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Vrátili sme sa do  šes-
ťdesiatych rokov!

Dvojtýždenník • Zadarmo

PETRŽALSKÉ NOVINY

foto PN

Dočasné parkovanie 
s pripomienkami
Petržalskí poslanci na júnovom zasad-
nutí schválili pripomienky k návrhu 
zmluvy medzi mestom a mestskými 
časťami o spolupráci pri realizovaní 
parkovacej politiky...

Aj tu som Petržalčan
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Lietať môžete 
aj v trenírkach
Konečne je tu leto, čas cestovania, 
návštev, dovoleniek. A, samozrejme, 
balenia kufrov.
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„Radšej by som chcela oblečenie do fi t-
ka,“ dala som jej náhradný tip. Neve-
rila vlastným ušiam. „Ty budeš chodiť 
cvičiť? No, konečne sa začneš starať 
viac o seba ako o druhých!“ Presne to 
som mala na mysli, keď som sa z veľ-
kou dávkou nervozity osmelila vstúpiť 
do moderných priestorov komple-
xu SKYBOX na Pajštúnskej ulici 27. 
O fi tnescentre FIT UP som si prečí-
tala v PN a nutkalo ma splniť si sen 
– začať žiť aktívne, zlepšiť si fyzickú 
kondíciu, jednoducho, dobiť si bater-
ky a dofúknuť dušu. 

Obava, že tam budem najstaršia 
a najnemožnejšia, bola zbytočná. 
Stratégiou FIT UP, je totiž zaujať nie-
len mladého človeka, ale aj ročníky v 
zrelšom veku či zdravotne znevýhod-

nených ľudí. A tak som sa zoznámi-
la so špičkovým zariadením značky 
Technogym, exkluzívnymi soláriami, 
spoznala som špičkových osobných 
trénerov a ocenila vyškolený perso-
nál, ktorý je k dispozícii vo FIT UP 
každý deň od 6. do 22.30 h.

A teraz to najlepšie. Vo FIT UP 
si teraz môže každý záujem-
ca užívať členstvo a jeho vý-
hody do konca augusta úplne 
ZADARMO!

Naozaj sa na toto leto teším! Na 
dovolenke strávenej kúsok od nášho 
paneláka budem zadarmo relaxovať 
a objavovať, čo dokáže moje telo. Ta-
káto ponuka sa neodmieta a svedčí 

o skvelom prístupe ku klientovi, kto-
rého vo FIT UP rešpektujú ako jedi-
nečnú osobnosť, vyžadujúcu si osobi-
tý prístup. A už dnes som sa rozhodla, 
že po lete využijem aj možnosť stať sa 
členom tejto jedinečnej spoločnos-
ti. Ten má len za 18,99 eura mesač-
ne k dispozícii priestrannú Fitness 
a Crossfi tup zónu. Uvidím, ako mi to 
pôjde, pretože ďalšou métou bude pre 
mňa pozícia VIP člena, ktorý môže 
neobmedzene využívať Garpivit Bar 
s chutnými vitamínovými nápoj-
mi s L-karnitínom, soláriá, cvičenie 
v Crossfi tup zóne pod dohľadom pro-
fesionálneho trénera či prístup do Sky 
zóny. „Vipka“ stojí po lete 29,99 eura 
na mesiac. A to už stojí za to!

Anabela Blanská

Keď mi dcéra ponúkla ako darček k mojim blížiacim sa narodeninám zájazd do 
Turecka, rázne som odmietla. Predstavila som si hŕbu ľudí okolo preplnených 
stolov, ako do prasknutia využívajú svoj ultra inclusive. 

V Petržalke a zadarmo!
Poďte s nami na dovolenku do FIT UP

Najbližšie vyjdú 
Petržalské noviny 

ako dvojčíslo 
23. augusta

Svet rečou čísiel
Všetci hľadáme v živote svoj pevný 
bod. Ak sme zneistení, hľadáme 
pomoc...

strana 11

Pečniansky les ako 
obeť zločinu?
Zdá sa, že kauza Pečniansky les v Pe-
tržalke bude mať, ak sa potvrdia 
niektoré nové skutočnosti ako dôka-
zy, aj inú dohru. Reč je o známej zá-
mene 24 ha lesa v Petržalke za les tej 
istej rozlohy v Šiatorskej Bukovinke...
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V júni privítali v Stredisku sociálnych služieb Petržalka vzácnu 
návštevu z Nemecka. Hostí sprevádzala Mgr. Mária Kovaľová, PhD, 
ktorá sa venuje problematike poskytovania a kvality sociálnych 
služieb na Slovensku. 

Samospráva rieši 
problém s použi-
tými injekčnými 
striekačkami

AWO je organizá-
cia združuj-

úca verejných poskytovateľov 
sociálnych služieb v 16 nemec-
kých spolkových krajinách. 
Zabezpečuje a sprostredkúva 
starostlivosť o rodinu, mla-

dých, seniorov, migrantov a 
ľudí so sociálnym, pracovným 
a psychickým problémom. 
Služby poskytujú v domo-
voch opatrovateľskej starost-
livosti pre seniorov, denných 
servisných centrách, detských 

Hostia si pozreli zariadenia 
opatrovateľskej služby a za-
riadenie núdzového bývania 
na Vavilovovej ul. a zariade-
nie opatrovateľskej služby na 
Mlynarovičovej. 

Návšteva bola veľkým prí-
nosom pre Stredisko sociál-
nych služieb, pretože získa-
lo nové kontakty a dohodlo 
sa na spolupráci s jedným 
zo zariadení Mníchovského 
spoločenstva poskytovateľov 
sociálnych služieb AWO-
Dorf Hasenbergl St. Reálna 
súčinnosť by mala predsta-
vovať najmä výmenné pra-
covné pobyty, ktoré umožnia 
pracovníkom lepšie si v praxi 
osvojiť nové pracovné postu-
py v oblasti opatrovania, spo-
znať nové technické postupy 
a tiež nové možnosti a me-
tódy aktivizácie a integrácie 
klientov do spoločnosti. 

Návštevníkom z Nemecka 
sa v našom stredisku veľmi 
páčilo, a to nielen vďaka prí-
jemnej atmosfére, ale uzna-
nie vyslovili aj vybaveniu 
zariadenia a jeho čistoty. Po-
chutili si na aj malom občer-
stvení, najmä na domácich 
koláčikoch upečených podľa 
receptov starých mám, pote-
šili ich darčeky vlastnoručne 
vyrobené obyvateľmi zaria-
denia opatrovateľskej služby. 

  (upr)

v Stredisku sociálnych služieb

a mládežníckych centrách. 
Prevádzkujú aj poradenské 
centrá a školy pre personál, 
ktorý sa stará o seniorov. Len 
Mníchovské spoločenstvo 
poskytovateľov má 196 zaria-
dení a 2 800 pracovníkov.

V prvom polroku si o účelovú dotáciu z rozpočtu mestskej časti 
Petržalka požiadalo 56 subjektov a ich fi nančné nároky dvojnásobne 
prekročili výšku prostriedkov vyčlenených v rozpočte na tento rok. 
Petržalská samospráva prerozdelila medzi žiadateľov už viac ako 
60-tisíc eur.   

Účelové dotácie by mali 
predovšetkým slúžiť na 

podporu všeobecne prospeš-
ných alebo verejnoprospeš-
ných služieb alebo účelov s tr-
valejšou hodnotou, a to v ob-
lasti miestneho športu, kultú-
ry, výchovy, životného pros-
tredia, historických hodnôt, 
v sociálnej, zdravotnej alebo 
humanitárnej oblasti. „Pri 
rozdeľovaní účelových dotácií 
sme v tomto roku prihliadali 
predovšetkým na to, boli pe-
niaze využité na pravidelnú 

a systematickú prácu s mla-
dou generáciou. Dotácie sme-
rovali do projektov zamera-
ných na rozvoj osobnosti detí 
a mládeže a zmysluplné trá-
venie ich voľného času,“ pove-
dal starosta Vladimír Bajan. 

Na rozdiel od minulého 
roku, keď mestská časť pod-
porila projekty zamerané na 
starostlivosť o seniorov, ľudí 
bez domova a projekty na 
podporu sociálne slabých 
obyvateľov, požiadalo v tomto 
kalendárnom roku o dotácie 

nym postihnutím PPSC IM-
PULZ a tritisíc eur na terén-
nu sociálnu prácu a klubové 
aktivity pre deti a mládež zo 
sociálne znevýhodneného 
prostredia v Kopčanoch OZ 
Ulita. Ďalšie prostriedky zís-
kali napríklad OZ Kaspian 
na zabezpečenie sociálnych 
služieb pre deti a mládež, OZ 
Pomoc ohrozeným deťom na 
starostlivosť o obete domáce-
ho násilia, OZ Živa na rozbeh 
chránenej dielne a kaviar-
ne, OZ Domov pre každého 
na nákup posteľnej bielizne 
a čistiacich prostriedkov do 
útulku pre ľudí bez domova. 

Žiadatelia môžu mestskú 
časť o dotáciu požiadať ešte 
do 30. septembra. Všetky in-
formácie, tlačivo žiadosti ako 
aj príslušné VZN, nájdu záu-
jemcovia na webovej stránke 
mestskej časti v rubrike do-
tácie. 

(tod)

Petržalka podporuje detské 
a mládežnícke aktivity

viac organizácií zameraných 
na prácu s deťmi a mládežou. 
Najviac fi nancií dostali FC 
Petržalka 1898 a MŠK Iskra 
Petržalka na rozvoj pohy-
bových a športových aktivít 
a na činnosť dorasteneckých 
oddielov. Dotácie na rozvoj 
a podporu basketbalu vo výš-
ke osemtisíc eur si podelili 
dva petržalské športové klu-
by. Štyritisíc eur prispela mes-
tská časť na obnovu zhorenej 
sviečkárskej dielne Združeniu 
na pomoc ľuďom s mentál-

Petržalská samospráva 
si uvedomuje, že napriek 
znižujúcemu sa počtu 
drogovo závislých, ako 
potvrdzujú aj štatistiky, je 
výskyt použitých injekč-
ných striekačiek stále 
vážnou hrozbou. 

Najmarkantnejšie sa problém 
prejavuje na detských ihris-
kách, v parkoch pri lavičkách 
a pod. Ohrození sú všetci oby-
vatelia, predovšetkým však
deti, ktoré si neuvedomujú, 
aké riziko im pri dotyku s po-
užitou injekčnou striekačkou 
môže hroziť. 

Aby mestská časť Petržalka 
zefektívnila úsilie pri odstra-
ňovaní striekačiek, hľadá stále 
nové možnosti, ako situáciu 
s čistotou v Petržalke zlep-
šovať. Preto využila možnosť 
Rady vlády SR pre prevenciu 
kriminality na Ministerstve 
vnútra SR a vypracovala pro-
jekt Bezpečnosť obyvateľov a 
parky bez drog a ihiel, vďaka 
čomu sa jej podarilo získať 
grant vo výške šesťtisíc eur. 
Získané � nančné prostriedky 
Petržalka použije na vyško-
lenie pracovníkov na bez-
pečný zber odpadu, ale pre-
dovšetkým na zabezpečenie 
technického vybavenia – ako 
sú pevné gumené rukavice, 
prenosné nádoby na zber 
pohodených ihiel i väčšie ná-
doby na uskladnenie infekč-
ného odpadu. Časť získaných 
� nancií mestská časť využije 
aj na nemenej dôležitú infor-
movanosť obyvateľov o sú-
vislostiach tejto problematiky, 
predovšetkým sa zameria na 
osvetu u detí prostredníc-
tvom školských besiedok, na 
ktorých sa dozvedia nielen 
o možných rizikách, ale aj 
o tom, čo robiť a kam zavolať, 
ak takúto striekačku nájdu. 

V tomto „boji“ môžu pomô-
cť aj obyvatelia, tým, že nahlá-
sia lokality výskytu použitých 
ihiel. Obrátiť sa môžu na ze-
lenú linku Miestneho podniku 
Verejnoprospešných služieb 
Petržalka 02/ 63 820 158. 

 (tod)

V júni privítali v Stredisku sociálnych služieb Petržalka vzácnu 
v Stredisku sociálnych služieb
Návšteva
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Splňte si svoj sen o bývaní v dome kúsok od Bratislavy
Túžite po útulnom domčeku so záhradou blízko Bratislavy? Neďaleko hlavného mesta 
v pokojnom prostredí Podunajskej nížiny sa nachádza projekt Rozárium Kvetoslavov. 

Práve tam nájdete svoje bývanie snov za výbornú cenu.

Útulné bývanie za skvelú cenu
V Rozáriu Kvetoslavov si môžete splniť svoj sen  
o vlastnom dome ešte ako mladá rodina. Majite-
ľom útulného domčeka aj s pozemkom sa môžete 
stať už od 126 000 eur, čo je približne cena dvoj- 
alebo trojizbového bytu v novostavbe v Bratislave. 
Ponúkané pozemky pritom vôbec nie sú malé – 
rozloha voľných sa pohybuje od približne 750 m2 
po 1200 m2, čo je dosť miesta pre komfort aj súkro-
mie. Už v súčasnosti je v okolí pozemkov vybudo-
vaná a skolaudovaná cesta, všetky inžinierske siete 
a pouličné osvetlenie. Nemožno sa teda čudovať, 
že ide o jeden z najúspešnejších realitných projek-
tov v okolí Bratislavy. Z celkových 83 pozemkov je 
v súčasnosti voľných už len posledných 10, takže 
netreba dlho čakať. 

Rodinná atmosféra zaujala  
aj známe osobnosti
Rozárium neuniklo ani pozornosti manželov Mi-
riam Šmahel Kalisovej a Martina Šmahela. Miriam 

netajila nadšenie zo zaujímavého projektu. „Nie 
je tajomstvom, že s manželom sa obzeráme po 
vlastnom útulnom domčeku mimo zhonu Bra-
tislavy. Rozárium nám obom učarovalo, páčil sa 
nám pokoj a rodinná atmosféra. Už počas pre-
hliadky sme stretli veľa milých ľudí, hlavne mladé 
rodiny, ako sme my“, povedala známa televízna 
moderátorka.

Mnoho služieb a možností na oddych
Pokojné prostredie Rozária však v žiadnom prípa-
de neznamená, že budete odrezaní od sveta. Bra-
tislava je vzdialená len 15 kilometrov s výborným 
cestným napojením. Z Kvetoslavova premávajú 
pravidelné autobusové spoje a pohodlné vlaky 
RegioJet, cesta do hlavného mesta tak vyjde pri-
bližne na pol hodiny.

Zároveň sa môžete tešiť na celú škálu dostup-
ných služieb. V potravinách v rámci susedstva vy-
bavíte všetky drobné nákupy, na skok od domu 

budete mať tiež kvetinárstvo, domáce potreby  
a útulnú kaviareň a cukráreň. V Kvetoslavove je aj 
škôlka, základná škola, pekáreň, pošta, ale aj park 
s preliezačkami pre deti. Fanúšikovia aktívneho 
oddychu ocenia neďaleký golf klub a množstvo 
cyklotrás v okolí.

Všetko vybavíte ľavou zadnou
Stať sa obyvateľom Rozária je pritom veľmi ľahké, 
vôbec sa nemusíte obávať behania po bankách  
a stavebných firmách. Pri kúpe pozemku totiž mož-
no okamžite dohodnúť aj stavbu domu na kľúč  
s partnerskou spoločnosťou projektu za zvýhodne-
nú cenu. Stavebnú firmu si pokojne môžete vybrať 
aj sami, alebo sa pustiť do stavby svojpomocne. 
K dispozícií je tiež skúsený hypotekárny poradca, 
ktorý vám pomôže bezplatne vybaviť najlepšie 
podmienky na splácanie nového domova. Ponuku 
služieb dopĺňajú ešte interiérový a záhradný archi-
tekt, ktorí vám za výhodných podmienok pomôžu 
dotiahnuť záverečné detaily bývania.

Viac informácií o projekte a možnostiach kúpy nájdete na stránke www.rozariumkvetoslavov.sk. 
Prehliadku si môžete dohodnúť na telefónnom čísle +421 910 600 600.
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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 

 OPRAVA SPOTREBIČOV - 
Rýchlo. Tel.: 0903 212 227

 OPRAVA CHLADNIČIEK - 
Tel.: 0905 616 431

 MAĽBY - Tel.: 0915 462 513

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

 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri 
ZŠ Holíčska 50 prijme do pra-
covného pomeru kuchárku.  
Informácie: 0907/101084

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

Objednávky Katka:
 tel.: 0905 156 765

 NECHTOVÝ DESIGN

Klasická manikúra  12 €
Zdobenie ZDARMA

  PEDIKÚRA

Základná pedikúra 11 €

  KOZMETIKA

N O V I N K A !
3D mihalnice 50 €

Depilácia celých nôh 14 €

Svadobné líčenie
 od 15 do 18 €

  KONTAKTY

Kaderníctvo
Katka: 0905 156765
Janka: 0903 191885

Pedikúra 
Objednávky PO - PI
Jana: 0903 191 885

Nechtový design 
Katarína: 0905 421 813

Kozmetika
Ľubka: 0907 556 758

I N Z E R C I A / S P O L O Č N O S Ť

 

Jednoducho a rýchlo 

0940 886 866

PÔŽIČKA
PRE ZAMESTNANÝCH 

AJ DÔCHODCOV

 DO 3000 EUR 

+ DARČEK

Automobilky čoraz častejšie 
zaraďujú do svojho port-

fólia tzv. ľudové automobily 
– vysoká úžitková hodnota za 
prijateľnú cenu. Výrobca so 
znakom okrídleného šípu tiež 
reaguje na požiadavku zákaz-
níkov o takýto druh automobi-
lu. Ako sa mu to podarilo?

Známy názov
Rapid sa v histórii Škody 

nevyskytuje prvýkrát, je to už 

tretie oživenie názvu. Posled-
ný Rapid si mnohí z vás určite 
pamätajú ako kupé predáva-
né v 80. rokoch v štátoch vý-
chodného bloku. Nový Rapid 
sa radí medzi Fabiu a Octaviu 
a nie je priamym pokračova-
teľom kupé, ale snaží sa byť 
rodinným autom na všestran-
né využitie.

Pre koho je vlastne
Rapid je dobre poskladané 

auto s dobre odstupňovanou 
prevodovkou a príjemným 

riadením. V nás zanechal 
dojem dobrého spoločníka, 
ktorý si nájde široké spektrum 
užívateľov. Vieme si predstaviť 
mladú rodinu s deťmi, ktorá 
potrebuje prevážať kopu vecí 
na chalupu, alebo cestuje za 
rodičmi mimo mesto, rovna-
ko aj ako � remné auto pre 
obchodných zástupcov. Ur-
čite však zamrzí vyššia cena, 
s ktorou by mal výrobca určite 
niečo urobiť a potom môže 
Rapid hrdo nasledovať úspech 
Octavie I.

Vážení čitatelia, pri-
pravili sme pre vás 
sériu testov rôznych 
značiek a modelov áut. 
V komentároch k nim 
nebudeme popisovať 
to, čo si môžete prečítať 
v iných testoch – ako 
sú rozmery, technické 
parametre a podobne 
– skôr sa zameriame na 
naše skúsenosti, na to, 
čo sa nám páčilo a  čo 
nie, čo nám za volan-
tom prekážalo a čo nás 
naopak potešilo.

Škoda Rapid 1.2 TSI

Je čas vyriešiť si
zdravotné problémy

Voľnejšie letné dni poskytujú viacej času na starostlivosť o svoje zdravie. 
Pomocou biorezonančného skenera DIACOM dokážeme zistiť príčiny 

zdravotných problémov, odhaliť parazity a skryté zápaly. Za pomoci 
kvalitnej prírodnej medicíny Starlife tieto problémy vieme účinne riešiť. 

Bezbolestné odborné vyšetrenie v cene 15 eur je vhodné aj pre deti. 
Pomôžte sebe a svojim blízkym.

