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Poďte so starostom 
na Petržalskú 
kvapku krvi!
Podujatie, na ktoré vás sta-
rosta pozýva, sa uskutoční 
11. júna od 8. do 11. h 
v ZŠ Gessayova 2.
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Vrátili sme sa do  šes-
ťdesiatych rokov!

Dvojtýždenník • Zadarmo

PETRŽALSKÉ NOVINY

Do redakcie dostávame množstvo 
informácií o projektoch a aktivi-

tách detí z petržalských materských 
či základných škôl. Na mnohých sa 
aj zúčastňujeme – a verte či never-
te, často na ne hľadíme s rešpektom. 
Je úžasné vidieť ako si vážia prírodu 
a starajú sa o ňu, ako vedia priložiť 
ruku k dielu a upratať či recyklo-
vať odpad. Ako vedia komunikovať 
s nami, staršími, ako učia seniorov 
pracovať na počítačoch. S radosťou 
a nadšením sa zúčastňujú na mno-
hých športových súťažiach a podu-
jatiach, ale vedia sa popasovať aj 
s vedou a vedeckými poznatkami. 

A videli ste výtvarné či umelecké diel-
ka, ktoré dokážu vytvoriť? Videli ste, 
alebo počuli mnohé z nich tancovať 
či spievať?  V dobrom im závidíme ich 
nefalšovaný, čistý vzťah k životu.

Pri dennodenných starostiach čas-
to zabúdame, aké môže byť oslobo-
dzujúce vrátiť sa nejakým spôsobom 
do nedospelých čias – napríklad bez 
predpojatosti sa pozrieť na život oko-
lo nás detskými očami, optimisticky a 
s radosťou.  Alebo by možno stačilo 
nájsť si chvíľku a pozorne počúvať, čo 
nám deti hovoria, čo si myslia. O nás. 
O škole. O podmienkach, v ktorých 
vyrastajú.

Pred rokmi redakcia PN iniciovala 
vznik Petržalského detského parla-
mentu. So všetkým, čo s prácou det-
ských poslancov súvisí. Deti si vte-
dy vzali na paškál triedenie odpadu 
v mestskej časti. Vypracovali projekt, 
spravili výber z fi riem, ktoré sa od-
vozom odpadu zaoberali a zohnali si 
o nich množstvo informácií. Vybrali 
najlepšiu a najefektívnejšiu možnosť 
a ponúkli ju ako riešenie „veľkým“ pe-
tržalským poslancom. Reakcia? Ostrý 
– a na počudovanie vážny – dialóg 
medzi deťmi a dospelými. „Netušia, 
čo všetko musíme brať pri výbere do 
úvahy,“ hneval sa istý miestny posla-
nec. Naozaj netušili, preto vybrali to 
najosožnejšie. Skúsme si z nich zobrať 
príklad a darovať im nielen k sviatku 
– ale aj do budúcnosti – náš záujem 
a čujné ucho. Naozaj môžu byť pre nás 
inšpiráciou a povzbudením.

K MDD úprimne všetkým deťom 
– predovšetkým našim, petržalským 
– blahoželáme a ďakujeme im za na-
stavené zrkadlo.

Redakcia PN

K Medzinárodnému dňu detí by sa žiadalo zabla-
hoželať všetkým deťom a zaželať im niečo dobré do 
budúcnosti. Mali by sme sa však na ich sviatok pozrieť 
aj trochu inak a porozmýšľať nad tým, ako sa im okrem 
sladkých darčekov aj poďakovať. Za to, že ešte nestra-
tili ideály. Za to, že sa vedia pekne správať k svojmu 
okoliu a k ľuďom okolo nich.  

Darujme deťom záujem a čujné ucho

foto PN

Keď sa povie – bajk
Zdá sa, že po dvoch desaťročiach 
nastáva recesia bicyklov ako opätov-
ného dopravného prostriedku...

...a keď budeš 
dobrý, dostaneš...
Odmeny. Sú naozaj tým najlepším 
spôsobom, ako nás motivovať 
k dobrému výkonu?

Od seba?
...len a len od seba
Bordelári  Petržalky na pokračovanie 
– takto expresívne sme pred dvoma 
rokmi oslovili Petržalčanov. Aká je 
situácia dnes?

strana 8

strana 11

strany 12– 13

Aj tu som Petržalčan
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Mimoriadna udalosť! Slová, ktoré dnes nie sú 
ničím nezvyčajným. Presne toto sa stalo aj vo 
výškovej budove Technopolu na Kutlíkovej 17. 
Okrem firiem tam má sídlo aj miestny úrad 
Petržalka. 

Súťaž o logo  
Petržalskej super 
školy má víťazku
Projekt Petržalskej super 
školy, ktorý mestská časť 
Petržalka spustila začiat- 
kom školského roka 
2012/2013 má svoje logo. 
Súťaž bola na facebooku 
mestskej časti VIEM BYŤ 
PETRŽALČAN a zo všetkých 
hlasujúcich vyžreboval sta-
rosta Vladimír Bajan žiačku 
ZŠ Tupolevova šiestačku 
Hanku Abelovu. 

V poradí ôsmou – predpo-
slednou - prednáškou po-
kračoval projekt Petržalskej 
super školy. Témou pre všet-
kých petržalských šiestakov 
bola Neurčitosť budúcnosti, 
neurčitosť minulosti z ob-
lasti fyziky. Prednášajúcim 
bol mladý vedecký pracov-
ník Mgr. Daniel Nagaj, PhD.  
z Centra pre výskum kvanto-
vej informácie na Fyzikálnom 
ústave SAV v Bratislave. 
Deti zo sály DK Zrkadlový 
háj odchádzali s nadšením a  
s množstvom nových poznat-
kov, ktoré im D. Nagaj veľmi 
pútavo opísal aj znázornil, na-
priek tomu, že išlo o nie veľmi 
obľúbenú fyziku. Úvod pred-
nášky bol o čosi rušnejší ako 
obvykle. Veronika Redechová, 
vedúca oddelenia školstva, 
kultúry a športu z miestneho 
úradu pozvala na pódium vý-
herkyňu súťaže o logo celého 
projektu Hanku Abelovú. Za 
jej účasť a hlasovanie v súťaži 
ju starosta odmenil hodnot-
nými cenami. Vzhľadom na 
mimoriadne rokovanie zastu-
piteľstva sa starosta na pred-
náške nemohol zúčastniť. 
Cenu preto odovzdala V. Re-
dechová so slovami: „Dovoľ 
mi srdečne ti zablahoželať 
nielen v mene mojom, ale aj  
v mene pána starostu a poďa-
kovať za tvoju aktívnu účasť  
v súťaži a odovzdať ti ceny aj 
s venovaním pána starostu.“ 
Posledná prednáška v rámci 
tohto projektu bude 5. júna, 
venovaná bude siedmakom. 
Prednášajúci doc. RNDr. Ka-
rol Nemoga, CSc. vedecký 
tajomník, člen Vedeckej rady 
Matematického ústavu SAV 
im prednesie tému bezpeč-
ného šifrovania.  .     (red)

Veľký požiar, ktorý mi-
nulý týždeň v ranných 

hodinách zachvátil jeden  
z blokov komplexu budov si 
vyžiadal operatívne a urých-
lené reagovanie na nebez-
pečnú situáciu. Krízový štáb 
okamžite informoval o situá- 
cii Integrovaný záchranný 
systém, Hasičský a záchranný 
zbor vrátane Dobrovoľného 
verejného požiarneho zboru, 
políciu, ale aj Mestskú políciu 
stanica Petržalka. Každá mi- 
núta bola vzácna. Preto sta-
rosta Petržalky Vladimír Ba-
jan vydal pokyn k okamžitej 
evakuácii všetkých zamest-
nancov, pracovne zaradených 
na miestnom úrade.

Samozrejme, keďže išlo len 
o cvičenie, zamestnanci pra-
covne zaradení na miestnom 
úrade termín a stanovený čas 
o 8.20 h vopred vedeli. Pres-
ne  o tomto čase na pokyn 
vedúcich oddelení vypli po-
čítače a opustili po schodoch 
kancelárie. Po schodoch pre-
to, lebo  výťah je  pri vzniku 
mimoriadnej udalosti, ako je 
napr. požiar budovy, priestor 
ako stvorený na ohrozenie 
zdravia či života.

Po vyhlásení evakuácie sa 
všetci zamestnanci zhromaž-
dili na parkovisku pred budo-
vou. Vedúci oddelení si skon-
trolovali prítomnosť svojich 
podriadených. To preto, aby 

mohli prípadne záchranným 
zložkám oznámiť, že niekto-
rý zamestnanec sa na par-
kovisko nedostavil a nie je 
známe, kde sa nachádza, aby 
mohli robiť príslušné opatre-
nia na jeho vyhľadanie a po-
skytnúť mu pomoc. Možno 
skonštatovať, že všetci pra-
covníci, ktorí sú umiestnení 
na rôznych poschodiach, 
evakuáciu zvládli do pätnásť 
minút. Čas veľmi slušný. Ale 
je možné predpokladať, že  
v prípade ozajstnej mimori-
adnej udalosti takéhoto typu 
by opustenie ohrozeného 
priestoru bolo ešte rýchlej-
šie. Zhromaždení zamest-
nanci nastúpili do privola-
ných autobusov a prepravili 
sa na miesto určenia, kde sa 
podľa pripraveného plá-
nu venovali branným, ale  
i športovým aktivitám. Na-
sledovala odborná prednáš-
ka o bezpečnosti a ochra-
ne zdravia pri práci, ale  
aj prednáška o ochrane pred 
požiarmi - aj s priestorom 
pre otázky k téme, na ktoré 
odpovedali kvalifikovaní od-
borníci. Nesmela chýbať ani 
ukážka a nácvik poskytnutia 
prvej pomoci na figuríne.

Problematiku evakuácie 
upravujú príslušné právne 
predpisy a ochrana života 
a zdravia zamestnancov by 
mala byť základnou povin-
nosťou každého zamestná-
vateľa.       

Text a foto (ka)

Nácvik evakuácie miestneho úradu Mladí záchranári 
súťažili
Odbor civilnej ochrany a krí-
zového riadenia Obvodného 
úradu Bratislava zorganizo-
val súťaž mladých záchraná-
rov civilnej ochrany. 

Pre štvorčlenné družstvá brati-
slavských základných škôl pri-
pravil v areáli Základnej školy 
na Železničnej ulici vo Vrakuni 
pre súťažiacich trať, na ktorej 
nesmela chýbať tradičná streľ-
ba zo vzduchovky, orientácia 
v teréne podľa mapy, rozpo-
znávanie zvukových signálov 
výstražných sirén, hasenie 
malého požiaru, nasadzovanie 
ochranných masiek, prechod 
zamoreným územím, vedo-
mostné testy, ale i poskytnutie 
prvej pomoci. Nechýbal ani vý-
ber najdôležitejších vecí, ktoré 
by si mali občania vziať so se-
bou do krytu. Nezabudlo sa ani 
na možnosť využitia improvizo-
vanej ochrany povrchu tela, očí 
a dýchacích ciest. Pod prísnym  
dohľadom odborníkov z Územ-
ného spolku Slovenského čer-
veného kríža Bratislava-mesto 
predvádzali družstvá svoju pri-
pravenosť na poskytnutie prvej 
pomoci zraneným osobám.  
A na všetko bol podľa propo-
zícií súťaže stanovený presný 
časový limit. 

Po celodennom maratóne  
štvorčlenných družstiev sa na 
prvom mieste umiestnilo druž-
stvo ZŠ Železničná, na druhom 
mieste družstvo ZŠ s MŠ J. A. 
Komenskeho, Hubeneho a česť 
Petržalky zachránilo družstvo 
ZŠ Budatínska v zložení Klaudia 
Mikušová, Mária Vakoničová, 
Viktor Berčák a Michal Dzuriš 
pod vedením učiteľky  Anežky 
Kosteleckej.

Motivácia bola veľká, veď 
prvé tri družstvá postupujú do 
krajskej súťaže a šance na po-
stup do celoštátneho finále sú 
lákavé pre všetky školy. Aj pre 
tie petržalské...          (ka)

On-line diskusia s Vladimírom Bajanomi
V pondelok 3. júna môžete prostredníctvom petržalskej webo-
vej stránky www.petrzalka.sk/ online-diskusie diskutovať so 
starostom Vladimírom Bajanom. Hodinová diskusia začne o 13. h 
a starosta v nej online odpovie na otázky Petržalčanov, ktorí 
prostredníctvom internetovej komunikácie dostanú okamžitú  
odpoveď.                               (upr)

Pôvodné čísla miestneho 
úradu 68 286 plus klapka 

nahradilo číslo 68 288 plus 
klapka príslušného oddelenia, 
trojčíslie klapky zamestnan-
cov sa nemenilo. Zachova-
né zostali telefónne linky do 
kancelárie starostu 6382 3065, 
6383 5749 a faxové čísla 6382 
3908, 6381 0290, 6381 4964. 
Pri kontakte s miestnym úra-
dom môžu Petržalčania vyu-
žiť číslo na informácie 68 288 

500, odtiaľ ich pracovníčka 
prepojí na konkrétne odde-
lenie. Všetky telefónne čísla 
Petržalka zverejňuje na svo-
jej webovej stránke petrzal- 
ka.sk/kontakty. 

Telekomunikačné a dátové 
služby pre petržalskú samo-
správu po novom zabezpe-
čuje firma Slovak Telekom, 
a.s., ktorá uspela vo verejnej 
obchodnej súťaži.

(ka)

Miestny úrad s novými telefónnymi číslami
Petržalská samospráva zmenila poskytovateľa telefónnych 
a internetových služieb, čo je spojené aj so zmenou telefón-
nych kontaktov miestneho úradu. Týmto krokom 
ušetrí petržalská samospráva až 32-tisíc eur ročne. 
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Tretí májový víkend patril v Petržalke optimistom. Najviac sa vraj vysky-
tovali na ihrisku na Gercenovej ulici. So štetcami v rukách motivovali 
„miestnych“ rodičov aj deti, aby si ihrisko trochu rozveselili. O podujatí 
nás informovala Ivana Brezinská, predsedníčka OZ Petržalské ihriská a 
petržalská poslankyňa.

Nápad prišiel od ľudí z OZ 
Okraj, ktorí majú na Gerceno-
vej chránenú dielňu pre zdra-
votne postihnutých ľudí bez 
domova. Chceli urobiť niečo 
pre komunitu v okolí svojej 
dielne. Keďže sa poznáme a 
na Gercenovej máme ihrisko, 
ktoré je členom OZ Petržalské 
ihriská, vznikol nápad spo-
ločne namaľovať plot ihriska.

Kto tvoril váš „pracovný 
tím“? A koľko ľudí sa pridalo 
spontánne?

 V pracovnom tíme som 
bola ja, Tarwim Sing z Okraja 
a Dagmar Seková - mamička 
z ihriska na Gercenovej. Na-
písali sme projekt do Nadácie 
Orange a získali grant na farby 
z programu pre optimistov. 
Obyvateľov z okolia sme na 

brigádu pozývali plagátmi, 
ktoré sme dali na plot ihriska, 
rozdávali sme na letáčiky, mali 
sme výzvu na facebooku a, sa-
mozrejme, aj prostredníctvom 
pozvánky v PN. Prišlo päť 
dobrovoľníkov a dvaja klienti 
z OZ Okraj, traja sme boli z 
OZ Petržalské ihriská a spon-
tánne sa priebežne pridalo 
ešte desať rodičov z ihriska a 
maľovali aj deti, tých bolo päť. 
Priebežne preto, lebo viacerí 
prišli s maličkými deťmi, tak-
že chvíľku pomohli a potom 
zase prišli ďalší. 

Čo ste si naplánovali a koľko 
sa toho podarilo?

 Naším cieľom bolo na-
maľovať plot okolo ihriska a za 
necelé tri hodinky sa nám to 
podarilo, za čo patrí všetkým 
zúčastneným veľká vďaka.

Optimistická brigáda na Gercenovej

Bola to jednorazová záleži-
tosť alebo sa k tomuto ihris-
ku ešte plánujete s nejakou 
akciou vrátiť?

Našou „optimistickou bri-
gádou“ sa nám podarilo opäť 
naštartovať komunitu rodičov 
na ihrisku. Teraz plánujú za-
čať tam organizovať pravidel-
né menšie brigády, počas kto-
rých by pozametali kamienky, 
čo sa roznášajú spod herných 
prvkov na asfaltové plochy. 
Rozmýšľajú tiež nad tým, že 
by si namaľovali herné prvky. 

OZ Petržalské ihriská je or-
ganizácia združujúca rodičov 

navštevujúcich detské ihriská 
v Petržalke, ktorí sa aktívne 
zaujímajú o revitalizáciu a 
údržbu detských ihrísk a sú 
ochotní pre to aj niečo uro-
biť. Po ukončení revitalizácie 
ihrísk v Petržalke sa venuje 
hlavne ich údržbe a organizo-
vaniu rôznych aktivít a podu-
jatí na ihriskách. V súčasnosti 
zastrešuje komunity rodičov 
na 25 ihriskách. O pozván-
kach na ich ďalšie podujatia 
vás budeme informovať na 
web stránke našich novín.

Michaela Dobríková
foto: I. Brezinská
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Inzercia

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

 GLAZÚROVANIE VANÍ  
Tel.: 0905 983 602

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

Kúpim za najvyššie ceny 
obrazy  od významných 
slovenských, českých a iných 
maliarov, starožitný nábytok, 
hodiny, porcelán a iné. Platím 
okamžite. Tel.: 032/65 284 
92, 0905 409 972. E-mail: 
najvyssie.ceny@gmail.com 
Adresa: Akant, Jilemnického 
15, 911 01 Trenčín 

Domáci majster rekon-
štrukcie bytov, maľby, dlažby, 
opravy v domácnosti. 
Tel.: 0903 187 380 

 PRERÁBAME byty, jadrá, 
maľujeme, stierkujeme. 
Dohoda istá. Tel.: 0905 257 761

 OPRAVA SPOTREBIČOV - 
Rýchlo. Tel.: 0903 212 227

 OPRAVA CHLADNIČIEK - 
Tel.: 0905 616 431

 PREDÁM - zrekonštruovanú 
chalupu na polosamote 80 km 
od BA, Podolia – Kopanice. 
Cena 55 tis. Tel.: 0903 824 112 

 PREDÁM - 3-izbový byt 
v OV v Tisovci - okres RS. Byt je 
na 1. poschodí (63 m2), v za-
teplenej bytovke, s plastovými 
oknami po čiastočnej rekon-
štrukcii ( kúpelňa a WC ) 
Cena 15 000 Eur. Bližšie infor-
mácie na č. tel. 0904590348

Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)

Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h

v sobotu: od 8.00 - 13.00 h

web: www.studiobellani.sk
e-mail: studiobellani@gmail.com

  KADERNÍCTVO

Počas letných prázdnin 
budú SOBOTY v kader-
níctve ZATVORENÉ!

 NECHTOVÝ DESIGN

Klasická manikúra  12 €
Zdobenie ZDARMA

  PEDIKÚRA

Základná pedikúra 11 €

  KOZMETIKA

N O V I N K A !
3D mihalnice 45 €

Depilácia 
celých nôh 14 €

  KONTAKTY

Kaderníctvo
Katka: 0905 156765
Janka: 0903 191885

Pedikúra 
Eva: 0905 222 747
        0903 191 885

Nechtový design 
Katarína: 0905 421 813

Kozmetika
Ľubka: 0907 556 758

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 
∙ vychádzky

∙ škola jazdenia

NOVÝ PONY AREÁL

e-mail:dunaj@ippico-dunaj.sk    
mobil:  +421 911 179 878  

 vychádzky

PONY AREÁLPONY AREÁLPONY

Kontakt:
02/62414292

 o�  ce@brilliantstars.sk

Súkromná Materská Škola
Vavilovova 18 
H Ľ A D Á

 ∙ VEDÚCU KUCHYNE/ KUCHÁRKU
 ∙ POMOCNÚ KUCHÁRKU 
  DO KUCHYNE 

S NÁSTUPOM IHNEĎ

Trápia vás zdravotné problémy,
bolesti, vážne ochorenia?

Každý zdravotný problém má svoju príčinu, väčšinou ide o rôzne bakté-
rie, vírusy, mykózy, borélie, parazity a pod. Nájsť stopy týchto záťaží v 

krvi je ťažké. Nový biorezonančný skener DIACOM meria frekvencie 
parazitov, tak spoľahlivo zistí ich prítomnosť v tele a určí diagnózu. 

Poskytujeme odbornú diagnostiku prístrojom DIACOM a terapiu biopre-
parátmi STARLIFE, ktoré hĺbkovo detoxikujú a regenerujú organizmus. 

