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To bude nadávok, šľakomtrafení 
z cestárov, štátu, magistrátu. Už to 

všade počuť. Ale ľudia predsa len nie-
čo dostávajú. Dražejú lieky, pribúdajú 
nezamestnaní, stenčujú a vyprázdňu-
jú sa peňaženky. Potraviny v obchod-
ných reťazcoch už načim označiť ako 
otraviny, po požití a požutí ktorých 
by sa mali každé ráno skontrolovať 
členovia rodiny, či sa ho všetci  doži-
li. Pravda, aj to len do večera, keď nás 
budú z telky zasa varovať, čo nejesť 
a akou kozmetikou sa nenatrieť, ak 
chceme byť nažive aj pozajtra.  

Za niekdajšieho socializmu mo-
hol za všetko svetový imperializmus 
a štyri ročné obdobia. Za súčasného 
kapitalizmu môže za všetko kríza. 
Podľa politikov. Národ sa tomu smeje 
a pýta sa, či ešte patríme do EÚ, teda 
Európy, keďže počtom goríl, čoby 
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Vrátili sme sa do  šes-
ťdesiatych rokov!

Dvojtýždenník • Zadarmo

PETRŽALSKÉ NOVINY
Online diskusia 
so starostom sa v apríli 
uskutoční až v utorok
Veľkonočný pondelok odsúva online 
diskusiu so starostom. Na vaše otáz-
ky odpovie V. Bajan v utorok, 
2. apríla, v hodinovej online diskusii, 
ktorá sa začne presne o 13. h.  

Veselú Veľkú noc
praje redakcia PN

strana 16

Zapojte sa aj vy!
Petržalská samospráva vyberá názov 
námestia, ktoré leží medzi ulicami 
Jiráskova a Tupolevova pri Chorvát-
skom ramene neďaleko Skate parku.
Hlasovať môžu aj obyvatelia, a to na:
www.petrzalka.sk/uzemny-plan 
alebo na www.facebook.com/
viembytpetrzalcan - ako aj poštou - 
poslaním návrhu na adresu MÚ MČ 
Bratislava-Petržalka, Oddelenie 
územného rozvoja a dopravy, 
Kutlíková 17, 852 12 Bratislava 5. 

Habemus vernum 
Je prvý deň tohto týždňa a - zasa padá sneh. Lepí sa 
na stromy, šľahá do tvárí, maskuje výtlky ako prísľub 
ďalších zničených predných či zadných náprav áut.  

POZOR, ZMENA ČASU!

V nedeľu, 31. marca, meníme zimný čas na letný – 

ručičky hodiniek pretočíme z 2. h na 3 h.

Studio Bellani hľadá 
p e d i k é r k u 

do zabehnutého salónu, ŽL. 
Nástup možný ihneď. 

Kontakt: 0903 191 885

ozajstných vinníkov zla u nás, by malo 
byť Slovensko niekde v Afrike. Ešteže 
nám ostal aspoň okamihový smiech, 
lebo dražie už aj dobrá nálada. 

Počasie je zimné, aj keď vo štvrtok 
už bol prvý jarný deň. Ešteže máme 
po bielom dyme z komína Sixtínskej 
kaplnky nového Františka. Habe-
mus papam! Čaká nás slávnostnejšia 
Veľká noc. No ešte pred ňou poďme 
k Dunaju. Hodiť doň Morenu. Zapáliť 
ohník. Nech k nebu stúpa biely dym. 
Aby sme radostne všetkým oznámili:  
Habemus vernum! Máme jar!

        Peter Poruban
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Jednota dôchodcov 
potrebuje mladých členov

Existuje vzkriesenie? 
alebo Mohol byť Ježiš Kristus vzkriesený?

Členovia Miestnej organi-
zácie Jednoty dôchodcov 

Slovenska o svojich aktivitách 
v roku 2012 hovorili na svojej 
marcovej hodnotiacej schôdzi. 

Odznela na nej informácia o 
absolvovaných jednodňových 
zájazdoch, relaxačných a re-
kondičných pobytoch takmer 
700 členov, Krajskej prehliadke 
speváckych súborov – senio-
rov v Pezinku, kde Petržalku 
reprezentoval 10 rokov jestvu-
júci súbor Melódia. Mladšie 
spevácke kolektívy Radosť a 
Nádej, ktoré sa koncom roka 

spojili a vytvorili Petržalčanku, 
v Pezinku zbierali skúsenosti.

Takmer 40 dôchodcom 
ostali pekné spomienky na 
folklórne slávnosti v Strážnici 
a ďalším 40 na skalický Trdel-
fest. Viac ako 1 200 z nich nav-
štívilo divadelné predstavenia 
a ďalší sa vybrali na turistic-
ké vychádzky. Dobré meno 
zadunajskému bratislavské-
mu sídlisku urobili seniori na 
Krajských športových hrách 
v Malackách, kde získali nie-
koľko medailí. Halka Hotová 
excelovala na Celoslovenských 

Kultúrne zariadenia 
Petržalka vyhlasujú pre 
žiakov ZŠ, SŠ a dospelých 
už 18. ročník obvodnej 
súťaže v populárnej piesni 
Pop Hit.
Súťaž organizujú v 4 kategóriách 
podľa veku. Porotu tvoria známe 
osobnosti hudobnej scény, hu-
dobníci, skladatelia, speváci, aj 
hudobné skupiny. Súťaž hodnotí 
odborná porota podľa nasledujú-
cich kritérií: intonácia, výraz, spe-
vácka technika, pohybový prejav, 
ako aj vizuálna stránka vystúpe-
nia, čiže súťažiaci majú možnosť 
využiť pri vystúpení tanečníkov 
či vokalistov. Veľa nádejných 
a talentovaných spevákov začalo 
kariéru práve v súťaži POP HIT, 
takže neváhajte a pošlite svoju 
prihlášku ešte dnes. Uzávierka 
prihlášok bude 4. mája!

Semi� nále a � nále sa usku-
točnia 16. mája od 10. h v DK 
Zrkadlový háj. Okrem získania 
diplomu a vecných cien z rúk 
odbornej poroty, bude pre víťaza 
určite najväčšou odmenou mož-
nosť vystúpenia na Dňoch Petr-
žalky a Dni detí pred skutočne 
veľkým publikom.

Bližšie informácie a prihlášku 
nájdete na www.kzp.sk v časti 
Aktuality, alebo môžete prísť aj 
osobne do DK Zrkadlový háj na 
Rovniankovu 3 alebo telefonic-
ky u organizátorky súťaže Marty 
Droppovej - na číslach: 02/63 
299 220, 0907123647 alebo mai-
lom: marta.droppova@kzp.sk

 (red)

Cvičiť zumbu, konverzovať v anglickom a nemeckom jazyku či 
sedieť umelecky nadaným študentom ako model, hrať stolný tenis, 
petang, účinkovať v spevokoloch - to všetko, ba oveľa viac môžu 
petržalskí seniori. 

športových hrách, kde ju vy-
hlásili za najlepšiu športovky-
ňu podujatia!

Už tradičná je vzájomná 
solidarita medzi seniormi, v 
rámci ktorej pomáhajú zná-
mym, priateľom a susedom, 
ak sami nevládzu zájsť k le-
károvi, na nákup, prípadne sa 
cítia opustení a dobre im pad-
ne spoločnosť rovesníkov. Aj 
vďaka seniorom sa priedomia 
panelákov postupne zapĺňajú 
kvetmi a okrasnými kríkmi, 
čo prispieva k zútulneniu a 
skrášleniu Petržalky.