   Nové technológie priniesli nové možnosti.
 Info: 0910 939 512

www.komhelp.meu.zoznam.sk

Test

- pružný motor
- ohromný kufor 550 l
- spotreba
- priestranný interiér

HODNOTENIE
- cena
- pedále posunuté mierne
   doprava
- tvrdé plasty v interiéri

Bližšie informácie o testovaní si prečítajte na 
www.petrzalskenoviny.sk                                                  

auto zapožičala spoločnost IMPA Bratislava a.s., testoval: Boris Mesiarik

Petržalský koridor

Šesť občianskych združení a iniciatív sformulovalo v polovici 
júna Spoločnú výzvu k problematike „petržalského koridoru“, 

v ktorej de� nujú šesť bodov, ktoré sú podľa ich názoru nevyhnut-
né pre dopravné a urbanistické riešenie tohto územia. Tieto požia-
davky adresujú nielen k zadaniu pripravovanej urbanistickej súťaže 
na toto územie, ale aj spracovateľom dokumentov - dopravného 
generelu Bratislavy a pripravovaných zmien územného plánu.

Prvým bodom je požiadavka na vytvorenie severo-južného 
pásu zelene – petržalského Central parku. Druhá sa viaže na vytvo-
renie cyklotrás v tomto území, a to nezávislých od chodníkov pre 
peších. Tretia smeruje k redukcii komunikácii oproti pôvodne plá-
novanej štvorprúdovke - komunikácie by mali byť dimenzované 
len na obsluhu územia. Navrhujú úplne vypustenie cesty v úseku 
Romanova - Pajštúnska. Odôvodňujú to dostatočnou obslužnos-
ťou územia z priľahlých už existujúcich komunikácií a tiež nutnos-
ťou nechať prerušenie Jantárovej tak, ako to je dnes. Obávajú sa, 
že v prípade jej dobudovania by stiahla tranzitnú dopravu. Štvrtá 
požiadavka je, aby v križovaniach budúcej trasy Nosného systému 
MHD a existujúcej železničnej trate boli vytvorené prestupné uzly 
- dôležité pre budúcu integrovanú dopravu využívajúcu pre po-
treby MHD aj existujúce železnice. V piatej požiadavke protestujú 
proti tomu, aby bola z verejných zdrojov vybudovaná v priestore 
dnešnej Artmedie estakáda. Argumentujú tým, že by slúžila naj-
mä developerom okolitých území a požadujú tieto zdroje využiť 
na verejný prospech. Posledná sa vzťahuje k rešpektovaniu zá-
verov Posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorá už 
spracovaná bola.                                                     ( kug)
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Poslanca mestskej časti 
Petržalka Tomáša Fabora v 
miestnom zastupiteľstve 
nahradila Gabriela Bela-
nová (nezávislá). Fabor sa 
10. júna t.r. vzdal mandátu 
a podľa zákona nastupuje 
za poslanca miestneho za-
stupiteľstva ten náhradník, 
ktorý v príslušnom voleb-
nom obvode získal najväč-
ší počet hlasov, ale nebol 
zvolený za poslanca. Na 
uvoľnený mandát podľa 
výsledkov volieb nastupu-
je novinárka a spisovateľka 
(šéfredaktorka Petržalských 
novín) Gabriela Belanová, 
ktorá na júnovom rokovaní 
zastupiteľstva zložila posla-
necký sľub.  

Starosta si navr-
hol zníženie platu
Najväčšia bratislavská mest-
ská časť hospodárila s pre-
bytkom viac ako 700-tisíc 
eur. Vyplýva to zo závereč-
ného účtu za rok 2012, ktorý 
poslanci schválili na júno-
vom rokovaní. Petržalská 
samospráva v dobre nasta-
venom systéme šetrenia po-
kračuje aj v súčasnosti. Šetriť 
sa zaviazala aj v Memorande 
o spolupráci medzi vládou 
SR a ZMOS o uplatňovaní 
rozpočtovej politiky so za-
meraním na zabezpečenie 
� nančnej stability verej-
ného sektora na rok 2013. 
O šetrení svedčí aj krok pe-
tržalského starostu, ktorý 
poslancom predložil návrh 
na zníženie svojho platu, tí 
jeho návrh  schválili. 

(red)

Tomáša Fabora 
nahradila
Gabriela Belanová

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

nutie, v najbližšom období 
ju čaká verejné obstaráva-
nie na dodávateľa stavby, 
s ktorou plánuje začať v 
septembri. Financovať ju 
bude z úveru, ktorý schválili 
poslanci na mimoriadnom 
rokovaní v máji, zo zisku z 
predaja akcií Dexia Banky v 
roku 2011 a z prostriedkov 
bratislavskej župy. 

V petržalskej plavárni, 
ktorá bude dostupná pre 
viac ako 9-tisíc rodín do 12 
minút pešou chôdzou, bude 
k dispozícii plavecký päťdrá-
hový bazén s predpoklada-
nou okamžitou kapacitou 
približne 62 návštevníkov, 
zážitkový bazén s atrakciami 
s okamžitou kapacitou asi 49 
návštevníkov, detský bazén 

s atrakciami pre približne 
12 detí a whirlpool pre relax 
v horúcej vode s kapacitou 5 
ľudí. Denne by sa tam mohlo 
vystriedať v priemere zhru-
ba 640 návštevníkov. Chýbať 
nebude zázemie – saunový 
svet, soláriá, masér či občer-
stvenie. Realizácia plavárne 
predpokladá aj vybudovanie 
36 parkovacích miest. 

Petržalská samospráva sa 
v súvislosti s výstavbou pla-
várne zaoberala aj petíciami, 
keď jedna bola proti a dve 
za jej výstavbu. Petržalský 
starosta prijal aj niektorých 
členov petičného výboru 
a na tomto stretnutí si vy-
svetlili niektoré trecie plo-
chy a nejasnosti. 

(tod)

Mestská časť Petržalka 
založila obchodnú spoločnosť
Spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom 
Športové zariadenia Petržalky schválili poslanci na poslednom 
rokovaní miestneho zastupiteľstva. 

Spoločnosť vznikla v sú-
vislosti so zámerom pe-

tržalskej samosprávy posta-
viť komunálnu plaváreň, ako 
aj za účelom správy a efek-
tívneho využívania špor-
tovísk a športových plôch 
v mestskej časti. Ide o ďalší 
konkrétny krok samosprávy 
pri realizácii plavárne, ktorý 
predpokladá vstup Bratislav-
ského samosprávneho kraja 
ako partnera celého projek-
tu. Župní poslanci tento zá-
mer vstúpiť do spoločnosti 
schválili na svojom posled-
nom zastupiteľstve v júni. 

V súvislosti s realizáciou 
výstavby plavárne má Petr-
žalka zhotovenú projektovú 
dokumentáciu, má podanú 
žiadosť o územné rozhod-

Petržalskí poslanci na 
rokovaní miestneho 
zastupiteľstva odsúhlasili 
pomenovanie Námestie 
republiky pre verejné 
priestranstvo ležiace me-
dzi ulicami Tupolevova a 
Jiráskova a Chorvátskym 
ramenom. Tento názov 
musia ešte schváliť mest-
skí poslanci. 

Napriek tomu, že priestran-
stvo je označované ako Ná-
mestie Povstania českého 
ľudu, nejde o o� ciálne po-
menovanie, názov sa nena-
chádza v zozname ulíc a ve-
rejných priestranstiev v Bra-
tislave. Názov Námestie re-
publiky predložil petržalský 
poslanec Miloš Černák, čo 
podľa neho zodpovedá his-
torickej udalosti a zároveň 
na území Bratislavy nie je 
priestor s takýmto názvom. 

K názvu námestia sa 
vyjadrovali aj obyvatelia 
potom, ako názvoslovná 
komisia zložená z poslan-
cov stanovila tri návrhy: 
Námestie mládeže, Ná-
mestie republiky a Ná-
mestie svornosti. Petržal-
čania mohli hlasovať  na 
webovej stránke mestskej 
časti ako aj prostredníc-
tvom facebooku. Zároveň 
využili možnosť navrhnúť 
vlastné pomenovanie, me-
dzi ktorými sa objavili Má-
jové námestie, Petržalské 
námestie, Námestie slo-
body či Námestie športu. 
Zo všetkých navrhovaných 
pomenovaní najviac hlasov 
získalo to, ktoré navrhol po-
slanec Černák.

(tod)  

O názve námestia
rozhodnú
mestskí poslanci

0948 / 24 99 23
pro� credituver@gmail.com
pro� credituver.webnode.sk

PÔŽIČKA 
pre ľudí s príjmom

jomná spolupráca medzi 
mestom a mestskými čas-
ťami, ktorá plne rešpektuje 
špecifi ká každej mestskej 
časti.  Mesto vo svojich ma-
teriáloch, ktorými sa v júni 
zaoberali petržalskí poslan-
ci, už zapracovalo niekto-
ré pripomienky - bodom 
nezhôd bolo napríklad aj 
zabezpečovanie fi nančných 
tokov, ktoré sa po vzájom-
ných rokovaniach s mestom 
presunulo na mestské časti. 
Napriek tomu má petržal-
ské zastupiteľstvo k materiá-
lom ešte výhrady a medzi 
najzávažnejšie pripomienky 
radí pomer prerozdeľova-
nia výnosov medzi mestom 
a mestskými časťami, ktorý 
je rovnaký pre všetky mest-
ské časti, čo opäť nerešpek-
tuje špecifi ká jednotlivých 
mestských častí.

Mestská časť  Petržalka 
vo svojich pripomienkach 
stanovuje aj to, aby na je-
den byt boli vydané maxi-

málne dve rezidentské par-
kovacie karty (mesto počet 
nelimituje), aby parkovacia 
karta mala platnosť jeden 
rok (mesto nestanovilo 
platnosť parkovacej karty), 
aby držitelia preukazu ZŤP 
parkovali na vyhradených 
miestach (mesto navrhu-
je parkovanie hocikde), 
aby boli výrazne odlíšení 
rezidenti od ostatných. V 
mestskom materiáli je ďa-
lej určená výška zľavy pre 
rezidenta mimo zóny s tr-
valým pobytom pre všetky 
mestské časti rovnaká, a to 
vo výške 50%. V stanovisku 
mestskej časti bola navrh-
nutá zmena, aby si mestské 
časti zľavu určovali indivi-
duálne, to však petržalskí 
poslanci odmietli.

(tod)

Dočasné parkovanie 
s pripomienkami
Petržalskí poslanci na 

júnovom zasadnutí 
schválili súhlasné stanovis-
ko k návrh Štatútu hlavné-
ho mesta a pripomienky k 
návrhu zmluvy medzi mes-
tom a mestskými časťami 
o spolupráci pri realizácii 
parkovacej politiky v hlav-
nom meste. Zmena štatútu 
bola potrebná pre vytvo-
renie legislatívneho rámcu 
rámca na prenesenie časti 
pôsobnosti hlavného mesta 
na mestské časti. Súhlasné 
stanovisko dali poslanci aj k 
návrhu VZN hlavného mes-
ta o dočasnom  parkovaní, 
obe stanoviská však obsa-
hujú pripomienky, ktoré 
petržalská samospráva defi -
nuje ako dôležité a závažné. 
Riešením statickej dopravy 
sa Petržalka zaoberá veľmi 
intenzívne už dva roky a 
má spracovanú koncepciu 
parkovania. Predpokladom 
na vznik fungujúcej parko-
vacej politiky je však vzá-

málne dve rezidentské par-
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Daniel Hevier: Vianočná pošta

Ž I V O T N É  P R O S T R E D I E

Napriek dobrej kvalite vody nezaradil Úrad 
verejného zdravotníctva SR jazero Veľký Draž-
diak do zoznamu vodných plôch určených na 
kúpanie. Dôvodom sú drôty vysokého napä-
tia. Kúpať sa tam teda môžete len na vlastnú 
zodpovednosť. A že zodpovednosť pri vode 

nie sú len prázdne slová, o tom svedčia aj prvé 
obete tohtoročnej kúpacej sezóny. Nielen o bez-

pečnosti jazera sme sa rozprávali s tým najpovola-
nejším, predsedom potápačského klubu OCTOPUS 

– Bratislava Tomášom Ráczom,  
      ktorý sa o čistotu petržalského jazera stará dlhé roky.

Tento rok ste pred letnou sezó-
nou nečistili jazero Draždiak, 
ako to bolo po iné roky. Čo to 
znamená pre Petržalčanov, 
ktorí sa v ňom budú kúpať? 
Je vôbec bezpečné, keď netuší-
me, čo sa skrýva na dne? 

Pôvodný plán bol tento 
rok vyčistiť Veľký Draždiak 
a Chorvátske rameno. Nie je 
vždy ľahké presvedčiť kompe-
tentných úradníkov o prospeš-
nosti našich predstáv. Na pe-
tržalskom miestnom úrade to 
nebol nijaký problém. Dokon-
ca sme sa zhodli aj v presnej 
lokalite čistenia. Žiaľ, z dôvo-
du obmedzených finančných 
prostriedkov nebolo možné 
tento rok uskutočniť aj čiste-
nie Draždiaka. Predpokladám, 
že v budúcnosti sa to zlepší a 
nájdu sa peniaze na pokrytie 
našich výdavkov za použitie 
drahej potápačskej techniky, 
ktorá sa pri takomto pracov-
nom potápaní značne ničí. 
Pretože Draždiak sa po minulé 
roky pravidelne čistil, môže-
me konštatovať, že množstvo 
znečistenia na dne jazera je  
v uspokojivom množstve. Sa-
mozrejme, optimálne by bolo, 
ak by sa tam nenachádzala  
žiadna nečistota, veď aj na 
jednej sklenej črepine sa môže 
zraniť veľa kúpajúcich. Napriek 
tomu, že Draždiak nie je vyčis-
tený, preskúmali sme ho a ne-
našli sme vo vode taký odpad, 
ktorý by priamo ohrozoval kú-
pajúcich. To však neznamená, 
že si kúpajúci nemusia dávať 

pozor. Paradoxne sa to týka 
malých hĺbok, kam dočiahnu a 
môžu sa o odpad poraniť.

Po prvý raz ste tento rok čistili 
Chorvátske rameno a vytiah-
li z neho množstvo nebezpeč-
ného kovového odpadu. Čo je 
podľa vás potrebnejšie  - čistiť 
rameno alebo jazero?

Samozrejme tým, že sa  
v Chorvátskom ramene 
nekúpe, tak odpad by nemal 
byť nebezpečný. Je to však re-
latívne, pretože už som videl 
z mostov skákať do vody deti. 
Práve pod mostmi je nebezpeč-
ného odpadu najviac. Zatiaľ sa 
našťastie nič nestalo, ale ak sa 
tak stane, bude neskoro robiť 
opatrenia. Voda Chorvátskeho 
ramena odpad  neschová. Je 
tam malá hĺbka, a tak všetko 
vidieť dlhé roky. Potrebnejšie 
bolo preto čistiť rameno.

Staráte sa aj o Kuchajdu.  
V čom je iná oproti Draždia-
ku?

Každá voda má svoje špecifi-
ká, každá je iná. Preto aj taktika 
čistenia musí na to prihliadať. 
Draždiak znamená pre potá-
pačov vyšší komfort, pretože 
je priezračnejší. Dno je štrkové 
a voda sa tak nekalí. Kuchajdu 
čistia len tí skúsenejší a musia 
byť pripevnení o bóje. To pre-
to, aby ich bolo možné v prípa-
de potreby lokalizovať.

Čo priviedlo k potápaniu vás? 
A čo k nemu láka iných?

Pred vodou mám rešpekt 
       a vstupujem do nej ako priateľ

Od detského veku mám 
vzťah k prírode a hlavne k vo- 
de. Už ako 4-ročný som na 
Starom moste nad Dunajom 
vyhlásil, že budem potápačom, 
a tak sa aj stalo. Moja potápač-
ská kariéra je rozmanitá a nie 
je možné opísať ju niekoľkými 
vetami. Žiaľ, nová doba pri-
niesla rôzne „módne trendy“ 
aj v potápaní. Potápačmi sa 
za niekoľko dní stávajú ľudia, 
ktorých potápanie ani nebaví 
a potápačský certifikát po-
trebujú len počas dovolenky 
v zahraničí alebo na liečenie 
svojich komplexov. Sú však aj 
výnimky, čo ma vždy poteší.

Cítili ste sa niekedy ako pát-
rač po dávno stratených  po-
kladoch?

Každé potápanie je pre mňa 
euforické. Zažívam pri ňom 
možno podobné pocity ako 
pátrač pri nájdení skutočného 
pokladu. „Môj poklad“ nemusí 
mať hodnotu zlata, a predsa 
ho tak vnímam. Zažiť 
to môže však len ten, 
kto sa celkom zžije 
s vodou  a vstu-
puje do nej ako 
priateľ.

Aký bol váš naj-
nezabudnuteľ-
nejší zážitok z po-
tápania?

Najkrajšie potápač-
ské zážitky som zažil v 
našich sladkých vodách, kto-

ré väčšina z nás, aj potápačov, 
podceňuje. Vrcholnými zážit-
kami sú pre mňa krátke ob-
dobia, keď sa ramená mútne-
ho Dunaja na pár dní vyčistia 
a  môžem sledovať podvodný 
život, ktorý je takmer počas  
celého roku skrytý.

A na aký by ste najradšej za-
budli? 

Žiaľ, sú to zážitky spojené 
s dohľadávaním utopených.  
Aj práve preto, čím som starší, 
tým som pri potápaní opatr-
nejší a pred vodou mám reš- 
pekt. Spomínam si však aj na 
čisto ľudský negatívny zážitok, 
keď som jednej rodine robil 
dvojmesačný individuálny po-
tápačský kurz a po ňom som 
dohodnutú odmenu nedostal. 

Podľa kalendára aj počasia 
sa konečne začalo leto. Ktoré 

miesta by ste odporučili nad-
šencom potápania?  

U nás sú to Senecké jaze-
rá a v zahraničí jednoznačne 
Červené more v Egypte. Treba 
sa však poponáhľať. Situácia 
je každým rokom horšia. U 
nás sú to právne problémy a 
špinavá voda. V zahraničí je 
to nadmerný turizmus, ktorý 
postupne likviduje život pod 
vodou.

OZ OCTOPUS patrí medzi 
najstaršie potápačské kluby 
na Slovensku. Jeho začiatky 
datujeme do 60. rokoch. Ve-
nuje sa takmer všetkým po-
tápačským špecializáciám. 
V poslednom čase však svoju 
činnosť zameriava na ochra-
nu vody. 

Michaela Dobríková
foto: M. Podlesný
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Neverte na decembrové reklamné slogany obchodníkov 
so všetkým, že letná dovolenka 
sa začína u nich. Bohapustý klam. 
Vo všeobecnosti je predsa známe, 
že dovolenka sa začína 
medzi štyrmi našimi, 
u solventnejších 
aj viac, stenami. 

Osobné doklady: Nemaľuj-
me čierny scenár a radšej si 
do bloku poznačme všet-
ky dokumenty, písomnosti 
a veci, ktoré by sme podľa do-
volenkového cieľa, dopravy 
a ubytovania, mali mať pred 
odchodom z domu so sebou: 
platný občiansky preukaz 
a platný cestovný pas s platný-
mi vízami (ak sa to vyžaduje).

Zachovávajte zákonom sta-
novený odstup od vozidla 
jazdiaceho pred vami, buďte 
pripútaný. Žiadajte to aj od 
spolucestujúcich, ako vodič 
ste za nich zodpovedný. Z 
palubnej dosky a zo skla od-
stráňte všetko, čo vám pre-
káža vo výhľade. Nefajčite, 
nejedzte, využívajte bez-
pečnostné prestávky. Deti 

Po zemi aj vzduchom: 
V prípade, ak vodič nie je ma-
jiteľom auta, polícia môže v 
niektorých krajinách vyžado-
vať overené vyhlásenie maji-
teľa vozidla (v úradnom jazy-
ku krajiny alebo v angličtine). 
Do auta si sadajte v dobrej 
fyzickej i duševnej kondícii. 
V poriadku po technickej 
stránke by malo byť aj auto. 

Neverte na decembrové reklamné slogany obchodníkov 
so všetkým, že letná dovolenka 

Letný bedeker
patria na zadné sedadlá do 
autosedačky, pripútajte ich 
bezpečnostnými pásmi.

