nulové 
poplatky

Možnosť
0 % úroku

S fi nancovaním Správna voľba plaťte menej a získajte viac. 

Ceny platia od 1. 4. do 31. 5. 2015. Ponuka je iba informatívna a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Záruka 3 roky alebo do 100 000 km (platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr). Najrýchlejšie rastúca značka v Európe na základe 
počtu registrovaných vozidiel v rokoch 2004 až 2014. Najpredávanejšie SUV s pohonom 4x4 v SR v roku 2014. Zdroj: Štatistika registrácií nových automobilov ZAP SR 2014. Dacia Logan, Sandero a Logan MCV: spotreba 3,5 – 9,8 (l/100 km), emisie CO2 
109 – 161 (g/km); Dacia Duster: spotreba 4,5 – 11,8 (l/100 km), emisie CO2 123 – 185 (g/km); Dacia Dokker: spotreba 4,1 – 11,7 (l/100 km), emisie CO2 118 – 168 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa 
platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je iba ilustratívne. 

KESTLER spol. s r.o., Panónska cesta 5, 02/ 6720 2711 ww.renault-kestler.sk 

Pri príležitosti spomienky na slávneho 
hudobného skladateľa Franza Schu-

berta (1797 – 1828) sa uskutočnil v rámci 2. 
ročníka festivalu seminár a koncert uspo-
riadaný v priestoroch Základnej umeleckej 
školy Jána Albrechta v Petržalke. Téma Franz 
Schubert a Slovensko zarezonovala v pred-
náškach o význame pobytu tohto skladateľa 
v Želiezovciach. Historické spomienky oži-
vili prednášajúci doc. PhDr. Zuzana Vitálová 
Csc. a historik Pavol Polka. V rámci seminára 
zazneli slávne diela Franza Schuberta v po-
daní študentov speváckeho oddelenia ZUŠ 
Jána Albrechta v Bratislave, konzervatória  
v Bratislave a študentov Katedry klávesových 
nástrojov a cirkevnej hudby Vysokej školy 
múzických umení. Spoluúčinkovali spevá-
ci D. Šavlík, M. Uhrová, J. Pechová, klaviristi  
N. Cipárová, D. Mičíková, P. Šandor, K. Gyöpös, 
L. Píš, R. Petrášová, D. Fančovič, E. Somolá-
nyiová, K. Kameníková, N. Čörgöová, M. Ja-
negová. Najväčší význam Franza Schuberta, 
skladateľa obdobia raného romantizmu, bol  
v piesňovej a komornej hudbe lyrickopoetic-
kých nálad. Nádejní mladí hudobníci s nad-
šením pripravili koncert romantickej hudby. 
Podujatie prispelo k šíreniu kultúrnych hod-
nôt minulosti a ich zachovanie pre súčasnú 
generáciu.                  (bd)

nárno v minimalistických obrazcoch 
a tvaroch. Ilustračná, hravá, rozpráv-
ková tvorba zasa poukazuje na ne-
spútanosť, ľahkosť a slobodu zobraze-
nia, ktorá sa dotýka až detského sveta 
príšeriek a tvorov. Tí sú neoddeliteľ-
nou súčasťou sveta autorkinej fantá-
zie. Najnovšími dielami Silvia Šveco-
vá zasahuje až do prvkov architektúry  
a snaží sa o strohé, minimalistické zob-
razenie. Jej tvorba je plná prekvapení  
a odhaľuje nové dimenzie maľby. Vý-
stava potrvá od 1. 4. do 13. 5. 

(md)

Venisáž výstavy TOTO som JA/ 
THIS is ME/ sa koná vo štvrtok 

9. apríla o 18. h v kultúrnej kaviar- 
ni LAMPY na Černyševského 42. 
 Vstup je voľný.

Konceptom výstavy je akýsi „ča-
so-žánro-stroj“, zachytáva postup-

ný posun v čase a v žánroch tvorby -  
a to od abstraktných, geometrických 
tvarov až po hravú, ilustračnú, roz-
právkovú tvorbu. Abstraktná, geo-
metrická časť projektu odzrkadľuje 
jej štúdium geodetických a kartogra-
fických vied a zobrazuje tak imagi-

TOTO som Ja/THIS is ME
Pozývame vás na výstavu výtvarníčky Silvie Švecovej  
o autorkinom nepoznanom vnútri, o tom, čím je a ako 
vidí svet a veci okolo seba.
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Koho zmrazí vyúčtovanie?
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