Bohatý program si organi-
zácia stanovila aj na tento rok. 
Okrem už zabehaných aktivít 
pozýva seniorov na bezplatné 
nedeľné organové koncerty 
do rozhlasového štúdia na 
Mýtnej 1, komorné koncerty 
do Cik Cak Centra, výsta-
vy a prednášky v pobočkách 
Miestnej knižnice v Petržalke. 
Pestrá je ponuka na poznáva-
cie zájazdy, prímorské a do-
máce rekreačné a ozdravné 
pobyty za zvýhodnené ceny. 
„Vyzývam vás, aby ste absol-
vovali preventívnu zdravotnú 
prehliadku u svojho obvod-
ného lekára,“ povedala o. i. 
predsedníčka petržalskej or-
ganizácie Jednoty dôchodcov 
Valéria Balúchová. „Máte na 
to právo zo zákona,“ doplnil ju 
Ján Lipiansky, predseda celo-
slovenskej organizácie, ktorý 
bol hosťom na hodnotiacej 
schôdzi. K zdravému spôso-
bu života nabádal dôchod-
cami zaplnenú kinosálu KZ 
Zrkadlový háj aj napriek ra-
pídnemu poklesu členskej 
základne Jednoty dôchodcov 
Slovenska. „Ak nenastane 
zásadný obrat, nevedno, čo 
bude s Jednotou o päť či desať 
rokov,“ varoval. Jeho obavy nie 
sú márne. Svedčí o tom aj si-
tuácia v Petržalke, ktorá vlani 
zaznamenala úbytok 84 čle-
nov, kým nových pribudlo len 
66. Podobne je to aj v Rusov-
ciach, úbytok bol 10, prihlási-
lo sa 7. Je to dôsledok pomer-
ne vysokého veku členov, cho-
robnosti, sťahovania sa a, žiaľ, 
aj úmrtí.                             (ak)

Ľudia pred 
Kostolom 

Svätej rodiny 
prispievali na 
projekt, ktorý 

zastrešuje 
Spoločnosť 

priateľov detí 
z detských 

domovov 
Úsmev ako dar.

22. marca – piatok 
18. h – hudobno-dramatické pásmo 
PAŠIE (KVD Prešov) v Petržalke
24. marca - Kvetná nedeľa
9. h – SB v nemocnici na Antolskej
9.30 h – pašiové SB v Petržalke
11. h – pašiové SB v Rusovciach
17. h – večerné SB v Petržalke
27. marca - streda
18. h – pôstna večiereň v Petržalke
28. marca - Zelený štvrtok
18. h – Večera Pánova v Petržalke
29. marca – Veľký piatok
9. h – SB v nemocnici na Antolskej
9.30 h – pašiové SB v Petržalke

Evanjelické služby Božie počas veľkonočných sviatkov 
CZ ECAV Bratislava-Petržalka, Strečnianska 15

10.30 h – Večera Pánova v Petržalke
11. h – pašiové SB v Rusovciach
17. h – večerné SB v Petržalke
31. marca – Veľkonočná nedeľa 
9. h – SB v Nemocnici na Antolskej
9.30 h – slávnostné SB v Petržalke
11. h – slávnostné SB v Rusovciach                    
              s Večerou Pánovou
18. h – večerné SB v Petržalke 
1. apríla – Veľkonočný pondelok
9. h – SB v nemocnici na Antolskej
9.30 h – slávnostné SB v Petržalke 
          s Večerou Pánovou
18. h – večerné SB v Petržalke

(red)

Veľkonočný čas je pre niekoho peknou tradíciou, pre iné-
ho časom oddychu, pre kresťanov sviatkom ukrižovania 

a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Na vzkriesenie nie každý verí, 
ale o smrti nikto nepochybuje - bez ohľadu na naše materialis-
tické či náboženské presvedčenie. Niekedy zvykneme pripustiť, 
že existuje niečo medzi nebom a zemou. Zvyčajne vtedy, keď sa 
ocitneme v situácii, ktorá sa vymyká nášmu logickému chápaniu, 
vedeckému poznaniu a udeje sa úplne inak, ako by sme očaká-
vali. Takouto situáciou je napríklad aj skúsenosť klinickej smrti, 
ktorú mnohí ľudia zažili. Väčšina z nich popisuje zhodné zážit-
ky, napriek tomu, že sa vzájomne nepoznajú, nikdy sa nevideli a 
nemajú nič spoločné. Je niečo o čom nevieme? Mohol byť Ježiš 
Kristus po svojej smrti na kríži vzkriesený? Svedectvá tých, ktorí 
sa zo smrti vrátili do života, môžu niečo poodhaliť. Príbehy týchto 
ľudí si môžete pozrieť vo fi lme Smrť a čo je potom 24. marca 2013 
o 18. hodine v DK Zrkadlový háj. Vstup je voľný.                

 (upr)
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stvo fotografií, ktoré sprostred-
kovávajú návštevníkom atmo-
sféru a pomery doby. 

Program Od septembra do 
vakácií je určený pre deti pr-
vého stupňa základných škôl.  
S pomocou vystavených expo-
nátov, ale aj ďalšieho obrazové-
ho materiálu si deti zážitkovou 
formou vyskúšajú štúdium na 
revúckom gymnáziu. Program 
Revúcki discipuli je určený 
pre deti 8. a 9. ročníka zá-
kladných škôl a pre študen-
tov stredných škôl. Približuje 
každodenný život študentov 
prvého slovenského gymnázia 

Hlavná výstava sa nazýva 
Prvé slovenské gymná-

zium Revúca - 150 rokov. Ve-
nuje sa prvému slovenskému 
gymnáziu v Revúcej, ktoré bolo 
založené 16. septembra 1862. 
Výstava bola otvorená v sep-
tembri 2012, teda 150 rokov po 
vzniku gymnázia. Dozviete sa 
nielen o škole, o vzniku, proce-
se vyučovania a skúšania, ale aj 
zaujímavé informácie zo života 
študentov a učiteľov. Lektorský 
výklad je možné na želanie dopl-
niť o audiovizuálnu prezentáciu, 
ktorá prináša ukážky dobových 
dokumentov, prejavov a množ-

v Revúcej na základe autentic-
kých dobových textov a vysta-
vených exponátov. Dozvedia sa 
o dobrodružných prázdninách, 
skromnom bývaní či bohatom 
študentskom živote, skrátka o 
tom, ako žili revúcki discipuli.

Múzeum nájdete v Petržalke 
na Hálovej ulici číslo 16, v prí-
stavbe Strednej priemyselnej 
školy elektrotechnickej, oproti 
Pedagogickej knižnici. Je otvo-
rené v pondelok a utorok od  
9. do 17. h, stredu a štvrtok od 
9. do 15. h. Vstup aj programy 
sú bezplatné. 

(upr)

Prvé slovenské gymnázium prišlo 
do Petržalky
Múzeum školstva a pedagogiky vzniklo v roku 
1970 a odvtedy spravuje vo svojich depozitoch 
materiály a predmety zo škôl minulej doby.  
A čo práve ponúka pre návštevníka?

INZERCIA

  Presýpacie hodiny

Napadlo mi: samé zlomy (zlomky či úlomky?)
Tak si tu v Petržal-
ke žijeme. Napad-
nuto. Nenapádajú 
nás tentoraz spo-
jenecké vojská (eš- 
te šťastie), ale spo- 

jenecké sily hydrometeoro-
logické. A aj keď už máme 
za sebou prvý jarný deň  
v piatok prvého marca, vraj 
ešte príde nová nádielka 
snehová. A dažďové, vetrové  
a hmlisté dni sa prestriedajú 
so zubatým slniečkom (tie 
kazy, medzi nami, kamarát-
mi, by si už mohlo dať urobiť, 
aspoň z estetických dôvodov, 
keď ešte skutočné teplo ne-
prináša). Kedy už príde radi-
kálny zlom?

