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Koniec marca a začiatok apríla patrí už tradične 
jarnej očiste Petržalky. Zapojilo sa do nej množstvo 
dobrovoľníkov, ktorým nie sú ľahostajné priestory pri 
domoch, ihriská, ale ani lužné lesy, brehy Dunaja 
a Chorvátskeho ramena. 

www.petrzalskenoviny.sk

 PETRŽALSKÉ NOVINY

Zelená hliadka už piatu sezónu 
organizuje čistenie petržalských 

lužných lesov. Dobrovoľníci tento rok 
na začiatku jari vyčistili od odpadkov 
aj dunajské brehy medzi Starým mos-
tom a mostom Apollo. Zástupcovia 
Zelenej hliadky  rozdali dobrovoľ-
níkom rukavice, igelitové vrecia a s 
chuťou sa pustili do zbierania odpad-
kov. O niekoľko desiatok minút začali  
vynášať z lesa  plné vrecia odpadkov 
od výmyslu sveta. Priniesli časti po-
čítačov, televízorov, kusy nábytku, 
plastové fľaše a iný odpad, ktorý do 
prírody iste nepatrí. Tieto lesné upra-
tovacie akcie Zelenej hliadky budú  
pravidelne pokračovať až do konca 
novembra.

Do Týždňa čistoty sa celkovo za-
pojilo 15 skupín občanov, ktoré tvo-

rili jednotlivci,  ale čistili aj 50-členné 
skupiny. Petržalský miestny úrad im 
poskytol  približne 350 ks 120-litro-
vých vriec. 

Počas akcie vyčistili tieto lokality:  
Kopčianska ulica - okolie ihriska Uli-
ta, okolie materského centra Budatko, 
ihrisko na Fedinovej ulici a jeho okolie, 
lesík pri Závodisku, za Bradáčovou, 

pri vodáckom klube Dunajčík, vstup 
na cyklodráhu na Viedenskej ceste či 
okolie Chorvátskeho ramena na úrov-
ni ulíc Holíčska a Topoľčianska.

Ešte zostáva vyčistiť ďalšie úseky 
brehov Chorvátskeho ramena. Bližšie 
informácie si prečítajte na 2. strane 

Miroslav Košírer

foto: autor

Ideme na to!

 

Jarné čistenie 
Chorvátskeho ramena 

v piatok 22. apríla od 9.00 h 
 

Mlynarovičova 
Jungmannova 

Technopol 
Medissimo 

Dolnozemská 
 

pridajte sa k nám na jednom 
z piatich miest stretnutia 

 
 

VIEME BYŤ PETRŽALČANIA!  
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 Čo nové vo VPS 

Ostatné dva týždne sme sa vo 
zvýšenej miere venovali čis-
teniu ulíc od komunálneho 
odpadu po bezdomovcoch 
a čisteniu nezabezpečených 
kontajnerových stojísk. Situáciu 
nám komplikovali najmä pove-
ternostné podmienky. Vyzbierali 
sme odpad na Znievskej, Vígľaš-
skej, Andrusovovej, Jankolovej, 
Beňadickej a na Daliborovom 
námestí. Takéto zbieranie si vy-
žaduje istú dávku opatrnosti, 
vhodné vybavenie a neraz aj 

Z diskusie so starostom

Mám pocit, že situácia s parko-
vaním v našej mestskej časti je 
v patovej situácii, kedy obidve 
strany (vy aj poslanci) čakajú, 
čo navrhne tá druhá strana. Ja 
sa ale chcem spýtať, či sa robia 
nejaké reálne kroky, napr. bu-
dovanie parkovacích miest, ako 
zlepšiť už aj tak katastrofálnu 
situáciu alebo sa čaká na zá-
zrak. Rád by som sa ešte spýtal 
na zrušenie cca 100 parkova-
cích miest oproti Inchebe, kde 
mi bola poskytnutá odpoveď v 
zmysle „10 rokov obyvatelia ve-
deli, že sa tam bude stavať, tak 
sa mali náležite pripraviť“. Ne-
mala sa na to náhodou pripra-
viť MČ a vybudovať v blízkosti 
náhradné parkovacie miesta? 

(Vyšehradská)

Starosta: V prvom rade treba 
uviesť na pravú mieru samotnú 
informáciu, že ide o parkovisko. 
Táto informácia nie je pravdivá, 
ide len o pozemok, parkovisko 
nikdy na ňom vybudované ani 
skolaudované nebolo. Uve-
dený pozemok nikdy nepatril 
mestskej časti, a preto ho ne-
mohla ani predať. Nemohla 
teda ani pripravovať „náhradnú 
výstavbu parkovacích miest.“ 
Napokon, ak by investor staval 
na parkovisku, nevyhnutnou 
podmienkou povolenia by bola 
práve výstavba zabraných par-
kovacích miest. 

Na svojom súkromnom po-
zemku teda stavebník pripravil 
stavbu, ktorá dostala územné 
rozhodnutie ešte v roku 2007. 
Na to, aby akákoľvek stavba 
mohla byť umiestnená, je po-
trebný nielen vzťah k pozemku, 

ale aj súlad s územným plá-
nom, či stanoviská desiatok 
kompetentných orgánov a 
inštitúcií. Stavebné povolenie 
stavba získala v roku 2011, 
predĺžené bolo v roku 2014. 
To, že dovtedy na pozemku 
mohli parkovať autá, bolo roz-
hodnutie stavebníka.  

Čo sa tam deje dnes, vie 
zodpovedať iba sám stavebník. 
Treba dodať, že obyvatelia Peč-
nianskej 5 -7 a 9 -11 boli od za-
čiatku účastníkmi územného i 
stavebného konania a tiež si 
uplatnili svoje námietky, o ich 
odvolaní rozhodoval Okresný 
úrad (potvrdil rozhodnutie 
tunajšieho stavebného úradu). 
Verím, že aj poslanci z tohto 
volebného obvodu, ale aj tí, 
ktorí sa téme parkovania ve-
nujú, urobia čím skôr čo naj-
viac pre to, aby sme aj v tejto 
lokalite vedeli situáciu s parko-
vaním postupne riešiť.

Nedá mi nespomenúť, že 
ak by Petržalka mala zavede-
nú parkovaciu politiku, tá by 
jednak regulovala samotné 
parkovanie, ale by aj gene-
rovala financie na výstavbu 
nových parkovacích kapacít. 
Žiaľ, poslanci a aktivisti jej 
zavedenie stopli, pričom dnes 
opäť diskutujú o jej zásadách a 
princípoch.

MČ Petržalka zamestnáva aj 
štyroch inšpektorov verejného 
poriadku, ale, žiaľ, mám po-
cit, že to vôbec nie je vidno. Je 
nejaká možnosť, ako si pozrieť 
výsledky ich práce?

(Peter)

Starosta: Terénna činnosť in-
špektorov verejného poriadku 
sa zameriava najmä na kon-
trolu čistoty a poriadku pri 
kontajnerových stanovištiach 
jednotlivých bytových domov 
- ich znečistenie komunálnym 
a veľkorozmerným odpadom. 
Ďalej sa sústreďujú na stav 
a kontrolu vyprázdňovania 
nádob na psie exkrementy a 
kontrolu dopĺňania vrecúšok. 
V rámci terénnych obhliadok 
vyhľadávajú motorové vozi-
dlá, ktorým uplynula platnosť 
EK a TK. Kontroly vykoná-
vajú - podľa platného VZN 
2/2014 o dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území mest-
skej časti - aj na všetkých po-
zemkoch, vnútrosídliskových 
komunikáciách, chodníkoch, 
ktoré sú v našej správe. 

Veľkú pozornosť venu-
jú prešetreniu podnetov od 
obyvateľov Petržalky priamo 
v teréne. Pri pochôdzkach 
kontrolujú okolie bytových 
domov počas a po zateple-
ní, funkčnosť dopravných 
značiek, kanalizačných po-
klopov a stav mestského 
mobiliáru. Inšpektori verej-
ného poriadku sa pohybujú 
v civile, nemajú pridelenú 
rovnošatu a ani špeciálne 
označenie, možno preto sú 
ťažšie spozorovateľní. Všetky 
nedostatky a závady zistené 
počas kontroly spracujú a 
postúpia oddeleniu životné-
ho prostredia a iným oddele-
niam, ktoré vo veci nápravy 
následne konajú.

(redakčne krátené)

Začiatkom apríla starosta Petržalky Vladimír Bajan v pravidelnej online 
diskusii odpovedal obyvateľom na ich otázky. 

Zber nebezpečného odpadu
Koncom minulého roka zazna- 
menala mestská časť prípady 
„odložených” bandasiek plných 
nebezpečných a zdravie ohrozu-
júcich látok. Ako potvrdil RNDr. 
Vojtech Chovanec, konateľ spo- 
ločnosti na likvidáciu nebezpeč- 
ného odpadu ARGUSS, odstra- 
ňovali na území Petržalky v spolu-
práci s Okresným úradom život- 
ného prostredia 170 a s mest-
skou časťou 190 kg toluénu a 
10 kg acetónu. To, že sú niektorí 
podnikatelia nezodpovední a ľa-
hostajní k životnému prostrediu, 
nie je dôvodom, aby sme sa takto 

Mestská časť Bratislava - Petržalka, 
Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava

 v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce 
vo verejnom záujme vyhlasuje

v ý  b  e  r  o  v  é    k  o  n  a  n  i  e

na obsadenie miesta 
vedúceho právneho oddelenia

Požiadavky, ktoré musí uchádzač splniť, aby mohol 
postúpiť do výberového konania: 

Požadované predpoklady:

Iné požadované predpoklady:

 

Požadované doklady: 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava,  

Výberové konanie „PO“ Neotvárať,  

10. mája 2016 do 12,00 hod.

odolný žalúdok. Človek niekedy 
až neveriacky krúti hlavou, aké 
rozličné odpadky sa nájdu pri 
upratovaní. Za zmienku určite 
stoja putá, pracovná knižka z 
čias prvej republiky, žiacka kniž-
ka či jazdecký bič. Takéto „skvos-
ty“ sa nachádzajú väčšinou pod 
kríkami, kde sú inak neviditeľné. 

Orezali a presvetlili sme krí-
kové skupiny na Jankolovej, Da- 
liborovom námestí, Osuského, 
Krásnohorskej, Gettingovej. Ore- 
zali sme konáre stromov na Le- 
nardovej, Lachovej, Mlynarovi-

čovej, Farského a Holíčskej ulici. 
Priebežne odstraňujeme aj su-
ché a polámané stromy, ktoré 
ohrozujú bezpečnosť obyvate-
ľov a ich majetku. „Nebezpečné“ 
stromy sme vypílili na Wolkro-
vej, Holíčskej a Markovej. Vyčis-
tili sme krajnice komunikácií na 
Rovniankovej, Gessayovej, Šev-
čenkovej, Belinského a chod-
níky na Znievskej, Budatínskej, 
Ševčenkovej, Belinského. Túto 
činnosť vykonávame, samozrej-
me, po celý rok. 

Marek Kovačič, MP VPS

správali aj my, Petržalčania. Pre-
to aj tento rok bude od obča-
nov – fyzických osôb nepodni-
kateľov – preberať spoločnosť 
ARGUSS, s.r.o. komunálne od-
pady obsahujúce škodlivé látky 
ako napríklad staré náterové 
hmoty, odpadové rozpúšťadlá, 
pesticídy, oleje a tuky. 

Dňa 23. apríla od 10.30 do 
12.30 h bude na Ovsištskom 
námestí 1 (vedľa Jednoty) 
pristavené vozidlo, kde budú 
odpad preberať maximálne 
do 5 kg od 1 osoby.

(tod)
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Sme iní, sme vaši

dili terapeutickú miestnosť s 
vodnou posteľou ako aj ďalší-
mi komponentmi potrebnými 
pre aplikáciu tejto metódy. 

Výchova a vzdelávanie detí 
v takejto triede sa diametrálne 
líši od postupov v bežnej trie-
de materskej školy. Priestor 

špeciálnej triedy je štruktú-

rovaný do tzv. oddelení a vy- 

učuje sa v bezpodnetovej 

miestnosti, opisuje postupy 
riaditeľka školy Mária Králi-
ková, ktorá spolu so všetkými 
deťmi, učiteľkami, hosťami 
Petrou Polnišovou a Zuzanou 
Šebovou a zástupcom starostu 
Michalom Radosom a ďalší-
mi zúčastnenými vypustili do 
sveta modré balóny so sprá-
vou Sme iní, sme vaši!

(tod), foto: (mp)

Z dvanástich tried tejto 
školy sú dve integrované 

špeciálne triedy pre deti s po-
ruchou autistického spektra. 
V Materskej škole Iľjušinova 
využívajú individuálnu aj sku-
pinovú formu integrácie a už 
tretí rok s veľkým úspechom 
aplikujú aj obrátenú formu 
integrácie – inklúziu. To zna-
mená, že detičky bežnej trie-
dy sa priamo zúčastňujú na 
výučbe s deťmi v špeciálnej 
triede na vopred dohodnutý 
čas. Integrovaná výchova a 

vzdelávanie je prínosom pre 
obidve skupiny detí – deti 
sa učia pomáhať slabším ka-
marátom, prejavujú empatiu  
a na druhej strane deti s au-
tizmom sa učia napodobňo-
vaním svojich kamarátov ako 

nadviazať sociálny kontakt  
a sociálnu interakciu, komu-
nikovať, športovať, spoločne 
sa hrať. V tejto materskej ško-
le využívajú najmodernejšiu 
multistimulačnú metódu Sno- 
ezelen. Kvôli tomu tam zria-

Materská škola na Iľjušinovej ulici aj tento rok usporiadala pre deti, 
rodičov a hostí tzv. Modrý deň pri príležitosti Svetového dňa po-
vedomia o autizme. Cieľom modrého dňa bolo priblížiť širokej ve-
rejnosti ako vyzerá vzdelávanie v špeciálnych triedach a integrácia 
intaktných detí a detí s autizmom.

S P O L O Č N O S Ť

Titul Základná škola roka 
2015 si prevzala ZŠ Dudo-
va 2, ktorá ponúka atraktívny 
školský vzdelávací program 
pre žiakov aj ich zákonných 
zástupcov o čom svedčí ne-
ustále rastúci počet žiakov. Za 
posledných 5 rokov sa zvýšil 

riaditeľka Emília Šimková a jej 
zástupkyňa Iveta Štepanovská.

Cenu Najlepší pedagogický 
zamestnanec získali: Zuzana 
Skovajsová z MŠ Turnian-
ska, Ľudmila Šulová z MŠ 
Strečnianska, Judita Levická, 
vychovávateľka v ZŠ Dudo-
va 2, Alena Szepesiová zo ZŠ 
Pankúchova 4, Ingrid Trebu-
ňová, špeciálna pedagogička  
v ZŠ Gessayova 2. 

V kategórii Učiteľ, na kto-
rého sa nezabúda si ocenenia 
prevzali: Katarína Mazúrová, 
ktorá pracuje v MŠ Holíčska 
50, Oľg Čunderlíková, ktorá 
učila v ZŠ na Lysenkovej 64  
a Ingrid Mašlárová zo ZŠ 
Pankúchova 4.

Súčasťou slávnostného oce- 
ňovania bol aj kultúrny program, 
ktorý pripravila Základná ume-
lecká škola Jána Albrechta na 
Topoľčianskej. 

