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 PETRŽALSKÉ NOVINY

Zástupca starostu Ján Bučan 

odovzdal cenu víťazom 

Jarnej ceny Petržalky. 

Cenu Petržalských novín odovzdala 

redaktorka Michaela Dobríková 

(druhá zľava).

Kde sa v Petržalke 
najlepšie najeme?

Petržalské noviny 
vyhlasujú súťaž o 

TOP REŠTAURÁCIU 
v Petržalke

Napíšte nám svoje skúsenosti a dô-
vody, prečo je práve vaša obľúbená 

reštaurácia tá najlepšia.
Vyžrebovaný výherca si bude môcť 
vychutnať večeru v TOP reštaurácii 

aj s partnerom.
Píšte nám na adresu: 

sutazimspn@gmail.com

Dostihová sezóna úspešne 
odštartovala

Slnečná druhá aprílová nedeľa vylákala na dostiho-
vé závodisko v Starom háji takmer 4-tisíc divákov, 
zvedavých na začiatok dostihovej sezóny 2015. 

Zvedaví sme boli aj my, či džo-
kej Jaroslav „Čiko“ Brečka v Cene 

Petržalských novín, steeplechase na 
3 600 m o 1 800 eur, zavŕši hetrikom 
víťazstvá z rokov 2013 a 2014. Na 
štart nastúpil so 7-ročným ryšiakom 
valachom Luminatorom, ktorého sám 
trénuje, ako prvý favorit s kurzom 
1,5 : 1. Najväčším súperom mu mal 
byť 11-ročný ryšiak valach Proud 
Boris. Veterán so skvelou minulosťou 
na rovinových dostihoch i na dosti-
hoch cez prútené prekážky, ktorého 
pre džokeja Lukáša Matuského pripra-
vil tréner Jaroslav Hanáček, odskočil  
s kurzom 4 : 1. Proud Boris nakoniec 
po zaujímavom priebehu v dostihoch 

zvíťazil ľahko o 6 dĺžok práve pred 
Luminatorom. Najväčšiu radosť mal 
majiteľ dostihovej stajne MPL Racing 
Miroslav Piskla, do ktorej oba kone 
patria. Na treťom mieste dobehol 

7-ročný tmavý hnedák valach Vive 
Paolo, v sedle s džokejom Martinom 
Cagáňom, reprezentujúci farby staj-
ne Lokotrans Slovakia, pripravova-
ný trénerom Jánom Cagáňom. Ceny 
pre majiteľa víťazného koňa, trénera  
a jazdca odovzdala naša redaktorka 
Michaela Dobríková. 

Pokračovanie na 22. strane 

Komunikácia je  
základom úspechu
Rozprávame sa s poslankyňou  
Ľudmilou Farkašovskou.

strana 5

Sama sa nezašpinila, 
sama sa nevyčistí
Opäť budeme upratovať Petržalku.  

strana 8



2 • 17. 4. 2015 PETRŽALSKÉ NOVINY
S P O L O Č N O S Ť

 

V aprílovej on-line diskusii 
odzneli aj tieto témy:

Vlani ste sľúbili, že na ihrisku na Budatínskej 

41 pribudne pružinový psík, dočkáme sa ho? 

A chcem sa ešte opýtať, či niekto aj kontrolu-

je toto ihrisko, myslím údržbu a doplnenie 

pieskoviska. Pretože si s ostatnými mamič-

kami myslíme, že o naše ihrisko nie je tak po-

starané ako o okolité ihriská.              Patrícia

Starosta: Na detskom ihrisku na Budatínskej 
41 osadíme sľúbeného pružinového koníka  
v priebehu tohto mesiaca. Koncom roka sme 
ho nemohli osadiť z dôvodu zlého počasia  
a iných plánovaných prác. Starostlivosť o verej-
né detské ihriská je zverená Miestnemu pod-
niku verejnoprospešných služieb, ten zabezpe-
čuje údržbu ihrísk, ako aj výmenu piesku. Práve 
piesok bude miestny podnik vymieňať v druhej 
polovici tohto mesiaca a počas mája.
Na marcovom stretnutí s poslancami sa 

nenašla podpora na parkovacie miesta na 

Röntgenovej. Kde mám podľa vás parkovať?

Andrej

Starosta: Z postoja niektorých poslancov som 
sklamaný, nielen preto, že investor zapracoval 
všetky pripomienky, ktoré vzniesli či už oby-
vatelia, alebo aj poslanci, a podľa nich znížil a 
upravil celý projekt, ale aj preto, lebo sa povýšil 
skupinový záujem nad záujem verejný. Investor 
ponúkol obyvateľom dotknutej lokality 150 
parkovacích miest nonstop a zadarmo. Oni to 
odmietajú. Pre mňa je to naozaj v stále sa zhor-
šujúcej situácii v statickej doprave nepochopi-
teľné. Táto otázka určite nie je úplne uzavretá, 
očakávam, že poslanci, ktorí sa v nej angažovali, 
sa tak, ako to deklarovali, stretnú  s obyvateľ-
mi oboch názorových skupín, teda aj s tými, 
ktorí sú za aj s tými ktorí sú proti a s nejakým 
riešením prídu. Očakávať však, že niečo iné ako 
parkovacie domy a parkovacia politika, ktorú 
pripravujeme situácii, pomôže z dlhodobého 
pohľadu, je nemysliteľné.
Zachytila som, že ste boli jediným mestským 

poslancom, ktorý nehlasoval za rozpočet 

mesta, môžem sa opýtať, prečo?              Mirka

Starosta:

Som presvedčený, že výrazne sa charakter roz-
počtu od času, keď ho aj iní poslanci kritizovali, 
nezmenil. Nie sú pokryté zásadné otázky 6nan-
covania dopravného podniku. A navyše zostala 
nezodpovedaná moja zásadná otázka na výšku 
dlhu v hlavnom meste a jeho štruktúru vráta-
ne jednotlivých mestských podnikov. Čo sa 
ukazuje ako vážny politický problém, je, že ani 
niektorým mestským poslancom, zvolených za 
Petržalku, neprekáža, že sa Petržalčania v rámci 
tzv. solidarity skladajú na fungovanie úradov 
malých mestských častí, ako je Lamač, Devín, 
Jarovce, Čunovo a pod. Miesto toho, aby sme 
z týchto peňazí mohli platiť opravy terás, chod-
níkov alebo zabezpečovať iné dôležité vecí Pe-
tržalčanov, ako je čistota. Pritom ide o viac ako 
700 000 eur ročne.

(upr)

Pýtali ste sa starostu

Zdá sa, že dodržanie termínu vzali naozaj vážne. 
Kým pre väčšinu Slovákov znamenali veľkonočné 
sviatky oddych od práce, robotníci na bratislavskom 
Starom moste sa nezastavili ani teraz.

Makali 
aj na Veľký piatok 

Sami sme sa presved-
čili, že to tak bolo. 

Počas sviatkov si vydýchli 
akurát jeden jediný deň. 
Práce na moste meškajú 
10 týždňov, takže všetci 
sa snažia tento sklz do-
hnať. Predpokladaný ter-
mín ukončenia výstavby 
Starého mosta je podľa 

nového harmonogramu 
15. december. Aj preto 
teraz na stavbe pracujú v 
troch zmenách. Pracova-
li aj cez sviatky. Hoci bol 
Veľký piatok, keď sa podľa 
tradícií nemá nič robiť so 
zemou, na stavbe Starého 
mosta robotníci usilovne 
pracovali.  

Oddych 
len v pondelok  

Na stavenisku mosta 
sme sa boli pozrieť. Zo 
stavby sa ozýval škripot 
kolies a panoval tam čulý 
pracovný ruch. Bolo evi-
dentné, že na pracovisku 
za plotom, kam je zákaz 
vstupu, sa práce nezastavi-

li ani cez sviatočné dni. Ro-
botníci pracovali na stavbe 
na strane mestskej časti 
Petržalka aj v okolí piliera, 
ktorý bude konštrukciu 
Starého mosta podopie-
rať z vĺn Dunaja. Podobne 
to bude i v ďalších dňoch. 
„Budeme pracovať celé ví-
kendy,“ potvrdili nám na 
stavbe.

Ostáva len dúfať, že ten 
posledný termín výstav- 
by naozaj dodržia a kon-
com roka už bude po zre-
konštruovanom Starom 
moste jazdiť túžobne oča-
kávaná električka.  

(mab)  

foto: Miro Košírer

Práce na Starom moste sa nezastavili ani cez sviatky  

Tenista Martin Kližan, 
velikán slovenského 

hereckého umenia Ladi-
slav Chudík, dirigentka 
Bratislavského chlapčen-
ského zboru Magdaléna 
Rovňáková či olympijskí 
víťazi bratia Hochschor-
nerovci, alebo básnik a 
textár Kamil Peteraj. Ale-
bo ikona Radošinského 
naivného divadla Stano 
Štepka. Všetkých spája 
jedno, sú osobnosťami Pe-
tržalky a práve teraz dáva 
mestská časť širokej verej-
nosti možnosť navrhovať 
osobnosti Petržalky na rok 
2015. 

Návrhy môžu pred-
kladať neziskové združe-
nia, organizácie, verejné 
či vzdelávacie inštitúcie, 
občianske spolky, ale aj 
samotní Petržalčania, a to 
do 30. apríla 2015. Návrh 
musí obsahovať: meno a 
priezvisko predkladateľa 
a jeho kontaktné údaje 

(telefonický, mailový), na- 
vrhovanú osobnosť, adre-
su, telefonický a mailový 
kontakt a krátku charakte-
ristiku navrhovanej osob-
nosti – v čom vidí navr-
hovateľ jej osobitný prínos 
pre rozvoj každodenného 
života v Petržalke, alebo 
čím výnimočným sa pri-
činila o rozvoj mestskej 
časti. Návrhy je možné 
zasielať v písomnej forme 
poštou na adresu Miest-
neho úradu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, odd. 
školstva, kultúry a športu, 
Kutlíkova 17, 852 14 Bra-
tislava, doručiť osobne do 
podateľne miestneho úra-
du alebo poslať elektro-
nicky na sona.kyselova@
petrzalka.sk.

Oceňovanie osobnos-
tí Petržalky patrí medzi 
tradičné podujatia pe-
tržalského festivalu Dni 
Petržalky, ktorý bude pre-
biehať od mája a jeho sú-

časťou budú mnohé rôzne 
celospoločenské, kultúrne, 
charitatívne i športové po-
dujatia určené pre všetky 
vekové kategórie obyva-
teľov Petržalky a jej ná-
vštevníkov. 

Záverečný galaprogram 
sa uskutoční v sobotu  

13. júna 2015 v areáli Zá-
vodiska, š. p.

Ocenenie tých, ktorí 
prispeli k rozvoju mestskej 
časti a natrvalo sa zapísali 
do jej histórie pripravu-
je petržalská samospráva  
v rámci Dní Petržalky od 
roku 1998. Toto prestížne 
ocenenie si dosiaľ prevzalo 
103 osobností.             (tod)

 
Výzva na predkladanie projektov

Program „Naučiť lepšie, odmeniť viac“ schválili poslanci  

na marcovom zasadnutí. Cieľom programu je %nančne motivovať  

a podporiť pedagógov pôsobiacich na základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Petržalka  

k zavádzaniu a uplatňovaniu inovatívnych projektov vo výučbe. 

Mestská časť Bratislava–Petržalka

vyzýva

všetkých pedagógov základných škôl v jej zriaďo-

vateľskej pôsobnosti na predkladanie projektov 

do programu Naučiť lepšie, odmeniť viac.

Vytlačený projekt doručí uchádzač v zalepenej obálke 

označenej názvom programu do podateľne úradu na 

Kutlíkovej ulici do 30. mája 2015. 

Viac informácií na Oddelení školstva, kultúry 

a športu a na stránke www.petrzalka.sk

Navrhnite Osobnosť Petržalky 
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Keď ho z Materskej školy na 
Iľjušinovej ulici pozvali, 

aby prišiel na ich každoročný 
Modrý deň, vedel, že v centre 
pozornosti budú práve autis-
tické deti z integrovaných tried. 
Čakal prednášku, aký význam 
má Svetový deň povedomia 
o autizme, čo toto ochorenie 
prináša a ako sa s ním peda-
gógovia i deti v tejto materskej 
škole vyrovnávajú. Čo určite 
nečakal, bola škôlka plná detí 
spievajúcich a tancujúcich so 
skutočným nasadením na jeho 
pieseň Denisa.
 
Miro Žbirka: „Hoci som neve-
del, do čoho presne idem, riskol 
som to a musím povedať, že 
tento deň považujem za správ-
ne naštartovaný. Pesničku 
Deny som takto nikdy nepočul 
a nevidel. A človek sa začne 
zamýšľať na mnohými vecami, 
keď vidí, ako ju spievajú deti, 
ktoré ešte neboli na svete, keď 
som ju skladal. Komu by vtedy 
napadlo, že ju raz budem po-
čuť z úst týchto úžasných detí. 
Som v tejto škôlke prvýkrát, ale 
čo som videl, ma presvedčilo, 
že to nie je naposledy a viem si 
predstaviť ďalšiu spoluprácu.“

Okrem Mekyho Žbirku a 
jeho manželky Katky prijali 

pozvanie aj starosta Vladimír 
Bajan, prednosta Miroslav 
Štefánik, vedúca Oddelenia 
školstva, kultúry a športu MÚ 
Veronika Redechová a riaditeľ 
ZŠ Tupolevova Miroslav Ci-
sár. A prečo je vlastne Modrý 
deň v MŠ Iľjušinova taký vý-
znamný?

Riaditeľka Mária Králiková: 
„Modrá stužka je symbolom 
Svetového dňa povedomia 
o autizme. My všetci - deti, 
zamestnanci, ale aj rodičia 
detí, ktoré navštevujú našu 
MŠ, cítime potrebu podpo-
riť Modrým dňom integráciu 
detí s autizmom, pretože ta-
kýchto detí stále pribúda. MŠ 
pre deti s autizmom na celom 
Slovensku absentujú, je ich 
doslova len zopár. Aj preto sa 
tešíme, že mestská časť Petr-
žalka, ako zriaďovateľ našej 
MŠ, už niekoľko rokov pod-
poruje integrovanú výučbu. 
Prevádzkovanie špeciálnych 
tried je v porovnaní s bežnými 
triedami finančne náročnejšie. 
Niektorí naši rodičia si neu-
vedomujú, aké majú šťastie, 
že o ich dieťa s autizmom je 
odborne postarané. Takmer 
denne ma kontaktujú rodi-
čia z iných krajov, ktorí majú 

Deny, tu na dlani mám vzducholoď, na zázračný výlet ňou poď -  
to sa asi Mirovi „Mekymu“ Žbirkovi často nestáva, aby ho zavolali, 
nie aby spieval, ale počúval.

rili deti spontánne pohybom. 
Dieťa s autizmom potrebuje 
vizualizáciu (obrázky) obsahu 
piesne. Spoločne zvládli pieseň 
na výbornú – bolo to veľmi 
dojímavé vystúpenie. Spoloč-
ný život v MŠ, akceptáciu a 
empatiu k deťom s autizmom 
naše deti zobrazili aj výtvar-
ne – odtláčaním rúk vytvorili 
jedno veľké modré srdce, ktoré 
nám Meky Žbirka a starosta 
Vladimír Bajan pokrstili. Celý 
deň sa niesol v duchu hudby 
a hier, keďže všetky deti bez 
rozdielu spontánne prejavu-
jú emócie a radosť práve pri 
spoločných hrách, tancovaní, 
spievaní, športovaní. Okrem 
detí z našej MŠ sme pozvali aj 
deti z ďalších šiestich petržal-
ských MŠ a žiakov prvých roč-
níkov ZŠ Tupolevova. Súťažili 
na kolobežkách, prekážkovej 
dráhe, v skokoch vo vreciach, 
na fit loptách a chodúľoch, 
prekážkovej dráhe s fúrikom, 
v hode loptičkou, ale zaradili 
sme aj spoločné pohybové akti-
vity s XBOXOM. Víťazmi boli 
všetky deti, ktoré sme odmenili 

zlatou medailou a diplomom. 
Na záver si detičky zamaškrtili 
na chutnej modrej torte. Veľmi 
sa teším, že všetci zamestnanci 
našej MŠ - pedagógovia, upra-
tovačky, kuchárky, vedúca ŠJ, 
vynaložili obrovské úsilie, aby 
umožnili deťom prežiť radost-
né chvíle. Všetkým patrí moje 
veľké ďakujem.“

Na školskom dvore ZŠ Tu-
polevova M. Králiková spolu  
s V. Bajanom spoločne vypus- 
tli do sveta modré balóniky  
s odkazom Sme iní, sme vaši, 
ktorý symbolizuje, že v MŠ 
iľjušinova je integrácia úplne 
prirodzená a hoci deti nie sú 
rovnaké a každé je individu-
alitou, medzi sebou v hre ani 
inde rozdiely nerobia. Balóny 
vyleteli z rúk starostu, ktorý 
podľa vlastných slov prácu tej-
to MŠ dobre pozná. 

integrované špeciálne triedy 
pre deti s poruchou autistic-
kého spektra. Výchova a vzde-
lávanie detí v takejto triede sa 
diametrálne líši od postupov v 
bežnej triede materskej školy. 
Už druhý rok s veľkým úspe-
chom aplikujú aj obrátenú 
formu integrácie – inklúziu. 
To znamená, že deti bežnej 
triedy sa priamo zúčastňujú 
na výučbe s deťmi v špeciálnej 
triede na vopred dohodnutý 
čas. Integrovaná výchova a 
vzdelávanie je prínosom pre 
obidve skupiny – jedna sa učí 
pomáhať slabším kamarátom 
prejaviť empatiu a druhá sa 
učí ako začať sociálny kontakt 
a sociálnu interakciu, komu-
nikovať, športovať, spoločne 
sa hrať.

Michaela Dobríková

foto: autorka

Vladimír Bajan: „Činnosť pani 
Králikovej a jej skvelého peda-
gogického kolektívu poznám 
ako starosta už dlhé roky a 
viem, že dávno presahuje rá-
mec Petržalky aj Bratislavy. 
Prišiel som, aby som vyjadril 
morálnu podporu ich nedoce-
nenej práci. A cítim povinnosť 
poďakovať sa im aj rodičom, 
ktorí veria tejto materskej škole 
a jej pedagógom a s nádejou do 
nej dávajú deti. Kiežby takých-
to pedagogických zborov bolo 
čo najviac a kiežby sme vedeli 
zrušiť predsudky v spoločnosti 
nielen počas Modrého dňa, ale 
v každodennom živote si vedeli 
povedať, že naozaj všetky deti 
sú naše.“

Kvality MŠ iľjušinova po-
tvrdzuje aj to, že v tomto roku 
si už po druhýkrát prevzala 
titul najúspešnejšia materská 
škola. A zároveň Helena Va-
lentíková, ktorá je už 20 ro-
kov zástupkyňou riaditeľky, 
získala ocenenie Učiteľ roka 
2014. Materskú školu v tomto 
školskom roku navštevuje 240 
detí. Z dvanástich tried sú dve 

Najlepšia 
petržalská 
škôlka opäť celá 
v modrom 

bezvýchodiskový stav – ne-
majú možnosť umiestniť dieťa  
s autizmom do materskej školy.  
A pritom je všeobecne známe, 
že jediným liekom na autizmus 
je špecializovaná výučba. 
Modrým dňom chceme odká-
zať širokej verejnosti, že dieťa 
s autizmom je vzdelávateľné, 
že špecializovanou výučbou 
im pomáhame zlepšiť kvalitu 
života a sociálnu integráciu do 
spoločnosti.“

Modrý deň u vás nebol  
o prednáškach a dlhých re-
čiach, čo ste teda pre deti a 
hostí pripravili?
„Učiteľky sa s deťmi na sláv-
nostný deň dôkladne pripravi-
li: nacvičili si pieseň Denysa a 
jej autor Meky Žbirka nás pri-
šiel osobne podporiť aj s man-
želkou. Náladu piesne vyjad-
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Inzercia

OPRAVA OBUVI Znievska 19
– od garáží. PO-PIA: od 13:00 – 
18:00 h. 

