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Aj tu som Petržalčan

Nielen brehy ramena, ale aj jeho 
dno si zasluhuje pozornosť, preto 
súbežne so zberom odpadkov na 
brehoch zabezpečuje mestská časť aj 
čistenie najfrekventovanejších, a teda 
aj najkritickejších úsekov. Predseda 
Klubu potápačov Octopus Tomáš 
Rácz so svojím tímom na úseku me-
dzi Technopolom a premostením To-
poľčianska - Tematínska opäť povy-
ťahoval z dna Chorvátskeho ramena 
množstvo zaujímavých „artefaktov“. 
Retardéry, staré pneumatiky, smet-
ná nádoba, kôš na psie exkrementy, 
kostra z trojkolky a nechýbala ani 

Pravidelnú aktivitu mestskej časti 
veľmi pozitívne hodnotia všet-

ky generácie Petržalčanov. Tradične 
sa brigáda vždy konala v predpo-
ludňajších hodinách, ale tento rok 
samospráva vyhovela žiadostiam 
obyvateľov a presunula čistenie na 
popoludnie. Zároveň oznámila oby-
vateľom, že zapojiť sa môžu aj indivi-
duálne v iných lokalitách Petržalky, či 
už vyhrabaním starého lístia, vyzbie-
raním odpadkov alebo úpravou oko-
lia. Fotografie ich aktivít prisľúbila 
zverejniť na svojej internetovej strán-
ke a profile Viem byť Petržalčan.   

Vezmi si kvietok
Petržalská samospráva rozdá oby-
vateľom viac ako osemtisíc pestrých 
letničiek, aby si mohli ozdobiť balkón, 
predzáhradku alebo vnútroblok. Prvý 
májový pondelok od 9. do 17. h pred 
Technopolom pri fontáne..

Len diskusia 
parkovanie 
nevyrieši
Aj napriek tomu, že poslanci hlav-
ného mesta po diskusiách, ktoré 
trvali takmer celé volebné obdobie, 
nezobrali na seba zodpovednosť a 
odvahu schváliť parkovaciu politiku, 
Petržalka naďalej zvažuje kroky, 
ktoré môže v tejto oblasti urobiť. 

Naše deti majú deti
Ak by mala Petržalka bubeníka, 
ktorý vybubnovaním zverejňuje 
oznamy obce, alebo aspoň miestny 
rozhlas, potom každodennou a pr-
vou správou by bol stručný oznam: 
Naše deti majú deti.  

Na prvej vete záleží
Spomienka na Ladislava Balleka, ju-
žana, ktorý všade kráčal nenáhlivo, 
ale nikdy neprišiel neskoro. 
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vaňa. Svoju činnosť si zopakovali aj 
na prírodnom jazere Veľký Draždiak 
v nedeľu 27. apríla predpoludním  
v lokalite za Medissimom s rovnakým 
výsledkom.    

O likvidáciu odpadu sa postaral 
Miestny podnik verejnoprospešných 
služieb Petržalka. Odmenou účast-
níkom brigády bol nielen dobrý pocit  
z čistejšej Petržalky, ale samosprá-
va zabezpečila aj malé občerstvenie  
v spolupráci so spoločnosťou STRAU-
BYT a mäsiarstvom Miran.
  (red)

foto: MÚ, Peter Ružič

Chorvátske rameno je  
po 18. ročníku čistenia ľahšie 
o takmer 40 vriec s odpadom 
a jednu plnú vlečku nepo- 
riadku. Mladí aj starí, žiaci 
aj pracujúci, úradníci 
aj poslanci spoločne 
priložili ruky k dielu. 

Stovka dobrovoľníkov 
spravila v okolí 
ramena 
poriadok
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Vezmi si kvietok 
Petržalská samospráva pripravila pre obyvateľov svieže jarné 
prekvapenie. Petržalčania si môžu priniesť domov pestré let-
ničky a ozdobiť si nimi balkón, predzáhradku alebo vnútroblok. 
Naše sídlisko tak môže rozžiariť viac ako osemtisíc kvietkov. 

Autor súťažného návrhu požiadal 
o odvolanie verejnej prezentácie

Zvláštne 
zverejnenie
výsledkov
V stredu, 23. apríla, požiadal Ing. 
arch. Bohumil Kováč, PhD. – autor 
víťazného súťažného návrhu 
urbanistickej súťaže návrhov na 
riešenie centrálnej rozvojovej osi 
Petržalky – o ospravedlnenie  
a odvolanie verejnej prezentácie. 
Mestská časť ju plánovala usku-
točniť vo štvrtok, 24. apríla,  
v CC Centre. 

Informovať verejnosť sa petržalská 
samospráva rozhodla po tom, ako 

hlavné mesto SR Bratislava zverejnilo 
na svojej webovej stránke a v mé- 
diach informáciu o vyhodnotení ur-
banistickej súťaže návrhov aj samot-
né návrhy. Starosta Petržalky Vladimír 
Bajan považoval - a stále považuje 
- za dôležité oboznámiť verejnosť 
s tým, ako by mohla daná lokalita 
vyzerať, preto chcel spolu s jedným  
z autorov návrhu Petržalčanom víťaz-
ný návrh predstaviť. 

Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. sa 
Petržalčanom ospravedlňuje s odô-
vodnením, že: „Prezentácia by sa 
uskutočnila ešte pred rokovacím ko-
naním, ktoré je súčasťou súťaže, po 
konzultácii s vyhlasovateľom súťaže, 
ako aj s SKA si uvedomujeme, že by 
sme tým mohli narušiť korektnosť 
súťaže, ktorá ešte formálne nie je 
ukončená. Za toto ukončenie mesto 
považuje verejné vyhlásenie výsled-
kov súťaže, ktoré sa podľa našich 
informácií pripravuje pravdepodob-
ne v spolupráci s MČ v Technopole 
19. mája. V prípade, že sa rokova-
cie konanie skončí tak, že budeme 
úspešní, môžeme návrh prezentovať 
v náhradnom termíne po rokovacom 
konaní, ktoré sa uskutoční koncom 
apríla – začiatkom mája,“ informoval 
petržalského starostu B. Kováč.

„Nechceli sme urobiť nič iné než 
to, čo urobilo mesto zverejnením vý-
sledkov súťaže návrhov – predstaviť 
ten víťazný, navyše, ak jeho autorom 
je Petržalčan. Obyvatelia Petržalky 
i poslanci majú o túto tému záujem 
a to mohlo byť jedno zo stretnutí, na 
ktorom by sa dozvedeli viac. Ak autor 
prezentáciu po konzultácii s vyhlaso-
vateľom – teda mestom – žiada zru-
šiť, zverejnenie výsledkov súťaže zo 
strany mesta je minimálne zvláštne,“ 
dodáva starosta Bajan. 

(tod)

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

(upr)

Nudiť sa nemusíte!

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

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

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

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

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

(upr)

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

počas celého roku 
vynakladá veľké úsilie a 
nemalé finančné prostried- 
ky na úpravu zelene, výsad-
bu nových drevín, a pre- 
dovšetkým sa stará o čis-
totu celého územia. Čas-
to sú to aj plochy, ktoré 
sú vo vlastníctve niekoho 
iného, komu však na pek-
nom vzhľade okolia vôbec 
nezáleží. Samospráva chce 
preto nielen organizova-
ním brigád a dobrovoľ-
níckych akcií čistenia ve-
rejných priestranstiev, ale 
aj inými spôsobmi vtiah- 
nuť obyvateľov Petržal-
ky do spoločných aktivít  

a poukázať tak aj na ich neod-
deliteľný podiel na poriad- 
ku a čistote v Petržalke. 

„Stále hľadáme nové for-
my a spôsoby, ako zapojiť 
Petržalčanov do starost-
livosti o okolie, miesto, v kto- 
rom žijú. Ak obyvate-
lia ocenia túto aktivitu 
skrášľovania Petržalky, 
som presvedčený, že ju na 
budúci rok na jar zopa-
kujeme,“ prisľúbil starosta 
Vladimír Bajan. „Aj staré 
čínske príslovie hovorí, že 
ak daruješ človeku rybu, 
nakŕmiš ho na deň, ale ak 
ho naučíš loviť, dáš mu po-
travu na celý život. A tak je 
to aj so vzťahom k majetku 

a k svojmu okoliu,“ dodal. 
Prvý májový pondelok,  

v čase od deviatej do se-
demnástej hodiny, si môžu 
prísť Petržalčania zobrať 
svoj kvietok na priestran-
stvo pred budovu Techno-
polu, pri fontáne. Stačiť im 
bude občiansky preukaz, 
ktorým preukážu trva-
lý pobyt v mestskej časti. 
Pripravených je osemtisíc 
sadeníc aksamietnic, kto-
ré samospráva zvolila pre 
jej pestovateľské benefity, 
akými sú nenáročná sta-
rostlivosť, dobrá znášanli-
vosť nepravidelnej zálievky 
a rozhodujúce bolo aj to, že 
kvitne počas celej sezóny. 

Okrem toho sa aksamiet-
nica hodí na výsadbu do 
kvetináčov aj na záhony. 
Vzhľadom na to, že od-
pudzuje rôznych škodcov, 
nahrádza pesticídy a ďalšie 
chemické prostriedky na 
ochranu rastlín. Odstra-
ňuje aj plesne a hniloby  
z pôdy. Hoci sa jej vraví af-
rikán, pochádza táto zau-
jímavá rastlinka z Mexika. 
Pekná a farebne výrazná 
kvetina je nenáročná na 
pestovanie a dokáže svojou 
farebnosťou rozžiariť kaž-
dý záhon, okno či balkón. 
Po odkvitnutí majú aksa-
mietnice aj ďalšie priaznivé 
účinky. Biomasa ich kore-
ňov zanechá v pôde toľko 
humusu ako zelené hnoje-
nie. Ich kvety sú jedlé, tak-
že sa nimi ozdobujú nielen 
zeleninové šaláty, ale aj iné 
jedlá. Dá sa z nich dokonca 
pripraviť aj chutný čaj. 

(tl)

Starosta opäť riešil val zeminy 
uprostred Petržalky 
Po neúspešných pokusoch dohodnúť sa so zhotoviteľom 
stavby 1. etapy nosného systému MHD na prijatí adekvátnych 
opatrení na zníženie prašnosti - alebo na okamžitom odstrá-
není skládky zeminy - na Námestí hraničiarov, urobil minulý 
štvrtok petržalský stavebný úrad na pokyn starostu Vladimíra 
Bajana štátny stavebný dohľad na stavbe. 
Zhotoviteľa zaviazal do 7. mája dodať konkrétny harmono-
gram nakladania so zeminou.

Na prvom kontrolnom 
dni, ktorý sa uskutočnil 

dňa 20. februára, požadoval 
starosta Bajan od zástupcov 
stavebnej skupiny EURO-
VIA SK pripraviť efektívny 
postup ako zabrániť šíreniu 
prachu v sídlisku. V marci, 
opäť na kontrolnom dni, sa 
samospráva informovala 
o plnení tejto požiadavky. 
Podľa vtedajšieho vyjadre-
nia zhotoviteľa sa mal mate-
riál začať odvážať obratom 
po odsúhlasení zloženia 
podkladu pod koľaje, čo 
malo byť už v nasledujúcich 
dňoch. Zvyšných asi 40 % 
bude použitých na terénne 
úpravy. 

Keďže k výraznejšiemu 
zlepšeniu situácie neprišlo,  

a na starostu sa naďalej ob-
racali Petržalčania so sťaž-
nosťami, rozhodol starosta  
o štátnom stavebnom dohľa-
de, na ktorom sa zúčastnili 
aj predstavitelia Okresného 
úradu životného prostredia, 
odboru starostlivosti o ži-
votné prostredie. 

„Pretože pred začatím 
výstavby prišlo k zmene 
možnosti uskladnenia vý-
kopovej zeminy na dohod-
nutých pozemkoch, usklad-
nili sme zeminu na ploche 
zariadenia staveniska, na-
koľko väčšia časť zeminy 
bude použitá na stavbu,“ 
vysvetľoval vzniknutú situ-
áciu zástupca zhotoviteľa  
a dodal: „Hlavné mesto nové 
plochy k dispozícii nedalo.“

Mestská časť nikdy ne-
dala povolenie na využitie 
predmetného pozemku na 
skládku a zhotoviteľ svojím 
konaním nedodržal pod-
mienky stavebného povole-

nia, ktoré hovorí o ochrane 
ovzdušia. Stavebný úrad 
Petržalka vyzval preto zho-
toviteľa, aby prašnosť sle-
doval a následne prijatými 
opatreniami znižoval. Zho-
toviteľ je zároveň povinný 
informovať Okresný úrad 
životného prostredia, od-
bor starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenie od-
padového hospodárstva o 
tom, aké množstvo usklad-
nenej zeminy bude využité 
na stavbu a koľko bude ur-
čené ako odpad. 

Do 7. mája je zhotovi-
teľ povinný predložiť har-
monogram, ako bude so 
zeminou v ďalšom období 
nakladať.

(tod)



2. 5. 2014 • 3PETRŽALSKÉ NOVINY

Dajte o sebe  
vedieť 

Staráte sa aj vy podobne o 
svoje okolie? Potešíme sa, 

ak sa pochválite svojimi akti-
vitami. Radi o vás nielen napí-
šeme v Petržalských novinách, 
ale sprostredkujeme aj kontakt 
na vás miestnemu úradu a kan-
celárii starostu. Podľa našich 
informácií sa totiž radi nechajú 
inšpirovať občianskymi aktivita-
mi, zapoja sa do nich a dokonca 
na ne aj prispejú.    

Ak má vaše domové spolo-
čenstvo svoju webovú strán-
ku, napíšte nám. V spolupráci 
so starostom zabezpečíme jej 
prepojenie s petržalskou we-
bovou stránkou, aby vzájomná 
informovanosť bola pružnejšia 
a kvalitnejšia. Rovnako nám na-
píšte e-mailovú adresu na kon-
taktnú osobu svojho spoločen-
stva, na ktorú budete dostávať 
informácie z miestneho úradu 
„z prvej ruky“. 

Spoločným cieľom starostu a 
redakcie PN je, aby prepojenie 
samosprávy a občanov bolo 
tesnejšie, aby komunikácia 
prúdila čo najpriamejšie. Aby 
sa nám všetkým žilo v Petržalke 
lepšie.  Redakcia

S Í D L I S K O

Odvážna a originálna Furdekova 
Ešte pred mesiacom by ste okolo Furdekovej 2 prešli bez povšimnutia. Dnes sa pri nej 
ľudia so záujmom zastavia, fotia si ju a mnohí si celý dom dookola obídu. Jeho fasáda 
sa totiž stala umeleckou galériou. Nie je však len príjemná na pohľad, jej účelom je 
chrániť dom pred vandalizmom sprejerov. 

V roku 2006 sa vlastníci by- 
tov rozhodli revitalizovať 

dom aj jeho okolie. Zatep- 
lili fasádu a vybudovali uza-
mknuteľné kontajnerové sto-
jisko. Zvnútra dom nanovo 
vymaľovali. Vymenili poštové 
schránky za nové, vynovili 
podlahy a výťahy. Dokončili 
úplnú výmenu zvislých roz-
vodov teplej a studenej vody, 
odpadu a plynového potrubia. 
Všetko nové a pekné vnútri 
domu chránia DEK-kľúče. To 
však neplatí o fasáde.

Ivan Dvořáček, predseda 
zástupcov vlastníkov bytov 
(ZVB): „Nielen náš, ale aj 
okolité domy mali rovnaký 
osud. Zateplené a vymaľova-
né fasády ostali nepočmárané 
sotva dva-tri mesiace. Mohli 
sme vymaľovať steny nanovo, 
alebo skúsiť niečo iné. Spreje-
rov, zdá sa, lákajú veľké čisté 
plochy, takým nevedia odolať. 
Preto keď prišli susedia Peter 
Matušovič a Martin Straka 
s nápadom, dať fasádu vy-
maľovať kreatívne a poznali 
aj chalanov, ktorí sa tomu 
venujú profesionálne, zaujalo 
nás to.“

A fasáda Furdekovej 2 oži-
la príbehom o láske. Spôsob 
vyhotovenia bol plne v ru-
kách autorov nápadu Petra 
Szusztora a Marcela Kučeru: 
„Čo sme chceli vyjadriť? Pri-
pomenúť pravú lásku. V dobe 
akej žijeme, alebov akej sme 
nútení žiť, je stále menej času 
vnímať a veriť na hodnoty, 
lásku či úsmev. A nemyslíme 
hodnoty, aké nám reklamné 
spoty či bilbordy zámerne tla-
čia do podvedomia. Ani jed-
noduché, ľahko dostupné lás-
ky, vzťahy po sieti či na chvíľu. 
Ani úsmev, ktorý očakáva 
váš šéf v práci. Chceli sme 
pripomenúť pravý úprimný 
úsmev, presne ten, ktorý vidí 
denne matka na tvári svojho 
dieťaťa. A lásku, pre ktorú sa 
oplatí zabojovať, takú čo sa 
jej nechcete vzdať a urobíte 
všetko, aby ste si ju udržali. 
Nešlo nám len o to pomaľo-

vať stenu peknými obrázkami, 
chceli sme nechať odkaz. Aby 
sa ľudia zastavili a obišli si 
ten dom. A sme spokojní, lebo 
99 % okoloidúcich to skutočne 
urobilo.“

Spokojní sú aj obyvate-
lia Furdekovej. I. Dvořáček: 
,,Sme prvý takto upravený 
dom v Petržalke a musím po- 
vedať, že je to príjemný pohľad, 
hľadieť na kresby o láske mies-
to čmáraníc. Negatívne reak-
cie? Jedna suseda prišla zhro-
zená, že nám sprejeri sprejujú 
celý barák. Vysvetlenie ju veľ-
mi neuspokojilo, jej by vraj sa 
viac páčili čisté steny. Ale to už 
sme tu mali a vydržali nám 
len chvíľu. Maľovať každé dva 
mesiace celú stenu nanovo pre 
pár čarbaníc, by dom vyšlo 
poriadne draho. A zmieriť sa 
s neesteticky posprejovaným 
domom a nechať vandalov 
zvíťaziť, to nie je náš štýl. Ve-
ríme, že takto upravené steny 
už spejerov lákať nebudú. Ak 

by sa aj našiel niekto taký, je 
ľahšie a lacnejšie opraviť časť 
obrázku ako vymaľovať nano-
vo celú stenu.“

A aký osud čaká maľbu 
podľa jej autorov? M. Kučera: 
„Požiadavka vyzdobiť stenu 
profesionálnou graffiti kresbou 
ako ochranu proti spejerom 
nie je vôbec bežná. Väčšinou 
sa to vlastníci budov snažia 
riešiť antigraffiti náterom, o 
ktorý sa však treba starať. Ak 
sa tak nedeje, vyzerá to ako 
napríklad na Novom moste. 
Spôsob, ktorý si zvolila Furde-
kova, je alternatíva. Máme za 
sebou už zhruba 400 zákazok 
na Slovensku a v Rakúsku bez 
zlej skúsenosti. Jediný raz sa 
mi stalo, že známy nasprejo-
val podpis cez moju kresbu, 
ale keď zistil, o čo ide, hneď mi 
volal a preplatil opravu. Takže 
ako vravím, zatiaľ sme nemali 
problém.“ 

P. Szusztor: „Writerov láka 
hlavne čistá plocha. Takže 

stena s kresbou už pre nich nie 
je zaujímavá. Plus aj v tejto 
komunite existuje hierarchia 
a mladší sprejeri majú väčši-
nou rešpekt voči nám a tomu, 
čo sme dokázali. Takže maľba 
na Furdekovej má čosi ako 
ochrannú známku.“ 

Peter Szusztor je študen-
tom Fakulty architektúry 
STU. K maľovaniu sprejom 
sa dostal pri práci v obcho-
de so sprejmi. Marcel Kuče-
ra vyštudoval animovanú 
tvorbu, ale viac ako štetec ho 
zaujal sprej, a tak sa dostal 
ku graffiti na zákazku. Oba-
ja patria k X.art - zoskupe-
niu absolventov a študentov 
rôznych škôl s umeleckým 
zameraním. Venujú sa inte-
riérovej a exteriérovej maľbe, 
reklamnej tvorbe, bodypain-
tingu, maľbe na textil, deko-
račnej a animovanej tvorbe a 
airbrushu.