(tod), foto: archívAj tento rok petržalská samospráva ocenila najlepších pedago-
gických zamestnancov za ich významnú prácu, ľudský prístup a 
neochvejné odhodlanie sprístupniť nové vedomosti, otvárať nové 
obzory a upevňovať morálne zásady. Pri príležitosti osláv Dňa uči-
teľov si prevzali cenu aj nominanti na ocenenie Učiteľ, na ktorého 
sa nezabúda a najlepšia základná a materská škola. 

Ocenili pedagógov

počet jej žiakov o viac ako 22 
%. Dlhodobou prioritou školy 
je polytechnické vzdelávanie s 
osobitným zreteľom na zlep-
šovanie pracovných zručnosti 
žiakov. Okrem technických 
disciplín venuje veľkú starost-
livosť aj športovo talentova-
ným žiakom. Ocenenie si z rúk 
Jána Bučana prevzali riaditeľka  
Hana Závodná a zástupkyne 
riaditeľky Ľudovika Vyskočová 
a Daniela Beňová. 

Titul Materská škola roka 
2015 získala MŠ Pifflova 10, 
ktorá je zameraná na rozvíjanie 
návykov súvisiacich so zdra-
vým životným štýlom, na pod-
poru pohybovej aktivity, vytvá-
ranie správnych stravovacích 
návykov a celostné vzdelávanie 
osobnosti detí, má zriadenú 
triedu pre deti s poruchami vý-
živy celiakia, rôzne potravinové 
alergie a intoleranciu na laktó-
zu a diabetes. Titul si prevzali 

Slávnostné odovzdávanie 
ocenení otvoril 1. zástupca 

starostu Ján Bučan. Vo svojom 
príhovore vyzdvihol náročnú  
a tak prepotrebnú prácu peda-
gógov. Všetkým sa za ich celo-
ročné úsilie, trpezlivosť a aktív-
ny prístup poďakoval a zaželal 

im hlavne veľa zdravia a úspe-
chov nielen v profesionálnom, 
ale aj v osobnom živote. 

Mestská časť už po ôsmykrát 
udelila mimoriadne ocenenie 
starostu Vladimíra Bajana zá-
kladnej a materskej škole titul 
ŠKOLA ROKA. 
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JÁN POLÁK - vodoinštalá-

cie, údržba. Tel.: 0905 627 321  

KÚPIME byt v Petržalke, 

aj zadlžený. Tel.: 0917 708 319 

GLAZÚROVANIE VANÍ. 

Tel.: 0905 983 602

KÚPIM za najvyššie ceny 
obrazy od významných sloven-

ských, českých a iných maliarov, 

starožitný nábytok, hodiny, 

porcelán a iné. Platím okamžite. 

Tel.: 032/65 284 92, 

0905 409 972. E-mail:  

najvyssie.ceny@gmail.com

ZŠ I pre žiakov NKS Vlaste-

necké námestie č. 1 prij-
me do školskej kuchyne 

pomocnú silu. Informá-

cie na tel. č.: 02 6241 2998

Inzercia

Fitnessland, Rovniankova 15
www.  tness-land.sk 

Kombináciou infračerveného žiarenia 

a pohybu dochádza k rýchlejšiemu úbytku tukových 

zásob v tele. 30 minút tréningu na prístroji 

SUN 400XL sa vyrovná behu na 30 km. Infračervené 

žiarenie napomáha tiež k ošetreniu pokožky.

objednávky na tel. č.: 0915525462

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 17€

FOTOGRAFOVANIE
fotoateliér v Bratislave
svadby  deti  oslavy

0905 623 012 fotograf-svadba.sk

Súkromne, anonymne, 

aj znalecké posudky

www.dnatest.sk

Tel.:(02) 4524 1268

Prezentácia fotografií Nikoletty Fuska
Nikoletta Fuska je talentovanou 

fotografkou, ktorej práca 

sa sústredí hlavne na portréty 

(ne)obyčajných ženských od vedľa. 

Má v sebe schopnosť zachytiť 

prchavý moment krasy mladosti. 

V umeleckom i osobnom 

živote je perfekcionistkou, 

nezľakne sa žiadnej výzvy. 

Jej vystavené diela možno 

vzhliadnuť v KAFÉ LAMPY
na Černyševského 42 v Petržalke do 29. apríla 2016. 

PROJEKT: PARKING GERCENOVA 9/29 

 N Á V R H  N A  I N V E S T I Č N Ý  Z Á M E R

Investor ABZ Finance v spolupráci s mestsku časťou 
Bratislava 5 - Petržalka uvažuje o projekte 

PROJEKT GERCENOVA 9/29, ktorým vznikne 80 - 100 parkovacích 
miest v podzemnej garáži pod existujúcim ihriskom, 

pričom to ihrisko bude zrekonštruované pre dnešné potreby 
a záujmy športovcov.

SKUTOČNOSŤ DNES: 
v lokalite Gercenova 9/29 je 304 bytov a len 207 parko-

vacích miest na povrchu a autá parkujú nevhodne, 
vzájomne sa blokujú. 

Realizáciou PPG 9/29 vznikne stav 304 bytov a možno 
až 304 parkovacích miest. 

 
POZITÍVA PROJEKTU:

NEGATÍVA:

ZÁUJEMCOVIA, PROSÍM KOMUNIKUJTE 
na e-mail abz? nance@seznam.cz, 

alebo telefonicky +421 949 766 007, +420 737 255 299

www.bpcz.eu 

PPG 9/29



15. 4. 2016 • 5PETRŽALSKÉ NOVINY

paralyzovala Bratislavu 

Mesto už poskytuje 
služby aj elektronicky

Hlavné mesto Bratislava 

spustilo do prevádzky 

elektronické poskytovanie 

služieb. Na internetovej 

stránke www.esluzbyba.sk

si tak môžu obyvatelia 

Bratislavy podať žiadosť, 

vybaviť doklady, informo-

vať sa o rôznych službách 

či dokumentoch mesta 

a mestských častí, ale 

napríklad i zaplatiť daň za 

psa či nehnuteľnosť alebo 

prehlásiť si trvalý pobyt. 

Nový elektronický systém 

zabezpečuje 85 služieb, na 

využívanie niektorých z nich 

je však potrebný elektronic-

ký občiansky preukaz. Pro-

jekt elektronizácie služieb 

Bratislavy je hradený 

z eurofondov. 
 

Na projekte elektronizácie 
služieb spolupracuje hlavné 
mesto aj s mestskými časťa-
mi. Do systému zatiaľ však 
nie sú zapojené mestské časti 
Petržalka a Staré Mesto, ktoré 
nemajú ukončené verejné 
obstarávania. Obe sa pridajú 
do systému neskôr, od januára 
2017 však bude elektronizácia 
povinná. Z projektu bol vylúče-
ný Devín, mestská časť je totiž 
v nútenej správe, a tak nespĺňa 
podmienky pre čerpanie euro-
fondov, z ktorých je hradená aj 
elektronizácia služieb hlavné-
ho mesta. Elektronické služby 
hlavného mesta sú rozdelené 
do troch okruhov - informač-
né, oznamovacie a transakč-
né. V sekcii oznamovacích 
služieb nájdu ľudia pozvánky 
na rôzne podujatia či akcie, 
mesto ich bude informovať aj 
o aktuálnych opravách ciest. 
Tieto informácie sú prístupné 
všetkým. K prihláseniu do sek-
cie oznamovacích a transakč-
ných služieb je však už po-
trebný elektronický občiansky 
preukaz. Ten je potrebný v prí-
pade, keď si odpoveď vyžadu-
je právne záväzný dokument 
- rozhodnutia, stanoviská. Via-
ceré zrealizované elektronické 
služby, ako napríklad platenie 
daní, poplatkov, ohlasovania 
porúch a pod. použitie elek-
tronického občianskeho preu-
kazu nevyžadujú.

(SITA)
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stva týka, ešte nemám presný 
plán. To budem riešiť opera-
tívne. Buď manžel alebo moji 
skvelí svokrovci.

Je Petržalka, podľa vás, 
priateľská k mamičkám 
s kočíkom? Aké sú vaše skú-
senosti? 

 Zatiaľ je Magduš len v no-
siči, kočík máme v pivnici. 
Ale mám kamarátov, ktorí 
majú problémy s vysokými 
obrubníkmi, s parkovaním 
áut na chodníkoch, s niekto-
rými nástupišťami MHD. 
Aj vstup do škôl nemusí byť 
problémom len pre mamičky 
s kočíkom, ale napríklad aj pre 
deti a rodičov so zdravotným 
obmedzením. Predpokladaná 
odpoveď, prečo nie sú vcho-
dy bezbariérové – peniaze. 
Mojou snahou teda bude 
pozerať sa, či vynakladáme 
peniaze zodpovedne. K tomu 
smerovali aj moje posledné 
interpelácie. Ale veci sa, žiaľ, 
nedajú robiť všetky naraz, ale 
pomaličky, postupne. Verím, 
že sa dočkáme zlepšenia aj 
v tejto oblasti.
Ako prijali vaše kolegyne 
a kolegovia zo zastupiteľ-
stva, keď ste prišli na zasad-
nutie s bábätkom?

 Myslím si, že niektorí si to 
ani nevšimli. Aj preto, že Mag-
duš zamrnkala za ten čas asi 
dvakrát, bola fakt skvelá. Kole-
govia, ktorí si všimli môj sprie-
vod, reagovali láskavo, gratu-
lovali mi a obzerali si ju. Jedna 
kolegyňa mi dokonca priniesla 
darček pre bábo. Takže reakcie 
boli pozitívne, čo ma teší a je 
správne, bábätká, ale detičky 
všeobecne, potrebujú lásku 
a prijatie. Ako dospeláci.

Michaela Dobríková
 foto: Miro Košírer

Napriek tomu, že trvalo 
úmorných takmer sedem 

hodín, o pokojnom bábätku 
v nosiči vraj dokonca niektorí 
z poslancov ani netušili. My 
sme sa s 32-ročnou právnič-
kou, občianskou aktivistkou 
a maminou troch detí, rozprá-
vali o jej práci i tom, aká je Pe-
tržalka ústretová voči matkám 
malých detí.

Čo vás motivovalo kandido-
vať do miestneho zastupiteľ-
stva?

 Vnímam to ako pokračova-
nie záujmu o veci verejné a isté 
angažovanie sa. Naštartovala 
ma hrozba megakasína. Vtedy, 
v roku 2010, sme sa s manže-
lom a niekoľkomesačným die-
ťaťom – našou prvorodenou 
dcérou – pridali k aktivitám 
na stopnutie jeho výstavby. Aj 
v dnešnom zastupiteľstve je 
dôležité, aby nechýbal ani je-
den hlas pre dobré veci a tým 
hlasom chcem byť aj ja.

Akým oblastiam sa venujete? 
Je niečo čo sa vám podarilo z 
pozície poslankyne vyriešiť, 
na čo ste zvlášť pyšná?

 Nechcem znovu vyvolávať 
konfl ikt, ale za dôležité po-
kladám, že neprešla zmluva 
o parkovaní, lebo to, ako bola 
nastavená, som nepokladala 
za dobré. Veľmi ma tešilo, keď 
boli akceptované moje pripo-
mienky pri VZN o dotáciách. 
Mojím cieľom bolo vniesť do 
rozhodovania viac racionality, 
menej emotívnosti a tým aj 
transparentnosti. 
Čo vás najviac prekvapilo na 

práci poslankyne, na čo ste 
neboli pripravená?

 Že sa niektorí kolegovia 
cítia dotknutí normálne polo-
ženými otázkami. Aj na to, že 
na zastupiteľstve už de facto 
nie je veľmi priestor na úpra-
vu materiálov.

Rokovania zastupiteľstva tr-
vajú niekedy aj viac ako 6 
hodín bez dlhšej prestávky, 
vy ste ich absolvovali počas 
celého tehotenstva. Bolo to 
bez problémov?

 Tak, v rámci možností. 
Trošku s opuchnutými noha-
mi, ale inak dobre. Našťastie, 
tehotenstvá mávam skoro 
úplne bezproblémové. 

Na marcové miestne zastu-
piteľstvo ste už prišli s bá-
bätkom v nosiči, ako ste to 
zvládali a ako to zvládala 
Magdalénka?

 Podarilo sa nám prísť včas 
a teda sa pripraviť – napapať 
sa, uspať. Magdalénka mala 
necelé tri mesiace a to viete, 
čo také bábo robí, čo potre-
buje. Zvládla to výborne, len 
stačilo včas reagovať na jej 
potreby. Bola som rada, že 
vždy, keď som sa potrebova-
la prihlásiť do diskusie, bola 
práve v pohode. Náročný bol 
skôr vydýchaný vzduch a tep-
lo v sále, ktoré má tendenciu 
ju budiť. Ale po mojej prosbe 
sa priebežne zapínala klíma.

Máte možnosť niekde v blíz-
kosti kongresovej sály dieťa 
nakŕmiť a prebaliť?

 Prebaliť tak improvizova-

ne, na pulte v šatni, napríklad. 
Kŕmili sme sa v sále, snažila 
som sa, aby to bolo diskrétne, 
dúfam, že to nikoho zvlášť ne-
vyrušovalo.

Ako budete riešiť situáciu, 
keď bude vaše dieťatko na 
rokovaní nepokojné a nebu-
dete ho vedieť utíšiť?

 Samozrejme, vyjdem von 
zo sály a skúsim ho upokojiť 
tak, aby sme sa mohli vrátiť. 
Keby to ale bolo práve v čase 
nejakého dôležitého hlasova-
nia, asi budú kolegovia musieť 
prežiť aj bábätkovský plač. Ale 
hlasovanie býva, našťastie, 
rýchle.

Do akého veku dieťaťa, pod-
ľa vášho názoru, budete ve-
dieť „zasadať“ spoločne?

 Myslím, že ešte jedno 
zastupiteľstvo spolu dáme, 
potom predpokladám, že už 
bude Magduš radostne bľa-
botať a to by rušilo. Na komi-
sie ju však skúsim brávať i po 
lete. Potom, čo sa zastupiteľ-

Malú
Magdalénku 
poslanci 
nerušili
Prvé tohtoročné petržalské 
zastupiteľstvo bolo výnimočné 
tým, že ho celé absolvovala 
sotva trojmesačná Magdalénka, 
dcérka poslankyne Miroslavy 
Makovníkovej Mosnej.
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administratívnych budov. Ne-
mecké vojská napriek vedo-
miu, že budú nútené ustúpiť, 
nechceli vydať slovenskú met-
ropolu bez boja. Z priestoru 
južne od Dunaja prisunuli nové 
útvary 96., 711. a 23. pešej diví-
zie. Zo záloh 8. armády zaujali 
43. a 153. divízia a 27. maďar-
ská divízia obranné postavenie 
na východných svahoch Ma-
lých Karpát. 

Petržalka bola oslobodená 
5. 4. 1945 vojskami II. Ukra-
jinského frontu, ktorí zaútočili                  
od Rusoviec delostreleckou a 
raketovou paľbou na opevne-

Už 71 rokov si pripomíname 4. apríla ako 
dátum, kedy sa v Bratislave skončila druhá  
svetová vojna. Pietna spomienka s aktom 
kladenia vencov sa konala pri Pomníku  
víťazstva na Námestí Eugena Suchoňa. 