Pozývame vás. na hodiny 
PILATESU na Vígľašskej 3. 
Každú stredu od 9. h do 10. h. 
Viac info na 
www.kajangym.sk. 
Tešíme sa na vás. 

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

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

GLAZÚROVANIE VANÍ. 

Tel.: 0905 983 602

Spracujem účtovníctvo. 
EKONOMING. 

Tel: 0905 643 445

Prijmeme upratovačky. 
Tel.: 02/6353 2146

Súkromná ZUBNÁ AMBU-

LANCIA. Zdravotné stredisko, 
Rovniankova 1, MUDr. Vlasta 
Áčová, tel.: 0905 220 057

SIBÍRSKE ZDRAVIE v Pe-
tržalke - unikátne prírodné 
produkty zo silných sibírskych 
bylín nájdete v Detoxcentre 
Petržalka. Kontakt: 0905534995

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka 

11. apríla 

Viktor Jesenák – Mgr. Lenka Sýkorová
Branislav Hodoši - Jana Babincová 
Miloš Gálik – Jana Bučeková
Erik Neuwirth – Andrea Máleková
Martin Hrabko – Bc. Lucia Fratričová
Peter Poszert-Schwarz – Mgr. Tímea Kamenárová
Roman Lastivka – Mgr. Tatiana Dvoranová

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček

Osuského 44, Bratislava Petržalka
 

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

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU NA OKULIAROVÝ RÁM, 
PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

Fitnessland, Rovniankova 15
www.  tness-land.sk 

Kombináciou infračerveného žiarenia 

a pohybu dochádza k rýchlejšiemu úbytku tukových 

zásob v tele. 30 minút tréningu na prístroji 

SUN 400XL sa vyrovná behu na 30 km. Infračervené 

žiarenie napomáha tiež k ošetreniu pokožky.

objednávky na tel. č.: 0915525462

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 17€

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

NA ANTOLSKEJ 4 V BRATISLAVE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

Tešíme sa na vaše 

podnety, 
návrhy, reakcie

email: 

petrzalskenoviny@gmail.com
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paralyzovala Bratislavu 

S A M O S P R ÁVA

„Však ste vy tá pani z Markízy?” Túto otázku dostáva  
Ľudmila Farkašovská ešte stále, hoci už veľmi dlho ju na 
televíznej obrazovke vídať iba sporadicky a v úplne opač- 
nej úlohe - nie ako moderátorku, ale ako respondenta.  
Čas totiž tak neuveriteľne letí, že už je to takmer desať 
rokov, čo sa po vyše 20 rokoch práce v televízii a rozhlase 
neplánovane ocitla, ako sama vraví, na druhej strane  
barikády a z redaktorky sa stala komunálna politička.

Komunikácia
je základom úspechu

Mestská časť Petržalka vypláca 

dotáciu na desiatu a obed  

v materských a základných 

školách. Jedná sa o štátnu dávku, 

ktorá vlani smerovala k takmer 

550 deťom v celkovej výške viac 

ako 10 000 eur.

Nárok na dotáciu vzniká dieťaťu 
vtedy, ak je rodič poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi alebo príjem 
rodiny nedosahuje výšku životného 
minima. O dotáciu je potrebné poži-
adať na miestnom úrade, a to vyplne-
ním predpísaného tlačiva. V prípade, 
že rodič požaduje dotáciu, ale nepo-
berá dávku v hmotnej núdzi, musí  
k žiadosti vydokladovať výšku príjmu 
za ostatných 6 mesiacov. Do príjmu 
sa započítavajú všetky príjmy rodiny 
vrátane prídavkov na dieťa, výživné  
a aj brigádnická činnosť. 

Maximálna výška dotácie je 1 euro 
na deň. Aktuálne prispieva samosprá-
va žiakovi I. stupňa základnej školy 
0,95 eura na obed a žiakovi II. stupňa 
základnej školy prispieva na obed 
čiastkou 1 euro. Dieťaťu v materskej 
škole prispieva na desiatu 0,28 eura-
mi a na obed 0,68 eurami, teda výška 
celodennej dotácie je 0,96 eura. Od  
1. septembra 2015 sa mení stravná 
jednotka, a preto všetkým deťom 
bude prispievať jedno euro, rodič 
pre dieťa v MŠ bude denne doplácať  
2 centy, na I. stupni ZŠ 1 cent a II. 
stupni 9 centov denne.

„Dotácia je poskytovaná deťom, 
ktoré navštevujú materské a základné 
školy na území mestskej časti, ktorých 
je naša MČ zriaďovateľom, pre Špeci-
álnu základnú školu na Žehrianskej 
ulici a pre Základnú školu internátnu 
na Vlasteneckom námestí, a preto 
nezohráva úlohu adresa trvalého 
bydliska žiadateľa,“ pripomína staros-
ta Vladimír Bajan, ktorý zdôrazňuje, že 
snahou mestskej časti je využívať kaž-
dú formu a spôsob pomoci ľuďom  
v zložitej životnej situácii. 

Kým o takúto pomoc v minulom 
roku požiadalo asi 130 rodičov, v roku 
2013 to bolo cca 160 rodičov. Úbytok 
žiadateľov podľa nás spôsobilo zasta-
venie vyplácania dávky v hmotnej 
núdzi v zmysle novelizácie zákona, 
ktorá sa týkala možnosti odpracova-
nia tejto dávky. Je potrebné, aby nám 
žiadosti o dotáciu doručili žiadatelia 
osobne na Oddelenie sociálnych vecí 
petržalského miestneho úradu na  
5. poschodie.

 (tod) 

Samospráva 
podporuje sociálne 
ohrozené deti 

Ako si spomínate na začiat-
ky svojho poslancovania?

 Myslím, že v prvej chvíli, 
keď ma koncom roku 2005 
pre mňa prekvapujúco vy-
sokým počtom hlasov zvolili 
za Petržalku do VÚC, som si 
celkom neuvedomovala, že sa 
začína písať celkom nová ka-
pitola môjho života. Že sa do 
médií už asi nikdy nevrátim, 
lebo objavím celkom nový, 
dovtedy nepoznaný svet ko-
munálnej politiky, ktorý ma 
do seba vtiahne na celé dlhé 
roky. Ako redaktorka som 
sa v tunajších médiách, ale 
aj počas môjho takmer šesť-
ročného pôsobenia v BBC 
v Londýne, venovala zväčša 
takzvanej vysokej politike, 
predovšetkým zahraničnej. 
Hoci pár rokov som robila 
aj publicistiku, riešila som 
problémy ľudí len z opačnej 
strany, preto mi bola komu-
nálna politika blízka. Bolo 
však potrebné do nej vniknúť 
hlbšie, naštudovať si kom-
petencie a procesy – a pre-
dovšetkým si zvyknúť na to, 
že kým práca v médiách bola 
rýchla a dynamická, v komu-
nále plynie čas celkom inak, 
na výsledok si niekedy treba 
počkať aj roky.
Ako sa počas vašich po-
slaneckých období menila 
samospráva, poslanci a ich 
vzťah k správe vecí verej-
ných?

 Veľmi výrazne k lepšiemu 
sa zmenila komunikácia, a to 
aj medzi samotnými poslan-
cami, aj vo vzťahu k verejnos-

ti. Tam vidím najväčší posun. 
Jednotlivé poslanecké kluby, 
aj samotní poslanci, boli pred 
tými deviatimi rokmi oveľa 
uzavretejší. Pritom komuni-
kácia je základom úspechu. 
Bez toho, aby sme sa spolu 
otvorene rozprávali, sa veci 
ťažko posúvajú dopredu. 
Dnes je to o dosť iné, s kole-
gami z rôznych politických 
strán komunikujeme doslo-
va od prvého dňa, stranícke 
tričká sme dali bokom –  
v komunálnej politike to tak 
musí byť, v tom je iná ako-
veľká politika - vieme si veci 
vysvetliť aj mimo poslanec-
kých lavíc a myslím, že sa vo 
väčšine prípadov dokážeme 
celkom rýchlo dohodnúť tak, 
aby to bolo dobré pre Petr-
žalčanov. Možno je to tak 
trochu aj vďaka tomu, že ešte 
nikdy nebolo v zastupiteľstve 
toľko nestraníkov a nezávis-
lých, aj keď všetci sme orga-
nizovaní v kluboch.
A čo komunikácia s obča-
nom, ktorej ste sa tiež dotkli 
a ktorá sa rovnako podľa 
vás zmenila k lepšiemu?

 A to zásluhou oboch 
strán. Samospráva sa viac 
otvorila, stransparentnila 
a občania sú vnímavejší  
a aktívnejší, čo ma veľmi teší. 
Človek nemôže byť všade  
a vedieť všetko, preto po-
máha, keď nás na niektoré 
veci upozornia občania.  
A oni to veru robia radi  
a stále viac. Majú už skrátka 
pocit, že sa ich to týka, pre-
stávajú byť apatickí, keď ich 

niečo nahnevá, nestačí im 
len sa posťažovať susedovi, 
už vedia, že na to majú svo-
jich poslancov. A patrične to 
aj využívajú - zdvihnú mobil 
alebo napíšu mail. Toľko 
mailov, koľko mi prišlo od 
posledných volieb, čo je len 
necelých 5 mesiacov, som 
v prvom volebnom obdo-
bí nedostala za celé štyri 
roky…
Čomu ste sa ako poslanky-
ňa venovali vy a na čo ste 
obzvlášť hrdá? A čo zas po-
važujete za svoju najväčšiu 
poslaneckú prehru? 

 Ako členka komisie život-
ného prostredia a verejného 
poriadku v Petržalke sa sna-
žím riešiť dlhodobý problém 
kontajnerových stojísk, kto-
rých nám ešte stále chýba 
niekoľko desiatok. Veľmi mi 
pritom pomáha, že popri po-
slancovaní v Petržalke som aj 
poslankyňou v meste, lebo 
tak môžem urýchliť proces 
prenájmu zväčša mestských 
pozemkov, ktorý je nevy-
hnutným predpokladom pri 
budovaní nových, aj rekon-
štrukcii starých kontajnerísk. 
Ten proces sa celkom dobre 
rozbehol, no do mestského 
zastupiteľstva, dostávame  
materiál vždy, až keď sa na-
zbiera viac takých žiadostí. 
Preto som požiadala, aby sme 
ich dostávali aj jednotlivo, aby 
to šlo rýchlejšie. Veľmi ma 
teší, že sa mi podarilo presa-
diť obnovu štyroch zastávok 
MHD – troch na Lietavskej 
a jednej na Budatínskej –  

a tiež projekt parkoviska na 
obratisku autobusov na Ho-
líčskej, ktorý sa dostal aj do 
rozpočtu hlavného mesta.  
A prehra? Zatiaľ som nemala 
pocit vyslovenej prehry, vní-
mam to skôr tak, že niektoré 
veci si len vyžadujú viac času a 
úsilia na to, aby boli dotiahnu-
té do zdarného konca.
Nespomenuli ste jednu zo 
svojich najzaujímavejších 
dlhotrvajúcich poslaneckých 
aktivít – veď už deviaty rok 
v Petržalke sobášite a vítate 
nových Petržalčankov…

 No vidíte, aj to je poslanec-
ká práca. Hoci ja to vôbec ne-
vnímam ako prácu. Je to moja 
príjemná služba Petržalča-
nom. A máte pravdu, že naj-
krajšia. Robím to rada a verím, 
že to aj vidno.
Isto ste za tie roky zažili  
v obradnej sieni aj nejaké ve-
selé príhody…

 Veselo je najmä na uvíta-
niach, keď sa naraz rozplače 
päť bábätiek a po miestnosti 
pobehujú ich starší súroden-
ci. Ale ja som už vytrénova-
ná, vždy si nejako poradím 
(úsmev). Veď tých detičiek 
som už privítala hádam aj ti-
síc. A zosobášila možno 1 300 
párov. Hoci minule mi veru 
nebolo všetko jedno, keď som 
pred sebou zbadala ženícha  
s rozopnutým rázporkom… 
aj to sa môže stať. Našťastie si 
ho po chvíli zapol. Alebo keď 
nám počas sobáša odpadla 
svedkyňa a museli sme volať 
záchranku. Silvia Vnenková

foto: archív ĽF
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Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali 

Skúsení praktickí lekári pre dospelých s dlhoročnou praxou

Ordinujeme 12 hodín denne v pracovných dňoch 8.00 - 20.00 hod

Vyšetrenia bez čakania, objednávanie na presný čas zadarmo 

Neplatíte nič naviac – vyšetrenia sú hradené 

z vášho verejného zdravotného poistenia

Zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami 

02/6224 0154    www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

Vyšetrenia 

bez čakania

bez poplatku

Prijímame nových pacientov.

Pridajte sa ku viac ako 4 000 spokojným pacientom!

Počet pacientov v ambulancii je limitovaný! 

Vybavíme prenos zdravotnej dokumentácie

a komunikáciu s doterajším lekárom a poisťovňou.

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

Naša škola už 8 rokov pracuje v medzinárod-
nom projekte Zelená škola. Sme držiteľmi 
2 medzinárodných certifi kátov. Aj v tomto 
školskom roku sme plnili veľa náročných úloh, 
zameraných hlavne na dopravu a ovzdušie.

 Naša škola je „zelená“

ňazí, ktoré sme dostali za zber 
papiera a plastových fl iaš. Na 
vyučovanie dopravnej výcho-
vy sme zriadili novú učebňu 
Semafórik. Túto učebňu sme 
vytvorili z materiálu, ktorý 
bol určený do odpadu. Veľmi 
nám pomohli rodičia a starí 
rodičia, ktorí nám nosili staré 
pokrievky z hrncov. Šikovné 
deti ich premenili na doprav-
né značky. Veľa vedomostí 
o bezpečnej jazde na bicykli, 

dodržiavaní pravidiel na ces-
te sme získali na prednáškach 
a praktických cvičeniach 
s mestskou políciou, s ktorou 
často spolupracujeme.

Stále hľadáme nové možnos-
ti, ako chránit prírodu a lepšie 
sa o ňu starať. Chceme byť 
príkladom pre iné deti a verí-
me, že nás bude stále viac.

Za Zelenú školu: 
Lukas Gríger 

a Peter Šinko, 6. A

Jedným z našich najväčších 
úspechov je vytvorenie 

„zóny bez áut“ pred hlavným 
vstupom do budovy školy. De-
ti už nedýchajú smog z áut, 
ktoré tu dovtedy parkovali, 
a cítia sa bezpečnejšie. Niekto-
ré deti sa rozhodli, že do školy 
ich nebudu voziť rodičia au-
tom, ale prídu na bicykli. Aj 
takto chceme chrániť prírodu. 
V apríli nám pribudnú stojany 
na bicykle. Zakúpime ich z pe-

Koncom minulého roku 
Bratislavský samosprávny kraj 
na základe iniciatívy poslanca 
Eduarda Demela prijal úver 
vo výške 5 miliónov eur od 
Európskej banky pre obnovu 

a rozvoj. Peniaze budú použité na rekon-
štrukciu 7 stredných škôl a 3 budov DDS.

„Rekonštrukcie by sa mali začať najneskôr 1. júna,“ uviedol 
Eduard Demel, poslanec Bratislavského samosprávneho kraja. 
Vďaka tejto investícii dôjde k značným úsporám energií. Vy-
menia okná, zateplia obvodové plášte a vyregulujú kúrenie. Aj 
napriek legislatívnym zmenám vo 0 nancovaní samosprávnych 
krajov na Slovensku, bude BSK čerpať 0 nančné prostriedky z 
programu MunSEFF. 
Každý objekt musí po rekonštrukcii vykázať viac ako 30 % ener-
getickú úsporu. Potvrdia ju audity, ktorých náklady bude zná-
šať Európska banka pre obnovu a rozvoj. Po úspešnej realizácii 
získa kraj nenávratný grant vo výške 750 000 €. 
Do zoznamu siedmich stredných škôl sa dostala aj SPŠE na 
Hálovej ulici.

Europeniaze aj pre Hálovu

Ponúkame Vám:

Záleží nám na tom, 
aby ste mali LACNÉ 

a zároveň DOBRÉ okuliare.

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

tel: 02/62 31 72 22
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Rezidencia Draždiak   

0918 63 63 63

Unikátne bývanie 

na brehu jazera
...pár krokov k jazeru, do 

lesa alebo na hrádzu.

Rezidencia 
Draždiak

www.RezidenciaDrazdiak.sk

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

SSSS TTTTT UUUUUU DDDDDD IIIIIII OOOOOOOO  BBBBBBBB EEEEEEEEEE LLLLLLLLLL LLLLLLLLLL AAAAAAAAAAAA NNNNNNNNNNNN IIIIIIIIIIIII
Rovniankova 4 (terasa za DK Zrkadlový háj)

Otvorené:

Po - Pi

9.00 - 19.00 h

Sobota

8.00 - 13.00 h

iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka  0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

3D mihalnice .............................................................................................50 €

Permanentný make-up obočia ...........................................................83 €

Objednávky: 

Ľubka 0907 556 758

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

ŠIROKÝ SORTIMENT 
OKULIAROVÝCH RÁMOV 
AJ PRE DETI (AJ SILIKÓNOVÉ)

Značkový tovar za AKCIOVÉ CENY.

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

Zľavy od 10 – 60 %.

AKCIA   na multifokálne 

okuliarové šošovky:

- 20 %, - 50 %, a  jeden pár zadarmo 

(VARILUX) – pri zakúpení okuliarov.

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

www.optikavion.sk

e-mail: prominent@chello.sk

po chorobe, úraze a pod.

Informácie a objednávanie
tel. č.: 6224 5607

e-mail: info@harris.sk 

MOBILIZÁCIA 
IMOBILNÝCH, 

LEŽIACICH NA LÔŽKU 

www.harris.sk

Kultúrne zariadenia 
Petržalky vyhlasujú ďalší 
ročník Súťažnej prehliad-
ky amatérskych hudob-
ných skupín – 25. apríla 
od 8.30 h v DK Lúky, 
vstup je voľný. Jej víťaz 
vystúpi v Galaprograme 
14. ročníka Dní Petržal-
ky. Zúčastniť sa môžu 
hudobné kapely aj sóloví 
interpreti.

Víťaz vystúpi na Dňoch Pe-

tržalky (13. 6.) a rozhodne 

o ňom rozhodne porota na 

základe kritérií - autorstvo, 

interpretácia a originálny 

prístup k týmto faktorom. 

Texty v slovenskom jazyku 

sú výhodou, no nie pod-

mienkou, zároveň nie je 

súťažná prehliadka štýlovo 

vyhranená. Zúčastniť sa 

však môžu iba kapely a in-

terpreti, ktorí ešte nevydali 

album. Pre veľký záujem 

budú uprednostnení hu-

dobníci pôsobiaci na území 

Petržalky. Prihlásiť sa môže-

te do 20. apríla. Prihlášku a 

informácie o technickom 

zabezpečení nájdete na 

www.kzp.sk.
(upr)

Začnite kariéru 
na Dňoch Petržalky!