Michaela Dobríková
foto: Furdekova 2
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Inzercia

 BYTY, PREDAJ A KÚPA + 
ÚVERY od 10 000 €.. 
Tel.: 0911 310 595 

 Hypotekárny špecialista. 
www.vhodnyuver.sk

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

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

 GLAZÚROVANIE VANÍ - 
Tel.: 0905 983 602

 Osobná � tnesstrénerka.
Cena 9 € za tréning. 
Tel.: 0911 166 611 0905 983 602

 ŽALÚZIE A SIEŤKY. 
Tel.: 0908 819 587 

 KRAJČÍRKA - nestíhate ísť 
do krajčírstva? Prídem aj k Vám 
domov, prípadne do � rmy. 
Tel.: 0905534995

 HĽADÁM pomoc do záhrady. 
Tel.: 0905 527 738

Kúpa • predaj 
nehnuteľností

Bratislava • Maďarsko • Rajka
 Dunakiliti • Mosonmagyarovar

HAJTO Rudolf

RE/MAX 
Dynamic

  +421905616470
rudolf.hajto@re-max.sk 

jazdy na koni
CLUB IPPICO-DUNAJ 

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

K U R Z Y

  0911 230 846

PREDÁM LACNO PC INTEL CELERON, E 3400@2,6 GHz, 1,96 
GB RAM, 60 GB + 90 Gb = 150 GB pamäť. Klávesnica, monitor, 
slúchadla, videokamera, Wi�  modul. Cena: 200 €
(pôvodná cena 500 €) Info: 0905 273 414

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

TEL: 63453910, 0907772623, 0905606016



Budem rád, ak nájdeme schodné 
riešenie, pretože odmietnuť možnosť 

zásadne zmeniť situáciu novými parkova-
cími miestami sa mi zdá v tejto dobe 

                   priveľkým luxusom.       V. Bajan

nevyriešinevyrieši
Len diskusia parkovanie

Asi najviac skúšanou lokalitou, pokiaľ ide o statickú dopravu, je 
v Petržalke časť Dvory. Je tam veľké obchodné centrum Aupark, 
výstavisko Incheba či administratívne centrum Digital Park a ne-
ďaleká železničná stanica. Ich návštevníci, a v mnohých prípadoch 
aj  zamestnanci, si zvykli zaparkovať svoje autá v priľahlých uliciach 
medzi panelákmi. 
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Parkujú tam dokonca aj 
ľudia, ktorí ráno odstavia 

auto a presúvajú sa za prácou 
ďalej, za Dunaj, či už MHD 
alebo pešo, alebo dokonca 
vlakom do Rakúska. Okrem 
toho tam (tak ako aj v iných 
častiach Petržalky) nechávajú 
autá (niekedy aj počas celého 
týždňa) s mimobratislavskými 
ŠPZ študenti či pracujúci, ktorí 
nemajú trvalý pobyt v Petržal-
ke, ale cestujú sem za prácou či 
štúdiom.

Práve táto lokalita by si asi 
najviac vydýchla, keby bola 
zavedená nová parkovacia po-
litika. Tá by totiž okrem iného 
znamenala úbytok áut práve 
tých vodičov, ktorí tu nemajú 
trvalý pobyt. Aj napriek tomu, 
že poslanci hlavného mesta po 
diskusiách, ktoré trvali takmer 
celé volebné obdobie, nezo-
brali na seba zodpovednosť a 
odvahu, ktorú si to vyžadovalo 
a nové pravidlá neodsúhlasili, 
Petržalka naďalej zvažuje kro-
ky, ktoré môže v tejto oblasti 
urobiť. 

Patrí medzi ne predčasné 
ukončenie prenájmu parko-

viska na Macharovej ulici, kde 
bola doteraz odťahová služba 
Car Towing. Aj keď s istými 
problémami – spoločnosť ne-
dodržala pôvodne dohodnutý 
termín predčasného odchodu 
z parkoviska – ale predsa v 
čase, keď vychádza toto číslo 
PN, je už parkovisko opäť k 
dispozícii obyvateľom lokality. 
Nevýhodná a nevypovedateľná 
zmluva, uzavretá ešte bývalým 
vedením mestskej časti, bola 
tŕňom v oku obyvateľov aj no-
vého vedenia. Obyvateľom tak 
pribudlo približne 100 parko-
vacích miest - 41 miest vzniklo 
umožnením čiastočného státia 

diskutoval starosta, odborní 
pracovníci úradu a obyvatelia 
priamo na mieste existujúceho 
ihriska. 

V nasledujúcom období vy-
jadrili Petržalčania z tejto loka-
lity svoje názory prostredníc-
tvom dvoch petícií – v jednej 
vyjadrovali súhlas, v druhej boli 
proti. Keďže otázky neustávali, 
rozhodol sa starosta osloviť po-
slancov z 1. volebného obvodu, 
aby zaujali stanovisko. Vyja-
drili sa štyria z nich (F. Šebej, 
B. Sepši, D. Lengyelová a M. Miš-
kov, ďalší traja – Z. Lukačková, 
A. � urzo a J. Hrčka nerea-
govali vôbec) a to tak, že nové 
parkovacie možnosti tam chý-
bajú ako soľ, že ihrisko je nao-
zaj dlhodobo a opakovanie de-
vastované, a teda nevyužívané 
a aj keď to iste nie je riešením 
pre iné ihriská, v tomto prípade 
sa to dá len uvítať. Aj na zákla-
de toho starosta dal pokyny na 
prípravu a realizáciu opatrenia 
v čo najkratšom čase – samo-
zrejme, po vypracovaní po-
trebných podkladov a výbere 
zhotoviteľa – a predstúpi pred 
poslancov aj s návrhom na jeho 
fi nancovanie. V najbližších 
mesiacoch by tam teda mohlo 
pribudnúť ďalších asi 60 parko-

vacích miest. Treba dodať, že 
v okolí mestská časť v uplynu-
lých rokoch zrekonštruovala 
dve ihriská – v roku 2010 to 
bolo ihrisko na Farského ulici 
a v roku 2013 ihrisko na Má-
nesovom nám. 4, takže aj v 
tomto smere Petržalka danej 
lokalite pomáha.

Samozrejme, celoplošne nie 
je dobrou cestou premieňať 
ihriská a zeleň na parkovacie 
plochy. Petržalka musí pl-
niť aj iné funkcie, než len byť 
odstavnou plochou pre autá. 
Zásadnejšie však môžu po-
môcť predovšetkým parkova-
cie domy. Samospráva na ich 
budovanie síce fi nancie nemá, 
vie sa však dohodnúť s investo-
rom na podmienkach. Tak, aby 
v nich boli za prijateľných 
podmienok parkovacie miesta 
aj pre rezidentov – Petržalča-
nov, ktorí tam bývajú. 

Ani garáže sa nedajú stavať 
hocikde. Petržalka má vypra-
covanú štúdiu, ktorá vhodné 
lokality preverila a zadefi no-
vala. Jednou z ich je priestor 
medzi viaduktom Panónska 
cesta a 2. Rontgenova uli-
ca, kde by mohol parkovací 
dom postaviť investor Digital 
Parku ako benefi t pre obyva-
teľov. Momentálne tento zá-
mer mestská časť posudzuje, 
svoju nevôľu však už vyjadrili 
niektorí obyvatelia priľahlých 
ulíc. Spoločnú reč sa s ich zá-
stupcami pokúsi nájsť starosta 
Petržalky Vladimír Bajan na 
osobnom stretnutí v najbliž-
ších dňoch. „Pozorne si vypo-

čujem ich argumenty a predo-
striem im naše. Budem rád, 
ak nájdeme schodné riešenie, 
pretože odmietnuť možnosť 
zásadne zmeniť situáciu nový-
mi parkovacími miestami sa 
mi zdá v tejto dobe priveľkým 
luxusom,“ dodal V. Bajan.

(red)

na chodníkoch na Farského 
ulici, o ktoré požiadali obyva-
telia.

Ďalším konkrétnym opatre-
ním, ktoré by mohlo znamenať 
prírastok parkovacích miest, 
je prebudovanie dlhodobo ne-
využívaného a zanedbaného 
ihriska vedľa športovej haly 
Pengym na Wolkrovej ulici. 
S touto myšlienkou sa obyvate-
lia okolitých ulíc obrátili na sta-
rostu Bajana ešte v roku 2012. 
Ešte v tom istom roku odborné 
útvary miestneho úradu spra-
covali 3 alternatívy návrhu rie-
šenia príjazdovej komunikácie 
na spevnenú plochu, o ktorých 



6 • 2. 5. 2014 PETRŽALSKÉ NOVINYS P O L O Č N O S Ť

luplne využiť svoj voľný čas a 
mať zdravé sebavedomie, teda 
vedieť sa pozitívne prezentovať. 
Preto sme sa zamerali na vytvo-
renie a zabezpečenie týchto ak-
tivít – doučovanie, správne so-
ciálne a komunikačné návyky 
a voľnočasové aktivity (krúžky, 
tábory).“

 Z tohto dôvodu  v Bráne 
vytvorili detskú terapeutickú 

skupinu s názvom Zlatá brána 
otvorená. Prostredníctvom nej 
sa snažia  pracovať na tom, aby 
deti, ktoré sú v krízovom centre 
spolu s mamami získavali správ-
ne komunikačné zručnosti, ako 
sa napríklad vedieť predstaviť, 
ospravedlniť či poďakovať, ako 
pracovať s hnevom. Využívajú 
pri tom hry, rôzne pohybové 
a výtvarné aktivity. Projekt te-
rapeutickej skupiny realizujú 
vďaka podpore Nadácie pre 
deti Slovenska.

D. Gáliková: „Odkedy sme 
začali (jún 2013), cítime, že sa 
nám naša snaha osvedčila a že 
detská terapeutická skupina 
má veľký potenciál, v tomto 
programe budeme pokračovať 
aj naďalej. Pre deti sme vytvori-
li aj priestor na ich doučovanie 
pomocou dobrovoľníkov – štu-
dentov sociálnej práce, ktorí 
pripravujú deti na vyučovanie.  
Na začiatku sme mali viac do-

učovateľov ako detí, ale dnes 
už deti doučovateľov čakajú s 
úlohami a majú za sebou kus 
práce. Študenti k nám chodia 
doučovať  trikrát do týždňa. 
V rámci projektu Zlatá brána 
otvorená boli hradené aj letné 
tábory a záujmové krúžky  pre 
deti z detského domova a uby-
tovanie na internáte pre našu 
študentku práva na Karlovej 
univerzite V Prahe.

Zaviedli sme aj pravidelné 
stretnutia s klientkami, ktoré sú 
zamerané na  rozvoj sociálnych 
a pracovných zručností. Pro-
jekt Brána do práce otvorená 
je podporená nadáciou Pontis. 
Školeniami komunikačných 
zručností a počítačových, prá-
cou na ich sebavedomí a na 
zvládaní rôznych situácií, ktoré 
pracovný proces so sebou pri-
náša, chceme pomôcť klient-
kam zvýšiť ich šance na úspech 
pri hľadaní a udržaní si práce.

Občianske združenie Brána 
do života je poskytovateľom 
sociálnych služieb v Krízovom 
centre pre obete domáceho 
násilia, neštátnom Detskom 
domove a Krízovom stredisku 
pre mladých dospelých, ktorí 
sa ocitli v núdzi. Sídli na  Uli-
ci  M. Medveďovej 4, v budove 
bývalej MŠ, ktorú mu MČ Petr-
žalka prenajíma za symbolickú 
korunu. Kontakt na Krízové 
centrum:  02/ 6241 0469

Michaela Dobríková
foto: OZ Brána do života 

Vlastníkom ochrannej znám- 
ky podujatia je Únia mater-

ských centier. Jedným z organi-
zátorov je aj Materské centrum 
Budatko – Petržalka. Podieľame 
sa na jeho príprave, programe, 
ale aj na sprievodných aktivi-
tách. Budeme prezentovať našu 
činnosť, ale i MČ Petržalka, 
nakoľko na podujatí vystúpia 
nielen deti z MC Budatko, ale aj  
z MŠ Holíčska a SZUŠ Proko-
fievova. 

Míľa pre mamu je najväčšou 
oslavou materstva nielen na Slo-

mamám dobrovoľníčkam, ktoré 
svoj voľný čas venujú práci pre 
svoju komunitu. Vašu podporu 
materským a rodinným centrám 
môžete vyjadriť aj vy tým, že prí-
dete, zaregistrujete sa a strávite 
krásny deň plný aktivít a zábavy. 
Veríme, že tento rok prekonáme 
celoslovenskú rekordnú náv-
števnosť z roka 2011, keď prišlo 
19 484 návštevníkov.

Svoju podporu môžete vy-
jadriť aj prispením do verejnej 

vensku, ale aj v iných štátoch po 
celom svete. Uskutočňuje sa už 
tradične v predvečer Dňa matiek 
- tento rok 10. mája od 15. do  
18. h na Štrkovci v Bratisla-
ve. Tvárou aktuálneho roční-
ka MPM je speváčka a mama 
dvoch detí Mária Čírová, ktorá 
podujatie podporí koncertom.

Prejdením symbolickej míle 
– zážitkovej trasy, ktorá meria 
1,6 km, vzdávame úctu svojej 
mame, náhradnej, adoptívnej 
mame, starej mame a zároveň 
je aj poďakovaním všetkým 

zbierky Ďakujem, že si mama, na 
pomoc materským a rodinným 
centrám, ÚMC. Tvárou zbierky 
je herečka a matka dvoch detí 
Petra Polnišová. Ďakujeme!

Zároveň vás pozývame aj na 
našu narodeninovú akciu - Pre-
chádzku začarovaným lesom 25. 
mája.

Viac o programe sa dozviete 
na www.budatko.sk

Jana Hrehorová
foto: autorka

dlhodobo udržať  samostatný 
život. Cítili sme, že už nestačí 
poskytnúť im útočisko, ale mu-
síme sa zamerať aj na deti. Aby 
sa raz vedeli postaviť pevne na 
vlastné nohy. A  premýšľali sme 
nad tým, čo im vieme poskyt-
núť, čo ich posúva dopredu a 
pomáha im uspieť v živote. Jed-
noznačne sme sa zhodli na tom, 
že je to vzdelanie, vedieť zmys-

Základná idea bola, že žena 
môže opustiť byt, v kto-

rom zažíva násilie, uchýliť sa do 
bezpečia a tým prelomiť kruh 
násilia. V krízovom centre však 
hľadia do budúcnosti a rozhodli 
sa zamerať  na viac pozornosti 
deťom, ktoré k nim s mamami 
prichádzajú. 

Riaditeľka krízového centra 
Mgr. Daniela Gáliková: „Od 
otvorenia Brány do života sa u 
nás vystriedalo viac ako 3-tisíc  
žien. Sú to ženy, ktoré zažili 
domáce násilie, alebo sa ocitli 
v náhlej sociálnej núdzi, ktorú 
nevedeli vyriešiť inak ako prí-
chodom do krízového centra. 
Na miesto, kde môžu v bezpečí 
a pokoji premyslieť, ako budú 
situáciu riešiť. Skúsenosti nás 
však doviedli k tomu, že nestačí 
pracovať len so ženami, ktoré k 
nám prídu, ale je potrebné sa 
rovnako intenzívne venovať aj 
ich deťom. Vyrastá nám generá-
cia detí, ktoré postupne prechá-
dzajú všetkými krízovými cen-
trami. Presúvajú sa z jedného 
do druhého a strácajú sociálne 
zručnosti, ktoré by v rodinách 
prirodzene získali. Niektoré 
ženy sa k nám vracajú. Hoci u 
nás bývali pol roka či rok, po 
čase sa k nám opäť vrátili. Naj-
mä v prípadoch, že ich rodinná 
situácia už bola taká vážna, že 
si vlastnými silami  nedokázali 

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

Zlatá brána na Medveďovej 
otvorená 
Brána do života je jedno z prvých zariadení svojho druhu na Sloven-
sku. Vznikla pred 13 rokmi a jej krízové centrum pre obete domáceho 
násilia poskytuje okrem azylového bývania pre ženy aj sociálno-práv-
ne poradenstvo a psychologickú podporu. 

Príďte nás podporiť!
V materskom centre Budatko sa to len 
tak hemží dobrovoľníčkami a prípravami. 
Čaká nás celoslovenské podujatie Míľa pre 
mamu, ktoré sa koná už po jedenásty raz  
a tento rok má 70 organizátorov! 



2. 5. 2014 • 7PETRŽALSKÉ NOVINY S Í D L I S K O / I N Z E R C I A

IVAN ŠTEFANEC
VÁŠ EUROPOSLANEC 

Vladimíra Bahnu. Pri príleži-
tosti 100. výročia narodenia 
klasika slovenskej filmovej réžie 
Vladimíra Bahnu si zaspomína-
jú režisér Zoroslav Záhon, dcé-
ra V. Bahnu Svetlana Valigurská 
a ďalší. Múzeum sa prihlásilo 
ku kampani Príbeh predmetu, 
ktorú vypísal ZMS pri príleži-
tosti 100. výročia začatia prvej 
svetovej vojny. Predmetom 
záujmu sa stal rodný list Vladi-
míra Bahnu, ktorý sa narodil tri 
dni pred vypuknutím 1. sveto-
vej vojny.

Celé podujatie je pripravené 
v rámci výstavy Filmoví režiséri 
v školských laviciach, ktorá po-
trvá až do 26. júna.

(upr)
foto: archív

V sobotu, 17. mája, sa usku-
toční už 10. ročník ce-

loslovenského podujatia Noc 
múzeí a galérií. Každoročne 
sa jeden deň venuje práve mú-
zeám a galériám. Preto si toto 
podujatie každým rokom zís-
kava čoraz viac nadšencov, me-
dzi múzeami a galériami sa sta-
lo dňom, keď sa ich pracovníci 
snažia netradičnými formami 
priblížiť návštevníkom, prečo 
majú tieto kultúrne inštitúcie 
na Slovensku taký  význam.

V petržalskom Múzeu škol-
stva a pedagogiky sa od 15. h 
uskutoční Premietanie rozprá-
vok pre deti (U zubného lekára, 
O poslušnom psíkovi...) a o 18. h 
 je pre návštevníkov pripravený 
Spomienkový večer na režiséra 

Noc múzeí a galérií

úlohu. Vďaka trpezlivej prí-
prave pedagógov predviedli 
nádejné talenty profesionál-
ny výkon a prispeli tak ako  
v prechádzajúcich ročníkoch 
k vysokej úrovni tejto súťaže.  
Udelených bolo 18 hodnot-
ných cien.  Víťazom blaho-
želáme a ďakujeme všetkým, 
ktorí sa na súťaži podieľali  
a pri jej organizácii pomá-
hali. 

Výsledky sú uverejnené na 
webovej stránke www.zstu-
polevova.stranka.info

Eva Gambaľová,
predsedníčka odbornej komisie 

súťaže                          

V apríli sa už tradične koná 
okresné kolo súťaže No-

vodobo so Shakespearom pre 
petržalské základné školy.

Minulý týždeň sa na Zá-
kladnej škole Tupolevova 20 
stretlo 43 žiakov z 11  
petržalských škôl. Súťažili  
v troch kategóriách: v pred-
nese poézie, prózy a v speve  
v anglickom jazyku. Kate-
górie boli ďalej rozdelené 
na mladších žiakov (5., 6., 7. 
ročník) a starších žiakov (8., 
9. ročník).

Porota zložená zo skúse-
ných učiteliek anglického ja-
zyka mala ako vždy náročnú 

Novodobo 
so Shakespearom Rokovanie 

poslancov

V    utorok sa stretli pe-
tržalskí poslanci na 

26. zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva Petržal-
ka. V bohatom progra-
me dominovali návrhy 
všeobecne záväzných 
nariadení – VZN o úpra-
ve podmienok predaja 
výrobkov a poskytova-
nia služieb na trhových 
miestach v Petržalke, 
VZN, ktorým sa vydáva 
Trhový poriadok na príle-
žitostných Farmárskych 
trhoch v areáli Závodis-
ka, VZN o poskytovaní 
sociálnych služieb a o 
výške úhrady za sociálne 
služby poskytované SSS 
Petržalka.  

Podstatnú časť roko-
vania tvorili návrhy na 
predĺženie prenájmov 
nebytových priestorov, 
resp. pozemkov, pre 
podnikateľské subjekty. 
Vzhľadom na to, že v ča- 
se uzávierky tohto čísla 
Petržalských novín po-
slanci ešte rokovali, všet-
ky podstatné informácie 
prinesieme v ďalšom 
čísle PN.

