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PETRŽALSKÉ NOVINY

Aj tu som Petržalčan

aktivitami v okolí svojho bydliska, či 
už to bude vyzbieranie odpadkov vo 
vnútrobloku, areáli školy alebo na 
detskom ihrisku,“ povedal  starosta 
Vladimír Bajan. Odbornú pomoc 
pri čistení vodnej hladiny z člna po-
skytne Povodie Dunaja, odštepný 
závod Šamorín, a pomôžu aj hasiči 
z Dobrovoľného verejného požiar-
neho zboru v Petržalke a potápači 
z klubu OCTOPUS. O likvidáciu od-
padu, ako aj dostatok náradia a vriec 
sa postará mestská časť. Samospráva 
zabezpečí aj o malé občerstvenie pre 
všetkých brigádnikov. Chorvátske 
rameno sa bude čistiť na štyroch 

Dobrovoľnícku aktivitu s cieľom 
vyčistiť brehy Chorvátskeho 

ramena aj jeho hladinu od rôznych 
nečistôt a odpadkov organizuje 
samospráva už 18 rokov. Do akti-
vity sa každoročne k pracovníkom 
miestneho úradu, VPS a ostatných 
rozpočtových organizácií pridávajú 
aj žiaci škôl a seniori. Pretože sa veľa 
Petržalčanov dožadovalo presunúť 
brigádu na popoludnie, rozhodla sa 
mestská časť im vyhovieť. „Popolud-
ní, ako pevne verím, sa zvýši počet 
Petržalčanov, ktorí sa do akcie za-
poja. Naše úsilie za čistejšiu Petr-
žalku môžu obyvatelia podporiť aj 

Vysvedčenie pre
poslancov
Otvárame novú rubriku Poslanec 
verzus občan.

Poďakuj sa 
svojmu psovi
Internet obohacuje, ale občas sa 
vďaka nemu presviedčame, aká je 
nekonečná ľudská obmedzenosť.
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úsekoch súčasne - od premostenia 
Antolská až po Mlynarovičovu ulicu. 
Do akcie sa môžu zapojiť jednotlivci 
aj skupiny, stačí sa nahlásiť na petr-
žalskom miestnom úrade mailom 
zuzana.juhasova@petrzalka .sk. 
V prípade nepriaznivého počasia sa 
čistenie ramena presunie na náhrad-
ný termín. Zraz dobrovoľníkov bude 
na štyroch miestach pozdĺž Chorvát-
skeho ramena: Mlynarovičova ulica 
pri grafi tti stene, premostenie Jung-
mannova, Technopol (bočný vchod 
od ramena), premostenie Antolská.

  (red)
ilustračné foto: archív PN

Tradičnou jarnou aktivitou petržalskej samosprávy je aj brigáda zamestnancov 
úradu a  Petržalčanov na čistení brehov Chorvátskeho ramena. Pozývame všetkých, 
ktorým záleží na čistejšom prostredí Petržalky, aby sa tiež pridali 24. apríla 
od 14. h a prispeli k zlepšeniu životného prostredia v mieste, v ktorom žijú.  

 24. apríla od 14. h

Jarné čistenie 
Chorvátskeho ramena

Pozývame Vás naPozývame Vás na 2. ročník2. ročník
medzinárodný, hokejový

turnaj amatérov
o „Modrý pohár Petržalky“
Zimný štadión Petržalka, M. C. Sklodowskej 1
26.4.2014 od 8,30 h

Záštitu nad turnajom prevzal Ivan Štefanec,
kandidát SDKÚ-DS na poslanca do Európskeho parlamentu
od 15 h pred petržalským zimákom

pohodová zábava aj s muzičkou
COUNTRYFIED

Vystrihni, prines a máš
PIVO za symbolických 30 Centov
(od 15 h až do vyčerpania pivných zásob)

�

�

�

�

PETRŽALSKÝ PIKNIK

v Sade Janka Kráľa

18. mája od 14. do 18. hodiny
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Val zeminy začnú odstraňovať 
v najbližších dňoch 
 Na marcovom kontrolnom dni na stavbe 1. časti nos-
ného systému MHD sa samospráva informovala, ako sa 
plní prísľub, ktorý dal zhotoviteľ starostovi Petržalky. 
Vladimír Bajan –  v súvislosti so sťažnosťami obyvateľov 
na zvýšenú prašnosť – žiadal na prvom kontrolnom dni 
od zhotoviteľa návrh riešenia a časový harmonogram 
odvozu. Podľa zhotoviteľa by mali zeminu začať odvážať 
už v najbližších dňoch. 

Navrhnite 
Osobnosť Petržalky 
2014
Neziskové združenia, organi-
zácie, verejné či vzdelávacie 
inštitúcie, občianske spolky, 
ale aj obyvatelia Petržalky 
môžu do 30. apríla predkladať 
návrhy na osobnosti, ktoré si 
zaslúžia osobitné spoločenské 
ocenenie za ich výnimočnú 
prácu, celoživotný prínos 
či významný ľudský čin. 

Návrh musí obsahovať: meno a priezvisko 
predkladateľa a jeho kontaktné údaje 

(telefonický, mailový), navrhovanú osobnosť, 
adresu, telefonický a mailový kontakt a krátku 
charakteristiku navrhovanej osobnosti - v čom 
vidí navrhovateľ jej osobitný prínos pre rozvoj 
každodenného života v Petržalke, alebo čím 
výnimočným sa pričinila o rozvoj mestskej 
časti. Návrhy je možné zasielať v písomnej for-
me poštou na adresu: Miestny úrad Petržalka, 
odd. školstva, kultúry a športu, Kutlíkova 17, 
852 14 Bratislava, doručiť osobne do podateľ-
ne miestneho úradu alebo poslať elektronic-
ky na sona.kyselova@petrzalka.sk.

Oceňovanie osobností je neoddeliteľnou sú-
časťou tradičného petržalského podujatia Dni 
Petržalky. Ani ich 17. ročník sa nezaobíde bez 
vyhlásenia Osobností Petržalky 2014, ktorým 
cenu odovzdá starosta Vladimír Bajan. Tohto-
ročné Dni Petržalky sa začnú v polovici mája, 
ukončí ich slávnostný galaprogram 14. júna.

(tod)

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

(upr)

Nudiť sa nemusíte!

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

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

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

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

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

(upr)

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

Prihláste sa do súťaží 
na Dni Petržalky 
O pár týždňov sa začnú Dni Petržalky s rôzny-
mi sprievodnými podujatiami, ktoré vyvrcho-
lia bohatým programom a zábavou v sobotu, 
14. júna, na Závodisku v Petržalke. Tento rok 
sa môžete prihlásiť a zabojovať o prvenstvá 
nielen v už tradičnej súťaži Petržalská vare-
cha - súťaž vo varení gulášu, ale aj v ďalších 
– súťaž O najlepší marhuľový koláč a súťaž 
Rýchlo s cibuľou - preteky v krájaní cibule  
a v jedení chleba s masťou a cibuľou.. Prihláš-
ky do jednotlivých súťaží a všetky informácie 
k im nájdete na webovej stránke www.petr-
zalka.sk<http://www.petrzalka.sk> ako aj 
na facebooku mestskej časti Viem byť Petr-
žalčan.                 

(tod)

Petržalčania môžu opäť vy- 
užívať služby právnej po-
radkyne JUDr. Jarmily Dole-
želovej, ktorá radí obyvate-
ľom dva dni v týždni - vždy  
v pondelok od 13. do 17. h 
a v stredu od 9. do 12. hodi-
ny. Poradenstvo poskytuje 
bezplatne na petržalskom 
miestnom úrade na Kutlíko-
vej ulici v budove Techno-
polu - na prízemí v kancelárii 

č. 001. Stačí sa preukázať tr-
valým pobytom v Petržalke. 
Obyvatelia si po radu môžu 
prísť do 5. mája. Potom bude 
na čas poradňa zatvorená 
z dôvodu voľby do Európ-
skeho parlamentu. Priestory 
poradne využíva úrad po-
čas volieb ako námietkovú 
kanceláriu, podobne ako to 
bolo počas voľby preziden-
ta SR.                        (tod)

Rozpúšťadlá, oleje, pesti-
cídy, farby, lepidlá a po- 

dobne musia byť uzavreté v 
pevných obaloch, z ktorých 
sa neuvoľňuje odpad. Spo-
ločnosť ARGUSS, s. r. o., kto-
rá zber odpadu vykonáva, 
odoberie odpad len v do-
nesených uzavretých oba- 
loch max. do 5 kg od 1 oso-
by. Okrem toho sa môžu 
Petržalčania zbaviť starých 
batérií a akumulátorov, žia-

Počas jarného upratovania môžu Petržalčania 
odovzdať domový odpad s obsahom škodlivín 
– staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, 
pesticídy, oleje a tuky. Urobiť tak môžu v sobotu, 
26. apríla, v čase od 10.30 – do 12.30 h na Ovsišt-
skom nám. 1 (vedľa Jednoty).

riviek a iného odpadu obsa-
hujúceho ortuť, vyradených 
zariadení obsahujúcich chlór- 
fluorované uhľovodíky (chlad- 
ničky, mrazničky a pod.), vy-
radených elektrických a elek- 
tronických zariadení – elek-
trospotrebiče (počítače, te-
levízory, monitory, žehličky, 
práčky, mixéry a pod.). Zber 
domového odpadu uskutoč-
ňuje magistrát za súčinnosti 
mestskej časti Petržalka.  (upr)

Ako informovali zá-
stupcovia skupiny do-

dávateľov Eurovia a SMP 
CZ, boli nútení vyviezť 
všetok odťažený materiál 
na túto plochu, lebo ne-
mali k dispozícii parcelu, 
o ktorej sa pôvodne uva-
žovalo. Časť materiálu 

(asi 60 %) použijú do koľa-
jového spodku. Materiál 
začnú odvážať obratom 
po odsúhlasení zloženia 
podkladu pod koľaje, čo 
by malo byť už v nasledu- 
júcich dňoch.

„Zvyšných asi 40 % je 
možné použiť na terénne 

úpravy, napr. na zarovna-
nie terénu medzi budúcou 
koľajovou traťou a Jantá-
rovou cestou, resp. podľa 
požiadaviek hlavného 
mesta či mestskej časti,“ 
dodal zástupca skupiny 
dodávateľov. Zhotoviteľ te- 
da v krátkom čase požia-

da mesto a mestskú časť 
o určenie plôch, kam by 
sa mohol zvyšný materiál 
vyviezť. Nezávisle prebie-
hajú rokovania aj s po-
tenciálnym odberateľom 
zvyšnej zeminy, ktorým 
je Ministerstvo vnútra 
SR. Zhotoviteľ potvrdil, 
že maximálne trvanie de-
pónie zeminy na námestí 
bude do konca roka 2014. 
Počas celej doby – až do 
úplnej likvidácie sklád-
ky - je zhotoviteľ povinný 
minimalizovať prašnosť  
a postarať sa o bezpečnosť 
obyvateľov.

Ďalší kontrolný deň 
stavby je naplánovaný na 
štvrtok 24. apríla. Násled-
ne bude mestská časť opäť 
informovať obyvateľov  
o postupe zhotoviteľa

(tod)

Bezplatná právna poradňa 
je opäť k dispozícii Záujemcovia o predaj 

v stánkoch na Dňoch Petržalky 
si už môžu podať žiadosť
Mestská časť Petržalka oznamuje záujem-
com o stánkový predaj na Dňoch Petržalky, 
že si už môžu podať žiadosť o vydanie 
povolenia. 

Organizačne zabezpečuje výber predajcov občer-
stvenia a iných produktov Závodisko, ktoré s nimi 

následne uzatvorí zmluvu o prenájme predajnej plo-
chy. Po dohode Závodiska a petržalskej samosprávy je 
možné žiadosti o vydanie povolenia na ambulantný 
predaj v stánkoch zaslať poštou alebo osobne podať v 
podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Petržalka najneskôr do 9. mája.

Aby sa predišlo zbytočným komplikáciám pri spra-
covaní vybraných záujemcov, je potrebné, aby žiadosť 
obsahovala tieto údaje:
• fyzická osoba – meno a priezvisko, adresa bydliska, 

IČO, tel. kontakt;
• právnická osoba – obchodné meno, sídlo spoloč-

nosti, IČO, tel. kontakt ;
• súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

s predajom v stánku počas konania hromadného 
podujatia; 

• záznam daňového úradu z knihy elektronickej regis-
tračnej pokladnice – fotokópia tejto strany;

• rozmery stánku prípadne predajného pultu;
• sortiment predaja;
• požiadavku na zabezpečenie zdroja elektrickej 

energie.
Záujemcovia sa počas úradných hodín môžu infor-

movať na podmienky telefonicky u A. Šebekovej na 
čísle 02/68 288 868 alebo mailom alena.sebekova@
petrzalka.sk alebo emil.chlebec@petrzalka.sk.

(tod)

Zber odpadu 
s obsahom škodlivín
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Val zeminy začnú odstraňovať 
v najbližších dňoch 

www.takko-fashion.comOC Danubia, Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava

50%
ZĽAVY ZĽAVYZĽAVY

50%
DÁMSKE TOPY A DETSKÉ TRIČKÁ UŽ OD 1,99€.

AŽ DO
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Inzercia

 Kondičné jazdy.  
Tel.: 0905 752 537  

 Prijmeme smenárov na 
upratovanie. Tel.č: 0910 610 378. 
www.upratovanie.sk

 ján PoláK vodoinštalácie, 
údržba. Tel.: 0905 627 321

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

 Glazúrovanie vaní - 
Tel.: 0905 983 602

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

Príjmeme upratovačky. 
Tel.č: 0910 610 378. 
www.upratovanie.sk

ParaPeTrol, a.s.,  
Izolácie plochy striech. Tepelné 
izolácie. Výhodná cena!  
Tel.: 0918 697 688

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

 ♥ Zosobášili sa
Matričný úrad 

Bratislava-Petržalka 
5. apríla

mgr. zdenko Kavec  
ing. andrea vačková, Phd.  

Karol Halász
júlia Šafranková

Peter Šamaj
martina sendeková

dvere
schody

kuchyne
vstavané skrine

opravy
čalúnenie

StolárStvo

   0905 509 731

Poďte sa s nami túlať po slovensku!
Tí, čo boli s nami v Andalúzii, si túlanie s CK Čebus vedia predstaviť. 

Pre iných ponúkame možnosť vyskúšať si to v termínoch 18. – 20. júla.

1. deň: Dobrodružstvo sa začne v Bratislave, kde nastúpime do luxusného autokaru smer hrad Strečno z prelomu 
13. a 14. storočia. Prehliadneme si monumentálnu zrekonštruovanú zrúcaninu – kde okrem iného nakrúcali aj 

exteriéry amerického filmu Dračie srdce. Potom sa nalodíme na tradičné plte a splavíme sedem kilometrov rieky Váh. 
Čakajú nás neopakovateľné pohľady na úžinu spolu s hradom Strečno i na náprotivný Starhrad, na mosty, tunely  

a nádhernú prírodu Malej Fatry. Popoludní zrelaxujeme na termálnom stredisku Bešeňová, kde sú minerálne prame-
ne s teplotou až 60 stupňov Celzia – so zvýšeným obsahom vápnika, horčíka, sodíka, draslíka a železa.

Ubytovanie – 2 noci – je v hoteli Družba v Jasnej.
2. deň: Po raňajkách Vysoké Tatry – výjazd lanovkou z tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso – odtiaľ stredne ťažká túra 

okolo vodopádov Studeného potoka na Hrebienok a odtiaľ do Starého Smokovca. Popoludní navštívime tatranské 
Štrbské pleso (1 346 m n.m.) – prechádzka okolo jazera, prehliadka areálu, na spiatočner ceste zastávka na salaši.

3. deň: Po raňajkách Nízke Tatry – návšteva Demänovskej doliny a Demänovskej jaskyne. Potom výjazd lanovkou  
z Jasnej na vrchol Chopku (2 024 m n. m.) – úchvatný výhľad na celé Tatry. Návrat k autobusu a odchod do Bratislavy.

