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 PETRŽALSKÉ NOVINY
Opäť bude piknik

Pozývame vás na 

tretí Petržalský piknik, 
ktorý vypukne 24. mája o 14. h 

v Sade Janka Kráľa pri rozáriu.
 

O program sa postarajú Mladí vedci, 

ktorí si nielen pre tých najmen-

ších pripravili zopár zaujímavých 

pokusov a trikov, predstavia sa 

malí zápasníci, rozhýbať sa budete 

môcť pri frisbee, tanečník Majo vám 

predvedie nielen svoje umenie, ale 

naučí vás aj nejaké kroky a zacvičiť si 

budete môcť s chlapcami 

z Locomotivy. Popoludnie spestrí, 

samozrejme, aj muzika a deti ani 

tentoraz nezostanú bez maškŕt.

Piknik, ktorý organizujeme spolu 

s petržalskou samosprávou, 

bude pre nás tak trochu slávnostný. 

Práve v máji pred dvadsiatimi rokmi 

totiž vyšlo prvé číslo Petržalských 

novín. Veríme, že toto výročie príde-

te osláviť spolu s nami. 

Redakcia

... a zase je krajšia!
Všimli ste si, že hladina Chorvátskeho ramena je prie-
zračnejšia a tráva na jeho brehoch sviežejšia? A že aj 
žaby kŕkajú akosi radostnejšie? Petržalčania totiž už 

po 19. raz spojili svoje sily a pustili sa do upratovania.   

„Až 130 ľudí – obyvateľov, seniorov, 
žiakov (ZŠ Gessayova, Tupolevova, 
Budatínska, Lachova), členov 
Materského centra Budatko, zamest-
nancov miestneho úradu a poslan-
cov – spoločne vyzbieralo 120 vriec 
rôzneho odpadu pozdĺž celého rame-
na,“ zosumarizovala brigádu vedúca 
oddelenia životného prostredia MÚ 
Ing. Zuzana Juhásová.

Odbornú pomoc pri čistení vodnej 
hladiny z člna poskytol bratislavský 
odštepný závod Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku, š. p., a jeho 
Správa vnútorných vôd v Šamoríne a 
potápači z klubu OCTOPUS. O likvi-

dáciu odpadu, ako aj dostatok náradia, 
rukavíc a vriec sa postarala mestská 
časť Bratislava-Petržalka prostredníc-
tvom Miestneho podniku verejno-
prospešných služieb Petržalka.

Čistili aj jazero
Veľký Draždiak si zobrali na starosť 
potápači. „V letnom období sme boli 
často svedkami toho, ako deti skáču 
z premostení do vody. Pritom pria-
mo pod premostením sa nachádza 
rôzny kovový odpad a niektorý, ako 
napríklad vertikálne postavené kovové 
rúrky, znamená smrteľné nebezpečen-
stvo. Všetok takýto odpad sme vytiahli Pokračovanie na 12. strane 

a pracovníci VPS Petržalka ho odviez-
li na likvidáciu. Pod hladinou sme 
napríklad našli aj sedačku, nákupný 
vozík, kovové časti z kočíkov, doprav-
né značenia, pneumatiky, striešky 
z reklamných panelov, oceľové rúrky 
obrastené ulitníkmi (kontakt s ulit-
níkmi spôsobuje rezné rany), sklené 
fľaše a podobne. Do hĺbky 5 met-
rov sme vyčistili plážovú časť jazera, 
z ktorej sme vyzbierali asi 1,5 m3 rôz-
neho, pre kúpajúcich nebezpečného 
odpadu. Boli to najmä sklené črepiny, 
pneumatiky, rôzny stavebný materiál 
obrastený ostrými ulitníkmi, plasty. 

Všetci ste vítaní!
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Bratislavskí starostovia 
proti hazardným hrám

Ako dostať z Bratislavy hazardné hry? 

Hľadanie odpovede na túto otázku 

bolo jedným z ťažiskových bodov 

rokovania Regionálneho združenia 

mestských častí Hlavného mesta Slo-

venskej republiky Bratislavy, ktoré sa 

konalo 17. apríla.

Problematikou hazardných hier sa bra-
tislavskí komunálni politici zaoberajú 

už dlhší čas. Ako obzvlášť pálčivú ju vní-
majú predovšetkým veľké mestské časti 
s vysokou koncentráciou prevádzok s ta-
kýmto zameraním. Napríklad skúsenosti 
z Dúbravky, Nového Mesta či Ružinova 
dokazujú, že s hazardnými hrami súvisí 
zvýšený počet krádeží, ktoré páchajú 
ľudia závislí od hazardu, ale aj alkoho-
lizmus, väčší výskyt drog či neporiadok 
a hluk v okolí prevádzok. V Starom Mes-
te či Karlovej Vsi vnímajú tento problém 
tiež ako morálny.   

Starosta mestskej časti Vajnory a pred-
seda regionálneho združenia mestských 
častí Ján Mrva už na tomto stretnutí žia-
dal iniciovanie zmien v zákone o hazard-
ných hrách a iniciovanie petičnej akcie 
za riešenie problému.

„Príjem z hazardných hier do rozpoč-

tu mesta predstavuje v tomto roku vyše 

4 milióny eur,“ upozornil Ján Mrva. „Mo-

mentálne s ním mesto počíta. Ale pre 

mestské časti je to nešvár.“ Regionálne 
združenie preto podporilo návrhy na 
riešenie problematiky hazardných hier 
a hracích automatov v podmienkach 
Bratislavy prijaté na stretnutí v marci. 
Podľa prijatého uznesenia na magistráte 
vytvoria návrh textu petície, ktorou sa 
regionálne združenie chce zaoberať na 
svojom zasadnutí v máji, ako aj ďalším 
postupom v tejto veci.

Na rokovaní regionálneho združenia, 
ktoré sa konalo 13. marca, bola nastole-
ná otázka spravodlivejšieho rozdelenia 
príjmov z daní medzi mesto a mestské 
časti. „Primátorovi sme navrhli vytvo-

riť na tento účel pracovnú komisiu pre 

spravodlivejšiu deľbu daňových príjmov, 

v ktorej budú aj zástupcovia mestských 

častí,“ pripomenul kolegom predseda 
združenia starosta Ján Mrva. „Do ok-

tóbra, novembra bude snahou pripra-

viť pre mestské zastupiteľstvo návrhy 

v alternatívach tak, aby sme v roku 2016 

mohli ísť podľa nového modelu.“ Záujmy 
mestských častí budú v komisii obha-
jovať traja starostovia. Ján Mrva v nej 
bude reprezentovať  malé mestské časti, 
račiansky starosta Peter Pilinský stredné 
a staromestský starosta Radoslav Števčík 
veľké mestské časti.

Alžbeta Klesnilová

Dni Petržalky oslávia svoju plnoletosť ako inak, kultúrou, 
zábavou, športom, ale aj charitou. Jubilejný 18. ročník festi-
valu, ktorý si obľúbili obyvatelia Petržalky aj jej návštevníci, 
má pre každého pripravenú pestrú škálu aktivít, z ktorých si 
určite vyberie každý.

Festival odštartovala Sú-
ťažná prehliadka ama-

térskych skupín v sobotu 
25. apríla a jeho vyvrcho-
lením bude tradičný celo-
denný program a večerný 
Galaprogram na petržal-
skom Závodisku v sobotu 
13. júna od desiatej do-
poludnia až do jedenástej 
večer. 

Prestížny titul Osobnosť 
Petržalky 2015 a Junior 
osobnosť Petržalky 2015 
si aj tento rok prevezmú 
nominovaní z rúk staros-
tu začiatkom júna na sláv-
nostných podujatiach v na-
šich kultúrnych stánkoch.  

Milovníkom umenia 
sú určené výstavy malieb 
amatérskej  výtvarníčky – 
Petržalčanky Jany Bystri-
čanovej a autorská výstava 
fotografi í Silvie Ďurecho-
vej s názvom Permanent-
ná čierna – Tanec života. 
V poradí už druhú z cyk-
lu výstav Taká bola Petr-
žalka si pripravila Miest-
na knižnica Petržalka pre 
všetkých záujemcov vo ves-
tibule Technopolu. Tento-
raz sa pozrieme na Petržal-
ku v rokoch 1919 – 1946. 

Pre petržalských žiakov 
sme pripravili Olympijský 
festival nádejí Petržalka 
2015, PENALTU 2015, 
Atletický školský míting 
v kompletne zrekonštru-

ovanom školskom areáli 
Tupolevova, Hokejbalový 
turnaj prípraviek a Uličný 
hokejbalový turnaj Pante-
rov.

Športovci z radov verej-
nosti si prídu na svoje po-
čas Petržalského uličného 
basketu a futbalu, v súťaži 
pétanque, v tenisovom 
turnaji vo štvorhre o pohár 
starostu Petržalky a ska-
tepark pri Chorvátskom 
ramene ožije v predpo-
sledný májový deň počas 
súťaže jázd na bicykloch 
Concrete Jungle Jam VI. 

Pre milovníkov psov je 
pripravený agility parkúr 
pri Kostole Sv. Rodiny a 
preteky fl yball – v prvom 
oplotenom výbehu, ktorý 
samospráva dala do užíva-
nia Petržalčanom koncom 
minulého roku.

Najväčší sviatok všet-
kých detí s nimi oslávime 
v Sade Janka Kráľa celo-
denným programom Na 
palube jednorožca, ktorý aj 
v minulých rokoch prilákal 
tisícky návštevníkov. OZ 
Ulita si zas pre deti pripra-
vilo rôzne súťaže na zre-
konštruovanom ihrisku, ku 
ktorého rekonštrukcii pri-
spela aj mestská časť. Deň 
detí neobíde ani Psí park 
Petržalka, kde sa bude osla-
vovať spoločne so štvor-
nohými priateľmi. Svoje 

okrúhle 20. výročie oslávi 
obvodná súťaž populárnej 
piesne pre deti POP HIT, 
ktorej víťazov predstavíme 
na detskej scéne v rámci 
slávnostného ukončenia 
festivalu.

Z charitatívnych podu-
jatí festivalu spomenieme 
Petržalskú kvapku krvi, 
ktorá zvoláva opäť svoju 
rozrastajúcu sa petržalskú 
darcovskú rodinu, aby pri-
spela k záchrane ľudských 
životov.

Záver päťtýždňového 
festivalu Dni Petržalky bu-
deme, ako inak, oslavovať 
celý deň na petržalskom 
hipodróme. Sprievodné 
spoločenské a kultúrne po-
dujatia, ktoré si obyvatelia 
obľúbili, sú Jarmok reme-
siel a prezentácia reme-

selnej tvorby ÚĽUV, Petr-
žalská burza kníh, detská 
a seniorska scéna na malom 
pódiu a súťažné disciplíny 
Petržalská varecha a Petr-
žalský oriešok. 

Program na hlavnom 
pódiu sa začne o pol pia-
tej popoludní a sprevádzať 
ním tento rok budú Junior 
(Milan Zimnýkoval) a Mar-
cel (Marcel Forgáč), mode-
rátorská dvojica Fun rádia 
a televíznej relácie Čo 
dokáže ulica. Chalani zo 
STREET WORK-OUT 
LOCOMOTIVA predvedú, 
ako účinne budovať fyzické 
schopnosti, formovať po-
stavu snov a získať duševnú 
rovnováhu. Po ukážkach 
vystúpia víťazi súťaže ama-
térskych kapiel a Petržalskej 
baretky. Na ľudovú nôtu 
zahrá Terchovská muzika. 
Fenomenálny Hardcore Te-
atro Punk zaznie v podaní 
kapely  BijouTerrier, ktorej 
producentom je spevák sku-
piny Horkýže Slíže Kuko.  
Svoju nezabudnuteľnú šou 
prinesie do Petržalky aj 
Dan Nekonečný a ŠUM 
SVISTU, český spevák a ta-
nečník, ktorého vystúpenia 
sú plné farieb, ohňostrojov 
a tropických prvkov. Hviez-
dou večera bude člen ka-
pely Precedens a frontman 
metalovej skupiny Ara-
kain Petr Kolař. Účinkoval 
v najúspešnejších českých 
a zahraničných muzikáloch, 
ktorými sú Dracula, Johan-
ka z Arku, Vlasy, Hamlet, 
Krysař, Galileo, Excalibur, 
Traja mušketieri, Láska je 
láska, Kat Mydlář. Päťtýž-
dňový festival Dni Petržalky 
ukončí veľkolepý ohňostroj 
s hudbou. 

(tod)

Dni Petržalky 
oslávia plnoletosť 
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V sobotu 18. apríla sa uskutočnil prvý ročník podujatia 
Beh Matky Zeme. Jeho cieľom je spojenie športu v prí-
rode a čistenia lesa od odpadkov, ktoré v ňom zanechali 
nezodpovední návštevníci. Medzi štyrmi desiatkami 
účastníkov bol aj slovenský europoslanec Ivan Štefanec. 

Po zabezpečení vývozu odpadu sa 
bežci zhromaždil a vyzdvihli si svo-
je štartové čísla. Bežalo sa po hrádzi 
v šiestich kategóriách, short run (6,5 
km) mužov, žien a veteránov nad 50 
rokov a long run (15,1 km) mužov, 
žien a veteránov nad 50 rokov. 

Počasie behu v prírode príliš ne-
prialo. Občasné záblesky lúčov slnka 
striedali oveľa častejší dážď a studený 
vietor. No aj napriek tomu podali bež-
ci dobré výkony.  

V kategórii veteránov sa na 15,1 km 
 zvíťazil europoslanec Štefanec s ča- 
som 1:12,59 a vytvoril si tak svoj 
osobný rekord. Zároveň sa medzi 
všetkými bežcami long run bez roz-
dielu pohlavia umiestnil na druhom 
mieste.

„Nie je dôležité, kto sa ako umiest-
nil, či bežal dlhšiu alebo kratšiu trať. 
Podstatné je to, čo sme urobili pred 
samotným behom. A tiež, že sme si 
dobre zašportovali a nakoniec sa 
výborne zabavili pri dobrom guláši. 
Veľmi ďakujem všetkým účastníkom 
a hlavne organizátorom na čele s 
Pavlom Sovičom za skvelé podujatie 
a verím, že po prvom ročníku sa bu-
deme opäť vidieť na ďalších a ďalších 
s ešte hojnejšou účasťou,“ zhodnotil 
podujatie europoslanec Štefanec.

Europoslanec Štefanec bežal 
a čistil les pri Rusovskej hrádzi

Bežci pred štartom od deviatej ho-
diny ráno čistili les pri Rusovskej 

hrádzi. Výsledkom ich práce bolo 
viac ako 60 vriec plných najrôznej-
šieho odpadu od plastových fliaš po 
karburátor z motora. 

„Je neuveriteľné, čo všetko sú schop-
ní ľudia zanechať v prírode. Z to- 
ho, čo sme našli, by sa zrejme dalo 
vyskladať celé auto vrátane ŠPZ a 
ešte by niečo zvýšilo. Niektorí obča-
nia majú pocit, že les a príroda nie 
sú majetkom nikoho a môžu si tam 
robiť čo chcú. To je však omyl. Je to 
majetok nás všetkých, a preto by 
sme k nej mali pristupovať tak ako  
k vlastnému domu či záhrade,“ pove-
dal po skončení upratovania europo-
slanec Štefanec.  

Ďalší účastníci podujatia porovná-
vali stav na Slovensku a v iných kra-
jinách Európskej únie. Podľa jedného 
z nich je u nás stále slabé povedomie 
o verejnom priestore, no stačí prejsť 
niekoľko kilometrov do susedného 
Rakúska a situácia je diametrálne od-
lišná. „Možno viac ako pokuty pomô-
že to, že ľudia vidia iných pri dobro-
voľnej práci. Najprv sa čudujú, potom 
sa pýtajú, že o čo ide a nakoniec sa časť 
z nich pridá. Čím viac nás bude, tým 
menej bude odpadkov,“ zhodnotil.  

matematiky a matematic-
kej gramotnosti. V tomto 
školskom roku už deviataci 
vypracovávali e-testy z ma-
tematickej a čitateľskej gra-
motnosti a vyplnili dotazník 
Klíma školy a triedy. Gene-
rálnu skúšku na E-TESTO-
VANIE 9 absolvovali v dvoch 
termínoch v marci. Deviata-
kom zostáva vyplniť ešte do-
tazník k integračnému štýlu 
učiteľa. 

Podľa skúseností z gene-
rálnej skúšky sa 14 chlapcov 
a jedno dievča rozhodli, že 
TESTOVANIE 9 absolvujú 
elektronicky. 

Niektoré dôvody, prečo 
si žiaci vybrali elektronickú, 
resp. papierovú formu testo-
vania: 

Sára 9. A: Lepšie sa mi pra-
cuje s PC, E-TESTOVANIE 
považujem za ľahšie. Ako 
pre väčšinu spolužiakov, aj 
pre mňa bola matematika ľa-
hšia. Som rada, že som si ho 
vybrala.  
Jakub 9. B: E-TESTOVANIE 
je pre mňa zaujímavejšie. Vy-
hodnotenie testov dostanem 
za krátky čas. Ľahšia bola 
pre mňa matematika. V slo-
venčine bolo pri niektorých 
úlohách ťažšie rozhodnúť sa 
pre správnu odpoveď. Snažil 
som sa, aby som dosiahol čo 
najlepšie výsledky. 
Roman 9. B: Testovanie 
som absolvoval v papierovej 
forme. Pri PC sa nedokážem 
tak sústrediť. Myslím si, že 
som matematiku urobil veľ-

Jeho cieľom je sprístupniť 
novú databázu úloh ško-

lám, vytvoriť podmienky na 
postupné zapojenie všetkých 
základných a stredných škôl 
v SR do elektronického tes-
tovania.  

Do projektu boli zapojení 
žiaci 5. a 8. ročníka. Cieľom 
bolo získať informácie o po-
stavení našej školy z pohľadu 
rodinného zázemia žiakov. 
Ďalší dotazník sa týkal me-
rania sociálnej  inklúzie, čo 
znamená prispôsobenie ško-
ly potrebám všetkých detí,  
t. j. naučiť sa spoločne sa 
vzdelávať a spolu žiť. 

V máji a v júni 2014 si 
ôsmaci vyskúšali na PC vy-
pracovávanie testov zo slo-
venského jazyka a literatúry, 

Základná škola Pankúchova 4 je jednou zo 110 ZŠ na Slovensku, 
ktoré sa zapojili do elektronického TESTOVANIA 9-2015. Príprava 
žiakov na E-TESTOVANIE sa začala v júni 2013, keď bola škola za-
radená do projektu NÚCEM (Národný ústav certifikovaných mera-
ní vzdelávania) Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ s využitím 
elektronického testovania.

Testovali svoje vedomosti elektronicky

mi dobre. Niektorým úlohám 
zo slovenského jazyka som ne-
rozumel. 
Adam 9. B: Dobre som uro-
bil, že som si vybral papierovú 
formu testovania. Matematika 
bola pre mňa ľahšia, v slovenči-

ne som mal problémy s výberom 
odpovede, preto som vyraďoval 
možnosti. 

