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Pokračovanie na strane 2 

Maratón električky 
v Petržalke
Ako to vyzerá s výstavbou ďalšej etapy 
budovania električkovej trate? Kedy 
sa povezieme až do Janíkovho dvora? 
Ďalšia etapa je tesne pred štartom.

strany 12 - 13

„Mám radosť, keď na zápise vidím našich bývalých 
žiakov s ich deťmi, či rodičov, ktorých jedno dieťa 
už našu školu navštevuje. A, samozrejme, teší ma aj 
množstvo celkom nových rodičov budúcich prvákov, 
ktorí k nám vedú svojich drobcov. Myslím si, že rov-
nako ako pre nás, je aj pre deti tento deň dôležitý. Pri 
septembrovom nástupe do školy si pamätajú naše 
pani učiteľky, ktoré tu dnes stretli, a aj to im dodá 
sebavedomie v septembri,“ hovorí Magdaléna Benko-

vá, riaditeľka Základnej školy na Černyševského ulici, 
kam som v druhý aprílový piatok prišla zapísať svoju 
dcéru do prvého ročníka.

www.vasabss.sk

správca domov

(02) 210 28 544

Už vo vestibule nás vítajú žiač-
ky – pomocníčky, ktoré nás 

navigujú správnym smerom. Tam 
sa mojej dcéry, s očami okrúhly-
mi od zvedavosti a vzrušenia, pýta 
pani učiteľka na meno a  či ju môže 
vziať do herne. Ja zatiaľ odchádzam 
do inej triedy vyplniť dotazníky pre 
školu. Dcéra je hotová skôr ako ja, 
stihla dokresliť a vymaľovať postavu, 
nájsť odlišný obrázok a ďalšie úlohy. 
Pani učiteľka ju chváli, vraj je nielen 
šikovná, ale aj rýchla. A dcéra sľubu-
je, že to „r“ sa do septembra určite 
ešte naučí.

Dnes ešte škôlkári, 
zajtra už prváci

Stali sme sa na pár 
rokov súčasťou 
jej rodiny
Pri príležitosti Dňa učiteľov udeľo-
vali aj ocenenie Učiteľ, na ktorého sa 
nezabúda.

strana 3

OZ My sme Petržalka a Rudolf Kusý
 

Vás pozývajú 

na brigádu 

na Veľkom Draždiaku,
 

ktorá sa bude konať 

dňa 21. apríla o 9.00 h. 

Štartujeme zo stanoviska pri detskom ihrisku 

pri škole Tematínska.
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Pokračovanie z 1. strany

„Pre školu znamená zápis nielen nových žia-
kov a rodičov, ale aj nový život a skúsenosti, 
pretože každý rok sú deti celkom iné. Majú iný 
prístup k veciam ako ich predchodcovia, nové 
vedomosti, ktorými nás prekvapia. Zdá sa mi, 
že sú aj smelšie a lepšie pripravené na školu. 
Výhodou je, že viac ako 90 % detí má predškol-
skú prípravu, dokážu sa sústrediť dlhí čas na 
jeden podnet, vedia spolupracovať, prispôsobiť 
sa a akceptovať iných i ich nedostatky – jedno-
ducho sú zvyknuté na kolektív,“ hovorí Magda-
léna Benková.

Každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu 
prejde testovaním na školskú zrelosť. Už tam 
dostanú rodičia informácie ako je dieťa pripra-
vené na prvú triedu, kde má prípadne rezervy 
a čo by si malo ešte trénovať. Rovnako si na 
zápise pani učiteľky deti hravou formou testu-
jú – kreslenie, počítanie, základné geometrické 
tvary, pozornosť a pod. Aby vedeli dať rodičom 
okamžitú spätnú väzbu a poradiť, čomu sa prí-
padne ešte počas takmer piatich zostávajúcich 
mesiacov do začiatku školského roku venovať. 

„Mnohé deti majú problém sústrediť sa na 
čítané slovo. A zopakovať vlastnými slovami, 
čo počuli. A s tým súvisí problém starších žia-
kov – čítanie s porozumením. Tu môžu rodi-
čia budúcim prváčikom pomôcť, keď im budú 
doma čítať alebo miesto video rozprávok púš-
ťať audio verzie a potom sa s nimi o vypoču-
tom rozprávať,“ vysvetľuje riaditeľka.

A ako zvládajú nástup do školy rodičia pr-
váčikov? „Niekedy môže mať rodič paradoxne 
väčšie obavy ako dieťa. Pretože deti sú flexibil-
né, neustále si zvykajú na nové veci. Je dobré, 
ak rodič svoje strachy zbytočne neprenáša na 
potomka. Na druhej strane, niektorí rodičia 
majú príliš vysoké nároky, očakávajú od die-
ťaťa, že bude okamžite podávať stopercentný 
výkon. Ale treba sa zamyslieť nad tým, ako 
sme začínali aj my, či nám všetko hneď išlo na 
prvý krát. Aj prvák si najprv musí zvyknúť na 
nové prostredie, kolektív a úlohy. Minimálne 
prvý štvrťrok sa dieťa len adaptuje, a preto 
naň netreba tlačiť, ale nechať mu priestor, aby 
si našlo svoje miesto a rytmus.“ 

Petržalské materské a základné školy úzko 
spolupracujú, takže sme na zápise stretli Kata-
rínu Kovačičovú, riaditeľku MŠ Macharova a 
aj „našu“ pani riaditeľku Emíliu Šimkovú z MŠ 
Pifflova. Iste boli zvedavé, ako si ich zverenci 
na zápise poradia. Myslím si, že môžu byť spo-
kojné, zvládli to s ľahkosťou. 

V Petržalke do základných škôl zapísali 
916 detí (425 dievčat a 491 chlapcov), čo 
je o 95 detí viac oproti minulému škol-
skému roku. V ZŠ sa teda otvorí 36 bež-
ných prvých tried a 3 špeciálne pre žiakov  
s poruchami učenia v ZŠ Tupolevova 20, s 
Aspergerovým syndrómom a autizmom v 
ZŠ Prokofievova 5 a so zdravotným osla-
bením v ZŠ Černyševského 8.

Michaela Dobríková

foto: autorka

Dnes ešte škôlkári, 
zajtra už prváci

Ďalší farizejský prístup primátora

Výstavba náhradných nájom-

ných bytov, zdá sa, začína pána 

primátora riadne trápiť. V Dúbravke 

ich začal stavať napriek protestom 

Dúbravčanov, Petržalčanom sľúbil, 

že bude rešpektovať ich petíciu proti 

výstavbe týchto bytov v lokalitách 

Haanova/Pankúchova a Mamateyo-

va/Polereckého. O petícii, ktorú inici-

oval petržalský aj mestský poslanec 

Milan Vetrák spolu so mnou a ďal-

šími mestskými poslancami, sa ho-

vorilo už v miestnom zastupiteľstve. 

Poslanci jednoznačne túto petíciu 

podporili, svojím uznesením označili 

tieto lokality za nevhodné na výstav-

bu nájomných bytov. 

V tomto duchu sme na ostatnom 

mestskom zastupiteľstve predložili 

návrh uznesenia, ktorým žiadame 

zmeniť územný plán, resp. vyko-

nať kroky k jeho zmene tak, že sa v 

týchto lokalitách už nebude môcť 

ďalej stavať. Mestskí poslanci toto 

uznesenie schválili a my sme boli 

presvedčení, že tým je tento prob-

lém vyriešený.

Pán primátor tam prítomným 

obyvateľom sľúbil, že sa stavať ne-

bude. Bral som to za hotovú vec. 

Veď slovo primátora by malo platiť 

a nielen dovtedy, kým obyvatelia 

neodídu. Poriadne som sa spolu  

s mojimi kolegami, poslancami, 

mýlil! Pán primátor totiž toto uzne-

senie nepodpísal! Dôvody? Tak, 

ako v mnohých ďalších prípadoch 

takmer tajné. Hoci by ich mal ozná-

miť písomne, nestalo sa tak.

Akékoľvek ale jeho dôvody budú, 

nič to nemení na tom, že pán pri-

mátor si zo svojich sľubov, aj keď 

ústnych, ťažkú hlavu nerobí, keď 

sa mu to z nejakých dôvodov hodí, 

neváha ich porušiť. A keď sa mu to 

hodí, tak sa zaštiťuje občianskymi 

petíciami, keď nie, tak vôľu obyva-

teľov jednoducho nerešpektuje.

Smutné. Samozrejme, toto uzne-

senie budeme opätovne v mest-

skom zastupiteľstve presadzovať. 

Vladimír Bajan,

starosta

Symbolika „21ky“ pri čis-
tení Chorvátskeho ramena 
sa stala symbolickou aj pri 
jedinej verejno-prospešnej 
zbierke Ligy proti rakovine 
– Dňa narcisov. Liga pro-
ti rakovine počas celého 
roka pripravuje projekty 
a programy, ktorými po-
máha pacientom a okrem 
toho sa stará o preven-
ciu a informovanosť ce-
lej verejnosti, podporuje 
zdravotnícke zariadenia, 
nemocnice, iné občianske 
združenia i výskum v ob-
lasti liečby onkologických 
ochorení. 

Na petržalský miestny 
úrad zavítali študentky 
zo Spojenej školy Svätej 
Rodiny – Gymnázium 
Gercenova 10 a neodchá-
dzali naprázdno. Vedenie 
aj zamestnanci sa aktívne 
zapájajú do mnohých dob-
rovoľníckych akcií, brigád 
a charitatívnych zbierok 
počas celého roka. Inak 
to nebolo ani pri zbierke 
Ligy proti rakovine. Ako 
symbol spolupatričnosti s 
trpiacimi ľuďmi si na svoje 
oblečenie pripli žltý kvie-
tok. Tradične medzi nimi 
nechýbal ani starosta Vla-
dimír Bajan.

(tod)

Narcisy na úrade

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

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

vo verejnom záujme vyhlásila dňa 3. 4. 2017 

výberovékonanie na obsadenie miesta  

konateľa Bytového podniku Petržalka, s.r.o.

Výberové konanie bolo zverejnené na www.profesia.sk a www.petrzalka.sk.
 

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

 vysokoškolské vzdelanie  bezúhonnosť  zdravotná spôsobilosť
 odborná prax vo verejnej správe  prax v predmetnej oblasti min. 2 roky 

(v oblasti správy bytového fondu ekonomiky, managementu) 
 prax v riadiacej funkcii min. 2 roky (v oblasti správy bytového fondu 

ekonomiky, managementu)

Iné požadované predpoklady: 
 koncepčný zámer rozvoja Bytového podniku Petržalka s ohľadom na Návrh 

opatrení, ktorými sa zlepší bilancia celkových príjmov a výdavkov z hospodárenia  
s obecnými bytmi spravovanými mestskou časťou Bratislava-Petržalka schválený-
mi MZ v apríli 2014 http://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2014/04/27_
Opatrenia_zlepsenie_prijmov_hospodarenie_s_obecnymi_bytmi.pdf  
a v marci 2015 http://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2015/03/13_Ana-
lyza_BPP_sro1.pdf (v rozsahu najviac 2 strany, typ písma Times New Roman, 
veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, z každej strany listu nastavenie na  
2,5 cm, so zarovnaním do bloku)  znalosť a orientácia v príslušných právnych 
predpisoch v oblasti samosprávy, v oblasti správy bytového fondu a príslušných 
právnych noriem, ekonomiky, energetiky a životného prostredia, protikorupčné 
minimum  znalosť práce na PC (Word, Excel, internet)  osobnostné a morálne 
predpoklady

Požadované doklady:
1. Prihláška do výberového konania
2. Vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT) 
3. Štruktúrovaný životopis
4. Overený doklad o absolvovanom vzdelaní
5. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
6. Fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich získané špeciálne znalosti (kópie  
 certiAkátov) 
7. Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového
 konania podľa zákonač. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
 a doplnení niektorých zákonov
8. Referencie (nepovinné ale odporúčané)
    
Písomné prihlášky do výberového konania a doklady je potrebné doručiť do podateľne 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratisla-

va, v zalepenej obálkes označením „Výberové konanie Bytový podnik Petržalka“,  
v termíne do 24. apríla 2017 do 12.00 h. 

Na obálku uveďte adresu odosielateľa. 
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Koncert 
venovaný učiteľom

Býva už tradíciou, že v marci sa v priesto-

roch Zrkadlovej sieni Primaciálneho 

paláca koná  Jarný koncert, venovaný Dňu 

učiteľov. Slávnostný koncert organizuje  

v súčinnosti s Rodičovským  združením 

Základná umelecká škola na Daliborovom 

námestí č. 2, ktorá od mája 2016 nesie ná-

zov po zakladateľovi a významnej kultúrnej 

osobnosti Petržalky Františkovi Oswaldovi.

Bol to koncert plný profesionálnych vý-

konov žiakov hudobného odboru, či už  

v sólovej hre, speve i v rozmanitom ko-

mornom obsadení. Odzneli skladby sta-

rých majstrov: A. Vivaldiho, D. Scarlattiho,  

W. Corbetta, až po skladby S. Rachmanino-

va, G. Pachulského a F. Poulenca. Pestrosť 

programu bola umocnená aj technickou 

a muzikálnou vyspelosťou žiakov. Koncert 

gradoval a zazneli na ňom skladby s nády-

chom tanečnej tvorby a náznakom jazzu 

od autorov: J. Lennon, P. McCartney, Ľ. Ku-

ruc, M. Mier, S. Joplin.

Záver programu patril hudobnej skupine 

Big Band – Combo BandA, ktorý bol sku-

točnou hudobnou lahôdkou. Predstavili 

sa skladbami – Livis Prima: Sing, sing, sing; 

B. Thiele: What a Wonderful World; The 

Champs: Teguila.

Nesmieme zabudnúť ani na výstavu prác 

žiakov výtvarného odboru Základnej ume-

leckej školy Františka  Oswalda, ktorá bola 

inštalovaná vo foyer Primaciálneho paláca.

Prítomní odchádzali z koncertu dobre 

naladení, s pocitom, že máme ešte šikov-

né deti, ktoré svoj voľný čas vedia správne 

a tvorivo využiť pod vedením pedagógov, 

ktorí vedia talenty detí rozvíjať. 

(ses)

Stali sme sa na pár rokov 
súčasťou jej rodiny

Bratislava 2017

www.florabratislava.sk

Medzin
árodná

výstav
a kveto

v

a záhra
dníctva

INCHEBA EXPO
OrganizátorPonúkame 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

Kým učiteľov nomi-
nujú riaditelia škôl, 

nezabudnuteľného uči-
teľa Petržalčania. Tento 
rok návrh predložila  
Viera Luknárová, ma-
mička bývalého žiaka z 
bývalej ZŠ na Hálovej 
ulici, ktorá v liste napí-
sala: „Rada by som touto 
cestou poďakovala člo-

veku, ktorého si nesmierne 
vážim a budem vždy vážiť, 
ktorý nedelil čas na prá-
cu a rodinu, ale stali sme 
sa na pár rokov súčasťou 
jeho rodiny, nielen jeho 
žiaci, ale aj my rodičia.“ Jej 
syn Martin nastúpil ako 
prváčik v roku 1991 a pani 
učiteľka ho dokázala na 
každej hodine zaujať. Pra-

covala so svojimi žiakmi s 
nesmiernou láskou a oni 
ju rešpektovali. Každého 
jedného z nich poznala 
veľmi dobre a deti chodili 
do školy s radosťou. „Aj 
mimo školy sme sa celé 
rodiny stretávali, chodili 
sme spolu na výlety, na 
stanovačky, na grilovač-
ky, do lesa. Všetko toto 

dokázala zorganizovať, 
samozrejme s pomocou 
detí a nás rodičov, ale 
tieto aktivity sme robili 
s radosťou a potešením, 
cítili sme sa spolu šťast-
ní a veselí a nesmierne 
nás to po ľudskej stránke 
zbližovalo a spájalo,“ na-
písala v závere listu pani 
Luknárová. Tou neza-
budnuteľnou učiteľkou, 
ktorá si z rúk 1. zástup-
cu starostu Jána Bučana 
a predsedníčky školskej 
komisie Ľudmily Farka-
šovskej prevzala ocene-
nie za celoživotnú obe-
tavú pedagogickú prácu 
pri výchove a vzdelávaní 
mladej generácie, je Ta-
tiana Salayová.

Text a foto: (mp)

Aj tieto slová odzneli minulý týždeň na odovzdávaní 
ocenení pri príležitosti Dňa učiteľov, kedy Petržalka 
udeľuje ocenenia učiteľom za dosiahnuté mimoriadne 
výsledky a taktiež tituly Škola roka najlepšej základnej  
a materskej škole. Súčasťou slávnostného stretnutia je aj 
odovzdanie ocenenia Učiteľ, na ktorého sa nezabúda. 

0902 056 447

  anija2511@gmail.com

www.bratislava7.poradcapoziciek.sk

PÔŽIČKY  

SERIÓZNE
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Inzercia

Riadkovú inzerciu prijímame 

po telefonickom dohovore 

0905 273 414 - Oľga

0905 273 416 - Vlaďa 

iba osobne v redakcii PN. 

Platba v hotovosti.

www.svadobne-etikety.sk

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

PREDÁM - mezonet v BA 5, 
Šustekova. Tel.: 0903 648 397

PRIJMEME - upratovačky 
na TPP. Tel.: 0914 321 990

PETRŽALSKÉ NOVINY 

nájdete nás aj na facebooku!