Cena: 95 eur 
(zahŕňa dopravu, 2x ubytovanie s raňajkami, služby sprievodcu) 

Prihlásiť sa môžete mailom: repa@cebus.cz

La Gioia
dátum: 29. 4. 2014

miesto: DK Zrkadlový háj 

Koncert úspešného a obľúbeného 
pop-operného tria venovaný matkám 

k ich blížiacemu sa sviatku 
Dňu matiek

la Gioia je zoskupenie troch spevákov, ktorí interpretujú 
populárne piesne v štýle belcanta. 

Repertoár tria tvoria nielen skladby svetovej hudobnej scény, 
ale najmä pozoruhodné úpravy známych 

slovenských a českých hitov, ktoré v podaní la Gioia 
znejú doteraz nepočutým, originálnym spôsobom.

A práve s radosťou, hispánskym temperamentom a talianskou 
vášňou prichádza la Gioia, aby ponúkla nevšedný 

a na slovenskej hudobnej scéne jedinečný hudobný zážitok.

www.lagioia.sk



Z 1 051 prihlásených detí bude 689 škôlkarov
Do petržalských materských škôl nastúpi v septembri 689 novoprijatých detí. Tie, ktoré 
spĺňajú podmienky a neboli prijaté, budú postupne umiestňované na uvoľnené miesta 
od septembra počas celého školského roku. Plánované je aj rozširovanie kapacít, o čo sa 
samospráva snaží všetkými dostupnými spôsobmi.
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Pre školský rok 2014/2015 
dostali materské školy  

v zriaďovateľskej pôsobnosti  
1 051 žiadostí spĺňajúcich 
všetky potrebné kritériá, z kto- 
rých bolo možné uspokojiť 
689. Neprijaté deti, ktoré spl-
nili podmienky prijatia a sú ne-
prijaté pre nedostatok miesta, 
budú môcť byť umiestňované 
na uvoľnené miesta v mater-
ských školách k 1. septembru 
aj počas školského roku. Voľné 
miesta v materskej škole vzni-
kajú najmä z dôvodu odsťaho-
vania, prerušenia dochádzky 
zo zdravotných dôvodov či 
preloženia do inej materskej 
školy. Za minulý školský rok 
tak MŠ mohli prijať oproti 
pôvodnému počtu ešte de- 
siatky ďalších detí.

Na základe demografic-
kého vývoja by mestská časť 
potrebovala vytvoriť aspoň 
400 ďalších miest, aby mohla 
vyhovieť žiadateľom, ktorých 

dieťa spĺňa všetky podmienky 
na prijatie na predprimárne 
vzdelávanie. Od roku 2010 
pritom rozšírila mestská časť 
kapacity už o viac ako 200 
miest. Len vlani vybudovala 
samospráva dve elokované  
triedy v ZŠ Holíčska pre 48 
detí a v MŠ Bzovícka triedu 
pre12 detí. 

Petržalská samospráva má 
rozpracovaných viac varian- 
tov, ako v tomto trende po-
kračovať. Momentálne je  
v procese prípravy vybudo-
vanie ďalších elokovaných 
tried – tentoraz na ZŠ No-
belovo námestie pre Mater-
skú školu na Röntgenovej  
a na ZŠ Budatínskej pre Ma-
terskú školu na Strečnian-
skej ulici. Tieto triedy musia 
spĺňať iné parametre ako 
triedy základnej školy. Sa-
mospráva musí triedy pre-
budovať a vhodne zariadiť. 

Petržalka nemá vlastné 

ho sú 2 špeciálne triedy pre 
12 detí s diagnózou autizmus 
(MŠ Iľjušinova), 1 špeciálna 
trieda pre 9 detí s ľahkým 
mentálnym postihnutím (MŠ 
Turnianska) a 1 trieda pre 21 
detí s poruchami výživy (MŠ 
Pifflova). 

Zákonní zástupcovia detí 
mali možnosť podať žiadosť 
o prijatie dieťaťa na pred-
primárne vzdelávanie do 
materskej školy v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mestskej 
časti Petržalka pre školský rok 
2014/2015 od 3. do 14. mar-
ca. Podaná žiadosť musela byť 
riadne vyplnená a potvrdená 
všeobecným lekárom pre deti 
a dorast o spôsobilosti dieťaťa 
na predprimárne vzdelávanie. 
Rozhodnutie o prijatí, respek-
tíve neprijatí dieťaťa oznámi 
zákonným zástupcom riadi-
teľka materskej školy najne-
skôr do 30. mája.

(red)

voľné vhodné budovy, preto 
pozornosť upriamuje aj na ob-
jekty vo vlastníctve hlavného 
mesta, ktoré sú momentálne 
nevyužité – napríklad ide o ob- 
jekt na Vyšehradskej ulici. „Tie- 
to objekty sú v dezolátnom 
stave a vyžadujú si veľké fi-
nančné náklady, verím však, 
že pri dobrej vôli ich bude 
možné v spolupráci s mestom 
aj s podnikateľskými subjekt- 
mi prebudovať na funkčné 
materské školy,“ dodal starosta 
Petržalky Vladimír Bajan. 

Okrem toho, z hľadiska po- 
treby riešiť tento problém aj 
do budúcnosti, starosta vyme- 
dzuje pri rozsiahlejšej výstav-
be bytových domov na území 
Petržalky ako jednu z podmie-
nok územného rozhodnutia aj 
vybudovanie predškolských a 
školských zariadení. 

V Petržalke je v súčasnosti 19 
materských škôl, v nich je pre-
vádzkovaných 105 tried. Z to- 

Hlavné mesto SR Bratislava vy-
hodnotilo urbanistickú súťaž 
návrhov na riešenie centrálnej 
rozvojovej osi Petržalky. Porota 
určila najlepší návrh a prvú cenu 
udelila autorom Ing. arch. Bo-
humilovi Kováčovi, PhD., a Ing. 
Ladislavovi Benčekovi so spolu-
autormi Ing. Karolom Görnerom 
a Ing. arch. Luciou Štefancovou  
a spolupracovníkmi Ing. arch. 
Igorom Hianikom a Ing. arch. Ni-
kolou Winkovou.
Starosta Petržalky Vladimír Ba-
jan, spolu s jedným z autorov 
Ing. arch. Bohumilom Kováčom, 
PhD., vás pozývajú na verejnú 
prezentáciu víťazného návrhu 

vo štvrtok 24. apríla
o 17. h v Cik Cak Centre 

na Jiráskovej ul. č. 3.

Do Petržalky  
zavíta Peter Sagan 
V sobotu, 26. apríla, bude po-
kračovať podujatie Zabicyk- 
lujte si s Petrom Saganom. 
Vlani sa do pelotónu zapojilo 
viac ako 1 000 cyklistov, po-
darí sa nám spoločnými silami 
tento počet prekonať? 

Petra Sagana pozná celé Slo-
vensko a pozná ho aj celý svet. 
Už v apríli príde do Petržalky, 
aby si zabicykloval s milovníkmi 
tohto svetového športu. Dru-
hým ročníkom pod záštitou sta-
rostu Petržalky Vladimíra Bajana 
pokračuje akcia Zabicyklujte si  
s Petrom Saganom, do ktorej 
sa môžete zapojiť v sobotu  
26. apríla. Registrácia sa začí-
na o 14. h na zadnom nádvorí 
Auparku, vstup je voľný a pr-
vých 500 zaregistrovaných 
účastníkov dostane zelené 
tričko s nápisom Bicyklujem so 
Saganom. Účastníci absolvujú 
spolu s Petrom 13 km okruh 
Petržalkou. Okrem toho je pre 
návštevníkov pripravený boha-
tý sprievodný program ako Pre-
špurtuj Sagana – súťaž na špe-
ciálne ukotvených bicykloch 
– víťaz dňa postúpi do finále  
s Petrom; pripravená je auto-
gramiáda, tombola a žrebova-
nie cien, pre deti tvorivé dielne  
a pre všetkých bubnová show.

(tod)

Sme zvedaví, aká 
bude Petržalka

Samospráva obnoví po 80. rokoch 
rozárium v Sade Janka Kráľa
Myšlienkou obnovenia rozária na území Sadu Janka Kráľa sa 
mestská časť zaoberá už niekoľko rokov. Pretože je sad zákonom 
chránený v kategórii historická zeleň, bolo nevyhnutné nesmierne 
citlivo zvážiť všetky zásahy do jeho krehkého biotopu. 

Po mimoriadne dôsled-
ných prípravách sa Bra-

tislavčania dočkajú obno-
venia pôvodného rozária v 
najstaršom verejnom parku v 
strednej Európe. V centrálnej 
časti pri soche Janka Kráľa sa 
nachádza sedem záhonov, 
na ktorých boli doteraz kaž-
doročne vysádzané letničky. 
Na štyri z nich vysadí špe-
cializovaná firma viac ako  
1 500 ruží. Použitých bude 
až jedenásť rôznych kultiva-
rov vysokých od 60 do 80 cm 
vyberaných s odborníkmi na 
pestovanie ruží, pričom pri 
výbere uprednostnili kulti-
vary, ktoré sú veľmi odolné 

proti hubovým chorobám, 
čím sa výrazne zníži počet 
postrekov počas ďalšej údrž-
by. Na ploche 450 štvorco-
vých metrov tak budú môcť 
návštevníci sadu obdivovať 
farebné spektrum červených, 
žltých, ružových, oranžových 
a bielych ruží.

Sad Janka Kráľa bol zalo-
žený v rokoch 1774 - 1776 
s myšlienkou vytvoriť prvý 
park pre širokú verejnosť. 
Park vznikol na pravom bre-
hu Dunaja na ploche lužné-
ho lesa. Vplyvom barokové-
ho klasicizmu sa vytvorila 
osemramenná hviezdica 
priesekov, pozdĺž ktorých sa 

– jelšová, topoľová, javorová, 
vŕbová, jaseňová, brestová. 
V rokoch 1933 – 1937 za-
ložili v parku podľa návrhu 
mestského lekára Rudolfa 
Limbachera rozárium, v kto-
rom bolo zhruba 500 druhov 
ruží. Počet vysadených ru-
žových kríkov dosahoval asi 
5 000 kusov. Rozárium bolo 
umiestnené v blízkosti pla-
tanov v juhovýchodnej časti 
parku.

Súťaž k téme rozárium 
nájdete na Viem byť Petržal-
čan.          (mp)

foto: MÚ

neskôr vysadili stromoradia. 
Podľa usporiadania chodní-
kov park pomenovali Stern- 
Allee (Hviezdicová aleja) a 
jednotlivé aleje dostali pome-
novanie podľa druhu stromov 

 Pozývame vás
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Meníme zajtrajšok - 
začína sa už dnes 

Neodborná oprava automobilu po nehode 
môže mať fatálne dôsledky. Preto uskutoč-
nila ŠKODA AUTO pod dohľadom nezávislé-
ho skúšobného inštitútu DEKRA test opra-
várenských postupov na nových vozidlách 
ŠKODA Octavia druhej generácie. 

Dve úplne nové a identické vozidlá boli opravené 
rozdielnymi postupmi po bočnom nárazovom teste 
v rýchlosti 30 km/h s použitím ŠKODA Originálnych 
dielcov. Vozidlo opravené v autorizovanom servise 
ŠKODA v súlade so štandardmi vykazovalo bezpeč-
nostné charakteristiky nového vozidla aj pri opako-
vanom nárazovom teste v rýchlosti 50 km/h. Druhé 
vozidlo, opravené v nemeckom laboratóriu KTI bez 
dodržania pokynov výrobcu, vykázalo pri rovnakom 
opakovanom nárazovom teste výrazné zníženie 
bezpečnosti posádky.

Test s názvom Fair Repair ukázal rozdiely v spôsobe 
opravy vozidiel. Zásadné boli predovšetkým v tech-
nológiách zvárania a vyrovnávania dielcov z vysoko-
pevnostnej ocele. Kým autorizovaný servis vymenil 
všetky poškodené časti za nové, v laboratóriu KTI 
ich vyrovnali metódou za studena, najviac poško-
dené časti odrezali a čiastočne vymenili. Opakovaný 
nárazový test v rýchlosti 50 km/h naplno odhalil dô-
ležitosť dodržiavania opravárenskych postupov. 

Veľkú pozornosť test venoval aj konkrétnym dosa-
hom na bezpečnosť vodiča. Biomechanická analýza 
výsledkov testu konštatuje, že vodič vozidla oprave-
ného autorizovaným postupom by utrpel iba ľahšie 
zranenia bez trvalého vplyvu na jeho zdravie. Naopak 
vodič vozidla neopraveného podľa aktuálnej Dielen-
skej príručky ŠKODA by pri opakovanom náraze utr-
pel vážne poranenia hrudníka, pomliaždenie vnútor-
ných orgánov, hemothorax a hemopneumothorax. 
To by znamenalo intenzívnu a operačnú liečbu 
s hospitalizáciou v trvaní týždňov až mesiacov vrá-
tane práceneschopnosti. 

Projekt Fair Repair konfrontuje odlišné prístupy 
k opravám vozidiel po nehodách a ukazuje, ktorá 
oprava je férovejšia pre zákazníka, aby mohol jazdiť 
bezpečným vozidlom aj v prípade, keď vozidlo mu-
selo byť po nehode opravované.

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

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

IMPA – zo života na cestách

Mgr. Božena Hajduová, 
vedúca oddelenia 

predaja nových a jazdených 
vozidiel ŠKODA, spoločnosti 

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

 za zn. ŠKODA

www.impa.sk 

Atraktívnejša showroom
Spoločnosť IMPA Bratislava otvorila začiatkom apríla prvú 
modernizovanú showroom ŠKODA v novom korporát-
nom dizajne značky na Slovensku. V Petržalke tak nájdu 
zákazníci aktuálne najmodernejšiu showroom ŠKODA 
na Slovensku. „Nepredávame len autá, náhradné diel-
ce a servisné služby, predávame predovšetkým príbeh s 
dôverou, v ktorom je kúsok z nás. Snažíme sa byť našim 
klientom nie iba dodávateľom, ale hlavne partnerom 
a priateľom,“ povedal Jozef Suroviak, riaditeľ spoločnosti 
IMPA Bratislava.                                                                  (upr)
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Koľko predajní máte v Bratislave a prečo ste sa novú 
prevádzku rozhodli otvoriť v Petržalke?

 V Bratislave sme mali donedávna jednu predaj-
ňu v jednom z obchodných reťazcov. No rozhodli 
sme sa prebudovať našu sieť obchodov a stavili 
sme na vlastné kamenné predajne. Petržalka má 
veľký ekonomický potenciál a, samozrejme, spot-
rebitelia sa začínajú orientovať na slovenské výrob-
ky, ktoré sa vyrábajú tradičnou domácou formou. 
Značka tradičného mäsiarstva FABUŠ má nielen 
dlhoročnú tradíciu – sme na trhu už 23 rokov – 
ale dáva zákazníkovi istotu, že vždy nakúpi čerstvé  
a kvalitné mäso a mäsové výrobky. Samozrejme, 
že dôležitým faktorom je kvalita. Naše výrobky po-
chádzajú z vlastného mäsokombinátu v Púchove  
a o ich kvalite svedčia nielen ochranné značky kva-
lity  SK a SK Gold, ale aj mnoho medzinárodných 
ocenení za kvalitu.

Dnes už nie je pre ľudí dôležitá len cena výrobku, 
začínajú opäť vyhľadávať kvalitu a originálne 
značkové výrobky. Čo im v tomto smere môžete 
ponúknuť vy?

Dopyt po kvalite a originálnych výrobkoch je 
naša konkurenčná výhoda! Samozrejme, že ob-
mieňame aj náš výrobný sortiment a snažíme sa 
pokryť potreby našich zákazníkov. Špičkovú kvalitu 
a tradičnú domácu chuť našich výrobkov dosahu-
jeme neustálymi inováciami technológií, receptúr, 
vzdelávaním zamestnancov a určite aj vďaka pod-
netom zákazníkov. Orientujeme sa tiež na výrobu 
zaručených tradičných špecialít podľa originálnych 
receptúr, ktoré sú pod dohľadom veterinárnych 
audítorov a vlastnej značky výrobkov BARON. Ako 
som už spomínal, najväčším záväzkom sú pre nás 
značky kvality SK a SK GOLD. Len v minulom roku 
sa nám podarilo získať osem týchto prestížnych 
značiek. Naše výrobky dávame pravidelne testovať 
do nezávislých akreditovaných laboratórií. O kvalite 
svedči aj to, že sme úspešní na trhu a spotrebiteľ 
má o naše produkty záujem. Ďalším faktorom sú 
moji kolegovia vo firme. Snažíme sa, aby sa zákaz-
ník cítil v predajni dobre a vedeli sme mu poradiť 
pri nákupe.