Obnovili tradíciu

Bratislava 
si pripomenula 
koniec vojny

nie Petržalky a následne začali 
ústupové boje. Sovietska armá-
da začala opevnenie Petržalky 
obkľučovať a zároveň zajala 
približne 500 nemeckých vo-
jakov.

Miroslav Košírer 

foto: autor

Bratislava sa pred 71 rokmi 
zbavila nacistov, v boji o 

naše mesto zomrelo vyše ti-
síc ľudí, 742 sovietskych, 470 
nemeckých a maďarských vo-
jakov a 121 civilistov. Počas 
bojov zhorelo a bolo poškode-
ných viacero budov, ale oproti 
iným zničeným mestám ne-
boli tieto škody také výrazné.  
Koncom marca 1945 mesto 
vo veľkej miere opúšťali proti-
fašistickí príslušníci Hlinkovej 
gardy a Hlinkovej slovenskej 
ľudovej strany. Pronemecká 
vládna reprezentácia vojnovej 
Slovenskej republiky  sa spolu 

s prezidentom Jozefom Tisom 
a úradmi presídlila do Holíča a 
neskôr utiekla do Rakúska.  

V prvých aprílových dňoch 
roku 1945 sa prestalo pracovať 
v úradoch  a vo fabrikách. Ne-
fungovala mestská hromadná 
doprava a 2. apríla toho roku 
zostalo mesto bez dodávok 
elektriny a plynu. Dunenie 
kanónov avizovalo blížiaci sa 
front. Fašistické vojská vyra-
bovali významnejšie továrne, 
zničili most Milana Rastislava 
Štefánika na mieste, kde ne-
skôr Červená armáda postavila 
Starý most. Podpálili niekoľko 
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Žiaci a pedagógovia zo ZŠ 
Dudova 2  minulý rok, ako 

prví v Petržalke,  obnovili  tradí-
ciu vynášania Moreny. Dôvod, 
prečo sme sa tak rozhodli, ne-
bola iba snaha zachovať (ob-
noviť) tradície, ale aj „vtiahnuť“  
do kultúrnych zvykov, ktoré 
boli na Slovensku,  čo najviac 
(nielen) mladých ľudí. Vlani 
sme vytvorili iba  jednu (skú-
šobnú) Morenu. Tento rok sme 
sa rozhodli rozšíriť našu tvorbu 
o ďalšiu postavu (nielen) slo-
venského jarného zvykoslovia, 
Ďasa – Deda, pretože na Slo-
vensku neupaľovali/netopili 

skou ulicou, kde sme pri dodrža-
ní predpisov a nariadení najskôr 
„upálili a potom aj utopili“ sym-
boly zimy za početnej diváckej 
kulisy nielen žiakov našej školy, 
ale aj pozvaných predškolákov 
z Materskej školy Bradáčova a 
okoloidúcich. Na vodnú plo-
chu nedopadli žiadne výrazné 
zvyšky oboch makiet, lebo boli 

ako symbol odchádzajúcej 
zimy iba (starú/zlú) Morenu, ale 
v niektorých lokalitách aj (sta-
rého/zlého) Ďasa (Deda). Preto 
sme sa rozhodli, že obnovíme 
aj skoro zabudnutú tradíciu vy-
nášania Ďasa  na Slovensku.
Dňa 17. marca sme vyrazili zo 
školy „na potulky“   po Petržal-
ke spolu s Morenou a Ďasom. 
Navštívili sme priestory pred 
kaplnkou pri dostihovej dráhe, 
pontónový most, pokračovali 
sme  cez „mŕtve“ rameno Du-
naja, popred miestny úrad a pu- 
tovanie sme zakončili na moste 
medzi Topoľčianskou a Tematín-

priviazané kovovým drôtom. To, 
čo zostalo, sme potom uložili do 
kontajnerov na odpad. Keď sa  
diváci rozišli, tak  žiaci druhého 
stupňa ešte pridali ruku k dielu 
a trochu upratali okolie mosta, 
hoci my sme sa o jeho znečiste-
nie nazaslúžili. 

Ľuboš Paller                       

foto: Martina Moučková

Na pietnom akte 
sa zúčastnili okrem 
predstaviteľov bratislavskej 
samosprávy aj prezident SR 
Andrej Kiska, 
zástupcovia vlády SR 
a predstavitelia 
diplomatických misií 
akreditovaných v SR 
so sídlom v Bratislave.

Za Petržalku sa na pietnom 
akte kladenia vencov 
k Pomníku víťazstva
zúčastnil zástupca starostu 
Michal Radosa.
(na fotografii vpravo hore)

Ponúkame Vám:

Záleží nám na tom, 
aby ste mali LACNÉ 

a zároveň DOBRÉ okuliare.

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

tel: 02/62 31 72 22

Tešíme sa na vaše

podnety, návrhy, 
reakcie

email: 

petrzalskenoviny@gmail.com
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S témou bilbordy sme oslovi-
li aj Stavebný úrad mestskej časti 
Petržalka.

Čo je to bilbord a aký by mal 
byť postup pri jeho legálnom 
vybudovaní?

 Reklamné stavby sú stav-
by, ktoré spĺňajú podmienky  
§ 43 ods. 2 stavebného zákona. 
K žiadosti o ich povolenie mu-
sí stavebník predložiť doklady 
a dokumentáciu rovnako ako  
k akejkoľvek inej stavbe, ktorú 
stavebný úrad povoľuje. 

Dôležitý je vzťah k pozemku, 
ktorý stavebník musí preukázať. 
No ani na svojom pozemku sta-
vebník nemôže svojvoľne a bez 
povolenia úradu reklamnú stav-
bu vybudovať. Treba si však uve-
domiť, že bilbord je iba jedným 
z mnohých typov často používa-
ných reklamných stavieb. Exis-
tuje aj bigbord, megabord, mi-
nibord, rôzne citylighty, svetelné 
boxy, reklamy s LED obrazovka-
mi, z betónových skruží, rôzne 
priestorové, najčastejšie trojbo-
ké konštrukcie, bannery....

Aké zmeny legislatívy by po-
mohli regulovať výstavbu re-
klamných zariadení?

 Pozitívnu legislatívnu zmenu 
na elimináciu uskutočňovania 

„Proces pasportizácie bol nároč-

ný. Tri mesiace trvalo, kým sa 

nafotili všetky reklamné zariade-

nia. Momentálne musia pracov-

níci magistrátu všetky skontro-

lovať v katastrálnych mapách a 

porovnať ich s nájomnými zmlu-

vami,“ uviedlo hlavné mesto.
Mnoho z týchto reklamných 

zariadení je však nelegálnych. 
Podľa vyjadrenia primátora Iva 
Nesrovnala už zhruba 50 takých-
to zariadení je na stavebných 
úradoch jednotlivých mestských 
častí, ktoré majú rozhodnúť o 
ich odstránení. Primátor pritom 
potvrdil, že s odstraňovaním bil-
bordov na súkromných pozem-
koch je to zložitejšie a prijal by 
od poslancov Národnej rady SR 
zmenu stavebného a cestného 
zákona tak, aby odstraňovanie 
nelegálnych reklamných plôch 
bolo jednoduchšie. 

Aktívna je aj naša mestská 
časť. Väčšina bilbordov v Petr-
žalke sa nachádza na pozem-
koch, ktoré patria buď mestu 
alebo súkromným osobám. Na-
priek tomu sa podarilo vyroko-
vať s reklamnou spoločnosťou 
BigMedia, aby dobrovoľne a bez 
zdĺhavého procesu odstránila 
viaceré bilbordy, aj bez ďalšieho 
konania zo strany mestskej časti 
či stavebného úradu. 

Čo očakávate od mesta, akým 
spôsobom by mohlo pomôcť 
odstraňovať vizuálny smog? 

 Zo strany hlavného mesta 
by sme uvítali aktívnejší prístup  
k správe svojho majetku, naj-
mä pozemkov a ich priebežného 
monitoringu. Vlastník pozemku 
má možnosť ohlásiť stavebnému 
úradu reklamné stavby - „ohlá-
senie odstránenia reklamnej 
stavby,“ ktoré stavebník uskutoč-
nil bez vzťahu k pozemku (a po-
volenia stavebného úradu) a na 
základe tohto ohlásenia staveb-
ný úrad vydá vlastníkovi pozem-
ku súhlas s odstránením takejto 
stavby na náklady jej vlastníka.

Ďalším krokom je uzavretie 
nájomných zmlúv k žiadostiam 
o nájom pozemkov pre reklam-
né stavby, ktoré mesto už dlho-
dobo eviduje. Podľa materiálov, 
ktoré má stavebný úrad v kona-
ní, nájomné zmluvy boli uzav-
reté na dobu do rokov 2007 až 
2008.

Pre konanie stavebného úra-
du v konaniach pre posúdenie 
reklamnej stavby a vhodnosti 
jej umiestnenia v území by po-
mohlo aj dopracovanie Územné-
ho plánu hlavného mesta, ktorý 
to momentálne nerieši.

(rn)
foto: archív PN

V Bratislave je 9 600 bilbordov

veci jej odstránenia jednoduch-
šie a rýchlejšie ako to bolo v mi-
nulosti.

Zmena nastala aj v tom, že 
rôzne reklamné tabule a ban-
nery bez vlastnej konštrukcie, 
ktoré nespĺňajú podmienky re-
klamnej stavby už stavebný úrad 
nerieši, ale ich počet je veľký  
a touto problematikou „zamo-
renia“ reklamami je potrebné sa 
zaoberať.

Bratislava spočítala, koľko bilbordov sa nachádza na území hlavného mesta. Ako vyplýva 
z pasportu, ktorý dal vypracovať magistrát, v meste je 9 600 reklamných plôch väčších 
ako tri metre štvorcové. Mesto uviedlo, že za obdobie rokov 2015 a 2016 sa ich počet 
zníži o tisíc.

reklamných stavieb bez povole-
nia stavebného úradu obsahu-
je stavebný zákon od 2. januára 
2015. Tzv. čierne reklamné stav-
by, ktoré boli vybudované po 
tomto dátume, už nie je možné 
dodatočne legalizovať.

Ďalšia pozitívna zmena je, že 
stavebný úrad môže na základe 
„ohlásenia odstránenia reklam-
nej stavby“ – podaného v súlade 
so stavebným zákonom konať vo 
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Ak chcete vidieť predstavenie Najstaršie remeslo v divadle Nová 
scéna, stačí, ak správne odpoviete na otázku:
Je v Petržalke zariadenie, kde sa prevádzkuje najstaršie remeslo?
Svoje odpovede posielajte do 22. apríla na adresu: 
sutazimspn@gmail.com

Na výhercov čakajú 4 lístky.

Chcete ísť do divadla?

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

WWW.LAKOMIKA.SK | FACEBOOK.COM/LAKOMIKA

MICHALSKÁ 5, 810 01 BRATISLAVA

aprìl 2016

VSTUPENKY: WWW.TICKETPORTAL.SK
PREDSTAVENIA ZACÍNAJÚ O 19:30 

» 1.  ENGLISH DVOJKA  
- NOVÁ KRV   

Štefan Martinovič, Renáta Ryníková, Peter Brajerčík,  
Tomáš Palonder, Marcel Nemec, Miroslav Málek,  

Igor Rattaj, Lukáš Dóza

» 2.  ENGLISH DVOJKA  
- NOVÁ KRV  

» 3.  ENGLISH DVOJKA  
- NOVÁ KRV  

» 5.  JEDEN ZA VŠETKÝCH,  
VŠETCI DO NEBA    

Účinkujú: Kristína Turjanová / Renáta Ryníková,  
Júlia Horváthová, Štefan Martinovič,  

Tomáš Palonder, Miroslav Málek

» 6.  BOHYŇA VO VANI   
Účinkujú: Peter Brajerčík,  

Štefan Martinovič, Renáta Ryníková

» 7.  KAM CHODÍ  
OSCAR WILDE  

NA VEČERU   
Účinkujú: Michaela Čobejová, Štefan Martinovič,  

Daniela Mackovičová, Lukáš Dóza

» 8.  NAVŽDY ALEBO  
NIKDY   

Účinkujú: Zuzana Vačková,  
Elena Podzámska, Marcel Nemec

» 11.  DOBRODRUŽSTVÁ  
DONA DUŠANA   
Účinkujú: Zuzana Vačková, Karin Haydu,  

Tomáš Palonder, Štefan Martinovič

» 12.  SHARON STONE,  
LET ME GO!     

Účinkujú: Ivo Ladižinský, Jerry Szabo, Štefan  
Martinovič, Sveťa Janišová / Elena Podzámska

» 13.  ENGLISH DVOJKA  
- NOVÁ KRV    

» 14.  BOHYŇA VO VANI  

» 15.  NAVŽDY ALEBO NIKDY

Dunajské luhy majú 20 po krásnej prírode dunajských 

luhov. Národný park Dunajské 

luhy je európskym unikátom, 

lebo v dnešnej dobe je priam 

nemožné, aby sa podarilo za-

chovať taký kus prírody medzi 

dvoma veľkými mestami akými 

sú Bratislava a Viedeň. Národ-

ný park so svojím fantastickým 

svetom zvierat a rastlín ponú-

ka nezabudnuteľné zážitky pri 

pozorovaní prírody a pozý-

ke centrum národného parku 

v obci Orth an der Donau. Od-

tiaľ sa môžete vydať na potulky 

sa môžu hostia zoznámiť na 

multimediálnej výstave v zám-

ku Schloss Orth (len 35 km od 

Bratislavy): „DonAUräume“ (je 

aj v slovenčine). Prezentuje ná-

rodný park od jeho vzniku až 

po súčasnosť.

Viac informácií nájdete na:

www.donauauen.at 

a www.kamkam.eu

(vs)

va na prechádzky so sprievod-

com (k dispozícii sú aj sloven-

skí sprievodcovia a informačné 

tabule v slovenskom jazyku). 

V dunajských luhoch má svoje 

miesto vyše 700 druhov rastlín, 

viac ako 30 cicavcov a 100 mo-

čiarnych vtákov, osem plazov 

a 13 druhov obojživelníkov, ti-

síce malých druhov hmyzu, ako 

aj 50 druhov rýb. S fascinujú-

cim svetom dunajských luhov 

Kúsok za hranicami Slovenska, medzi Bratisla-
vou a Viedňou sa rozprestiera v Európe jedineč-
ná chránená oblasť lužných lesov – Národný 
park Dunajské luhy (Donau-Auen), ktorý v tejto 

sezóne oslavuje 20 rokov.  

Vstupnou bránou do luž-

ných lesov je zámok 

Schloss Orth – Návštevníc-

Kto vyhral? V našej súťaži o lístky na zaujímavé kultúrne podujatia sme vyžrebovali týchto Petržalčanov:

  2 lístky na predstavenie Bohyňa vo vani do divadla LaKomika – Jozef Novák
  po 2 lístky na vystúpenie majstrov Sahaolinu – Vladimír Nemec a Tatiana Kovalčíková
  2 lístky na koncert Paľa Haberu – Danica velebná
-  po 2 lístky na koncert Lucie Bílej – Lukáš Bíro a Martina Šuláková 
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Spievanky, spievanky, kdeže ste sa 
vzali? Či ste spadli z neba, či ste rástli v 
háji? Z neba sme nespadli, v háji sme 
nerástli, ale nás mládenci a dievčence 
našli. Ej bisťu, rúče dievky a šuhajci to 
musia sedieť za vrchstolom, čo nám 
linkujú povinné kvóty aj do muziky! 