Nová vysokoúčinná pomoc pre všetkých od 3 rokov.
 Info: 0910 939 512

www.komhelp.meu.zoznam.sk

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka 11. mája
Ing. Peter Doležel – Gabriela Kahalová
JUDr. Peter Gruca – Izabela Macuráková
Štefan Brija – Darina Leopoldová
Radoslav Sýkora – Silvia Mináriková
Radovan Hanus – Libuša Vallová
Maroš Majdlen – Martina Vojačková
Peter Bačo – Bibiána Bacigálová

Matričný úrad Bratislava-Petržalka 18. mája
Michal Dovala – Žo� a Deufrainsová
Milan Májovský – Nina Doležalová

Cirkevný sobáš 11. mája 
Michal Chmelár – Pavla Pribylincová

 Hľadáme KOMUNIKATÍVNU ASISTENTKU na čiastočný úväzok, 
podmienka: práca s počítačom. mrkretex@stonline.sk

I N Z E R C I A / P O R A D Ň A

•  vyplácame exekúcie
•  znižujeme 

vysoké splátky 
za splácané úvery

•  neplatíte vopred 
žiadne poplatky

HĽADÁME ENERGETICKÝCH PORADCOV

Hallm ALLFINANZ
E mail: nabrh@azet.sk

Infolinka: 0903 407 542

PLATÍTE VEĽA ZA ÚVERY ?
HROZÍ VÁM EXEKÚCIA ?

Milí Petržalčania,
slnečné lúče naberajú na 
intenzite a klimatizácia je v 
takom čase na nezaplatenie. 
Hoci to mnohí vodiči podce-
ňujú, tepelný komfort v aute je 
jedným z kľúčových atribútov, 
ktoré ovplyvňujú bezpečnosť 
cestovania. 
Dobre sa postarať o klimati-
záciu vo vozidle je dôležité 
nielen z hľadiska bezproblé-
movej prevádzky a dlhej život-
nosti, ale aj zdravia. Vyžaduje 
si pravidelnú kontrolu a údrž-
bu. Preto odporúčame mo-
toristom venovať vyčisteniu 
klimatizácie patričnú pozor-
nosť. Najbežnejšou údržbou 
je čistenie sania nasávaného 
vzduchu do interiéru vozidla 
a následná dezinfekcia klima-
tizačného systému. Tieto úko-
ny odporúčame vykonať 1 - 2 
razy ročne.

IMPA – zo života na cestách

Plnenie klimatizácie, alebo vý-
mena chladiva sa robí buď pri 
jeho úniku, alebo po určitom 
čase, asi raz za 3 roky. Odporú-
čame nechať to urobiť v profe-
sionálne vybavenom autoser-
vise, aby boli dodržané zásady 
technologického postupu. Ich 
nedodržaním môže dôjsť k váž-
nym poškodeniam klímy a ich 
odstránenie môže stáť nemalé 
� nančné prostriedky.
Rady - mnohí motoristi sa sťa-
žujú, že im klimatizácia nerobí 
dobre. Zväčša je to spôsobe-
né tým, že si volia príliš nízku 
teplotu a výduchy vetrania 
smerujú priamo na seba. Od-
porúčame nastaviť teplotu na 
22 – 24 °C. Rozdiel medzi teplo-
tou vonku a v kabíne by nemal 
byť príliš veľký, maximálne 6 až 
8 °C. Na prvých niekoľko sto 
metrov odporúčame otvoriť 
okná a prehriaty interiér vyvet-

rať. Pomôže tiež, keď v prvej 
fáze ochladzovania interiéru 
zapnete vnútornú cirkuláciu 
vzduchu. Klimatizácia nebude 
musieť ochladzovať vzduch z 
okolia, ale bude využívať ten, 
ktorý je v kabíne. Zároveň sa 
urýchli ochladenie vzduchu 
v kabíne. Takýmito „fígľami“ 
znížite zvyšovanie spotreby v 
prvej fáze po zapnutí klima-
tizácie. Pripomíname, že plne 
automatické klimatizačné sys-
témy robia túto činnosť za vás 
automaticky. Počas jazdy zby-
točne neotvárajte okná, aby 
sa do kabíny nedostal teplý 
vzduch. Výnimkou je prevetra-
nie vydýchaného vzduchu pri 
dlhšej ceste. 
Vždy vo vašej blízkosti. IMPA 
- autorizovaný predaj a servis 
vozidiel Škoda, autorizovaný 
servis vozidiel VW a Audi, Pa-
nónska cesta 23, Petržalka.

Ľubomír Kýpeť, 
vedúci servisných služieb 

Škoda, VW a Audi, spoloč-
nosti IMPA Bratislava, a. s., 

Dealer roka 2011 
za zn. ŠKODA, a. s.  

www.impa.sk   
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Zdevastovaný a nevyužíva-
ný stánok, v ktorom sa už 
udomácňovali bezdomov-
ci, je minulosťou. Išlo o bý-
valý stánok ovocia a zeleni-
ny na Osuského ul. oproti 
DK Zrkadlový háj, ktorý bol 
umiestnený na pozemku  
v priamej správe hlavného 
mesta SR Bratislavy. Na- 
priek ukončeniu nájomné-
ho vzťahu a súdnemu návr-
hu na vypratanie pozemku 
sa exekučné konanie dlho 
ťahalo. V týchto dňoch sú 
už však aj posledné zvyšky 
objektu odpratané. 

V pasporte mestskej čas-
ti z konca minulého roku 
je dovedna 76 predajných 
stánkov. Nie u všetkých sú 
však jednoznačné vlastníc-
ke vzťahy a niektoré údaje 
nebolo možné zistiť ani pri 
fyzickej obhliadke v teréne. 
Časť z nich už dlhodobejšie 
nie je v prevádzke, preto 
miestny úrad začal konať, 
zisťovať vlastníkov, povo-
lenia či nájomné vzťahy a 
následne aj konania o od-
stránení niektorých z nich.

(km)

S A M O S P R ÁVA

Mestská časť  
odstránila  
zničený stánok

Mestská časť Petržalka je po dvojročnom úsilí nositeľom titulu Efektív-
ny používateľ modelu CAF (Common Assessment Framework –  
Spoločný systém hodnotenia kvality). Petržalka tzv. titul výnimočnosti 
získala v súťaži Národná cena SR za kvalitu a z obcí a miest a mest-
ských častí je prvá na Slovensku, ktorá ho nadobudla. 

Petržalka je nositeľom titulu výnimočnosti

Ocenenie v súťaži je naj-
vyšším, ktoré môžu 

organizácie v oblasti mana-
žérskych systémov kvality 
získať. Súťaž je založená na 
princípoch modelov kvality, 
ktoré sa používajú aj v súťa-
ži Európska cena za kvalitu. 
Podobne, ako sa súkromné 
spoločnosti chvália rôznymi 
titulmi, ako sú EFQM a ISO,  
sa dnes Petržalka môže pýšiť 
titulom CAF, ktorý je určený 
pre verejnú správu. 

„Požiadavky na kvalitu 
neustále stúpajú a titul, kto-
rý sme získali, potvrdzuje, že 
kroky, čo smerom k verejnosti 
robíme, sú správne. Naším 
cieľom pri vstupe do súťa-
že bolo zefektívniť vnútorné 
mechanizmy úradu a zlepšiť 
jeho pôsobenie navonok – 
smerom k Petržalčanom, pre-
tože to, čo robíme, je o nich a 
pre nich,“  povedal starosta 
Vladimír Bajan po získaní 
titulu. Ten Petržalke udelil 
začiatkom mája s platnosťou 
na dva roky Úrad pre norma-

lizáciu, metrológiu a skúšob-
níctvo SR, ktorý koordinuje 
implementáciu modelov a 
nástrojov kvality v organizá-
ciách. Diplom o získaní titulu 
dostane mestská časť na sláv-
nostnom vyhlásení výsledkov 
súťaže v novembri. 

Petržalka v procese zavá-
dzania systému kvality pre-
šla mnohými krokmi, ktoré 
viedli k úspechu. Najskôr 
analyzovala postupy prác, 
ako pristupuje k úlohám či 
realizuje merania, aké sú 
kľúčové výsledky výkonnos-
ti a či sa v oblastiach svojho 
pôsobenia zlepšuje alebo na-
opak. Výsledky analýzy zhr-
nula v tzv. Samohodnotiacej 
správe, ktorá zmapovala do-
siahnuté výsledky. Následne 
správu posudzovali pracov-
níci Úradu pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo a 
nastavili Petržalke zrkadlo. 
Posudzovatelia pomenovali 
silné stránky implementácie 
a zároveň ponúkli podnety 
na ďalšie zlepšovanie sa.

Mestská časť v tej chvíli 
stála pred ďalšou a možno aj 
najťažšou úlohou – vytvoriť 
akčný plán, čiže súbor kon-
krétnych návrhov, opatrení 
a krokov vedúcich k zlep-
šovaniu kvality procesov vo 
verejnej správe. Jedným z 
konkrétnych výstupov akč-
ného plánu, ktorý sa stretol s 
veľmi pozitívnymi ohlasmi u 
externých hodnotiteľov, bolo 
prijatie Etického kódexu za-
mestnanca. Okrem neho Pe-
tržalka prijala aj Etický kódex 
volených predstaviteľov. Na 
rad prišlo ďalšie externé hod-
notenie, v ktorom hodnotite-
lia posudzovali plnenie úloh 
akčného plánu. Mestská časť 
tým získala spätnú väzbu od 
nezávislých odborníkov do 
akej miery sa Petržalke poda-
rilo implementovať manažér-
stvo kvality prostredníctvom 
modelu CAF.  

Na otázku, či implemen-
tácia tohto modelu spĺňa 
očakávania, odpovedal sta-
rosta Vladimír Bajan celkom 

jednoznačne: „Spĺňa. Zmeny 
je cítiť napriek tomu, že sme 
ho ešte len naštartovali. Pev-
ne verím, že tento proces je 
nezvratný, starosta môže byť 
úspešný do tej miery, do akej 
má kvalitných úradníkov. 
Dovolím si tvrdiť, že aj vďaka 
implementácii modelu CAF 
má Petržalka už teraz vysoko 
kvalitných úradníkov nielen 
po odbornej, ale aj osobnost-
nej stránke.“

          (km)

Na dnešnom mimoriadnom rokovaní petržal-
ského zastupiteľstva poslanci rokovali o pod-
mienkach úveru pre mestskú časť. Na programe 
zasadnutia bola aj parkovacia politika Bratislavy, 
ku ktorej sa petržalskí poslanci vrátia na riad-
nom zasadnutí zastupiteľstva v júni. 

rokov. Pracovná skupina pre 
výber financujúcej banky, 
zložená z poslancov, pred-
ložila zastupiteľstvu vyhod-
notené ponuky od viacerých 
bánk. Ponuky posudzovala 
podľa kľúčových kritérií ako 
poplatky, úroková sadzba, 
zabezpečenie úveru či frek-
vencia splácania. Miestny 
kontrolór skonštatoval spl-
nenie podmienok zákona na 

Poslanci schválili  
podmienky čerpania úveru 

V úvode rokovania o tom 
informoval starosta Vla-

dimír Bajan, nakoľko mest-
ské materiály k parkovacej 
politike prišli len včera ráno. 
„Dohodol som sa s primáto-
rom na predĺžení termínu, do 
ktorého sa mestská časť má k 
materiálom vyjadriť,“ pove-
dal V. Bajan. Poslanci sa pre-
to zaoberali jediným bodom 
rokovania, a to podmienka-

mi úveru pre mestskú časť. 
Pôžičku vo výške 2.750-ti- 
síc eur na vybudovanie pla-
várne a zlepšenie technické-
ho stavu budov škôl a kul-
túrnych zariadení schválili 
už v minulom roku v apríli. 
Poslanci schválili poslanec-
ký návrh pracovnej skupiny 
prijať ponuku od finančnej 
inštitúcie Slovenská sporiteľ-
ňa, a. s., so splatnosťou desať 

prijatie návratných zdrojov 
financovania mestskou čas-
ťou Bratislava-Petržalka. 

Úver mestská časť použije 
okrem výstavby plavárne aj 
na zlepšenie technického sta-
vu budov základných a ma-
terských škôl a opravu stre-
chy a elektroinštalácie Domu 
kultúry Zrkadlový háj.

Michaela Platznerová
foto: archív redakcie

Petržalská samospráva pokra-
čuje v opravách výtlkov. Trpez-
liví a ohľaduplní by mali byť 
vodiči na komunikáciách III. a 
IV. triedy v časti Dvory V - VI, 

Opravy ciest v správe mestskej časti
Háje I a v starej Petržalke, kde 
samospráva prostredníctvom 
dodávateľa Pittel+Brausewet-
ter, s. r. o., opravuje výtlky. Tie 
menšie netechnologickým  
a väčšie technologickým spô-
sobom. 

Dodávateľ bude v opravách 
pokračovať v časti Lúky I a VI. 
Dosiaľ opravil veľké výtlky na 
Černyševského, Pifflovej, Be-
linského, Ševčenkovej, Švabin-
ského, Holíčskej, Lenardovej  
a Röntgenovej ulici. Tie men-
šie už nemusia obchádzať 
obyvatelia Dvorov I – IV, Hájov 
II a Ovsišťa.               (km)
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Daniel Hevier: Vianočná pošta

S P O L O Č N O S Ť

Mestská časť Petržalka v týchto dňoch odovzdala 
do užívania  toalety v DK Lúky. Urobila tak po prí-
sľube starostu občanom, ktorí sa rekonštrukcie 
dožadovali. 

„Mrzí ma, že tzv. solidaritou s malými mestskými časťami, 
ktorá nadobúda charakter výpalného, prichádza Petržalka 
ročne o viac ako 600 tisíc eur, ktoré by sme vedeli využiť 
práve na údržbu a zveľaďovanie nášho majetku. My si na 
opravy škôl a rekonštrukcie kultúrnych domov musíme brať 
úvery,“ skonštatoval starosta Vladimír Bajan. 
V súčasnosti samospráva � nišuje aj s prípravnými prácami 
pri opravách, ktoré čakajú DK Zrkadlový háj. Počas letných 
mesiacov mestská časť zabezpečí výmenu okien, opravu 
elektroinštalácie a strechy, čím sa znížia aj prevádzkové ná-
klady budovy. Návštevníci sa zrekonštruovaného kultúrne-
ho stánku dočkajú v septembri. 
Petržalka pokračuje aj s rekonštrukciami schodísk a byto-
vých terás. Aktuálne už pracovníci dodávateľskej � rmy začali 
s opravou schodiska na Pečnianskej ulici. V prípade priaz-
nivého počasia sa obyvatelia po novom schodisku môžu 
prejsť už o dva týždne. Petržalka v tomto roku zrekonštruuje 
aj ihriská pre staršiu mládež, v pláne sú ihriská na Jasovskej, 
ktoré vybrali obyvatelia, na Topoľčianskej, Bradáčovej, Med-
veďovej a Mánesovom námestí. Rekonštrukciami prejdú aj  
niektoré budovy škôl, a to počas prázdninového obdobia, 
aby bol čo najmenej narušený vyučovací proces.

(mp)

Dom kultúry Lúky má nové toalety

Efektívne a flexibilné dispozície bytov

Úžasné výhľady ponad dostihovú dráhu

700 metrov od dunajskej hrádze

UŽ RASTIE

Vlastné detské ihrisko v priľahlom parku

Všetky kuchyne s priamym denným svetlom a vetraním
Lodžia, terasa alebo predzáhradka v každom byte

ITB Development a.s., Panenská 8, Bratislava, 811 03, tel.: +421 2 3210 1723, +421 918 111 011, e-mail: luhovy@itb.sk, www.novyhaj.sk

STAROHÁJSKA

STAROHÁJSKASTAROHÁJSKASTAROHÁJSKA
novýy haáj
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cestou Jasovská 2, z počtu 
492 hlasujúcich zaň hlaso-
valo 239 ľudí. Vďaka ich zá-
ujmu samospráva prioritne 
opraví nadchod, ktorý pre-
pája terasu pri bytovom do-
me Jasovská 2 - 8 s terasou 
pri bytovom dome Krás-
nohorská 1 - 3. Pri rekon-
štrukcii samospráva opraví 
schodiskové stupne, rampu 
pre kočíky a spodný povrch 
nadchodu, pričom predpo-
kladaná cena opravy je 4,5-
tisíca eur. Rekonštrukciu 
ocenia predovšetkým oby-
vatelia priľahlých bytových 
domov, podobne ako to 
bolo po opravách schodísk 
vedúcich na terasy na To-
poľčianskej, Rovniankovej, 
Lenardovej a pod. 

Na Dolnozemskej  
pribudne zeleň

V oblasti náhradnej vý-
sadby hlasovalo spolu 214 
ľudí, najviac 88 hlasova-
lo pre Dolnozemskú, ktorú 
na jeseň samospráva obo-
hatí o 18 javorov a 1 japon-
skú čerešňu v celkovej hod-
note viac ako 3,5-tisíca eur. 
Okrem vybraných lokalít 
mohli ľudia hlasovať za ih-
riská na Lachovej 18 a Bu-
datínskej 25; za schodiská 
na Mánesovom námestí a 
na Námestí hraničiarov a v 
oblasti náhradnej výsadby 
za Lachovu, Mamateyovu-
Medveďovej či Polorecké-
ho-Mamateyovu.

Ďalšie investície  
do opráv

Priority, ktoré určili oby-
vatelia,  zrealizuje mest-
ská časť ešte v tomto roku, 
nie sú to však jediné in-
vestície, ktoré samosprá-
va má pre tento rok v plá-
ne. Okrem investícií, ktoré 
vybrali Petržalčania, začí-
na petržalská samospráva 
s rekonštrukciou ihriska na 
Topolčianskej, počas roka 
opraví aj ďalšie na Máneso-
vom námestí, Medveďovej 
a Bradáčovej. Samospráva 

Počas troch týždňov hla-
sovali návštevníci we-

bovej stránky Petržalky o 
tom, kde budú použité fi-
nancie z rozpočtu mestskej 
časti. Umožnil to tzv. par-
ticipatívny rozpočet, ktorý 
petržalskí poslanci schválili 
pri hlasovaní o rozpočte na 
rok 2013. Zapojiť obyvateľov 
do rozhodovania samosprá-
vy sa poslanci rozhodli aj 
vzhľadom na finančné mož-
nosti mestskej časti, ktoré jej 
nedovoľujú realizovať všetky 
zámery, plány a predstavy, 
popri nevyhnutných investí-
ciách do majetku, životného 
prostredia či čistoty. V rám-
ci hlasovania preto vybera-
li obyvatelia vždy jednu lo-
kalitu z troch športovísk, z 
troch schodísk a zo štyroch 
miest, kde mestská časť vy-
sadí novú zeleň, celkovo pri-
šlo 1 033 hlasov. 

Verejné ihrisko  
na Jasovskej 17

V oblasti športovísk hla-
sovalo 327 ľudí, z toho naj-
viac - 137 - získala oddy-
chová zóna na Jasovskej 
ulici 17. K zrekonštruova-
ným ihriskám na Romano-
vej, A. Gwerkovej či Fedi-
novej tak pribudne verejné 
športové ihrisko s rozlohou 
625 m2, ktoré je v súčasnos-
ti bez športových prvkov a 
iných zariadení a aj preto 
tam mládež väčšinou hrá-
va iba futbal. Mestská časť 
okrem výmeny asfaltové-
ho povrchu ihrisko doplní 
o basketbalové konštruk-
cie, malé bránky vhodné na 
futbal aj hokejbal, o zriade-
nie na volejbal, nohejbal  a 
tenis a chýbať nebude ani 
značenie herných plôch pre 
spomínané športy. Revitali-
zácia tohto ihriska predpo-
kladá náklady vo výške 23-
tisíc eur. 

Nadchod nad cestou  
Jasovská 2

V oblasti schodísk najviac 
hlasov získal nadchod nad 

v týchto dňoch rekonštruu-
je aj schodisko na Pečnian-
skej a pokračovať bude aj s 
väčšími investíciami terás 
na Mlynarovičovej a Rov-
niankovej, v pláne je aj tera-
sa na Fedinovej a schodisko 
na Blagoevovej.

 Rekonštrukciou už pre-
šli toalety v Dome kultúry 
Lúky, v pláne je aj výmena 

Prioritné investície vyberali aj obyvatelia  
Mestská časť Petržalka zapojila obyvateľov do rozhodovania o veciach verejných 
a na svojom webe im dala možnosť hlasovaním vybrať tie investície, ktoré popri 
ostatných samospráva zrealizuje prednostne. 

okien, oprava elektroinšta-
lácie a strechy Domu kultú-
ry Zrkadlový háj. Počas ro-
ka Petržalka investuje aj do 
niektorých škôl, pôjde o vý-
menu svetiel, rekonštrukciu 
toaliet, opravu vstupných 
priestorov či rekonštrukcie 
striech.