Ak je vaša cesta na dovo-
lenku spojená s leteckým pre-
sunom, overte si u prepravcu 
alebo iným spôsobom bez-
pečnostné obmedzenia tý-
kajúce sa batožiny. Ide najmä 
o zoznam zakázaných pred-
metov, ktoré cestujúci nesmú 
mať pri sebe alebo v príručnej 
batožine. Každý druh prepra-
vy si vyžaduje nielen príslušné 
doklady, ale aj bezpečnostné 
obmedzenia.
Čo môžete potrebovať: plat-
ný vodičský preukaz (medzi-
národný mimo EÚ), doklad 
o registrácií vozidla/čipová 
karta vydaná k veľkému TP, 
havarijné poistenie, resp. pri-
poistenie vozidla, zelená kar-
ta, letenky, cestovné lístky na 
vlak, autobus, GPS, autoatlas, 
rozpis trasy, tester na alkohol 
(Francúzsko – povinná vý-
bava), hotovosť na diaľničné 
známky a poplatky v prísluš-
nej mene, európsky záznam o 
dopravnej nehode.

(jgr)
foto: archív

... pred vycestovaním sa opla-
tí zistiť si na internete údaje o 
bezpečnostnej situácii v cie-
ľovej krajine, resp. v krajinách 
tranzitu.
... nie všetky štáty EÚ sú člen-
skými štátmi schengenského 
priestoru a nie všetky v tomto 
priestore sú asociované v EÚ. Z 
hľadiska pohybu tovaru môže 
ísť o rozdielne predpisy. Overte 
si podrobnosti! 
... dovolenka je čas na oddych, 
ale prázdne obydlia sú víta-
nou zmenou aj pre bytových 
zlodejov. O opatreniach pred 
opustením bytu sa hovorí a 
píše stále. Zamyslite sa, či vám 
stojí za to ignorovať dobre mie-
nené rady. Nehovorte o tom a 
neoznamujte celému svetu, 
že idete na dovolenku. Jeden 
nikdy nevie, kto okrem tajných 
spoza oceánu vás ešte sleduje. 
Utárané sociálne siete sú zdro-
jom bohatých informácií, ktoré 
vás môžu ožobráčiť skôr, ako 
vypijete svoj prvý drink na bre-
hu mora.       (jgr)

Pamätaj, dovolenkár 
slovenský, že...     
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Ako hľadať strateného psa
(v dedine zásadne rozhlasom) 

Vzala som ho na cha-
tu a tam ho zrejme 

zlákalo množstvo nových 
vôní a vnemov. Neodolal, 
podliezol bránku a vybral 
sa na špacírku ospalou de-
dinskou ulicou. Tá ulica sa 
však končí poriadne drs-
nou hlavnou cestou. Autá 
sa po nej ponáhľajú na diaľ-
nicu. Môjho malého psí-
ka by pod kolesom ani ne-
zacítili. Víkend sa skončil 
a okamžitá pátracia akcia 
po dedine bola neúspešná. 
Nešťastná, s pocitom vi-
ny a strachu som sa vrátila 
domov na sídlisko.

Nevzdala som to a vy-
zbrojená dobrými radami 
skúsenejších, som v  pát-
raní pokračovala ďalšou 
fázou. Keďže môj pes je, 
ako zákon káže, riadne za-
čipovaný, volala som svo-
jej, teda vlastne jeho, vete-
rinárke. Tá si podľa mena 
majiteľa otvorila zložku 
psa a poznačila tam, že 

je stratený. Ak by ho teda 
našiel niekto zodpovedný 
a vzal k veterinárke, mám 
vyhraté. Pre istotu som 
však zavolala aj do útulku 
najbližšie k miestu, kde sa 
stratil. Tam mi jasne pove-
dali - vaše meno nám ne-
pomôže, napíšte nám do 
SMS, aký psík sa vám stra-
til, pošlite aj fotku, možno 
budete mať šťastie. Neza-
budla som ani na sociálne 

siete a veterinárka mi pora-
dila skúsiť to cez Komoru 
veterinárnych lekárov. Tam 
mi povedali, že špeciálne 
maily o stratených psoch 
veterinárom neposielajú, 
ale môžem si na ich stránke 
dať uverejniť aspoň odkaz, 
aký psík sa mi stratil, kedy 
a kde. A ešte mi veterinárka 
povedala, aby som pre isto-
tu skontrolovala aj inzertné 
stránky, kde ponúkajú psí-

Stratil sa mi pes. Mala som ho len vyše mesiaca a už sa mi 
stratil. Malá sučka yorkshirského teriéra. Nie také to pre-
kŕmené chlpaté čudo s mašličkou na hlave, čo na každé-
ho hystericky vrieska. Mladý hravý psík, slušne vychovaný,  
radosť pozrieť i pohladiť.  

V minulom čísle PN sme uverejnili článok 
externého autora PN Miroslava Košírera Bo-
hom zabudnuté deti. Čitatelia nás upozor-
nili na niekoľko faktografických chýb, ktoré 
sa vyskytli v texte. Redakcia sa za ne úprim-
ne ospravedlňuje. Spoliehala sa, tak ako je 
v praxi bežné, že autor článku má všetky 
informácie overené, vrátane mien ľudí,  
o ktorých píše. 

Uvádzame teda na správnu mieru: pán 
Ján Gréger (nie Gregor, ako bolo uvedené) 
bol podľa slov Marty Benešovej,  rod. Tyko-
vej učiteľom  a nie riaditeľom na ZDŠ Lysen-
kova (neskôr bol riaditeľom na ZDŠ na Jaz-
mínovej (Jánošíkovej), ktorá sa presťahovala 
na terajšiu Lachovu ul.

Ing. Stanislav Horínek nám napísal: - 
Objekt školy, v ktorom sa nachádzala ZDŠ 
Makarenkova a SVŠ Makarenkova (terajšia 
Einsteinova) bola stále Makarenkova. Ne-
skôr, v roku 1964, ostala budova školy len 
pre SVŠ a nás zo ZDŠ (bol som žiakom šies-
tej triedy) premiestnili na ZDŠ Lysenkova (tá 
sa neskôr premenovala na Záporožskú. Zdá 
sa mi, že ako škola už nefunguje. Čiže tu ide  
o omyl, že žiaci z Makarenkovej sa presťaho-
vali na Lysenkovu.
Záverom autor cituje organizátorov – „nul-
tý ročník sa nám podaril...“ Nultý ročník však 
bol už vlani asi o takomto čase. Neviem, či 
organizátori zámerne tieto údaje zahmlie-
vajú, pretože tam minulý rok neboli.

Čitateľom  PN aj dotknutým osobám sa ešte 
raz ospravedlňujeme.

Redakcia PN

Oprava     
kov na predaj. To bolo veľ-
mi nepríjemné hľadanie.

Čo ma hnevalo, že som 
tú malú nestihla dať steri-
lizovať. Ak ju teraz nájde 
nejaký ziskuchtivec, uro-
bí si z môjho psíka stroj-
ček na peniaze. A keď už 
mu žiadne šteniatka ne-
dá, pohodí ju niekde v le-
se. Rýchle auto, množi-
teľ, zúrivý dedinský pes  
v zlej nálade – je toľko 
možností, ako sa môže-
te báť o strateného psíka. 
A ešte môžete dúfať – že 
sa to dobre skončí a on 
sa vráti, alebo ho prinesie 
statočný nálezca. 

Priniesol. Zo všetkých 
vyhľadávacích technológií 
sa ako najúčinnejší ukázal 
dedinský rozhlas. Na hlá-
senie o stratenom yorkshi-
rovi naozaj zareagoval 
poctivý nálezca a doniesol 
ho k mojej rodine, ktorá 
v dedinke našťastie trva-
lo býva. Psík bol vykúpa-
ný, najedený a evidentne v 
dobrej nálade. Koniec ako 
v rozprávke, však? Vďaka 
tomu mladému chlapcovi 
mám o jednu smutnú skú-
senosť v živote menej. A 
o jednu dobrú viac. A pe-
lech v našom byte má opäť 
svojho majiteľa. Všetko je 
ako má byť, a to je skvelý 
pocit. Fakt rozprávkový.

Michaela Dobríková
foto: autorka

Poznámka

Nepotrebné predmety 
zväčša poznášali do 

pivníc a iných spoločných 
priestorov. Keď v piatok ráno 
miestny podnik VPS pristavil 
na Wolkrovu ulicu kontajner, 
vyzeralo to, akoby v tom 
okamihu ktosi odštartoval 
preteky: dvere sa pootvárali 
a v priebehu pár hodín ľudia 
prechádzajúci nimi s plnými 
rukami kontajner takmer za-
plnili. Zásluhu na tom mali 
predovšetkým obyvatelia 
dvoch vchodov – zbavili sa 
rároh, ktoré aj desať rokov 
odkladali s tým, že sa raz ešte 
možno zídu...

Netrvalo dlho, pri kontaj-

neri zastavila červená do-
dávka. Jej osádka začala se-
parovať – čo bolo z kovu, to 
do nej nahádzala. Postupne 
sa takto vystriedalo viacero 
áut, pričom si z kopy každý 
zobral, čo sa mu hodilo. Len 
vďaka tomu nenarástla do 
obludných rozmerov.

V nedeľu sa zdalo, že sa do 
kontajnera nezmestí už ani 
špendlík. Ľudia začali skrine, 
taniere, dosky, matrace a iné 
ukladať na vedľajší trávnik. 
Je zle, pomyslela som si. Bola 
som presvedčená, že čo je 
mimo zbernej nádoby, to 
tam aj ostane. Taká je prax 
v OLO, prečo by to malo 

byť inde iné, predpokladala 
som. 

V pondelok som – a nie 
sama! – utrpela (žeby kul-
túrny?) šok. Keď som sa 
krátko pred obedom vrátila 
z centra mesta domov, kon-
tajner na parkovisku nebol. 
A zmizlo aj všetko, čo ležalo 
pri ňom. Pretierala som si 
oči, či ma zrak neklame. Bol 
v poriadku. A tak sa chcem 
za všetkých nás, ktorým zá-
leží na prostredí, kde žijeme, 
poďakovať tým, ktorí našu 
poriadkumilovnosť pocho-
pili, a zobrali aj to, čo zobrať 
nemuseli.

Alena Kopřivová

Už pár týždňov pred pristavením veľkokapacitného kontajnera na našu 
ulicu sa obyvatelia domu začali pripravovať na jarné upratovanie.  

Za Petržalku si z rúk primá-
tora prevzali ocenenie 

Jadranka Marič – úspešná 
paralympička v plávaní, Erik 
Herceg a Martin Mizera – 
majstri SR v halovej lukostreľ-
be, súrodenci Patrik a Silvia 
Budovci – víťazi domácich a 
medzinárodných tanečných 
súťaží v štandardných tancoch a latinskoamerických tancoch, všetci 
zo ZŠ Dudova 2 a Mária Vojteková, žiačka ZŠ Černyševského 8 Bratisla-
va, za úspešnú reprezentáciu  v pasovačke.

(upr)

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa koncom júla 
uskutočnilo slávnostné stretnutie primátora Milana Ftáč-
nika s talentovanými mladými ľuďmi, ktorí v oblastiach 
kultúra a umenie, šport, prírodné vedy, technické a spo-
ločenské vedy, profesia a jazyky úspešne reprezentovali 
hlavné mesto SR Bratislava. 

Reprezentovali Petržalku aj mesto 
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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

®

Vyštartujete kedy chcete, zastavíte kedy chcete. Jednoducho nezávislosť. Neodolateľná ultra last minute ponuka na posledné kusy modelu 
ŠKODA Octavia Combi za najvýhodnejšie ceny. Ideálne na rodinnú dovolenku. A navyše s možnosťami financovania ultra all inclusive  
na tretinky alebo all inclusive na polovice.
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.

SIMPLY CLEVER

Nechajte sa aj 
Vy inšpirovať

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

Tip na rodi
nnú dovolenk

u

IMPA Be Happy

IMPA 210x130 be happy.indd   1 9.7.2013   15:41

ARIOS – personálne služby
Váš partner v oblasti  

personalisti ky

ROZUMIEME VÁM
www.arios.sk

- brigádnici
- personálny leasing
- nábor a výber zamestnancov
- spracovanie miezd
- komplexné poradenstvo v oblasti  ľudských zdrojov
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A čo sused?

N Á Z O R Y / S TA N O V I S K Á

Ja som letel v bermudách, 
mám sa teda na čo tešiť. Hoci 
zatiaľ neviem na čo konkrétne. 
Ak by som sa vznášal povedz-
me v balóne, splní sa mi neja-
ké želanie. Vidieť vo sne lietad-
lo, to je vraj dobré znamenie. 
Možno si to lietadlo mali v du-
chu vykúzliť aj tí dovolenkári, 
čo naň nedávno celé hodiny 
čakali na bratislavskom letis-
ku. Premrhali nádej, že všetko 
dopadne celkom inak.

Konečne je tu teda leto, čas 
cestovania, návštev, dovole-
niek. A, samozrejme, balenia 
kufrov. Ale, predstavte si, v 
snári také balenie kufrov ne-
znamená skoro nič. Iba akúsi 
drobnú zmenu. Pamätníci ur-
čite potvrdia, že balenie kuf-
rov, to kedysi bola veľmi dô-
ležitá vec. Spomínam si ako 
som sa niekedy v polovici se-
demdesiatych rokov minulé-

V tej chvíli ma premklo stra-
šidelné poznanie, že po ce-

lý ten čas som neletel na žiad-
nom stroji, ale len tak celkom 
naľahko a nezodpovedne, iba 
trochu pritom mávajúc rukami. 
Samozrejme bez krídel. Hrôza. 

Možno sa to už stalo aj vám 
a pretože ste si celú vec ne-
vedeli vysvetliť, radšej ste na 
všetko zabudli. Ale to je, podľa 
mňa, veľká chyba. Ja som zalo-
vil v snári a boli by ste prekva-
pení, čo všetko tam uvádzajú. 
Venujme sa však tomuto kon-
krétnemu prípadu. V tom vý-
klade snov píšu: Ak letíte po-
vedzme len v trenírkach, ale 
bez krídel, znamená to šťastie 
a radosť. Naopak, ak krídla 
máte, prináša to smútok. Chu-
dáci, naši anjeli strážni, okrem 
toho, že sa zvyčajne nalietajú 
ako blázni, sú naveky odsúdení 
na smútok.

ho storočia chystal na desať-
dňovú návštevu vtedajšieho 
Sovietskeho zväzu. Po varova-
nich kamošov som si do kufra 
pribalil aj tri pivá dvanástky a 
štangľu kvalitnej salámy. Col-
níci sa vypytovali načo mi to 
je, keď v ZSSR je všetkého do-
statok, ja som to však uhral na 
individuálnu spotrebu navyše, 
pretože som pažravý.

Podaktorí sa mi vtedy otvo-
rene smiali. Ale len do chví-
le, kým nezistili, že tamojšie 
pivo má celé štyri stupne (!) a 
chuť hotelových jedál je dob-
ré občas prekryť kúskom na-
ozajstnej salámy. Za vtedy ne-
horázne peniaze sa odo mňa 
pokúšali získať aspoň hlt, ale-
bo koliesko, lenže ja som hrdo 
odolal.

Pamätný z môjho pohľadu 
bol koncom tých pekných se-
demdesiatych rokov aj jed-

Lietať môžete aj v trenírkach 
Najskôr som preletel ponad našou dedinou, potom nad susednou. Pozorne som sle-
doval, čo sa deje podo mnou.  Zrazu tu bol okraj Bratislavy, potom jej stred, 
a ako som sa  už-už blížil k domu mojej bývalej svokry a jej troch synov, 
čo sa už teraz hádajú o majetok na dedenie, úplne spotený a úplne 
dezorientovaný som sa zobudil! 

nodňový výlet loďou zvanou 
raketa do Budapešti. Prirodze-
ne, pozháňali sme aj nejaké fo-
rintíky navyše povoleného li-
mitu, aby sme v tom veľkom 
meste nevyzerali ako úplní 
chudáci. Žena, svokra a ma-
ma, nemajúc pri sebe nič ne-
dovolené, sa vyplašene blížili k 
miestu – ako sa pekne hovori-
lo – colného odbavenia, zatiaľ, 
čo ja som tam s úsmevom stál 
už v predstihu, nepriznané fo-
rintíky len tak zastrčené vo 
vrecku nohavíc. A potom na 
celú trojicu ešte dobre dlho ča-
kal, pretože ich prehliadku by 
som nazval jediným slovom – 
kompletka.

V Budapešti spomínané dá-
my potom nakúpili každá po 
vrecúšku mletej červenej pap-
riky, pretože práve papriky a 

toaletného papiera bol zho-
dou okolností na našom inak 
solídnom trhu nedostatok. Ak 
si dobre spomínam, tú papriku 
ukryli niekde v podprsenkách. 
Našťastie večer už colníci ne-
boli takí bdelí ako ráno. Ťažko 
by totiž tie baby vysvetľovali, 
že ju majú na vlastnú spotre-
bu, lebo sú pažravé.

Aj vám zo srdca tohto leta 
prajem veľa podobných dovo-
lenkových zážitkov, plných ne-
falšovaného napätia a násled-
nej radosti. Ale radšej o ničom 
nesnívajte, mohlo by sa to to-
tiž splniť, a vás by od radosti 
možno aj porazilo. Ja sa chys-
tám aspoň na pár dní navštíviť 
jednu načisto nedovolenkovú 
destináciu, o ktorej sa mi ob-
čas aj sníva. Petržalku.

Oskar Král

pri pohľade na tanier nepotre-
bujete kalendár, aby ste zistili, 
aký deň práve je. Ale, úprimne 
povedané, uvedený repertoár 
by sa nepáčil ani mne.

Potom sa ma tá klebetnica 
priamo spýtala, ako varím ja. 
Popravde som vymenoval asi 
desať jedál, ktoré väčšinou na-
háňam na sporáku. Ťažko po-
vedať, či ju odpoveď uspoko-
jila, ale po tom, čo sa rýchlo 
vyparila, som si položil osudo-
vú otázku. Nechcelo by to mo-
je kuchárske umenie predsa 
len drobnú zmenu? Sám sebe 
som odpovedal, že áno.

Doteraz som totiž varil tak-
povediac bez medzinárod-
nej fantázie, vlastne čo miest-
ny obchod dal. Maximálne tak 
čosi vylepšené parmezánom, 
či limetkou namiesto obyčaj-
ného citróna. Mimochodom, 
v dedine som tuším jediný, čo 
pije dvanástku pivo (objedná-
vajú ho len pre mňa), ostatní sa 

Nedávno išla okolo istá 
vzdialenejšia suseda a len 

tak spoza plota mi oznámila, 
že sa zastaví na kus reči. Inými 
slovami – trochu si poklebetiť. 
Nemám nič proti nečakaným 
návštevám, klebetenie však nie 
je moja obľúbená disciplína. 
Zakrátko to zistila aj ona, a tak 
aspoň jemne zarýpla do svojej 
susedy. Tá vraj v nedeľu celé 
roky na obed nerobí nič iné len 
zajaca alebo pečené kura. Pod-
ľa mňa to má aj svoju výhodu, 

nadájajú desinou, aj tá je vraj 
drahá. No čo už. V telke som si 
pozorne pozrel zopár progra-
mov o varení a veselo vyrazil 
za novými zážitkami. 

Potvory mora som vylú-
čil už v prvom kole, ale s ver-
vou som sa pustil do zháňania 
rukoly, bazalky, rozmarínu, 
medvedieho cesnaku, šafranu, 
saturejky, anízu, badiánu, do-
konca aj ďumbiera, mozarel-
ly, gorgonzoly, čedaru, goudy. 
Škoda, že nemám lepší pre-
hľad o ingredienciách v Porto-
riku alebo na Novom Zélande. 
To by bolo ono. Chýbať však 
určite nesmela ani panenská 
sviečková, mäsiarka má fraje-
ra na bitúnku, a extra panen-
ský olivový olej. Všimli ste si, 
že Slováci radi stupňujú prí-
davne mená – dobrý, lepší, 
najlepší – a Taliani zasa olivo-
vé oleje? Obyčajný, panenský, 
extra panenský. Aj ten tretí sa 
mi podarilo zohnať.