Múdri a pamätliví dozaista tiež 
budú, veď už dávnejšie sme si pri 
iných príležitostiach riekli, že na Slo-
vensku po slovensky a nikdy inak. 
Práve preto sa celá naša domovina 
hrdí towermi, rivermi, pubmi a iný-
mi, materinskej reči blízkymi, pome-
novaniami či inojazyčnými názvami 
slovenských spoločností. Bez seba- 
irónie treba však povedať, že priorita 
jazyka spojená s vlastnou národnou a 
štátnou identitou je o niečom inom, 
nie o právnej norme ustanovujúcej 
napríklad aj percento (!) slovenských 
pesničiek odvysielaných našimi mé-
diami. Povedané ale nepotláča do 
úzadia fakt, že aj hudba je dnes v pr-
vom rade o peniazoch a lobingu. Tá 
slovenská nemá veľké možnosti byť 
vysielaná inde než v slovenských rá- 
diách. Otázku prečo, nechajme bo-
kom. A tak percentám vysielanej 
muziky domácej proveniencie treba 
niečo pridať a pokiaľ možno, tak kaž-
dý rok. Nech to stojí čo to stojí. 

I stane sa, ak sa už nestalo, že me-
nej počúvateľné skladby, ktoré by sa 
za iných okolností ani s prižmúrením 
oboch očí nedostali na playlist, sa sta-
nú vyháňačmi skalných. Podobne je 
to s viac či menej žiadanými skladba-
mi, ktoré sa na úkor tých slabších sta-
nú pre rádiá magnetom na podržanie 
si sledovanosti. No aj v tomto prípade 
platí jednoznačná hranica, za ktorú 
prejsť znamená riskovať zmenu zisku 
na stratu. Dopadnú ako ten prísloveč-
ný rezeň po troch dňoch prejedania 
sa. Vysielatelia, ktorí prejavili nespo-
kojnosť s opatreniami a  ktorých je  
z pochopiteľných dôvodov neúre-
kom, vraj deklarovali dodržanie záko-
na. Zároveň však takmer dvadsiatka  
z nich požiadala o výnimku, čo je už  
z pohľadu deklarovaného takpove-
diac schizofrenické. Asi budeme mať 
samé výnimočné rádiá. 

Tak si myslím, že keď je možné 
nalinkovať, čo sa musí z reprodukto-
ra ozývať, nemal by byť ani problém  
z televíznych obrazoviek odstrániť 
odpad, ktorého jediným prínosom je 
vymývanie mozgov. Alebo to všetko, 
a nielen s chaosom vo vysielaní, nie-
komu vyhovuje?

Jaroslav Gründler

 Tak si myslím O šťastí a sebaovládaní

Čo nám dnes najviac 
chýba? Každému nie-

čo iné, no mne sa vidí, že 
povinné čítanie. Napríklad 
Pasternakovho Doktora Ži-
vaga. Obedovali sme včera a 
debatovali o tej spravodlivej, 
rozhnevanej osobe s očami 
zúženými nenávisťou, čo na 
nás mraučí z kanálov tv. Veď 
to je Paša Pavlovič Antipov 
z onoho slávneho romá-
nu! Ten, čo naprával svet! 
Na začiatku je študentom 
s okuliarikmi, takými leno-
novkami, opantal svojou 
odhodlanou povahou Laru, 

vystrelil na skazeného Ko-
marovského, chcel ho zabiť 
za jeho podlosť, a potom, v 
revolúcii, sa zmenil na ta-
jomného Strelnikova. „Ší-
ril“ ohnivú spravodlivosť 
skrz svoju nenávisť. Hotový 
Igor, tento ruský revolučný 
komunista. Už nám zostáva 
iba veriť, že tu nikto nevy-
strelí z Aurory, aby mohol 
náš spravodlivý vziať spra-
vodlivosť do svojich rúk.

Ono sa to možno nezdá, 
ale ten jed, vypúšťaný všet-
kými kanálmi, sa nám do-
stáva do žíl. A prepukne v 

celkom nečakaných a banál-
nych chvíľach.
Obzerám si na trhu banány.
„Môžete mi dať tieto tri?“
„Nie,“ a podáva mi iné.
„Ale tu je jeden prasknutý...“
„Budete jesť šupu?!“
„Nie, ale nechcem jesť špi-
nu.“
„Čo?!“
„No, viete čo, tak ďakujem, 
nechcem...“
„Chvalabohu!“

Na druhom trhu si vybe-
rám z pohára od zaváranín 
narcisy.
„Nechajte tie kvety!“

„Prečo? Veď si ich chcem 
kúpiť.“

„Nechajte to tak! Predavač 
si odskočil a ja za neho ne-
budem robiť.“ 

Svoju vlasť síce nevyme-
ním za nič na svete, ale tú 
spoločnú západnú hodnotu 
- zdvorilosť - by som ko-
nečne rada zažila aj doma.

Vo východoázijskom brah- 
manizme sa napríklad šťas-
tie kvalifikuje ako výsledok 
sebaovládania. Čím viac sa 
dokážem ovládať, tým menší 
vzťah mám k svojmu život-
nému priestoru a víťazím 
nad sebou. Som brahmanist-
ka. A som tu sama?

Gabriela Rothmayerová

Pesničky naše 
slovenské 

Nájomné byty na Slovensku

Vždy ma v PN zaujmú fundované, trefné a 
aktuálne články Rudolfa Galla. Naposledy to 

bola téma – nájomné byty, ktoré sa týkajú predo-
všetkým mladých ľudí. Je zaujímavé, že napríklad 
v susednom Rakúsku, ktoré pokladáme za vzor, je 
poriadok, čistota, fungujú služby, ale aj kontrola 
a tresty. Vo Viedni je viac ako 60 % nájomných 
bytov.

Ak berieme do úvahy, že v súčasnosti naši 
mladí ľudia sú nútení ísť za prácou nielen z vý-
chodného Slovenska do Bratislavy, Čiech, ale 
napr. do Rakúska, Nemecka, najmä do Veľkej 
Británie, tak by bolo dobre zvážiť: mám si vša-
de, kde dostanem prácu kúpiť byt, dom? Za čo 
si to mám kúpiť, keď len začínam? Mám si vziať 
hypotéku a riskovať napr. mladú rodinu? Veď asi 
1/4 obyvateľov na Slovensku sú dlžníci a exekú-
cia je možnou realitou, ak napr. človek stratí prá-
cu. Môže kúpiť byt, alebo platiť nájom, keď ešte 
nemá zázemie?

Chcela by som rozšíriť realitu kúpy alebo náj-
mu bytov o starších ľudí, dôchodcov, ktorých 
pribúda. Starší ľudia majú pravdepodobne ro-
dinu, ktorú majú radi, najmä vnukov a chcú im 
niečo dať. Načo čakať na smrť týchto ľudí, keď 
oni môžu za života darovať alebo predať svoj byt, 
dom a rozdeliť sa, nezaťažovať rodinu dedičským 
konaním. Je oveľa jednoduchšie pre dôchodcu 
podeliť sa o majetok a dožiť v nájomnom byte, 
kde nemá povinnosť starať sa o záhradu, keď už 
nevládze, ale najmä nemá povinnosť investovať, 
ale pokojne sa venovať rodine, svojim koníčkom, 
priateľom a všímať si okolie, ktoré aj vďaka jeho 
postoju môže byť krajšie. Toto dokáže aj zo svoj-
ho dôchodku.

Tradícia na Slovensku je ale iná: Chceme mať 
za každú cenu svoje vlastníctvo. Samozrejme, 
také Rakúsko malo od II. svetovej vojny viac času 
na zmenu názoru a postoja k vlastníctvu. Takže 
naše prispôsobenie sa novým realitám má ešte 
šancu.

Mária Nemešová

Napísali ste nám
Nebezpečná 
cesta do školy

Takú rizikovú cestu do 
školy, akú absolvujú 

niektoré petržalské deti, len 
tak ľahko nenájdete. Školáci 
a občas aj ich rodičia pre-
chádzajú cez mimoriadne 
nebezpečný železničný uzol,   
ktorý je v 90-stupňovej zá-
krute. Jednu trasu cez koľaje 
používajú z Röntgenovej uli-
ce  pravdepodobne do ZŠ  na 
Macharovej  ulici a druhú od 
digitálneho centra  zrejme do 
tej istej školy. Na výber síce 
majú aj bezpečnejší priechod 
a to obchádzkou približne tri 
kilometre  cez podchod na  
Železničnej stanici Petržalka. 
Druhá možnosť je ísť na nad-
jazd na Rusovskej ceste nad 
Panónskou cestou. 

Takmer každé ráno po sied-
mej je pred koľajiskom pomer-
ne rušno. Žiaci sa presúvajú 
do približne šesťsto metrov 
vzdialenej školy cez  Pifflovu 
na Macharovu a dospelí zase 
do práce na zástavku MHD na 
nadjazd nad Panónskou cestou 
. Keď sa im už podarí prísť od 
panelákov úzkym chodníkom 
pri kotolni, prichádza rad na 
najrizikovejší okamih. Chodec 
môže urobiť, len jedno, vstúpiť 
pomaly na koľajisko a dúfať, že 
sa spoza zákruty neblíži žiadny 
vlak. To urobilo počas nášho 
sledovania približne 6 detí a 
štyria dospelí. Nezáleží im na 
živote? 

Miroslav Košírer

foto: autor
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Festival kvetov a záhrad

v škole

„V
šetci naši učitelia z pr-
vého stupňa sa na zápis 

veľmi zodpovedne pripravo-
vali. Rodičom sme sa snaži-
li dať čo najviac informácií 
o výchovno-vzdelávacom 
procese a o aktivitách našej 
školy. K tomu, aby deti boli 

smelšie, pomohli aj pani ria-
diteľky z MŠ Macharova a 
MŠ Piffl  ova,“ povedala Mag-
daléna Benková, riaditeľka 
ZŠ na Černyševského ulici.

„Rodičia sa zaujímali aj 
o profi láciu školy, predovšet-
kým o špeciálne triedy pre 

zdravotne oslabené deti. 
Majú osobitný program, 
zameraný na zlepšenie ve-
rejného zdravia, prevenciu 
pred civilizačnými choroba-
mi a posilňovanie zdravého 
životného štýlu žiakov.

Žiaci s poruchami výživy 
tam majú možnosť  stra-
vovať sa podľa ich potrieb. 
Diétna strava je v školskej 
jedálni zostavená tak, aby 
boli splnené požiadavky 
správnej výživy detí s into-
leranciou na niektoré zložky 
stravy,“ pridáva svoje skúse-
nosti zo zápisu poslankyňa 
Ivana Antošová.

V týchto triedach  vyu-
čujú väčšinou špeciálni pe-
dagógovia. Všetky aktivity, 
metódy a postupy rešpek-
tujú aktuálny zdravotný 
stav, vzdelávacie možnosti 
a schopnosti žiaka chorého 
a zdravotne oslabeného.

„Chcem sa veľmi pekne 
poďakovať všetkým uči-
teľom v Petržalke za ich 
výnimočnú prácu. Oso-
bitne ďakujem učiteľom 
a riaditeľke v ZŠ na Černy-
ševského ulici za pozitívny 
a hlavne ľudský prístup k 
deťom, ktoré majú zdravot-
ný problém,“ dodala Ivana 
Antošová.

(sv), foto: (an)

Prvý raz

„Veľkáči“ škôlkari sa začiatkom apríla zoznamovali s úplne novým 
prostredím. Do škôl, kam začnú chodiť od septembra, prišli trochu 
nesmelí, ale o to zvedavejší. Zápis do školy je jedným z prvých 
dôležitých medzníkov v živote detí.

  

V Technopole sa usku-
točnila časť skúšky 
dospelosti - praktická 
maturita tried V. B a IV. 
Am z Hotelovej akadémie 
Mikovíniho. Témou tejto 
praktickej maturity bol 
Samit partnerov školy, 
na ktorý boli pozvaní 
riaditelia a manažéri 
všetkých prestížnych 
hotelov, s ktorými škola 
spolupracuje. 

Tieto dve triedy ukázali hos-
ťom svoje zručnosti, ktoré 
nadobudli počas štúdia či 
počas odbornej praxe v rôz-
nych prestížnych hoteloch 
v Bratislave, ale napríklad aj 
v Tatrách či v zahraničí. Prie-
beh večera bol zorganizova-
ný ako slávnostná recepcia 
so zaujímavým programom 
a množstvom dobrého je-
dla, ktoré tiež pripravili štu-
denti. Touto recepciou vy-
jadrila Hotelová akadémia 
Mikovíniho poďakovanie za 
poskytnutú dlhoročnú spo-
luprácu.                         (red)

Prípravný 
ročník na 
Žehrianskej
Riaditeľstvo Špeciálnej zá-
kladnej školy s materskou 
školou na Žehrianskej ulici 
v Petržalke oznamuje, že v 
školskom roku 2016/2017 
sa v škole otvárajú triedy 
prípravného ročníka. Sú 
určené pre deti s odkla-
dom školskej dochádzky. 
Zároveň pozývame rodičov 
týchto detí na Deň otvore-
ných dverí spojený s ukáž-
kou vyučovacej hodiny v 
prípravnom ročníku. DOD 
sa uskutoční vo stredu  27. 
apríla, v čase od 10.00 do 
12.00 h. Tím pedagogických 
pracovníkov školy a pracov-
níkov CŠPP vám ochotne 
poradí a odpovie na vaše 
otázky.

Bližšie informácie o ško-
le nájdete na web školy 
www.szszehrianska.sk.

(red)

Samit 
partnerov

Opäť nám rozkvitli marhule
Petržalka bola samostatnou obcou, až do roku 
1946, keď sa ofi ciálne stala súčasťou Bratislavy. 
Vtedy mala mestská časť 106 ulíc. Na nich stálo 
asi 1 800 rodinných domov, ktoré boli domo-
vom pre 15-tisíc ľudí. O štyri desiatky rokov na 
území, ktoré dovtedy okrem skromných príbyt-
kov tvorili prevažne záhrady a marhuľové sady, 
postavili 34-tisíc bytov pre stotisíc obyvateľov. 

V knihe Jaroslava Gusta-
f íka Spomienky Starope-

tržalčana, ktorú v roku 2000
vydala mestská časť Bratisla-
va-Petržalka, spomína autor 
na marhuľové sady takto: 
„Záhrady a ovocné sady Pe-
tržalčanov oplývali boha-
tosťou odrôd ovocia. Medzi 
všetkými druhmi dominova-
la kráľovná – marhuľovník. 
Veľkoplošne, v extravilánovej 
južnej časti chotára i v prí-
domových záhradách, sa pes-

tovali predovšetkým sorty 
Kecskemét a Wachauer. Prvá 
pôvodom maďarská, druhá 
dolnorakúska. Najobľúbenej-
šia petržalská sorta ananás-
ka, so šťavnatou aromatickou 
dužinou, bola najvyhľadáva-
nejšia aj fajnšmekrami z oko-
lia, ba až z českých krajín.“ 

Na pripomenutie si tejto 
doby a pre mnohých aj vôní z 
detstva vysadila vlani na Šro-
bárovom námestí samospráva 
14 marhuľových stromov, kto-

ré práve zakvitli. Stromy od-
rody Veľkopavlovická, ktorá 
je v súčasnosti z ponúkaných 
odrôd najvhodnejšia – je 
veľkoplodá, marhule dozrie-
vajú v júli a je najodolnejšia. 
„Ak odolajú marhule vanda-
lom, plánujeme na jeseň vy-
sadiť ďalšie,“ dodal starosta 
Vladimír Bajan, ktorého ne-
milo prekvapilo, že niektoré 
stromy už majú olámané 
spodné halúzky.             (tod)
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Sami proti sebe?!

