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Petržalka je zase 

krajšia, čistejšia
Začiatok jari patrí už tradične veľkému uprato-
vaniu. Tak, ako jarnou očistou prechádzajú naše 
domácnosti, rovnako samozrejme upratujeme  
aj celé sídlisko. 

Pokračovanie na strane 3

Na Tour de intelekt 
aj deti z Donbasu
V lete odštartuje IV. ročník cyklotúry 
z Bratislavy do Prahy. Tento ročník 
je výnimočný tým, že sa na ňom 
zúčastnia aj deti z vojnou skúšaného 
Donbasu.

Kto je najväčší  
investor v Petržalke?
Čo myslíte, aké najväčšie investície sa 
uskutočnili v Petržalke po jej socialis-
tickej výstavbe?

strana 7

strana 12

Čaká nás festival 
detských kníh
Brány festivalu Dni detskej knihy sa 
otvoria 3. mája po prvýkrát v Brati-
slave. Hostiteľom je Petržalka.

strany 14 – 15
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4. 5. (streda) pristavenie 

6. 5. (piatok) odvoz 

Starhradská 6-8
Topoľčianska 5
Topoľčianska 27
Brančská 1
Holíčska 9-11 alebo 14
Šintavská 4
Strečnianska 1
Strečnianska 12
Smolenická 6
Budatínska 9 ku KS
Budatínska 29 ku KS
12. Budatínska 51-55
13. Budatínska 34a
14. Znievska 7
15. Znievska 20-22

Generálna prokuratúra: 
NKÚ postupoval nezákonne

V  tejto veci sa preto ob-
rátilo na Generálnu 

prokuratúru SR s podnetom 
na preskúmanie zákonnosti 
postupu NKÚ. Konkrétne 
išlo o vyjadrenia predsedu 
NKÚ K. Mitríka k tejto kon-
trole v médiách v decembri 
2015, teda ešte pred jej uzav-
retím, čo zákon o NKÚ ne-
pripúšťa. Rovnako mestská 
časť namietla neodbornosť 
kontrolórov, ktorí kontrolu 
vykonávali. Navyše NKÚ ab-
solútne ignoroval stanoviská 
a námietky, ktoré spracoval 
petržalský úrad spolu s od-
borníkmi na 14 stranách! 
„Vyzerá to tak, že ich ani 
nečítali, zrejme už bolo do-
predu rozhodnuté,“ komen-

tuje spôsob konania NKÚ 
starosta Petržalky Vladimír 
Bajan.

Z odpovede Generálnej 
prokuratúry SR: „Nie je prí-
pustné, aby štátne orgány 
vychádzajúc iba zo svojho 
postavenia rozhodovali pri 
svojom postupe spôsobom, 
ktorý nezodpovedá záko-
nu. O to viac sa zákonné 
postupy a rozhodnutia oča-
kávajú od štátneho orgánu, 
akým je Najvyšší kontrolný 
úrad Slovenskej republiky a 
jeho predseda.“

Generálna prokuratúra 
zároveň signalizovala rozpor 
so zákonom aj samotnému 
NKÚ „na vykonanie po-
trebných opatrení s cieľom 

preventívne predísť poruše-
niam zákona v podobných 
prípadoch“. 

Generálna prokuratúra 
SR týmto svojím vyjadre-
ním absolútne zvrátila do-
terajšie osočovania starostu 
Petržalky. Niektorí miestni 
poslanci, aktivisti, médiá či 
nadácia Zastavme korupciu 
ho obvinili z obchádzania 
či porušovania zákona ale-
bo dokonca zo spáchania 
trestného činu. Preto Vladi-
mír Bajan očakáva, že sa ich 
autori zdržia akéhokoľvek 
ďalšieho šírenia týchto klam-
livých tvrdení. „Vyzývam ich, 
aby sa mi ospravedlnili za 
mesiace obviňovania, očier-
ňovania a poškodzovania 

môjho mena, čo často hra-
ničilo so zdravým rozumom 
a strácalo akékoľvek hranice 
základnej ľudskej slušnosti či 
súdnosti.“ Ako dodal, aj tento 
prípad svedčí o zvrátenosti  
a pokrivenosti spoločnosti,  
v ktorej sa polopravdy a klam-
stvá vydávajú za pravdu len 
preto, že sú hlasnejšie, v ktorej 
si nikto nekladie otázky, kde 
prevláda chuť po škandáloch 
a kde pravdu a spravodlivosť 
prekrýva zlo a nenávisť.

„Najvážnejším záverom  
z celej kauzy je však varo-
vanie pred tendenciou NKÚ 
politizovať, zapájať sa do 
politických hier, resp. vykoná-
vať účelové kontroly s vopred 
stanoveným cieľom aj za cenu 
porušovania zákona,“ komen-
tuje Bajan.

S výsledkom šetrenia Ge-
nerálnej prokuratúry je Bajan 
spokojný, mrzí ho však, že 
komparzistami tejto vymysle-
nej a zmanipulovanej kauzy sa 
stali Petržalčania, ktorí dopo-
siaľ trpia neriešenou situáciou 
v parkovaní. „Ako to v takých-
to prípadoch býva, tu niet 
víťaza, ale všetci sme svojím 
spôsobom porazení“, dodáva 
Bajan. 

Na záver len pripomíname, 
že skutočnosť, že Bajan a jeho 
spolupracovníci zákon nepo-
rušili, potvrdili v minulosti 
okresná a krajská prokuratúra 
ako aj Úrad pre verejné obsta-
rávanie. NKÚ bol jediným or-
gánom, ktorý vydal negatívne 
stanovisko, aj to však len za 
cenu porušenia zákona. 

(tod)

Vedenie mestskej časti už po doručení záverečnej správy z kontroly zavá-
dzania parkovacej politiky v Petržalke tvrdilo, že NKÚ (Najvyšší kontrol-
ný úrad) nepostupoval pri kontrole v súlade so zákonom. 

11. 5. (streda) pristavenie 

13. 5. (piatok) odvoz

 Znievska 32
Lietavská 3-7
Beňadická 13-15
Vígľašská 10
Vyšehradská 13
Šášovská 6
Jasovská 5
Jasovská 43
Krásnohorská 9
Krásnohorská 16
Bzovícka 4
Bzovícka 26
Humenské nám. 5-6
Ľubovnianska 1-3
Žehrianska 5 (vjazd cez Ľubovniansku)

18. 5. (streda) pristavenie

20. 5. (piatok) odvoz

M. C. Sklodowskej medzi 3-11
M. C. Sklodowskej 41
A. Gwerkovej medzi 1-9
Mamateyova medzi 26-30
Mamateyova medzi 7-9
Medveďovej medzi 17-19
Medveďovej medzi 30-32/ vnútroblok

Jankolova medzi 2-4
Pankúchova medzi 3-5/vnútroblok

Bulíkova medzi 15-17
Blagoevova medzi 2-12
Šustekova 17-23
Šustekova medzi 8-20
Mlynarovičova medzi 3-7
Mlynarovičova medzi 14-24

Solidaritu čaká 
zmena 
V roku 2008, ešte pred vypuknu-
tím krízy, ktorá sa citeľne dotkla 
príjmov samospráv, štyri veľké 
mestské časti (Petržalka, Staré 
Mesto, Nové Mesto, Ružinov) 
pristúpili k návrhu solidarity 
voči malým mestským častiam.

Čunovo, Devín, Jarovce, La-
mač, Rusovce, Vajnory a Záhor-
ská Bystrica tak na úkor „veľkej 
štvorky” dostávajú tri percentá 
z ich rozpočtov. Pre Petržalku to 
znamenalo stratu miliónov eur 
(vyše 700-tisíc eur ročne), ktoré 
mohla využiť na lepšiu správu  
a ďalší rozvoj najväčšej brati-
slavskej mestskej časti.

V uplynulých rokoch bolo via-
cero snáh výšku solidarity znížiť. 
Minulý rok vyvinulo Regionál-
ne združenie mestských častí 
na čele s Vladimírom Bajanom 
tlak na mesto, aby začalo tento 
problém riešiť. Hlavné mes- 
to tento rok pristupuje k úpra-
ve Štatútu s návrhom, aby sa 
pôvodné tri percentá zmenili 
na Qxnú sumu 1 950 000 eur 
ročne, na ktoré sa naďalej budú 
skladať štyri veľké mestské časti.

Vzhľadom na zlepšený výber 
podielových daní to pre Petr- 
žalku znamená výhodu, na-
koľko sa prestane aritmeticky 
zvyšovať aj výška solidarity. 
Mestská časť k tejto úprave 
nemá pripomienky, odobrenie 
zmeny musí prejsť ešte zastu-
piteľstvami jednotlivých mest-
ských častí. Petržalskí poslanci 
sa tomu budú venovať na má-
jovom zasadnutí.            (rn) 

Na sociálne oddelenie sa čas-
to obracajú obyvatelia, ktorí sa 
ocitnú v náhlej sociálnej núdzi 
a je pre nich zložité zoriento-
vať sa v poskytovaní širokého 
spektra sociálnych. „V prehľad-

nej mape, ktorú sme pripravili, 

sú zade$nované konkrétne 

sociálne služby poskytované 

nielen našou mestskou časťou, 

ale aj Hlavným mestom SR Bra-

tislava, Bratislavským samo-

správnym krajom a nezisko-

vým sektorom,“ dopĺňa Alena 
Halčáková, vedúca oddelenia. 
Na mape sú títo poskytova-

telia rozlíšení aj farebne, čo 
umožní lepšiu orientáciu aj 
tým skôr narodeným. Druhú 
stranu mapy tvorí zoznam za-
riadení usporiadaných podľa 
zriaďovateľa, vrátane popisu 
poskytovanej služby, presnej 
adresy a kontaktu. 

Tlačená verzia mapy je do-
stupná zdarma na sociálnom 
oddelení a v šiestich denných 
centrách.

Alžbeta Klesnilová

tlačová tajomníčka RZ MČ BA

Mapa sociálnych služiebHarmonogram pristavovania veľkokapacitných kontajnerov
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porila čistenie Chorvátskeho 
ramena minerálkami a kek-
síkmi. 

Potápači z klubu OCTO-
PUS sa už od roku 2003 zú-
častňujú na čistení Petržalky, 
aj teraz sa  pustili do koryta 
Chorvátskeho ramena v oko-
lí premostenia na Antolskej 
a vyčistili aj ďalší úsek Veľké-
ho Draždiaka. A čo tentoraz 
na jeho dne našli? Boli to pre-
dovšetkým konzervy a veľké 
dosky o to nebezpečnejšie, že 
boli doslova posiate mušľami 
s ostrými okrajmi, sklenené 
fľaše, staré pneumatiky, do-
konca vylovili aj LP platňu. 
Kúpanie tu bude aj vďaka nim 
zase bezpečnejšie.

Celkovo sa počas tejto ak-
cie vyzbieralo 750 kg rôzneho 
odpadu. Dobrovoľníci teda 
poriadne odľahčili brehom 
a vodám v Chorvátskom ra-
mene a Veľkom Draždiaku. 
Aj vďaka nim je naša Petržalka 
zase krajšia a čistejšia.

(sv), foto: (mp)

Už po dvadsiaty raz sme 
sa 22. apríla stretli na 

brehoch Chorvátskeho rame-
na, aby sme ich odbremenili 
od fl iaš, papierov a všakových 
iných nečistôt. Po minuloroč-
ných skúsenostiach samosprá-
va pridala aj piate stanovište 
pod Dolnozemskou, odkiaľ 
brigádnici postupovali k Me-
dissimu.

Tento rok sa pri Chorvát-
skom ramene stretlo okolo 
180 ľudí – žiakov ZŠ, študen-

tov, seniorov, zamestnancov 
miestneho úradu a poslancov. 
Do akcie sa zapojila aj taneč-
ná akadémia Dansovia pod 
vedením Petra Modrovského, 
ktorá sídli v Petržalke.

Tak, ako po minulé roky, 
mestská časť zabezpečila vre-
cia, rukavice, náradie a celkom 
pekné počasie. O malé občer-
stvenie pre brigádnikov sa 
postarala spoločnosť Strau-
byt a mäsiarstvo Miran. Spo-
ločnosť Tesco Stores pod-

Hoci svetový Deň Zeme pri-
padá na piatok 22. apríla, 

žiaci a učitelia na „Gešajke“ si 
jeho význam pripomenuli už 
o dva dni skôr pestrou výchov-
nou teoretickou aj praktickou 
činnosťou. A tak stredu, 20. ap-
ríla,v ZŠ Gessayova 2 mal každý 
čo robiť. 

V prvej časti vyučovacieho 
dňa sme diskutovali o život-
nom prostredí či separovaní 
odpadu, o ochrane našej príro-
dy a ekológii, alebo sme maľo-
vali a vytvárali plagáty a projek-
ty. Počas hodín slovenčiny sme 
zase písali úvahy na tému ako 
možno pomôcť našej planéte, 
vymýšľali sme revolučné básne 
a písali novinové články. Všetci 
sme sa zhodli v názore, že Petr-
žalku chceme mať zelenú a čis-
tú, preto sme sa s chuťou pustili 
do druhej, praktickej činnosti.

Aj počasie nám vyšlo v ústre-
ty, s o to väčšou chuťou sme sa 
pustili do naplánovaných akti-
vít. Do rúk sme vzali odpadové 
vrecia, dali si rukavice a pustili 
sa do veľkého upratovania škol-
ského areálu. Hoci okolie našej 
školy si udržiavame počas celé-

ho roka, v tento deň sme „išli 
do detailov.“ Okrem zbierania 
odpadkov sme obnovili staré 
nátery, presádzali a vysádzali 
kvety a stromčeky, pleli buri-
nu v záhonoch a pozornosť 
sme venovali aj nášmu multi-
funkčnému ihrisku a priestoru 
v okolí nášho areálu.

Naše snaženie na záver vy-
hodnotila trojčlenná komisia 
na čele s pani riaditeľkou Vierou 
Šulekovou, ktorá nám vyjadrila 
pochvalu aj prostredníctvom 
školského rozhlasu slovami: 
„Ak máme žiakov, ktorí aj 

takýmito dobrými skutkami 

dokazujú svoj záujem o pekné 

a zdravé prostredie, nemusíme 

sa báť o budúcnosť Petržalky.“ 
Všetci sme si z tohto dňa od-
niesli dobrý pocit a vedomie, 
že budúcnosť tejto planéty je 
aj v našich rukách.

Jana Uríková, 

foto: autorka

Oslávili

Deň Zeme
Petržalka je zase 
krajšia, čistejšia
Pokračovanie z 1. strany
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K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Janka  0903 191 885 
 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 ...........................................................90 €
Objednávky: 
Ľubka 0907 556 758

Hrobákova 7 (prízemie)

Otvorené:

Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku
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PREDÁM LACNO PC INTEL CELERON Cena: 200 € (pôv. 500). Info: 0905 273 414

JÁN POLÁK - vodoinštalá-
cie, údržba. Tel.: 0905 627 321 

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

GLAZÚROVANIE VANÍ. 