Var tak, ako ti huba narástla! 
Ale poďme rovno k veci. 

Podľa príslušných receptov 
niektoré časti jedál vraj treba 
na záver zapiecť v rúre. Mo-
ja mama vždy piekla v trúbe 
a pretože som to po nej zde-
dil, žiadnu rúru nemám, mô-
žem ju zohnať akurát tak na 
miestnom šrotovisku. Tej-
to časti kulinárskej exhíbicie 
som sa teda jednoducho vy-
hol. Je pravda, príprava mi 
trvala zhruba päťkrát dlhšie 
ako v telke, ale výsledok stál 
za to. Panenka na tom extra 
oleji jemne prepečená, špeci-
álne upravené zemiaky, šalát 
z rukoly, kadejaké lístočky ako 
ozdoby, všetko ani nebudem 
spomínať – skrátka dobroty á 
la Michelin. Akurát tá porcia 
sa mi zdala, nielen vzhľadom 
na vynaložené fi nancie, viac 
ako detská.

Môj pes, zvyknutý na to, že 
okrem bežnej porcie sa z môj-
ho obeda či večere vždy nie-

čo ujde aj jemu, sa začudo-
vane pozeral – teraz nič! Ja 
som však bol vrchovato spo-
kojný. Dokonca som chcel 
zavesiť nad dvere tri hviez-
dičky ako v špicovom hoteli. 
Len tri preto, lebo riad po se-
be som musel upratať aj umyť. 
Od úmyslu s hviezdičkami ma 
však odradil fakt, že po skve-
lom obede mi už podvečer 
v bruchu výrazne začala vyhrá-
vať celá cigánska kapela. A tak 
som ju musel upokojiť dvoma 
dlhými klobásami s horčicou 
a chlebom. To však nič neme-
ní na tom, že občasné odbo-
čenie v gastronómii je na pro-
spech veci. V bežnom živote 
sa však budem aj naďalej držať 
imperatívu z titulku. 

Čo dodať na záver? Ak si 
niekde na exotickej dovolen-
ke objednáte miestnu špecia-
litu, vypýtajte si zároveň aj 
zoznam ingrediencií. Pre prí-
pad, že by sa vás na to v miest-
nej nemocnici pýtali. Ale inak, 
dobrú chuť!

Oskar Král
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 Myslím, že používa z každé-
ho niečo. Čísla vyjadrujú kvan-
titu, ale aj kvalitu, nesú v sebe 
energiu a určitú symboliku. Ľu-
dia boli vždy zvedaví, aký osud 
ich čaká a veštili pomocou da-
rov prírody, kameňov, piesku, 
používali sa runy, kocky aj kar-
ty. Mám skúsenosti s Itingom, 
starou čínskou Knihou pre-
mien, ktorá podľa 64 veršov 
popisuje všetky udalosti, ktoré 
človeka v živote môžu stretnúť. 

Takže aj poézia... Môže člo-
vek „svoje“ čísla ovplyvniť?

 Človek si prináša na svet 
svoje čísla narodením a od ro-
dičov preberá karmu svojho ro-
du. Tieto vibrácie sa zmeniť ne-
dajú, ale človek sa musí naučiť 
žiť s nimi v súlade. Každé čís-
lo má pozitíva aj negatíva, zá-
leží na človeku, ktorej stránke 
dá prednosť. Čiže osud máme 
každý vo svojich v rukách.
 
Postavenie planét pri naro-
dení vraj určuje náš indivi-
duálny charakter, budúc-
nosť. Mnoho ľudí verí, že sa 
ich život vyvíja práve pre toto 
postavenie planét pri naro-
dení. Ako sa na to pozerajú 
numerológovia?

 Postavenie planét v čase 
nášho narodenia aj vibrácie dá-
tumu narodenia nám oznamu-
jú, čo sa má odohrať v našom 
živote, ale či sa tak stane, ne-
môže predpovedať nikto, le-
bo život je v neustálom pohy-
be. Každý človek je jedinečný 
originál a má vlastnú cestu, po 

Možno pomocou čísiel spo-
znať pravdu o svete, o sebe? 

Som vďačná, že numeroló-
gia mi priniesla vedomosti o 
sebe, ľuďoch aj o svete. Mno-
hému som sa s ňou naučila. 
Skúsenosti sú mojím učiteľom 
a dedičstvom služba. Snažím 
sa ľuďom ukázať, aký by mohol 
byť život skvelý, ak by videli vo 
všetkom krásu a snažili sa byť 
ľudskejší. Rovnaké číslo mena 
má aj jedna z mojich priateliek, 
s ktorou si dobre rozumiem.
 
Kde sa vlastne tá tajomná reč 
čísiel vzala?

 Numerológia vytyčuje osud 
ľudstva už od 6. stor. pred na-
ším letopočtom, od dôb Pytha-
gora, astronóma, astrológa a 
filozofa, ktorý je považovaný 
za prvého numerológa. Našla 
uplatnenie v každej historic-
kej epoche a v každom meta-
fyzickom učení. Z numerológie 
v podstate vychádza aj dávne 
umenie vykladania tarotových 
kariet a rané numerologic-
ké koncepty položili základ na 
štúdium štrukturálnej matema-
tiky. To bol predpoklad na me-
ranie pohybu hviezd. Ten pod-
ľa astrológov určuje náš osud a 
danosti. Z hľadiska numerólo-
gie existuje 9 rôznych osudo-
vých ciest, 9 typov osobností, 
ktoré majú 9 rôznych spôsobov 
správania. 

Matematiku ste už spomenu-
li – má numerológia bližšie  
k nej, alebo k delfskej veštiar-
ni – teda mystike? 

ktorej musí kráčať sám. Úče-
lom života je stať sa lepším člo-
vekom, učiť sa prekonávať pre-
kážky, poznať veci dobré aj zlé. 
V prírode musí byť zachova-
ná rovnováha, keď nám osud 
niečo dopraje, iné nám vezme. 
Horoskop aj numerológia by 
nám mali iba pomôcť ukázať 
smer, ktorým sa máme vybrať, 
aby sme na ceste nezablúdili. 
Kedy a prečo ste sa vy začali 
zaoberať číslami?

 Knihy boli a sú moji najlepší 
priatelia. Vždy ma zaujímali ta-
jomstvá vesmíru a života, osud 
ľudstva. Kedysi dávno som číta-
la v novinách rozhovor na tému 
numerológia a zaujal ma. Kúpi-
la som si prvú knihu s touto te-
matikou a kupujem ich dodnes. 
Z každej sa dozviem a naučím 
niečo nové. Všetko si musím 
vyskúšať na vlastnej koži. Prvé 
výpočty som urobila sebe a ro-
dine a bola som prekvapená vý-
sledkami, dostala som odpoveď 
na otázku, PREČO sa určité ve-
ci dejú. Overovala som si vý-
počty na kolegoch, priateľoch, 
známych. Zaujímajú ma najmä 
čísla známych osobností a ľudí, 
ktorí v živote dosiahli úspech 
alebo bohatstvo. Keď zistím 
nejaké údaje, hneď to prepočí-
tavam a výsledky mi väčšinou 
potvrdia, čo som tušila. 

Dokážete sa podľa nich orien-
tovať v osobnom živote?

 Teraz už áno. Ak človek 
vie, čo môže očakávať, ľahšie 
to zvládne a nejde hlavou pro-
ti múru. Poviem si: dnes nie je 
vhodný deň, buď opatrná, ne-
riskuj. Dobre to vystihuje popis 
Geri Bauerovej v jej knihe o nu-
merológii. „Numerológia je ako 
automapa, v ktorej sú zazna-
menané všetky cesty, obchádz-
ky, kopce aj údolia. Vyberiete si 
cieľ a idete po ceste, ktorú ste si 
vybrali. Mapa vám pomáha, ak 
viete, ako ju používať.“ 

Svet rečou čísiel
Všetci hľadáme v živote svoj pevný bod. Ak sme zneistení, hľa-
dáme pomoc. Žijeme v tekutom postmodernom svete, kde nie 
je nič isté. Najmä v takých časoch sa mnohí ľudia odpradávna 
utiekali k čarom, mágiám, tajomstvám. Ani moderný človek nie 
je iný. Aké skúsenosti má numerologička Ľubica Pauerová.

Stretli ste sa s človekom, kto-
rému ste urobili jeho nume-
rologický biograf a on vám 
povedal, že sa mýlite? 

 Vždy budú existovať ľudia, 
ktorí budú numerológiu pova-
žovať za pavedu a veštenie za 
bláznovstvo. Každý verí tomu, 
čomu chce veriť. Veľa ľudí ži-
je v ilúziách o sebe aj o svete, a 
keď im niekto chce otvoriť oči, 
nesúhlasia, chcú svet vidieť svo-
jimi očami. Ľudia radi počúva-
jú o sebe pozitívne veci. Sú aj ta-
kí, čo nechcú počuť nič zlé, aby 
ich to neovplyvňovalo. Rešpek-
tujem to, nikomu nevnucujem, 
čo nechce. Tak, ako neexistuje 
len dobrý alebo zlý človek, tak aj 
každé číslo má pozitívnu aj ne-
gatívnu energiu. Na negatívnu 
ľudí upozorňujem, aby si s ňou 
vedeli poradiť. Odkedy sa zaují-
mam o numerológiu, zazname-
návam reakcie: zvedavosť, žar-
tovanie aj skepsu. Väčšinou však 
prevláda prekvapenie, ako ich 
tie čísla vystihli. 
 
Pomohla vám niekedy schop-
nosť vyznať sa v číslach?

 Lepšie poznám seba, viem, 
od koho si mám držať odstup, 
čomu venovať pozornosť a kto-
rých vecí sa mám vyvarovať. 
Učím sa nebáť sa a veriť si. 

Stúpa záujem o numerológiu?
 Od 19. storočia civilizácia pri-

niesla rýchly technický pokrok, 
ale človek sa prestal zdokona-
ľovať a rozvíjať. Svet sa dostal 
do nerovnováhy, pribudli ľudia 
vzdelaní a bohatí, ale väčšina 
sveta žije v chudobe, bez vzde-
lania. Pribúda ľudí s duševnými 
problémami. Ľudstvo si kladie 
otázku ako ďalej. Numerológia 
upozorňuje, že nové tisícročie, 
ktoré sa začalo nástupom ro-
ka 2000, bude mať na ľudí mie-
rumilovný vplyv a zabrzdí ego 
človeka (č.1), technický pokrok 
(č.9) sa zameria viac na ekológiu 

a zdravie ľudstva, ktoré sa v mi-
nulom storočí veľmi zhoršilo, 
lebo primnoho chémie poško-
dilo ľudské bunky. Svet musí 
začať spolupracovať, čo sym-
bolizuje číslo 2. 

Čo by ste odporučili kliento-
vi, čo by sa k numerologičke 
prišiel poradiť o veľmi intím-
nom probléme?

Numerológ musí pristupovať 
k ľuďom veľmi citlivo. Sme síce 
všetci z jedného cesta, ale veci 
prežívame rôzne. Niektoré sa 
vyriešia samy od seba a niekto-
ré zase potrebujú čas. Koniec 
vzťahu, manželstva, citový ale-
bo finančný nezdar nezname-
najú koniec všetkého, ale zna-
menajú príchod iných, nových, 
lepších okolností. Ak si vytýči-
te smer, dvere k tým úspešnej-
ším okolnostiam sa otvoria ešte 
skôr, ako sa zavrú tie staré. Kaž-
dý deň so svojou špecifickou 
vibráciou hrá konkrétnu úlohu 
v zložitej skladačke života a ako 
taký ho treba prijať. 

A stalo sa vám, že sa s takými 
problémami ľudia k vám pri-
šli ako k poslednej nádeji?

 Ľudí dnes trápia hlavne 
vzťahy, nedostatok lásky a súci-
tu. Cítia sa veľmi neistí, zabudli, 
akú silu ma milé ľudské slovo a 
úsmev. Mali by si uvedomiť, že 
kľúč k riešeniu akejkoľvek situ-
ácie musia nakoniec nájsť sami, 
lebo rada, ktorú im dá iný člo-
vek, nemusí byť správna. Musí-
me sa všetci učiť radovať z jed-
noduchých vecí a byť vďační za 
všetko, čo nám život poskytuje. 
Želám všetkým čitateľom veľa 
lásky, verím, že s jej pomocou 
sa dá vyliečiť každá bolesť. 

V mene redakcie im zaže-
lajme ešte aj pekné leto a nech 
si vytiahnu len dobré čísla  
z osudia!

Zhovárala sa
Gabriela Rothmayerová
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Babka k babce, 
budú 

Je prvým z panelákových 
štvorčiat. Susedné, dvanásť-

podlažné č. 19 a 23, sú tiež ob-
novené, líšia sa len v odtieňoch 
zelenej farby. Dom č. 21 majú 
zatepliť o rok. Ako sa vyjadrili 
jeho obyvatelia, manželia, aj 
ten ich by chceli mať v zele-
nom. Aspoň sa o to pousilujú. 
Aby bola kontinuita. Lebo keď 
sme pred dvoma rokmi v PN 
poukázali na farebný chaos 
Petržalky, reakcie boli rôzne. 
Od súhlasu, že mestská časť 
nemá byť ako lečo, až po od-
mietnutie, čo nás do toho, je to 
vec vlastníkov bytov ako spo-
luvlastníkov bytového domu a 
– basta! Argumenty architek-
tov, urbanistov, výtvarníkov, 
že existuje verejný priestor, 
kam patria aj domy ľudí, že 
spoločné bývanie v činžiaku, v 
meste je iné ako individuálne 
v rodinnom dome, na vidie-
ku, že existujú také kategórie 
ako sused, ulica, štvrť, že es-
tetika, farebné riešenia obno-
vovaných domoch sú naozaj 
odbornými riešeniami, lebo 
panelák nie je „omaľovánkou“, 
ktorú si amatérsky gebrí komu 
sa ako zapáči – a že to všetko 
treba vnímať, uvedomovať si 

aj rešpektovať – ostalo vtedy 
visieť ako otázniky bez odpo-
vedí. 

Kto-čo neoddeľuje, 
ale spája
Vari polovica Petržalky je už 
zateplená, obnovená. Hľa-
dáme v nej iné paneláky. Nie 
tie, ktoré možno krájať ako 
salámu podľa vchodov, odliš-
ných farebných kombinácií či 
grafi ckých kreácií. Nehľadáme 
také, čo vo výraze krikľavosťou 
a nesúladom vedľa seba kričia, 
rozdeľujú dom, oddeľujú ľudí 
od seba. Naopak, nachádzame 
tie, ktoré farebne, susedsky la-
dia. Ak nie celkom a vo všet-
kom totožné, potom aspoň 
v základoch farebne zhodné 
či približné, čo nie sú päsťou 
do oka. Keď líniová stavba, 
ktorej osadenstvo je zložené 
z viacerých bytových domov 
a v správe rôznych správcov-
ských spoločností je v súlade, 
ako sa zvykne hovoriť – rôz-
neho a rozmanitého, no pred-
sa v jednote. Ako výsledok do-
hody, že sa ľudia dvoch, troch 
i štyroch domov stretli, alebo 
ako skutočnosť, že sa iba pri-
spôsobili rešpektujúc právo 

prednosti toho, kto zatepľoval 
ako prvý... To je aj najčastejšie. 
Tak je to aj na Krásnohorskej 
16, 18. Zástupkyňa vlastníkov 
na šestnástke Štefánia Nagy-
ová netají, že boli druhí, po 
osemnástke. Najskôr vychá-
dzali z farebnosti vlastného 
vstupu do domu, potom z 
prispôsobenia sa susedovi. 
Ba dodala aj niečo navyše: 

Panelák berú ako celok, indi-
viduálne umiestňovanie sate-
litov a klimatizácii na fasádu 
nedovoľujú. Dom, jeho múry 
sú spoločné, patria všetkým. 
Len vlastníci na schôdzi môžu 
dať súhlas, a to sa ešte nesta-
lo! (Jednoduchý recept aj pre 
panelák na Lúkach, ktorý patrí 
k tým krajším. Ale iba zoza-
du. Spredu sotva. Na fasáde 

Aj takáto je 
Petržalka

Aj takáto 
je 

Idúcky od Technopolu popri 
Chorvátskom ramene k jaze-
ru Veľký Draždiak sa núka 
obraz hodný plátna maliara. 
Stromy, voda, v nej lekná, 
na brehu dom - panelák. 
Farebný súlad, harmó-
nia prírody a ľudí, ich 
stavby.  Topoľčianska 
ul. 17. Jednoduchosť, 
prirodzenosť, citli-
vosť. Vo výsledku 
príjemnosť, príťaž-
livosť, peknota.

Holíčska 17, 19, 21 -  tri domy v jednotnom farebnom zámere. Oranžový sused je už 
namiešaný z iných sudov.  

Topoľčianska 17

má vycapených 20 „tanierov“, 
satelitov, čo je asi petržalský 
panelákový rekord... Kam ich 
umiestniť, upevniť, odpoveď 
možno nájsť na Holíčskej 20. 
Sú na streche, na pôvodnej te-
levíznej anténe, ale aj na šach-
te výťahu.) 

Keď je v dome 
architekt
To už je aktívny farebný prí-
beh na Holíčskej 17, 19, 21. Čo 
dom, to iný správca. Obyva-
teľom devätnástky a zároveň 
zástupcom vlastníkom je Ing. 
arch. Rudolf Melčák, laureát 
ceny Dušana Jurkoviča. I keď 
doma nie je nikto prorokom, 
neponechal nič na náhodu. 
Diskutoval, vymieňal si názo-
ry, jednotlivosti skladal do cel-
ku. Ako profesionál presvied-
čal (v Petržalke riešil viacero 
bytových domov, 31 z nich je 
skolaudovaných) argument-
mi. Napríklad, že sýte, tmavé 
farby sú problémové najmä na 
veľkých a zatepľovaných plo-
chách. Časom ich čaká bled-
nutie a šednutie, praskanie 
od vysokých rozdielov teplôt 
deň-noc, slnko-tieň. Kde sú 
veľké a zatepľované plochy 
– obytné miestnosti, navrhol 
dva zo svetlých odtieňov še-
dej. A tam, kde sa pri vystu-
pujúcich hmotách loggií dáva 
úprava tenkou vrstvou zatep-
lenia len kvôli zjednoteniu a 
vyrovnaniu uskakujúcich pa-
nelov, navrhol dať výraznejšiu 
farbu. Teda plošne základ šedá 
a len ako akcentujúci prvok – 
na vystupujúce hrany loggií 
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– farba. Na jednom dome ze-
lená, na druhom po mesiaci 
oranžová a na tretí, i keď až 
po roku, červená. Výsledok 
príťažlivých holíčskych troji-
čiek je vidieť doďaleka. 

Kľúč na (ne)vkus 
má aj správca
Buď mlčí ako ryba a guláš z 
farieb ponechá na vlastní-

kujúcich správcov. Patrí sa ich 
uviesť: Bytové družstvo Petr-
žalka, Bytový podnik Petržal-
ka, Váš správca, Petržalská 
správcovská spoločnosť a i. 
Kľúč na vkus by mali starost-
livo opatrovať, nestratiť ho, a 
už vôbec nie zlomiť. Obnoviť 
treba ešte druhú polovicu Pe-
tržalky. 

text a foto: Rudolf Gallo 

koch, alebo ich orientuje, po-
núka možnosti, odborníkov – 
architektov, urbanistov, lebo 
vidí ďalej ako za roh. Panelá-
ky „súladu“, ktoré nekončia 
pre ich vlastníkov záujmom 
o ich dva či tri vchody, ale sú 
pre nich celou stavbou, vní-
majú susedov, vidia sa ako 
súčasť ulice, námestia, majú v 
Petržalke najčastejšie sa opa-

Vynovený dom na Gessayovej 10-20 s tromi správcami sa štruktúrou farebnosti priznáva, 
že je panelák. Aký bude sused?

Netreba hádať, čo tri domy s tromi správ-
cami na Krásnohorskej 16, 18, 20 spája... 