Bývame v Petržalke v dvanásťposchodovom dome (13. posch. vrátane nevykurovaných piv-
níc). Súčasný správca nám zvýšil vykurovaciu plochu bytov podľa listu vlastníctva – tam je 
zarátaná aj nevykurovaná pivnica. Vraj vyhláška 630/2005 to zrušila a ráta sa plocha podľa 
LV. Každý byt má svoj merač tepla a firmy majú spoločný merač. Vraj jedna firma sa odpojila, 
takže plochu máme odrátať z celkovej plochy domu, lenže v spoločnej stene je  priesak tepla 
a mal by zato platiť určitý koeficient. Na schôdzi vlastníkov bytov sme sa dohodli, že budeme 
platiť za teplo pomerne 70 % a spoločné priestory 30 %. Tu nastal ďalší problém – má správca 
nárok plochu firiem rátať ako spoločný priestor? Doteraz tak robí a rozpočítava 30% aj medzi 
vlastníkmi bytov. Zisťovali sme to aj v okolitých domoch, u niektorých je to inak. Preto by 
sme chceli vedieť, ako to je, kto má pravdu. Určite vám budú vďační z viacerých domov – ide  
o ročné vyúčtovanie. Za pochopenie a odpoveď ďakujeme.    List (nečitateľný podpis)

Vami udaný termín „spoločný 
priestor“ zákon č. 182/1999 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v platnom znení (ďalej 
len „zákon o bytoch“) nepozná. 
Spoločne vykurované priestory sú 
niektoré spoločné časti bytového 
domu (schodiská, chodby) ako 
aj niektoré spoločné zariadenia 
bytového domu (kočikárne, su-
šiarne). Na účely nižšie spomenu-
tej vyhlášky Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví spoločnými 
priestormi objektu rozpočítavania 
sú miestnosti alebo súbor miest-
ností objektu, ktoré sú vybavené 
vykurovacími telesami a sú určené 
na spoločné užívanie konečnými 
spotrebiteľmi. 

Vyhláška Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví č. 358/2009  
Z. z. zmenila a doplnila vyhlášku  
č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustano-
vuje teplota teplej úžitkovej vody 

na odbernom mieste, pravidlá roz-
počítavania množstva tepla doda-
ného na prípravu teplej úžitkovej 
vody a rozpočítavania množstva 
dodaného tepla. Ak sú v objekte 
rozpočítavania zapojené pomero-
vé rozdeľovače tepla rovnakého 
typu, v zmysle § 7 vyhlášky tvorí 
základnú zložku 60 a spotrebnú 
zložku 40 percent z celkových ná-
kladov, pričom je tu však možnosť, 
aby sa vlastníci dohodli aj inak. 
Základná zložka sa rozpočítava ko-
nečným spotrebiteľom podľa po-
dlahovej plochy bytu, nebytových 
priestorov a spoluvlastníckeho po-
dielu na spoločných priestoroch 
konečného spotrebiteľa a prieme-
ru základnej zložky na štvorcový 
meter vypočítaného z podlahovej 
plochy všetkých bytov, nebytových 
priestorov a spoločných priestorov 
v objekte rozpočítavania. Podlaho-
vou plochou bytu alebo nebyto-

vého priestoru je celková plocha 
všetkých miestností bytu a miest-
ností, ktoré tvoria príslušenstvo 
bytu (napríklad vami spomenuté 
pivnice - kobky) alebo miestností 
nebytového priestoru nachádza-
júcich sa za vonkajšími vstupnými 
dverami bytu alebo nebytového 
priestoru a iných vykurovaných 
priestorov umiestnených mimo 
bytu bez plochy balkónov, lodžií, 
terás nevykurovaných priestorov 
umiestnených mimo bytu alebo 
nebytového priestoru okrem tých 
prípadov, keď sa stavebnou úpra-
vou tieto priestory spojili s miest-
nosťami bytu alebo s nebytovým 
priestorom. Spotrebnú zložku 
tvoria odčítané jednotky na po-
merovom rozdeľovači vykurova-
cích nákladov (PRVN) konečných 
spotrebiteľov. 

Podľa § 2 ods.3 nebytovým 
priestorom sa na účely zákona o 

bytoch rozumie miestnosť alebo 
súbor miestností, ktoré sú rozhod-
nutím stavebného úradu určené 
na iné účely ako na bývanie. Ne-
bytovým priestorom v zmysle § 
121 ods.2 Občianskeho zákonníka 
však nie je príslušenstvo bytu ani 
spoločné časti domu a spoločné 
zariadenia domu. Základná zložka 
na dodané teplo sa rozpočítava aj 
medzi užívateľov bytov a neby-
tových priestorov, ktorí majú in-
dividuálne vykurovanie. Náklady 
na dodané teplo do spoločných 
priestorov sa rozpočítavajú medzi 
všetkých konečných spotrebite-
ľov podľa spoluvlastníckeho po-
dielu na spoločných priestoroch. 
V prípade, ak sa spoločné priesto-
ry využívajú inak ako na účel, na 
ktorý sa zriadili a nevyužívajú sa 
v prospech všetkých konečných 
spotrebiteľov, náklady na dodané 
teplo do spoločných priestorov sa 