(red)

Posledná bodka
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O maliarovi, ktorý 
si píska

Konečne 

 
 

 

ODŠTARTUJTE 
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MOTORISTICKÚ SEZÓNU
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IMPA – zo života na cestách

Mgr. Božena Hajduová, 
vedúca oddelenia 

predaja nových a jazdených 
vozidiel ŠKODA, spoločnosti 

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

 za zn. ŠKODA

www.impa.sk 

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk 
vás pozýva na tieto výlety:

10. 5. Visegrad (ohyb Dunaja ) a Sissin zámok v Gödöllő doprava 25 €

24. 5. Győr (festival čokolády) a prehliadka Pannonhalmy  doprava 13 €

29. 5. Prehliadka Viedne so sprievodcom a koncert
  Viedenskej � lharmónie v záhradách Schönbrunnu, 
  možnosť prehliadky zámku sprievodca + doprava 19 €

7. - 8. 6. Jindřichuv Hradec + České Budějovice + Holašovice 
  + zámok Hluboká doprava + ubytovanie s raňajkami 65 €

7. 6. Prehl. Trnavy a slávnosť ruží v kaštieli Dolná Krupá doprava  12 €
 nástup do autobusu na Hlavnej žel. stanici a na Patrónke v Bratislave

www.jednodenne-vylety.sk        0903 122 438, 0918 987 224
Vypýtajte si plán výletov na celý rok 2014 – pošlem vám ho poštou!!


AA taxi EUR0

02 16 022
0903 807 022
0907 807 022
0948 807 022

  Jedna z najlepších
taxislužieb.

Meníme zajtrajšok - 
začína sa už dnes 

Klimatizácia je v čase, keď slnečné lúče začínajú naberať 
na intenzite, na nezaplatenie. Počas používania dochádza 
postupne k jej zanášaniu nečistotami. Tým, že sa vo výpar-
níku destiluje tekutina, vytvára sa vhodné prostredie pre 
plesne, mikroskopické huby, baktérie a vírusy. 
Dobre sa postarať o klimatizáciu vo vozidle je dôležité 
nielen z hľadiska bezproblémovej prevádzky a dlhej ži-
votnosti, ale práve aj z hľadiska zdravia. Vyžaduje si pravi-
delnú kontrolu a údržbu. Optimálne je čistiť ju dvakrát za 
rok, minimálne však raz ročne. Mnoho ľudí však do servisu 
zájde, až keď pocítia pri pustení klimatizácie zápach, alebo 
keď nefunguje vôbec. Neprečistená klimatizácia môže do 
interiéru auta vypúšťať až 7-násobne viac baktérií, ako sa 
bežne vo vzduchu nachádza.
Ako správne používať klimatizáciu? 
• Pred jej spustením najskôr poriadne vyvetrajte pomocou 

otvorených okien/dverí. Šetríte tak klimatizáciu aj palivo. 
• Teplotu znižujte/zvyšujte postupne, aby organizmus ne-

utrpel šok. Optimálna teplota je medzi 19 - 22°C. Teplot-
ný rozdiel vnútri a mimo auta by nemal (v lete) byť väčší 
ako 5°C.

• Skôr, než zastavíte auto a ukončíte cestu, klimatizáciu 
vypnite, aby sa nazbieraná vlhkosť mohla dostať von z 
klimatizačného systému.

• Ak máte manuálnu klimatizáciu, pri ohreve vzduchu v 
zime najskôr na chvíľu zapnite vnútorný okruh - rýchlej-
šie sa zohreje.

Najčastejšie poruchy klimatizácie v aute: 
• ak prestáva chladiť, ide pravdepodobne o nedostatok 

chladiva
• ak po zapnutí zapácha, je to spôsobené práve nadmer-

ným usadzovaním vlhkosti vo výparníku, ktorý nemá pri 
častom používaní možnosť vyschnúť. Zápach môže spô-
sobovať aj príliš zanesený peľový � lter.

• ak vôbec nefunguje a vydáva nezvyčajné zvuky, môže ísť 
o poškodený kompresor. 

Obráťte sa preto na profesionálov. IMPA - autorizovaný 
predaj a servis vozidiel Škoda, autorizovaný servis vo-
zidiel VW a Audi, Panónska cesta 23, Petržalka.

P O R A D Ň A / I N Z E R C I A
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peje, pristúpila k zmene vo 
vlastnej réžií, podkladom jej 
pri tom bolo odporúčanie 
Transparency international 
Slovensko (TIS), ktoré sa-
mosprávam na Slovensku 
ponúka riešenia na znižova-
nie korupcie a, naopak, zvy-
šovanie transparentnosti v 
slovenskej spoločnosti. Me-
dzi takými je aj odporúčanie 
zapojiť občanov do diskusie o 
pripravovaných investičných 
akciách a zmenách územné-
ho plánu, konkrétne TIS od-
porúča: „Na úradnej tabuli 
a na internetovej stránke 
obce zverejniť informácie 
o každej žiadosti o územné 

rozhodnutie resp. stavebné 
povolenie doručené obci  
+ archív takýchto žiadostí.“  

Webová stránka mest-
skej časti prešla absolútnym 
redizajnom v januári 2012.  
Okrem povinne zverejňova-
ných informácií ponúka aj 
množstvo údajov nad rámec 
zákona. V novembri minu-
lého roka získala Petržalka 
ocenenie v súťaži ZlatýErb.
sk, ktorú každoročne vyhla-
suje Únia miest Slovenska 
spolu s Občianskym zdru-
žením eSlovensko. V kate-
górii Najlepšia stránka miest  
a mestských častí sa Petr-
žalka umiestnila na treťom 
mieste, spomedzi  bratislav-
ských mestských častí bola 
jediná, ktorá ocenenie zís-
kala. Stránka má v priemere 
mesačne viac ako 90-tisíc 
kliknutí.                        (tod)

vy jej starosta Vladimír Bajan. 
Návštevníci petržalskej strán-
ky sa tak nemusia prekliká-
vať viacerými úrovňami, na 
jednom mieste nájdu údaje 
o stavbách s ich popismi a 
realizátormi, dátumy žiados- 
tí o územné rozhodnutie a sta- 
vebné povolenie, ako aj dá-
tumy, kedy boli tieto roz-
hodnutia vydané. Údaje pre 
každú stavbu samostatne sú  
v prehľadnej tabuľke.  

Pri príprave novej rubriky 
mestská časť hľadala inšpi-
ráciu aj u iných samospráv, 
najmä u iných bratislavských 
mestských častí. Po ziste- 
niach, že touto cestou neus-

Nová rubrika nesie ná-
zov Územné a staveb-

né konania a obsahuje údaje 
o stavbách, ktoré investori 
realizujú na území mestskej 
časti. „Všetky tieto informá-
cie sme na webovej stránke 
zverejňovali aj pred jej úpra-
vou, boli však porozdeľované 
v rôznych rubrikách, či už  
v materiáloch na rokovania 
zastupiteľstva, v oznamoch, 
verejných vyhláškach a po-
dobne, a preto mohli byť pre 
užívateľov neprehľadné. Po 
novom máme informácie o 
stavebných a územných ko-
naniach v jednej rubrike,“ 
zdôvodňuje krok samosprá-

Petržalka sprehľadnila informácie 
o územných a stavebných konaniach

nezmysly a konštrukcie. Verím, že ďalšia 
diskusia sa už bude viesť v slušnom a ko-
rektnom duchu. Voľnočasový areál pre 
Petržalčanov a ich deti by mal byť tam, 
kde ho obyvatelia budú chcieť a nebu-
dú ho brať ako nanútené zlo. Verím, že 
sa nájdu aj takí, ktorí ho vo svojom okolí 
skôr uvítajú.

Otázka z Vyšehradskej: Škôlka na 
Vyšehradskej ulici chátra. Médiá pri-
niesli správu, že je to majetok mesta, 
ale plánuje to prepísať na MČ Petr-
žalka, aby sa mohlo začať konať. Je 
to pravda? Budete konať? Škoda tej 
budovy, najmä ak je takýchto zaria-
dení v Petržalke nedostatok.

Starosta Vladimír Bajan: Snahou Pe-
tržalky je a bude mať aj v tomto priesto-
re materskú škôlku, je pravdou, že je to 
majetok mesta, a preto chcem hovoriť 
na túto tému s pánom primátorom. Tre-
ba si uvedomiť, že na jej rekonštrukciu, 
keďže je v takom zlom stave, bude po-
trebných nemálo peňazí. Radi sa s tým 
však popasujeme.

urobiť ešte v tomto roku - napr. zjedno-
smerniť niektoré ulice a podobne.

Milan: Všimol som si, že ste spustili 
verejnú diskusiu o tom, či chcú Petr-
žalčania voľnočasový areál a kde. Veľ-
mi to vítam a musím povedať, že som 
rád, že vôbec s obyvateľmi veľa disku-
tujete, veď aj participatívny rozpočet, 
táto online diskusia, prieskum mienky 
a ďalšie veci naozaj ľuďom pomáhajú 
viac sa zorientovať a viac do veci ho-
voriť. Ale k veci - ja by som odporúčal 
taký areál pri Veľkom Draždiaku, len 
neviem, či by sa tam zmestil.

Starosta Vladimír Bajan: Verejnú dis-
kusiu sme spustili práve preto, aby sme 
zistili preferencie obyvateľov, ako by mal 
vyzerať a kde by mal vyrásť. Preto vítam aj 
tento váš návrh, ktorý, samozrejme, zváži-
me. Nedá mi nedodať, že som sa stretol 
aj s reakciou anonymného obyvateľa so 
Starhradskej, ktorý ma obviňuje z toho, že 
ja už viem, čo a kde bude a že diskusiou 
len zastieram svoje úmysly. Vyrába z toho 
kauzu a rozširuje medzi obyvateľmi svoje 

Jarmila Sedláková: V Petržalke je v 
popoludňajších a vo večerných hodi-
nách problém s parkovaním. Parko-
viská sú preplnené. Preto sa pýtam, 
akú máte víziu, pán starosta, alebo 
ako chcete riešiť tento problém a či 
sa v súčasnosti dá riešiť?

Starosta Vladimír Bajan: Je známe, 
že Petržalka má enormný záujem riešiť 
situáciu v statickej doprave a že sme za 
posledné tri roky urobili maximum pre 
to, aby sa s neúnosnou situáciou začalo 
niečo robiť. Podieľali sme sa na príprave 
rozhodujúcich dokumentov, ktoré malo 
schváliť hlavné mesto. Žiaľ, mestskí po-
slanci sa rozhodli inak a neschválili kon-
cepciu parkovania. Bez toho nemôžeme 
veľa urobiť, ale hľadáme aspoň čiastočné 
riešenia. Máme vytypované aj miesta na 
garážové domy, ktoré by mali budovať 
súkromní investori, kým však nebude 
regulované parkovanie na vonkajších 
plochách, do garáže nikto nepôjde a 
zároveň sa proti každej garáži dvíha vlna 
odporu od obyvateľov danej lokality.  
V súčasnosti zvažujeme, čo môžeme 

Pýtali ste sa starostu v aprílovej online diskusii

Mestská časť Petržalka neustále hľadá možnosti ako sprehľad-
niť informácie, ktoré ponúka verejnosti prostredníctvom svojej 
webovej stránky. Najnovšie pristúpila k úprave rubriky, v ktorej 
Petržalčanov informuje o územných a stavebných konaniach. 

PETRŽALSKÉ NOVINY
2. 5. 2014 • ročník 19 • číslo 9
ISSN: 1338 - 1997 
Evidenčné číslo: EV 3214/09

VydaVateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. IČO: 00603201. NaKLadateľ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Kutlíková 17,  
852 50 Bratislava • fax: 6383 8640, 6383 5295. INteRNet: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: petrzalskenoviny@gmail.com Šéf re  daktorka: Gabriela Belanová • Zástupca  
šéf re  daktorky: Rudolf Gallo • teLeFÓNy: grafici: +421905527738, oddelenie marketingu a príjem inzercie: 0905273414, 0905273416, redak tori: 0905 727 178.
tLaČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NáKLad: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke zabezpečuje M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.

Prvé miesto  
v Bratislave získala 
petržalská škola
V školskom roku 2013/2014 pri-
pravila Nadácia Dalkia Sloven- 
sko pre žiakov základných škôl 
na celom Slovensku už 9. ročník 
podujatia zameraného na ochra-
nu životného prostredia, tento-
raz pod názvom Lesy okolo nás. 

Prvé miesto v bratislavskom kole 
získala trieda 4. B zo Základnej školy 
na Tupolevovej ulici.  Petržalské ma-
terské aj základné školy sú aktívne 
v zapájaní sa do rôznych projektov 
vyhlasovaných nielen štátnymi, ale 
aj súkromnými spoločnosťami, kto-
ré často ponúkajú zaujímavé ceny, 
akými sú spoločný výlet celej trie-
dy, finančné prostriedky na revitali-
záciu priestorov či nákup učebných 
pomôcok. Žiaci druhých, tretích a 
štvrtých ročníkov sa preto zapojili 
aj do 9. ročníka environmentálnej 
súťaže vyhlásenej Nadáciou Dalkia 
Slovensko. Úlohou triedy bolo spo-
ločne vytvoriť plagát na propagá-
ciu ochrany lesa a napísať návrh na 
možnú ochranu lesa v meste alebo 
okolí. Žiakov aj učiteľov pri práci 
sprevádzali zaujímavé pedagogic-
ké materiály. Vďaka týmto učebným 
pomôckam, vypracovaným špeciál-
ne pre tento projekt, sa deti dozve-
deli veľa informácií o lese. Projekt 
bol obohatený o sprievodné akcie 
pre lepšie pochopenie témy - be-
sedy s lesnými pedagógmi z Lesov 
SR, š. p.

V bratislavskom kole uspeli štvr-
táci zo ZŠ Tupolevova, ktorí postú-
pili do ďalšieho kola. Do projektu 
Lesy okolo nás sa zapojilo celkovo 
50 základných škôl. Prvé tri víťaz-
né diela z každého lokálneho kola 
postúpia do celoslovenského kola, 
na ktorom sa dňa 21. mája v Popra-
de rozhodne o celkovom víťazovi 
projektu. Víťazná trieda získa výlet 
s atraktívnym programom, ktorý sa 
uskutoční v júni tohto roka

(tod)
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Retro 
1. máj 1984
Deň pred prvým májom tohto roka som 
do zeme na dvore zatĺkol latu a na ňu 
umiestnil nápis. Aký, to vám prezradím 
neskôr. Ľudia, čo išli okolo, sa však čudo-
vali. Bola to akási spomienka na brati-
slavské oslavy Sviatku práce. Spúšťam 
retro z tých čias. Je 1. máj 1984. Ubehlo 
tridsať rokov.

V noci trochu spŕchlo, deň 
sa však ukazoval cel-

kom pekne. Už ráno okolo 
siedmej sa po Štúrovej začali 
trúsiť prví manifestanti - ne-
dočkavci. Po nich sa cez ulicu 
s rámusom prevalili dve dy-
chovky. Ja som však mal ešte 
dosť času.

Na Námestí SNP už stá-
la vyzdobená tribúna, celá 
nedočkavá niesť na svojom 
chrbte váhu zodpovedných 
zástupcov nášho ľudu, teda 
aj mňa. Zhlobili ju preverení 
majstri svojho remesla a po- 
tom strážili uniformovaní, 
rovnako majstri svojho re-
mesla. Aby tam náhodou 

niekto nepovolaný neumiest-
nil niečo, čo tam nemá byť.

My, obyčajní ľudkovia z jed- 
nej redakcie, sme mali zraz 
o deviatej pri Pionierskom 
(dnes Prezidentskom) paláci. 
Trochu som meškal, nie však 
sám. Cestou na zhromaždis-
ko som totiž postretal peknú 
kôpku známych, hodili sme 
reč. Mimochodom, oslavný 
prvomájový alkohol bol prís-
ne, a možno ešte prísnejšie, 
zakázaný. V stánkoch však 
predávali desinu pivo, nená-
padne víno. Jednotlivé sku-
pinky preto mali presne roz-
delené povinnosti. Konkrétne 
ja som mal za domácu úlohu 

zabezpečiť ploskačku boro-
vičky, teda dohromady dve 
deci. Čo som bez odvrávania 
aj splnil. Ďalšie požiadavky 
zneli na biele víno a pivo. Istá 
mladšia kolegyňa Nataša N. 
vyvinula mimoriadnu inicia- 
tívu a spáchala niečo, čo sa 
nápadne podobalo na rezne. 
Aby bolo čo zahryznúť.

Bola tu však aj spoločen-
sky závažnejšia požiadavka. 
Jej naplnenie si vyžadovalo 
došikovať na tvár miesta má-
vadlá a dve vyblednuté zásta-
vy – jednu československú  
a jednu sovietsku. Tak zazne-
li aj hymny. Mávadlá sme vy-
fasovali všetci, veľké zástavy 
vybratí jednotlivci, ktorí mali 
smolu.

Hymny dozneli, dav sa po-
hol. Rýchlosťou auta, ktoré 
má pokazenú prevodovku. 
Cesta, akú človek normálne 
prejde za desať minút, trva-
la viac ako dve hodiny. Bolo 
však veselo. Keď sme sa blí-
žili k tribúne, čoraz častejšie 
začali medzi nami pobehovať 
dievčatá v bielych plášťoch, 
vyzbrojené taštičkami, na 
ktorých sa skvel červený kríž. 
Zrejme sledovali, či niekto 
neomdlel. Asi od šťastia ale-
bo čo. My sme však žiadny 
zdravotnícky zásah nepo-
trebovali. Mali sme predsa 
kvapku vína, piva a borovič-

ky – všetko tekutiny prvej 
pomoci.

Po celý čas nás obšťastňo-
val nadšený hlas z ampliónov, 
oznamujúci kto všetko a pre-
čo nech žije. Dokonca aj prvý 
máj, čo je deň, a teda niečo 
neživotné. Ale dobre. Pred 
tribúnou sme si oficiálne tro-
chu zahulákali a zhruba na 
úrovni Manderláka sa začal 
hromadný únik. Podaktorí 
priamo domov, naša štvo-
rica však tento slávnostný 
deň zavŕšila štýlovo v pivárni 
Ponorka. Devy ani kolegyne 
pod rozkvitnutou čerešňou 
sme nepobozkali.

Viacerí však čakali na 
nočný čas – pri kolotočoch  
a iných radovánkach na dru-
hom brehu Dunaja. Škoda, 
že sa o tom neviedli štatisti-
ky, určite by bolo zaujímavé 
dozvedieť sa, koľko detí toho 
večera počali v Petržalke. 

Mimochodom, z recesie 
v susednej dedine Dojč na 
Záhorí doteraz pravidelne 
usporadúvajú prvomájový 
sprievod. So všetkým, čo k ne- 
mu kedysi patrilo. Akurát  
najvyšší predstavitelia chýba-
jú. Komu áno, komu nie ...

P. S. To heslo znie: Nech žije 
1. máj dlho - a my ešte dlh-
šie.

Oskar Král

Otázka peňazí je v súčasnosti veľmi častá, z 
každej strany vidíme reklamy a ponuky na 
lepšie úvery, alebo výhodné pôžičky, či na 
rôzne možnosti ako sa k peniazom dostať 
ľahko a rýchlo. V poradni sa tiež stretáva-
me s otázkou peňazí, ale v trochu inom 

svetle. Otázky od rodičov znejú takto: „Ako mám dieťaťu vysvetliť, 
že na ten laptop nemáme peniaze?“ alebo  „Keď všetky tie deti v tej 
škôlke majú už mobil, vidím, že moje dieťa je z toho smutné, mal 
by som mu ho kúpiť, nie?“ Často pri týchto otázkach rozvíjame de-
batu o tom, ako majú samotní rodičia postavenú hodnotu peňazí 
v sebe. V rozhovore sa dostávame k presvedčeniam, že oni sami 
práve vďaka peniazom niečo znamenajú a sú okolím rešpektovaní 
a prijatí. 
Naozaj je to tak? Všetci sa určite zhodneme, že peniaze sú dôležitou 
súčasťou našich životov, ale skutočne sa od nich odvíja naša hod-
nota? Za túžbou detí vlastniť niečo, čo majú jeho spolužiaci či ka-
maráti, môže byť presvedčenie, že keď to budú mať, bude ich mať 
okolie viac rado. A ak to majú rodičia v podobnej, síce viac dospelej 
verzii rovnako, je ľahké na to skočiť a vyhovieť naliehaniu dieťaťa, 
len aby bolo v škôlke či škole prijaté a spokojné.
 Existuje však aj iná možnosť. Ak si na otázku, či peniaze vytvárajú 

Peniaze! Zle s nimi aj bez nich!
 Psychológia bližšie k vám

hodnotu človeka, odpovedáte záporne, vytvára sa tu zaujímavý 
priestor. Pozvať seba a dieťa do rozhovoru a viac preskúmať, či 
je tá vec, ktorú si dieťa vyžaduje naozaj taká potrebná pre lepšie 
vzťahy a pre pocit, že niečo znamená. Ak dieťa bude samo v sebe 
cítiť, že má hodnotu a že jeho názory, správanie, či to ako sa vyjad-
ruje a myslí, je niečo oveľa dôležitejšie pre kvalitné vzťahy, túžba 
po výdobytkoch tejto doby nebude stáť na potvrdení si vlastnej 
hodnoty. 
Cesta k budovaniu sebaúcty nášho dieťaťa je dlhá a náročná, ale 
mala by sa stať centrom našej výchovy. Vďaka zrelej sebaúcte vy-
rastú z našich detí ľudia, ktorí budú poznať svoju hodnotu a nebu-
dú si ju musieť dokazovať cez vonkajšiu matériu, stanú sa pre nich 
peniaze iba prostriedkom na to, aby mohli žiť spokojne a šťastne.