Tel.: 0905 983 602

KÚPIM za najvyššie ceny 
obrazy od významných sloven-
ských, českých a iných maliarov, 
starožitný nábytok, hodiny, 
porcelán a iné. Platím okamžite. 
Tel.: 032/65 284 92, 
0905 409 972. E-mail: 
najvyssie.ceny@gmail.com

ZŠ I pre žiakov NKS Vlaste-
necké námestie č. 1 prij-
me do školskej kuchyne 
pomocnú silu. Informá-
cie na tel. č.: 02 6241 2998

Inzercia WWW.LAKOMIKA.SK | FACEBOOK.COM/LAKOMIKA

MICHALSKÁ 5, 810 01 BRATISLAVA

máj 2016
» 3.  BOHYŇA VO VANI   

Účinkujú: Peter Brajerčík,  
Štefan Martinovič, Renáta Ryníková

» 5.  JEDEN ZA VŠETKÝCH,  

VŠETCI DO NEBA    
Účinkujú: Kristína Turjanová / Renáta Ryníková,  

Júlia Horváthová, Štefan Martinovič,  
Tomáš Palonder, Miroslav Málek

» 7.  KAM CHODÍ OSCAR 

WILDE NA VEČERU   
Účinkujú: Michaela Čobejová, Štefan Martinovič, 

Daniela Mackovičová, Lukáš Dóza

» 10.  ENGLISH DVOJKA  

- NOVÁ KRV   
Štefan Martinovič, Renáta Ryníková,  

Peter Brajerčík, Tomáš Palonder, Marcel Nemec,  
Miroslav Málek, Igor Rattaj, Lukáš Dóza

» 11.  DOBRODRUŽSTVÁ  

DONA DUŠANA   

Účinkujú: Zuzana Vačková, Karin Haydu,  
Tomáš Palonder, Štefan Martinovič

» 13.  BOHYŇA VO VANI  

» 14.  NAVŽDY ALEBO  

NIKDY   
Účinkujú: Zuzana Vačková,  

Elena Podzámska, Marcel Nemec

P R E M I É R A  2 0 .  5 .  2 0 1 6
CALIGULOVE LOVE     

Účinkujú: Michal Kubovčík, Sveťo Malachovský 
autor a réžia: Karol Vosátko

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

Predstavenia žonglérov s basketbalovou loptou – Harlem 
Globetrotters ponúkajú neuveriteľnú športovú šou. Ak chcete 
vidieť ich vystúpenie 3. júna o 16. h v Hant Aréne, máme pre 
vás 8 lístkov. Stačí, keď správne odpoviete na našu otázku:
Ako sa volal futbalový klub, ktorý v minulosti hral aj Ligu 

majstrov a sídlil v Petržalke? 
Svoje odpovede posielajte do 22. apríla na adresu: 
sutazimspn@gmail.com

Chcete vidieť basketbalovú super šou?

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 17€

PETRŽALSKÉ NOVINY 

nájdete nás aj na facebooku!

NÁSTUP IHNEĎ
údržba ciest, komunikácií a zelene BA 

0948/721409

VODIČ - vozidlo nad 3,5t, platná KKV
KOSEC - ručný s krovinorezom + kosec na kubote 
ZÁHRADNÍK - vyučený v obore
PILČÍK - preukaz výhodou

Kto vyhral? 
Po 2 lístky na predstavenie Najstaršie remeslo do divadla Nová scéna 
10. 5. o 19,00 h. – vyhrávajú Mária Kaniščáková a JUDr. Jozef Mazánik 
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paralyzovala Bratislavu 

Exkluzívna výstava
 
Dušu krajiny a jej obyvateľov 
dokáže zachytiť naozaj len ten, 
kto tú krajinu miluje. Výstava 
obrazov Petra Šuríka Myste-
rious World je toho jasným 
dôkazom. Afriku a Indonéziu 
v ich storakých podobách 
zachytil mimoriadne pútavo. 
Túto exkluzívnu výstavu si mô-
žete pozrieť v neďalekom Ha-
inburgu, v hoteli Altes Kloster 
na brehu Dunaja do 15. mája. 

(sv)

foto: Vladimíra Stoklasová

S A M O S P R ÁVA

musí byť drahšia minimálne 
5 násobne, maximálne 50 ná-
sobne

 výšku poplatku za kartu 
určia poslanci jednotlivých 
mestských častí

 za dočasné parkovanie sa bu-
de platiť min. 20 centov, ma-
ximálne 5 eur za hodinu

 zóny na rezidenčné parko-
vanie budú kopírovať úze-
mia jednotlivých mestských 
častí, prípadne mestské časti 
budú rozdelené ešte na ďal-
šie zóny

 obyvatelia Bratislavy s trva-
lým pobytom a zakúpenou 
rezidenčnou kartou budú 
mať v ostatných zónach 
50 % zľavu na dočasné par-
kovanie

 kontrolu bude vykonávať 
mestská polícia a poverení 
zamestnanci mesta a mest-
ských častí           (tod)

O ich schválení budú petr-
žalskí poslanci rokovať na 

májovom zasadnutí. Petržalka 
s návrhom hlavného mesta sú-
hlasí s viacerými pripomien-
kami. Samotná predstava ako 
riešiť parkovanie v meste totiž 
korešponduje s vlaňajším ná-
vrhom našej mestskej časti. 

„Som rád, že postupujeme 

a namiesto všeobecných me-

moránd hlavné mesto pristu-

puje k schváleniu konkrétneho 

materiálu, po ktorom mimo-

chodom voláme už tretí rok,” 
povedal starosta Petržalky 
Vladimír Bajan.

Čo nájdete v návrhu VZN 
z dielne mesta?

 VZN rozdeľuje vodičov na 
rezidentov (s trvalým poby-
tom v Bratislave) a abonen-
tov

 výška celoročnej rezidenč-
nej karty sa bude pohybovať 
od 20 do 100 eur

 výška rezidenčnej karty pre 
každé ďalšie vozidlo sa môže 
pohybovať v násobku od 
1 do 50

 maximálny počet rezidenč-
ných kariet pre jedného re-
zidenta alebo jeden byt určí 
mestská časť

 výška abonentskej karty 

Hlavné mesto pripravilo celomestský 
návrh na riešenie parkovania
Riešenie problematiky parkovania sa v týchto týždňoch zdá sa posúva 
dopredu. Hlavné mesto Bratislava zaslalo mestským častiam celomest-
ské všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní, ako aj prí-
slušnú zmenu Štatútu hlavného mesta. Momentálne sa k tomu vyjadru-
jú miestne zastupiteľstva jednotlivých mestských častí. Svoje stanoviská 
pripravila aj mestská časť Petržalka.

Rada seniorov, poradný orgán starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

srdečne pozýva na prednášky spojené s besedou, ktoré sa uskutočnia 

v pondelok, 16. mája 2016, o 10.00 hod
v kinosále Domu kultúry Lúky na Vígľašskej ul. č.1 v Petržalke

Témy:
 Lekárska dostupnosť pre seniorov Mestskej časti Bratislava-Petržalka

 JUDr. Ing. Jana Ježíková, riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu BSK 
 Aktívne starnutie - zdravá výživa a pohybové aktivity v mestskej časti 
Petržalka 

 MUDr. Alžbeta Béderová CSc., Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR
 Sociálny systém na Slovensku

 Ing. Viera Tomanová, CSc., odborníčka na sociálnu problematiku
 Postavenie a osobnosť Úradu komisára pre osoby so zdravotným po-
stihnutím 

 JUDr. Zuzana Stavrovská, ombudsmanka pre osoby so zdravotným 
postihnutím

Alžbeta Korbelová, 

predsedníčka Rady seniorov

Príďte 
na zastupiteľstvo! 

Petržalskí poslanci sa opäť 
stretnú 3. mája na dvanás-
tom zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva. Na programe 
je prijatie stanoviska k návr-
hu VZN hlavného mesta SR 
Bratislavy o dočasnom par-
kovaní motorových vozidiel 
na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na 
území hlavného mesta SR 
Bratislavy, výške úhrady za 
dočasné parkovanie motoro-
vých vozidiel, spôsobe úhra-
dy a preukázania jej zaplate-
nia  a tiež stanoviska k návrhu 
dodatku Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

Značný priestor bude ve-
novaný aj schvaľovaniu 32 
žiadostí o G nančnú dotáciu 
nad 2-tisíc eur podľa nových 
pravidiel, ktoré poslanci prijali 
minulý rok. Gestori tiež pred-
stavia koncepcie rozvoja škôl 
a školských zariadení a rozvo-
ja športu na roky 2016 - 2023. 
Poslanci budú mať možnosť  
vyjadriť sa k overovacej archi-
tektonicko-urbanistickej štúdii 
Južné mesto Bratislava-Petr-
žalka a k parkovaciemu domu 
DP III na Einsteinovej ulici.

Zasadnutie sa začína o 

9.00 h v rokovacej sále na 

Kutlíkovej ulici 17 a je ako 

vždy verejné.                   (tod)

Spravodlivejšie fi nancovanie
Do budúcnosti treba iniciovať zmenu, 

aby sčítanie ľudu na Slovensku bolo 
povinné, ako je to v iných krajinách. Takýto ná-
zor odznel na schôdzi Regionálneho združenia 
mestských častí hlavného mesta SR v súvislosti 
so snahou revidovať počet obyvateľov Bratislavy 
po neslávnom sčítaní ľudu v roku 2011. Hlav-
né mesto preň prichádza o milióny eur na dani 
z príjmov fyzických osôb, pritom podiel na uve-
denej dani je jeho kľúčovým príjmom.

Doterajšie rokovania primátora Bratislavy 
Iva Nesrovnala s predsedníčkou Štatistického 
úradu SR nepriniesli želaný výsledok. A to na-
priek tomu, že výrazne vyšší počet obyvateľov 
ako eviduje štatistický úrad fi guruje v eviden-
cii miestnej samosprávy i v Registri obyvateľov 
(REGOB)so sídlom v Banskej Bystrici. Regio-
nálne združenie preto prijalo uznesenie, že pri-
mátor Ivo Nesrovnal a predseda regionálneho 
združenia Jozef Krúpa predložia požiadavku na 
aktualizáciu a verifi káciu počtu obyvateľov Bra-
tislavy na prerokovanie a schválenie vláde SR a 
Národnej rade SR a zároveň požiadajú stavov-
ské organizácie územnej samosprávy o podpo-
ru svojho návrhu.

Daň zo vstupného
Novomestský starosta Rudolf Kusý na zasadnu-
tí ešte minulý rok upozornil svojich kolegov na 
poplatok zo vstupného, ktorý na základe zákona 
Českej národnej rady o miestnych poplatkoch 
z roku 1990 obce a mestá v Českej republike vy-
berajú dodnes. Slovenská národná rada v roku 
1990 takisto prijala zákon o miestnych poplat-
koch, v ktorom bol zavedený aj poplatok zo 
vstupného. Ale zavedením zákona o miestnych 
daniach bol na Slovensku zrušený. Tento popla-
tok však v Česku predstavuje stály príjem miest 
a obcí. Regionálne združenie mestských častí 

hlavného mesta SR Bratislavy sa preto na svo-
jom rokovaní uznieslo, že požiada Združenie 
miest a obcí Slovenska, aby už hotový návrh 
na zmenu a doplnenie zákona č. 582/2004 
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplat-
ku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady zaradilo ofi ciálne do systému rokova-
ní s politickými stranami a vládou SR.

Ak by návrh nadobudol zákonnú podobu, 
do rozpočtov obcí by pribudla formou dane 
časť zo vstupného vyberaného na kultúr-
nych, športových, predajných alebo reklam-
ných podujatiach.

Alžbeta Klesnilová
tlačová tajomníčka RZ MČ BA
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Informovali ste miestny úrad 
a políciu?
Áno, v ten istý deň sme kon-
taktovali štátnu políciu na 
Bohrovej ulici a podali trestné 
oznámenie na neznámeho pá-
chateľa.
Nevšimli ste si v okolí, že 
by boli niekde takého kríky 
vystrihané?
Popozerali sme sa po starej 
Petržalke a okolí, ale nič sme 
nezistili.
Ak sa vám nepodarí nájsť 
vinníka, ktorý by odpad od-
stránil, viete si pomôcť sami?
Problémom sú financie a my 

Bunkre na území Petržalky, v ktorých môžete ovo- 
ňať atmosféru 2. svetovej vojny, sú dielom nadšen-
cov. Ľudí čo neľutujú čas, energiu ani peniaze, aby 
oživili a predstavili verejnosti kúsok histórie. 
Histórie, ktorá, kým ju neprevzali z rúk štátu, 
trpezlivo čakala v spoločnosti bezdomovcov, pod 
nánosom odpadkov či zaplavená vodou. Mesiace  
i roky driny, kým sa týmto nadšencom podarilo na 
vlastné náklady bunkre vyčistiť, opraviť a zaplniť 
nájdenými, pozbieranými či zakúpenými čriepkami 
dejín. Ak aj 2. svetová vojna nie je téma, ktorá by 
vás špeciálne zaujímala, pohltí vás obdiv k zápalu  
a obdivuhodnému množstvu zaujímavých informá-
cií, ktoré títo ľudia nosia v hlave. 
O to väčším sklamaním je, že snahu jednej zo sku-
pín nadšencov „odmenil“ neznámy človek tým, že si 
v blízkosti bunkra spravil skládku.
O tom, čo sa stalo, sme sa rozprávali s Petrom Ko-
nýčkom z Občianskeho združenia B-S 6 Vrba.

Úder pod pás

nemáme technické prostriedky 
na odstránenie tohto odpadu. 
Situácia sa ešte skomplikovala, 
lebo sa nám pokazila kosačka 
pri kosení pozemku, ktorá slú-
žila ako jediný nástroj na údrž-
bu tohto trávnatého pozemku.

Chcel by som porosiť 

všetkých o pomoc pri pátraní 
po neznámom páchateľovi. V 
prípade, ak by niekto poskytol 
informáciu a videl páchateľa 
pri čine, tak nám môže poslať 
tip na email: bsvrba@gmail.
com. Budeme veľmi vďační.

Text a foto: (md)

„Na pozemku, ktorý 
máme riadne pre-

najatý a platíme zaň, sme na 
vlastne náklady urobili par-
kovisko s príjazdovou cestou, 
ktoré slúži pre návštevníkov 
múzea bunkru B-S 6 Vrba. Na 
toto parkovisko niekto vyvie-
zol s nákladiakom ostrihané 
šípkové a iné kroviny, zlisované 
do kopy 4x3x3metre. Nemáme 
žiadneho sponzora, nedostá-
vame granty, a teda ani ne-
máme peniaze na odstránenie 
tejto kopy záhradného odpadu.  
O pozemok sa príkladne stará-
me a kosíme ho. Tento rok sme 

súčasťou projektu Noci múzeí 
2016 a na 21. mája pripravu-
jeme v našom bunkri bohatý 
program pre ľudí. Takisto je na 
našom pozemku pietne miesto 
- pomník venovaný obetiam 
koncentračného tábora v Petr-
žalke na Kopčianskej ulici. Po-
mník stojí na okraji najväčšieho 
masového hrobu, o ktorý sa tiež 
staráme na vlastné náklady. 

Kedy ste zelený odpad 
objavili?
V stredu 13. apríla okolo 11. ho- 
diny si to všimol kamarát, keď 
išiel do bunkra niečo odniesť.