PROSÍM O POMOC! 
Siedmeho apríla asi o 9.30h nám na Fedinovej ulici uletel žako kongo. 
Ak by ho niekto videl, prosím, kontaktujte ma. Odmena pre nálezcu istá! 

ĎAKUJEM
Kontakt: 0902 630 926, 0904 853 835 (Naposledy bol videný na Znievskej ul. 11, na 10. poschodí)

Vodné filtre Nerezové fľaše w w w.kvalitavody.sk
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vodnej hladiny z člna poskytne 
Povodie Dunaja, odštepný závod 
Šamorín, a potápači z klubu OC-
TOPUS. O likvidáciu odpadu, 
ako aj dostatok náradia, rukavíc 
a vriec sa postará mestská časť 
Bratislava-Petržalka prostred-
níctvom Miestneho podniku 
verejnoprospešných služieb Pe-
tržalka. Samospráva už tradič-
ne pripraví dobrovoľníkom ma-
lé občerstvenie, ktoré zabezpečí 
spoločnosť STRAUBYT. 

Čistenie Chorvátskeho rame-
na sa uskutoční opäť na štyroch 
úsekoch súčasne, od premoste-
nia Antolská až po Mlynarovi-

čovu ulicu. Do akcie sa môžu 
zapojiť jednotlivci aj skupiny, 
stačí sa nahlásiť na petržalskom 
miestnom úrade mailom na ad-
rese zuzana.juhasova@petr-

zalka.sk, alebo len prísť na jed-

no z miest stretnutia. V prípade 
nepriaznivého počasia (niekoľ-
kodňový hustý dážď pred podu- 
jatím, alebo intenzívny dážď  
v deň podujatia) sa čistenie ra-
mena presunie na náhradný ter-
mín. Dobrovoľníkom odporúča-
me uzatvorenú obuv a oblečenie 
vhodné do terénu a zabudnúť by 
nemali ani na prípravok pro-
ti kliešťom. Rukavice, vrecia na 
odpad aj náradie poskytnú or-
ganizátori. Zraz všetkých dob-
rovoľníkov bude dňa 24. apríla 
2015 o 9. h na štyroch miestach 
pozdĺž Chorvátskeho ramena:  
                            (tod)

Verejnoprospešná brigáda 
čistenia brehov Chorvát-

skeho ramena sa stala už tra-
dičnou aktivitou petržalskej 
samosprávy. Petržalčania tak 
každoročne čistia brehy rame-
na i jeho hladinu od „skvostov“, 
ktoré sú vizitkou nezodpoved-
ných a ľahostajných ľudí. Inými 
slovami, to čo patrí do koša, pre-
zimovalo na brehoch. Fľaše, ple-
chovky, igelitové vrecká a tašky, 
kusy oblečenia aj staré topán-
ky... to všetko našli dobrovoľníci 
pri minuloročnej brigáde. Každý 
rok prídu pomôcť naši seniori, s 
ktorými je aj počas práce veselo 

a inšpirujú nás svojim aktívnym 
prístupom k životu a optimiz-
mom. Žiaci našich škôl pri bri-
gádach tiež priložia ruku k dielu 
a k nim sa pridávajú študenti a 
ďalší dobrovoľníci, ktorým záleží 
na tom, ako vyzerá prostredie, v 
ktorom žijú. „Sama sa nezašpi-

nila, sama sa nevyčistí. Preto ve-

rím, že aj v uliciach chceme mať 

rovnako čisto ako doma. Preto 

už teraz ďakujem každému, kto 

prispeje k jarnému upratovaniu 

nielen jazykom, ale hlavne ru-

kami,“ apeluje starosta Vladimír 
Bajan pred touto brigádou. 

Odbornú pomoc pri čistení 

Sama sa nezašpinila, sama sa nevyčistí... 
Starí rodičia nám zvykli hovorievať, že čo máš na dvore, to máš aj v hlave. Neporiadok po 
zime sám nezmizne. Je potrebné ho pozbierať, aby sa na brehoch ramena cítili útulne nie-
len Petržalčania, návštevníci, ale aj hniezdiace labute. V piatok 24. apríla o deviatej ráno 
spojíme sily za čistejšiu Petržalku. 

Peniaze na predzáhradky 

V  Konte zelene, ktoré osem 
rokov pomáha upravovať 

záhradky pred panelákmi, má 
Petržalka v tomto roku vyčle-
nených 15-tisíc eur. Samosprá-
va má zároveň v tohtoročnom 
rozpočte na tvorbu parkov a ze-
lených plôch, okrem finančnej 
pomoci cez Konto zelene, vy-
členených viac ako 26 500 eur.  

V minulom roku pomohol 
program Konto zelene s úpra-
vami dvanástich záhradiek 
pred panelákmi. Mestská časť 
môže zabezpečiť spracovanie 
návrhu úpravy ako by záhradka 
mohla vyzerať aj firmu, ktorá 
ktorá ju uskutoční. Podmien-
kou je následná starostlivosť 
obyvateľov o novú zeleň a udr-
žiavanie záhradky vo vynovenej 
forme. Ďalšia forma pomoci je 
v tom, že Petržalka obyvateľom 
kúpi rastlinný materiál, kôru a 
zeminu a pôvodnú záhradku si 

občania svojpomocne upravia. 
Petržalská samospráva každý 
rok eviduje nové žiadosti, pri 
ktorých posudzuje veľkosť zá-
hradky, rozsah úprav i celkovú 
finančnú náročnosť revitalizá-
cie.  

Žiadosť o premenu záhradky 
je na internetovej stránke mest- 
skej časti Petržalka v oblasti 
životné prostredie. Podávajú 
ju prostredníctvom správcu 
bytového domu, alebo zástup-
cu vlastníkov s uvedením kon-
taktnej osoby, s ktorou miestny 
úrad komunikuje v súvislosti 
s obhliadkou areálu. Súčasťou 
žiadosti musí byť aj zápisnica 
zo schôdze vlastníkov bytov, v 
ktorej väčšina obyvateľov vyjad- 
rí súhlas s úpravou a s násled-
nou údržbou upravenej plochy 
obyvateľmi spolu s polievaním 
rastlín a celkovým udržiavaním 
upravenej plochy.               (upr)

 

Fontány sú symbolom leta  
Jedným zo symbolov leta sú fontány. Skrášľujú 
prostredie, zvlhčujú vzduch, znižujú prašnosť. Pi-
cie fontány nás dokonca môžu príjemne osviežiť. 
Petržalka sa pripravuje na ich odzimovanie, aby 
nám mohli slúžiť od mája do septembra. Tento 
rok bude novinkou fontána pre psy. 

Na Petržalskom korze sú 
tri fontánky - na Nobe-

lovom námestí, Daliborovom 
námestí a pri železničnej sta-
nici na Kopčianskej. V priebe-
hu sezóny každá z nich spot-
rebuje 100 m3 vody. Ďalšia je 
v Sade Janka Kráľa v blízkosti 
sochy spisovateľa, ktorá je 
pustená neustále, a preto 
spotrebuje až 300 m3 vody.  
V Sade Janka Kráľa prevádz-
kujeme aj veľkú fontánu, 
ktorej spotreba nie je veľká 
vzhľadom na cirkuláciu vody 

v nej. Ročné náklady na vodu 
sú na úrovni 600 eur.  

V súčasnosti budujeme  
v areáli oploteného výbehu pre 
psov na Wolkrovej ulici pitnú 
fontánku pre štvornohých mi-
láčikov. Riadnu prevádzku plá-
nujeme od júna tohto roka.   

Miestna časť v apríli odzimu-
je fontány, čo v prípade picích 
fontánok znamená odkrytie, 
vyčistenie, natlakovanie systé-
mov vodovodov. Veľká fontána 
v Sade Janka Kráľa si na jar vy-
žaduje vysokotlakové čistenie 

bazéna, vyčistenie súsošia a 
16 antikorových dýz, ale aj na-
príklad vyčistenie spevnenej 
plochy pri fontáne a čistenie 
lavičiek. V čase letnej prevádz-
ky sa týždenne vymieňa voda 
aj antikorové dýzy sa čistia od 
vodného kameňa. Každé dva 
týždne sa počas leta čistia 
spevnené plochy pri fontáne 
a odstraňuje prerastajúca bu-
rina. Tak, aby celý areál bol pre 
obyvateľov atraktívne miesto 
na krátky oddych. (tod) 

(tod)

1. bod stretnutia o 9. h: Mlynarovičova ulica pri grafitti stene
 smer čistenia  premostenie Jungmannova

2. bod stretnutia o 9. h: premostenie Jungmannova
 smer čistenia  premostenie Námestie hraničiarov (Kaufland)

3. bod stretnutia o 9. h: Technopol (bočný vchod od ramena)
 smer čistenia  premostenie Námestie hraničiarov (Kaufland)

4. bod stretnutia o 9. h: premostenie Antolská
 smer čistenia  Technopol

Chudera labuť?  
Táto labuť má hniezdo pri Chorvátskom 

ramene a celé je obhádzané pečivom. 

Labuť nevie, čo s tým, pečivo jej nechutí 

a keby aj, tak je ho toľko, že by ho ani ne-

vládala zjesť.  Teraz má skôr strach, či sa jej 

doň zmestia mláďatá... Aj prílišná starost-

livosť je niekedy na škodu.          Brano Pulis 

z Mlynarovičovej

M. C. Sklodowskej medzi 31-41
A. Gwerkovej medzi 2-12
Mamateyova medzi 26-30 
Mamateyova medzi 11-13 
M. Medveďovej medzi 1-7

Harmonogram pristavovania veľkokapacitných kontajnerov

M. Medveďovej medzi 15-17
Jankolova medzi 4-5
Pankúchova medzi 5-7
Bulíkova medzi 15-17
Blagoevova medzi 12-14

22. 4. (streda) pristavenie 24. 4. (piatok) odvoz

Šustekova medzi 17-23
Šustekova medzi 25-31
Šustekova medzi 47-49
Mlynarovičova medzi 2-12
Mlynarovičova medzi 14-24
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V Kopčanoch 
som doma 

Na Kopčianskej ulici bý-
vam už osem rokov. Keď 

som zistila, že sa sem sťahujeme, 
striaslo ma. Samozrejme, aj ja som  
o tomto sídlisku veľa počula. Za 
ten čas, čo tu bývam, som však 
zistila, že časť z toho, čo sa hovorí, 
boli len fámy. Kedysi boli Kopčany 
naozaj nebezpečné miesto, ale čas 
plynie a aj tu sa veľa zmenilo. 

Z vlastnej skúsenosti môžem 
potvrdiť, že tu máme láskavých 
susedov, ktorí nám vždy pomôžu, 
keď niečo potrebujeme. Býva tu 
veľa slušných mladých rodín s deť-
mi. No, aj tu sa, samozrejme, ako 
na každej inej ulici, nájdu aj ľudia, 
ktorým sa okľukou vyhýbam. 

Ďalšou dobrou vecou je tu ve-
čierka, v ktorej pracujú veľmi prí-
jemné predavačky. Pracovali tu 
ešte predtým, ako som sa sem na-
sťahovala, a musím uznať, že nikdy 
som ešte nestretla príjemnejšie a 
komunikatívnejšie predavačky 
ako tie naše. 

Nedávno nám tu postavili aj 
nové detské ihrisko. Mám mlad-
šieho brata, ktorý sa tam chodieva 
hrávať. Keď je teplo, veľa ľudí sem 
bráva svoje deti. Z Kopčian je aj 
dobrý prístup do mesta. Myslím si, 
že sa odtiaľto ľahko dostať všade. 
Jednou z najväčších výhod je blíz-
kosť Rakúska. Do peknej dedinky 
Kittsee sa dostanete pohodlne aj 
pešo.

Bývať na Kopčianskej má však 
aj svoje nevýhody. Medzi najväč-
šie patrí odpad. Koše sú neustále 
plné, smeti sú všade okolo nich. 
Už sme sa aj so susedmi dohod-
li, že ten odpad pozbierame, ale 
bolo to zbytočné, pretože o pár 
dní to bolo znova také isté - špi-
navé. Druhou nevýhodou sú pred-
sudky. Ako som spomínala, ľudia  
si vytvorili názor na základe toho, 
čo počuli ešte pred mnohými rok-
mi. Takže vždy, keď poviem nie-
komu, kde bývam, tak sa na mňa 
škaredo pozrie a často sa mi ujde 
aj nejaký uštipačný komentár.  
A tiež nie je príjemné vidieť po-
hľady cestujúcich v autobuse, keď 
vystupujem, alebo nastupujem na 
Kopčianskej.

Myslím si, že kedysi dostali Kop-
čany právom nálepku špinavej  
a narkomanskej oblasti, ale časy sa 
menia a aj tu sa veľa zmenilo.

Veronika Žirošová

„Je to veľkým sklamaním,“ 
uviedol Guy Verhofstadt  
z frakcie Aliancia liberálov 
a demokratov pre Európu 
(ALDE). „Jedinými víťazmi 
sú národní telekomunikační 
operátori,“ dodal.

Poplatky, aj keď nižšie, 
sa budú vyberať naďalej. 
Minimálne do roku 2018. 
Otázkou je, na čo Európsky 
parlament, ktorý ako jedinú 
z významných európskych 

inštitúcií volia priamo ob-
čania, vlastne je. Politici  
z národných vlád totiž robia 
niekedy opačné rozhodnu-
tia, ako boli odhlasované.

Výsledkom má byť v prí-
pade roamingu kompromis, 
ktorý navrhli Lotyši. namies-
to konca roamingu by ľudia 
v zahraničí mali k dispozícií 
obmedzený balíček volaní, 
sms a dát, ktorý by využívali 
podľa svojich domácich sa- 

dzieb. Podľa agentúry Reu-
ters však nie je jasné, aký 
veľký balíček vlastne bude.

Tlak operátorov
Všetko sa odohráva pod 

tlakom operátorov z bo-
hatších krajín Európskej 
únie. Tí sa obávajú, že po-
kiaľ bude roaming zrušený, 
tak si niekto môže objednať 
služby napríklad v Bulhar-
sku, ale bude ich využívať  

v Nemecku či Česku. Pova-
žujú to za nerovnú súťaž.

Niektorí europoslanci si 
však myslia pravý opak. „Ro-
aming je prekážkou európ-
skeho jednotného digitálneho 
trhu,“ tvrdí švédsky poslanec 
Frederick Federley.

Ceny roamingových po- 
platkov za volanie a užíva-
nie dát pritom v posledných 
rokoch klesajú. Spotrebite-
lia to vítajú, operátori pro-
testujú, vlády ustupujú.

(ram)

Európske noviny 

Koniec roamingu v EÚ, 
platiť však budeme ďalej
Rôzne združenia spotrebiteľov a niektorí európski poslanci 
sú frustrovaní z toho, že národné vlády krajín Európskej 
únie ustúpili tlaku mobilných operátorov. Nezrušia roa-
ming ku koncu tohto roka, ako bolo pôvodne odhlasované.
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V tých novinách sa hovo-
rilo čosi o tom, že slo-

venských mliekarov čakajú 
krušné životné fázy, preto-
že štát – neštát, Európska 
únia ruší produkčné kvóty 
ich hlavného výrobku a oni 
zrejme nevystačia v zápole-
ní s dotačne zdatnejšími eu-
rópskymi konkurentmi. Od 
kraviek a mlieka bol v myš- 
lienkach iba krôčik k pánovi, 
ktorý debatný krúžok v ča-
kárni viedol. 

Ako som počas legálneho 
odpočúvania pochopil, pre-
tras dní dávnejších začínal 
dotyčný v časoch, keď za-
mestnanci - predtým pracu-
júci (asi preto, že bola práca) 
- mali v každej firme závod-
ného a k tomu ešte aj svojho 
obvodného lekára v mieste 
bydliska. Rozhovor plynule 
prešiel na dnes všeobecne 
známe vymoženosti obča-
na suverénneho Slovenska. 
Pravda, sem-tam pred nami 

stáli prekážky, skonštatoval 
kmeť medzičasom obsadiaci 
deviaty post zaručujúci vstup 
do ordinácie. Humanizmom 
nasiaknutý pán prezident 
vtedy ešte spoločného štátu, 
nech mu je zem česká ľahká, 
po získaní svojich ateliérov 
zlikvidoval na Slovensku 
zbrojný priemysel, ktorý ne-
zapadal do repertoára dobo-
vých investorov a režisérov. 
Korpulentná, sympatická 
dáma neidentifikovateľného 

veku nahráva kmeťovi na 
smeč, veď nám to všetko 
vynahradila únia a z kanó-
nov sa ešte nikto nenaje-
dol, v čom expressis verbis 
nemala pravdu, pretože ide  
o bomba kšeft. Pamätník sa 
posúva o tri miesta bližšie 
ku dverám s vyfarbeným 
upozornením Neklopať! a 
po zbrojárskej vsuvke spúš- 
ťa tému o implementácii 
paragrafov a spoločnej poľ-
nohospodárskej politike, 
povinnosti integrovať sa do 
spoločnej organizácie trhu 
únie v jednotlivých oblas-
tiach poľnohospodárskych 
produktov. Kvóty vykántrili 
náš hovädzí dobytok, oveč-
ky i ošípané, skosili vino-
hrady, naši prvovýrobcovia 
nútene otvorili trh lacnej 
nekvalite zo západu a vyšli 
na psí tridsiatok, dáva bod-
ku za výpočtom muž, ktorý 
vodopádom slov na tému 
chlieb náš každodenný 
skrátil svoju čakaciu dobu 
na dvojku v poradí. 

Tak si myslím, že je dob-
ré, keď nebude možnosť ku-
povať si u lekára čas. Človek 
sa všeličo dozvie, veci menej  
i viac týkajúce sa historickej 
pravdy, skonfrontuje počuté 
s realitou dneška. A možno 
by v čakárňach mohli byť aj 
kurzy šitia. 

Jaroslav Gründler

Spomienky o ničom
Pri nedávnom listovaní v novinách som si spomenul na 
rozhovor pacientov, ktorí v radostnom očakávaní na chvíľu, 
keď im bude poskytnutá bezplatná zdravotná starostlivosť, 
zabíjali v čakárni čas spomienkami na minulosť. 
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Solidarita je pomoc slabším zo strany silnejších. Je zmysluplná 
vtedy, ak pomáha a nie vtedy, keď sa jedným berie preto, aby si 
ďalší prilepšili. Presne tak to vyzerá v bratislavských mestských 
častiach. Jedna vec je solidarita hlavného mesta so slabšími 
mestskými časťami a niečo úplne iné je odovzdávať peniaze tam, 
kde sa premenia napríklad na poslanecké notebooky, na bujaré 
ohňostroje alebo zámkovú dlažbu. 

S A M O S P R ÁVA

Potom už nejde o solida-
ritu, ale o slepý sponzo-

ring, ktorým štyri mestské 
časti dotujú ostatné. Abso-
lútne to nemá nič spoločné 
s konkurenciou samospráv 
v poskytovaní služieb. Tiež 
to znižuje objem výdavkov 
na potreby vlastných obyva-
teľov. Inými slovami Petržal-
ka, Staré Mesto, Nové Mesto 
a Ružinov posielajú časť 
peňazí iným mestským čas-
tiam, a pritom ich potrebujú 
na vlastné školy, parkoviská, 
sociálne služby či opravu 
chodníkov. 