V Ý S TAV B A

Po nijakej zime prišla konečne nejaká jar. Je teplá, príjemná, 
príťažlivá. Nastavuje nás na lepšiu náladu, čistejšiu myseľ, 
ba čo nás ešte včera ťažilo, pripadalo až nezmyselné, dnes 
akoby vzlietlo a dostalo svoj zmysel. To bude asi slnkom, že? 
Ťahá nás na prechádzky, túry, na bicykle, do zelene, k vode. 
Vidíme, vnímame a snívame - až do reality: A to je čo, čo tu 
bude, čo pribudne? Dnes rozkopané, rozrobené, rozostava-
né...  Veľa otázok, málo známeho. Nuž, poďme, prejdime sa 
jarnou Petržalkou. Kde vyrastie, ako opeknie, v čom ozvlášt-
nie, lebo zasa bude iná v niečom, nastálo však - našou.   

Rastieme...

V spojení Dolnozemskej a Panónskej 

cesty na Lúkach VIII sa buduje kruhová 

križovatka ako dôležitá dopravná tepna 

pre južnú časť Petržalky. 

Slnečnice, zóna Mesto
Lúky VIII

Slnečnice, zóna Viladomy
Lúky VIII
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Dvojstranu pripravil Rudolf Gallo, foto: autor, vizuály a texty k projektom: developeri

Petržalka City II.
Dvory III

Hájpark, 2. etapa
Starý háj

Byty Fuxova - bytový dom
križovatka Bosákova ul./ Jantárová cesta, 

pri Starom moste
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Jarnú cenu získal Manifestation

Hlavným dostihom z ôs-

mich bol 43. ročník Jarnej 

ceny Petržalky, steeplechase na 

3 800 metrov. Konal sa pod zá-

štitou starostu Vladimíra Bajana 

a zvíťazil v ňom Manifestation, 

osemročný hnedák valach zo 

stajne Dr. Charvát, zverenec 

trénera Pavla Tůmu, s džokejom 

Dušanom Andrésom. V cene 

Petržalských novín, rovine na 

1 600 metrov, zvíťazil Van Dam-

me, šesťročný hnedák valach 

zo stajne ARS Invest Zimková, 

pripravovaný trénerom Marce-

lom Mihalíkom, vedený džoke-

jom Jaroslavom Línekom. Ceny 

víťaznému tímu odovzdala 

naša redaktorka Michaela 

Dobríková. Počas prestávok sa 

o dobrú náladu starali hudob-

níci zo skupiny Akustix.

Nadchádzajúcu nedeľu, 

17. apríla, je na programe dru-

RUSKÝ CIRKUSOVÝ MUZIKÁL

V KRAJINE ZÁZRAKOV

15.MÁJ o 16.00
BRATISLAVA

ŠPORTOVÁ HALA PASIENKY

ALENKA

www.212.sk

V S T U P E N K Y :

AGENTÚRA KOVÁČOVÁ : 0907 795 882

FOTOGRAFOVANIE
fotoateliér v Bratislave  svadby - deti - oslavy

0905 623 012 fotograf-svadba.sk

hý míting sezóny, s vrcholom 

v podobe roviny I. kategórie 

o Veľkú aprílovú cenu VETIS 

(1 800 m, 7 000 eur). O prí-

jemnú atmosféru sa postará 

skupina Johnny Cash Revival. 

Na programe je spolu osem 

rovinových dostihov.

O týždeň neskôr, 24. aprí-

la, sa uskutočnia dostihy 

v rámci projektu Magistrátu 

hlavného mesta SR „Bratislava 

pre všetkých“, a to znamená 

pre všetkých vstup na dosti-

hy zadarmo. V sprievodnom 

programe vystúpia žiaci pe-

tržalskej Základnej umeleckej 

školy Jána Albrechta. Súčas-

ťou oboch mítingov bude 

obľúbené vozenie detí na 

koníkoch. Začiatok oboch do-

stihových dní je o 14.00 hod. 

Neváhajte a príďte!

(dre)

Druhá aprílová nedeľa prilákala, napriek veterné-

mu počasiu, na dostihové závodisko v Starom háji 

množstvo divákov, zvedavých na otvorenie dosti-

hovej sezóny 2016.

Petržalčanom, bez zbytočných 
komplikácií či výpadkov pre-
vádzky len preto, že sme niečo 
podcenili.
Ešte stále sa môžu uchádza-
či hlásiť na novovzniknuté 
pozície. Koľko ľudí tu nájde 
prácu?

Plaváreň zamestná asi 20 
zamestnancov, ktorí budú 
pracovať ako plavčíci, uprato-
vačky, obsluha sáun, pokladník 
– informátor a tiež technické 
zázemie - údržba. Na spomí-
nané pozície prejavilo záujem 
302 uchádzačov. Prihlásili sa 
ľudia so zaujímavými doterajší-
mi pracovnými skúsenosťami, 
máme si z čoho vyberať. Práve 
prebiehajú osobné pohovory 
s adeptami na miesta prevádz-
karov. Nasledovať  budú plav-
číci atď.
Plavární je v Bratislave málo.
Bude petržalská určená len 
pre rekreačných plavcov?

O našu plaváreň prejavilo 
záujem niekoľko športových 
klubov, ktoré ju chcú využívať 
v rámci svojich tréningov, ale aj 
školy plávania a potápania. Radi 
by sme v rámci prevádzky pla-
várne poskytovali aj zaujímavý 
program pre širokú verejnosť, 
zvažujeme plávanie seniorov, 
pre budúce mamičky, mamič-
ky po pôrode, pre mamičky 
s deťmi, ale tiež rôzne aktivity 
pre pravidelných plavcov.

(sv), foto: archív

Takže najprv si povedzme, čo 
všetko už máme za sebou...

V podstate máme za se-
bou celú projektovú prípra-
vu vrátane verejnej súťaže a 
samotnú výstavbu. Stavebné 
práce mali byť dokončené v 
apríli 2015, v skutočnosti bola 
stavba hotová v septembri 
2015. Štvormesačné zdržanie 
nebolo zapríčinené mestskou 
časťou. Prvý posun v pláno-
vaných termínoch spôsobil 
nesúlad medzi výkresmi a tra-
sovaním verejného vodovodu, 
čo stavebník zistil až pri výko-
pových prácach. Pri nich tiež 
narazil aj na starú nezakres-
lenú kanalizáciu, ktorú musel 
odstrániť a následne terén 
zhutniť, čo spôsobilo ďalšie 
zdržanie. A posledné zdržanie 

zapríčinilo spevňovanie inte-
riérových stĺpov. 
Čo sa deje v prvej petržalskej 
plavárni dnes?

Momentálne prebieha ko-
laudačné konanie. U stavieb 
tohto typu býva oveľa nároč-
nejšie, než pri rodinných či by-
tových domoch. V súčasnosti 
sa už odstraňujú posledné chy-
bičky krásy, aby sa mohla spus-
tiť skúšobná prevádzka. Finišu-
jeme s prípravou návrhu cenní-
ka služieb, organizačnej štruk-
túry, ekonomického modelu 
či prevádzkového poriadku a 
s ostatnými formálnymi náleži-
tosťami, ktoré sú podmienkou 
štartu. Rada by som zdôraz-
nila, že nejde o beh na čas, ale 
ide nám aj o kvalitu tak, aby 
plaváreň naozaj mohla slúžiť 

O tom, ako pokračuje proces spustenia prevádzky 
plavárne sme sa porozprávali s manažérkou Editou 
Širillovou, ktorá - ako nám prezradila - sa sama 
nevie dočkať jej otvorenia. Ako manažérka však 
vie, že bez niektorých krokov neurobí tie ďalšie.

Kvalita je dôležitejšia ako rýchlosť
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HABERA & TEAM

TOUR 2016
“33”

Mediálni partneri:

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

Info a predaj vstupeniek:  www.mejdanroku.sk

Úlohou žiakov bolo vy-
brať živočíšny alebo rastlinný 
druh, ktorý by chceli ochra-
ňovať alebo navrátiť do ich lo-
kality. Mali ho nakresliť alebo 
odfotografovať a napísať text, 
v ktorom vysvetlia svoj výber, 
objasnia, prečo je tento druh 
užitočný a navrhnú, ako je 
ho možné chrániť. Na konci 
textu mali uviesť otázku pre 
vedca, ktorý sa špecializuje na 
otázky životného prostredia. 
Žiakom i učiteľom pomáhali 
pri práci učebné materiály, 
ako aj sprievodné podujatia 
formou interaktívnych pre-
zentácií odborných organi-
zácií (Lesy SR, dobrovoľníci 
Zelenej školy a ďalšie).

Počas svojej desaťročnej 
histórie si školské projekty 
spoločnosti Veolia Energia 
získali množstvo priaznivcov 
– doteraz sa do nich zapojilo 
približne 36-tisíc detí. Tradič-
ne sa už konajú v slovenských 
mestách a obciach, v ktorých 
Veolia Enegia pôsobí. Tento 
školský rok sa súťaž  realizu-
je pod záštitou Ministerstva 
životného prostredia SR a za-
pojio sa do nej viac ako 3 100
detí z 39 základných škôl 
v 15-ich mestách a obciach.

Podrobné informácie o sú-
ťaži a predošlých ročníkoch 
nájdete na www.veoliaener-
gia.sk/projekty-pre-deti

(upr)

Vďaka veľkému ohlasu 
medzi pedagógmi i žiak-

mi sa vrátila k veľmi úspešnej 
téme – Biodiverzita okolo nás. 
V stredu, 6. apríla, sa konalo 
regionálne kolo súťaže v Pe-
tržalke. Odborná porota vy-
berala z celkom 30 prác detí 
petržalských základných škôl 
4, ktoré postúpili do národné-
ho kola. Členmi poroty boli: 
Lucia Fančová zo sekcie envi-
ronmentálnej politiky Minis-
terstva životného prostredia 
SR, zástupca starostu Mestskej 
časti Bratislava-Petržalka Mi-
chal Radosa, Juraj Monsberger 
z oddelenia školstva a športu 
Miestneho úradu Mestskej 
časti Bratislava-Petržalka, lek-
tor projektu Michal Slávik z 

Lesov SR, výtvarníčka Noémi 
Kolčáková Szakállová, regio-
nálny riaditeľ regiónu Západ 
spoločnosti Veolia Energia 
Slovensko, a. s., Benedikt Lav-
rinčík a senior manažér odde-
lenia komunikácie spoločnos-
ti Veolia Energia Slovensko, 
a. s. Lucia Burianová. Každá 
práca bola hodnotená v troch 
oblastiach: ilustračná časť, 
textová časť a pochopenie 
témy z hľadiska dôležitosti 
ochrany životného prostredia. 
Prvé miesto získala 2. B trieda 
zo ZŠ Tupolevova, druhé 3. 
C trieda zo ZŠ Gessayova a 
o tretie a štvrté miesto sa po-
delili 3. A a 4. B z tej istej školy. 
O celoslovenskom víťazovi sa 
rozhodne v máji v Poprade.

V školskom roku 2015/2016 pripravila spoloč-
nosť Veolia Energia pre žiakov prvého stupňa 
základných škôl už 10. ročník súťaže zameranej 
na vytváranie a prehlbovanie pozitívneho vzťa-

hu detí k životnému prostrediu. 

O celoslovenské víťazstvo 
zabojujú aj petržalské deti 

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

Vodné filtre Nerezové fľaše

www.nerezoveflase.sk
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 zlepšenie technického stavu budovy,
 zníženie prevádzkových nákladov,
 predĺženie životnosti budovy,
 zvýšenie trhovej hodnoty

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

 návrh vhodných technických riešení,

 vypracovanie projektovej dokumentácie, 
príprava podkladov pre stavebné 
konanie,

 Statické posúdenie objektu,

 energetický audit domu, 

 odstránenie systémových porúch 
bytového domu,

 sanácia obvodového plášťa ešte pred 
zateplením,

 samotné zateplenie obvodového plášťa,

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

 rekonštrukciu a zateplenie strechy,

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

 vyregulovanie/doregulovanie 
vykurovacej sústavy,

 úpravu interiérov – obklady, dlažby, 
maľby, nátery, 

 originálne farebné riešenie,

 poradenstvo v oblasti 0 nancovania 
obnovy domu,

 energetická certi0 kácia,

 záručný aj pozáručný servis

Realizujeme komplexnú obnovu budov 
s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. 

1. mája 65

014 01 Bytča 

tel.: 041/5522234

Kancelária:
Toryská 7

821 07 Bratislava 

tel.: 0911 090 516

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

Starhradská 18

Beňadická 12-14

Beňadická 20-22

VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

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

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

   pred výmenou    po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 
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Záporožská 8, 851 01 Bratislava, tel.: 6353-0002, 6353-0044, fax 63451568

www.bsou.sk  bsou@bsou.sk

BULHARSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
A GYMNÁZIUM V BRATISLAVE

ZÁPIS DETÍ DO VŠETKÝCH ROČNÍKOV 
JE MOŽNÝ POČAS CELÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

NIE JE POTREBNÉ, ABY DIEŤA VEDELO PO BULHARSKY. 
MY HO NAUČÍME!

výučba slovenského, bulharského a anglického jazyka

individuálny prístup v málopočetných triedach

bulharská a slovenská maturita

moderné spôsoby vyučovania

GYMNÁZIUM BEZ PRIJÍMACÍCH POHOVOROV 
ŠTÚDIUM A DRUŽINÁ SÚ BEZPLATNÉ

  

Predstavte si, že sedíte na rodičovskom 
združení v triede svojho prváka. 
A počúvate ako  rodičia jedného 
dievčatka vysvetľujú učiteľke, že „škare-
dé“ písmo ich dcéry je spôsobené či-
astočným ochrnutím prstov ako po-
zostatok vážnej choroby, ktorú pred 
časom prekonala. A ako im učiteľka 
vysvetľuje, že to chápe, ale nemôže ju 
klasifi kovať inak ako negatívne, 
pretože by bolo nefér voči ostatným 
žiakom, ak by ich spolužiačku hodnoti-
la menej prísne. 

Je toto naozaj fér?

P
redstavu o tom, čo je fér 
a spravodlivé nosí každý 

z nás v sebe. Subjektívnu pred-
stavu. V snahe urobiť život 
spravodlivý pre všetkých sa 
uplatňuje tzv. rovnaký prístup, 
teda, že všetkým ľuďom sú po-
skytnuté rovnaké prostried-
ky. Ale tento prístup nie vždy 
berie do úvahy konkrétne 
podmienky každého človeka 
- sociálne, fyzické, psychické, 
rodové, vekové či etnické.