rozpočítavajú podľa podlahovej 
plochy bytu a nebytových priesto-
rov tým konečným spotrebiteľom, 
ktorí spoločné priestory využívajú 
len na osobnú potrebu na podkla-
de dohody s ostatnými vlastníkmi. 
Na základe dostupných informácií 
daných obsahom zaslanej otázky, 
v prípade firiem ide o nebytový 
priestor, ktorý nie je určený na 
spoločné užívanie konečnými 
spotrebiteľmi. Zmluvný správca 
vášho bytového domu by nemal 
predmetnú plochu posudzovať 
ako spoločný priestor. K odpoje-
niu firmy od vykurovacej sústavy 
bytového domu, ktorá je spoloč-
ným technologickým zariadením 
domu, mohlo dôjsť len na základe 
súhlasného stanoviska vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov v 
bytovom dome pri dodržaní prí-
slušným zákonom daných pod-
mienok. Používateľ nebytového 
priestoru by sa mal naďalej urči-
tým koeficientom zohľadňujúcim 
daný status podieľať na nákladoch 
spojených s dodávkou tepla do 
objektu. 

Ak máte podozrenie, že váš 
správca nedodržal spôsob rozpo-
čítania, ktorý ste si s ním dohodli 
v zmluve o výkone správy, resp. je 
v rozpore s príslušným právnym 
predpisom, máte možnosť v zmys-
le zákona č. 250/2007 Z. z. o ochra-
ne spotrebiteľa v platnom znení 
obrátiť sa na príslušný inšpektorát 
Slovenskej obchodnej inšpekcie.

súbor miestností, ktoré sú rozhod-
nutím stavebného úradu trvalo ur-
čené na bývanie a môžu na tento 
účel slúžiť ako samostatné bytové 
jednotky. Záverom podotýkam, že 
v zmysle § 43c stavebného zákona 
- zákon č. 50/1976 Zb. v platnom 
znení, medzi nebytové budovy 
patria aj ubytovacie zariadenia 

na krátkodobé pobyty, čo by sa 
napríklad mohlo vzťahovať aj na 
vami spomínanú nehnuteľnosť. 
K rozhodnutiam, ktoré súvisia  
s realizáciou stavby, bez poznania 
okolností prípadu nie je možné 
sa vyjadriť. Konkrétne odpovede 
v danej veci môžete získať na prí-
slušnom stavebnom úrade.

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

Nájomca zveľaďuje dom
Prosím informáciu či môže nájomník nebytových priesto-
rov začať prestavbu dvoch obytných domov bez staveb-
ného povolenia, zasiahnuť do susedného domu (odrezať 
strechu, krovy, trámy, ríny, pavlače, rozváľať fasádu, osadiť 
iné obloky, nadstavať podlažie), ktorý bol pôvodne jed-
nou stavbou rozdelenou iba administratívne s povinnos-
ťou rešpektovať pôvodný stavebnotechnický stav. Narušil 
jednotný vzhľad, strešnú väzbu, statiku, pevnosť, zváľal 
a zamuroval susedný komín, znemožnil odvod vody zo 
strechy odrezaním rín, nadstavbou znemožnil výhľad, 
oslnenie, osvetlenie a vetranie domu. Teda čierna stavba. 
Stavebný úrad vydal dodatočne za štyri roky neplatné 
stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie nájomní-
kovi, ktorý označil stavbu za nebytovú, hoci má 13 izieb a 
množstvo hygienických zariadení, hygienické bunky, sau-
nu a prenajíma izby. Pôvodne dva obytné domy na dvoch 
parcelách s dvoma orientačnými a súpisnými číslami zme-
nil na jeden nebytový tiež na dvoch parcelách a s dvoma 
číslami. V roku 2011 skončil nájom.

Jozef L. (pobox.sk)

V prvom rade je potrebné po-
vedať, že nájomca nebytových 
priestorov nemohol z vlastného 
rozhodnutia začať s prestavbou 

bytového domu. Pri stavebných 
úpravách v rozsahu aký opisujete, 
bolo potrebné mať rekonštrukciu 
písomne dohodnutú s vlastníkom 

nehnuteľnosti, pričom nie je pod-
statné, či ide o vlastníkov bytov  
a nebytových priestorov alebo inú 
fyzickú osobu či právnickú osobu. 

Podľa stavebného zákona - zá-
kon č. 50/1976 Zb. v platnom zne-
ní sa za bytové budovy považujú 
stavby, ktorých najmenej polovica 
podlahovej plochy je určená na 
bývanie. Bytovým domom sa na 
účely zákona č. 182/1999 Z. z.  
o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v platnom znení (ďalej 
len „zákon o bytoch“) rozumie bu-
dova, v ktorej je viac ako polovica 
podlahovej plochy určená na bý-
vanie a má viac ako tri byty a v kto-
rej byty a nebytové priestory sú za 
podmienok ustanovených v tomto 
zákone vo vlastníctve alebo spolu-
vlastníctve jednotlivých vlastníkov 
a spoločné časti domu a spoločné 
zariadenia tohto domu sú súčasne 
v podielovom spoluvlastníctve 
vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov. Ak nazrieme do zákona 
o bytoch, ešte raz zistíme, že by- 
tom sa rozumie miestnosť alebo 