(km)
foto: MÚ

Náhradná výsadba, Dolnozemská ulica

Ihrisko na Jasovskej ulici

Schody Jasovská

Vážený pán starosta, dovoľte mi  
v čase plnom negatívnych ohlasov, 
kedy je slov uznania ako šafranu, 
vysloviť slová uznania a chvály na 
Materskú školu na ulici Piflova 10, 
Petržalka. Navštevuje ju moja dcé-
ra Ema Jurčová, a uznanie chcem 
vysloviť predovšetkým učiteľkám 
Ľubici Otrubovej a Gabriele Ječnej, 
ktoré svojím citlivým a profesionál-
nym prístupom vytvárajú príjemný 
a kvalitný priestor na predškolskú 
výchovu detí. Nemôžem opome-
núť ani ústretový prístup riaditeľky, 
či ostatných zamestnancov.
Často sa stretávam s názorom, že 
kvalitnú predškolskú výchovu detí 
zabezpečujú predovšetkým súk-
romné materské škôlky. Po našej 
osobnej skúsenosti však môžem 
smelo vyhlásiť, že sa miestnej časti 
Petržalka podarilo zriadiť mater-
skú škôlku, ktorá jej robí výborné 
meno - podobne ako väčšinou 
ústretoví zamestnanci miestneho 
úradu, kde som tiež vždy vybavil 
všetko potrebné rýchlo, efektívne 
a bez zbytočných prieťahov.

Radoslav Jurča, Lužná 1, BA V

 Poďakovanie

V DK Zrkadlový háj otvoria 4. júna 
o 17. h výstavu o vzniku najväčšie-
ho stredoeurópskeho sídliska. Jej 
kurátorom je Martin Kleibl, zbera-
teľ fotografií a odborných materiá- 
lov zachytávajúcich zrod sídliska 
od prvého základného kameňa 
v roku 1973 až po súčasnosť. Po 
slávnostnom otvorení bude bese-
da nielen s pamätníkmi, ale aj s od-
borníkmi, ktorí sa osobne podieľali 
na plánovaní a výstavbe Petržalky 
a priblížia nám jej vtedajšiu tvár  
z pohľadu priamych účastníkov 
diania. Výstava potrvá do konca 
septembra. Vstup je voľný.

 Výstava

Tanec v duši
Petržalská samospráva v spolupráci 
s klubmi ZŠ zorganizovala tanečnú 
prehliadku pre deti od 6 do 10 rokov. 
Cieľom podujatia bolo poukázať na 
možnosť trávenia voľného času naprí-
klad aj tancom a vyvolať oň záujem 
u najmladších. Tanečnej prehliadke 
predchádzali školské kolá a finále sa 
uskutočnilo v Klube Za zrkadlom a kaž-
dá zúčastnená škola sa môže pochváliť 
„víťazným“ pohárom.

(upr)
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Keď sa povie - bajk

Hit však neupútal len cin-
gajúcimi bicyklovými 

zvončekmi, ale klipom vy-
volal škandál. Klip bol totiž  
dovtedy aj odvtedy najkraj-
ším cyklistickým pelotónom 
na svete. Cyklistkami bolo  
65 nahých modeliek, ktoré, 
čuduj sa svete, akože preteka-
li na posvätnom londýnskom 
štadióne Wimbledon. Toľ-
ko hriechu a prehrešení pre 
mravokárcov! Ale nie o naho-
te má byť reč, aj keď to bolo 
v čase, keď ani v našej Petr-
žalke tiež  nič nebolo. Veď sa 
iba začali stavať a kolaudovať 
prvé paneláky. Potom sťaho-
vanie do nich. Takže hit Bi-
cycle Race nám nielen chytľa-
vou melodikou nepripadal až 
tak cudzí, nenáš. 

Už vtedy  
dopravný prostriedok 
Pamätáme sa... Na druhú stra-
nu Dunaja prichádzali auto-
busy skôr sporadicky ako pra-
videlne, cesty sa len nazývali 
cestami, chodníky boli slalo-
mom medzi rozbitými pa-
nelmi, jamami, pokrútenými 
železami, drôtmi. Najspoľah-
livejšie a najbezpečnejšie pre-
pravovanie z jedného miesta 
na druhé zabezpečovali vlast-
né nohy. A - bicykel. Obyčaj-
ný, nefajnový, s rúrou či bez 
rúry. Eska, Ukrajina, vzácne 
aj Favorit. Preto ak chce dnes 
niekto pre Petržalčanov – me-
diálne, ale aj petične – objavo-
vať bicykel, môžu sa iba ľahko 
a povznesene pousmiať, lebo 
vedia o bicykloch svoje a dosť. 
Z prvej ruky, z vlastných nôh. 
O jeho potrebe, nevyhnutnos-
ti, význame. Ako poslúžil so 
sedačkou pre dieťa aj bez nej 
na hrboľaté cesty na nákupy 
do provizórnych obchodíkov, 
náhliac sa s teplotou či horúč-

kou do ešte provizórnejších 
lekárskych ambulancií a or-
dinácií, ráno čo ráno dovtedy 
novučičkých a ešte vzhľad-
ných jaslí, škôlok i škôl, či hľa-
dajúc poštu na tom či onom 
konci Petržalky. 

Ale bolo aj zaujímavé jaz-
diť, ísť tam, kde sme to mali 
radi. Na opekačky k Dunaju  
a jeho ramenám, na vychádz-
ky s deťmi do Sadu Janka Krá-
ľa, do Rusoviec, do parku, ku 
kaštieľu, na životom kypiacu 
plaváreň Matadorku, ba aj na 
druhý breh, cez mosty „do 
mesta“. Lebo my sme boli len 
to - sídlisko.  Preto kočikárne 
boli tiež  „bicyklárne“. Keďže 
tých druhých, dvojkoleso-
vých vecí bolo viac, keď sa 
už nemali kde natesnať, nuž 
sa spolu so saňami vešali na 
kadejaké rúry pod plafónmi 
ako kusiská slaniny či šun-
ky na povaly v gazdovských 
domoch. Rovnica kočikárne 
- bicyklárne bola tiež  jedno-
duchá: počet bicyklov zvyčaj-

ne vyjadroval aj počet členov 
domácnosti. Niektoré deti ve-
deli skôr bicyklovať ako cho-
diť. To už potom boli tisíce 
ba azda desaťtisíce bicyklov. 
(Tie lepšie a drahšie sa kradli. 
Vylámané kočikárne - bicyk-
lárne...). Neboli menšinovou 
a drahou imidžovkou, neboli 
boomom ani módnym „in“, 
ale pre mnohých Petržalčanov 

„I want to ride my bicycle... I want to ride it where I like/ 
Chcem jazdiť na svojom bicykli... Chcem ísť tam, kde to 
mám rád“ ... špurtoval éterom hit skupiny Queen. Bolo to 
pred 35 rokmi,  keď sa autor a zároveň interpret piesne 
Bicycle Race, legendárny Freddie Mercury, inšpiroval 
pretekmi Tour de France 1978.

boli skutočným dopravným 
prostriedkom. Až  dovtedy, 
kým vlastnú energiu srdca, 
pľúc a nôh na dvoch kolesách 
nevytlačila cudzia energia  
z ropy, tá už však točiaca 
štyri kolesá. Čo spôsobila  
a spôsobuje táto zmena vi-
díme okolo seba. Po chodní-
koch sa nebicyklujú dospelí 
a deti, ale ich ničia jazdiace  
a parkujúce autá.   

A zasa  
dopravný prostriedok?
Zdá sa, že po dvoch desať-
ročiach nastáva renesancia 
bicyklov ako opätovného do- 
pravného prostriedku. Pred 
tromi týždňami schválila slo- 
venská vláda Národnú stra-
tégiu rozvoja cyklistickej do 
pravy a cykloturistiky v SR. 
Víziou cyklostratégie je uz- 
nanie cyklistickej dopravy ako 
rovnocenného druhu dopravy 
a jej integrácia s ostatnými 
druhmi dopravy, zlepšenie 
vnímania cyklistov ako pl-

nohodnotných účastníkov 
cestnej premávky v súlade so 
záujmom o trvalo udržateľný 
rozvoj mobility a o zvyšovanie 
celkovej kvality života obyva-
teľstva. 

Citujme z dokumentu: Kra-
jiny západnej Európy majú 
svoje národné cyklostratégie 
spracované už niekoľko de-
saťročí. Najvyšší podiel cyklo-
dopravy na mobilite mestské-
ho obyvateľstva majú v krajine 
bicyklov - Holandsku 27 %, no 
viaceré jeho mestá majú tento 
podiel až 40 %. Dánsko má 19 % 
podiel, Nemecko 10 %. Čes-
ko 6 %. A Slovensko? Biedna 
bieda: s 1,5 % na európskom 
chvoste... Vláda SR si však 
dala cieľ či - skôr sen? Do roku 
2020 má mať cyklistika až 10 % 
 podiel na celkovej doprave  
v slovenských mestách. Ako 
na to - prečo a, najmä, za čo 
a od koho, to v nasledujúcom 
čísle PN. 

 (ga)
Foto: PN
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IMPA Bratislava, a.s. Call centrum: 0800 10 20 10
Panónska cesta 23, Bratislava - Petržalka E-mail: info@impa.sk, www.impa.sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Rapid: 3,9 – 5,9 l/100 km, 104 – 137 g/km. Ilustračné foto.

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Akčný model ŠKODA Rapid MAX môže byť váš s cenovou výhodou až 4 000 €. Získajte nové štýlové vozidlo:
› s maximálnou zľavou až 2 000 € z ceny vozidla, › s bohatou výbavou až za 2 000 € zadarmo,
› so súpravou zimných kompletov ako darček › a s financovaním na tretiny bez navýšenia.
Využite maximálne výhodnú ponuku a jazdite na akčnom modeli ŠKODA Rapid MAX. Navštívte nás a príďte sa k nám presvedčiť 
o tejto skvelej ponuke ešte dnes.
www.skoda-auto.sk

®

Oslávte s nami rekordný Den detí. Príďte si 31. mája alebo 1. júna do nášho autosalónu ŠKODA užiť Deň detí a pomôžte nám vytvoriť
rekordnú omaľovánku. Aby ste si úžasné okamihy s rodinou vychutnali čo najviac, je tu nová ŠKODA Octavia Combi.
Čistý nadčasový dizajn dáva vozidlu dynamiku. Nižšia hmotnosť znížila spotrebu a väčší vnútorný priestor vytvára
maximálne pohodlie. Nová ŠKODA Octavia Combi je jednoducho dokonalá, príďte ju otestovať. Pre každého máme milý darček.
www.skoda-auto.sk
  
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Octavia Combi: 3,8 – 6,7 l/100 km, 99 – 156 g/km. Ilustračné foto.

Viac priestoru pre vaše zážitky
Nová ŠKODA Octavia Combi

SIMPLY CLEVER

VOLÁ VÁS MIESTO 
       PRE KRÁSNY ŽIVOT

www.slnecnice.sk
0917 665 855

2. ETAPA 
UŽ V PREDAJI

 · Všetky byty s balkónom alebo s terasou   · Nová zelená časť Bratislavy, 10 minút od centra  · Vybavenosť okolia, všetko pre váš spokojný život

· Cena 1-izbového bytu od 47 000 € s DPH· Koncept moderného a dostupného bývania· Rozumné dispozície bytov bez hluchých miest

Všetky byty s balkónom alebo s terasou
Nová zelená časť Bratislavy 10 minút od centraa

VVOT

LETNÉ
UVÁDZACIE CENY 
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A čo sused?

N Á Z O R Y / S TA N O V I S K Á

Trest však dopadne v plnej sile 
práve na hlavy tamojších oby-

vateľov – v podobe nevysypaných 
smetí. Do ďalšieho zvozu sa totiž v 
prístrešku navŕšia plné vrecia, lebo 
kapacita kontajnerov je vyčerpa-
ná. Hoci sú vrecia uzavreté, neroz-
trhané a vzorne zložené na zemi 
v uzamknutom prístrešku, pracov-
níci OLO s nimi spravia krátky pro-
ces: Nahádžu ich na kopu. Svojmu 
mercedesu, v útrobách ktorého 
končia tony odpadkov, ponúknu 
len obsah kontajnerov. Pýtate sa 

oholený, ostrihaný a navoňav-
kovaný, skrátka je za fešáka. 
Ale napriek tomu sa cíti akýsi 
nesvoj, musí si na to zvyknúť. 
Mimochodom, všimli ste si, že 
aj čerstvo ostrihaný pes sa ako-
by zopár dní trochu hanbí?

Suseda v petržalskom pane-
láku, ktorú som už spomínal, 
mala dvojgarsónku na upra-
tovanie ako stvorenú.  Na po-
dlahe koberce a na nich ešte 
koberčeky. Všade, aj v kúpeľ-
ni. Ak som ich nechcel pokr-
čiť alebo posunúť, musel som 
kolená zdvíhať až pod bradu 
ako na vojenskej prehliadke. 

A čo muži? V mnohých prí-
padoch to vyzerá tak, že 

už v ranej mladosti ich straši-
li vysávačom. Žiadna vášeň či 
poslanie – tragická nevyhnut-
nosť. A päť minút po dvanás-
tej. Ženy zvyčajne upratovanie 
rozdeľujú na mnoho druhov, 
ba dokonca odtieňov. Zbežné, 
denné, týždenné, veľké, malé, 
predsviatočné, sezónne, a čo 
ja viem, aké ešte. Pre chlapa je 
to vždy  jednoducho obyčajné 
upratovanie.

S práve uprataným bytom 
chlapa je to ako s jeho hla-
vou, keď ide od holiča. Čerstvo 

Vonku na ulici by taký spôsob 
chôdze celkom určite vyvolal 
zaslúženú pozornosť. Vtipné. 
Ale pri predstave, že by som 
všetky tie tkaniny musel aj po-
vysávať, ma objímala hrôza so 
stiskom anakondy. A dečky! 
Všetkých tvarov a veľkostí – 
všade. Jediným miestom, kde 
sa nevyskytovali, boli horáky 
na plynovom sporáku. 

Ak ste muž, preboha, nikdy 
nehovorte žiadnej osobe žen-
ského pohlavia, že vám už 
upratala niektorá pred ňou. 
V tej chvíli totiž zázračne ob-
javí veci neuveriteľné, a ak už 
nič iné, tak aspoň malú pavu-
činku niekde v rohu, zatúlaný 
špendlík, prípadne, ako sa to 
stalo mne, na hrebeni zabud-
nuté vlasy – mňa deda Ne-
vševeda. Preto vždy a zásadne 
na principiálnu otázku, kto mi 
pomáhal s upratovaním – od-
povedám – nikto. A dodávam, 
že to všetko ja sám, aj to len tak 
narýchlo a zbežne. Čím vytvá-
ram všetky predpoklady na 
zachovanie žensko-mužskej 
upratovacej rovnováhy v mo-
jom najbližšom okolí.

Potom tam už pavučina nebo-
la. Možno ju odstránil alebo, 
čo je pravdepodobnejšie, spa-
dla vlastným pričinením.

Pokiaľ ide o čistenie, v kaž-
dom počítači si môžete nain-
štalovať fúru rôznych progra-
mov. A potom jediným 
kliknutím na klávesnici vyčis-
tiť, čo len chcete.  S čistením 
domácnosti sa ľudstvo, žiaľ, 
doteraz  tak ďaleko nedosta-
lo. Možno časom. Momentál-
ne je tu akýsi náznak ďalšieho 
vývoja. Kúpiť si môžete auto-
matický vysávač. Zadáte mu 
príslušný program a zatiaľ, čo 
vy popíjate kávičku, on pobehá 
po celom byte. No, prosím.

Ani metlu však v tejto chvíli 
nevyhadzujem. Možno sa ešte 
zíde. A keby aj nie, mám ju v 
ponuke. Môže na nej odletieť 
nejaká miestna bosorka.

Oskar Král

Vysávač pre chlapa a metla pre bosorku  
Rozmýšľali ste už niekedy, aký je rozdiel v tom, keď upratuje žena a muž? Veľký, zásadný, 
občas aj priepastný. Len tak spakruky: v rýchlosti, kvalite, nasadení. Pre niektoré ženy je 
upratovanie dokonca rozkoš, vášeň, životné poslanie. Takých príkladov je habadej.

Aby som nezabudol, v sú-
vislosti s mužským čistením a 
upratovaním mám hneď dva 
príklady -  jeden pozitívny a 
druhý trochu naopak. 

Spomínam si ako takto na jar 
na vtedy ešte našej Strečnian-
skej traja chlapi po dlhej zime 
čistili interiér auta. Pritiahli ho 
tesne pod okná, z poschodia 
spustili možno päťdesiatmet-
rovú predlžovačku a  predlho 
všetko vysávali. Potom spokoj-
ne odišli na pivo, pretože spo-
kojná po takom výkone musela 
byť aj milostivá domáca pani. 
Na zdravie, chlapci!

Druhý prípad je od nás z 
dediny. Neďaleko býva starý 
mládenec, ku ktorému občas 
zájdem. Raz som si všimol, že v 
kuchyni, rovno pred chladnič-
kou, mu zo stropu visí dlhá pa-
vučina. Nechcel som narúšať 
súkromie, a tak som pavučinu 
nechal veselo visieť v pôvodnej 
polohe. Ak sa ten človek chcel 
bez úrazu dostať do chladnič-
ky, musel  vždy tú pavučinu 
obísť. Inak to možné nebolo. 
To sa mu, podľa mojich pozo-
rovaní, darilo takmer mesiac. 

Za čo trestá OLO ľudí?
S vyprázdnením kontajnerov na domový odpad býva problém, keď 
nejaký ľahostajný vodič odstaví svoje auto rovno pred stojiskom. 
Smetiarom neostane iné, len odísť bez splnenia svojej povinnosti. 
Nezaujíma ich, že auto nepatrí nikomu z ľudí bývajúcich v dome, ku 
ktorému stojisko patrí. Prečo aj?

prečo? Lebo kŕmenie smetiarske-
ho vozidla vrecami s domovým 
odpadom nepatrí k ich povinnos-
tiam, hoci by ste ich aj navoňali 
a obviazali ružovou mašličkou! 

Možno si smetiari neuvedo-
mujú, že takto dvakrát trestajú ne-
vinných ľudí platiacich za služby 
OLO. Najprv preto, že nedokázali 
zabrániť parkovaniu pred „svo-
jím“ kontajnerovým stojiskom, 
hoci na to nemajú žiadne páky! 
Ibaže by sa rozhodli po nociach 
hliadkovať, aby nespratného vo-

diča spaci� kovali... Druhý trest 
spočíva v upratovaní po smetia-
roch. Vrecia nahádzané do rohu 
prístrešku sa totiž neraz poško-
dia a ich obsah vysype na zem. 
A tak treba zobrať lopatu, metlu 
a dať všetko do poriadku. Keby 
nebodaj prišli inšpektori poriad-
ku, mohol by z toho byť aj trest 
tretí – � nančná pokuta za zne-

čistenie verejného priestranstva.
Iba márnomyseľní sa nazdá-

vajú, že cieľom � rmy OLO zria-
denej hlavným mestom je po-
máhať v slovenskej metropole 
udržiavať čistotu a poriadok. Nie 
je to tak. Jej úlohou je odvoz a 
likvidácia odpadu. Ostatné je na 
ľuďoch, ktorí jej za to platia.

Text a foto Alena Kopřivová

Pred odvozom. Po odvoze smetí.



31. 5. 2013 • 11PETRŽALSKÉ NOVINY K O N TA K T

Princíp odmien zjednodušene 
funguje takto: Ak niečo vyko-

náme, dostaneme za to istú od-
menu.  V postate by v tom nebol 
problém, ak by sme to boli schop-
ní spraviť rovnako dobre aj bez od-
meny. Ale skutočnosť dnešných 
dní ukazuje, že to tak nie je.  Prin-
cíp vonkajšej motivácie prostred-
níctvom odmien sa stal bežnou sú-
časťou našej každodennej činnosti. 
Žiaci  sa učia pre dobré známky, 
deti si upratujú izbu, aby sa mohli 
hrať na počítači, zamestnanci po-
dávajú výkon, aby dostali lepšie 
hodnotenie a zvýšenie platu. A čo 
je na tom zlé? Veď to funguje! De-
ti si pod prísľubom hry na počítači 
naozaj izbu upracú, aj žiaci sa nau-
čia a v konečnom dôsledku aj za-
mestnanci podajú lepší výkon, ak 
im šéf priplatí. 