Mgr. Lenka Zeleníková, psychologička
www.psychocentrumba5.sk

Zaujala ma výzva v minulom 
čísle Petržalských novín, aby 
sme vystavili vysvedčenie svo-
jim poslancom. Podľa toho, čo 
pre nás spravili, ako sa o svoj 
volebný obvod starajú.

Vtedy som si uvedomila, že ja 
vlastne ani neviem, kto je môj 
poslanec. S najväčšou pravde-
podobnosťou som mu (alebo 
jej?) dala vo voľbách svoj hlas. 
Viem, že bývam vo volebnom 
obvode číslo 5 a to je všetko. 

U nás na Vígľašskej som žiad-
nu poslaneckú aktivitu nezare-
gistrovala, schody na terasu sa 
nám pomaly, ale isto rozpadá-
vajú, terasa by tiež potrebova-
la reparáciu, v našom okolí sa 
parkuje naozaj divoko, všetko 
je šedivé, život akoby tu zaspal 
pred desiatimi rokmi. Neviem o 
tom, že by „náš“ poslanec prišiel 
s nápadom nejako tú letargiu 
zmeniť.  

Na druhej strane je však prav-
da, že ani ja som so žiadnym 
nápadom svojho poslanca ne- 
vyhľadala, nechcela som od 
neho, aby niečo konkrétne pre 
svoj mikrovolebný  obvod spra-
vil. Takže vysvedčenie mu vlast-
ne ani nemám právo vystaviť.
Jedno však viem určite. V na- 
stávajúcich komunálnych voľ-
bách sa veľmi dobre pozriem, 
komu dávam svoj hlas, budem 
sa zaujímať, kto sa nakoniec 
„mojím“ poslancom stal a čo 
bude pre naše okolie a pre Petr-
žalku vôbec robiť. A – k veciam 
verejným nebudem ľahostajná 
ani ja.

Laura z Vígľašskej 

Bývam v Ovsišti a oceňujem 
prácu poslankyne Ivany Anto-
šovej, ktorá si vždy nájde čas a 
príde medzi nás, seniorov. Je aj 
iniciátorkou akcií, ktoré zbližujú 
ľudí - či už sú to deti alebo ich 
starí rodičia. Pomohla pri revita-
lizácii námestia a oprave ihriska. 
Oceňujem aj jej schopnosť po-
čúvať iných a nesľubovať nespl-
niteľné. Preto jej dávam známku 
– výborná.

Elena Martišová

Svojho poslanca 
nepoznám

Spolupráca 
na výbornú

   Poslanec verzus občan
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Spomínam si na príspevok 
pána, v ktorom opísal ne-

pochopiteľné správanie sa ľudí 
v súvislosti s kontajnermi na 
komunálny odpad a prístreš-
kom, kde sú „ustajnené“. Z je-
ho riadkov bolo cítiť zúfalstvo 
a rezignáciu. Nedúfal, že sa to 
zmení. Žiaden div, na druhej 
strane „hodenie fl inty do žita“ 
nikomu neprospeje.

Dlhé roky sme aj v našom 
dome bojovali so stále prepl-
nenými kontajnermi, vrecami 
porozhadzovanými v aj vedľa 
prístrešku. Bolo to v čase, keď 
doň mal prístup každý. Všim-
li sme si, že „na veľkú kopu“ 
prispievali susedia z okoli-
tých panelákov, ktorí popri 
nás prechádzali na zastávku 
MHD. A tak sme si povedali 
DOSŤ! Kontajnerové stojisko 
sme zatvorili a vojsť doň mož-
no iba s kľúčom.

Ak si myslíte, že sa situácia 
rapídne zlepšila, mýlite sa. Aj 
domáci boli a sú ľahostajní 
bezočivci. Sú presvedčení, 
že ak za odvoz platia, môžu 
si dovoliť všetko. Sú však na 
omyle, no treba im to dať jas-
ne najavo. Treba im povedať, 
že „ich“ neraz roztrhnuté vre-
cia plné pokakaných plienok, 
zemiakových šupiek, zvyškov 
jedla, usoplených vreckoviek 
a pod. do kontajnera NIEK-
TO musí vhodiť, ináč ostanú 
trvalo na zemi. U nás to robí 
upratovačka, domový dôver-
ník, len výnimočne niektorý 

z vlastníkov bytov, lebo sa na 
tú spúšť už nedokázal dívať. 
Nemusia to robiť, ale nedá im 
to. Niekto predsa začať musí!

Lopatu, hrable a metlu po 
zatvorení stojiska spočiatku 
brali do rúk často. Nešetrili 
pritom však slovami: susedov 
k poriadku nabádali, trpezlivo 
vysvetľovali, keď bolo treba, 
pristavili ich, dokonca zaklo-
pali na dvere a upozorňova-
li. Aj na to, že staré koberce, 
matrace či nábytok nemajú 
ako zlodeji vedľa prístreška 
klásť za tmy, aby ich nik ne-
videl... Odvoz nepotrebných 
vecí z domácností si totiž me-
sačne predplácame, dohodnu-
tá súkromná fi rma si po ne so 
železnou pravidelnosťou vždy 
v pondelok príde.  

Väčšina z bývajúcich po-
stupne pochopila. Kontajne-
rové stojisko už netreba čis-
tiť každý týždeň. Porekadlo 
o trpezlivosti, ktorá prináša 
ruže, sa napĺňa. Aj keď to, 
samozrejme, neznamená, že 
neporiadnici zmizli celkom, 
tá zmena nás teší.

Alena Kopřivová
foto: autorkane najavo. Treba im povedať, 

že „ich“ neraz roztrhnuté vre-
cia plné pokakaných plienok, 
zemiakových šupiek, zvyškov 
jedla, usoplených vreckoviek 
a pod. do kontajnera NIEK-
TO musí vhodiť, ináč ostanú 

Trpezlivosť ruže prináša

  Poznámka

Ťažko by sme našli Petržalské noviny, v ktorých sa nepíše o nepo-
riadku v okolí bytoviek. Túto tému často rozoberajú aj vlastníci 
bytov na domových schôdzach, hoci si mnohí myslia, že je to zby-
točné hádzanie hrachu na stenu. Ale – je to tak naozaj? 

Kto to zaplatí? 
  Vy sa pýtate, my odpovedáme

V PN č. 8/2014 venujete pomerne veľa 
priestoru verejnému poriadku, najmä 
v článku Smelo a občiansky, čo pova-
žujem za veľmi správne, ale chýba mi 
tam ešte niečo. 
Plne súhlasím s príspevkom čitateľky pani 
Sedlákovej ktorý sa týka poriadku a čisto-
ty v okolí bývalej MŠ na Ľubovnianskej ul. 
Pracovníci, ktorí objekt čistia, vyhadzujú 
odpad do kontajnerov slúžiacim oby-
vateľom Krásnohorskej ul. V tom istom 
článku je uverejnená reakcia Miestneho 
podniku VPS Petržalka. Hovorí sa v ňom 
o tom, že VPS v tomto objekte nezabez-
pečuje ani čistotu, ani údržbu, nakoľko 
toto je povinný zabezpečiť vlastník po-
zemku a neplní si povinnosti. Napriek 
tomu VPS zabezpečili orez a čistenie 
pozemku na Krásnohorskej ul. Zaujímalo 
by ma, na čie náklady podnik VPS odvie-
zol 6 plných áut a vlečiek odpadu. Išlo 

ktorými nás počastovali, nám povedali, 
že upratovať to po nich musia smetiari 
a pracovníci MP VPS. Čapajevovu ulicu, 
ale najmä okolie „modrého domu“, upra-
tujeme takmer denne, lebo inak by bola 
ulica zahádzaná odpadom ako Luník. 
Pýtame sa, čím si zaslúži táto ulica (v po-
rovnaní s inými ulicami v Petržalke), aby 
bola upratovaná skoro denne? Prečo by 
lokality Krásnohorská alebo Žehrianska 
nemali byť čistené tak, ako ostatné časti 
Petržalky? Pokiaľ viem, tak vlastníka po-
zemkov tejto lokality (Lúky VII a VIII) rieši 
mestská časť Petržalka prostredníctvom 
súdu, ale bez akéhokoľvek viditeľného 
úspechu. 

K problému upratovania a vyvezenia 
odpadu a konárov po oreze z Krásnohor-
skej a spomenutej materskej školy len 
toľko. Školu, ktorá je v článku spomenu-
tá, neriešil MP VPS Petržalka, a preto sa 
k veci nebudeme vôbec vyjadrovať. Ak 
niekto videl, že z objektu bývalej MŠ sa 
vynáša odpad do kontajnerov slúžiacich 
obyvateľom na domový odpad, tak to 

mal nahlásiť na Miestny úrad Petržalka, 
ktorý je povinný podnet ihneď prešetriť 
a voči vlastníkovi začať konanie. To sa 
však asi nestalo. MP VPS Petržalka nemá 
kompetenciu vec preverovať, vysvetľo-
vať, zdôvodňovať a riešiť.

Orez a čistenie, ktoré urobil MP VPS 
Petržalka v spolupráci so zamestnanca-
mi miestneho úradu, bol už zúfalý pokus 
vec riešiť v prospech obyvateľov v loka-
lite Lúky VII a VIII, kam patrí aj ulica Krás-
nohorská. Okrem iného, zamestnanci 
úradu brigádovali po pracovnom čase. 
Orez zelene – stromov urobili odborníci 
MP VPS Petržalka. Po orezaní, vyhrabaní 
odpadu a nečistoty z kríkových skupín 
a pozametaní chodníkov bolo treba od-
pad uložiť na skládku. Na čie náklady to 
bolo odvezené na skládku? Na náklady 
mestskej časti a obyvateľov tejto mest-
skej časti – a rovnako je riešená aj prob-
lematika trvalého znečisťovania Čapaje-
vovej ulice.

PhDr. František Guth,
MV VPS

to na náklady majiteľa pozemku, alebo 
nás všetkých? Ako si VPS vymôže tieto 
náklady, keď si vlastník pozemku neplní 
základné povinnosti? Takisto aj čistenie 
brehov Chorvátskeho ramena. Čistiť ho 
budú brigádnici a tí, ktorým ide o čistotu 
a poriadok v mieste, v ktorom žijú a tiež 
na náklady nás všetkých, nie tých, ktorí 
toto miesto zanešvárili.
 Juraj Slabý

(príspevok je krátený)

Zaplatíme to všetci!
Plne súhlasím s tým, čo píše Juraj Sla-
bý, že každý vlastník nehnuteľnosti si 
má robiť poriadok na svojom. 
Príklad z 23. apríla. Na Čapajevovej uli-
ci - pri známom „modrom dome“ - sme 
upozornili obyvateľov, aby neodhadzo-
vali odpad pod okná, kde má sídlo MP 
VPS Petržalka, ale aby ho odkladali do 
kontajnerov. Okrem hrubých výrazov, 
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Muž
s ľahkou 
paličkou

M AT E R S K É  Š K O LY

Ak by mala Petržalka bubeníka, ktorý vybub-
novaním zverejňuje oznamy obce, alebo 
aspoň miestny rozhlas, potom každodennou 
a prvou správou by bol stručný oznam: 
Naše deti majú deti.  

Naše deti majú deti

V ňom je všetko: Zmysel ži-
tia. Generačná kontinuita 

Petržalky – keď súčasnosť jed-
ných zakladá budúcnosť dru-
hých. A zároveň výzva vyšších 
nárokov doby, že to, čo stačilo 
včera, už nepostačuje zajtra. 
Kým prvé nepotrebuje ďalší 
doslov, druhé už áno. Lebo 
súčasnosť nedosahuje ani vče-
rajšok. Ale poďme od Adama 
(nie biblického, ale nášho, pe-
tržalského). 

Pred štyrmi desaťročiami, 
keď v chotári niekdajšej najväč-
šej čs. dediny začali rásť pane-
láky ako šedé dubáky,  každým 
dňom viac a viac, až v roku 
1985 v jednom z nich privítali 
práve narodeného 100-tisíceho 
miestneho obyvateľa. Paralelne 
s bytovou výstavbou sa vytvá-
rala aj sieť zdravotných, sociál-
nych, vzdelávacích zariadení. 
Nás v tejto chvíli zaujímajú tre-
tie z nich - predškolské. Mož-
no to nebude presné číslo, ale 
v desaťročnom petržalskom 
období „bejbybumu“ (1980 - 
1990)  bolo v Petržalke v pre-
vádzke vyše 60 predškolských 
zariadení. Ako dvojičky, dve v 
jednom objekte - jasle a mater-
ská škola, alebo sólo jasle, sólo 
škôlky. Predškolské zariadenie 
osamote, ale tiež ako súčasť 
iného školského, administra-
tívneho či bytového objektu, 
komplexu. Pamätáme sa: dopyt 
po umiestnení  detí bol väčší 
ako ponuka. Boli aj protekcie. 
Aj hnevy, sklamania. A nebol 
to vtedy trhový čas... Petržalka 
však žila detským džavotom, 
lebo v prachu,  v betónovej šedi 
a tvrdosti bolo veľa mäkkého, 
milého až nežného, veď predsa 
deti... K tomu ešte naše. 

Pozrime a uvidíme
Aj preto sa dnes s istou nostal-
giou pohybujeme vo vnútroblo-
koch - v spomienkach, ako sme 
sa ráno náhlili a „nosili“ deti do 

jaslí a škôlok, aby sme sa po ne 
po práci nedočkavo vracali a 
ich „vybrali“ . Pohľadom zava-
díme o malé nízke budovy, kto-
ré poznačuje čas rovnako ako 
naše paneláky. Kým tie revitali-
zujeme, obnovujeme, zatepľu-
jeme, dávame im novú fasádu, 
potom objekty, budovy, ktoré 
boli načas druhým domovom 
našich detí, jasle a materské 
školy, sú nezmenené, ako-tak 
udržiavané, niektoré však už 
pustnúce. Podľa toho, kto je ich 
„pánom“ a, najmä, akým. Tiež, 
kto im dal aké určenie. Lebo 
kým pred revolučným rokom 
1989 mali všetky objekty jedné-
ho pána – štát – po novembri 
je už pánov, presnejšie vlastní-

kov (hlavné mesto, bratislavská 
župa, štát, policajti,  cirkev, 
súkromný sektor a iné a iné...) a 
od nich následne odvodených 
správcov a nájomníkov viac. 
Až priveľa. 

Vecne: zo 60 objektov pôvod-
ných predškolských zariadení 
je viac ako polovica  v iných 
rukách, o ktorých nerozhodu-
je petržalská samospráva ani 
úrad. Iba tretina, presnejšie 19 
objektov, plní pôvodnú funkciu 
- predškolskú výchovu detí v 
materských školách. Toľko ich  

je v zriaďovateľskej pôsobnosti 
MČ Petržalka.

Informatívne: Pre školský rok 
2014/2015 dostali materské 
školy 1 051 žiadostí spĺňajú-
cich všetky potrebné kritériá 
na umiestnenie dieťaťa, z kto-
rých bolo možné uspokojiť iba 
689… 

Hľadajme spolu
Petržalke chýba vyše 400 miest 
v materských školách. Kde ich 
hľadať, kde ich nájsť? 
Otvárame tému. Nie je na 

M AT E R S K É  Š K O LY

Ak by mala Petržalka bubeníka, ktorý vybub-
novaním zverejňuje oznamy obce, alebo 
aspoň miestny rozhlas, potom každodennou 

Naše deti majú deti

Historická fotografia Ľuba Stacha - 
materská škola na Rovniankovej 8 spred štvrťstoročia.
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Redakcia PN
foto: archív PN

jeden nádych, ani na jeden 
výdych, tiež ani na jedno na-
písanie. Téma je to zložitá, 
najmä citlivá.  Nazrieme do 
niektorých objektov a areálov 
súčasných aj  niekdajších jaslí 
a materských škôl. Aké naozaj 
sú. Ako a na čo sa využívajú 
i nevyužívajú. Ako ich oživiť, 
dať im znova vlastnú a dôstoj-
nú tvár. A účel. Je totiž prečo. 

Bol taký čas (v minulom 
storočí a tisícročí), že Petr-
žalka mala až 130-tisíc oby-
vateľov s trvalým bydliskom. 
Podľa posledného sčítania 
obyvateľstva (2011) mala Pe-
tržalka  105 842 obyvateľov, 
podľa priemerného veku je 
však stále najmladšou bra-
tislavskou mestskou časťou. 
V čase sčítania evidovala vo 
veku do 4 rokov 4 258 detí a 
od 5 do 9 rokov 3 529 detí. Is-
teže, tie už povyrástli. 

Len tak mimochodom: Ne-
všimli ste si, že sa nám s prí-
chodom jari Petržalka akosi 
viac „rozkočíkovala“, detské 
ihriská deťmi ešte viac „zhust-
li“? To naše deti majú deti…

Redakcia PN
foto: PN

• v súčasnosti je v materských školách v Petržalke - v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti MČ - umiestnených 2 417 detí

• v šk. r. 2014/2015 nastúpi do petržalských materských škôl 
689 novoprijatých detí v šk. r. 2014/2015 nastúpi do petržal-
ských materských škôl 689 novoprijatých detí

• chýbajú kapacity pre vyše 400 detí
• pritom od roku 2010 zvýšila MČ Petržalka počet miest pre 

200 detí
• napr. vlani  vybudovala  dve elokované triedy v ZŠ Holíčska 

pre 48 detí a v MŠ Bzovícka triedu pre 12 detí 
• v súčasnosti je v Petržalke 19 materských škôl, v ktorých je 

prevádzkovaných 105 tried - z toho sú 2 špeciálne triedy pre 
12 detí s diagnózou autizmus (MŠ Iľjušinova), 1 špeciálna trie-
da pre 9 detí s ľahkým mentálnym postihom (MŠ Turnianska) 
a 1 trieda pre 21 detí s poruchami výživy (MŠ Piffl  ova

• MČ pripravuje ďalšie elokované triedy - v ZŠ Nobelovo nám. 
pre MŠ  Röntgenova 16 a v ZŠ Budatínska pre MŠ Strečnian-
ska 2; tieto triedy musia spĺňať iné parametre ako triedy zá-
kladnej školy, preto je nevyhnutné ich prebudovať a vhod-
ne zariadiť

Čo koľko stojí

• MČ ročne má v rozpočte na rok 2014 na prevádzku 19 ma-
terských škôl v Petržalke celkovo 4 504 406 €

• na jedno dieťa v MŠ prispieva obec sumou 1 821  € 
• mzdové náklady pedagógov a ostatných pracovníkov za-

bezpečujúcich prevádzku materských škôl predstavujú roč-
ne 3 740 265 €

Fakty o materských školách
MŠ Bohrova 1 – počet detí do 3 rokov - 4, celkom 95
MŠ Bradáčova 4 – počet detí do 3 rokov - 4, celkom 97
MŠ Bulíkova 25 – počet detí do 3 rokov - 4, celkom 95
MŠ Bzovícka 6 – počet detí do 3 rokov - 6, celkom 135
MŠ Gessayova 31 – počet detí do 3 rokov - 4, celkom 97
MŠ Haanova 9 – počet detí do 3 rokov - 4, celkom 95
MŠ Holíčska 30 – počet detí do 3 rokov - 7, celkom 158
MŠ Iľjušinova 1 – počet detí do 3 rokov - 8, celkom 156
MŠ Jankolova 8 – počet detí do 3 rokov - 4, celkom 95.
MŠ Lachova 31 – počet detí do 3 rokov - 4, celkom 95.
MŠ Lietavská 1 – počet detí do 3 rokov - 7, celkom 166
MŠ Macharova 1– počet detí do 3 rokov - 5, celkom 116
MŠ Pi�  ova 10 – počet detí do 3 rokov - 7, celkom 159
MŠ Röntgenova 16 – počet detí do 3 rokov - 7, celkom 162
MŠ Rovniankova 8 – počet detí do 3 rokov - 4, celkom 96
MŠ Strečnianska 2 – počet detí do 3 rokov - 7, celkom 169
MŠ Ševčenkova 35 – počet detí do 3 rokov - 8, celkom 183
MŠ Šustekova 33 – počet detí do 3 rokov - 4, celkom 96
MŠ Turnianska 6 – počet detí do 3 rokov - 7, celkom 152