6 • 29. 4. 2016

Načasovanie kosenia trávnatých 

plôch je dôležité. Okrem ne-

vkusného vzhľadu nepokosené 

plochy navyše výrazne zneprí-

jemňujú život alergikom, a tých 

je na našom najväčšom sídlisku 

neúrekom. Preto sme tento rok 

začali s kosbami o čosi skôr ako 

vlani. V prípade daždivého po-

časia sa bude musieť frekvencia 

kosenia zvýšiť. Rýchlosť rastu 

trávnika totiž závisí od vonkaj-

ších meteorologických podmie-

nok. Mestská časť Petržalka má 

na starosti kosenie takmer 200 

hektárov trávnikov, čo sú plochy 

základných a materských škôl, 

verejných detských ihrísk, do-

časnej zelene, sídliskovej zelene 

a parkov.

vý víkend vyzbierali aktivisti  

z vodáckeho klubu Dunajčík. 

Vodáci vyzbierali úctihodných  

4,4 tony odpadu.

Marek Kovačič

foto: autor

Okrem kosieb, samozrejme, 

pokračujeme s revitalizáciami 

pieskovísk, pravidelným čiste-

ním komunikácií a orezávaním 

petržalskej zelene. Našich pilčí-

kov zamestnáva orez drevín nad  

5 cm, ktorý môžeme vykoná-

vať od 1. apríla, a úprava pre-

bujnelých kríkových skupín.  

V pondelok, 4. apríla sme po-

mohli s odvozom a likvidáciou 

odpadu, ktorý prvý aprílo-

 Čo nové vo VPS 
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V lete odštartujeme už IV. ročník čoraz obľúbenejšej cyklotúry z Bra-
tislavy do Prahy Tour de intelekt, ktorú organizuje OZ Intelekt a Súk-
romná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov. Tento ročník je 
ale predsa len výnimočný. Rozhodli sme sa pozvať deti z Donbasu. Tie, 
ktorým nezmyselný vojnový konfl ikt ublížil najviac. Deti z detských 
domovov na Donbase a z utečeneckých táborov v Rusku. Ide približne 
o 40 detí vo veku do 10 rokov. 

Na Tour de intelekt aj deti z Donbasu

Deti spia v stanoch, varia si a 
pomáhajú so všetkým potreb-
ným. Máme aj odpočinkové 
dni, kedy si deti užívajú kú-
panie a všetky radosti prázd-
ninového života. Samozrej-
mosťou sú aj ich rodičia, ktorí 
s nami chodia. 

Tento rok sme požiadali 
opäť nášho premiéra o pomoc 
a záštitu. Osobne som sa roz-
prával aj s naším novým mi-
nistrom školstva a tiež som ho 
poprosil o súčinnosť. Nevidel 
v tom problém... A o minis-
trovi vnútra ani nehovorím. 

Poslaním a cieľom tour je 
posolstvo detí našim politi-
kom. Počas tour sme už nav-
štívili predsedu vlády ČR 
Sobotku a podpredsedu sne-
movne Filipa. Tento rok by 
sme radi navštívili českého 
prezidenta Miloša Zemana. 

ktorá sa koná pod záštitou pe-
tržalského starostu Vladimíra 
Bajana.

Deti prejdú počas posled-
ných dvoch júlových týždňov 
vyše 700 km v jednotliýych 
etapách dlhých asi 40 km. 
Tento rok pôjdeme z Brati-
slavy cez južnú Moravu a Če-
chy do Jinec (tu končíme pred 
Prahou a naberáme sily na zá-
verečnú etapu), kde už tre-
tí rok budeme mať vďaka ne-
skutočnému starostovi Pepovi 
Hálovi raj na zemi. Do slova a 
do písmena. Tento človek má 
obrovské srdce a nesmierne 
si ho za jeho pomoc vážime. 
Bez neho by tour nebola tour. 
Donbaské deti po absolvovaní 
tour tam zostanú v detskom 
česko - ruskom tábore.

Celá trasa vedie po cestách 
II. a III. triedy a cyklotrasách. 

Vďaka ministrovi vnútra Ro-
bertovi Kaliňákovi sa nám 
podarilo pre ne získať víza, a 
tak už nám nič nestojí v ces-
te uskutočniť naše predsavza-
tie – pripraviť pre tieto deti 
prázdniny také, aké by mali 
prežiť a na aké majú deti ná-
rok a právo. Pokojné a bezsta-
rostné. 

S prípravou nám pomáha 
aj Marian Farkaš, ktorý je na 
Donbase ako doma a pomáha 
s humanitárnymi konvojmi 
pre vojnou postihnuté oblasti. 
V decembri nám spolu s Noč-
nými vlkmi odovzdal pre deti 
potraviny na tohtoročnú tour. 
Sme jediná škola, ktorú títo 
motorkári navštívili a prisľú-
bili nám pomoc aj pri tour. 

Naša tohtoročná akcia má 
motto: “Nadané deti pre srdce 
a zo srdca deťom Donbasu“, 

Na to, aby tour mohli pl-
nohodnotne absolvovať deti 
z Donbasu, ale potrebujeme 
aj vašu pomoc. Nemáme pre 
všetkých bicykle, spacáky, sta-
ny, ani dostatok peňazí na ces-

tu z Donbasu. Ak by ste vedeli 
niečím prispieť a pomohli tak 
prežiť deťom z vojnou skúša-
ného Donbasu krásne prázd-
niny, budeme vďační. 

Petr Orság jun. 

Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 1997 0662Do poznámky treba napísať „Dar deťom Dombasu“
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na letný tábor detí v prírode

OBJAVITELIA 2016 a NEKONEČNÝ PRÍBEH
plný dobrodružstva, hier, kamarátov, objavov...

 
v dňoch 31. 7.- 6. 8. 2016 
Pri platbe do 31. 5. je cena - od 75 €

Miesto: Malá Fatra  Ubytovanie: v chate alebo v stane
Tábor organizuje KC Oheň, Klub K2 a Escape už 10-ty rok.

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

Pod s nami

Martina Janečka, ktorý vyhral 
súťaž v trojšvihoch bez obme-
dzenia veku, to znamená, že za 
30 sekúnd skočil 17 trojšvihov. 
Žiaci ZŠ, Gessayova zabojovali 
aj vo voľných zostavách. V ka-
tegórii do12 rokov obsadili prvé 
tri miesta: 1. miesto Martin Ja-
neček, 2. miesto Martina Lová-
sová, 3. miesto Nina Bašnáro-
vá a v mladšej kategórii získala 
1. miesto Ema Puškárová a 3. 
miesto Alica Miškolci. Výraz-

a Martina Lovásová, ktoré od-
točili všetky DOUBLE DUT-
CHE s10-metrovým lanom.

Naše poďakovanie však patrí 
všetkým žiakom, ktorí bojovali 
za našu školu ako aj pani Hado-
vej, ktorá pani učiteľke Malíč-
kovej a jej zverencom výrazne 
pomáha s metodikou a nára-
dím. Ceníme si účasť všetkých 
rodičov, ktorí prišli svoje deti 
povzbudzovať a tešíme sa na 
budúci ročník súťaže.

(vš) 

foto: autorka

Úspech v netradičnej disciplíne 
V polovičke apríla sa v špor-

tovej hale PKO uskutočnil 
druhý ročník súťaže BRATI-
SLAVA ROPE SKIPPING CUP 
2016. Zúčastnili sa na nej aj žia-
ci Základnej školy, Gessayova 
2 pod vedením pani učiteľky 
Eleonóry Malíčkovej, ktorá sa 
Rope Skippingom zapojila aj do 
programu Naučiť lepšie, odme-
niť viac, ktorého autorom je zá-
stupca starostu Michal Radosa. 

Družstvo tvorilo 26 detí vo 

veku od 7 do 10 rokov. Súťažili 
v dvoch vekových kategóriách - 
do 8 rokov a do 12 rokov. Ich sú-
permi boli deti zo Vsetína, No-
vého Jičína, Považskej Bystrice, 
Štítnika, Slopnej a tri družstvá z 
Bratislavy. Súťažilo sa v jednot-
livcoch a družstvách. Zverenci 
Eleonóry Malíčkovej zabojovali 
a získali spolu 23 medailí v sú-
ťaži jednotlivcov a 8 pohárov 
v súťaži družstiev. 

Veľmi si ceníme víťazstvo 

ným talentom je Simona Vacu-
lová, ktorá získala 3 prvé miesta 
vo svojej kategórii výkonmi, s 
ktorými by obstála aj vo vyššej 
kategórii. Výborné výkony po-
dali aj Lea Šaligová a Domini-
ka Schmidtová v jednotlivcoch 
a v družstvách odviedli neo-
ceniteľnú prácu Lea Matura 
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Na Vranovskej privítali 
ruských veteránov 
V bojoch o oslobodenie Bratislavy v apríli 
1945 zahynulo 742 sovietskych vojakov. Ich 
pamiatku si prišla na Slavín uctiť delegácia 
Ruskej federácie, ktorej členmi boli nielen po-
tomkovia bojovníkov, ale dokonca aj účastní-
ci osloboditeľských bojov. Ich hostiteľmi bo-
la Súkromná stredná odborná škola ochrany 
osôb a majetku na Vranovskej ulici. O ich 
návšteve sme sa rozprávali so zástupcom ria-
diteľa školy Milanom Strojným: 

Kam mala delegácia na-
mierené potom?
„Po slávnostnom nástupe sa 
delegácia Ruskej federácie 
presunula na Slavín, kde polo-
žili vence a kytice. Vybraní žia-
ci školy zabezpečovali vlastný 
ceremoniál. Po pietnom akte 
a slávnostnom obede si členo-
via delegácie prezreli priestory 
školy a mali možnosť vidieť a 
prakticky si vyskúšať špeciálne 
vyučovacie pomôcky a trena-
žéry. Na záver sme všetci kon-
štatovali, že vzájomná spo-
lupráca by sa mala rozvíjať v 
oblasti odbornej prípravy a 
výmeny skúseností na úrovni 
škôl s podobným zameraním.

Michaela Dobríková
foto: SOŠ OOM

Po besede sa v telocvič-
ni školy uskutočnil slávnostný 
nástup žiakov školy na priví-
tanie hostí. Uvítací ceremoni-
ál spočíval v prinesení zástav 
a potom zazneli hymny oboch 
krajín. Zriaďovateľ školy Štefan 
Kurilla predstavil významných 
členov delegácie RF a čestného 
hosťa, generála Tibora Gaplov-
ského. Riaditeľ školy Svatopluk 
Škápík pripomenul nedávne 
výročia oslobodenia Bratisla-
vy a Viedne. Potom nasledovali 
praktické ukážky zručností žia-
kov jednotlivých ročníkov, kto-
ré získali štúdiom špeciálnych 
odborných predmetov. Ukáž-
ky boli z hodín špeciálnej teles-
nej výchovy, boj zblízka a rôzne 
druhy bojových umení a špor-
tov. Mnoho žiakov najmä vo 
vyšších ročníkoch sa takýmto 
športom venuje aj súťažne mi-
mo školy, čo bolo jasne vidieť 
na kvalite ich vystúpení, ktoré 
ruskú delegáciu veľmi zaujali. 

„Dozvedeli sme sa, že de-
legácia Ruskej federá-

cie príde do Bratislavy, aby si 
uctila pamiatku padlých oslo-
boditeľov Bratislavy a Viedne. 
Rozhodli sme pozvať ich na 
návštevu aj k nám. Delegácia 
bola v škola aj ubytovaná.“ 

Aký program ste im počas 
dňa na škole pripravili?
„Zorganizovali sme besedu 
žiakov školy s vojnovými ve-
teránmi. Žiaci mali na pamät-
níkov množstvo otázok. Za-
ujímavé odpovede dopĺňala 
hudba vtedajšej doby, prezen-
tovaná živou hrou na akorde-
ón a spevom najstarších účast-
níkov delegácie.“

Redakcia Petržalských novín pripravuje každoročne pre 
svojich členov a záujemcov o cestovanie v spolupráci 
s CK ČEBUS poznávací zájazd. V minulosti sme si takto 
pozreli krásy Liptova, Vysokých Tatier, južných Čiech, 
ale aj Andalúzie. 

Tento rok sme na august pripravili

3-dňový poznávací zájazd do západných Čiech, 

a to v termíne 19. 8. – 21. 8.

Cena zájazdu: 128 eur zahŕňa autokarovú dopravu, 
 2 x ubytovanie v hotely kategórie***, 
 zákonné poistenie CK, služby sprievodcu.
Program
1. deň:  Ráno odchod z Bratislavy. Prvou zastávkou budú
 svetoznáme kúpele Karlove Vary. Pešia prehliadka  
 centra mesta (fakultatívne aj možnosť návštevy  
 likérky J. Becher s degustáciou).
 Odchod do Chebu, ubytovanie a potom prehliadka  
 historického centra mesta.
2. deň: Po raňajkách odchod do Františkových Lázní, 
 kde na vás dýchne pokojná kúpeľná atmosféra pri 
 prechádzke parkami s kolonádami jednotlivých 
 prameňov. Nasleduje cesta do malebného 
 mestečka Loket s dominantou regiónu – goticko- 
 románskym hradom. Po prehliadke odchod do 
 Bečova nad Teplou, návšteva barokového zámku 
 so slávnym relikviárom sv. Maura. Po českých 
 korunovačných klenotoch ide o druhú najcennejšiu
 pamiatku v Čechách. Návrat do hotela.
3. deň: Po raňajkách odchod k barokovému zámku  
 Kynžvart, v minulosti sídlo kniežaťa Metternicha. 
 Na záver navštívime Mariánske Lázne s jednou  
 z najkrajších kúpeľných promenád s prvorepub- 
 likovou atmosférou. Návrat do Bratislavy 
 v neskorých večerných hodinách.

Kontakt pre záujemcov zájazdu: 
petrzalskenoviny@gmail.com, predmet CESTUJEME 
(počet je limitovaný miestami v autobuse).

POĎTE S NAMI 

ZA KRÁSAMI 
ZÁPADNÝCH ČIECH
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Poznáte to, niekto alebo niečo sa zač- 
ne po krátkom či dlhšom čase pre-
javovať v úplne inej fazóne, než na 
akú ste boli zvyknutí, alebo akú ste 
si vo svojich predstavách viac či me-
nej vykonštruovali. Podľa závažnosti 
a letory sa človek postsocialistický  
k problému potom aj stavia od apa-
tickej ľahostajnosti až po viacstup-
ňový hnev. Svokra, sused, jeho pes, 
programová mizéria v televíziách, re-
export liekov, parkovanie... Výpočet 
by sme mohli matematicky označiť 
ako nekonečný. Práca s nekoneč-
nom je ale v matematike všeobec-
ne tak trošku chúlostivý pojem, vraj 
kedysi považovaný za neriešiteľný, z 
čoho rezultoval nejeden historický 
matematický paradox. 