Pošta na Furdekovej ústi do rovnako fareb-
ného domu na Mlynarovičovej 13-15 

O paneláku na Budatínskej 53-59 sa hovo-
rí, že patrí medzi najkrajšie.

Pohľad z Jungmannovej pripomína už v no-
vom šate Petržalku spred  tridsiatich rokov. 

Líniová stavba v modrobielej línii 
na Ševčenkovej  25-33

Satelity nepatria na fasády, ale na strechy 
- dôkaz na paneláku Holíčska 20

Vyhnať kupcov z chrámu
Ako novinár a výtvarník, čo sa nepohybuje len doma, som 
bol po istom čase vo Varšave. Obdivujem ju, vstala doslova 
z popola. Poliaci ako málokto majú presvedčenie a vieru 
vo vlastné schopnosti a sily. Ak na mnohé nájdeme príklad 
v Biblii, aj oni vyhnali kupcov z chrámu. Priestor pred známym 
„stalinským“ Palácom kultúry zbavili jarmočníkov a trhových 
prístreškov, nahradili ich supermodernými Zlatými terasami. 
Príťažlivú architektúru nových mrakodrapov sústredili práve 
do centra, neporozhadzovali ich po mestských štvrtiach, ako 
je to u nás. Až objavnú architektúru zasa predstavuje nová 
Národná knižnica i nedávno otvorený Národný futbalový 
štadión. Ten je v bielo-modrých farbách. V Poľsku je aj ur-
banizmus národný, nie náhodný.  Je teda dosť dobrých prí-
kladov a poučení, ako formovať moderný vzhľad miest, ako 
vynachádzavo riešiť ich urbanizmus a ako citlivo revitalizovať 
ich pamiatkový fond aj funkčne starý šat. Mesto vnímam ako 
živý organizmus - jedno telo, komplex  - v ktorom má všetko 
smerovať k symbióze a kooperácii kompetentných, povola-
ných a rozhľadených.  A v zozname znalcov nemajú chýbať 
ani výtvarníci. Lebo mesto môže byť na radosť aj na starosť. 
Môže nás tešiť, ale aj ubíjať. Môže byť až anticky dokonalé ako 
v starovekej Sparte; prísne a poslušné ako boli socialistické 
spartakiády, ale aj nenásytne, arogantné a bezohľadné, ako je 
peniazmi a individualizmom opojený  dnešok. Bolo by dobré 
aj v Petržalke „vyhnať kupcov z chrámu“, vrátiť sa k zmyslu pre 
mieru, aj k povestnému sedliackemu rozumu. Aby sem prile-
teli lastovičky. Nielen tie urbanistické, ktoré už kde-tu vidno, 
ale aj naozajstné. Lebo už na budúcu jar nemusia do tých 
svojich prefarbených  hniezd tra� ť... A rovnako treba kamsi 
poslať aj tých, čo kedysi horekovali nad  bezútešnou unifor-
mitou panelákov, a teraz akoby nepoučení sebe aj druhým 
dobrovoľne pripravujú bludisko a pascu nevkusu, farebného 
gýčového labyrintu! Čo nie je nám domácim na hrdosť, zato 
však cudzím na posmech. 

Emil Semanco, starosta Umeleckej besedy slovenskej 
(najstarší spolok výtvarníkov na Slovensku, 1921)

 Glosa

Najbližšie číslo 

Petržalských 

novín vyjde 

23. augusta
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Kalamita a jej následky

K O N TA K T

Tri roky ubehli prirých-
lo. Z malého ustrácha-

ného chlapčeka sa stal veľký 
6-ročný chlapec s vlastným 
názorom a pohľadom na svet. 
Uvedomujem si, že význam-
nú rolu v tejto „premeny“ 

zohral aj pedagogický zbor 
našej MŠ. Pri každej príleži-
tosti učiteľky s deťmi nacvičili 
pekné predstavenie, ktorým 
prezentovali ich spoločnú 
prácu. Tak to bolo aj nedávno, 
keď sme sa zúčastnili na roz-

lúčkovej besiedke. Bol pekný 
slnečný deň a nás (rodičov) 
čakal program - rozlúčko-
vá besiedka. Usadili sme sa 
na pripravené stoličky a ne-
trpezlivo sme čakali, čo sa 
bude diať. Odrazu sa otvorili 

Pred tromi rokmi začal náš Adam navštevovať MŠ Gessayova 31 
v Petržalke. Priznám, začiatky neboli ľahké. Práve naopak, niekedy 
to bolo veľmi ťažké. Keď to však spätne analyzujem, viem, 
že všetko zlé bolo na niečo dobré a zrejme to vyznie ako klišé, ale 
som vďačná za každú životnú skúsenosť (aj za tú menej príjemnú).

dvere na terasu a postupne 
začali vychádzať účinkujúci 
- naši predškoláci s učiteľ-
kami. Milo ma prekvapilo, 
koľko pesničiek a básničiek 
ovládajú a akí sú disciplino-
vaní. Učiteľky, samozrejme, 
spolu s deťmi, do prípravy 
vložili veľa energie, čo sa vy-
platilo. Myslím, že aj ostatní 
by so mnou súhlasili, ak po-
viem, že celý (takmer ho-
dinový) program bol veľmi 
pekný a emotívny. Keď som 
sa obzrela okolo seba, veru 
nejedna mamička (a možno 
aj príbuzní) si utierala slzy 
dojatia.

Chcem sa z celého srdca 
poďakovať všetkým učiteľ-
kám z MŠ, predovšetkým 
triednym učiteľkám 4. trie-
dy Ľubke Rinčovej a Danke 
Vargovej. Nielen za prípra-
vu krásnej rozlúčkovej be-
siedky, ale aj za komplexnú 
prípravu detí do školy. Tiež 
v mene syna Adama, ktorý 
s radosťou chodil do škôlky 
a veľmi veľa sa tam naučil 
- toto je pre mňa to najdô-
ležitejšie. Moja vďaka patrí 
aj riaditeľke Oľge Ferienčí-
kovej - potvrdil sa mi fakt, 
že kde je vôľa, tam je cesta a 
spôsob. Ďakujem.

Adriána Horňáková
foto: autorka

Som vďačná za každú skúsenosť

Som matka dcérky, ktorá na-
vštevuje MŠ Ševčenkova. Pre 
túto MŠ sme sa rozhodli po 
odporúčaní našich známych. 
Chcem vysloviť veľkú pochva-
lu celému učiteľskému zboru. 
Cením si prácu riaditeľky  Mgr. 
Janky Trvalcovej, ktorá je milá 
a láskavá k deťom a ústretová k 
rodičom (z vlastnej skúsenosti). 
MŠ poskytuje deťom príjemné 
prostredie, kde sa veľmi dobre 
cítia. Aj dcérka, ktorá pred nástu-
pom do MŠ nebola bez mamy 
ani hodinu, si vďaka učiteľkám 
(Eva Nagyová, Mária Šubínová) 
ľahko zvykla. Chcem vyzdvih-
núť aj program pre deti, ktorý 
bol počas roka veľmi pestrý, za 
čo patrí veľká vďaka riaditeľke. 
Som veľmi spokojná a dúfam, 
že aj moja druhá dcérka (1 rok), 
raz bude navštevovať túto MŠ 
pod vynikajúcim vedením.  

Renáta Kulišková Ambrová

Dobre aj bez mamy

Vytváraním si vzťahu 
k mestu, jeho histórii, 

tradíciám a zvykom, ktoré 
sú preň typické, sa snažíme 
o výchovu novej generácie.

Tým, že práca s digitál-
nymi prostriedkami nie je 
pre deti žiadnou neznámou, 
chceme aj my vo výchov-
no-vzdelávacom procese 
využívať čo najmodernej-
šie technológie, pomocou 
ktorých deti získajú základy 
digitálnej gramotnosti a ve-
dia tieto zručnosti uplatniť 
pri vyhľadávaní a spracúvaní 

informácií za aktívnej účas-
ti na vlastnom vzdelávaní. 
Digitálne technológie sú v 
našej materskej škole poní-
mané ako jeden z prostried-
kov výchovno-vzdelávacej 
činnosti, ich využívanie má 
jasne stanovené pravidlá.

Vytvorením vlastného 
projektu sme sa pokúsi-
li o získanie fi nančných 
prostriedkov z Nadácie 
Volkswagen na zakúpenie 
interaktívnej tabule. Na 
našu veľkú radosť bolo naše 
snaženie korunované úspe-

chom.  V rámci projektu 
sa deti zoznámili s histo-
rickým centrom Bratislavy, 
jazdou na vláčiku Prešpo-
ráčik sa vydali na turistic-
kú vychádzku po stopách 
korunovačnej cesty v centre 
mesta, zúčastnili sa v spolu-
práci s miestnou knižnicou 
Prokofi evova na niekoľkých 
interaktívnych výstavách, 
súvisiacich s našou témou, 
tvorili spoločne maľované 
čítanie o našom meste, pla-
gát, kalendár, prezentáciu, 
riešili rôzne aktivity so za-
meraním na život v našom 
meste pomocou didaktic-
kých softvérov.   Množstvo 
výtvarných prác individuál-
nych aj kolektívnych prispe-
lo tiež k osvojeniu si tejto 
témy. Deti mali radosť z be-
sedy s rodákom z Petržalky, 
ktorý nám porozprával ako 
naša mestská časť vyzerala 
v čase jeho detstva.

Mravčekovia – 
MŠ Bohrova

Trieda Mravčekov z MŠ Bohrova sa tento 
školský rok, vzhľadom na polohu školy, 
zamerala vo vzdelávacom programe 
predovšetkým na témy spojené s hlavným 
mestom Bratislava a na jeho mestskú časť 
Petržalka. 

Interaktívnou cestou 
spoznaj svoje mesto

Na rokovaní miestneho 
zastupiteľstva schválili 
poslanci koncepciu bez-
platného čipovania psov 
v Petržalke. O tom, čo daná 
koncepcia prináša obča-
nom a mestskej časti sme 
sa rozprávali so zástupcom 
starostu Romanom Masá-
rom (Smer-SD) a predse-
dom poslaneckého klubu 
SKDÚ-DS Jánom Bučanom.

Aké reálne výhody prináša 
daná koncepcia občanovi?
Roman Masár: - Koncom 
septembra uplynie prechodné 
obdobie, po ktorom sú maji-
telia psov povinní mať svojho 
psa označeného mikročipom. 
Nesplnenie si zákonom sta-
novenej povinnosti bude po 
tomto termíne postihovateľné 
pokutou. Naším záujmom bolo 
jednak upozorniť občanov na 
danú povinnosť a zároveň im 
aj proaktívne ponúknuť bez-
platné čipovanie ich domácich 
miláčikov. Samotné čipovanie 
prináša majiteľom mnohé vý-
hody, či už v podobe rýchleho 
a bezproblémového nájdenia 
vlastníka zatúlaného psa ale-
bo jednoznačnej identi� ká-
cie zvieraťa pri jeho krádeži. 
O podmienkach bezplatného 
čipovania bude mestská časť 
verejnosť včas informovať. 

Čo to znamená pre mestskú 
časť?
Ján Bučan: - Ambíciou schvá-
lenej koncepcie je motivovať 
psičkárov k začipovaniu psov, 
pričom sme sa inšpirovali mo-
delom uplatneným v iných 
mestách či mestských častiach 
na Slovensku. Pre mestskú časť 
výhoda čipovania spočíva v 
získaní prehľadu o počte psov 
chovaných v Petržalke, získa-
ní prehľadu plemien týchto 
zvierat, ako aj ich povinnej 
vakcinácií. V neposlednom 
rade tiež ide o zavedenie spra-
vodlivých a vymáhateľných 
pravidiel pre všetkých maji-
teľov psov v Petržalke. Vzhľa-
dom na odhadovaný počet 
psov v mestskej časti, ako aj 
s ohľadom na � nančný vplyv 
na rozpočet, zatiaľ koncepcia 
ráta s bezplatným čipovaním 
prvých päťsto psov. 

(upr)

Čipovanie psov     
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Nebojácne skladali slová aj vety 
Je tu začiatok letných prázdnin a školské topánky zostanú odpočívať v poličke. Zaslúžia si. 
Celý rok nosili malých majiteľov do školy a zo školy. A nie vždy to bola prechádzka dlážde-
ným chodníčkom. 

Dozaista najradšej navšte-
vovali školu topánočky 

prváčikov. Veď sa učili toľko 
nových vecí! Po ceste veselo 
poskakovali podľa písmeniek 
abecedy a počítali preskoče-
né kaluže. Výnimkou neboli 
ani deti na ZŠ Černyševské-
ho 8. Prváci zvládli všetky 
písmenká a hlásky. Nebojác-
ne ich skladajú do slov a viet. 
Keď treba napíšu ich a čítanie 
je pre nich hračka. Kto ich 
to naučil? Samozrejme pani 
učiteľka. A doma trénovali s 
mamou a otcom. Ale predsa 
ešte niekto pomáhal. Alebo 
skôr niečo. Počítač.

Každý piatok na hodine 
čítania pri počítači čakali 
na prvákov dva zaujímavé 
príbehy z  Multimediálnej 
čítanky (www.mmcitanka.
sk). Na jednom nacvičovali 
hlasné čítanie a na druhom 
si cibrili pamäť. Pri čítaní ich 
najprv kontroloval počítač. 
Každé slovo musí byť prečí-
tané správne. Ako to počítač 
dokáže? No predsa čítajú do 
mikrofónu a zvuk sa v počíta-
či spracuje a vyhodnotí. V pr-
vom polroku si trápili jazýčky 
na kratších príbehoch ani nie 
s 20 slovami. Čítali skôr me-
chanicky a robili im problémy 
napríklad písmenká p, b, d. 
Ale teraz už dokážu čítať sa-
mostatne. A keď sa aj pomý-
lia, rýchlo sa opravia. Nahrá-
vanie do počítača sa tým tiež 
zjednodušilo. Zaznamená sa 
celé súvislé čítanie príbehu a 
následne sa spracuje.

Najsmerodajnejším para-
metrom hlasného čítania je 
rýchlosť v slabikách za minú-
tu. Zvukový záznam priamo 
určuje čas čítania a počet sla-
bík príbehu je známy. A tak 
nič nebráni spočítať rýchlosť. 
Ak sa deti v nejakom slovíč-
ku pomýlia, nič to, odpočíta 
sa. Takto možno pomerne 
automaticky deti sledovať, 
ako napredujú v hlasnom čí-
taní. Prvákom sa podarilo v 
priemere dosiahnuť hranicu 
90 slabík za minútu (cca 45 
slov). Samozrejme, nájdu sa 
aj lepší, aj slabší čitatelia.

Druhý príbeh už deti ne-
čítali do mikrofónu. Počúvali 
ho a očami sledovali text. Prá-
ve reprodukované slovíčko je 
zvýraznené, a tak nestrácali 
synchronizáciu. Cieľom je 
zapamätať si a porozumieť 
deju príbehu. Zo začiatku to 
boli kratšie príbehy s cca 70 
slovami, ale neskôr sa pre-

dĺžili až na dvojnásobok. To 
ako ktorý žiak porozumel, 
sa preverovalo súťažou. Deti 
posielali odpovede na otázky 
cez počítač. Jednoduché áno/
nie sa postupne nahrádzalo 
písaním celoslovných odpo-
vedí. Bolo zaujímavé sledovať 
ako prštekom pomaličky hľa-
dali písmenká na klávesnici a 
opatrne ich skladali do slov. 
Zlom nastal, keď sa naučili 
písať písmenká s mäkčeňmi a 
dĺžňami. Odvtedy sa ich písa-
nie na klávesnici zlepšovalo z 
týždňa na týždeň. Najprv boli 
otázky zostavené tak, aby si 
mohli slovo na odpoveď nájsť 
a skontrolovať v texte,  ale v 
súčasnosti zvládajú jedno-
duchšie slová bez kontroly.

Na doplnenie hodiny deti 
využívali rozmanité aktivity 
z aplikácie GCompris (gcom-
pris.sf.net). Ku koncu roka 
sme vyskúšali sieťovú apli-
káciu tradičnej hry Domino, 
ktorá bola finálnym produk-
tom bakalárskej práce Lukáša 
Krála (z FMFI UK). Na rozdiel 
od klasickej počítačovej hry, 

celá trieda hrala jednu hru. 
Deti sa ocitli v jednom spo-
ločnom virtuálnom svete. Nie 
však v anonymnom, všetci ve-
deli, kto je kto. Tým, že všetci 
sedeli v jednej miestnosti, 
dochádzalo aj k vzájomnej 
sociálnej interakcii. Chvíľami 
sa stávalo, že deti ako dobre 
organizovaná skupina hrali 
proti počítaču. Takúto skú-
senosť, podľa môjho názoru, 
deti nemôžu nadobudnúť, 
keď sedia individuálne za po-
čítačom doma.

Podobný scenár vyučova-
nia čítania absolvovali aj dru-
háci. Zdokonaľovali si tempo 
čítania a čítanie s porozume-
ním. Pracovali s dlhšími a ná-
ročnejšími príbehmi. V prie-

mere sa im podarilo prekročiť 
hranicu 140 slabík za minútu 
(cca 70 slov). K príbehom rie-
šili náročné a nie priamočiare 
otázky, ktoré preverovali ich 
pozornosť. Pri písaní na klá-
vesnici bol dôraz aj na pra-
vopisnú stránku odpovede. 
Z grafov vývoja parametrov 
hlasného čítania jednotlivých 

žiakov bolo možné sledovať 
zlom, kedy prechádzajú od 
mechanického čítania k čí-
taniu s porozumením. Toto 
je veľmi dôležité obdobie v 
živote školáka. Problém je, 
ak zlom nastane príliš nesko-
ro alebo vôbec. Dieťa začne 
pomaly zaostávať za svojimi 
spolužiakmi a ak sa mu včas 
nepomôže, už ich ani nedo-
behne.

Celkovo možno hodnotiť 
prínos čítania s počítačom 
za pozitívny. Ako hovoria 
pani učiteľky 1. stupňa, kaž-
dá chvíľa strávená čítaním je 
veľkým prínosom pre rozvoj 
čitateľských zručností dieťa-
ťa. Hodina s počítačmi je vy-
užitá efektívne a každé dieťa 
prečíta viac ako na klasickom 
vyučovaní. Sledovaním gra-
fov vývoja čítania sa môžu 
vzájomne porovnávať triedy 
a motivovať sa k lepším vý-
konom.

 RNDr. Marek Nagy, PhD. 
KAI FMFI UK, Bratislava

S P O L O Č N O S Ť

Miestna knižnica Petržalka 
sa v tomto roku po prvýkrát 
stala jedným z partnerov 
Magio pláže. V jej novej ar-
chitektúre môžete navštíviť 
aj čitáreň, kde bude samoob-
služná knižnica  
s označenými knihami  
a časopismi. Knižnica pripra-
vila aj štyri detské čítania a 
tri autorské stretnutia  
s autogramiádami.

Miestna knižnica Petržalka pri- 
pravila na leto Knižný kolotoč, 
ktorého cieľom je, formou 
bezplatnej hry, bez potreby sa 
zaregistrovať v knižnici, pod-
poriť putovanie kníh medzi Pe-
tržalčanmi, ktorí dajú knihám 
vyradeným z knižného fondu 
druhú šancu a vrátia ich do či-
tateľského života. Šiesty ročník 
knižničného kolotoča prináša 
päť kôl a roztočí sa vždy na tom 
istom mieste – pred budovou 
Technopolu pri fontáne.
Prvé kolo Knižného kolo-
toča bolo minulú stredu, 
ďalšie sa uskutočnia v termí- 
noch: 17. júla,  31. júla,  
14. augusta a 28. augusta, 
vždy od 9. – do 12. h.
Miestna knižnica vytvára mož-
nosť zadarmo získať knižku, 
ktorú by jej čitateľ po prečítaní 
mal ponúknuť ďalším záujem-
com – v rodine, známym, pria-
teľom -  alebo ju môže nechať 
na verejne prístupnom mieste, 
kde si nájde nového čitateľa. 
Knihy sú označené informač-
nou nálepkou. Do letného 
projektu sú zaradené knihy 
vyradené z knižného fondu 
knižnice, tzv. duplikáty, alebo 
ide o knihy pochádzajúce z 
darov od občanov. Petržalská 
knižnica verí, že si každý medzi 
knižkami nájde svoj obľúbený 
žáner, možno aj na dovolenku. 
V ponuke sú detektívky, histo-
rické romány, napínavé trilery, 
romány pre ženy, sci-fi, či v sú-
časnosti obľúbené fantasy ro-
mány a určite aj niečo pre deti.