Napadnuto prežívame aj 
chrípkové obdobie. „Viete, 
odkiaľ pochádza španielska 
chrípka, najstarší druh tohto 
ochorenia?“ opýtal sa nás 
mudrlant Fero Ostré Pero, 
ktorý radšej píše ako rozprá-
va. Na jeho encyklopedické 
alebo internetové vedomosti 
sme boli v tej chvíli v našej 
petržalskej partii prikrátki. 
„Pravdepodobne pochádza 
z Číny a má až desať mu-
tácií. Napríklad vírus vtáčej 
chrípky, ktorá nás nedávno 
strašila, má len dve mutá-
cie,“ poučil nás a pokračoval. 
„No a španielska chrípka do-
konca zastavila v dejinách aj 
celé armády!“ víťazoslávne 
vytiahol svoj najväčší 
tromf. Na to už zasia-
hol Miško Hrdopýško, 
ktorému Fero Ostré 
Pero zobral prvé slo-
vo: „No jasné, veď až  
v roku 1933 britskí 
vedci – Smith, An-
drewe a Laidlaw - od-
halili pôvodcu chríp-

ky, dovtedy veľkoplošnej 
ničiteľky ľudských životov. 
Nehovoriac o objave anti- 
biotík...“ A Tenká Zdenka, kto-
rá robí sestričku v nemocnici 
na Antolskej, sa tiež – a v jej 
prípade nečakane - vyšvihla: 
„Hromadne sa začalo očko-
vať proti chrípke až v päť-
desiatych rokoch minulého 
storočia. To sme sa učili,“ pri-
dala, sklopiac viečka s dlhými 
riasami, (ako keby sa hanbila 
za svoju informovanosť).

Napadnuto sa máme aj 
preto, lebo vždy nám nie-
čo napadne. Nehovorím, že 
vždy ide o niečo zlomové, 
ale o zlomkové určite. No  
a v kolektíve sa to potom 
rozvíja do nedozerných šírok  
a nových a  nových rozmerov.  
Čo zaklincoval Dalibor Výbor 
milým vtipom. Malá Peťka 
otravuje ocina: „Oco, čo je to 
mozog?“ Ten neodtrhne oči 
od novín a odvrkne: „Mám 
teraz v hlave iné veci!“ Ja vám 
zas želám, aby ste rozumu 
dostali nie cestou in-fúzie, 
ako to zobrazila moja dvorná 
ilustrátorka Natália, ale aby 
ste boli obdarení zdravým 
úsudkom od prírody. Lebo 
stále platí príslovie: „Komu 
zhora nie je dané, v apatieke 
nekúpi.“
Vaša Dáša

Kresba: 
Natália Murat-Oravcová 

Petržalská Superškola má svoje logo
Vybrali ho ľudia hlasovaním na oficiálnom profile Petr-
žalky Viem byť Petržalčan na sociálnej sieti facebook. 

Hlasujúci vyberali z troch ná-
vrhov a ten víťazní získal viac 
ako 66 % hlasov. Zo všetkých 
hlasujúcich vyžreboval petr-
žalský starosta Hanku Abe-
lovú, ktorú odmení zaujíma-
vými cenami.

S A

priestoroch materského centra 
pred očami poslucháčov okrem 
repy postupne ožívali čarovné 
vodné kvapky,  kohútik Zlato-
pierko, havko, ktorý nevedel 
dopravné predpisy... Chlapci 
aj dievčatá so zatajeným dy-
chom sledovali boj dobra a zla 
a s nadšením pomáhali vyriešiť 
patálie hlavných hrdinov. A že 
sa to oplatilo! Všetky rozprávky 
sa skončili šťastne a veselo, tak 
ako to v detskom svete má byť.

Každé čítanie trvalo necelú 
polhodinu – všetci tak doká-
zali udržať svoju pozornosť a 
zároveň noví zvedavci nemu-
seli dlho čakať na ďalší vstup. 
Pre deti bola otvorená aj herňa. 
Mamičky a oteckovia si mohli 
dať kávičku a koláčik v kuchyn-
ke materského centra.

Akcia pri príležitosti mesia-
ca kníh bola určená najmä 

škôlkarom a školákom. S rados-
ťou sa však zúčastnili aj oveľa 
mladšie nošteky, najmladší mal 
iba niekoľko mesiacov. Nešlo 
však len o také obyčajné – nor-
málne čítanie...

K rozprávkam sme pridali 
vlastné „špeciálne efekty“. Na-
miesto nudného vysedávania 
sa deti razom ocitli v zázračnej 
krajine: malí účastníci mohli 
v rámci deja rozhodnúť, čo je 
správne a čo nie, prečítať kúsok 
z knižky, ale aj vidieť postavičky  
naživo vo forme divadielka. Ba 
čo viac! Niektoré úlohy si mohli 
aj samy vyskúšať. Poniektorí tak 
zažili na vlastnej koži, aké to je 
ťahať napríklad takú velikánsku 
repu z tvrdej vysušenej zeme. V 

„Cieľom bolo samozrejme 
vybudovať v deťoch vzťah ku 
knižkám a spopularizovať im 
čítanie ako také. Verím, že aj 
vďaka tejto hravej forme ich in-
špirujeme, aby siahli po knižke 
aj doma a rozvíjali svoju fan-
táziu viac ako pri zapnutom 
televízore,“  povedala  dobro-
voľníčka Erika, ktorá celú akciu 
vymyslela a zorganizovala, za 
čo jej patrí veľká vďaka.

Celý program vyvrcholil 
tombolou. Deti si domov od-
niesli aj krásne nové knižky. 
Pre všetkých to bolo veľmi prí-
jemne strávené popoludnie,  a 
už sa na Holíčskej 30 tešíme na 
ďalšiu aktivitu, veľkonočné hľa-
danie čokoládových vajíčok! 

Mária Vlčková,
 členka MC Budatko

Hravé čítanie v MC Budatko
Po minuloročnom úspechu zorganizovalo materské centrum Budatko 
opäť maratón čítania rozprávok. 
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Inzercia

Školská jedáleň pri ZŠ Holíčska 
50, prijme do pracovného 
pomeru pomocnú silu 
do kuchyne. Nástup ihneď. 
Informácie: 63 827 103

Chcete zdravo žiť?  Príďte  
k nám a my vám poradíme - čo 
pre to urobiť. Tel.: 0905 534 995

 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 – el. sporákov a rúr. 
Tel.: 02 6383 7140, 0904 940 923

Prijmeme kontrolórku  
upratovania. Tel.: 6353 2146

Prijmeme upratovačky na 
dohodu. Tel.: 6353 2146

 maľby - PoDlahy  
Tel.: 0915 462 513

I N Z E R C I A

ak vám nechodia 
pravidelne

0905 273 417 

PETRŽALSKÉ NOVINY
volajte

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

KADERNÍCTVO

NECHTOVÝ DESIGN

novinka!
3D mihalnice - 45 €

 Spoločenské líčenie 
od 10 do 15 eur

Tetovanie obočia
80 eur 

zDobenie  zDarma
Japonská manikúra 

13 eur

PEDIKÚRA

NECHTOVÝ DESIGN

KOZMETIKA

KONTAKTY

kaderníctvo
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885

kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758

nechtový design 
Katarína mobil: 0905 421 813

Akcia je je platná len  

s týmto kupónom

 

Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)

Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
4. 8. - 18. 8. 2012 - ZATVORENÉ

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

akCia do konca marca

Jarná akcia - MELÍR
Krátke vlasy: 28 €/25 € 
Polodlhé vlasy: 33 €/30 €
Dlhé vlasy: 38 €/35 € 

 

hľaDáme 
pedikérku so Žl 

Nástup možný ihneď

IN
ZE
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Hovoríme s Ing. Petrom Schlosserom, členom predstavenstva Bytového družstva Petržalka

Dostáva, okrem médií, sťažnosti aj ve-
denie Bytového družstva? Ak áno, ako 
ich vnímate a ako ich riešite? 
 O nespokojnosti viem, dostávam 
ju v rôznych formách. Problémy nie sú 
zložité, skôr jednoduché. Odznejú na 
predstavenstve, prijmú sa uznesenia, 
mnohé veci sa zaprotokolujú.  Tak ako 
má byť. Demokraticky, väčšinovo. Tým 
to však neraz i končí. Nie vždy je totiž i 
kvalifikovaná, kvalitná, účinná a rýchla 
náprava. To už je vec výkonného aparátu, 
ktorý má svojho šéfa. Ale ešte k rozhodo-
vaniu. Z rokovania sa nevykonáva celý 
zápis z rokovania predstavenstva, iba 
uznesenie. Čo sťažuje kontrolu. 
Práci predstavenstva by pomohlo rýchle 
a dostupné zverejňovanie  riešenia pro-
blémov, nielen prijatých uznesení. Pre 
úplný obraz prerokúvania sťažností je 
dôležité zverejniť ťažisko podnetu alebo 
sťažnosti a následne celý zápis z rokova-
nia predstavenstva. Potom bude zrejmé 
aj k akému výsledku uznesenie smeruje. 