K paradoxom, i keď nie z oblasti 
matematiky, priraďujem aj fakt, že 
za po2dérnu diktatúru proletariá-
tu sme výmenou vyštrngali reálnu 
vládu ľudu, ktorá očividne dláždi 
cestu diktatúre. Stále častejšie po-
čuť výstražné hlasy o tom, že v boji 
proti extrémizmu, neonacizmu a 
ďalším spoločensky neprijateľným 
prejavom sme zaspali. Nemyslím si, 
že na toto konštatovanie nájdeme 
vhodnejší prímer, než slová Jána We-
richa - zaspával som s pocitom, že 
celý svet je v prdeli. Keď som sa ráno 
zobudil, tak som mal ten pocit ďalej. 
Asi neviem spať. Zato naša slovenská 
spoločnosť dokáže sladko spinkať aj 
keď z reproduktorov inštitúcie verej-
nej správy v mestskej časti hlavného 
mesta!!! režú a rúbu do krve práve v 
deň výročia popravy vojnového zlo-
činca, prezidenta vojnovej Sloven-
skej republiky. Náhoda? Vraj stalo sa 
tak na želanie. Určite. Ale čie? Na to 
by mali odpovedať nepočujúci sta-
rosta, poslanec i úradníčka bez zá-
kladných historických vedomostí. Čo 
robia takí ľudia vo verejnej správe? A 
dokedy tam budú? Otázky bez od-
povedí sa množia, prachom prikryté 
nacistické polovojenské hnedé koše-
le Sturmabteilung (SA) sú predobra-
zom pre samozvané vlakové hliadky. 
Majú cestovný lístok, nateraz nikoho 
na verejnosti netlčú, všímajú si len 
neprispôsobivých, tak čo? Kde je 
chyba? A navyše, dobrodinci ľudstva 
majú svoju parlamentnú stranu, tak 
čo sa s tým budeme párať, no nie? 

Tak si myslím, že keď demokratické 
voľby dokážu revitalizovať akúkoľvek 
diktatúru, musí byť v silách schopnej 
demokratickej spoločnosti aj vedieť 
zabrániť jej v rozpínavosti. 

Jaroslav Gründler

 Tak si myslím Alergie a iné radosti
Pred pár dňami sa u mňa 

na pár slov zastavila istá 
postaršia pani z našej dedi-
ny. Robí tak občas, keď ide, 
ako sa na Záhorí hovorí, na 
cinter polét teho svojého.  
A priviedla aj vnučku, aby sa 
tak trochu pochválila rodin-
ným pokračovaním. 

Nebol to akurát ten najlep-
ší moment, pretože dotyčná 
vnučka sa práve nachádza- 
la vo fáze istej výzorovej pre- 
meny, s opuchnutými a čer-
venými očami a nosom kar-
dinálskej purpurovej farby. 
Medzi tretím smrknutím 
a siedmym kýchnutím mi 
zvestovala, že ju nedávno 
navštívili viaceré alergie. Za- 
raz ich aj po latinsky pome-
novala, pričom som súhlas-
ne prikývol že chápem a ro-
zumiem, hoci nerozumiem.

Z príslušnej literatúry som 
sa následne dozvedel, že všet-
ko je to preto, lebo od istej 
chvíle začnú kvitnúť stromy 
a všakovaké dreviny, najmä 

topole a brezy, ale aj vŕby, 
duby a buky. A potom trá-
vy. Utešené alergény. A tak- 
to pekne až do augusta. Vraj 
alergikov je u nás takmer 
polovica a z nich väčšina 
žien. Zaujímavé, pretože 
problémom sú pritom na-
príklad fúzy, na ktorých sa 
zachytí všeličo. Ale tiež vla-
sy. Holohlaví mladíci, kto-
rých radostne pribúda, to 
teda majú jednoduchšie.

Ako tvrdia odborníci, aler- 
gické reakcie sa u ľudí preja-
vujú rozdielne, a aj v rôznom 
čase. Na dedine je napríklad 
najväčšie zaťaženie cez deň, 
v meste zasa navečer. De-
sím sa pri predstave, že by 
som sa ako alergik vydal na 
podvečernú prechádzku do 
Sadu Janka Kráľa. 

V polovici minulého sto-
ročia ľudia zjavne boli moc-
nejší ako všakovaké, určite 
aj vtedy prítomné, alergény. 
A neboli ani takí hákliví na 
nečistoty, a povedzme rov-

no špinu. Tým, božeucho-
vaj, nenabádam k návratu 
do vtedajšieho stavu. Ale tak 
to bolo. Neviem si ani len 
predstaviť, že by deti dnes 
pravidelne jedli povedzme 
neumyté ovocie. A vtedy? 
Prakticky len neumyté. Pri 
lupe v susedovie záhrade 
bolo treba natrhané skonzu-
movať bleskovo a nie zháňať 
akúsi vodu. A ak si dobre pa-
mätám, alergické reakcie sa 
u nikoho nevyskytli. Okrem 
okradnutého majiteľa.

V istej dedine R., kde som 
sa vtedy určitý čas zdržiaval, 
miestny doktor aj so svojou 
ženou robili všetko možné 
aj nemožné pre to, aby ich 
synáčik-jedináčik vyrastal 
v kultivovanejšom prostre-
dí. Chodil čistý, upravený  
a jedol iba ovocie dôkladne 
umyté pod tečúcou vodou. 
Možno práve preto sa nezú-
častňoval na našich výpra-
vách za účelom získavania 
vitamínov bez zaplatenia.  
A možno aj z nedostatku 
takého adrenalínu bol večne 
bledý, neduživý a chudorľa-
vý. Ešte aj vlasy mal farby zle 
uskladnenej slamy. My sme 
na všetko kašľali a zdravie sa 
nám nevyhýbalo. Napokon 
aj uvedený mladík ten zdra-
vý spôsob života predsa len 
zázrakom prežil a dnes je to 

Od apatie po rúbaj! 

Ad: Petržalčanka zostáva 
verná ľudovým tradíciám

Krajská organizácia Jedno-
ty dôchodcov na Sloven-

sku v Bratislave si váži prácu 
občianskeho združenia Petr-
žalčanka pod vedením Betky 
Korbelovej. K jej kritike na 
našu prácu uvádzame:

Predsedníctvo KO JDS v Bra 
tislave vzhľadom na priesto-
rové možnosti (počet šatní 
pre súbory) v Centre kultúry 
v Pezinku prijalo uznese-
nie, že z každého okresu sa 

môže prihlásiť iba jeden 

spevácky súbor v počte 20 

členov. Takže v okrese, kde 
majú viac speváckych súbo-
rov, mohli vyslať iba jeden. 
Akú formu výberu si zvolili, 
bolo plne v kompetencii OO 
JDS Petržalka.

KO JDS v Bratislave prijalo 
kritériá účasti, a to, že na kraj-
skú prehliadku speváckych 
súborov môžu ísť iba dôchod-

covia a členovia JDS. 
Pani Korbelová sa trocha 

mýli, že v porote, ktorá robila 
výber na Celoslovenskú preh-
liadku speváckych súborov, 
neboli hudobní odborníci. 

Veď bol prítomný pod-
predseda JDS– naslovo-
vzatý hudobný odborník 
Alojz Luknár, predsedníč-
ka KO JDS Bratislava, kto-
rá bola učiteľkou hudobnej 
výchovy a predsedníčka 
kultúrnej komisie pri KO 
JDS v BA – mimochodom 
vedúca speváckeho súboru 
v Pezinku. Ťažko sa vyberá 
ten najlepší a najkvalitnejší 
súbor, pretože každoročne 
sa kvalita spevu a výber 
piesní zvyšuje. Nie je prav-
da, že na CSPSS sa postup-
ne dostane každý súbor z 
kraja. 

Krajská organizácia Jed-
noty dôchodcov na Slo-
vensku v Bratislave želá 
občianskemu združeniu 
Petržalčanka v ich budúcej 
tvorbe s ľudovými tradíci-
ami veľa úspechov, pevné 
zdravie a mnohých zanie-
tených vystupujúcich se-
niorov.

Žofia Lomnická, 
predsedníčka a členovia 

Vv KO JDS Bratislava

Prednedávnom sme do našej redakcie dostali sťažnosť 
obyvateľov z Furdekovej 19 a 21, že im vo dvore chýbajú 
lavičky, kde by si mohli oddýchnuť mamičky s deťmi, ale 
aj starší ľudia či všetci, čo majú chuť si len tak posedieť  
a pozhováréať sa. Netrvalo dlho a petržalská samospráva 
sa postarala o nápravu. „Ďakujeme za to, že sme boli vysly-
šaní a vo dvore sa objavila nová lavička, zásluhou starostu 
Vladimíra Bajana a verím, že i vašou,“ napísal nám v mene 
všetkých nájomníkov E. Škoda.  (red), foto: E. Škoda

Pomohli sme

vraj celkom úspešný muž.
Teraz kúsok od alergií od-

bočím. Nie však od zdravot-
níctva. Môj bývalý kolega si 
nedávno na neveľkom a zle 
osvetlenom schodíku polá-
mal obe nohy. A na jednej 
si roztrhol aj šľachu. Na nej 
potom mal ortézu, nesmel 
sa o ňu opierať a musel ju 
mať ešte aj vystretú. 

Po čase ho zavolali na 
kontrolu. Mal sa dostaviť 
na trinástu hodinu. Tele-
fonicky sa teda pokúšal 
vybaviť sanitku. Dozvedel 
sa, že v ten deň ho môžu 
doviezť len o jedenástej. Na 
otázku, čo bude na chodbe 
pred ambulanciou robiť dve 
hodiny a kde bude ležať, 
pretože sedieť nemôže, do-
stal vskutku pozoruhodnú 
odpoveď. Vraj si má zohnať 
karimatku a ležať môže na 
zemi. Na podotázku, čo ak 
bude musieť ísť na toaletu, 
dostal mimoriadne fundo-
vané odporúčanie, aby už 
večer nič nejedol, ani nepil. 
Nič vymyslené, také niečo sa 
vymyslieť nedá!

Adresu tohto bohumilého 
zdravotníckeho zariadenia 
sídliaceho v Bratislave úmy-
selne neuvádzam, aby som 
zabránil návalu návštevní-
kov, túžiacich po nezvyčaj-
ných zážitkoch.

P. S. Tešte sa, že máte iba 
alergiu.

Oskar Král
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V nákupno-zábavnom centre Bory Mall zameriame v máji pozornosť na rodiny a deti. 

Oslávime spolu Deň rodiny, Deň matiek, pripravíme sa na Deň detí a aby sme to mali 

kompletné, nezabudli sme ani na našich štvornohých členov rodiny. Ponuku pre má-

jový rodinný program sme zostavili tak, aby sme jej členom umožnili prežiť zaujímavé 

spoločné aktivity, ktoré umocnia pocit spolupatričnosti a pozitívne emócie v rodine.

Len tak, z lásky

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

Ak ste šťastným majiteľom psie-
ho miláčika, alebo sa ním plánuj-
te stať, budete v máji v Bory Mall 
na tom správnom mieste. Pre 
všetkých milovníkov psíkov sme 
pripravili na 14. mája Uštekaný 
víkend, na ktorom vyvrcholí súťaž 
o najmilšieho psieho miláčika - 
Boriešok roka 2016. Zapojiť sa 
môžete zaslaním fotogra/ e na 
našu facebookovú stránku. Vý-
herca, ktorý získa najviac likeov, 
bude okrem úsmevov hrdého 
majiteľa odmenený potrebami 
pre každodennú starostlivosť o 
psíka. Fotogra/ e prvých desiatich 
psích výhercov budú vystavené v 
interiéroch Bory Mall. 

Počas Uštekaného víkendu mô-
žete navštíviť: AGILITY PREHLIAD-
KU, DOG DANCING, PSÍ SALÓN, 
PORADŇU VETERINÁRA, BURZU 
ŠTENIATOK, DETSKÝ KÚTIK HAF

Vedeli ste, že 25. máj sa osla-
vuje ako Deň Afriky? V Bory Mall 
ho oslávime exkluzívnou výsta-

vou fotoobrazov WORLD IN MY 
LENS - Wild Animals nadšeného 
cestovateľa Petra Šuríka, ktorý 
v nich od roku 1993 zachytáva 
život rozličných kultúr a nedot-
knutú prírodu. Príďte zažiť do 
Bory Mall od 21. mája do 5. jú-
na malé africké dobrodružstvo. 
Zábery hrochov, nosorožcov, le-
vov, zebier, žiráf či loviacich le-
opardov na veľkoformátových 
fotogra/ ách vám priblížia život 
zvierat, ktoré poznáte len zo zoo-
logických záhrad a dokumentár-
nych / lmov.

Posledný májový víkend – 29. 
mája – bude v Bory Mall spojený s 
autami, pretekmi, rýchlou jazdou. 
Pre návštevníkov, ale hlavne Bor-
cov z Bory Mall, to budú zatiaľ iba 
modely rýchlych áut. Na námes-
tí v interiéri Bory Mall bude pre 
nich pripravená veľká RC dráha 
pre autíčka na diaľkové ovládanie 
s rôznymi prekážkami. Spoluprá-
ca obľúbených značiek Dráčik, 

Alltoys, či Sport Kids Academy je 
zárukou, že súťaže a sprievodný 
program zabodujú u detských 
pretekárov. 

Posledný májový týždeň sa 
nám prehupne do júna a ten pat-
rí deťom a ich veľkému sviatku. 
Príďte osláviť Deň detí s TV JOJ 
4. júna do Bory Mall. Pripravili sme 
pre vás program plný hier, zába-
vy, darčekov a stretnutí. Čaká na 
vás oslava v štýle ZOO. Exotické 
zvieratá, príbehy z rozpáleného 
čierneho kontinentu. U nás stret-
nete aj hercov z obľúbených seriá-
lov TV JOJ ZOO a Naši, môžete 
absolvovať autogramiádu s jeho 
hlavnými predstaviteľmi, zasú-
ťažiť si o zaujímavé ceny, zaspie-
vať či zatancovať si vo veselom 
programe, ktorý pre vás chystá-
me. Nebudú chýbať ani detské 
obľúbené postavičky z TV Rik.

Dajte svojim blízkym pocítiť, že 
sú pre vás tí najdôležitejší na sve-
te, len tak, z lásky.

Viac informácií nájdete na borymall.sk

FOTOGRAFOVANIE
fotoateliér v Bratislave  svadby - deti - oslavy

0905 623 012 fotograf-svadba.sk
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Sami proti sebe?!

S Í D L I S K O

10 až 15 rozpočtov Petržalky

Kto je v nej najväčší investor?

Čo myslíte, aká najväčšia investícia sa 
uskutočnila v Petržalke po jej socialistickej 
výstavbe? A kto ju uskutočnil? Ba ešte stále 
uskutočňuje?

12- tisíc študentami a Nemoc-
nica sv. Cyrila a Metoda na 
Antolskej ul. (1997), ale to už 
nielen ich stavebných častí, ale 
i vnútorného vybavenia, špe-
ciálnych prístrojov a zariadení, 
čo skresľuje celkový výsledok. 
Poďme predsa len na akú-takú 
istotu, i keď nie najpresnejších 
údajov, od - do… Ktože to in-
vestoval najviac? 