Čítanie na pláži 
alebo knižka  
z kolotoča
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Sídliskové deti 
v sedle

Ž I V O T N É  P R O S T R E D I E PETRŽALSKÉ NOVINY

Zdá sa, že kauza Pečniansky les v Petržalke bude mať, ak sa potvrdia niektoré nové 
skutočnosti ako dôkazy, aj inú dohru. Reč je o známej zámene 24 ha lesa v Petržalke za les tej 
istej rozlohy v Šiatorskej Bukovinke v Lučeneckom okrese. 

ani krátka záležitosť. Navy-
še, ako vedľajší účastník chce 
vstúpiť do konania ešte Leso-
ochranárske zoskupenie Vlk. 
Súdne pojednávanie sa preto 
odročí, pokračovanie bude 
3. septembra o 9. h na tom is-
tom súde. 

Nie náhodne sa sudkyňa vy-
jadruje, že kauza Pečniansky 
les je verejnosťou citlivo vní-
maná, je právne zložitá, kaž-
dé vypovedané slovo má svoj 
presný význam a hodnotu. 
Budú svedkovia, listinné dô-
kazy. Už len dúfať, že pravda 
a spravodlivosť si spolu sadnú 
za jeden stôl.

(rpn) 
foto: archív PN

ocenených 24 ha Pečnianske-
ho lesa ako lesné pozemky 
umiestnené mimo zastavané-
ho územia obce namiesto po-
zemkov v zastavanom území 
obce. 

Poznáme to - intravilán a 
extravilán. Parádny cenový 
rozdiel. Hodnota petržalských 
zamieňaných pozemkov 
mala byť podľa kontrolného 
posudku stanovená na sumu 
2 280 000 €, a nie na 166 155 €
Rozdiel, ak sa preukáže ško-
da pre štát, si už vypočíta 
každý sám. Právna zástupky-
ňa žalovaného občianskeho 
združenia však kvalifi kovane 
namietala, obratne vzdoro-
vala, nebude to jednoduchá 

Zdá sa, že kauza Pečniansky les v Petržalke bude mať, ak sa potvrdia niektoré nové 
skutočnosti ako dôkazy, aj inú dohru. Reč je o známej zámene 24 ha lesa v Petržalke za les tej 

Pečniansky les ako obeť zločinu?

Kým prvý les je vo vlastníc-
tve štátu - Lesy SR, š. p. - 

druhý vo vlastníctve jedného 
neznámeho bratislavského 
občianskeho združenia. Štátny 
les bol znalcom ohodnotený 
na 166 155,08 €, súkromný 
les na 173 671,62 €. Finančný 
rozdiel 7 516,54 eura sa veľko-
ryso nekompenzoval. Píšu sa 
roky 2008, 2009 až - doteraz. 
Pečniansky les sa mal stať po 
zámene petržalskou relaxač-
nou zónou, šiatorsko-buko-
vinský je vhodný leda tak na 
výrub stromov. Pravda, keby 
sa veci nevyvinuli inak. Totiž, 
zámena to nebola hocijaká. 
Ani v bársakom čase. Bolo po 
parlamentných voľbách (2009) 
a hnutie, ktoré rezort pôdo-
hospodárstva skôr vlastnilo 
ako spravovalo, vo voľbách ne-
uspelo. Napochytre odsúhla-
silo onú zámenu dvoch lesov, 
ibaže zmluvu namiesto mi-
nistra podpísal vysoký štátny 
úradník. Nový minister Zsolt 
Simon zámennú zmluvu zru-
šil (2010) a Katastrálny úrad 
v Lučenci zamietol návrh na 
vklad zámennej zmluvy do ka-
tastra. Občianske združenie sa 
odvolalo na Krajský súd v Ban-
skej Bystrici, ktorý zasa zrušil 

rozhodnutie Katastrálneho 
úradu. Sporná vec - kto mo-
hol, či nemohol konať a pod-
pisovať zmluvu za minister-
stvo - sa napokon dostala až na 
Najvyšší súd SR. Ten v marci 
2012 potvrdil rozsudok kraj-
ského súdu. Zámenná zmluva 
je platná. Vlastníkom 24 ha 
Pečnianskeho lesa je občianske 
združenie. 

Štát sa však nevzdáva. O dva 
mesiace sa domáha súdnou 
cestou neplatnosti zámennej 
zmluvy. V hre je šesť parciel, 
ktoré sú už chráneným úze-
mím (aj keď len druhým stup-
ňom), ktoré sa tiahnu popri 
brehu Dunaja od Incheby až 
po Most Lafranconi. Nie sú 
súvislým celkom, dve parcely 
ležia za hrádzou, ktorá je tiež 
aj Dunajskou cyklistickou ces-
tou. Krásne prostredie, je však 
záplavovým územím. Možno 
mať však s nimi aj iné plány, 
nielen rekreačné, relaxačné a 
vznešeno znejúce – humanity. 
Aj Benátky stoja či skôr plávajú 
na vode! Žeby potom Pečnian-
sky les ako svojrázna slovenská 
developerská romantika? 

Je, či nie je v meste?!
Až prišiel pondelok minu-

lého týždňa. Na Okresnom 
súde Bratislava II formuluje 
právny zástupca žalobcu - štát 
Slovenská republika a Lesy 
SR, š. p. - do súdnej zápisni-
ce, že trvá na podanej žalobe 
a domáha sa absolútnej i re-
latívnej neplatnosti zámennej 
zmluvy. A teraz kúsok osvety, 
právnickej reči. Lebo podľa 
§ 39 Občianskeho zákonníka: 
„Neplatný je právny úkon, kto-
rý svojím obsahom alebo úče-
lom odporuje zákonu, alebo ho 
obchádza, alebo sa prieči dob-
rým mravom“ a podľa § 49a 
toho istého zákona: „Právny 
úkon je neplatný, ak ho kona-
júca osoba urobila v omyle vy-
chádzajúcom zo skutočnosti, 
ktorá je pre jeho uskutočnenie 
rozhodujúca, a osoba, ktorej 
bol právny úkon určený, ten-
to omyl vyvolala, alebo o ňom 
musela vedieť...“ 

A súvislosti? Právny zá-
stupca ich nachádza v uzne-
sení Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Dolnom 
Kubíne z mája tohto roka, kto-
rým vyšetrovateľ začal trestné 
stíhanie za zločin nepravdivé-
ho znaleckého posudku. Podľa 
neho je dôvodne podozrenie, 
že v znaleckom posudku bolo 
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Od 7. júla (23 h) do 15. júla (5 h) 
Belinského 2-4, 3-7, 6-8, 9-11, 10-12, 14-16, 15-19, 18-20, 
21-25, 22-24
Hálova 2-4, 5, 6, 7, 8-10, 9, 12-14, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, D3-36, D3-37
Jasovská 1, 2-4, 3, 3A, 5-7, 6-8, 9-11, 10-12, 13-15, 17-19, 
21, 23-25, 27-29, 31, 33, L7-39
Krásnohorská 1-3
Ševčenkova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22-24, 26-28, 
D3-38
Turnianska 1-3, 2-4, 5-7, 6, 10
Vígľašská 2-6, 3-5, 7-9, 8-12, 11-13, 15, 17, 19, 21
Vyšehradská 19-23, 25-33, 35-39

Od 28. júla (23 h) do 5. augusta (5 h)
A. Gwerkovej 1-5, 2-6, 7-11, 2-6, 8-12, 14-20
Blagoevova 2-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 27, 28
Bulíkova 1-3, 5-7, 9-11, 13-15, 17-19, 21-23, 25
Jankolova 1-7, 2, 4, 6, 8, 9
Mamateyova 1-3, 5-7, 6-8, 9-11, 10-12, 13-15, 14, 26, 
28, 30
M. C. Sklodowskej 2, 4, 13-29, 31-41
Medveďovej 1-3, 2, 4, 5-7, 6-10, 9-11, 13-15, 16-18, 
17-19, 20, 21, 30, 32, 34, 34/A, 34/B
Pankuchova 5-7, 6
Poloreckého 1, 2, 3, 5-9
Šustekova 1, 2, 3, 5, 7, 9-11, 13-15, 25-31, 33, 37, B2-31

Od 28. júla (23 h) do 1. augusta (5 h)
Ambroseho 9-19,
Dudova 2, 4,
Gessayova 2,
Hrobáková, 1, 2-4, 3, 5, 7, 8-14, 9, 11, 13, 15, 20-26, 
25, 32-40, 42, 44,
Námestie Hraničiarov 2, 4, 8/A, 8/B, 10-12, 14-16, 
18-20,
Osuského 5-7, 42, 44,
Starohájska 4, 8,
Furdekova 2, 4, 6, 8
Lachova 1, 2-8, 3-7, 9-13, 10-16, 15-19, 18-20, 21-23, 
22-26, 25-29, 28-32, 35, 37, 39, 31, 33
Mlynarovičova 23
Nám. Hraničiarov 1, 1A, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19-23, 27-29, 
31, 33, 35, 37, 39

Od 30. júla (23 h) do 3. augusta (5 h)
Ambroseho 1-3, 2-8, 5-7, 10-12
Brančská 1-5, 7, 9-11
Budatínska 1, 3, 5, 7, 9-13, 15-17, 19-21, 27, 29, 31, 33-37, 
41, 43, 47-51, 59/A
Gessayova 6, 8, 9, 10-12, 11-13, 14-16, 15-17, 18-20, 
19-21, 23-25, 33-35, 37-39
Gessayova 41-43, 45-47
Holíčska 1-3, 2, 4-6, 5-7, 8, 9-11, 12, 13-15, 14-16, 
17, 18, 19, 20, 22, 23-25, 24-28, 30, 32-36, 38-42, 
46-48, 50

Harmonogram letných odstávok teplej 
úžitkovej vody  Petržalke

Osuského 1, 1A, 3, 3A, 2-6, 8, 10, 12-16, 18-22, 24-28, 30, 
32-36, 38-40
Romanova 1, 3, 5 
Smolenická 1, 2-4, 3, 5, 8-10, 12, 14, 16, 18
Strečnianska 1-3, 4-10, 5-7, 8, 9-11, 13 (ZS),12-18
Šintavská 2, 6-10, 12-14, 18-22

od 4. augusta( 23 h) do 8. augusta (5 h)
Starhradská 2 - 4, 6, 8, 10 - 12, 14, 16, 18
Tematínska 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, L6-37 NP
Topoľčianska 1, 3, 5, 7, 8-10, 12-14, 15, 16-18, 17, 19, 
20-22, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 
Topoľčianska L6-35 NP, L6-36 NP 

Od 6. augusta (23 h) do 10. augusta (5 h)
Černyševského 5-7, 8, 9, 11-13, 15-19, 21, 23, 29-33, 
35-37, 39, MC-20 NP
Farského 4-8, 10-12
Macharova 1
Mánesovo námestie 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Piffl  ova 1-3, 5-7, 9-11

V prípade priaznivého priebehu letnej odstávky budú 
okruhy teplej úžitkovej vody spustené do prevádzky pred 
plánovaným termínom ukončenia odstávky.

(upr)

Prázdniny v právnej poradni. Upozorňu-
jeme, že služby právnej poradne, ktoré 
na miestnom úrade poskytuje mestská 
časť Petržalka, budú v letných mesiacoch 
prerušené. Právna poradňa otvorí dvere 
v pondelok, 2. septembra. Právne rady 
bude opäť bezplatne poskytovať JUDr. 
Jarmila Doleželová, a to vždy v ponde-
lok, v čase od 13. do 17. h a v stredu od 
9. do 12. h. 

Obmedzenie otváracích hodín: 
Slovenská pošta, a. s., oznamuje, že 
v letných mesiacoch pristupuje k ob-
medzeniu otváracích hodín niektorých 
prevádzok. V Petržalke skrátia hodiny na 
troch poštách.
Pečnianska 13 - od 8. júla do 9. augusta 
bude v pracovných dňoch otvorená od 
13. do 18. h. 
Jiráskova 5 – 7 bude od 8. augusta do 
30. augusta v pracovných dňoch otvore-
ná od 14. do 19. h. 
Furdekova 16 bude od 1. júla do 2. au-
gusta v pracovných dňoch otvorená od 
13.30 do 19.30 h.

(red)

  Neprehliadnite!

Poďte s nami s knihou na pláž
Miestna knižnica Petržalka pripravila počas leta aj štyri detské 
čítania a tri autorské stretnutia s autogramiádami na Mágio pláži. 
Programy pre deti a rodiny s deťmi
12. júla o 10 h. 
Učíme sa dráčtinu! – Predstavia sériu kníh 
autorky Cressidy Cowellovej o Štikútovi 
Strašnom Šťukovcovi III. 
26. júla o 10 h. 
Stretnutie s postavičkou Krtka z knihy 
Zděňka Millera spojené s čítaním a hrou.
2. augusta o 10 h. 
Kvak a Čľup – Čítanie o dvoch žabách ka-
marátoch a ich dobrodružstvách.
16. augusta o 10 h. 
Ako psíček a mačička varili tortu – Číta-
nie pre deti zamerané na pamäť a postreh z 
knihy Jozefa Čapka. 

Stretnutia a rozhovory so slovenskými 
autorkami
17. júla o 17.30 h. Stretnutie so spisova-
teľkami a vydavateľstvom Koruna s pred-

stavením kníh, autogramiádou a mož-
nosťou zakúpenia si kníh. Petržalčanka 
Lena Riečanská predstaví svoju knihu 
Čerešnička na šľahačku a slovenská au-
torka žijúca v Írsku Marta Gergelyová 
priblíži svoj slovenský knižný debut Most 
nad riekou Liff ey.
24. júla o 17.30 h. 
Autorské stretnutie so spisovateľkami Sláv-
kou Koleničovou - autorkou knihy Kvarte-
to a Andreou Novosedlíkovou - autorkou 
knihy Prebúdzanie. 
14. august o 17. 30 h. 
Autorské stretnutie so spisovateľkami Na-
tou Sabovou - autorkou knihy Ochrankyńa 
a Ruženou Scherhauferovou - autorkou 
knihy Emine slzy. Stretnutia sú spojené 
s čítaním, autogramiádou a zakúpením 
kníh.

(upr)

Pečniansky les ako obeť zločinu?
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Kultúrne zariadenia PetrZalky 
Prajeme vám krásne a pohodové leto!
Júl - august 2o13

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

 SOBOTŇAJŠIE TVORIVÉ DIELNE PRI DETSKOM IHRISKU 
 V AREÁLI HOTELA BONBÓN o 14:00 

06.07.  ČO MA VONKU ZAUJALO maľovanie v plenéri
13.07.  MÔJ PRVÝ AKVAREL maľovanie na stojanoch
20.07.  KAŽDÝ SA MÔŽE STAŤ ŠAŠOM maľovanie na stojanoch
27.07.  SAFARI PARK skladanie z papiera
03.08.  KIRIGAMI strihanie z papiera
10.08.  PAPIEROVÉ KYTICE skladanie z papiera
17.08.  MOZAIKOVÉ OBRÁZKY Z KAMIENKOV, PIESKU A LÍSTIA 
24.08.  ŠPERKY Z KÔRY A KAMIENKOV
31.08.  KINETICKÉ OBJEKTY Z PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV

 NEDEĽNÉ DIVADIELKA PRI DETSKOM IHRISKU 
 V AREÁLI HOTELA BONBÓN o 10:00 

07.07.  CESTA OKOLO SVETA Divadlo Jaja
14.07.  VEĽKÁ DETEKTÍVNA CESTA OKOLO SVETA 
 Rád červených nosov
21.07.  UŠTRIKOVANÁ ROZPRÁVKA Teátro Neline
28.07.  KÚZELNÍCKA BALÓNOVÁ ŠOU Peter Šesták 
04.08.  PIRÁTOV SEN Divadlo MaKiLe 
11.08.  KOCÚR V ČIŽMÁCH Bábkové divadlo BUM BÁC
18.08.  VAREŠKA VAR! Divadlo Dunajka 
25.08.  PAPIEROVÉ KRÁĽOVSTVO Divadlo MaKiLe

 DENNÉ LETNÉ TÁBORY 

 DOM KULTÚRY LÚKY  
tel: 63 835 404 
I.  TURNUS:   8.07. - 12.07.
VÝTVARNO - TURISTICKÝ PRE DETI OD  7 DO 12 ROKOV

 DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ 
tel: 68 299 220
II. TURNUS:   22.07. - 26.07.
HISTORICKÝ PRE DETI OD 7 DO 15 ROKOV

 CC CENTRUM  
tel: 63 824 390
III. TURNUS:  5.08 - 09.08.
VÝTVARNO - TVORIVÝ PRE DETI OD 7 DO 15 ROKOV

Cena: 50 € (5 dní)
V cene je zahrnuté: cestovné, vstupné na podujatia, obedy, pitný 
režim, náklady na materiál. Program zahŕňa aj športovo-zábavné hry, 
tvorivé dielne, návštevy múzeí, výstav a rôznych atrakcií Bratislavy

 LETNÉ KURZY 

 DK ZRKADLOVÝ HÁJ 
nahlasovanie do 30.06. tel: 0907 167 259, dkzh@kzp.sk 

29. a 30. 07. 2013 | 10:00 - 12:00 | ENKAUSTIKA
Maľované žehlenie voskom
Kurzovné: 25 € vrátane materiálových nákladov 
(min. počet účastníkov: 4 /max. počet účastníkov: 6)

31.07. - 2.08. 2013 | 10:00 - 12:00 | PATCHWORK 
Zošívanie malých, rôznofarebných kúskov látok tak, 
že spolu vytvárajú väčšie geometrické vzory
Kurzovné: 20 € vrátane materiálových nákladov 
(max. počet účastníkov: 10) 

 DK LÚKY 
nahlasovanie do 12.07. tel: 02/ 63 835 404, dkl@kzp.sk 

15.07. – 19.07. 2013 | 09:00 – 11:30 |
VÝTVARNÁ DIELŇA PRE DETI OD 5 DO 12 ROKOV
Program zameraný na spoznávanie rôznych výtvarných techník 
pri vytváraní ilustrácií do vybranej detskej rozprávky, respektíve 
pri vytváraní ilustrácií k detskému denníku
Kurzovné: 15 € vrátane materiálových nákladov 
(min. počet účastníkov: 5 / max. počet účastníkov: 12)

15.07. – 19.07. 2013 | 13:30 – 16:00 | 
KURZ MODERNÝCH SPOLOČENSKÝCH STOLOVÝCH HIER 
Program: výučba a hranie spoločenských hier pod vedením 
promotérky na rôzne stolové hry zameraná na logické myslenie, 
pamäť, postreh, schopnosť sústrediť sa. 
Kurz pre deti od 6 do 14 rokov končí záverečným turnajom. 
Kurzovné: 15 € (min. počet účastníkov: 4 /max. počet účastníkov: 8)

 CC CENTRUM 
nahlasovanie do 9.08. tel: 0917 711 090, cc.centrum@gmail.com 

12. - 17.08. 2013 | 09:30 – 12:30 |
KERAMICKÝ KURZ PRE DETI OD 6 DO 12 ROKOV 
Program: základné techniky práce s keramickým materiálom, mo-
delovanie, ručná tvorba keramických predmetov, úprava keramiky, 
príprava na výpal,glazovanie a dekorovanie keramiky, ukážky toče-
nia keramiky na hrnčiarskom kruhu. 
Kurzovné: 18 € vrátane materiálových nákladov 
(max. počet účastníkov: 12)

12. - 17.08. 2013 | 17:00 – 20:00 |
KERAMICKÝ KURZ PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH
Program: základy keramickej tvorby, modelovanie, ručná tvorba 
keramických predmetov, úprava keramiky, príprava na výpal, 
glazovanie a dekorovanie keramiky, tvorba výrobkov točením 
na hrnčiarskom kruhu. 
Kurzovné: 24 € vrátane materiálových nákladov
(max. počet účastníkov: 12)
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Prvé tohtoročné stretnu-
tie jubilantov otvorila 

miestna dámska kapela Eva 
Band, ktorá vytvorila hneď 
na úvod uvoľnenú a veselú 
atmosféru. Jubilantom za- 
blahoželal starosta Vladimír 
Bajan, ktorý sa im poďakoval 
za ich prácu a predovšetkým 
za to, že aj napriek zaslúže-
nému odpočinku žijú ak-
tívny a plnohodnotný život. 
„Som rád, že máme takých 
aktívnych seniorov, ktorých 
nadšenie a chuť pomáhať 

mladším generáciám je pre 
nás veľkým prínosom. Aj 
napriek vysokému veku ste 
svojim entuziazmom a po-
zitívnym prístupom k životu 
pre mnohých z nás príkla-
dom. Prajem vám najmä 
zdravie, aby sme sa opäť 
stretli pri oslave vášho ďal-
šieho jubilea,“ dodal na zá-
ver. Po slávnostnom prípit-
ku pozval seniorov na malé 
popoludňajšie občerstvenie, 
ktoré im opäť spríjemňovala 
živá hudba.