Problémom je, že toto všet-
ko funguje iba dočasne. Existuje 
množstvo dôkazov o tom, že v dl-

hodobej perspektíve systém zalo-
žený na odmenách je neefektívny 
a  zanecháva trvalé stopy na osob-
nosti človeka. Prostredníctvom 
odmien trpí naša sebaúcta, vytrá-
ca sa zmysel samostatnosti a nezá-
vislosti, znižuje sa naša kreativita, 
stráca sa radosť a zmysel z činnosti 
ako takej.

 Ak prestaneme dávať cukríky či 
dobré body, správanie, ktoré sme 
sa snažili posilniť, sa väčšinou vy-
tráca. Odmeny ničia tvorivosť, pre-
tože odrádzajú od riskovania. Keď 
sú deti či dospelí závislí od získa-
nia odmeny, väčšinou sa vyhýba-
jú výzvam a radšej „hrajú na isto-
tu“. Urobia nevyhnutné minimum, 
ktoré je potrebné na získanie danej 
ceny.  Často aj vedome spravia to, 
čo treba, aby dosiahli svoju odme-
nu, tým trpí ich úprimnosť a pri-
rodzenosť vo vzťahu, budujú sa tak 
manipulatívne, závisiace, neauten-
tické vzťahy. 

Ako to spraviť inak? Ako posil-
niť osobnosť človeka a podporiť je-
ho rozvoj, samostatnosť a sebaúc-
tu? Môžeme skúsiť opustiť rýchly 
neefektívny a manipulatívny spô-
sob odmeňovania a zvoliť si ťaž-
šiu, zdĺhavejšiu, ale o to efektívnej-
šiu cestu. Staňme sa pozorovateľmi 
našich vlastných motívov, záme-
rov. Naberme odvahu a pozrime 
sa do vnútra. Čo je mojím cieľom, 
keď hovorím dieťaťu, aby si upra-
talo izbu? Ide mi len o to, aby po-
slúchlo moje želanie a aby bol v 
izbe poriadok, alebo to siaha ďalej, 
kde je mojím zámerom, aby sa na-
učilo zodpovedať za svoj priestor a 
veci, ktoré mu patria? Čo chceme 
od žiakov, keď ich skúšame z pre-
beraného učiva. Chceme, aby pek-
ne povedali, čo sa naučili, dostali 
jednotku a my sme si mohli pove-
dať, akí sme dobrí učitelia, alebo 
aby mali radosť z toho, čo vedia a 
mohli to využiť v  ďalšom živote? 
Čo chceme od pracovníkov, keď 
im hovoríme, aby si zlepšili výkon? 
Chceme ich využiť k nášmu rých-
lemu vzostupu firmy, alebo naozaj 
vnímame ich potenciál a chceme 
ich podporiť?

Každého vieme prinútiť robiť 
niečo, čo možno ani nechce, nepo-
trebuje, nemá rád tým, že mu po-
núkneme odmenu. Ale to nikoho 
neurobí šťastným. Šťastie sa dá čer-
pať len z činnosti, ktorá je pre nás 
vnútorne uspokojujúca, pri ktorej 
nepotrebujeme aplauz iných...  
Mgr. Lenka Zeleníková CPPPaP V

www.psychocentrum5.sk

...a keď budeš dobrý, dostaneš...  
Odmeny. Sú naozaj tým najlepším spôsobom ako nás motivovať k dobrému 
výkonu? Túto otázku si dávam ja, ale možno aj ty. Ty ako rodič, učiteľ alebo 
riaditeľ, ty ako zamestnávateľ alebo zamestnanec... 

    Koncert k výročiam 
    skladateľov
Základná umelecká škola Jána Albrech-
ta na Topoľčianskej 15 v Petržalke usku-
točnila na domácej pôde školy v tomto 
roku niekoľko významných podujatí.

Koncertom k výročiam skladateľov si pe-
dagógovia a žiaci ZUŠ Jána Albrechta uctili 
pamiatku  kolegyne klaviristky ped. Jany 
Kačurákovej, rod. Filipkovej (po ťažkej choro-
be nás opustila vo veku 47 rokov). Koncert 
sa uskutočnil  v spolupráci s predmetom 
hudobná náuka pod vedením ped. Mgr. 
Art. Jany Lindtnerovej. Na podujatí zazneli 
skladby k významným výročiam hudobných 
skladateľov J. Umstatta, C. Monteverdiho, 
A. Corelliho, N. Paganiniho, J. Brahmsa, D. 
Poppera, P. I. Čajkovského, J. Brahmsa, E. H. 
Griega, G. Gershwina, S. Rachmaninova, S. 
Prokofjeva. Koncert moderovali žiaci 6. roč-
níka hudobnej náuky Sarah Baarová, Lucia 
Králiková, Kristína Nagyová, Kristína Šimková, 
Michaela Ždímalová. Technicky spolupraco-
vali a texty pripravili Erik Fekete, Jaroslav Šifra, 
Ondrej Matulník a Dávid Šavlík.
 Na koncerte sme si vypočuli historicky hod-
notné diela z obdobia baroka, klasicizmu, 
romantizmu, ako aj hudby 20. storočia. Už 
tradične žiaci klavírneho oddelenia vynika-
júcou interpretáciou priblížili publiku nezná-
me skladby Josepha Umstatta (1711 – 1762) 
v Minuette a Gigue zo Sonáty a mol, Geor-
gea Gershwina (1898 – 1937) Prelúdium cis 
mol, Sergeja Rachmaninova (1873 -1943) 
Prelúdium D dur, op. 23. 
Potlesk publika zožali klaviristky Magdaléna 
Bečková, Romana Szaboová a Aneta Činá-
ková. Z programu zaujali speváčky Ingrid 
Rudavská áriou z opery Ariana Claudia Mon-
teverdiho, Alžbeta Kurucová a Hana Bútoro-
vá v piesňach Johannesa Brahmsa, spevák 
Dávid Šavlík v romanticky inšpiratívnej piesni 
P. I. Čajkovského. Strunové oddelenie repre-
zentovali huslista Roman Králik virtuóznou 
skladbou Niccolu Paganiniho (1782 – 1840) 
Tanec čarodejníc a talentovaná violončelist- 
ka Hoda Jahanpour sa predstavila v skladbách 
Davida Poppera (1843 – 1913) Gavotte  
a P. I. Čajkovského (1840 – 1893) Nocturne.  
Z komorných diel zaujala Triová sonáta  v čas-
tiach Preludio, Allemande, Corrente, Gigua 
skladateľa Arcangela Corelliho (1653 – 1713) 
v predvedení Zuzany  Bystrickej a Magda-
lény Bečkovej zobcové flauty, Hody Jahan- 
pour violončelo a čembala ped. Mgr. Art. 
Jany Lindtnerovej.                                      (bd)

Harmonogram jarného pristavovania veľkokapacitných kontajnerov
31. 5. (piatok) pristavenie -  
3. 6. (pondelok) odvoz

Krásnohorská 8-10
Ľubovnianska 8-10
Kutlíkova 7,9,11
Žehrianska 5
Bzovícka 2-4
Jasovská 15
Dargovská stred
Kežmarské námestie
Kopčianska 88
Vilová 29-39

7. 6. (piatok) pristavenie -  
10. 6. (pondelok) odvoz

Planckova- Kapicova roh
Gercenova 31-35
Nobelovo námestie 7-10
Pečnianska 7,9,11
Röntgenova 2-4
Vlastenecké námestie 7-8
Wolkrova 11-13 parkovisko
Černyševského medzi 21-23
Vavilovova 3-5
Jungmannova 2,4

14. 6. (piatok) pristavenie -  
17. 6. (pondelok) odvoz

Prokofievova 14-16
Ševčenkova 2,4
Hálova 11,13,15 parkovisko
Belinského medzi 16-18
Ševčenkova 1,3,5
Fedinova 2,6,8
Andrusovova 1,3,5
Tupolevova medzi 8-10
Markova medzi 7-11
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Dažďovník tmavý - 
Vták roka 2008 

Niektorí Petr-

Babka k babce, 
budú 

Samoinventúra 
Máme niekoľko mesiacov 
na to, aby sme na konci roka 
vybrali, čo v 30-ročnej jazve 
z Bosákovej ulice do Janíkov-
ho dvora bude alebo nebude. 
Či park, električka, štvorprú-
dovka, bulvár. Možno aj nič. 
Vyčkáme na to, aspoň tak sa 
dohodol primátor s občanmi, 
čo vymyslia architekti, urba-
nisti, dopravári v architekto-
nicko-urbanistickej štúdii, čo 
odporučia mestu, obyvateľom 
Petržalky. Niekoľkomesačná 
prestávka je príležitosťou ce-
lej Petržalky urobiť si vlastnú 
inventúru.  Či to, čo hovoríme 
iným a inde, čo požadujeme 
od iných a na čo si ako obča-
nia nárokujeme, je v súlade 
s tým, čo sami robíme, resp. 
čo iní žiadajú od nás. Na to 
však nepotrebujeme Brusel 
ani jeho eurofondy, ani pro-
jekty a štúdie, ba ani štát, vlá-
du či bratislavský magistrát. 

Vystačíme s tým, čo je možné, 
vlastnými silami, schopnos-
ťami dosiahnuteľné a obsiah-
nuteľné. Sme totiž svojprávni 
„samofi nancovatelia“ - vzťa-
hov, správania sa k tomu a 
dodržiavania toho, o čom 
bola reč aj v Zrkadlovej sieni: 
že chceme zdravé a estetické 
životné prostredie, šetrnosť 
k prírode, pocit bezpečia na 
verejnosti, komunikáciách a 
vo svojom najbližšom okolí, 
úctu k ľuďom, rešpekt ich ob-
čianskych práv. Lebo - lebo od 
občana pochádza všetka moc. 
A to sa zvlášť v ten deň v Zr-
kadlovej sieni zdôrazňovalo a 
dávalo na vedomie tým tretím 
- politikom, úradníkom, de-
veloperom. Nedá sa nesúhla-
siť, no tiež i jedným dychom 
nedodať, že občan má nielen 
moc, práva, ale aj povinnosti, 
zodpovednosť. Nie raz za čas, 
ale každý deň a na každom 
kroku. Takže poďme do svoj-
ho okolia slovom i fotogra-
fi ou. Čo nás ctí i nectí...

Ešte predzáhradky 
či už raj 
Najskôr to príjemnejšie a kraj-
šie. Heslovite: Nežijeme z mi-
nulosti, ale prečo si na ňu ne-
spomenúť. Neboli by dnešné 
stromiská vo vnútroblokoch 
či popri cestách ani také vyso-
ké, ani také košaté, keby sme 
ich pred štvrťstoročím ako 
bezmocné vysadené prútiky 
v suchách nepolievali, pred vet-
riskami v otvorenom priestore 
nepodopreli. Prežili, vyrástli. 
Až pre cudzie návštevy po ro-
koch k neuvereniu - toto má byť 
tá betónová džungľa? Takmer 
to isté sa po rokoch deje pred 
mnohými panelákmi, čo sú už 
naše predzáhradky. V Petržalke 
je celé rodácke, vidiecke Slo-
vensko, a vidieť to na nej. Kvety, 
kríky, stromčeky. Ich úpravy, 
kompozície. Niekde „samo-
starostlivosť“, inde koncepčne, 
od roku 2008 ako „Petržalská 
okrášľovacia iniciatíva“. To, čo 
bolo na začiatku petržalskej vý-
stavby pred panelákmi vysade-

né, je dnes pokrútené, nadmie-
ru vyrastené, tlačí sa na múry, 
haluzina a kroviny sú neraz iba 
skrýšou pre hlodavce - to všet-
ko už ako rastlinný a drevinový 
chaos volá po zmene, rekon-
štrukcii. Ročne 10 - 15 predzá-
hradok, na zmenu ktorých pri-
spieva obec. Napr. na tento rok 
sumou 20-tisíc euro. Ale stále 
prevažuje samozáhradníčenie. 
Vlastné ruky, domové alebo 
vlastné peniaze, vlastné náradie, 
vlastný čas. Ak má dom ešte aj 
zateplenú, novú fasádu, je čo 
obdivovať, aj byť vďačným.. 

Vtáčie paneláky
Pred dva a pol rokom sme uve-
rejnili v PN seriál pod týmto 

titulkom. Zamerali sme sa na 
zatepľovanie panelákov a osud 
chránených vtákov - dažďovní-
kov tmavých (Vták roka 2008, 
ktorý k nám prilieta z Afriky a 
ktorý za deň skonzumuje 50 g
 hmyzu, ak by to boli len ko-
máre, potom by ich bolo až 
25 tisíc...), lastovičky, žlto-
chvosty, vrabce, sýkorky, 
drozdy, ale i netopiere, ktoré 
hniezdili v škárach medzi pa-
nelmi či v otvoroch pod atika-
mi striech. Nešetrným zatep-
ľovaním ich vlastníci domov 
a pracovníci stavebných fi -
riem pripravili o vtáčí domov, 
ba aj o život. Polystyrénovým 
prekrytím otvorov a škár boli 
pochované mnohé mladé 

   Od seba?
...len a len od seba!
Žiadne iné štvorcové metre Bratislavy tak citlivo nevnímame ako práve tie naše, 
petržalské. Ibaže - ako ich spravujeme, ako sa k nim správame? Nie náhodné otázky. 
Vynorili sa len nedávno v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, keď sa verejne viac 
mlela ako prezentovala téma druhej etapy nosného dopravného systému v Petržalke. 
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Niektorí Petr-

potomstvá zaživa. Obludné, 
bezcitné. Dialo sa tak napriek 
možným fi nančným sank-
ciám, napriek povinnosti, ktorú 
ukladá stavebníkovi i stavebnej 
fi rme zákon o ochrane prírody 
a krajiny, že každý kto vyko-
náva činnosť, ktorou môže 
ohroziť, poškodiť alebo zničiť 
rastliny alebo živočíchy alebo 
ich biotopy, je povinný postu-
povať tak, aby nedochádzalo 
k zbytočnému úhynu poško-
dzovaniu a ničeniu. Preto pred 
realizáciou zatepľovania je 
potrebné bytový dom skon-
trolovať zástupcom Štátnej 
ochrany prírody, príslušným 
regionálnym centrom ochra-
ny prírody alebo organizáciou 
poverenou odborne spôsobi-
lou osobou. Atď, atď. Takou 
osobou v našej Petržalke je 
mladý ochranár Ján Kaľavský. 
Aj ho v začiatkoch hnali, vy-
hrážali sa mu, keď chodil na 
schôdze vlastníkov a domáhal 
sa skontrolovať pred zateple-
ním ich panelák, presviedčal 
vlastníkov, aby vyčkali so za-
teplením, kým mláďatá vyletia 
z hniezd, ba aj aby ponechali 
otvory naďalej voľné, prípadne 
im urobili náhradné domovy. 
Trpezlivo presviedčal, navyše, 
ak petržalský stavebný úrad 
do stavebného povolenia ulo-
žil stavebníkovi povinnosť, že 
v prípade potvrdenia výskytu 
chránených druhov živočí-
chov je potrebné stavebné 
práce prispôsobiť tejto sku-
točnosti a rešpektovať zákon-
né obmedzenia (chránené ži-
vočíchy je zakázané úmyselne 
odchytávať a usmrcovať, rušiť 
v období hniezdenia alebo vý-
chovy mláďat, poškodzovať, 
ničiť alebo odstraňovať hniez-
da a i.), dosť sa za krátky čas 
zmenilo. Takmer v 50 zatep-

lených panelákoch vytvorili 
chránenému vtáctvu náhrad-
né domovy. Nainštalovali 2-ti-
síc ks otvorov - mriežok, do 
ktorých môžu vtáky vlietať a 
z nich vylietať, ďalej 80 búdok 
pre dažďovníky, 35 búdok pre 
netopiere. Ale sú aj prehry. 
Najmä v Hájoch. V jednom 
nemenovanom dome nará-
tali ochranári približne 100 
hniezdiacich párov dažďov-
níkov. Vlastníci však odmietli 
akúkoľvek komunikáciu na 
vtáčiu tému. Zateplili. O rok
sa dažďovníky vrátili, istý čas 
ešte oblietali zateplený dom 
bez jediného hniezda až na-
pokon odleteli. Ako sa zvykne 
hovoriť - niet štebotu, lebo 
niet tam ani vtáčika-letáčika. 
Nuž, akože sa máte, susedia? 
Isteže dobre, keď tá háveď od 
vás odletela... 

Petržalka nesmie byť 
Výkalovka
Čo stále máte proti psom? - vy-
čítajú „psičkári“ našej redakcii. 
Proti psom nič, ale proti mno-
hých ich majiteľov, to áno. V 
súčasnosti je v petržalskej 
evidencii 5 a pol tisíca psov. 
Ich skutočný počet sa však 
odhaduje na 12-tisíc. Teda 
psi „načierno“. Pokračujme. 
V Petržalke je 45-tisíc bytov, 
čiže v priemere na štyri byty 
pripadá jeden pes. A to je už 
hygienicky, zdravotne i čistot-
ne zaťažujúce. Odhaduje sa, že 
jeden pes priemernej veľkosti 
vyprodukuje za rok 90 kg vý-
kalov (denne 0,25 kg), potom 
skutočný počet psov zaťaží 
mestskú časť až 1 080 tonami 
exkrementov. V Petržalke je 
200 nádob na zber psích vý-
kalov, ktoré sa vyberajú 4x do 
týždňa, takže napr. za rok 2010 
sa z nej vyviezlo 18 - 19 ton 

za nevyzbieraných 1 062 ton 
psích výkalov, to si nemožno 
ani predstaviť. Či predsa?

Bordelári Petržalky 
na pokračovanie 
Pred dvomi rokmi sme týmto 
expresívom na neporiadneho 
človeka oslovili Petržalčanov, 
aby nám posielali do redak-
cie snímky kontajnerových 
stojísk, ktorých okolie je za-
pratané veľkorozmerným od-
padom. Aj sme dostávali a ich
uverejňovali. Zázračne sa na-
šiel dovtedy anonymný bor-
delár, ktorý ešte v deň distri-
búcie Petržalských novín po 
sebe haraburdie odpratal tam, 
kam patrilo. Kým štatistic-
ky jeden Slovák vyprodukuje 
322 kg komunálneho odpadu 
za rok, toho veľkorozmerného 
iba desatinu z tohto množstva. 
Ibaže ten v nejednom prípade 
nekončí tam, kde v Petržalke 
má, teda v Zbernom dvore 
na Čapajevovej ul. 6, ale pri 
domácom či cudzom (v noci 
tajne dovlečenom) kontajne-
rovom stojisku. A tých máme 
v Petržalke až 565. Individuál-

ny vinník vystavuje kolektívnej 
sankcii, a tá ako priestupok nie 
je malá, až 6 637,78 €, nevin-
ných vlastníkov domu, ktorým 
patrí kontajnerové stojisko. 
A tak prekvapení vlastníci pri 
nejednom z nich ráno nájdu 
rozhádzané kusy nábytku, skri-
ne, sedacie súpravy, postele, 
chladničky, automatické prač-
ky, televízory, počítače, drobný 
stavebný odpad po úpravách 
bytu a iný - bordel. Tak, ako 
to bolo napr. celý minulý týž-
deň na Budatínskej č. 27. Ak 
by sme mali určiť neslávneho 
víťaza našej dvojročnej ankety, 
ten je v tejto chvíli nespochyb-
niteľný. Lebo také množstvo 
bordelu s takým dlhým časom 
zasvinenia prostredia obyva-
teľom tejto ulice, to je vskutku 
nevídané.

Najbližšie pokračujeme 
petržalskou čerešničkou na 
torte: Akože a kdeže to par-
kujeme?! Lebo aj v ňom, či 
najmä v ňom treba začať - 
zasa len od seba...

Rudolf Gallo
 foto: PN

psích výkalov (údaj fi rmy, kto-
rá vtedy zabezpečovala túto 
službu), čo nepredstavuje viac 
ako 2 (slovom: dve) percentá z 
celkového biologického psie-
ho odpadu, čo znamená, že 
98 percent psích výkalov zo-
stáva v tráve, na chodníkoch, 
terasách a na iných verejných 
priestranstvách. Kvôli predsta-
ve: jeden železničný nákladný 
vagón, ktorým sa prepravuje 
uhlie, má dĺžku 10 m a možno 
naň naložiť 25 t . Petržalskí psi 
naplnia ročne výkalmi 43 va-
gónov, čo predstavuje vlakovú 
súpravu s dĺžkou 430 m, čo je 
takmer pol kilometra. Objem 
psích výkalov, ktoré sa zberajú 
do zberných nádob, nenaplnia 
za rok (18 – 19 t) ani jeden 
vagón. V Petržalke zostáva 
1 062 ton psích výkalov, teda 
42 plno naložených železnič-
ných vagónov. Dĺžka tejto sú-
pravy je 420 m...