FOTOGRAFOVANIE fotoateliér v Bratislave 
svadby  deti  oslavy0905 623 012 fotograf-svadba.sk

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka

1. 4. 2017 
Ivan Matúšek – Terézia Vavrová
Vladimír Šavel – Renáta Skuráková

SSSSSSSSSSSSSS TTTTTTTTTTTTT UUUUUUUUUUUUU DDDDDDDDDDDDD IIIIIIIIIII OOOOOOOOOOO    BBBBBBBBB EEEEEEEEE LLLLLLLL LLLLLLLL AAAAAAA NNNNNNN IIIIII
Hrobákova 7 (prízemie)

Otvorené: pondelok - piatok 9.00 - 19.00 h, 
sobota 8.00 - 13.00 h, iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O
Objednávky: Janka  0903 191 885 
 Katka  0905 156 765
K O Z M E T I K A  N O V I N K A !
3D mihalnice .....................................................50 €
Permanentný make-up obočia ................90 €
Objednávky: Ľubka 0907 556 758

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

MICHALSKÁ 5, 810 01 BRATISLAVA

REZERVÁCIE:   
www.lakomika.sk

www.ticketportal.sk

apríl
2017

19.
APRÍL ENGLISH DVOJKA 

21.
APRÍL

20.
APRÍL

27.
APRÍL

25.
APRÍL

28.
APRÍL

29.
APRÍL
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Dnes vám prinášame 
informácie o tom, 

ako sa činili školáci a se-
niori. Ďalšia etapa čistenia 
bude 21. a 22. apríla, kedy 
sa bude čistiť Chorvátske 
rameno a jeho okolie a po-
tápači sa pustia aj do dna 
Veľkého Draždiaka. Čo 
všetko našli, dozviete sa  
v Petržalských novinách.

Upratovali aj seniori 
Pridali sa! Členovia Zdru-
ženia kresťanských senio- 

rov Slovenska z klubu Bra-
tislava-Petržalka si počas 
tohtoročného Týždňa čis- 
toty vysúkali rukávy. V uto- 
rok, 4. apríla 2017, so zá-
hradným náradím a v pra-
covných rukaviciach upra-
tovali lesopark a okolie 
nového centra zdravotno-
sociálnych služieb Domu 
Rafael na Kultíkovej ulici. 

Početná skupina senio- 
rov nešetrila silami ani  
v sobotu, 31. apríla, počas 
čistenia a skultúrňovania 

okolia Kostola Svätej ro-
diny na Námestí sv. Jána 
Pavla II. Podľa týchto ak-
tívnych, skôr narodených 
ľudí je jarné upratovanie 
prospešné pre fyzický 
pohyb, ako aj očistu tela i 
mysle a súčasne osviežuje 
dobré medziľudské vzťahy.

Činili sa aj školáci
Aj tento rok sa ZŠ Dudo-
va 2 rozhodla reagovať na 
výzvu MČ Petržalka s ná-
zvom Týždeň čistoty. Pod 
vedením vyučujúcich sa 
žiaci počas hodín Sveta 
práce a Techniky zapojili 
do čistenia okolia ško-
ly. Vybavení pracovnými 
rukavicami a vrecami na 
odpad čistili od papierov  
a smetí lesík v blízkosti 
školy a zelené plochy sme-
rom k Dostihovej dráhe. 

Od začiatku sa do Týž-
dňa čistoty zapojili aj žiaci 
zo ZŠ Pankúchova. Starší 
čistili okolie školy v rámci 
predmetov Technika, Svet 

Harmonogram 
pristavenia  
veľkokapacitných 
kontajnerov

3. mája – 5. mája  

Furdekova medzi 8-10
Nám. hraničiarov č. 19
Nám. hraničiarov 2/A
Gessayova č. 33
Osuského č. 36
Hrobákova 1-7
Hrobákova 26-28
Rovniankova 12-14
Rovniankova medzi 2-6
Romanova 23-29
10. mája – 12. mája 

Hrobárska ul. parkovisko pri cintoríne
Kežmarské námestie
Kopčianska 86
Vilová 21-27
Pečnianska 5-7
Pečnianska 27 – 29 – 31 – 33
Planckova 4 – Kapicova roh ulíc
Nobelovo námestie 7-10 ( zo strany 
domu od Nobelovho námestia )
Gercenova 13-15
Röntgenova 10 – 12
17. mája – 19. mája  

Černyševského 9-13
Macharova 9, Wolkrova 1 parkovisko
Wolkrova 17-19
Farského 18-22
Vavilovova 2-16
Wolkrova 39-41
Jungmannova 14-16
Hálova 12
Belinského 10 -16
Ševčenkova 1-5 parkovisko
24. mája – 26. mája  

Ševčenkova 2-4
Ševčenkova medzi 13-15 a 17-19
Fedinova 10-16
Švabinského 10 parkovisko
Andrusovova 5-7
Jiráskova 2-10 ( parkovisko zo strany 
Jiráskova )
Tupolevova 8-10
Tupolevova 22-24
Markova 11-13-15
Iľjušinova 12-14

Začiatok apríla tradične 
patrí upratovaniu, brigádam, 

jednoducho čisteniu. 
Petržalčania sú už na tento 

čas nachystaní, na miestny úrad 
si chodia po vrecia, rukavice  

a dohadujú termín odvozu vyzbiera-
ného odpadu. A potom už čistia svoje 
okolie, každý ten „svoj“ kus Petržalky. 

Týždeň čistoty 
vyčistil Petržalku

práce, Rodina prakticky. 
Mladší zase počas popo-
ludňajšej činnosti v škol-
skom klube detí.

Žiaci ZŠ Černyševského 
8 vyzbierali smeti v areáli 
školy ako aj na Šrobáro-
vom námestí. Všetci žiaci 
majú určené svoje úseky, o 
ktoré sa starajú priebežne 
počas školského roka.

Žiaci zo ZŠ Tupolevova 
sa snažili zveľadiť a očis-
tiť areál školy. Vytrhali 
burinu okolo plota školy, 
okopávali kríky a odstra-
ňovali pohodený odpad  
v areáli školy.

Činili sa aj žiaci zo ZŠ 
Budatínska a ZŠ Turnian-
ska. Po ich jarnej brigáde je 
okolie školy opäť krajšie.

(upr)

foto: archív
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Sami proti sebe?!

S P O L O Č N O S Ť

Petržalská cesta 
smrti

Petržalka, po nemecky Engerau, bola od 
roku 1938 súčasťou Veľkonemeckej ríše. 
V tom čase mala približne 15-tisíc obyva-
teľov a žili tu Nemci, Maďari a Slováci. 
V Petržalke vznikol v roku 1944 nacistický 
koncentračný tábor so šiestimi podtábor-
mi. V novembri toho roku sem prišlo 1 730 
až 2 000 židov.

Ak si ich smrť nenašla 
tu, stalo sa tak na 

ceste do ďalších táborov. Je 
to príbeh maďarských židov-
ských väzňov, ktorých strá-
žili, šikanovali a tých, ktorí 
nevládali pracovať, zabíjali
rakúski strážnici, najmä Vie-
denčania. Do Petržalky pri-
viezli vo vlakoch mužov od 20 
do 60 rokov, väčšinou z Bu-
dapešti. Na deň dostávali prí-

del 330 gramov jedla. Zima 
bola v novembri 1944 tuhá, 
nemali pracovné oblečenie, 
okrem chladu trpeli podvý-
živou a šikanovaním. V čase 
nacistického režimu trpeli a 
umreli v pracovnom tábore 
Engerau na území Petržalky, 
dnes tu majú svoje spomien-
kové miesto. Pamätnú tabuľu 
im koncom marca slávnostne 
odhalili ministri spravodli-

vosti Slovenska, Rakúska a 
Maďarka – Lucia Žitňan-
ská, Wolfgang Brandstetter 
a László Trócsányi. Tabuľu 
umiestnili na stenu reštaurá-
cie Leberfi nger, v tejto budove 
bývalých konských stajní bol 
od decembra 1944 do marca 
1945 jeden zo šiestich podtá-
borov pracovného tábora ur-
čeného pre občanov Maďar-
ska židovského pôvodu. 

Celkovo bolo v tábore v ne-
ľudských podmienkach väz-
nených viac ako 1 700 väz-
ňov. „Uplynulo 72 rokov odo 
dňa, keď došlo k evakuovaniu 
tábora a presunu väzňov do 
Bad Deutsch-Altenburgu. Po-
čas pochodu smrti boli zastre-
lené desiatky väzňov, ďalší 
boli zavraždení ešte predtým,“ 
pripomenula tragickú histó-
riu ministerka Lucia Žitňan-
ská. ,,Komando zložené z ra-
kúskych dozorcov zavraždilo 
minimálne 13 väzňov priamo 
na nádvorí Leberfi ngera. Na 
tomto mieste sa premenil hos-
tinec na tábor smrti, kde boli 
mučení a zavraždení nevinní 
ľudia,“ uviedla počas slávnosti 
konzulka veľvyslanectva Iz-
raela Avital Gershon. László 
Tróscányi ozrejmil, že aj keď 
sa miesto hrôzostrašných 
udalostí nachádza na území 
dnešného Slovenska, v čase 
jeho existencie malo byť úlo-
hou maďarských orgánov 
udržiavať a chrániť verejný 
poriadok a zabrániť vražde-
niam. „Tu, v Petržalke, sa stali 

Sme iní, sme vaši
Modrý deň už tradične usporiadala Materská škola na Iľjušinovej 
ulici, na ktorej z dvanástich tried sú dve integrované špeciálne triedy 
pre deti s poruchou autistického spektra. 

Pri príležitosti Svetového 
dňa povedomia o autiz-

me priblížili širokej verejnos-
ti ako prebieha vzdelávanie 
v špeciálnych triedach a in-
tegrácia intaktných detí a 
detí s autizmom. V Materskej 
škole Iľjušinova využívajú in-
dividuálnu aj skupinovú for-
mu integrácie a už štvrtý rok 
s veľkým úspechom aplikujú 
aj obrátenú formu integrá-
cie – inklúziu. „To zname-
ná, že detičky bežnej triedy 
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 empa-
tiu a na druhej strane detí s 
autizmom sa učia napodob-
ňovaním svojich kamarátov 
ako začať sociálny kontakt 
a sociálnu interakciu, komu-
nikovať, športovať, spoločne 
sa hrať,“ priblížila riaditeľka 
školy Mária Králiková. 

Tento rok si s deťmi zatan-
coval Laci Strike so svojou 
skupinou a deti mu zas pred-
viedli ich hip-hopové kreácie, 
ktoré sa naučili. Spoločne si 
zaspievali s Beatou Dubaso-
vou a jej gitarovým sprievo-
dom a potom so starostom 
Vladimírom Bajanom vypus-
tili do sveta modré balóny so 
správou Sme iní, sme vaši. 

Táto materská škola je jedi-
nečná nielen vďaka tomu, že 
má integrované deti s poru-
chou autistického spektra, ale 
že tu využívajú najmodernej-
šiu multistimulačnú metódu v 
špecializovanej terapeutickej 
miestnosti s vodnou posteľou. 
„Vďaka fantastickým učiteľ-
kám a ich láskavej a obetavej 
práci pod vedením pani ria-

diteľky Králikovej dosahuje 
škola dlhodobo vynikajúce vý-
sledky,“ ocenil prácu kolektívu 
školy starosta Petržalky.

(tod)

foto: mp

členovia SA krutými masový-
mi vrahmi, pričom niektorí z 
nich boli bezpochyby dobre sa 
správajúci synovia a otcovia. 
Otázka, prečo sa tak stalo, 
nesmie byť nikdy zabudnu-
tá,“ povedal šéf rakúskeho 
ministerstva spravodlivosti 
Wolfgang Brandstetter. 

Všetci traja ministri sa 
zhodli, že pamätná tabuľa ne-
bude slúžiť len pamiatke, ale 
aj ako pripomienka fašistickej 
minulosti súčasníkom a na-
sledujúcim generáciám. Po-
čas stretnutia politici disku-
tovali o tom, ako spraviť viac 
v záujme zabránenia ďalšieho 
šírenia extrémizmu a radika-
lizmu. „Je veľmi ťažké hovoriť 
o osudoch ľudí v dobe, v kto-
rej ľudský život nemal žiadnu 
hodnotu. Hovoriť o nich teraz, 
keď celá Európa čelí nárastu 
radikalizácie  a extrémizmu, 
rozmachu hnutí pohŕdajú-
cich človekom a ľudskými 
právami, je ale našou povin-
nosťou,“ zdôraznila Žitňanská. 
Rakúska historička Claudia 
Kuretsidis–Heiderová pri-
pomenula, že obete vážnych 

vojnových zločinov z tábora 
Engerau boli viac ako 70 ro-
kov úplne zabudnuté. Nebolo 
to podľa nej iba v dôsledku 
železnej opony, ale skôr preto, 
že páchateľmi boli prevažne 
rakúski príslušníci jednotiek 
SA a ich nacistickí funkcioná-
ri. Po rozsiahlom vyšetrovaní 
v povojnových rokoch upadla 
tragédia, podobne ako iné 
nacistické zločiny, do zabud-
nutia. „Tridsať percent roz-
sudkov smrti vynesených za 
nacistické zločiny rakúskymi 
súdmi, čiže deväť z celkovo 
30, boli trestami za zločiny 
v Engerau,“ povedala pracov-
níčka Ústredného rakúskeho 
výskumného centra povojno-
vej justície, ktorá sa historic-
kému výskumu okolo tábora 
Engerau venuje už 20 rokov. 
Rakúske súdy podľa nej vyšet-
rovali viac ako 70 osôb a šesť 
engerauských súdnych proce-
sov tvorilo najväčší komplex 
procesov v právomoci ra-
kúskych ľudových súdov.

(Zdroj: UPN)

foto: Miroslav Košírer + 

historické fotografi e
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OVLÁDAJTE SVOJU DOMÁCNOSŤ CEZ 
SMARTFÓN

„Naše 
riešenie je vhodné pre všetkých, ktorí majú prístup 
na internet bez ohľadu na to, či bývajú v dome 
alebo v byte. Ak máte školopovinné deti, ktoré 
chodia zo školy samé domov, vďaka dverovému 
senzoru viete, kedy sa vrátili zo školy. Môžete 
tak byť pokojnejší, že deti sú doma v bezpečí. 
Zároveň môžete v smart predlžovačke nastaviť, 
kedy dovolíte deťom pozerať televíziu. Ak chcete 
prekvapiť manželku, môžete si v aplikácii nastaviť 

automatické zapnutie jej obľúbenej hudby po prí-
chode z práce. Ďalšou výhodou riešenia ZEON 
Smart Domov je napríklad sledovanie aktuálnej 
a historickej spotreby elektrických spotrebičov 

s možnosťou ich vypnutia na diaľku a mnoho 
ďalšieho,“

AKO FUNGUJE ZEON SMART DOMOV? 

SLOVÁCI BUDÚ ČOSKORO LÍDRAMI VO 
VYUŽÍVANÍ INTELIGENTNÝCH DOMÁCNOSTÍ
Koľkokrát ste si cestou do práce neboli istý, či ste vypli žehličku alebo ste 

poriadne zatvorili okno? Tieto situácie sa nám stávajú pomerne často a väčšina 

z nás sa vždy poctivo vráti domov, aby sme všetko skontrolovali a mali pokoj 

v duši :-) Toto všetko nás ale stojí kopec času a energie...

Unikátna prírodná učebnica - Národný park 

Dunajské luhy je európskym unikátom, so svojím 

fantastickým svetom zvierat a rastlín ponúka neza-

budnuteľné zážitky pri pozorovaní prírody a pozýva 

na prechádzky so sprievodcom (k dispozícii sú aj slo-

venskí sprievodcovia a informačné tabule a brožúry  

v slovenskom jazyku). 

Ursula Grabner, vedúca marketingu  NPDA, nám o tej-

to rarite povedala viac: - Národny park Dunajské luhy 

sa tiahne ako taký „zelený pás“ medzi oboma hlavnými 

mestami Bratislavou a Viedňou. Dunajské luhy sú aj pre 

Slovákov ľahko dostupné na jednodňový výlet. Znače-

né trasy a chodníky doslova pozývajú malých i veľkých 

na prechádzku, vandrovanie a pozorovanie prírody.

Len niekoľko desiatok kilometrov, smerom na Viedeň, sa za hranicami Slovenska 

rozprestiera v Európe jedinečná chránená oblasť lužných lesov. Národný park 

Dunajské luhy ( Nationalpark Donau-Auen) má už dvadsať rokov. Akousi pomy-

selnou vstupnou bránou je zámok Schloss Orth – Návštevnícke centrum národ-

ného parku v obci Orth an der Donau. 

Objavte unikátny národný park

Prečo je NDPA jedinečný a v čom?
Vznikol v roku 1996, možno povedať, že akýsi zdravý 

základ však neskôr položilo obsadenie územia Stop-

fenreuther Au v roku 1984, kedy sa aktivisti snažili za-

brániť stavbe vodnej elektrárne práve tam, priamo na 

Dunaji. NPDA chráni na ploche 9 577  hektárov po-

sledné  riečne luhy v strednej Európe. Tepnou života 

je práve Dunaj a jeho stále sa meniace hladiny vody. 

Sú domovom mnohých vzácnych druhov rastlín i 

živočíchov, ako napríklad: rybárika, orla morského, 

užoviek, sysľa, patria k chráneným druhov v Národ-

nom parku Dunajské luhy. Z botanických druhov sú 

to čierny topoľ, mnoho druhov orchideí, pravý divý 

vinič, jeho pôvodné formy aj kultúry tejto révy.

Slovenské dni v Národnom parku 
v roku 2017

 

v termínoch: 25. marca, 14. apríla, 17. apríla, 1. má- 

ja, 8. mája,  20. mája, 3. júna, 17. júna, 5. júla, 29. júla,  

12. augusta, 29. augusta, 1. septembra, 15. septem-

bra, 7. októbra, 21. októbra a 1. novembra 2017 (po-

čas slovenských štátnych sviatkov a vybraných sobôt) 

v návštevníckom Centre národného parku (schloss- 

ORTH), Orth an der Donau (len 35 km od Bratislavy!)

-

ho parku) so slovenským sprievodcom, informačný 

materiál v slovenčine.

Zľavnené vstupné počas týchto „slovenských dní“: 

až 20 % v porovnaní so stálymi cenami!

Celková výška vstupného: dospelý: 8, 80 €, deti a mládež 

od 6 do 19 rokov a študenti: 4,80 €. Rodinná vstupenka 

(2 dospelí, 2 deti): 18,40 €. Otvorený je denne od 9.00 do 

18.00 h, od 1. októbra až do 1. novembra 2017 denne, 

od 9.00 až 17.00 h. 