Projekt sa uzatvorí 30. no-
vembra 2015. Poďakovanie za 
jeho realizáciu na našej škole 
patrí najmä koordinátorkám 
Mariane Gibejovej a Zdenke 
Jeneiovej a IT administrátorovi 
Danielovi Bachledovi. Koor-
dinátorky organizovali a us-
merňovali priebeh testovania, 
NÚCEM zasielali stručné sprá-
vy, informácie  a pripomienky 
k priebehu realizácie projektu. 
IT administrátor zabezpečoval 
funkčnosť PC. 

Štefan Rác
foto: autor



HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ. TEL.: 0903 191 885, 0905 156 765
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Rovniankova 4 (terasa za DK Zrkadlový háj)

Otvorené:

Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka  0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

ZMRZLINA LUMI, Ovsištské 
nám. 1, ponúka brigádu pre 
študentov, viac na 
www.zmrzlinalumi.sk alebo 
osobne v zmrzlinárni LuMi. 

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

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

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

GLAZÚROVANIE VANÍ. 

Tel.: 0905 983 602

Spracujem účtovníctvo. 
EKONOMING. 

Tel: 0905 643 445

Prijmeme upratovačky. 
Tel.: 02/6353 2146

KURZY MEDITÁCIE, cesta 
ako sa zbaviť stresu a napätia. 
19. a 26. 5. o 18.30, CC Cent-
rum. www.SahadzaJoga.sk

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

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka 

18. apríla 

Ing. Marek Bachura – Veronika Horváthová
Daniel Kazár – Zlatica Blažová          
MUDr. Ľubomír Sýkora – Edita  Gálfyová
Ing.arch. Jozef Nemec – Monika Vasiľová

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček

Osuského 44, Bratislava Petržalka
 

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

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU NA OKULIAROVÝ RÁM, 
PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

Fitnessland, Rovniankova 15
www.) tness-land.sk 

Kombináciou infračerveného žiarenia 

a pohybu dochádza k rýchlejšiemu úbytku tukových 

zásob v tele. 30 minút tréningu na prístroji 

SUN 400XL sa vyrovná behu na 30 km. Infračervené 

žiarenie napomáha tiež k ošetreniu pokožky.

objednávky na tel. č.: 0915525462

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením

 13. 6. 2015 - zámky Litomyšl a Nové Hrady, 1 deň - doprava 26 €

 20. - 21. 6. 2015 - hrad Karlštejn, slávnosti v Beroune, 2 dni - doprava, ubytov., polpen. 69 € 

 27. 6. 2015 - zámok Jemnište a hrad Český Šternberk, 1 deň - doprava 29 €

 3. - 5. 7. 2015 - Mariánske Lázne, pivovar, zámky, kláštory 3 dni - doprava, ubytov., polpen. 119 €

 23. - 26. 7. 2015 - Františkove Lázne, pivovar, hrady, zámky 4 dni - doprava, ubytov., polpen. 149 €

 7. - 9. 8. 2015 -  Karlove Vary, Lidice, múzea, zámky, hrady 3 dni - doprava, ubytov., polpen. 119 €

                        CK Víkendové výlety
prihlasky@vikendove-vylety.sk, 0911 623 891, pozýva na výlety a zájazdy:

REALITNÁ KANCELÁRIA 
S NAJVÄČŠOU PONUKOU  
BYTOV V PETRŽALKE

www.mrkretex.sk

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

Kde sa v Petržalke najlepšie najeme?
Petržalské noviny vyhlasujú súťaž o 

TOP REŠTAURÁCIU v Petržalke.
Napíšte nám svoje skúsenosti a dôvody, prečo je práve vaša 

obľúbená reštaurácia tá najlepšia.
Vyžrebovaný výherca si bude môcť vychutnať večeru v TOP reš-

taurácii aj s partnerom.
Píšte nám na adresu: sutazimspn@gmail.com
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paralyzovala Bratislavu 

S A M O S P R ÁVA

Celoslovenská nespokojnosť až frustrácia učiteľov so súčasnou úrovňou odmeňovania  
a snaha zvýšiť celkový  počet kvalitatívnych a  inovatívnych projektov v Petržalke, zamera-
ných výslovne na vyučovacie predmety – to boli dôvody vzniku programu Naučiť lepšie, 
odmeniť viac. Jeho autorom je zástupca starostu Michal Radosa, ktorý chce týmto spôso-
bom motivovať učiteľov a pomôcť tak petržalským deťom ku kvalitnejšiemu vzdelaniu.

Naučiť lepšie, odmeniť viac –
to je výzva pre učiteľov i žiakov

Čo potrebujú naše školy, aby 
sa presadili v bratislavskej 
konkurencii?

 Myslím si, že petržalské ško-
ly v bratislavskej konkurencii 
nezaostávajú, však tie štátne sú 
medzi najlepšími na Slovensku. 
Ak sa má zvýšiť kvalita, je mo-
tivácia učiteľov jedným z pred-
pokladov.
Aká bola príčina vytvorenia 
programu Naučiť lepšie, od-
meniť viac? Mali ste podnety 
aj od pedagógov?

 K vytvoreniu programu som 
pristúpil na základe poznania 
celoslovenskej nespokojnosti až 
frustrácie učiteľov so súčasnou 
úrovňou odmeňovania a snahy 
zvýšiť celkový počet kvalitatív-
nych a inovatívnych projektov 
v našej mestskej časti, zamera-
ných na vyučovacie predmety. 
O tom, že situácia s odmeňova-
ním učiteľov nie je dobrá, som 
počúval takmer na každej škol-
skej komisii, predovšetkým z úst 
riaditeľov základných škôl. 
Na základe čoho ste stanovili 
podmienky programu? 

 Program je o podpore škol-
stva, aktívnych učiteľov a prí-
činnej súvislosti medzi výš-
kou odmeňovania a snahou o 
zvýšenie kvality vzdelávania v 
štátnych základných školách. 
Súčasne, vzhľadom na vyšší po-
čet základných škôl v Petržalke, 
je v prípade záujmu pedagógov 
možné následnými seminármi a 
zdieľaním projektu dosiahnuť aj 
to, aby sa tie projekty, ktoré ich 
zaujali, stali súčasťou vyučova-
nia aj v iných školách. Vzhľa-
dom na obmedzené fi nančné 
prostriedky sú pre prípad väč-
šieho záujmu učiteľov stanovené 
výberové kritériá. Ale podstatná 
je kvalita projektu. 
Akým spôsobom sa doň učite-
lia môžu zapojiť?

 Projekty, ktoré pripravia, 
môžu spolu so sprievodnou 
žiadosťou podať do podateľne 
miestneho úradu do 30. mája 
2015.
Prihlásiť projekty môžu učite-
lia všetkých ročníkov a pred-
metov bez rozdielu?

 Áno, projekty môžu podávať 
všetci učitelia základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
našej mestskej časti, výber z 
pohľadu objektívnych kritérií 
a preferencií programu bude 
použitý iba v prípade vyššieho 
počtu projektov presahujúcich 
v období september až decem-
ber 2015 náklady celkovo vo 
výške 10 000 eur. 
Je nejako obmedzený počet 
pedagógov z jednej školy?

 Iba v prípade veľkého poč-
tu záujemcov bude počet pro-
jektov z rovnakej školy, ktoré 
môžu byť podporené, obme-
dzený na najviac tri projekty s 
najväčším počtom bodov.
Môžu sa prihlásiť aj naprí-
klad dvaja slovenčinári z 
jednej školy s dvoma rôznymi 
projektmi?

 Samozrejme, môžu.
Prečo sa váš program zame-
riava najmä na vyučovacie 
predmety testované v Moni-
tore 9 (slovenský jazyk, litera-
túra, matematika)?

 Z pohľadu štátneho učebné-
ho plánu ide o najdôležitejšie 
predmety, pri ktorých je ich 
zvládanie a kvalita ich výučby 
dôležitá aj pri prijímaní žiakov 
na strednú školu.
Majú reálnu šancu uspieť aj 
projekty z iných predmetov?

 Určite áno, veď podstatným 
kritériom je kvalita projektu, za 
ktorú má učiteľ možnosť získať 
až 70 bodov, a za preferencie 
podľa predmetu najviac 10 bo-
dov. 

Budú víťazné projekty reali-
zované aj v iných školách ako 
v materskej (teda na tej, kde 
vznikli a boli odučené)?

 Veľmi si želám, aby to tak 
bolo, a budem sa snažiť tomu 
pomáhať. Po výučbovej časti 
nasleduje takzvaná nevyúčbo-
vá časť. V tomto období by mal 
učiteľ skúsenosti z projektu a 
jeho obsah niekoľkokrát pre-
zentovať pred kolegami z vlast-
nej školy i iných škôl na pora-
dách, seminároch a podobných 
stretnutiach. Následne aj iní 
učitelia budú môcť projekty za-
radiť do svojho vyučovania .
Ak si bude realizácia kon-
krétneho víťazného projektu 
vyžadovať fi nancie – prispeje 
naň MČ Petržalka? Alebo si 
ich bude musieť škola/učiteľ 
zabezpečiť svojpomocne?

 V rámci programu sú všet-
ky prostriedky vyčlenené na 
to najpodstatnejšie - odmenu 
učiteľov. Takže predpokladáme 
predovšetkým iniciatívu učite-
ľa, školy aj realizovateľné nasta-
venie jeho projektu.
Ak sa bude úspešný projekt 
realizovať, bude to možno 
vyžadovať od pedagóga, aby 
v škole trávil viac času, ako 
je obvyklý pracovný čas. Bude 
mať tieto nadčasy fi nančne 
ohodnotené, alebo ich má 
pokryť odmena za víťazný 
projekt?

 Detailne spôsob ohodno-
tenia nadčasov v školách ne-
poznám, takže vám neviem 
presne odpovedať, treba však 
uviesť, že 100 eur v hrubom 
mesačne je celkom solídne 
prilepšenie k platu učiteľa v zá-
kladných školách.
Môžu víťazné projekty - ino-
vatívne v spôsoboch a me-
tódach vyučovania, zmeniť 
spôsob výučby v petržalských 

školách natrvalo?
 Viem si predstaviť, že 

niektoré projekty zaujmú iných 
učiteľov, aj to, že podporený 
učiteľ svoj projekt zaradí do vy-
učovania natrvalo. Ale mojím 
záujmom nie je diktovať, skôr 
vytvoriť motiváciu a následne 
skopírovateľnú inšpiráciu. 
Bude fi nančná odmena 100 
eur mesačne pre pedagógov – 
autorov projektov, podľa vás 
dostatočnou motiváciou, aby 
sa rozhodli zapojiť?

 Nechcem špekulovať o poč-
te očakávaných žiadostí, ale 
verím, že sa nájde dosť učite-
ľov, ktorí to pochopia a budú 
sa snažiť využiť príležitosť. Nie 
som si istý, či ako samospráva 
náhodou nie sme prví s týmto 
typom aktivity, aj keď podľa 
ohlasu niektorých kolegov so 
strany SIEŤ v iných mestských 
častiach, možno budú o nie-
čom podobnom uvažovať.
Čo s projektmi pedagógov, 
ktoré nebudú vybrané? Pôjdu 
do koša?

 V prípade záujmu učiteľov sa 
budem snažiť, aby sa výzvy na 
podávanie projektov opakovali 
aj v budúcnosti. Nepodporení 
učitelia sa v tom prípade budú 
môcť prihlásiť opäť, prípadne v 

projektoch urobiť zmeny, kto-
rými zvýšia ich kvalitu. 
Čo chce programom Naučiť 
lepšie, odmeniť viac, MČ Pe-
tržalka docieliť a akým spô-
sobom budete hodnotiť, či sa 
jej to podarilo?

 Čo sa týka hodnotenia, ur-
čite bude zaujímavý počet po-
daných projektov, ich štruktúra 
z pohľadu predmetov, roční-
kov, samozrejme, ich kvalita aj 
samotná realizácia projektov. 
Program bude vyhodnocovaný 
nielen na hodnotiacej komisii, 
ale aj vo vedení a oddelení škol-
stva mestskej časti, v školskej 
komisii a v prípade záujmu aj 
miestnym zastupiteľstvom. 
Najpodstatnejšou na tomto 
programe je naša skutočná 
snaha učiteľov povzbudiť a 
motivovať ku zmenám vo vy-
učovaní a ku skvalitňovaniu 
výkonu ich neľahkej práce a tak 
pomôcť aj petržalským deťom 
ku kvalitnejšiemu vzdelaniu. 
Informácie o programe Na-

učiť lepšie, odmeniť viac 

nájdete aj na www.petržalka.

sk, alebo na webe našich no-

vín.

Michaela Dobríková

Ilustračné foto – petržalské 

základné školy, archív MR
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Ukážte sa!
Na preventívnej prehliadke
Získajte prehľad o vašom 

aktuálnom zdravotnom stave

Preventívna prehliadka je bezplatná!

Ponuka platí pre všetkých nových pacientov do 31. 5. 2015

02/6224 0154    www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

Najkrajšie starosti (2)

Newsletter „Najkrajšie starosti 2“ reaguje na neustály rast 
počtu detí, ktoré nastupujú na predprimárne vzdelávanie a na 
plnenie povinnej školskej dochádzky. „Tento servisný materiál 
informuje rodičov o prvých krokoch, ktoré musia absolvovať so 
svojimi deťmi od ich troch rokov do začiatku plnenia povinnej 
školskej dochádzky. Obsahuje informácie nielen o prijímaní detí 
do materských škôl, ale aj ako a kedy požiadať o odklad nástu-
pu do prvej triedy,“ predstavuje obsah newslettera starosta  
Vladimír Bajan. 

Dieťa už má 3 roky 
Oprávnená osoba je povinná písomne oznámiť na UPSVaR (Va-
zovova 7/a, 816 16 Bratislava) alebo elektronicky (so zaručeným 
elektronickým podpisom), akým spôsobom a kde bude zabez-
pečená starostlivosť o dieťa do začiatku plnenia povinnej škol-
skej dochádzky: 
1. Predĺžená rodičovská dovolenka – nárok na prídavok na 
dieťa do veku 6 rokov má oprávnená osoba, ktorá sa stará 
o dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Žia-
da sa písomne s doložením zdravotnej dokumentácie na  
UPSVaR. 
2. Prijímanie do materskej školy – žiadosť podávajú písomne 
(dostupná v každej MŠ a na jej internetovej stránke aj na www.
petrzalka.sk). Prijímanie detí do materskej školy sa realizuje spra-
vidla v marci (na ďalší školský rok), keď si zákonní zástupcovia 
podávajú žiadosť na vybranú materskú školu. Riaditeľ materskej 
školy písomne informuje rodiča o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do 
materskej školy. 
Predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku 5 rokov nie je po-
vinné. V zmysle školského zákona sa prednostne do materskej 
školy prijímajú deti vo veku 5 rokov.

Nastupujeme do školy
Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Sloven-
sku má každý rodič, ktorý je občanom SR, a takisto aj jeho dieťa 
má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to kde žije. 

V prípade, že zákonní zástupcovia nezapíšu dieťa po dosiah-
nutí veku začatia povinnej školskej dochádzky do základnej ško-
ly na Slovensku, porušia zákon o štátnej správe.

Zákonný zástupca môže na základe písomnej žiadosti po-
žiadať riaditeľa školy o odklad povinnej školskej dochádzky 
o jeden rok, ak dieťa po dovŕšení 6. roku veku nedosiahlo škol-
skú zrelosť. Súčasťou žiadosti je odporučenie lekára pre deti a 
dorast, ako aj príslušného zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie. 
Dôvody odkladu povinnej školskej dochádzky sú: 

 

Zápis prvákov
Zápis do prvého ročníka určí zriaďovateľ školy v termíne od  
15. januára do 15. februára. V zmysle zákona plní žiak povin-
nú školskú dochádzku v škole vo svojom školskom obvode,  
v ktorom má trvalý pobyt (tzv. spádová škola). Ak sa rodič roz-
hodne pre inú školu, túto skutočnosť je povinný oznámiť spá-
dovej škole. Ak má dieťa zdravotný problém, alebo je nejakým 
spôsobom hendikepované, mal by o tom rodič - v  záujme svoj-
ho dieťaťa - informovať jeho budúcich učiteľov. 

Aj „Najkrajšie starosti 2“ sú sprístupnené na webstrán-
ke mestskej časti a sociálnej sieti Viem byť Petržalčan. Každý  
newsletter je zároveň zasielaný na emailové adresy obyvateľom, 
ktorí prejavili záujem o jeho odoberanie. Cieľom tejto série petr-
žalských newslettrov je uľahčiť rodičom orientáciu v ich nároč-
ných povinnostiach.                                                                        (tod)

V minulom čísle PN sme priniesli užitočné informácie „novorodičom“, dnes pokračujeme ďalšími informáciami.

Priestor 
na gra4ti 
Občianska združenie Legálne 
gra4ti zóny dostalo na svoju 
tvorbu ďalšie plochy. O>ciálnym 
povolením, ktoré vydalo Metro 
Bratislava a. s., je priestor pod 
cestným mostom v Janíkovom 
dvore – rozostavané depo brati-
slavského metra – vyhradený na 
celoročnú legálnu tvorbu Gra?ti 
a Street art malieb bez trestných 
postihov za aktivitu umelcov.  
V máji osadí združenie na tom-
to mieste aj informačnú tabuľu  
s poučením pre mladých tvor-
cov.                                            (upr)

Aká bude noc múzeí 
v múzeu školstva a pedagogiky?

Už po 11. raz sa múzeá zapájajú do po- 
dujatia s názvom Noc múzeí a galérií.

Hlavným cieľom tohto celoeuróp-
skeho podujatia realizovaného pod zá-
štitou Rady Európy, je verejnosti prí-
stupnou formou prezentovať kultúrne 
dedičstvo, jeho význam a dôležitosť 
jeho ochrany. To všetko by malo pre-
biehať cez bohaté aktivity jednotlivých 
kultúrno-historických inštitúcií. Brány 
múzeí a galérií preto ostávajú otvorené 
až do polnoci. 

Múzeum školstva a pedagogiky pre 
návštevníkov pripravilo zaujímavý pro- 
gram. Aktuálnu výstavu v sprievode lek-
tora alebo kurátora bude možné si po-
zrieť počas celého dňa až do polnoci. 

Výstava:

Slovenskí učitelia v odboji a Sloven-

skom národnom povstaní – Aktuál-
na výstava zachytáva slovenské školstvo  
v rokoch 1939-1945 a oboznamuje, ako 
vyzeralo školstvo a vzdelávanie na Slo-
vensku počas 2. svetovej vojny a Sloven-
ského národného povstania.