O našej kvalite  
svedčí záujem spotrebiteľa

Po zlých skúsenostiach – najmä s dovážanými po-
travinami, sú ľudia opatrnejší a zaujíma ich pôvod 
tovaru, ktorý si prinesú domov. Kto sú vaši dodá-
vatelia mäsa a mäsových výrobkov? Majú dobré 
referencie?

 Máme overených dodávateľov, s ktorými spolu-
pracujem už najmenej 15 rokov.  Za toto obdobie 
sa nestalo, že by nás podviedli. Pravidelne navšte-
vujem ich farmy a spoločne riešime potreby trhu 
a zákazníkov. Je prirodzené, že v každej krajine sú 
aj poctiví, aj špekulujúci podnikatelia. 

Kto je vlastne firma Fabuš a akí ľudia ju riadia?
 Firmu som založil v roku 1991 ako jeden z pr-

vých podnikateľov  na Považí. Začínal som s jed-
nou malou predajňou v Považskej Bystrici a malou 
výrobňou v mojej rodnej obci Borčice. Postupne 
sa aktivity firmy rozrastali, vybudovali sme úspeš-
nú sieť predajní mäsa a mäsových výrobkov znač-

ky FABUŠ a vlastný mäsokombinát. Sme rodinná 
firma. Pracujú v nej moji bratia, netere, synovci, 
skrátka skoro všetci členovia našej veľkej rodiny. 
Do mojej rodiny patria aj kolegovia, s ktorými 
spolupracujem už niekoľko rokov a aj oni stoja za 
úspechom značky FABUŠ.

(pr)

Tradičné výrobky, originálne receptúry, osvedčení dodávatelia, špičková kva-
lita – to je tajomstvo úspechu mäsiarstva Fabuš. Mnohým z vás nie je ne-
známe, jeho výrobky poznáte z predajní jedného obchodného reťazca. Ich 
obľúbenosť a zvýšený dopyt boli dôvodom, prečo sa firma Fabuš rozhodla 
dobyť Bratislavu a svoju prvú samostatnú kamennú predajňu otvoriť práve v 
Petržalke. Viac o tejto slovenskej rodinnej značke a jej ponuke nám prezradil 
jej majiteľ Anton Fabuš:
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O maliarovi, ktorý 
si píska

Konečne 

Š K O L S T V O

To by mohli skonštatovať študenti z 
Gymnázia Pankúchova po svojej ná-
všteve Európskeho parlamentu v Štras-
burgu. Ako jediní bratislavskí stredo-
školáci uspeli v deviatom ročníku 
súťaže Euroscola, ktorú organizuje 
slovenská Informačná kancelária 
Európskeho parlamentu.

Prišiel som, videl som, 
rozumel som 

Z dvadsiatich štyroch štu-
dentov petržalského gym-

názia sa tak na jeden deň stali 
europoslanci. S ďalšími viac 
ako 500 študentmi z 22 krajín 
Európskej únie sa rozdelili do 
mnohojazyčných pracovných 
skupín. Ešte pred samotným 
poslaneckým rokovaním sa 
však museli jednotlivé školy 
predstaviť. 

Lídrom slovenskej výpra-
vy bol Šimon Chudý: „Naj-
prv som bol v pohode, lebo 
v parlamente som bol už pred 
dvoma rokmi. Ale čím viac sa 
blížil čas môjho vystúpenia, 
tým som bol nervóznejší. Ne-
jako som to, našťastie, zvládol 
a naša prezentácia patrila 
k najlepším.“ 

Nasledovala debata s pra-
covníkmi EP. Najdiskutova-
nejšou témou bola Ukrajina 

a najaktívnejší boli, celkom 
pochopiteľne, študenti z po-
baltských krajín. Študentov 
však zaujímal aj postoj EP 
k odpočúvaniu a sledova-
niu európskych politikov zo 
strany USA, alebo či vzniknú 
Spojené štáty európske. 

Vážne debaty vystriedala 
vedomostná hra o EÚ. Spolu 
s profesormi vytvorili 4-člen-
né skupinky z rôznych národ-
ností. Ich úlohou bolo zodpo-
vedať otázky v 20 jazykoch. 
A pri vyhlasovaní štyroch naj-
lepších tímov dvakrát zazne-
lo slovenské meno – Viktor 
Hamšík a Renáta Vitkovičová.

Renáta: „Pre mňa to bol 
nielen super výlet, ale najmä 
úžasná možnosť vidieť ako 
funguje Európsky parlament. 
Príležitosť poznať nových ľudí 
a vidieť, aké majú ambície. 

Študenti Gymnázia 
Pankúchova v Europarlamen-
te, vpravo profesorka 
D. Fiebigová

Mňa veľmi zaujímajú veci 
okolo Európskej únie a eu-
rópskeho práva. Preto by som 
chcela zdokonaliť svoje jazy-
kové schopnosti a v budúcnos-
ti sa prihlásiť na vysokú školu 
s takýmto zameraním.“ 

Mladí europoslanci
V parlamente diskutovali a 

vymieňali si názory na témy 
predbežne pripravené v ško-
lách – Životné prostredie a ob-
noviteľné zdroje energie, Slo-
boda informácií a občianska 
kultúra, 2014 – Európsky rok 
boja proti plytvaniu potravina-
mi, Budúcnosť Európy, 2014 – 
Európske voľby, Zamestnanosť 
mladých ľudí. Z diskusií vzišli 
konkrétne návrhy a tie ho-
vorcovia pracovných skupín 
predniesli v pléne a odporučili 
na schválenie parlamentom. 
A tak, ako v každom parla-
mente, aj v tom študentskom 
sa o návrhoch diskutovalo. 
Najviac asi o plytvaní potra-
vinami. Napokon „poslanci“ 
všetky návrhy schválili.

Mgr. Eva Kušteková bola 
jednou z dvoch profesoriek, 
ktoré našich študentov spre-
vádzali: „Pre študentov je 
veľmi dobré, keď majú mož-
nosť sa porovnávať s inými 
a zistiť, kde sú ich silné a sla-
bé stránky. Aké vedomosti a 
schopnosti ešte musia nado-
budnúť, aby sa uplatnili a 
našli si v budúcnosti zamest-
nanie podľa svojich predstáv. 
Bola to pre nich veľmi užitoč-

ná skúsenosť. A aj odmena za 
prácu v Európskom klube na 
našom gymnáziu.“

Na záver nemožno nespo-
menúť profesorku Ľubicu 
Magnússon, ktorá v tomto 
školskom roku Euroklub na 
gymnáziu Pankúchova vedie. 
Výborná príprava študentov 
na súťaž Euroscola, ktorá im 
zabezpečila pobyt v Európ-

skom parlamente, je jej zá-
sluha. Napokon do Štrasburgu 
so študentmi ísť z rodinných 
dôvodov nemohla. Úspech 
študentov je teda ich darče-
kom pre ňu.

 Michaela Dobríková
foto: autorka

Profesorka Eva Kušteková 
s výhrou v Eurogame.

Študenti Gymnázia Pankúchova v Európskom parlamente

Šimon Chudý pri prezentácii školy v Európskom parlamente
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www.bratislavskymajales.sk

Organizátori:

DO
BROVO

N
É

VSTUPNÉ

Posledné garážové státia v novostavbe na Osuského ulici

Röntgenova 24, 851 02, Bratislava
tel./ fax: 02/59 35 67 48 (49)
e-mail: office@srbbonline.sk
web: www.srbbonline.sk

SPOL
ROZVOJ B ANIA

 Predaj: 
0918 942 355

BANKY Vám 
NEpožičajú?

 MY ÁNO! 
Volajte 

0917 632 423 
Prídem za Vami.

 OPRAVA A SERVIS 
výpočtovej techniky. 
Tel.: 0948 073 837

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

Odborné vyšetrenie 
pľúc, ciev, srdca, kĺbov, chrbtice, 

žalúdka prístrojom DIACOM 
Skener DIACOM dokáže odhaliť skutočné príčiny zdravotných

problémov - baktérie, vírusy, borélie, mykózy, kandidy, chem.
látky a ďalšie parazity v tele. Na ich odstránenie vám navrhneme

hĺbkovú detoxikáciu a regeneráciu organizmu biopreparátmi Starlife.
Bezbolestné vyšetrenie v cene 15 eur je vhodné aj pre deti

a prináša novú skutočnú pomoc.

 Info: 0910 939 512
www.komhelp.skjazdy na koni

CLUB IPPICO-DUNAJ 

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

K U R Z Y

   0911 230 846

Najvýhodnejšie 
poistenie na PZP. 

Volajte 0905 410 802
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Osobne a  zároveň vždy síce 
volím len medzi možnosťami 

A a B, zato však dennodenne, a to 
dokonca viac ráz. Pravdaže, začí-
nam už ráno, voľbou medzi tým, 
či mám vstať skôr ako zvyčajne, 
alebo presne naopak.  Najčastejšie  
víťazí možnosť B. Sused to v tomto 
smere má oveľa jednoduchšie. Keď 
ide do roboty, vstáva vždy o pol 
piatej  ráno, nemusí sa teda trá-
piť žiadnou voľbou. Asi preto tie- 
to veci ťažko chápe. Istý postarší 
pán (podobný model som dnes aj 
ja) mi raz povedal, že jeho syn má 
veci lepšie premyslené preto, lebo 
má viacej času na rozmýšľanie vo 
vlaku cestou do roboty.

Registrujem aj ďalšie problémy: 
oholiť sa či nie, obliecť si to, čo 
včera, ako dlho sedieť na jarnom 
slnku,  kedy vypiť pivo, kedy si 
zdriemnuť, čo odložiť na zajtra a 
podobne. Dôchodcovské voľby si 
žiadajú zrelú úvahu. A to sa  večer 
ešte treba rozhodnúť, či už ísť spať, 
alebo v telke dopozerať film.

Istý mladík z našej dediny má 
pred sebou voľbu, ktorú mu jeho 
kamoši úprimne nezávidia. Hoci 
doterajší stav mu rovnako úprim-

ne závideli. Neviem, ako sa mu 
to darilo, ale dlhší čas  chodil  
s dvoma babami naraz. Teraz sa 
však musí rozhodnúť. A alebo B?  
A je v druhom stave, B však on má 
akosi takpovediac radšej. To už je 
problém najmenej o fúz väčší, ako 
moje rozhodovanie, či si na raňaj-
ky dať praženicu, alebo párky.

Nedávno som sa z rádia dozve-
del, že Česi pripravujú zákon, podľa 
ktorého by každý manžel doma 
musel povinne nahlásiť, ktoráže 
deva menovite je jeho milenkou. 
V opačnom prípade bude zle-ne-
dobre. Neprezentovali to ako vtip, 
vraj to pomôže mnohé manželstvá  
zachrániť. Nahlásiť? Nenahlásiť? 
Treba voliť správne, hrozia  sank-
cie. Kam sa hrabe prezidentská, 
alebo dokonca komunálna voľba. 
Na takej  sa môžete i nemusíte zú-
častniť a nič sa nestane.

Teraz malá odbočka, s voľbou 
však súvisí.  Istý spoluobčan sa 
ma ešte na začiatku jari spýtal, či 
by som nemal záujem na záhra-
de rozhádzať trochu maštaľného 
hnoja, úroda vraj potom bude na 
nepoznanie.  Zvolil som teda ten-
to  A-variant (pod písmenom B sa 

skrývali bežné granule umelého 
hnojiva) a v duchu sa už tešil, ako 
prekvapím susedov, čo z Bratislavy 
chodia na chalupu, pričom na zá-
hradke pravidelne vystrájajú s pes- 
tovaním zeleniny. 

Vždy keď dorazia na víkend, 
vykladajú toľko vecí, čo by vystačili 
možno aj na mesiac. Tentoraz však 
vyložili aj veľké igelitové vrece  a kví- 
zovo sa ma spýtali, či viem, čo je 
jeho obsahom. Neuhádol som ani 
na tri razy. Verím, že ani vy by 
ste neuhádli. Pozor! V Bratislave 
kúpili maštaľný hnoj v granuliach! 
Skoro ma porazilo. Hnoj doviezť  
z mesta na dedinu! A potom, že 
rozdiely medzi dedinou a mestom 
sa už nestierajú.

My, Slováci,  aj v bežnom živote,  
často a  radi volíme medzi väčším 
a menším zlom. Z toho, čo vidím 
okolo seba, nemám dojem, že sa 
nám v tom bohvieako darí. A po-
tom sa sťažujeme, že veci dopadli 
akosi celkom nečakane. Myslím 
si však, že nech už budeme me- 
dzi možnosťami A až Z voliť ako-
koľvek, všetko na svete vždy aj tak 
bude trochu inak. 

Oskar Král

Všetko je 
vždy trochu 

inak  

V našom svete vládne mužský princíp: ak 
chce byť žena úspešná, preberá mužské 
vzory správania. Bojuje, pestuje si tvrdosť, 
nekompromisnosť, riadi sa heslom ako pri 
futbale: nedáš, dostaneš! Ženský prístup, 
teda byť bránou do života a ten život chrá-
niť, aj keby to malo byť v tej chvíli nevý-
hodné, je takmer úplne vytesnený.

Na druhej strane múdre ženy vedia, že 
sa musia tak trochu skryť, nevystrašiť mu-
žov svojou inteligenciou, hrať s nimi komé-
diu, aby mali pocit sily a mužnosti.

Ale hovorím skôr o intelektuálkach, 
pretože tam dolu, v každodennej starosti 
o rodinu, sú ženy stále najväčšou oporou 
deťom a aj mužom. Voči nim by som prija-
la princíp pozitívnej diskriminácie, pretože 
len rovnocenná bytosť sa môže dôstojne 
vzpriamiť a odovzdať pocit dôstojnosti aj 
svojim deťom. 

Mala som kamarátku, susedku z Petržal-
ky, bližšie sme sa zoznámili pri mojej epizó-
de v politike. Mladá, výnimočne ambicióz-
na žena, ekonómka, prednášala na vysokej 
škole, stala sa akademickou funkcionárkou, 
dokonca nejaký čas poslankyňou. Chodie-
vala som s ňou na služobné cesty po celom 
Slovensku a videla som, ako ju ničí túžba 
vyniknúť, byť najlepšia. Nie, že by jej chýba-
lo na chlieb, ona potrebovala pocit akejsi 
výlučnosti, slávy(?). Žila  s dcérkou, ale o nej 
hovorievala čo najmenej, omnoho viac ju 
zožierali také funkcionárske techtle-mech-
tle. Potom sme sa nejaký čas nevideli, bola 
som v Prahe, ona  Bratislave, a stretli sme sa 
náhodou pred onkologickou nemocnicou. 
V prvej chvíli som ju nepoznala – bola po 
chemoterapii a už jej vyrástli nové vlasy. 
Ibaže úplne šedivé. Ale nie jej zmenený 
výzor, mňa najviac ohromil jej duševný 
pokoj, vyrovnanosť. Usmievala sa, zaujímali 
ju ženské pletky, kto mi šil kostým a že aj 
ona si dá taký ušiť, rozprávala mi o svojich 
kamarátkach z nemocničnej izby, rozprá-
vala mi o svojej láske, lebo sa – v choro-
be – vydala, jej manžel bol krásny zdravý 
muž, mal ju veľmi rád. Veľmi sa upokojila, 
už ju zaujímal každý pekný okamih tu a te-
raz, nie nejaká vzdialená svetlá budúcnosť. 
Sama svietila.