„Z nesprávneho chápa-
nia princípov spravodlivosti 

v zmysle spravodlivý = rov-
naký ku každému vzniká veľa 
chybných úvah a škodlivých 
záverov. Preto je osveta na 
túto tému veľmi potrebná, aby 
sa nám podarilo do budúcna 
byť za každých okolností spra-
vodlivý nielen k ľuďom v rov-
nakej situácii, ale aj k ľuďom 
v rozdielnych situáciách,“ ho-
vorí Jana Dubovcová, verejná 
ochrankyňa práv. A dodáva, že 
práve štát sa veľmi často sprá-
va diskriminačne voči svojim 
občanom. Najvypuklejšie je 

to v školstve a zdravotníctve, 
kde cez sito noriem a tabuliek 
prepadajú tí najbezbrannejší 
a najzraniteľnejší.

Aj to je dôvod prečo Ob-
čianske združenie Equity pod 
záštitou verejnej ochrankyne 
práv  v spolupráci s Férovou 

Nadáciou O2 pripravili osve-
tovú súťaž pre mladých Som 
neNORMAlne fér. Súťaž je 
určená žiakom, študentom 
a neformálnym skupinám 
detí a mládeže v spolupráci 
s ich učiteľmi, vychovávateľ-
mi, komunitnými pracovník-
mi alebo rodičmi. Je možné sa 
do nej zapojiť ako jednotlivec 
alebo kolektív autorov. Úlo-
hou je spracovať tému „Jedna 
NORMA pre všetkých nemu-
sí byť vždy fér. Zažil/a som 
to tiež...“ a to v akomkoľvek 
formáte (výtvarnom, hudob-
nom, literárnom, dramatic-
kom..). Podmienky súťaže, 
ktorej uzávierka je 27. mája 
2016, nájdu na www.somfer.
sk. Za najzaujímavejšie práce 
čakajú ich autorov ako odme-
na mobilné telefóny, poukáž-
ka na nákup kníh a poukážka 
na výlet či exkurziu. Hlavnou 
cenou je PlayStation 4

Lýdia Šuchová, predsed-
níčka Equity o.z.: „Chceme 
poukázať na to, že spra-
vodlivý prístup neznamená 
v praxi vždy rovnaký prístup 
ku každému. Znamená, že 
s každým zaobchádzame 
rovnocenne, teda s prihliad-
nutím na každého osobné po-
treby a podmienky, v akých 
sa nachádza.“

Michaela Dobríková

foto: Equity

3
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• bez búrania, špiny a prachu

• žiadne stavenisko

• kvalitné materiály

• vždy odborná montáž

AKCIA: Ku každým dverám kľučka ZADARMO
VOLAJTE  0919 188 535

Prevádzka: Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava

Obhliadka a poradenstvo ZADARMO

NOVÉ DVERE NA MIERU 
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?

RENOVÁCIA DVERÍ  a  ZÁRUBNÍ

európska jednotka v renováciách
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PRIPRAVUJEME

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 2016

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 13:00-18:00
PO, SO, NE hodinu pred podujatím
tel.: 63 835 404, vstupenkydkl@kzp.sk

Klub Za zrkadlom, david.majersky@kzp.sk

Artkino za zrkadlom, artkinozazrkadlom@gmail.com

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Web

www.kzp.sk
      Kulturne-zariadenia-Petrzalky

Partneri

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

ĎALŠIE PODUJATIA NA WWW.KZP.SK

17.04. | 17:00 | CC CENTRUM   

MOMENTUM  
MUSICUM 

                                                
cyklus komorných koncertov 

NA ČIERNYCH A BIELYCH
klavírne diela slávnych 

skladateľov 

účinkujú:
študenti Konzervatória 

v Bratislave 
21.04. | 19:30

 KLUB ZA ZRKADLOM

29.04. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

Hradišťské Dolňácko
predstavujeme obec 
BORŠICE

KINO

 

NA

 

ELANIE

ARTKINO ZA ZRKADLOM
28.04. | 20:00 www.kzp.sk 

     Artkino-za-zrkadlom 
Kulturne-zariadenia-Petrzalky

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

DK ZRKADLOVÝ HÁJ

podujatie podporili:
Vladimír Bajan - starosta MČ Petržalka

a Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 27.04. | 19:00 | 2 €   

DOM KULTÚRY LÚKY

CESTOVATEĽSKÝ KLUB
THAJSKO, MALAJZIA, 

SINGAPUR 
so stanmi, eco-friendly a lacno

26.05. | 19:00

BRATISLAVA NARCIS TOUR

2.05. | 18:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

27.05. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

predstavujeme 
obec HROCHOŤ

music club

DOM KULTÚRY LÚKY

15.04. | 18:30 | 3 €                             

Sport, drogy a rock‘n‘roll
hudobno športové podujatie 

proti drogám pri dobrej muzike a
 turnaji  v stolnom tenise 

DJ PING + MC PONG

29.04. | 19:30 | 3 €                            

EXPERIMENTAL ENSEMBLE 
(contemporary sounds and visuals)

5.05. | 19:00

12.05. | 19:30
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Na obľúbenom podujatí Večer 
autentického folklóru sa pred-
staví obec Boršice z okresu 
Uherské Hradiště v Zlínskom 
kraji, kde udržiavajú bohaté 
ľudové tradície. Folklórny sú-
bor Pentla v spolupráci s obec-
ným úradom a mládežou celej 
obce usporadúva každú tretiu 
októbrovú sobotu „krojované 
slovácké hody s právem“. 

Folklórny súbor Pentla je 
jedým z mnohých súborov 
zaoberajúcich sa tradičným 
tanečným a hudobným folkló-
rom na Slovácku. Vo svojom 
programe spracováva tance 
a piesne prevažne z Dolňácka, 
moravsko-slovenského pome-
dzia a z Osvětimanska. So sú-
borom spolupracuje cimbalo-
vá muzika Pentla pod vedením 
Aleša Kropáče. Folklórny súbor 
v roku 1987 založila skupina 
mladých, ktorí usparadúvali 
tradičné hodové zábavy. „Proč 

by sme se scházali enom 

na hody, dyž je nám spolu 

dobře celý rok.” K tanečníkom 
sa pridali muzikanti, ktorých sa 
v Boršiciach nájde vždy dosť. 
K hodom pribudli ďalšie zvyky 
ako fašang, šibačka, stavanie 
mája, Mikuláš, Lucia a svätý Šte-
fan. S pribúdajúcimi akciami, 
pribúdali aj ľudia, ktorí sa zapá-
jali do aktívneho folklórneho 
života. A tak vznikla PENTLA.

S temperamentným folkló-
rom a ľudovými zvykmi sa mô-
žete stretnúť na tradičnom 
Večere autentického folklóru 
v DK Zrkadlový háj už 

29. apríla od 19. h.            (red)

K U LT Ú R A

Je jar, ako v básni Blanky Po-
liakovej Jar.
Kráčam po Petržalskom korze, 

míňajú ma cyklisti i deti na ko-
lieskových korčuliach a mamič-
ky s kočiarikmi, na lavičke pred 
chrámom posedávajú penzisti, 
žmúria do slnka, šuštia novina-
mi. Obracajú v prstoch obrázko-
vé časopisy. Obálky hýria farba-
mi, no sú akoby ich jedna mater 
mala, na nerozoznanie. Kedysi 
do celkom iného písala svoje re-
portáže drobná štíhla modrooká, 
na kratučko ostrihaná pani Blan-
ka Poliaková. Kedysi tvorila Slo-
venku, ktorá nemala obdoby. Pa-
ni Blanche, takú si ju pamätám 
zo Slovenky. Mala šarm vo vete, s 
presnou metaforou a výstižnými 
opismi. Písala o výtvarnom ume-
ní i folklóre – to už dnes v tých 
časopisoch hrajúcich všetkými 
farbami ani nenájdeme. Písala 
reportáže ako svoj denný chlieb, 
no na sviatok si odkladala poé-
ziu. Slovenky v dávnej podobe už 

Sneží z topoľov Folkloristi 
od susedov

Je čas, keď:
Topoľ sa prebudí
Medzi dvoma úplnkami 
Vystrie pokrčené listy
Chvíľu stojíš
Uhýbaš vetru
Na krajíčku Zeme
Čo ti nepatrí
Ani prvým pukom
Len vôňou
A snom
Snom stromu
Keď sa prebudí.

niet, ale poézia stále žije, aj v ži-
vote Blanky Poliakovej. Dodnes 
má pri posteli na nočnom stolí-
ku papier a pero. Za nocí po nich 
siahne a zhmotní to, čo jej berie 
sen: báseň.

„A potom zaspíte?“ 
pýtam sa nedôver-
čivo, lebo mňa by 
takýto počin prebral 
do samého rána.

„Pravdaže! Zba-
vím sa toho, čo mi hu-
čí v hlave,“ zasmeje sa 
tichým, dovnútra obráte-
ným úsmevom stále šar-
mantná pani Blanche.    

Na petržalskom korze v 
malej cukrárničke voňajú líst-
kové slané tyčinky posypané 
rascou, zo šálok kávy a čaju sa 
parí, kamarátky zo Slovenky pri-
šli s kyticami tulipánov a hýria-
ceho zlatého dažďa z vlastných 
záhrad. Z vlastnej záhrady sú aj 
sušené okružteky jabĺčok, ktoré  
z tanierika sypú na novú zbierku 
poézie tejto stále čulej a milej re-
daktorky, spisovateľky a poetky 
jej vnúčence. 

Hľadala som lásku
A spoznala

Jej kruté tajomstvá
Hľadala som lásku

A stretla aj nelásku
Stála ako žobrák

Na kraji cesty
Kde sa svet nekrúti
Kde sa len vyčkáva

A plače
A v rukách

Nemá viac než smietku
Aj tak ju beriem

Do náručia
A láskou hrejem.

Napísala Blanka Poliaková, 
Petržalčanka. Pekné verše, aj na 
tom korze si ich môžeme čítať.

Gabriela Rothmayerová

Knižka ozdobená obálkou 
Kláry Valentovej s redakčnou 
úpravou Anny Konečnej je taká 
šikovná, zmestí sa do vrecka. Je 
to výber básní od básnického de-

Slovenky Jana Šimulčíková. Po-
zná silu slova, sama je úspešnou 
spisovateľkou, a ako priznáva, 
nemá rada, ak je text príliš poe-
tický. No ako vedúca oddelenia, 
do ktorého patrila Blanka Polia-
ková, štýl tejto redaktorky prija-
la, pretože bol čistý, priamy, s ne-
obvyklými metaforami.   

„Čas a punc doby je zanedba-
teľný, rozhodujúca je pečať au-
torkinej osobnosti a osobitosti: 
dychtivosť po poznaní, obdiv k 
prírode, úprimnosť citov, nad-
šenia i smútku, potreba lás-
ky, trvalých vrúcnych vzťahov,“ 
konštatuje Jana Šimulčíková, 
znalkyňa poézie Blanky Poliako-
vej a autorka výberu z jej básní. 
„V slovách je poetka mimoriad-
ne úsporná. Za seba aj za iných 
vyslovuje veršami príbuzné skry-
té pocity, aby sa naše najvnútor-
nejšie svety dotýkali.“ 

butu, ktorým pod názvom Poži-
čaj mi deň vstúpila do literatúry v 
roku 1963, cez zbierky Zaklínad-
lá, Malý svet, Listy, Nepovedala 
som nahlas, Skôr ako potemnie 
slnko a Leto v kolíske jabloní. Na 
Petržalskom korze, v tej malej 
cukrárničke, ju predstavila dlho-
ročná kolegyňa a priateľka zo 

Otravná matka, rozdielne 
sestry, „správni“ chlapi a 

život. 
Rodinná pohodička, kto-

rú môžu narušiť iba príbuzní. 
Román Dany Hlavatej Čo na 

ňom vidíš je o dvoch sestrách, 
ktoré žijú v odlišných svetoch, 
o nespojiteľnom, ktoré sa spojí, 
o nezlučiteľnom, ktoré sa zlúči, 
a to aj napriek neprajníkom 
z vlastných radov.

 (red)

  Náš tip

Literárna súťaž sa zrodila 
v roku 1990 ako nápad vte-

dajšieho nového riaditeľa petr-
žalskej knižnice Jozefa Pavelku 

V minulom roku o literárnu súťaž Petržalské súzvu-
ky Ferka Urbánka prejavilo záujem množstvo auto-
rov z celého Slovenska, ktorí poslali až 192 literár-
nych diel. Ako vtedy skonštatovala porota, vybrať 
víťazov bola riadna „fuška“. Najmladší autor, kto-
rý sa do súťaže prihlásil, mal len deväť a najstaršou 
prihlásenou súťažiacou bola 86-ročná pani. Tento 
rok sa môže celé Slovensko prihlásiť so svojimi die-
lami do už 27. ročníka tejto prestížnej súťaže. 

a bola určená žiakom petržal-
ských základných škôl. V roku 
1993 sa súťaž premenovala na 
Petržalské súzvuky Ferka Urbán-

ka, podľa dramatika, ktorý prežil 
v Petržalke niekoľko rokov svoj-
ho života a napísal 54 divadel-
ných hier. Súťaž v roku 2006 de-
fi nitívne získala celoslovenský 
charakter.

„Práce môžu autori posielať 
v 3 exemplároch vytlačených na 
počítači alebo napísaných na 
písacom stroji poštou na adresu 
petržalskej knižnice do 15. júna 
2016. Zásielka musí obsahovať 
aj riadne vyplnenú prihlášku, 
ktorú nájdete na petržalskej we-
bovej stránke,“ informovala ria-
diteľka petržalskej knižnice Ka-
tarína Bergerová.                 (tod)

Pre začínajúcich autorov



20 • 15. 4. 2016 PETRŽALSKÉ NOVINYP O R A D Ň A

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.  

 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler Kto rieši susedské spory? Dnes o náhradnom výživnom (časť tretia)

Keď štát supluje rodiča  
Nie každý má vedomosť o práve potrebnom 
zákone a nie každý sa dokáže pohybovať  
v spleti paragrafov. Na tomto priestore prináša- 
me základné informácie o tom ktorom práv-
nom predpise. V prípade nejasností alebo 
praktickej potreby radi odpovieme na vaše 
konkrétne otázky. 

§ Čo je náhradné výživné? 
 Náhradné výživné, ktoré sa poskytuje na zabezpečenie 

výživy nezaopatreného dieťaťa, je dávkou štátnej sociálnej 
pomoci, na ktorú má žiadateľ nárok v prípade splnenia zá-
konom stanovených podmienok. 

§ Kedy má oprávnená osoba nárok na náhradné 
    výživné? 
 Zákon o náhradnom výživnom - Zákon č. 201/2008 Z. z. 

v platnom znení, požaduje neplatenie výživného v plnej 
výške povinnou osobou v lehote a spôsobom tak, ako je 
upravená splatnosť jednotlivých splátok výživného prá-
voplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou 
dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od 
splatnosti poslednej splátky výživného. Nárok na náhrad-
né výživné vzniká aj v prípade, keď exekučné konanie trvá 
najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie 
exekúcie exekútorovi a povinná osoba nezačala platiť 
výživné alebo jej nevznikol nárok na sirotský dôchodok, 
sirotský výsluhový dôchodok alebo suma jednotlivých 
dôchodkov je nižšia ako suma minimálneho výživného 
podľa zákona o rodine. 