Čo na to hlavné mesto? 
Veľmi dobre viem, že so-

lidarita je o pomoci a part-
nerstve. Presne tak vnímam 
model fi nančnej spoluúčasti 
mestských častí na živote 
hlavného mesta. Je to féro-
vé a rozumné. Sme súčasťou 
Bratislavy, sme domovom 
hlavného mesta a partnersky 
si upravujeme kompetencie. 
Preto si musíme rozložiť sily 
a niesť fi nančnú spoluúčasť, 
tak, aby sa mesto rozvíjalo, aby 
bolo skutočnou metropolou, 
ktorá je ústretová voči svojim 
obyvateľom aj návštevníkom. 
Treba povedať, že solidari-
ta s Bratislavou je výrazom 
partnerstva. Napríklad v tom, 
že riešenie územného plánu 
je riešením pre celé územie. 
Alebo v tom, že otázka bil-
bordov je otázkou pre všetky 
naše ulice. Partnerstvo je aj 
v tom, ako budeme spoločne 
postupovať v otázke dopravy 
a parkovania, zimnej údržbe 
a letnom kosení alebo pri vy-
sporiadaní majetkových vzťa-

hov k terasám pri budovách. 
Existujú však hranice medzi 
solidaritou, na ktorú sa viažu 
služby aj s terajším sponzo-
ringom, ktorý sa skrýva pod 
rúškom solidarity veľkých 
mestských častí ku malým.  
A čo na to mesto? Ak mu 
záleží na existencii malých 
mestských častí, prečo na ich 
činnosť neprispieva z vlastné-
ho rozpočtu? Ono len schva-
ľuje princíp a určuje pravidlá, 
akurát to musí platiť niek-
to iný.  

Život na infúziách 
Zdravie závislé od infúzií 

asi človeku nepridá na výko-
noch ani dobrej nálade. To 
isté platí aj o malých mest-
ských častiach, ktoré dnes žijú 
na infúziách skrytých pod po-
jem solidarita. 

Dostávajú peniaze na to, 
aby prežili. Nič viac a nič 
menej. Stále im je málo, stále 
im chýbajú peniaze a niet ani 
takého optimistu, ktorý by v 
dohľadnej budúcnosti videl 
šancu na zmenu. Na radikál-
ny rozvoj, lepšiu ekonomickú 
kondíciu, zvyšovanie počtu 
obyvateľov, viac vlastných 
peňazí, či nárast investícií vo 
svojom teritóriu.  

Rozhodnutiu o takto nasta-
venej solidarite chýbala hlbšia 
myšlienka a následná skúška 
správnosti. Nikto nemôže po-
vedať, že peniaze, ktoré ma-
lým prichádzajú od štyroch 
najsilnejších, sú reálnymi 
impulzmi na rozvoj. Sú to in-
fúzie na krátkodobé prežitie. 
Nič viac a nič menej. Dokon-
ca skúška správnosti, ktorá by 
mala hovoriť o tom, že táto 

solidarita nebude potrebná 
o 5 či 10 rokov, lebo sa tieto 
mestské časti dokážu postaviť 
na vlastné nohy, ani neexistu-
je. Lebo nemôže. Máme však 
aj ďalšie argumenty, ktoré 
odkrývajú slabiny terajšieho 
systému. 

Skláňam sa 
pred dedinami 

Pozrime sa na kompetenč-
nú výbavu. Malé mestské čas-
ti sú počtom obyvateľov na 
úrovni malých obcí a niektoré 
na úrovni okresných miest. 
Teda ani nie na úrovni kraj-
ských miest. Napriek tomu 
obce a okresné mestá majú 
rovnaký rozsah právomocí, 
aký ani zďaleka nemajú naše 
mestské časti. Lebo všetky sa 
o časť oprávnení delia s hlav-
ným mestom. 

Ak sa pozrieme detailnej-
šie, zistíme, že 6 mestských 
častí má toľko obyvateľov, že 
v zmysle zákona o obecnom 
zriadení by nemohli uvažovať 
o štatúte mesta. V režime ako 
tisíce slovenských samospráv 
by boli klasifi kované ako obce. 
Ďalších 7 mestských častí má 
v priemere toľko obyvateľov 
ako bežné slovenské mesto. 
V tom lepšom prípade okres-
né, ale nie krajské. 

Pre konkrétnosť treba 
uviesť, že niektoré bratislav-
ské mestské časti sú počtom 
obyvateľov na úrovni Ore-
chovej Potône, Nového Ži-
vota, Čane, Vištuka, prípad-
ne Popudinských Močidlian, 
Hrhova, alebo Varhaňoviec. 
V ďalších, ktoré sa približujú 
v lepšom prípade okresným 
mestám žije toľko obyvate-

ľov, ako v Gelnici, Trebišove, 
Smižanoch, Veľkom Krtíši, 
Rimavskej Sobote a Žiari nad 
Hronom. 

Nakoľko „klasické“ mestá a 
obce majú omnoho viac kom-
petencií ako naše mestské 
časti a nemôžu sa spoliehať 
na bratislavský model „solida-
rity“, gazdujú s tým, čo majú 
a najlepšie, ako vedia. Preto 
sa pred dedinami a malými 
mestami skláňam. Ukázali, že 
vedia lepšie hospodáriť ako 
viaceré naše mestské časti. 
Ďaleko od hlavného mesta, 
ďaleko od vymožeností typu 
bratislavskej „solidarity“. 

Žiadna z nich pritom nemá 
menej kompetencií ako mest-
ské časti Bratislavy a nemôže 
od nikoho očakávať fi nančnú 
infúziu, na ktorú sa spolieha-
jú u nás v Bratislave. 

Chceme silu 
alebo počet? 

Terajší počet bratislavských 
mestských častí je z hľadis-
ka ich ekonomickej kondície 
a počtu obyvateľov totálne 
zbytočný. Je ich cítiť, ale nie 
silou. Iba počtom a tým, že 
veľká časť verejných zdrojov 
ide na personálne a prevádz-
kové výdavky a nie na to, čo 
ľudia reálne potrebujú. Teda 
kvalitné chodníky, bezpečné 
cesty, čisté ulice, moderné 
školy či atraktívne služby pre 
seniorov. 

Dokonca terajší systém 
bratislavskej „solidarity“ v 
skutočnosti bráni zlučovaniu 
a spájaniu mestských častí. 
Nikto a nič ich k tomu nenúti. 
Ani ekonomické ukazovatele, 
lebo im silnejší prispievajú, 
a ani vlastné svedomie, lebo 
miestnym úradníkom sa v 

rámci možností žije dobre. 
Preto ponechanie terajších 
parametrov konzervuje zlý 
stav. Slabí zostávajú malými 
namiesto toho, aby spájali sily 
a zvyšovali svoj potenciál in-
tegráciou so susedmi. Brati-
slava sa už musí zodpovedne 
postaviť k tomu, ako má vy-
zerať nový model dynamické-
ho hlavného mesta. 

Bratislava má zlý fi nančný 
manažment. Tvrdím to aj 
preto, že Petržalka dá ročne 
viac ako 700-tisíc eur na soli-
daritu a za tieto peniaze sme 
mohli vyriešiť nové triedy v 
našich materských školách, 
ale tie musíme riešiť úver-
mi. Plátame naše chodníky, 
ale odovzdávame peniaze 
mestským častiam, ktoré 
si môžu dovoliť zámkovú 
dlažbu. Apropo, takmer 380 
poslancom v celom meste 
odchádza na odmenách 1,5 
milióna eur a namiesto ve-
rejných služieb sa skladáme 
na byrokratov.  

Niet pochýb, že treba mať 
silu pomáhať a schopnosť 
rozlíšiť, či ide o solidaritu ale-
bo slepý sponzoring. Medzi 
nimi je niekoľko zásadných 
rozdielov, ktoré nás doviedli 
do situácie, keď zo štyroch 
mestských častí odchádzajú 
milióny a príjemcovia majú 
skutočne dôvod na radosť, 
ohňostroje, nákupy noteboo-
kov... Hoci sú podobné stov-
kám iných samospráv, ktoré 
o takomto sponzoringu môžu 
len snívať. V skutočnosti však 
nesnívajú, ale tvrdo makajú 
na tom, aby čo najlepšie hos-
podárili.

Vladimír Bajan, 

starosta Petržalky 

a podpredseda ZMOS  

Solidarita 
alebo život na infúziách?
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teľ 1. čs. samostatného práporu 
generál Svoboda vydal rozkaz, 
ktorý ženám umožnil slúžiť  
v bojových jednotkách. Podu-
jatie sa konalo v spolupráci s 
Vojenským historickým ústa-
vom Bratislava, mestskou čas-

Počas druhej svetovej vojny 
(1938 – 1945) v sovietskej 

armáde ženy slúžili aj v bojo-
vých jednotkách a dokonca 
existovali len čisto ženské útva-
ry. V československej armáde to 
však nebolo zvykom, a tak veli-

ťou Petržalka. Výstava fotodo-
kumentov pod názvom Príbehy 
najlepších československých os-
treľovačiek bola otvorená 4. ap- 
ríla o 14. h v bunkri BS-8 na 
Kopčianskej ulici. O polhodin-
ku na to sa v priestore strelnice 

pri bunkri začala súťaž „Naj- 
lepšia ostreľovačka Petržalky“ 
a kategória B (Strieľa celá ro-
dina). Do súťaže na streľbu zo 
vzduchoviek na terč a plecho-
viek sa prihlásilo počas sobot-
ňajšieho popoludnia 22 žien 

rôzneho veku. V kategórii B 
(Strieľa celá rodina) 15 ro-
dín. Za veľmi dobré strelec-
ké výsledky získali vecné ceny 
- vojenské historické plyno-
vé masky, len tie najlepšie os-
treľovačky. V súťaži Strieľa ce-
lá rodina účastníci získali tiež 
historické plynové masky a na-
jmenší strelci dostali zaujíma-
vé plagáty s vojenskými obr-
nenými vozidlami a iné ceny.  
O streľbu na terč mali návštev-
níci vojenského múzea mimo-
riadne veľký záujem, preto sa 

Pietna spomienka na petržalskom cintoríne

V   tento deň sa pred 70 rokmi, 
na konci 2. svetovej vojny, a 

len niekoľko dní pred oslobo-
dením Petržalky, začala likvi-
dácia tábora. Zvyšných asi 200 
osôb viedli dozorcovia tábora 
na pochod smrti po Viedenskej 
ceste smerom k rakúskej dedine 
Wolfsthal do vyhladzovacieho 
tábora Mauthausen, kde väč-
šina zahynula. Organizátorom 
pietnej spomienky bola, už po 
jedenásty raz, rakúska spoloč-
nosť Zentrale österreichische 
Forschungsstelle Nachkriegs-
justiz s Petržalským okrášľova-
cím spolkom za účasti veľvy-
slanectiev Rakúska a Izraela v 

SR, samosprávy mesta Bratislavy, 
zástupcov židovských organizácií  
a hostí. 

V rokoch 1938 až 1945 bola 
Petržalka súčasťou Hitlerovej 
Nemeckej ríše. S postupujúcou 
Sovietskou armádou a ich spo-
jencov proti Nemecku budo-
valo Nemecko Juhovýchodný 
obranný val, ktorého súčasťou 
boli aj protitankové zákopy. Na 
jeho budovanie využívali aj sily 
zajatcov, medzi nimi aj zaja-
tých maďarských židov. Židia v 
petržalskom koncentračnom 
tábore, ktorý vznikol na jeseň 
1944, boli ubytovaní v nevhod-
ných podmienkach, prevažne 

hospodárskych budovách. Židia 
však nepochádzali len z úze-
mia dnešného Maďarska, ale aj  

z južného Slovenska, napríklad 
z Dunajskej Stredy, Lučenca či 
Košíc. Na židovských zajatcov si 

spomínajú aj viacerí obyvatelia 
Petržalky, keď chodili s rodičmi 
do záhrad na okraji Petržalky, ako 
im zajatci tajne strkali do rúk listy 
pre svojich blízkych, či prosili o 
kúsok jedla. 

Na cintoríne je pochovaných 
497 obetí, z nich bolo identi>-
kovaných len 51 osôb. Koncom 
apríla boli masové hroby exhu-
mované a vďaka miestnemu 
hrobárovi Leopoldovi Prepeli-
covi sa podarilo niektoré z obetí 
identi>kovať. Zachované doklady 
zhromaždil Eugen Bárkány, zakla-
dateľ prvého židovského múzea 
na Slovensku (vzniklo v Prešove 
v roku 1928), ktorý po 2. svetovej 
vojne zhromažďoval predmety 
pre plánované Slovenské židovské 
protifašistické múzeum. Torzo za-
chovaných dokumentov sa dnes 
nachádza v Slovenskom národ-

V nedeľu 29. marca sa na petržalskom cintoríne uskutočnila piétna spomienka na obete  
židovského koncentračného tábora v Petržalke. 

Občianske združenie Zachráňme petržalské bunkre pripravilo zaujímavú výstavu 
historických vojnových fotodokumentov pri príležitosti 70.výročia oslobodenia 
Bratislavy sovietskou armádou od nemeckej okupačnej armády. 

V Petržalke sa strieľalo!



Nie, to nie je začiatok bojovej scény z doteraz nenakrúteného %lmu, 
ale môj reálny zážitok, zhruba štyri roky po skončení druhej svetovej 

vojny. Na rozľahlom poli, asi kilometer od domu, v ktorom sme krátko 
bývali, ešte aj v tom čase stáli v boji poškodené, a teda vyradené a opus-
tené tanky. Celá scéna sa však nekončila na akomsi veliteľstve hlásením 
o úspechu, ale odmenou v podobe otcovho remeňa. Taký bol môj prvý 
dotyk s vojnou. 

To však nebolo všetko. V neďalekom zráze, pod ktorým tiekla riečka, 
boli vyhĺbené akési bunkre a v nich chlapčenské poklady. Zopár okam-
žite použiteľných pušiek či samopalov s trochou munície a dokonca aj 
ľahký guľomet. Nehrali sme sa na tých, čo vlastnia zbrane, my sme ich, 
aspoň na istý čas, naozaj vlastnili. Ako je možné, že sa nikomu nič nestalo, 
nepochopím doteraz. Mimochodom, viac škody dnes dokáže napáchať 
napríklad zábavná pyrotechnika.

Aj v škole to bolo zaujímavé. V prvej, ako sa vtedy hovorilo ľudovej, sme 
sa pred začiatkom vyučovania modlili, o rok už spievali Pieseň práce. Pre-
čo, to nám nikto nepovedal. Zato učitelia nám horlivo vysvetľovali, že tú 
veľkú vojnu s Nemeckom vlastne vyhral súdruh Stalin. Josif Vissarionovič. 
Generalissimus Sovietskeho zväzu. Nie priamo on sám, na to mal generá-
lov a armádu, ale bez neho by to jednoducho nešlo.

Z rádia som sa dozvedel, o televízii sme prirodzene ani nechyrovali, 
ako na nás súdruh Stalin myslí, čo všetko robí pre naše dobro. Osobne 
by som bol privítal aj iné sladkosti ako zemiakový cukor či cukrkandel a 
moja mama zasa mäso nielen na prídelové lístky. Pred sebou sme však 
mali krajšie zajtrajšky. Možno aj pozajtrajšky, čo ja viem?

A potom to prišlo. Ako výstrel z toho tanku. Vo štvrtok 5. marca 1953 
súdruh Stalin umrel. Bum! Už na druhý deň ráno v studenom vestibule 
našej základnej školy, na podstavci s kvetmi stála gypsová busta súdruha 
Josifa Vissarionoviča, najlepšia, akú v tej rýchlosti zohnali. A pri nej čestná 
stráž. Žiaci v bielej košeli a s perami %alovými od chladu. Napriek tomu 
tam stáli odhodlane - naďalej budovať vlasť a brániť mier. Pár minút, z 
neznámych dôvodov a bez akýchkoľvek zásluh, sa ušlo aj mne. Doma 
som sa prsil, rodičia však mimoriadne pohnutie mysle neprejavovali. 
Myslím doma, na verejnosti to neviem. Čo však viem určite, práve tam 
bolo vhodné primerane lamentovať, zalamovať rukami, prípadne aspoň 
neurčito vzdychať.

Stalina zabalzamovali a uložili v mauzóleu vedľa Lenina. A potom 
udalosti nabrali rýchly spád. Vtedajší prezident našej republiky Klement 
Gottwald sa vrátil z pohrebu a o pár dní na to umrel. Hovorilo sa všeličo. 
Tiež ho zabalzamovali a uložili v mauzóleu. Práve v tom čase sa na veľkej 
scéne objavil Chruščov, Nikita Sergejevič. V Komunistickej strane Soviet-
skeho väzu vystúpil na stupienok najvyšší. Na zjazde strany v roku 1956 
predniesol tajný prejav a Stalina obvinil z kultu osobnosti. Toho potom v 
mauzóleu nechali ležať ešte do novembra 1961, odkiaľ ho v noci, akože 
ináč, tajne vyniesli a pochovali pri kremeľskom múre. Podobne dopadol 
aj Gottwald. Toho tiež z mauzólea vyniesli a spopolnili. Písal sa rok 1962.

Chruščov navštívil Ameriku, ešte stihol vyobjímať prvého kozmonauta 
Jurija Gagarina, pokúsil sa ruské rakety umiestniť na Kube a zrejme sa ho-
toval aj na všeličo iné. Urobil však osudovú chybu. V roku 1964 sa vybral 
na dovolenku. Na dnes tak často spomínaný Krym. Na tajnom zasadnutí 
ho zbavili všetkých funkcií a z mocného muža sa v okamihu stal dôchod-
ca. O sedem rokov nato umrel. Pochovali ho na kláštornom cintoríne. Čo 
malo tú výhodu, že pri nasledujúcich zmenách ho nemuseli tajne nikam 
prenášať.

Možno si kladiete otázku, čo to všetko má spoločné s vojnou. Podľa 
mňa má. V tých časoch sa predsa hovorilo, že mier je len pokračovaním 
vojny inými prostriedkami. Dnes nám už nič podobné nehrozí. Naozaj? 
Myslíte si to aj vy?

Sedemdesiate výročie skončenia druhej svetovej (v októbri 1938 sa z 
Petržalky na Bratislavu pozeral aj istý Adolf ) si ľudia pripomínajú všelijako. 
P. S. Na počítači si dnes môžete zadarmo z tanku dosýtosti zastrieľať. Na-
šťastie nie ostrými. 

Oskar Král
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dozviete na stránke www.

bunkerbs8.sk

text a foto: Miro Košírer

vedenie OZ ZPB rozhodlo, 
že počas víkendových dní 
budú mať návštevníci mož-

nosť pokračovať v súťaži v 
hore uvedených kategóri-
ách. Ďalšie informácie sa 

Ako som sa dotkol vojny

Historické paradoxy

Bojovali každý na inej strane, za rozdielne ideály. Dnes po-

kojne odpočívajú vedľa seba na našom cintoríne. Petržalčan 

Alfred Scholm, ktorý bojoval v nemeckej armáde ako navi-

gátor bombardéra, a o niekoľko metrov ďalej iný Petržalčan, 

generál Anton Petrák, ktorý bojoval na opačnej strane. Na 

pravej strane cintorína zasa sú židovské hroby... Na tomto 

pietnom mieste sú si všetci rovní.                   foto: Miro Košírer 

nom archíve. Špecializované 
múzeum dokumentujúce 
históriu židovského obyva-
teľstva na území Slovenska 
vzniklo až v roku 1994 ako 
Múzeum židovskej kultúry v 
rámci Slovenského národné-
ho múzea. V roku 1958 bol v 

priestore petržalského cin-
torína odhalený pamätník 
obetiam, ktorý je národnou 
kultúrnou pamiatkou, kde sa 
konala aj táto spomienka.