Občas na ňu myslím – najmä keď vidím, 
ako sa tu všetko meria podľa výkonnosti, 
hmotnosti, kvanta, sledovanosti, spotreby. 
Už roky a bez ohľadu na režimy, iba sa to 
stále viac zhoršuje. Boj o úspech, o to po-
vestné lepšie auto v garáži, nás oslepuje. A 
nevidíme, že v petržalskom lesíku stále ešte 
kvitnú trsy fialiek, blyskáčiky jarné, ružový, 
modrý a biely pľúcnik lekársky. A vonia ces-
nak medvedí. Milé kamarátky, otvorme oči, 
najprv samy sebe, a potom ostatným, nech 
ten svet zasvieti.

Gabriela Rothmayerová

Lucerny

  Glosa

Tento rok už dávnejšie od odborníkov dostal prívlastok. Vraj je to rok 
volebný. Ja však tvrdím, že  je práve  taký volebný ako každý. Aspoň podľa 
mňa. Sused mi nedávno radostne zvestoval, že on tohtoročné  voľby ab-
solvoval, a teda v tomto smere naňho už nič nečaká.  Pokúsil som sa mu 
jemne vysvetliť, ako sa mýli. Začudovane krútil hlavou a ja doteraz neviem, 
či so mnou súhlasil alebo nie. Predostriem teda tú záležitosť aj vám.
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Ruku na srdce – koľkokrát sme povedali niečo 
bez toho, aby sme si uvedomili následky na-
šich vyjadrení a súdov? Milujem ťa. Zabijem 
ťa! Jana je nezodpovedná. Tónovi sa nedá 
veriť. Koľko takých viet sme vypustili z úst 
len tak. Lebo sme boli naštvaní, rozvášnení, 
ukrivdení. Neuvedomujeme si, že tým už za-
sejeme informáciu, ktorá sa kdesi zakorení. 
Často hovoríme niečo, čo vlastne ani nemys-
líme vážne. A rátame s tým, že to druhá strana 
berie rovnako.

Pokiaľ ide o kamarátske „klábosenie“, takéto 
vyjadrenia beriem v zásade s rezervou. Veď 
ani nám nie sú takéto vyhlásenia cudzie... Ale 
aj tie dokážu poriadne raniť, ak tra� a do cit-
livého miesta. Napríklad, ak vám dlhoročná 
láska povie – aj tak som ťa nikdy nemiloval... 
Uvedomíte si, že to povedal len v zlosti, alebo 
sa vo vás ozve červík pochybnosti: čo ak to 
tak naozaj je? 

Úplne inak vnímame slová, ktoré povie 
nejaká autorita. Šéf, premiér, ale aj poslanec. 
Nejako totiž rátame s tým, že ide o vyhláse-
nia, ktoré majú seriózny, overený základ. Veď 
je predsa len iné, keď poviem o kolegyni, že 
niečo pokazila, ako keď to o nej povie šéf. 
Každá vedúca funkcia okrem moci totiž so se-
bou nesie aj zodpovednosť. Za svoje činy, ale 
aj za svoje slová. Ak šéf povie, že som niečo 
urobila zle, tak mi to musí aj nejako dokázať 
a minimálne povedať (ak už nie ukázať), ako 
som to mala urobiť dobre. Vtedy má jeho slo-
vo skutočne váhu.

Keď poslanec povie, že niekto porušil zákon, 
prípadne že je klamár, nedajbože podvodník, 
mal by si za svojimi vyhláseniami skalopevne 
stáť. A ak povie A, malo by hneď nasledovať 
B. Vysvetliť, prečo. Prečo a aký zákon porušil, 
v čom klamal, dokázať podvod. A jeho po-
vinnosťou je nielen o takýchto prešľapoch 
hovoriť, ale ich aj riešiť. Napríklad oznámením 
polícii či prokuratúre. Ak nič konkrétne však 
v rukách nemá a svoje obvinenia povedal 
len tak do vetra, len preto, lebo si to myslí, 
lebo mu to povedal niekto iný, lebo sa mu to 
hodí... tak ide o bohapusté ohováranie, ktoré 
však nemusí zostať nepotrestané.

Najhoršie však je, že autority sme zyvknu-
tí slepo počúvať. Že nám stačí, ak autorita 
o niekom vyhlási, že ten je dobrý a ten zlý. Ani 
nepotrebujeme počuť ďalšie vysvetlenia, kon-
krétne argumenty. Predpokladáme totiž, že 
má svoje vyjadrenia overené a podložené. Veď 
v tomto prípade sú to iné slová, než aké po-
užívame medzi kamarátmi. Akosi nerátame s 
tým, že autorita vie, že jej slová zavážia, a preto 
ich často volí zámerne – s cieľom urobiť seba 
lepším, mocnejším (hoci realita je úplne iná), 
prípadne poškodiť protivníka či inú autoritu.

Slovo má ohromnú silu. Možno by sme si 
to mali uvedomiť všetci najmä vtedy, keď 
o niekom vynášame akékoľvek súdy.

Silvia Vnenková

Sila slova
  Glosa

Teší nás, že pisateľke 
leží na srdci zacho-

vanie dobrého stavu le-
síka pri dostihovej dráhe, 
pretože tento zostatok 
prírody uprostred sídliska 
si zaslúži verejnú pozor-
nosť a v tomto kontexte 
máme spoločný záujem. 
Deti z MŠ Haanova boli 
v článku označené ako 
tie, ktoré ničia zeleň. 
Chceme upozorniť, že 
deti tejto MŠ nie sú jedi-
né, ktoré lesík navštevujú 
a tiež vysvetliť naše 
vnímanie pobytov detí 
v tomto prostredí. 

Vďaka tomu, že budova 
našej MŠ stojí tak blízko 
lesíka, nadšení možnos-
ťou priameho kontaktu 
s prírodou sme pred nie-
koľkými rokmi rozšírili 

program výchovy a vzde-
lávania o environmentál-
nu výchovu. K naplneniu 
jeho cieľov sú nevyhnut-
né  interaktívne zážitky 
detí, pretože dať základy 
pozitívneho vzťahu k prí-
rode sa nedá spoza okna 
paneláka. Mnohými akti-
vitami v škole aj vonku sú 
deti vedené k ohľaduplné-
mu a šetrnému správaniu 
sa v a k prírode. Často 
nadšené aktivitami neu-
strážia svoju spontánnosť 
a dovolia si byť na chvíľu 
možno hlučnejšie. Ak 
vyplašia pritom niekoľko 
vtáčikov, veríme, že sa 
onedlho vrátia, pretože tie 
isté deti im v zime sypali 
semienka do kŕmidiel. Ak 
si donesú zopár kvietkov, 
aby potešili mamičku, 

a pritom sa zoznámia s ich 
stavbou, spôsobom rastu, 
názvom... príroda im to 
rada odpustí. A určite 
ich nebolo zďaleka toľko, 
ako sme videli v rukách 
dospelých. Aj spadnutá 
donesená vetva stromu 
v triede s pozorovaním 
pučania lístkov sa stá-
va spojovacím článkom 
s prírodou. Odhadzova-
nie smetí v lesíku? Ur-
čite nie deti z materskej 
školy! 

Žlčovitý postoj za-
znel v článku aj smerom 
k ľuďom prisťahovaným 
z malých miest a vidieka. 
Práve preto, že niektoré 
v našom kolektíve patria 
k nim, si dovolíme tvr-
diť, že často práve mnohí 
z týchto ľudí, ktorí v det-

stve zažili starootcovské 
záhrady, lúky a polia, 
túry kopcami, stavanie 
mlynčekov v potôčikoch, 
spôsoby obnoviteľné-
ho hospodárenia našich 
predkov, nesú v sebe 
úprimnejší vzťah k príro-
de a poznanie, že žijeme 
vďaka prírode a pre naše 
vlastné prežitie máme byť 
jej múdrymi opatrovateľ-
mi aj ochrancami. A k to-
mu vedieme aj deti. 

Záverom, veľmi si váži-
me a ďakujeme majiteľom 
pozemkov za to, že na ten-
to kúsok prírody nepoze-
ráme cez plot s tabuľka-
mi „zákaz vstupu“ alebo 
„súkromný pozemok“, za 
to, že nám ho umožňujú 
užívať a učiť deti v pro-
stredí lesíka. Nazdávame 
sa, že predovšetkým hos-
tia  na cudzom pozemku 
(ktorých je oveľa  viac ako 
detí z MŠ Haanova) by sa 
mali ako slušne vycho-
vaní návštevníci starať 
o to, aby sa táto možnosť 
zachovala čo najdlhšie do 
budúcnosti.

Kolektív MŠ Haanova

stve zažili starootcovské 
záhrady, lúky a polia, 
túry kopcami, stavanie 
mlynčekov v potôčikoch, 
spôsoby obnoviteľné-

Opatrne s nálepkovaním!
  Reagujete

Vo vydaní Petržalských novín 21. 3. sme si s veľkým údi-
vom prečítali názory autorky článku Lesopark prežil viac 
desaťročí – prežije? a vyvolalo to potrebu na obsah článku 
– aspoň za kolektív Materskej školy na Haanovej ulici – 
zareagovať. 

Azda každému z nás je jasné, že občan 
a poslanec nie je synonymum. Niekedy 
sa však poslanci správajú ako „obyčajní“ 
občania, ktorí prevažne kritizujú a spisujú 
petície (na čo ako občania majú nárok). 
Prečo by sa však poslanci mali správať 
inak? Budeme radi, ak nám napíšete, ako 
rozdiel medzi poslancom a občanom 
vnímate vy. A uvítame, keď sa s nami 
podelíte o vaše konkrétne skúsenosti 
s poslancami, či sa na nich zvyknete 
obracať so svojimi problémami, kedy 
a v čom vám pomohli, čo zariadili, vyba-
vili.

Jednoducho – vystavte vysvedčenie 
svojim poslancom aj s krátkym vysvet-
lením, prečo im dávate práve takúto 
známku.

Ide nám predsa o to, aby nás zastupo-
vali ľudia, ktorí sa neboja zodpovednosti 
a dokážu pre svojich voličov spraviť všet-
ko, čo je v ich silách a kompetenecii.

Redakcia

Vystavte vysvedčenie 
poslancom

  Poslanec verzus občan

Múzeum školstva a pe-
dagogiky pravidelne 

usporadúva podujatia, ktoré 
súvisia s aktuálnou výstavou. 
Koncom marca otvorilo novú 
výstavu Filmoví režiséri v 
školských laviciach, a preto 
v rámci nej pre návštevníkov 
pripravilo múzeum zaujíma-
vé sprievodné podujatie. Ide 
o premietanie dokumentu o 
japonskom školstve a bese-
du so slovenskou režisérkou, 
ktorá bude rozprávať o svojej 
skúsenosti a poznatkoch o Ja-

ponsku. Ak vás zaujíma táto 
fascinujúca krajina a jej kul-
túra, príďte sa o nej dozvedieť 
viac na podujatie s názvom 
Japonsko očami Yvonne Va-
vrovej. Čakáme vás 6. mája 
o 10. h v priestoroch Múzea 
školstva na Hálovej 16 v  Pe-
tržalke.

Zároveň vás pozývame na 
spomínanú novootvorenú 
výstavu, ktorá zaznamenáva 
spomienky na školské časy 
slovenských fi lmových reži-
sérov.                          (upr)

prípadne že je klamár, nedajbože podvodník, 
mal by si za svojimi vyhláseniami skalopevne 
stáť. A ak povie A, malo by hneď nasledovať 
B. Vysvetliť, prečo. Prečo a aký zákon porušil, 
v čom klamal, dokázať podvod. A jeho po-

Múzeum školstva a pe-
dagogiky pravidelne 

usporadúva podujatia, ktoré 

ponsku. Ak vás zaujíma táto 
fascinujúca krajina a jej kul-
túra, príďte sa o nej dozvedieť 

Zažite japonské školstvo v múzeu
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Muž
s ľahkou 
paličkou

Ž I V O T N É  P R O S T R E D I E

V PN vyšiel nedávno článok o tom, ako mestská časť bojuje 
s vandalizmom a s nedostatkom peňazí, ktorých väčšinu pohl-
tia práve opravy, nahrádzanie mobiliáru a nekonečné čistenie. 
V tejto súvislosti zaplavilo redakciu veľa telefonátov, listov 
a e-mailov, v ktorých obyvatelia opisovali svoje skúsenosti 
z územia Petržalky ale aj nahlasovali nové podnety. Preto sme 
sa rozhodli vytvoriť úplne novú rubriku Občiansky ring, 
v ktorej sa budeme venovať práve témam, ktoré medzi 
Petržalčanmi najviac rezonujú.

Mestská časť je v starostlivosti o čistotu stále lepšia
  Občiansky ring

Obyvatelia (nielen Petržal-
ky) často berú služby, kto-

ré vykonáva samospráva ako 
samozrejmosť. Platím dane, tak
nech sa starajú. Určitým spô-
sobom máte pravdu, ale neza-
budnime, že veľa služieb posky-
tovaných práve v súvislosti s 
čistotou okolia robí samosprá-
va aj nad rámec stanovených 
povinností. Musíme uznať, že 
vyčistiť ten istý pozemok aj 
dvakrát mesačne sa už dá po-

važovať za prácu navyše. Osadiť 
dvesto košov na psie exkremen-
ty a dopĺňať v nich vrecká je tiež 
nad rámec bežných povinností. 
Organizovať brigády zamest-
nancov úradu a čistiť okolie by 
sa dalo tiež považovať za prida-
nú hodnotu. 

Problém natlačený 
do vriec
Petržalská samospráva si nielen 
plní svoje povinnosti, ale vždy 

robí aj niečo navyše. Naprí-
klad, ak si vlastník pozemku 
dlhodobo neplní povinnosti 
v súvislosti s údržbou a čis-
totou na svojom pozemku a 
sťažnosti obyvateľov sa sypú 
na mestskú časť, vezmú za-
mestnanci oddelenia životné-
ho prostredia a projektového 
riadenia problém do vlast-
ných rúk a natlačia ho do 50 
vriec. Pozemok pri oplotení 
Špeciálnej základnej školy na 

Žehrianskej ulici je vyčistený. 
Jeden z mnohých, na ktorých 
bojuje úrad za čistotu. Správ-
ne konanie je však proces dlhý, 
predlhý a často bez požado-
vaného efektu. Ukázať prstom 
na neporiadok je jeden krok, 
mestská časť spraví ten dru-
hý a neporiadok uprace. Len 
málokto si však sadne potom 
opäť k počítaču a pošle jedno-
duché ďakujem. Priznajme si, 
že každý z nás očakáva spät-

nú väzbu. Veď samospráva sa 
nespravuje sama, ako mylne 
uvádza jej názov, ale spravu-
jú ju tiež ľudia, ktorým dobre 
padne pochvala. Z tohto dô-
vodu sme si od mestskej časti 
vyžiadali poďakovania, ktoré 
dostali za posledný mesiac 
a rozhodli sme sa ich zverejniť.

Dlažba vyzbieraná, 
lúka vyčistená!
Na záver spomeniem Mgr. Pet-
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Príď medzi nás 
do hokejovej triedy na 

Základnej škole Dudova 2!

 Kedy? 30. apríla – 
   od 15. do 17.30 h

 Kde?  Základná škola Dudova 2  
  (veľká telocvičňa)

 S kým?  S maminou 
   alebo ocinom

Informácie: www.zsdudova.sk 
www.hcpetrzalka.sk

Tešíme sa na teba!

Ponúkame Vám:
•  okuliarové rámy od 15 eur 
•  okuliarové šošovky 

od 18 eur za pár
•  multifokálne šošovky 

od 80 eur za kus
•  vyšetrenie zrakovej ostrosti

Záleží nám na tom, 
aby ste mali LACNÉ 

a zároveň DOBRÉ okuliare.