Prostredníctvom Kul-
túrnych zariadení Petržal-
ka pripravuje petržalská 
samospráva celoročne pre 
seniorov rôzne kultúrne  
a spoločenské podujatia  
a v októbri – v Mesiaci úcty 
k starším – festival Senior-
fest, počas ktorého sa môžu 
bezplatne zúčastniť na vý-
stavách, odborných semi-
nároch, ale aj tancovačkách 
či koncertoch. 

(tod)
foto: archív MČ

V Dome tretieho veku na Poloreckého ulici sa opäť zišla viac 
ako stovka seniorov z Petržalky, aby spoločne oslávili jubileá, 
ktorých sa v tomto roku dožili. Mestská časť Petržalka orga-
nizuje toto podujatie dvakrát do roka, aby si aj takto uctila 
seniorov starších ako sedemdesiat rokov. 
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Odpočinok naplnený aktivitou

Za ich prínosnú a obetavú 
prácu sa im poďakoval sta-

rosta Vladimír Bajan a poprial im 
predovšetkým veľa zdravia. „Ťaž-
ko sa mi lúči s ľuďmi, ktorí výni-
močným pôsobením, ľudskos-
ťou a entuziazmom pre dobrú 
vec ovplyvnili veľké množstvo 
mladých ľudí a ukázali im tak 
cestu, po ktorej sa oplatí krá-
čať,“ povedal Bajan. Následne 
privítal vo svojej kancelárii novo 
vymenovaných riaditeľov, Zlatu 
Halahijovú a Jozefa Vargu, ktorí 
sa ujmú funkcie už 1. augusta. 
„Som presvedčený, že noví ria-
ditelia budú pokračovať v dobre 
nastavenom režime oboch zá-
kladných škôl a určite prinesú aj 
niečo navyše, čo posunie úroveň 
základných škôl v Petržalke zas 
o krôčik k dokonalosti,“ dodal  
s úsmevom.

Za takmer desať rokov vo 
funkcii riaditeľky Základnej 
školy na Turnianskej ulici do-
kázala RNDr. Daniela Leštinská 
naučiť žiakov láske k fyzike, a to 
najmä prostredníctvom zaují-
mavých a netradičných foriem 
výučby. Veľmi aktívne pôsobila 
predovšetkým v tvorbe a za-
pájaní sa do projektov, ktoré 
výrazným spôsobom ovplyvnili 
kvalitu školy a jej postavenie 
medzi petržalskými základnými 
školami. Bola autorkou a koor-
dinátorkou medzinárodného 
projektu Sokrates V zdravom 
tele zdravý duch s partnerskými 
školami v Anglicku, Taliansku  
a Poľsku. Počas jej pôsobenia 
sa škola zapojila do projektu 
Inovácia metód a foriem vyučo-
vania anglického jazyka v 1. až 
4. ročníku základnej školy a do 
Cross Cultural Communicati-

on Comenius Regio, ktorý je 
medzinárodným projektom 
spolupráce Petržalky a turecké-
ho mesta Isparta. Koncepčne 
školu viedla k ekologickému  
a environmentálnemu zame-
raniu s vybudovaním environ-
mentálnej učebne v areáli školy, 
k zdravému životnému štýlu  
a k potvrdeniu medzinárodné-
ho certifikátu Zelená škola. Za-
ložila tradíciu prezentácie a ob-
hajob projektových prác žiakov 
4. až 9. ročníka so zameraním na 
environmentálnu oblasť. 

Počas galaprogramu Dní 
Petržalky si za rozvoj školstva 
v podmienkach mestskej časti 
Petržalka prevzala cenu Osob-
nosť Petržalky RNDr. Elena Ra-
pavá, ktorá pôsobí v Petržalke 
od roku 1994. Ako riaditeľka ZŠ 
Holíčska venovala profesionál-
ne úsilie regionálnemu školstvu 
so zreteľom na zvyšovanie kvali-
ty vyučovacieho procesu a pro-
fesionálnej vyspelosti pedago-
gického kolektívu. Práve vďaka 
nej pedagógovia ZŠ Holíčska už 
pred niekoľkými rokmi predbehli 
dobu a začali uplatňovať vlastný 
systém vyhodnocovania kvality 
vyučovania, ktorý postupne im-
plementovali aj do hodnotenia 
výsledkov školského vzdeláva-
cieho programu. Pedagogický 
kolektív venoval pod jej vede-
ním dlhodobo veľkú pozornosť 
všestrannému rozvoju osob-
ností žiakov, ich kompetenciám 
pri voľbe budúceho povolania 
a úspešnému uplatneniu sa  
v živote. S týmto cieľom škola 
dlhodobo realizovala niekoľko 
úspešných projektov Profteens 
– voľba povolania, Petržalská 
superškola či Inovácia metód  
a foriem vyučovania anglického 
jazyka v 1. až 4. ročníku. RNDr. 
Elena Rapavá svoje dlhoročné 
odborné a praktické vedomosti 
v oblasti riadenia školy aktívne 
využívala aj v spolupráci s vyda-
vateľstvami odborných publiká-
cií pre pedagogickú verejnosť.

(tod), foto: archív MČ

Ukázali mladým cestu, 
po ktorej sa oplatí kráčať
Po takmer dvadsaťročnom pôsobení odchádza do zaslúžené-
ho dôchodku RNDr. Elena Rapavá, riaditeľka Základnej školy 
Holíčska, ktorá v tomto roku prijala z rúk starostu aj ocenenie 
Osobnosť Petržalky za rozvoj školstva. Zo svojho postu od-
chádza aj RNDr. Daniela Leštinská, riaditeľka Základnej školy 
na Turnianskej ulici.
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Vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v dome (ďalej „vlastník/
ci“) z rôznych dôvodov nespo-
kojných so zmluvným správcom 
bytového domu je asi viac. Sved-
čia o tom aj sťažnosti čitateľov 
adresované našej redakcii. Je však 
zarážajúce, ako ľahostajne pristu-
pujú podaktorí vlastníci k ochrane 
svojho majetku, ignorujúc mož-
nosť pretvoriť nevyhovujúci stav 
k lepšiemu – či už zmenou správ-
covskej spoločnosti alebo vytvo-
rením vlastného spoločenstva. 

Správcovské spoločnosti vyu-
žívajú skutočnosť, že na schôdzu 
zvyčajne prichádza menej ako 
polovica vlastníkov, ktorí v zmysle 
zákona č. 182/1993 Z .z. o vlastníc-
tve bytov a nebytových priestorov 
v platnom znení (ďalej len „zákon“) 
nie sú schopní o zmene správcu 
rozhodnúť, nehovoriac o rôznych 
úskaliach vyplývajúcich priamo 
zo zákona a umne využívaných 
správcovskými spoločnosťami. Z 
praxe sú známe prípady týkajúce 
sa spôsobu výpovede alebo ply-
nutia výpovednej lehoty zmlúv 
o výkone správy, doručovania a 
iných nedostatkov, spôsobených 

neuspokojivou znalosťou prísluš-
ných ustanovení zákona alebo 
jeho nerešpektovaním. Ide o ob-
ranné mechanizmy správcu, ktorý 
pri konkurencii na trhu má snahu 
spravovaný objekt si udržať. Niet 
sa čo čudovať, že v takto zadefi-
novanej zmluve o výkone správy 
sú vlastníci vo vzťahu k správcovi 
diskriminovaní a neraz uzmierení 
s daným stavom, čo podporuje 
ich nezáujem podieľať sa na spra-
vovaní spoločného majetku. 

Skôr, ako prikročíte k rozhodova-
niu o zmene správcu alebo formy 
správy, je dôležité, aby ste si uro-
bili prieskum a zistili predbežný 
počet vlastníkov, ktorí súhlasia 
s takýmto riešením nápravy pri 
správe svojho bytového domu. V 
prípade nespokojnosti so správ-
com vlastníci môžu vypovedať 
zmluvu o výkone správy v zmysle 
§ 14 ods. 2 nadpolovičnou väč-
šinou všetkých hlasov bez mož-
nosti postupovať podľa druhej 
vety predmetného odseku, teda 
schôdza nemôže hodinu po zača-
tí rozhodovať nadpolovičnou väč-
šinou zúčastnených vlastníkov. 
Nakoľko predmetom hlasovania 

Vypovedanie zmluvy o správe          Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

je vypovedanie zmluvy o výkone 
správy, správcu je možné odvolať 
len na schôdzi vlastníkov, písom-
né hlasovanie podľa § 14 ods. 6 
zákona nie je prípustné. Štvrtina 
vlastníkov v dome má právo sa-
mostatne zvolať schôdzu vlast-
níkov, ak na ich písomnú žiadosť 
správca nereagoval v lehote do 15 
dní. Oznámenie o schôdzi vlast-
níkov spolu s programom musí 
byť v písomnej forme doručené 
každému vlastníkovi minimálne 5 
dní pred dňom konania schôdze. 
V prípade zmeny formy výkonu 
správy, teda nie správca – správ-
ca, ale správca - spoločenstvo, sa 
rozhoduje hlasovaním na schôdzi 
vlastníkov dvojtretinovou väčši-
nou hlasov všetkých vlastníkov. 
Pri tejto eventualite majú vlast-
níci v zmysle § 14 ods.3 zákona 
možnosť rozhodovať aj písom-
ným hlasovaním, ktoré vyhlasuje 
správca alebo zástupca vlastní- 
kov, pričom sedem dní vopred 
musia byť informovaní o otázkach,  
o ktorých sa bude hlasovať, ako aj 
o termíne a mieste hlasovania a 
to spôsobom v dome obvyklým. 
Keď schôdza rozhoduje o úlohách 

Hovory na všedný deň
Okienko o nevyliečených problémoch  

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

právne služby nie sú možné. 

V našom obytnom dome je viac ľudí nespokojných so správcom, ktorý dom spravuje. Kvalita 
poskytovaných služieb, netransparentné narábanie s financiami, rozhodovanie o záležitos-
tiach, o ktorých by sme mali rozhodovať ako vlastníci bytov na schôdzi asi len my, sú u neho 
bežné. Každý rok upravuje výšku platieb za správu bez toho, aby nám to oznámil na schôdzi 
a my sa to dozvedáme ako hotovú vec. Problematické bolo aj uzavretie dvoch zmlúv bez 
súhlasu vlastníkov a dlhotrvajúce riešenie našich problémov. Už dlhší čas uvažujeme, že 
s ním ukončíme Zmluvu o výkone správy. Niektorí susedia vravia, že to nie je jednoduché, 
pretože správca bude výpoveď ignorovať a tí, ktorí sa pod ňu podpíšu, si to neskôr odskáču 
pri vyúčtovaní alebo iným spôsobom. Ako by sme mali postupovať a čo urobiť, aby sme sa 
dopracovali k rozumnému výsledku v náš prospech? Jestvuje postup, ktorý musíme dodr-
žať? Prosím, neuvádzajte meno ani dom, ďakujem.                   Vlastníci domu (chello.sk)

Nenásytnosť či zberateľstvo?  
V politickej sfére zažívame obdo-
bie rozvinutej a nekontrolovateľ-
nej pažravosti ťažko identifiko-
vateľného kapitalizmu. Hlad po 
peniazoch, hlad po funkciách. 
Čím viac a vyššie položených, 
tým lepšie. 

V kresle domestikovaný jedinec 
má istotu, že pokiaľ ho neprajní 
protivníci nepotopia, je na dlhé 
časy za vodou. Po zistení, že taký-
to človek je zodpovedný a koná 
v línii človeka o kreslo vyššie usa-

starať. Stačí sa previesť po zdemo-
lovaných uliciach hlavného mesta 
Slovenska, vykročiť z biednej hlav-
nej stanice ktorýmkoľvek smerom 
a uvidíme výsledky starostlivosti o 
mesto. Keby zamestnávateľ zistil, 
že zamestnanec nepodáva poža-
dovaný výkon, znížil by mu mzdu 
alebo by s ním skončil. 

Ak by to platilo aj vo verejnom 
živote, politikov by sme hľadali 
na inzeráty. A nielen na úrovni 
mesta. 

deného, naberá na seba ďalšie 
zodpovedné funkcie. Pri toľkej 
zodpovednosti však zabúda na 
to, čo má robiť a nerobí nič. Keď 
sa redaktor nemenovanej televí-
zie spýtal nemenovaného župa-
na aký má názor na kumulovanie 
funkcií, dostalo sa mu odpovede, 
že svoju prácu zvláda a vôbec – to 
je otázka na občanov, ktorí ho zvo-
lili. Inšpirujúca replika. Starosta je 
starostom, či už ho poznáme ako 
župana alebo primátora. Má sa 

pre správcu vyžaduje sa oznáme-
nie doručiť aj správcovi.

Podľa ustanovenia § 8a zákona 
schválená zmluva o výkone sprá-
vy, jej zmena alebo jej zánik je zá-
väzný pre všetkých vlastníkov, ak 
je podpísaný nadpolovičnou väč-
šinou vlastníkov v dome a správ-
com. Po právoplatnom hlasovaní 
je potrebné správcovi hneď doru-
čiť vlastníkmi podpísanú výpoveď 
spolu so zápisnicou a uznesením 
zo schôdze, teda písomnosti  
potvrdzujúce nespochybniteľný 
prejav vôle vlastníkov ukončiť 
zmluvný vzťah. Po doručení vý-
povede začne správcovi prvým 
dňom nasledujúceho mesiaca 
plynúť výpovedná lehota, ktorá je 
podľa vyššie spomenutého usta-
novenia zákona tri mesiace, ak sa 
vlastníci v zmluve o výkone správy 
nedohodli inak. Počas výpovednej 
lehoty je správca povinný plniť zá-
konom dané úlohy. 

Napriek vyše desiatky noviel zá-
kona nachádzame v ňom nepre-
cízne a protikladné ustanovenia, 
umožňujúce rôzny právny výklad. 
V prípade nezhody vo veci roz-
hodne na návrh súd. 

 Polícia upozorňuje  Do pozornosti
Životné minimum
Opatrením Ministerstva prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny 
SR boli s účinnosťou od 1. jú- 
la 2013 ustanovené nové 
sumy životného  minima. Za 
životné minimum fyzickej 
osoby alebo fyzických osôb, 
ktorých príjmy sa posudzujú 
spoločne, sa považuje suma 
alebo úhrn súm 198,09 € me- 
sačne, ak ide o jednu plno-
letú fyzickú osobu, 138,19 € 
mesačne, ak ide o ďalšiu spo-
ločne posudzovanú plno- 
letú fyzickú osobu a 90,42 € 
mesačne, ak ide o zaopatre-
né neplnoleté dieťa alebo o 
nezaopatrené dieťa. Zákon 
č. 601/2003 Z. z. o životnom 
minime ustanovuje životné 
minimum ako spoločensky 
uznanú minimálnu hranicu 
príjmov fyzickej osoby, pod 
ktorou nastáva stav jej hmot-
nej núdze.

Zákaz fajčenia
Novela zákona č. 377/2004 Z. z. 
s účinnosťou od 1. júla 2013 
rozšírila definíciu zariadenia 
spoločného stravovania, čím 
medzi prevádzky so záka-
zom fajčenia zaradila aj tie, 
v ktorých pokrmy a nápoje 
nepripravujú, ale iba podáva-
jú. V nákupných strediskách, 
v kultúrnych zariadeniach  
a pod. je možné fajčiť iba v 
stavebne oddelených miest-
nostiach, pričom cigaretový 
dym nesmie prenikať do ve-
rejne prístupných priestorov.

 Polícia upozorňuje  Jednou vetou
Manželka (zoznam.sk): Súd môže manželstvo rozviesť, ak sú vzťa-
hy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že 
manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno 
očakávať obnovenie manželského spolužitia. Nemyslím si, že na 
základe toho, čo ste napísali, je to váš prípad, takže rýchle rozhod-
nutie sa pre rozvod nie je najrozumnejším krokom. Skôr ako tak 
urobíte, skúste si s manželom pohovoriť aj za prítomnosti jeho 
rodičov. Predtým však odporúčam navštíviť manželskú poradňu, 
kde vám odborníci poradia ako ďalej postupovať. Podstatné je, 
aby bol manžel na vašej strane a nebál sa svojej matke vysvetliť, 
že už nie je malý chlapček. 



 Polícia upozorňuje  Viete, že...
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 Krimipríbeh

Aby bolo hneď od začiatku jasné, treba vedieť, že v. v. je skratka 
statusu delostreleckého dôstojníka okoliu prezrádzajúca, že svoje si 
už odslúžil a v súčasnosti je vo výslužbe. 

Pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

K R I M I

To však v žiadnom prí-
pade neznamená, že 

je na odstrel. Vo svojej 
šesťdesiatke je stále chlap 
na svojom mieste, o čom 
nás presvedčia nasledujú-
ce riadky príbehu, v kto-
rom hrá hlavnú rolu spolu  
s dvadsaťšesťročnou plavo-
vlasou slečnou Ing., čo je 
akademický titul po získaní 
určitého vzdelania. Priaz-
nivci umenia televíznych 
formátov kto s kým, kedy 
a podobnými seriálovými 
skvostami budú sklamaní 
– láska, sex ani vulgarizmy 
sa nekonajú, kúsok násilia si 
však užijú.  

Príťažlivá suseda,  nazvime 
ju Helenka, nebola v kolek-
tíve spolubývajúcich v pa- 
nelovom dome s ôsmimi 
podlažiami pre svoju pria- 
teľskú povahu obľúbená.  
Žiadna kontradikcia – druž-
nosť vo svojom trojizbovom 
byte prejavovala vítaním 
častých hlučných návštev 
spojených s veselými ve-
čierkami do skorého rána, 
čím si okrem mnohých in-
dividuálnych upozornení 

od väčšiny susedov vrátane 
inak pokojného kanoniera 
Marcela v. v., vyslúžila aj 
viacnásobnú vizitu mužov 
zákona. Po tom všetkom v 
dome o nej kolovalo, že je 
primitívna hus, vyštudo-
vaná za oravskú slaninu, 
lavórovicu a tak, čo zrejme 
nebola pravda, pretože dnes 
za také smiešnosti nikto di-
plomy nerozdáva a okrem 
toho pochádza z Kysúc.  
V ten piatkový večer to pre 
susedov vyzeralo nedobre 
už od poobedia, kedy u Hel-
či riešili ešte v robote načatý 
problém. Zrejme pracovný, 
pretože viackrát spomenuli 
vola v súvislosti so svojím 
šéfom. Deň sa prehupol 
do hodín večerných, vola 
vystriedala volenka aby, 
iniciovaná monotónne pro-
dukovaným rachotom šiale-
ného bubeníka z najnovšie-
ho cédečka, dorážala na 
normálnu činnosť nervovej 
sústavy. Čo je veľa to je moc, 
pomyslel si o poschodie 
vyššie bývajúci Marcel, kto-
rého napriek miernej nedo-
slýchavosti získanej službou 

Nočný boj majora v. v.   