§ Aké musí splniť podmienky? 
 Oprávnená osoba, ktorá spĺňa jednu z vyššie uvedených 

podmienok má nárok na náhradné výživné, ak sa zdržiava 
a má trvalý pobyt na území Slovenska, spĺňa požiadavku 
mesačného príjmu, ktorý nepresahuje 2,2-násobok život-
ného minima a podmienkou je aj riadna povinná školská 
dochádzka oprávnenou osobou - teda dieťaťa, ktorému 
bolo priznané výživné právoplatným rozhodnutím súdu 
alebo súdom schválenou dohodou.

§ Kto môže žiadať o náhradné výživné a kto je povinná 
    osoba?  
 Žiadateľ je rodič, oprávnená osoba, iná fyzická osoba alebo 

právnická osoba, ktorej má povinná osoba podľa právo-
platného rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej do-
hody platiť výživné pre oprávnenú osobu. Povinná osoba 
je rodič dieťaťa, alebo iná fyzická osoba, ktorej bola právo-
platným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou do-
hodou uložená povinnosť platiť výživné dieťaťu. 

§ Aké doklady je potrebné k žiadosti priložiť?   
 V prvom rade je potrebné, aby oprávnená osoba mala 

právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválenú 
dohodu, ktorým bola povinnej osobe určená povinnosť 
platiť oprávnenej osobe výživné, alebo osvedčenú kópiu 
rozhodnutia, resp. súdom schválenej dohody. Ďalej je po-
trebné potvrdenie exekútora, že exekučné konanie trvá 
najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie 
exekúcie. Podstatné je aj potvrdenie školy o tom, že si 
oprávnená osoba riadne plní povinnú školskú dochádzku, 
alebo potvrdenie strednej, prípadne vysokej školy o sú-
stavnej príprave oprávnenej osoby na povolanie štúdiom. 
Požadovaným dokladom je aj potvrdenie o príjme žiadate-
ľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú.

 Polícia upozorňuje  Zákony v každodennom živote 

Je dobré, keď píšete čo všetko môže byť predmetom su-
sedských sporov. Je to poučiteľné a pri dobrej vôli sa sku-
točne dá mnohým hádkam vyhnúť. Sú ale aj ľudia nenapra-
viteľní, nemajúci vzťah k svojmu spoločnému domu alebo 
aj takí, ktorí kon3ikty priam vyhľadávajú, aby sa ukázali, že 
nad nich niet. Čo robiť v takýchto prípadoch, ako postupo-
vať, ako sa brániť?                         I. L. (gmail.com)

Život vlastníkov bytov a ďalších 
užívateľov bytov a nebytových 
priestorov v bytovom dome, jeho 
prevádzku a správu ovplyvňujú 
mnohé právne predpisy, ktorými 
sa regulujú vlastnícke vzťahy, ria-
denie, správa majetku, ekonomika, 
ale aj medziľudské vzťahy. Riešiť 
často malicherné susedské spory je 
najvhodnejšie vzájomným doho-
vorom, ale nie vždy to ide, osobné 
riešenia problému často prinášajú 
iba ďalšie kon;ikty. Každý spor je 
však špeci<cký, vykazuje iné znaky, 
žiada si iný postup pri náprave veci. 
Vytvorenie všeobecného návodu, 
ako v jednotlivých prípadoch po-
stupovať a po ktorej právnej norme 
siahnuť bez zade<novania konkrét-
neho problému, nie je možné. 

V prípade, ak užívateľ bytu nie je 
ochotný pristúpiť na susedskú do-
hodu a nemieni rešpektovať výkon 
vlastníckeho práva ostatných spo-
luvlastníkov, je potrebné sťažnosť 
adresovať správe domu či už ide o 
správcovskú spoločnosť alebo spo-
ločenstvo vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov (ďalej len „správ-
ca“). Správca pre pokoj a poriadok v 
dome, čo mu okrem iného vyplýva 
aj zo zmluvného vzťahu s vlastník-
mi alebo zo spoločenskej zmluvy, 
by mal problémového suseda upo-

Pokiaľ ide o trvalé parkovanie mo-
torového vozidla alebo prípojného 
vozidla na verejnom priestranstve, 
je takto zabratý priestor spoplatne-
ný sadzbou dane za každý aj začatý 
m2 a každý, aj začatý deň. Verejným 
priestranstvom na účely Všeobec-
ne záväzného nariadenia MČ Brati-
slava –Petržalka číslo 5/2004 v zne-
ní zmien a doplnkov, sú verejnosti 
prístupné pozemky vo vlastníctve 
obce, najmä ulice, námestia, parky, 

zorniť na porušovanie domového 
poriadku. Pokiaľ vlastník, prípadne 
iný užívateľ bytu, svojím konaním 
zasahuje do výkonu vlastnícke-
ho práva ostatných vlastníkov, 
ohrozuje bezpečnosť alebo poru-
šuje dobré mravy v dome, je mož-
nosť riešiť problém na schôdzi/
zhromaždení vlastníkov. Ak je na-
rušenie susedských vzťahov také, 
že sa už dobrým slovom napraviť 
nedajú, prichádza do úvahy rie-
šenie zákonom o priestupkoch. 
Zákon č. 372/1990 Zb. - v znení 
zmien a doplnkov v ustanovení § 
49 pamätá aj na tie priestupky, kto-
ré sa dotýkajú občianskeho spolu-
nažívania. Priestupkom je zavine-
né konanie, ktoré porušuje alebo 
ohrozuje záujem spoločnosti a je 
za priestupok výslovne označené 
v zákone o priestupkoch alebo v 
inom zákone, ak nejde o iný správ-
ny delikt postihnuteľný podľa oso-
bitných právnych predpisov alebo 
o trestný čin. V zásade platí, že 
vlastník bytu je povinný zdržať sa 
všetkého, čím by obťažoval iných. 

Všeobecnú ochranu pred zá- 
sahmi do pokojného života upra-
vuje Občiansky zákonník v usta-
novení § 127 ods. 1, pričom sa 
vyžaduje určitá intenzita konania, 
a to nad mieru primeranú pome-

cesty, miestne komunikácie, chod-
níky, parkoviská, nábrežia, mosty, 
priechody, podchody, nadchody, 
schody, terasy domov, prístupové 
a zásobovacie rampy, trhoviská, 
detské ihriská, plochy verejnej 
zelene, pokiaľ sú vo vlastníctve 
mesta Bratislavy alebo mestskej 
časti. Predmetom dane je osobit-
né užívanie verejného priestran-
stva, pričom osobitným užívaním 
sa rozumie aj trvalé parkovanie 

vozidla mimo stráženého parkovis-
ka. Predmetom dane za užívanie 
verejného priestranstva nie sú po-
zemky, ktoré mestská časť prenajala 
podľa osobitného zákona, napríklad 
občianskeho alebo obchodného 
zákonníka. Zámer užívania verejné-
ho priestranstva v zmysle  §4 ods.4 
písm. c) citovaného predpisu, je da-
ňovník povinný oznámiť správcovi 
dane najneskôr v deň vzniku daňo-
vej povinnosti. 

Prívesy na uliciach zavadzajú
Stále nariekame, že máme málo miesta na parkovanie a bezohľadní, (či skôr bezrad-
ní?), šoféri parkujú všade, kde je čo i len kúsok voľného miesta. Som už na penzii a tak vy-
užívam čas prechádzkami po našej peknej Petržalke. Zaujalo ma parkovanie prívesov  
a karavanov, ktoré vídavam po celý rok na jednom mieste, majitelia ich asi využívajú len po-
čas letnej sezóny. Chcel by som sa opýtať, či môžu takéto zariadenia a autá len tak stáť a zabe-
rať vzácne miesto, niekedy aj dve, na parkovanie. Viem, že ich odstránením hrozivú situáciu 
s parkovaním nezlepšíme, ale aspoň v niečom by to pomohlo.                         Ervín K. (zoznam.sk)

rom. Podrobnejšie o problematike 
hovorí ustanovenie § 11 zákona 
o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov - Zákon č. 182/1993 Z. z. 
v platnom znení, ktoré chráni ostat-
ných podielových spoluvlastníkov 
domu a primeraným spôsobom ob-
medzuje vlastníka vo výkone jeho 
vlastníckeho práva. V určitých prí-
padoch je žiaduce požiadať o zásah 
príslušný orgán, napríklad v prípade 
rušenia nočného pokoja privolať 
mestskú políciu. Pri opakovanom 
konaní a nielen v danom prípade, 
môže poškodený vlastník podať 
na priestupcu sťažnosť na miestny 
úrad. Starosta mestskej časti ako 
správny orgán príslušný na konanie 
riešiť sťažnosť vlastníkov bytov môže 
predbežným rozhodnutím, ktoré je 
dočasným právnym prostriedkom 
ochrany pred zásahom do práv 
vlastníka, zakázať dotyčnému naru-
šiteľovi zasahovať do pokojného sta-
vu obyvateľov predmetného domu. 
Okrem priestupkového konania ve-
denom na miestnom úrade, sa po-
škodený vlastník môže dožadovať v 
rámci občianskoprávneho konania 
súdnej ochrany na miestne prísluš-
nom súde. Správaniu intolerantných 
vlastníkov a užívateľov bytov sa pub-
licisticky budeme venovať v niekto-
rom z budúcich vydaní.
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Stranu pripravil 

Jaroslav Gründler

grundler@chello.sk

Šarmantná Ivica a džob

Mirove manželstvo 
bolo zo začiatku 

nielen harmonické, ale na 
rozdiel od iných aj prospe-
rujúce. Čo bolo, bolo. Od 
radovánok novomanžel-
ských už uplynul nejaký 
ten rôčik a Miro, napriek 
svojej zodpovednej a časo-
vo náročnej práci, si vždy 
našiel čas pre peknú ženu. 
S príťažlivou Ivicou (28) sa 
stretol na parkovisku pred 
hotelom, v ktorom bol na 
vydarenom pracovnom 
obede. Poznali sa z jeho 
terajšieho pracoviska, kde 
začala práve na jeho prího-
vor a ktoré musela opustiť 
kvôli nemu, vtedajšiemu 
šéfovi oddelenia, pre poru-
šenie pracovnej disciplíny. 
S úsmevom sa mu priho-
vorila, na ten nešťastný 
incident vraj už zabudla 
a pozvala ho na kávu do 
blízkeho bistra. Dozvedel 

sa, že prednedávnom skon-
čila externé štúdium a má 
drobné problémy, pretože 
sa jej nedarí nájsť džob pri-
meraný praxi a získanému 
vzdelaniu a či len tak, náho-
dou, nevie o niečom vhod-
nom a keby niečo, celkom 
naozajsky je ochotná sa 
primerane dotyčnej osobe 
odvďačiť. Primeranosť ani 
vďačnosť nešpecifikovala, 
z výrazu tváre sa však dala 
dešifrovať snaha za vhodné 
pracovné miesto aj niečo 
oferovať.  

Bola dobrá aj po odbornej 
stránke, ale párkrát zabudla 
na prácu a víkend si predĺ-
žila. Napriek všetkému som 
sa s ňou rozlúčil, ináč by 
som ohrozil vlastný postup, 
vysvetľoval Dušanovi, ktorý 
bol v inej bratislavskej spo-
ločnosti vo firemnej hierar-
chii na poprednom poste  
a na jeho slovo sa vždy dalo 

Boli raz dvaja kamaráti. Pre potreby nasledujúcich riadkov ich 
pokrstíme na Dušana  (43) a Mira (41), pričom prezradíme, že 
každý z nich sa hrdil akademickým titulom pred menom  
a Dušan navyše aj kariérnym titulom MBA za svojím, doteraz 
paragrafmi nepoškvrneným priezviskom.  

   Krimifórum

Horeli autá 

Na Jankolovej ulici vzbĺklo 
osobné auto Ford Focus, ktoré 
podľa zisťovateľa príčin požia-
ru s najväčšou pravdepodob-
nosťou úmyselne podpálil 
nateraz neznámy páchateľ. Od 
horiaceho vozidla sa poškodili 
dve vedľa zaparkované vozidlá 
zn. Renault Talia a Škoda Fabia. 

Strieľali na zlodejov

Počas prenasledovania krimi-
nálkou vypátraného odcud-
zeného vozidla z Prístavného 
mosta na Einsteinovu ulicu  
hliadka pohotovostnej motori-
zovanej jednotky vyzvala vodi-
ča vozidla Škoda Octavia a vo-
diča pred ním idúceho vozidla 
Audi A5, aby zastavili. Pri zadr-
žaní vodič Audi A5 Jaroslav H. 
(36) z Bratislavy neuposlúchol 
znamenie na zastavenie a v 
jazde pokračoval smerom na 
policajta, ktorý stihol uskočiť. 
Druhý policajt použil služobnú 
zbraň, výstrelom zasiahol ľavý 
svetlomet vozidla. Vodič vo-
zidla  bezprostredne po streľ-
be motorové vozidlo zastavil. 
Agresívny vodič skončil za poli-
cajnými mrežami s obvinením 
zo zločinu útoku na verejného 
činiteľa.

 Polícia upozorňuje Z bloku polície

 Polícia upozorňuje

Kriminálna polícia sa obracia na 

občanov so žiadosťou o pomoc 

pri pátraní po týchto osobách. 

Akékoľvek informácie oznámte 

na najbližšom policajnom útva-

re alebo na bezplatnom tele-

fónnom čísle 158, prípadne na 

e-mail patranie@minv.sk. 

Martin

BORZA 

(33)
z Bratislavy

Popis osoby: oválna tvár, krátke 
tmavé vlasy a hnedé oči. 
Popis oblečenia: nezistený
Menovaný je celoštátne hľadaný 
na základe príkazu na zatknutie, 
ktorý na neho vydal Okresný súd 
Bratislava V. pre prečin podvodu.

Miroslav

KAHAJ

(50)
z Bratislavy 

Popis osoby: oválna tvár, krátke 
tmavé vlasy a hnedé oči.
Popis oblečenia: nezistený.
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava V. príkaz na zatknutie pre 
prečin zanedbania povinnej výživy. 

Tomáš

DUBAJ 

(28)
z Bratislavy 

Popis osoby: oválna tvár, vyhole-
ná hlava, plavé obočie, hnedo-ze-
lené oči. 
Popis oblečenia: nezistený 
v obidvoch ušiach má náušnice.
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava III. príkaz na dodanie do 
výkonu trestu odňatia slobody.

spoľahnúť. Tak to bolo aj  
v tomto prípade, prečo by 
som nepomohol priateľovi, 
je taký čas, ruka ruku umý-
va a všetko sa vždy dá zu-
žitkovať, pomyslel si, a tak 
šarmantná Ivica o niekoľko 
dní už zarezávala na pozícií 
personálneho konzultanta 
seniora. 

O tom, ako sa pôvodné 
vzťahy vzájomnej výpomoci 
dvoch kamarátov dostali do 
deštruktívnej podoby, nate-
raz kolujú len fámy. Povráva 
sa, že šarmantná Ivica, kto-
rá je opäť bez zamestnania, 
odolávala Dušanovmu vynu-
covaniu si vďačnosti formou 
sexuálneho harašenia až tak 
tvrdo, že odmietnutý nápad-
ník bez okolkov požiadal o 
to, čo dávala Mirovi. Nech 
som mu dávala čo dávala, pár 
stoviek za to, aby ma prijal do 
roboty, nepotreboval, vyhlá-
sila  Ivica skôr, ako natrvalo 
opustila svoje pracovisko.  