Prečo sa tak nerobí? Patríte predsa 
do vedenia. Zasadnutie predstaven-

stva zvyčajne začína kontrolou pl-
nenia predchádzajúcich uznesení.
 Robí sa tak, resp. je snaha to ro-
biť. Výsledok je však vždy závislý od 
hlasovaní kolektívneho orgánu a to 
predstavenstva BD-P. Mnohé veci; 
či už v minulosti nesplnené prijaté 
uznesenia, alebo dobré východiská 
a riešenia sa síce protokolujú do ko-
nečného uznesenia, nemá to však 
zodpovedajúci ohlas, ak sa to ďalej 
nedostane. Bez transparentnosti 
práce celého manažmentu družstva, 
nemožno očakávať ani plnú pod-
poru jednotlivých členov družstva  
a samospráv, keďže  o mnohých pro-
blémových veciach ani nevedia.

V poštových schránkach bytových 
domov, ktoré spravuje BD-P na-
chádzali vlastníci bytov časopis 
Spokojné bývanie ako mediálnu 
aktivitu Bytového družstva Petržal-
ka. Nie je to cesta?
  Spresním, to, čo sa tvári ako prvé 
číslo časopisu petržalského Bytového 
družstva je v skutočnosti individuál-
nym propagačným materiálom jeho 
predsedu pred sobotnými voľbami. 
Predstavenstvo o takomto časopise 
nevedelo a oficiálne ani stále nevie. 
Zrejme ide o  súkromnú účelovosť jed-
nej osoby, ktorá sa označuje ako jeho 
vydavateľ, ktorá využila - či zneužila? 
–  obchodné meno Bytového druž-
stva Petržalka (hovorí v intenciách 
nášho-vášho informačného časopisu) 
na vlastné záujmy. Irónia až výsmech 
družstevníkom trčí  ako čertovo kopyto  
z editoriálu časopisu ako  zdôvodnenia  

Bytové družstvo Petržalka 
spravuje najviac petržalských 
bytov. To NAJ by malo platiť aj 
o kvalite jeho služieb, najmä 
však zodpovednosti. Ibaže 
v ostatnom čase pribudli na 
jeho výkon a správanie sa 
niektorých pracovníkov apará-
tu sťažnosti od vlastníkov by-
tov, spoluvlastníkov bytových 
domov. V sobotu, 23. marca, 
sa uskutoční snem družstev-
níkov, na ktorom delegáti 
zbilancujú predchádzajúce 
volebné obdobie, ale zvolia si 
aj nové vedenie družstva. Aj 
preto reč s dlhoročným členom 
predstavenstva BD-P   
Ing. Petrom Schlosserom

jeho vydania. Citujem: „Prichádzam 
s ním preto, že vlastníkom i členom 
družstva chýbajú potrebné informácie. 
To často spôsobuje nedorozumenia, 
ktorým by sme sa inak mohli vyhnúť.“ 
Súhlasím.  Pravda s poznámkou,  že to 
niekoľko dní pred snemom a voľbami 
píše a tvrdí osoba, ktorá roky vedie 
družstvo, ktorá prichádza na túto in-
formačnú potrebu niekoľko dní pred 
snemom a pred voľbami. To však po-
nechám už zdravej uvážlivosti našich 
členov- družstevníkov. Ako i to, že ná-
zov časopisu  Spokojné bývanie je ob-
chodným menom jednej bratislavskej 
správcovskej spoločnosti vo Vrakuni. 
Obchodný zákonník v  súvislostiach 
názvového plagiátorstva hovorí v pa-
ragrafoch  o možnostiach klamlivého 
označenia tovaru a služieb, vyvolania 
nebezpečenstve zámeny či dokonca  
parazitovania na povesti... Teda počin 
vskutku neoriginálny.

Na sneme kandidujete na post 
predsedu. Ak dostanete dôveru a 
zvolia vás, čo zmeníte?  
  Mnohí vlastníci bytov vedia, čím 
prispievam  ako člen predstavenstva 
do úspešného chodu družstva. Pozna-
jú spôsob a úroveň mojej komunikácie 
s nimi. Naše družstvo má však  na viac. 
Ľudsky. Lebo neraz mnohé  nie je ani 
tak v peniazoch, ani  organizačných a 
technických záležitostiach, ale o vzťa-
hoch, prístupoch k človeku. Družstvo 
nie je majetkom, lénom jednotlivca, 
nech by mal akúkoľvek funkciu.  Nie 
je o jednom pánovi a ostatných  pod-
daných. Áno, predseda bytového druž-
stva je výkonným orgánom, zastupuje 
a vystupuje v mene všetkých. Tak 
by mal byť aj verejnosťou vnímaný.  
Dodržiavaním základných ľudských 
princípov sa dá mnoho dosiahnuť. 
Ponúkam svoje vedomosti, skúsenos-
ti, transparentnosť, korektnosť a  sluš-
nosť. Pokiaľ dostanem dôveru, urobím 
všetko preto, aby Bytové družstvo 
Petržalka bolo zasa silnou a dôvery-
hodnou spoločnosťou.

(inz)

Najväčší má povinnosť byť aj najlepší

Transparentnosť na spôsob Bytového družstva Petržalka
V úvode mi dovoľte poďakovať redakcii Petržalských novín za zverejnenie ospravedlnenia uverejneného 17. februá- 
ra 2013. Pre mňa a mojich zostávajúcich kolegov to znamená, že spravodlivosť, úcta a pravda, má aj takúto formu.
Ako člen Bytového družstva Petržalka som sa dňa 10. januára 2013 obrátil listom na naše predstavenstvo a dovolil som si ho 
v zmysle platných stanov požiadať o spracovanie materiálu na rokovanie ZD napr. o súpis všetkých uznesení predstavenstva 
prijatých a neprijatých v roku 2012. Cieľ mojej požiadavky bol jednoduchý, dozvedieť sa, ale aj skontrolovať činnosť predsta-
venstva pri spravovaní majetku družstva. Táto elementárna povinnosť voči družstevníkom sa už niekoľko rokov neuvádza na 
stránke Bytového družstva a ani v materiáloch na Zhromaždenie delegátov BD-P. To by malo byť samozrejmosťou.
O krátky čas budú voľby predsedu, členov predstavenstva a kontrolnej komisie BD-P. Zverejňovanie uznesení by zjednoduši-
lo rozhodovanie delegátom zhromaždenia, komu dať dôveru pri hlasovaní a kto si našu dôveru nezaslúži. Nič mi nezostáva 
len dúfať, že viacerí delegáti nášho zhromaždenia sa sami domáhajú pravdivých informácií, ako ja, a pri hlasovaní uplatnia 
svoje právo dobrej voľby a nové vedenie Bytového družstva Petržalka sa nebude hanbiť za svoju činnosť a uznesenia budú 
pravideľne zverejňované pravidelne na stránke BD-Petržalka.                        