Sme to MY, Petržalčania! 
Ako najväčší, najvýznam-

nejší investori (že by aj ako 
toľko zaznávaní developeri?). 
Desaťtisíce nás… Vlastníci 
bytov a nebytových priesto-
rov, ktorí vari pätnásty rok po 
sebe obnovujú - rekonštru-
jú, modernizujú, sfunkčňujú, 
zveľaďujú, skrášľujú svoje by-
tové domy. Paneláky. Kto by 
to povedal, že? A predsa! Ako 
sa patrí na stavebníkov (tak 
sme uvedení v stavebných po-
voleniach) sa i správame. Pri 
investovaní sa ozýva rachot 
železných konštrukcií, neprí-
jemné buchotanie a zavýjanie 
príklepových vŕtačiek, náklad-
né autá naložené materiálom 
bezohľadne ničia chodníky 
a trávniky, rozdrvený polysty-
rén poletuje vzduchom a sadá 
na stromy ako „letný sneh“, ší-
ria sa rôzne vizuálne, sluchové, 
čuchové, prachové nedobroty. 
Až sa žiada zvolať tak, ako sa 
to neraz deje v prípade ozajst-
ných investorov, developerov: 
Aktivisti, kde ste? Spíšte ne-
jakú petíciu, zvolajte verejné 
zhromaždenie, kto nám to tu 
poškodzuje životné prostre-
die, znižuje kvalitu života, 
chce nás nebodaj - zahustiť? 
(To posledné vari nie!) Známy 

petržalský folklór, len si spo-
meňme. Niektorí, niektoré sa 
organizovaním podobných 
petícií dokonca až „prepo-
slancovali“ do jedného, dvoch 
či až troch zastupiteľstiev. Ma-
riť prácu iných je spoločensky 
stále výnosnejšie (dokonca až 
- in!) ako tvoriť vlastnú… Na 
túto, našu, si však z vlastnej 
opatrnosti, akosi netrúfl i. Pa-
radoxne, tiež sú investori! 

Rátajme, približne - asi
Prečo sme to potom my, 

ktorí sú investične - top? Pod-
ľa posledného sčítania obyva-
teľov, domov a bytov (2011) 
z celkového počtu 45 413 by-
tov v Petržalke je v súkrom-
nom vlastníctve 39 200 bytov 
v bytových domoch. Odrátaj-
me novú výstavbu a v pane-
lákoch ponechajme 35-tisíc 
bytov (tak sa aj zväčša uvádza 
petržalská panelová výstavba, 
ba niekde až 40-tisíc bytov). 
Odhaduje sa, že v Petržalke je 
obnovený bytový fond na cca 
85 percent. Zostáva už len 
niekoľko desiatok neobnove-
ných panelákov z celkových 
601 stavebných objektov. 
Čiže tie paneláky, ktoré sú 
čiastočne alebo úplne obno-
vené, by mali mať asi 30-tisíc 
bytov. Pred dvanástimi rokmi 
uviedla prof. Zuzana Sterno-
vá v jednom rozhovore pre 
Petržalské noviny, že na jeden 
byt v paneláku, ktorý sa má 
podieľať na úhrade nákladov 
na úplnú obnovu bytového 
domu (zateplenie fasády a 
strechy, výmena okenných a 
dverových otvorových výplní, 
výmena rozvodov elektriny, 
plynu, vody, kúrenia a kanali-
zácie, výmena výťahov, reno-
vácia spoločných priestorov 
a iné) pripadne čiastka od 
300 do 700- tisíc Sk. Rozsah 
ovplyvňuje konštrukčný sys-
tém panelového domu a po-

čet izieb v konkrétnom byte. 
Projektant, autorizovaný in-
žinier Karol Ferenčík pri tých 
istých parametroch obnovy 
hovorí o súčasne projektova-
nej cene na jeden byt od 10 
do 15-tisíc eur. Ak použijeme 
tieto údaje, potom pri 30-tisíc 
obnovených bytoch v Petržal-
ke ide o fi nančné investície od 
300 do 450 miliónov eur. Toľ-
ko mohli doteraz vynaložiť 
Petržalčania na obnovu svo-
jich bytových domov. Niekde 
viac, niekde menej, reč je 
o priemere. Sú to peniaze, 
ktoré si v rozhodujúcej sume 
požičali od komerčných bánk 
a ŠFRB s dobou splácania 
úveru od 10 do 20 rokov. Je 
to však ich záväzok, čiže ich 
peniaze. Niektoré paneláky sú 
už splatené, alebo im veľa času 
do čistého účtu nechýba.

 
Predstava, koľko toho 
Petržalčania 
nielen sebe dali 

Miestne zastupiteľstvo Pe-
tržalky schválilo na rok 2016 
rozpočet (príjmy aj výdavky) 
v čiastke 30 miliónov 830-ti-
síc eur. Obyvatelia Petržalky, 
ktorí majú obnovené bytové 
domy, vložili do nich investí-
cie vo výške 10 až 15 rozpoč-
tov Petržalky. 

Obnova sa nekončí, po-
kračuje ďalej... Pravda, to už 
nie je reč iba o peniazoch, ale 
najmä o vzťahu k Petržalke. 
K našej Petržalke. Akú ju ch-
ceme mať. Tí, ktorí sme v nej 
aj naozaj ostali a zostali.

Rudolf Gallo

foto: autor

Ani Most Apollo, 
ani Aupark, ani... 

Most Apollo, ako piaty 
most cez Dunaj, tiež ako Stav-
ba roka 2006 to nie je, i keď 
po ňom denne prefrčí 50-tisíc 
automobilov. Citujme ofi ciál-
ny údaj: „Samotný most vrá-

tane spodnej stavby stál 1,2 

miliardy korún, dnešných 40 

miliónov eur.“ 
Nie je to ani nákupno - zá-

bavné stredisko Aupark (2000 
- 2007), ktorý v dennom prie-
mere navštívi 30-tisíc Petr-
žalčanov a ne-Petržalčanov. 
Moderný komplex s vyše 
43-tisíc m2 nákupno-zábav-
nej plochy nebol lacný. Dá sa 
o ňom dočítať, že prvotné in-
vestičné náklady boli vo výške 
4 miliardy Sk, ďalšie stavebné 
rozšírenie znamenalo jednu 
miliardu navyše, čiže spolu 
5 miliárd, takže v prepočte 
165 milónov eur. 

Nechoďme však ďaleko, zo-
staňme pri susednom Digital 
Parku. Súbor siedmich mo-
derných administratívnych 

budov (2005 - 2012) sa pýši 
tiež Stavbou roka 2007 a celý 
komplex objemom investí-
cií 3 miliardy Sk, v prepočte 
takmer 100 miliónov eur. Ani 
vlastnícke dielo všemocnej 
Penty však nie je tou petržal-
skou jednotkou - naj! 

Pokračujeme: Nie je ňou ani 
zásadne rekonštruovaná že-
lezničná stanica (1998), ktorou 
má v budúcnosti prechádzať 
vysokorýchlostný vlak TGV 
na trase Paríž - Mníchov - 
Bratislava. Rovnako je na tom 
i najnovšia novota, petržalská 
električka, jej prvá časť úseku 
Šafárikovo nám. - Starý most - 
Bosáková ul., t.č. v kolaudácii. 
Investične je predovšetkým 
európskym projektom. A hoci 
celkové náklady na výstavbu 
tejto etapy presahujú 70 miló-
nov eur, nie sú tým najvyšším 
petržalským tromfom. Bližšie 
k prvenstvu však môžu byť 
Ekonomická univerzita, ob-
jekt výučba 2 (1996), ktorá 
je vôbec najväčšou univerzi-
tou v SR - 7 fakúlt s viac ako 

alebo
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Hostia majstrov 
i neobjavené talenty
Kaviareň Kafé LAMPY na Černyševského 
ulici sme už v novinách spomínali niekoľ-
kokrát. Nedá sa inak, sú totiž miestom, kde 
sa neustále niečo zaujímavé deje. Vernisá-
že, výstavy, prednášky, koncerty, divadelné 
vystúpenia, kurzy tanca. K tomu príjemné 
prostredie, pozorný personal, a výborná 
káva. Nečudo teda, že si ich všimli aj iní. My 
sme sa rozprávali s charizmatickou Andreou 
Reichovou, ktorá je nielen majiteľkou, ale  
v prvom rade dušou celého podniku. 

níkov na kávu, či čokoládu. 
Prečo vám nestačilo byť LEN 
kaviarňou a rozhodli ste sa 
priniesť Petržalke tento kul-
túrny bonus vašich podujatí?

 Mojím prvým zámerom ne-
bolo vytvoriť kaviareň, mal to 
byť skôr priestor pre prednáš-
ky, workshop, divadlá a hud-
bu. Snažila som sa zužitkovať 
svoje predchádzajúce odborné 
skúsenosti. Ale keď som si pr-
výkrát privoňala k vôni čerstvo 
namletej kávy a spoznala ume-
nie jej prípravy, bolo mi jasné, 
že tieto veci idú krásne k sebe. 

Komfort našich troch pries-
torov dovoľuje zažiť niekoľko 
príjemných pocitov v jednom 
čase. Aj preto sa u nás stretáva-
jú umelci a hostia od Petržalky 
až po východ Slovenska a čas-
to vítame aj návštevy zo zahra-
ničia. Hostíme majstrov ako aj 
nové objavy. Pri káve u nás dis-
kutuje odborná verejnosť a pár 
metrov od nich džavocú malé 
deti, ktoré prebehnú svoje té-
my pri ich detskom kapučínku. 
Tešíme sa, že ich stále máme 
čím prekvapiť. 

Michaela Dobríková

foto: www.kavickari.sk

Anglický portál, ktorý sa ve-
nuje cestovaniu, kultúre, ume- 
niu a gastronómii, /e Cul-
ture Trip, vás zaradil medzi 
10 najlepších kaviarní v Bra-
tislave, pričom ste sa v top 
desiatke umiestnili ako jediní  
z Petržalky. Takéto hodnote-
nie zrejme poteší, aká bola 
vaša prvá reakcia?

 OK, poviem pravdu. Keby 
pán Henri Oliver z portálu 2e 
Culture Trip tušil, že si prečí-
tam až jeho tretí mail, kde nám 
túto novinku s hrdosťou ozna-
moval, neviem, či by nám to 
ocenenie nevzal späť:-)). Pro-
sím, nikdy mu to nepovedzte! 
No fakt, že portál s návšev-
nosťou 25 miliónov ľudí ročne 
si všimol našu petržalskú ka-
viareň, s nami zamával. Oce-
nil nás totiž za to, kvôli čomu 
sme kaviareň budovali – že Pe-
tržalka nie sú iba paneláky, že 
tu žijú skvelí a vzdelaní ľudia, 
ktorí milujú dobrú kávu a kul-
túru. To je odkaz aj turistom, 
ktorí sa do Bratislavy chystajú. 
A to za tie prvé dva roky driny 
rozhodne stálo.
Chvália vašu čerstvo praženú 
kávu, domáce dezerty, perso-

nál i zariadenie. Vybudovať si 
dobrú povesť je ľahšie ako si ju 
udržať – aký je váš recept?

 Myslím, že ani vybudovať si 
dobrú povesť a dôveru nie je jed-
noduché. Naši klienti nás spočiat-
ku pozorovali a pýtali sa, čo je zá-
merom našej prevádzky. Na našu 
odpoveď, že aj na pravej strane 
Dunaja môže pulzovať spoločen-
ský život, niektorí krútili hlavou. 
A dnes sa s nimi často stretáva-
me na našich podujatiach ale-
bo len tak pri káve a sme šťastní.  
A áno, udržať si to, čo sme vy-
budovali, je veľká zodpoved-
nosť. Každý deň rozmýšľam, čo 
sa dá urobiť lepšie. Dôležité je za-
chovať si toto nadšenie a pozor-
ne počúvať každú spätnú väzbu. 
Rozprávať sa s ľuďmi a rozmýšlať, 
čo by ich mohlo prekvapiť. Veľ-
mi mi pomáha, že som s návštev- 
níkmi v osobnom kontakte, ke-
dykoľvek k nám prídu. 
V recenzii portál spomína i kul-
túrne akcie - výstavy, koncerty a 
dokonca i tanečné kurzy, ktoré 
sa u vás konajú. Každý mesiac 
sa u vás vystrieda niekoľko 
umelcov - hercov, spevákov, vý-
tvarníkov, ale aj iných zaujíma-
vých hostí, napríklad odbor-
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RUSKÝ CIRKUSOVÝ MUZIKÁL

V KRAJINE ZÁZRAKOV

15.MÁJ o 16.00
BRATISLAVA

ŠPORTOVÁ HALA PASIENKY

ALENKA

www.212.sk

V S T U P E N K Y :

AGENTÚRA KOVÁČOVÁ : 0907 795 882

FOTOGRAFOVANIE
fotoateliér v Bratislave  svadby - deti - oslavy

0905 623 012 fotograf-svadba.sk

patronát nad vlastným festi-
valom jej národné sekcie. 

Čo pre vás organizácia ta-
kéhoto podujatia znamená 
a ako dlho ste Dni detskej 
knihy pripravovali?

Výber a potvrdenie našej 
knižnice ako hlavného uspo-
riadateľa Dní detskej knihy, 
ktoré budú v Bratislave vôbec 
po prvýkrát, nás veľmi pote-
šil, no zároveň nás zaviazal 
s plnou vážnosťou a dôsled-
nosťou pracovať už od mi-
nulého roka nad koncepciou 
organizácie festivalu. Jeho 
hlavným poslaním je popu-
lárnou a zábavno-náučnou 
formou podporovať vzťah 
a rozširovať záujem mla-
dej generácie o literatúru. 
V spolupráci so Slovenskou 
sekciou IBBY a BIBIANOU, 
medzinárodným domom 
umenia pre deti, aktívne pra-
coval prípravný výbor, pod 

gesciou ktorého sa navrhoval, 
kreoval a pripravoval troj-
dňový program festivalu. 

Predstavte nám najzaují-
mavejšie akcie.

Program festivalu Dní 
detskej knihy zahŕňa ofi -

ciálnu časť, otvárací gala-
program s prijatím hostí za 
účasti petržalského starostu 
a pracovnú časť venovanú 
deťom a mládeži, tvoriacu 
hlavú náplň festivalu, keď sa 
dvadsať súčasných sloven-
ských tvorcov a ilustrátorov 

Kto vlastne vyberá miesta 
festivalu?

Našu knižnicu vybrali na 
zasadnutí Slovenskej sekcie 
IBBY (Internacional Board 
on Books for Younf People) - 
Medzinárodnej únie pre det-
skú knihu, v decembri 2014 
spomedzi viacerých delego-
vaných verejných knižníc na 
Slovensku ako knižnicu s bo-
hatými a dobrými skúsenos-
ťami v oblasti knižničnej čin-
nosti, detských knižničných 
aktivít a programov. V roku 
2013 získala naša knižnica 
Hlavnú cenu celoslovenskej 
súťažnej prehliadky detských 
knižničných podujatí. Petr-
žalská knižnica, podobne, 
ako mestská časť Petržalka, je 
najväčšou verejnou knižnicou 
v hlavnom meste s desiatimi 
pobočkami, pracoviskami s 
vlastným zameraním na služ-
by pre deti, mládež alebo do-
spelých. Hodnota knižného 

fondu je viac ako milión eur. 
Jej pobočky sú rovnomerne 
rozmiestené vo všetkých lo-
kalitách Petržalky tak, aby 
boli dobre dostupné každé-
mu. Navyše, vďaka úspešné-
mu konceptu nadväzovania 
odbornej spolupráce v oblasti 
výchovy a vzdelávania medzi 
knižnicou a základnými ško-
lami, sú dve moderné poboč-
ky s charakterom rodinné 
situované priamo v oddele-
ných traktoch základných 
škôl.

Ako vlastne festival vzni-
kol?