Viac informácií nájdete na www.donauauen.at a na turistickom portáli www.kamkam.eu
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ktoré to potrebujú, aj logope-
dickú starostlivosť. Pomoc 
pri rozhodovaní rodičov, či 
prihlásia svoje dieťa do tejto 
školy, môže aj Deň otvorených 
dverí, ktorý škola každoročne 
organizuje. Tento rok to bude 
v utorok, 25. apríla od 10.30 
do 12.00 h. Bližšie informácie 
o škole a o Dni otvorených 
dverí budú zverejnené na we-
bovom sídle školy.

(upr)

foto: archív škôl

Hoci už je po zápise 
prváčikov, niektoré 
petržalské základ-
né školy ponúkajú 
rodičom aj ďalšie 
možnosti na prihlá-
senie ich dieťaťa do 
základnej školy. Preto 
pripravili vo svojich 
priestoroch Dni otvo-
rených dverí.    

Súkromná základná škola 
pre intelektovo nadaných 
žiakov na Znievskej 2 
je určená deťom so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávací-
mi potrebami. Prijímací pro-
ces neprebieha formou zá-
pisu. Podmienkou pre prija-
tie detí je úspešné absolvo-
vanie intelektových testov 
v centre pedagogicko-psy-
chologického poradenstva 
a ich odporučenie pre vzde-
lávanie v takomto type školy. 
Prijímanie žiakov je možné aj 
počas školského roka.

V tejto škole majú deti 
príležitosť rozvíjať svoje na-
danie, možnosť riešiť rôzne 
problémové situácie, ktoré 
od nich vyžadujú náročné 
myšlienkové postupy. 

Už od prvého ročníka pe-
dagógovia vedú deti k schop-
nosti vyhľadávať informácie, 
vypracovávať zaujímavé pro-
jekty a tiež ich samostatne 
prezentovať pred spolužiak-
mi či žiakmi celej školy. Vý-
kony žiakov na prvom stup-
ni hodnotia verbálne, čo 
u detí buduje sebadôveru, 
podporuje pocit úspešnosti 

a chuť do ďalšieho vzdeláva-
nia. Škola sa vo veľkej miere 
venuje aj nadaným deťom s 
pridruženými diagnózami 
(vývinové poruchy učenia, 
poruchy aktivity a pozor-
nosti, Aspergerov syndróm 
atď.).

V rámci školského klu-
bu detí majú žiaci na výber 
množstvo krúžkov a záujmo-
vých aktivít, napr. výtvarný, 
programátorský, novinársky, 
krúžok mladých výskum-
níkov, krúžok konverzácie 
v anglickom jazyku a pod.

Škola organizuje lyžiarske 
výcviky, školy v prírode so 
zameraním na cykloturisti-
ku, vodácke aktivity a pod. 
Absolvovali už 4 ročníky 
projektu Tour de intelekt, 
ktorý sa koná vždy počas let-
ných prázdnin. Deti sa počas 
dvoch týždňov na bicykloch 
presunú z Bratislavy do Pra-

hy, spávajú pod stanmi, varia 
si v „poľnej kuchyni“, učia sa 
zvládať rôzne záťažové si-
tuácie a zároveň poznávajú 
krásy našej krajiny a Českej 
republiky. 

S výchovno-vzdelávacími 
aktivitami školy je možné 
bližšie sa zoznámiť počas 
Dňa otvorených dverí, ktorý 
sa bude konať 28. apríla od 
8.30 do 11.45 h. 

DOD v ŠZŠ na Žehrian-
skej ulici

Niektorým deťom odbor-
níci navrhli odklad škols-
kej dochádzky. Pre rodičov 
vzniká otázka, čo s dieťaťom 
ďalej. Môže ho nechať ešte 
v materskej škole, alebo za-
písať do prípravného alebo 
nultého ročníka ZŠ. Špe-
ciálna základná škola s ma-
terskou školou na Žehrian-
skej ulici im takúto možnosť 

ponúka. Už niekoľko rokov 
otvára triedy prípravného 
ročníka. Výhodou je nízky 
počet žiakov v triede (4 – 8),
špeciálno-pedagogická sta-
rostlivosť, individuálny prí-
stup, odborná príprava na 
vzdelávanie v 1. ročníku. Pri 
škole pracuje Centrum špe-
ciálno-pedagogického pora-
denstva, ktoré poskytuje de-
ťom odbornú starostlivosť 
školského psychológa, špe-
ciálneho pedagóga a deťom, 

Školy otvorené 
pre všetkých 

Prevádzka materských škôl a školských jedální 
materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka
v čase letných prázdnin 2017

V súlade s § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. 
o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. 

(ďalej len „vyhláška“)

s  t  a  n  o  v  u  j  e  m

prevádzku materských škôl, školských jedální materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

počas letných prázdnin 2017 nasledovne: 

Prevádzka

 
MŠ Gessayova 2, MŠ Holíčska 50, MŠ Nobelovo nám. 6, ktoré majú 
sídlo v priestoroch základných škôl, budú mať prerušenú prevádzku 
počas celých letných prázdnin od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017. 

MŠ so sídlom v základných školách budú mať prevádzku 
nasledovne: 
MŠ Gessayova 2 v MŠ Gessayova 31, MŠ Holíčska 50 v MŠ Holíčska 
30, MŠ Nobelovo nám. 6 v MŠ Röntgenova 16. MŠ Tupolevova, kto-
rá má sídlo v ZŠ Tupolevova, bude mať zabezpečené stravovanie 
v MŠ Iľjušinova.

Počas letných prázdnin sa prevádzka každej materskej školy v súla-
de s vyhláškou preruší najmenej na tri týždne z dôvodu potreby dô-
kladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia 
a hračiek, ako aj čerpania dovoleniek zamestnancov.

Vladimír Bajan, starosta

1. 7. 2017 – 31.  7. 2017

MŠ Macharova 1

MŠ Pifflova 10

MŠ Bradáčova 4

MŠ Bulíkova 25

MŠ Jankolova 8

MŠ Haanova 9

MŠ Iľjušinova 1

MŠ Bzovícka 6

MŠ Turnianska 6

MŠ Tupolevova 20

1.8. 2017 – 31. 8. 2017

MŠ Bohrova 1

MŠ Nobelovo nám. 6 v MŠ Röntgenova 16

MŠ Rovniankova 8

MŠ Šustekova 33

MŠ Lachova 31

MŠ Gessayova 2 v MŠ Gessayova 31

MŠ Holíčska 50 v MŠ Holíčska 30

MŠ Lietavská 1

MŠ Strečnianska 2

MŠ Ševčenkova 35
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www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167

už od 17€

Aktívni seniori z Haanovej 
Na prehliadke seniorov v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby ani 
tento rok nechýbali členky Denného centra z Haanovej. Tento raz to 
boli Alžbeta Popovičová, Eva Rafayová a Helena Šajbidorová.
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ENERGY, SEXY,

POTENT, AMAZING!
ENERGY, SEXY,

POTENT, AMAZING!

DIRECTLY FROM THE USA

STARRING

BAD BOYS 

OF DANCE

Predpredaj 
vstupeniek:

EXKLUZÍVNY PARTNER:

Alžbeta Popovičová sa 
zúčastnila aj na jednom 

z petržalských kôl Hviezdo-
slavovho Kubína, na ktorom 
za prednes vlastnej tvorby 
získala čestné uznanie. Den-

né centrum reprezentovala aj 
na Krajskej prehliadke v pred-
nese poézie, prózy a vlastnej 
tvorby.

Seniori z Haanovej aj radi 
cestujú. Naposledy boli vo 

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

ZELENÁ LINKA/PODNETY, POSTREHY A NÁVRHY
V oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

môžete oznámiť prostredníctvom „zelenej linky“ 02/ 63 820 158. 
Informácie o MP VPS nájdete na stránke www.mpvps.sk

Vysokých Tatrách a najväčším 
zážitkom pre nich bolo vidieť 
oltár majstra Pavla z Levoče 
vytesaný z ľadu.

Text a foto: 

Eva Hlubíková 
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Stačí podnet, aby si človek premietol 
obrazy dávnejších udalostí, pričom nie 
je podstatné, či bol súčasníkom, alebo 
sa o nich dozvedel sprostredkovane.  
V nedávnom televíznom spravodaj-
stve ma zaujala americká zástupkyňa 
v OSN, prezentujúca fotogra)e detí, 
ktoré zomreli na následky použitia 
chemických bojových látok v Sýrii. 
Reagovala tak na odvetný krok svojej 
krajiny, ktorá sa rozhodla opäť raz za-
hrať na dobrého svetového policajta, 
majúceho právo robiť poriadky kde  
a proti komu sa mu zachce.  

Fotoprezentácia detských obetí zlo-
činného útoku mi pripomenula obrazy 
zabitých a zavraždených spred sedem-
desiatky rokov. Dá sa vôbec vojnová 
smrť deliť na kolónky? Aj vtedy zo-
mierali deti, tak ako neskôr prichádzali  
o život pri policajných akciách (alebo 
to boli preventívne útoky?) v Kórei či 
vo Vietname, ktorý sa stal pre Ame-
ričanov dedičnou traumou. Kultová 
fotogra)a nahého malého dievčatka, 
bežiaceho spolu s inými deťmi ukryť 
sa pred napalmom zhadzovaným 
americkými lietadlami, je svetu známa. 
Deväťročná Kim Phuc mala popáleni-
ny na tretine tela. Zachránili ju, neskôr 
sa stala vyslankyňou OSN na pomoc 
obetiam vojny. 

V priamom prenose dnes vidíme 
zomierať deti v metropolách Európy i  
v púšti pod vlajkou tzv. islamského 
štátu. Každá strana rozpaľuje emócie, 
hrá na city fotogra)ami plnými ľudské-
ho nešťastia, deťmi zabitých kamión-
mi, napalmom alebo raketami. Aký je  
v tom rozdiel? Nie je šialenstvo vyhrá-
žať sa preventívnym útokom v epoche 
jadrových zbraní? Prezident Trump sa 
predstavil ako kumulovaný žalobca  
a sudca. Po jeho preventívnom údere 
sa poponáhľali so súhlasným vyjad-
rením európske politické marionetky, 
ktoré mu prednedávnom nevedeli 
prísť na meno. Či ide o povinné pri-
takávanie, alebo aliančná zostava 
opäť raz naletela na nepodložené 
tvrdenia, ukáže čas. Tak, ako to bolo 
v prípade americkej vojenskej ope-
rácie v Iraku, ktorá tam mala zlikvi-
dovať zbrane hromadného ničenia, 
ale aj v Afganistane, Juhoslávii, Líbyi  
a v iných ozbrojených kon7iktoch na 
cudzom suverénnom území. 

Tak si myslím, že preventívny útok je 
prejavom nemohúcnosti zahraničnej 
diplomacie štátu, ktorý nerešpektuje 
právo občana krajiny Svet na život. Je 
rizikovou vstupenkou do vojny, majú-
cou v dnešnom neurotickom prostredí 
iba krôčik ku globálnej apokalypse. 

Jaroslav Gründler

 Tak si myslím

Občan štátu Svet 
Ahoj Petržalka !

Milá moja Petržalka, blíži sa 
tvoje jubileum - 40 rokov, 

kedy sa zo skromnej prímestskej 
dedinky začalo budovať sídlisko.  
A ja som patrila medzi jeho prvých 
obyvateľov. Nasťahovali sme sa do 
Ovsišťa s manželom a 5-mesačným 
synom. Boli sme šťastní, že sme do-
stali po mnohých trápeniach, núd-
zového bývania v malej podnikovej 
garzónke konečne pekný družstev-
ný trojizbový byt. Vôbec nám ne-
prekážala šedá gumená podlaha, 
poloprázdne izby, pretože na splá-
canie bytu sme si museli vziať pô-
žičku, a teda trvalo dlhšie, kým sme 
si kúpili podľa nášho vkusu „krás-
ny“ kovral. Na objednaný nábytok 
sa čakalo v tom lepšom prípade aj 
2 - 3 mesiace. 

Všade okolo činžiakov sa roz-
prestierali obrovské lány blata. Nuž  
a my sme ho udatne tlačili každý 
deň cestou z práce. Autobusy boli 
každé ráno naplnené do prasknutia. 
Pri vystupovaní sme si vždy museli 
držať vpredu kabát, aby sme nepri-
šli o gombíky keď sme sa tlačili k 
dverám. Ale aj tak nám vydržali na 
kabáte asi tak mesiac. Zablatené to-
pánky, čižmy, kočíky sme si nechá-
vali pred dverami bytu. Vchodové 
dvere sa nezamykali a predstavte 
si, že nikomu ani nenapadlo niečo 
ukradnúť. 

Spočiatku chodieval každý pia-
tok tzv. potravinový autobus. Uví-
tali ho najmä mamičky na maters-
kej dovolenke. Boli v ňom základné 
potraviny - chlieb, pečivo, mlieko 
(už v igelitových vreckách), kuren-
ce, dokonca „polotovar“, ktorý mal 
medzi nami názov: polievka pre 
malé deti. Bol to vlastne balíček po-

zostávajúci z ½ menšieho kuraťa  
a trochou polievkovej zeleniny. 

Pribúdali roky a s nimi aj ob-
čianska vybavenosť. Jasle, škôlky, 
školy, obchody vyrastali ako z vody  
a postupne sa strácalo aj spomí-
nané blato . Najmä základné školy 
„praskali vo švíkoch“ od množstva 
detí. Neskôr pribudli aj kultúr-
ne domy. Dalo sa ísť do kina, na 
koncert, aj na prvé diskotéky. Ob-
zvlášť dobré boli koncerty. Speváci 
a kapely, ktoré nevyhovovali vted-
ajšiemu socialistickému režimu, 
boli „odsunuté“ z centra mesta do 
okrajových častí - sídlisk. A tak sa 
aj do Petržalky dostali speváci a 
umelci, ktorí si dnes s nostalgiou 
spomínajú na skvelú náladu a 
dobré publikum.

Zvláštnu atmosféru mali Viano-
ce a Silvester. Zábavná pyrotech-
nika ešte nebola, tak z okien a bal-
kónov svietili prskavky a sem-tam 
aj po domácky vyrobené „delobu-
chy“. Pod oknami sa zišla hŕstka 
susedov s fľašami šampanského  
a spievali ľudovky, ktoré sa podo-
bali skôr na zavíjanie vlkov v lese 
a trvali do druhej až tretej hodiny 
rannej.

Pribúdali roky, nastúpil nový 
režim, ktorému sa prispôsobila aj 
Petržalka. Šedé paneláky vystrie-
dali zateplené pestrofarebné domy, 
vybudované parky, vznikli detské 
ihriská s všakovakými atrakciami 
od výmyslu sveta. Nakupujeme v 
moderných nákupných centrách a 
vynovených samoobslužných pre-
dajniach plných tovaru. Pribudli 
kasína a herne.

Medziľudské vzťahy sa hodne 
zmenili. Vchodové dvere fungujú 

na čipy a do bytov si dávame bez-
pečnostné dvere. V trochu tmav-
ších miestach postávajú mladí 
ľudia konzumujúci drogy. Krádeže 
sú na dennom poriadku, pridruži-
li sa aj vraždy. Na sídliskách pri- 
búda anonymita, každý z nás má 
plnú hlavu starostí, ako zvládnuť 
dnešnú zložitú dobu. My, starší, 
nadobúdame dojem, že zlo, kto-
ré sme kedysi vyhnali dvermi, sa  
k nám vracia oknom.

Veselšiu atmosféru vyvolávali 
a dodnes vyvolávajú tradičné Dni 
Petržalky, ktoré sa konali každý 
rok v júni na dostihovej dráhe.  
V príslušnú sobotu sa ozývala síd-
liskom hudba, pre deti bolo množ-
stvo programov, súťaží a skoro 
každé dieťa si hrdo nieslo malý 
darček a spokojné s pomaľovanou 
tváričkou odchádzalo domov. Pri 
tejto príležitosti starosta Petržalky 
každý rok dával (a dá aj tento rok) 
ocenenia Osobnosť Petržalky ob-
čanom, ktorí sa svojou činnosťou 
zaslúžili o jej rozvoj. Slávnosť sa 
končila polnočným ohňostrojom, 
ktorý bol každý rok krajší, doko-
nalejší a my sme si s nostalgiou 
uvedomovali, že sme zase o rok 
starší.

Jasle a škôlky vystriedali senior-
ské centrá. Petržalka dospela. Žije 
svoj život s radosťami aj starosťa-
mi. Aj keď ju mnohí na začiatku 
častovali škaredými prirovnani-
ami ako: geto či králikáreň, my, 
ktorí tu žijeme, nedáme na ňu 
dopustiť. Stalo sa z nej sídlisko, v 
ktorom pulzuje život, pokrokový 
a splňujúci požiadavky súčasnej 
doby. Kto chce, nájde tu všetko, čo 
k svojmu životu a ku každoden-
ným aj malým radostiam potrebu-
je. Prechádzky na hrádzi pešo, na 
bicykli či na kolieskových korču-
liach, ale aj pestrú ponuku kultúr-
nych podujatí.

Tak AHOJ PETRŽALKA! Zdra-
vím ťa pri príležitosti tvojho 40-
ročného jubilea. Želám ti všetko 
dobré, aby tvoji obyvatelia, ale aj 
návštevníci zažili v ďalších rokoch 
mnoho radosti a spokojnosti.

Mária Križanová

Spomienky sa nedajú vyzuť ako topánky. Putujú 
naším životom a prichádzajú do našej mysle pri 
rozličných príležitostiach. Vyvolávajú v nás poci-
ty občas trpké, ale aj veselé. Výnimkou nie je ani 
Petržalka. Prežila som tu 40 rokov a tak sa hrdo 
priznávam k nej. Áno, som Petržalčanka. 
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Slovensko v týchto dňoch 
obletela správa, že po 

veľkých problémoch a ťaha-
niciach mesto Bratislava ko-
nečne zrušilo hazard. Ruku 
za zrušenie zdvihli poslanci. 
Aké povzbudzujúce. Lenže, 
pozor! Mnohé zmluvy budú 
ešte bohvieaký čas dobiehať. 
A z kategórie úžasu je fakt, 
že len nedávno na magistrá-
te hlavného mesta primátor 
podpísal papier o zriadení no-
vých herní!