Dušan Gábor
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Pozoruhodnosť č. 2: K doprav-
nej tepne Bosáková - Janíkov 
dvor a jej rozdeleniu Petržalky 
na východ a západ. Takýto ar-
gument (spolu s tvrdením, že 
Einsteinova oddelila Petržalku 
od Sadu Janka Kráľa) tu už bol 
a iba nedávno, keď sa hovorilo 
a písalo o ukrižovaní Petržal-
ky. Adeptka na primátorku, 
pani Magda si na tom dokon-
ca postavila volebnú kampaň 
v Petržalke. Ako na petržalskej 
strane s týmto sloganom dopa-
dla, je verejnosti známe. Voliči 
ju vyprevadili - s krížikom po 
funuse... Nie márna je totiž 
otázka, prečo nie je na sever a 
juh rozdelený Ružinov, kde tiež 
vedie takáto dopravná tepna. 
Žiadny „weiss“ ani „osis“ nie je 
ani v Dúbravke, ani Karlovej 
Vsi. Ba ani v Prahe či vo Viedni. 
Existujú podchody, nadchody, 
priechody, križovatky, svetelná 
signalizácia. Ako civilizačné 
komunikácie, všakže... Pravda, 
ak niečo naozaj delí (nie roz-
deľuje!) Petržalku, aj to len v jej 
istej časti, potom je to prírodná 
prekážka - Chorvátske rameno. 
Ale to je už iná kapitola.
 
Pozoruhodnosť č. 3: Stredom 
Petržalky má viesť dvojprúdová 
cesta (bulvár) spolu s električ-
kovou traťou a polyfunkčnými 
objektmi po stranách. Bulvár 
vytvorí pre obyvateľov obchod-

V predchádzajúcom čísle PN v článku Ponosy na nosný dopravný systém jeho autor  
Ing. Miloš Černák, petržalský poslanec, spochybňuje zámer mesta vybudovať pozemnú 
električkovú trať v Petržalke. 

Ad: Ponosy na nosný dopravný systém

Chce ju viesť na estakáde 
spolu s cestnou ko-

munikáciou. Takisto súhlasí s 
pripomienkami občianskych 
a ekologických aktivistov (od-
zneli na nedávnom verejnom 
zhromaždení k 1. etape NDS, 
ktoré organizoval bratislavský 
magistrát) o rozdelení Petržalky 
na dve „neprekročiteľné“ časti 
(východ - západ), so spomale-
ním cestnej dopravy, zvýšením 
ekologickej záťaže a obmedze-
ním pešieho kontaktu s Chor-
vátskym ramenom. Nakoľko 
nie všetci obyvatelia Petržalky 
majú prístup ku skutočným 
informáciám, niektoré tvrdenia 
autora treba poopraviť. Použi-
jem formu a tón pána poslanca.

Pozoruhodnosť č. 1: Keď 
niekto chce zodpovedne o nie-
čom písať, tak si musí materiál 
veľmi dobre preštudovať. Aj na-
priek tomu, že si pán poslanec 
uvádza, že v oblasti železničnej 

dopravy pracuje vyše 30 rokov, 
neznamená to aj záruku odbor-
nosti. (Napokon s jeho menom, 
odbornými názormi som sa ani 
raz nestretol za svoje osemroč-
né „poslancovanie“ v Petržalke, 
z toho jedno volebné obdobie 
- 2006 až 2010 vo funkcii zá-
stupcu prvého starostu.) Preto 
mu odporúčam pri téme NDS 
pozrieť sa do minulosti, a naj-
mä do budúcnosti. Už takmer 
40 rokov je stavebná uzávera v 
strede Petržalky, keďže na za-
čiatku jej výstavby sa tu pláno-
valo s dopravným systémom. 
Lebo niektoré funkcie z hľa-
diska urbanizmu jednoducho 
mesto musí mať. A kvalitná 
dopravná infraštruktúra spolu 
s mestskou hromadnou do-
pravou je takouto funkciou. Je 
však katastrofou, že dobudova-
nie trvá toľké desaťročia. Takže 
pán poslanec nech neobjavuje 
Petržalku a jej dopravné prob-
lémy až teraz. 

nú a kultúrnu zónu, aby v Petr-
žalke už naozaj konečne niečo 
bolo a nemuselo sa zakaždým 
utekať na druhý breh Dunaja. 
Nehovoriac o nových pracov-
ných miestach aj pre Petržal-
čanov. V mnohých hlavných 
mestách Európy jazdia električ-
ky v takýchto zónach, nakoľko 
moderné električky sú tiché a 
ekologické. Chorvátske rameno 
je zasadené do tejto koncepcie 
bez narušenia jeho ekosysté-
mu a zároveň bude poskytovať 
príjemnú oddychovú zónu pre 
obyvateľov podobnú, aká je 
pri Eurovei na nábreží Dunaja. 
Takže, bude to aj pre mamičky 
s deťmi, aj pre zaľúbené dvojice, 
ak mám nadviazať na emotívne 
vsuvky v článku pána poslanca. 

Pozoruhodnosť č. 4: Nedá 
sa hovoriť ani o spomalení 
dopravy. Veď pribudne ďalšia 
nosná dopravná tepna vedú-
ca priamo cez stred a ostatné 
dve (Panónska a Dolnozem-
ská) ostanú v prevádzke tak 
ako doteraz. Čo bude naozaj 
chýbať je ďalší most (namiesto 
Starého mosta) pre automobi-
lovú dopravu. Pozerajúc viac 
dopredu, nádejou je tzv. nultý 
okruh. A zvýšenie ekologickej 
záťaže dotknutého územia? 
Také tvrdenie má deficit logi-
ky. Veď zámerom mesta je pre-
sunúť čo najviac obyvateľov do 

mestskej hromadnej dopravy, 
a k tej patrí aj električka, aby 
sa znížilo množstvo emisných 
plynov z áut.

Pozoruhodnosť č. 5: Existujú 
ideálne riešenia, len sú veľ-
mi drahé. Určite by sa hodilo 
desaťročia omieľané metro. 
Máme však malú perinu na 
prikrytie. Blúzniť o petržal-
skom „alwegu“, estakáde - 
možno. Pravda, s dodatkom 
od pána poslanca, kde na to 
vziať. Ak on na to má, nech dá. 
Mesto ani Petržalka, ani štát 
nemajú, preto nedajú. Okrem 
iného, dopravný prostriedok 
pohybujúci sa na estakáde 
produkuje hluk, ktorý sa šíri  
a padá na hlavy ľudí, kým hluk 
z pozemnej električky čiastoč-
ne pohlcuje podložie. To ho-
voria odborníci. Všakže... 

Konečná ne-pozoruhodnosť:
Môžeme postaviť to, na čo 
máme a neplánovať niečo, čo 
sa nedá utiahnuť z mestských 
či európskych peňazí. Bez 
rýchleho a rýchlo postaveného 
Nosného dopravného systému 
neexistuje ďalší rozvoj mest-
skej časti. Teraz je možnosť 
začať a skutočne aj dokončiť 
dopravný systém v Petržalke. 
Petržalka nemôže byť okrajová 
časť mesta, ktorej chýba kva-
litná dopravná infraštruktúra. 
Našťastie jeho budovanie je  
v kompetencii mesta. A v jeho 
mestskom zastupiteľstve, kto-
ré rozhoduje, tiež, našťastie, 
nie je poslancom autor článku, 
na ktorý som reagoval. 