História vzniku festivalu 
sa viaže k oslavám Medzi-
národného dňa detskej kni-
hy viažuceho sa k narodeniu 
Hansa Christiana Andersena. 
Podnet k oslavám dala v roku 
1967 mimovládna organi-
zácia UNESCO – IBBY, od-
vtedy preberajú každoročne 

Brány festivalu Dni detskej knihy, venovaného predovšetkým 
našim deťom a mládeži, sa otvoria 3. mája po prvýkrát v Bratislave. 
Hostiteľom je Petržalka, záštitu nad festivalom prevzal starosta Vla-
dimír Bajan. Hlavným usporiadateľom je Miestna knižnica Petržalka. 
Festival potrvá do 5. mája. O tejto výnimočnej udalosti sme sa roz-
právali s riaditeľkou Miestnej knižnice Katarínou Bergerovou.

Čaká nás festival detských kníh



29. 4. 2016 • 15PETRŽALSKÉ NOVINY S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

HABERA & TEAM

TOUR 2016
“33”

Mediálni partneri:

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

Info a predaj vstupeniek:  www.mejdanroku.sk

Vyzbrojení rukavicami, 
vedierkami a metličkami,  

v sprievode pani učiteľky 
Zuzky, pani vychovávateľky 
Ivetky, niekoľkých rodičov a 
bývalých deviatakov, sme sa 
vybrali na Železnú studnič-
ku. Prenášali sme chránené 
ropuchy do rybníka, ale aj tie, 
ktoré sa už vracali do lesa. 
Bolo to poučné, ale i zábavné. 
Hlavne vtedy, keď sme videli 
samčekov, ktorí sa aj po pá-
rení stále viezli na samičkách 
smerom do lesa. Lenivci le-
niví. Nakoniec sme ešte po-
máhali odstraňovať zábrany, 
ktoré sme tam minule dávali. 
Nosili sme kolíky, čistili met-
ličkami tie fólie a popri tom 
našli ešte nejakú zablúdenú 
žabku. 

Tento projekt nám veľa 
priniesol. Dozvedeli sme sa 
niečo nové o ropuche bra-
davičnatej nielen od pani 
učiteľky, z kníh či z inter-
netu, ale aj od manželov 
Lehotských z Miniopteru-
su. Dôležité však je, že sme 
nielen o tom písali a kreslili, 
ale hlavne zažili na vlastnej 
koži, ako ochraňovať príro-
du a živočíchy, ktoré v nej 
žijú. Je to krásny pocit. 

Našou odmenou boli 
nielen zachránené žabky, 
ale aj 1. miesto v regionál-
nom kole v projekte BIO-
DIVERZITA OKOLO NÁS 
a postup do celoslovenské-
ho kola.

Žiaci 2. B 
foto: archív školy

Je chladné aprílové 
ráno, fúka silný vietor, 
ale nás, deti z 2. B zo 
ZŠ Tupolevova 20 hreje 
pocit, že práve dnes 
môžeme zachrániť ne-
jaké žaby, aby neskon-
čili pod kolesami áut. 

Stavali sme
zábrany 
pre žabky

detských kníh a štyria ani-
mátori stretnú osobne v 
školách a pobočkách knižni-
ce na spoločných aktivitách  
a priateľských rozhovoroch. 

Časť programu pod ná-
zvom Animačný expres pre 
deti je venovaná výberu ani-
movaných detských filmov z 
Bienále animácií Bratislava. 
Nebude chýbať medzi deť-
mi obľúbená zábavná časť, 
ktorú predstavuje Čitateľská 
olympiáda.

Jedným z najväčších ús- 
pechov, ktorý knižnici ce-
loročná práca na príprave 
festivalu vďaka komunikácii 
s partnermi v hľadaní ná-
metov, nápadov a aktivít pre 
detské programy a poduja-
tia priniesla, je nadviazanie 
novej významnej spoluprá-
ce s Divadelnou fakultou 
VŠMU v oblasti kultúry  
a vzdelávania. Mimoriadnou 
udalosťou, ktorá dotvára náš 
festival, je otvorenie Samo-
obslužnej mini knižnice na 
Klinike pre deti a dorast 
A. Getlika, na Antolskej 
11. Otvorením výnimoč-
nej mini knižnice na pôde 
výnimočnej detskej kliniky 
posielame alebo odovzdáva-
me náš pozdrav kamarátom, 
ktorí tam sú a budú hospi-
talizovaní, aby sme mohli 
spoločne zdieľať radosť  
z pekných príbehov či rozprá-

vok vždy, keď budú mať chuť  
a náladu...

Komu je podujatie určené? 
Môže sa na jednotlivé po-
dujatia prísť pozrieť kto-
koľvek?

Podujatia sú organizova-
né, sú určené pre dohodnu-
té skupiny detí materských 
alebo žiakov základných 
škôl, ktoré sa veľmi ochotne  
a aktívne zapojili do prípra-
vy detských aktivít s tvor-
cami alebo ilustrátormi.  
V procese prípravy bola po-
trebná aktívna práca žiakov 
a pedagógov s danou lite-
ratúrou, čím sa vytvoril zá-
klad a predpoklad k dobrej 
komunikácii a primeranej 
tvorivej zábave. 

Celé podujatie a jeho prí-
prava nám priniesli množ-
stvo nových skúseností a zá-
žitkov, nadviazali sme nové 
priateľstvá a kontakty, pre-
žili sme v tvorivej atmosfére 
obdobie, kedy sme spoznali 
vzácnych ľudí, ktorí venu-
jú svoj čas a talent deťom,  
a to nám dlho zostane v ži-
vej pamäti. Festival nám zá-
roveň otvoril cestu k novým 
partnerstvám. Toto všetko 
s radosťou využijeme v bu-
dúcnosti v našej ďalšej práci 
s detským a mladým čitate-
ľom.

Silvia Vnenková
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 zlepšenie technického stavu budovy,
 zníženie prevádzkových nákladov,
 predĺženie životnosti budovy,
 zvýšenie trhovej hodnoty

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

 návrh vhodných technických riešení,

 vypracovanie projektovej dokumentácie, 
príprava podkladov pre stavebné 
konanie,

 Statické posúdenie objektu,

 energetický audit domu, 

 odstránenie systémových porúch 
bytového domu,

 sanácia obvodového plášťa ešte pred 
zateplením,

 samotné zateplenie obvodového plášťa,

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

 rekonštrukciu a zateplenie strechy,

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

 vyregulovanie/doregulovanie 
vykurovacej sústavy,

 úpravu interiérov – obklady, dlažby, 
maľby, nátery, 

 originálne farebné riešenie,

 poradenstvo v oblasti 0 nancovania 
obnovy domu,

 energetická certi0 kácia,

 záručný aj pozáručný servis

Realizujeme komplexnú obnovu budov 
s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. 

1. mája 65

014 01 Bytča 

tel.: 041/5522234

Kancelária:
Toryská 7

821 07 Bratislava 

tel.: 0911 090 516

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

Starhradská 18

Beňadická 12-14

Beňadická 20-22

VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

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

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 
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ZŠ Pankúchova v krajskom $ nále
Dôvera Školský pohár, súťaž mladších žiakov v malom fut-
bale, mala na programe obvodné kolá. V ZŠ Budatínska, 
v areáli MŠK Iskra, si zmeralo sily šesť petržalských základ-
ných škôl - ZŠ Tupolevova 20, ZŠ Holíčska 50, ZŠ Pankúcho-
va 4, ZŠ Dudova 2, ZŠ Černyševského 8 a ZŠ Turnianska 10.
Výsledky: Tupolevova – Holíčska 2:4, Pankúchova – Dudova 
2:0, Černyševského – Turnianska 5:1, Tupolevova – Pankúcho-
va 0:9, Černyševského – Holíčska 4:1,Dudova – Turnianska 3:0, 
Holíčska – Pankúchova 0:4, Dudova – Tupolevova 4:1, Čer-
nyševského - Tupolevova 5:0, Pankúchova – Turnianska 7:2, 
Turnianska - Holíčska 2:2, Dudova – Černyševského 1:1, Holíč-
ska – Dudova 1:4, Turnianska – Tupolevova 4:2, Pankúchova - 
Černyševského 2:1. Najlepším strelcom sa stal Cristea Vasile 
zo ZŠ Pankúchová, ktorý dal 7 gólov. Stretnutia rozhodovali 
Vladimír Randa a Rudolf Lehuta. Ceny odovzdávali Andrej 
Kalina – zástupca FC Petržalka akadémia a Pavel Príkopa 
– koordinátor Školského pohára za BFZ. Do krajského < nále 
11. mája na ihrisku NMŠK 1922 Bratislava postúpila ZŠ Pan-
kúchova Bratislava, ktorá vyhrala všetkých päť zápasov. 

(mv)

Š P O R T / I N Z E R C I A

Koncom marca sa sa konal v srbskej Subotici už tradičný XVII. medzi-
národný ENPI Superpohár v karate, na ktorom sa tento rok zúčastnilo 
1 620 športovcov z 95 klubov z pätnástich európskych krajín. 

Karatisti dobyli Balkán

Vzhľadom na veľký počet 
súťažiacich sa tohtoroč-

ný turnaj po prvý raz konal 
v dvoch sálach na 16 tatami. 

Po slávnostnom otvorení 
turnaja nasledovali súťaže 
kata a kobudo (cvičenie so 
zbraňami), neskôr súťaže 
v kumite (športový zápas), 
a to vo všetkých vekových ka-
tegóriách. 

Náš petržalský klub KK 
Seiken Bratislava sa zúčastnil 
na tomto turnaji už po štvrtý 
raz a opäť veľmi úspešne. Cel-
kovo nás reprezentovalo 27 
pretekárov, vo veku od 7 do 
40 rokov, v kategóriách kata, 
kobudo a kumite. KK Seiken 
získal na jednom z najväčších 
klubových turnajov v Európe 
splou 88 medailí, z toho bolo 
29 zlatých, 25 strieborných a 
34 bronzových. Už tradične 
nesklamali pretekári, ktorí sú 
zároveň aj v reprezentačnom 

tíme Slovenska - Martin Kol-
čák, Michael Šulka a Simona 
Kolčáková, ktorá sa zároveň 
stala aj najúspešnejšou pre-
tekárkou klubu na tomto 
turnaji. 

Výborne si viedli aj ostatní 
pretekári, každý si priniesol 
domov nejakú medailu. 

Veľký obdiv patrí aj prete-
károm, ktorí sa zúčastnili na 
tomto turnaji po prvý raz, či 
už v detských kategóriách 
(Alex Jánoš - 9 rokov), alebo 
v kategóriách veteránov (Bo-
ris Gereg - 39 rokov, Jaroslav 
Szalai - 36 rokov, a Ernest 
Krammer - 37 rokov). Náš 
klub sa v konečnom hod-
notení stal najúspešnejším 
klubom celej súťaze v počte 
získaných medailí a zároveň 
klubom s najväčším počtom 
štartov.

Peter Šulka
foto: autor

Postup kvarteta 

Začiatkom apríla zorganizo-
vala Komisia mládeže BFZ 

v spolupráci s Odborom školstva 
Okresného úradu Bratislava ob-
vodné kolá 18. ročníka Mc Do-
nald´s CUP v malom futbale 
pre hráčov narodených od 1. 9. 
2005 do 31. 8. 2009. Do turnaja 
sa prihlásilo 71 základných škôl. 

Na umelej tráve ZŠ Pankucho-
va a ZŠ Budatínska narazilo na 
seba celkovo osem petržalských 
škôl. Výsledky ZŠ Pankúchova: 
Pankúchova – Holíčska 1:2, No-
belovo nám. – Tupolevova 0:10, 
Holíčska – Nobelovo nám. 10:0, 
Pankúchova – Nobelovo nám. 
8:0, Tupolevova – Pankúchova 
2:1, Holíčska – Tupolevova 0:0 
(na pok. kopy 3:4). Do oblastné-

ho kola postúpili ZŠ Tupolevova 
a ZŠ Holíčska. Výsledky ZŠ Bu-
datínska: Budatínska – Dudova 
3:3, Černyševského – Lachova 
0:5, Dudova – Černyševského 3:3, 
Budatínska – Černyševského 3:3, 
Lachova - Budatínska 5:0, Dudo-
va – Lachova 2:4. Do oblastného 
kola postúpili ZŠ Lachova a ZŠ 
Dudova. Hralo sa 1x20 minút.

(mv)

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

 

 

 

 

 

 

 

27. 4. – 25. 5. 2016
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

CC Centrum, 

Kultúrne zariadenia Petržalky 

Dom kultúry Zrkadlový háj, 

Dom kultúry Lúky, 

VÝBER PROGRAMU
MÁJ 2016

Pokladňa DK Zrkadlový háj Pokladňa DK Lúky

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

Klub Za zrkadlom,

Artkino za zrkadlom, 

KLUB ZA ZRKADLOM

XVI. ročník jazzového festivalu
ANDREAS VARADY TRIO feat. RADOVAN TARIŠKA
CARPET CABINET /CZ/ 
SWINGANG 

ARTKINO ZA  ZRKADLOM

DOM KULTÚRY LÚKY

3x instruments - bass

PRINCEZNÁ SO ZLATOU HVIEZDOU NA ČELE

GRÓNSKO

CC CENTRUM

NA ČIERNYCH A BIELYCH

DOM KULTÚRY 

ZRKADLOVÝ HÁJ

DRÁČIK HÁČIK 
premiéra

- 

LOMIDREVO

predstavujeme obec HROCHOŤ

& PACORA TRIO
+ krst albumu

KINO

 

NA

 

ELANIE
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Režisér je ten, kto má vždy 
pravdu. Je to pravda, pán 
režisér?

 Zvyčajne ju máva. V zá-
pornom zmysle ho nahradí 
mamička.

Kto sa režisérovi vzprieči, 
ten letí? Alebo sa podvolí je-
ho modelujúcej ruke?

 Mám len tie najlepšie skú-
senosti.

Herečky a herci radi rozprá-
vajú „príhody z natáčania“, 
aké majú príhody režiséri?

 Bavilo ma vo voľných 
chvíľach hercov a herečky na-
podobňovať.

To ich muselo baviť sledo-
vať... Ale vážnejšie - vytvo-
rili ste dokopy vyše tristo 
divadelných a televíznych 
inscenácií, okolo dvadsať fil-
mov. Spomínate si na nejaké 
osobitné trápenie? 

 Inscenoval som iba také 
hry a scenáre, ktoré mi robi-
li radosť.

Tak si spomeňte na osobitnú 
radosť. 

 Nepochybne Maryša s vy-
nikajúcim hereckým kolektí-
vom Martinského divadla v ro- 
ku 1983.

Čím ste dokázali, že dobré 
divadlo nie je iba vo veľko-
meste... Vy ste vlastne vždy 

Breviáre úcty Juraja Svobodu
Juraj Svoboda, opavský rodák a slovenský divadelný a televízny 
režisér napísal tri diely o tvorcoch slovenského divadla a filmu.  
V jednotlivých portrétoch už nežijúcich umelcov sa ako v 
kvapke rosy odzrkadľuje nielen ich osobný život, ale aj život 
slovenského divadla, televízie a filmu. 
Juraj Svoboda režíroval predovšetkým vo 
„vidieckych“ divadlách, svojimi inscená-
ciami dvíhal ten často zaznávaný „vidiek“ 
na veľkomestskú úroveň. Učil na VŠMU, 
AU v Banskej Bystrici, ale aj na Štátnom 
konzervatóriu, ba i na ZUŠ. Žiadna práca 
mu nebola a nie je malá. Poznám ho ako 
muža razantného, no zároveň vnímavé-
ho a citlivého. V týchto dňoch mu vyšiel 
tretí diel medailónov Dali nám viac ako 
(sme) si mysleli, a tak som ho požiadala  
o rozhovor.

pracovali v divadlách na ce-
lom Slovensku a zaujímavé 
je, že ste pri tvorbe svojich 
inscenácií nesiahali iba po 
hereckých hviezdach – nao-
pak, hviezdy ste „vyrábali“. 
Mnohé už navždy zhasli - za 
ktorou je vám obzvlášť ľúto?