Program:

16.00 Viete aké to bolo byť žiakom 

pred 70 rokmi? (program pre školákov 
a rodičov)
19.00 Takí boli učitelia – netradičná 
komentovaná prehliadka výstavy
22.00 – 24.00 Noc školských filmov
to naj z fondu dobových školských fil-
mov
Múzeum bude otvorené od 13. do 24. h. 
Viac informácii nájdete aj na www.

nocmuzei.sk alebo na Facebooku.
Tešíme sa všetkých návštevníkov!   (upr)
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Rezidencia Draždiak   

0918 63 63 63

Unikátne bývanie 

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

lesa alebo na hrádzu.

Rezidencia 
Draždiak

www.RezidenciaDrazdiak.sk

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& . 
Cena: 200 € (pôvodná cena 500 €) Info: 0905 273 414

Petržalčanky bodovali v orientálnych tancoch

Vodné filtre Nerezové fľaše w w w.kvalitavody.sk

prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

ŠIROKÝ SORTIMENT 
OKULIAROVÝCH RÁMOV 
AJ PRE DETI (AJ SILIKÓNOVÉ)

Značkový tovar za AKCIOVÉ CENY.

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

Zľavy od 10 – 60 %.

AKCIA   na multifokálne 

okuliarové šošovky:

- 20 %, - 50 %, a  jeden pár zadarmo 

(VARILUX) – pri zakúpení okuliarov.

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

www.optikavion.sk

e-mail: prominent@chello.sk

Na jednej z najväčších a 
významných medzi-

národných tanečných súťaží 
orientálneho tanca - Liptov 
Orient Festival 2015 (bol to už 
jej 6. ročník), ktorá sa uskutoč-
nila 18. apríla v Liptovskom 
Hrádku, sa zúčastnilo 256 
tanečníc rôznych vekových 

kategórií, počnúc deťmi od 
5 rokov a končiac 51-ročnou 
tanečníčkou. Na súťaži pred-
stavili 140 tanečných choreo-
gra& í v 28 kategóriách zo 44 
tanečných škôl zo Slovenska, 
Česka, Maďarska a Poľska. 

Študentky petržalskej ta-
nečnej Akadémie ANORA 
predstavili deväť súťažných 
vystúpení v 5 kategóriách a 
dosiahli významné úspechy: 
väčšina z nich bojovala v už-
ších & nálnych výberoch a v 
troch kategóriách skončili na 
medailových miestach – trio 
Anora vyhralo v kategórii 

Duo/Trio-dospelé a v dvoch 
ďalších Sólo-začiatočníci 
a Sólo-pokročilé dievčatá zís-
kali striebro. 

Akadémia Anora s rados-
ťou privíta vaše ratolesti – 
budúcich šampiónov, diev-
čatá od 4 do 6 rokov, v kurze 
orientálneho tanca. Ako dar-
ček poskytneme prvé 4 hodi-
ny bezplatne. 

Podrobnejšie informácie 
o tanečnej škole nájdete na 
www.akademiaanora.sk

Ing. Olga Piskorova

foto: autorka

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

NA ANTOLSKEJ 4 V BRATISLAVE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

 OKREM DOSTIHOV 

 módna prehliadka návrhárky Zuzany Bottkovej
 vystúpenie skupiny AKUSTIX 
 prezentácia kozmetiky AVON 
 rôzne gurmánske špeciality a ochutnávky
 pre najmenších vozenie na koníkoch

LADIES DAY
dostihová dráha Starý háj

17. máj 2015 
o 14.00 hod.

VSTUP ZDARMA!

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 17€
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výkladom fyzikálnych javov. 
Ďalšie zaujímavé témy na-

vrhli opäť pedagógovia našich 
základných škôl. Z nich potom 
Slovenská akadémia vied vybra-
la tie, ktoré bolo možné v da-
nom termíne odborne zastrešiť. 
Zaujímavosti zo sveta biológie, 
environmentalistiky, fyziky aj 
geografie budú petržalským de-
viatakom prednášať opäť reno-
movaní a uznávaní odborníci. 
Ďalšie prednášky pre deviatakov 
budú pokračovať v máji podľa 
nasledujúceho harmonogramu:

Téma: Chránené územia a par-

ky UNESCO sveta

Prednášajúci: RNDr. Jozef Klin-
da
Termín: 19. 5. 
Zúčastnia sa: ZŠ Holíčska,  
ZŠ Turnianska, ZŠ Tupolevova, 
ZŠ Černyševského, ZŠ Dudova, 
ZŠ Prokofievova

Téma: Pamiatky UNESCO vo 

svete

Prednášajúca: Dr. Kosová
Termín: 29. 5.
Zúčastnia sa: ZŠ Pankúcho-
va, ZŠ Černyševského, ZŠ Du-
dova, ZŠ Holíčska, ZŠ Lachova,  
ZŠ Budatínska

Téma: Pôvodné a nepôvodné 
druhy rastlín na Slovensku
Prednášajúci: RNDr. Pavol Me-
reďa, PhD.
Termín: 21.5.
Zučastnia sa: ZŠ Gessayova, ZŠ 
Nobelovo námestie, ZŠ Budatín-
ska, ZŠ Holíčska

Téma: Včela medonosná a jej 

význam pre život na zemi

Prednášajúca: RNDr. Katarína 
Valachová, PhD.
Termín: 26. 5.
Zúčastnia sa: ZŠ Pankúchova, 
ZŠ Turnianska

Vzájomnú spolupráca Petr-
žalky so SAV na projekte Petr-
žalskej super školy spečatili Vla-
dimír Bajan, starosta Petržalky. 
a prof. Jaromír Pastorek, predse-
da SAV, podpisom Memoranda  
v októbri minulého roku na prvej 
prednáške pre petržalských sied-
makov v DK Zrkadlový háj. Ten-
to výnimočný projekt oslovil aj 
Centrum vedecko-technických 
informácií SR, ktoré sa rozhod- 
lo projekt podporiť a zamýšľa ho 
aplikovať aj v ostatných mest-
ských častiach.

(tod)

foto: (tod)

Prvá prednáška o čase a jeho 
meraní sa uskutočnila v uto-

rok 21. apríla pre takmer 120 de-
viatakov štyroch základných škôl 
- Tupolevova, Lachova, Gessayo-
va a Prokofievova. O tom, prečo 
ľudia chceli zmerať čas, aké me-
radlá používali, kým vznikli prvé 
atómové hodiny, ktoré sa omeš-
kajú o jednu sekundu za 60 mi-
liónov rokov, ale aj o cestovaní v 
čase a priestore, porozprával žia-
kom vedecký pracovník z Cen-
tra pre výskum kvantovej infor-
mácie Fyzikálneho ústavu SAV, 
Mgr. Daniel Nagaj, PhD. Hovo-
rené slovo kombinoval s názor-
nými ukážkami a jednoduchými 
pokusmi. Žiakov previedol his-
tóriou „objavovania“ času a po-
kusoch o jeho čo najpresnejšie 
zmeranie. Doktor Nagaj zaujal 

deviatakov najmä svojím nadše-
ním pre spoznávanie sveta, ale aj 
bezprostredným a interaktívnym 

Petržalská super škola 
pokračuje u deviatakov
Po sérii prednášok pre petržalských šiesta-
kov, siedmakov a ôsmakov prišiel rad aj na 
našich deviatakov. Jedenásť prednášok na 
jedenástich základných školách obohatí po-
znatky nielen o meraní času, pamiatkach a 
parkoch UNESCO, rastlinách na Slovensku, 
ale aj o histórii a živote včely medonosnej. 

POP HIT 2015 

& MADUAR

Kultúrne zariadenia 
Petržalky vyhlasujú v 
tomto roku už 20. ročník 
obvodnej súťaže v 
populárnej piesni POP 
HIT 2015.

Dalo by sa povedať, že 
„mamou“ tejto súťaže 

je Marta Droppová, ktorá ju 
založila ako súťaž v imitácii 
známych hlasov a tvárí hu-
dobnej scény ako našej, tak 
aj zahraničnej. Prvé tri ročníky 
tejto „playback show“ sa stretli 
s veľkým záujmom medzi deť-
mi a mládežou. „Až jedného 
dňa prišlo za mnou dievčat-
ko, volala sa Lenka, že ona by 
chcela spievať tak naozaj. Tak 
som do toho išla,“ prezradila 
nám pani Droppová. „Začiatky 
boli náročné najmä z technic-
kého hľadiska, pretože sklad-
by nahraté ešte na kazetách 
bolo dosť náročné spracovať 
a získať len hudobný podklad. 
Teraz už aspoň tieto problémy 
nemusíme riešiť.“

Súťaž sa organizuje raz 
ročne, a to v 4 kategóriách 
podľa veku. Porotu tvoria 
známe osobnosti hudobnej 
scény, hudobníci, skladatelia, 
speváci, aj hudobné skupi-
ny. V porote si už „zahviezdili“ 
skupiny HEX, Maduar, speváci 
Jana Kirschner, Robo Papp  
a Marián Kochanský. Okrem 
získania diplomu a vecných 
cien z rúk poroty je najväčšou 
odmenou možnosť vystúpe-
nia na Dňoch Petržalky a Dni 
detí pred veľkým publikom. 
Účastníkmi tejto súťaže boli 
aj takí nádejní speváci a spe-
váčky ako Denis Lacho zo su-
perstar a Dominika Šuľáková  
z Hlasu ČeskoSlovenska.

Semi:nále 20. ročníka ob-
vodnej súťaže v populárnej 
piesni bude v Zrkadlovom 
háji v utorok 5. mája od 10.00 
h a :nále súťaže od štvrtej 
poobede. Súčasťou :nálovej 
súťaže bude aj koncert sku-
piny MADUAR s odovzdáva-
ním cien víťazom. Vstupenky  
v predaji v pokladniach KZP (DK 
Zrkadlový háj a DK Lúky) - zvý-
hodnené vstupné pre deti do  
15 rokov a dôchodcov. 

  (upr)

ENVIDOM opäť zbiera nepotrebné spotrebiče 
V najbližších týždňoch majú Bratislavčania možnosť zbaviť sa jednoducho a ekologicky 

starých spotrebičov v rámci pravidelného mobilného zberu. 

lefonický kontakt. V deň zberu 
vo vašej štvrti vyložíte spotrebič 
do 8.00 h do vchodu (ak bývate 
v bytovke) alebo k bráne vášho 
rodinného domu.  V Petržalke 
budú spotrebiče zbierať 6. júna. 
Za každý vyzbieraný kilogram 

elektroodpadu venuje združenie 
ENVIDOM 5 centov na výstav-
bu pavilónu vlkov v bratislavskej 
ZOO. Nad zbermi s finančnou 
podporou ZOO prevzalo záštitu 
Ministerstvo životného prostre-
dia SR.                               (upr)

Vždy v sobotu zabezpečuje 
Združenie výrobcov elek-

trospotrebičov  ENVIDOM v 
konkrétnej mestskej štvrti ich 
odvoz. Kto má doma nepo-
trebnú starú chladničku, práč-
ku či vysávač, môže zavolať na 

príslušný miestny úrad alebo 
sa nahlásiť cez www.zberelek-
troodpadu.sk. V oboch prípa-
doch nahláste typ a množstvo 
spotrebičov, ktoré potrebujete 
odviezť, a nezabudnite pripojiť 
vaše meno, presnú adresu a te-
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Kucapaca  
po slovensky 
Chlap kráča po namaľovanej čiare, 
je vyplašený a krokuje so zatvorený-
mi očami, lebo tak mu to prikázali. 
Neuvedomuje si, že to je hlúposť na 
kvadrát, že dopravný policajt na ta-
kúto previerku vodičovej triezvosti 
nemá právo. Počúva a kráča, potom 
ruku zákona chytá pod krk a známy 
protagonista obľúbenej televíznej 
relácie má čo robiť, aby adrenalínom 
nadupanému chlapíkovi vysvetlil, že 
to je iba srandička, lebo národ občas 
potrebuje veci úsmevné i veci priam 
na rehot. A žena pomáha slepému a 
necháva sa oblapkávať, pretože je ne-
vidomý a ona je nevedomá, pretože 
vo svojej prostote si neuvedomuje, že 
jestvuje niečo ako racionálna ľudská 
kalkulácia s človečenskou naivitou. 

Tuším sa to volalo Čo dokáže 
ulica alebo to bolo Čo dokážeme 
s ulicou? Lebo ulica je tu vždy iba 
dočasu. Potom príde v obmenách 
historicky známe - kto nejde s nami, 
ide proti nám a ulici sa napríklad 
ponúkne ústava, ktorá vo svojom 
článku 40 tvrdí, že každý má právo 
na ochranu zdravia. Stačí mať zdra-
votné poistenie a už je tu nárok na 
bezplatnú zdravotnú starostlivosť  
i na zdravotnícke pomôcky. Pravda 
len za podmienok, ktoré ustanoví 
zákon. Potvorské paragrafy. Naštvú aj 
rozosmejú. Ako toť poplatky u leká-
ra a s nimi spojená, dnes už klasická, 
kocúrkovčina. Najprv platby niekde 
určované a schvaľované od buka 
do buka, inde len tak, aby sa nepo-
vedalo, že lekár je ľudomil. V čakárni 
voda, televízor, klimatizácia, vstup 
k jeho veličenstvu do ordinácie, re-
cept, poplatky také i onaké. Potom 
stop, pretože vrchnosť prišla na to, že 
aj človečenská naivita ulice má svoje 
hranice. A je to! Teda nie tak zúplna, 
pretože kam z konopí teraz nevedia 
lekári, samosprávne kraje, poisťovne, 
pacienti... nikto. Kucapaca po sloven-
sky. Cenníky na zdravie národa majú 
visieť v každej čakárni, rozboľavený 
pacient, ešte predtým ako skolabuje, 
má možnosť preštudovať si, čo stojí 
röntgen, alebo či si môže dovoliť cé-
tečko a čo mu dobrotivý štát dáva 
grátis, aby aspoň sčasti naplnil slovo 
zákona zákonov. 

Tak si myslím, že pán Twain to vy-
stihol, keď sa o dobrom humore vy-
jadril, že je ako bodliak. Vraj zraňuje 
slušne sformovanú papuľu, ale teší 
oslov. Ešte tak vedieť, kto je kto. 

Jaroslav Gründler

Prvá Dzurindova vláda 
po dlhých rokovaniach 

so samosprávami začala od 
roku 2000 preberať časti 
Európskej charty miestnej 
samosprávy. Vďaka týmto 
štandardom dala jasne na-
javo, že bez nezávislej sa-
mosprávy niet demokracie 
a vzdanie sa kompetencií 
centrálnej vlády na úkor sa-

mospráv je prvkom stability, 
spôsobom podpory občian-
skej spoločnosti a nástro- 
jom efektívneho spravovania 
krajiny. Charta kladie dôraz 
na zastupiteľskú demokra-
ciu, ktorú zabezpečujú rady, 
alebo zastupiteľstvá, ale pri-
tom garantuje aj široké ná-
stroje priamej demokracie 
uskutočňované napríklad 

cez zhromaždenia občanov, 
miestnym referendom alebo 
ďalšími nástrojmi využíva-
nými obyvateľmi.

Skutočnou silou samo-
správy nie sú tisíce kom-
petencií, ktoré majú mestá  
a obce vo svojom portfó-
liu. Skutočnú mieru vplyvu 
nevyjadruje ani zabezpečo- 
vanie širokého rozsahu štát-
nych úloh, cez takzvaný pre-
nesený výkon štátnej správy. 
Silnou stránkou miestnej 
samosprávy je nezávislosť 
v rozhodovaní, pri nasta-
vovaní vlastných verejných 
politík a pri autonómnej 
správe miestnych záleži-
tostí. Miestna samospráva 
v zmysle európskej charty 
znamená: „Právo a spôso-

bilosť miestnych orgánov 

v medziach zákona spra-

vovať a riadiť podstatnú 

časť verejných záležitostí 

v rámci ich kompetencií  

a v záujme miestneho oby-

vateľstva.“ Zo samospráv sa 
postupne stávajú miništáty 
so širokou škálou kompe-
tencií, nemalou zodpo-
vednosťou za rozhodnutia  
a obrovským priestorom na 
verejnú kontrolu. Treba však 
dodať, že od kvality rozhod-
nutí závisí aj kvalita života  
a hľadanie kompromisu 
medzi očakávaniami oby-
vateľov a možnosťami miest  
a obcí. 

Výročie vstupu Slovenska 
do Európskej únie je samo-
zrejme aj príležitosť na bi-
lanciu. Porovnanie toho, čo 
sa nám podarilo s tým, aké 
boli očakávania. Netreba 
pritom zabúdať na samo-
správy, ktoré svojou aktivi-
tou pri prijímaní Európskej 
charty miestnej samosprávy 
ako takzvanej samosprávnej 
euroústavy otvorili Sloven-
sku dvere do Spoločenstva 
regiónov. Jej ratifikácia ne-
bola zárukou vyššieho rastu 
hrubého domáceho pro-
duktu ani predpokladom 
znižovania deficitu. Napriek 
tomu aj Slovenská republi-
ka považovala jej prijatie za 
krok dôležitý pre ďalší vývoj, 
modernizáciu a demokrati-
záciu spoločnosti.
PhDr. Michal Kaliňák, PhD. 

 politológ 

Cez samosprávu  
do Európskej únie
O niekoľko dní si budeme pripomínať výročie vstupu Sloven-
ska do Európskej únie. Naše členstvo nebolo len výsledkom 
politických snáh, ale aj záujmu ľudí, ktorí sa súhlasne vyjadrili 
v referende. Hoci sa na referende zúčastnilo len 52,15 % voli-
čov, až 90 % z nich hlasovalo za naše členstvo v únii. Netreba 
však zabúdať, že dvere do spoločenstva regiónov nám výrazne 
otvorili samosprávy. A to nielen mobilizáciou voličov pred 
referendom. 
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Tak si myslím

N Á Z O R Y / S TA N O V I S K Á

Nedávno som prechá- 
dzala zo zastávky au-

tobusu domov. V kríkoch 
popri chodníku som si 
všimla kŕmidlo pre vtáčiky 
a la vtáčiu reštauráciu. Tri 
hrubé konáre z brezového 
dreva vytvárali siluetu ku-
želu. Pospájané boli tromi 
latkami, aby držali pokope 
a plnili tak funkciu stojana. 
Na vrchole tohto dreveného 
kužela bola posedaná búdka 
so vzdušným dizajnom. Na 
podlahovú dosku boli pri-
pevnené drevené stĺpiky a 
na nich namontovaná strieš-

ka. Búdka tak bola otvorená 
zo všetkých štyroch strán. 
Vnútri bol nasypaný vtáčí 
zob ako hlavný chod vtáčie-
ho menu a na vrchu strechy 
položené jablko, ktoré tvori-
lo zdravý dezert.

Na moje prekvapenie ok-
rem tohoto asi 1,5 metra vy-
sokého kŕmidla sa na neďa-
lekých stromoch nachádzali 
tzv. kŕmne gule, ktoré sú tiež 
určené pre vtákov. 