Špeciálne triedy: 
MŠ Iľjušinova – 2 triedy autisti – 12 detí 
MŠ Turnianska – 1 trieda ľahké mentálne postihnutie – 9 detí
MŠ Piffl  ova – 1 trieda poruchy výživy – 21 detí

Petržalské materské školy

Materská škola Rovniankova 8 - dnes. 
Fotografia z toho istého miesta.  
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Kalamita a jej následky

S P O L O Č N O S Ť

Ukazuje fotografi e domu, 
kde žila jeho rodina. Už 

nestojí. Rovnako ani budova 
bývalej liečebne. Po zániku 
železitého prameňa sa zme-
nila na hotel, dnes vidno len 
jej základy. „Dole bol výčap 
a tanečná sála, ktorá ožíva-
la každú sobotu. V lete sme 
vonku opekali slaninku. A 
keď prišiel dážď, skryli sme 
sa do letného pavilónu. Na 
jeho mieste neskôr postavili 
Rotundu, ktorá ho pôdory-
som tak trochu pripomína,“ 
pokračuje dnešný Petržalčan. 
Trápi ho spustnutý areál. So 
žiaľom sleduje jeho úpadok 
najmä v posledných dvoch-
troch rokoch. „Ako môže 
mesto zanedbať taký klenot? 
Vízia jeho zmeny, o ktorej 
som kdesi čítal, nepripadá do 
úvahy! Nie je tu kanalizácia! 
Keby sa sem potiahla, vyrást-
li by tu paláce, čo nesmieme 
dopustiť. Železná studnička 
si musí zachovať prírodný 
charakter!“ zdôrazňuje s tým, 
že prípadné nové stavby by 
tu malo realizovať výlučne 
mesto, aby nad územím ne-
stratilo kontrolu.
Už dávnejšie Mestské lesy 
Bratislava obnovili a zmoder-
nizovali areály na Partizán-
skej lúke a Kačíne. Na Želez-
nú studničku nedošlo. „Viem 
len toľko, že nájomca Rotun-
dy neplatil mestu niekoľko 
rokov nájomné, preto musel 
odísť. Budúcnosť lokality má 
v rukách hlavné mesto ako 
vlastník pozemkov,“ prezradil 
riaditeľ Mestských lesov Ing. 
Vladimír Kutka. 
Magistrát skutočne vlani 
uskutočnil súťaž, cieľom kto-
rej bola celková úprava tohto 
územia. Či to znamená re-
konštrukciu jestvujúcich ob-
jektov, alebo ich zrúcanie a 
postavenie nových je na ňom. 
„Prihlásil sa jeden záujem-

Vydrickej doliny to zname-
ná ďalšie čakanie. Budú im 
musieť stačiť sľuby, ktorých 
si v predvolebnom období 
vypočujú určite neúrekom. 
V novembri si totiž budeme 

vyberať niektorého spome-
dzi uchádzačov o kreslo pri-
mátora na ďalšie štyri roky.

Alena Kopřivová
foto: autorka (2), Vydava-

teľstvo PT A. Marenčina (1) 

Ferdinandove 
kúpele
Pomenovanie Železnej stud-
ničky v údolí potoka Vydrica 
súvisí podľa viacerých historic-
kých zdrojov so železitým pra-
meňom objaveným začiatkom 
19. storočia. Ako vo svojej útlej 
knižke uviedol  Karl Benyovszky, 
bratislavský rodák a v 30. ro-
koch 20. storočia veľký popu-
larizátor a obdivovateľ mesta, 
„voda z prameňa je priezrač-
ná, bez farby a zápachu, len 
má trocha trpkastú príchuť, 
a keď dlhšie stojí, zanecháva 
v nádobe hnedú vločkovitú 
usadeninu“. Jej pitie vraj bla-
hodarne pôsobilo na zdravot-
ný stav ľudí „trpiacich bledos-
ťou a slabosťou“. 

V roku 1821 o prameň pre-
javil záujem stolársky majster, 
mešťan Johann Tonner. Ma-
gistrát mu prenajal pozemok, 
na ktorom následne z dreva 
vybudoval tri izbičky a šty-
ri kúpacie kabíny. Miesto si 
rýchlo získalo popularitu, a tak 
predstavitelia mesta Prešporok 
uvažovali o tom, či by nebolo 
výhodné pre mesto postaviť 
tu kúpeľný dom, prípadne tým 
niekoho poveriť. Zo záujemcov 
napokon vybrali mešťana, hos-
tinského Jozefa Bergameny-
ho. Mestská rada jeho žiadosť 
v septembri 1826 odobrila 
s tým, že za novovybudovanú 
kúpeľnú budovu nebude pýtať 
tridsať rokov dane. Po uplynutí 
tohto obdobia ju však Berga-
meny prevedie do majetku 
mesta. Tak sa aj stalo. Ferdi-
nandove kúpele pomenova-
né po cisárovi Ferdinandovi 
V. boli otvorené 22. júna 1828. 
Spočiatku k nim premávali 
v pravidelných intervaloch 
� akre od Suchého mýta, v ro-
koch 1909 - 1915 už hostia za-
čali využívať prvú trolejbusovú 
linku v meste.

Stavebná činnosť a úprava 
toku Vydrice narušili režim tu-
najších spodných vôd a liečivé 
pramene postupne zanikli. Kú-
pele boli prebudované na ho-
tel a Železná studnička sa stala 
obľúbeným výletným miestom 
obyvateľov neďalekého Pre-
šporka.

Alena Kopřivová

„Železná studnička je moja srdcová záležitosť. Býval som v jej tesnej blízkosti 
od roku 1949 do roku 1985, keď sme sa presťahovali do Petržalky. S manželkou 
sa sem stále radi vraciame. Nielen s rybárskym prútom, ale najmä kvôli spo-
mienkam na detstvo a mladosť,“ vyznal sa Igor Fekiač.  

Trestuhodne zanedbaný klenot v bratislavskom lesoparku

Železná studnička spiacou krásavicou

Areál Železnej studničky zo začiatku 20. storočia – 
vpravo liečebný dom, vzadu letný pavilón.

Návštevníci Železnej studničky dnes nájdu 
občerstvenie v drevenom stánku.

Rotunda prichýlila turistov 
v chladnejšom počasí.

  Z histórie 

 vyznal sa Igor Fekiač.  

Areál Železnej studničky zo začiatku 20. storočia – 

ca, no nesplnil pod-
mienky,“ informovala 
viceprimátorka Petra 
Nagyová-Džerengo-
vá. V júni t. r. má byť 
opäť vyhlásená verej-
ná obchodná súťaž a 
ak by po jej úspešnom 
ukončení všetko be-
žalo na plné obrátky, 
v lete roku 2015 by sa 
Bratislavčania mohli 
dočkať obnovy Želez-
nej studničky. „Prosila 
som pána primátora, 
aby posúril práce na 

oddelení nájmov, keďže ide o 
jeho prioritu,“ doplnila. Zrej-
me sa tak nestalo aj kvôli ne-
dávnemu odvolaniu šéfa tohto 
oddelenia pre podozrenie z 
machinácií. Pre milovníkov 

Vraj priorita
Vyhodili by ste staré topánky, ak nemáte 
na nové? Asi ťažko. Presne to však urobil 
magistrát so svojimi občerstvovacími zaria-
deniami na Železnej studničke: zatvoril ich 
skôr, ako našiel adekvátnu náhradu. Za tú 
určite nemožno považovať jediný (!) dreve-
ný montovaný stánok, ktorý tu bezkonku-
renčne funguje druhú sezónu. Jeho ponuka 
a ceny totiž nemusia vyhovovať každému. 
Lákavé nie je ani čakanie v radoch, ktorým 
sa návštevníci tejto lokality nevyhli ani po-
čas prevádzky Rotundy a ďalšieho stánku 

  Poznámka
stojaceho na základoch niekdajšieho lie-
čebného domu. Kto rozhodol o ich zatvo-
rení, buď na „železnej“ nebol a netuší, koľko 
Bratislavčanov sem chodí. Alebo si povedal, 
že ak si sem ľudia mohli v ruksakoch nosiť 
nápoje a čosi pod zub pred vyše 20 rokmi, 
môžu to spraviť znovu. Doba však pokročila 
a nároky tiež. 
Vraj je Železná studienka prioritou súčasné-
ho a opäť kandidujúceho primátora. Ak to 
tak naozaj je, potom si treba položiť otázku, 
v akom stave sú veci, ktoré k prioritám ne-
patria. Lebo za Železnú studničku by sa mal 
naozaj hanbiť.                                              (ak)
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  Z histórie 

Netreba mimoriadne rozpamätanie sa, čo to bol za cirkus pred šiestimi rokmi. Petr-
žalský Bytový podnik, ktorého zakladateľom bola metská časť, sa zmenil z príspevko-
vej organizácie na podnikateľskú eseročku. Súkromné správcovské spoločnosti zacítili 
príležitosť a doslova sa vrhli na jeho podstatu -  130 bytových domov s 9-tisíc bytmi. 

Zatracovaný sa stal lídrom?

povinnosť, bola z toho aj hustá 
mediálna atmosféra, až sa na-
pokon starosta Milan Ftáčnik 
rozhodol: Stačilo, za tie hnevy 
to nestojí, vyúčtovanie urobí 
„nový“ Bytový podnik Petržal-
ka. Stalo sa, pravý breh Dunaja 
sa upokojil. 

Ak dnes, okom - odhadom 
je Petržalka obnovená asi tak 
pol na pol, potom Bytový pod-
nik Petržalka, s. r. o., v nej ťahá, 
a to je tá najväčšia satisfakcia, 
za dlhší koniec. V súčasnos-
ti vykonáva správu v 67 by-
tových domoch (4 a pol tisíca 
bytov), z nich je 53 zateple-
ných, obnovených. Čo je až 
80 percent ním spravovaného 
bytového fondu. Zrejme s ta-
kým pomerom nového a sta-
rého sa v Petržalke môže po-
chváliť sotva ktorý správca. 
Ibaže aj tých zvyšných 14, ne-
zateplených, už prešlo čiastoč-
nou obnovou, napr. rekon-
štrukciou strechy, výmenou 
schodiskových presklených 

Nastal panelákový „pol-
čas“ rozpadu. Žiadna 

premena rádioaktívneho prv-
ku, len obyčajné lanárenie 
a ťahanie medových motú-
zov pod nos vlastníkom, tak-
že Bytový podnik Petržalka sa 
scvrkol na polovicu - zostalo 
mu ani nie 70 bytových do-
mov so 4 a pol tisíca bytmi, 
v nich aj tých 750 obecných, 
nájomných. Čo bolo lukratív-
nejšie, v zmysle disciplíny pla-
tičov, ale aj ich technického 
stavu objektov, bolo „odídené“ 
k iným správcom. A potom ten 
pamätný cirkus, písal sa rok 
2008. „Novosprávcovia“ od-
mietali urobiť vyúčtovanie za 
rok 2007 - použitie fondu pre-
vádzky, údržby a opráv, úhrad 
za plnenia rozúčtované na jed-
notlivé byty a nebytové pries-
tory v dome. Nečudo. Je to 
prácna robota. A nie je ani lac-
ná. Skráťme to: paragrafom 
nejaké mesiace jedna i druhá 
strana vykrúcali krky - čia je to 

stien, modernizáciou výťahov 
a pod. Idú ďalej, 5 z nich má 
už právoplatné stavebné po-
volenie na zateplenie a ďalších 
6 si v tomto roku podalo žia-
dosť na ŠFRB o úver na obnovu 
a modernizáciu domu. Takže 
o rok, o dva… 

Kde hľadať zmenu, trend, 
úspech zatracovaného Bytové-
ho podniku Petržalka? To ne-
znejú fanfáry, to sú fakty. Pred 
štyrmi rokmi prišiel do ese-
ročky Ing. Daniel Šavel. Fir-
ma bola, pokiaľ išlo o obnovu 
panelákov, na chvoste. Počet 
zateplených domov sa dal spo-
čítať na dvoch rukách. Nový 
a mladý riaditeľ si zostavil tím 
15 - 17 ľudí. Odborne zdat-
ných, profesionálne spoľahli-
vých. Výsledok je dnes známy. 

„Do roku 2011 sme na ob-
novu domov využívali prevaž-
ne komerčné úvery a v prípa-
doch, kde to bolo možné, sa 
tieto kombinovali s dotáciou 
štátu na odstránenie systé-
mových porúch. Štátom doto-
vaných máme 9 bytových do-
mov, 30 čerpá komerčný úver,“ 
sumarizuje riaditeľ správcov-
skej spoločnosti Daniel Šavel. 
„Od roku 2011 sme však za-
čali intenzívnejšie využívať 
prostriedky ŠFRB. V súčas-

nosti máme 18 takto fi nanco-
vaných bytových domov, ďal-
ších 6 si podalo žiadosť. Na 
tento spôsob fi nancovania, vý-
hodou ktorého je nulová alebo 
nízka úroková sadzba, už nie 
je potrebné čerpať ďalší úver, 
napr. komerčný, ale zvyšných 
20 - 25 percent nákladov si do-
kážu domy prefi nancovať z pro-
striedkov našetrených vo 
FPÚO. Aj tak sa môže stať, 
že bytový dom nedokáže spl-
niť podmienky ŠFRB, resp. 
nespĺňa podmienky štátnej 
dotácie na odstránenie sys-
témových porúch, vtedy spo-
lupracujeme s komerčnými 
bankami a snažíme sa obno-
vu prefi nancovať z prostried-
kov programu SLOVSEFF ale-
bo CEB. Z týchto prostriedkov 
sme obnovili 4 bytové domy.“

Trend je známy, a nie je len 
petržalský. Obnova už nie je 
iba zateplenie, odstránenie 
systémových porúch. Prostri-
edky ŠFRB je vhodné kom-
binovať aj s rekonštrukciou 
rozvodov ZTI (zdravotech-
nická inštalácia) a výmenou, 
resp. modernizáciou výťahov. 
Správca BPP nie je iba organi-
zátorom a koordinátorom čin-
ností rôznych dodávateľských 
služieb, ale bytovým domom 

poskytuje kompletný servis sú-
visiaci s obnovou - od spraco-
vania súťažných podmienok 
na výber projektanta a násled-
ne zhotoviteľa, v spolupráci 
s vlast-níkmi prípravu, organi-
záciu a vyhodnotenie jednot-
livých výberových konaní, cez 
vybavenie stavebného povole-
nia, podanie žiadosti na ŠFRB, 
ministerstvo dopravy a výstav-
by, či iný druh fi nancovania až 
po zabezpečenie právoplatné-
ho kolaudačného rozhodnu-
tia a kompletnú technicko-ad-
ministratívnu agendu spojenú 
s procesmi obnovy bytového 
domu. 

„Projekt sa spracováva na 
základe stavebnej sústavy do-
mu, požiadaviek vlastníkov 
a fi nančných možností bytové-
ho domu pri osobných stretnu-
tiach a obhliadkach s projek-
tantom priamo v konkrétnom 
bytovom dome. Odlišnosti sa 
týkajú prevažne spôsobu obno-
vy lodžií a interiérov bytových 
domov. Problémom bývajú ne-
systémové prestavby a zaskle-
nia lodžií, kde vlastník bytu 
odmieta realizovať akékoľvek 
práce dohodnuté a schválené na 
schôdzi vlastníkov v rámci ob-
novy a zateplenia domu. Často 
sa stretávame s neochotou pri 
spolupráci na obnove bytových 
domov medzi vlastníkmi bytov 
a vlastníkmi nebytových pries-
torov,“ detailizuje, aj keď nie 
s príjemným záverom, tak po-
dobným vari všetkým panelá-
kom, šéf Bytového podniku Pe-
tržalka Daniel Šavel.

Rudolf Gallo
foto: autor 
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rybár, poľovník či turista, nie 
hrmotne, nastálo a spôsobom 
škodcu, ničiteľa.  To druhé oči 
vidia, snímky o tom svedčia. 
Zostávajúcich 86 hausbótov sa 
k brehom časom tiež pripevní, 
vlastne už pripevňuje, „bitvu-
je“. Materiálom naložené ná-
kladiaky ničia hrádzu a poľné 
cesty, v tichom lese revú píly, 
padajú stromy, bagrujú zem, 
holia brehy, navážajú štrk, lejú 
betón - a z pôvodných hniez-

A bude ešte väčšia. K bre-
hom ramena sa zatiaľ 

pricapilo 140 z celkových 
226 plávajúcich zariadení, 
ktoré vodo-štátne fi rmy po-
volili súkromným osobám. 
Aj napriek tomu, že je to zá-
plavové územie Dunaja, že je 
to chránené územie lužných 
lesov, vzácny biotop a domov 
vzácneho vtáctva. Tam by mal 
človek vstupovať ako do chrá-
mu, iba občas, aj to len ako 

Pohľad z hrádze na nevkusné „plávajúce“ stavby, ktoré zošklivili brehy zákonom 
chráneného, ale človekom nerešpektovaného Jarovského ramena, môže vnuknúť 
úvahu, že práve tento gýč na vode môže evokovať známe havlovské „králikárne“ 
- a nie petržalské paneláky. Lebo je tu už riadna hausbótová tlačenica.  

Bulvár občas prinesie klebetu, 
na aký hausbót ktorý minister, 
politik zavítal na kus reči, na 
pohárik, na ktorom hausbóte 
kedy horelo, alebo ktorý sa pri 
zvýšenej hladine Dunaja už 
potápa. Pokračuje to vášnivou 
debatou na sociálnych sieťach. 
Jedných, že by mala Dunaj za-
valiť tisícročná voda a zmiesť 
tak novodobé Hausbótovo, 
lebo už nik okrem živelnej po-
hromy si s ním neporadí, taký 
je to komplot moci, bohatstva, 
bezočivosti a bezohľadnosti, v 
ktorom vtáci hynú a gorily sa 
rozmnožujú. A názory dru-

hých, dotknutých? Nuž, že 
hausbót je hit, najnovší dôkaz 
ako sa odlíšiť od plebsu, byť 
iným a „in“, symbol schopnos-
ti, šikovnosti, úspešnosti jed-
notlivca, všetko ostatné je len 
obyčajná závisť neschopných, 
neúspešných a lenivých. Je to 
právo výberu, kto kam chce 
patriť. Či byť lahodnou smo-
tánkou alebo kyslým cmarom. 
Veru, až takých sprostostí sa 
možno dočítať. 

Čáry-máry s hektárikmi
Petržalsko-jarovsko-rusov-

sko-čunovské chotáre majú 
vôňu lákavého pižma, ktorému 
isté kategórie „vraj podnikate-
ľov“ len ťažko odolávajú. Ne-
čudo. Po páde železnej opony 
európski developeri označili 
trojuholník Bratislava - Viedeň 
- Györ za najperspektívnejšie 
územie v Európe. Dobre čítate, 
nie v strednej, v celej Európe. 
Kto by potom nechcel nejaký 

dísk vyháňajú kolónie chráne-
ného vtáctva. 

Starosta Jaroviec, v katastri 
ktorých sa takto vyčíňa, po 
ixtý raz na otázky novinárov 
odpovedá stručne: „Stavby na 
brehoch a iné terénne úpravy 
sú vykonávané bez súhlasu 
mestskej časti, sú to nelegálne 
stavby…“ 

 Dnešný pohľad je už pohľa-
dom minulým. Každým dňom 
sa príroda rabuje a kšeft raduje. 
Právo, zákony sú tak od začiat-
ku až do konca, kým sa dielo 
skazy nedokoná - privilegova-
ným a vyvoleným na smiech. 