Ľuboš Kačírek, poslanec MČ 

Bratislava-Petržalka

foto: (mk)
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Ihrisko pre Kopčany ofi ciálne otvorili

vatu prostredníctvom projektu 
bikelab. 
Ihrisko dostalo konečnú podo-
bu po takmer 4 rokoch snahy 
pracovníčok Ulity - okrem 
dlhého vybavovania povolení 
stavbu zabrzdil aj súdny spor 
s pôvodnou dodávateľskou 
fi rmou a nedostatok fi nancií. 

K dokončeniu pomohli okrem 
fi nančných podporovateľov aj 
odborníci, ktorí ponúkli kon-
zultácie bez nároku na fi nanč-
nú odmenu – architektka Zu-
zana Jankovichová-Prutkayová, 
projektantka Mária Hraňová či 
advokátska kancelária bnt at-
torneys-at-law. Takto sa spo-
ločnými silami podarilo projekt 
dokončiť. Tím Ulity sa o areál 
ihriska ďalej stará spoločne 
s obyvateľmi sídliska. 

Peťa Hricová

foto: archív OZ Ulita

Na oslave sa okrem tímu 
Ulity zúčastnili aj zá-

stupcovia nadácii a fi riem, 
ktoré stavbu ihriska podporili. 
Deti a mladí ľudia mali mož-
nosť zahrať si futbalový zápas 
alebo rôzne hry, pozrieť si 
tanečné vystúpenie, vybicyk-
lovať si hudbu alebo cukrovú 

Minulý piatok otváralo občianske združenie Ulita 
spolu s obyvateľmi sídliska Kopčany nové športo-
vé ihrisko. Ofi ciálne prišiel ihrisko pokrstiť aj zá-
stupca starostu mestskej časti Ján Bučan. 

S Í D L I S K O / I N Z E R C I A

Vzdelávanie v Praktickej škole
Niektorí žiaci sa ešte nerozhodli, kam ďalej po skončení 

základnej školy. A ešte o niečo ťažšie to majú mladí ľudia 

so zdravotným znevýhodnením. Ponúkame vám jednu z 

možností ďalšieho vzdelávania.

Praktická škola poskytuje vzdelávanie žiakom s mentálnym 
postihnutím, prípadne v kombinácii s ďalším postihnutím. 

Pripravuje žiakov na život v rodine, na vykonávanie jednodu-
chých manuálnych činností v chránených dielňach, resocia-
lizačných centrách alebo na voľnom trhu práce. V škole vyu-
čujú všeobecno-vzdelávacie a odborno-praktické predmety, 
ako sú zdravotná výchova, rodinná výchova, príprava jedál 
a výživa, domáce práce a údržba. Praktická škola sa pro0 lu-
je v predmetoch pomocné práce v kuchyni, v záhradníctve 
a aranžovaní a pomocné práce v administratíve. Žiakom sa 
venujú skúsení špeciálni pedagógovia, majstri odborného 
výcviku vychovávateľ a psychológ. Príprava žiakov trvá 3 roky. 
Súčasťou praktickej školy je aj školský klub, kde žiaci aktívne 
trávia popoludnie prácou v keramickom krúžku, prechádz-
kami do prírody a návštevou kultúrnych a športových podu-
jatí. Praktická škola ponúka možnosť pracovať v záujmových 
krúžkoch – počítačovom, dramatickom a hudobnom. Každý 
rok organizuje školu v prírode, zameranú na turistiku.
Presvedčte sa osobne, ako pracujú možno vaši budúci spo-
lužiaci. Praktická škola je súčasťou Spojenej školy na Šva-
binského ulici č. 7 v Petržalke, www.sssvab.edupage.org., 

tel. 02/ 63810174

 Mgr. A. Triznová,

pedagóg praktickej školy

IMPA Bratislava, a.s. 
Panónska cesta 23    
851 04 Bratislava

Tel.: 0800 10 20 10
E-mail: expres@impa.sk
www.impa.sk

Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA:

BEZPE NÁ CESTA SA ZA ÍNA 
V AUTORIZOVANOM SERVISE
BEZPE NÁ CESTA SA ZA ÍNA 
V AUTORIZOVANOM SERVISE

Jarné servisné dni ŠKODA od 13. 4. do 31. 5. 2015. Pre zdravší a istejší vzduch vo vašom vozidle sme 
pre vás pripravili výhodnú ponuku na dezinfekciu a istenie klimatizácie za 29,90 € s výmenou pe ového 
filtra s aktívnym uhlím, ktorý budete ma  v minimálnej hodnote 28,42 € v závislosti od modelu vozidla 
od nás zadarmo. Len do konca mája bude platná atraktívna ponuka 4 kompletných kolies za cenu 3 a 
cenové zvýhodnenia na sezónne produkty ŠKODA Originálnych dielcov a príslušenstva. 
www.skoda-auto.sk
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Keď je divák stále v napätí
Zdigitalizované Artkino Za zrkadlom (DK Zrkadlový háj) 

uvádza tento mesiac pro* l jedného z najvýznamnejších * l-

mových režisérov súčasnosti Martina Scorseseho. Predsta-

ví tri * lmy reprezentujúce jeho začiatky, jeho zlaté obdobie 

a jeho súčasnú optiku.  

Málokto dnes už vie, že Scorsese pôvodne študoval v kňaž-

skom seminári, no láska k ' lmom nakoniec prevládla. A ume-

lecký svet tak získal jedného z najrešpektovanejších ' lmových 

režisérov. Detstvo prežil v talianskej štvrti v New Yorku, čo 

vždy vo svojich snímkach zdôrazňoval. Do popredia dával 

talianskych imigrantov snažiasich sa vybudovať si rodinu a zá-

zemie, ale nie vždy tým najčestnejším spôsobom. Zároveň ho 

odjakživa fascinoval excentrický životný štýl určitej sociálnej 

skupinky ľudí. Jeho postavy konajú nemorálne, sú to silní anti-

hrdinovia, nekompromisne idúci za svojím cieľom. Ich osud je 

už tak dopredu spečatený. Scorsese sa vyznačuje ' lmárskou 

dravosťou, jeho režisérsky pohľad strieda rytmus medzi po-

malými a rýchlymi sekvenciami, divák je v permanentnom 

napätí a neustále si dychtivo žiada každú novú scénu. 

Gangsterský * lm Ma* áni – 19. 4. o 20. h – patrí k najlep-

ším žánrovým ' lmom. Dnes už medzigeneračná klasika sa radí 

medzi Scorseseho režisérske perly. Znázornil prísnu hierarchiu 

ma' e, ktorá má v jeho ' lmoch skoro až rodinný charakter. Iko-

nická cesta Henry Hilla z nuly na vrchol a späť je dodnes nepre-

konateľná. 

Vlk z Wall Street – 29. 4. o 20 h. Na záver aprílového pro-

' lu Martina Scorseseho si môžete pozrieť životopisnú kome-

diálnu drámu o kontroverznom ' nančníkovi Jordanovi Bel-

fortovi z Wall Street. Ten prichádza na jediné miesto na svete, 

ktoré môže ukojiť jeho ambície. Wall Street je les plný pre-

dátorov, ktorí každú vyčuchanú korisť ohlodajú až do pos-

ledného dolára. No zároveň nemajú peniaze pre nich žiadnu 

hodnotu. Slúžia iba ako prostriedok k drahým autám, krás-

nym ženám a pompéznym večierkom plných drog a sexu. 

Film je štvrtou spoluprácou medzi Scorsesem a Leonardom 

Di Capriom, ktorý stvárnil hlavnú postavu. Mimochodom Di 

Caprio sa spriatelil so skutočným Jordanom Belfortom a vďa-

ka tomu ho mohol zahrať tak presvedčivo a autenticky.  

    (up)

Videl som hudbu

Lucia Celecová, riaditeľka 

ZUŠ: „Veľmi si vážime dar pá-
na Vyškočila a v priestoroch 
školy sme vytvorili miesto pre 
stálu expozíciu jeho fotografi í. 
Vznikla tak malá galéria a po-
hľadom na ňu sa môžu potešiť 
všetci návštevníci školy. Máme 
o to väčšiu radosť, že je to ďal-
šie vzácne originálne dielo od 
slovenského autora, ktoré po 
soche J. CH. Andersena od Ti-
bora Bartfaya a portréte J. Al-
brechta od žiačky T. Bartfaya, 
pribudlo do našej zbierky.“

Škola si Kamila Vyskočila 
uctila hudobným večerom, na 
ktorom vystúpili jej žiaci Dávid 
Šavlík, Lenka Hrobárová, Ni-
na Ševcová a Dávid Fančovič.
Fotografa, ktorý neskrýval do-
jatie nad ich výkonom, okrem 
sochára Juraja Hovorku, ume-
leckého vedúceho Musica Ae-
terna Jána Zajíčka (zaťa K. Vys-
kočila), sprevádzala aj spe-
váčka a herečka Emília Doše-
ková, ktorá hosťom precítene 
predniesla báseň Milana Rú-
fusa Zlatá muzika. Venovala ju 
všetkým, čo na umeleckej ško-
le učia, ale predovšetkým tým, 
ktorí sa tam učia. 

Celé podujatie sa nieslo vo 
veľmi príjemnej až rodinnej at-
mosfére, keďže poctu Kamilovi 
Vyskočilovi si nenechala ujsť ani 
časť jeho veľkej rodiny - vrátane 
pravnukov a pravnučiek. 

Michaela Dobríková
foto: Martin Ťažký

Je hudobne nadaný a v láske 
k hudbe vychoval i šesť sy-

nov. Jeden z nich, Martin Vy-
skočil, vyučuje hru na dychové 
nástroje na ZUŠ J. Albrech-
ta - hudobníka a muzikoló-
ga Jána Albechta, ktorý bol 
priateľom Kamila Vyskočila. 
Z týchto prepojení prirodzene 
vyplynulo, že sa K. Vyskočil 
rozhodol darovať škole súbor 
svojich fotografi í s názvom 
Videl som hudbu (predtým 
zdobili priestory Slovenskej 
fi lharmónie). 

Vidí hudbu a dokáže ju vyjadriť jazykom static-
kých obrázkov – fotograf Kamil Vyskočil tento 
rok oslávi 90. narodeniny. Celý život venoval 
hudbe – desaťročie bol „dvorným fotografom“ 
Slovenskej fi lharmónie, neskôr aj Slovenského 
národného divadla a Lúčnice. 

Obrazy srdca
Domov sociálnych služieb

pre deti a dospelých KAMPI-

NO, ktorý sídli na Haanovej 

36-38, pripravil minulý týž-

deň v spolupráci s CC Cen-

trom vernisáž výtvarných 

prác prijímateľov sociál-

nych služieb pod názvom 

Obrazy srdca. 

V porovnaní s predchádzajú-

cimi rokmi sa výstava odlišuje 

tým, že je spojená s prezentá-

ciou DSS KAMPINO, fotogra-

' ami zo života a rozličných aktivít prijímateľov sociálnych služieb 

a občanov Zariadenia podporovaného bývania. Do výtvarných 

prác sa zapojilo 29 prijímateľov soc. služieb a občanov Zariade-

nia podporovaného bývania, ktorí pod vedením sociálnych pra-

covníkov a špeciálnych pedagógov vyjadrili prostredníctvom 

maľby a kresby to, čo sa ich zvlášť vnútorne dotýka a čo ich oslo-

vuje - obrazy srdca.  

Výstava s prezentáciou DSS KAMPINO potrvá do 24. apríla.

(up)
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To nie je reklama na 125. ročník Veľkej pardubickej, v ktorej sa dve desiatky 
džokejov aj túto jeseň vydajú na 6 900 m dlhú trať, aby v sedlách koní zdolali  
31 prekážok. Len máločo možno tak pripodobniť k obnove panelákov, ak ide  
o priebeh a prekonávanie prekážok, ako pardubickú steeplechase. 

Aj panelák má 

Taxis 

a iné), projektanti, zhotoviteľ 
stavby a ostatní dodávatelia 
prác a materiálov, stavebný 
dozor, hasiči, inšpektori (plyn, 
elektrina, bleskozvody, bez-
pečnosť stavby, výťahy a iné), 
najmä však jednotliví vlastníci 
bytov a nebytových priestorov. 
A práve tí sú kadejako - rôzni.

Hoci rôznosť v názoroch, 
návrhoch a riešeniach má 
byť na úžitok (možnosť výbe-
ru), neraz je pravdou opak. Je 
obávaným Veľkým Taxisom. 
Rôznosť a rozdielnosť sú tou 
hlbokou a širokou priekopou 
vo vzťahoch, ktorá sa len ťaž-
ko zdoláva, ak sa vôbec zdolá. 
Sú domy, kde je roky prítom-
ná spolupráca, kamarátstvo, 
rešpekt, zodpovednosť, vzá-
jomná pomoc a prajnosť. Na 
domoch to vidieť, atmosféru 
cítiť. Sú domy, kde z toho nie-
čo chýba, alebo nie je vôbec 
nič. Na domoch nič nevidieť, 

nič z nich necítiť, je v nich ne-
hybnosť. A ešte sú domy, ktoré 
chcú jednotlivo ovládnuť pro-
tivenstvo, intrigy, obvinenia, 
škodlivosť, neznalosť, hlu-
páctvo. V tých páchne. Treba 
ich vyvetrať, upratať a šíria-
cich smrad - vypratať. Zákon  
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpi-
sov na to a na takých pamätá  
v § 11, ods. 5... 

Odlišnosť pováh, odstre-
divosť charakterov, životné 
skúsenosti, stupne vedomostí 
a individuálne záujmy vnáša-
jú do rozhodovania o obnove 
a následne i do jej uskutoč-
ňovania napätie, prinášajú to 
očakávané, ale aj prekvapenia 
- komu radosť a spokojnosť, 
komu sklamanie a zlosť. Sved-
čia o tom listy a maily Petr-
žalčanov, ktoré uverejňujeme 
v PN. Niet vari jediného čísla 

novín, a už roky, v ktorých 
by redakčný právnik neriešil 
problémy obnovy panelákov 
v obvyklom trojuholníku, kde 
jedni pre dom niečo či mno-
hé robia, druhí to hatia a tretí, 
väčšina, sa nečinne a mlčky 
prizerá.

Ešte dnes či zajtra, 
alebo vôbec
Jarné slnko sa stáva poslom 
dobrých správ. Stačí oteplenie 
a v okolí niektorých domov je 
čulo a hlučno. Tak ako minulý 
týždeň na Osuského, Ševčen-
kovej, Lietavskej ulici. Rachot 
železa. Na vyblednuté, pra-
chom a dažďami ošľahané pa-
nely sa od rána tlačia lešenia. 
Konštrukcie rúr, spojov, lávok 
rastú čoby z vody. Podvečer už 
kričia chlapi z ôsmeho, dva-
násteho podlažia - hotovo... 
Ešte natiahnuť bezpečnostné 
siete s logom firmy a po dvoch 
- troch týždňov bude zateple-
ný dom „odfajknutý“. 

Za posledných desať „ob-
novovacích“ rokov sme kade-
čo zažili, mnohému sa priuči-
li. Od iných brali vedomosti,  
z vlastných chýb skúsenosti. 
Petržalka sa obnovou výrazne 
mení, aj keď farebná rozhá-
ranosť ju oberá o možnú prí-
ťažlivosť moderného mesta. 
To podstatné však: vynovené 
bytové domy získavajú nový-
mi materiálmi, technológiami 
a zariadeniami vyššiu kvali-
tu, väčšiu bezpečnosť, nižšiu 

Paneláková steeplechase
Tá naša. Nie je na Závodisku  
v Starom háji, je v petržalských 
uliciach. Obnova domu, jeho 
príprava, rozhodovanie a rea- 
lizácia akoby tiež mali trávu, 
oranicu, valy, ploty, kamen-
ný múr, najmä však najťažšiu 
prekážku - priekopu Taxis. 
Obnova domu nie je krátkou 
ani ľahkou traťou, ani súpe-
renie na nej. Aj keď záujem je 
spoločný, spôsoby sú rôzne. 
Na trati sú skúsení a odolní 
jazdci. Každý má svoj rozsah 
právomoci, ekonomickú silu, 
nástroje na priamy tlak či zá-
kulisné vplyvy. Menujme a po-
rátajme ich: správca, resp. ve-
denie spoločenstva vlastníkov, 
štátne a samosprávne orgány 
a úrady (ministerstvá, staveb-
ný úrad a iné), veritelia úverov 
a dotácií (ministerstvo dopra-
vy a výstavby, Štátny fond roz-
voja bývania, komerčné banky 
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Kto vie - nech odpovie
 obnoviť panelák - neobnoviť panelák

 obnoviť všetko a naraz - obnoviť niečo a postupne 

 koho a prečo vybrať za zhotoviteľa - koho nie 

 obnoviť najmä za vlastné - obnoviť najmä za cudzie peniaze

 farebne sa odlíšiť od iných - farebne sa zladiť s okolím

 čo je vlastnícky individuálne - čo je vlastnícky spoločné 

 povinnosť umožniť vstup a zásahy v byte - svojvoľne odmietnuť

 čo na fasáde môže byť - čo na fasáde nesmie byť

 voľnosť a dôvera - kontrola a strach (mreže, zámky a i.) 

 umožniť kolaudáciu - prekaziť kolaudáciu

teplených bytových domoch. 
Čo potom so zvyšnými ne-

obnovenými bytovými doma-
mi, ktoré viditeľne chradnú? 
Či je to len slovná hračka, že v 
niektorých častiach Petržalky 
zateplenie panelákov zamrz-
lo? Alebo skutočnosť? 

Majú si dať vlastníci bytov 
a nebytových priestorov „na-
čas“, predlžovať a prehlbovať 
ich agóniu s tým, že predsa 
stačí, ak to stihnú do posled-
ného termínu 2029... Nebude 
však obnova pribúdajúcimi 
rokmi výrazne drahšia a ná-
ročnejšia? Paneláky vzhľa-
dovo ešte škaredšie? Domy 
znefunkčňované, menej kom-
fortné, opravami a údržbou 
nákladné, najmä však pre bý-
vajúcich a okolie možnými 
rizikami, poruchami a havá-
riami nebezpečné? Má trvať 
obnova panelákovej menšiny 
dlhšie ako trvala doteraz ob-

novená paneláková väčšina? 
Čo a koho zdolať, ako vysoko a 
ďaleko skočiť, aké prekážky na 
panelákovej steeplechase pre-
konať, aby do spoločného cieľa 
OBNOVENÁ PETRŽALKA 
nebolo tak ďaleko a netrvalo 
to tak dlho? 

P. S. Kandidáti, aktivisti, 
zvolení aj nezvolení poslanci 
- kde ste? Je po voľbách... Na 
obnovu petržalských panelá-
kov netreba spisovať žiadne 
petície, ani vešať bilbordy, 
tlačiť do schránok iných svoje 
sľuby, stačí si poriadne obzrieť 
svoj volebný obvod, prejsť sa 
ulicami, zájsť do chátrajúcich 
domov, osloviť domácich. 
Spýtať sa, poradiť, povzbudiť, 
presvedčiť, pomôcť. To by ani 
Petržalka nemusela byť až ta-
ká - zmaľovaná...

Rudolf Gallo

foto: archív PN 

energetickú náročnosť a dlh-
šiu životnosť. To predsa chce-
me, o to ide. 