OPTIKA LENTIS, s. r. o. 
Šustekova 15, 851 04 Bratislava
tel: 02/62 31 72 22

ra Šagáta z Piffl  ovej, ktorý 
už vlani písal starostovi, že
starostlivosť o zeleň v ich loka-
lite sa viditeľne zlepšila, upo-
zorňuje na porozhadzovanú 
dlažbu a kusy betónu zo zbú-
ranej stavby, ktorá stála na lúke 
v blízkosti ZŠ Černyšev-
ského za budovou Minolty. 
A ďalej píše: „Pri prechádzkach 
v okolí si všímam neduhy, kto-
ré nikoho netrápia. A vtedy sa 
ozývam s prosbou o nápravu. 
Už pred rokom odstránili kusy 
dlažby porozhadzovanej deťmi 
pracovníci Miestneho podniku 
VPS, ktorým som vtedy napí-
sal. O rok sa situácia opakuje, 
deti sa hrávajú na lúke a roz-
nášajú dlažbu po trávniku. 
Tráva rastie, keď príde čas ko-
senia hrozí riziko poškodenia 
kosačiek!“ Pán Šagát priložil 
k svojej prosbe niekoľko výkrič-
níkov aj fotografi e. Kusy dlažby 
sú v čase, keď idú noviny do tla-
če, vyzbierané a lúka vyčistená, 
vonku svieti slnko a na lúkach 
v Petržalke sa opäť hrajú deti.

Redakcia PN 

Petržalské noviny sú len jedny!
Chcem sa spýtať, odkedy začali Petržalské noviny vydávať 
prílohu Petržalčan,“ obrátila sa na nás naša čitateľka Veronika 
Turzová. Hneď na úvod jej (a všetkým ostatným) odpovedá-
me, že Petržalské noviny žiadne samostatné prílohy 
(a už vôbec nie s iným názvom) nevydávajú a od spomenuté-
ho Petržalčana sa jednoznačne dištancujeme.

Pani Vernonika však po-
kračovala ďalej. Asi mys-

lela, že komunikuje s Petr-
žalskými novinami, tak jej 
príspevok (ako väčšinu va-
šich, čitateľských) publiku-
jeme.

„Od začiatku bývam na 
Rovniankovej 16 a pobú-
ril ma článok Samospráve 
nie je občan rovnocenným 
partnerom. V ňom totiž pán 
Slávik hovorí, ako sa on sám 
pričinil o väčšiu bezpečnosť 
Petržalky, lebo spoluvyvi-
nul DEK kľúče (pípače), bez 
neho by nikomu nezišlo na 
um rekonštruovať terasy či 
zastrešovať kontajnerové 
stojiská. Možno sa pán Slá-
vik považuje za supermana, 
bez ktorého by Petržalka 
bola zaostalou, špinavou 
a nebezpečnou dedinou. 
Tieto vyhlásenia ma po-
búrili najmä preto, že som 
bola pri tom, keď fi rma RYS 
predstavovala DEK kľúče (a 
nie pán Slávik) a my, obyva-
telia našich dvoch vchodov, 
sme boli prví, čo sme ich 
skúsili. Ako obyvatelia sme 
písali na úrad kvôli oprave 
našej terasy a poslanci ju 
zahrnuli do zoznamu, ktorý 
už mali pripravený. Možno 

prvé zastrešené kontajne-
rové stojisko mali susedia, 
no prvé uzamknuté kon-
tajnerové stojisko sme mali 
my na Rovniankovej 16. A 
rozhodne to nebola zásluha 
pána Slávika. Pamätám si 
ešte, ako sa pán Slávik sa-
mozvane postavil na čelo 
akejsi domovej organizácie. 
Jej meno si už nepamätám, 
pamätám sa však, ako sa od 
nej a od pána Slávika verej-
ne aj vo Vašich novinách 
dištancovali zástupcovia 
vlastníkov bytov, na čele 
ktorých mal údajne stáť. 
Aj preto som sa čudovala, 
prečo ste vo svojej prílohe 
Petržalčan uverejnili taký 
siahodlhý rozhovor práve s 
Marcelom Slávikom.“

A pani Veronika nebola 
jediná, ktorá sa na našu re-
dakciu obrátila. Na slová o 
tom, že za DEK kľúčmi je 
Marcel Slávik, sa ozval Peter 
Grečko z fi rmy RYS. Oslovil 
nás preto, lebo Petržalské 
noviny od začiatku mapo-
vali používanie tzv. pípačov 
v Petržalke.

„Autorom projektu Bez-
pečné Bývanie je fi rma RYS. 
V roku 1999 bol systém 
DEK najskôr inštalovaný na 

Martinčekovej ul. 3 a 5. Ne-
skôr v priebehu rokov 1999 
a 2000 do projektu pribudli 
technické vylepšenia a nové 
inštalácie na uliciach Čer-
nyševského 10, Markovej 
a Jasovskej potvrdili správ-
nosť výberu a kombinácie 
jednotlivých technických 
prvkov. Komplexné rieše-
nie projektu sme pilotne 
realizovali na Rovnian-
kovej ulici 14 v roku 2001. 
Bol to prvý dom, v ktorom 
výbor zástupcov vlastníkov 
prejavil jednoznačné stano-
visko zmeniť prístup a ak-
tívne sa podieľať na riešení 
otázky bezpečnosti v dome. 
V roku 2006 sa v spoluprá-
ci s fi rmou OLO uzamklo 
prvé kontajnerové stojisko 
na DEK v Petržalke pre ob-
jekt Rovniankova 16. Nielen 
dom, ale aj okolie bytového 
domu je dôležité - prostre-
die vychováva. Aby sa naše 
riešenia čo najviac priblížili 
potrebám bytových domov, 
spolupracovali sme a vždy 
spolupracujeme vo forme 
konzultácií so zástupcami 
a správcami bytových do-
mov v rámci prípravy no-
vých postupov.“       

(red) 

V téme pokračujeme na 14. strane 

Odolá trávnik bezohľadným?
Pri ceste medzi autoškolou a 
kotolňou na Wolkrovej ulici 
vznikol pred rokmi trávnatý 
pás. Postupne ho devastovali 
chodci, ale najmä kolesá áut. 
Vierka Borsódyiová, známa 
v celom okolí bezhraničnou 
snahou skrášľovať zeleň v tejto 
časti Dvorov, sa ho snažila ešte 
vlani zachrániť. Vysadila naň 
kvet, ktorý sa nedal prehliad-
nuť ani spoza volanta. Keby 
pri ňom stála 24 hodín denne, 

možno by sa jej podarilo za-
chovať ho pri živote... Nane-
šťastie musíme stále ešte čeliť 
bezohľadnosti niektorých vo-
dičov, a tak po kvete a trávniku 
zakrátko neostala ani stopa.

V piatok, 4. apríla, tam však 
nastala badateľná zmena. Kto-
si zeminu skypril a vysial do nej 
trávové semeno. Keby ešte tak 
zapršalo, želali si potešení oko-
loidúci. V ten istý deň večer po 
kraji novozaloženého trávnika 

prešlo vozidlo patriace � rme 
vyrábajúcej a dodávajúcej do 
stoviek petržalských bytov 
teplo. Nasledujúci deň ho ko-
pírovalo ďalšie. Akoby tí, čo 
v nich sedeli, nedokázali prejsť 
pár metrov peši: stoj čo stoj 
musia odstaviť autá až pred 
bránou kotolne! 

Spravila tak aj posádka 
dodávky s martinskou po-
znávacou značkou, ktorá tam 
v sobotu, 5. apríla, vykonávala 

nejaké práce. Zaujímavosťou 
však je, že jej šofér našiel spô-
sob, ako trávniku neublížiť! 
Možno v Martine platia iné 
regule, ktoré tamojší dodržia-
vajú aj za hranicami svojho 
mesta. A možno to bol človek 
citlivý, ktorý si váži prácu iné-
ho. Nezaškodilo by, keby sme 
si túto ohľaduplnosť osvojili 
aj v hlavnom meste. Čo po-
viete?

Alena Kopřivová

Navštevuješ v tomto školskom 

roku 4. ročník ZŠ?

Chceš sa učiť v peknom prostre-

dí a mať dobrých učiteľov?

Túžiš zažiť veľa zábavy 

a mať veľa dobrých kamarátov?

Páči sa ti ľadový hokej?
Hokejová trieda ZŠ Dudova 

SLUŽBY BOŽIE VO VRCHOLIACOM PÔSTE 
Veľký piatok - 18. apríla
9. h –  ranné služby Božie v nemocnici 
 na Antolskej
9.30 –  pašiové služby Božie v Petržalke
10.30 h – Večera Pánova v Petržalke
18. h –  večerné služby Božie v Petržalke
Biela sobota - 19. apríla 
15. h –  služby Božie v Dome tretieho veku 
 v Ovsišti
Veľkonočná nedeľa 20. apríla
9. h –  ranné služby Božie v nemocnici 
 na Antolskej
9.30 h –  slávnostné služby Božie v Petržalke
18. h –  večerné služby Božie v Petržalke
Veľkonočný pondelok 21. apríla
9. h –  ranné služby Božie v nemocnici 
 na Antolskej
9.30 h – slávnostné služby Božie v Petržalke 
 s Večerou Pánovou
18. h – večerné služby Božie v Petržalke
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Ž I V O T N É  P R O S T R E D I E

Za všetkých spomeniem 
anonymnú reakciu oby-

vateľa zo Starhradskej na vy-
hlásenie diskusie k téme voľno 
časového areálu, ktorú sme 
ponúkli Petržalčanom v PN. 
„Ak sa stane Váš zvrhlí sen 
skutočnosťou, chráň nás pán 
boh od Vašej verejno-prospeš-
nosti voľno časového areálu...“ 
Autorom gramatických chýb 
v citáte je Občan Anonym, 
v celom texte je ich neúrekom 
a rovnakú „hodnotu“ majú aj 
jeho konšpirácie. Hodiť taký-
to mail do koša považujem 
za prirodzené – ale smrad po 
ňom ešte dlho  vetráme.

Z iného súdka sú maily či-
tateľov, ktorí si všímajú svo-
je okolie, pýtajú sa a hľadajú 
riešenia. Ako pani Sedláková. 
V rubrike Vy sa pýtate – my 
odpovedáme uverejňujeme to, 
čo sme zistili. Ale popravde, 
niekedy by stačilo, aby občan 
zavolal na zodpovedné miesto 
– v prípade pani Sedlákovej 
do miestneho podniku VPS – 
a odpoveď by mal hneď. Pra-
covníkov VPS mrzí, že po ich 
snahe zveľadiť aj to, čo nepatrí 
samospráve, dostali nálepku 
bezohľadných ľudí. 

Bordel na
Krásnohorskej
Rada by som vám napísala 
o našej situácií. V najnovšom 
čísle ste písali o bývalej škôlke 
na Ľubovnianskej ulici, ktorá 
momentálne chátra a je tam 
neskutočný neporiadok. Dnes 
začal tento priestor upra-
tovať miestny podnik VPS. 
Upratovanie zabezpečili bez 
kontajnera, takže všetok bor-
del hádžu do kontajnerové-
ho stojiska, ktoré patrí nám, 
obyvateľom na Krásnohorskej 
5-11. Kontajnery sú po pár 
hodinách plné, tak rozmýš-
ľam, kam svoj odpad odho-
díme - asi cez plot do škôlky? 

Samozrejme nehovoriac o 
tom, že si to zaplatíme. Páni, 
ktorý tam pracujú, sa od-
mietli so mnou baviť a náš 
správca zatiaľ nič nevyriešil. 
Páni smeti do kontajnerov 
vyhadzujú naďalej. Jedno sa 
urobí, druhé ma nezaujíma. 
Prosím, pomôžte! 

Sedláková

Chceli sme pomôcť – 
urobili sme chybu?
Bývalá škôlka na Ľubovnian-
skej nie je v správe MP VPS 
Petržalka. Miestny podnik 
VPS Petržalka nezabezpeču-
je ani  jej čistenie a ani žiadnu 
údržbu. Naši pracovníci ro-
bili 7. a 8. apríla orez a čiste-
nie na ploche Krásnohorská 
5 - 15 v časti  zelene, a to len 
preto, že vlastník pozemku 
vec nerieši a neplní si svoje 
povinnosti. Všetko čo orezali 
a vyhrabali, čo nebolo roky 
udržiavané, pracovníci VPS 
Petržalka odviezli na sklád-
ku. Bolo to 6 plných aut a 
vlečiek traktora.  O vreciach 
s odpadom vieme, ale to si 
zabezpečili obyvatelia oko-
litých domov a tiež vykonali 
veľmi neodborný orez kríkov 
a odpad uložili do preskle-
ných výklenkov domu.  Ob-
rázky uložených vriec pri-
kladám. Okrem iného sme   
8. apríla o veci informova-
li aj oddelenie životného 
prostredia.  Pre MP VPS je 
neprípustné riešiť ukladanie 
odpadu do kontajnerov slú-
žiacich obyvateľom a ani sa 
tak nikdy nestalo. Chceli sme 
obyvateľom Krásnohorskej 
pomôcť,  ale asi sme urobili 
chybu a asi sa im lepšie žije 
v neupravenom prostredí.  K 
veci môžem doložiť obrázky 
pred a po riešení situácie na 
Krásnohorskej.

František Guth,
Miestny podnik VPS

Poďakuj sa 
svojmu psovi
Niet sporu o tom, že 
nás internet obohacuje 
vedomostne. Občas sa 
však vďaka nemu zno-
vu a znovu presviedča-
me, aká nekonečná je 
ľudská obmedzenosť. 

Na webovej stránke mest-
skej časti Petržalka sa psičkári 
dozvedeli, že ak zaplatili za 
tento rok „psiu“ daň, môžu 
si na miestny úrad prísť po 
rolku s 250 vrecúškami na 
exkrementy. Zatiaľ čo väčši-
na chovateľov tento bene� t 
samosprávy ocenila, Kubík 
Lupík - tak sa aspoň autor na-
sledujúcich slov podpísal – 
zareagoval:  „250 igelitových 
vreciek? Ako naučím psa 
nesrať viac?“ Nuž, pán Kubík 
Lupík, tievrecká vôbec ne-
musíte dostať. Skúste sa po-
zrieť do iných častí Bratislavy, 
či to tam funguje tak ako u 
nás. Navyše, svojho psíka ste 
si obstarali dobrovoľne, nikto 
vás do toho (predpokladaj-
me) netlačil. Keď si kupujete 
auto, tiež nečakáte, že vám 
niekto ponúkne grátis naprí-
klad jeho umývanie. Naopak, 
ste si vedomý toho, že jeho 
prevádzka vám načrie hlbo-
ko do rodinného rozpočtu.

Aby sme však neostali len 
pri výčitkách a poučovaní, 
zalistovali sme v knižke Davi-
da Nivena s názvom Sto jed-
noduchých tajomstiev prečo 
sú pre nás psy zdrojom šťas-
tia. Dozvedeli sme sa z nej, 
že ľudia, ktorí chovajú psa, 
sú zdravší a žijú v priemere 
o tri roky dlhšie než tí, ktorí 
ho nemajú. Zaslúžia sa o to, 
okrem iného, aj pravidelné 
prechádzky, pri ktorých sa 
spaľujú kalórie a zmierňuje 
stres. Vlastníci psov vďaka 
nim nachodia o takmer 80 
percent viac než tí, čo psa 
nemajú. 

Nuž, pán Kubík Lupík, aspoň 
za toto buďte svojmu štvor-
nohému miláčikovi vďačný a 
investujte doň sám – ak inak 
nedáte – ďalšiu rolku vreciek. 
Určite vám to stojí za to.

Alena Kopřivová

Nie vždy máme v redakcii príjemné pocity pri čítaní mailovej pošty. A teraz ne-
myslím na kritické ohlasy čitateľov na našu prácu či obsah novín (múdry sa totiž 
poučí a rovnakých chýb sa vyvaruje). Smutno nám je z anonymov, ktorí skrývajú 
svoju identitu, aby mohli čo najarogantnejšie napľuť na kohokoľvek – bez argu-
mentov, bez poznania veci – len tak, lebo sú „smelí“ a „občianski“.  

Smelo a občiansky?
  Vy sa pýtate – my odpovedáme

O vreciach s odpadom pracovníci VPS vedeli – 
ale to si zabezpečili obyvatelia okolitých domov.

Miestny podnik VPS vyčistil plochu na Krásnohorskej ulici 
a orezal rozbujnené kríky.