Juraj Kováč 
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Daniel Hevier: Vianočná pošta

D O P R AVA

Málokto vie, že pred niekoľ-
kými týždňami prebehlo vý-

rubové konanie, o ktoré požiadala 
spoločnosť METRO na trasu novej 
4-prúdovej komunikácie pri elek-
tričke. Znamenalo by to výrub tisí-
cov stromov pozdĺž celej Petržalky 
pri Chorvátskom ramene, teda od 
Bosákovej až po Janíkov dvor. Veľa 
Petržalčanov už 20 rokov využíva 
toto územie na šport alebo pre-
chádzky. Oceňujú aj ticho a pokoj 
v blízkosti svojich domov. Táto cesta 
zároveň otvára priestor pre ďalšiu zá-
stavbu v tejto lokalite. 

Takmer „utajené“ výrubové kona-
nie, ktorého cieľom je ďalší stupeň 
stavebného konania, sa dočasne 
zastavilo aj vďaka niekoľkým ob-
čanom, čo si to všimli. Najviac ich 

nahnevalo, že neboli informovaní 
o dôsledkoch plánovanej výstavby. 

Túto informáciu chce dať mesto 
po veľkonočných sviatkoch, keď 
bude v Zrkadlovej sieni Primaciálne-
ho paláca predstavenie projektu dru-
hej časti výstavby električky. Termín 
bude zverejnený na webovej stránke 
hlavného mesta.

Najprv žiadosť o výrub a až potom 
informovanie verejnosti?

Nie je to ani korektné, ani racio-
nálne. Snaha mesta získať čím skôr 
územné rozhodnutie kvôli fi nan-
ciám z EÚ bez toho, aby verejnosť 
vedela, aký to bude mať vplyv na 
ich životy môže byť Pyrrhovým  ví-
ťazstvom. Keďže poznám postoj EÚ, 
ktorá prísne trvá na súlade verejného 
záujmu s vynaloženými fi nanciami 

EÚ, zdá sa mi byť veľkým hazardom 
kompetentných rozhodovať bez zna-
losti verejnej mienky. V prípade ob-
čianskych protestov počas výstavby 
by to mohlo znamenať aj pozastave-
nie dotácií z EÚ na rozostavanú elek-
tričku. Mali by sme preto spoločne 
požiadať vedenie magistrátu o vy-
konanie prieskumu verejnej mienky 
Petržalčanov. 

Neviem, či to mesto urobí, preto 
si skúsme urobiť aspoň občiansku 
anketu:

Napíšte svoju odpoveď 
do ANKETY 
na: petrzalskenoviny@gmail.com
alebo hlasujte elektronicky na: 
www.petrzalka.otvorene.sk

Rozpoltená Petržalka
Poznáme skutočný názor Petržalčanov
na 4-prúdovú cestu pri Chorvátskom ramene?  
Chceme pozdĺž celého Chorvátskeho ramena novú cestu, zástavbu a mestský bulvár 
alebo prírodný mestský park a cyklotrasy? Dajú sa tieto dve rozdielne koncepcie 
zlúčiť, alebo sú oba názory nezmieriteľné? 
Majú Petržalčania dnes dosť informácií, aby sa rozhodli akceptovať novú výstavbu 
a výrub? Sú obyvatelia obytných blokov od Bosákovej po Janíkov dvor ochotní zná-
šať výstavbu električky a 4-prúdovej cesty a následné otvorenie priestoru pre novú 
výstavbu?  Majú dosť informácií, aby vedeli, či im to prinesie úžitok, alebo zhoršenie 
života?  Vie mesto získať fi nancie z EÚ pre Petržalku  iba na električku so 4-prúdovou 
komunikáciou, alebo sa nájdu peniaze aj na električku, cyklotrasy a veľký lineárny  
mestský park? POZNÁTE  ODPOVEDE? ... Ja nie.

A. variant 
MESTSKÝ PARK
Chcem zachovať jestvujúcu lokalitu 
s prevažujúcou funkciou rekreácia 
a šport v prírodnom prostredí a žia-
dam v území dobudovať cyklotrasy a 
centrálny  mestský park. Nechcem ani 
električku, ani komunikáciu pre autá.

B. variant 
PARK S ELEKTRIČKOU
Chcem zachovať jestvujúcu lokalitu 
s prevažujúcou funkciou rekreácia 
a šport v prírodnom prostredí a žia-
dam v území dobudovať cyklotrasy 
a centrálny  mestský park. Chcem tu 
mať aj električku.

C. variant 
CENTRUM  S ELEKTRIČKOU 
a OBSLUŽNOU KOMUNIKÁCIOU
Chcem dobudovanie jestvujúcej 
lokality na mestský bulvár s novým 
centrom s novými obytnými budova-
mi, vyššou občianskou vybavenosťou. 
Chcem tu električku aj komunikáciu 
pre MHD a autá, tak aby cesta nešla 
pozdĺž celej dĺžke Chorvátskeho ra-
mena, ale slúžila len ako obslužná 
komunikácia.

D. variant 
CENTRUM  S ELEKTRIČKOU 
a 4-PRÚDOVOU KOMUNIKÁCIOU
Chcem dobudovanie jestvujúcej 
lokality na mestský bulvár s novým 
centrom s novými obytnými budova-
mi, vyššou občianskou vybavenosťou. 
Chcem tu električku aj 4-prúdovú ko-
munikáciu a súhlasím s tým, že bude 
slúžiť pre autá, MHD a pôjde pozdĺž 
celej dĺžky  Chorvátskeho ramena 
od Bosákovej až po Janíkov dvor. 
(Viď mapka.)

Odpoveď označte do predmetu 
mailu ako A, B, C alebo D a pošlite na: 
petrzalskenoviny@gmail.com
alebo hlasujte elektronicky na: 
www.petrzalka.otvorene.sk

Svoj názor nezabudnite prísť po-
vedať priamo primátorovi na pred-
stavení zámeru 2 časti nosného 
dopravného systému Bosákova - 
Janíkov dvor dňa 25. marca o 18. h
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca. 

Ďakujem
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, 

poslankyňa Zmena zdola

Názor Petržalčanov 
na 4-prúdovú cestu 
pri Chorvátskom ramene

 Anketa

Chceme pozdĺž celého Chorvátskeho ramena novú cestu, zástavbu a mestský bulvár alebo prírodný mestský park 
a cyklotrasy? Dajú sa tieto dve rozdielne koncepcie zlúčiť, alebo sú oba názory nezmieriteľné?

? munikáciu a súhlasím s tým, že bude 
slúžiť pre autá, MHD a pôjde pozdĺž 
celej dĺžky  Chorvátskeho ramena 
od Bosákovej až po Janíkov dvor. 

Odpoveď označte do predmetu 
mailu ako A, B, C alebo D a pošlite na: 
petrzalskenoviny@gmail.com
alebo hlasujte elektronicky na: 
www.petrzalka.otvorene.sk

Svoj názor nezabudnite prísť po-
vedať priamo primátorovi na pred-
stavení zámeru 2 časti nosného 
dopravného systému Bosákova - 
Janíkov dvor dňa 25. marca o 18. h

Chcem tu električku aj 4-prúdovú ko-
munikáciu a súhlasím s tým, že bude 
slúžiť pre autá, MHD a pôjde pozdĺž 
celej dĺžky  Chorvátskeho ramena 
od Bosákovej až po Janíkov dvor. 
(Viď mapka.)

Odpoveď označte do predmetu 
mailu ako A, B, C alebo D a pošlite na: 
petrzalskenoviny@gmail.com
alebo hlasujte elektronicky na: 
www.petrzalka.otvorene.sk

Svoj názor nezabudnite prísť po-
vedať priamo primátorovi na pred-
stavení zámeru 2 časti nosného 
dopravného systému Bosákova - 
Janíkov dvor dňa 25. marca o 18. h

?
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OTVORTE SI U NÁS ÚČET,
ZAPLAŤTE KARTOU ZA NÁKUPY
POČAS 2 MESIACOV ASPOŇ
100 € A MY VÁM PRIPÍŠEME 
NA ÚČET 30 €. 
PONUKA PLATÍ DO 31. 3. 2013.
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Bratislava, Nám. hraničiarov 6/A
Tel.: 02/5050 5501 • www.raiff eisen.sk
126 ROKOV SKÚSENOSTÍ RAIFFEISEN

JASNÉ, ŽE
VÁM DÁME
30 € ZA
PLATENIE
KARTOU
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Zmena dala nádej  
a šancu všetkým 
So znepokojením sledu-
jem ostatné vyjadrenia 
a diskusiu  vo Výbore NR 
SR pre vzdelávanie, vedu, 
mládež a šport k financo-
vaniu záujmového vzde-
lávania na Slovensku. 