Pohľad na túto vtáčiu 
reštauráciu mi spríjemnil 
deň. Nielen preto, že vtáči-
kom sa ľahšie podarilo pre-

žiť zimu, ale aj preto, že ľudia 
dokázali, že sú naozaj ľudskí. 
Myslím si, že práve toto je 
cesta, akou by sa spoločnosť 
mala uberať. Nemyslieť stále 
len zištne, ale mať chuť spra-
viť aj niečo pre ostatných. 
Títo sídliskoví čašníci vo 
vtáčej reštaurácii nespravili 
službu len vtáčikom, ale aj 
svojim spoluobčanom. Veď 
otvoriť si ráno okno, cítiť 
čerstvý vzduch a počuť spev 
vtákov nejednému z nás 
spríjemní deň.

Andrea Benková

foto: autorka

Vtáčia reštaurácia
Každým dňom sa viac a viac utvrdzujem v tom, aká je naša 
Petržalka krásna. Priamo v srdci sídliska objavujem pozo-
ruhodné veci.
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Úradníci  magistrátu aj MČ Petržalka odviedli kvalitnú prácu pri 
spracovaní  odborných stanovísk proti spaľovni nebezpečného 
odpadu na Kopčianskej, starosta Petržalky aj primátor hlavného 
mesta SR však urobili Petržalčanom medvediu službu.

N Á Z O R Y / S TA N O V I S K Á

Voči zámeru zriadiť na Kop-
čianskej spaľovňu nebez-

pečného odpadu sa odvolali 
občianske združenia, mestská 
časť Petržalka aj hlavné mesto 
Bratislava. Všetci napísali kva-
litné odvolania, adresované Mi-
nisterstvu životného prostredia 
SR. Vo svojich stanoviskách 
úradníci argumentovali hlavne 
nesúladom s územným plá-
nom, občianske združenia zase 
viac nezmyselnou prevádzkou 
v sídlisku a poškodzovaním ži-
votného prostredia. 

Kým úradníci oboch úradov 

odviedli kvalitnú prácu pri spra-
covaní odborných stanovísk, 
starosta Petržalky aj primátor 
hlavného mesta SR urobili Pe-
tržalčanom medvediu službu. 

Primátorovi sa pripravené 
odvolanie nepodarilo podpísať 
a odoslať včas. A tak podľa le-
gislatívnych pravidiel musí Mi-
nisterstvo životného prostredia 
SR konštatovať, že hlavné mesto 
k zámeru spaľovne v Petržalke 
nemalo pripomienky, čo v praxi 
znamená tichý súhlas. 

Starostovi Petržalky a jeho 
zástupcovi sa zase v zápale po-

litického boja proti aktivistom 
v zastupiteľstve podarilo „od-
volať“ petíciu v médiách. Síce 
im petícia nebola určená a ani 
ju neorganizovali, ale verejne 
vyhlásili, že je zbytočná. Zrej-
me zabudli na kauzu Pezinská 
skládka, kde napriek tomu, že 
mesto Pezinok namietalo, že 
skládka je v rozpore z územ-
ným plánom, ministerstvo  
zriadenie skládky povolilo. Ani 
proces posudzovania spaľovne 
na Kopčianskej ulici v Petržal-
ke nie je uzavretý. Ministerstvo 
ešte definitívne nerozhodlo. 

Investor môže v druhom kole 
pripomienkovania spracovať 
stanoviská a pripomienky 
úradov a občanov a v priebehu  
3 rokov môže v procese po-
kračovať, predložením tzv. 
správy o hodnotení. Druhé 
kolo posudzovania EIA býva 
omnoho ťažšie a včasné za-
slanie pripomienok z úradov 
bude veľmi dôležité. Primátor 
hlavného mesta prisľúbil, že sa 
už chyba nezopakuje, a to ani 
pri iných podaniach. 

Petícia občanov môže byť aj 
v druhom kole posudzovania 
dôležitým faktorom. Nemáme 
chuť si zopakovať osud Pezin-
skej skládky. Pezinčanom sa 
podarilo skládku zastaviť len 
vďaka veľkým demonštráciám 
a nekonečným súdnym pro-
cesom. Preto musí byť petičný 
výbor stále v strehu a petícia 
proti Skládke nebezpečného 
odpadu na www.petrzalka.
otvorene.sk musí naďalej po-
kračovať.

Ing. arch. Mgr. art. Elena 

Pätoprstá, 

poslankyňa Zmena zdola

Kauza spaľovne 
a prešľapy zodpovedných

Spresnenie

„Regionálny dvojtýždenník 
Petržalské noviny dňa 3. 4. 
2015, v ročníku 21, v čísle 7,  
v článku Petržalka má 
staronového kontrolóra 
uviedol nepravdivé skut-
kové tvrdenia ohľadom 
konateľa Bytového pod-
niku Petržalka, s. r. o., 
(BPP) Daniela Šavela, a to, 
že: V materiáli zaznelo, že  
za posledné roky klesal 
počet domov aj bytov  
v správe BPP, neúmerne 
rástli pohľadávky za obec- 
né byty a nebytové priesto-
ry, mestská časť rozhodne 
nemohla byť s hospo-
dárením tohto podniku 
spokojná. To bol dôvod, 
prečo poslanci odvolali  
z postu konateľa BPP Da-
niela Šavela. Tieto tvrde-
nia sú nepravdivé. Daniel 
Šavel bol z funkcie kona-
teľa Bytového podniku 
Petržalka, s. r. o., odvolaný  
z iných dôvodov.“

Už takmer pol storočia   
bývame neďaleko Mata-

dorky. Zažili sme obdobie jej 
rozkvetu, aktivity aj zániku. 
Zažili sme dym aj zápach, ale 
aj výhody - teplú vodu v bazé-
noch na kúpalisku, peknú pod-
nikovú a bezbariérovú škôlku 
v udržiavanej záhrade, futba-
lové,  volejbalové a tenisové 
ihriská, kde sa deti z okolia 
hrali aj športovali. Matador-
ka bola súčasťou našej štvrte 
z  malého panelákového síd-
liska Zadunajec. Obklopovali 
nás petržalské záhrady, bola 
tu „dedinská“ ulica s komplet-
ným vybavením obchodov aj 
dve kiná. Po výstavbe „novej“ 
Petržalky sa naša „stará“ stala 
„ popoluškou“.

   Ale nie o tom som chcela. 
Určite by mnohých  obyvate-
ľov starej Petržalky a nielen 
ich, potešila revitalizácia  fab-
riky. Súhlasím s tým, že tehlo-
vá budova starej Matadorky 
treba zachovať a premeniť na 
atraktívne bytové a kultúrne 

priestory. Pôvab tehlových bu-
dov nemeckej fabriky by vyni-
kol a toto miesto by sa mohlo 
stať perspektívnym  pre celú 
Bratislavu, vzhľadom na blíz-
kosť od „mesta“. Obávam sa 
však, že sú to len nesplniteľné 
želania. Tak, ak to dopadlo s 
pamiatkovo chráneným pô-
vodným nemeckým domom 
na rohu Vranovskej (pred 
stanicou). Asi pred 30 rokmi 
bol tento dom krásne zrekon-

štruovaný, zdobil roh ulice a 
sídlili v ňom vtedajšie firmy. 
Neviem, komu tento dom 
patrí, ale je na zaplakanie, ako 
ho „majiteľ“ za uplynulé roky 
nechal schátrať. Dávno špatí 
roh ulice a turisti, prichá-
dzajúci z Viedne, môžu „ob-
divovať“ džungľu namiesto 
predzáhradky, rozbité okná, 
odpadnuté odkvapové ríny a 
inak zdevastovaný, pôvodne 
krásny, tehlový dom. Zachrá-
ni ho ešte niekto?

Dr. V. Pospíšilová,CSc.

Po odpoveď, čo bude ďalej 
s Matadorkou a so spomína-
ným domom, sme zašli na pe-
tržalský miestny úrad.

„V termíne od 8.9.2014 do 
28.2.2015 sa uskutočnilo pre-
rokovanie Návrhu Územného 
plánu zóny MATADOR. V sú-
časnosti spracovávame všetky 
doručené stanoviská  a vyjad-
renia k predmetnému návrhu 
a následne ich budeme vyhod-
nocovať v spolupráci so spra-
covateľom územnoplánovacej 
dokumentácie. Tie stanovis-
ká právnických a fyzických 
osôb, ktoré nebude možné 
zohľadniť, budeme jednotlivo 
prerokovávať s tými, ktorí ich 
uplatnili, ak sa bezprostredne 
týkajú ich vlastníckych práv 
alebo iných práv k pozemkom 
alebo stavbám. Z doterajšieho 

Matadorka...
ako ťahák (na bývanie ?)

spracovania došlých stano-
vísk vyplýva, že prerokovaní 
bude niekoľko desiatok, a tak 
nevieme odhadnúť časový 
rozsah.

Čo sa týka historickej bu-
dovy na rohu pri stanici, jej sa 
spracovanie Územného plánu 
zóny MATADOR netýka, na-
koľko je mimo riešeného úze-
mia zóny. Predmetná budova 
je podľa našich informácií od 
roku 1990 národnou kultúr-
nou pamiatkou.“

O jej budúcnosť sa bude-

me zaujímať aj naďalej a o 

všetky informácie, ktoré zís-

kame, sa s vami podelíme.  

                                          (red)
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... a zase je krajšia
Pokračovanie z 1. strany 

Harmonogram 
pristavenia 
veľkokapacitných 
kontajnerov 
v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 
v rámci jarného čistenia

13. 5. 2015 (streda) pristavenie – 

15. 5. 2015 (piatok) odvoz

Lachova medzi 7-25
Lachova medzi 15-23
Haanova medzi 31-41
Furdekova medzi 11-13
Furdekova medzi 4-6
Námestie hraničiarov medzi 13-21
Námestie hraničiarov 2  
Gessayova 21
Osuského 3, roh s Gessayova 
Hrobákova medzi 4-8
Ambroseho 9-19
Bradáčova medzi 3-6
Romanova medzi 33-35
Romanova medzi 2-12
Rovniankova medzi 8-12

20. 5. 2015 (streda) pristavenie – 

22. 5. 2014 (piatok) odvoz

Kopčianska 78
Dargovská stred
Kežmarské námestie
Vranovská 51-55
Vilova 29
Planckova 2,4, Kapicova 
Pečnianska 1-11
Gercenova 1-3 a 5-7 medzi domy
Röntgenova 18-20 parkovisko
Nobelovo námestie 7-10
Černyševského 21-23
Mánesovo námestie 4-5
Wolkrova 1-3 a Macharova 9 
medzi domy
Wolkrova 19-21
Vavilovova 20-26

27. 5. 2015 (streda) pristavenie – 

29. 5. 2015 (piatok) odvoz

Jungmannova 18-20
Wolkrova 43-45 
a 39-41 medzi domy
Pi)  ova 1-11
Hálova 7-9
Belinského 16-18
Fedinova 18-24
Ševčenkova 6-8
Švabinského 8-14
Ševčenkova 1-3-5
Andrusovova 1-3 a 5-7
Ševčenkova 22-28
 Iľjušinova medzi 4-6 a 8-10
Tupolevova medzi 8-10
Markova 11-13-15
Jiráskova 8-10 parkovisko

zvýšená starostlivosť zo stra-
ny mestskej časti,“ povedal 
predseda Spolku ochran-
cov vody OCTOPUS Ing. 
Tomáš Rácz.

Po práci odmena 
„Ďakujem všetkým, ktorí 
prišli zabojovať za čistejšiu 

Okrem toho aj množstvo 
rybárskeho náčinia – nebez-
pečné silóny, háčiky a podob-
ne. Podľa množstva vyzbie-
raného odpadu možno kon-
štatovať, že ho je každým 
rokom menej. Prispieva k to-
mu pravidelné čistenie jaze-
ra našimi potápačmi, ale aj 

Petržalku,“ povedal na záver 
starosta Petržalky Vladimír 
Bajan. No, nielen slovom a 
vďakou je človek živý (i keď 
rozhodne poteší). Po práci 
brigádnikom poriadne vyhla-
dlo. O malé občerstvenie sa 
už tradične postarali Straubyt 
a mäsiarstvo Miran. Príjemné 
rozptýlenie zabezpečili naši 
spievajúci seniori zo súboru 
Melódia.

Brigáda aj v Ovsišti
Futbalisti, hokejisti a poslanci 
Ivana Antošová a Miro Lažo 
zorganizovali čistenie lesíka 
medzi Ulicou A. Gwerkovej 
a dostihovou dráhou. Pridali 
sa k nim aj ďalší Petržalčania 
a štyria pracovníci miestne-
ho úradu a potom spoloč-
ne upratali aj multifunkč-

né ihrisko na Pankúchovej. 
VPS-ka zabezpečila auto, tak 
odpad hneď odviezli. 

„Mestská časť pomá-
ha aj ostatným obyvateľom 
Petržalky pri upratovaní. Ak 
chcú zorganizovať podobnú 
brigádu, stačí sa obrátiť na 
vedúcu Oddelenia životné-
ho prostredia Ing. Zuzanu 
Juhásovú telefonicky 68 288 
847, mailom: zuzana.juha-
sova@petrzalka.sk alebo 
osobne v kancelárii č. 416, 4. 
poschodie na Kutlíkovej 17. 
Pomôžeme s vrecami, nára-
dím či odvozom a likvidáciou 
vyzbieraného odpadu,“ pove-
dala Michaela Platznerová 
z oddelenia komunikácie 
s verejnosťou MÚ.

(upr)
foto: MÚ, Miro Košírer 



Petržalčania, ktorí sa v minulých 
dňoch a týždňoch s vervou 

pustili do upratovania trávnikov, 
lesíkov, brehov Chorvátskeho ra-
mena a okolia Veľkého Draždiaka, 
majú právom pocit dobre vykona-
nej práce. Odmenou im je krajšia,
a najmä čistejšia Petržalka.

Lenže, prečo sú takéto brigády 
stále potrebné? Lebo niektorým 
je zaťažko prejsť zo dva kroky od 
lavičky k smetnému košu a šupku 
z pomaranča je jednoduchšie ho-
diť rovno pod ňu... Alebo škatuľku 
z cigariet hodiť tak ďaleko, ako sa 
podarí, teda napr. do kríkov. Alebo 
plechovku s nedopitým pivom ne-
chať v tráve, kde sme si tento mok 
vychutnávali. Alebo len tak pustiť na 
zem obal z bagety, alebo, alebo...

Viete si predstaviť, že by ste sa 
takto správali doma? Sedíte pred 
telkou, chrúmete čipsy a potom 
prázdne vrecúško hodíte pod stôl. 
Prípadne skúsite ohryzok z jablka 
tra3 ť rovno do smetného koša. 
A keď sa vám to nepodarí, neva-
dí... zostane si hniť na zemi. Ab-
surdné, však? Prečo však potom 
nie je rovnako absurdné správať 
sa takto na ulici, pri jazere, v lese? 
Veď väčšinu z tých desiatok vriec 
brigádnici zaplnili práve takýmto 
odpadom – papiermi, igelitovými 
taškami, plechovkami. Nehovoriac 
už o záľahách cigaretových ohor-
kov. Pohoršujeme sa, keď psičkári 
neodpracú hovienka po svojich 
miláčikoch. Nie je ale rovnakou 
aroganciou a nezodpovednosťou 
len tak okolo seba nechávať od-
padky?

Staráme sa o bezdomovcov, 
snažíme sa, aby boli najedení, aby 
sa mali kde okúpať, vyspať a naj-
väčší bordel sme odpratávali prá-
ve tam, kde si práve bezdomovci 
robia svoje „pelechy“. V jednom z 
nich sa zrejme ozvalo svedomie 
a tvrdil, že on si ten neporiadok 
odprace, ale zrejme malo len slabý 
hlások, lebo rovnako to pri „jeho“ 
kríkoch vyzeralo ešte aj dva dni po 
brigáde... 

Ja som však celoživotný opti-
mista. Verím, že raz príde ten deň, 
keď podobné brigády už nebudú 
potrebné, lebo na tom, aby naša 
Petržalka bola čistá, bude záležať 
nielen zopár jedincom, ale nám 
všetkým. Čo poviete, utópia?

Silvia Vnenková
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O šupkách pri lavičke 
a iných smetiach

Niekto čistí, niekto znečisťuje
na komunikáciu. Pri sudoch 
s chemikáliami je niekoľko 
stoviek vyhodených starých 
pneumatík. Aj tentoraz hrozí 
nebezpečenstvo požiaru, 
ale hrozí aj iná katastrofa, 
ak chemikálie preniknú do 
spodnej vody. O odstráne-
nie sudov s chemikáliami, 
by sa mali postarať čím skôr 
požiarnici.

Text a foto: 

Miroslav Košírer 

Pred tromi rokmi v areá-
li bývalej Matadorky na 

Kopčianskej ulici zhoreli che-
mikálie v plechových sudoch. 
Veľký požiar spôsobil zady-
menie celého areálu a plame-
ne ohrozovali aj petržalský 
cintorín, ktorý sa nachádza 
v bezprostrednej blízkosti. 
Dnes je v týchto miestach 
opäť niekoľko sudov, z kto-
rých vytekajú neznáme che-
mikálie do kanalizácie, ale aj 

Vlasta Melegová: „Poriadok musí byť!“
Zametá lístie, ohorky, papie-
riky... Ale tých je čím ďalej, 
tým menej. Ľuďom to jed-
noducho nedá, len tak ich 
odhodiť. Naopak, za to, že 
po nich upratuje, jej občas 
prinesú čokoládu. Pani 
Vlasta je totiž na vozíčku. Po 
desiatich rokoch je šťastná, 
že môže hýbať jednou rukou, 
že dokáže sedieť, fungovať 
aspoň na vozíku a – robiť 
poriadok.
„Pred desiatimi rokmi jej 
nikto nedával takmer žiad-
nu nádej. Po autohavárii 
mala poranenú najmä hlavu 
a opuchnutý mozog. Keď ju 
pustili z nemocnice, mala 38 
kíl, v tele dve kanyly. Aj som 
sa jej bála dotknúť, ľutovala 

Je desať hodín, slniečko 
pečie pomaly ako v lete a 

na Medveďovej, smerom k 
hlavnej ceste sa už usilovne, 
s metlou v ruke, činí Vlasta 
Melegová. Stretnúť ju pres-
ne na tomto mieste môžete 
takmer každé predpoludnie. 

Ale je aj veľká bojovníč-
ka. Veď keby sama nechce-
la, ťažko by ju niekto donútil 
hrať človeče, lúštiť krížovky či 
sudoku. To všetko dnes doká-
že. Už spraví aj zopár krokov. 
A – robí poriadok, v čom sa 
naozaj vyžíva. Nielen vonku, 
ale aj doma. ,,Takú poukla-
danú bielizeň v skriniach 
nemám ani ja, ako, ako to 
dokáže Vlasta jednou rukou,“ 
usmieva sa pani Lýdia.

Pani Vlasta sa pri nás 
nezdržala dlho. Bola totiž 
len v polovici svojej obvyk-
lej trasy, ktorú upratuje. Má 
radosť, keď je čisto. A jej 
blízki majú radosť z nej.