Slovenská republika ako desiata krajina v EÚ spustila 
anonymnú nonstop linku pre obete domáceho násilia. 
Na čísle 0800 212 212 poskytujú krízovú pomoc a po-
trebné informácie výlučne ženy - psychologičky, sociálne 
pracovníčky a sociálne pedagogičky. Národná linka je 
bezplatná, dôverná a slúži ako miesto prvého kontaktu, 
ktoré poskytne všetky podstatné informácie o násilí pá-
chanom na ženách. V prípade nutnosti dostanú týrané 
ženy aj právnu radu a asistenciu pri hľadaní ďalšej pomo-
ci v danom regióne. Pri akútnom ohrození zdravia alebo v 
istých vymedzených situáciách kontaktuje poradkyňa, so 
súhlasom volajúcej, políciu, záchrannú zdravotnú službu 
alebo inú inštitúciu, ktorá môže žene pomôcť.

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

Radovan
LISÝ 
(31)
z Bratislavy  

Zavraždený 
(27 - 31)
z Holandska
(Identikit)

Popis osoby: kaukazský typ, vy-
soký asi 165 cm, robustná postava, 
tmavé krátke vlasy. oválna tvár, vy-
soké čelo, hnedozelené oči
Popis oblečenia: na sebe mal trič-
ko modrej farby s nápisom „Ben 
& Stan“, šedú mikinu s kapucňou 
značky America Today, šedé tep-
láky značky Nike s logom Arsenal 
Londýn. Menovaný mal na sebe 
striebornú retiazku figaro.
Zvláštne znamenie: tetovanie - 
meno „Lenka“, tri hviezdy na hrudi  
a na krku „RH“ alebo „RIP“ v gotic-
kom štýle.
O identifikáciu zavraždeného muža 
nájdeného 11. 4. 2014 v Holandsku 
požiadal Interpol Holandsko. Pred-
pokladá sa, že by mohlo ísť o obča-
na Slovenska alebo Česka. 

Popis osoby: 166 - 170 cm vysoký,  
štíhlej postavy,  vlasy čierne, oválna 
tvár, oči hnedé
Popis oblečenia: nezistený 
Zvláštne znamenie: na pr. pred-
laktí tetovanie – hadí ornament.
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava III príkaz na zatknutie pre 
prečin nedovolenej výroby omam-
ných a psychotropných látok, je-
dov alebo prekurzorov, ich držanie  
a obchodovanie s nimi.

Stranu pripravil Jaroslav Gründler • grundler@chello.sk

V bratislavskom kraji za prvé dva mesiace roka 2015 zaznamenali policajné štatistiky 17 prípadov trestného činu 
krádež bicykla (SR 44), na základe ktorých boli vyšetrované dve osoby (objasnenosť 18 %). Tak vraví § 212 trestného 
zákona v súvislosti s krádežami: Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa 
odňatím slobody až na dva roky. Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní 
a čin spácha vlámaním, bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného 
násilia, čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe, takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo z pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu, alebo ryba z 
rybníka s intenzívnym chovom, čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného pred-
pisu, alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý. (Okolnosťou podmieňujúcou 
použitie vyššie trestnej sadzby  - až pätnásť rokov - je recidíva, značná škoda, čin spáchaný na mieste požívajúcom 
pietu, na mieste konania verejného zhromaždenia alebo obradu, osobný motív, krízová situácia, nebezpečné zo-
skupenie a. i.)

Krimipríbeh

Ľudia, ktorí rozmýšľajú ne- 
gatívne, často prichádza-

jú k zovšeobecneniam typu 
Kto nekradne, okráda svoju 
rodinu, či Z poctivej práce 
ešte nikto nezbohatol, alebo 
aj Nikto ti nič zadarmo nedá 
(samozrejme, okrem našich 
obchodníkov, ktorí sa pred-
háňajú v dobrotivosti pri pre-
daji iného tovaru, v ktorom 
je takzvaný dar aj dvakrát 
zarátaný). Nechajme teraz 
ľudomilov tejto kategórie bo-
kom a venujme sa nášmu Pa-
trikovi (23), ktorý akoby bol 
predobrazom všetkých tých 
vyhlasovaných múdrostí, 
presviedčajúcich široké spek-
trum našich spoluobčanov o 
ľahkom a bezprácnom zisku 
bez väčšieho rizika. 