V jednej z našich miest-
nych krčiem umiestnil majiteľ 
dokonca tri hracie automaty. 
Krčmu kvôli nim vykradli. 
Majiteľ to predýchal. Auto-
maty spojazdnil. Vykradli ho 
druhý raz. Nepredýchal. Ne-

spojazdnil. Starosta si na neja-
kom kongrese bez problémov 
môže nasadiť masku bojovní-
ka proti hazardu. Už ho u nás 
niet. Hazardu, samozrejme. 
Takže 1:0 pre našu dedinu.

Pred prvými domami obce 
dlhé roky svietil akýsi bilbor-
dový vešiak. Naposledy, a to 
bolo už poriadne dávno, sa 
z neho optimisticky škeril 
kandidát na významnú funk-
ciu. Vo farebnom vyhotovení 
okolojazdiacim motoristom 
sľuboval niečo v tom zmysle, 
ako na nich myslí a čo všetko 
pre nich urobí. Bez ohľadu na 
to, odkiaľ pochádzali. Časom 
vybledli nielen farby, ale naj-
mä sľuby. Napokon zostalo 
len jedno oko a jedno ucho. 

Asi toľko konkrétne aj videl 
a počul o skutočných problé-
moch svojich voličov.

Vysvitlo, že podstavec stojí 
sčasti na súkromnom po-
zemku a tak už spomenutým 
poslancom - voleným zá-
stupcom ľudu - nezostalo nič 
iné, ako odstránenie schváliť. 
Zhruba pol roka predtým, 
ako sa v Bratislave začalo 
s odstraňovaním, najmä ne-
povolených reklamných pú-
tačov a bilbordov. Tých sú 
všade stovky a tu, ajhľa, jediný. 
Ako sa hovorí, nezaslúžený 
gól, ale aj tak znamená druhé 
víťazstvo nad mestom. To od-
straňovanie bilbordov v Brati-
slave sledujte, určite ešte bude 
napínavé.

A teraz tá remíza. Týka sa 
boja s korupciou. Alebo as-
poň jej nahlasovaním. V tej 
hre som bol aktívnym hrá-
čom. Veľmi rýchlo som totiž 
potreboval rotavátor na do-
končenie jarných prác v zá-
hrade. A kde už inde na dedi-
ne taký problém vyriešite, ak 
nie v krčme. 

Bol tam aj istý Miro, ma-
jiteľ spomínaného rotavátora. 
Je jasné, že také korumpo-
vanie je vyložene intímna 
záležitosť. Ja som na to však 
išiel inak. Povedal som si, že 
z podplácania urobím akési 
verejné obstarávanie. V skrá-
tenom režime. Objednal som 
príslušný počet borovičiek 
a celá vec sa podarila. Ešte 

v to popoludnie rotavátor vr-
čal v mojej záhrade. Predbe-
hol som suseda.

Či to bolo verejné obstará-
vanie, alebo korumpovanie, 
to nevedela v rýchlosti pove-
dať ani šenkérka - prokurátor-
ka amatérka. Nikto nič nepo-
čul a nevidel. Ako je zvykom 
v našej domovine. A to je ten 
nerozhodný výsledok.

Hoci išlo o maličkosť, roz-
hodol som sa už nikdy nič 
podobné nevykonať. A prečo 
nie? Možno je to moja morál-
na povinnosť. Náhle predsa 
v poslednom čase antikorup-
čne osvietilo aj viaceré veliči-
ny nášho verejného života.

Také dva-tri poldecáky 
môžu predsa v spoločnosti 
narobiť poriadnu šarapatu. 
Inšpiroval ma celkom isto aj 
postup generálnej prokura-
túry, ktorá pred časom tvrdo 
zasiahla proti študentovi, čo 
svojho pedagóga uplácal klo-
báskami a vínom. Tak treba 
konať. Principiálne. Na každej 
úrovni.

P. S. V tomto roku už do na-
šej dediny pribudli štyria no-
vonarodení občania. A viacerí 
sú ešte na ceste. Jeseň bola 
sychravá a zima dlhá a mra-
zivá. Dúfam, že zásluhou tých 
mrazov bude menej parazitov 
a škodcov aspoň na poliach 
a v záhradách. Ak už inde nie.

Oskar Král
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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 ! 

Vodné filtre Nerezové fľaše
www.nerezoveflase.sk

Hazard 
a bilbord

Ak by futbalové mužstvo z na-
šej dediny remizovalo a dva razy 
dokonca vyhralo nad Slovanom 
Bratislava, bola by to prvoradá 

senzácia. Čosi podobné sa stalo aj 
teraz. A nikto nič. Vysvetlím.
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Chorvátske rameno, Sad 
Janka Kráľa, Pečniansky les 
a i.), určiť množstvo drevín 
na výrub a navrhnúť miesta a 
podmienky náhradnej výsad-
by, navrhnúť protihlukové 
opatrenia na ochranu obyt-
ného prostredia v konkrét-
nych bodoch, kde dochádza 
k prekračovaniu prípustných 
hladín hluku, určiť ochranné 
pásmo električkovej trate a 
vyhodnotiť jeho vplyvy na 
dotknuté územie, vyhod-
notiť tiež vplyv na dopravu  
v dotknutom území, t.j. na 
iné prepravné systémy MHD 
a na individuálnu automo-
bilovú prepravu; definovať  
prepravné kapacity a navrh-
núť prepravné trasy počas 
výstavby, vyhodnotiť vplyv 
na pamiatky v dotknutom 
území a navrhnúť opatrenia 
na minimalizáciu negatív-
nych vplyvov. To podstatné: 
zaoberať sa všetkými pripo-
mienkami, ktoré si v rámci 
zisťovacieho konania účast-
níci a ostatné orgány štátnej 
správy a samosprávy (minis-
terstvá, úrady, MČ Petržal-
ka, mesto, BSK) a verejnosť 
uplatnili a opodstatnené pri-
pomienky v správe zohľadniť. 
Toto všetko sa dialo do konca 
marca 2017. 

Maratón
električky v Petržalke 

V nedeľu, pred týždňom, zbehlo z ľavej lávky obnovené-
ho Starého mosta takmer 4- tisíc bežcov, aby v Sade Janka 
Kráľa prebehli niekoľko sto metrov a po pravej lávke mosta 
sa vrátili späť, na druhý breh Dunaja, do cieľa 12. ročníka 
bratislavského maratónu a polmaratónu končiaceho sa pri 
nákupnom centre Eurovea. Víťaz prebehol 42 kilometrov  
a 195 metrov za necelé dve a pol hodiny

stavby na životné prostredie 
určil Okresný úrad Bratislava 
(proces sa začal vo februári 
2016). Vyberme zo zadania: 
posúdiť vplyv na rastlinstvo, 
živočíšstvo, vodné pomery  
a rekreačný potenciál dotknu-
tého územia (Veľký Draždiak, 

Maratón súčasnej elek-
tričky v Petržalke sa be- 

ží od roku 1985. Spočiatku 
sa rozbiehala ako podzemná 
rýchlodráha, ťažké ruské met- 
ro, potom ju vystriedalo ľah-
ké francúzske, ba nejaký čas 
pobehoval na papieroch a vo 
fantáziách ľudí rovnako cu-
dzokrajný tram-train, aby sa 
napokon ozajstne rozbehla 
naša domáca, ľahká električka. 
Aj tá len od vlaňajška, a tiež len 
kúsok... Trať zo staromestské-
ho Šafárikovho námestia do 
petržalského Janíkovho dvora 
však - nie! a nie! - celú a naraz 
zabehnúť. Dobehnúť do cieľa 
vzdialeného len 6 kilometrov 
a 200 metrov. Bežcov, ktorí 
bežia už vyše 30 rokov spolu 
s električkou (v nej či ved-
ľa nej), je tiež viac než dosť. 
Spočiatku s nosným doprav-
ným systémom bežalo takmer 
130- tisíc trvale bývajúcich 
Petržalčanov, dnes z nich beží 
už len 104-tisíc. Ubudli. Tí, čo 
odišli, asi už nevládali, zostarli 
alebo stratili trpezlivosť... Nie, 

nepíšeme nevážne, len trochu 
ľahšie a veselšie. Napokon, je 
to ťažká, a časom už i bradatá, 
petržalská téma, ktorej môže 
konkurovať iba téma nášho 
(ne)parkovania... Ale k elek-
tričke, k dianiu okolo nej.

Zaklínadlo EIA 
Keď sa vysloví „eja“, správne a 
spisovne EIA (Environmental 
Impact Assesment), nejed-
nému investorovi prebehne 
mráz po chrbte. Z istého 
podnikateľského, investičné-
ho, vecného zámeru sa totiž 
razom môže stať výsledok 
zámeru - neistý. Lebo nejde 
o nič iné, v skutočnosti však 
o veľa, či takmer o všetko -  
o posúdenie vplyvov na život-
né prostredie. O pripomienky 
odborníkov a verejnosti, kto-
ré rozhodnú, či stavba bude 
alebo nebude, a keď, aká musí 
byť. Od vlaňajška prebieha 
tento proces aj v prípade zá-
meru „Nosný systém MHD, 
prevádzkový úsek Janíkov 
dvor - Šafárikovo námestie v 

Jantárová cesta, 

koridor medzi Holíčskou 

a Topoľčianskou ul.

Koridor pre električku 

popri Gessayovej ul. 

Bratislave, 2. časť Bosákova 
ulica -Janíkov dvor“. Voľnej-
šie povedané, reč je o trati 
električky v Petržalke, jej dru-
hej etapy. 

Rozsah a časový harmono-
gram posudzovania vplyvov 

Pohľad z Technopolu, 

križovatka Pajštúnska ul. - 

Jantárová cesta
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Čo najviac 
pálilo i bolelo
Ak cestný most v uzle exis-
tujúcej križovatky Rusovská 
- Jantárová si vyžadoval vo va-
riante 1 preložku Chorvátske-
ho ramena, modifikovaný va-
riant 2m akékoľvek „hýbanie“ 
s korytom petržalského genius 
loci už nevyžaduje. Našťastie. 
Lebo už len predstava o takej 
možnosti je - nepredstaviteľ-
ná. Dodajme ešte vyjadrenie 
vedúcej oddelenia územného 
rozvoja a dopravy MÚ Petr-
žalka Zuzany Kordošovej: 
„Dôležitá pripomienka MČ 
Petržalka sa týka aj križovat-
ky Jantárová - Pajštúnska (zá-
stavka Stred). Projekt počítal 
s dvoma variantmi kríženia 
cesty s traťou - úrovňovým 
a mimoúrovňovým, kedy by 
trať viedla popod cestný most. 
Uprednostňujeme úrovňové 
kríženie. Chceme predísť vy-
tváraniu zbytočných bariér 
nadchodmi a podchodmi.  
O takéto stavby je potrebné sa 
starať, pričom Petržalka ani 
mesto nemajú dostatok finan-
cií na starostlivosť o už exis-
tujúce objekty, akými sú napr. 
terasy panelákov. Mesto nám 
dalo za pravdu, našu pripo-
mienku akceptovalo a za- 
pracovalo do projektu.“ 

Poznámka: Správu o hod-
notení vplyvov činnosti na ži-
votné prostredie - posúdenie 

stále sa mýli. Naopak, je až veľ-
mi zložitou. Zdĺhavou počtom 
nevyhnutných úkonov, dodr-
žaním zákonných lehôt. Plynú 
dni, týždne, mesiace... Takže 
pokračujme: Po vyhodnotení 
všetkých prijatých pripomien-
kach a zdôvodneniach ich ak-
ceptovania či odmietnutia sa 
v marci proces EIA skončil.  
V súčasnosti mesto čaká na 
vypracovanie odborného po-
sudku. Podľa aktuálnych infor-
mácií od hovorkyne magistrá-
tu Zuzany Onufer, by mal byť 
hotový v prvej polovici apríla. 

vplyvu výstavby a prevádzky 
možno nájsť spolu so všetkými 
informáciami k procesu EIA 
na stránke www.enviropor-
tal.sk. Tá odporúča realizáciu 
modifikovaného variantu 2m. 
Podrobnosti variantu 2m však 
budú verejnosti známe až po 
ukončení procesu EIA. Zatiaľ 
stále platí, že trať II. etapy bude 
dlhá 3,78 km (z celkovej dĺžky 
6,2 km), jej rozchod bude 1 000 
mm, samotná električková trať 
bude mať šírku 7 m a električ-
ky sa budú po elektrifikovanej 
trati pohybovať maximálnou 
rýchlosťou 50 km/hod. Súčas-
ťou trate bude sedem zastávok 

- Chorvátske rameno, Ges-
sayova, Zrkadlový háj, Stred, 
Veľký Draždiak, Lietavská a 
Janíkov dvor. Za poslednou 
zastávkou sa bude nachádzať 
obratisko a vozovňa pre 12 sú-
prav, aby ranné spoje nemuseli 
cestovať z depa v Krasňanoch. 
Z projektu magistrát, pod tla-
kom verejnosti a OZ, úplne 
vypustil plánovanú súbežnú 
štvorprúdovú komunikáciu, 
miesto nej bude po celej dĺžke 
cyklotrasa o šírke 4 m. 

Rozhodnutia, povole-
nia, obstarávania
Ak sa ešte niekomu zdá, že po-
stavenie zvyšnej, ani nie štvor-
kilometrovej trate električky 
je jednoduchou záležitosťou, 

Na základe tohto odborné-
ho posudku zhotoviteľ pro-
jekt trate definitívne upraví. 
Zároveň je posudok z EIA 
podkladom na vypracovanie 
Dokumentácie pre územné 
rozhodnutie (DUR). Stavebník 
požiada petržalský stavebný 
úrad o vydanie územného roz-
hodnutia o umiestnení stavby 
II. etapy električkovej trate. Po 
jeho vydaní je na rade žiadosť 
o vydanie stavebného povole-
nia, pričom rozhodovať o ňom 
budú (rovnako ako pri I. etape) 
tri stavebné úrady - petržalský, 
mestský a stavebný úrad BSK. 
Po získaní stavebného povo-
lenia čaká hlavné mesto vy-
brať vo verejnom obstarávaní 
zhotoviteľa stavby. Až potom 
sa konečne môže začať stavať. 
Na ostatnom verejnom pre-
rokovaní II. etapy v decembri 
2016 avizoval bratislavský 
primátor začiatok stavebných 
prác na máj 2018, čiže už  
o rok, pričom celá električková 
trať má byť ukončená v roku 
2020. 

A čo duša? 
Čo sme až do tohto riadku 
napísali a vy prečítali, je skôr 
vecné, technické, technolo-
gické, faktografické, právne 
formálne. Akoby tomu, čo sa 
bude diať, ako a kde sa to bude 
diať, najmä ako to bude všet-
ko v prostredí vyzerať, dýchať, 
aké sa nastavia vzťahy nielen 
medzi človekom a prírodou, 
ale najmä medzi ľuďmi na-
vzájom, stále chýbala - duša. 
Máme však dobrú správu. Ne-
bude chýbať. Bude ju hľadať 
náš človek, Petržalčan, urba-
nista, architekt, prof. Bohumil 
Kováč. V zmluve o dielo, ktorú 
pred dvomi týždňami podpísal  
s primátorom Ivom Nesrov-
nalom, sa zaväzuje vypracovať 
urbanistickú štúdiu: Riešenie 
centrálnej rozvojovej osi Petr-
žalky, ktorá bude podkladom 
na zmenu Územného plánu hl. 
m. SR Bratislavy a konceptom 
na vypracovanie územného 
plánu zóny. Konečne! O tom 
však už inokedy, viac a bližšie. 
P. S. 
Redakcia PN ponúka vo foto-
grafiách, kadiaľ už ide a kadiaľ 
pôjde trať električky v Petržal-
ke, ktoré územia bude urba-
nistická štúdia prof. Kováča 
riešiť.

Michaela Dobríková,

Rudolf Gallo

foto: autori

Konečná zastávka 

Janíkov dvor

Pohľad z nadjazdu 

Panónskej cesty na koridor  

medzi Jantárovou cestou 

a Jasovskou ulicou
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Rok 1956, otvárajú sa dvere do novej 11-ročnej školy na Makarenkovej 
ulici v Petržalke. Rok 2017, do sály DK Zrkadlový háj vchádzajú prví 
absolventi. Prišli osláviť 60. výročie vzniku svojej školy. Je to vôbec 
možné, aby sa po 60 rokoch stretli prví absolventi  so súčasnými? Zdá 
sa, že v prípade školy na Makarenkovej ulici, ktorá medzitým vyrástla 
na Gymnázium Alberta Einsteina, áno. Plná sála domu kultúry hovorí, 
že pre študentov i pedagógov to nebola len inštitúcia vzdelávania, ale 
kus spoločného života, na ktorý s potešením spomínajú. 

Aj školy majú svoje jubileá

EUROPEAN TOUR 2017

info a predaj vstupeniek:     

Slávnostná akadémia, do-
konale načasovaná na deň 

učiteľov 28.marca, predstavila 
program pripravený súčas-
nými i bývalými študentmi 
pod vedením dramaturgičky 
RTVS Adriany Hanzelovej, 
tiež absolventky školy. Akadé-
mia sympatickým a vtipným 
spôsobom ilustrovala pozitív-
ny vzťah bývalých žiakov ku 
škole. Postupne sa vystriedali 
na pódiu absolventi najmä  
z radov umelcov. 