Vecne a štatisticky: zo 600 
petržalských panelákov, kto-
ré sú sídlom cca 1 150 byto-
vých domov a v nich 42-tisíc 
bytov, zostáva stále vyše 100 
panelákov nezateplených (v r. 
2012 ich bolo 180). V obnove 
bytového fondu sme na tom 
v našej mestskej časti dobre. 
Zatiaľ. Štatistika hovorí, že na 
Slovensku sa v obnovených 
domoch k 31. 12. 2013 na-
chádzalo 470-tisíc bytov, čo je 
50,28 percenta. Takže ešte raz 
toľko bytov čaká na obnovu 
ich bytových domov. Má sa to 
stať do roku 2029. Na petržal-
skú obnovu máme iba odhad. 
Zostávajúca štvrtina - pätina 
neobnovených panelákov však 
vypovedá o tom, že 75 až 80 
percent bytov (31,5 až 33,5-
tisíca) v Petržalke je už v za- 

Najkrajšie starosti
Počet narodených detí v Petržalke každoročne rastie. Kým 
napríklad v roku 2008 ich evidovala petržalská matrika 
2643, vlani to bolo 3055. Od januára do konca marca bolo v 
Petržalke zapísaných 685 novorodencov.  

Po narodení dieťaťa sa radosť spája aj so zodpovednosťou a 
povinnosťami. Preto prinášame prehľad prvých krokov, ktoré by 
mali rodičia absolvovať po narodení.. 
Hlásenie o narodení dieťaťa dostane matka v pôrodnici. S ním 
si na matričnom úrade, pod ktorý patrí pôrodnica, príde vybaviť 
rodný list dieťaťa. Z oboch dokladov si potom spraví kópie pre 
Sociálnu poisťovňu (vyplatenie materského príspevku a prihlá-
senie na dôchodkové poistenie), pre zamestnávateľa (uplatne-
nie daňového bonusu), pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
UPSVaR (žiadosť o prídavok na dieťa a príspevok pri narodení 
dieťaťa).

Rodič je povinný na ohlasovni pobytu hlásiť začiatok trva-
lého pobytu novorodenca do 3 pracovných dní od vystavenia 
rodného listu. Nahlásiť novorodenca je potrebné aj správcovi 
domu.

Materský príspevok
Príspevok je dávkou nemocenského poistenia. Vypláca ju Sociál-
na poisťovňa (pobočka je od minulého roka zriadená aj na Kut-
líkovej 17). Podporná doba na poberanie materského je 34 týž-
dňov (osamelá matka má nárok na 37 týždňov, pri dvojčatách až 
43 týždňov). Doba sa ráta od nástupu na materskú dovolenku.

Daňový bonus
Je to daňová úľava, ktorú poskytuje daňovníkovi vyživujúcemu 
nezaopatrené dieťa žijúce s ním v domácnosti formou zníženia 
dane z príjmov, ktoré by inak daňovník musel zaplatiť. 

Daňový bonus si môže uplatniť len jeden rodič u zamestnáva-
teľa alebo pri podaní daňového priznania.

Štátne sociálne dávky vyplácané UPSVaR
Príspevok pri narodení dieťaťa – jednorazová dávka, o ktorú si 
rodič musí požiadať. Vypláca sa od 28. dňa od narodenia dieťaťa 
maximálne do 6 mesiacov. Nárok na príspevok má matka (ak pri 
pôrode zomrela alebo súd zveril dieťa do výchovy otca, tak otec 
dieťaťa). 

Prídavok na dieťa – mesačne vyplácaná dávka zákonnému 
zástupcovi, ak sa stará o nezaopatrené dieťa a má trvalý alebo 
prechodný pobyt na území SR.
Rodičovský príspevok – dĺžka vyplácania mesačnej dávky je 
najdlhšie do 3 rokov veku dieťaťa, resp. do 6 rokov veku dieťaťa, 
ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. O príspevok žia-
da zákonný zástupca písomne v mieste trvalého bydliska.
Príspevok na starostlivosť o dieťa – príspevok je alternatíva k ro-
dičovskému príspevku. Požiadať  oň môže iba pracujúci alebo 
študujúci rodič, ktorý sa stará o dieťa do 3 rokov. Dávku vyplácajú 
mesačne.

Nezabudnite na cestovný doklad
Cestovný pas musí mať samostatne každé dieťa, s ktorým rodič 
cestuje mimo územia Slovenskej republiky. Cestovný pas vydáva 
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa trvalého 
alebo prechodného pobytu občana. Pre obyvateľov Petržalky je 
to pracovisko Bratislava V na Záporožskej ulici. 
Cestovný pas je nutné vybaviť osobne aj s dieťaťom. Priniesť 
si treba občiansky preukaz a zaplatiť správny poplatok.

Petržalka sprístupnila celý newsletter „Najkrajšie starosti“ na svojej 

web stránke a sociálnej sieti Viem byť Petržalčan. Užitočné informá-

cie, týkajúce sa starších detí, prinesieme v ďalšom čísle PN.

(upr)

S Í D L I S K O
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

CC CentrumKultúrne zariadenia Petržalky

Dom kultúry Zrkadlový háj Dom kultúry Lúky

THAJSKO a KAMBODŽA

cyklus komorných koncertov
študenti a pedagógovia Konzervatória Bratislava

ZABUDNUTÝ  ČERT 

Pokladňa DK Zrkadlový háj Pokladňa DK Lúky

** členovia FK/ nečlenovia FK   predpredaj/ v deň podujatia   |  - vstupenky možné zakúpiť aj v sieti ticketportal  |   zmena programu vyhradená
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Čerenie pamäti 
v čase

jím životom, ale návod, ako 
ho žiť, nedokázal zatiaľ nikto 
uspokojivo zhmotniť. Sme bez 
receptu, lebo sme zakaždým 
originálne dielo. Etela Farkašo-
vá čitateľovi ponúka cestu, ako 
pochopiť seba, svoju minulosť 
a svoju možnú budúcnosť.

Autorka tvrdí, že jej tvorba 
je autobiografická – v zmysle 
dokumentu o čase a vrstvení 
poznania s tým možno súhla-
siť. No „autobiografia“ je v kaž-
dom diele a v každom žánri iná,  
inak nahliadnutá a inak pre-
myslená. V próze a poézii 

mieri na hodnotovú štruktú-
ru citu, preciťovania. V eseji je 
racionálna a zároveň dostredi-
vo presná: dotýka sa toho isté-
ho zážitku (mama, rodina, prí-
buzní, resp. umenie a očarenie 

niektorými blízkymi autorský-
mi dušami), ale akoby riešila ré-
bus s mnohými známymi i ne-
známymi, dosadzuje do vzorca 
a dá nahliadnuť do duše tvor-
cu ešte inou kľúčovou dierkou. 
Aj keď je spisovateľkou (a poet-
kou), nezaprie v sebe filozofku, 
a vice versa, citlivá spisovateľka 
v nej prehovorí aj v eseji.

Rozhŕňať vrstvy spomie-
nok a zaznamenávať čas je sa-
mo osebe vyčerpávajúca práca 
– ale spisovateľka Etela Farka-
šová má ešte vyššiu ambíciu: 
práve týmto čerením pobáda 
čitateľa k účasti na tomto pro-
cese. Lebo pamäť dnes použí-
vajú mnohí šamani - na to, aby 
sa zabudlo. Presnejšie – aby sa 
vyzdvihnutím jedného úseku 
pamäti potlačila jej kontinuita, 
trvanie v čase. Ale bez času je 
pamäť stratená. A čím by sme 
boli bez trvania, bez kontinuity 
a bez možnosti vidieť aj hlbšie, 
ako vidíme na prvý pohľad?

O tom je premýšľanie a ese-
jistické chvenie v najnovšom 
diele Etely Farkašovej, ktoré 
výtvarne opäť (myslím, že pät-
násty raz) sprevádza jej prí-
buzná duša Kveta Fullierová. 
Je to pekná kniha! 

Gabriela Rothmayerová

foto: Tomáš Michelič 

Mám pred ňou pocit ako 
žiačka – hoci som už ab-

solventkou a dokonca redak-
torkou v redakcii Smena. Za-
kladáme pod vedením nášho 
bossa oddelenia kultúry Petra 
Brhloviča Klub Smeny – rub-
riku s rubrikami: o divadle, 
výtvarnom umení, literatúre, 
hudbe, životnom štýle. V di-
vadelnej rubrike sa strieda Ju-
raj Kukura s Milkou Zimkovou. 
Pri obidvoch je to napínavé – 
Milka bývala vtedy so svojím 
mužom a deťmi kdesi odruky, 
do mesta chodila autom a ces-
tu do redakcie spájala s nákup-
mi či vozením detí do školy. 
Hrávala vo Véčku svoje Diva-
dlo jedného herca, a tak často 
prišla s príspevkom tesne pred 
uzávierkou. Juraj Kukura bol 
ešte lepší – ten chodil so svojím 
príspevkom rovno do tlačiarne, 
a k tomu fleku-dvom pribaľoval 
tlačiarom fľašu... 

Etela Farkašová nosila svoje 
precízne premyslené a úspor-
ne, matematicky presne napí-
sané recenzie načas. Sledovala 
slovenskú literatúru, ktorú vy-
dávala Smena, Slovenský spi-
sovateľ, alebo svetovú, najčas-
tejšie z Odeonu. Príspevky boli 
ešte naklepané na písacom stro-
ji, doniesla, odovzdala a ako-
by očakávala hneď aj ohlas. To 
som si vtedy jasne uvedomova-
la – nepíše nikomu, vždy nieko-
mu. Čitateľa má za partnera. 

Spomeniem si, ako mi raz 
doniesla recenziu a začudovala 
sa, že som voľajako vyfintená.

„Idem do Prahy na Hrad, 
prezident tam prijme mladých 
umelcov,“hovorila som jej.

„A to hovoríš len tak?“ začu-
dovala sa.

„No. Veď on si tiež z toho nič 
nerobí, že tam budem,“ odpo-
vedala som. 

Nezasmiala sa, videla som, že 
uvažuje – netrúfam si odhad-
núť, čo všetko prebleslo jej tvo-
rivou analytickou mysľou. Ale 
viem, že nikdy nič a nijakú uda-
losť nenechá iba tak padnúť, ku 
každej, hoci drobnosti, sa na-
chýli a pozorne ju zhodnotí. 
Život vníma bez predsudkov, 
s veľkým zmyslom pre slobo-
du druhého, ale s veľkou dáv-
kou zodpovednosti. Ak je prís-
na, tak predovšetkým k svojmu 
intelektuálnemu výkonu – voči 
všetkému a všetkým ostatným 
je mimoriadne tolerantná. 

Nielen z tejto drobnej prího-
dy viem, že pre človeka formátu 
Etely Farkašovej je každý oka-
mih života príležitosťou. 

Čítam jej knižku esejí Vrstve-
nie času a vidím, že je to pokra-
čovanie novely Pláne približne 
zapamätaného. Iba po novom 
a opäť inak skúma tie intelek-
tuálne vrstvy, ktoré si počas 
tvorivého života nazhromaž-
dila. Jej témou je čas a pamäť, 
ale to nie je novinka. Od prvej 
prózy, cez poéziu a cez všetky 
eseje je tvorba Etely Farkašo-
vej skladačka – od prvej napí-
sanej vety sa vzájomne prelína, 
dopĺňa, hľadá, nachádza, stráca 
ako ponorná rieka, aby sa obja-
vila opäť v inej forme. Preto – 
myslím si – strieda žánre: raz 
je to poviedka, raz novela, raz 
poézia – naposledy v podobe 
haiku, aby všetko, čoho sa do-
týka, rozochvelo city. A teraz sa 
toho ešte raz dotkne, ešte raz 
premeria a pomenuje jazykom 
filozofky. 

Človek sa uskutočňuje svo-

Hviezdoslavov Kubín na Gessayovej

K U LT Ú R A

Čítam Etelu Farkašovú a rozhŕňam v pamäti 
vrstvy. Vynára sa mi z nej mladá štíhla žena  
s plavým krátkym bobi účesom. Má letné šaty, 
na krku koráliky je decentná, stisk ruky má 
pevný rovnako, ako pohľad za sklami  
okuliarov. Ale nie to ju robí vážnou: je to 
chôdza, držanie hlavy, hlboký hlas a presná 
skladba viet.

Zúčastnili sa na ňom všet-
ky petržalské základné 

školy, ale aj školy z Jaroviec i 
Rusoviec, spolu 75 účastníkov 
so svojimi učiteľkami a učiteľ-
mi. Vysoký počet súťažiacich 
svedčí o tom, že žiaci ešte stále 
majú vzťah nielen k čítaniu, ale 
aj k hovorenému slovu a chcú 
dokázať sebe i ostatným, že 
sú najlepší. Presvedčiť o tom 
museli nielen svojich peda-
gógov, ale aj odbornú porotu, 
ktorú tvorili významní odbor-
níci z oblasti umenia, literatúry 
či pedagogiky. Porota mala 
skutočne ťažkú úlohu vybrať 
spomedzi toľkých účastníkov 
tých najlepších. Vďaka dobrej 
organizácii bola aj atmosféra 

medzi účastníkmi priateľská a 
súťaž sa uskutočnila bez kom-
plikácií. Veríme, že nikto nebol 
sklamaný, že súťažiacim poro-
ta poradila, ako na sebe praco-
vať a v čom sa zlepšiť, a preto 
veríme, že budúci ročník bude 
ešte lepší ako ten tohtoročný. 
Pani riaditeľke ďakujeme za 

zorganizovanie tohto výni-
močného podujatia, porote za 
ich čas a cenné rady, víťazom 
ešte raz srdečne blahoželáme, 
držíme im palce v krajskom 
kole a tešíme sa na budúci 
ročník súťaže. 

Jana Uríková, 

foto: autorka

V Základnej škole na Gessayovej sa 19. marca uskutočnilo obvodné 
kolo súťaže v prednese umeleckého textu – 61. ročník Hviezdo-
slavovho Kubína. Už po niekoľký raz sa súťaž konala pod záštitou 
riaditeľky Viery Šulekovej.
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Základná škola Pankúchova 4 
sa usiluje vytvárať mladým 

ľuďom optimálne podmienky na 
pravidelné športovanie. Futbalo-
vé talenty výdatne podporuje od 
roku 2002. Ponuka na spoluprá-
cu prišla od celosvetovo uznáva-
ného trénera Jozefa Vengloša. 

Na prvom stretnutí s riadi-
teľom školy sa dohodli, že v 5. roč- 
níku zriadia futbalovú triedu. Jej 
žiaci budú môcť po skončení zá-
kladnej školy pokračovať v štúdiu 
vo futbalovej triede na Gymná-
ziu Pankúchova 6. ZŠ zabezpečí 

na vyučovanie športovej prípra-
vy vhodné priestory, akadémia 
kvalifikovaných trénerov.  

Pre kvalitné zabezpečenie tré-
ningového procesu prenajala ZŠ 
futbalistom časť školského areá-
lu. Akadémia na ňom vybudova-
la veľké a malé futbalové ihrisko 
a viacúčelové ihrisko s umelým 
povrchom, ktoré bolo prvé v 
Petržalke. Na jeho otvorení sa 
zúčastnili významné osobnos-
ti slovenského športu. V roku 
2005 sa na Turnaji futbalových 
nádejí v Petržalke zúčastnil sláv-

ny futbalový princ Eusébio.  
V roku 1966 bol ocenený Zla-
tou loptou najlepšieho futba-
listu Európy. Na turnaj prišiel 
s najlepším slovenským fut-
balistom 20. storočia Jánom 
Popluhárom. Na ihriskách si 
zahrali futbal známi herci, mo- 
derátori a športovci súťažiaci 
za tím MUFUZA (Mužstvo 
Futbalových Zázrakov). 

Neskôr bol oplotený areál 
doplnený o bežeckú tartanovú 
dráhou. Na jej vybudovanie 
získala ZŠ 2 mil. Sk z MŠ SR.

V telocvičnom trakte si 
akadémia prenajala dve miest-
nosti, ktoré prestavala na šat-
ne. Mladí futbalisti po trénin-
goch regenerujú v školskom 
bazéne. 

Aj vďaka týmto podmien-
kam vyhrali naši starší žiaci nie-
koľkokrát futbalovú súťaž O pu- 
tovný pohár starostu Petržalky 
„Penalta“. Dokonca mladší žia- 
ci vyhrávajú obdobnú súťaž  
s názvom „Minipenalta“ takmer 
každoročne. Žiaci vzorne re-
prezentujú Petržalku a dosa-
hujú výborné umiestnenia aj  
v iných futbalových súťažiach ako 
McDonald´s CUP, Školský pohár. 
Niektoré turnaje sa odohrávajú 
na viacúčelovom ihrisku.  

Zo známych a aktívnych fut-
balistov trénoval v našej škole  
a súčasne dral jej školské lavice 
Richard Lásik, ktorý už ako pät-
násťročný hral v talianskom klu-
be Brescia Calcio. Bol nomino-
vaný do slovenského národného 
tímu, v súčasnosti hrá za ŠK Slo-
van Bratislava. Rišo bol za svoje 
futbalové výsledky v roku 2007 
ocenený titulom „Junior osob-
nosť Petržalky“. Ivan Schranz hral 
za FC Petržalka 1898, je perspek-
tívnym útočníkom FC Spartak 
Trnava, momentálne hosťuje  
v AC Sparta Praha. Braňo Niňaj 
hral za FC Petržalka 1898, v re-
prezentačnom tíme do 21 rokov,  
v A mužstve Slovenska. Teraz 
hrá v obrane ŠK Slovan. Za FC 
Petržalka akadémia hrajú Michal 
Droppa, Adam Ryšavý, Matej Ha-
vrila, Peter Čapla a Adrián Šimo.     

Z trénerov Corgoň ligy nie-
koľko rokov úspešne viedol ná-
dejných futbalistov Ivan Vrabec, 
hráč československej futbalovej 
ligy a súčasný tréner AS Trenčín, 
v ktorom trénuje nášho bývalé-
ho žiaka Jakuba Gálika. Tréneri 
súčasnej FC Petržalka akadémia 
Ján Horváth, Daniel Bachleda  
a Michal Švihorík  sú učiteľmi na-
šej školy. 

Súčasťou našej podpory nie je 
len poskytovanie priestorov na 
tréningové procesy, ale po zániku 
futbalovej triedy aj povoľovanie 
individuálnych učebných plánov 
žiakom, ktorí sa zúčastňujú na 
tréningoch. 

Štefan Rác

Podpora mládežníckeho futbalu

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

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

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y  h  l  a  s  u  j  e

 výberové konanie na obsadenie miesta 
riaditeľa Miestneho podniku 

verejnoprospešných služieb Petržalka
 

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

 
Požadovanými predpokladmi sú:

Inými požadovanými predpokladmi sú:

 (v rozsahu najviac 2 strany, typ písma Times New Roman,   

Požadované doklady:

5. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

 vzdelávaním (kópie získaných certi)kátov,

 v znení neskorších predpisov.
    