 Sú to desiatky a desiatky 
divadelných, televíznych a fil-
mových predstaviteľov! Bo-
li vynikajúci, a aj preto som  
o nich musel písať.
 
Divadelná tvorba zažiari  
a zhasne na javisku, a bola 
by škoda, keby zhasla úplne 
a navždy.

 Presne tak. Medzi tvorca-
mi, o ktorých som písal, boli aj 
tí, čo zomreli v mladom veku 
a už vtedy reprezentovali tie 
najtvorivejšie hodnoty. Evička 
Poláková, Elenka Zvaríková, 
Ivan Rajniak, Ivan Krajíček, 
Ivanko Mistrík, Stano Vrbka, 
Zora Kolínská, Miško Dočo-
lomanský... Čerstvá rana bo-
lí odchodom „môjho“ herca  
a blízkeho priateľa Hafiho – 
Leopolda Haverla.

A prekvapil vás niekto, ko-
ho ste objavili pre širšiu ve-
rejnosť?

 Práve Hafi výkonmi v mo-
jich divadelných a najmä te-
levíznych inscenáciách. Do-
šiel na svojej ceste až k SND, 
kde sa mu otvorili dvere širo-
ko dokorán. Zaslúžene.

Režisér má síce vždy pravdu, 
ale slávu má obyčajne hereč-
ka a herec. Nemrzelo vás to 
niekedy?

 Tak trochu pri obecen-
stvom a kritikmi nadšene pri-
jatej inscenácii Škovránok. 
Herečka Ida Rapaičová vtedy 
za ňu dostala výročnú diva-
delnú cenu za svoj vôbec prvý 
profesionálny krok na javis-
ku v titulnej úlohe. Zaslúže-
ne. No na režiséra sa akosi za-
budlo. Ale vo svojej umeleckej 
činnosti som potom neskôr 
zbieral ceny v divadle i tele-
vízii u nás i v zahraničí vďaka 
naozaj objektívnemu zhodno-
teniu, takže vlastne nie - ne-
mrzelo.

Básnik Ľubomír Feldek ke-
dysi napísal o hercoch veľ-
mi nelichotivú báseň, aj sa 
mnohí vtedy urazili. Vy ste 
ich poznali veľmi zblízka – 
povedzte, čím to je, že ma-
jú na ľudí taký neobyčaj-
ný vplyv? A zaslúžia si také 
uznanie?

 Hodiť všetkých do jedné-
ho vreca sa nepatrí! Herec-
ká tvorba je predsa tvorba, 
ľudia ju vedia oceniť. Takže, 
priznám sa, že som priateľovi  
a spolupracovníkovi Ľubovi 
neporozumel.

Vo svojich medailónoch sa 
o kolegyniach a kolegoch 
zmieňujete veľmi láskavo. 

Stálo vás veľa sebaovláda-
nia, byť takým?

 Nebohý profesor Červe-
ňák nazval moje medailóny 
„breviárom úcty a lásky“... 
Ale nie je to celkom tak – na-
príklad o ľudských vlastnos-
tiach skvelého herca Gustá-
va Valacha som sa nemohol 

A ak jej divák nerozumie, tak 
je zneuctený posmechom, že 
na to „umenie“ nedorástol ...

 O „obľúbenosti“ dnešnej 
kultúry hovorí najpresvedči-
vejšie vysoká sledovanosť re-
tro inscenácií a filmov na ka-
náloch ČT2, a Dvojka RTVS. 
Priam k obvineniu z klam-

stiev a prekrucovania chodu 
dejín smerujú skvelé doku-
mentárne filmy svetovej pro-
veniencie. V nich sa Čapkova 
vízia odzrkadľuje doslova.

Chystáte novú knihu, bude 
osobnejšia ako kniha medai-
lónov o iných?

 Určite bude osobnejšia. 
Pokúsim sa o vlastnú auto-
biografiu na pozadí tragiko-
mických dejín. Projekt bude 
obsahovať tri etapy môjho ži-
vota. Prvá - Zemský ráj to na 
pohled - oživí moju naivitu  
i zraniteľnosť v čase mlados-
ti a dospievania v Čechách  
a na Morave. Druhá - Nad Tat-
rou sa blýska, hromy divo bijú 
- postihne najzložitejšie, ale  
i najúspešnejšie obdobia mo-
jej činnosti na obľúbenom  
a milovanom Slovensku, kto-
ré ma ľudsky a umelecky ne-
smierne ovplyvnilo a for-
movalo. Tretia, prežívaná  
v dôchodkovom období  
v Prahe, ponesie názov Kde 
domov můj. Prinesie zmúdre-
nie vekom i diagnózu dnešnej 
ľudskej pospolitosti, perspek-
tívu rozbitého sveta. 
Pokúsim sa o obranný re-
cept a optimistické posolstvo 
budúcim generáciám.

Želám vám tvorivé sily a tú 
príťažlivú energiu, ktorá vás, 
chvalabohu, neopustila.

Za Petržalčanov
Gabriela Rothmayerová

vyjadriť obdivne. Na rozdiel 
od jeho hereckého majstrov-
stva. Rovnako som sa posta-
vil pravdivo voči narcizmu 
maestra Králika, či kriticky  
k porevolučnému zablúdeniu 
Petra Raševa.

 Za polstoročie s divadlom 
ste zažili veľa zmien aj pre-
mien. Zmenil sa človek? Ale-
bo iba okolnosti sa menia 
ako kulisy? Karel Čapek na-
písal – kto bol podlý, pod-
lým zostal... Aká je vaša skú-
senosť?

 Práve politické klímy re-
žimov, v ktorých som žil  
a pracoval, priniesli svedectvo 
o „pozornosti“ politikov ku 
kultúre. V šesťdesiatych ro-
koch minulého storočia bola 
atmosféra nesmierne žičlivá, 
v časoch normalizácie duse-
ná normalizačným kánonom. 
No a po „zamatovej“ stala sa 
najmä obchodným artiklom 
slabučkej úrovne. Moci sa 
ujali Čapkom charakterizo-
vaní podliaci, pre ktorých bol 
zamat textilom, a tak zo dňa 
na deň obrátili kabát. Hĺbkové 
herectvo vyfáralo na povrch, 
je plytké a darí sa mu najmä 
v nekonečných seriáloch, kde 
sa texty neriešia, ale iba nud-
ne oznamujú. O premnože-
ní amerických krvákov škoda 
hovoriť. V divadlách prevlá-
da lacný bulvár alebo záhadná 
„moderna“.
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 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler Je sestrin muž môj príbuzný? (dnes o delení majetku po rozvode, časť prvá)

Najprv naše, potom moje, tvoje  
Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom 
zákone a nie každý sa dokáže pohybovať v spleti 
paragrafov. Na tomto priestore prinášame základné 
informácie o tom-ktorom právnom predpise. V prípa-
de nejasností alebo praktickej potreby radi odpovie-
me na vaše otázky. 

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

nezaopatreného dieťaťa, je dávkou štátnej sociálnej pomoci, na 
ktorú má žiadateľ nárok v prípade splnenia zákonom stanovených 
podmienok. 

§ Ako mám rozumieť pojmu spoločný majetok manželov? 
 Vec môže byť vo vlastníctve dvoch alebo viacerých osôb. Spo-

luvlastníctvo vzniká na základe tých istých právnych skutočností 
ako vlastnícke právo, teda na zmluvnom základe, dedením, roz-
hodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných právnych 
skutočností. Občiansky zákonník upravuje dve formy spoluvlast-
níctva – podielové a bezpodielové, môže však dôjsť aj ku kom-
binácii uvedených foriem. Bezpodielové spoluvlastníctvo man-
želov vzniká zároveň so vznikom manželstva. Pre túto formu 
spoluvlastníctva je príznačné, že manželia nemajú kvantitatívne 
určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci, čím sa bez-
podielové spoluvlastníctvo manželov odlišuje od podielového 
spoluvlastníctva. 

§ Čo všetko môže byť predmetom bezpodielového 
 spoluvlastníctva manželov?  
 Pokiaľ ide o vymedzenie rozsahu, dá sa vo všeobecnosti pove-

dať, že v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, 
čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý  
z manželov za trvania manželstva. Do spoločnej majetkovej 
masy teda patria veci, o získanie ktorých sa pričinili obaja man-
želia. Primárnym zdrojom zveľaďovania spoločného majetku sú 
najmä príjmy a úspory získané z podnikania, pracovného alebo 
iného obdobného pomeru, príjmy zo sociálneho poistenia, výhry  
z lotérií a podobných hier alebo súťaží, plnenia vyplatené z titulu 
náhrady škody, poistnej zmluvy a pod. 

§ Čo je z bezpodielového spoluvlastníctva manželov vylúčené?  
 Výnimku tvoria veci, ktoré získal jeden z manželov darom alebo 

dedičstvom, vecí vydaných podľa predpisov o reštitúcii majetku 
jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred 
uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako práv-
nemu nástupcovi pôvodného vlastníka ako aj tie veci, ktoré svo-
jou povahou slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len 
jednému z manželov. Do masy BSM nepatria ani veci, ktoré každý 
z manželov nadobudol pred uzavretím manželstva, a to ani v prí-
pade, ak ich užívajú obaja manželia.  

§ Na aký podiel z majetku mám po rozvode manželstva nárok? 
 Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo 

manželov. V podstate platí zásada rovnosti podielov, teda že kaž-
dému z bývalých manželov prislúcha jedna polovica z majetku, 
patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Každý 
z manželov je však oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo 
zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, 
čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. 
Pri určení miery pričinenia sa prihliadne predovšetkým na potre-
by maloletých detí i na to, ako sa každý z manželov staral o rodi-
nu a ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí.  
V rámci celkového riešenia majetkových vzťahov sa vysporia-
davajú aj ďalšie spoločné majetkové práva a povinnosti vrátane 
spoločných pohľadávok a dlhov za predpokladu, že vznikli počas 
trvania manželstva a že tu boli aj v dobe jeho zániku.                              

 Polícia upozorňuje  Zákony v každodennom živote 

 Polícia upozorňuje   Jednou vetou

Adriana (zoznam.sk): Nespomenuli ste doteraj-
šie dôvody odročenia. Najčastejšie je to neúplný 
návrh na rozvod manželstva, v ktorom absentujú 
zákonom požadované náležitosti.  Účastníci ko-
nania obvykle chcú, aby sa toto skončilo čím skôr, 
preto návrh na dokazovanie svojich tvrdení súdu 
nepredkladajú. Aj keď nesúhlas s rozvodom jedné-
ho z účastníkov, zvyčajne je to manžel, nie je pod-
statný a neznamená, že súd a priori manželstvo ne-
rozvedie, môže konanie predĺžiť na dosť dlhý čas. 
Takýto účastník sa snaží robiť obštrukcie, napríklad 
nepreberaním zásielok, nedostavením sa na súdne 
pojednávanie či už bez ospravedlnenia alebo s ob-
staraním si takéhoto ospravedlnenia (choroba, ne-
odkladné povinnosti a pod.), vznášaním námietok 
zaujatosti, opravnými prostriedkami voči rozhod-
nutiam, ktoré nie sú rozhodnutiami vo veci samej, 
ale sú nevyhnutné v rozvodovom konaní, návrhmi 
na nové dokazovanie a podobne. Dôležitú úlohu 
pri rozhodovaní súdu o rozvode manželstva zohrá-

va aj spoločné maloleté dieťa. Nemyslím si, že 
vami navrhnutý prostriedok by v danom štádiu 
rozvodového konania toto urýchlil. Skôr by vám 
mohol spôsobiť neskoršie administratívno-práv-
ne problémy. V prípade, ak v májovom termíne 
ktorý ste uviedli, vás súd nerozvedie, odporúčam 
obrátiť sa na Kanceláriu verejného ochrancu 
práv (Bratislava, Grösslingová 35 tel. 02/323 63 
711), ktorej právnici váš podnet preskúmajú. 
Exekútor (gmail.com): V prípade exekúcie 
premlčaného práva je možné uplatniť námiet-
ku voči exekúcii z dôvodu jej neprípustnosti. To 
znamená, že v exekučnom konaní by bolo po-
trebné podať námietku premlčania a žiadať exe-
kúciu zastaviť. O námietke rozhoduje súd. Je po-
trebné povedať, že premlčaním právo nezaniká, 
len je oslabená jeho súdna vymáhateľnosť. Ak 
sa na súde uplatní právo, ktoré je už premlčané, 
súd na premlčanie prihliadne a žalobu zamietne 
len v prípade, ak žalovaná strana podá námietku 
premlčania.

Pred asi tromi rokmi sa moja mladšia sestra vydala za sympa-
tického vdovca so štvorročnou dcérkou, ktorú si adoptovala 
za vlastnú. Prednedávnom však v rodine došlo k nepríjem-
ne udalosti, o ktorej by som sa nerád zmieňoval. Moja otáz-
ka je zameraná na príbuzenské vzťahy. Môžem sa vo vzťahu  
k adoptovanému dievčatku a jej otcovi považovať za rodi-
nu? Lebo pri vybavovaní záležitostí týkajúcej sa manžela 
mojej sestry mi na miestnom úrade povedali, že do veci 
môže vstupovať len jeho rodina. Ďakujem.     (I. L. gmail.com)

Vo všeobecnosti sa dá po-
vedať, že áno, vo vzťahu 

k švagrovi ste v príbuzenskom 
pomere. Nakoľko mi však nie 
je známa skutočnosť, za akých 
okolností a v akej veci ste boli na 
úrade odmietnutý, konkrétne nie 
je možné na otázku odpovedať. 
Vo vzťahu k sestrinej adoptívnej 
dcére podľa našej právnej úpra-
vy osvojením (adopciou) vzniká 
medzi osvojiteľom a osvojencom 
rovnaký pomer, aký je medzi 
rodičmi a deťmi a medzi osvo-
jencom a príbuznými osvojiteľa 
pomer príbuzenský.