Genius loci 
a pani Kissová

Veľa sa hovorilo o atmosfé-
re v škole. O učiteľoch, kto-
rým nechýbala „človečina“.  
O tom, že i v časoch komuniz-
mu to bola výnimočná škola, 
ktorá dávala šancu i tým, kto-
rým nevhodný triedny pôvod 
či iné politické dôvody zavreli 
dvere na ostatné gymnáziá. 
Odznela dokonca i odpoveď 
na otázku, či skladba Richarda 

Müllera Cigaretka na dva ťahy, 
nebola inšpirovaná pokútnym 
fajčením na záchodoch. Pod-
ľa herca Štefana Kožku určite 
nie, pretože v čase, keď bol 
R. Müller študentom školy, 
sa fajčilo zásadne v kotolni. 
A neustále sa vracia postava 
nezabudnuteľnej, neprehliad-
nuteľnej a najmä nekompro-
misnej vrátničky pani Alžbety 
Kissovej, ktorá dodnes stráži 
prezúvanie sa v škole a je jed-
no či máte 15 alebo 70 rokov, 
či ste vydesený prvák alebo 
svetácky štvrták či dokonca 
úspešný profesionál na nos-
talgickej návšteve. Prezúvať sa 
treba a po chodbách sa nebe-
há, mládež.

Kamila Magálová hostí 
pozdravila vo videonahrávke, 
keďže v rovnakom čase na-
krúcala v Prahe. Bez hanby sa 
priznala k tomu, že jej v škole 
robila problém matematika  
v akejkoľvek podobe a s lás-
kou spomínala na svoju pani 

profesorku Andrzálovú, ktorá 
to rýchlo pochopila a pomoh-
la jej školu zvládnuť so cťou. 
Speváčka Lucia Šoralová sa 
vyznala zo svojej študentskej 
lásky k Pavlovi Achsovi, dnes 
moderátorovi RTVS, ktorý sa 
realizoval vo Folklórnom sú-
bore Poleno (vznikol v škole 
pred 30 rokmi a v programe 
aj vystúpil). Ako povedala, 
práve kvôli nemu to skúsila 
a folklórom. Hoci láska zo-
stala neopätovaná, pri hudbe 
už zostala. Herečka Michaela 
Čobejová sa s kolegom Ro-
manom Matiskom prekárali 
kvôli známkam, lebo kým ona 
sa pochválila výborným pro-
spechom, Matisko kontroval 
tým, že zbieral radšej vyššie 
známky. Čo mu vzápätí po-
tvrdila aj jeho bývalá fyzikár-
ka v hľadisku. Mal to za štyri. 

Spevák Samuel Tomeček  
a raper Lukáš Lacko, známy aj 
ako Suvereno, v škole súperili 
a po rokoch pre gymnázium MUDr. Matúš Rajčok 

spoločne napísali a naspieva-
li hymnu Priateľský vesmír.  
S piesňou O sole mio si vraj 
počas slnečných dní do ško-
ly vykračoval i Miroslav 
Hoschek, ktorý sa dnes ve-
nuje opernému spevu pro-
fesionálne. Okrem známych 
osobností sa v rámci akadé-
mie prestavili tanečným, spe-
váckym i filmovým umením 
aj študenti, ktorí celé poduja-
tie aj moderovali. Škole prišli 
zaželať veľa úspechov aj jej 
zriaďovateľ, predseda BSK Pa-
vol Frešo, prvý tajomník Veľ-
vyslanectva Ruskej federácie 
Vladislav Kulikov či Margari-
ta Valerjevna Černych - riadi-
teľka družobnej školy Danko 
v Moskve.

Škola nie je len o učení
Posledné slovo mala riaditeľ- 

ka Gymnázia Alberta Einstei- 
na Drahomíra Kovaříková, 

ktorá je na jeho čele od roku 
1992. Bolo zrejmé, že ju at-
mosféra vydareného večera 
dojala a škole k výročiu zaže-
lala študentov, ktorí sa chcú 
vzdelávať a im tých najlepších 
učiteľov. 

Byť riaditeľkou školy 25 ro- 
kov, to zmení školu i člove-
ka samotného. Akými slo- 
vami by ste charakterizova-
li Gymnázium Alberta Ein-
steina dnes, po rokoch váš- 
ho vedenia? Zmenila ško- 
la vás?

Gymnázium je iné, aké bolo 
pri mojom nástupe. Dnes je 
modernou školou, s moder-
nými prostriedkami vo výuč-
be, používame projektory, di-
gitálne tabule. Reagujeme na 
výzvy, robíme projekty... 

Čo sa mňa osobne týka, som 
tolerantnejšia ako v minulosti, 
mám pre žiakov väčšie pocho-

Riaditeľka D.Kovaříková a župan Pavol Frešo
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voria, že v škole bolo vždy cí-
tiť človečinu. Možno to súvisí 
s lokalitou školy, v minulosti 
školu navštevovali predo-
všetkým žiaci, ktorí bývali na 
pravom brehu Dunaja, mnohí 
v dedinkách v blízkosti Bra-
tislavy. Rodičia i žiaci sa po-
znali.

Bratislava ponúka množ-
stvo gymnázií a pre rodiča 
budúceho stredoškoláka nie 
 je jednoduché si vybrať. Pre-
čo si vybrať práve Gymná-
zium A. E., čo sú jeho silné 
stránky?

Ponúkame klasické štvor-
ročné štúdium i bilingválne 
štúdium - ruská sekcia, učí-
me tiež nemecký, francúzsky 
a španielsky jazyk. Robíme 
množstvo projektov, spolu-
pracujeme so zahraničnými 
školami, sme úspešní na olym-
piádach, máme vybudované 
športoviská, gymnázium má 
dobrú lokalitu...

Zo študentky učiteľka
Na slávnostnú akadémiu boli 
pozvaní absolventi, bývalí pe- 
dagógovia, rodičia žiakov,-
priaznivci a priatelia školy. 
My sme sa rozprávali s dá- 
mou, ktorá je každým z vy-
menovaných hostí. Irena Ko- 

váčová, alebo ako ju pozna-
jú jej bývalí študenti – pani 
učiteľka Kováčová, učila na 
gymnáziu biológiu a telesnú 
výchovu. Teda až potom, čo 

sama v škole zmaturovala 
a spravila si vysokú školu. 
Učila 46 rokov a okrem lá-
sky k biológii viedla žiakov aj  
v chlapčenskom volejbalo-
vom družstve. Vychovala nie-
koľko generácií volejbalistov, 
z ktorých sa niektorí uplatnili 
aj vo vrcholovom športe. Po 
akadémii sa jej bývalí študenti  
s úsmevom prihovárali a spo-
mínali, ako ich učila lyžovať, 
či ju zasvätene informovali  
o biologickom projekte, kto-
rému sa vo svojej práci práve 
venujú. 
Irena Kováčová: „Keď tu 
dnes vidím svojich bývalých 
žiakov - dnešných tridsiatni-
kov, štyridsiatnikov, pýtam sa, 
ako sa im darí a ako sa darí 
ich deťom. A vidím, že sú spo-
kojní a úspešní v živote. To je 
pre učiteľa veľmi dobrý pocit. 
Nedávno som sa bola pozrieť 
v škole a je úžasné, ako sa vám 
tam všetko prihovára - triedy, 
telocvičňa, kabinety, viete, čo 
je v každej zásuvke uložené... 
Mala som pocit akoby som len 
včera skončila. Atmosféra sa 
vôbec nezmenila, ale zároveň 
vidno, že škola ide ďalej. Keď 
som odchádzala, mali sme v 
bývalej kotolni, ktorú spomí-
nal aj Štefan Kožka, impro-
vizované tanečné štúdio. Ale 
len také nahrubo na kolene 
urobené. Dnes má škola vďaka 
európskym fondom štúdium 
celkom nové, so všetkým, čo k 
tomu patrí.“

Čo podľa vás robí dobrého 
učiteľa?

Vedieť naučiť. Ale aby ste 
študentov ozaj niečo naučili, 
musíte to robiť srdcom. Keď to 
tak nerobíte, hneď vás odha-
lia. Moja dcéra mala šťastie na 
učiteľku angličtiny, našu pani 
profesorku Vieru Eliášovú, o 
ktorej sa vie, že má na žiakov 
veľmi vysoké nároky. Dovolím 
si povedať, že práve vďaka nej 
išla študovať angličtinu, pri-
čom na prijímacom pohovore 
skončila ako druhá či tretia 
najlepšia. Pani profesorku má 
dodnes v láske a úcte. Máme 
skvelé deti a nielen dnešný 
večer je toho dôkazom. Za 
roky, čom som učila, prišli do 
školy veľmi odlišné generácie 
detí. Ku každému si však do-
kážete nájsť cestu. S dospelým 
človekom už ťažko pohnete, 
má svoj spôsob rozmýšľania 
a zvyky. Ale nespočetne krát 
sa mi stalo, že zo zanedba-
ných problémových detí boli 
v štvrtom ročníku cenní mladí 
ľudí s perspektívou, ktorú do-
kázali v živote premeniť. Tie 
štyri roky formovania v škole 
sú malé, ale dôležité kamienky 
do mozaiky človeka, pretože 
sú v tom najvnímavejšom ob-
dobí dospievania. 

A čo želám k 60. narodeni-
nám Gymnáziu Alberta Ein-
steina? Vedenie je v poriadku, 
takže už len dobré materiálne 
podmienky, zaslúžené spolo-
čenské i finančné ohodnote-

nie a aby im ten elán, čo majú, 
vydržal.“

Esencia ľudskosti
Jaroslav Baláž maturoval na 
„Makarenkovej“ v roku 1980 
a vraví, že na gymnáziu stre-
tol ľudí, s ktorými sa priatelí 
dodnes. Poznajú sa aj ich ro-
diny, chodia na spoločné do-
volenky. So školou je dodnes 
pevne zrastený. Okrem toho, 
že tam chodili i jeho starší sú-
rodenci, jeho otec bol 10 ro- 
kov predsedom vtedajšieho 
ZRPŠ. Drahomíra Kovaříková 
bola jeho triednou učiteľkou  
a nestratili kontakt ani po 
skončení štúdia. Dodnes sú  
z nich veľmi dobrí priatelia.  
J. Baláž je organizátorom 
stretávok a mnohých podu-
jatí školy. Rovnako ako otec 
bol dlhoročným predsedom 
ZRPŠ, keď gymnázium na-
vštevovali jeho deti a ako vra-
ví, raz sa možno dožije toho, 
že tam budú maturovať aj jeho 
vnúčatá. J. Baláž: „Táto škola 
je veľmi dobrá esencia ľud-
skosti. Je správne namiešaná 
z dobre vybraných profesorov 
a rôznorodých študentov. Ke-
dykoľvek sa tam zastavím, 
viem, že tam tá esencie bude 
a je celkom jedno ako dlho už 
nie som študentom. A preto 
svojej bývalej škole prajem, 
aby si tú esenciu uchovala čo 
najdlhšie.“ 

Michaela Dobríková
foto: Gymnázium A. E.

Mirka Partlová

Verná a estná

Desdemona

Lukáš Adamec
Chorobne žiarlivý

Othello

Janek Ledecký 
Bezcharakterný klamár

IAGO

NA SLOVENSKU UŽ LEN DO KONCA JÚNA!

Patrik Vysko il 

Žiadna mu neodolá

Cassio

ROCKOV Ý MUZIK ÁL JANEK A LEDECKÉHO | WWW.NOVASCENA.SK | REZERVÁCIA VSTUPENIEK: 02/204 88 500
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penie. Asi to súvisí aj s tým , že 
o mnohých žiakoch veľa viem, 
poznám ich rodinné prostre-
die, viem, že mnohokrát ich 
prejavy súvisia s celkovou 
spoločenskou klímou.

To, že do školy posielajú bý- 
valí žiaci i učitelia svoje 
deti, je jednoznačným po-
tvrdením kvality gymnázia. 
Ako budujete a udržiavate 
kvalitu výučby po toľké roky 
na takej úrovni?

Školu tvoria žiaci a učitelia. 
Dbáme na to, aby si učitelia 
plnili svoje povinnosti, aby 
boli k žiakom ústretoví, vyu-
žívame individuálny prístup 
k žiakom, komunikujeme s 
rodičmi. Snažíme sa vytvárať 
pevné priateľské vzťahy, ktoré 
trvajú medzi žiakmi a učiteľ-
mi, a tiež samotnými žiakmi 
niekedy celý život. Škola je 
nielen o učení. Pre žiakov 
pripravujeme množstvo zau-
jímavých aktivít aj mimo vyu-
čovacích hodín.

Množstvo slov zaznelo o at-
mosfére v škole. Atmosfére,  
v ktorej každý dostane šancu 
a ak treba, tak ešte jednu. 
Atmosfére prijatia. Mnohí  
z hostí sa vyjadrili, že i po 
rokoch majú pri návšteve 
gymnázia pocit, že to bolo 
sotva včera, čo tam boli na-
posledy. Čo robí školu takou 
špecifickou?

Mnohí naši bývalí žiaci ho-
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Bežali aj Petržalčania 
Po sprevádzkovaní Starého mosta v mi-
nulom roku bola do trasy Bratislavského 
maratónu znovu zaradená aj Petržalka. 

Tentoraz sa bežalo cez 
Sad Janka Krála, čím 

sa skrátila trasa v Ružinove. 
„Ružinovská trasa bola veľ-
mi dlhá a monotónna,“ ho-
vorí Eduard Demel, posla-
nec BSK za Petržalku z OZ 
My sme Petržalka, ktorý je 
zároveň pravidelným účast-
níkom maratónov a behov. 

„Beh cez Sad Janka Kráľa 
príjemne spestril zážitok z 
pretekov, čo určite ocenilo 
veľa bežcov, nehovoriac o 
krásnom jarnom počasí, 
ktoré nás sprevádzalo počas 
celého dňa. Užili si ho nielen 
bežci, ale aj rodinní prísluš-
níci a fanúšikovia športu, 
ktorí ich neustále povzbu-

dzovali pri trati,“ dodáva 
Eduard Demel. Bratislavský 
maratón oslávil tento rok 12. 
výročie a stále sa teší väčšej 
obľube nielen bežcov, ale aj 
širokej verejnosti. Patrí me-
dzi dva slovenské maratóny 
zaradené do ofi ciálneho ka-
lendára AIMS, čo láka do 
Bratislavy množstvo bežcov 
zo všetkých kútov sveta.

Tí, ktorí sa neodhodlali 
na maratón, majú možnosť 
zabehnúť si aj kratšie trate. 
„Na Petržalke je pozitívne 
to, že tu existuje viacero 
príležitostí na aktívny relax. 

Okolie Lužných lesov, Draž-
diak, Chorvátske rameno sú 
na to ideálne. Rád sa zapá-
jam aj do behov, ktoré spája-
jú pohyb s dobrou myšlien-
kou. Naposledy to tak bolo 
na GAIA Run-e, kde sme 
spolu s ďalšími bežcami a 
vodáckymi klubmi vyzbie-
rali niekoľko vriec odpadkov 
na nábreží Dunaja,“ hovorí 
Eduard Demel. Príležitostí 
na pohyb je dosť, niekedy 
len k tomu treba pevnú vôľu 
a otvorené oči.

(upr)

foto: archív

V čase zápisov do škôlok predáva Bratislavský samosprávny kraj 
budovu bývalej škôlky súkromníkovi.

Bratislavský samosprávny kraj 

(BSK) by mal súťaž na schátranú 

budovu Dievčenskej odbornej 

školy (predtým škôlky) vo vnút-

robloku na Znievskej ulici zrušiť 

a začať diskutovať s Petržalčan-

mi, čo s ňou. Pred budovou bý-

valej materskej škôly to vyhlásil 

starosta bratislavského Nového 

Mesta a poslanec BSK Rudolf Kusý 

s tým, že v Novom Meste teraz 

riešia dôsledky podobného pre-

daja. Majiteľ pozemku, ktorému 

samosprávny kraj predal školský 

dvor hotelovej akadémie, chce 

stavať 9-podlažnú budovu. Ľudia 

s výstavbou nesúhlasia, mestská 

časť je tiež proti. „Chceme upo-

zorniť na to, že keď kraj budovu 

predá, vlastník bude logicky 

chcieť vo vnútrobloku stavať 

výškovú budovu. A územný 

plán to umožňuje,“ upozorňuje 

Rudolf Kusý.

Predaj budovy bývalej mater-

skej školy na Znievskej je podľa 

RUDOLF KUSÝ:  
Vyhnime sa výstavbe na mieste 
bývalej škôlky!

Starosta bratislavského Nového 

Mesta a poslanec BSK Rudolf Kusý

Okolo bývalej škôlky je rozľahlý tráv-

natý areál. Mohli by ho využívať deti, 

ak by ho kraj nepredal developerovi.

Proti predaju sú aj vicestarosta 

mestskej časti Petržalka Ján Bučan 

(vľavo) a poslanec BSK za Petržalku 

Eduard Demel (tretí zľava).

starostu Nového Mesta Rudolfa 

Kusého smutným symbolom, 

ako súčasné vedenie bratislav-

skej župy pristupuje k svojim 

stredným školám a k ľuďom 

v Bratislavskom kraji. „Najprv 

budovu nechali schátrať a 

teraz ju chcú predať za cenu 

jednoizbového bytu s argu-

mentom, že ide o prebytočný 

a zničený majetok,” skonšta-

toval Kusý.

Obecné škôlky pritom pod-

ľa neho už dlhšie bojujú s ne-

dostatkom miest. Najhoršia 

situácia z celého Slovenska je 

práve v Bratislavskom kraji, kde 

rodičia po podaní prihlášky die-

ťaťa do škôlky počuli zamietavú 

odpoveď vo viac ako 5000 prí-

padoch. „Predávať v takejto 

alarmujúcej situácii budovu 

bývalej materskej škôlky je 

nielen hlúpe, ale aj cynické,” 

vyhlásil Kusý.

Ako doplnil poslanec BSK za 

Petržalku Eduard Demel, kraj 

nechal budovu schátrať, keď 

ju dlhodobo nevyužíval a neu-

držiaval. „Stala sa sídlom aso-

ciálnych živlov a aj preto je 

dnes v katastrofálnom stave,” 

zdôraznil Eduard Demel. 

Prístup bratislavskej župy 

označil za krajne nezodpoved-

ný aj prvý vicestarosta mestkej 

časti Petržalka Ján Bučan, ktorý 

naznačil aj iné možné využitie 

stavby v prospech obyvateľov. 