 -

 

O postup do krajského kola 
V piatok (17. 4.) organizuje Komisia mládeže BFZ v spolupráci s Od- 
borom školstva Okresného úradu Bratislava obvodné kolá 16. roč-
níka Mc Donald´s CUP v malom futbale pre kategóriu U11 – hráči 
narodení od 1. 9. 2004 a mladší. Na umelej tráve ZŠ Budatínska 
narazí na seba šesť petržalských základných škôl – Holíčska, Tu-
polevova, Lachova, Nobelovo nám., Černyševského, Gessayova, 
hrá sa 2x10 minút. Program: o 9,00 h ZŠ Holíčska – Tupolevova, 
Lachova – Nobelovo nám., o 9,25 h Černyševského – Gessayo-
va, Holíčska – Lachova, o 9,50 h Černyševského – Tupolevova, 
Nobelovo nám. – Gessayova, o 10,15 h Tupolevova – Lachova, 
Nobelovo nám. – Holíčska, o 10,40 h Černyševského – Holíčska, 
Lachova – Gessayova, o 11,05 h Gessayova – Tupolevova, Nobelo-
vo nám. – Černyševského, o 11,30 h Tupolevova – Nobelovo nám.,  
o 12,00 h  Gessayova – Holíčska, Lachova – Černyševského. Do 
krajského kola 4. mája na štadióne ŠKP Dúbravka postúpi víťaz 
obvodného kola.              (mv)
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Kriminálna polícia sa obracia na 

občanov so žiadosťou o pomoc 

pri pátraní po týchto osobách. 

Informácie oznámte na naj-

bližšom policajnom útvare, 

alebo na telefónnom čísle 158, 

prípadne na e-mail patranie@

minv.sk. 

Mario

BANDA 

(23)
z Bratislavy 

Marián

KISTNER 

(41)
z Bratislavy

Popis osoby: podlhovastá tvár, 
krátke tmavé vlasy a tmavé oči. 
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava II príkaz na zatknutie. 

Popis osoby: krúhla tvár, krátke 
tmavé vlasy a hnedé oči.
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný súd 
Dunajská Streda príkaz na dodanie 
do výkonu trestu odňatia slobody 
pre trestný čin krádeže.

V Bratislavskom kraji za prvé dva mesiace tohto roka za-

znamenali policajné štatistiky 87 prípadov trestného činu 

podvod (SR 539), na základe ktorých bolo, aj s dodatočne 

objasnenými prípadmi, trestne stíhaných, resp. vyšetrova-

ných 59 osôb (objasnenosť 29 %). Tak vraví § 221 zákona 

č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení v súvislosti 

s podvodom: Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo 

iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo vy-

užije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú 

škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. (Okol-

nosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - 

odňatie slobody na tri až pätnásť rokov – je značná škoda, 

osobitný motív, závažnejší spôsob konania, nebezpečné 

zoskupenie, krízová situácia a iné).

Krimipríbeh

Kamaráti mu odmalička 
hovorili Radžo, ale čo 

prezývka znamenala a ako 
vznikla, to nikto nevedel, do-
konca ani on sám. Bol s ňou 
celkom spokojný, obaľovala 
ho akýmsi závojom mystiky. 
Aspoň on si to myslel. V ob-
čianskom živote počúval na 
celkom obyčajné, v našich 
končinách dosť frekventova-
né meno Jozef (61). Bol bys-
trý a vnímavý, bez námahy a 
väčšieho záujmu svojich ro-
dičov absolvoval všetky triedy 
základnej a tri ročníky učňov-
skej školy, dnes pomaličky 
prichádzajúcej v objavenom 
šate duálneho vzdelávania. 

Ako sadzač v známej štát-
nej tlačiarni si zakrátko našiel 
nielen svoje trvalé pracovné 
miesto, ale aj miesto v základ-
nej organizácii strany. Je to 
pracant, hovoril o ňom maj- 
ster, a tak sa stalo, že netrvalo 
ani dlho a ponúkli mu doplniť 
si vzdelanie maturitou, ktoré 
ako preferovaný mladý člen 
vtedy rodnej strany absolvo-
val za jeden rok. Boli to pekné 
časy, bez problémov a prijí-
macích pohovorov sa dostal 
na vysokú školu a bez väčšej 
námahy získal aj diplom s 
doktorským titulom. Radžo 
bol jednoducho káder, ktorý 
si po prevrate našiel celkom 

slušné miesto na každoden-
né prežívanie v zmenených 
podmienkach existencie. Zo 
začiatku to ešte klapalo, boli 
našetrené koruny a potom 
eurá, boli aj správne kontakty 
na správnych miestach. Ne-
skôr sa to však akosi zopsulo, 
pánovi doktorovi sa začala 
lepiť na päty smola. Najprv 
strata práce, potom predčas-
ný dôchodok, nad ktorým 
nebol dôvod spievať ódy, a 
tak začal špekulovať ako na 
to. Nebol by to však Jozef, 
ktorý by nedokázal vydumať 
to, čo pre zachovanie svojho 
doterajšieho dobrého mena 
vydumať nemal. V tejto časti 
sa rozlúčme s aktérom dneš-
nej rozpravy, stretneme sa s 
ním až v záverečnej kapitolke 
plnej trojstranného smútku. 

Vraj keby hlúposť nad-
nášala, vo vzduchu by sme 
neustále našli poletujúcich 
spoluobčanov a podaktorí 
by azda lietali celý život bez 
toho, aby pristáli. Vyhlásenia 
vo forme Mne sa také niečo 
nemôže stať, netreba brať ako 
hodnoverný argument jedin-
cov, pretože o takých je aj 
príbeh dvojice, ktorý nadvä-
zuje na úvodné curriculum 
vitae vnímavého a bystrého 
Radža. Starší manželia obý-
vajúci trojizbový byt sa po 

A všetci boli smutní vydaji druhej dcéry rozhod-
li, že ho nechajú mladým a 
kúpia si niečo menšie. Dobre 
im padlo, keď natrafili na prí-
jemného a elegantného pána 
s titulom, ktorý im dal lákavú 
ponuku v podobe dvojizbové-
ho bytu s terasou a balkónom. 
Po obhliadke nehnuteľnosti 
neváhali, zmluvu podpísali na 
prvý pokus, zálohu vo výške 
35-tisíc eur previedli na účet 
predajcu. Spokojne sa pres-
ťahovali na náklady predáva-
júceho do nadštandardného 
bytu v novostavbe uveriac 
jeho prísľubu, že len čo príde 
zo zahraničia, najneskôr do 
troch dní, prinesie dokumen-
ty potrebné na prevod jeho 
nehnuteľnosti a oni mu vypla-
tia dlhujúcu sumu v hotovos-
ti. Čakali a čakali. Dočkali sa 
však iba skutočného majiteľa, 
u ktorého si mystický predaj-
ca s falošným dokladom pre-
najal byt na pol roka. 

O obchodných aktivitách 
elegantného pána Jozefa a 
jeho praktikách na úrovni 
bytovej mafie sa dozvedeli 
až z úst vyšetrovateľa, ktorý 
prípad dostal na stôl. A všet-
ci boli smutní – manželia pre 
stratu peňazí, ktoré zrejme 
tak skoro neuvidia, Radžo z 
perspektívy pobytu za mreža-
mi a vyšetrovateľ z ľudí, kto-
rých naivita presahuje medze 
zdravého rozumu.

 
 Viete, že...

... od 1. januára do 5. apríla 
2015 sme v našom kraji za-
znamenali 528 dopravných 
nehôd, čo je o 47 menej ako 
v rovnakom období vlaňajš-
ka? Pri týchto nehodách boli 
usmrtené štyri osoby, z toho 
dvaja chodci. Ťažko zranených 
bolo sedemnásť osôb. Na ces-
tách Slovenska zahynulo 58 
osôb, čo je o deväť ľudí me-
nej ako v rovnakom období v 
roku 2014. 
... v období od 25. 3. do 7. 4. 
nahlásili v našom kraji krá-
dež 22 motorových vozidiel, 
z toho v Petržalke päť (Nám. 
hraničiarov, Šustekova, Rönt-
genová, Osuského, Topoľčian-
ska)? V noci zlodeji potiahli 18 
a cez deň 4 vozidlá. Zmizla aj 
motorka Honda a dva prívesy. 
V dňoch 29.3. a 6.4. nebola 
hlásená žiadna krádež vozidla.

 Polícia upozorňuje
 
Neskoro, ale predsa
V polovici júna 2014 kontrolo-
vali policajti pri umelom kopci 
v blízkosti Žltej ulice vodiča zn. 
Fiat Bravo s rakúskym eviden- 
čným číslom. Rostislav Š. (54) 
z Čiech, prechodne bytom  
v Rakúsku, mal v zatavenej 
plastovej injekčnej striekačke a  
v plastovom vrecku látku, podľa 
výsledkov expertízneho skú-
mania zodpovedajúcu 15 až 58 
obvykle jednorazovým dávkam 
heroínu. Vyšetrovateľ ho v ne-
prítomnosti obvinil zo zločinu 
nedovolenej výroby omamných 
a psychotropných látok jedov 
alebo prekurzorov, ich držania  
a obchodovania s nimi.

Opitá za volantom
Opitá a bez vodičského opráv-
nenia si Petra S. (19) z Bratislavy 
sadla za volant vozidla Opel 
Corsa. Po náraze do prívesného 
vozidla na Ulici Pohraničníkov  
v Rusovciach, nafúkala policaj-
tom 0,88 mg/l, opakovane 0,80 
mg/l alkoholu v dychu (1,83 
- 1,67 promile), čo predstavu-
je stredný stupeň opitosti. Za 
nechcený dôkaz emancipácie 
si vyslúžila príslušné obvinenie. 
Vzniklo dôvodné podozrenie 
z neoprávneného používania 
cudzieho motorového vozidla. 

 Z policajného bloku

 
Doklady bez nervákov 
Letné dovolenky sa blížia a s nimi aj vy-
bavovanie osobných dokladov, ktoré si 
občania často nechávajú na poslednú 
chvíľu. Stresom a zmätkom sa však dá 
vyvarovať. Práve teraz je vhodná chvíľa si 
pred cestou do zahraničia skontrolovať 
platnosť potrebných dokladov (občian-
ske a vodičské preukazy, cestovné pasy). 
Podať žiadosť o vydanie cestovného 
dokladu a vodičského preukazu je mož-
nosť na ktoromkoľvek oddelení dokla-
dov okresného riaditeľstva PZ, a to bez 
ohľadu na trvalý pobyt. Na Oddelení 
dokladov odboru Poriadkovej polície 
OR PZ Bratislava V, Záporožská 8 sa dá 
o vydanie cestovných pasov požiadať  
v čase od 7.30 v pondelok do 15.00 h, 
v utorok a piatok do 12.00 h, v stredu do 
17.30 h. Štvrtok je nestránkový deň, od-
delenie vydáva iba expresne vybavené 
doklady.

Zeleň sem, 

zeleň tam, 

 

Richard

BIHARI 

(29)
z Bratislavy 

Popis osoby: krátke čierne vlasy, 
guľatá tvár, nízke čelo a hnedé oči.
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava I príkaz na zatknutie pre 
trestný čin marenia úradného roz-
hodnutia.
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Petržalka priviezla ďalšie tri body

Jaroslav Brečka si všetko vyna-
hradil v hlavných dostihoch 
na v Cene starostu mestskej 
časti Bratislava – Petržalka 
(42. Jarná cena Petržalky), 
steeplechase na 3 800 m o 
2 800 eur. So slovenským 
odchovancom 7-ročným tma-
vým hnedákom valachom Mr 
Pamperitom zo stajne KCL 
SLOVAKIA, ktorého sám pri-
pravuje, odskakoval s kurzom 
8:1, aby v cieli jeho zverenec 
zvíťazil o jeden a štvrť dĺžky 
pred Chestionom, 7-ročným 
tmavým hnedákom valachom 
zo stajne HS Racing Team, 
ktorého jazdil džokej a tré-
ner Miroslav Stančík. Tretia 
dobehla 7-ročná tmavá hned-
ka Regine (dcéra dvojnásob-
nej víťazky Veľkej Pardubickej 
Registany) zo stajne Wrbna 
Racing, v sedle s džokejom 
Jakubom Spáčilom, pripra-
vovaná trénerom Čestmírom 

Olehlom. Ceny pre Rudolfa 
Cintulu, majiteľa víťazného 
koňa, trénera a jazdca odovzdal 
zástupca starostu Ján Bučan. 
Okrem prekážkových dostihov 
mohli diváci vidieť aj šesť rovi-
nových a počas prestávok sa o 
dobrú náladu starali hudob-
níci z country skupiny KSV 
(KSV=kríza stredného veku). 
Deti sa mohli povoziť na koní-
koch a s rodičmi uhasiť svoj 
hlad i smäd v stánkoch s ob- 
čerstvením. Kto prišiel, neoľu-
toval a určite sa vráti. Príďte aj 
vy, oplatí sa. 

Dušan Drevický

foto: Karel Němec

V zostave Petržalky zra- 
neného Laurinčíka na-

hradil vo funkcii kapitána 
Kinder, ktorý s Maixnerom 
vystužili stred obrany. Zápas 
predstihol úrovňou piatu ligu 
a vyvíjal sa pre domáce muž-
stvo lepšie. Mladíci z Do- 
mina stavili na rýchlosť, 
dlhé nakopávanie lopty, in-
dividuálne prieniky a streľbu  
z diaľky. Po desiatich minú-
tach prevzala iniciatívu Pe-
tržalka. Ovládla stred poľa 
a hru mala pod kontrolou. 
Domácich hráčov kombi-
náčnou hrou často dostávala 
do úlohy štatistov. Najväč-
šie nebezpečenstvo hrozilo 
pre domácich zo strán, kde 
Majdák s Orabincom správ-
ne sekundovali na časované 
prihrávky od spoluhráčov.  
V 23. min. si Majdák nabehol 
po ľavej strane na prihrávku 
zo stredu poľa a jeho center 
predsa len našiel cieľ - domá-
ci obranca P. Grach si loptu 
dokopol v tiesni do vlastnej 
bránky 0:1. Výborne hrajúca 
obranná formácia Petržal-
ky nepúšťala domáci tím do 
šancí. Po Medveďovej hlavič-
ke, ktorá tesne minula brán-
ku domácich, sa potvrdilo 
známe nedáš – dostaneš!  
Z protiútoku domácich do-
kopol loptu po centri z pra-
vej strany za chrbát Vereša  
z 2 metrov Drinka – 1:1.

Po prestávke nestratil zá-
pas na úrovni. Pribudla dyna-

mika, diváci videli veľa pek-
ných futbalových momentov, 
mnoho striel, nekompro-
misný boj o víťazstvo a dva 
zaslúžené góly Petržalky. Po 
faule na Majdáka dostal v 64. 
min. do vedenia 2:1 Obšitník 
strelou z pokutového kopu. 
Domáce mužstvo pridalo 
na agresivite a zápas dostal 
správny náboj. Aj keď gólov 
mohlo byť viac po šanciach 
Strelca, Medveďa či Kusalí-
ka. To však platí aj na strane 
domáceho mužstva Domina. 
Proti však boli výborní bran-
kári. Vrcholovým zážitkom 
a nezabudnuteľným futbalo-
vým momentom sa pre divá-

kov zápasu stala bezpochyby 
80. minúta. Petržalka strelila 
gól, ktorý sa tak často nevidí. 
Gendiar prebral loptu 35 m 
od bránky domácich spôso-
bom u nás málo vídaným. Pri 
preberaní si loptu spracoval 
tak, že priamo zo vzduchu ju 
volejom poslal oblúkom po-
nad brankára do siete domá-
cich – 1:3. Nádherná bodka 
za zápasom. 

Povedali po zápase:
Andrej Gendiar, strelec ex-

kluzívneho gólu: - Už pred 
preberaním lopty som si vši-
mol, že brankár domácich 
stojí pred bránkou vyššie, 
ako býva zvykom. Na roz-
hodovanie bolo veľmi málo 
času. Loptu som preto jed-
noducho napálil oblúkom 
ponad neho a bol z toho gól, 
z ktorého mám radosť. 
Štefan Maixner, stredný ob- 
ranca: - Bol som dokopaný 
viac, ako keby som hral na 
poste útočníka. Postranný 
rozhodca pustil domácich do 
troch čistých šancí…
Emil Stranianek, asistent 
trénera: - Vďaka výkonom 
oboch mužstiev bol zápas pre 
divákov pekným futbalovým 
zážitkom. Aj keď sa sem-tam 
zaiskrilo, neprekročilo to hra-
nice únosnosti. Chlapci odo-
vzdali na ihrisku to, čo sa od 
nich očakáva. Všetky formá-
cie si zaslúžia pochvalu. Bol 
to kompaktný výkon.       (jla)

uDokončenie zo strany 1

Mužstvo FC PETRŽALKA akadémia si nenechalo ujsť víťazstvo ani 
v 18. kole V. ligy, keď po vyrovnanom polčase 1:1, zvíťazilo v nedeľu 
na ihisku súpera nad rezervou Domina Bratislava 3:1 a upevnilo si 
tak vedenie v tabuľke o deväť bodov pred druhým FA Bratislava. 

Domino Bratislava B - FC PETRŽALKA akadémia 1:3 (1:1)
Góly: 43´ Drinka - 23´ P. Grach vlastný, 64´ Obšitník z 11 m, 80´ Gendiar

MFC PETRŽALKA akadémia – FK Karlova Ves 3:1 (2:0) – 17. kolo
Góly: 9´ Strelec, 22´ Medveď, 72´ Slovák  -  79´ Savčinský

Aj napriek víťazstvu Petržalky nad Karlovou Vsou 3:1  nebolo  stret-
nutie na Veľkonočnú nedeľu pre domáci tím prechádzkou ružo-
vou záhradou. Základ k víťazstvu sa zrodil už v I. polčase, ktorý bol 
v réžii Petržalky. Z množstva šancí však vyťažila iba dva góly, ktoré 
si podelili Strelec s Medveďom. Hostia po prestávke pridali na ob-
rátkach, vypracovali si gólové príležitosti, ale do kolien ich zrazil 
exportný gól Slováka z priameho kopu -  3:0.  Napokon sa FK Kar-
lova Ves predsa len dočkala zaslúženého gólu a prízemnou strelou 
Savčinského korigovala výsledok na konečných 3:1. 
Prehľad najbližších zápasov FC Petržalka akadémia
19. 4. Ne - 16.30 – ŠK Štart Nepočujúci 1947 Bratislava (B) – FCPA
26. 4. Ne - 10.30 – FCPA - FC Volkswagen Bratislava

Mládežnícke družstvá dorastencov, starších a mladších žiakov FC 
Petržalka akadémia odohrali cez víkend  tieto majstrovské zápasy: 
st. dorast U19 Rača – FCPA 0:2 (0:2)
ml. dorast U17 Šamorín – FCPA 3:1 (2:1)
st. žiaci U15 FK Rača – FCPA 0:4 (0:1)     
st. žiaci U14 FCPA – Vajnory 3:0 (2:0)
ml. žiaci U13 FK Rača – FCPA 1:0  (0:0)
ml. žiaci U12 FCPA – Vajnory odložené
žiačky: FCPA – FKM Karlova Ves 5:0 (3:0)

Slovo trénera 
Peter Čapla, tréner U15: - Chlapci podali priemerný výkon, pod 
ktorý sa podpísal veľkou mierou nekvalitný terén. Ten bol v  zápase 
najväčšou prekážkou pre naše družstvo. Ak by tak nebolo, gólový 
rozdiel by bol omnoho väčší.     (lai)

Infoservis FC Petržalka akadémia

Horný rad zľava: Strelec, 
Medveď, Filipko, Lavrinčík, 
Obšitník, Kusalík, Drahoš, 

Rehorka, Ďurec
Dolný rad zľava: Jurkovský, 

Majdák, Allakaj, Volečko, 
Radič, Kalina, Trstenský.