Ak sa niekto nádejá, že sa 
niečo výrazne na tomto stave 
(ne)správania a (ne)zodpo-
vednosti drvivej väčšiny „psič-
károv“ zmenilo, postačí, ak si 
spomenie na poslednú zimu. 
Keď dlho nemizol sneh a na 
ňom čoraz viac pribúdalo to, 
do čoho neradno stupiť. Bol to 
i rébus, čoho je viac. Či to boli 
ešte výkaly na snehu alebo už 
sneh vo výkaloch. Občas po-
čuť výhovorky „psičkárov“, že 
nádob je málo, a tak nemajú 
kde odpad odhodiť. Ale majú. 
Keďže psie exkrementy nie sú 
nebezpečným odpadom, mož-
no ich odhodiť do ktorejkoľvek 
z ďalších 400 smetných nádob 
na komunálny odpad. Za neod-
stránenie výkalov, ktorými pes 
znečistil verejné priestranstvo, 
môže policajt uložiť blokovú 
pokutu vo výške 65 eur. Aká 
by bola celková výška pokút 

Náhradné bývanie pre dažďov-
níky na petržalskom paneláku. 

Predzáhradka, 
ktorá svedčí paneláku.

Zatiaľ ešte psie radovánky. 
Bez viditeľných a čuchajúcich následkov...

Bezkonkurenčný  anonymný 
„víťaz“ Bordelára Petržalky
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Kalamita a jej následky

Šmejdov - podvodníkov zlodejov a šmejdu - braku je okolo nás dosť
K O N TA K T

Rovnakú procedúru som 
ich videl predvádzať 

neskôr pred vchodom do 
supermarketu. Dvaja či traja 
Petržalčania reagovali rov-
nako ako ja, dokonca sa s ni-
mi dosť rázne poharkali, ale 
postaršia žena na ich pokusy 
natlačiť jej do rúk  tovar ne-
reagovala tak rezolútne a ba-
líček z rúk pochybného pre-
dajcu prijala. Kým vyberala 
z peňaženky lákavo nízku 
sumu,  podvodník šikovne 
vymenil otestovanú škatuľku 
za inú zo svojej tašky. Dal by 
som ruku do ohňa, že v ňom 
už bola voňavka celkom inej 
kvality. Vzápätí ho nebolo... 
Pomyslel som si: Ďalšia, čo 
naletela na sladké reči o vý-

hodnej kúpe. Až doma pri 
pozornejšom skúmaní to-
varu oklamaný človek zis-
tí, že sadol na lep. Naletel. 
Všedná epizódka. Každý 
deň sa ich odohrá v našom 
bezprostrednom okolí viac 
ako dosť a ich paleta je až 
neuveriteľne rozmanitá. Od 
spomínanej pouličnej lapi-
kurkárčiny, drobných klam-
stiev a niekoľkoeurových 
strát, ktoré človek oželie (čo 
už!), cez všelijaké lukratívne 
prezentácie s pohostením 
- pravdaže „zadarmo“ - až 
po sofi stikované podvody, 
po ktorých najmä postar-
ším ľuďom zostávajú len oči 
pre plač, lebo dôverčivosťou 
prídu neraz o veľké sumy, 

ba aj o mnohoročné úspory.
Ako sa ubrániť lavíne 

malých i väčších podvo-
dov, vreckárom z pouličnej 
zmesi, praktikám malých i 
veľkých zlodejov? (S riadom 
- najmä hrncami či nožmi, 
ale aj kreslami, pochybnou 
elektronikou a iným hara-
burdím). Akoby sme boli 
bezbranní a neraz aj bezrad-
ní. Ale spôsoby existujú. Jed-
ni sa poučia na škode iných, 
druhí sa spoliehajú na vlastnú 
životnú skúsenosť a ďalší zas 
na dobrý, osvetový fi lm alebo 
inštruktážny dokument. A 
práve z tohto súdka je česká 
snímka režisérky Sylvie Dy-
mákovej s charakteristickým 
názvom Šmejdi, ktorá pribli-

Boli dvaja. Nenápadní, pomenší, vrtkí. Ani 
neviem ako, zrazu mi vtláčal jeden z nich do 
ruky na autobusovej zastávke škatuľku s vo-
ňavkami. Len čo som ho voľakam poslal, ten 
druhý mi rovnako neodbytne a nástojčivo 
vnucoval holiaci strojček, vraj celkom zadar-
mo, nezištne len na oprobovanie. A ten ďalší 
potom za mimoriadne výhodnú cenu...

žuje celú škálu manipulač-
ných praktík, foriem nátlaku, 
agresívneho pôsobenia, vy-
dierania i vyhrážania, ba až 
ponižovania vo vzťahu me-
dzi pofi dérnymi predajcami 
a potenciálnymi zákazníkmi 
alebo na predvádzacích ak-
ciách pre seniorov. 

V úsilí predchádzať ta-
kýmto javom a pôsobiť 
preventívne Okresná orga-
nizácia Smer-SD Bratislava 
5 pripravila premietanie fil-
mu Šmejdi pre všetkých zá-
ujemcov zadarmo 10. júna 
16.30 h v DK Zrkadlový háj 
a 17. júna v DK Lúky tiež 
so začiatkom projekcie o 
16,30 h.                                                

Mikuláš Zavoďanský

Spoznajte ich prv, ako vás ošmeknú!

Spoznajte ich prv, než vás 
ošmeknú !

Ad: Keď úradujú 
byrokrati
So záujmom som si prečítal člá-
nok Keď úradujú byrokrati vo 
vydaní z 3. mája, ktorý sa týka 
zastávky MHD Hálova. Ako oby-
vateľa blízkeho okolia, ktorý túto 
zastávku každodenne využíva, 
ma súčasný stav trápi. O to viac, 
že pretrváva nie niekoľko mesia-
cov, ale už vyše trištvrte roka.

V článku som však nezazna-
menal jednu vec, na ktorú by 
som chcel poukázať: Zastávka 
- teda presnejšie chodník vedľa 
nej - je urobená veľmi nekva-
litne. Nielenže je taký úzky, že 
čakajúci cestujúci budú musieť 
stáť na tráve, resp. hline (ako pri 
Auparku), ale navyše je v jeho 
časti namiesto asfaltu naliaty len 
betón a štrk (na fotogra� i v ľa-
vom dolnom rohu), ktorý nebu-
de mať veľkú trvácnosť. K tomu 
sa ešte betónový okraj chodníka 
oddeľuje od chodníka samotné-
ho, čím dáva priestor dažďovej 
vode a v zime snehu na to, aby 
dielo postupne zničili.

Možno toto bude jeden z dô-
vodov, prečo dielo nie je možné 
skolaudovať. A ak aj nie, očakával 
by som od investora, že priľahlé 
chodníky uvedie do funkčného 
a plnohodnotného stavu. 
                  Pavol Zvara

Bežme zachrániť kaštieľ Rusovce!
Bratislavské podhradie. Bratislavský veslársky klub. Dámsky 
tenisový klub. Židovská synagóga. To je len pár z bratislav-
ských budov, ktoré postihla skaza. Posledná menovaná je dô-
kazom, že sa tak deje aj v dnešných časoch, priamo nám pred 
očami. Nedopusťme, aby sa rusovský kaštieľ stal ďalšou z nich.

Našli sme pomoc – a ďakujeme!

Každý rok sa na ňom 
zúčastňujú telesne 

postihnutí športovci aj zo 
zahraničia. Tak to bolo aj 
v tomto roku. privítali sme 
športovcov aj z Bernolákova, 
Prahy, Ostravy a Litoměříc. 
Turnaj trval tri dni a každý, 
kto sa v súčasnosti poduj-
me zorganizovať akékoľvek 
športové podujatie, vie, že 
okrem chuti, entuziazmu 
a dobrých priateľov potrebu-
je aj dosť peňazí, bez ktorých 
to, žiaľ, nejde. Aj my máme 
chuť, sme nadšení – ale aj 
nám chýbajú peniaze nielen 
na organizovanie turnaja, 
ale aj na športovanie, pre-
tože nikto ani nám nedá nič 
zadarmo. Podarilo sa nám 

však nájsť ľudí, ktorí nám 
pomohli nielen organizačne, 
ale aj fi nančne zorganizovať 
turnaj, ktorý bol práve vďaka 
nim – ako povedali na záve-
rečnom vyhodnotení zahra-
niční účastníci – na takej 
vysokej úrovni, že si nikto 
z nich netrúfa v budúcnosti 
sa k nej čo len priblížiť. Pre-
to sa chceme poďakovať aj 
verejne  Dr. Jozefovi Krajčo-
vi a Dr. Viliamovi  Jasaňovi. 
Bez ich pomoci by sme tur-
naj určite nezorganizovali na 
takej vysokej úrovni, ktorú 
ocenili aj telesne postihnutí 
športovci zo zahraničia.

Za TJ Športový klub telesne 
postihnutých športovcov 

Ing. František Trtík

V súčasnej nie jednoduchej dobe, ktorá je charakterizo-
vaná nedostatkom peňazí na čokoľvek, sa predsa len našli 
ľudia, ktorí nám pomohli. TJ Športový klub telesne po-
stihnutých športovcov organizuje každý rok volejbalový 
turnaj telesne postihnutých športovcov O pohár Dunaja.

Neogotický Rusovský 
kaštieľ je unikátnou 

ukážkou windsorského slo-
hu na Slovensku. Kľúčová 
prestavba sa uskutočnila 
v rokoch 1841 - 1850, kedy 
bol vlastníkom gróf Zichy-
Ferraris. Práve vtedy získal 
kaštieľ súčasnú romantickú 
podobu, vrátane tudorov-
ských oblúkov a vežičiek. Po 
druhej svetovej vojne viac-
krát zmenil majiteľov, no ge-
nerálnej opravy sa nedočkal.

Roky je kaštieľ v správe 
Úradu vlády SR, ale príspe-
vok, ktorý vláda vyčleňuje na 
opravu, slúži len na udržiava-
nie súčasného stavu. A tak sa 
deje to, čo obvykle – kaštieľ 
chátra, okolie sa devastuje 

a stavebný materiál rozkráda-
jú zlodeji. Situácii nepomáha-
jú ani vlastnícke spory – kým 
sa rozhodne, komu vlastne 
kaštieľ patrí, na jeho mieste 
môžu byť len ruiny.

Preto vás pozývame na prvý 
ročník behu s ušľachtilým 
cieľom – pomôcť zachrániť 
rusovský kaštieľ. Už 15. júna 
o 10. h sa začína Beh za 
kaštieľ. Trasy povedú rusov-
ským parkom a sú dlhé 10 ki-
lometrov a 3 kilometre.

Čo je dôležitejšie, výťažok 
zo štartovného bude venova-
ný na opravu parku kaštieľa.

Ak vás teda trápi každá teh-
la odpadnutá z tohto kaštieľa, 
bežte za kaštieľ aj vy!

(upr)

Uzdravenie pre teba
V zdravom tele – zdravý duch, 
hovorievalo staré príslovie, ktoré 
sa premietalo do života fyzickou 
aktivitou a športovaním, aby sme 
si udržali telá v kondícii. Dôsled-
kom bol podľa príslovia – zdravý 
duch. Neskôr sa rozšírila aj opač-
ná formulácia. Tá hovorí, že ak je 
zdravý duch, je zdravé aj telo. Z 
toho začali vychádzať mnohé 
liečebné postupy alternatívnej 
medicíny, ktoré sa zameriavajú 
na ducha, či dušu človeka. Dô-
sledkom takejto liečby duše by 
malo byť telesné zdravie. Je to 
naozaj tak? Ako to funguje sa 
dozvieme v re� exii na tému Al-
ternatívna liečba v cykle Uzdra-
venie pre teba. Hovoriť budú 
Angličan Jonathan Conrathe, 
ktorý navštívil Indiu, mnohé kraji-
ny Afriky a Južnej Ameriky (Mexi-
ko, Chile...) a MUDr.  Ivan Zuštiak - 
2. júna o 18. h v Cik-cak centre na 
Jiráskovej ulici.           (mik)
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ZŠ Gessayova je vo finále!
Žiačky zo Základnej školy Gessayova postúpili do celoslovenského 
finále Školského pohára v malom futbale. Rozhodlo sa o tom v 
zápasoch krajského kola bratislavského regiónu minulý piatok na 
ihrisku BCT Bratislava, na ktorom sa predstavilo šesť mužstiev.

V skupine A hrali bratislav-
ské ZŠ Kulišková a Veter- 

nicova a ZŠ Svätý Jur. V sku-
pine B boli ZŠ Gessayova, ZŠ 
Tomášov a ZŠ Vývojova, Bra-
tislava. 
Výsledky v skupinách: 
ZŠ Kulišková - ZŠ Veterni-
cova 2:1, ZŠ Gessayova - ZŠ 
Tomášov 5:2, ZŠ Veternico-
va - ZŠ Svätý Jur 0:4, ZŠ To-
mášov - ZŠ Vývojova 4:1, ZŠ 
Svätý Jur - ZŠ Kulišková 5:0, 
ZŠ Vývojova - ZŠ Gessa- 
yova 1:2. 
Stretnutia o umiestnenie -  
1. semifinále: ZŠ Svätý Jur - 
ZŠ Tomášov 2:4, 2. semifinále: 
ZŠ Kuliškova - ZŠ Gessayova 

2:5, o 5. miesto: ZŠ Veternico-
vá - ZŠ Vývojova 0:5. 
O 3. miesto: ZŠ Svätý Jur - 
ZŠ Kuliškova 4:1.
Finále: ZŠ Gessayova BA - 
ZŠ Tomášov 2:2, na pokutové 
kopy 4:2. Organizátori tur-
naja vyhodnotili za najlepšiu 
brankárku – Michaelu Met-
keovú zo ZŠ Svätý Jur. Naj-
lepšou strelkyňou sa s 9 gólmi 
stala Viktória Kratochvílová 
zo ZŠ Gessayova a najlepšou 
hráčkou Vivien Takácsová 
zo ZŠ Tomášov. Stretnutia 
rozhodovali Mária Krčová  
a Barbora Kuzmová. 

Víťazné družstvo ZŠ Ges-
sayova Bratislava postúpila 

na celoslovenské finále, ktoré 
bude v dňoch 3. – 4. júna na 
štadióne FC Nitra, a bude re-
prezentovať Bratislavský kraj. 

Zostava ZŠ Gessayova: Si-
mona Kolčáková, Veronika 
Jediná, Martina Papajová, 
Karolína Jamborová, Lucia 
Dubecová, Viktória Kra-
tochvílová, Martina Ivanko – 
Vargová, Karolína Slobodová, 
Michaela Grunfoldová, Va-
nessa Viršíková, vedúca druž-
stva: Ingrid Trebuňová. 

(mv)
foto: Ľubomír Čamek

Čaká nás  
dostihový sviatok
Prvá júnová nedeľa je v ka-
lendári každého turfmana zo 
Slovenska či blízkeho okolia 
zvýraznená červenou farbou. 

Už po 35. raz sa na starohájskom 
hipodróme na mítingu Turf-
gala zíde elita najlepších koní a 
jazdcov z regiónu, aby súťažili v 
piatich významných medziná-
rodných skúškach výkonnosti. 
Spolu vyplatia na dotáciách v 
deviatich položkách programu 
takmer 100 000 eur a najviac ho-
norované sú dve zápolenia: Veľ-
ká cena Slovenska na vytrvalost-
nej vzdialenosti 2 400 metrov 
(26 000 €) a Cena Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR (25 000 €) na polovič-
nej trati 1 200 metrov, určenej 
elitným šprintérom. Kvalita na 
štartových listinách nechýba ani 
v Starohájskom kritériu (2 000 
m, 10 000 €), Cene Scottish Rifla 
( 1800 m, 10 000 €) a v Cene Arvy 
(1 800 m, 10 000 €) a v každom 
zápolení majú domáce farby 
svoje horúce želiezka.
Nemenej pútavý bude aj sprie-
vodný program, v ktorom sa 
okrem tradičnej a obľúbenej sú-
ťaže o najkrajší dámsky klobúk 
a bohatej tomboly môžu diváci 
tešiť na vystúpenie tanečné-
ho súboru Exotica, triky a kúzla 
s loptou zas predvedie Lucia 
Kevická. Najmenší návštevníci 
sa môžu vyblázniť na nafuko-
vacom hrade či trampolíne, 
povoziť sa na poníkoch, alebo 
si nechať pomaľovať tváre.  Do-
stihový deň sa začína tradične o 
14. h a v priamom prenose ho 
vysiela aj STV 2.

(upr)

Na FC za 1 euro
Futbalový klub FC Petržalka 
1898 oznamuje všetkým svo-
jim priaznivcom, že na posled-
né dva domáce majstrovské 
zápasy  III. ligy Keno 10 skupina 
západ s MFK Topoľčany v ne-
deľu, 2. júna, o 10.30 h a s FKS 
Nemšová v nedeľu, 16. júna,  
o 10.30 h bude jednotné vstup-
né 1 euro! Deti do 12 rokov 
majú vstup zadarmo.

(mv)

Augustín: FC Petržalka 1898 som odovzdal  
v oveľa lepšom stave, ako som ho prebral

V FC Petržalka 1898 presne po roku a dni sa zmenili majitelia.  
Bývalého predsedu predstavenstva Jozefa Augustína nahradil 
Ľubomír Piroha, doterajší mecenáš seniorského tímu Domina Bra-
tislava. Jozef Augustín nám vysvetlil, čo všetko musel po príchode 
do FC urobiť a čo ho viedlo k tomu, aby klub prebral nový majiteľ.  

„Pôvodne som mal v plá-
ne vstúpiť do FC Petr-

žalka 1898 na jeseň 2012. Na 
valnom zhromaždení klubu 
vlani v máji som sa však do-
zvedel, že celé predstaven-
stvo klubu abdikovalo a že 
FC nemá kto riadiť. Preto ma 
akcionári oslovili, či by som 
nezobral funkciu predsedu 
predstavenstva, hoci som 
nebol na ňu pripravený. Keď 
som videl, v akej nezávidenia-
hodnej situácii je klub – hro-
zilo mu, že nedohrá možno 
ani jarnú časť II. ligy a nie sú 
financie na riadne fungovanie 
– tak som sa nechal presved-
čiť, aby som sa do toho dal. 
Ešte predtým som vypracoval 
akýsi plán ozdravenia, podľa 
čoho by sa mal klub postaviť 
na nohy. Prvou mojou úlohou 
bolo dostať pod kontrolu zá-
väzky, priznám sa, že v celko-
vom účtovníctve som našiel 

veľký neporiadok. Okamžite 
som sa oboznámil s ekono-
mickou situáciou a so záväz-
kami spoločnosti. Musel som 
ich dostať viac-menej pod 
kontrolu. Oslovili sme jed-
notlivých veriteľov, aby nás 
nepritlačili k múru prostred-
níctvom exekúcií a súdov. 
Druhú ligu sme dohrali, ale aj 
keby sme nevypadli, hrali by 
sme III. ligu, ktorá je finanč-
ne oveľa menej náročná ako 
II. liga. Rozpočet na ňu bol 
okolo 900-tisíc eur, pritom 
som nechápal, kam všetky tie 
peniaze išli, rozpočet na III. 
ligu sme skresali na 300-tisíc 
eur. Jediná cesta k ozdraveniu 
klubu viedla cez maximálne 
šetrenie, zrušil som všetky 
pracovné zmluvy a dohody, v 
klube zostali len traja zamest-
nanci. Napriek tomu sme 
zrevitalizovali štadión na Po-
lygrafe,  vymaľovali sa šatne 

a ostatné priestory, vymenili 
okná za plastové, urobili sme 
hygienické opatrenia a tráv-
nik prešiel rekonštrukciou. 
Takto sme získali na dlhší čas 
perfektné tréningové plochy. 
V Petržalke sme rozbehli aj 
výstavbu tribúny.“  

FC Petržalka 1898 má 
veľkú šancu zachrániť sa 
v III. lige Keno 10 skupi-
na západ, jeho výhodou 
je, že stratégiu postavili na 
odchovancoch, mužstvo 
doplnili iba tromi skúse-
nejšími hráčmi. Na záver 
Augustín zdôraznil, že viac 
čakal a väčšiu pomoc od 
istých organizácii mesta. 
Mestská časť Petržalka sa za-
chovala férovo, v posledných 
dvoch rokoch do klubu na-
liala po 20-tisíc eur. ,,Najviac 
ma ťažilo a frustrovalo to, že 
keď ľudia zistili, že Petržalka 
nezomrela, dokonca sa začí-

na rozvíjať, tak sa na nás vrhli 
ako supy a všetci chceli naraz 
peniaze, ktoré im bolo dlž-
né predchádzajúce vedenie.  
Riešili to cez disciplinárne 
komisie, rozhodcovský súd, 
exekútorov, to boli najhoršie 
veci. Nebol som ochotný fi-
nancovať milión eur starých 
dlhov. Zadlženosť sa aj tak 
znížila, keď som odchádzal, 
klesla už na polovicu. Najdô-
ležitejšie však je, že Petržalka 
má stále meno, zachovala si 
vnútroklubovú atmosféru na 
profesionálnej úrovni,  ktorá 
sa prejavuje v zodpovednom 
prístupe ľudí k povinnos-
tiam. Klub som odovzdal  
v oveľa lepšom stave, ako som 
ho prebral, potrebuje iba viac 
financií. Myslím si, že nový 
majiteľ svoju úlohu zvládne,“  
zdôraznil J. Augustín.