„Nemusí tu byť škôlka, mož-

ností využitia je dosť. Od do-

pravného ihriska pre deti, cez 

mládežnícke centrum, sociál-

ne zariadenie pre seniorov,“ 

upozornil Ján Bučan.

Lanovka na Kolibe
Pozrite sa na svet zhora!

Premáva po celý rok od štvrtka do nedele v čase od 10. – 18. h

Vysokohorský zážitok priamo v Bratislave? 

Spoznajte najkrajšie miesta lesoparku za jediný deň! 

Sedačková lanovka vás prepraví z Kamzíka 

na Železnú studničku (alebo späť) za osem a pol minúty. 

Na kilometrovej trase prekoná prevýšenie 186 metrov. 

Urobte si výlet s deťmi a pokojne so sebou vezmite 

svojich štvornohých priateľov alebo bicykel!

3
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6
0
0
0
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4

• 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

Vodné filtre Nerezové fľaše

www.nerezoveflase.sk
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Terasy sme opravovali, 
opravujeme a opravovať budeme  

Pochôdzne terasy sú osobi-
tosťou Petržalky. V takom 

počte sa nikde inde v Bratisla-
ve nenachádzajú Socialistickí 
plánovači to považovali za 
dobrý nápad, realita je však 
komplikovanejšia. Petržal-
ská samospráva so železnou 
a betónovou pravidelnosťou 
vynakladá na ich opravu kaž-
doročne nemalé prostriedky 
takmer 10 rokov, odkedy som 
spoločne s ďalšími dvomi po-
slanci presadil, aby sa začalo  
s opravou aspoň tých naj-
kritickejších miest terás - 

schodísk, rámp a dažďových 
vpustov. Po rokoch a približ-
ne milióne eur vynaložených 
prevažne na hasenie problé-
mov sa postupne dostávame 
k tomu, že čoraz väčšiu časť 
opráv nepredstavuje odstra-
ňovanie havarijných stavov, 
ale vymieňame povrchy, prí-
padne opravujeme priečelia. 
Zo zákona a logiky nášho 
rozpočtu vyplýva, že môžeme 
opravovať iba terasy, ktoré 
nám pripadli do správy. Ob-
čas sa však stane, že odstráni-
me zdraviu nebezpečnú ha-
váriu aj na terase, ktorá nám 
nepatrí, a potom sa snažíme 
od pasívneho vlastníka získať 
refundáciu nákladov ako na-
posledy od mesta.

Problémom je, že prevaž-
nú väčšinu opráv na území 

Petržalky sme realizovali a fi- 
nancovali iba v rámci petr-
žalskej samosprávy z nášho 
rozpočtu, pritom nám priná-
leží len menšia časť terás. Až  
v posledných rokoch sa darí 
po našej predchádzajúcej 
snahe spolufinancovať roz-
siahlejšie opravy spoločne 
s vlastníkmi nebytových 
priestorov a garáží pod nimi.

Najväčší vlastník terás - 
mesto Bratislava - s výnim- 
kou pár poslaneckých ini-
ciatív dosiaľ tvrdo spalo a na 
petržalské terasy peniaze prí-
liš nemíňalo. Dúfam, že od 
tohto roku to bude inak a pe-
niaze na opravu terás sa stanú 
trvalou súčasťou mestského 
rozpočtu. Pretože desaťtisíce 
Petržalčanov, ktorí na tera-
sách bývajú, si to zaslúžia. 

Matematika je v tomto prípa-
de jednoduchá, viac finanč-
ných prostriedkov znamená 
viac opravených terás. 

My už opravy terás nepo-
važujeme za výnimočnosť, ale 
po tých rokoch skôr ako samo-
zrejmosť. V tomto roku sme  
v pracovnej skupine, v ktorej 
sú okrem mňa členmi po-
slanci Gaži, Hrehorová, Vet- 
rák a Hájková, schválili a od-
poručili realizáciu celkovo de- 
satich väčších i menších opráv 
terás na uliciach Jungmanova, 
Rovniankova, Blagoevova, 
Mánesovo námestie, Fedino-
va, Mlynarovičova a Znievska 
spolu za 100 000 eur. 

Michal Radosa

zástupca starostu 

a člen pracovnej skupiny 

pre opravy terás 

Filmový 
maratón
DK Zrkadlový háj sa opäť 

premení na veľkú obývač-

ku pre všetky deti, ktoré 

majú rady <lmy a neboja 

sa o nich hovoriť. Stane sa 

tak vďaka podujatiu Cena 
mladého publika, ktoré 

7. mája premietne <lmy 

vybrané Európskou <lmo-

vou akadémiou. Pripoja sa 

tak k mladým <lmovým 

porotcom z celej Európy, 

ktorí budú v jeden a ten 

istý deň hlasovať za svojho 

favorita Young Audience 
Award 2017. Organizátori 

pripravili naozaj zaujímavý 

výber <lmov - Life as a Zuc-
chini, Goodbye Berlin a The 
Girl Down Loch Änzi. 

Viac info a registračný for- 

mulár: https://www.mla-
dy(lm.sk                     (upr)



18 • 14. 4. 2017 PETRŽALSKÉ NOVINY

Sami proti sebe?!
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KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK
Partneri

APRÍL 2017

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

PRIPRAVUJEME:

14.04. | 18:00 | BABA Z ĽADU 
14.04. | 20:00 | MIESTO PRI MORI 
15.04. | 18:00 | MASARYK
15.04. | 20:00 | OSPALÁ ZÁTOKA 
16.04. | 16:00 | ŠMOLKOVIA:   
             ZABUDNUTÁ DEDINKA
16.04. | 18:00 | AJ DVAJA SÚ RODINA
16.04. | 20:15 | ÚNOS 
24.04. | 20:00 | MASARYK 
26.04. | 18:00 | ÚNOS 
26.04. | 20:00 | PROTI SVOJEJ KRVI 

ARTKINO

ZA ZRKADLOM

CESTOVATEĽSKÝ KLUB

19.04.  | 19:00 | 2 €   

PÚŤ DO SANTIAGA DE COMPOSTELA 
Svätojakubská cesta: 

celoeurópsky fenomén

28.04. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

Predstavujeme 
obec ŠUMIAC

účinkujú:
FS ŠUMIAČAN 
ĽUDOVÁ HUDBA ZO ŠUMIACA
hosť: FS LIPA a ľudová hudba

zmena programu vyhradená

18.04. | 17:30 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

BARMANKY
divadlo 

radka brzobohatého

DK ZRKADLOVÝ HÁJ
20.04. | 19:00 

18.05. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

30.05. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

 A ZIVOT BEZÍ DÁL 

11.05. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

25.05. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

Festival z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia, 

ktorý je hlavným partnerom podujatia.

21. 04. 19 h
dk zrkadlový háj
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Pumppark Day
Ako sme vás už informovali, 
v Ovsišti sa pripravuje pre-
stavba starej bikrosovej dráhy 
na bezpečnejší a modernejší 
pumptrack. PEDÁL PUMPPARK 
PETRŽALKA je projekt pre-
stavby starej bikrosovej dráhy  
na bezpečnejší a modernejší 
pumptrack. Realizátor pro-
jektu OZ Pedál v súčasnosti 
intenzívne pracuje na projek-
tovej dokumentácii a získaní 
všetkých potrebných povolení 
na realizáciu prestavby.

Nemenej intenzívne pra-
cuje na získaní dostatočné- 
ho množstva /nančných pro- 
striedkov na stabilizáciu sú-
časného stavu areálu a zača-
tie výstavby. Preto organizuje 
dňa 22. apríla Pumppark day, 
celodenné podujatie na pod-
poru tohto projektu. Doobeda 
bude pracovná časť zameraná 
na vyčistenie areálu a obozná-
menie sa s projektom. Večer 
bude bene/čná akcia v Kafé 
Scherz. Počas obidvoch častí 
Pumppark day bude možnosť 
prispieť akoukoľvek sumou 
na realizáciu projektu, pripo-
mienkovať projekt alebo iba 
tak si príjemne podebatovať 
o živote. 

Veľkonočný 
koncert    
Príjemné chvíle s hudbou 
pripravili pre rodičov žiaci Zá-
kladnej umeleckej školy Jána 
Albrechta v Bratislave v kon-
certnej sieni na Topoľčianskej 
15. Komorný program spestrili 
malí recitátori (zajačiky-ušia-
čiky) z Literárno-dramatické-
ho odboru. Žiaci klavírneho 
oddelenia (ped. Vencislava 
Ilievska, Ľubica Halová, Irina 
Rogach, Jana Boudová) pred-
stavili dôkladne naštudovaný 
repertoár v interpretovaných 
skladbách. Pripomenuli nimi 
jubileá skladateľov W. F. Bacha, 
B. Bartóka, J. Hatríka. Efektne 
a bravúrne vyzneli Jazzové 
etudy od M. Schmitza –zahral 
Maxim Šinkovič a noblesné Va-
riácie Ch. Jossa v podaní Lenky 
Šalgovičovej z triedy ped. I. Ro-
gach. Záver koncertu umocnili 
temperamentným Synkopic-
kým rondom E. Doušu klavírna 
dvojica  Emma Somolányiová 
a David Fančovič (ped. J. Bou-
dová, V. Ilievska).

(tod)
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V roku 1985 vyhotovil pre 
ZŠ na Žukovovej uli-

ci akademický maliar Juraj 
Deák umelecké dielo - ka-
mennú mozaiku s názvom 
Mier deťom. Jej rozmery sú 
10,8 na 4,6 metra.  Dnes tam 
sídli Stredná zdravotnícka 

škola Strečnianska, ktorá  
v rámci nutných rekonštruk-
cií potrebuje starú budovu 
zatepliť. Jej riaditeľka Eva 
Drobná sa preto obrátila na 
spoločnosť LITA, ktorá za-
stupuje autorov pri výkone 
ich autorských práv. Oni 

oslovili Petržalčana Marti-
na Kleibla, ktorý sa venoval 
mapovaniu a dokumentácii 
petržalských umeleckých 
diel a všetky svoje poznatky 
o nich, ale aj historických 
pamiatkach a ďalších zaují-
mavostiach Petržalky zhrnul 

do knihy Petržalka – pre-
kvapivý sprievodca mest-
skou časťou. V spolupráci 
s ním a jeho kontaktom na 
autorov iných umeleckých 
diel sa LITE podarilo zistiť 
dovtedy neznáme meno au-
tora diela, že už nežije a že  
v čase odovzdania bolo die-
lo ohodnotené až na 220-ti-
síc korún československých.  
SZŠ Strečnianska patrí do 
pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja, oslo-
vili sme preto BSK a tam nás 
ubezpečili, že majú v úmysle 
mozaiku zachovať. Rozhod-
li sa pre technické riešenie, 
pri ktorom časť budovy, na 
ktorej sa dielo nachádza, za-
teplia zvnútra, aby neprišlo 
k jeho prekrytiu. Aká bude 
konečná podoba zateplenej 
školy s kamennou mozaikou, 
vás budeme informovať. 

Michaela Dobríkova

foto: Martin Kleibl

Mozaika bude 
školu zdobiť naďalej

Časť speváčok zo súboru Melódia z DC Vyšehradskej, 
tak ako každý rok, aj tento rok vypomáhala Nadácii 
Pontis pri galaprograme Via Bona – ocenenie -riem za 
charitatívnu činnosť za rok 2016. Bol to krásny večer, je 
fajn, že aj naše seniorky, tentoraz ako hostesky, vedia 
prispieť k zdarnému priebehu galavečera.

Túžba po nepriateľovi  
je plná neočakávaných zvratov

V progresívnej réžii Jána 
Luterána sa divákovi 

pred očami odvíjajú rôz-
ne príbehy drobných ľudí. 
Malé ľudské tragédie, na-
príklad učiteľky v materskej 
škôlke, lekárky, úžerníka, 
ale aj barmana, herečky či 
matky a otca poukazujú na 
to, že život bez odpustenia  
a s nenávisťou je všade rov-
naký. Vo Viedni, v Bratislave 
či v Londýne si so sebou ne-
sieme horkosť, zlobu a jedy, 

ktoré nakoniec ohrozujú 
ako novodobý mor celú spo- 
ločnosť. V istom momente 
dokonca vyskočí na javisko 
cudzí šialenec, ktorý pišto- 
ľou ohrozuje divákov a her-
ci mu oponujú. Situáciu, 
ktorá sa napríklad odohrala  
v breznianskom divadle, 
však autor odkukal zo sú-
časnej Viedne. V rovnakom 
čase násilia, extrémizmu,  
netolerancie a smútku sa 
totiž v slovenskom Brezne 
odohrala na divadelnej 
scéne rovnaká scénka ako  
v multikultúrnej „osviete-
nej“ Viedni. Aj tam totiž 
extrémista – Identifikátor 
(člen ultrapravicového hnu-
tia) ohrozoval s pištoľou 
hercov aj divákov, hromžiac 
nad úpadkovosťou a deka-
denciou umenia a kultúry. 
Pri sledovaní hry s množ-
stvom expresívnych scén, 
ktoré podčiarkuje zaujíma-
vá hudba originálnych or-
ganových píšťal z Oravskej 
Jasenice, si neodpočiniete. 
Je to však dielo o stave vy-
čerpanej spoločnosti, ktoré 

Uznávaný rakúsky autor Bernhard Studlar napísal na objednávku pre Činohru SND 
v Bratislave hru s názvom Túžba po nepriateľovi. Depresívna inscenácia o ponurej 
súčasnosti a nepriateľovi v každom z nás núti k zamysleniu.

núti každého k zamysleniu. 
„Pocit strachu sa totiž šíri. Je 
to, ako hovorí Bernhard Stud-
lar, rozptýlený pocit. Potichu 
sa plazí ulicami, vkráda sa 

do domov a bytov, zarýva 
sa pod kožu. Tvrdošijne sa 
tento pocit strachu zažiera 
hlboko do pórov kože a ešte 
ďalej do závitov v mozgu. 
Kde sa berie?“
Podľa slov jedného z hlav-
ných protagonistov, Milana 
Ondríka, svet treba zmeniť 
podľa seba. Lebo nepriateľ 
je najmä v nás.

Barbora Laucká 

foto: archív SND – 

Róbert Tappert

Anjel – herečka Dominika 
Kavaschová a úžerník   
Ivan Vojtek.
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 Glosa

Onééé...
Komédia Pacho, hybský zbojník 
nás rozosmeje, nekontrolova-
ne rozrehoce aj po štyroch de-
saťročiach od premiéry. Film je 
folklórnou mapou, slovenským 
dejepisom, ktorý neposmešne, 
humorne však áno, zabŕda do na-
šej národno-dejinnej povahy. Do 
zromantizovanej zbojníckej tradí-
cie, ktorú si uchovávame slovom 
a činom až na večné veky vekov 
- amen! (A každým dňom úspeš-
ne. Myslením, motívmi, skutka-
mi. Len naopak. Bohatí zbíjajú 
chudobných. Politici, fabrikanti, 
bankári, obchodníci, developeri 
a i. svojsky zbíjajú zamestnancov, 
živnostníkov, dôchodcov, mladé 
rodiny, obce, mestá a i.) Ale poď-
me radšej k 6 lmu. K bojovému 
nápoju frndžalica, k hláškam: Kde 
sú páni, tam musia byť i zbojníci; 
Kto sa smeje naposledy, ten má 
dlhé vedenie; Nikdy nerob ústup-
ky v živote, kým nevisíš za galoty 
na plote; či povel: Naaa koneee! A 
kde by sme ich vzali? Tak utekaj-
me! Nezabudnuteľné sú však tie... 
s tými... no, onééé... Čoby slovná 
valaška na zaťatie do niečoho, 
do niekoho, keď v skutočnosti, 
v reakcii, vo vyjadrení, vo výraze - 
niet ničoho po ruke. Čo situačne, 
konkrétne, aktuálne povedať, re-
agovať, vysloviť. Myšlienku, názor, 
argument, súhlas, oponovanie. 
Keď je málo či prázdno v hlave, je 
sucho i na jazyku. 

Horííí, horííí... onééé...horííí... - to 
je stále z 6 lmu, keď zbojníci podpá-
lili panský kaštieľ. Ibaže sa obávam,  
či to onééé... nám neostane tiež na 
večné veky, amen! Že veselé 6 lmo-
vé časy panovníčky Márie Terézie a 
„ozruty“ Pacha, hybského zbojníka 
kontinuálne prejdú do ozajstného 
života, do obdobia štvrtej priemy-
selnej revolúcie a informatizačnej 
spoločnosti. Vtedy, keď sloven-
ské ministerstvo školstva v bode 
1-15.06 Národného programu roz-
voja výchovy a vzdelávania Učiace 
sa Slovensko svoj návrh zmení na 
realitu - slovenský jazyk a literatúra 
nebude povinným predmetom ma-
turitnej skúšky na gymnáziách ako 
je tomu doteraz, ale len voliteľným, 
nepovinným predmetom. Potom 
podľa logiky žiaka - čo sa nemusí, 
to netreba. S dôsledkami. Mizernej 
slovnej zásoby, schopnosti spisov-
ne komunikovať. Keď „mojej matky 
reč je krásota...“ Wow!? Už dnes je u 
väčšiny slovenskej populácie, najmä 
mladých (veď počúvame, hovoríme 
s nimi, vidíme, vnímame ich preja-
vy), slovenské národne „mluvidlo“ 
výrazovo chudobnejšie, ťarbavejšie, 
menej v slove, vete a prejave seba-
vedomé, pohotové, málo farebné, 
ako sú tie susedské - české, maďar-
ské, poľské. Takže to súčasné... no... 
onééé - prestáva byť akosi na rehot. 
Ani nebude, ak ďalej pričinením 
školstva - bude.

Rudolf Gallo

NOVÉ TIPO KOMBI UŽ OD 13 390 €

Kráti sa čas na vybavenie e-dokladov 

Do štartu komunikácie štátnych úra-
dov so štatutármi spoločností zapí-

saných v obchodnom registri zostáva už
len 12 týždňov. Napriek tomu je na prí-
stup k svojim elektronickým schránkam 
pripravená polovica štatutárov fi riem. 