V Bratislavskom kraji za prvých päť mesiacov roka 2013 zaznamenali policajné štatistiky de-
väť prípadov trestného činu Ublíženie na zdraví (SR 146), na základe ktorých boli vyšetrova-
né štyri osoby (objasnenosť 44%). Tak vraví § 156 trestného zákona v súvislosti s ublížením 
na zdraví: Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesia-
cov až dva roky. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - odňatie slo-
body na jeden rok až päť rokov  – je čin spáchaný na chránenej osobe, z osobitného motívu, 
závažnejší spôsob konania, za krízovej situácie alebo spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví).

vlasti, hluk zodvihol z po-
stele. Po chvíľke vyzváňania 
a klopania mu dvere otvo-
rila domáca, ktorá si vypo-
čula žiadosť o kúsok šťastia 
v podobe nočného pokoja. 
Susedský dialóg prerušila 
mužská postava so strikt-
nou požiadavkou, aby dedo 
odpálil. Naondulovaný pa-
nák, postavil by som ťa do 
pozoru, až by si vyzeral ako 
Lótova žena, aj tak sa na ňu 
podobáš, zhodnotil povel 
civila oslovený. Nevedno 
či poznal vizáž dotyčnej 
dámy, faktom je, že Lótova 
žena vyskočila spoza Hel-
či s úmyslom zložiť deda 
na zem. Predmetné miesto 
však po dobre mierenom 
zásahu zaujal útočník, čo 
malo za následok niekoľko 
modrín, jeden vybitý zub a 
prítomnosť dvoch policaj-
tov. Raz darmo, delostrelci 
sú tvrdí chlapi. 

Povráva sa, že Helenka 
chce byt predať, pretože 
Marcel namiesto basy bol 
stíhaný len za priestupok a v 
spoločnosti netolerantného 
rabiáta sa vraj bojí bývať.

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 Bratislava V príkaz na zatknu-
tie pre prečin podvodu.   

  

Popis osoby: nedodaný. 

Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava II príkaz na zatknu-
tie  pre prečin zanedbania povin-
nej výživy.

 

Popis osoby: nedodaný. 

Na menovaného vydal Okres-
ný súd Bratislava V príkaz na 
zatknutie pre prečin úverového 
podvodu. 

Milan
LONGAUER
(55) 
z Bratislavy

Pavol
HORVÁT
(47)
z Bratislavy

Ján
REBRO
(30)
z Bratislavy 

Deti z Materskej školy na 
Bradáčovej vedia ako sa majú 
cyklisti alebo chodci  
správať na komunikáciách,  
aby boli bezpečnými účastník-
mi cestnej premávky.  
V spolupráci  s petržalskými 
policajtmi zvládli aj riadenie 
križovatky a ukázali, že do-
pravné značky nie sú pre nich 
neznáme. Na záver vydarenej 
akcie získali svoj prvý „Detský 
vodičák“.                 

foto: archív polície 

 Polícia upozorňuje Z policajného bloku
Prekazený biznis
Andrej (31) z Bratislavy si  
v apríli a máji zmyslel zarábať 
nekalým spôsobom, čo v jeho 
prípade znamenalo zbíjať so 
zbraňou v ruke. Za spome-
nuté obdobie prepadol  na 
Gessayovej ulici ženu, keď od-
chádzala zo svojho pracovis-
ka, nasledovalo prepadnutie 
banky na Rovniankovej ulici, 
stávkovej kancelárie na Ná-
mestí hraničiarov a predajne 
potravín na Osuského ulici. 
Pokračovacím zločinom lú-
peže spôsobil škodu za 3500 
eur, odmenou mu je  policaj-
né obvinenie.. 

Rizikové tipovanie
Do stávkovej kancelárie na 
Furdekovej ulici vošiel muž za 
účelom získať nejaké peniaze. 
Na tom by nebolo nič zvláštne, 
s cieľom prilepšiť si sem chodia 
všetci. Nateraz neznámy náv-
števník však nechcel tipovať,  
o čom zamestnankyňu pre-
svedčil zbraňou. Vyhral pri-
bližne 250 eur, zvyšok ho čaká  
v podobe policajného obvine-
nia z trestného činu lúpeže.  

... letná sezóna prináša so 
sebou aj mnohé negatí-
va v oblasti ochrany ma-
jetku? Nasledujúce dva 
mesiace isto  nebudú 
dovolenkovými pre zlo-
dejov. Opustené byty,  
cennosti len tak ukryté 
pod dekami na kúpalis-
kách alebo pohodené v 
aute sú lákadlá, ktorými 
táto kategória spoloč-
nosti určite nepohrdne. 
Príležitosť robí zlodeja 
to všetci dobre vieme, tí 
okradnutí starú pravdu 
poznajú ešte lepšie. 
... v období od 19. 6. do 1. 
7. odcudzili v našom kraji 
24 motorových vozidiel 
z toho v Petržalke jedno 
na Beňadickej ulici? Naj-
žiadanejšie boli červené 
autá. Z celkového počtu 
ich zmizlo päť, po štyri 
zaevidovala farba modrá 
a šedá.  
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Vaše podnety, 
návrhy, reakcie.

petrzalskenoviny
@gmail.com

 Vodné � ltre Nerezové fľaše   www.kvalitavody.sk 

I N Z E R C I A

V PONUKE NÁJDETE VIAC AKO 180 DRUHOV 
DREVENÝCH PARKIET A LAMINÁTOVÝCH PODLÁH 

VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A MONTÁŽNEHO 
TOVARU PRE PROFESIONÁLOV.

NAJŠIRŠÍ VÝBER PODLÁH 
K OKAMŽITÉMU ODBERU NÁJDETE 
V NOVOOTVORENOM 
PODLAHOVOM CENTRE

T. 0948 390 986  www.FloorExperts.sk 
OTVÁRACIE HODINY: PON – PIA: 8:00 – 17:00, SOB: 8:00 – 12:00

KOPČIANSKA 89, AREÁL ROSNIČKA
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Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk 
vás pozýva na tieto výlety:

 24. 8. Prehliadka Nitry so sprievodcom + Agrokomplex - doprava 15€

 31. 8. Arcibiskupský palác Kroměříž + záhrady a mesto - doprava 16 €

 7. 9. Banská Štiavnica + kaštieľ Svätý Anton - doprava 18 €

 14. 9. Osvienčim so sprievodcom na 6 hodín  - doprava + spriev. 33 €

 21. 9. ZOO + zámok Lešná (pri Zlíne) - doprava 18 €

 28. 9. Macocha + Punkevné jaskyne + Křtiny - doprava15 €

  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



Iba s nami zažiješ, čo je to
GURMÁNSKY PÔŽITOK

Nedeľa - Pondelok: 10.00 - 21.30 hod. • Utorok - Sobota: 10.00 - 22.30 hod.

s rozvozom
JASOVSKÁ 2, BRATISLAVA - PETRŽALKA
02/16002, 0948/777401, 0948/777402

0902/359 747, 0907/ 303 364
www.pizzasicilia.sk

Iba s nami zažiješ, čo je to
GURMÁNSKY PÔŽITOK

Utorok - Sobota: 10.00 - 22.30 hod.

JASOVSKÁ 2, BRATISLAVA - PETRŽALKA
, 0948/777401, 0948/777402

GURMÁNSKY PÔŽITOK

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

ODSTÚPIM, 
RESP. PRENÁJMEM 

moderný a kompletne zariade-
ný kozmetický salón 
v Petržalke na Osuského ulici. 
Salón je výborne situovaný, 
nachádza sa pri hlavnej ceste 
v blízkosti frekventovaných 
zástaviek autobusov. 
Je v prevádzke 8 mesiacov. 
V salóne sa nachádza 
samostatná miestnosť na koz-
metiku, samostatná miestnosť 
na pedikúru, res. masáže, 
samostatná miestnosť s  verti-
kálnym soláriom a samostatná 
miestnosť s horizontálnym 
soláriom. V hlavnej miestnosti 
sa nachádza miesto pre nech-
tový dizajn a miesto na profe-
sionálne líčenie. 
Cena dohodou. 

kontakt: 0903 273847



12. 7. 2013 • 23PETRŽALSKÉ NOVINY

Úradujúci slovenský maj-
ster Slov-matic FOFO 

Bratislava sídliaci v Petržalke 
pocestuje na turnaj 1. skupiny 
hlavného kola UEFA Futsal 
Cupu 2013/2014 do Rigy. 

Okrem lotyšského majstra 
FK Nikars, ktorý je usporiada-

teľom turnaja, budú súpermi 
zverencov trénera Jána Janíka 
víťazi dvoch skupín predkola 
F a G. ,,Riga je mužstvo, ktoré 
poznáme, hrali sme tam vlani 
turnaj. Angažovali portugal-
ského trénera Duarteho, ktorý 
tam už rok pracuje. Je to býva-

lý reprezentačný tréner Portu-
galska a má tam troch hráčov 
z vlasti. Preto to bude pomerne 
silný tím. A tým, že budú doma, 
budú chcieť určite postúpiť do 
Elite Round. Ale my máme am-
bície rovnaké,“ povedal tréner 
Slov-maticu Ján Janík. 

Štart Tour de France 
počas cyklovíkendu   
ŠKODA AUTO Slovensko pri príleži-
tosti štartu jubilejného stého ročníka 
cyklistických pretekov Tour de France 
zorganizovala ďalší ročník ŠKODA 
Cyklovíkendu s Petrom Velitsom. Po-
sledný júnový piatok aj sobota patrili 
všetkým cyklo fanúšikom – od kvalit-
ného servisu bicyklov, cez atraktívny 
darček až po predstavenie novej 
ŠKODA Superb.  

Š P O R T

V ročníku 2013/2014 súťaže, 
ktorá je obdobou futbalovej 
Ligy majstrov, bude štartovať 
rekordných 49 klubov. Z nich 
je až 10 nováčikov. Predkolo sa 
hrá v termíne 27. augusta až 1. 
septembra, do hlavného kola, 
ktoré je na programe 1. - 6. 
októbra, postúpia len ôsmi 
jeho víťazi.

(mv)

Kto sa stane držiteľom „vavríno-
vého venca sa dozviete v nedeľu 
21. júla o 14 h, keď navštívite areál 
dostihovej dráhy v Starom háji. 
Na programe bude už 11. míting 
sezóny s vrcholným turfovým 
podujatím – 21. ročníkom Sloven- 
ského derby (rovina Graded 3 
na 2400 m s dotáciou 60 000 €) 
a o slovenskú modrú stuhu 
budú bojovať kone z 5 krajín. Na 
programe mítingu je spolu deväť 
kvalitne obsadených rovinových 
zápolení, z toho päť dostihov s 
medzinárodnou účasťou špič-
kových koní a jazdcov. Pútavý 
bude aj sprievodný program, v 
ktorom sa okrem  súťaže o naj-
krajší dámsky klobúk a bohatej 
tomboly môžu diváci tešiť na 
tanečné vystúpenie, rôzne gur-
mánske špeciality, stánky so su-
venírmi. Najmenší návštevníci sa 
môžu vyblázniť na nafukovacom 
hrade či trampolíne, vytvoriť si 
bižutériu, povoziť sa na koníkoch 
alebo si nechať pomaľovať tváre. 
Viac na www.dostihy.sk.

V IMPA Bratislava teda 
oslávili štart Tour de Fran-
ce, ako sa patrí... Po dva 
dni tam zavítal rekordný 
počet cyklo fanúšikov – 85.   
Cyklo partnerom organi-
zátora bol GREEN BIKE. 
Chlapci boli veľmi ústre-
toví a všetkým, ktorí prišli 
na bicykli urobili servis, 

poradili, odporučili... Každý 
cyklo nadšenec dostal dar-
ček – originálnu cyklofľašu 
ŠKODA. Jedinečné bolo aj 
oslávenie štartu pretekov 
Tour de France – skupina 
cyklo fanúšikov odbicyklo-
vala 30 kilometrov, štart bol 
v IMPA Bratislava, išlo sa do 
Čunova a späť.  

DERBY  
je len raz za rok!

Slov-matic pocestuje do Rigy

Leto s kvaLitnými mäsovými výrobkami od miran-a!

Bravčové karé s kosťou ..... 4,99 €
Bravčové stehno ................. 4,99 €
Bravčová krkovička ............ 4,29 €
Bravčové plece ....................4,19 €
Bravčové rebro ................... 3,79 €
Kuracie prsia chladené ..... 4,99 €
Kuracia štvrť zadná ............ 2,39 €
Morčacie prsia chladené .. 6,99 €
Bravčová šunka .................. 5,30 €
Zlatá šunka .......................... 4,30 €

Šunková saláma ................. 3,65 €
Vinohradnícky nárez ......... 3,30 €
Domáca klobása ................. 3,30 €
Kabanos ............................... 3,39 €
Špekáčiky ............................ 3,45 €
Oravská slanina .................. 4,49 €
Údené lahôdkové rebro .... 3,99 €
Gril klobása so syrom ........ 4,99 €
Gril klobása Primátor ........ 5,99 €

Nájdete nás v predajniach:
Námestie hraničiarov č. 9, ☎ 62 31 19 04 · Mánesovo námestie č. 7, ☎ 62 24 50 51 · Pribišova č. 4, ☎ 65 31 69 16

Ponúkame hovädzie mäso z mladých býkov, teľacie i jahňacie.
Kabanos, špekáčiky a grilovacie klobásy sú vyrobené podľa pôvodných receptúr.
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Aj tu som Petržalčan

Pokračovanie z 1. strany 

strieborné medaily v roku 2012 
na Hrách európskeho paralym-
pijského výboru pre mládež 
v Brne a v máji tohto roka na 
27. IDM, Berlín -  27. Medzi-
národných majstrovstvách Ne-
mecka za účasti 42 krajín sveta, 
kde medzi seniormi získala 
bronzovú medailu a v júni tohto 
roka na International Youth Ga-
mes for disabled (Mezinárodné 
hry handicapovanej mládeže) 
v Brne, kde získala jedno prvé 
miesto, jednu striebornú a tri 
bronzové medaily.

Talent často nestačí. Vý-
znamnú úlohu hrajú penia-
ze. Je plávanie drahý šport? 

Plávanie nie je najlacnejší 
šport hlavne pre postihnutých. 
Prenájom dráh je na rovna-

ko drahý ako pre zdravých, čo 
je často pre rodičov fi nančne 
neprístupné, pretože sú zo so-
ciálne slabších rodín, medzi 
ktorými sú aj matky samoži-
viteľky. Tento šport môžu ro-
dičia dopriať deťom len tak, že 
pomáhajú nájsť sponzorov na 
fi nancovanie prenájmu bazéna, 
resp. na fi nancovanie spojené s 
účasťou na pretekoch alebo na 
sústredení.

Kde v Bratislave trénujete? 
Ponúka hlavné mesto dosta-
točné príležitosti pre hendi-
kepovaných športovcov? 

Trénujeme v trojdráhovom 
bazéne na Mokrohájskej ul., 
DSS GAUDEAMUS. Bratislava 
nemá dosť možností pre zdra-
votne oslabených športovcov, 
pretože skôr postavené bazény 
neriešili bezbariérový prístup. 
Na Pasienkoch je síce výťah, ale 
keď je viac vozičkárov nastáva 
problém, lebo toto zariadenie je 
pomalé. Ale vďaka aj za to.

Jadranka je Petržalčanka, 
ma možnosť trénovať aj tu? 
Napríklad v školských bazé-
noch?

 Poznám niekoľko bazénov 
v Petržalke, ale tam je problém 
s bezbariérovosťou. 

Mestská časť Petržalka plá-
nuje vybudovať novú plavá-
reň. Zmenilo by sa tým pre 
vás a Jadranku niečo?

 Veľmi by som privítala bazén 
v Petržalke. A keby bol spojený 
aj s posilňovňou, tak to by bolo 
vynikajúce. Z posilňovne rovno 
do vody. Som presvedčená, že 
nový bazén by mal byť bezba-
riérový, minimálne 25 m a urči-
te by sa uživil. Veď už starí Gré-
ci hovorili, že gramotný človek 

vie písať, čítať a plávať. Robili 
by sa tam kurzy pre neplavcov, 
či už zo škôlok alebo seniorov. 
Určite by sa tam vytvorila pôda 
aj pre športové plávanie, pláva-
nie pre verejnosť. Jadranka by 
potom nemusela byť v škole od 
6. hodiny ráno, keď jej začína 
raňajší tréning, až do večerného 
tréningu do 20. hodiny.  Teraz 
musí celý ten čas ostať v škole, 
pretože je vozičkárka a býva v 
Petržalke a strávila by viac času 
v autobuse, ako by bolo únosné. 
Napriek vyťaženosti sa učí vý-
borne, teraz bude mať len jednu 
dvojku. Chodí do Spojenej školy 
na Mokrohájskej ulici. Absolvo-
vala aj niekoľko ročníkov Det-
skej Univerzity. Ak by bol bazén 
v Petržalke, mohla by ísť domov, 
pripraviť sa do školy a potom na 
tréning. Mala by čas aj na relax, 
nie ako teraz, keď príde domov 
až okolo 21. hodiny.

Myslíte si že existencia pla-
várne bude mať vplyv na 
zvýšenie záujmu o tento šport 
medzi petržalskými deťmi?

 Určite. Roky som robila tré-
nerku plávania aj zdravých detí 
a záujem bol vždy veľký. Ľu-
dia sú vzdelanejší a vedia, ako 
dobre im urobí plávanie. Som 

Bazény v Petržalke 
nie sú bezbariérové 
Ešte nemá ani občiansky, ale medailami by mohla doma pomaly 
tapetovať – talentovaná Jadranka Marič má po otcovi srbské 
korene, ale býva v Petržalke. Navzdory telesnému hendikepu, 
ktorý ju posadil na invalidný vozík, žne úspechy v bazénoch so 
svetovou konkurenciou. O tejto talentovanej mladej dáme sme sa 
rozprávali s jej s trénerkou Danielou Šipošovou.   

Vaša zverenkyňa má len pät-
násť rokov, ale na konte už 
má veľa úspechov. Keby sa 
začala venovať plávaniu a 
kto jej talent objavil?

 Plávať začala ako trojročná, 
ako 8-ročná začala plávať v pla-
veckom oddieli, kde prešla zá-
kladným plaveckým výcvikom 
pod vedením pani Barbušovej 
a mojím. Potom bola preradená 
do výkonnejšieho družstva, kde 
sa začal prejavovať jej talent 
spojený s veľkou usilovnosťou 
pri tréningoch. 

Ktoré úspechy si ceníte naj-
viac?

 Najviac si cením výsledky z ju-
niorskych majstrovstiev sveta 
IWAS v Indii v roku 2009, kde 
získala 4 strieborné medaily, 2 

presvedčená, že by to umožni-
lo aj vznik nových plaveckých 
klubov, a tým by sa zabezpečilo 
pravidelné športovanie pre Pe-
tržalčanov aj deti Petržalky.

Ako by ste si predstavovali 
ideálne podmienky na špor-
tové plávanie pre hendikepo-
vaných i zdravých športovcov 
v Petržalke?

 Moja predstava je postaviť 
bezbariérový krytý 25 m bazén 
s posilňovňou, detský bazén na 
hry, k tomu otvorený 50 m ba-
zén s príslušenstvom, reštaurá-
cia, všetko bezbariérové, okolo 
50 m bazéna športoviská – plá-
žový volejbal, nohejbal a pod.

Ako si Jadranka predstavuje 
svoju športovú budúcnosť? 

 Na budúci rok by sa chcela 
kvalifi kovať na ME, v roku 2015 
na MS a v roku 2016 by chcela 
štartovať na paralympijských 
hrách v Riu de Janeiro. Dúfa, že 
ju zaradia do skupiny postihnu-
tia tam, kam patrí, lebo teraz je 
v skupine s najľahším postihnu-
tím, čo sa o jej postihnutí nedá 
povedať a v porovnaní s inými 
podobnými postihnutiami.

Michaela Dobríková
foto: archív Daniela Šipošová