  Poznámka
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Druhý aprílový deň sa v Materskej škole na Iľjušinovej ulici dialo 
niečo modré. V modrom bola riaditeľka, v modrom boli pedago-
gičky a modré boli aj deti. Gargamela sa neľakajte, v škôlke nehosti-
li šmolkov. Mali sviatok, pozvali hostí, pripravili program. 
V hlavnej úlohe, ako inak - deti. Nepoznali by ste, že sú medzi nimi 
iné, výnimočné. Ako škôlka, do ktorej chodia. V tú aprílovú stre-
du mala sviatok – Modrý deň. Na celom svete si v tento deň ľudia 
obliekli niečo modré a svetovo známe objekty osvetlili modrým 
svetlom. Ako znak spolupatričnosti s osobami postihnutými autiz-
mom a k osobám, ktoré s nimi žijú a starajú sa o nich.

nosti o autizme. O tom, že tieto 
deti sú tu a je potrebné odborne 
sa im venovať, vychovávať ich a 
vzdelávať. Pretože aj naša škôl-
ka je dôkazom, že sa to dá. Ra-
di by sme naše odborné skúse-
nosti odovzdali i ďalej, aby sme 
eliminovali zábrany pedagógov 
vychovávať a vzdelávať tieto 
deti v prirodzených podmien-
kach materskej školy.“

Od septembra sa v škôl-
ke autistické deti pravidel-
ne integrujú do bežných tried.  
V tomto týždni sa však po pr-
výkrát rozhodli aplikovať nový 
prístup – inklúziu. Ako hovorí 
M. Králiková, sú veľmi spokojní 
s benefitmi, ktoré to pre autis-
tické, ale aj ostatné deti v škôlke 
má. Je pre nich veľkým zadosť- 
učinením, že sa im ich námaha 
niekoľkonásobne vracia. Naprí-
klad zdravé deti kreslia autistic-
kým deťom piktogramy, ktoré 
sú potrebné na komunikáciu, 
alebo napr. na školskom dvore 
sa venujú rôznym športovým 
aktivitám a medzi chlapcami 
je veľmi obľúbený najmä futbal. 
Tento rok sa po prvý raz stalo, 
že deti z bežných tried a autis-
tické deti vytvorili dva zmieša-
né tímy. Spontánne, z vlastnej 
iniciatívy bez toho, aby ich od-
borne viedla učiteľka. Pre pe-
dagógov to bola tá najúžasnej-
šia odmena za ich prácu.

Počas Modrého dňa pre hos-
tí pripravili deti z autistických 
tried program v spolupráci  
s deťmi z bežných tried. Zaspie-
vali, zatancovali. Ukázali ako 
funguje ich deň v škôlke, a vzá-
jomná spolupráca. Deti sa nija-
ko nelíšili a nás preto zaujímalo, 
či majú na Iľjušinovej v triedach 

len ľahšie formy autizmu. Ten-
to dojem sa ponúkal podľa to-
ho, ako ľahko deti zvládli pri-
pravený program pre hostí. 

M. Králiková: „Nie je to 
tak, máme rôzne formy. Mod-
rý deň je výsledkom našej sys-
tematickej práce s nimi. Je to 
vysvedčenie a zároveň vyzna-
menanie pre pedagógov, ktorí  
s nimi každý deň pracujú.  
V každej autistickej triede je 
šesť detí a traja pedagógova. 
Na prvý pohľad sa zdá byť lu-
xusom, že jeden pedagóg má 
na starosti len dve deti, ale je to 
potrebné, aby naše úsilie malo 
aj žiadaný výsledok v prospech 
dieťaťa. Je to náročný proces, 
pretože tieto deti sú veľmi ne-
samostatné a treba ich neustá-
le držať doslova za ručičku. Aj 
pri úplne bežných činnostiach 
- ako je odchod do jedálne, na 
prechádzku, ale aj na toaletu. 
Dokážeme ich nielen vychová-
vať, ale aj vzdelávať. Využíva-
me moderné a progresívne me-
tódy, prostredníctvom ktorých 
rozvíjame ich kognitívne schop-
nosti, psychomotorické kompe-
tencie, reč a ostatné vývino-
vé oblasti dieťaťa. Skutočným 
problémom je sociálna oblasť 
- naučiť sa rozprávať, požia-
dať o niečo, vedieť povedať, čo 
ich bolí, aké majú potreby, čo 
by im urobilo radosť, zvládnuť 
sebaobsluhu, stolovanie, vedieť 
komunikovať s vrstovníkmi aj  
s dospelými na primeranej 
úrovni. To je dôvod, prečo sú 
špeciálne triedy také potrebné. 
Naším cieľom je preto ukázať 
iným materským školám, aby 
sa nebáli zriaďovať špeciálne 
triedy. Že je to nielen dôležité, 

Usporiadali sme teda nielen 
Modrý deň, ale zmodrieva-
lo sa u nás celý týždeň. Zdra-
vé deti chodili do špeciálnych 
tried a spoločne sa hrali a uči-
li. Cieľom Modrého dňa bo-
lo ukázať rodičom aj odbornej 
verejnosti iný spôsob integrova-
nej výučby – inklúziu. Som veľ-
mi rada, že to s veľkou radosťou  
a úsmevom „naši“ rodičia prija-
li. A nielen to. Pomáhali a stále 
nám pomáhajú s pomôckami, 
výučbou a všade, kde to potre-
bujeme. Zároveň sme chceli po-
silniť povedomie širokej verej-

Podľa najnovších štatistík au-
tizmus postihuje každé 88 

dieťa z populácie. Z toho kaž-
dé 54. je chlapec a každé 252. 
je dievča. (zdroj: autizmus.sk). 
Výnimočnosť MŠ Iľjušinova  
tkvie v tom, že je jediná svojho 
druhu na Slovensku. Má totiž 
dve triedy pre deti s autizmom. 
Ako slávili sviatok „svojich“ de-
tí, sme sa preto spýtali jej riadi-
teľky PaedDr. Márie Králiko-
vej: „Naša škôlka uskutočňuje 
integrovanú predprimárnu vý-
chovu a vzdelávanie detí s au-
tizmom už viac ako 20 rokov. 

ale aj nevyhnutné. Pre budúci 
školský rok sme v našej mater-
skej škole evidovali deväť žia-
dostí o prijatie detí s autizmom, 
ale môžeme prijať len dve. A je 
to škoda, pretože jediný „liek“ 
na autizmus je práve špeciali-
zovaná výučba. Som presved-
čená, že sa oplatí investovať 
do zriaďovania takýchto tried, 
pretože sa nám to niekoľko ná-
sobne vráti. Mnohé z autistic-
kých deti nemajú pridružené 
mentálne postihnutie, tak pre-
čo im odopierať právo na vzde-
lávanie? Napríklad „Aspergeri“ 
- alebo vysokofunkční autisti  
s asistentom - zvládnu základ-
nú, strednú a aj vysokú školu. 

Ako nevyhnutnosť považu-
jem začať s odbornou výučbou 
už v predškolskom veku. Prá-
ve v tomto období sa rozvíjajú 
všetky oblasti vývinu osobnosti 
dieťaťa, a teda aj autistického. 
Ak premeškáme toto obdobie, 
tak dieťa s autizmom má pod-
statne znížený štart do života. 

Pre ilustráciu - pred rokmi  
k nám prišlo štvorročné diev-
čatko, ktoré vôbec nerozprávalo. 
Dnes má Jasmínka sedemnásť, 
strednú školu úspešne ukončila 
dokonca o dva roky skôr a od-
chádza do Japonska študovať 
na vysokú školu. Ovláda štyri 
jazyky, chce napísať knihu, vie 
hrať na všetky dychové hudob-
né nástroje. Jednoducho je vý-
nimočná. Dodnes sme v kon-
takte a mám z nej veľkú radosť. 
Ona dostala šancu v podobe 
našej materskej školy. Dajme 
ju aj ďalším autistickým deťom  
v iných škôlkach.“

Michaela Dobríková
foto: autorka 

  Poznámka

Modrá škôlka potrebuje nasledovníkov
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Vyšetrenia 
bez čakania

Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali 

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

02/6224 0154    www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

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

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

Kassayovci zoznámili na fi rem-
nom kúpalisku. Celý život strá-
vili v blízkosti bývalej gumárne. 
Aj ich potešila informácia o no-
vom klube. „Najviac si ceníme 
spoločnosť našich rovesníkov. 
Trávime spolu čas, debatuje-
me, chodíme opekať špekáčiky 
na Železnú studienku, ale aj do 
blízkej reštaurácie Lipa. Obľu-
bujeme vychádzky do petržal-

ských lužných lesov,“ priblížil 
pán Kassay. „Nesmieme zabud-
núť na divadlo! Naposledy sme 
videli Z čista jasna od Radošin-
cov, ale páči sa nám aj Astorka. 
A čo kačacina!?“ pripomína  
prítomným ďalšie klubové  ak-
tivity Anna Krajčovičová.

Členovia tohto denného cen-
tra, mimochodom jediného na 
Dvoroch, sa usilujú spestriť si 
každý deň. Nemusia to byť prá-
ve kačacie hody, kapustnica či 
divadelné predstavenie. Uspo-

koja sa aj s debatami, čítaním 
časopisov, sem-tam si aj zanô-
tia. Najnovšie si plánujú auto-
busový výlet mimo Bratislavy 
s cieľom objavovať slovenské 
historické skvosty. Črtá sa aj 
možnosť prímorského pobytu. 
Jeden z nich je totiž pečený-
varený v Bulharsku, ak by bol 
záujem, vedel by v tom ako 
sprievodca pomôcť. Tak, nech 
to vyjde! 

Alena Kopřivová, 
foto: autorka

Anton Kassay 
s autorkou 
výzdoby 
Bohuškou 
Pittnerovou.  

Emília 
Musilová 
a jej 
veľkonočné 
motívy.

členov, v tomto roku sa doň 
s trojeurovým ročným člen-
ským vybrali zatiaľ 34 dôchod-
covia. Šancu teda majú noví. 
K takým patrí aj čerstvá šesťde-
siatnička Darina Gašparíková. 
Naopak, najstaršou je Květuša 
Peluchová, ktorá vlani s klubis-
tami oslávila 90. narodeniny. 

Písal sa rok 1963, keď sa 
matadoráci Erika a Anton 

„To je práca našej Bohušky 
Pittnerovej, vždy vyzdo-

bí výklad niečím aktuálnym,“ 
prezradila vedúca centra Dag-
mar Karešová. Kde sa v nej vzal 
talent, to pani Bohuška netuší. 
Možno v nej driemal po celý ži-
vot, no voľnosť mu dala až pred 
šesťdesiatkou. Vtedy sa pustila 
aj do maľovania obrazov. Ob-
divovať ich nedávno na výstave 
mohli aj návštevníci DK Zrkad-
lový háj. 

Jej protipólom je Emília 
Musilová. „Ako učiteľka som 
celý život deti viedla k práci s 
týmito motívmi. Maľovali sme, 
zdobili, tešili sa zo všetkého, čo 
sa nám podarilo,“ zaspomínala 
si. Do venčeka ukladala kohú-
ta s pestrofarebným perím, do 
ďalšieho hebké kuriatka, kviet-
ky či vajíčka. Chodila do klu-
bu na Vyšehradskej, no keď sa 
v Petržalských novinách kon-
com roku 2012 dočítala, že na 
Gercenovej má byť otvorené 
nové centrum pre skôr narode-
ných, neváhala. „Som tu veľmi 
spokojná a mám to sem aj bliž-
šie. Je tu dobrý kolektív a skvelá 
vedúca,“ pochvaľovala si.

Gercenka, ako familiárne 
nazýva toto denné centrum 
väčšina seniorov, je najmlad-
ším zariadením mestskej časti 
tohto druhu. V prvom roku 
svojho jestvovania malo 64 

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

Najmladšie seniorcentrum uvíta 
nováčikov 
Veľkonočná atmosféra vládla v Dennom centre na Gercenovej ulici 
už pár týždňov pred najväčšími kresťanskými sviatkami. Všimli si to 
aj náhodní okoloidúci. Z výkladnej skrine seniorskej klubovne sa na 
nich totiž už hodný čas díva fi gurína s korbáčom. Pri nohách má hu-
ňaté ovečky, nad sebou zajaca a vo váze na prútikoch kraslice - všetko  
symboly Veľkej noci. 
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V Bratislavskom kraji za prvé dva mesiace roka 2014 zaznamenali policajné štatistiky 9 
prípadov trestného činu Nebezpečné prenasledovanie (SR 42), na základe ktorých bolo 
vyšetrovaných šesť osôb (objasnenosť 56%). Tak vraví paragraf 360a Trestného zákona v 
súvislosti s nebezpečným prenasledovaním: Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spô-
sobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdra-
vie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života tým, že sa 
vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe, vyhľadáva 
jeho osobnú blízkosť, alebo ho sleduje, kontaktuje ho prostredníctvom tretej osoby alebo 
elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli, zneužije jeho osob-
né údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo ho inak obmedzuje v jeho 
obvyklom spôsobe života, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. (Okolnosťou pod-
mieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby – až tri roky - je závažnejší spôsobom konania, 
osobitný motív, ťažká ujma na zdraví a.i.).

K R I M I

Kriminálna polícia sa obracia na 
občanov so žiadosťou o pomoc 
pri pátraní po týchto osobách. In-
formácie oznámte na najbližšom 
policajnom útvare, alebo na tele-
fónnom čísle 158, prípadne na e-
mail patranie@minv.sk. 

Popis osoby: nedodaný.
Na menovaného vydal Okresný súd 
v Bratislave V príkaz na zatknutie 
pre trestný čin zanedbanie povin-
nej výživy. Okrem toho je menova-
ný obvinený vo veci trestného činu 
ublíženia na zdraví. 
 

.

 

Popis osoby: je vysoký 175 cm, 
strednej postavy, má tmavohnedé 
krátke vlasy a hnedé oči. Menovaný 
je nezvestný od 10. marca 2014, keď 
odišiel z miesta svojho bydliska.
Zvláštne znamenie: na prstoch 
pravej ruky má tetovanie s nápi-
som MIRO. Na menovaného vydal 
Okresný súd Bánovce nad Bebra-
vou príkaz na zatknutie pre prečin 
zanedbania povinnej výživy. Mal by 
sa pohybovať v Bratislave a v okolí. 

.

.
 

Popis osoby: má hnedé vlasy, tvár 
oválnu, čelo vysoké, oči zelené, 
nos rovný, nosí okuliare. Na hľada-
ného vydal Okresný súd Bratislava 
II príkaz na zatknutie pre trestný 
čin zanedbania povinnej výživy. 
Po menovanom, ktorý má bohatú 
trestnú minulosť, pátra aj Okresný 
súd v Liptovskom Mikuláši.

Jozef
PUTIK 
(40)
z Bratislavy - 
Petržalky 

Miroslav
HAMAN
(35)
z Bánoviec 
nad Bebravou  

Ľubor
MATEJOVIČ (48)
z Bratislavy - 
Petržalky
Používal aj priez-
visko KROLÁK 
alebo CHMEL).

Krimifórum

Pán Richard bol sloven-
skou celebritou štvrtej 

kategórie. Občas si zahral 
vo filme či svojím umením 
zapôsobil na televízneho di-
váka v roli neznámeho muža 
v pozadí. Výnimkou boli via-
nočné sviatky, keď zahviezdil 
v nezastupiteľnej úlohe deda 
Mráza, aby potešil detváky 
svojich kolegov z komunál-
neho úradu, v ktorom na 
poste účtovníka budoval so-
cializmus a svoj imidž.  