Ministerstvo vnútra, ktoré vydáva elek-
tronické občianske preukazy, už pokladá 
situáciu za kritickú. Keďže sa blíži čas 
dovoleniek a s ním aj „sezóna cestov-
ných dokladov“, čakacie doby na oddele-
niach dokladov sa začínajú predlžovať. V 
súčasnosti je priemerná čakacia doba pri 
žiadosti o vydanie občianskeho preukazu 
22 minút, ale každým dňom si žiadatelia 
počkajú dlhšie.

V Bratislave majú občania k dispozí-
cii 4 oddelenia dokladov, z nich jedno 
je aj v Petržalke na Záporožskej ulici. Za 
prvé tri mesiace roku 2017 na Záporož-
skej ulici v Petržalke prijali 7 489 žiados-
tí o doklady (3 875 občianskych preuka-
zov, 2 892 cestovných pasov a 723 vodič-
ských preukazov). O certifi káty pre elek-
tronický podpis tu za prvé tri mesiace 
tohto roku požiadalo 1 329 žiadateľov.  
Priemerná čakacia doba na prijatie žia-
dosti na tomto oddelení je v súčasnosti 
18-20 minút, teda o niečo menej ako na 
oveľa viac vyťaženom klientskom centre 
na Tomášikovej ulici (bývalá Ikea).  

Doklad si ale možno vybaviť na 
hociktorom zo 76 oddelení dokladov v SR
 nezávisle od miesta trvalého pobytu. 
V pondelok, utorok a vo štvrtok sú odde-
lenia dokladov otvorené  od 8. do 15. 
hodiny, v stredu až do 17. hodiny, v pia-
tok len do 14. hodiny.

Pri prevzatí dokladu si nechajte bez-
platne vydať aj certifi káty potrebné na 
vytvorenie zaručeného elektronické-

ho podpisu, ktorý využijete najmä pri 
množstve e-služieb poskytovaných štá-
tom. Každý, kto požiada o elektronický 
podpis, dostane bezplatne čítačku.

Vyhotovený doklad vám doručia na
ktorékoľvek pracovisko v rámci SR. 
Samozrejme, je aj možnosť nechať si ho 
doručiť kuriérom do vlastných rúk. 

Vedeli ste, že občiansky preukaz 
s čipom si môžete „manažovať“ sami? 
MV SR na to pripravilo niekoľko elek-
tronických služieb, ktoré nájdete na 
portáli Elektronické  služby MV SR /
https://portal.minv.sk – Životné situá-
cie – Doklady/ 

Napríklad služba  modifi kácia kon-
taktných údajov  umožňuje aktualizo-
vať kontaktné údaje ako e-mail, respek-
tíve číslo mobilného telefónu a určiť si 
takzvaný diskrétny údaj. Ten je dôležité 
si zapamätať pre prípad straty či odcu-
dzenia občianskeho preukazu.

Elektronické nahlásenie straty či 
odcudzenia občianskeho preukazu – 
výhodné najmä vtedy, ak sa nepríjemná 
situácia prihodí mimo územia Sloven-
ska, napríklad počas dovolenky. Elek-
tronická služba si od vás vyžiada vaše 
osobné údaje a najmä diskrétny údaj. 
Stratený či odcudzený doklad bude v 
policajnej evidencii automaticky zablo-
kovaný.

Nový občiansky preukaz cez inter-
net – ak zmeníte trvalý pobyt alebo sa 
vám končí platnosť pôvodného dokla-
du, o vydanie nového môžete požiadať 
elektronicky a následne si OP už len 
vyzdvihnúť na oddelení dokladov.

Podrobnosti o e-schránkach nájdete 
na www.statutar.sk                         

(up)
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Jozef
SÁRKÖZI 
FOJTÍK 
(49)
z Bratislavy

Popis osoby: nezistený
Popis oblečenia: nezistený
Zvláštne znamenie: Na menova-
ného vydal Okresný súd Bratislava 
V. príkaz na dodanie do VTOS. 

   Krimifórum

Od 1. apríla je na diaľnici D1  
v úseku križovatky Blatné obme-
dzená cestná premávka. V dĺžke 
necelých dvoch kilometrov je 
presmerovaná doprava z troch 
jazdných pruhov do dvoch.  
V tomto úseku je rýchlosť jazdy 
znížená na 60 km/h. Presmero-
vanie premávky z troch jazdných 
pruhov do dvoch protismerných 
jazdných pruhov bude najprv 
v smere z Bratislavy do Trnavy  
a potom v opačnom smere. Pred-
pokladaná rekonštrukcia diaľnice 
a výstavba križovatky Blatné je 
plánovaná do konca novembra 
tohto roka.  Polícia vyzýva vo-
dičov, aby v tomto úseku zvýšili 
pozornosť a riadili sa dopravným 
značením, pokynmi policajtov  
a v záujme zvýšenia bezpečnosti 
a plynulosti prispôsobili rýchlosť 
jazdy. 

Pochádza z mimoeuróp-
skej krajiny, cítiť to bolo 

na jeho reči, i keď v našej 
krajine žije už vyše dvad-
sať rokov. Žiadny tuctový 
emigrant ženúci sa za vidi-
nou lepšieho života. Edi-
ta (44) je Slovenka, zozná-
mili sa počas prázdnin na 
pláži, kde bola spolu s par-
tiou spolužiakov relaxo-
vať po promočných sta-
rostiach. Vzali sa v Prešove 
po dvoch rokoch intenzív-
nych kontaktov, plní oča-
kávania a plánov, ktoré sa 
začali napĺňať, keď sa vyštu-
dovaný ekonóm Josif (46),  
zamestnal v jednej nadná-
rodnej spoločnosti. 

To už dvojica býva-
la v petržalskom panelá-
ku a vodilo by sa im dobre, 
keby mladomanžel nemal 
jednu zlú vlastnosť, ktorá 
paradoxne vyplývala z jeho 
dobrých úmyslov. Snažil sa 
žiť čestne, odvádzať kvalit-
nú prácu bez akýchkoľvek 
zádrheľov a naivne si myslel, 
že tak je to správne. Nemal 
až tak myslieť, zákonite pri-
šli prvé podrazy, prvá i dru-
há výmena zamestnáva-
teľa. Nuž, slovenská  nátu-
ra má určité špecifiká, stále 
je čo spoznávať. Nechajme 
ale konflikty vyplývajúce z 
jeho povahy za dverami fir-

my a vstúpme pod strechu 
bytového domu na jednej z 
ulíc nášho najväčšieho síd-
liska. Po zateplení bytové-
ho domu Josif, už ako člen 
samosprávy, zistil, že suse-
da zo starších obyvateľov 
domu začala využívať spo-
ločné priestory pre akúsi 
záujmovú činnosť, a to bez 
súhlasu ostatných vlast-
níkov bytov a nebytových 
priestorov v dome. Postre-
hol, že za odber vody, elek-
triny a ani za miestnosť 
neplatí nič, čo tiež nepo-
važoval za správne. Nasle-
dovala sťažnosť správco-
vi, ktorú chcel ošperkovať 
podpismi ostatných maji-
teľov bytov. Nepochodil, 
vlastníci to asi videli z iné-
ho zorného uhla, alebo sa 
rozhodli platiť aj za pod-
nikavú susedu. Pravda ale 
bude niekde inde. Povrá-
valo sa, že dotyčná pani 
má veľmi dobré známosti 
nielen na správe domu, ale 
aj na polícii. Neuveriteľné, 
ale aj v dnešnej dobe, alebo 
práve dnes?, sa susedia báli 
nielen konexií, ale aj doty-
čnej panej, ktorá nema-
la práve najlepšiu povesť. 
Po neúspešnom pokuse 
o kolektívne rozhodnutie 
nastalo peklo, pravidelné 
bolo dupanie na podlahu, 

Popis osoby: podlhovastá tvár, 
krátke hnedé vlasy, vysoké čelo  
a modré oči. 
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný  
súd Bratislava I príkaz na zatknu-
tie pre prečin poškodzovania cu-
dzej veci. 

Výzva polície

Michal
BUZNA
(30)
z Bratislavy

Branislav
DEMETER 

(43)
z Bratislavy

Viete, že...

Popis osoby: podlhovastá tvár, 
vysoké čelo, krátke čierne vlasy  
a hnedé oči.
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného bol vydaný prí-
kaz na dodanie do výkonu trestu 
odňatia slobody (VTOS).

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

Susedské ranné intermezzo     

Vraj jazdím ako debil. Nie je to pravda, ja tak iba parkujem.

Stranu pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

foto: (archív polície)

ktoré najmä v noci urobi-
lo svoje, pretože puntičkár 
Josif býval pod jej bytom. 
Rozsypané smeti pred dve-
rami, hlučné rádio či opa-
kovaný skorý ranný budí-
ček spod brány, kedy suse-
da zvončekom oznamo-
vala odchod do práce, boli 
len malými čerešničkami 
na torte pomsty. Raz ráno, 
po nočnom pochodovom 
cvičení, si Edita vystriehla 
susedu a bohvie koľký raz 
jej vytkla správanie. Stalo 
sa, čo sa stať nemalo. Ženy 
sa do seba pustili jazykom 
i rukami tak vehementne, 
že v dome zostal spať iba 
dôchodca z tretieho, kto-
rý bol hluchý ako peň. Psy 
štekali, sem tam zaplaka-
lo dieťa, z bytov vybieha-
li rozospatí susedia,  ktorí 
sa snažili stretom rozpá-
lené ženy od seba oddeliť. 
Situáciu by sa im aj poda-
rilo normalizovať, na scé-
ne sa však ukázali manželia 
bojovníc, ktorí sa rozhod-
li chrániť svoje polovičky, 
čo sa na prvý pohľad videlo 
ako celkom rozumné rie-
šenie. Menej rozumné už 
bolo ich vloženie sa do 
súboja. Padli facky, vzdu-
chom lietali urážky a od- 
kiaľsi doletela aj voda z pl- 
ného vedra. 

Mimoriadnu domovú 
schôdzu ukončili až pri-
volaní policajti, pán Josif 
následne abdikoval na funk-
ciu člena výboru, miest-
ny úrad konečne reagoval 
na jeho sťažnosti a hlavní 
aktéri sa dočkali primeranej 
odmeny. Ale to by už bolo 
o inom.

... v čase od 23. 3. do 4. 4. 
nahlásili v našom kraji krá-
dež 11 motorových vozidiel,  
z toho v Petržalke 3 (Jasov-
ská, Brančská, Krasovského)? 
V noci zlodeji ukradli osem 
a cez deň tri autá, potiahli aj 
jedno nákladné. V dňoch 25. 
- 28., 31. marca a 1.a 3. apríla 
krádež auta nehlásili. 
... od 1. januára do 2. apríla 
sme v našom kraji zazname-
nali 465 dopravných nehôd, 
čo je o 52 menej ako v rovna- 
kom období vlaňajška? Pri 
týchto nehodách prišli o ži- 
vot tri osoby. Oproti rovnaké-
mu obdobiu vlaňajška zahy-
nulo na cestách Slovenska o 
šestnásť osôb viac (39 perc.). 
Z celkového počtu prišlo  
v sledovanom období na 
území Slovenska o život 13 
chodcov. 

 
V bratislavskom kraji za prvé dva mesiace roka 2017 

zaznamenali policajné štatistiky 29 prípadov trestné-

ho činu výtržníctva (SR 924), na základe ktorých bolo 

trestne stíhaných a vyšetrovaných 19 osôb, z ktorých 

deväť spáchalo čin pod vplyvom alkoholu a jeden bol 

mladistvý (objasnenosť 52 %). Tak vraví § 364  trest-

ného zákona v súvislosti s výtržníctvom: Kto sa dopustí 

slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti 

prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä 

tým, že napadne iného, hanobí štátny symbol, hanobí 

historickú alebo kultúrnu pamiatku, hrubým spôso-

bom ruší priebeh verejného podujatia, najmä nedo-

voleným použitím pyrotechnického výrobku, násilným 

poškodením sedadla alebo časti športového zariadenia 

slúžiacej na oddelenie sektorov, vhodením nebezpeč-

ného predmetu na športovisko alebo na iné miesto 

konania podujatia alebo vyvoláva verejné pohoršenie 

vykonávaním pohlavného styku alebo vykonávaním 

sexuálneho exhibicionizmu alebo iných patologických 

sexuálnych praktík, potrestá sa odňatím slobody až na 

tri roky. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie 

trestnej sadzby - odňatie slobody na šesť mesiacov až 

tri roky – je osobitný motív, závažnejší spôsob konania, 

spáchanie činu v prítomnosti skupiny osôb mladších 

ako osemnásť rokov,  alebo na chránenej osobe).
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Čo neviete 
o saunovaní
V minulom čísle sme priniesli 
niekoľko informácií o tom, 
prečo je saunovanie zdraviu 
prospešné. Dnes pokračujeme 
niekoľkými radami.

Niečo pre začiatočníkov 
Ak patríte k nováčikom a začia-
točníkom, nesnažte sa hneď držať 
krok s dlhoročnými návštevníkmi 
sauny. Začnite pozvoľna na nižšej 
lavici a postupne sa posúvajte na 
horné lavice, kde je teplejšie. Naj-
častejšou chybou pri saunovaní je 
aj zlý spôsob ochladzovania. Každá 
sauna ponúka sprchy, kde si môže-
te nastaviť teplotu vody, vybrané 
zariadenia disponujú dokonca aj 
ochladzovacím bazénikom alebo 
ľadovým korytom. Pri zlom štýle 
ochladzovania nebude vaše telo 
imúnne a otužilé. Po niekoľkých 
návštevách si zaiste všimnete, ako 
krásne a zdravo vyzerá vaša pokož-
ka, ako dobre sa cítite a budete sa 
tešiť na ďalšiu 

Pozor na  choroby a kontra-
indikácie
Saunovanie by nemalo byť záleži-
tosťou len v zimných mesiacoch. 
Iba pri pravidelnom saunovaní 
správne prehrejete kĺby, zvýšite 
dlhodobo odolnosť organizmu 
a detoxikujete telo zvnútra. Náv-
števa sauny sa ale neodporúča 
chorým osobám, ktoré trpia závaž-
ným ochorením alebo obyčajnou 
chrípkou. Do sauny vždy vstupujte 
zdraví. Sauna tiež nie je vhodná pre 
osoby majúce problémy s peče-
ňou a obličkami, po požití alkoho-
lických nápojov, fyzicky či psychic-
ky unaveného jedinca alebo ženy 
s menštruáciou či v tehotenstve. 

Aký prínos 
má saunovanie v lete?
Ani sa nenazdáme a máme tu leto.  
Začneme chodiť na kúpaliská a ja-
zerá, slniečko nás bude zohrievať...
Prečo teda chodiť do sauny aj v lete?
Nie je to zbytočné? 
Vôbec nie. Ak si myslíte, že sauno-
vať sa je treba len počas sezóny je-
seň – zima - jar, tak sa mýlite. Sau-
novaním každý týždeň aj počas 
letného obdobia nielenže udržia-
vate a stále posilňujete imunitný 
systém a využívate všetky ostatné 
plusy, ale aj trénujete termoregu-
lačný systém. Vďaka pravidelnému 
saunovaniu aj v lete sa počas horú-
cich dní budete menej potiť.  A to 
bude určite príjemné :-)

Dagmar Kocianová, 

saunárka 

v petržalskej plavárni

Osem postupových kôl 
bolo zorganizovaných 

pre základné školy v obdo-
bí od októbra do decembra 
2016 a dve postupové kolá 
sa konali pre atletické škôl-
ky v období február a marec 
2017.

Finálový deň otvoril Jo-
zef Pukalovič, riaditeľ pre-
tekov ČSOB Maratónu, 
ktorý privítal 30 družstiev, 
24 zo základných škôl a 6 
z atletických škôlok. Detská 

V hale Elán v Bratislave sa v posledný marcový deň ako pred-
program ČSOB Maratónu uskutočnilo dlho očakávané fi nále 
Bavme deti športom pre bratislavské základné školy a atle-
tické škôlky z celého Slovenka, ktoré postúpili z jednotlivých 
postupových kôl.

atletika po prvý raz zazna-
menala takúto vysokú účasť 
na pretekoch. Disciplíny 
boli rozdelené na dve kolá, 
v prvom súťažili vždy dve 
družstvá proti sebe. Išlo o 
hod plnou loptou z kolien 
cez hlavu, preskakovanie 
olympijských kruhov, beh 
cez frekvenčný rebrík, skok 
do strán, hod detským ošte-
pom do kruhu, trojminúto-
vý vytrvalostný beh, skoky 
cez švihadlo a prekážková 

dráha „Formula“. V druhom 
kole disciplín, skok do diaľky 
z miesta štafetovou formou 
a beh v kombinácií šprint 
a beh cez prekážky, súťažili 
štyri družstvá naraz. Deťom 
sa tento formát pretekov veľ-
mi páčil, čoho dôkazom bolo 
aj veľké povzbudzovanie 
jednotlivých družstiev.

Počas vyhodnotenia vý-
sledkov bola pre deti nachys-
taná autogramiáda s naši-
mi reprezentantmi v atle-

Ich učiteľka zo školy videla na 
jednom podujatí skvelé vystú-
penie so švihadlami, nakon-
taktovala sa na trénerku a tak 
sa postupne Rope skipping 
dostal aj do ich školy. Už ab-
solvovali súťaže nielen doma, 
ale aj v Česku, Maďarsku a Ra-
kúsku. Tento tím je naozaj 
veľmi úspešný.

Okrem základného skáka-
nia cez jedno švihadlo existu-
je niekoľko ďalších štýlov. Na-
príklad takzvaný Wheels, keď 
dvaja skipperi skáču s prekrí-

tike - Máriou Czakovou 
(chôdza na 20 km), Jozefom 
Repčíkom (beh na 800 m) 
a Lukášom Beerom (skok do 
výšky). 