Vďačnosť je ako ťarcha, 
pomsta ako zisk, zafilozofo-
val si policajt, ktorý prijímal 
z rúk podenkovej perso-
nálnej konzultantky ozná-
menie o peniazoch, ktoré 
vraj musela dať jednému  
z dvojice bývalých kamarátov.  
O poskytnutí inej, nepeňaž-
nej formy prejavu vďaky, do-
siaľ nepadlo ani slovo.  

V bratislavskom kraji za prvé dva mesiace roka 2016 zaznamenali po-

licajné štatistiky šesť prípadov trestného činu Prijímanie úplatku (SR 

24), na základe ktorých boli vyšetrované tri osoby (objasnenosť 50 %). 

Tak vraví § 328 trestného zákona v súvislosti s prijímaním úplatku: Kto 

priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, 

žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že 

poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postave-

nia alebo funkcie, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov. 

(Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby  - tri roky až 

dvanásť rokov - je závažnejší spôsob konania, čin veľkého rozsahu).

Na Staromeskej 
opatrne! 

Krajský dopravný inšpek-
torát v Bratislave oznamuje 
vodičom, že na Staromest-
skej ulici sú od 4. apríla do 
približne 30. apríla z dôvo-
du obnovy povrchu vozov-
ky dopravné obmedzenia  
v oboch smeroch. Doprava 
v uvedenom úseku je ve-
dená vo voľnom jazdnom 
pruhu. Dopravné obme-
dzenia sú riadne vyznače-
né prenosným dopravným 
značením a monitorované 
hliadkami dopravnej polí-
cie. Vodičov preto žiadame, 
aby pri prejazde týmto úse-
kom znížili rýchlosť a zvýšili 
pozornosť.

Hlupák, alebo barbar?

foto: jgr 
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 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

ŠIROKÝ SORTIMENT 
OKULIAROVÝCH RÁMOV 
AJ PRE DETI (AJ SILIKÓNOVÉ)

Značkový tovar za AKCIOVÉ CENY.

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

Zľavy od 10 – 70 %.

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

a jeden pár (Varilux) zadarmo

– pri zakúpení okuliarov. 

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

www.optikavion.sk

e-mail: prominent@chello.sk

OPTIKA

Petržalka v pohybe  
Už 7. ročníkom pokračoval úspešný projekt 
mestskej časti Bratislava-Petržalka pod názvom 
Petržalka v pohybe. V piatok, 1. apríla, si zmerali 
sily žiaci I. stupňa z 11 základných škôl z Petr-
žalky a jedna z Rusoviec. Na stretnutí zúčastnilo 
144 prvákov a druhákov. V priestoroch športovej 
haly na Proko+evovej ulici súťažili vo výbornej 
športovej atmosfére v pohybových súťažiach a 
hrách viac ako dve hodiny. 

podujatia sa už štvrtý rok zapoji-
lo aj občianske združenie Zober 
loptu, nie drogy, ktoré venova-
lo každému účastníkovi farebné 

Deťom sa Veľkonočné stret-
nutie mimoriadne páčilo, 

o čom svedčilo aj ich nefalšo-
vané nadšenie pre pohyb, šport  
a hry. Povzbudzovali ich učite-
lia, ktorí počas celého školského 
roka pripravovali svojich žiakov 
v krúžkoch pohybovej prípravy. 
Prváci a druháci predviedli svoju 
pohybovú zdatnosť, súťažili zo 
všetkých síl, s veľkým nadšením 
a oduševnením. Do organizácie 

tričká, a tak celá plocha športo-
vej haly ako každý rok zakvitla 
rôznymi farbami. Pri organizá-
cii podujatia už tradične spolu-
pracovali a pomáhali členovia 
školského športového klubu 
BSC Bratislava.

Počas prestávky sa žiakom 
predstavila skupina žiakov so 
švihadlami zo ZŠ Gessayova 
pod vedením Eleonóry Malíč-
kovej. Pred rokom propagovali 
túto gymnastickú disciplínu 
cvičenci so švihadlami z Rope 
Skipping Academy vedenej 
Pavlínou Hadovou. Reakcia 
detí z našich škôl nenechala na 
seba dlho čakať a tento rok sa 
predstavili s vlastným progra-
mom. Veľkonočné stretnutie 
krúžkov navodilo u žiakov at-
mosféru jari, veselých hier a 
tiež umožnilo porovnať si svo-
je výkony s rovesníkmi. Žiaci a 
ich pedagógovia odchádzali 
s úsmevom na tvári, plnou 
náručou krásnych zážitkov, 
pestrofarebnými tričkami a aj 
sladkými odmenami, ktoré si 
určte zaslúžili za svoje vynika-
júce športové výkony.

tod), foto: archív

Bohatý program a výhodné ceny pre poldenné 
a celodenné opatrovanie v raji B

DETSKÉ CENTRUM
- škôlka a jasle - s veľkým dvorom

Organizujeme 
DETSKÉ LETNÉ TÁBORY, NARODENINOVÉ 

OSLAVY, ŠPORTOVÝ KRÚŽOK

Vranovská 23, Bratislava V, 
minirajpredeti@gmail.com, +421 902 634 123  

www.miniraj.sk

28. 4. - 1. 5.
Výstavn

ý areál 
INCHEB

A EXPO

štvrtok - sobota 9.00 - 19.00 hod.

nedeľa 9.00 - 18.00 hod. 

Medzinárodná výstava kvetov a záhradníctva

Partneri výstavy:
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Kližan vynechá 
aj Monte Carlo
Slovenský tenista číslo jeden Mar-
tin Kližan nebude od tejto nedele 
hrať na turnaji ATP World Tour 
Masters 1000 Rolex na antuke v 
monackom Monte Carle. Dvad-
saťšesťročný Petržalčan nedohral 
13. marca 2. kolo v kalifornskom 
Indian Wells proti Španielovi Fer-
nandovi Verdascovi. Následne sa 
zverenec Martina Hromeca odhlá-
sil z ďalšieho podujatia štatútom 
ATP World Tour Masters 1000 na 
tvrdom povrchu v Miami na Flori-
de a minulý týždeň pre plantárnu 
fascitídu na pravej nohe neobha-
joval titul v Maroku (Marrákeš, pri-
čom vlani sa predmetné antukové 
podujatie ATP World Tour 250 ešte 
konalo v Casablance). Momentál-
ne 28. hráč renkingu Kližan 9guru-
je v nezáväznom online prepočte 
na 36. pozícii

(mv)

De$nitívne K.O. 
pre Jokerit
Cesta hokejbalistov petržalského 
Jokeritu vo štvrť9nále play-o< sa 
skončila. „Žolíci“  dokázali súperovi 
čeliť len raz a v troch vzájomných 
stretnutiach s HBK Hokejmarket 
Skalica ťahali za kratší koniec. Víťaz 
základnej časti v prvých dvoch du-
eloch na svojom ihrisku  zakaždým 
zdolal hokejbalistov Jokeritu, ktorí 
postúpili do play-o< v poslednej 
možnej chvíli, a to aj vďaka dráme v 
Nitre, kde mali veľmi blízko k postu-
pu hráči LG Bratislava. Zaujímavé je, 
že v základnej časti si obaja súperi 
uchmatli po jednom víťazstve, pa-
radoxne každý na ihrisku súpera. 
,,Hlavne druhý zápas sme odohrali 
veľmi dobre, ale domáci boli veľmi 
tlačení hlavne zo strany rozhodcu, 
ktorý im daroval až 8 presilových 
hier. Dlho sme viedli 2:1, nakoniec 
sme však podľahli tlaku Skaliča-
nov. Doma sme najprv Skaličanov 
zdolali 4:0, žiaľ, na druhý deň sme 
im jasne podľahli,“ hovorí manažér 
Jokeritu Andrej Augustín.  
Výsledky štvrť$nále play-o):  
HBK HOKEJMARKET Skalica – Jo-
kerit Petržalka 4:1 (1:0,2:1,1:0), HBK 
HOKEJMARKET Skalica – Jokerit Pe-
tržalka 3:2 pp (1:0,0:2,0:0-1:0), Joke-
rit Petržalka - HBK HOKEJMARKET 
Skalica 4:0 (0:0,3:0,1:0), Jokerit Petr-
žalka - HBK HOKEJMARKET Skalica 
2:8 (0:2,0:1,2:5), konečný stav série 
1:3.   

(mv)

jeden prípravný zápas, ale 
na jar ešte vôbec za FC ne-
nastúpil. Kedy bude koneč-
ne zdravotne v poriadku?

 Už individuálne tretí týž-
deň trénuje, preto verím, že 
sa čoskoro pripojí k muž-
stvu, aby bol jeho platným 
hráčom a dokázal, aký je pre 
nás dôležitý. Predsa len nám 
v útoku chýba taká osobnosť, 
akou je Šebo, ktorý viaže sú-
perovu obranu a je pre ňu 
skutočným postrachom.

V ktorom zo štyroch dote-
rajších jarných stretnutí 
mužstvo predviedlo najlep-
ší výkon?

 V Čunove proti ŠK Igram 
sme podali veľmi dobrý vý-
kon, to isté konštatovanie 
platí aj pre prvé dejstvo s 
NMŠK 1922. Pravda, na jar 
sme neodohrali ešte ani je-
den zápas, s ktorým by som 
bol stopercentne spokojný. 
Som však rád, že kolektív 
ukazuje svoju silu a sú-
držnosť. Máme široký káder, 
môžeme teda rotovať zosta-
vu a to je dobré.

V zostave FC oproti jeseni 
došlo k zmenám na niekoľ-
kých postoch, ktorí z no- 
vých hráčov sa ukazujú 
najlepšie?

 Škoda, že viacerí noví 
hráči, ktorí k nám prišli  
v zime, sú zranení, ale dáva-
jú sa už dokopy. Som však 
spokojný so všetkými, lebo 
vytvorili väčšie konkurenč-
né prostredie a verím, že 
naša kvalita sa postupne za-
čne čoraz viac ukazovať.

Tak sa zdá, že boj o prven-
stvo bude tentoraz veľmi 
dramatický...

 Každý zápas je pre nás 
veľmi dôležitý a ťažký, mys-
lím si, že podľa doterajšieho 
vývoja v tejto súťaži sa o po-
stup bude bojovať až do po-
sledného kola. Sústredíme 
sa hlavne sami na seba, aby 
naše výkony mali vzostupný 
trend. Najbližšie hráme na 
pôde posledného ŠK Čataj, 
kde musíme vyhrať, a potom 
vo veľkom šlágri v nedeľu 
24. apríla od 10.30 h doma 
hostíme nášho najväčšieho 
rivala v boji o prvenstvo FA 
Bratislava.         Milan Valko

foto: Milan Čula

Víťazstvo nad zdatným sú-
perom sa rodilo ťažko, naj-
dôležitejšie sú však tri body. 
Súhlasíte?

 Máte pravdu, bolo to ťaž-
ko vybojované víťazstvo nad 
dobrým mužstvom, ktoré 
prišlo k nám s kvalitnou de-
fenzívnou taktikou. Snažilo 
sa hrať aj na rýchle brejky, 
naša obrana však spoľahli-
vo pracovala. Škoda, že sme 
nevyužili niekoľko dobrých 

šancí, preto zápas držal di-
vákov v napätí až do úplné-
ho konca.
Prečo sa vám nepodarilo 
streliť druhý upokojujúci 
gól?

 Mali sme na jeho strele-
nie dosť dobrých príležitos-
tí, žiaľ, v koncovke sa nám 
nedarilo podľa predstáv. 
Hneď na začiatku druhého 
polčasu sme prepásli obrov-
skú možnosť, z ktorej mal 

padnúť gól. Na druhej stra-
ne sme získali veľmi cenné 
tri body so štvrtým muž-
stvom tabuľky, ktorému sme 
teraz odskočili na rozdiel 
siedmich bodov. Musíme ísť 
ďalej krok po kroku, aj keď 
naše víťazstvá sa na jar rodia 
ťažko, ale naplno bodujeme, 
čo je najdôležitejšie.

Najlepší strelec tímu Filip 
Šebo nielenže nezohral ani 

Trávnik pokrstili víťazstvomm
Po dobrom vstupe FC Petržalka akadémia do jarnej časti  
V. ligy Bratislava-mesto domáci fanúšikovia v prvom zápase na 
vlastnej pôde v Ovsišti neočakávali nič iné, len ďalšiu výhru. 
Všetko vyšlo podľa týchto predstáv, FC pokrstil nový nádherný 
umelý trávnik cenným ziskom troch bodov, diváci odchádzali 
spokojní, hoci videli iba jeden gól, a to v bráne NMŠK 1922 
Bratislava. O stretnutí a o celkovej situácii v mužstve FC sme 
sa porozprávali s jeho trénerom Rastislavom Kunstom. 

Futbalisti MŠK Iskra Petržalka aj v jarnej 
časti VI. ligy Bratislava-mesto idú na plný 

plyn a po 17 kolách majú na čele tabuľky päť-
bodový náskok. Vyhrali v Blatnom 2:0, v Du-
najskej Lužnej 3:0, doma zdolali Hamuliakovo 
4:1 a troška nečakane remizovali s Kráľovou 
pri Senci 2:2, hoci vyhrávali 1:0 a 2:1. Hlavne v 
boji o prvenstvo mal veľkú cenu trojbodový 
zisk proti Hamuliakovu.  
,,Bol to veľmi dobrý zápas dvoch kvalitných 
mužstiev, podali sme výborný výkon po her-
nej, taktickej a kolektívnej stránke.  V príprav-
ných zápasoch sme síce ani raz nevyhrali, 
ale v majstrovskej súťaži sme si povedali, že 
keď sa hrá o body, vtedy všetko ide bokom. 
Chlapci sa v nich vedia vyburcovať, je na nich 
spoľahnutie. Doma pre nás platí: náš dom 
– náš hrad, na svojom ihrisku sme okrem 

dvoch stretnutí - s Mariathalom Bratislava a 
s Kráľovou pri Senci s prehľadom ostatných 
súperov porazili. Bol to veľmi dôležitý šesť-
bodový zápas, Hamuliakovo muselo vyhrať, 
aby sa na nás bodovo dotiahlo, my sme 
chceli potvrdiť naše vedúce postavenie. Som 
veľmi rád, že sa nám to podarilo, hoci nám 
kvôli zraneniam a veľkonočným sviatkom 
chýbalo až šesť hráčov. Ostávame pevne na 
zemi, ideme od zápasu k zápasu, najbližší je 
pre nás ten najdôležitejší. Káder sa cez zimu 
troška zmenil, niektorí starší hráči sa urazili 
a odišli. Do mužstva prišli iní chlapci, ale aj 
dorastenci Patrik Žák, David Kollár a Michal 
Ankhelyi, ktorí zvýšili konkurenciu. Kollár  
a Žák sa výraznejšie presadzujú aj strelecky, 
na jar dali už dva góly,“ povedal nám tréner 
MŠK Iskra Ľuboš Lojdl.                               (mv)  

Môj dom – môj hrad
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