Silvia Vnenková  

foto: autorka

som ju, nevedela som, čo 
s ňou,“ spomína jej opatro-
vateľka Lýdia Salyová. Dnes 
sú už vlastne ako rodina a 
manžel pani Vlasty, Janko, 
tvrdí, že na pokroku, aký 
jeho žena urobila, má naj-
väčšiu zásluhu.  

„Postupne som ju prestala 
ľutovať a rozmýšľala som, 
ako ju rozhýbať. Naučila 
som sa byť na ňu prísna, 
ale ju aj povzbudiť. A keď jej 
vybrali kanyly, tak mi zišlo 
na um toto upratovanie. 
Sme vonku, Vlasta si takto 
zacvičí, je medzi ľuďmi... 
Ľudí má rada. Aj sa rada 
smeje, aj sa vie nazlostiť, aj 
vie byť tvrdohlavá,“ vyratúva 
pani Lýdia.
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Otvorene o obnove 

Ako prežiť zatepľovanie 

ných, vyregulovaných.  Tak, 
že počnúc rokom 2030 má 
mať Slovensko stabilný, mo-
derný, bezpečný, komfortný 
a energeticky úsporný bytový 
fond. Najmä s dlhšou život-
nosťou. Či však vydrží dote-
rajšie tempo, vôľa vlastníkov 
a či bude na obnovu aj dosť 

statky, problémy. Je terčom.  
I keď pôvodcom je niekto iný, 
v pozadí. 
Obnova domu, to je príbeh, 

obrátenie života v dome hore 

nohami. Po tridsiatich rokoch 

pokoja, občas prerušeného 

vŕtaním či búchaním v su-

sednom byte, zrazu celoden-

ný, niekoľkotýždňový rachot  

v celom dome. Nie je kadiaľ 

prejsť, všade sa práši, cudzí 

chlapi na lešeniach sú nale-

pení na oknách, tlačia sa do 

bytov, WC a kúpeľní k stúpač-

kám, rozvodom - nemýlite sa, 

naozaj akoby to bol boj o pre-

žitie. A kto nezažil, neuverí... 

Kto má potom posledný kľúč 

k tomu, aby to bolo inak?

vlastných a cudzích zdrojov, 
na to už záruku nik nedáva. 
A keďže aj v Petržalke čaká na 
obnovu ešte najmenej pätina 
panelákov (Dvory III, Lúky III 
a vyššie) oslovili sme niekto-
rých účastníkov piešťanskej 
„obnovovacej“ konferencie. 

Podstatne inak to nebude. 
Hluku, nečistote, neporiadku 
nemožno zabrániť. Je súčasťou 
obnovy. Len aby toho nebolo 
viac a netrvalo to dlhšie ako 
nevyhnutne má. Od začiatku 
až do konca majú kľúč obno-
vy domu v rukách, aby všetko 
„bolo normálne“,  práve vlast-
níci. Každému z nich dom 
spoluvlastnícky patrí, ale v is-
tom okamihu nemôžu všetci o 
všetkom rozhodovať, časť svo-
jich kompetencií musia zveriť 
zvoleným zástupcom. Majú 
v dome autoritu, vlastníci im 
dôverujú, aj keď výnimky sa 
nevylučujú. 
Dá sa zmerať ich práca?

Pokúsili sme sa o to a došli 
sme k číslu 252. To je počet ho-
dín, ktoré musí zástupca, resp. 
komisia, venovať agende obno-
vy domu. Od rozhodnutia o nej 
až po právoplatné kolaudačné 
rozhodnutie. Čas prípravy, re-
alizácie až po skončenie sme 
ohraničili termínom 5 mesia-
cov. To je optimum. Termíny sú 
však aj oveľa dlhšie. Začali sme 
zratúvať: naštudovanie proble-
matiky obnovy, schôdze vlast-

níkov, zdôvodnenia, presvied-
čania, asistencia pri projektoch, 
úveroch, výberoch dodávateľov 
prác a materiálov, formulova-
nie a kontrola zmlúv, kontrolné 
dni, preberanie uskutočnených 
prác, kontrola faktúr,  riešenie 
požiadaviek vlastníkov,  zmeny 
v realizácii, odovzdanie stavby, 
kolaudačné konanie, odstraňo-
vanie nedostatkov, vystavenie 
energetického certifikátu a iné 
a iné. 
Robia to zadarmo či za penia-

ze? Alebo ako to majú robiť?  
Logická odpoveď, či skôr 

otázka: A prečo majú robiť 
to, čo je kvalifikovaná práca, 
ktorej výsledok patrí všetkým, 
čo je na úkor osobného voľna 
- zadarmo?  Naše poznanie a 
skúsenosti hovoria, že väčšina 
to naozaj robí zadarmo bez pri-
meranej finančnej odmeny.  Čo 
nepovažujeme za správne. Na-
pokon, ak by tieto úkony robil 
správca či tretia osoba, a také 
sú, tiež za výkon takýchto slu-
žieb treba platiť. Zástupcovia 
spolu s ostatnými účastníkmi 
obnovy - správcom, projek-
tantom, stavebným dozorom, 

realizátorom diela nesú tiež 
istú mieru zodpovednosti zaň. 
Za zodpovednosť sa platí, tá sa 
nielen znáša.   
Kedy a kde sa najviac zaiskrí 

medzi vlastníkmi a realizáto-

rom stavby? 

Keď sa vlastníci domáhajú 
iného riešenia, aké je uvede-
né v právoplatnom a schvále-
nom projekte. Keď nás nechcú 
vpustiť na lodžiu, aby sme ju 
zateplili, a keď sa bránia výme-
ne niektorých potrubí v stú-
pačkách, lebo už majú WC či 
kúpeľne kadejako prerobené, 
upravené. V oboch prípadoch 
poškodzujú a ohrozujú ostat-
ných vlastníkov. Ak sa dom 
nezateplí podľa projektu, ne-
uzavrie v jednom tesniacom 
a rovnako vrstevnom obale (je 
to ako skafander kozmonauta 
či potápača), dom nemožno 
nastaviť na požadované ener-
getické úsporné parametre. 
Pochybné zateplenie, ak vôbec 
nejaké. Je to len objekt oblo-
žený polystyrénom a čerstvo 
natretou fasádou. To však nie 
je obnova, ale len drahá ma-
ľovka.

Do konca roka 2013 sme 
na Slovensku obnovili 

budovy so 470-tisícmi bytmi, 
čo je polovica zo všetkých 
bytových jednotiek. Každo-
ročne by malo pribudnúť v 
priemere 29-tisíc bytových 
domov. Už  zateplených, 
zrekonštruovaných, inovova-

Prečo taká dramatizácia váš- 

ho príspevku?

To je realita. Nie je nič horšie, 
ako keď na stavbe nevie ľavá ru-
ka, čo robí pravá. Čiže - chaos. 
Ten má síce svoj začiatok, musí 
mať však rýchly koniec. Zna-
mená to presnú deľbu práce a 
zodpovednosti. Čo záleží je na 
vlastníkoch, správcovi, projek-
tantovi, stavebnom dozore, re-
alizačnej firme. 
Lebo? 

Vlastníci rýchlo vycítia, že 
niečo neklape. Najviac ľudí 
má na stavbe jej realizátor, po 
ňom vidieť to hmotné - zača-
té, robené, rozrobené, dokon-
čené, ten znáša aj najväčšiu 
mieru kritiky za rôzne nedo-

To bolo motto konferencie, ktorá sa pred 
dvoma týždňami uskutočnila v Piešťanoch. 
Projektanti, stavbári, finančníci, energetici,  
plynári, správcovia, zástupcovia štátnych 
orgánov a úradov, profesijných a záujmo-
vých združení, ale aj vlastníkov a iní a iní 
prednášali, počúvali, diskutovali, navrho-
vali, aj sa sporili.  Bolo o čom aj prečo. 

Až na existenčnú hranu, a nielen expre-
sívnym názvom svojho príspevku, šiel Ing. 
Róbert Keleši, konateľ bratislavskej staveb-
nej firmy. Asi vie prečo. Za pätnásť rokov 
obnovila firma, úplne či čiastočne,  302 by-
tových domov, teda v priemere 20 za rok. 

S Í D L I S K O

Kto čo má robiť
(návod Ing. Róberta Kelešiho)

Vlastníci bytov - riadia celý proces obnovy

Správca

-

Projektant

Stavebný dozor

Dodávateľ (realizačná - stavebná )rma)

Stranu pripravil Rudolf Gallo, foto: archív PN 
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Bude v Čunove Danubia Park?

„Nepochopiteľnými 
sú pre nás tvrdenia o výstavbe 
„luxusných bytov“, areály pre 
„horných desaťtisíc“, zmene 
športovo-rekreačného charak-

teru a podobných mýtov, kto-
ré sa nezakladajú na pravde. 
Máme v pláne vybudovať pre 
bratislavský región jedinečné 
miesto pre športovo-rekreačné 
aktivity, pre teambuildingo-
vé eventy, pre školské výlety, 
pre rodiny. Veríme, že sa nám 
podarí argumentmi uviesť ne-
presnosti na pravú mieru,“ 

. (upr)

Fakty

Divoká voda v Čunove

2106

eur

eur

Ako to je?

Generálny partner divadla

Teatro Wüstenrot
Trnavské mýto 1

831 04 Bratislava
www.gedur.sk

gedur@gedur.sk
02/50 22 87 39.

Predpredaj vstupeniek 
Ticketportal

poklad a Teatro Wüstenrot
Agentúra Ková ová

07. 05.
štvrtok19:00 /

27. 05.
streda19:00 /

28. 05.
štvrtok19:00 /

29. 05.
piatok19:00 /

13. 05.
streda19:00 /

14. 05.
štvrtok19:00 /

15. 05.
piatok20:00 /

16. 05.
sobota19:00 /

25. 05.
pondelok19:00 /

11. 05.
pondelok19:00/

26. 05.
utorok19:00 /

FC PETRŽALKA akadémia – FC Volkswagen Bratislava 3 : 1 
(3:1) nedohratý zápas 
Góly: 10´Kinder, 16´Medveď, 29´Medveď - 8´Vatlavík 

Po víťazstve Petržalky s ŠK Štart Nepočujúci 6:3 (3:0) na 
ihrisku súpera, privítalo mužstvo FC PETRŽALKA aka-

démia v 20. kole na domácej pôde v Ovsišti, jedného z jej 
doterajších premožiteľov, FC Volkswagen Bratislava. Úroveň 
stretnutia je ťažké hodnotiť, lebo hostia nastúpili na zápas 
iba s najnižším možným počtom hráčov, ktoré povoľujú 
pravidlá súťaže: s brankárom a siedmimi hráčmi v poli. V 8. 
min., sa dokonca ujali vedenia, keď z jediného protiútoku 
strela Vatlavíka z 30 m skončila v šibenici bránky domácich. Z 
množstva šancí, s prevahou troch hráčov, vyťažila Petržalka 
do polčasu iba tri góly, keď skvelými zákrokmi zachraňoval 
brankár hostí. Tesne pred prestávkou prišlo k nezavinenému 
zraneniu brankára Volkswagenu. Polčas sa síce dohral v hra-
com čase, ale pre brankárovu nespôsobilosť pokračovať po 
prestávke v hre, musel rozhodca ukončiť predčasne zápas. 
O konečnom výsledku stretnutia rozhodne ŠTK (športovo-
technická komisia). Podľa pravidiel by mal byť konečný vý-
sledok 3:0 v prospech Petržalky a strelené góly započítané 
do štatistík ich strelcom.
Alfréd Bauer, tréner FC Volkswagen: „Je mi ľúto, že sa to 
tak skončilo. Šesť hráčov nemohlo prísť na zápas, pretože 
chlapci museli nastúpiť do pracovnej zmeny. Ďalších štyroch 
máme zranených. Už len kvôli divákom sme chceli, ale nie-
kedy aj keď chcete, to jednoducho nejde.”
 
Najbližšie zápasy FC PETRŽALKA akadémia:
3. 5. Ne – 10. h The Dragons – FCPA
10. 5. Ne – 17. h Jarovce – FCPA 
17. 5. Ne – 10.30 h FCPA – Krasňany 
24. 5. Ne – 17. h Ekonóm – FCPA

Víkendové výsledky družstiev dorastencov a žiakov 
FC Petržalka akadémia:
st. dorast U19 FC Ružinov – FCPA 3 : 1 (2:1) 
ml. dorast U17 FC Ružinov – FCPA  1 : 2 (1:1)
st. žiaci U15 FCPA – OFK Dunajská Lužná  16 : 0 (8:0) 
ml. žiaci U13 FCPA – OFK Dunajská Lužná  17 : 0 (7:0) 
ml. žiaci U12 FCPA – FK Rača 2 : 3  (0:2) 
žiačky: OFK Dunajská Lužná – FCPA  2 : 0 (0:0)

Slovo trénera 
Peter Čapla, tréner U15:  
„Počas stretnutia sme používali 
modelované tréningové situácie. 
Napr. hru na obmedzený dotyk 
s loptou. Sťažujeme v zápasoch 
chlapcom podmienky, aby sme ich 
čo najviac motivovali. Ani dnes by 
to bez týchto obmedzení nemalo 
pre ich rozvoj žiadny význam.”

Dominik Teraz, tréner U17: „Po 
prestávke sme súpera predčili 
najmä po hernej stránke a kolek-
tívnou túžbou po víťazstve.”
  

 Jozef Laincz

foto: archív 

FC Petržalka akadémia

Infoservis 
FC Petržalka akadémia
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Petržalka 
v pohybe

Na priateľskom športovom 
predpoludní sa zúčast-

nilo 144 prvákov a druhákov. 
V priestoroch športovej haly 
na Prokofi evovej ulici súťažili v 
pohybových súťažiach a hrách 
viac ako dve hodiny. Žiakom 
sa Veľkonočný turnaj mimo-
riadne páčil, čoho dôkazom 
bolo ich nefalšované nadšenie 
pre pohyb, šport, hry a priro-
dzenú súťaživosť. Aktívne ich 
povzbudzovali aj učitelia, ktorí 
žiakov počas celého školského 

roku pripravovali v krúžkoch 
pohybovej prípravy. Prváci a 
druháci predviedli svoju po-
hybovú zdatnosť. Súťažili zo 
všetkých síl, s veľkým nadše-
ním a oduševnením. Do orga-
nizácie podujatia sa už tretí rok 
zapojilo aj občianske združenie 
Zober loptu, nie drogy, ktoré 
venovalo každému účastní-
kovi Veľkonočného stretnutia 
krúžkov pohybovej prípravy 
projektu Petržalka v pohybe, 
farebné tričká, a tak celá plocha 

športovej haly na Prokofi evovej 
opäť zakvitla 12 rôznymi farba-
mi. Pri organizácii podujatia už 
tradične spolupracovali a po-
máhali hráči školského športo-
vého klubu BSC Bratislava.

Pred rokom sa na tomto po-
dujatí predviedli cvičenci z Ro-
pe Skipping Academy, ktorú 
vedie Pavlína Hadová, predsed-
níčka tohto občianskeho zdru-
ženia, a reakcia detí z našich 
škôl nenechala na seba dlho 
čakať a v ZŠ  Gessayova vznikla 

prvá skupina gymnastov so švi-
hadlami, ktorí za jeden rok pod 
vedením Eleonóry Malíčkovej 
dosiahli veľmi dobrú úroveň. 
Predviedli svoju šikovnosť a 

ladnú synchronizáciu pohybov, 
za čo si vyslúžili obrovský po-
tlesk. A práve toto sú momen-
ty, ktoré organizátorov potešia 
najviac. Mohli ukázať deťom, 
že pohyb a šport je prospešný 
nielen pre ich zdravie, ale aj pre 
plnohodnotné a pritom zábav-
né trávenie voľného času.

Veľkonočné stretnutie krúž-
kov pohybovej prípravy navo-
dilo u žiakov atmosféru jari, 
veselých hier a tiež umožnilo 
porovnať si svoje výkony s vý-
konmi svojich rovesníkmi. 
Žiaci a ich pedagógovia odchá-
dzali usmiati, s plnou náručou 

krásnych zážitkov, v pestrofa-
rebných tričkách a so sladkou 
odmenou za svoje vynikajúce 
športové výkony.           (upr)

foto: archív

Už 6. ročníkom pokračoval úspešný 
projekt pod názvom Petržalka v po-
hybe. V piatok 10. apríla si zmerali 
sily žiaci I. stupňa z 11 základných 
škôl z Petržalky a Rusoviec.

Súbor Petržalčanka opäť prekvapí
Žiaci 
porotcami 
Európskej 
$ lmovej akadémie

rá vlani za dlhoročnú činnosť 
v miestnej kultúre prevzala 
ocenenie Osobnosť Petržalky,“ 
priblížila A. Korbelová. Ako 
ďalej uviedla, okrem stoviek 
hodín trpezlivého nácviku si 
tieto smelé plány petržalských 
seniorov vyžadujú fi nančnú 
podporu. O tú sa občianske 
združenie uchádza u petržal-
ských a mestských poslancov, 
ale aj na Ministerstve kultú-
ry SR.            Text a foto: ak

Hoci jeho predstavenie, 
ponúknuté vlani na šies-

tich pódiách, videli už stov-
ky divákov, amatérski herci, 
herečky, speváci, speváčky a 
hudobníci ho budú ponúkať 
aj naďalej. Je totiž blízke nielen 
obyvateľom hlavného mesta, 
ktorí sa doň v uplynulých de-
saťročiach presúvali z celého 
Slovenska za prácou, ale aj 
ďalším s podobným osudom. 
Rovnako sa totiž rozrastalo 
každé väčšie okresné mesto! Je 
preto viac ako samozrejmé, že 
prisťahovalci si so sebou pri-
nášali zvyky zo svojho rodiska. 
A kde inde by ich uplatnili, ak 
nie práve na svadbe patriacej 
k nezabudnuteľným životným 
udalostiam?!

„V máji zahráme predsta-
venie o petržalskej svadbe 
v Kultúrnom stredisku na Kra-
mároch a v auguste v Trenčian-
skych Tepliciach. V súčasnosti 
rokujeme s ôsmimi zástupcami 
miestnych samospráv. Ak to 

vyjde, uvidia nás v kultúrnom 
zariadení na Vajnorskej, ďalej 
v Rači, Ružinove, Rusovciach, 
Podunajských Biskupiciach, 
ale tiež v Čičmanoch, Pieš-
ťanoch a Prešove,“ prezradi-
la predsedníčka združenia 
Alžbeta Korbelová. 

Osobitné úlohy stoja pred 
speváckou skupinou, ktorá 
pri príležitosti podujatia Bra-
tislava pre všetkých uplynulý 
víkend vystúpila už tradične 
na nádvorí Primaciálneho pa-
láca. Ďalšia skúška kvality ju 
čaká na Prehliadke speváckych 
súborov Bratislavského kraja 
v Pezinku, ktorú organizuje 
krajská organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska. Tu by 
sa účinkujúci mali blysnúť už 
v nových krojoch. 