Milan Valko
foto: autor 

Š P O R T
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Sídliskové deti 
v sedle

Pod s nami
na letný tábor detí v stanoch

plný dobrodružstva, hier, kamarátov... 

v dňoch 3. - 10. augusta 2013
 Cena je 85 €

Miesto PLANINKA pri Dechticiach
Tábor organizuje Klub K2 už siedmy rok.

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

Pod s namiPod s nami

Mladí s adrenalínom v kolesách 

Súťaž spojená s atraktívnou 
exhibíciou patrí k progra-

mu Dni Petržalky a aj tento rok 
prilákala tých najlepších jazd-
cov na BMX a MTB bicykloch 
zo Slovenska a Čiech.

„Na aktuálnom ročníku 
Concrete Jungle Jam IV sa zú-
častnilo 60 súťažiacich. Oce-
nených bolo deväť top jazdcov 
v jednotlivých kategóriách,“ in-
formoval Martin Simon, pra-
covník občianskeho združenia 
Kaspian, ktoré podujatie za-
strešuje. Myšlienka vychádza 

V petržalskom skateparku sa minulú sobotu konal štvrtý ročník stret-
nutia Concrete Jungle Jam.

z iniciatívy domácich jazdcov 
a na jej realizácii sa aktívne 
podieľal Jakub Ebst, Jaroslav 
Proft, Ľubka Húsková a Ma-
rián Meszáros.

„Počas dňa súťažili mladí 
ľudia, ktorí na bicykloch pre-
ferujú pohyb v meste, ale aj 
tí, čo jazdia na prekážkach 
v bikeparkoch a skateparkoch. 
Ako prvú odjazdili kategóriu 
street, v ktorej súťažiaci uká-
zali rôzne triky, skoky, jazdu 
po zábradlí alebo na boxoch. 
Neskôr sa predviedli jazdci z 

kategórie park a ako poslední 
aj juniori,“ priblížila Zuzana 
Milatová z OZ KASPIAN.

Víťazi v kategórii STREET: 
1. Mário Flamík 
2. Luděk Sedlář 
3. Tomáš Carda 
Víťazi v kategórii PARK: 
1. Viktor Orosz 
2. Patrik Gažo 
3. Tomáš Hečko 
4. Palo Hraško 
Víťazi v kategórii Juniori: 
1. Marek Vrábel 

2. Michal Kovačovič 
3. Tomáš Štrba 

Skatepark na Markovej ulici 
je jediným verejným športo-
viskom svojho druhu v Bra-
tislave. Udržiava, zveľaďuje a 
organizuje v ňom rôzne podu-
jatia OZ Kaspian, ktoré pracu-
je s mladými Petržalčanmi už 
šestnásť rokov. „Na uliciach 
trávi svoj čas veľa detí a mla-
dých. Kaspian je tu práve pre 

nich. Mapuje ich potreby, pod-
poruje ich iniciatívy, pomáha 
im hľadať východiská z nároč-
ných situácií,” dodáva Martin 
Simon. Organizátori Concrete 
Jungle Jam ďakujú za podporu 
mestskej časti Petržalka, hlav-
nému mestu, young4BA a Na-
dácii SPP. 

Pre viac informácií sledujte 
www.cjj.sk a www.kaspian.sk.

(ld), foto: OZ Kaspian
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S TA L O  S APETRŽALSKÉ NOVINY

Škola, ktorá súťaž organizu-
je, je každoročne podpo-

rovaná nielen radou rodičov  
a vedením školy, ale aj renomo-
vanými odborníkmi a obdivova-
teľmi ľudovej piesne, akými boli 
aj sú: Mgr. art. Elena  Matúšová, 
dirigentka speváckeho zboru 
Lúčnica, ktorá každoročne bola 
členkou poroty a každý rok pri-
niesla víťazom v troch kategó- 
riách 9 hodnotných cien (v deň 
súťaže sa po prvý raz nezúčast-
nila, pretože reprezentovala so 
speváckym zborom našu vlasť v 
ďalekom  Šanghaji). Ďalšou od-
borníčkou a  porotkyňou je vedú-
ca  speváckej zložky folklórneho 
súboru Karpaty, PaedDr. Eleo-
nóra Kapasná-Vančíková, kto- 
rá dlhé roky pôsobila aj ako spe-
vácka sólistka Lúčnice. Treťou 
porotkyňou, ktorá nikdy neod-

Už po desiaty raz organizovala ZŠ Lachova okres-
né kolo súťaže Slávik Slovenska v speve ľudových 
piesní, ktorú pred dvadsiatimi tromi rokmi odštar-
tovali národný umelec Peter Dvorský  
s PhDr. Petrom Štilichom. 

V hrdle majú zlato

Porotcami v POP-HIT-e boli 
Denis Lacho a Dominika Šuľáková

mietla pomoc pri organizovaní 
Slávika, je Mgr. Mária Straková, 
dlhoročná sólistka Lúčnice a 
SĽUK-u. V neposlednom rade 
sa tento rok stala porotkyňou 
a zároveň aj vzácnym hosťom  
Mgr. Gitka Kralovičová, učiteľ-
ka SJL a HUV, ktorá povinnosť 
organizovania Slávika Slovenska 
v Petržalke odovzdala  pred de-
siatimi rokmi do rúk Mgr. Zu-
zane Miškovičovej, učiteľke  SJL  
a HUV a bývalej členke spevác-
keho zboru Lúčnica.

Desať rokov sa tieto obdivo-
vateľky detských súťaží zaslúžili  
o správny priebeh a milú atmosfé-
ru tejto súťaže. Vzácnym hosťom 
bol aj  zakladateľ  celoštátnej sú-
ťaže Dr. Peter Štilicha. A aby de-
siate výročie bolo naozaj sviatoč-
né, nemenovaný sponzor poslal 
do súťaže nielen hodnotné ceny 

Deti oslávia svoj deň  
v Sade Janka Kráľa
V sobotu 1. júna od 10. do 16. h pripravuje  
OZ Moonlight camp podujatie Na palube  jed-
norožca. Deň detí je vyvrcholením celoročného 
projektu, nad ktorým prevzal záštitu starosta 
Petržalky Vladimír Bajan. 

Príďte príjemne stráviť Medzinárodný deň detí na ro-
dinnú akciu, kde si deti svoj sviatok môžu užiť naplno. 
Po registrácii (trvá do 14. h) dostanú deti hraciu kartu, 
absolvovať môžu 20 stanovíšť s atraktívnymi súťažami, 
ukážkami techniky a práce polície, hasičov, horskej 
služby, vojakov a kynológov. Po úspešnom absolvo-
vaní stanovišťa dostanú pečiatku s písmenom a keď 
vyzbierajú všetky písmenká a vylúštia tajničku, budú 
zaradené do žrebovania. Podujatie je vhodné pre deti 
všetkých vekových kategórií. Počas dňa sa uskutoční 
množstvo sprievodných akcií a atrakcií: workshopy, 
skákacie hrady, čitateľský kútik, fotenie, detský kasting, 
meranie zraku a iné. Na pódiu vystúpia detskí umelci 
a hostia ako majsterky sveta v hip-hope, Čestná stráž 
ozbrojených síl SR, EGO a ďalší. 
OZ Moonlight camp sa úspešne venuje inkluzívnemu 
vzdelávaniu a podpore nadaných detí zo sociálne zne-
výhodneného prostredia. 
Časový harmonogram
10. – 14. h / Aupark
Registrácia - každé dieťa dostane hraciu kartu, infor-
mačný leták, minerálku, fotku víťaza
10. – 15. h / Aupark a Sad Janka Kráľa
14 súťažných a 6 bonusových stanovíšť s atraktívnymi 
súťažami a ukážkami techniky, bubnová škola, kurz hip-
hopu, čitateľský kútik, meranie zraku, výroba objektov z 
recyklovaného odpadu, detský kasting do pripravova-
ného projektu Barbory Rakovskej, skákacie hrady...
12. – 12.20 h / Sad Janka Kráľa
Absolventi kurzu prvej pomoci (moonlight camp)  
s profesionálmi predvedú simulovanú záchrannú akciu.
15. – 16. h / pódium za Auparkom 
Moderujú absolventi kurzu herectva (moonlight 
camp). 
Uvidíte:
Show - program Čestnej stráže ozbrojených síl SR.
Účinkujú: 
Absolventi kurzu hip-hopu (moonlight camp), deti 
z tanečnej školy Mateja Chrena a Katky Štumpfovej - 
DANCE COOL, deti zo súkromnej umeleckej školy ART 
PEGAS, deti z tanečnej školy TS ASSOS NELUX, D“LA-
DIES - juniorské majsterky sveta v hip–hopovom tanci, 
Eňa Podzámska, Barborka Rakovská, Bibiana Ondrejko-
vá, Zuzka Vačková, EGO a ďalší kamaráti. 
Na záver:
Žrebovanie cien (víkendový rodinný pobyt v Banskej 
Štiavnici aj s autom na víkend), tablet, 10-dňový pobyt 
pre dieťa v letnom  zážitkovom divadelno-športovom 
tábore vo Vysokých Tatrách s kurzom herectva, prvej 
pomoci a hip-hopu (Moonlight camp),  tlačiareň, lístky 
na koncert skupiny Elán  a iné zaujímavé ceny.

(upr)

z ÚĽUV-u, ale aj obrovskú päť-
kilovú tortu, ktorá všetkým veľmi 
chutila. Každé dieťa odchádzalo 
s pocitom, že aj keď tento rok 
nevyhralo, určite príde na budú-
ci rok znova skúsiť šťastie a mož-
no stretne aj kamarátov, s kto- 
rými sa tento rok zoznámilo.

Víťazmi, ktorí budú súťažiť  
v krajskom kole Slávik Sloven-
ska na ZUŠ Exnárova 6. júna, sa 
stali v petržalskom obvode žiaci:  
v 1. kategórii –  Hanka Habalová, 
ZŠ Trnková 1 Jarovce, v 2. kate-
górii – Roman Gály, ZŠ Lachova 
1 a v 3. kategórii – Ivana Gályo-
vá, ZŠ Lachova 1. 

Zuzana Miškovičová
foto: archív školy

Po finále 18. ročníka súťaže v populárnej piesni pre 
žiakov základných, stredných škôl a dospelých v Do- 
me kultúry Zrkadlový háj už poznáme víťazov.  
V prvej kategórii (6 až 9 rokov) je ňou Katarína Pó-
ňová. Tamara Rozvodská zvíťazila v kategórii od 10 
do 12 a Lenka Andrea Kuľhová v kategórii od 13 do 
15 rokov. V kategórii stredoškolákov a dospelých 
zvíťazila Mariana Sýkorová. Víťazkám blahoželáme!

„Mamou“ tejto súťaže je pani Marta Droppová  
z M klubu. Založila ju ešte v roku 1993 - ako súťaž 
v imitácii známych hlasov a tvárí hudobnej scény. 
Prvé dva ročníky „playback show“ sa stretli s veľ-
kým záujmom. „Až jedného dňa prišlo za mnou 
dievčatko, volala sa Lenka, že ona by chcela spie-
vať tak naozaj. Tak som do toho išla, „prezradila 
nám pani Marta. Súťaží sa v 4 vekových kategó-
riách a porotcami sú známe osobnosti hudobnej 
scény. V porote si už „zahviezdili“ skupiny HEX, 
Maduar, speváci Jana Kirschner, Robo Papp a aj 
zosnulý Marián Kochanský. Začínali tu aj úspešný 
„superstarista“ Denis Lacho a Dominika Šuľáková. 
Okrem získania vecných cien je najväčšou odme-
nou pre súťažiacich možnosť vystúpenia na Dňoch 
Petržalky a Dni detí pred „veľkým“ publikom. 

Dobre bolo, veselo...
Na terase našej ,,gessayky“ sa nám predstavi-
li naši malí škôlkari s pekným programom ku 
Dňu matiek. Tentoraz spolu s nimi vystúpili aj 
seniori z denného centra na Osuského ulici. 

Po krátkom úvode pani riaditeľky a detí v kro-
joch nám najstarší účinkujúci zaspievali zopár ľú-
bezných pesničiek. Okrem potlesku si odniesli aj 
malý darček, ktorý pripravili šikovné rúčky detí. 
Potom sa ,,terasové“ javisko zaplnilo púpavami  
a tulipánmi na hlávkach prváčikov. So svojimi 
učiteľkami nám zaspievali, zatancovali a rozjasni-
li naše tváre. Po nich nasledovali ďalšie triedy so 
svojím programom. Každé číslo sme odmenili bo-
hatým potleskom. Veď vystupovanie pred veľkým 
publikom si vyžaduje veľkú dávku odvahy.

Na záver sa predviedol škôlkarsky folklórny sú-
bor s krátkou ukážkou z ich tvorby. Pani učiteľka 
Danka im pri tom hrala do rytmu na harmoniku. 
,,Zahrali sme sa“ na koníka, na žobráka, na zlatú 
bránu, na vtáčiky, na medveďa a ďalšie hry. Dob-
re bolo, veselo, zabavili sme sa. Klobúk dolu pred 
trpezlivou prácou učiteliek pod taktovkou riadi-
teľky Ferenčíkovej. 

Už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu na záver škol-
ského roku, ktorú chystajú budúci školáci. 
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Kultúrne zariadenia PetrZalky 
Aktuality 
máj 2o13

Folklórne „májovanie“ 
v Zrkadlovom háji 

Folkloristi si opäť u nás prídu na svoje.
-
23.05. o 19.00 
Večer tanečného umenia VŠMU
Študenti choreografie a tanečnej in-
terpretácie VŠMU predstavia program, 
ktorý bude súčasťou  ich  bakalárskych 
prác. V  programe budú účinkovať 
umelci zo SND, TS NS,  SĽUKu, PUĽSu, 
Hip Hop Fakulty a ďalší. 
-
24. 05. o 19.00 
Stretnutie s Polenom
Slávnostný program pri príležitosti 
25.výročia založenia súboru, ktorý  celý 
ten čas vedie pani Vierka Eliášová. Pod 
jej starostlivým dohľadom sa deti - po-
lienka, začali zoznamovať so svetom 
ľudového tanca a spevu. Od začiatku 
bolo zámerom Viery Eliášovej odlíšiť 
jej folklórny súbor od ostatných a 
preto nespracovala ľudový tanec do 
tradičnej javiskovej podoby, ale oko-
renila ho vtipom, ktorý doteraz slávi 
úspech u divákov.

31.05. o 19.00 
Večer autentického folklóru
Cieľom tohto Folklórneho cyklu, ktorý 
má dlhoročnú tradíciu, je prinášať do 
Petržalky jedinečné spojenie tradičnej 
hudby, tanca, ľudových zvykov a  gas-
tronómie pre všetkých milovníkov folk-
lóru. V máji bude so svojím  umeleckým 
programom, ľudovou zábavou a  po-
hostením, hosťovať obec  TELGÁRT. 
Účinkovať budú  folklórna skupina  Tel-
gárt a ľudová hudba Pokošovci.

Maroko - Moja láska

Krajina tisícich tvárí, zvukov, farieb, 
chutí a vôní... Vaše zmysly očarí tak 
rýchlo, že v okamihu zabudnete, kam 
máte vlastne namierené a odrazu máte 
pocit, že chcete a musíte ísť úplne 
všade!
Kto vyznáva príslovie, že láska ide cez 
žalúdok, musí nasmerovať svoje kroky 
práve sem. 
Že čas sú peniaze? Tak to rozhodne 
neplatí v Maroku! Hodinky sú prvá vec, 
ktorú možno zahodiť. Zasľúbená zem, 
kráľovstvo, v  ktorom nájdete všetko! 
More, oceán, pláže, púšte, hory, kopce 
i rovinu. Pohoda, pokojný  život a ľudia, 
ktorí sa nikam neponáhľajú, a ak sa aj 
musia ponáhľať, tak pomaly.
Objavte sever s  jeho krásnymi bie-
lo-modrými mestečkami, kde cítiť 
vplyv a dosah európskej kultúry a Stre-
domoria;  vnútrozemie, kde žijú Berberi  
kočovným spôsobom života v ťažkých 
podmienkach hôr a  chudobný juh 
s červenou architektúrou, kde pocítite, 
že stojíte nohami naozaj na kontinente 
Afriky. 
O  tom všetkom vám porozpráva 
Jana Rehorovská - dobrovoľníčka, 
cestovateľka, lektorka - v  Marockom 
kráľovstve prežila vyše rok a stále a rada 
sa tam vracia. 

-
30.05. | 19:00  | DK Lúky

ZELENÁ POŠTA- legendárny 
album v koncertnej podobe

Kultovú bigbítovú platňu  vydali vo 
vydavateľstve Opus v produkcii Fedo-
ra Freša pred 40. rokmi. Nadčasovosť 
tomuto albumu zabezpečili aj texty 
skladateľov, akými sú Boris Filan, Kamil 
Peteraj a Miroslav Válek. 
Zelená pošta obsahuje desať skladieb a 
najznámejšou z nich bola zhudobnená 
Válkova báseň Smutná ranná električka. 
Minulý rok comebacková koncertná 
verzia  albumu Zelená pošta 
zaznamenala mimoriadny úspech,  
a  preto nie je žiaden dôvod, prečo 
v koncertoch nepokračovať.  
Pre všetkých, ktorí ešte nevideli, či vi-
deli, ale chcú vidieť a počuť znova, je tu 
možnosť vychutnať si atmosféru 
začiatku 80. rokov. 
„Renovované“ zoskupenie Collegium 
musicum - Fedor Frešo, František 
Griglák, Martin Valihora, hosť Peter Pre-
ložník  a  legendy bigbítu, Pavol 
Hammel a Marián Varga sú 
nepochybne zárukou skvelého hudob-
ného večera. 
Tentokrát Kultúrne zariadenia Petržalky 
organizujú koncert v  priestoroch DK 
Zrkadlový háj, v Klube Za zrkadlom. 
- 
30.05. | 20:00 | Klub Za zrkadlom

V  tomto roku si mestská časť Bratisla-
va-Petržalka pripomína 40. výročie 
položenia základného kameňa výstavby 
najväčšieho sídliska nielen na 
Slovensku, ale v celej strednej Európe. V 
rámci Dní Petržalky 2013 pripravujeme 
pri tejto príležitosti výstavu fotografií 
a dokumentov z tohto obdobia.
Fotografický materiál, zachytávajúci 
počiatky výstavby sídliska od vyhláse-
nia súťaže v šesťdesiatych rokoch, cez 
položenie základného kameňa prvého 
paneláku na Romanovej ulici, až 
po  ďalšie pokračovanie výstavby sídlis-
ka na pravom brehu Dunaja, sprístupní 
zo svojho archívu Martin Kleibl /autor 1. 
Turistického sprievodcu po Petržalke/ 
a Roman Delikát.
Vernisáž výstavy sa uskutoční v Dome 
kultúry Zrkadlový háj dňa 4.6.2013 
o 17.00 hod. a bude spojená aj s bese-
dou nielen pamätníkov z Petržalky, ale 
aj architektov a odborníkov, ktorí sa 
podieľali na výstavbe alebo sa venujú 
problematike sídlisk nielen u nás, ale aj 
vo svete.
Pri tejto príležitosti dávame možnosť 
aj ostatným majiteľom dnes už his-
torických záberov a  dokumentárnych 
materiálov,  zachytávajúcich búranie 
a výstavbu petržalského sídliska pa-
nelovými stavbami, na ich zverejnenie.
Fotografie by mali obsahovať po-
pis miesta, meno, adresu a  kontakt na 
majiteľa. Po oskenovaní  Vám bude pri-
nesený materiál  vrátený  späť.
Historické fotografie a dokumenty 
možno priniesť buď osobne do Domu 
kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3,  
každý pracovný deň v  čase od 9,00 
– 13,00 hod. na sekretariát riaditeľstva 
/1.poschodie/, od 13,00 – 20,00 hod. 
na vrátnicu v uzatvorenej obálke s 
nadpisom „Výstava“ alebo poslať do 24. 
mája 2013 na adresu:
Kultúrne zariadenia Petržalky, 
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava.