Človek kúsok po dvad- 
siatke zvyčajne ešte máva 
sny, čo sa o našom zápor-
nom hrdinovi,  ktorý si už 
niekoľko rokov zarábal na 
chlieb náš každodenný prí-
ležitostnou prácou, akosi 
povedať nedalo. Vystačil si 
s dneškom, zajtrajšok mu 
bol šumi a fuk. Do hlavného 
mesta sa dostal z osady kdesi 

na severovýchode Slovenska. 
Ako neprispôsobivý občan 
sa bez problémov prispôso-
bil jednej miestnej skupine  
a veľmi rýchlo sa zaradil me- 
dzi najpracovitejších zbera-
čov starého železa a iných 
speňažiteľných odpadov. Žiaľ, 
v úvode spomenuté zdôvod-
nenia, prečo ignorovať všeo-
becne známe morálne zása-
dy, sa na základe fyzických 
skúseností čoskoro stali pre 
úspešného zberača primárne, 
čo na druhej strane nie je zasa 
nič výnimočné ani pre jeho 
kolegov pôsobiacich v onak-
vejších sférach. Príležitostná 
práca sa pre Patrika stala len 
doplnkovým zdrojom príjmu 
v čase, keď vysychali financie 
získané návštevami pivníc v 
domoch, ktorých je v Brati-
slave neúrekom. Stačila malá 
rekognoskácia terénu, podľa 
Patrika okuknutie vchodu a 
spôsobu jeho odomykania, 
pretože, ako sa vyjadril v in-
štitúcii na to kompetentnej, 
nie je nič hlúpejšie ako sa 
štverať do baraku cez piv-
ničné okno. Mal pravdu. Po 
zistení a overení situácie, či je 

Bez bicykla za mreže  v danom dome možnosť nav- 
štíviť pivničné miesta, stačilo 
na domácom telefóne vyťu-
kať jedno alebo dve čísla, a 
bol dnu. Zaklínadlo mal jed-
noduché, dobrý deň suseda, 
tu je sused... zabudol som si 
kľúče... Register si podnikavý 
Patrik rozširoval aj formou 
pokus – omyl. Keď to nevyšlo 
na prvý raz, pretože oslovený 
užívateľ bytu nekonzumoval 
slamu, dom viackrát neata-
koval. Najvýhodnejšie bolo 
používať legendu o plyná-
roch, ktorí robia kontrolu od-
berných hodín, to mu vychá- 
dzalo takmer vždy. Raz sa mu 
podarilo zahrať na policajta, 
ktorý vyšetruje anonymného 
suseda a musí sa dnu dostať 
bez toho, aby podozrivý ve-
del, že je v dome. Vpustila ho 
akási babka, zvedavá len kto 
to je a čo vyviedol. 

Ani dnes to nebolo iné, 
akési chlapča mu oznámilo, 
že naši nie sú doma a on má k 
nim prísť až poobede, čo ujo 
plynár ochotne prisľúbil. Cez 
deň je v dome pokoj, väčšina 
z obyvateľov je mimo, a tak 
nemal problém dostať sa do 
vyhliadnutých priestorov. 
Podarilo sa mu vypáčiť dve 

pivnice, ale niekoľko pohárov 
zaváranín, pár ojazdených 
pneumatík a halda nepotreb-
ností sa cieľom jeho záujmu 
nestali. V tretej sa však za-
skvel pár bicyklov, spolu v 
odhadnutej sume za viac ako 
deväť stoviek. Pri vynášaní 
druhého bicykla ho pred do-
mom čakalo nemilé prekva-
penie v podobe dvoch poli-
cajtov, ktorých nepresvedčil 
o pripravovanej manželskej 
jazde po hrádzi. Chýbala mu 
totiž práve tá manželka, a tak 
policajti veľmi rýchlo pocho-
pili, že čosi nie je s kostolným 
poriadkom.

Pripravujeme  
zákaz parkovania 
na chodníkoch  
a nevidíme  
prípady, keď sa 
po nich veselo 
jazdí. Alebo  
vozidlá na  
Budatínsku 
prileteli?   
 foto: jgr

 Viete, že...
.... od 1. januára do 22. marca 
sme v našom kraji zazname-
nali 434 dopravných nehôd, 
čo je o 51 menej ako v rov-
nakom období vlaňajška? 
Pri týchto nehodách boli  
usmrtené tri osoby, ťažko 
zranených bolo trinásť ľudí. 
Podobne ako v rovnakom 
období, v roku 2015 zahy-
nulo na cestách Slovenska 
sedem osôb. 
... v období od 25. februára do 
24. marca nahlásili v našom 
kraji krádež 56 motorových 
vozidiel, z toho v Petržalke 
8 (Gercenova, Aupark 2, Bal-
kánska, Budatínska, Starhrad-
ská, Lenárdova, Mánesovo 
nám.)? V noci zlodeji potiahli 
42 a cez deň 14 vozidiel. V 
dňoch 26. februára a 14. - 15. 
marca nebola hlásená žiadna 
krádež vozidla. 

 Polícia upozorňuje  
Šoféruj triezvy!
Opätovne upozorňujeme vo-
dičov, že alkohol v žiadnom 
prípade  za volant nepatrí!  
Na Slovensku platí tzv. „nulo-
vá tolerancia“ výšky hladiny 
alkoholu v dychu, respektíve 
v krvi u vodičov. Preto opäť 
apelujeme na vodičov, aby 
boli na cestách voči sebe ako 
aj ďalším účastníkom cestnej 
premávky zodpovední a al-
kohol alebo iné návykové lát-
ky pred alebo počas jazdy za 
žiadnych okolností  nepožili.