„Novinkou, do nácviku kto-
rej sme sa už pustili, budú 
tanečné prvky, ktoré spestria 
spevácke vystúpenia. Ochotu 
pomôcť nám v tomto smere 
prejavila Alicka Dontová, kto-

Slovenskí žiaci a žiačky vo veku 12 až 14 rokov si budú môcť vy-
skúšať úlohy porotcov Európskej * lmovej akadémie. V nedeľu 

3. mája sa počas Filmového dňa mladého publika spojí bratislav-
ské Artkino za zrkadlom (DK Zrkadlový háj) s ďalšími 25 európ-
skymi mestami pri odovzdávaní cien European Film Academy – 
Young Audience Award (Cena mladého publika). O cene pre najlepší 
z trojice európskych * lmov môžu rozhodnúť aj hlasy potenciál-
nych slovenských * lmových kritikov. 

Okrem troch * lmových projekcií čaká účastníkov podujatia aj 
diskusia so slovenskými * lmovými profesionálmi, vďaka ktorej na-
hliadnu do zákulisia vzniku * lmového diela. 

V prestávkach celodenného programu sa budú môcť prostred-
níctvom videokonferencie spojiť s porotcami v ostatných európ-
skych mestách - v Prizreni (Kosovo), Rige (Lotyšsko), Štokholme 
(Švédsko), So* i (Bulharsko), Tbilisi (Gruzínsko), Tel Avive (Izrael), Val-
letta (Malta), Wroclawe (Poľsko), Barcelone (Španielsko), Belehrade 
(Srbsko), Budapešti (Maďarsko), Cluji (Rumunsko), Erfurte (Nemec-
ko), Izole (Slovinsko), Londýne (Veľká Británia) a ďalších. 

Mladí porotcovia a porotkyne budú hodnotiť tieto $ lmy: 
Moja chudá sestra (My skinny sister) Švédsko (2015), 
réžia: Sanna Lenken 
Ty si tiež škaredý (You’re ugly too) Írsko, 2015, 
réžia: Mark Noonan 
Neviditeľný chlapec (Il ragazzo invisibile/The invisible boy)
Taliansko, 2014, réžia: Gabriele Salvatores                                     (upr)

Občianske združenie Petržalčanka, ktoré sa domácemu 
publiku už zviditeľnilo dramaticko-hudobným pásmom 
približujúcim svadbu typickú pre najväčšie európske síd-
lisko, vykročilo do roku 2015 s novými predsavzatiami.  

Ešte detaily a nový kroj súboru 

Petržalčanka bude hotový.
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tívy v Petržalke, ktoré hrajú 
najvyššiu celoslovenskú súťaž. 
Skončili sme 5. na Slovensku, 
a to je dobrý výsledok. Okolo 
tímu robíme veľmi veľa, snaží-
me sa rozvíjať aj marketing, na 
facebookovom profile Jokerit 
Petržalka, alebo aj na našej 
stránke www.jokeritpetrzalka.
sk poskytujeme kompletný 
servis o klube a dianí v ňom. 
Extraliga je veľmi kvalitná sú-
ťaž, najlepšia na svete. Sme 
krajinou majstrov sveta a všet-
ky mužstvá majú každý rok 
vysoké ambície. Liga je pre 
divákov veľmi atraktívna.

Aké postavenie má hokejbal 
v slovenskom športe? 

Povedal by som to tak, že 
slovenský hokejbal má, čo sa 
týka výkonnosti, veľkú silu,  
a čo sa týka diváckeho záujmu, 
pomaly sa dostáva viac do po-
vedomia a záujem oň rastie. 
Je to skvelý šport, divácky 
atraktívny na úrovni hokeja. 
Navyše hráči a kluby ho hra-
jú úprimne, je vidieť snahu o 
víťazstvo a skvelé tímové a in-
dividuálne výkony. Slováci sú 

aktuálnym majstrom sveta vo 
všetkých kategóriách od U16 
po mužov. Najväčšími konku-
rentmi v tomto smere sú nám 
Česi a Kanada.
Čo mužstvo robí teraz, po 
skončení sezóny, aké sú vaše 
plány do budúceho ročníka, 
myslíte na vyššie méty?

 Dali sme si oddych. Sezó-
na bola dlhá a hráči potrebujú 
zregenerovať. Uvažoval som 
nad účasťou v Bratislavskom 
pohári, je to obnovená súťaž, 
ktorá mala veľkú tradíciu pod 
názvom Pohár Večerníka. 
Teraz sa ju opäť podarilo na-
štartovať, hrá sa rovnakým 
systémom ako futbalový po-
hár UEFA. Myslím, že sa ce-
lá odohrá v novovzniknutej 
Aréne Engerau v areáli býva-
lej Matadorky. Nepodali sme 
však včas prihlášku, nakoľko 
sme nevedeli, kedy skončíme 
v play off. Vyzerá to teda tak, 
že už len voľne dotrénujeme, 
jún a júl budeme mať voľno  
a v auguste začneme prípravu. 
Uvidíme, ako sa nám podarí 
udržať káder a aké zmeny pri-
nesie leto. Musíme popracovať 
na mnohých veciach. Nebrá-
nime sa ani širšiemu kádru. 
Dobrých hráčov hľadáme stá-
le. A na vyššie méty myslíme 
stále. Urobíme všetko preto, 
aby sme raz do Petržalky pri-
niesli majstrovský titul! 

Milan Valko
foto: archív

Aká bola z vášho pohľadu tá-
to sezóna, čo bolo v nej dobré 
a čo ste mohli urobiť lepšie?

 Sezóna bola dosť turbulent-
ná, mali sme dobrý začiatok, 
prvá tretina súťaže nám vyšla 
podľa predstáv, ale v tej druhej 
sme postrácali dosť bodov. Ne-
hrali sme dobre hlavne doma. 
Na súperových ihriskách sme 
boli nebezpeční, vyhrali sme 
v Martine, Považskej Bystrici, 
Kežmarku, Nových Zámkoch, 
Svidníku, Ružinove, Vrútkach 
a aj u majstra v Nitre, dokonca 
rekordne 8:1. Určite sme teda 
mali viac bodovať doma. No, 
nakoniec som bol s umiestne-
ním po základnej časti spokoj-
ný. Piate miesto nám dávalo 
dobrý predpoklad do bojov o 
majstra Slovenska.

Čím si vysvetľujete, že Pruské 
ste za posledné štyri roky ani 
raz nezdolali v riadnom hra-
com čase?

 Tak to by som aj ja rád ve-
del, je to súper, ktorý je veľmi 
vyspelý a možno nám ich hra 
až tak nesedí. V každom zápa-
se s nimi dostaneme prvý gól, 
čo je pre našu hru kľúčové. Sú-
per sa dostane na koňa a hrá 
na brejky, má takú umnú hru, 
ktorá je stále rovnaká a veľmi 
účelová a nepríjemná. Pruské 
ťaží zo svojej polohy, má hrá-
čov z Trenčína, Dubnice a aj 
zo Žiliny. Preto si netreba 
myslieť, že ide o nejakú malú 
dedinku. Naopak, je to veľmi 
vyspelý tím, ktorý to dokázal 
svojou hrou aj na Svetovom 
pohári 2014.

Čo znamená pre vás, že Jo-
kerit je už štvrtý rok účastní-
kom extraligy?

 Ja si myslím, že je to veľmi 
pozitívny fakt. Z mužských 
kolektívnych športov sme 
spolu so Slovmaticom a HC 
Petržalka 2010 jediné kolek-

Do krajského kola ide
ZŠ Černyševského 
V piatok 17. apríla zorganizovala Komisia mládeže BFZ  
v spolupráci s Odborom školstva Okresného úradu Bratislava 
obvodné kolá 16. ročníka Mc Donald´s CUP v malom futbale 
pre kategóriu U11 – hráči narodení od 1.9. 2004 a mladší.  Na 
umelej tráve ZŠ Budatínska narazilo na seba šesť petržalských 
základných škôl -  ZŠ Holíčska, ZŠ Tupolevova,  ZŠ Lachova, ZŠ 
Nobelovo nám., ZŠ Černyševského a ZŠ  Gessayova. Hralo sa 
2x10 minút  a do krajského kola 4. mája na štadióne ŠKP Dúb-
ravka postúpila ZŠ Černyševského. Víťazi nestratili ani bod a do-
siahli rekordné skóre 50:0! Výsledky: ZŠ  Holíčska – Tupolevova 
2:1, Lachova - Nobelovo nám. 1:6, Černyševského – Gessayova 
9:0, Holíčska – Lachova 6:1, Černyševského – Tupolevova 1:0, 
Nobelovo nám. – Gessayova 0:6, Tupolevova – Lachova 1:12, 
Nobelovo nám. -  Holíčska 0:6, Černyševského – Holíčska 6:0, 
Lachova – Gessayova 1:6, Gessayova – Tupolevova 3:3, Nobe-
lovo nám. – Černyševského 0:12, Tupolevova - Nobelovo nám. 
3:0, Gessayova – Holíčska 2:1, Lachova – Černyševského 0:13. 

Petržalčan Jurášek 
novým členom VV SOV 
Členovia Slovenského olympijského výboru (SOV) zvolili na  
48. valnom zhromaždení v Bratislave do Výkonného výboru 
Jozefa Juráška, prezidenta Slovenskej triatlonovej únie, ktorý 
už dlhé roky býva v Petržalke. Jurášek v druhom kole volieb 
zdolal Pavla Bagina, ktorý je prezidentom Slovenskej basket-
balovej asociácie (SBA). ,,Pevne verím, že nikoho nesklamem  
a že pomôžem šíriť myšlienky olympizmu v mene SOV. Je pre 
mňa česť, že budem zastupovať olympijské hnutie. Zároveň sa 
chcem SOV poďakovať za podporu Richarda Vargu, ktorý tento 
rok úplne vypadol zo štátnej podpory a jediný jeho podporo-
vateľ je tak olympijský výbor,“ povedal Jurášek po svojom zvo-
lení. Vo Výkonnom výbore nahradil Janu Gantnerovú, pričom  
v 2. kole dostal 50 hlasov. Jeho protikandidát Bagin 34. O post 
sa uchádzali ešte Irena Adámková zo Slovenskej plaveckej fe-
derácie, František Repka zo Slovenskej lyžiarskej asociácie a Pe-
ter Privara z cyklistického zväzu.

Slov-Matic je vo *nále
Úradujúci slovenský futsalový majster Slov-Matic FOFO Brati-
slava so sídlom v Petržalke zvíťazil v treťom zápase semiYná-
le play o[ I. ligy nad Gurmánmi Bratislava vysoko 21:4 (13:1)  
a celú sériu vyhral 3:0. Zverenci trénera Jána Janíka  si teda 
v najkratšom možnom čase zabezpečili postup do Ynále.  
V druhej semiYnálovej sérii medzi FK Prešov a ŠK Pinerola je 
stav 2:1.

(mv)

Š P O R T

Jokerit chce 
majstrovský titul
Hokejbalisti Jokeritu Petržalka majú už po sezóne, keď vo štvrť-
finále play-off bolo nad ich sily Pruské. Celý tento ročník s vy-
hliadkami do budúcnosti sme zhodnotili v rozhovore s manažé-
rom a kapitánom tímu Andrejom Augustínom. 
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

CC CentrumKultúrne zariadenia Petržalky

Dom kultúry Zrkadlový háj Dom kultúry Lúky

ETIÓPIA a BURKINA FASO 

interaktívny koncert pre deti od 2 rokov

cyklus komorných koncertov
účinkuje: Cirkevné konzervatórium Bratislava

TY SI INÁ AKO JA - 

LOMIDREVO - 

ANTONIO VIVALDI - 
CONCERTO GROSSO IN G MINOR RV578
GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI - 
STABAT MATER v scénickom prevedení 

Pokladňa DK Zrkadlový háj Pokladňa DK Lúky

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

25. apríl - 13. jún 2015XVIII. ročník 
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najmenších detailoch, zača-
li písať.

Býva to však aj zásluha dra-
maturga – tým si ty. Ako si k 
tomu prišiel? Vybral si si, ale-
bo si ťa vybral režisér?

U nás to chodí tak, že dra-
maturgia vyberá režiséra. So 
šéfdramaturgičkou Janou Ká-
košovou sme sa rozhodli, že 
oslovíme Jána Sebechlebské-
ho, režiséra, s ktorým sme ma-
li dobré skúsenosti v dvoch sé- 
riách televízneho seriálu Kri-
minálka Staré Mesto. Nepo-
chybovali sme, že nám Tajné 
životy urobí na vysokej profe-
sionálnej úrovni. Konečný vý-
sledok nám tento predpoklad 
naplnil. Bola to dobrá voľba.

Čo bolo pri príprave seriálu 
najzložitejšie?

Na každom televíznom či 
filmovom projekte je najdôle-
žitejší scenár. To je drama-
turgova parketa. Ak sa scenár 
podarí, režisér môže vytvoriť 
štandardné alebo nadštandard-

né dielo. Ale ak je scenár prie-
merný alebo slabý, ani ten naj-
lepší režisér ho nezachráni.

A ako sa podarilo dať dokopy 
taký zaujímavý tím – lebo tu 
hrá všetko, zvučka aj posled-
né titulky...

Keď sa dielo podarí, zvyčaj-
ne sa všetci potľapkávame po 
pleci a tvárime sa, ako inven-
čne a tvorivo sme pristupova-
li k svojim povinnostiam. Ak 
je opak pravdou, máme sklo-
ny vyhovárať sa jeden na dru-
hého, alebo všetci na všetkých. 
Našťastie, tentoraz nám okol-
nosti dovolili blahosklonne sa 
potľapkávať. Robota sa podari-
la. Dá sa povedať, že od zvučky 
až po titulky. Mimochodom, 
titulky som musel niekoľko ráz 
dopĺňať, aby sme nebodaj na 
niekoho nezabudli, toľko sme 
mali hercov a spolupracovní-
kov. Seriál mal nielen dobrú 
sledovanosť, ale pochvalne sa 

o ňom vyjadrovali aj odborné 
a laické kruhy. Bol to zásah do 
čierneho. Chvalabohu.

Seriáloví herci sú zvyčajne 
tak trochu na jedno kopyto 
– a tu odrazu vidíme plno-
krvné postavy, Peter, Kočiš, 
Judita Hansmann, František 
Kovár, Anna Šišková – oso-
bitne Peter Kočiš hrá svojho 
tyrana tak presvedčivo, až 
by sa ho človek bál. Mali ste 
na prípravu viac času, alebo  
v čom to je?

Opäť sa vrátim k scenárom. 
Ak režisér s hercami nema-
jú čo hrať, ak je príbeh nudný 
a nepresvedčivý, ak sú dialó-
gy ploché a nezáživné, neza-
chránia ho ani výborní režiséri, 
ani vynikajúci herci. Naši her-
ci si však scenáre Tajných živo-
tov pochvaľovali. Sami tvrdili, 
že už dávno nič také plnokrv-
né nedržali v rukách. Celkom 
prirodzene sa to potom od-
razilo aj na ich výkonoch.  
A niektorí z hercov hrali svoje 
životné roly.

Kedy si si bol istý úspechom – 
už na projekcii pred vysiela-
ním, alebo až po prvých čís-
lach sledovanosti?

B je pravda! Aj keď sme si 
počas kontrolných a schvaľo-
vacích projekcií hovorili, že, 
chvalabohu,  naše predstavy sa 
naplnili. Poctivá literárna prí-
prava a šikovní ľudia v štábe 
na čele s režisérom Jánom Se-
bechlebským vygenerovali vy-
darený dramatický seriál.

A budete v Tajných životoch 
pokračovať? 

Áno, pripravujeme druhú 
sériu. Potenciál tejto témy je 
nevyčerpateľný, hoci niekedy 
treba vedieť  skončiť v pravý 
čas. Ale na túto tému sa môže-
me pozhovárať niekedy na jar 
roku 2017. 

Ďakujem a želám divákom ďal-
šie vydarené kúsky z tejto tvo-
rivej dielne

Gabriela Rothmayerová
foto: archív Romana Brata

Ako to vlastne vzniklo? Opý-
tala som sa dramaturga  
seriálu Tajné životy spisova-
teľa a dramaturga Romana  
Brata.

 Na začiatku bol, ako inak, 
námet. V tomto prípade ná-
met scenáristky Biby Bohin-
skej, ktorá sa tejto téme začala 
venovať ako problematike, čo ju 
zaujala nielen ako autorku, ale 
aj ako človeka. Osudy týraných 
žien sa všade vo svete zvyčajne 
bagatelizujú, spoločnosť im ne-
venuje dostatočnú pozornosť. 
Preto sme v RTVS privítali spo-
mínaný námet ako veľkú výzvu. 
Ľudskú i scenáristickú.

V poslednom čase sa o domá-
com násilí dosť hovorí. Ale 
váš seriál vznikal ešte pred-
tým, ako vysvitlo, že poslanec 
parlamentu týra svoju ženu. 
Viselo to vo vzduchu?

Kauza pána poslanca je vr-
cholom ľadovca. V našej kraji-
ne tisícky mužov týrajú takým 
alebo onakým spôsobom svo-
je ženy a dlhodobo sa s tým 
nič nerobí alebo len málo. Ne-
chcem tvrdiť, že náš seriál nie-
čo zásadne zmenil, ale čosi sa 
predsa len pohlo. Vznikli dve 
krízové linky, na ktoré počas 
prvých dvoch týždňov zavola-
lo viac ako sto ohrozovaných 
osôb. O probléme sa začalo 
častejšie a otvorenejšie hovoriť, 
a to je dobre, pretože ak sa o ve-

ci vie a ak o ňu spoločnosť javí 
záujem, agresori si budú musieť 
dávať väčší pozor.

Tajné životy majú svoje sce-
náristky a scenáristov – mali 
nebodaj skúsenosť s domácim 
násilím?

 Neviem o tom. Všetky tri 
scenáristky poznám, sú to nor-
málne kultivované ženy. Ne-
predpokladám, že by ich au-
torské ambície vychádzali  
z vlastnej životnej skúsenosti.

Lebo príbehy nešuštia papie-
rom...

Príbehy nešuštia papierom 
najmä preto, že autorky čerpa-
li poznatky a skúsenosti priamo 
v azylových domoch. A nielen 
symbolicky. Ich práca spočíva-
la v tom, že celé mesiace kon-
zultovali túto problematiku so 
zamestnancami týchto zaria-
dení, stretávali sa s klientkami, 
radili sa s lekármi, psychológ-
mi, právnikmi. A potom, keď 
sa zorientovali, keď sa im tieto 
veci dostali pod kožu aj v tých 

K U LT Ú R A

Po sladkastých latinskoamerických 
novelách a všelijakých experimen-
toch začala RTVS vysielať  
televízny seriál Tajné životy.  
Otvorene hovorí o tajomstvách 
skrývaných za múrmi domovov, 
vine a nevine, nádejach  
a druhých šanciach žien i mužov, 
ktorí hľadajú nové začiatky  
v živote za pomoci pracovníkov 
azylového domu.