Mária Czaková: Veľmi ma 
teší, že som mohla svojou 
účasťou podporiť projekt 
Detská atletika vo fi nále 
Bavme deti športom. Účasť 
detí na pretekoch bola vyš-
šia ako minulý rok a preto 
pevne verím, že sa medzi 
nimi nájdu nove atletické 
talenty.

Ešte pred samotným vy-
hodnotením sa družstvám 
prihovoril prezident Slo-
venského atletického zväzu 
Peter Korčok, ktorý aj odo-
vzdával ceny. V kategórii 
základné školy sa víťazom 
stalo družstvo zo ZŠ Tbilis-
ká z Rače, na striebornom 
mieste skončilo družstvo 
Deutsche Schule, Palisády 
51 zo Starého Mesta a na 
treťom mieste sa umiestnilo 
družstvo zo ZŠ Černyšev-
ského z Petržalky. 

V kategórií atletické 
škôlky sa na prvom mies-
te umiestnilo družstvo ZŠ 
Jána Kupeckého Pezinok, 
na druhom mieste skončilo 
družstvo ŠK Juventa Žilina 
a na bronzový stupienok sa 
postavilo družstvo z AK pri 
ZŠ Tlmače. Víťazom, ale aj 
ostatným družstvám bla-
hoželáme k ich výsledkom 
a veríme, že sa opäť vidíme 
v školskom roku 2017/2018.

 (upr)

foto: archív

ženými dvoma švihadlami, 
alebo Double Dutch, kde sa 
používajú dve dlhé švihadlá, 
ktoré sa krútia proti sebe, 
pričom tretí skokan ská-
če uprostred. Zo všetkých 
existujúcich štýlov je možné 

Veľkolepé fi nále 
Bavme deti športom

2

Tenisky, legínsy, tričko s krátkym rukávom, zapletené vrkoče a – 
švihadlo. Môže sa ísť na to! Rope skipping kraľuje v telocvični Zá-
kladnej školy na Gessayovej ulici  trikrát týždenne. Pravidelne tam 
chodí aj 11- ročná Martina Lovásová.

Rope skipping: znie vám to záhadne?

Väčšinou s ňou trénujú 
aj iné dievčatá. Rope 

skipping – teda skákanie 
cez švihadlo či už samostat-
ne, alebo vo dvojici, v trojici, 
alebo aj v skupinách, chlap-
cov láka pomenej. Zato tí, 
ktorí sa tomuto športu ve-
nujú, sú naozajstní frajeri. 
Ak im popri tom hrá hudba 
a namiesto švihadla sa po-
užíva 10-metrové lano, pri-
čom je všetko na sekundu 
zosúladené, vznikne doko-
nalé predstavenie. 

Martina Lovásová najčas-
tejšie krúti švihadlo. S part-
nerkou, respektíve s part-
nerom, na druhom konci 
švihadla sa musí zohrať na 
sto percent, inak by to nešlo. 
Aj ona však trénuje niektoré 
„skokanské“ disciplíny, s kto-
rými sa potom prezentuje aj 
na súťažiach. „Ja skáčem v tí-
moch, ale aj sama, čo ma 
baví viac, najradšej mám 
freestyle,“ vymenúva Marti-
na. K spomínanému športu 
sa dostala úplnou náhodou. 
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 OTVÁRACIE HODINY

 POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV/PRÁZDNIN

 ŠTVRTOK: 13. 4. 6.00 – 22.00
 PIATOK: 14. 4. 10.00 – 22.00 
 SOBOTA: 15. 4. 10.00 – 22.00 
 NEDEĽA: 16. 4. 10.00 – 22.00 
 PONDELOK: 17.4. ZATVORENÉ
 UTOROK: 18. 4. 6.00 – 22.00 

Štvrtok: 20. 4. – ZATVORENÉ (naplánovaná odstávka elektrickej  
energie, čo plaváreň využije na sanitárny deň).

utvoriť choreografiu, ská-
kať na hudbu, vytvoriť šou 
a prezentovať sa ako tím na 
verejnosti.

Súťaže sa organizujú v te- 
locvičniach, ale aj v divad- 
lách. Freestylové zostavy sú 

na pozeranie pre diváka a di- 
vadlo dodáva predstaveniu 
pompéznosť. Potom nasle-
duje aplauz a hodnotenie 
poroty. K úspechu ale vedie 
tvrdá drina a kopec mod-
rín zo švihadla. Tréningy sú 
2-hodinové. Za približne 30 
sekúnd urobí Martina 70 
preskokov. Takýchto polmi-
nútoviek „dá“ za jeden tré-
ning neskutočne veľa, takže 
prakticky strávi pomerne 
veľa času na tréningoch - vo 
vzduchu. 

„Je to voľnočasová aktivi-
ta detí, ale aj súťažná aktivi-
ta, ktorá má svoje pravidlá, 
rozhodcov, národné súťaže a 
tiež medzinárodné, európske 
a svetové šampionáty,“ hovorí 
Pavlína Hadová, ktorá u nás 
zaviedla Rope skipping ako 

šport. Ako ďalej podotkla, 
aj napriek tomu, že na Slo-
vensku je novinkou, doslo-
va v plienkach, naša krajina 
dosahuje v Rope skippingu 
fantastické výsledky najmä 
v juniorských kategóriách. 
„Slovensko sa pod naším 
vedením umiestňuje pravi-
delne na prvých miestach na 
zahraničných súťažiach aj  
v rýchlostných disciplínach 
a aj v disciplínach freestyle. 
V januári na medzinárodnej 
súťaži v ČR 11-ročný Martin 
Janeček, tiež zo spomínanej 
Základnej školy na Gessay-
ovej, zvíťazil v seniorskej ka-
tegórii v disciplíne freestyle 
jednotlivci,“ povedala Pavlína 
Hadová.

(ab)

foto: archív 
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„Prichádzam z investičného prostredia a 
ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka ma oslovilo, či by som sa nepozrel 
na jeden štátny podnik. To, že ide o Závo-
disko, som sa dozvedel na poslednú chvíľu,“ 
priznal Ľuboš Chmelár, nový riaditeľ 
Závodiska. 

Od zriaďovateľa má jas- 
nú misiu – znížiť 

príspevok agrorezortu na 
chod Závodiska, š. p. Mo-
mentálne polovica výnosov 
podniku pochádza z dotačnej 
schémy ministerstva, dru-
hú získava vlastnou činnos-
ťou. „Som tu na to, aby som 
zháňal peniaze. Do piatich 
rokov chceme dosiahnuť čer-
venú nulu,“ uviedol nový šéf 
a priblížil základné stavebné 
kamene svojej koncepcie: 

„Stávky, gastronómia, marke-
ting a médiá a dostavenie tri-
búny. Každý pilier sám o se- 
be by bol neúčinný. Nový biz- 
nis model môže fungovať 
len ich vzájomným prepoje-
ním. Naštartovanie všetkých 
štyroch však chce svoj čas. 
Niektoré zmeny uvidia náv-
števníci dostihov už pri otvo-
rení sezóny, v prípade iných 
sa bavíme v horizonte mesia-
cov až rokov.“ 

Aké novinky teda čakajú 
na divákov? „Prvé konkrétne 
zmeny sa udiali v gastro-po-
nuke, ktorá by mala byť pes-
trejšia ako po minulé roky. 
V oblasti stávok presúvame 
100 % ponuky na systém to-
talizátor. Chceme predstaviť 
tipovanie ako jednoduché a 
zábavné a postupne ho dostať 
takpovediac do DNA náv-
števníkov“. 

Novinky si mohli diváci 
vyskúšať už druhú aprílovú 
nedeľu, ktorá príjemným po-
časím pozvala na Závodisko  
početnú divácku návštevu, 
tešiacu sa na otvorenie dosti-

Dostihová sezóna 

odštartovala

hovej sezóny 2017. Hlavným 
z ponuky ôsmich dostihov 
bol 44. ročník Jarnej ceny Pe-
tržalky, steeplechase na 3800 
metrov, nad ktorým prevzal 
záštitu starosta Mestskej časti 
Bratislava-Petržalka Vladimír 
Bajan. V dostihu zvíťazila Rain 
Magna, deväťročná hnedka 
zo stajne KCL SLOVAKIA, 
zverenkyňa trénera Jarosla-
va Brečku, vedená džokejom 
Janom Kratochvílom. Cenu 
pre víťazov odovzdal zástup-
ca starostu Ján Bučan. V Cene 
Petržalských novín, rovine 
IV. kategórie na 1700 metrov, 
nenašiel premožiteľa Doremi 

novaný a jazdený džokejom 
Jaroslavom Línekom. Ceny ví- 
ťaznému tímu odovzdala za 
redakciu Silvia Vnenková.  
K tradičným „petržalským“ 
cenám tento rok pribudla ešte 
jedna – Cena KZP. Steeple-
chase - 3600 mvyhral Rui Fa-
leiro z maďarskej stajne Voja 
Ivanovic  v sedle s českým 
šampión-džokejom Janom 
Kratochvílom. Cenu odovzdal 
riaditeľ KZP Peter Litomeric-
ký. Počas prestávok sa o dob-
rú náladu starali hudobníci zo 
skupiny K.S.V. Band.

(mp), Dušan Drevický

foto: (mp), Peter Lukáč
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Petržalčan a najlepší slo-

venský tenista Martin 

Kližan je už v plnej príprave 

na novú antukovú sezónu. 

Minulú sobotu v súčasnosti 

62. hráč svetového rebríčka 

odletel na turnaj do Maro-

ka. Takto pred rokom veľkú 

časť jari vynechal pre zra-

nenie päty. Najbližšie dva 

mesiace neobhajuje žiadne 

body, a preto v rebríčku 

ATP môže iba stúpať. Pred 

odchodom sa pripravoval 

na jednom z petržalských 

kurtov a verí, že problema-

tická päta v najbližšom ob-

dobí vydrží zápasovú záťaž. 

„Štyrikrát do týždňa som 
navštevoval fyzioterapeu-

Kližan sa teší na antuku

MŠK Iskra vstúpil do jari 
vo veľkom štýle 
Futbalový klub MŠK Iskra Petržalka s ôs-
mimi mužstvami je už v plnej permanencii 
v jarnej časti tohto ročníka. Ako si počína-
jú a čo je nové v tomto klube, o tom sme 
sa porozprávali s jeho bývalým hráčom, 
tajomníkom a trénerom mladších žiakov  
Tomášom Lojdlom. 

Jakubček po zranení nastúpil 
počas druhého polčasu proti 
TJ Jarovce. Musí však ešte do-
behnúť kondičné resty. Odišiel 
iba náhradník, 40- ročný Libor 
Petrovič, na hosťovanie do ŠK 
Vrakuňa.  
 
Do jarnej časti ste vstúpili vo 

veľkom štýle, na čo si trúfate v 

tomto ročníku?

Som rád, že aj na jar sme 
nadviazali na dobré výkony a 
hlavne výsledky z druhej po-
lovice jesennej časti. Začiatok 
je vždy veľmi dôležitý, najprv 
sme doma vyhrali dvakrát 3:1, 
najprv nad ŠK Hrubý Šúr a 
potom nad ŠK Malinovo. Boli 
sme lepší a futbalovejší. Napo-
sledy sme aj do tretice doma 
boli úspešní, keď sme zdolali 
TJ Jarovce 2:0. Zatiaľ to bol náš 
najťažší súper, ale som rád, že 
ideme v trende, náš dom – náš 
hrad. Pokiaľ hráči budú k svo-
jim povinnostiam pristupovať 
zodpovedne a prikloní sa na 
našu stranu aj športové šťastie, 

pôjdeme v tabuľke ešte vyššie. 
Na nováčika by bolo pekné, 
keby sme skončili na piatom 
alebo na šiestom mieste. Tré-
ner tímu Ľuboš Lojdl povedal, 
že po takom šiestom jarnom 
kole bude tabuľka z nášho 
pohľadu úplne ináč vyzerať  
a som rád, že sa to napĺňa.  

Zdá sa, že strelecky sa muž-

stvo chytilo, keď v troch stret-

nutiach dalo osem gólov...

Istý čas sme sa strelecky trá-
pili, preto som rád, že sme sa 
o dosť zlepšili v koncovke. Prí-
nosom je pre nás Samo Župa, 
ktorý dal v troch zápasoch 
štyri góly. Je to vďačný typ fut-
balistu, lebo vie hrať na kraji 
stredovej formácie, v útoku, 
má dobré zrýchlenie, pre nás 
je to dôležitý hráč. Samozrej-
me, ďalšie góly čakáme aj od 
Petra Striška, ktorý je najväč-
šou osobnosťou mužstva. 

Povedzme si niečo aj o va-

šich mládežníckych muž-

stvách, lebo v prvom rade 

vám ide o výchovu mladej 

generácie...

Starší dorast trénuje Štefan 
Dana. Klobúk dole pred jeho 
prácou, všetci v klube sa mô-
žeme od neho stále veľa učiť. 
Pravda, toto mužstvo trpí na 
slabšiu dochádzku hráčov na 
tréningy a zápasy, stále ho dá-
vame dokopy. Problémom je, 
že niektorí dva-tri roky nehra-
li, potom sa znova vrátili k fut-
balu, ale nemajú k nemu po-
trebný prístup. Mladší dorast 
pod vedením Rada Kurinu sa 
pohybuje v strede tabuľky. Ve-
ríme, že chlapci, ktorí v lete od 
neho prídu do staršieho doras-
tu, stabilizujú situáciu, lebo sú 
zvyknutí na poriadok.

Ako vyzerala zimná prípra-

va seniorského mužstva?

Začali sme ju 10. januára 
a celá sa konala v domácich 
podmienkach na našej umelej 
tráve pri ZŠ Budatínska. Zor-
ganizovali sme zimný turnaj 
MŠK Iskra Petržalka za účas-
ti šiestich mužstiev. Skončili 
sme na druhom mieste za FK 
Jarovce. Bola to pre nás uži-
točná previerka, turnaj osvie-
žili aj zahraničné mužstvá  
z Rajky a Edelstalu. So zimnou 
prípravou sme boli spokojní, 
účasť na tréningoch bola síce 
priemerná, ale tí hráči, kto-
rí absolvovali dva tréningy  
v týždni a k tomu ešte príprav-
ný zápas, sú na tom celkom 
dobre po fyzickej stránke. 

Nastali v tíme aj zmeny?

Káder posilnili traja hráči. 
Roman Bauer prišiel z ŠK Svä- 
tý Jur, Roman Župa z SC Čen- 
kovce a Milan Jakubček z FK 
Borinka. Prví dvaja hrajú v zá-
kladnej zostave, sú oporami, 

A ako si počínajú žiaci a prí-

pravkári? 

Starší žiaci sú v tabuľke na 
tom zle, chceme, aby sa pod 
vedením nového trénera Petra 
Livinského zachránili. Mladší 
žiaci sú pod mojou taktovkou 
a počínajú si dobre, hrajú kva-
litný tutbal. Urobíme všetko 
pre to, aby dobre pokračovali 
vo svojom vývoji. Máme aj 
mladších žiakov do 12 rokov. 
Toto mužstvo dopĺňame o hrá- 
čov z prípravky. Dve príprav-
ky sú na treťom mieste. V lete 
sme otvorili malé umelé ihris-
ko, ktoré nám v tréningovom 
procese veľmi pomohlo. Je 
využívané škôlkou a predprí-
pravkou.               Milan Valko

foto: Ján Luky   

V druhej polovici apríla sa 
zúčastní na ME v Kluži  

v športovej gymnastike. „Tohto 
roku mám tri vrcholné poduja-
tia - európsky šampionát, sve-
tová univerziáda a majstrov-
stvá sveta. Na všetkých chcem 
podať čo najlepší výkon, všetky 
sú pre mňa rovnako dôležité. 
Na blížiacich sa majstrov-
stvách Európy v Rumunsku by 
ma veľmi potešilo umiestnenie 
vo finále viacboja,“ uviedla 
20- ročná olympionička. Zve-
renkyňa Martina Zvala by sa 
chcela, tak ako v Montpellieri 
2015, prebojovať v štvorboji 
do 24-členného finále. „Pre 
zranenie začala s prípravou 
neskôr, no usilovnosťou dobeh-
la zameškané,“ chválil Martin 

Myslí na finále 
tea, lebo trištvrte roka som 
hral v kuse na harde a tento 
povrch je na nohu najhor-
ší. Na mäkšej antuke by to 
teda malo byť oveľa lepšie, 
uvidím, koľko zápasov mi 
noha dovolí odohrať. Ve-
rím však, že sa mi podarí 
dosiahnuť nejaké dobré vý-
sledky,“ vraví M. Kližan. 

„V ostatnom čase sme 
veľa trénovali, myslím si, 
že aj Martin to má v hlave 
tak uložené, že sa na an-
tuku dosť teší. Mal by byť 
dobre pripravený a v takom 
prípade je možné všetko,“ 
hovorí jeho tréner Martin 

Hromec.

(mv)

Zvalo, šéftréner mužskej re-
prezentácie a zároveň Moko-
šovej osobný kouč. „Na dvoch 
sústredeniach v chorvátskom 
Čakovci odviedla kus práce, 
teraz potrebuje formu ešte 
doladiť.“ V generálke na ME 
pred necelými štyrmi týždňa-
mi na Austrian Open v Linzi 
skončila gymnastka Slávie UK 
vo viacboji druhá so ziskom 
49,750 bodu. „Bárin súčet vo 
viacboji na koni sú blízko k jej 
osobnému maximu podľa sta-
rého hodnotenia. Nové je ove-
ľa prísnejšie,“ vysvetlil Martin 
Zvalo. Dlhodobý cieľ B. Mo-
košovej  je jasný – kvalifikovať 
sa na OH 2020 v Tokiu.

(mv)

foto: Ján Luky

Športová gymnastka 
Barbora Mokošová, 
účastníčka vlaňajších 
letných OH v Rio de 
Janeiro, sa už dlhší 
čas pripravuje v špe-
cializovanej telocvič-
ni v Pengym klube  
v Petržalke. 

Milan Valko

foto: Ján Luky   