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

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

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

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

Kurzy ručných prác v  KZP

Pod vedením šikovných lektoriek si 
ženy zaujímajúce sa o ručné práce 
môžu vyskúšať a zdokonaliť sa v 
rôznych tradičných a  netradičných 
technikách.  Návštevníčky nemusia 
byť členkami klubu a  nemusia sa ani 
zúčastňovať pravidelne. 
Na stretnutiach si môžu vyskúšať 
paličkovanie (frivolitka, tenerika, japon-
ské viazanie šnúrok, čínske viazanie 
uzlov, cigánske tkanice), patchwork, 
pletenie z  prieklepového papiera, 
pletenie, háčkovanie, vyšívanie.  
Lektorky vedia prispôsobiť hodiny 
požiadavkám návštevníčok a  privítajú 
aj podnety a nápady na nové techniky.
- 
Klubová činnosť | DK Zrkadlový háj 
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Aké je vaše najväčšie želanie?

Za hrdinov svojho filmu si vybrala 
prvú dospelú generáciu po zme-
ne režimu. Nakrúcala v Prahe na 
demonštráciách, zašla aj do róm-
skej osady (samozrejme, na Slo-
vensku), do väzenia aj na vidiek, 
vyberala si ľudí niečím výnimoč-
ných: vrahyňu, zlodejov, tehotnú 
kominárku, svetovo uznávaného 
dirigenta, populárnu speváčku. 
Vyvrheľov aj víťazov. A z filmu vy-
znieva posolstvo: máme slobodu, 
a to je najdôležitejšie! Pozornému 
divákovi neunikne zámer autor-
ky: dať do protikladu želania ľudí 
z filmov jej otca s tými súčasný-
mi, ktorí žijú už v slobodnej spo-
ločnosti, a teda budú už navždy 
šťastní. Želania sú také pekné!  
A aj tí najväčší vyvrheli sú už na 
najlepšej ceste polepšiť sa. (Vra-
hyňa, ktorá sa zúčastnila na orga-
nizovaní nájomnej vraždy, naprí-
klad vie, že už chce žiť len sama 
za seba a už nebude poslúchať 
ľudí, čo ju navádzajú na zlé...) Na 
film prispeli audiovizuálne fondy 
Slovenskej a Českej republiky, 
premieta sa vo filmových klu-
boch.      

V protiklade k tomuto bez-
problémovému filmu si na adrese 
http://vimeo.com/62024084 
možno pozrieť celkom iný do-
kument. Jeho autori Tim Horváth 
a Dušan Krnáč hovoria, že ho 

  Poďte sa nami do kina a na web

nakrúcali rok a ešte dlhšie trvala 
postprodukcia. Vznikal bez po-
moci audiovizuálnych fondov, 
zato s entuziazmom sociologič-
ky Zuzany Kusej, prekladateľky 
Silvie Ruppeldtovej a združenia 
Utopia. Jeho názov je Legenda 
o sociálnom štáte. „Ide o auten-
tický záznam reality života jednej 
trojgeneračnej slovenskej rodiny 
žijúcej v malej obci na východe 
Slovenska.“

Ľudia spomedzi nás, tu a te-
raz.

Mama a stará mama Katka 
má 52 rokov, pracovala v kultú-
re, bavilo ju to, ale pred osem-
nástimi rokmi sa jej narodil syn  
s mozgovou obrnou. Odvtedy sa 
oňho stará. Žijú – z čoho vlastne 
žijú? Pani Katke sa podarí občas 
sa niekde zamestnať – napríklad 
sa stará v skleníku o sadenice 
paradajok. Absolvovala úspeš-
ne zdravotnícky kurz a chystá 
sa ísť opatrovať starých ľudí do 
Nemecka. Aby zaopatrila svoju 
rodinu. Jej osemnásťročný syn 
je síce telesne postihnutý, ale 
obklopený láskou, ktorú možno 
nezažije ani zdravé dieťa. Krásne 
je vidieť, aký je k svojmu synovi 
taký obyčajný (nie umelecký) 
otec, amatérsky muzikant.

Hrá mu na gitare a chlapec 
spieva – koľko pesničiek ovláda! 

Dokonca by si rád založil skupi-
nu, ale to viete... V rodine je ešte 
jedna dcérka, má tridsať rokov, je 
vydatá, aj ona priviedla na svet 
dievčatko a synčeka. Ten však 
ochorel. Nemohol jesť, po bo-
lestivých vyšetreniach sa zistilo, 
že má žalúdočnými kyselinami 
poleptaný pažerák, prekonal 
niekoľko operácií a teraz je ume-
lo živený sondou do bruška. Na 
prvý pohľad sú to milé, šantiace 
deti, iba chlapča je chudučké, 
slabučké. Mama nedostáva na 
jeho opateru ani cent – vraj nie 
je odkázaný, ak sa môže sám ob-
liecť, umyť... Mladý otec vstáva 
každé ráno o tretej, aby rozvážal 
z pekárne rožky a chlieb. Zarobí 
150 eur mesačne! (Musela som 
si to dvakrát prehrať, či dobre 
počujem.) Mama so synčekom 
chodieva na vyšetrenia a ošet-
renia do Bratislavy. Aby mali na 
cestu a výdavky pre mamu v 
nemocnici (pobyt si musí pla-
tiť), vyberajú si rýchle pôžičky. S 
úžerníckymi poplatkami. Tie sa 
vyšplhali tak vysoko, že museli 
predať domček a bývajú na po-
vale u rodičov. Keď im dochádza 
kurivo, prídu si nakálať polená 
k Zuzane Cingeľovej, tej panej, 

ktorá za svoje práva pred niekoľ-
kými rokmi držala pred Úradom 
vlády v Bratislave hladovku.

„Na Vianoce som pozvala 
všetkých ku mne a pýtali sme 
sa Dávidka, čo by si najviac želal. 
Všetci stíchli a on do toho ticha 
povedal: Aby som sa raz mohol 
najesť,“ hovorí dokumentaristom 
Zuzana Cingeľová.

Mama chorého chlapčeka 
hovorí: „Keď ma ľudia vidia, mys-
lia si, veď iste nehladuje...“

Pretože mladá pekná žena 
– vidíme jej štíhle fotografie so 
svadby – trpí nejakou funkčnou 
poruchou a neúmerne pribrala 
na váhe.

„Ale najprv musí vyzdravieť 
Dávidko, až potom bude čas na 
mňa, aby som sa dala vyšetriť. 
Teraz na to nemáme...“

Tá rodina je neuveriteľne krás-
na. Nikto sa nemusí pýtať na ich 
najväčšie želanie, z príbehu vy-
plynie. Len či je niekedy dosiah-
nuteľné...

Pozrite si film na http://vi-
meo.com/62024084 a možno 
aj vy si položíte otázku, aké by 
malo byť najväčšie želanie. A nie 
je to iba o zdraví. 

Gabriela Rothmayerová 

Odpoveď hľadala dokumentaristka Oľga Špátová. 
Nadviazala na dva filmy svojho otca Jana Špátu, ktorý 
si túto otázku filmovo položil v rokoch 1964 a 1989.

V stredisku Cik Cak 
centrum na Jiráskovej ul. 
v Petržalke slávnostne 
otvorili zaujímavú výsta-
vu obrazov a keramiky 
pod názvom Tri malé 
ženy maľujú ženy. 

Autorka Jana Hrádková sa 
prisťahovala z Martina do Bra-
tislavy pred 11 rokmi. Tu žije s 
manželom Miroslavom a dvo-
ma dcérkami. Od roku 2007 
je na rodičovskej dovolenke, 
počas ktorej vyštudovala ďal-
šiu vysokú školu a vo voľnom 
čase sa začala venovať maľo-
vaniu obrazov. Svoju záľubu 
sa snaží zdokonaľovať v ate-
liéri akad. maliara Alexandra 
Švarca, ktorý navštevuje s dcé-
rami – Sofinkou (6) a Vikinkou 
(3). Autorka si vyskúšala rôzne 
formy techniky na stvárnenie 
témy Ženy. Jana Hrádková vidí 
ženu ako anjela, kamarátku, 
matku, partnerku... vyskúšala 
si realistické, minimalistické 
či abstraktné stvárnenie. Sú-
časťou expozície sú aj obrazy 
a keramické dielka jej dvoch 
dcér. Výstava je symbolickou 
rozlúčkou autorky s rodičov-
skou dovolenkou. Vystavené 
umelecké diela by iste skrášlili 
a obohatili aj priestory niekto-
rých oddelení detskej nemoc-
nice. 

(mk)
foto: Miroslav Košírer 

Tri malé ženy  
maľujú ženy

Pripomenuli sme si 1 150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie.
V našej škole ožili historické osobnosti  

V  máji sme si na ZŠ Pan-
kúchova 4 pripomenuli  

1 150. výročie príchodu vie-
rozvestov  Cyrila  a Metoda na 
naše územie. Solúnski bratia 
položili základ slovanského pí-
somníctva, slovanskej, neskôr 
slovenskej kultúry, vzdelanos-
ti a literatúry. Významnými 
skutkami  Cyrila a Metoda  
sme sa zaradili aj my medzi 
kultúrne národy Európy. 

Život Cyrila a Metoda, ich 
činy a dielo sme si priblížili 
prostredníctvom vzdeláva-
cieho programu, ktorý si pri-

pravili  a prezentovali žiaci 
ôsmeho a siedmeho ročníka 
pod vedením učiteliek dejepi-
su. Prezentácii predchádzala 
tvorivá príprava projektov a 
výtvarných prác žiakov, ktoré 
sme vystavili v galérii školy. 
Výstava  obsahovala najdôle-
žitejšie informácie  zo  života a 
tvorby Konštantína a Metoda 
a zobrazovala prierez života  
Slovanov v období Veľkej Mo-
ravy. Sprievodnou súčasťou 
výstavy bola pútavá prezentá-
cia významného historického  
obdobia v podaní žiakov ôs-

meho ročníka.  Najviac  pote-
šili a zaujali  divadelné pred-
stavenia  Konštantínov snem 
a Konštantínov sen, v ktorých 
ožili a prehovorili významné 
historické osobnosti ako Kon-
štantín a Metod, knieža Ras-
tislav či byzantský cisár Mi-
chal III. Bodkou za podujatím 
bola ochutnávka obilninovej 
kaše, obľúbeného jedla našich 
predkov. 

Veríme, že realizovanými 
aktivitami sa podarilo našim 
žiakom a pedagógom nie-
len pripomenúť si, ale aj vy-
zdvihnúť význam obdivuhod-
nej misie solúnskych bratov na 
našom území.

Mgr. Mariana Gibejová,
ZŠ Pankúchova 4
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Dá, len ho treba chytiť pri čine. 
Poškodzovanie cudzej veci po-
striekaním, pomaľovaním, po-
písaním farbou alebo inou lát-
kou je prejavom trestnoprávnej 
ochrany najmä pred sprejermi, 
ktorí sa vyžívajú aj na lákajúcich 
plochách vynovených domov. 
Za poškodenie cudzej veci ta-
kýmto spôsobom hrozí pácha-

teľovi odňatie slobody až na je-
den rok, postih za pomaľovaný 
dom však môže byť aj vyšší. Zá-
kladná skutková podstata ne-
vyžaduje spôsobenie škody, z 
hľadiska zavinenia je relevantný 
úmysel, takže polícia je povinná 
prijať každé oznámenie o po-
dozrení zo spáchania trestného 
činu, a to bez ohľadu na výšku 

Kedy je maľovanie trestné?       
  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

spôsobenej škody. Naša polícia 
nemá špecializované antigraf-
fiti jednotky, napriek tomu v 
roku 2012 riešila 198 prípadov 
trestného činu poškodzovanie 
cudzej veci, pričom vyšetrova-
la a stíhala 68 osôb, z čoho 26 
osôb bolo maloletých a mla-
distvých a dvanásti spáchali 
čin pod vplyvom alkoholu. Za 

  

Pod jednou strechou
Rubrika o slastiach a strastiach susedských vzťahov 

domu správcovia na základe 
príslušných právnych predpisov 
zakazujú odkladať alebo skla-
dovať komunálny odpad, ale aj 
nadrozmerné vecí (napríklad aj 
spomínaného slona), ktoré by 
mohli byť prekážkou a blokovať 
únikové cesty v prípade požiaru 
alebo inej katastrofy. To je o bez-
pečnosti. O znehodnocovaní 
komfortu bývania hovorí Ob-
čiansky zákonník. Vlastník veci 
sa musí zdržať všetkého, čím 
by nad mieru primeranú po-
merom obťažoval iného, alebo 
čím by vážne ohrozoval výkon 
jeho práv. Aj obťažovanie pach-
mi patrí medzi imisie, ktorých 
zdroj je vo vašom prípade jasne 
preukázateľný, ich intenzitu je 
však potrebné posúdiť objek-
tívne, či skutočne ide nad mieru 
primeranú pomerom a nie iba 
o subjektívny nos jednotlivca. 
Keďže vaša suseda nie je dob-
rému slovu naklonená, porušo-
vanie schválenej zmluvy, stanov 
alebo domového poriadku, 
ktorý upravuje podrobnosti  
o právach a povinnostiach vlast-
níkov, by na písomný podnet 
niektorého vlastníka mala riešiť 
správa domu. Pokiaľ nedôjde k 
náprave, vlastníci majú možnosť 
nepočúvnika poučiť aj finančne. 
Záleží len na ich rozhodnutí. 

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

nie sú možné. 

Pred rokom sme si upravili a zateplili náš obytný dom. Pekne čistý a vymaľo-
vaný dlho nevydržal, na jednej stene sa už objavili sprejové čarbanice, ktoré 
sa nedajú prehliadnuť a ani jednoducho odstrániť. Dobré slovo je neúčinné, 
azda by pomohlo takého vandala poriadne prefackať a prinútiť ho zohyz-
dené steny vlastnoručne a na vlastné náklady dať do pôvodného stavu, aby 
vedel, čo je poriadna robota. Možno by si ju začal vážiť a nenivočil by prácu 
iných. Čo v tejto veci robí polícia a dá sa vôbec takýto arogantný flákač za 
svoj spáchaný skutok nejako potrestať?                          Irena (gmail.com)

Slon pred dvere nepatrí 
Asi pre mesiacom ste písali o panej, ktorá pred svojimi bytovými dvera-
mi často nachádza rozsypané smeti. V mojom prípade ide tiež o sme-
ti, ale z iného pohľadu. Bude to už rok, čo sme si kúpili pekný byt asi  
v trojročnej novostavbe. Problém je v tom, že niektorí si vykladajú domáci 
odpad na chodbu, pričom sa stáva, že niekedy tam zostane aj deň – dva 
a najmä v letných dňoch sa domom často šíri smrad. Stalo sa aj to, že  
z takto vyložených smetí vytiekla akási lepkavá hmota, na ktorú sadali 
muchy. Tiež mi prekáža, že niektorí majú na chodbách vyložene všako-
vaké skrinky. Jednu susedu som slušne upozornila, aby si smeti vyniesla. 
Skôr ako mi vulgárne vynadala, oznámila mne a celému domu, že pred 
svojimi dverami si môže postaviť aj slona, nielen igelitku so smeťami. 
Ako sa dá v takýchto prípadoch postupovať a nebyť pohnevaná so su-
sedmi?
  Irena (chello)

Lepšia hodinka na rozmýšľanie 
ako rok na banovanie. Takto 
preventívne sa snaží pôsobiť 
slovenské príslovie, čo však nie 
je zárukou správnosti rozhod-
nutia, najmä nie v prípadoch, 
ktoré smrdia odpadkami a za-
váňajú naštrbenými susedskými 
vzťahmi. 

Pýtate sa, ako postupovať a 
nebyť pohnevaná so susedmi, 
chcete mať nažraného vlka i 
kozu celú. Neviem, či ste pred 
oslovením susedky uvažovali 
hodinu alebo mesiac, reakcia 
vašej susedy však bola príznač-

našom poschodí či v dome sú 
neriešiteľnou vecou, s ktorou 
budeme žiť, kým nezmeníme 
bydlisko. Ale pozor, susedia 
na vás počkajú aj na novej ad-
rese! Pri pasívnom vyčkávaní  
a utešovaní sa, že pachy či iné 
problémy sa stratia ako nočná 
mora, budete trpieť vy aj ostat-
ní užívatelia bytov. Skôr, ako sa 
rozhodneme hľadať východiská 
a riešiť problém, treba vedieť, 
že susedov smrad sa vždy zdá 
väčší, ako ten vlastný. V pra-
vom i v prenesenom význame. 
V komunikačných priestoroch 

ná. Ľudia si neradi priznávajú 
chyby, ktoré v konečnom dô-
sledku nie vždy sú úmyslom. 
Často ide o zvyk prenesený 
z rodného domu na vidieku, 
kde sú na bývanie odlišné pod-
mienky ako v bytovom dome. 
Reakcia vašej mladej susedy 
však bola neprimeraná. Celý 
príbeh sa mohol odvíjať inak, 
konflikt nemusel vzniknúť a dl-
hodobo eskalovať, stačil chlad-
ný rozum a ústretovosť oboch 
strán. Podchvíľou si možno 
myslíme a sme presvedčení, 
že komplikované problémy na 

V predchádzajúcom vydaní sme hovo-
rili aj o nekalých praktikách spoločností, 
ktoré ponúkajú spotrebiteľom možnosť 
zúčastniť sa na predvádzacích akciách. 
Keďže cieľovou skupinou pokútnych 
predajcov sú najmä dôchodcovia, Slo-
venská obchodná inšpekcia upozor-
ňuje spotrebiteľov na nižšie uvedené 
spoločnosti. 

Na MERIT MEDIA group, a. s., prišlo 
14 podnetov zameraných na neumož-
nenie odstúpenia od zmluvy v zákon-
nom stanovenej lehote. V súvislosti so 
spoločnosťou RÉKA, s. r. o., eviduje SOI 
28 podnetov, taktiež zameraných na 
neumožnenie odstúpenia od zmluvy  
v zákonom stanovej lehote, ale aj na 
nekvalitné výrobky, nedodané návody 
a nekorektné správanie pri podpisova-
ní zmluvy. Pri SECOND TIME, s. r. o., bolo 
zaregistrovaných 52 podnetov. Týkali 
sa obchádzania zákona o podomovom  
a zásielkovom predaji, klamanie spotre-
biteľa (zaslané výrobky nezodpovedali 
kvalite predvádzaných), nedodania zá-
ručných listov, neprimeraného sprá-
vania pri podpisovaní kúpnej zmluvy  
a v neposlednom rade aj problémov  
s odstúpením od úverových zmlúv. Ako 
vyplýva zo zákona o spotrebiteľských 
úveroch a o iných úveroch a pôžičkách 
pre spotrebiteľov – zákon č. 129/2010 
Z. z. v platnom znení, spotrebiteľ má 
právo odstúpiť od zmluvy bez udania 
dôvodu do 14 kalendárnych dní. Uplat-
nením tohto práva zaniká od počiatku 
aj každá viazaná spotrebiteľská zmluva 
o kúpe tovaru alebo poskytnutí služby, 
a to aj v prípade ak tovar nevykazuje 
žiadne známky nedostatkov. SOI upo-
zorňuje spotrebiteľov, aby nepodpi-
sovali žiadne dodatočné vyhlásenia. 
Predávajúci sa snažia obísť zákon  
č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 
pri podomovom predaji tak, že zástup-
ca spoločnosti požiada spotrebiteľa  
o podpis dodatočného vyhlásenia, že si 
sám dohodol návštevu zástupcu firmy 
a pozval ho k sebe domov dohodnúť 
objednávky na prezentácii. Podpisom 
vyhlásenia kupujúci, ktorý si neuvedo-
muje dôsledky svojho konania, sa dob-
rovoľne vzdáva svojho práva na odstú-
penie od zmluvy bez udania dôvodu 
do 7 pracovných dní v zmysle zákona o 
ochrane spotrebiteľa pri podomovom 
predaji a zásielkovom predaji.                                                   

(Zdroj: www.soi.sk)

Na kupujúcich striehnu  
hyeny  

Pozornosť SOI  
predvádzacím akciám

prvé tri mesiace tohto roka už 
zaznamenala päťdesiat prípa-
dov, s 24-percentnou objas-
nenosťou. Napriek tomu záleží 
na vlastníkoch, aby si zákon-
nými prostriedkami a formami 
chránili majetok sami. Vami 
navrhovaný postih by bol azda 
účinný, ale vyvolal by mnohé 
problémy.
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 Krimipríbeh

Bol sám, začínala sa jar a chcel ľúbiť. Aj ona mala srdce voľné a plné 
očakávaní. Zrodení pre lásku. Chodili spolu do kina, navštevovali 
koncerty, ruka v ruke ich vídali všade tam, kde kypel mladý život.  

Pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

K R I M I

No mnohých mesiacoch 
šťastných chvíľ láska 

rástla a rástla, ako keby ne-
bolo žiadneho kulminačné-
ho bodu. A ten, ako dobre 
vieme, sprevádza všetku za-
ľúbenosť sveta bez rozdielu 
farby pleti, vierovyznania 
a dokonca aj pohlaví. Keď 
nebol s ňou, nevidel ju deň 
– dva, už cvrlikali mobily 
– kde si láska moja? Pýtal 
sa jej matky – kde je svetlo 
môjho života? Informoval 
sa u susedov ... a nevideli 
ste, kedy prišla domov? 
Taký malý odvar dobového 
Othela, ktorý svoje aktivity 
stupňoval s pribúdajúcim 
časom známosti. Začala byť 
nervózna, rozčuľovalo ju to, 
zhadzovalo dôstojnosť, veď 
nie som malé decko, aby si 
ma neustále mal pod dohľa-
dom. Nekontroluj každý môj 
krok, si ako môj tieň, mám 

predsa nárok stretnúť sa  
s priateľkami, porozprávať 
so známymi, z času na čas 
byť doma len tak sama alebo 
s rodičmi a so sestrou. Ak sa 
nezmeníš, nebude to dobré, 
vravievala prorocky, na čo 
nebolo treba extra priostriť 
pohľady do menej jagavej 
budúcnosti, pretože koktail 
lásky a žiarlivosti zvyčajne 
happy end neobľubuje. Po 
jednej rozprave na aktuál-
nu tému Dušan (28) akosi 
pozabudol, že rozhovor  
s Alou (21) síce neprebie-
hal v priam anjelskej zhode, 
zato sa uskutočnil pri viac-
násobnom drinku zúčast-
nených strán. Zábudlivosť 
sa v danom prípade podpí-
sala pod zákaz sadnúť si za 
volant akéhokoľvek auta na 
celé dva roky. Bol to však 
bojovník, ktorý sa len tak 
poľahky v boji s láskou ani 

Ľúbosť smolou naplnená  

V Bratislavskom kraji za prvé štyri mesiace roka 2013 zaznamenali policajné štatistiky 178 prípadov 
trestného činu Marenie výkonu úradného rozhodnutia (SR 969), na základe ktorého bolo trestne stí-
haných 144 osôb (v zmysle ustanovenia § 348 ods. 1 a 2 zákona - objasnenosť 92%). Tak vraví citova-
ný paragraf Trestného zákona v súvislosti s marením výkonu úradného rozhodnutia: Kto marí alebo 
podstatne sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci tým, že (...), vykonáva 
činnosť, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu o zákaze činnosti (...), 
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. 

s úradmi nevzdáva. Chcel ju 
postrašiť krátkym vzťaho-
vým dištancom. Nemusel. 
Presvedčil sa, že vo vzťahu 
dvoch, bez rozdielu farby 
pleti, vierovyznania a občas 
aj pohlaví stále platí, že muž 
mieni, žena mení. Tak to už 
vo svete, nielen dočasného 
súzvuku duší, býva.

Od priateľa, s ktorým po-
píjal v reštaurácií, sa dozve-
del, že jeho milá, ktorá nie 
je malé decko, aby ju stále 
kontroloval, sa ide vydávať. 
Opona. Koniec jednej lásky. 
Naštartoval svojho Nissana, 
aby po niekoľkých minú-
tach jazdy mohol policajtom 
zoširoka vykladať príbeh 
jednej etapy svojho života, 
naplnenej troškou čudnej 
lásky, kvapkami alkoholu  
a kopou prekliatej smoly. 

Je sám. Srdce voľné pre lás- 
ku a plné obáv zo zajtrajška.

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

 
Popis osoby: nedodaný
Na menovaného vydal Okresný 
súd Trenčín príkaz na zatknutie 
pre trestný čin nedovolenej výro-
by omamných a psychotropných 
látok, jedov alebo prekurzorov, 
ich držania alebo obchodovania 
s nimi.

 
 
 

  

Popis osoby: nedodaný 
Na menovaného vydal Okresný 
súd Partizánske príkaz na zatknu-
tie pre zločin znásilnenia v súbe-
hu s prečinom nebezpečného 
vyhrážania a v súbehu s preči-
nom ublíženia na zdraví. 

 
 

 
Popis osoby: jnedodaný . 
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava III príkaz na zatknu-
tie pre trestný čin podvodu. 
Menovaný je viacerými policajný-
mi útvarmi hľadaný aj pre rôznu 
ekonomickú činnosť.

Pavol 
Valuch
(57) 
z Bratislavy

Valentí
Brejčák
(40)
z Bratislavy

Juraj
Karvaj
(53)
z Bratislavy 

Jedna osoba –  
jeden doklad
Letné dovolenky sú na spadnu-
tie, a tak je potrebné myslieť aj na 
cestovné pasy, ktoré sú potreb-
né podľa výberu dovolenkovej 
destinácie. Teraz je vhodný čas 
neplatný alebo nový cestovný 
doklad vybaviť bez dlhých čaka-
ní a expresných príplatkov, ktoré 
môžu byť až trojnásobok základ-
ného správneho poplatku. Platí 
princíp jedna osoba – jeden 
cestovný doklad, teda každé 
dieťa musí mať vlastný doklad. 
Pripomíname, že pri vybavo-
vaní cestovných pasov majú 
rozvedení rodičia rovnoprávne 
postavenie. Obaja môžu žiadať 
o vydanie cestovného pasu za 
svoje dieťa mladšie ako 15 ro- 
kov alebo jeho vyhotovený ces-
tovný pas prevziať, prípadne 
vyjadriť súhlas s vydaním ces-
tovného pasu pre svoje dieťa 
staršie ako 15 rokov bez ohľadu 
na to, komu bolo dieťa na čas 
po rozvode zverené do osobnej 
starostlivosti. V prípade sporu 
rozhodne na návrh jedného  
z rodičov súd. Na Oddelení 
dokladov odboru poriadkovej 
polície OR PZ Bratislava V, Zápo-
rožská 8 sa dá o vydanie cestov-
ných pasov požiadať v čase od 
7,30 a to v pondelok do 15,00 
hod., v utorok a piatok do 12,00 
hod., v stredu do 17,30 hod. Vo 
štvrtok je nestránkový deň, od-
delenie vydáva iba expresne vy-
bavené cestovné doklady. 

 Polícia upozorňuje Z policajného bloku

Šiesti mladíci vo veku od 18 do 20 ro-
kov niekoľko mesiacov v rôznych čas-
tiach Petržalky kradli z áut pneumatiky 
s diskami, v jednom prípade uchmatli 
z auta panel z autorádia aj s kabelážou. 
Majiteľom motorových vozidiel spô-
sobili škodu za viac ako 5000 eur. Ivan, 
Erich, Peter, Henrich, Marek a Martin si 
vyslúžili policajné obvinenie. 

Lúpežník s igelitkou
Neznámy muž maskovaný šatkou si 
zo stávkovej kancelárie na Znievskej 
ulici odniesol asi dvesto eur, ktoré mu 
pod hrozbou zbrane zamestnankyňa 
v obave o svoj život vydala. Muž je asi 
175 cm vysoký, zdanlivého veku do 
30 rokov, na hlave mal bielu šiltovku,  
v ruke mal modro-žltú igelitovú tašku. 

Zlodeji kolies

... v období od 6. 5. do 21. 5. odcudzili v našom kraji  
44 motorových vozidiel z toho v Petržalke 9 (Belinské-
ho, Wolkrova 2x, Bzovícka, Gesayova, Vyšehradská, Mly-
narovičova, Budatínska, Černyševského)? Najžiadanej-
šie sú škodovky – ukradli ich pätnásť. Zmizol aj jeden 
autobus – strieborný Mercedes a jedno nákladné auto 
Citroen Berlingo.

 Viete, že...

... že ma musia chodci obchádzať? No a čo, koho to 
dnes už zaujíma?                                                    foto: jgr.

Na kupujúcich striehnu  
hyeny  

Pozornosť SOI  
predvádzacím akciám  Polícia upozorňuje Je dobré vedieť

Aj pri krátkodobom opus-
tení vozidla nezabudnite na 
jeho riadne zabezpečenie – 
uzamknite a zatvorte všetky 
okná vrátane strešného. Vo 
vozidle nenechávajte cennosti, 
kabelku, mobilný telefón, note-
book, fotoaparát, nezabudnite 
ani na doklady, zbraň, peniaze 
a ďalšie cenné veci, ktoré lákajú 
zlodejov. Predtým, ako vozidlo 
opustíte, neprekladajte veci do 
úložného priestoru. Vždy par-
kujte na osvetlených miestach 
či rušných uliciach a využívajte 
predovšetkým strážené parko-
viská. Ak napriek bezpečnost-
ným opatreniam nájdete svoje 
vozidlo vykradnuté, do auta 
nikdy nesadajte a ihneď volajte 
linku polície 158.

 Polícia upozorňuje Polícia upozorňuje
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 Megahviezda

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

GA Mesiarik, Technopol, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 5,
prízemie vedľa  Aperitiv baru, tel.: 0905 410 802

PZP už od 75,48 €
bonus vodičom z menšieho mesta

bonus za bezškodovosť až do výšky 50 %
 ∙ bonus za vernosť
 ∙ pripoistenia pre vodiča
 ∙ NONSTOP asistenčné služby
 ∙ partnerské autoservisy

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

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

 8.-9. 6. Krakov+Wieliczka doprava+ubytovanie+sprievodca 75 €
 22. 6. Kúpanie v Bük (Maďarsko) – 32 bazénov doprava 15 €
 29. 6. Zvoz na letecký deň v rakúskom Zeltwegu doprava 30 €
 29.-30.6. Praha + Karlštejn –  doprava+ubytovanie+sprievodca 75 €
 6. 7. Zábavný park pre deti a dinosaury pri Znojme  doprava  11 €

  nástup do autobusu na Hlavnej stanici a na Patrónke v Bratislave

Informácie o týchto a všetkých výletoch CA na rok 2013 nájdete 
na www.jednodenne-vylety.sk, alebo na tel. 0903 122 438, 0918 987 224



 
 Protidrogové 

fórum  
V DK Zrkadlový háj sa 
4. júna o 18. h uskutoční 
Protidrogové fórum 
na tému Poruchy príjmu 
potravy – mentálna 
anorexia a bulímia.

Psychiatrička MUDr. Jana 
Vránová sa už mnoho ro-
kov venuje, okrem iného, 
aj problematike porúch 
príjmu potravy, konkrétne 
mentálnej anorexii a bu-
límii. O bulímii sa v minu-
losti veľa popísalo, najmä 
v bulvárnej tlači, v súvislosti 
s princeznou Dianou. Aj 
fotogra� e a portréty cisá-
rovnej Sisi, manželky cisára 
Františka Jozefa, dávajú 
tušiť, že trpela anorexiou. 
Dnes paparazzi z bulvár-
nych časopisov striehnu na 
hviezdy šoubiznisu, ktoré v 
snahe predvádzať dokona-
lé postavy a udržať si krásu 
do vysokého veku týrajú 
svoje telá neprimeraným 
cvičením či extrémnym 
stravovaním. Takýto ideál 
prezentujú herečky Demi 
Moore, Keira Knightley, 
speváčka a módna návr-
hárka Victoria Beckham a 
mnohé modelky, napríklad 
v Čechách sa najnovšie k 
anorexii priznala Eliška Buč-
ková.

Čo sa skrýva za zjavom 
takýchto „éterických žien“?  
Je to potreba byť krásnou? 
Alebo sú aj iné príčiny, pre-
čo dievčatá a ženy riskujú 
zdravie (život) v úsilí naplniť 
svoje predstavy o ideálnej 
postave? Je za prejavmi 
porúch príjmu postavy vro-
dená dispozícia, alebo to 
súvisí s väčšou psychickou 
citlivosťou a zraniteľnosťou 
niektorých mladých diev-
čat? A čo muži, týka sa toto 
ochorenie aj ich? 

O tom všetkom, o prí-
znakoch porúch príjmu 
potravy, spôsobe liečby 
mentálnej anorexie a bulí-
mie, prevencii a udržiavaní 
si telesného aj duševné-
ho zdravia príde, opäť po 
rokoch, pohovoriť MUDr. 
Jana Vránová.

 (upr)

Najrýchlejšia pôžička 
cez internet

Peniaze môžete mať na účte ešte dnes.
Po –pia 8.00 – 17.00  0948 929 229

www.mikrouvery.sk
rýchlo, diskrétne, ešte dnes
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„Vo fi nále nás možno 
vďaka domácemu 

prostrediu a extraligovým 
skúsenostiam väčšiny tímu 
považovali za mierneho 
favorita. Ja si však myslím, 
že v zápasoch BK Petržal-
ka – Banská Bystrica v tejto 
kategórii favorit neexistuje. 
Potvrdili to všetky zápasy 
skončenej sezóny, fi nále ne-
vynímajúc. Čerešnička na 
torte teda chýbala. V závere 
sezóny mladým hráčkam 
troška došli sily, a preto sa 
im  nepodarilo vo fi nále zví-
ťaziť. Napriek tomu dievča-
tám ďakujem za bojovné 
výkony, v ten deň však bola 
Banská Bystrica lepšia. To 
sa v športe niekedy stáva. 

Zlomové sekundy nastali za 
stavu 50:54, keď sme nepre-
menili brejk a podkošový 
pokus. Následne rozhod-
covia korigovali pôvodné 
rozhodnutie v prospech 
Banskej Bystrice a úspešná 
trojka súpera sa ukázala ako 
rozhodujúca. Šance na zisk 
titulu v ďalšej sezóne sú stá-
le vysoké, keďže v tíme kon-
čia len tri dievčatá. Držte 
nám palce, veríme, že o rok 
sa budeme tešiť my,“ pove-
dala nám trénerka Beata 
Renertová. Zároveň nám 
prezradila, že juniorky BK 
Petržalka dostali pozvanie 
od izraelskej federácie na 
tri zápasy s reprezentáciou 
U 18 aj so spoločnými tré-

ningami od 16. do 23. júna. 
Takže sa tam chystajú vy-
cestovať. 

Začiatkom mája sa v Ban-
skej Bystrici hral fi nálový 
turnaj Final Four majstrov-
stiev Slovenska doraste-
neckej ligy kadetiek. Turnaj 
bol zorganizovaný na veľmi 
vysokej úrovni, čomu do-
pomohla aj skutočnosť, že 
súčasne s turnajom kadetiek 
prebiehal aj fi nálový turnaj 
juniorov. Kooperácia muž-
skej a ženskej zložky ban-
skobystrického basketbalu 
sa ukázala ako vydarená. Na 
turnaji kadetiek sa zúčastni-
li najlepšie štyri tímy po zá-
kladnej časti celoslovenskej 
súťaže. Dievčatá BK ŠKP 08 

Juniorky a kadetky zhodne strieborné
Záverečný turnaji Final Eight v kategórií DL junioriek je za nami. Majsterkami 
Slovenska sa stali mladé basketbalistky BK ŠKP 08 Banská Bystrica. Tie skončili 
po základnej časti na druhom mieste za BK Petržalka Bratislava, ktorý mal právo 
usporiadať záverečný turnaj na Domkárskej ulici

Š P O R T

Banská Bystrica, ako víťaz 
tejto dlhodobej časti (celú 
sezónu absolvovali bez pre-
hry, pozn. red.), sa postupne 
stretli s družstvami Tydam 
UPJŠ Košice (4. po základ-
nej časti), ŠBK Šamorín (2.) 
a BK Petržalka (3.). Vo fi nále 
narazili na seba BK Petržal-
ka a ŠBK 08 Banská Bystrica 
a po tuhom boji boli úspeš-
nejšie domáce hráčky, ktoré 
vyhrali o dva body.

BK Petržalka - ŠBK 08 
Banská Bystrica 65:67 
(31:33). Body: Miksádová 
29, Páleníková 13, Sedláková 
12 - Urbániová 18, Striešová 
17, Matejčíková a Líšková 
po 13.

(mv)

Víťazstvo na medziná-
rodnom turnaji 
„Žitnoostrovský pohár“
Pekný úspech na MT - Žitnoostrov-
ský pohár, ktorý sa konal v Dunaj-
skej Strede, dosiahli naši najmladší 
zápasníci z krúžku CVČ Gessayova  
v kategórii prípravky v hmotnosti 
30 kg: 2. miesto Michal Kovács a 
v kategórii mladšie žiačky v hmot-
nosti 39 kg: 2. miesto Perla Ber-
gerová. Na turnaji štartovalo 139 
pretekárov za účasti 19 družstiev 
zo Slovenska, Česka, Chorvátska, 
Maďarska a Slovinska.             (mch)

Rýchlejšie, vyššie, silnejšie
Myšlienkou olympizmu – Citius, Altius, Fortius – rýchlejšie, 
vyššie, silnejšie sa riadili všetky deti, ktoré sa zúčastnili na 
Olympijskom festivale nádejí. 

Podujatie odštartovalo päťýž-
dňový festival DNI PETR-

ŽALKY, ktorý vo svojom mno-
hožánrovom spektre ponúka 
športové, kultúrne, hudobné aj 
charitatívne podujatia. 

Podujatie splnilo svoj cieľ –
prehĺbiť a podporiť u detí vzťah 
k športu, ktoré sa na festival 
pripravovali celý rok. Počas 
štyroch dní predviedli svoje 
výkony v behu na 50 a  400 m, 
v hode loptičkou, v skoku do 
diaľky, vo vybíjanej na piesku, 
v plávaní a cyklistike. Podu-
jatie sponzorsky podporili 
Občianske združenie Zober 
loptu, nie drogy a Bratislavský 
samosprávny kraj.           (upr)

Hlavnú cenu, putovnú 
plaketu, navrhol mladý 

architekt Juraj Výboh. Recyk-
lácia sa dotkla aj tejto ceny, 
použilo sa na ňu 20 hokejok, 
ktoré už čo to zažili pod ru-
kami Zdena Cígera. Víťazom 
turnaja sa stala ZŠ Drieňova, 
na druhom mieste sa umiest-

nila ZŠ Gercenova a na tre-
ťom mieste ZŠ Vazovova.

Góly padali skoro ako na 
svetových majstrovstvách, 
Peter Rjapoš z Vazovovej a 
Dominik Jendek z Drieňovej 
sa stali najlepšími strelcami 
turnaja s 13 gólmi. OLO bran-
károm je Lukáš Chovan zo 

ZŠ Černyševského. Majstrov-
stvá ukončil exhibičný zápas, 
družstvo zverencov Zde-
na Cígera verzus výber 8 TOP 
hráčov zo zúčastnených škôl. 
A výsledok? 5:4 pre Olom-
piádu.  

Olompiáda je dlhodobý 
vzdelávaco-zábavný program 

Olompijský pozdrav do Helsínk  
Na Veľkých majstrovstvách v hokejbale sa nedávno zúčastnilo 81 detí 
z bratislavských základných škôl. Podujatie sa konalo pod záštitou Zdena 
Cígera, bývalého slovenského reprezentanta v ľadovom hokeji, trénera
hokejovej školy a člena Olompijského výboru.

pre žiakov bratislavských ma-
terských, základných a špe-
ciálnych škôl. Je nielen o se-
parovaní, súťažení, zábave, 
ale aj o vzdelávaní a výchove 
k novému životnému štýlu na-
stupujúcej generácie. Riadi sa 
myšlienkou – Každý účastník 
Olompiády je víťaz s olom-
pijským heslom Neseparuj sa 
– Separuj! Doteraz sa zaregis-
trovalo 10 555 účastníkov z 58 
Olompijských škôl. Olompiá-
da získala ocenenia Zlatý mra-
vec, 3. miesto Enviro Oskar 
a bola súčasťou získania oce-
nenia Slovak Gold.

(upr)
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Aj tu som Petržalčan

®

moderujú štefan skrúcaný
a lenka šoóšová