Príbehy písal 
skutočný život

S mnohými osudmi sa diváč-
ka a divák môžu stotožniť – 
majú svoj skutočný predob-
raz? Alebo je to „len“ taká 
umelecky vydarená typizá-
cia?

Naše príbehy sú síce vymys-
lené, ale len čiastočne, preto-
že kopírujú isté životné skúse-
nosti. Zväčša ide o modifikácie 
osudov žien a detí, ktoré sa na-
ozaj stali terčom násilia a tý-
rania. Takže nijaká umelecká 
vízia či kreácia, ale skutočný 
život písal naše príbehy! Preto 
im ľudia uverili.

Veril si, že prinášate konečne 
čosi, čo posadí pred obrazov-
ku celé rodiny?

Veril som len čiastočne. 
Mediálny trh je často nevy-
spytateľný, človek zavše nevie, 
čo osloví diváka. Ľudia nezri-
edka dávajú prednosť ľahším  
žánrom a Tajné životy sú klada, 
najmä emocionálna.
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Pomoc týraným
Od polovice marca je v 
prevádzke linka pre tý-
rané ženy a deti zriadená 
na Generálnej prokuratú-
re SR (GP). Linka neplní 
funkciu právnej poradne, 
na ktorej by volajúci do-
stali zodpovedajúce rady 
ako ďalej postupovať 
v kritických situáciách, 
ale urýchľuje proces po-
moci týraným osobám. 
Jednotlivé podania sú 
odstúpené na príslušné 
krajské prokuratúry, od 
ktorých GP môže poža-
dovať operatívne správy 
o stave konania a prija-
tých opatreniach, čím sa 
znižuje riziko zbytočných 
prieťahov v konaní a od-
búrava sa častá latencia 
kompetentných. Linka 
pre týrané ženy a deti je 
k dispozícií na tel. č. 0800 
300 700, oznamy je mož-
né adresovať aj na mail: 
tyranie@genpro.gov.sk.

 Jednou vetou

V dnešných časoch masívneho 
prerábania bytov zohráva, najmä 
vo vzťahových otázkach, svoju rolu 
aj porušovanie príslušných ustano-
vení stavebného zákona. Vlastník 
bytu je povinný dodržiavať usta-
novenie zákona o vlastníctve by-
tov a nebytových priestorov, ktorý 
hovorí aj o zákaze meniť vzhľad 
domu bez súhlasu spoločenstva. 
Vynechávam citácie a odvolávky 
na jednotlivé zákony, pýtali ste sa 
na ne pani Milena, ale nemyslím si, 
že vždy a všetko sa dá, alebo má, v 

komunite žijúcej pod jednou stre-
chou riešiť paragrafmi. 

Má pravdu váš predseda, keď 
tvrdí, že spoločenstvo vlastníkov v 
dome o úpravách v byte majiteľa 
nerozhoduje, iba sa k nim vyjadru-
je. A má pravdu aj v tom, že zasaho-
vať do hotovej veci by asi zname-
nalo peklo v dome. Nenapísali ste, 
či predseda spoločenstva vedel 
o pripravovanej prestavbe bytu a 
či sledoval aj jej realizáciu. Asi nie, 
však? Povedzme si však na rovinu, 
ako je to s informáciami o prestav-

be bytu. Koľko vlastníkov bytov sa 
unúva navštíviť správcu bytového 
domu a oznámiť mu svoje záme-
ry? Česť výnimkám, iste sa nájdu 
aj poctivci, väčšinou sú to však takí, 
ktorých donútia okolnosti a uvedo-
mia si, že rozsah stavebných úprav 
ich bytu už podlieha ohláseniu ale-
bo si vyžaduje povolenie stavebné-
ho úradu. Pred rokom a niečo sme 
si zateplili bytový dom, po krátkom 
čase si sused išiel prerábať svoj byt, 
so svojím majetkom si môže robiť, 
čo chce, napísali ste. Nepáčilo sa 
vám však, že biele plastové okná, 
ktoré sú rovnaké v celom dome, 
vymenil pri rekonštrukcii bytu za 
atypické trojkrídlové a navyše v 
hnedej farbe. Nové okná pôso-
bia na svetlej fasáde ako päsť na 

Pod jednou strechou

Rubrika o slastiach a strastiach susedských vzťahov 

Vyfarbený sused 

oko, skutočne to nevyzerá pekne. 
Škoda, keď už nie v inej forme, tak 
určite v rovine estetickej, je naro-
bená. Prirodzene, že sused fasáde 
už pôvodný vzhľad nevráti, okná 
nevymení a z rečí susedov si asi 
nič nerobí. Tak ako povedal pred-
seda, zasahovať do hotovej veci by 
znamenalo peklo, pohode pane-
lákového bývania určite nepridajú 
rozhádaní susedia, ktorí si navyše 
začnú vzájomne znepríjemňovať 
život. Nemyslím si, že to by bolo 
najrozumnejšie riešenie. 

Snaha odlišovať sa od okolia, byť 
v niečom iný, upozorňovať na se- 
ba a na svoju <ktívnu nadradenosť 
excesmi rôzneho druhu, je neraz 
poznávacím znakom bizarného 
povýšenectva a zakomplexova-

nosti jednotlivcov, ktorí spravidla 
na iný prejav osobnosti nemajú. 
Čo bolo, to bolo, s tým asi ťažko, 
bez dlhých a nikam nevedúcich 
sporov, niečo narobiť. Vlastníci 
bytov však majú možnosť okrášľu-
júcim a iným individuálnym aktivi-
tám zabrániť v predstihu, a to raz 
a natrvalo. V prípade porušenia 
povinností vlastníka, sú možnosti 
sankcionovania formou pokút v 
zmysle Občianskeho zákonníka, 
a to na základe zmluvy o spolo-
čenstve, o výkone správy alebo 
stanov. Pokiaľ to nie je v rozpore 
s príslušnými právnymi predpismi, 
právoplatným rozhodnutím vlast-
níkov je možné riešiť takmer všet-
ky problémy v bytovom dome. 
Chce to len chcieť.

Dôchodcovia a daň za byt 
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

Manžel aj ja sme už na dôchodku, ja mám 63 rokov,  
on tento rok v júni oslávi sedemdesiatku. Bývame v dvoj- 
izbovom byte, ktorý je napísaný na muža a v inom dome, 
ale tiež v Petržalke, máme garáž. Počula som, že dôchod-
covia, ktorí majú viac ako sedemdesiat rokov, môžu za  
byt a garáž platiť nižšie dane. Poprosili by sme vás, keby 
ste nám poradili, ako máme v takomto prípade postupo-
vať a komu to máme nahlásiť. Neprekáža, že s nami býva  
vnuk, ktorý študuje na vysokej škole? Ďakujeme za  
odpoveď.

Igor (gmail.com)

Podmienky určovania a vyberania 
dane z nehnuteľností na území 
Bratislavy upravuje Všeobecne 
záväzné nariadenie hl. mesta SR 
č. 12/2014 o dani z nehnuteľnos-
tí. V zmysle citovaného predpisu 
je ročná sadzba dane z bytov na 
území mestskej časti Petržalka ur-
čená vo výške 0,39 eura za každý, 
aj začatý m2 podlahovej plochy 
bytu a 1,15 eura za každý, aj začatý 
m2 nebytového priestoru. 

Podľa § 7 ods. 4 správca dane 
poskytuje zníženie 50 percent 
dane na stavby na bývanie a byty 
vo vlastníctve fyzických osôb star-
ších ako 70 rokov alebo držiteľov 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo 
držiteľov preukazu fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím 
so sprievodcom, ako aj prevažne 
alebo úplne bezvládnych fyzic-
kých osôb, ktoré slúžia na ich trva-
lé bývanie. Správca dane tiež po-
skytuje zníženie dane 50 percent 
na garáže a nebytové priestory  
v bytových domoch slúžiace ako 
garáž vo vlastníctve občanov  
s ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo držiteľov preukazu občana s 
ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo držiteľov preukazu občana s 
ťažkým zdravotným postihnutím s 

potrebou sprievodcu, ktoré slúžia 
pre motorové vozidlo používané 
na ich dopravu. V prípade ak osoba 
spĺňa vyššie uvedené predpoklady, 
je potrebné predložiť doklady, kto-
ré preukazujú jej nárok na zníženie 
dane z nehnuteľností. Daňovník 
si uplatní nárok na zníženie dane 
v priznaní k dani z nehnuteľností 
alebo v čiastkovom priznaní na to 
zdaňovacie obdobie, na ktoré mu 
prvýkrát vzniká nárok na zníženie 
dane, najneskôr však v lehote do 
31. januára bežného zdaňovacie-
ho obdobia (§ 99a ods. 1 zákona 
o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady - zá-
kon č. 582/2004 Z. z. v platnom 
znení), inak nárok na príslušné 
zdaňovacie obdobie zaniká. Od 
dane sú oslobodené byty a ne-
bytové priestory vo vlastníctve 
obce, ktorá je správcom dane, 
ako aj byty a nebytové priesto-
ry vo vlastníctve alebo v správe 
mestských častí v Bratislave a 
Košiciach. 

Ak byt, na ktorý chcete uplat-
niť z titulu veku manžela zníže-
nie dane z nehnuteľností, slúži 
na vaše trvalé bývanie, nie je 
podstatné, že v domácnosti  
s vami žije ďalšia osoba. V prípa-
de garáže nárok na zníženie dane 
z nehnuteľnosti vám nevzniká, 
nakoľko nespĺňate zákonom po-
žadované podmienky. V prípade 
súbehu znížení dane sa uplatňuje 
zníženie dane výhodnejšie pre 
daňovníka. Po vzniku nároku na 
daňovú úľavu si podajte žiadosť  
o zníženie dane z nehnuteľností 
pre fyzické osoby z dôvodu veku 
nad 70 rokov adresovanú Magis-
trátu hl. m. SR Bratislavy na odde-
lenie miestnych daní a poplatkov, 
kde vám v prípade potreby po-
skytnú aj ďalšie informácie.

na ďalšie poskytovanie zdravot-
nej starostlivosti, ako aj dátum 
vystavenia a identi<kácia ošetru-
júceho. Poskytovateľ je povinný 
na základe písomného vyžiada-
nia poskytnúť výpis zo zdravot-
nej dokumentácie v rozsahu, 
ktorý priamo súvisí s účelom 
vyžiadania. O tom, či lekár v sú-
vislosti s výpisom zo zdravotnej 
dokumentácie prekročil rámec 
daný zákonom a či predmetný 
výpis bol v priamej súvislosti s 

negatívami vo vašej profesionál-
nej kariére, môže rozhodnúť len 
súd. V zmysle § 25 ods.1 písm. 
a) a ods. 2 citovaného zákona 
máte právo nahliadnuť v celom 
rozsahu do svojej zdravotnej do-
kumentácie a robiť si na mieste 
výpisky alebo kópie. Požiadajte 
svojho lekára o sprístupnenie 
zdravotnej dokumentácie, azda 
zmeníte svoj názor na vec a vy-
hnete sa mnohým zbytočným 
problémom..

Zrušil výpis kariéru? 
Všeobecný lekár poskytol na požiadanie jednej ustanovizne podľa mňa zavádzajúci výpis 
z mojej zdravotnej dokumentácie, čo malo pre mňa negatívny vplyv v profesionálnej ka-
riére. Mám možnosť ho zažalovať za porušenie mojich základných práv a slobôd?

I. K. (gmail.com)

Obsah výpisu zo zdravotnej do-
kumentácie upravuje ustanove-
nie § 19 odsek 2 písm. a), h), i) a 
§ 24 ods. 1 zákona o zdravotnej 
starostlivosti - zákon č. 576/2004 

Z. z. v platnom znení. Sú to osob-
né údaje osoby, ktorej sa po-
skytuje zdravotná starostlivosť, 
v rozsahu nevyhnutnom na jej 
identi<káciu a zistenie anamné-

zy, identi<kačné údaje príslušnej 
zdravotnej poisťovne a poskyto-
vateľa, chronologický opis vývo-
ja zdravotného stavu, prehľad o 
doterajšej liečbe, údaje potrebné 
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Kriminálna polícia sa obracia na 
občanov so žiadosťou o pomoc 
pri pátraní po týchto osobách. 
Informácie oznámte na naj-
bližšom policajnom útvare, 
alebo na telefónnom čísle 158, 
prípadne na e-mail patranie@

minv.sk. 

Jozef
DOBIAŠ 

(48)
z Bratislavy 

Miroslav
DOLINSKÝ 

(39)
z Bratislavy

Popis osoby: stredná postava, 
oválna tvár, nízke čelo, oholená hla-
va a čierne oči.  
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava II  príkaz na zatknutie.

Popis osoby: štíhla postava, krátke 
prešedivené vlasy a hnedé oči.
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava I príkaz na zatknutie pre 
prečin podvodu. 

V Bratislavskom kraji za prvé dva mesiace tohto roka zaznamenali policajné štatistiky 
jeden prípad trestného činu kupliarstvo (SR 3), na základe ktorých bolo, aj s dodatočne 
objasnenými prípadmi, trestne stíhaných, resp. vyšetrovaných (údaj neuvedený). V roku 
2014 SR 11, kraj BA 4). Tak vraví § 367 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v platnom 
znení v súvislosti s kupliarstvom: Kto iného zjedná, pohne, zvedie, využije, získa alebo 
ponúkne na vykonávanie prostitúcie, alebo kto koristí z prostitúcie vykonávanej iným, 
alebo umožní jej vykonávanie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. (Okolnosťou 
podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - odňatie slobody na päť až pätnásť ro-
kov – je závažnejší spôsob konania, čin spáchaný na chránenej osobe, značný prospech 
pre seba alebo iného, nebezpečné zoskupenie, ujma na zdraví alebo smrť a iné). 

Krimipríbeh

Sladká firma 
Náš dnešný príbeh nemá 

so Sladkou Irmou, 
starším to filmom, nič spo-
ločné. Teda ak nerátame, že 
v oboch prípadoch triumfuje 
remeslo staré ako svet. V pr-
vom prípade, podľa kritikov, 
ide o presladený komediálny 
scenár plný trápností, v dru-
hom je neviditeľná realita 
súčasného života reprezen-
tovaná Sladkou firmou. 

Aby sme si rozumeli, Mar-
celu (43) prvá časť prezývky 
sprevádza od kolísky, lebo 
vraj bola nekonečne krásna 
a nekonečne milá slečinka. 
Sladká ako cukrík. Prídavok 
získala o nakoľko rokov ne-
skôr zásluhou svojej pro-
duktívnej činnosti v oblasti 
sexuálnych služieb. Už vo 
veku všeobecne nazývané-
ho pubertálnym zistila, že 
časť populácie nosiaca no-
havice prejavuje o ňu nad-
štandardný záujem. A tak, 
hoci ledva dovŕšila vek, v 
ktorom sa zvyčajne od-
chádza zo základných škôl, 
spoznala niekoľkých ujov 
ochotných dotovať krásku 
za malé protislužby. Vďaka 
svojmu súmerne formo-
vanému telu a príťažlivej 
fyziognómii o sponzorské 
dary núdze nebolo. Svoje 

remeslo prevádzkovala vo 
viacerých mestách, poznala 
Prahu aj Viedeň, niekoľko 
talianskych miest, dlažbu 
ulíc aj lacným parfumom 
zamorené miestnôstky 
bordelov figurujúcich pod 
všakovakými názvami. Ako 
spoločníčka robila eskort a v 
úlohe slušnej domácej pani 
v prechodnom mieste po-
bytu občas poskytla pote-
šenie v podobe podenkovej 
lásky. Ale to bolo naozajsky 
len občas, pretože ako tvr-
dila, doma som dáma a nie 
štetka. Svoje dodržala aj po 
stretnutí so svojím starým 
známym, ktorý ju pred rok- 
mi, ako sa v branži hovorí, 
pásol. 

Do nášho príbehu vstu-
puje Ramón (44) ako inves-
tor. Vyšperkovaný zlatou 
reťazou a kolekciou ťažkých 
prsteňov na prvý pohľad 
prezrádzal, že núdzou ne-
trpí. Zdrojom príjmu, ako 
sa Marcela dozvedela, bol 
aj byt, ktorý vlastnil v jednej 
mestskej štvrti. Slovo dalo 
slovo a trojizbové bývanie 
prenajal Marcele, pričom 
investícia mala jasný podni-
kateľský cieľ. Ty budeš bývať 
zadarmo aj podiel dostaneš 
aj bez problémov budeš, 

prisľúbil. Stačilo, ak dve 
izby mala vždy k dispozícii 
pre návštevy párov, ktoré 
svoje vzťahy akosi nemohli 
prezentovať na verejnos-
ti. V bytovom dome, kde 
tretina bytov je prenajatá a 
sused suseda nepozná, kšeft 
zdarne prekvital takmer dva 
roky. Bordel mama, lebo tou 
v skutočnosti Sladká firma 
alias Marcela bola, využíva-
la svoje profesionálne skú-
senosti nadobudnuté počas 
životnej púti a statočne 
odolávala podozreniam su-
sedov v paneláku, majúcich 
odvahu svoje domnienky 
oznámiť správcovi, ktorého 
vec nepálila, keďže vlastník 
bytu si svoje povinnosti voči 
nemu plnil.

Pod tlakom spolubýva- 
júcich, ktorých rušili neraz 
hlučné party a korzovanie 
neznámych slečien a pánov 
po dome sa konečne roz-
hýbal aj správca a policajti. 
Ramon byt predal, nakoľko 
určitú chvíľu ho asi potre-
bovať nebude, Sladká firma 
je nezamestnaná a vo svojej 
garsónke sa chystá rekapi-
tulovať svoju životnú púť. 
Pravda, až po návrate z basy 
do ktorej zavíta napriek 
tomu, že doma bola dáma a 
nie štetka.

 Polícia upozorňuje 
Rybár za mrežami
Tibor M. (38) z Bratislavy, ako člen 
rybárskeho zväzu, lovil ryby bez 
platného rybárskeho lístka, a to do-
konca v čase zákazu lovu všetkých 
rýb. Na jeho udičke skončilo šesť 
rýb druhu karas zlatistý, ktorý je na 
zozname chránených druhov a ce-
loročne chránený. Petržalskej orga-
nizácii rybárov škodu nespôsobil, 
pretože hospodár miestneho ra-
jónu rybkám daroval zákonom ga-
rantovanú slobodu. Náruživý rybár 
skončil za policajnými mrežami.    

Lovci katalyzátorov
Trojica Sándor (36), Zsolt (37)  
a ďalší Sándor (56) sa rozhodla 
pri návšteve Slovenska obzrieť si 
niekoľko katalyzátorov, na čom 
nie je nič zlé. Chyba bola v tom, 
že maďarskí občania technické 
zariadenie upravujúce zloženie 
výfukových plynov odcudzili v 
noci na Beňadickej ulici z vozidla 
Citroen Berlingo. Po demontáži 
ich prilákalo parkovisko s vozid-
lom rovnakej značky a typu na 
Vígľašskej ulici, odkiaľ sa presunuli 
o pár metrov ďalej, kde bol zapar-
kovaný Peugeot Partner. Ručným 
zdvihákom vozidlo nadvihli a po 
tretíkrát sa začali venovať atypic-
kej nočnej obhliadke hlavného 
mesta. Tento spôsob turistiky sa 
však znepáčil policajnej hliadke,  
a tak trio skončilo na polícií s vý-
hľadom na zamrežovaný svet. 