Jarovské rameno – budúca stoka?
ti, šikovnosti, úspešnosti jed-
notlivca, všetko ostatné je len 
obyčajná závisť neschopných, 
neúspešných a lenivých. Je to 
právo výberu, kto kam chce 
patriť. Či byť lahodnou smo-

3

Veľký Zemník – 48-hektárové odstavené rameno, zatiaľ 
pokojné, tiché a neporušené.
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známy štátny podnik 300 ha 
pozemkov na 99 rokov, za vraj 
výhodnú cenu, „až“ 50 halie-
rov za štvorcový meter. Ešteže 
prišiel iný minister a  zmluvu 
prikázal zrušiť. Poškodená fi r-

cii sme už takú ponuku našli. 
Presnejšie, možno ju nájsť na 
internete. V galérii jednej fi r-
my, v štúdiách a projektoch ako 
hausbóty pre - zátoku Zemník, 
Bratislava. A už to nie sú iba 
rôzne modely vskutku luxus-
ných stavieb na vode, ale aj 
k mólam s prikotvenými  jach-
tami, člnmi. Teda, vyšší level, 
tak - nadsmotánkovo. Ako sa 
to hovorí? Všetko začne vtedy, 
keď začne prvý… a  príprava na 
Veľký Zemník už je…

Redakcia PN
foto: Miro Košírer, archív PN

ma však mala vznešený cieľ: v 
záplavovej oblasti vybudovať 
športovo-rekreačný areál pre 
verejnosť, nuž sa začala domá-
hať súdnou cestou vyplatenia 
spôsobenej ujmy 100 milió-
nov eur! Správa tlačovej agen-
túry spred roka a pol však uvá-
dza, že fi rma sa už o platnosť 
zmluvy nebude súdiť. Zatiaľ je 
ticho... Zdanlivé. Bol totiž aj 
iný pokus. Vymeniť štátnych 
15 ha lesných porastov oko-
lo obľúbeného Rusovského 
jazera za súkromných 23 ha 
rovnakého lesného porastu, 
ibaže v okrese Lučenec. Niečo 
na spôsob 25 ha chráneného 
Pečnianskeho lesa za obyčajný 
les v Šiatorskej Bukovinke, kde 
inde, ako zasa v Lučeneckom 
okrese... Keďže predaj a pri-
vatizovanie lesného pôdneho 
fondu vo vlastníctve štátu nie 
sú prípustné, obľúbenou špe-
cialitou niektorých štátnych 
úradníkov sa stali výmeny, 
zámeny a iné lotroviny. To už 
však prišli pred ministerstvo 
životného prostredia domáci 
Rusovčania, spriaznení ochra-
nári, ekológovia. Ich vzdor a 
petícia s vyše 2-tisíc podpismi 
les a Rusovské jazero zachrá-
nili. Tiež zatiaľ...

Ohrozený už aj 
Veľký Zemník?

Vráťme sa k hausbótom. Je 
totiž obava, že ich okupáciou 
Jarovského ramena sa v tejto 
lokalite nič nekončí. Či to nie 
je v skutočnosti len „štichpró-
ba“, koľko sa bude dať kde, voči 
komu a koľko dovoliť. Totiž, v 
susedstve Jarovského ramena 
je ďalší vzácny poklad: vodná 
plocha odstaveného ramena 
Dunaja - Veľký Zemník. Pô-
vodne vybudovaný ako veslár-

ten hektárik, árik, ba aj štvorco-
výmetrík štvorcový, ktorý sa raz 
bude dať rádovo skapitalizovať?

Nuž, boli pred niekoľkými 
rokmi kadejaké pokusy. Naj-
skôr neznámej fi rme prenajal 

ska dráha, dnes ako 48 ha lovný 
revír s kapitálnymi exemplármi 
kaprov. Nedotknuté brehy, pa-
nenská príroda, pokoj zveri, 
vtákom. Do tretice - zatiaľ - raj 
aj pre rybárov nielen z brehu, 
ale s povolením aj z člna. Ibaže 
dokedy. Keď sme sa obrátili na 
vodohospodárske fi rmy, ktoré 
majú čo povedať do povolenia 
hausbótov, či ani náhodou ne-
dostali žiadosť na umiestnenie 
plávajúceho zariadenia - haus-
bótu na brehoch Veľkého Zem-
níka, dostali sme odpoveď, že 
nie. Vraj prečo. Lebo v redak-

Spýtali sme sa

Tá istá muzika 

reagovali iba čiastočne. Jeden 
z nich nereagoval vôbec ani 
na štátny stavebný dohľad, 
jeden sa vyjadril, že v čase 
jeho príchodu už nepovolená 
stavba existovala a že on ju 
iba čiastočne doplnil, dvaja 
potvrdili vlastníctvo nepovo-
lených stavieb a z toho jeden 
vlastník/užívateľ aj požiadal o 
dodatočné povolenie vonkaj-
šieho osvetlenia. Ďalší postup 
bude stavebný úrad koordi-
novať s vlastníkom pozemku, 
čiže s podnikom Vodohospo-
dárska výstavba.

 V prípade povolenia elek-
trickej prípojky väčšina z 18 
užívateľov požiadala o predĺ-
ženie termínu na doloženie 
potrebných podkladov. Ide 
napr. o vyjadrenia orgánov 
životného prostredia, Sloven-
ského vodohospodárskeho 
podniku, Vodohospodárskej 
výstavby a pod., čo stavebný 
úrad akceptoval, pretože je 
časovo veľmi náročné získať 
všetky požadované podklady. 
Pokiaľ ide o 4 prípady nepo-
volených stavieb, ich vlastní-
ci/užívatelia do 15. apríla 2014 

Do polovice apríla malo Stavebnému úradu Rusovce pred-
ložiť 18 stavebníkov doklady, ktoré súvisia so stavbou ich 
hausbótov v Jarovskom ramene. V rámci stavebného do-
hľadu úrad zistil, že nemajú povolenia na prípojku elektri-
ny, v štyroch prípadoch konštatoval aj nepovolené stavby, 
ktoré si vyžadujú jeho povolenia, ako sú prístrešky na autá, 
prístrešky s pevne zabudovanými grilmi, dlažby a i. Splnili 
si stavebníci stavebným úradom uložené povinnosti? 

prednostky Miestneho úradu Bratislava - Rusovce 
Oľgy Gáfrikovej 

Hausbóty alebo aj králikárne na vode.

Hrádza, brehy a skaza - takto sa „budujú“ hausbóty.
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8.05. | 19:00 | 10 €/6 € študenti           
OOOPS WORKSHOP!!!
divadelné predstavenie okorenené skvelou pôvodnou 
hudbou výborných hudobníkov
účinkujú: SVAŤO MALACHOVSKÝ, RENÉ ŠTÚR

11. a 18.05. | 10:00 | 2 €                          
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
detské divadelné predstavenia s možnosťou
tvorby leporela na danú rozprávku

13.05. | 15:00 | 2 €
NESTARNÚCE MELÓDIE
tanečno–zábavné podujatie 

16.05. | 19:00 | 8 €                                                            
KRÁSA POD POĽANOU ZRODENÁ
reprezentačný program folklórneho súboru 
PODPOĽANEC z Detvy
réžia: R. Malatinec, J. Matuška

17.05. | 19:00 | 8 €                                
LÚČKA  A HOSŤ
vystúpenie detského folklórneho súboru z Bratislavy a 
folklórneho súboru VÁH z Liptovského Mikuláša
Po programe posedenie s občerstvením.

22.05. | 19:00 | 8 €/9 €*                                               
VEJE VETRÍK
účinkujú: ZLATÉ HUSLE a spevácky zbor LÚČNICA

23.05. | 19:00 | 8 €/10 €*                      
EKONÓM
reprezentačný program folklórneho súboru 
z Bratislavy. Po programe posedenie s občerstvením.
realizované s podporou Nadácie Vladimíra  Bajana a rektora EU 
v Bratislave Rudolfa Siváka

30.05. | 19:00 | 10 €                                                         
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
predstavujeme vám obec 
TRENČIANSKE STANKOVCE
účinkujú: folklórny súbor ROZVADŽAN 
vedúci súboru V. Sedláček
Na záver programu bude spoločenské posedenie pri 
ľudovej hudbe a občerstvení domácimi špecialitami.
Realizované s podporou Nadácie Vladimíra Bajana, 
Ministerstva kultúry SR a Bratislavského samosprávneho kraja

15.05. | 19:00 | 10 €                              
PÁLENČÁREŇ TOUR
JONATHAN MANESS (USA)
folkovo-bluegrassový večer 

20.05. | 19:00 | 9 €/10 €*                                             
BANDA � hraBANDA
koncert slovenskej world music skupiny v rámci 
cyklu KEBY VŠETKY BANDY SVETA, spojený s krstom 
nového albumu s názvom hraBanda 
hostia: gajdoš JURAJ DUFEK, perkusionista ROMAN 
KOZÁK, spevácka skupina TRNKI a tanečná skupina 
CREDANCE. Krstný otec: ANDREJ ŠEBAN

4.,11.,18. a 25.05. | 15:00 | 2 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečno-zábavné popoludnie

4.05. | 19:00 | 3,50 €/5 €*                                            
35 ROKOV PREŠPORKU
Koncert k výročiu vzniku folkovej skupiny
hostia:
OBČASNÁ VOJENSKÁ SKUPINA LETOKRUH
KOLÁČ (ČR, Prachatice)
JURAJ MICHALKO � BÁSNIK XXL

6.05. | 19:00 | 4 €
PETER A LUCIA
Divadlo AGAPÉ 
Inscenácia slávnej románovej predlohy R. Rollanda 
v réžii M. Žáka a I.Žákovej

5.,19.05. | 17:30 | 2 €  + materiál    
ŠIKOVNÁ MAMA
inšpiratívne tvorivé dielne

18.05. | 17:00 | 3 €/2 € ZŤP, študenti, dôchodcovia 

MOMENTUM MUSICUM                                                
cyklus komorných koncertov
Krásne melódie
účinkujú študenti a pedagógovia Konzervatória Bratislava

VÝSTAVY

16.05. - 10.06. | vstup voľný
MLADÝ EXPRESIONISTA / SEN VO VNÚTRI SNA 
výstava najlepších prác z Medzinárodnej výtvarnej 
súťaže pre deti, mládež a dospelých
vernisáž s programom: 15. 5. o 18:00                           
výstava je autorským projektom SZUŠ ART PEGAS

Kultúrne zariadenia 
Petrzalky
VÝBER PODUJATÍ - MÁJ 2O14

CC CENTRUM
Jiráskova 3 
tel.: 63 824 390, ccc@kzp.sk

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava 
tel.: 68 299 200, kzp@kzp.sk

DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ  
Rovniankova 3 
tel.: 68 299 217/219, dkzh@kzp.sk

DOM KULTÚRY LÚKY
Vígľašská 1 

tel.: 63 835 404/400, dkl@kzp.sk

DOM KULTÚRY
ZRKADLOVý HáJ

DOM KULTÚRY
LÚKY

CC 
CENTRUM

Klub
ZA ZRKADLOM 

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM 
premietanie nedeľa, pondelok, streda o 20:05
program na www.kzp.sk

PODUJATIA PRE DETI, MLÁDEŽ A SENIOROV, TVORIVÉ DIELNE, KURZY, KRÚŽKY A KLUBOVÁ ČINNOSŤ � VIAC NA WWW.KZP.SK

Zriaďovateľom 
Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

 

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

30.05. | 14:00 – 18:00 | 
exteriér pred CC Centrom 
DEŇ DETÍ
zábavno-tvorivé popoludnie
vstup voľný

VSTUPENKY

*   Vstupenky:  predpredaj / v deň podujatia
Vstupenky si zakúpite v pokladniach KZP 
alebo na 

7. 06. 2014 | od 9:00 | DK Lúky
SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA 
AMATÉRSKYCH HUDOBNÝCH SKUPÍN 

Víťaz súťaže vystúpi v galaprograme 
DNÍ PETRŽALKY 14. JÚNA 2014
Prihlášky: do 2.06.2014 /info.www.kzp.sk

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

POKLADŇA DK ZRKADLOVÝ HÁJ
PO-PIA 10:00-21:00 
SO, NE hodinu pred podujatím
t: 68 299 225, vstupenkydkzh@kzp.sk

9.,16.,23.,30.05. | 19:00 | 3 €
MUSIC CLUB
vystúpenia amatérskych skupín 

10.05. | 19:00 | 5 €                                                                      
BELLY DANCE DAY HAFLA
večer plný orientálnych tancov pri príležitosti 
Svetového dňa tanca

22.05. | 18:30 | 3 €/rodič + dieťa 5 €
BUBNOVAČKA ORCHESTRA
spoločná zábava pri spoločnom bubnovaní 
a hraní na rôzne rytmické nástroje

24.05. | 19:00 | 6 €                                                             
3x7 
Divadlo DADABOJA
úspešná dekadentná sci-fi komédia 

28.05. | 19:00 | 2 €                                                                         
CESTOVATEĽSKÝ KLUB – KAMBODŽA 
ŽIVOT, HUDBA, KOMUNITA
Prezentácia fotografií s prednáškou T. Gútha 
a P. Pelíč spojená s mini-hudobným workshopom

31.05. | 18:00 | 4 €/6 €*                                                         
HUDBA SVETA
Festival svetovej hudby...
JIMMY SITAR, BARDIA SHEIKHOLESLAMI SETAR (Iran)
EL MORO, FOOLPROOF RIDDIMS, MAOK & ENIESA
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ný. A keby ma bol videl otec, že 
hovorím s dospelým s rukou 
vo vrecku, tak by ma možno aj 
potrestal, hoci to nerobil. Keď 
nastúpili do autobusu dospe-
lí, všetci sme stáli, kým si oni 
nesadli. Nikto z detí sa neopo-
vážil sadnúť si skôr, lebo keby 
sme to spravili, žalovali by na 
nás rodičom: Celé mesto nás 
vychovávalo. Nielen rodičia a 
učitelia. Mladí sa učia, ale nie 
sú vychovávaní. Zlyháva kul-
túra a obávam sa, že to nakazí 
všetky oblasti života.

Viem, že za kardinálny pro-
blém dneška považuješ zly-
hávanie kultúry. Nerieši teda 
všetko trh?

Trh je dobrý sluha, ale zlý 
pán. Dokonca niet horšieho 
pána. Dnes sa žartuje – keď 
už kradneš, ukradni aspoň mi- 
lión, lebo inak budeš sedieť. 
Ten vtip nevznikol náhodou, 
bohužiaľ. Rozdiely, ktoré vzni-
kajú, sú príliš veľké a majú ne-
gatívny vplyv. Dnes je jedinou 
výrobnou silou ľudský duch. 
Musí byť vzdelaný, ale aj kul-
tivovaný, inak nebudeme mať 

nijaký vzťah k inému člove-
ku. Budeme myslieť len na to, 
čo si kúpiť, ako sa mať, bude-
me sa báť o seba. Lebo kru-
tých, bezohľadných činov pri-
búda. Nemôžeme byť všetci 
lekárnikmi, učiteľmi či vojak-
mi. Každá profesia a každý člo-
vek sú dôležití. Naozaj nie je 
jedno, ako žijú ľudia. Trápi ma, 
keď vidím hoci aj bezdomovca 
spať pod plachtou za zimy, aj ak 
si za to trebárs môže sám. Akí 
sme, za to môže naša kultúra, a 
človek mi nemôže byť ľahostaj-
ný. Bez neho by som ani nepí-
sal. Nemal by som komu.

Môj debut sa volá Lastovičie 
hniezdo.
„A ty vieš, čo hovoria na Spi-
ši lastovičky, keď odlietajú do 
teplých krajín?“ pýtal sa ma 
Laco. A ja, Spišiačka, som ne-
vedela. „Ta dovidzeňa...“
A mne je dnes smutno, že mu 
už môžem povedať iba zbo-
hom. A ďakujem aj za tento 
rozhovor, rozprávali sme sa a 
nevedeli, že naposledy.

Gabriela Rothmayerová
foto: Ivan Dubovský

hučal vietor a lesom nad rod-
ným domom preleteli lesné ko-
ne.“ Opýtal som sa: „Mamička, 
ty si ich niekedy videla, tie les-
né kone?“ „Nie. Sú zelené ako 
les a otvorenými očami ich ne-
vidíš. Zavri oči, uvidíš ich,“ od-
vetila. Mamička bola vynikajú-
ca rozprávačka; príbehy, ktoré 
mi rozprávala, mi veľmi utkveli 
v pamäti. Musím sa priznať, že 
jej rozprávačskému talentu sa 
nevyrovnám.

Ako si dospel k svojmu vnú-
tornému pokoju, k tej svojej 
vyrovnanosti?

Náš otecko nás učil zásade, že 
pokrok je krok za krokom a nie 
prevrat za prevratom. Každý 
prevrat či už osobný, alebo spo-
ločenský, aj keď je nevyhnut-
ný, je úvod do veľkého zmät-
ku. Jednoducho, náš otec, inak 
štátny zamestnanec, ktorý nosil 
rovnošatu, dbal, aby sme sa ve-
deli ovládať. Napríklad nemal 
rád, keď sme gestikulovali ruka-
mi povyše pliec. Zakaždým nás 
chytil za ruku a povedal: „Mier-
nejšie. Až tak sa neprezrádzaj. 
Ovládaj sa.“ Hovorieval, že my, 
jeho deti, už nebudeme orať s 
volkami a kosiť trávu kosou. Že 
budeme najskôr pôsobiť na ve-
rejnosti, v štátnych službách, 
takže sa musíme naučiť aj tak 
trošku predstierať. Keď prídete 
za lekárom, nemôže vás pred-
sa prijať s poznámkou: „Daj-
te mi pokoj, pohádal som sa s 
manželkou, príďte zajtra.“ Musí 
vás ošetriť s tým najväčším zá-
ujmom. Takisto sa musí správať 
učiteľ a každý človek vo verej-
ných službách. To súkromné 
má riešiť len doma.

Ladislav Ballek, južan, kto-
rý všade kráčal nenáhlivo, 

ale nikde neprišiel neskoro.
Spisovateľ, ktorý do sloven-

skej literatúry vniesol mestskú 
noblesu a ľudovú vrúcnosť, do 
slovenskej kultúry zmysel pre 
porozumenie a účasť.

Ladislav Ballek bol muž 
vľúdny, jemný, zdvorilý, pretože 
bol múdry: z rodného domu si 
odniesol múdrosť, že ak chce-
te, aby vás naozaj bolo počuť, 
musíte hovoriť veľmi ticho. Iba 
vtedy čujný poslucháč zbystrí 
aj svoje vedomie, nie iba sluch. 
Vyberám z posledného rozho-
voru, ktorý som s ním viedla.

Rád spomínaš na svoje rodin-
né prostredie, dokážeš ho po-
dávať až s fotografickou pres-
nosťou...

Otec nás vychovával pre-
dovšetkým v duchu mestskej 
kultúry, tvrdiac – a dávam mu 
za pravdu – že ľudová kultúra 
je geniálna, ale na správu štátu 
už nestačí. Na tú už treba kul-
túru urbánnu: geniálna kultúra 
Šariša nemôže spravovať pries-
tor hoci Hontu alebo Horehro-
nia.

Krásne rozprávaš - aj v Južnej 
pošte - o svojej mamičke...

Otec pochádzal z Oravy, ma-
mička sa skôr orientovala na 
Spiš, na kultúru našich predkov, 
teda tých, ktorí prišli voľakedy 
dávno z Nemecka, a rozpráva-
la nám fascinujúce príbehy. O 
každom prameni, o každom 
kúsku lesa sa v Starej Vode, ke-
dysi nazývanej Altwasser, neja-
ký rozprával. Ako chlapca ma 
prekvapilo, keď povedala: „Za-

Tak by som nazvala stretnutia s človekom, 
ktorý vážil slová a ukladal ich do viet ako 
zlatník: opatrne, s citom. S človekom, 
ktorý pozorne sledoval život, jeho prúd. 
Ktorý mal rád kontinuitu, mal rád poria-
dok, mal rád krásu, mal rád pokojne 
plynúci čas, mal rád ľudí, mal rád harmó-
niu. Nadovšetko mal rád kultúru. Neraz 
som od neho počula: kultúra je v našom 
živote najdôležitejšia. 

Nikdy som ťa nevidela roz-
čúleného, už vôbec nie hrom- 
žiť na niekoho...

Vstupovať do dialógu áno, 
ale hádať sa nemá nijaký zmy-
sel. Lebo keď sa človek nahne-
vá, stráca zrak. Nevidí dobre. 
Je to zbytočná strata energie, 
vadiť sa s niekým o ničom. Tú 
duševnú energiu, ktorú človek 
má, má sústrediť na tvorbu, nie 
na nivočenie.

Na to treba asi veľmi pevnú 
výchovu – dospieť do takého 
štádia.