Tieto vyjadrenia  sú de-
honestáciou princípov a 
práce samospráv, teda aj 
tých občanov, ktorí si chcú 
prostredníctvom svojich vo-
lených predstaviteľov sami 
rozhodovať o vlastných 
financiách. Tých občanov, 
ktorí chceli a chcú odstra-
ňovať diskrimináciu v práci 
s deťmi a mládežou,  chcú 
tiež športovať, majú svoje 
záujmy a aktivity v oblasti 
kultúry, umenia a pod. Tieto 
aktivity chcú vykonávať a 
prevádzkovať nielen v škol-
ských zariadeniach, ktoré 
nesú názov Centrá voľného 
času, ale aj v iných formách 
záujmových aktivít, ktoré 
podobne ako tieto školské 
zariadenia zabezpečujú vý-
chovu a mimoškolské aktivi-
ty. Zmena financovania dala 
nádej a šancu všetkým, aby 
viac podporili voľnočasové 
aktivity v centrách voľného 
času, ale aj v inej forme zá-
ujmovej činnosti, napríklad 
v školských kluboch detí. 
Zároveň odstránila mož-
nosť účelových manipulá-
cií s vlastnými finančnými 
prostriedkami obcí a ich 
občanov. 

V podmienkach mesta 
Bratislava táto zmena pri-
niesla pre občanov, deti a 
mládež v roku 2013 viac ako 
1,1mil. eur, ktoré môžu po-
môcť nám všetkým, a ktoré 
doteraz mali v hrsti len ma-
jitelia neštátnych školských 
zariadení.  

Peniaze z ministerstva 
školstva, vedy výskumu  
a športu Slovenskej repub-
liky nie sú peniazmi centier 
voľného času, preto nevidím 
žiaden dôvod, aby sa ma-
jitelia týchto centier stavali 
do pozície výlučných „pre-
rozdeľovačov“ prostriedkov 
ostatným subjektom.

Vladimír Bajan, 
starosta

S A M O S P R ÁVA

Na internetovej stránke ob-
čas riešia aj kuriózne situácie. 
Veľká diskusia vznikla oko-
lo podnetu týkajúceho sa ulíc 
Ambroseho a Hrobákovej. 
Občan sa sťažoval, že v noci je 
hluk z odpratávania snehu lo-
patami. Samospráva správne 
reagovala, že ak to má stihnúť, 
treba pracovať aj v noci. „Na 
tomto podnete bolo vidieť, aké 
rôzne pohľady môžeme mať 
na problém, niekto chce mať 
odhrabané cesty a chodníky, 
niekto sa chce poriadne vy-
spať,“ dodáva Koštál.

Majiteľom smartfónov po-
núka portál bezplatnú apliká-
ciu, ktorej hlavným benefitom 
je zjednodušenie odosielania 
podnetov. Aplikácia je dostup-
ná pre iOS Iphone a OS An-
droid.  

Svoje podnety môžete nahla-
sovať aj naďalej na adrese www.
odkazprestarostu.sk

Lucia Drevická

„Keď si pozrieme jednotlivé 
grafy a indexy, môžeme konšta-
tovať, že Petržalka je úspešná 
samospráva, ktorá rieši podne-
ty nadpriemerne,“ zhodnotil  
C. Košťál. „Aj v samotnej ko-
munikácií vyskočila vyššie, čo 
súvisí s tým, že niektoré podne-
ty v minulosti boli riešené, ale 
neboli odkomunikované. Je to 
aj o budovaní imidžu modernej 
samosprávy.“ 

Najviac občianskych podne-
tov spadá do kompetencie bra-
tislavského magistrátu. V roku 
2012 ich bolo 328, úspešne vy-
riešili 51. Podľa Košťála najčas-
tejšie išlo o časovo a finančne 
náročné opravy. Bratislavčanov 
trápia cesty, dopravné značenia, 
vraky áut, ale aj životné prostre-
die. Podobne je to aj v samotnej 
Petržalke, na problémy týkajúce 
sa životného prostredia a nepo-
jazdné vozidlá zaberajúce par-
kovacie miesta občania upozor-
ňujú najčastejšie. 

Internetová stránka odkazpre-
starostu.sk umožňuje ľuďom 

nahlasovať podnety týkajúce sa 
napríklad zničeného mobiliá-
ru, vrakov vozidiel či čiernych 
skládok. Princíp je jednoduchý. 
Problém odfotíte, odošlete na 
stránku so stručným popisom 
a kompetentný úrad by sa mal 
vyjadriť, v ideálnom prípade za-
bezpečiť nápravu.

„Cieľom je skvalitňovať a 
skultúrňovať komunikáciu me-
dzi občanom a samosprávou, 
zároveň tlačiť samosprávu  k to- 
mu, aby sa zaoberala tým, čo 
ľudí trápi,“ vysvetlil Ctibor Koš-
tál, riaditeľ Inštitútu pre dobre 
spravovanú spoločnosť, ktorý 
portál prevádzkuje už tretí rok. 
Za toto obdobie zaznamenali 
takmer 2-tisíc podnetov so 40-
percentnou úspešnosťou rie-
šenia. Aktuálne evidujú 17-ti-
síc návštev mesačne, z toho je 
9-tisíc unikátnych. 

V roku 2012 zaregistrovali  
1 219 podnetov, ktoré boli odo-
slané tridsiatim zapojeným sa-
mosprávam. Metodológia hod-
notenia zohľadňovala rozdielnu 
náročnosť podnetov stanovenú 
v spolupráci so samosprávami:  
„Samozrejme osadiť smetný 
kôš je jednoduchšie, ako opra-
viť cestu, alebo spraviť bezba-
riérové chodníky. Aj finančne, 
aj čo sa času a plánovania tý-
ka,“ priblížil C. Koštál. Okrem 
úspešnosti hodnotili aj komu-
nikáciu samospráv, ako rýchlo 
na občianske podnety reagujú  
a ako informujú o ich riešení. 

Index prínosu práce samo-
správy vyjadruje, o čo väčší je 
prínos danej samosprávy v po-
rovnaní s prácou hypotetic-
kej priemernej samosprávy. V 
rebríčku sa najlepšie umiestni-

la Trnava, nasledovala bratislav-
ská mestská časť Nové Mesto, 
treťou bola Prievidza a štvrtou 
najúspešnejšou z pomedzi tri-
dsiatich slovenských samospráv 
sa stala Petržalka. V indexe, kto-
rý vypovedá o kvalite a kvanti-
te komunikácie, sa naša mestská 
časť ocitla na druhom mieste, 
predbehol ju len Prešov, ktorý 
pri prijatí podnetov využíva au-
tomatizovanú formulku. Inšti-
tút považuje aj takýto postup za 
pozitívny, pretože občan získa 
promptne informáciu, že sa je-
ho podnetom budú kompetent-
ní zaoberať. 

V hodnotení prínosu samo-
správ najhoršie obstála Žilina, 
do projektu sa zapojila v októb-
ri, vyjadrila sa však len k dvom 
podnetom, ostatné už ignoro-
vala. Z pomedzi bratislavských 
mestských častí prešli mlčaním 
aktívny záujem občanov Čuno-
vo, Záhorská bystrica, Jarovce, 
Devínska Nová Ves a Devín. 