Po revolúcii sa nežne, ale 
najmä rýchlo, pretransfor-
moval na Mikuláša, ktorý 
detičkám spolu s čertom  
a anjelikom prinášal sladkos-
ti a ich manželmi zanedbá-
vaným mamičkám po celý 
rok dezerty onakvejšie. Zvyk  
z čias nesvätého Mráza sa 
javil ako trvalo udržateľný, 
pravda pri rešpektovaní ur-
čitých dobových predností 
medzi ktoré, okrem iného, 
patrili aj vlastný vek a vzhľad. 
S pribúdajúcim rokmi per-
fektné kritériá sebarealizácie 
pána Richarda (56) v porov-
naní so skutočnosťou začali 
vykazovať rozdiely takpove-
diac priepastné, čo primälo 
seladóna vo výslužbe zmeniť 
taktiku. V bistre, kam si ob-
čas zaskočil na posedenie, 

objavil osobu plne vyhovu-
júcu jeho utkvelým túžbam 
po rozkoši vyvolanou blíz-
kosťou ženského tela, vekovo 
odlišným od jeho rovesní-
čok. Večne usmiata mierne 
pokročilá tridsiatnička sa 
mu zapáčila na prvý pohľad, 
čo však na začiatok bolo 
príliš málo. Obvyklá takti-
ka, rokmi prepracovaná do 
úspešného perfektcionaliz-
mu, ktorú praktizoval v čase, 
keď objekt jeho záujmu začal 
chodiť do materskej školy, 
nezabrala. V kúzelnom sve-
te informačných technológií 
však nie je nič ľahšie, ako sa 
žene snov vkotúľať do srdca, 
pomyslel si tvrdohlavý gava-
lier, ktorého dvorenie slečna 
už v zárodku slušne, ale ráz-
ne, odmietla. 

Písal sa rok 2011 a Emília 
(34) ešte netušila, a komu by 
aj také niečo prišlo na um, čo 
za takmer trojročné utrpenie 
ju očakáva. Richarda stretá-
vala v najneočakávanejších 
chvíľach, pri večernom ná-
vrate ju zdravil pred domom, 
cez víkendy spolu s kávou si u 
nej objednával aj rande, naj- 
menej v trikrát zmenenom 
čísle mobilu sa bez prestávky 
ozýval jeho hlas, plný me-
dových prísľubov, pozvaní  

Trampoty s jednou láskou  a vyznaní, esemesky naplne-
né slovami o láske a túžbe byť 
v jej blízkosti boli na dennom 
poriadku, občas sa našla aj 
snímka ako kľačí so zopnu-
tými rukami s vysvetľujúcim 
textom milujem a milovať 
budem alebo ilustrovaná vy-
hrážka s povrazom v ruke, 
že pri neopätovanej láske sa 
namôjveru skántri. Z bistra 
sa vyparila, našla si prácu 
ako pokladníčka v reťazci 
na opačnom konci mesta. 
Po dvoch dňoch za kasou sa 
prvým ranným zákazníkom 
stal Richard, ktorý jej na údiv 
okolostojacich venoval kyti-
cu ruží pokropených slova-
mi ľúbosti. Všetko sa vrátilo 
do zabehaných koľají, nepo-
mohli prosby ani hrozby, lás-
ka je láska a je silnejšia ako 
všetko, čo je okolo nás vráta-
ne tvojich útekov pred ňou, 
napísal jej s dôvetkom, že raz 
ju urobí šťastnou. Stalo sa 
tak skôr, ako si pomyslel.  

Písal sa rok 2013, pán Ri-
chard ľúbosť tvrdošijnej Emí-
lie nezískal, nadobudol však 
obvinenie, ktoré mu pripisuje 
nebezpečné prenasledova-
nie - stalking. Tu ťa zabásnu 
už aj za to, že máš niekoho 
rád, povzdychol si Richard na 
polícií. Vyšetrovateľ poučenie  
o skutočnej láske taktne obi-
šiel. Vedel svoje. 

 Polícia upozorňuje  Z policajného bloku

Argumenty 
s nožom
Pán Miloslav (44) z Bratislavy 
sa v dome na Čapajevovej 
ulici s nožom v ruke vyhrá-
žal fyzickou likvidáciou o rok 
mladšiemu mužovi, ktorý sa 
snažil ukryť vo svojom byte. 
Po príchode policajtov bez-
dôvodne zaútočil aj na nich, 
takže ho museli spacifikovať a 
eskortovať do zamrežovanej 
miestnosti. Za svoju činnosť 
si vyslúžil príslušné obvine-
nie, ako aj poučenie o tom, 
že nôž nie je vhodný komu-
nikačný prostriedok. Tobôž, 
keď ide o policajtov.     

Opilec 
za volantom 
Pobytu za policajnými mre-
žami sa nevyhol Jozef (43) 
z Bratislavy po tom, čo ho v 
skorých ranných hodinách 
na parkovisku firmy na Pa-
nónskej ceste kontrolovala 
hliadka.  Keďže sa policajtom 
videlo, že vodič vozidla Fiat 
Punto sa neprejavuje ako 
triezvy, dali mu fúkať. Vide-
lo sa im správne - výsledok 
preukázal požitie alkoholu  
s hodnotou 1,18 mg/l alko-
holu v dychu, čo predstavuje 
2,46 promile.  

 Polícia  Viete, že...

... od 1. januára do 6. 4. 
sme v našom kraji zazna-
menali 578 dopravných 
nehôd, čo je o 55 menej 
ako v rovnakom obdo-
bí vlaňajška? Pri týchto 
nehodách prišlo o život 
desať osôb, z toho šesť 
chodcov a dvaja cyklisti, 
ťažko zranených bolo  
21 osôb. Počet usmrte-
ných oproti identickému 
obdobiu roku 2013 pred-
stavuje v našom kraji ná-
rast 66 percent.
 
... v období od 26. 3. do  
7. 4. nahlásili v našom 
kraji krádež 30 motoro-
vých vozidiel, z toho v Pe-
tržalke 3 (Topoľčianska, 
Macharova, Panónska,)?  
V noci zlodeji potiahli 
20 a cez deň 10 vozidiel. 
Nohy dostal aj jeden mo-
tocykel BMW R 1200.

Stranu pripravil Jaroslav Gründler • grundler@chello.sk

Leto prichádza. Či budú aj cyklohliadky, 
sa dozviete v budúcom čísle

Ilustračné foto: archív MsP Bratislava

Viac disciplíny, menej krížov
Polícia v Bratislavskom kraji opätovne vyzýva 
všetkých účastníkov cestnej premávky, aby 
dôsledne dodržiavali ustanovenia zákona  
o cestnej premávke, správali sa disciplinovane 
a ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, 
sledovali situáciu v cestnej premávke a nepre-
ceňovali svoje schopnosti. Každý z účastníkov 
cestnej premávky môže svojím zodpoved-
ným prístupom predchádzať nešťastiam na  
cestách.
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Kultúrne zariadenia PetrZalky 
výber podujatí - apríl/máj 2o14

DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

DOM KULTÚRY
LÚKY

CC 
CENTRUM

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM 

KLUB 
ZA ZRKADLOM

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

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

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

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

13.12. | 19:00 | 8 €                                 

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

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

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

VIANOČNÝ GALAKONCERT LA GIOIA
hosť: The simple Lounge Quartet 

20.12. | 19:00 | 10 €                               

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

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

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

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

4.12. | 19:30 | 4 €                                   

MAMA ELEKTROLUX Z117
repríza úspešnej komédie v podaní divadla ATRAPA

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

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

 

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

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

12.12. | 19:00 | 2 €                                 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

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

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

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

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

8.05. 19:00 hod. 
DK Zrkadlový háj29.04. 19:00 DK Zrkadlový háj
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ZELENÁ LINKA / PODNETY, POSTREHY A NÁVRHY 
v oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej časti Bratislava-Petržalka môžete oznámiť prostredníctvom 
„zelenej linky“ 02/63 820 158. Informácie o MP VPS nájdete na stránke www.mpvps.sk

Pod s nami
na letný tábor detí v stanoch

plný dobrodružstva, hier, kamarátov... 

v dňoch 2. - 9. augusta 2014
 Pri platbe do 30. 5. je cena -  85 €

Miesto Hodruša - Hámre, Štiavnické vrchy
Tábor organizuje Klub K2 a Escape už ôsmy rok.

Viac info, prihláška na www.kcohen.sk/letnytabordeti 
alebo na tel. č.: 0903 118 658.

Pod s namiPod s nami

Iba s nami zažiješ, čo je to
GURMÁNSKY PÔŽITOK

Nedeľa - Pondelok: 10.00 - 21.30 hod. • Utorok - Sobota: 10.00 - 22.30 hod.

s rozvozom
JASOVSKÁ 2, BRATISLAVA - PETRŽALKA
02/16002, 0948/777401, 0948/777402

0902/359 747, 0907/ 303 364
www.pizzasicilia.sk

Iba s nami zažiješ, čo je to
GURMÁNSKY PÔŽITOK

Utorok - Sobota: 10.00 - 22.30 hod.

JASOVSKÁ 2, BRATISLAVA - PETRŽALKA
, 0948/777401, 0948/777402

GURMÁNSKY PÔŽITOK

Marek Majeský
Peter Kočiš

Karin Olasová
Dušan Szabó

Marcel Ochránek
Lucia Vráblicová

Jana Valocká
Erik Peťovský

Juraj Hrčka

GEDUR.sk
Generálny partner divadla

Bratislavské
Hudobné
Divadlo

26.4.  7.5. 24.5. / 25.5./ 7.5. / 24.5. 

PAUL PÖRTNER

/ 24.5. 24.5. 
Najlepšia detektívna komédia na sveteNajlepšia detektívna komédia na sveteNajlepšia detektívna komédia na svete
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Na dostihovej dráhe v Petržalke sa turfmani stretnú aj na 
Veľkonočnú nedeľu - 20. apríla. Na programe bude spolu 
sedem rovinových dostihov, do hlavných dostihov o Veľkú 
aprílovú cenu (rovina I. kat, 1 800 m) je prihlásených spolu 11 
plnokrvníkov z Čiech, Maďarska a Slovenska.

Na dostihovej dráhe v Petržalke sa 
turfmani stretnú aj na Veľkonočnú 

nedeľu - 20. apríla. Na programe bude 
spolu sedem rovinových dostihov, do 
hlavných dostihov o Veľkú aprílovú 
cenu (rovina I. kat, 1 800 m) je prihlá-
sených spolu 11 plnokrvníkov z Čiech, 
Maďarska a Slovenska. V sprievodnom 
programe pre najmenších je priprave-
ná Magicshow kúzelníka Peťa.

V rámci projektu Bratislava pre všet-
kých budú mať 27. apríla návštevníci 
vstup na dostihy zadarmo. V Cene 3-roč-

ných kobýl a v Cene 3-ročných žreb-
cov, rovinách I. kategórie na 1 700 m
sa predstavia adepti slovenských klasík, 
ktoré sú na programe o mesiac ne-
skôr. Medzi prestávkami jednotlivých 
dostihov sa predstavia žiaci Základnej 
umeleckej školy Jána Albrechta. Počas 
dostihov sa najmenší návštevníci môžu 
povoziť na koníkoch. Štart prvých do-
stihov je vždy o 14. hodine. Neváhajte 
a príďte si užiť nedeľné popoludnie do 
krásneho areálu petržalskej „dostižky“.

(up)

Na dostihy aj cez Veľkú noc

Farmárske trhy
každý piatok od 8.00 - 18.00 h 

areál Závodiska, š.p. - Starohájska ul. Petržalka 
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... veľa peňazí - vlastných či 
požičaných - alebo aj jedno, 
aj druhé. Ďalej kvalitný pro-
jekt, špičkovú stavebnú firmu 
a dodávateľov ostatných prác. 
Moderné a odolné materiály, 
spoľahlivého stavbyvedúceho, 
precízny stavebný dozor... a čo 
ešte? Veci sú veci, tie sa amor-
tizujú i kazia, pokiaľ však ide 
o personál, potom naslovo-

vzatých odborníkov. Projek-
tantov, stavbárov, energetikov, 
statikov, murárov, elektriká-
rov, výťahárov, stolárov, klam-
piarov, maliarov, dlaždičov, 
plynárov, vodárov, hasičov... 
K tomu trpezlivosť, ochota, 
prajnosť i disciplína paneláko-
vého osadenstva, tolerovanie 
niekoľkomesačného nepo- 
riadku pred domom, za ním,  

v dome, v byte - podľa rozsa-
hu  rekonštrukčných prác, pre 
ktoré sa vlastníci bytov a ne-
bytových priestorov rozhodli. 
Na konci má byť očakávaná 
spokojnosť. Ak sa dá všet-
kých, ak nie, lebo každý sme 
nejaký, potom väčšiny. Aby 
zateplenie paneláku vskutku 
hrialo. 

Ibaže, je aj - zachladenie 
paneláku. Nie, nedajme sa po- 
mýliť, nejde o žiadnu novú 
technológiu, kontaktný systém 
na odolanie letným horúča-
vám. Také zachladenie pane- 
láku nepotrebuje ani peniaze, 
ani projekt, ani materiály, 
ani stavbyvedúceho či staveb- 
ný dozor - a už vôbec nie od-
borníkov. Práve naopak. Pane-
lák si vystačí s vlastnými ľud-
skými „zdrojmi“. Netreba ich 
veľa. Čím menej, tým horšie. 
Na účinné zachladenie po-
stačia dvaja, traja, štyria, piati 
vlastníci, je jedno či v nohavi-
ciach alebo v sukni, ktorí, in-
dividuálne alebo „kolektívne“ 
ako skupina, vytvoria rečami 
a skutkami - dovnútra i navo-
nok - takú atmosféru v pane-
láku, že aj mrazivá Antarktí-
da je v porovnaní s chladom 
vzťahov medzi ľuďmi horúcou 
Afrikou. 

Aký je typický slovník tých-
to „dvojnohých klimatizač-
ných jednotiek“? Na schôdzi 
vlastníkov (a pokračujú v ne-
schôdzové dni na chodbách 
či pred domom) svoj diskusný 
príspevok  začínajú takto:  tak 
ja si myslím... počul(a) som... 
moja známa mi hovorila... na 
internete som čítal(a), preto si 
myslím... keď sme to nepotre-
bovali doteraz, netreba nám 
to odteraz... to čo tam bolo, 

Zachladenie 
panelákov
Práve zatepľujeme... počuť po nijakej zime-nezime. Na ulici, na  
návštevách, v MHD. My to už máme za sebou či ... pred sebou - 
znie kontra v dialógu. Zasa vidíme pri domoch, vedľa chodníkov 
baly polystyrénu či minerálnej vlny, do výšok sa šplhajúce konštruk-
cie lešenia, od rána až do večera do uší kvíliace a rachotiace príkle-
pové vŕtačky bodajúce do panelov diery na kotvy a i. Zhodneme sa: 
na zateplenie paneláka, ak sa preň vlastníci bytov rozhodnú, treba...

Vážený vlastník bytu, dovoľujeme si Vás vyzvať na vypra-
tanie a sprístupnenie loggie za účelom realizácie kotvenia  
a vykonania zateplenia v zmysle projektovej dokumentá-
cie a zmluvy o dielo so zhotoviteľom na odstránenie systé-
mových porúch a zateplenia bytového domu. V súvislosti  
s poskytnutým úverom s úrokom 0 % zo Štátneho fondu roz-
voja bývania (ŠFRB) je nutné zatepliť všetky stavebné prvky  
a konštrukcie, ktoré nevyhovujú súčasným tepelno-technic-
kým normám.  

Nesprístupnením lodžie sa vystavujete riziku porušenia 
zmluvných podmienok, za ktorých bol bytovému domu po-
skytnutý úver zo ŠFRB. 

Zároveň Vám dávame na vedomie, že podľa §11, ods.3 zák. 
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
je vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome povinný 
umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej 
miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru správcovi  
a osobe oprávnenej vykonávať opravu, údržbu za účelom vy-
konania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám, 
alebo ak ide o opravu spoločných častí alebo spoločných zaria- 
dení domu prístupných z jeho bytu alebo montáž a údržbu 
zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebyto-
vom priestore a odpočet nameraných hodnôt. Ak vlastník bytu 
alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do 
bytu alebo nebytového priestoru, zodpovedá za škody vznik-
nuté takýmto konaním.

Z Výzvy Bytového podniku Petržalka 
vlastníkom bytovému domu, Holíčska ul...

 jún 2013 

Prvý raz lodžie

Leto 2013

Jeseň 2013
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Dvojstranu pripravil: Rudolf Gallo
foto: autor

•	 Veriteľ:	Štátny fond rozvoja bývania... Bratislava
• Dlžník:	Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytové-

ho domu... k.ú. Petržalka	
•	 Výška úveru:	190 350 €
•	 Účel poskytnutia úveru:	Zatepľovanie bytovej budovy
•	 Úroková sadzba:	0 %
•	 Lehota splatnosti: 15 rokov odo dňa splatnosti
•	 Zabezpečenie úveru: Fond prevádzky, údržby a opráv
•	 Dlžník	berie	na	vedomie,	že	úver	je	poskytnutý	z	prostri-

edkov štátneho rozpočtu SR.
•	 Dlžník	 je	povinný	vykonať	realizáciu	zateplenia	bytovej	

budovy v súlade s právoplatným stavebným povolením, 
schválenou projektovou dokumentáciou a schváleným 
rozpočtom.