  Polícia upozorňuje
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Medaily zo zápasníckej žinenky 

Panterky sú majsterky!!! 

Dievčatá ukázali, že aj v skrom-
nejších podmienkach sa dá hrať 
kvalitný ženský hokej. Bez ich 
zápalu pre vec, zodpovedného 
prístupu a, najmä, hokejového 
srdiečka by to však určite nešlo. 
Podmienky v ženskom hokeji 
nie sú ideálne, uvedomujú si 
to aj v HC, ale azda práve tento 
impulz bude tým, čo naštartuje 
väčší záujem o ženský hokej aj 
v Bratislave. Veď hlavné mesto 
Slovenska má majstra aj medzi 
ženami, a to si zaslúži náležitú 
pozornosť! 
,,Sen sa stal skutočnosťou, sme 
majstrami Slovenska. Na ces-
te za titulom sme v semifinále 
play-off vyradili obhajcu maj-
strovského titulu Poprad, všet-
ky tri zápasy boli veľmi vyrov-
nané a dramatické, prevládala 
v nich opatrnosť. Tak sa však 
hrá vyraďovačka, proti Spišskej 
Novej Vsi sme sa už v treťom sú-
boji presadili aj strelecky,“ vraví 
tréner Roman Varga. ,,Ťažko sa 
mi hodnotí moje krátke pôsobe-
nie v HC. Prvýkrát som hrala 
ženskú ligu na Slovensku. Dú-
fala som, že ‚level‘ bude o niečo 
vyšší. Nechcem dehonestovať 
úroveň našej ligy, dúfam však, 
že niektoré dievčatá, ktoré sa 
nazývajú hokejistkami, sa nad 
tým zamyslia. Byť hokejistkou 
znamená trénovať. Takto by 

sa aj ‚partičkári‘, ktorí si idú 
trikrát do týždňa zahrať, mohli 
nazývať hokejistami. Verím, 
že to dievčatám otvorí oči. Ak 
chceme robiť hokej na úrovni, 
treba viac makať a sústrediť 
sa naň,“ uviedla po finálovom 
triumfe ikona ženského hokeja, 
brankárka Zuzana Tomčíkova. 
,,Oslovili ma s tým, že by chce-
li získať medailu. Podarilo sa 
nám to, som rada, že je zlatá,“ 
pokračuje olympionička z Van-
couveru 2010, ktorá bola na 
svetovom šampionáte elitnej 
kategórie 2011 vo Švajčiarsku 
vyhlásená za najužitočnejšiu 
hráčku turnaja a v hlasovaní 
novinárov bola zaradená do 
All-star tímu.

Veľké poďakovanie patrí 
celému tímu, ktorý v sezóne 
tvorili: tréneri Roman Varga a 
Peter Jonák, vedúca družstva 
Svetlana Mojžišová, hráčky: 
Zuzana Tomčíková, Silvia Ky-
selová, Oľga Jablonovská, Soňa 
Hullová, Romana Vargová, Vik- 
tória Vanerková, Katarína Ko- 
cianová, Edita Raková, Veroni- 
ka Hrnčiarová, Angelika Zále- 
šáková, Elena Mojžišová, Vero-
nika Čerňanová, Jana Kapusto-
vá, Nikoleta Celarová, Martina 
Vonková, Zuzana Moravčíková, 
Katarína Drličková, Petronela 
Novotná, Kristína Machová, 
Martina Ďurďáková, Stanislava 
Čutková, Monika Veliká, Kata-
rína Chlpáňová, Daniela Me-
síková, Nina Gegáňová, Lucia 
Záborská, Tatiana Pienčáková 
a Barbora Gauríková. (mv)

foto: Rudo Zelenay

Štartovalo 129 pretekárov z 
19 zápasníckych klubov Slo-
venska. Chlapci zabojovali a 
doniesli dve medaile. 
V hmotnosti do 57 kg získal 
3. miesto Tomáš Slížka a do 
85 kg 2. miesto Lukáš Zá-
hradník. 
Viac sa čakalo od Denisa 
Tranžíka v hmotnosti do  
68 kg, kde prehral s pretekár-
mi, ktorých v minulosti už 
porazil. Tréner predpokladal, 

že v jeho možnostiach bolo aj 
zvíťaziť.
Nakoniec v zápase o tretie 
miesto prehral v posledných 
dvoch sekundách. Smolu mal 
aj Adrian Szabó, ktorý pre-
hral v prvom kole a nedostal 
sa ani do repasáže. No, nebý-
vajú vždy hody... Treba po-
dotknúť, že štartovali v štýle 
zápasenia, ktorý špeciálne 
netrénujú. Trénujú zápas vo 
voľnom štýle

Popri kategórii chlapcov sa 
konali aj M-SR ženských ka-
tegórií. Petržalčanka Kristína 
Oroszová, korá si vybojova-
la titul majsterky Slovenska 
vo voľnom štýle zápasenia 
v hmotnosti do 65 kg v ka-
tegórii kadetiek. Držme jej 
palce aj naďalej nech sa jej na 
žinenke darí. Kristína je žiač-
kou ŠG Ostredkova.