Blízku osobu  pojmovo vyme-
dzuje ustanovenie § 116 Občian-
skeho zákonníka. Blízkou osobou 
je príbuzný v priamom rade, sú-
rodenec a manžel. Sú to osoby 
navzájom blízke bez akýchkoľvek 
dodatkov. V prvom prípade ho-
voríme o potomkoch a predkoch 
(deti, rodičia, prarodičia), teda o 
príbuzných v priamom rade, v po-
bočnom rade ide o súrodenecký 
vzťah, pričom je nepodstatné či 
sú to súrodenci plnorodí alebo 
súrodenci, ktorí majú iba jedné-
ho spoločného rodiča. V zmysle 

§ 117 citovaného zákona, sa stu-
peň príbuzenstva dvoch osôb 
určuje podľa počtu zrodení, kto-
rými v priamom rade pochádza 
jedna od druhej a v pobočnom 
rade obidve od najbližšieho 
spoločného predka. V treťom 
prípade stačí, ak je manželstvo 
preukázané, pričom povedané 
platí aj vtedy, keď sa manželia 
rozvádzajú alebo nežijú v spo-
ločnej domácnosti. Iné osoby 
v rodinnom alebo obdobnom 
pomere sa pokladajú za oso-
by sebe navzájom blízke, ak by 
ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, 
druhá dôvodne pociťovala ako 
vlastnú ujmu. Za rodinný po-
mer možno považovať akýkoľ-
vek príbuzenský vzťah, ktorý sa 
nedá začleniť do vyššie spome-
nutých eventualít, napríklad aj 
vzťah k spomenutému švagrovi, 
keďže ide o príbuzenský pomer 
vzniknutý sobášom, ktorý pre-
pája jedného z manželov s po-
krvnými príbuznými druhého.  
V danom prípade je rozhodu-
júca skutočnosť určujúca vznik 
vzťahu medzi dvomi osobami 
ako aj ujma dotknutej osoby, 

ktorú by ste pocítili ako vlastnú. 
Jednotlivé prípady sa nedajú ge-
neralizovať, je potrebné konkrétne 
posúdenie splnenia oboch záko-
nom požadovaných podmienok. 

Z pohľadu trestného práva pod 
pojmom blízka osoba sa v súlade 
s ustanovením § 127 ods. 4 Trest-
ného zákona rozumie príbuzný 
v priamom pokolení, osvojiteľ, 
osvojenec, súrodenec a manžel. 
Iné osoby v rodinnom alebo ob-
dobnom pomere sa pokladajú za 
navzájom blízke osoby len vtedy, 
ak by ujmu, ktorú utrpela jedna  
z nich, druhá právom pociťovala 
ako ujmu vlastnú. Okruh spomína-
ných osôb trestný zákon rozširuje  
v súvislosti s trestnými činmi vydie-
rania, znásilnenia, sexuálneho nási-
lia, sexuálneho zneužívania, týrania 
blízkej osoby a zverenej osoby ako 
aj nebezpečného vyhrážania. V da-
ných prípadoch sa pod pojmom 
blízka osoba rozumie aj bývalý 
manžel, druh, bývalý druh, rodič 
spoločného dieťaťa a osoba, ktorá 
je vo vzťahu k nim blízkou osobou, 
ako aj osoba, ktorá s páchateľom 
žije alebo žila v spoločnej domác-
nosti.
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Šláger 19. kola V. futbalovej ligy FC Petržalka akadémia – FA Bra-
tislava (2:1) sa pre domáce mužstvo skončil s ohromným hap- 
pyendom. FC totiž dohrával zápas bez vylúčených Ladislava Ben-
ciho a Denisa Indrichoviča, ale napriek tomu, že mal v poli iba ôs-
mich hráčov, Peter Čapla v poslednej minúte strelil víťazný gól Petr-
žalky. Šláger druhého s prvým mal všetko – šance, súboj, atmosféru 
i gólové korenie.

Pred zápasom FC Petržalka akadémia – FA Bratislava sa uskutoč-
nila milá slávnosť. Predseda Bratislavského futbalového zväzu 
(BFZ) Juraj Jánošík a vedúci sekretár Ján Farbula zagratulovali  
známemu hlásateľovi a ikone petržalského futbalu Františkovi 
Štamberskému, ktorý sa 16. marca dožil úctyhodných 90 rokov. 
Oslávenec od nich dostal krásnu kyticu a pamätnú plaketu.  
,,V mene vedenia nášho zväzu gratulujem Františkovi Štamber-
skému k jeho okrúhlym narodeninám. Želám mu všetko najlepšie, 
aby sme sa s ním ešte dlho stretávali na futbalových trávnikoch.  
Takisto chcem zaželať petržalskému futbalu všetko najlepšie, sme 
radi, že vedenie BFZ mohlo dotáciou stotisíc eur, ktorú FC dostal  
z projektu Hattrick a SFZ  podporiť na tomto štadióne výstavbu  
a vybudovanie novej krásnej umelej trávy,“ povedal Juraj Jánošík. 
František Štamberský  sa zároveň oficiálne rozlúčil s hlásateľskou 
kariérou, v tejto funkcii ho nahradil Stano Gális.                          (mv)

Šláger s ohromným happyendom

Jubilant Štamberský
„Bol to jeden z najkvalit-

nejších zápasov v tejto 
súťaži v tomto ročníku, lebo 
sa stretli dva najlepšie tímy, 
ktoré veľký dôraz kládli na 
taktickú disciplínu. Dali sme 
prvý gól, žiaľ, po našej hlúpej 
chybe sme rýchlo prišli o ve-
denie a o vylúčeného Benci-
ho. Súper zaslúžene vyrov-
nal, v závere dostal červenú 
kartu aj Indrichovič, nako-
niec sme však šťastnou, ale 
krásnou strelou Čaplu strhli 
víťazstvo na svoju stranu. Má 
pre nás veľkú cenu, lebo sme 
FA pripravili prvú prehru  
v súťaži. Tento súper spolu 
s Hrubým Šúrom sú dote-
raz našimi najväčšími rivalmi  

v boji o prvenstvo. Vyhra-
li sme bitku, ale nie vojnu, 
musíme sa koncentrovať na 
ďalšie zápasy. V jarnej časti 
sa trápime strelecky, na góly 
sa veľa nadrieme. Veľmi nám 
chýba stále zranený najlep-
ší strelec mužstva Filip Šebo. 
Bez neho sa spoliehame na 
celý kolektív, z ktorého ho-
cikto môže dať gól. Pravda, 
proti FA sme mali na ihrisku 
niekoľkých skúsených hráčov, 
výborný výkon podal hlavne 
kapitán Dominik Tóth. Bur-
coval mužstvo a navyše hral 
veľmi čisto. Najbližšie hrá-
me na malom ihrisku v Kar-
lovej Vsi, potom zasa vonku 
v Novej Dedinke a v nedeľu 

15. mája o 10.30 h hostíme v 
ďalšom šlágri Hrubý Šúr,“ po-
vedal nám tréner FC Petržal-
ka akadémia Rastislav Kunst. 
Čelo tabuľky: 1. FC Petržalka 
43 bodov, 2. FA Bratislava 42, 
3. Hrubý Šúr 38. 

(mv) 
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 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

ŠIROKÝ SORTIMENT 
OKULIAROVÝCH RÁMOV 
AJ PRE DETI (AJ SILIKÓNOVÉ)

Značkový tovar za AKCIOVÉ CENY.

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

Zľavy od 10 – 70 %.

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

a jeden pár (Varilux) zadarmo
– pri zakúpení okuliarov. 

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

www.optikavion.sk
e-mail: prominent@chello.sk

OPTIKA

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

DETSKÉ CENTRUM
- škôlka a jasle - s veľkým dvorom

Organizujeme 
DETSKÉ LETNÉ TÁBORY, NARODENINOVÉ 

OSLAVY, ŠPORTOVÝ KRÚŽOK
Vranovská 23, Bratislava V, 

minirajpredeti@gmail.com, +421 902 634 123  
www.miniraj.sk

Záporožská 8, 851 01 Bratislava, tel.: 6353-0002, 6353-0044, fax 63451568

www.bsou.sk  bsou@bsou.sk

BULHARSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
A GYMNÁZIUM V BRATISLAVE

ZÁPIS DETÍ DO VŠETKÝCH ROČNÍKOV 
JE MOŽNÝ POČAS CELÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

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

výučba slovenského, bulharského a anglického jazyka

individuálny prístup v málopočetných triedach

bulharská a slovenská maturita

moderné spôsoby vyučovania

GYMNÁZIUM BEZ PRIJÍMACÍCH POHOVOROV 
ŠTÚDIUM A DRUŽINÁ SÚ BEZPLATNÉ
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trénoval viacerých šikovných 
chlapcov, najlepší postupne 
odišli do silnejších klubov, ne-
raz aj do ZŤS Petržalka. 

V súčasnosti sa medzi tré-
nermi mládeže hovorí, že 
sa nerobí výber hráčov, ale 
nábor...

V MŠK Iskra musíme vy-
chádzať z našich skromných 
možností a podmienok. Keby 
sme chceli hrať vyššie súťaže, 
mali by sme s tým dosť veľký 
problém. Máme totiž iba jed-
no ihrisko s umelou trávou, 
ktoré je už opotrebované, ne-
máme také zázemie, aby sme 
mohli hrať futbal na vyššej 
úrovni. Žiaľ, taká je súčasnosť, 
našimi rukami ale prejde dosť 

hráčov a preto veríme, že sa 
nám podarí niečo z nich vy-
chovať. Bolo by dobré, keby 
starší a mladší žiaci postúpili 
do II. ligy. Ešte však také dva-
tri roky potrvá, než budú na 
seba jednotlivé ročníky nad-
väzovať. 

Aká je súčasná mládež a 
v čom sa najviac líši od tej 
predchádzajúcej?

 Ich správanie niekedy vô-
bec nemá nič spoločné s fut-
balom a niekedy sa ich pýtam, 
prečo ho vlastne hrajú. Kto 
má totiž rád futbal, tak nebu-
de vynechávať tréningy a bude 
mať zodpovedný a cieľavedo-
mý prístup k tejto krásnej hre. 
Najviac ma mrzí, že v starších 
kategóriách je to stále horšie a 
horšie. Ešte keď som do roku 
2011 trénoval mladší dorast, 
tak to bola trošku iná a lepšia 
sorta hráčov. Žiaľ, ani rodičia 
nemajú záujem o to, aby ich 
deti nejako napredovali, dob-
re hrali futbal a dobre sa učili. 

Čo by najviac potreboval pe-
tržalský futbal?

 Hlavne ihriská, v posled-
ných rokoch ich totiž veľa 
zmizlo a málo sa postavilo. 
Buďme radi však aj za to, že 
sa v najväčšej mestskej časti 
na Slovensku futbal udržal 
na akej-takej úrovni. Obidve 
Petržalky potrebujú vyššie 
seniorské súťaže, FC by mal 
hrať aspoň III. ligu a MŠK IV. 
ligu. V obidvoch kluboch FC 
Petržalka akadémia a MŠK Is-
kra Petržalka je celkom solíd-
na zásobáreň mládeže, takže 
možno o niekoľko rokov svit-
ne na lepšie časy pre celý fut-
bal na pravom brehu Dunaja. 

Milan Valko
foto: Ján Luky   

Ako ste sa vlastne dostali 
k futbalu?

 Som síce rodákom z Ru-
žomberka, ale v Petržalke 
bývam už od roku 1955, nie-
koľkokrát som sa sťahoval, 
ale od roku 1978 som pevné 
korene aj so svojou rodinou 
zapustil v Ovsišti. Pôvod-
ne som mal hrať futbal za 
niekdajší Kovosmalt Petržal-
ka, ale do vtedajšej známej TJ 
Iskra Matador Bratislava ma 
ako 11-ročného aj s niektorý-
mi mojimi rovesníkmi dostal 
pán, ktorý pracoval v tomto 
podniku a odvtedy som tam 
pôsobil ako hráč a potom ako 
tréner. V Matadorke som pre-
šiel všetkými mládežníckymi 
kategóriami, potom som sa 
dostal k mužom. Hrávali sme 
nízku súťaž, počas vojenčiny 
som rok a pol pôsobil v béč-
ku ČH. Po jej skončení som 
sa vrátil znova do Matadorky 
a postupne sa začala najkraj-
šia a najúspešnejšia éra tohto 
klubu. Postúpili sme až do 
divízie, v ktorej som hral dve 
sezóny. Pravda, v tých časoch 
futbalista, ktorý mal 33 rokov, 
bol už ,,starý“, hral som však 
ešte tri roky za juniorku, s kto-
rou som dokonca postúpil do 
krajskej súťaže. V 36 rokoch 
som však s aktívnou činnos-
ťou skončil.

Kto vás nahovoril na tréner-
stvo?

 V roku 1979, keď som ešte 
hrával, tak ma funkcionári 
presvedčili, aby som trénoval 
mladší dorast. Ich ponuku 
som prijal, okrem toho som 
bol ešte asistentom trénera 
seniorského tímu. Tomu sa 
začiatkom osemdesiatych ro-
kov veľmi darilo, keď postúpil 
z divízie až do I. Slovenskej 
národnej ligy. V mladšom 
doraste s ročnou prestávkou 
som vydržal až do roku 2011. 
Potom som chvíľu mal na sta-
rosti starší dorast, po ňom 
starších žiakov, zasa mladší 
dorast, v súčasnosti sa venu-
jem predprípravke a škôlke. 

Na začiatku osemdesiatych 
rokov ste boli asistentom 
známeho trénera Františka 
Urvaya, prežíval vtedy klub 
najväčší boom vo svojej his-
tórii?

 Bola to najlepšia éra TJ Is-
kra Matador, lebo hrala spolu 
so ZŤS Petržalka najvyššiu 
slovenskú súťaž v Českoslo-
vensku, I. SNL, pôsobili sme 
v nej tri sezóny. Stretávali sme 
sa so zaujímavými mužstvami 
ako Dukla Banská Bystrica, 
DAC Dunajská Streda, ZVL 
Žilina, ZŤS Košice a najväč-
ším sviatkom bolo derby s 

Petržalkou. Veľmi sme si ce-
nili víťazstvo nad Banskou 
Bystricou 1:0, ktorú vtedy 
trénoval Jozef Adamec, ZVL 
Žilina sme dokonca porazili 
3:0. Vtedy náš štadión praskal 
vo švíkoch, taký bol záujem o 
naše zápasy. Po zostupe do II. 
SNL sme v nej pôsobili ešte 
asi osem sezón a potom už 
väčšinou A-mužstvo padalo 
do nižších súťaží. V podstate 
od roku 1992 som sa venoval 
už iba mládeži. V mladšom 
doraste som zažil pekné i hor-
šie časy, nikdy som však s ním 
nevypadol. 

Vašimi rukami iste prešlo 
veľa známych hráčov... 

 Počas pôsobenia v I. SNL 
za Matadorku hrávali viacerí 
známi a dobrí hráči. Pavol 
Gábriška, Jozef Korytár, Igor 
Holub, Jozef Laincz, Jozef 
Brath, Marián Fiantok, Jozef 
Suchánek, Peter Gramblička, 
Igor Šramka, František Kal-
man, Vladimír Kayser, Libor 
Koník, Jaroslav Milan, Jozef 
Olša, Rafael Tománek, Jo-
zef Wolf, Alfonz Višňovský. 
Niektorí z nich to dotiahli až 
do najvyššej súťaže, v januári 
1983 F. Urvay odišiel do pr-
voligového FC Nitra a so se-
bou si zobral aj Višňovského. 
V mladšom doraste som tiež 

Tréner Mrva 
je zrastený navždy 

s Matadorkou
Tomu sa povie vernosť 

klubovým farbám! 
Tréner Július Mrva, ktorý je 

držiteľom Euro B licencie 
a ktorý sa venuje hlavne 

mládeži, spojil celý svoj život 
iba s jedným klubom – MŠK 

Iskra Petržalka. Nedávno, 
23. apríla, oslávil krásne jubi-
leum - 70 rokov. A to je dosť 

dôvodov na to, aby sme sa 
s ním porozprávali. 