Obávam sa, že deti sa učia, 
ale nevychovávajú. Keď som 
zamladi chodieval na futbalo-
vý tréning, býval som na ulici, 
na začiatku ktorej stálo gym-
názium. Keď som sa obliekol 
do športového oblečenia, za-
znelo vždy od mamičky alebo 
od otecka: „Takto oblečený ne-
choď okolo gymnázia! Znevážil 
by si svojich profesorov, keby si 
ich v takomto odeve pozdra-
vil!“ Musel som ísť na futbalo-
vé ihrisko cez park a okrajom 
mesta. Okolo gymnázia som 
mohol prejsť len slušne obleče-

Na prvej vete záleží 

Historický okamih - prvý január 1993, zrod Slovenskej republiky. Poslanci NR SR Pe-
ter Weiss, Ladislav Ballek a autorka namiesto bujarých bratislavských osláv sadli do auta  
a položili kyticu ruží k pamätníku Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Bol to nápad spi-
sovateľa a vlastenca L. Balleka. V tichosti, bez publicity. Zato s jasným vedomím kontinuity, 
na ktorej Lacovi Ballekovi tak záležalo. 

K U LT Ú R A
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Azda nikoho netreba presvied-
čať, že vlastníctvo bytov a ne-

bytových priestorov v dome má 
svoje osobitosti, ktoré sa občas 
prejavujú vo forme nedorozumení 
medzi vlastníkmi bytov a nebyto-
vých priestorov (ďalej len „vlastník/
ci“) a správou domu pri riešení ma-
lých či väčších problémov. Mnohé 
z nich vznikajú z nedostatočnej 
znalosti podstatného princípu zá-
kona č.182/1993 Z. z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov  
v platnom znení (ďalej len „zákon“) 
a to, že vlastník bytu je aj podielo-
vým spoluvlastníkom spoločných 

častí, spoločných zariadení domu 
a príslušenstva domu. 

Vo svojom príspevku kladiete 
otázku, aký právny predpis hovorí 
o tom, čo v byte patrí vlastníkovi a 
čo je v podielovom spoluvlastníc-
tve. Pýtate sa, ako má vlastník ve-
dieť, čo musí zaplatiť pri opravách 
vo svojom byte a čo zaplatí správ-
ca z fondu prevádzky, údržby a 
opráv. Jedným z určujúcich pod-
kladov pre základné vymedzenie 
hraníc medzi spoločným a súk-
romným vlastníctvom v bytovom 
dome je § 2 ods. 5 zákona, ktorý 
definuje spoločné zariadeniami 

Čo je v dome moje a čo naše? 
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

domu. Podľa tohto ustanovenia 
sa na účely zákona rozumejú za-
riadenia, ktoré sú určené na spo-
ločné užívanie a slúžia výlučne 
tomuto domu, a to aj v prípade, 
ak sú umiestnené mimo domu. 
Takýmito zariadeniami sú najmä 
výťahy, práčovne a kotolne vrá-
tane technologického zariadenia, 
sušiarne, kočikárne, spoločné 
televízne antény, bleskozvody, 
komíny, vodovodné, teplonosné, 
kanalizačné, elektrické, telefónne 
a plynové prípojky. Ako vidíme, 
určujúcim kritériom spoločných 
zariadení domu je ich spoločné 

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné, alebo ako platené právne služby nie sú možné. 

Chcela by som vedieť, čo v stúpačke alebo šachte patrí správ-
covi bytového domu a za čo zodpovedá vlastník bytu. Pred 
časom ste odpovedali pánovi G. Gačkovi, že balkón nepatrí 
vlastníkovi bytu, ale je spoločný, teda patrí všetkým vlastní-
kom. Celkom som neporozumela ani tomu, ako ste prišli na 
to, že radiátor v byte si pri výmene za poškodený alebo ne-
vyhovujúci platí vlastník bytu. Ešte mám jednu otázku – na 
základe kontroly plynárov je potrebné v niektorých bytoch 
vymeniť ventilovú guľu a flexi hadicu. Podľa správcu si to 
majú vlastníci zaplatiť sami. Prečo to mám platiť z vlastné-
ho, keď mesačne prispievam do fondu údržby? Ďakujem za 
vysvetlenie.  Gabriela S. (gmail.com)

využívanie vlastníkmi v dome. 
V danom prípade zákonodarca 
stanovil, čo patrí do spoločného 
majetku všetkých vlastníkov. Iné 
zariadenia, absentujúce v citova-
nom ustanovení, nemožno pova-
žovať za veci v podielovom spo-
luvlastníctve všetkých vlastníkov. 

V zmysle § 43b ods. 4 zákona 
č. 50/1976 Zb. stavebný zákon  
v znení neskorších predpisov, byt 
je obytná miestnosť alebo súbor 
obytných miestností s príslušen-
stvom usporiadaný do funkčného 
celku s vlastným uzavretím, urče-
ný na trvalé bývanie. Majetkové 
hranice, ktoré oddeľujú vlastníc-
tvo majiteľa bytu od spoločného 
vlastníctva (podielového spolu-
vlastníctva všetkých vlastníkov), 
sú dané vchodovými dverami do 
bytu, resp. do príslušenstva mimo 
bytu. Všetko za nimi - kompletná 
vnútorná inštalácia: rozvody vody, 
plynu, elektroinštalácia, odpady, 
STA, ústredné kúrenie, obklady, 
omietky vnútorných stien, zásuv-
ka spoločnej televíznej antény, te-
lefónna zásuvka, ale aj vaňa, WC, 
batérie atď. - je súčasťou bytu 
vlastníka. V prípade jednotlivých 
rozvodov je byt ohraničený hlav-

V súvislosti so zločinnosťou sa v novinách a v televízie dosť často stretávam so slovným 
spojením „chránená osoba“. Zaujímalo by ma, kto je chránenou osobou a prečo zákon 
delí ľudí na chránené a menej chránené alebo nechránené osoby. Zdá sa mi to z pohľadu 
donekonečna opakovanej demokracie dosť čudné. Nehnevajte sa, že sa pýtam na niečo 
asi menej dôležité, ale zaujíma ma to. A možno aj iných.   Iveta (zoznam.sk)

Pozornosť niektorým osobám

Za chránené osoby sa pova-
žujú osoby, tak ako ich vidí 

Trestný zákon. Ide o fyzické oso-
by, ktoré sú spravidla poškodené 
a zo zákonom vymedzených 
dôvodov sa im poskytuje zvý-
šená ochrana, ktorá môže byť 
daná vekom, biologickým alebo 
zdravotným stavom, vzťahom 
k páchateľovi, postavením po-
škodeného alebo medzinárod-
ným právom. Medzi chránené 
osoby patrí dieťa, tehotná žena, 

blízka osoba, odkázaná osoba, 
osoba vyššieho veku, chorá oso-
ba, osoby požívajúce ochranu 
podľa medzinárodného práva, 
verejní činitelia, osoby plniace 
svoje povinnosti uložené im zá-
konom, ako aj svedkovia, znalci, 
tlmočníci a prekladatelia. Usta-
novenie o chránených osobách 
sa nepoužije vtedy, ak trestný čin 
nebol spáchaný v súvislosti s po-
stavením, stavom alebo vekom 
chránenej osoby.

Pre lepšie porozumenie si 
priblížme jednotlivé skupiny. 
Dieťaťom sa na účely Trestného 
zákona sa rozumie osoba mlad-
šia ako osemnásť rokov, pokiaľ 
plnoletosť nenadobudla už 
skôr, napríklad uzavretím man-
želstva. Za osobu vyššieho veku 
sa na účely Trestného zákona 
rozumie osoba staršia ako šesť-
desiat rokov. Blízkou osobou je 
príbuzný v priamom pokolení, 
osvojiteľ, osvojenec, súrodenec 

a manžel; iné osoby v rodinnom 
alebo obdobnom pomere Trest-
ný zákon pokladá za navzájom 
blízke osoby len vtedy, ak by 
ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, 
druhá právom pociťovala ako 
svoju vlastnú. Blízkou osobou sa 
pri zákonom určených trestných 
činoch, napríklad znásilnenia, 
týrania blízkej osoby a zverenej 
osoby, sexuálneho zneužívania a 
ďalších, rozumie aj bývalý man-
žel, druh, bývalý druh, rodič spo-
ločného dieťaťa a osoba, ktorá je 
vo vzťahu k nim osobou blízkou 
len vtedy, ak by ujmu, ktorú utr-
pela jedna z nich, druhá právom 
pociťovala ako ujmu vlastnú. V 
takomto prípade blízkou oso-
bou môže byť aj osoba, ktorá 
s páchateľom žije alebo žila v 

spoločnej domácnosti. Za chorú 
osobu sa považuje osoba, ktorá 
v čase činu trpí fyzickou alebo 
duševnou chorobou, aj keď 
prechodnou, bez ohľadu na to, 
či je dočasne práceneschopná, 
ako aj osoba so zmenenou pra-
covnou schopnosťou, invalidná 
osoba s ťažkým zdravotným 
postihnutím, pričom intenzita 
takej choroby alebo postihnutia 
zodpovedá ťažkej ujme na zdra-
ví. Odkázanou osobou je osoba, 
ktorá svojou výživou, výchovou, 
hmotným alebo iným zaopat-
rením alebo starostlivosťou je 
odkázaná na páchateľa. Útok 
na chránenú osobu je pri určo-
vaní výmery trestu okolnosťou 
podmieňujúcou použitie vyššej 
trestnej sadzby. 

Keď tak počúvam všetky tie správy o činnosti pána Kotlebu, začínam sa obávať, ako to 
bude pokračovať ďalej. Veď stále viac a viac sa hovorí o fašizme, ktorý pri tomto oslavnom 
tempe sa nakoniec stane tým najlepším, čo môže v Slovensku konečne nastoliť poriadok. 
Nedá sa jeho, takpovediac víťazné ťaženie, legálne zastaviť       Estera (gmail.com)

Predseda a jeho mandát

Zasiahnuť do mechanizmu fun-
govania vyšších územných cel- 

kov nie je jednoduchá, aj keď le-
gislatíva na prvý pohľad sa prob-
lematikou zaoberá. Podľa zákona 

o samospráve VÚC (zákon o sa-
mosprávnych krajoch) môže za-
stupiteľstvo vyhlásiť referendum 
o dôležitých otázkach, ktoré sa 
týkajú výkonu samosprávy sa-

mosprávneho kraja, ak sa na tom 
uznesie, alebo ak o to petíciou po-
žiada aspoň 30 percent oprávne-
ných voličov. Výsledky referenda 
sú platné, ak sa na ňom zúčastnila 

aspoň polovica oprávnených voli-
čov a ak bolo rozhodnutie prijaté 
nadpolovičnou väčšinou platných 
hlasov účastníkov referenda. O re- 
ferendách vieme svoje najmä po-
kiaľ ide o účasť, ale celkovo aj o zá-
ujem voličov na dianie vo svojom 
regióne. V doterajšej histórií VÚC sa 
referendum ani hlasovanie o odvo-
laní jeho predsedu neuskutočnilo, 
čo by nemalo byť brzdou pri jeho 
prípadnom uskutočnení. Mandát 

predsedu VÚC môže po splne-
ní zákonom stanovených pod- 
mienok zaniknúť aj v zmysle ústav-
ného zákona o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verej-
ných funkcionárov. Jedna i druhá 
možnosť sa však javia ako nie príliš 
použiteľný inštitút azda aj preto, že 
problematika regionálnej územnej 
samosprávy nie je v centre záujmu 
obyvateľov. Na škodu všetkých  
a nielen v jednom regióne. 

nými uzatváracími ventilmi prívo-
du teplej a studenej vody, plynu a 
elektrickými poistkami/ističmi. 

Ako vyplýva z § 10 ods. 3 záko-
na, z fondu prevádzky, údržby a 
opráv sa financujú výdavky spo-
jené s nákladmi na prevádzku, 
údržbu a opravy spoločných častí 
a zariadení domu, ako aj výdavky 
na obnovu, modernizáciu a re-
konštrukciu domu. Plynový spo-
rák do podielového spoluvlast-
níctva jednotlivých vlastníkov 
nepatrí. Príslušenstvom bytu sú  
v zmysle § 121 ods. 2 Občianske-
ho zákonníka vedľajšie miestnosti 
a priestory určené na to, aby sa s 
bytom užívali. Bližšie o balkónoch 
v PN č. 6. 

Čo k vášmu bytu prislúcha, te- 
da čo v prípade opravy či obno- 
vy si hradíte sama, sa dozvie-
te zo svojej zmluvy o prevode 
vlastníctva bytu a nebytového 
priestoru. Každá zmluva musí, 
okrem všeobecných náležitostí 
obsiahnutých v § 34 a nasl., § 43 
a nasl. a v § 588 a nasl. Občianske-
ho zákonníka, obsahovať presné 
vymedzenie vlastníctva bytu zá-
konom ustanovené v § 5 ods. 1 
písm. a) až h). 
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V Bratislavskom kraji za prvé dva 
mesiace roka 2014 zaznamenali 
policajné štatistiky 36 prípadov 
trestného činu Výtržníctvo (SR 
226), na základe ktorých bolo 
vyšetrovaných 26 osôb, z toho 
15 pod vplyvom alkoholu (objas-
nenosť 56%). Tak vraví paragraf 
364 trestného zákona v súvislosti 
s výtržníctvom: Kto sa dopustí 
slovne alebo fyzicky, verejne alebo 
na mieste verejnosti prístupnom 
hrubej neslušnosti alebo výtrž-
nosti najmä tým, že napadne 
iného, hanobí štátny symbol, 
hanobí historickú alebo kultúrnu 
pamiatku, hrubým spôsobom ruší 
zhromaždenie občanov alebo prie-
beh športového alebo kultúrneho 
podujatia, alebo vyvoláva verejné 
pohoršenie vykonávaním pohlav-
ného styku alebo vykonávaním 
sexuálneho exhibicionizmu alebo 
iných patologických sexuálnych 
praktík, potrestá sa odňatím slo-
body až na tri roky. (Okolnosťou 
podmieňujúcou použitie vyššie 
trestnej sadzby – na šesť mesiacov 
až tri roky - je závažnejší spôsob 
konania, osobitný motív a.i.).

K R I M I

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

Popis osoby: je 170 - 175 cm vyso-
ký, strednej postavy, má oválnu tvár 
zúženú k brade, nos priamy rovný.
Popis oblečenia: nezistený.
Na menovaného vydal Krajský 
súd Bratislava príkaz na dodanie 
do výkonu trestu pre trestný čin 
krádeže. 
. 
 

.

 
Popis osoby: je 175 cm vysoký, 
štíhlej postavy, má oválnu tvár, svet-
lohnedé vlasy, vysoké čelo, rovný 
nos, nosí okuliare. 
Popis oblečenia: nezistený. 
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava II príkaz na zatknutie pre 
trestný čin podvodu.

Popis osoby: je 175 cm vysoký, 
štíhlej postavy, má vlasy hnedej 
farby, oválnu tvár, vysoké čelo, 
nosí fúzy. 
Popis oblečenia: nezistený.
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava II príkaz na zatknutie pre 
prečin zanedbania povinnej výživy.

Alexander
STRASSZER 
(59)
z Bratislavy 

Martin
TAŠKÝ
(60)
z Bratislavy 

Miroslav
ŠIMONIČ 
(55
z Bratislavy)

Krimifórum

Bol priateľský a ochotný 
vždy pomôcť. Aspoň tak 

ho poznali susedia v dome 
obývanom dvomi desiatka-
mi viac či menej spokojných 
vlastníkov bytov, ktorí si bez 
často opakovaných excesov 
užívali výhody panelákového 
spolužitia. Pochádzal z juho-
východu Slovenska, čo bolo 
cítiť aj na jeho prízvuku, ktorý 
v kombinácii so starou preš-
poráčtinou vytváral v kruhu 
besedníkov úsmevnú atmo-
sféru. Pracoval ako technik v 
menšom výrobnom závode 
kooperujúcim s jednou za-
hraničnou automobilkou, kde 
si ho nevedeli vynachváliť. 

Nazvime ho Karol (59).  
O druhom, ktorého pokrstí-
me na Vojtecha (31), pre po-
treby nášho príbehu postačí, 
ak prezradíme, že študoval 
na vysokej škole masmédiá a 
čosi ako informácie. Aspoň to 
sa o ňom v baraku povrávalo. 
Obaja boli nekonfliktné typy, 
čo im však nebránilo občas sa 
pochytiť, najmä v situáciách, 
keď medzi nich vstúpil futbal 

či politika a oni sedeli pri pive. 
Koniec koncov, koho politika 
mimo krčmy ešte zaujíma? 

Kvapkala wasserleitung, 
oné izé som opravila, taký jó 
potešenie, pochválil sa, keď si 
po robote odskočil na jedno 
čapované. Prítomným bolo 
jasné, že opravil vodovod, len 
nedokázali identifikovať osobu 
zašifrovanú v oné izé, čo im v 
podstate bolo jedno. Pokiaľ 
doopravoval vodovod, suseda 
mu prezradila, že naondulo-
vaná krásavica s veľkým zad-
kom odvedľa využíva spoloč-
né priestory, ktoré si uzamkla 
a neplatí za vodu, elektrinu ba 
ani za prenájom. Ako k tomu 
dôjdu ostatní majitelia bytov, 
ktorí musia náklady solidárne 
zaplatiť aj za babu zo štvrtého, 
hodila otázku do pľacu pre-
tože vedela, že on toľkú ne-
právosť pod jednou strechou 
bude chcieť riešiť. Čiastkové 
problémy uja Karčiho na pra-
covisku i v dome vyplývali z 
jeho precíznosti, zo snahy byť 
spravodlivý a vždy mať všetko 
na poriadku. Veci aj vzťahy. 

Karči a baba zo štvrtého 
 Polícia upozorňuje Z policajného bloku

Šafárka z Bulharska
Takmer celý vlaňajší rok hlav-
ná účtovníčka (47) jednej 
petržalskej súkromnej školy 
si svoj mesačný príjem zhod-
nocovala jednoduchým, ale 
účinným spôsobom. Opako-
vané výbery z dvoch účtov, 
ktoré namiesto úhrady pre-
vádzky školy smerovali na jej 
súkromný účet ani prevody 
z bankových účtov školy cez 
internet banking na vlastný 
bankový účet, jej nerobili 
žiadne problémy. Zrejme 
bohatá škola týmito transak-
ciami prišla o viac ako 63-ti-
cíc eur, obratná účtovníčka 
získala obvinenie za zločin 
sprenevery a zločin porušo-
vania povinností pri správe 
cudzieho majetku.

Drogy, stále drogy
Petržalskí policajti v jednom 
z bytov na Mamateyovej ulici 
zaistili väčšie množstvo drog. 
Obvinený v byte prechovával 
celkom 12 obvykle jednora-
zových dávok pervitínu a 41 
obvykle jednorazových dá-
vok marihuany. V minulosti 
už za drogovú trestnú čin-
nosť odsúdený Patrik (21) z 
Bratislavy skončil za mrežami.

 Polícia  Viete, že...
... od 1. januára do 20. apríla 
sme v našom kraji zazna-
menali 681 dopravných ne- 
hôd, čo je o 46 menej ako  
v rovnakom období vla- 
ňajška? Pri týchto neho-
dách prišlo o život jedenásť 
osôb, z toho šesť chodcov, 
ťažko zranených bolo 29 
osôb. Počet usmrtených 
oproti identickému obdo-
biu roku 2013 predstavuje 
v našom kraji nárast 83 
percent. 
... v období od 8. 4. do 22. 
4. nahlásili v našom kraji 
krádež 27 motorových vo-
zidiel, z toho v Petržalke 6 
(Kopčianska, Šusteková, 
Beňadická, Mlynarovičo-
va, Romanova, Hálová)?  
V noci zlodeji potiahli 25 a 
cez deň 2 vozidiel. Oddy-
chový čas si zlodeji vybrali 
päťkrát a to v dňoch 10. – 
12. a 21. - 22. apríla, kedy 
nezmizlo ani jedno auto. 

Stranu pripravil Jaroslav Gründler • grundler@chello.sk

Musíme sa 
na cestách 

denne stretávať 
s takýmito 

obrazmi? 
(foto 

archív polície)

Policajti na bicykloch
Petrovi Plevovi, hovorcovi MsP Bratislava

Momentálne máme v hlavnom 
meste pripravených na výkon 
služby sedem cyklistov – po 
dvoch v Petržalke a Ružinove a 
troch v Novom Meste. Tento rok 
osedlajú bicykle v Petržalke ďal-
ší dvaja policajti, v mestskej čas-
ti Lamač využívajú naši okrskári 
elektrobicykel, ktorý im zakúpila 
mestská časť. Cyklisti mestskej 

polície ročne najazdia v prie-
mere 2 800 až 3 000 kilomet-
rov. Výkon služby na bicykloch 
umožňuje policajtom rýchlejšie 
a operatívnejšie zásahy, či už na 
podnety od občanov, prevero-
vanie telefonických oznamov  
z čísla 159, ako aj na odhaľova-
nie a riešenie priestupkov pria-
mo v teréne.