(mm)
foto: mm

uDokončenie zo strany 1

Šiesti postúpili 
V dňoch 16. až 20. marca 2015 organizovala Komisia mládeže 
BFZ v spolupráci s Odborom školstva Okresného úradu Bratislava 
základné kolá 16. ročníka Mc Donald´s CUP v malom futbale pre 
kategóriu U11 – hráči narodení od 1. 9. 2004 a mladší. Družstvá 
boli rozdelené na základe prihlášok ZŠ v jednotlivých okresoch  
v rámci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) do 16 základ-
ných skupín. Z každej skupiny postúpili prvé 2 družstvá do finále 
príslušného okresu.
Prehľad výsledkov základných kôl v Petržalke:
Bratislava 5 – počet skupín 3, Skupina A: ZŠ Holíčska – ZŠ Tupo-
levova 16:7. Postupujúci: ZŠ Holíčska, ZŠ Tupolevova. Skupina 
B: ZŠ Černyševského – ZŠ Gessayova 11:2, ZŠ Černyševského –  
ZŠ Dudova 10:0, ZŠ Černyševského – ZŠ Pankúchova 14:2,  
ZŠ Gessayova – ZŠ Dudova 7:4, ZŠ Gessayova – ZŠ Pankúchova 7:6,  
ZŠ Pankúchova – ZŠ Dudova 7:2. Postupujúci: ZŠ Černyševského, 
ZŠ Gessayova. Skupina C: ZŠ Lachova – ZŠ Nobelovo námestie 
10:0. Postupujúci: ZŠ Lachova, ZŠ Nobelovo námestie. (mv) 

Malá výprava štyroch chlapcov z krúžku zápasenia ZŠ Černy-
ševského sa zúčastnila na majstrovstvách Slovenska mladších 
žiakov v grécko-rímskom šýle zápasu. Majstrovstvá sa konali 
v ŠH v Prievidzi. 

Zľava strieborný Lukáš Zahradník v strede 
tréner Milan Macho a vpravo bronzový 
Tomáš Slížka

Kristína Oroszová na stupni víťazov na 1. 
mieste 
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Mládežnícke družstvá dorastencov, starších a mladších žiakov 
FC Petržalka akadémia odohrali cez víkend tieto majstrovské 
zápasy: 

st. dorast U19 FCPA – Vrakuňa 9:1 (5:1)
ml. dorast U17 FCPA – Slávia Ekonóm 11:0 (8:0)
st. žiaci U15 FCPA – Vrakuňa 6:0 (4:0)
st. žiaci U14 Scorpions – FCPA 1:5 (1:2) 
ml. žiaci U13 FCPA – Vrakuňa 8:0 (5:0)
ml. žiaci U12 Scorpions – FCPA 4:6 (3:4) 

Slovo trénera:
Peter Čapla, tréner U15, „Súperovi sme nedovolili prakticky 
nič. Naopak, veľké množstvo šancí sme na našej strane ne-
premenili. Výsledok tak mohol byť omnoho výraznejší.”

Dominik Teraz, tréner U17: „Zápas nesplnil svoj cieľ ani účel. 
Hostia nastúpili iba s desiatimi hráčmi. Naším cieľom bolo 
odohrať zápas koncentrovane a s maximálnym nasadením, 
bez ohľadu na kvalitu súpera a výsledok. Niektorí hráči však 
ľahostajne pristúpili k svojim povinnostiam.“ 

Prehľad zápasov mužov FC PETRŽALKA akadémia 
v mesiaci apríl 2015:
26. 4. Ne - 10:30 FCPA - FC Volkswagen Bratislava
19. 4. Ne - 16:30 ŠK Štart Nepočujúci 1947 Bratislava (B) - FCPA
12. 4. Ne - 16:00 SDM Domino Bratislava (B) - FCPA
5. 4. Ne - 10:30 FCPA - FKM Karlova Ves Bratislava (A)

Infoservis 
FC Petržalka akadémia

Sériu víťazstiev Petržalky prerušila FA Bratislava

... ako na divokom západe…

Futbalisti FA Bratislava sa 
stali tretím premožiteľom 

mužstva FC Petržalka akadé-
mia v tomto ročníku. Petržalka 
okúsila trpkosť prehry napo-
sledy v 6. kole a ťahala tak sé-
riu deviatich víťazstiev v rade. 
Na ihrisku v Malinove, ktoré 
je v súčasnosti domácou pô-
dou FA, pokorili FC Petržalka 
akadémia 4:1. Súboj druhého s 
prvým mužstvom tabuľky, Pe-
tržalkou, nepriniesol pre oko 
diváka očakávaný pohľadný 
futbal. 