Chýbajú: Kinder, Uhlík

Dostihová sezóna úspešne 
odštartovala



17. 4. 2015 • 23PETRŽALSKÉ NOVINY Š P O R T

PETRŽALSKÉ NOVINY

17. 4. 2015 • ročník 21 • číslo 8

VYDAVATEĽ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava • IČO: 00603201. • NAKLADATEĽ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s. r. o. • REDAKCIA: Kutlíkova 17,  

852 12 Bratislava, web: www.petrzalskenoviny.sk, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com, Šéf re  daktorka: Gabriela Belanová, Zástupca šéf re  daktorky: Rudolf Gallo, 

Inzercia: 0905 273 414, 0905 273 416 • TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, • NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke zabezpečuje Agen- 

túra MRK, s. r. o. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.

Zaujímavé tiež je, že po roku 
1968 som bol jediný hlásateľ  
v Bratislave, ktorý mal papier 
na to, aby mohol mať mikrofón 
v ruke. Vtedy boli ťažké časy, 
bolo treba hlásiť v línii strany, 
pripomínať si rôzne výročia. 
Keďže som bol strojový sadzač 
a robil som aj športovú stránku, 
mal som k dispozícii čerstvé in-
formácie. Vždy považujem za 
svoju povinnosť návštevníkom 
poskytnúť o mužstvách do-
statok informácií a noviniek. 
Robil som si poznámky, archív, 
ťažil som z kontaktov so špor-
tovými novinármi, trénermi a 
hráčmi. V podstate celý týždeň 
sa na každý zápas pripravujem. 
V Petržalke za Starým mostom 
som robil aj diskdžokeja, už 
aj hodinu a pol pred zápasom 
som usporiadateľom vyhrával 
dobrú hudbu. Pre mňa to bola 
fantastická výhoda, na druhej 
strane štadión Artmedie bol 
azda jediný na svete, odkiaľ 
hlásateľ nevidel na ihrisko. 
Bol som zavretý v takej ma-
lej miestnosti, keď som niečo 
hovoril a medzitým padol gól, 
rýchlo som zisťoval, kto bol 
jeho autorom. Neraz si ľudia 

Mikrofón mu učaroval 
na celý život 

Ako ste sa vlastne stali hlása-
teľom? 

 Štyridsať rokov môj hlas 
sprevádzal zápasy seniorské-
ho tímu hokejového Slovana, 
deväť rokov ma bolo počuť 
na stretnutiach volejbalistov 
ČH, mužov a žien Slávie UK, 
od roku 1996 robím hlása-
teľa futbalistom Petržalky a v 
nedávnej minulosti som túto 
prácu vykonával aj v Dúbrav-
ke na štadióne ŠKP! Niektorí 
moji priatelia mi pripomínajú, 
že som možno najstarší hlása-
teľ na svete! Pritom za mojou 
hlásateľskou kariérou stála tak 
trochu náhoda. Chodil som 
do autoškoly a inštruktora mi 
robil známy hokejový rozhod-
ca Michal Bucala, ktorý ma 
nahovoril na rozhodcovský 
kurz. Potom sa rozhodlo, že 
hlásateľov na štadiónoch by 
mali robiť hokejoví rozhodco-
via, ktorí nahradili športových 
redaktorov Lukáča a Kšiňana. 
Chodili sme sa zaúčať viacerí, 
ale neskôr si vtedajší sekretár 
Slovana Roman Honc vyžiadal 
práve mňa. Napokon z toho 
bolo 40 rokov. Za ten čas som 
vynechal azda len tri zápasy, 
neraz, keď bolo najhoršie, moje 
hlasivky kurírovali dokonca 
kluboví lekári. Aj moje anga-
žovanie na štadión Artmedie 
bola skôr náhoda. Bývalý zná-
my hokejový funkcionár Ivan 
Kodaj, ktorý vtedy robil aj oko-
lo petržalského klubu, ma azda 

dva mesiace lámal, aby som 
prijal túto ponuku. Troška som 
odolával, lebo s futbalom som 
nemal hlásateľské skúsenosti, 
ale privolil som a v Petržalke 
som za mikrofónom už devät-
násť rokov.

S Petržalkou ste zažili veľa 
slávy, ale aj veľmi smut-
né chvíle, pád do najnižšej  
V. ligy. Na ktoré zápasy naj-
radšej spomínate?

 Bolo ich niekoľko, nikdy ne-
zabudnem na prvý zápas, ktorý 
som v Petržalke hlásil. Artme-
dia vtedy na jar 1996 v 23. kole 
II. ligy vyhrala pod vedením 
trénera Jozefa Prochotského 
nad Ružomberkom 2:0 a po-
stúpila do najvyššej súťaže. Ta-
kisto veľmi rád spomínam na 
okamih, keď som privítal hrá-
čov Artmedie na trávniku už 
ako majstrov Slovenska v sezó-
ne 2004/2005. Nezabudnuteľná 
bola aj skvelá cesta Artmedie v 
Lige majstrov na jeseň 2005, 
keď postúpila až do skupinovej 
fázy. Bol som účastníkom le-
teckého zájazdu do Glasgowa, 
kde sa Petržalka stretla s miest-
nymi Rangers a takisto som 
absolvoval autokarový zájazd 
do Milána proti Interu. Žiaľ, po 
skvelých rokoch prišiel postup-
ný tvrdý pád, vypadnutie do 
II. ligy, Petržalčania túto súťaž 
hrali už na štadióne v Prievoze. 
Ako hlásateľ som sa vrátil tam, 
kde som sa narodil i vyrastal. 

Nasledoval zostup do III. ligy a 
potom až do V. ligy... Jediným 
pozitívom je, že klub hrá zno-
va na pravom brehu Dunaja, je 
doma, v Petržalke. 

Vždy ste hovorievali, že veríte 
v náhodu, hoci viaceré veci 
vám vo vašom živote nevyšli 
tak, ako ste chceli...

 Chcel som byť hokejistom, 
nevyšlo to, chcel som byť pi-
lotom, nepodarilo sa to, chcel 
som byť športovým redakto-
rom, chcel som študovať, ani 
to mi nevyšlo. Celý život som 
pracoval ako typograf, táto 
práca mi všetko vynahradila. 
A keď som sa stal hokejovým 
rozhodcom, odtiaľ k športové-
mu mikrofónu naozaj už ne-
bolo ďaleko. Mikrofón mi ako 
amatérovi učaril na celý život. 
Nemalú zásluhu na tom mala 
aj Marka Zavarská, v tom čase 
prvá žena za športovým mik-
rofónom, nestor Karol Polák a 
ďalší, ktorí mi radili. Dnes, keď 
nosím na svojom chrbte úcty-
hodných 89 krížikov, nikto by 
mi ich nehádal. Stále som aktív-
ny, aj keď hokej som zamenil za 
petržalský futbal, bez ktorého a 
jeho divákov si záver života už 
nedokážem predstaviť.

Aké sú povinnosti hlásateľa?
 Chodil som na rôzne ško-

lenia, ktoré viedli také esá ako 
Gabo Zelenay, Mária Zavarská, 
Rudo Gallo či Oskar Mana. 

urobili zo mňa žarty a povedali 
mi meno zlého strelca.

Aké je vaše najväčšie želanie 
do ďalších rokov?

 Veľmi rád by som sa ešte 
dožil toho, aby FC Petržalka 
akadémia, spolu s Tatranom 
Prešov, najstarším klubom na 
Slovensku, hrali vyššiu súťaž. 
Obyvatelia najväčšieho sídliska 
na Slovensku si zaslúžia kva-
litný futbal proti vyspelejším 
súperom. Preto pevne verím, 
že Petržalka sa postupne vráti 
na stratené pozície a bude mať 
dôstojné miesto medzi sloven-
skými klubmi. Veď je dvojná-
sobným majstrom Slovenska, 
dvojnásobným víťazom Slo-
venského pohára a účastníkom 
skupinovej fázy Ligy majstrov. 
V novodobej histórii sloven-
ského futbalu sa málokto môže 
pochváliť takýmito úspechmi. 
Takisto je dôležité, že Petržalka 
nestratila fanúšikov ani v naj-
nižšej súťaži, to je fantastické, 
že doma aj na V. ligu príde 300 
či 400 divákov. Na futbal sa tu 
chodí ako na omšu do kostola. 

Milan Valko 
foto: archív F. Štamberského

Vari na všetkých štadiónoch sú ľudia, ktorí sú roky ich ne-
oddeliteľnou súčasťou. V Petržalke je jedným z nich Fran-
tišek Štamberský. Ako výborného hlásateľa ho poznáme už 
dlho, ešte z niekdajšieho štadióna Artmedie za Starým mos-
tom, dnes ho stretávame v Ovsišti na zápasoch FC Petržalka 
akadémia. František Štamberský, rodák z Bratislavy, oslávil  
16. marca 89 rokov. Je držiteľom Ceny fair play Ivana Chodáka 
a ďalších ocenení.
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Majstrovský titul 
bol dielom celého kolektívu
Hokejistky HC Petržalka 2010 počas dvojročného pôsobenia  
v I. lige žien získali v práve skončenej sezóne majstrovský titul. Žiaľ, 
ich krátka odysea sa medzi slovenskou elitou končí, prečo k tomu 
došlo, o tom, ale aj o celej úspešnej sezóne, sa čitatelia Petržalských 
novín dozvedia v rozhovore s trénerom Romanom Vargom.

HC Petržalka 2010 končí, v novej sezóne ho v Ovsišti nahradia Diplomati.

Pred začiatkom sezóny ste 

vyhlásili útok na majstrovský 

titul, ale po základnej časti 

ste skončili až na 4. mieste a 

do play-off ste išli z najhoršej 
pozície... 

 Každý tím, ktorý pôsobí 
v nejakej súťaži, má ambície 
dosiahnuť v nej čo najviac. 
Otázkou je, ako sa trénerom 
podarí urobiť prácu s celým 
kolektívom, dobre poskladať 
dvojice, trojice, aby v družstve 
dokonale fungovala chémia. Je 
veľa faktorov a aspektov, ktoré 
do toho vstupujú. My sme do 
súťaže išli so zmeneným kád-
rom, Jana Kapustová nás kvôli 
materským povinnostiam po-
silnila iba na domáce zápasy, 
vonku odohrala dva alebo tri 
zápasy. Získali sme však aj kva-
litné dievčatá z Topoľčian, vy-
tvorili sme mix mladých a star-
ších hráčok a na konci play-off 
plieskal bič v náš prospech. 
Snažili sme aj v základnej časti 
skončiť čo najlepšie, troška nás 
však trápil brankársky post, 
talentovaná Sonička Hulová je 
síce šikovná, ale zrejme svojím 
prístupom troška bila svoje 
telo k výkonom, ktoré nezod-
povedali jej možnostiam. 

Vďaka čomu ste sa v play-off 
tak neskutočne zmobilizova-
li, keď ste v semifinále vyradi-
li obhajkyne titulu Poprad a 
vo finále ste na zápasy jasne 
zdolali Spišskú Novú Ves?

 Poprad hral vlani Ligu maj- 
strov, na Slovensku má síce 
najlepší káder, ale nám sa do 
mužstva podarilo angažovať 
skvelú brankárku Zuzku Tom-
číkovú. Pod ženským hoke-
jovým nebom sa zrejme ešte 
nenarodila taká hviezda, ako 
je Zuzana. Musím povedať, že 
pocit hráčok, že majú za sebou 
takého ,,Dominika Hašeka“ 

dal celému tímu neskutočné 
možnosti. Zrazu všetky hráčky 
mali istotu puku na hokejke, 
veľmi im stúplo sebavedomie, 
všetky začali hrať úplne iný 
hokej. Nemali problém s rozo- 
hrávkou, za našou bránkou si 
viackrát vymenili puk. Navyše 
Zuzka svojimi pokrikmi spo-
luhráčky výborne dirigovala, 
u nás ukázala, akou je veľkou 
profesionálkou. Chytala celé 
play-off, z ďalších dvoch bran-
károk sme vždy z jednej urobili 
dvojku. Vo vyraďovacích zápa-
soch nám išlo o to, aby sme sa 
nielen posilnili, ale skúsenos-
ťami a mladosťou sa vyrovnali 
Popradu, čo sa nám podarilo. 
Napokon pre ostatné hráčky 
to bola posledná možnosť si 
zahrať s Kapustovou a Tomčí-
kovou. 

V tíme ste mali niekoľko vý-
borných hráčok, ktoré ho 
potiahli k historickému ús- 
pechu. Ako by ste ich charak-
terizovali?

 Zuzana Tomčíková, Jana 
Kapustová, Nikoleta Celárová 
a Zuzana Moravčíková boli 
našimi skutočnými líderkami. 
Veľmi nás mrzelo ťažšie zra-
nenie Moravčíkovej, ktorá si 
proti Zvolenu zlomila nohu. Je 
to komplikovaná fraktúra, ale 
mala by sa vrátiť na ľad. Nepáči 
sa mi, že noviny píšu, aké sme 
mali hviezdy, majstrovský titul 
bol totiž dielom celého tímu. 
Napríklad prišli k nám Ange-
lika Zálešaková, Petronela No-
votná, Lucia Záborská, Roma-
na Vargová, ktoré boli veľmi 
platnými členkami kolektívu 
a z nich sme poskladali dobrý 
druhý útok. 

Zuzka Tomčíková sa dosť ne-
lichotivo vyjadrila o úrovni  
I. ligy, niektoré hokejistky na-

zvala turistkami. Čo si o tom 
myslíte?

 Zuzka má absolútnu pravdu, 
úroveň ženskej I. ligy prešľa-
puje, projekt ŠKP s reprezen-
tantkami Slovenska neprináša 
žiadne výsledky. Nepoznáme 
jeho koncepciu, pre mňa je do-
slova katastrofou, aké sa robia 
zákulisné veci. Nechce sa mi 
okolo toho ani hovoriť. Po tre-
ťom finálovom zápase Spišská 
Nová Ves dokonca nepodala 
ruku predsedníčke Rady ligovej 
komisie I. ligy žien Ľubomíre 
Kožanovej pri odovzdávaní 
medailí za druhé miesto. Mys-
lím si, že finančná podpora zo 
SZĽH je minimálna, takto sa 
hokej nedá robiť. Prestal som 
chodiť na ligové komisie, lebo 
je to strata času. Veď čo je to za 
problém zaradiť v RTVS do re-
lácie Góly-body-sekundy aspoň 
výsledky z I. ligy žien a z play-
off? Ale nikto nemá o to záu-
jem. A ešte jeden môj postreh. 
Slovenská ženská reprezentácia 
hrala v týchto dňoch v B-skupi-
ne I. divízie majstrovstiev sveta 
v Pekingu, pritom Tomčíková 
a Kapustová by stále boli jej 
veľkými oporami. 

Nad slovenským ženským ho-
kejom sa však dosť zmráka...

 Žiaľ, je to tak, napriek tomu 
som rád, že sme spolu s kole-
gom Petrom Jonákom čuchli  
k ženskému hokeju. Pravda, 
na takejto úrovni sa to už nedá 
robiť iba z nadšenia, jednodu-
cho nemáme na to, aby sme ho 
podporovali. Preto Petržalka už 
nebude mať ženský tím v I. li- 
ge, viaceré dievčatá skončili. 
Zuzka Tomčíková trénuje ma-
ďarskú reprezentáciu, pritom 
by mala viesť slovenskú repre-
zentáciu! My ju pustíme k na-
šim susedom, aby im vychová-
vala brankárky. Je to na hlavu 

postavené. Končí aj Zvolen, 
takže v lige ostanú iba Poprad, 
Spišská Nová Ves a Prešov.  
A to je konečná pre slovenský 
ženský hokej. ŠKP hrá medzi- 
národnú ligu EWHL, chodí do 
Mariboru, Grazu, Bolzana, do 
Česka, Poľska, takže ak toto 
stačí, prosím?

Prečo HC Petržalka 2010 
končí svoje pôsobenie a kde 
vás uvidíme v novej sezóne?

 Končíme preto, lebo nemá-
me hráčky! Nemôžeme už rá-
tať s Celárovou, Tomčíkovou, 
Kapustovou, Velikou, Vargo-
vou, toto je nejaká kostra, ale 
končí Drličková a aj ďalšie 
hráčky z Topoľčian. Nemáme 
brankárku, Hullová už nebude 
u nás hosťovať, my dvaja s Pe-
trom Jonákom sme už prestali 
byť trénermi tohto tímu. Po-
vedali sme, že končíme, stačilo 
to, nebudeme bojovať s tým, či 
nám ŠKP pustí nejakú hráčku. 
Žiaľ, radšej ju nechá sedieť na 
lavičke, akoby ju mal k nám 
pustiť. Pritom má 35-40 hoke-
jistiek, hrať však môže zhruba 
20 a ostatné sú nevyužité. Pro-
siť sa stále na zväze niekomu, 
na to už nemám nervy. V pod-
state HC Petržalka 2010 bol 
financovaný z našej nadácie, 
klub, ktorý podporuje mužov, 
dal do toho iba svoje logo pan-
ter. Pravda, treba si uvedomiť, 
že my sme klub majstrovským 
titulom zviditeľnili. Dohoda 

znela tak, že my to zafinan-
cujeme a budeme hrať pod 
názvom Petržalka. Ďalší chod 
tohto tímu nedokážeme už fi-
nančne zabezpečiť, pritom sme 
od novej sezóny chceli pôsobiť 
v českej lige a v nej sa tiež pre-
sadiť. Myslím si, že do play-off 
by sme sa dostali, ale nie sme 
schopní tento plán realizovať, 
lebo majitelia Petržalky majú 
dosť iných starostí. 

Celý život sa zaoberáte hoke-
jom, kde vás teda uvidíme od 
novej sezóny?

 Spolu s Petrom Jonákom 
pokračujeme v trénerskej prá-
ci, dostali sme ponuku od jed-
nej vysokej školy medzinárod-
ných vzťahov v Bratislave na 
trénovanie ich univerzitného 
tímu. Klub sa volá Diplomats 
Pressburg a pôsobí v Európ-
skej Univerzitnej hokejovej 
lige (EUHL). Vedieme ich už 
od polovice minulej sezóny, je 
to zasa iný hokej. Diplomati 
sa dohodli s Petržalkou, že od 
novej sezóny ich domovským 
štadiónom sa stane zimný šta-
dión v Ovsišti. My teda zostá-
vame naďalej v Petržalke, ale 
pod hlavičkou vysokej školy. 
Na pravý breh Dunaja prídu 
zaujímaví súperi zo Slovinska, 
Rakúska, Česka, Poľska, Rus-
ka. Túto ligu založil bývalý re-
prezentant Ľubomír Sekeráš, 
má celkom dobrú úroveň. Už 
máme po sezóne, skončili sme 
na ôsmom mieste. Vrátili sme 
sa teda znova do mužského 
hokeja. Diplomati majú svoje 
sídlo na Kramároch. Je to za-
ujímavá škola a aj ich projekt, 
hrávali sme v Dúbravke na 
Harmincovej ulici, odtiaľ sa 
presunieme do Petržalky. 

Čo vám na prijatí u starostu 
Petržalky Vladimíra Bajana 
urobilo radosť?

 Boli sme tam v posledný 
marcový deň, s bratislavskými 
dievčatami sme sa ukázali pred 
poslancami. Pre mňa to bolo 
také úsmevné, lebo som mal 
taký pocit, že až na prijatí nie-
koľko poslancov zistilo, že Pe-
tržalka má zimný štadión. Mali 
sme však z tohto stretnutia prí-
jemný pocit, dievčatá dostali 
ruže, my, tréneri, zasa plaketu. 
Pán starosta Bajan sa nám po-
ďakoval za pekný úspech.

Milan Valko
foto: Ján Luky
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