•	 Ak	dlžník	poruší	akékoľvek	ustanovenie	zmluvy	 je	veri-
teľ		oprávnený	vyhlásiť,	bez	ohľadu	na	dohodnutú	dobu	
úveru	 a	 čas	 jeho	 splácania,	 zostávajúcu	 časť	 úveru	 za	
splatnú,	pričom	je	povinný	ju	uhradiť	do	30	dní	odo	dňa	
vyhlásenia;	 požadovať	 ďalšie	 zabezpečenie	 úveru;	 ob-
medziť	alebo	úplne	zastaviť	čerpanie	úveru;	odstúpiť	od	
zmluvy	alebo	túto	vypovedať...

•	 Pri	odstúpení	od	zmluvy	alebo	inom	ukončení	zmluvy	je	
dlžník	povinný	uhradiť	veriteľovi	do	30	dní	od	odstúpe-
nia celú veriteľom určenú aktuálnu nesplatenú istinu 
úveru, úroky z omeškania, zmluvnú pokutu a prípadné 
iné záväzky... 

•	 Uplatnením	náhrady	škody	sa	dlžník	nezbavuje	prípad-
nej trestnej zodpovednosti  za trestný čin poškodzova-
nia veriteľa, úverový podvod, subvenčný podvod a pod.  	

Zo zmluvy o úvere poskytnutom  
Štátnym fondom rozvoja bývania bytovému domu... 

Bratislava, k.ú. Petržalka, 2013 

Úver alebo trest?

Obraciame sa na Vás s informáciami súvisiacimi so zatep-
lením a obnovou Vašej lodžie, na ktorej naša firma vykoná 
tieto práce: 
•	 zateplenie	EPS/70	mm,	sieťka,	lepidlo	
•	 fasádny	náter
•	 omietka	hrúbka	2	mm
•	 vrstvy	podlahy	–	búranie	pôvodných	vrstiev,	nový	 spá-
dový poter, hydroizolácia, nová dlažba, soklík
Ak súhlasíte	s vykonaním uvedených prác - uvoľnite lod-
žiu,	odstráňte	rôzne	predmety	(sušiaky,	satelit,	kvetináče,	
striešky, klimatizácia.) 
Ak nesúhlasíte	s uvedenými prácami - svojím podpisom 
preberáte	 zodpovednosť	 za	 prípadné	 škody	 spôsobené	
svojím	 konaním,	 ako	 napr.	 zatečenie	 dažďovej	 vody	 do	
fasády, vznik plesní na povrchu vnútorných konštrukcií  
a	pod.	Na	takýto	typ	reklamácie	sa	nebude	vzťahovať	záru-
ka daná dodávateľom zateplenia domu. 
Súhlasím.....  Neúhlasím.....
Meno
byt, podpis 

Z oznámenia stavebnej firmy.... 
doručené vlastníkom bytov bytového domu Lietavská... 

k. ú. Petržalka, september 2013 

Druhý raz lodžie
•	 Druh	systémovej	poruchy:	porucha	vystupujúcich	konštrukcií	
schodiskového	priestoru,	porucha	obvodového	plášťa	zo	spí-
naných pórobetónových dielcov 

•	 Výška	dotácie:	62	000	€
•	 Ak	v	priebehu	výstavby	nastane	stav,	že	stavebné	práce	nie	sú	

realizované podľa projektovej dokumentácie predloženej na 
vydanie	stavebného	povolenia,	môže	Ministerstvo	dopravy,	
výstavby	a	regionálneho	rozvoja	SR	počas	výstavby	zastaviť	
financovanie.	Žiadateľ	je	v	takom	prípade	povinný	vrátiť	po-
skytnutú dotáciu a úroky vypočítané zo základnej úrokovej 
sadzby	Európskej	centrálnej	banky	na	účet	ministerstva.		

Zo Zmluvy o poskytnutí dotácie na odstránenie systémovej 
poruchy bytového domu... k.ú. Petržalka 

Keď sa nenávratna štátna dotácia 
stane - návratnou

Dňa ... 2014 bola vykonaná v zmysle vyhl. 
MV SR č. 121/2002 preventívna protipo-
žiarna prehliadka spoločných priestorov  
a zistilo sa, že na únikovej ceste sa na-
chádzajú rôzne veci, stôl, chladnič-
ka, čo je v rozpore s § 5, písm. b), zák.  
č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi. 
Žiadame vás vypratať veci z dôvodu za-
medzenia trvalej priechodnosti únikovej 
cesty a bezpečnej evakuácie, a to do ter-
mínu 17. 3. 2014. Po uvedenom termíne 
správa bytového domu zabezpečí odvoz 
a likvidáciu všetkých vecí, ktoré sú ulože-
né v rozpore s protipožiarnymi predpismi  
na náklady domu a tieto budú vyúčtova-
né vlastníkom ako nedoplatok v položke 
upratovanie.   

Výzva správcu ... na vchodových dverách 
bytového domu Beňadická č...., 

marec 2014  

Zaprataná úniková cesta

musí tam zostať, bolo to tak 
doteraz... ani hentí v sused-
nom paneláku to nemajú, 
prečo potom my to musíme 
mať... to netreba dodržať, aj 
tak to nik nekontroluje... atď. 
Čo nevedia, nepoznajú, to 
podľa nich neexistuje. Takže 
existuje toho len veľmi málo. 

Kým správca potrebuje do-
držiavať takmer 200  právnych 

a technických noriem, „dvoj-
nohé klimatizačné jednotky“ 
si vystačia s poznaním ničo-
ho. Ale si myslia... Kde sa na 
nich hrabe projektant, statik, 
stavbár, energetik a ďalší od-
borníci. Výsledkom je to, čo 
uverejňujeme. Ani centrálna 
klimatizácia nedokáže toľko, 
čo dokážu „dvojnohé  klimati-
začné jednotky.“ Keďže nie sú 

statické ani upevnené o steny, 
ale mobilné, šíria chlad aj do 
iných priestorov - vchodov, 
schodísk, poschodí panelá-
ku. Sú infekciou. Čo netre-
ba, podľa nich, pri zateplení 
urobiť a neurobiť, kde stav-
bárov nevpustiť - na lodžiu či  
k stúpačkám, komu patrí pa-
nel a kto si čo môže na ňom 
robiť - klimatizácia, satelit, 
kde stačí len 3 cm polystyrénu 
a nie 10 cm, ako určuje pro-
jekt a iné perly ducha. 

Že nerealizovanie prác 
podľa projektu môže zname-
nať stratu úveru, alebo odmiet- 
nutie záruky zhotoviteľom 
na obnovený dom alebo jeho 
časť, problémy s kolaudá- 
ciou, ohrozenie udelenia 
energetického certifikátu, 
keďže dom nespĺňa projekto-
vané energetické parametre, 
to panelákoví mudrlanti zrej-
me nevedia. Jednoducho oni  
a ony nevedia, že nevedia...  

Tak ako: Zatepľujete či za-
chladzujete...? Odpoveď si už 
dá každý panelák sám.

Jar 2014

Nový dom pre dažďovníky
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OPTIKA - Váš optik Peter Svrček
Osuského 44, Bratislava Petržalka 

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

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU   NA OKULIAROVÝ RÁM, 
PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

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

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

TEL.: 0903 191 885

 

na poistenie
 

a domácnosti.mení rýchlo.

 
 úrokom a splátkou  

alfa romeo roadshow 125x160 sk dealer grif.indd   1 14.4.2014   11:42
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svojich vekových kategó-
riách sa rozhodne nestratili. 
Najmladším členom našej 
výpravy bola iba šesťročná 
Kristínka Kováčová, ktorá 
sa postavila na stupne víťa-
zov štyrikrát. Zaujímavos-

ťou je, že na súťaži sa stretli 
dve súrodenecké dvojice 
z nášho klubu a v oboch 
prípadoch dievčatá porazili 
chlapcov v počte získaných 
medailí.                         (šul) 

foto: archív PN

všetkému sme (spolu s ŠK 
Karate Nová Baňa) obsadili 
1. miesto v počte medailí 
a stali sa tak najúspešnej-
šiou výpravou turnaja. Me-
dzi našich najúspešnejších 
pretekárov bezpochyby 
patrili: Adam Musil, Lucia 
Liptáková, Martin Kolčák, 
Simona Kolčáková, Mi-
chael Šulka a Andrea Kle-
mentisová reprezentujúca 
karate klub ŠK Goju Kai 
Bratislava. 

Potešili nás aj výkony 
začiatočníkov, ktorí po 
prvý raz okúsili atmosfé-
ru zahraničnej súťaže a vo 

Počet našich pretakárov 
sa ustálil na dvadsiat-

ke a predstavili sa celkom 
v 58 kategóriách kata v štý-
le GOJURYU a v 3 kategó-
riách športového zápasu – 
kumite. Naši najskúsenejší 
pretekári sa po prvýkrát na 
tejto súťaži zúčatnili aj v zá-
polení v štýle SHITORYU, 
a to v 18 kategóriach. Celko-
vo sme teda bojovali o me-
daily v 79 kategóriách. 

Napriek silnej európskej 
konkurencii získali naši pre-
tekári pre Petržalku 23 zla-
tých, 14 strieborných a 19 
bronzových medailí. K tomu 

Š P O R T

Naši karatisti si podmanili Srbsko  
Po minuloročnom úspechu sa koncom marca naši reprezentanti z karate 
klubu KK Seiken Bratislava zúčastnili na 15. ročníku prestížneho medzinárodneho 
turnaja Super ENPI cup v srbskej Subotici. Stretlo sa  tam približne 1 900 
súťažiach z 13 krajín Európy. 

Petržalka v pohybe
Jubilejným 5. ročníkom pokra-
čoval úspešný projekt Mestskej 
časti Petržalka pod názvom Petr-
žalka v pohybe. Začiatkom apríla 
si zmerali sily žiaci I. stupňa z 
dvanástich základných škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Petr-
žalky a Rusoviec. Na športovom 
zápolení sa zúčastnilo viac ako 
140 prvákov a druhákov. 

V priestoroch športovej haly na 
Proko� evovej ulici vo výbornej 

športovej atmosfére súťažili v pohy-
bových súťažiach a hrách viac ako 
dve hodiny. Radosť z pohybu, detská 
hravosť a prirodzená súťaživosť sú 
spoločnými menovateľmi každého 
podujatia. Učitelia, ktorí žiakov po-
čas celého školského roka pripravo-
vali v krúžkoch pohybovej prípravy, 
boli najväčšími fanúšikmi, ale aj kri-
tikmi. Žiaci dali do zápolenia všetko 
– nadšenie a oduševnenie. Tohto-
ročná Petržalka v pohybe navodila 
atmosféru jari, farieb a slnka. Všetci 
odchádzali dobre naladení s plnou 
náručou krásnych zážitkov, pestro-
farebnými tričkami a aj sladkými 
odmenami, ktoré si určte zaslúžili za 
vynikajúce športové výkony. „Deti 
a šport sú nerozlučne spojené. Úlo-
hou samosprávy je vytvoriť im na 
to podmienky. Preto sme aj v tomto 
roku vyčlenili v rozpočte financie na 
revitalizáciu ďalších ihrísk a špor-
tovísk na Hrobákovej, Gessayovej a 
Medveďovej, ktoré začneme opravo-
vať už tento týždeň,“ dodal Vladimír 
Bajan. 

Pri organizácii podujatia už tradič-
ne spolupracovali a pomáhali hráči 
školského športového klubu BSC 
Bratislava z družstva deviatakov a 
do organizácie podujatia sa už po 
tretíkrát zapojilo aj občianske zdru-
ženie Zober loptu, nie drogy, ktoré 
venovalo každému účastníkovi ve-
selé tričko. Počas prestávky sa žia-
kom predstavila skupina gymnastov 
so švihadlami z Rope Skipping Aca-
demy vedená predsedníčkou Mgr. 
Pavlínou Hadovou.

     (tod)

viek – integroval tobogan 
do budovy a otočil vzducho-
techniku smerom od obyt-
nej časti. Seriózny prístup 
k argumentom a vzájomný 
dialóg obyvateľ – samosprá-
va priniesol pre obe strany 
akceptovateľnú dohodu, 
ktorá tak už v blízkom čase 
prinesie zvýšenie kvality bý-
vania pre všetkých Petržalča-
nov. Celková cena investície 
je 4,2 milióna eur a odo-
vzdaná do užívania by mala 
byť v apríli 2015. „Konanie 
o stavebnom povolení sa 
ešte stále neskončilo. Pevne 
však verím, že tento mesiac 
podpíšeme zmluvu o diele so 
stavebníkom a plaváreň za-
čneme stavať hneď v máji,“ 
spresnil Vladimír Bajan. 

Po tom, čo obchodná spo-

ločnosť Športové zariadenia 
Petržalky získala právoplat-
né územné rozhodnutie, 
vyhlásila výzvu na predkla-
danie ponúk na dodávateľa 
prvej verejnej plavárne spolu 
s podmienkami. Spoločnosť 
Športové zariadenia Petržal-
ky, ktorej založenie odsúhla-
silo miestne zastupiteľstvo 
ešte v roku 2013, je 100 % 
kontrolovaná a vlastnená 
mestskou časťou. V plavárni 
bude k dispozícii 25-metro-
vý plavecký päťdráhový ba-
zén, zážitkový bazén, detský 
bazén a whirlpool pre relax v 
horúcej vode. Denne by sa tu 
mohlo vystriedať priemerne 
zhruba 640 návštevníkov. 
Chýbať nebude ani zázemie 
– saunový svet, soláriá či ob-
čerstvenie.     (red)

Mestská časť Petržalka 
predostrela svoj zámer vy-
budovať verejnú plaváreň 
obyvateľom na verejnej 
prezentácii 13. marca 2013 
v CC Centre za účasti staros-
tu Vladimíra Bajana, pred-
nostu a hlavného architekta. 
Obyvatelia sa obávali najmä 
zníženia počtu parkovacích 
miest a hluku v súvislosti
s prevádzkou plavárne. Na 
základe dokumentácie sa 
však mohli presvedčiť, že po-
čet parkovacích miest je, na-
opak, vyšší a plaváreň nebu-
de prevádzkovať reštauráciu 
ani pohostinstvo, ktoré by 
mohli byť zdrojom hluku. Po 
ďalších stretnutiach starostu 
so zástupcami obyvateľov 
upravil architekt pôvodný 
projekt podľa ich požiada-

Vybudovanie plavárne 
v Petržalke rezonovalo 

v mnohých prísľuboch kan-
didátov na starostov a po-
slancov, pretože obyvatelia 
Petržalky sú tejto myšlienke 
naklonení, čo sa potvrdilo aj 
v nedávno uskutočnenom 
prieskume verejnej mienky. 
Až v tomto volebnom období 
sa však plaváreň dostala me-
dzi prioritné ciele schválené 
zastupiteľstvom a v súčasnos-
ti je už len otázkou dní, kedy 
bude položený jej základný 
kameň. „Petržalka a aj Bra-
tislava si zaslúžia oveľa viac 
plavární, lenže aj táto prvá 
lastovička môže byť vzorom 
a príkladom nielen pre ďal-
šie verejné projekty, ale aj pre 
súkromných investorov,“ po-
vedal Vladimír Bajan. 

Prvá petržalská plaváreň čaká už len 
na stavebné povolenie  
Od verejnej prezentácie zámeru petržalskej samosprávy v marci minulého roku 
postaviť verejnú plaváreň uplynul rok a v súčasnosti čaká spoločnosť Športové 
zariadenia Petržalky už len na stavebné povolenie. Dodávateľom stavby bude spo-
ločnosť Metrostav Slovakia, a. s. Zmluva je už pripravená na podpis.
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