Fakle na Belinského
Na Belinského ulici zahoreli šty-
ri motorové vozidlá. Prvé malo 
vzplanúť vozidlo Peugeot Partner, 
od ktorého sa chytili tri vedľa za-
parkované autá zn. Fiat Doblo, Su-
zuki Swift a Škoda Roomster. Vozid- 
lá Peugeot Partner a Fiat Doblo 
zhoreli do tla. Privolaný zisťovateľ 
príčin požiarov sa k presnej príči-
ne požiaru na mieste vyjadriť ne-
vedel, cudzie zavinenie nevylúčil.

 Z policajného bloku

Lukáš
BÁRTHA 

(28)
z Bratislavy 

Popis osoby: štíhla postava, krátke 
ostrihané vlasy a bledé oči. 
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava III príkaz na zatknutie pre 
prečin krádeže.

... od 1. januára do 19. apríla 2015 sme v našom kraji zaznamenali 
599 dopravných nehôd, čo je o 85 menej ako v rovnakom období 
vlaňajška? Pri týchto nehodách boli usmrtené štyri osoby, z toho 
dvaja chodci. Ťažko zranených bolo devätnásť osôb. Na cestách 
Slovenska zahynulo 63 osôb, čo je o jedenásť menej ako v rovna-
kom období v roku 2014. 
... v období od 8. 4. 2015 do 21. 4. 2015 nahlásili v našom kraji 
krádež 24 motorových vozidiel, z toho v Petržalke 7 (Budatínska 2, 
Lachova, Černyševského, Šintavská, Baňadická, Rusovce)? V noci 
zlodeji potiahli 19 a cez deň 5 vozidiel. Zmizli aj dve motorky – 
Suzuki a Genata a jedno nákladné auto. 

 Viete, že...
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Premety na žinenke aj 

v sedemdesiatke

Už po roku tréningu vyhral 
v Handlovej majstrovstvá 

Slovenska v grécko-rímskom 
zápase, zvíťazil aj v roku 1961 
na celoštátnom turnaji o Štít 
5. mája v Prahe. V ankete o naj-
úspešnejšieho športovca okre-
su Martin v roku 1963 skončil 
na druhom mieste.

Od roku 1965 zápasil za 
slávnu Dunajplavbu Bratisla-
va, ktorej aktívnym členom je 
doteraz. V drese Dunajplavby 
vybojoval veľké množstvo ví-
ťazných súbojov, okrem iného 
bol aj víťazom medzinárodné-
ho turnaja v Paríži. V lige sa 
stretával s vynikajúcimi súper-
mi, akými boli Mikuláš Timko 
a Ján Mojžiš z Prievidze, Július 
Turóczy, Oto Vozár a Peter 
Letko z Košíc, Ladislav Tůma a 
Abas z RH Praha atď. V drese 
Dunajplavby, kde ho trénoval 
Štefan Meszes a neskôr aj Ján 
Ďurďovič, sa podieľal ako člen 
prvoligového družstva na šty-
roch ligových tituloch v rámci 
Československa. Titul majstra 
ČSSR jednotlivcov získal roku 
1970. V roku 1965 bol členom 
družstva, ktoré bolo novinármi 

denníkov Československý šport 
a Smena vyhodnotené ako naj-
úspešnejší kolektív na Sloven-
sku zo všetkých kolektívov zo 
všetkých športov. 

V novej Petržalke začal ako 
prvý tréner zápasenia v roku 
1980 trénovať žiakov v krúžku 
zápasenia na ZŠ Bierutova 17. 
V tom čase bola riaditeľkou 
školy Oľga Chudovská, ktorá 
šport podporovala. Na tie roky 
si spomína ako tréner najradšej. 
Trénoval v tzv. malej telocvični 
s rozmermi 12x15 m a na zá-
pasníckej žinenke 6x6 m, kde na 
tréningy chodilo až 40 chlapcov. 
Pre zaujímavosť, do krúžku mu 
chodil aj napr. Jozef Čentéš (na-
vrhnutý na generálneho proku-

rátora) spolu s bratom Maria-
nom. Rukami mu prešlo veľké 
množstvo stoviek pretekárov z 
Petržalky. Okrem ZŠ Bierutova 
17 trénoval aj na ZŠ Tupolevo-
va, CVČ Gessayova a teraz na 
ZŠ Černyševského 8. 

Jeho odchovanci v drese 
Dunajplavby, bývalí a ešte aj 
súčasní pretekári, obyvate-
lia Petržalky, získali množ-
stvo titulov majstra Slovenska 
(111), resp. majstra ČSSR (20) 
v rôznych vekových a v hmot-
nostných kategóriách .Medzi 
najúspešnejších odchovancov 
patrili predovšetkým Andrej 
Fašánek, Ondrej Gombárik a 
Štefan Vojčák, ale aj Miroslav 
Ondrejkovič, ktorí bojovali na 

majstrovstvách Európy alebo 
na majstrovstvách sveta. An-
drej Fašánek, medailista z maj-
strovstiev Európy a účastník 
OH v Aténach, bol celkovo 15x 
majstrom Slovenska. Najviac 
titulov získal Miroslav Ondrej-
kovič - 16.

Pred dvomi rokmi trénoval 
krúžok zápasenia Centra voľ-
ného času v bývalej škôlke na 
Hrobákovej 5. Štyri dievčatá 
v kategórii mladších žiačok 
získali 1. miesto na majstrov-
stvách Slovenska (Perla Berge-
rová, Renáta Staňová, Mária 
Vojteková a Sára Zalubelová). 
Od šk. roku 2013/2014 sa pre-
sunul krúžok zápasenia do 
väčších a lepších priestorov, do 

telocvične ZŠ Černyševského 
8, kde trénuje doteraz. 

Je pravidelným spoluorga-
nizátorom súťaže pre žiakov 
1. stupňa základných škôl v Pe-
tržalke Pasovačky. 

Popri trénovaní žiakov pra-
coval dlhé roky aj ako rozhod-
ca SZZ. Zápasnícku žinenku 
pozná ako pretekár, rozhodca 
a tréner dokonale. Ešte aj dnes, 
v sedemdesiatke, si rád na ži-
nenke spraví premet a vyšplhá 
sa na 5-metrové lano bez prí-
razu. Ukáže žiakom, ako správ-
ne cvičiť, ako robiť kľuky, špl-

hať na lane bez prírazu, robiť 
príťahy na hrazde, kotúly, skok 
letmo, premety, obiehanie 
v moste atď. Svojim žiakom 
zdôrazňuje, že čím viac syste-
maticky a dôslednejšie budú 
trénovať, o to budú mať ľahších 
súperov. Ako sám hovorí, v ži-
vote okrem rodiny mal dva ko-
níčky - svoju prácu zváracieho 
technológa a športový zápas. 
Telo bez pohybu je ako rozum 
bez ducha. Všetkým seniorom 
odkazuje - cvičte, budete sa cí-
tiť lepšie. 

V jeho záľube mu prajeme 
veľa elánu a zdravia do ďalšieho 
života.

Mária Šutorová
foto: autorka

V uplynulých dňoch sa dožil sedemdesiatich rokov Milan Macho, 
majster ČSSR a bývalý reprezentant Československa v zápasení vo voľ-
nom štýle. Vitálny dôchodca na zápasníckej žinenke je stále aktívnym 
trénerom. Narodil sa v malebnej dedinke v blízkosti Malých Karpát 
v Suchej nad Parnou, k zápaseniu pričuchol v Odbornom učilišti pri 
strojárskom podniku Turčianskych strojární v Martine.

V ZŠ Pankúchova 4 sa 20. 
a 21. marca konali plavec-

ké preteky „Trojstretnutie naj-
mladších žiakov“, na ktorých 
sa zúčastnili plavci plaveckého 
klubu ORCA Bratislava, Ko-
mety Brno a maďarského Du-
naújvárosu. 

V piatok sa takmer 170 detí 
nevedelo dočkať začiatku pre-
tekov. Pre poruchu maďarského 
autobusu sa prvý poldeň začal s 
miernym oneskorením. Súťaži-
lo sa v plaveckých kategóriách: 
voľný štýl a prsia. Vďaka skvelej 
príprave a výbornej spolupráci 
s rodičmi všetko išlo hladko a 

už o šiestej večer sa mohlo za-
čať pretekmi polohových šta-
fi et. Okolo siedmej – po pre-
tekoch – sa súťažiaci presunuli 
do kuchynky, kde bola večera, 
nazvaná ochutnávka sloven-
sko-česko-maďarskej kuchyne. 
Plavci zo všetkých troch klubov 
priniesli na jej prípravu domá-
ce špeciality.

Druhý deň po raňajkách išli 
plavci Komety a Dunaújváro-
su na výlet do ZOO. Návštevu 
si užili a po obede sa mohli 
plavci plní zážitkov pustiť do 
popoludňajších pretekov. Na 
programe bol znak a polohové 

preteky. Preteky vyvrcholili vo 
frenetickej atmosfére plávaním 
štafi et voľným spôsobom.

Po ukončení všetkých dis-
ciplín nasledovalo vyhodnote-
nie. Celkovým víťazom so 601 
bodmi sa stalo družstvo Du-
naújvárosu, na druhom mieste 
s počtom bodov 444 skončil 
klub ORCA Bratislava a na 
treťom plavci z Komety Brno, 
ktorí získali 388 bodov. Plavci 
ORCA Bratislava získali celko-
vo 26 medailí, z toho 9 zlatých, 
8 strieborných a 9 bronzových.

Mgr. Lukáš Veizer, 
CVČ pri ZŠ Pankúchova 4

Trojstretnutie 
najmladších žiakov
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žalskými základnými a stred-
nými školami a perspektívne  
v spolupráci s Fakultou telesnej 
výchovy a športu. Prekážkou je 
pre nás nedostatok plôch. Naj- 
väčší problém je bezpochyby 
v tom, že momentálne hrajú 
všetky žiacke a dorastenecké 
družstvá v nízkych súťažiach, 
ktoré sú svojou úrovňou ne-
adekvátne ich kvalite. Túto 
situáciu zneužili a ešte aj dnes 
zneužívajú kluby, ktoré hrajú 
vo vyšších súťažiach. Doslo-
va nám pred očami „kradli“  
a „kradnú“ nekorektným spô-
sobom našich mladých hráčov. 
Takéto praktiky ohrozujú vzťa-
hy a korektnosť nielen brati-
slavského futbalu. Spoločnou 
výzvou a cieľom je pre nás mať 
najneskôr do 3 rokov všetky 
mládežnícke družstvá vo vyš-
ších, resp. najvyšších súťažiach. 
Máme na to predpoklady. 

Vedeli by ste si predstaviť, 
že by sa ocitol mužský futbal 
opäť v súťažiach ako spred 
roka 2010 a nadviazal tak 
na tradíciu petržalského fut-
balu? 

 Nie je nemožné, aby Petržal-
ka hrala súťaž na takej úrovni 
ako pred rokom 2010. Finan-
čne je to však veľmi náročné. 
O petržalský futbal sa zaují-
ma dobrý sponzor, ktorý má 
však tiež svoje požiadavky. Vo 
futbale dnes neplatí, že podľa 

Prevažnú časť svojho života 
venuje športu, a najmä fut-

balu. Odborník svetového fut-
balu, futbalový expert českoslo-
venského, neskôr slovenského 
a európskeho futbalu, pomáha 
už šiesty mesiac v štruktúrach 
FC Petržalka akadémia. Pe-
dagóg s 33-ročnou praxou, 
bohatou trénerskou a meto-
dickou činnosťou v kluboch a 
na reprezentačnej úrovni, pu-
blicista odborných športových 
publikácií. Doc. PaedDr. Pavol 
Peráček, PhD., vedúci Katedry 
športových hier na Fakulte te-
lesnej výchovy a športu, patrí 
k zakladateľom modernej fut-
balovej metodiky u nás aj v Eu-
rópe. Ako predseda vedie akre-
ditačnú komisiu MŠ SR, ktorá 
je pre oblasť telesnej kultúry 
poradným orgánom ministra 
školstva, je vedúcim učiteľom 
športovej špecializácie – futbal 
na FTVŠ UK. V UEFA dnes 
zastáva funkciu inštruktora pre 
vzdelávanie trénerov. Pri jeho 
pracovných povinnostiach sme 
využili možnosť sa s ním po-
rozprávať a bližšie poznať jeho 
pohľad a názory na európsky a 
svetový futbal, ako aj jeho po-
hľad na futbal na Slovensku a 
predovšetkým v Petržalke. 

Patríte k vrcholu pyramídy 
odborníkov futbalu v Európe. 
Určujete trendy v oblasti vzde- 
lávania trénerov. Ste garan-
tom vzdelávacích programov 
na Slovenskom futbalovom 
zväze. Kto a čo vás posúvalo 
k tomuto úspechu v tejto ob-
lasti? 

 Po ukončení štúdia na FTVŠ 
UK som mal to šťastie, že som 
bol neustále v kontakte s našou 
futbalovou ikonou a veľkým 
futbalovým odborníkom La-

dislavom Kačánim. Na fakulte 
sme dlhé roky mali spolu jeden 
kabinet. Spolupracovali sme 
takmer 30 rokov. Spolu sme sa 
podieľali na tvorbe platformy, 
určovaní kritérií pre vzdeláva-
nie trénerov v Európe. Pre nás 
bolo cťou, že UEFA akcepto-
vala náš systém vzdelávania 
trénerov na Slovensku. Neskôr 
prijala Slovensko medzi sig-
natárov Konvencie trénerov 
futbalu o ich jednotnom vzde-
lávaní v Európe. Umožňuje 
nám to vzdelávať trénerov  
a vydávať najvyššie trénerské li-
cencie Euro PRO, ale aj licencie 
nižšie. 

Aký je váš pohľad na futbal  
u nás a v Európe? 

 Nie je dobrou vizitkou, že 
Bratislava má dnes v najvyššej 
súťaži iba Slovan, a o súťaž nižšie 
len jeho rezervu. Bratislava bola 
vždy centrom, inšpirátorom 
a motivátorom slovenského 
futbalu. Produkovala do tímov 
reprezentácie najviac hráčov. 
Trápi ma, že zaniklo a stále 
zaniká množstvo klubov. Dnes 
má Bratislava na Slovensku na 
počet obyvateľov pravdepodob-
ne najmenej futbalových plôch.  
V personálnej oblasti - tréners-
kej, funkcionárskej mi chýba ge-
neračná kontinuita, džentlmen-
stvo a korektné vzťahy. Nie je to 
tak dávno, keď sa funkcionári 
pri prestupoch vedeli vždy do-
hodnúť. Boli stanovené a platili 
určité pravidlá – športové záko-
ny, aj nepísané, ale vždy platili. 
Existovala vzájomná solidarita 
medzi klubmi, medzi funkcio-
nármi. Dnes tieto veci absen-
tujú. Perspektíva a budúcnosť 
slovenského futbalu aj napriek 
tomu, že sme taká malá krajina, 
je svetlá. Na 5-miliónový národ 

máme veľmi slušnú základ-
ňu a v nej mnoho talentov v 
radoch hráčov, ale aj trénerov. 
Naši mladí futbalisti nie sú 
horší ako tí vonku. Vyrastajú 
však v podmienkach, aké sú 
na Slovensku. Po odchode von, 
do vyspelej futbalovej krajiny, 
tam prichádza k ich konečné-
mu kreovaniu. UEFA je podľa 
mňa najdynamickejšia organi-
zácia zo všetkých organizácií 
všeobecne, nielen futbalových 
a športových. Nezabúdajú na 
základňu. Súčasná juniorská 
liga majstrov UEFA je famóz-
nym projektom pre ďalší rozvoj 
futbalu v Európe. Futbal je fe-
nomén, vo svete vládne – je to 
hra hier. Najlepší futbal sa však 
hrá v Európe. 

V Petržalke pôsobíte takmer 
šesť mesiacov na pozícii 
šéftrénera. Aké poznatky ste 
nadobudli doposiaľ a aké sú 
vaše predstavy ? 

 Dnes mám už nejakú uce-
lenú predstavu, aký má Petržal-
ka potenciál trénerský, hráčsky, 
personálny, aké sú tu mate- 
riálne a priestorové podmienky, 
Aké sú príležitosti, aké sú ohro-
zenia, aké má klub výhody, ale 
aj aké má nevýhody. V novodo-
bej histórii slovenského futbalu 
je Petržalka zapísaná zlatými 
písmenami. Preto si myslím, že 
investícia do športu v Petržal-
ke je nesmierne dôležitá. Deti 
potrebujú riadenú športovú 
prípravu. Potrebujú usmerniť, 
potom môžu vyrastať a vyrásť 
talenty. V FC PETRŽALKA 
akadémia je veľa šikovných a 
talentovaných chlapcov. Tu 
vidím náš najväčší potenciál. 
Máme trénerov, ktorí sú tvárni 
a chcú sa učiť. Perspektíva je v 
obojstrannej spolupráci s petr-

vonkajších okolností získate 
sponzora. Platí, že úroveň ve-
domostí a skúseností perso-
nálneho manažmentu klubu, 
spolu s trénerským a hráčskym 
potenciálom sú meradlom pre 
angažovanosť dobrého sponzo-
ra. Viem si predstaviť, že klu-
bovým lídrom Bratislavy bude 
Slovan a princom Petržalka.

 Akým smerom by sa mal slo-
venský futbal uberať?

 Veľmi ťažko môžeme ho-
voriť o futbale, keď nebudeme 
hovoriť o športe na Slovensku, 
ktorý nie je v dobrom stave. 
Aby sme si vedeli predstaviť 
rozvoj športu a teda aj futbalu, 
je dôležité robiť preventívne 
základné kroky pre jeho roz-
voj. Aby platilo, že mládeži 
len to najlepšie, je potrebné sa 
zamyslieť, či to stále iba nede-
klarujeme a pritom prax je už 
celé roky bohužiaľ iná. V mlá-
deži sa však formuje budúcnosť 
nášho futbalu a športu vo vše-
obecnosti. Slovenský futbal by 
mal využiť každého schopného 
odborníka, nech je v akejkoľvek 
pracovnej pozícii, resp. nech 
má akúkoľvek odbornú spôso-
bilosť. Naše deti, naši hráči to 
potrebujú dnes asi oveľa nalie-
havejšie ako kedykoľvek pred-
tým - vytvoriť na športovanie 
čo najlepšie podmienky. 

Jozef Laincz

foto: archív P. Peráčka

Dirigentskú paličku v FC PETRŽALKA akadémia dostal do 
rúk špičkový odborník športu a futbalu, Pavol Peráček.

Petržalský futbal získal 
osobnosť veľkého formátu  
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