 Polícia upozorňuje Jediná otázka

Petržalské cyklohliadky sa v minulosti osvedčili najmä pri 
kontrolách v parkoch, medziblokových priestoroch a v ďal-
ších lokalitách, napríklad na hrádzi či pri Draždiaku, kde bol 
pre motorizované či pešie hliadky problematickejší prístup. 
Stretneme sa s nimi počas letných dní aj tento rok?

„Drístaš aj s tvojou oné izé 
ako kandidáti pred voľbami,“ 
vyjadril sa vecne Vojto, ktorý 
po štvrtom pive a niekoľkých 
drinkoch cítil povinnosť oko-
mentovať práve počuté už 
len preto, že bol študent od 
fachu. „Krásavica s veľkým 
zadkom je moja tetka,“ akcen-
toval, z čoho nebolo jasné, či 
sa tým chváli alebo osprave-
dlňuje pozadie dotyčnej dá- 
my. „Nemudruj, novinár v po- 
litike, a tetka neni tetka to 
nem pravda, lebo si to teraz 
vymýšľal,“ odvracia verbálny 
útok Karči, ktorý počas opisu 
situácie stihol iba dve pivá s 
aperitívmi. Politika nebyť gut, 
dáme ešte rundu a fertig, sna-
žil sa o zmier. Naštartovaný 
Vojto však nebol žiadna pa-
davka, to akože mňa myslíš, 
ja ťahám politiku či čo a vô-
bec, zahnal sa a posotil svoj-
ho oponenta na stôl. Stačilo 
málo a kucapaca bola na svete 
so všetkým, čo k tomu patrí. 

Aj s policajtmi, ktorí mali 
čo robiť, aby za pomoci mier-
nejších prostriedkov, teda 
obuškom po krížoch, rozváš-
nených kohútov spacifikovali.
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OPTIKA - Váš optik Peter Svrček
Osuského 44, Bratislava Petržalka 

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

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU   NA OKULIAROVÝ RÁM, 
PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

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

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

TEL.: 0903 191 885

Farmárske trhy
každý piatok 

v areáli Závodiska 

www.GEDUR.sk

Bratislavské
Hudobné
Divadlo

Generálny partner divadla
12. 5. 2013

Posledné garážové státia v novostavbe na Osuského ulici

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

SPOL
ROZVOJ B ANIA

 Predaj: 
0918 942 355
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ji došlo k nepríjemným udalos-
tiam, ktoré mali vplyv na ďalšie 
dve merania síl pod Tatrami.  
Koncentrácia našich hráčok na 
hokej nebola taká, aká by mala 
byť, treba tiež priznať, že Po-
prad doma k obidvom zápasom 
pristúpil maximálne zodpoved-
ne. V boji o tretie miesto sme s 
Prešovom zohrali maximálny 
počet stretnutí, päť. Už v nad-
stavbe sme videli, že Šarišanky 
sú hlavne vekovo úplne niekde 
inde ako my. Tiež si treba uve-
domiť, že Poprad aj Prešov hrali 
na tri kompletné a vyrovnané 
päťky. Proti Prešovu sme doma 
v úvodných dvoch zápasoch 
boli lepším tímom, žiaľ, v prvom 
sme zbytočne prehrali. Nedali 
sme gól, navyše sme inkasovali 
v oslabení 3:5 a druhý gól sme 
dostali počas našej power-play. 
Nezvládnutie tohto zápasu 
považujem za hlavnú príčinu 
toho, že  sme napokon nezís-
kali bronzové medaily. Druhý 
zápas sme s prehľadom vyhrali, 
potom sme v Prešove v ďalších 
dvoch súbojoch boli raz úspeš-
ní. Naše dievčatá vo štvrtom 
súboji pre úspech urobili maxi-
mum, hrali s neskutočným na-
sadením. Takže o treťom mieste 
sa rozhodovalo v piatom súboji 
u nás, v Petržalke. Žiaľ, na na-
šom výkone sa už prejavila úna-
va, lebo odtiahnuť celé play-off  
s dvoma útokmi  sa nedá, ďalšie 
dievčatá totiž výkonnostne na 
to nemali. Prehrali sme so súpe-
rom, ktorý má mladé mužstvo 
a päť-šesť reprezentantiek do 18 
rokov. Určite z nich raz vyrastú 
výborné hráčky. Takisto musím 
zdôrazniť, že celé play-off  sme 
odohrali na plný počet zápasov,  
takže dievčatá nám už v po-
slednom zápase proti Prešovu 
fyzicky odpadli. Treba športovo 
priznať, že štvrté miesto je reál-
nym odzrkadlením našej špor-
tovej výkonnosti.    

Ktoré hráčky boli najväčšími 
oporami?

  Sú to dievčatá, ktoré v Slo-
vane odohrali veľa ťažkých 
stretnutí, kde bol projekt pod-
porovaný SZĽH a prišli z vlast-
nej vôle do nášho tímu.  Stali sa 
nositeľmi kvality tímu, repre-
zentantky Andrea Lettrichová, 
Edita Raková, kapitánka Zuza-
na Moravčíková boli skutoč-
nými oporami. Takisto nás ťa-
hala Mária Herichová, žiaľ, pre 
zdravotné problémy vypadla na 
pol sezóny. Výrazne nám po-
mohla aj Barbora Kežmarská, 
ktorú sme získali počas sezóny 
na hosťovanie zo Spišskej No-
vej Vsi, ale na play-off  sa vrátila 
do klubu. Z Plzne prišla šikov-
ná stredná útočníčka Martina 
Vonková, vytrhla nám tŕň z päty 
a zo Vsetína sa vrátila Monika 
Veliká. Nemôžem zabudnúť ani 
na Nikoletu Celarovú, po pôro-
de sa rýchlo vrátila medzi nás, 
je to fantastická zakončovateľ-
ka a bojovníčka. Pravda, treba 
si uvedomiť, že tieto dievčatá 
majú už svoj vek, takže z rôz-
nych dôvodov už nepodávali 
top výkony.  Možno sme vzbu-
dzovali rešpekt menami, ale re-
alita na ľade bola trocha iná.         

alebo výluky z iných dôvodov. 
S týmto modelom ligy nikto ne-
môže byť spokojný, bolo to však 
ovplyvnené počtom družstiev 
a s ekonomickými otázkami. 
Našu západnú A skupinu sme 
síce vyhrali, ale nedostali sme 
sa do konfrontácie s východ-
nou skupinou. Preto sme zasa 
do nadstavbovej časti vstúpili 
s tým, že  sme nevedeli, čo nás 
čaká. Papierovo sme vedeli pro-
ti komu budeme hrať, lenže na 
ľade bola realita iná.  Zodpoved-
ne sme sa pripravovali na Spiš-
skú Novú Ves, Prešov a Poprad. 
Lenže až v týchto zápasoch sme 
sa na vlastnej koži presvedčili 
o tom, že tieto tímy produkujú 
rýchlejší a kvalitnejší hokej.  Do 
play-off  sme chceli ísť z najlep-
šej pozície, ale už v nadstavbe 
sme mali problémy, a preto sme 
museli okresať náš káder. Neda-
lo sa už hrať neustále na tri päť-
ky, vyselektovali sa nám hráčky, 
s ktorými sme už rátali pre play-
off , do ktorého sme postúpili z 
tretieho miesta. 
Lenže už v nadstavbovej časti 
ste odohrali kvalitné a dra-
matické stretnutia...  

 Je to tak, platilo to hlavne o 
súboji v Poprade, kde sme vy-
hrávali ešte tesne pred koncom 
o dva góly. Vo výbornom svetle 
sme sa ukázali aj v Spišskej No-
vej Vsi, na jej ľade sme za tri mi-
núty otočili nepriaznivý stav z 
0:2 na 3:2.  Hoci sme zakaždým 
prehrali, presvedčili sme sa, že 
sa dá hrať aj s týmito kvalitnými 
družstvami dobrá partia. 
V play-off  ste síce ani raz 
neuspeli, ale určite vám pri-
niesol celý rad zaujímavých 
poznatkov...

 V semifi nále play-off  sme 
podľahli Popradu 1:2 na zápasy, 
ale už v prvom na domácom 
ľade sme dosiahli mimoriadne 
cenné víťazstvo. Bolo to veľké 
prekvapenie, žiaľ, v tomto súbo-

O uplynulej sezóne, ale aj o 
ďalšej perspektíve tohto 

družstva sme sa porozprávali s 
Petrom Jonákom (na snímke), 
asistentom trénera a známym 
extraligovým rozhodcom. Mi-
mochodom, tento 45-ročný 
Bratislavčan, ktorý v minulosti 
aktívne hrával hokej na pozícii 
stredného útočníka, sa stal naj-
lepším rozhodcom Slovnaft ex-
traligy v sezóne 2011/2012.

Ako by ste v globále zhodnoti-
li celú sezónu?

 Keďže sme boli nováčikom 
súťaže, dávali sme si čiastkové 
ciele.  Treba si totiž uvedomiť, 
že sme nevedeli do akej súťaže 
ideme, nepoznali sme jej kva-
litu. My sme budovali tím na 
zelenej lúke, lebo do družstva 
prišli aj také dievčatá, ktoré sa 
predtým v živote vôbec nevideli 
a nepoznali sa. Takže nevedeli 
sme, ako sa hráčky správajú v 
krízových situáciách, ako rea-
gujú na niektoré veci, ako zložiť 
dobré päťky. Poznali sme zhru-
ba iba výkonnosť niektorých 
dievčat, ktoré sa zúčastnili na 
OH 2010 vo Vancouvri a rýchlo 
sa stali skutočnými líderkami 
tímu. Preto sme si dali ako prvý 
cieľ vyhrať základnú skupinu, 
čo sa nám aj bez väčších prob-
lémov podarilo, lebo Zvolen a 
Topoľčany nemali väčšiu silu. 
Počas tejto fázy dostali šancu 
aj hráčky, ktoré predtým hokej 
nikdy nehrali. Mali viaceré ne-
dostatky, ale aj tak sme hrávali 
na tri útoky.
Nemyslíte si, že hrať v jednej 
skupine iba s tromi mužstva-
mi je dosť nešťastný model 
súťaže?

 Presne tak, medzi sebou hrali 
iba tri kluby a každý druhý týž-
deň sme mali voľno, s takým 
niečím som sa ešte v hokeji 
nestretol. Neustále boli nejaké 
prestávky, či už reprezentačné 

Š P O R T

Štvrté miesto je odzrkadlením 
schopností 
Hokejistky HC Petržalka 2010 vo svojej premiérovej sezóne 
v extralige žien si urobili dobré meno. Po poslednom domá-
com zápase play-off  s Prešovom im síce ostala iba ,,zemiaková“ 
medaila, ale aj tak si za predvedené výkony zaslúžia uznanie.

Čo budete robiť po sezóne, 
kedy začnete s letnou prípra-
vou? 

  Po skončení sezóny sme 
trénovali do 14. apríla, prípra-
vu sme skvalitnili aj tým, že 
s nami na ľade boli aj dorasten-
ci, takže sa pracovalo tvrdšie a 
dynamickejšie. Dievčatá dostali 
tri týždne voľna a začiatkom 
mája sa stretneme na prvej fáze 
letnej prípravy, ktorá potrvá 
osem až desať týždňov na su-
chu. Po ďalšej dvoj- až trojtýž-
dňovej dovolenke by sme mali 
na ľad vykorčuľovať koncom 
júla. Súťaž sa začne začiatkom 
septembra, verím však, že už s 
novým modelom.    
Aké má perspektívy slovenský 
ženský hokej?

  Na Slovensku máme zhruba 
200 hokejistiek a keď nás repre-
zentuje 25 hráčok, tak každá 
desiata je reprezentantkou, čo 
je dosť bieda. Potrebujeme teda 
systematicky pracovať s mláde-
žou a hlavne zvýšiť výkonnosť 
jednotlivých tímov. Musí sa 
urobiť kvalitná súťaž - aspoň 
s ôsmimi družstvami v rámci 
celého Slovenska. Druhou mož-
nosťou, ktorá sa veľmi osvedči-
la, je, že najlepšie hráčky by sa 
sústredili do jedného mužstva, 
s ktorým sa dlhšie pracuje a 
ktoré sa zúčastňuje na nadná-
rodných súťažiach. V minulosti 
takto fungoval Slovan Bratislava 
a z takej malej základne sme 
postúpili na ZOH 2010 vo Van-
couvri, čo bola svetová rarita!  
Bolo to nákladné, ale prinieslo 
to ovocie. Keď po Vancouvri 
projekt zanikol, tak Slovensko 
padlo počas dvoch rokov do II. 
divízie               

Milan Valko
foto: Miro Blusk

Postup ŽS Pankúchova
V Petržalke pokračoval 16. ročník McDonald Cup, škol-
ská súťaž žiakov 1. stupňa základných škôl v minifutbale, 
okresnými kolami. Na ihrisku Polygrafu si zmerali sily štyri 
ZŠ z našej mestskej časti – základné školy Tupolevova, 
Holíčska, Pankúchova a Dudova. 
Výsledky: Tupolevova – Holíčska 7:3, Pankúchova – Du-
dova 6:5, Dudova – Tupolevova 4:5, Holíčska – Pankúcho-
va 2:9, Holíčska – Dudova 2:7, Tupolevova - Pankúchova 
0:6. Najlepším strelcom sa stal Samuel Tóth so 7 gólmi zo 
ZŠ Pankúchova. Víťazné družstvo ZŠ Pankúchova postú-
pilo do krajského kola, ktoré bude 5. mája na štadióne 
ŠKP Dúbravka. Stretnutia rozhodoval s prehľadom Vladi-
mír Randa.

(mv)
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Zaradiť šport do každoden-
ného života detí sa v Pe-

tržalke snažia organizovaním 
pravidelných športových aktivít 
počas celého roka. Miestna sa-
mospráva zriaďuje 11 základ-
ných a 19 materských škôl. Tie 
spolu navštevuje takmer 6 500 
detí, ktoré vďaka aktivitám sa-
mosprávy majú možnosť pre-
hlbovať a rozvíjať svoj vzťah 
k športu. Inak to nie je ani na 
najväčšom petržalskom podu-
jatí na Dňoch Petržalky, v rám-
ci ktorého každoročne samo-
správa organizuje sprievodné 
športové podujatia. Školáci sa 
na 4-dňový olympijský festival 
(12. – 15. mája) pripravujú celý 

rok, aby vo finále predviedli naj-
lepšie výkony. Aj tento rok budú 
žiaci z prvého stupňa ZŠ súťa-
žiť v atletike, plávaní, vybíjanej 
a cyklokrose. Deti materských 
škôl sa stretnú 27. mája na ZŠ 
Turnianska, kde budú pretekať  
v rôznych disciplínach. Obe 
podujatia finančne podporili OZ 
Zober loptu, nie drogy, Brati-
slavský samosprávny kraj a Raif- 
feisen banka, garantom podujatí 
je Slovenský olympijský výbor. 
Podrobnosti k jednotlivým špor-
tovým disciplínam a podmienky 
účasti nájdete na webovej strán-
ke mestskej časti www.petr-
zalka.sk/dni-petrzalky-2014. 

(kat)

V Petržalke budú deti materských škôl
a žiaci základných škôl zápoliť v rôznych 
športových disciplínach. Samospráva pre 
školákov organizuje Olympijský festival 
nádejí Petržalka a pre škôlkarov Detskú 
športovú olympiádu, obe akcie sú súčas-
ťou tradičného podujatia Dni Petržalky.

V Petržalke vedú deti  
k športu odmalička

Sagan prilákal do Petržalky 
2-tisíc ľudí

Zabicyklovať si s Petrom Saganom prišlo 
minulú sobotu aj napriek zlému počasiu 

veľa ľudí. Fanúšikovia tak prekonali rekord z 
minulého roka, keď malo toto športovo-spo-
ločenské podujatie premiéru. Jazdu pelotó-
nu na čele so Saganom odštartoval starosta 
Petržalky Vladimír Bajan. Konštatoval, že aj 
toto cyklistické podujatie korešponduje s fi-
lozofiou mestskej časti výrazne propagovať 
a podporovať športové aktivity.

(tod)
foto: red

BK skončil šiesty
Basketbalistky tímu BK Petržalka 
podľahli v rozhodujúcom dueli o 
umiestnenie v extralige žien Slova-
nu Bratislava a v sérii hranej na tri 
víťazstvá prehrali 2:3 a obsadili ko-
nečnú šiestu priečku. Piaty zápas o 
5. miesto: BK Slovan Bratislava - BK 
Petržalka 72:47 (40:25). Najviac bo-
dov: Talajková 28, Riecká 12, Horo-
nyová 8 - Polcerová 12, Slezáriková 
10, Páleníková 8, 200 divákov.

(mv)  

Prvenstvo  
Gymnázia Pankúchova 
V druhej polovici apríla sa na ZŠ 
Budatínska v Petržalke uskutoč-
nilo okresné kolo turnaja Dôvera 
Školský pohár SFZ mladších žiakov 
malom futbale. 
Výsledky zápasov: ZŠ Pankúchova - 
Gymn. Pankúchova 0:4, ZŠ Černyšev-
ského - ZŠ Turnianska 7:4, ZŠ Holíčska 
- ZŠ Pankúchova  3:7, Gymn. Pan-
kúchova - ZŠ Turnianska 5:2, Gymn. 
Pankúchova - ZŠ Holíčska 8:1, ZŠ Čer-
nyševského - ZŠ Holíčska 6:2, ZŠ Pan-
kúchova - ZŠ Turnianska 7:4, Gymn. 
Pankúchova - ZŠ Černyševského 3:3, 
ZŠ Turnianska - ZŠ Holíčska 8:2, ZŠ 
Pankúchova  - ZŠ Černyševského 
3:3. Najlepším strelcom sa stal To-
máš Horváth s 10 gólmi z Gymnázia 
Pankúchova. Poradie: 1. Gymn. Pan-
kúchova 6, 2. ZŠ Černyševského 8, 3. 
ZŠ Pankúchova 4, 4, ZŠ Turnianska 10, 
5. ZŠ Holíčska 50. Do krajského finále, 
ktoré sa uskutoční 14. mája na ihrisku 
FK BC v Bratislave postúpilo Gym-
názium Pankúchová.  ,,S výkonom 
chlapcov som veľmi spokojný, napo-
kon viacerí hrávajú za FC  Petržalka 
1898. Znova sme zvládli zápas proti 
nášmu konkurentovi ZŠ Pankúchova 
a tiež aj proti ZŠ Černyševského, ktorá 
má tiež kvalitný tím. Už sa tešíme na 
zápasy v krajskom kole,“ povedal nám 
učiteľ Gymnázia Pankúchova Juraj 
Tomiš, ktorý v minulosti hrával za Ma-
tadorku a trénerské skúsenosti má zo 
Slovana a z Venglošovej akadémie.

(mv)  
foto: Miro Blusk

Dostihovú sezónu otvorili aj PN

V  Starom háji sa začala dostihová sezóna a hoci 
aprílové počasie prvému tohtoročnému mí-

tingu sezóny príliš neprialo, milovníci dostihov sa 
odradiť nenechali a zaplnili tribúny. 

Hlavným dostihom bol už tradične steeplecha-
se Cena starostu Mestskej časti Petržalka s podti-
tulom 41. Jarná cena Petržalky. Jej víťazom sa stal 
reprezentant stajne MPL Racing Oldfieldroad (od-
skakujúci s pevným kurzom 7:1 v sedle) s džoke-
jom Jaroslavom Brečkom. Cenu pre víťaza prevzal 
z rúk starostu Vladimíra Bajana spolu s majiteľom 
víťazného koníka Ing. Miroslavom Pisklom. 

Tento vynikajúci jazdec a tréner a posledný slo-
venský víťaz Veľkej pardubickej so skvelým Quiri-
nusom, vybojoval pre stajňu MPL Racing majiteľa 
Ing. Pisklu aj víťazstvo s Peer Cooper v cene Petr-
žalských novín - Memoriál Jindřicha Němčanského 
a tiež druhé miesto v cene Miderosa, v ktorej na 
štvrtom mieste zabodoval aj amatér Jaroslav Breč-
ka mladší.  Blahoželáme „Čikovi“ k obhájeniu vla-
ňajšieho víťazstva v cene našich novín a radi mu ju 
odovzdáme aj o rok.       (medi, dd) 

foto: M. Podlesný

Cenu PN odovzdala redaktorka 
Michaela Dobríková