Pre domácich bol akýkoľ-
vek dobrý výsledok v stretnutí 
s doposiaľ suverénne vedúcou 
Petržalkou veľkou motiváciou. 
Od začiatku zápasu zaskočili 
Petržalku tvrdou hrou, často 
až za hranicou únosnosti. To 
prinieslo do stretnutia viac 
boja ako futbalu a na oboch 
stranách aj zbytočne veľa 
nervozity. Všetko napokon 
vyústilo do piatich žltých ka-
riet pre FA Bratislava, dvoch 
žltých, dvoch červených ka-
riet pre Petržalku, odpíska-
ného pokutového kopu proti 
Petržalke, neuznaného regu-

lárneho gólu Petržalky a gólu 
po ofsajde domácich v sieti 
Petržalky. Ako na divokom 
západe! Rozhodcovia pútali 
na seba najväčšiu pozornosť. 
O futbale sa tak dá hovoriť iba 
v prvom polčase, keď boli na 
ihrisku obe mužstvá v plnom 
počte. Po polhodine hry sa FA 
Bratislava dostala v 31. mi-
núte do vedenia, keď z blízka 
hlavou skóroval Filan. O päť 
minút na to prišla odpoveď: 
Uhlík zbehol po pravej strane, 
naservíroval loptu pred brán-
ku a kanonier Petržalky Stre-
lec pohodlne vyrovnal na 1:1. 
Pokusy FC o strelenie gólu, 
najmä po štandardkách Ob-
šitníka a strelách zo strednej 
vzdialenosti sa neujali.

Emil Stranianek, asistent 
trénera FC Petržalka akadé-
mia, po I. polčase: „Bol vyrov-
naný. Domáci mali rýchlejší 
prechod do útoku, vypracovali 
si dve príležitosti na strelenie 
gólu, brankár Vereš nás po-
držal. Druhý gól, ktorý nám 
rozhodca neuznal, bol aj pod-
ľa konzultácií s hráčmi regu-

lárny. Súper prekročil rámec 
tvrdosti.”

Druhý polčas sa začal pre Pe-
tržalku sľubne. Striedanie pri-
nieslo oživenie hry aj rýchlosť 
rozohrávky. Až do 55. minúty 
zápasu, keď strela domácich 
spoza šestnástky zasiahla ne-
šťastne ruku Majdáka, čo hlav-
ný arbiter „ocenil” odpískaním 
pokutového kopu a zároveň aj 
červenou kartou pre Majdáka. 
Domáci sa tak dostali do vede-
nia 2:1. Petržalka sa aj v osla-
bení pokúšala o vyrovnanie.  
V 68. min. zápasu však prišla  
o ďalšieho hráča, keď nešťastný 
a neúmyselný faul Baláža ohod-
notil hlavný rozhodca opäť 
červenou kartou. Oslabenie  
o dvoch hráčov využili domáci 
v komediálnom závere zápasu 
na strelenie ďalších dvoch gó-
lov. FC Petržalka akadémia aj 
napriek prehre vedie tabuľku V. 
ligy s deväťbodovým náskokom 
pred druhou FA Bratislava.

JUDr. Ladislav Jakubec, 
manažér mužstva: „Snahu  
a bojovnosť našim chlapcom 
nemôžem uprieť. Chýbala nám 
však kompaktnosť. Nerovný te-
rén vyhovoval domácim. Pod 
konečný výsledok sa podpísali 
aj neprimeraná tvrdosť domá-
ceho mužstva a kontroverzné 
rozhodnutia rozhodcov,”

V najbližšom zápase priví-
ta FC Petržalka akadémia na 
domácej pôde štvrté mužstvo 
tabuľky FKM Karlova Ves Bra-
tislava. Stretnutie sa odohrá 
na Veľkonočnú nedeľu, 5.4. na 
ihrisku v Ovsišti v tradičnom 
čase o 10.30 hod. 

Jozef Laincz
foto: archív FCPA

FA Bratislava – FC Petržalka akadémia 4:1 ( 1:1)
Po víťaznom stretnutí na domácej pôde so Sláviou Ekonóm, 
keď pred peknou diváckou kulisou Petržalka poslala domov 
hostí so štvorgólovou nádielkou, sa muži FC Petržalka akadé-
mia stretli v 3. jarnom kole s FA Bratislava. 

Kluby ZDRAVIA
13. 4.

HNEV – jeho klady a zápory 
 pre naše zdravie
Mgr. Katarína Kernová

ápory p
ie
ppp

KDE: Gessayova 9, Bratislava – Petržalka

MHD: 68, 83, 92, 95, 96 (zastávka Hrobáková). 

Nízka budova s fasádou pokreslenou grafitmi 

Pozývame vás na

o 18:30 hod.
v Petržalke

Ďalšia prednáška 11. 5. „Éčka” v tom je ta „Léčka”?

(nachádza sa za bytovkou s nápisom herňa).

KONTAKT: 
tel.: 948 526 722

bratislava.dotknisaneba.sk 

Môžete sa tešiť aj na zdravú OCHUTNÁVKU.
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