Portál Odkaz pre starostu zverejnil hodnotenie samospráv za rok 
2012. Napriek faktu, že je Petržalka najväčším slovenským sídliskom, 
obstála v štatistikách dobre.

Petržalka rieši podnety nadpriemerne

Betonárka pri Sovom lese stáť nebude
Nová betonárka mala vyrásť 
v tesnej blízkosti Sovieho lesa 
ako dočasná stavba maximál-
ne na 5 rokov. Magistrát totiž 
vydal ešte pred rokom súhlas-
né stanovisko k tomuto záme-
ru. Keďže som sa domnieval, 
že stanovisko nie je v súlade s 
územným plánom, obrátil som 
sa na krajskú prokuratúru.

Prokurátor konal veľmi rýchlo 
a označil kladné stanovisko 
mesta za protizákonné. Záro-
veň požiadal hlavné mesto, 
aby svoje rozhodnutie zrušilo. 
Primátor následne vyhovel 
protestu prokurátora a kon-
com februára vydalo hlavné 
mesto rozhodnutie, ktorým 
zrušilo svoje vlastné kladné 

stanovisko k investičnej čin-
nosti ešte z januára 2012. Pev-
ne verím, že týmto krokom sa 
zabráni protizákonnej výstav-
be konfliktnej betonárky, ktorá 
by iste negatívne ovplyvnila 
ekosystém Sovieho lesa.
Pripomínam, že takzvaný Soví 
les je prírodný lužný les, kto-
rý sa rozprestiera pri Dunaji 

v Petržalke od Ekonomickej 
univerzity až k Mostu Apollo. 
Lokalita je v štvrtom pásme 
ochrany prírody a je súčasťou 
územia európskeho významu 
Bratislavské luhy. Soví les  bol 
minulý v roku 2011 navyše vy-
hlásený za chránený areál.

Mgr. Oliver Kríž,  
poslanec MsZ Bratislava
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IMPA Bratislava, a.s. Call centrum: 0800 10 20 10
Panónska cesta 23, Bratislava - Petržalka E-mail: info@impa.sk, www.impa.sk

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

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

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

®

Predvádzacie vozidlá ŠKODA Octavia teraz v tých najlepších cenách u nás.
ŠKODA Octavia Ambition 2.0 TDI 103 kW – červená rosso brunello metalíza, pôvodná cena 22 350,- Eur, nová cena 16 676,- Eur
ŠKODA Octavia Combi Active 1.6 TDI 77 kW – šedá platin metalíza, pôvodná cena 19 424,- Eur, nová cena 16 316,- Eur
ŠKODA Octavia Combi Ambition 1.6 TDI 77 kW – strieborná briliant metalíza, pôvodná cena 21 465,- Eur, nová cena 18 030,- Eur
U nás na vás čakajú aj ďalšie vozidlá.
www.skoda-auto.sk
  
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Octavia: 4,5 – 5,4 l/100 km, 119 – 143 g/km. Ilustračné foto. Ponuka platí do vypredania zásob.

Predvádzacie vozidlá ŠKODA Octavia
u nás za mimoriadne rozumné ceny

Registračný poplatok 

zaplatíme za vás

u nás za mimoriadne rozumné cenyu nás za mimoriadne rozumné cenyu nás za mimoriadne rozumné cenyu nás za mimoriadne rozumné ceny

SIMPLY CLEVER

ZELENÁ LINKA / PODNETY, POSTREHY A NÁVRHY
V oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej časti Bratislava-Petržalka môžete oznámiť prostredníctvom „zelenej linky“ 02/ 63 820 158. 
Informácie o MP VPS  nájdete na stránke www.mpvps.sk

 
otvára od 8. apríla 2013 nové kurzy!

8. 4. od 17,45  Bollywood 
(Indický muzikálový tanec)
9. 4. od 18,45  Flamenco
10.4 od 17:45 Belly dance 
for fitness (dynamic)
10. 4 od 20,00 Cigánske tance
11. 4 od 19,00 Brušné tance 

 Príďte si vyskúšať aký štýl tanca Vám sedí 
na otvorenej hodine zdarma! 

Rezervujte si miesto a prihláste sa na: 
veronika@etnodance.sk 

Sídlime na Haanovej 10 v Bratislave. 

Viac info na: www.etnodance.sk
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A čo sused?

P R E D Š K O L Á C I

Otvárame ich dokorán a zabez-
pečujeme nárazové vetranie 
pri neprítomnosti detí. Teplota 
v miestnostiach je v triede 
22 stupňov, v umyvárni až 24. 
Dôležitou súčasťou prevencie 
je pobyt detí vonku, kde sú 
minimálne dve hodiny. Vonku 
učiteľka plní úlohy prispôso-
bené pobytu detí v prírode. Sú 
to pohybové, hravé, edukačné 
aktivity a vychádzky. Deti cho-
dia von za každého počasia, s 
výnimkou silného nárazového 
vetra, dažďa, v prípade búrky a 
ak teplota vzduchu je nižšia ako 
-10 stupňov. V letnom období 
je to čas intenzívneho slnečné-
ho žiarenia od 11. do 15. h.

Nie vždy prídu deti ráno úplne 
fi t. Kedy je ešte dieťa vhodné do 
kolektívu a kedy už nie? Aké 
sú možnosti MŠ, kedy môže 

Predškolák trávi v materskej škole približne osem hodín denne. 
Teda väčšinu aktívneho dňa. Ráno ho rodičia zveria jeho učiteľke 
a odchádzajú presvedčení, že oňho bude dobre postarané. Je to 
naozaj tak? Ako sa materské školy starajú zdravie malých zverencov? 
Všetky majú vo výchovno-vzdelávacích programoch zahrnutú aj 
podporu a vedenie k zdravému životnému štýlu a ochrane zdravia. 
O tom, čo to znamená v praxi, sme sa rozprávali s riaditeľkou MŠ 
Piffl  ova Mgr. Emíliou Šimkovou.

Škôlky sa o zdravie detí 
aktívne starajú

Naša starostlivosť spočíva 
vo vytváraní podmienok po-
trebných na zdravý rast a vývin 
detí - v triedach máme práčky 
vzduchu a vybavenie areálu 
školského dvora a telocvične 
vytvára priestor na pohybové 
aktivity. Neodlúčiteľnou potre-
bou zdravého dieťaťa je aktívny 
pohyb, preto mu denne umož-
ňujeme pohybovo-relaxačné 
cvičenia, organizujeme výcvik 
plávania, lyžovania, korčuľo-
vania, športových podujatí a 
staráme sa o dostatočný pobyt 
detí vonku. Neodmysliteľnou 
súčasťou je vytváranie správ-
nych stravovacích návykov.                                                                                                                                         

Teda málo cukru a bielej 
múky v jedlách, veľa zeleniny 
a ovocia, čistá voda miesto 
sladenej?

 Deti sa stravujú zdravo, ich 

jedálny lístok je zostavovaný v 
súlade so zásadami pre zosta-
vovanie jedálnych lístkov, kto-
ré vydalo MŠ SR, ich strava je 
pestrá a vyvážená. A to platí aj 
pre stravovanie detí s porucha-
mi výživy, ktoré majú vytvore-
nú triedu v našej materskej 
škole. Sme tiež zapojení do 
projektu školské ovocie a škol-
ské mlieko. Počas pitného re-
žimu deti dostávajú v zimnom 
období nesladený ovocný čaj a 
v ostatnom čase je pitný režim 
zabezpečovaný akvamatmi, 
takže je to len čistá voda. 

Deti trávia v škôlke väčšinu  
dňa, v akom prostredí sa po-
hybujú?

Aj počas prítomnosti detí 
v materskej škole v miestnos-
tiach vetráme, vtedy sú okná 
otvorené len na vetračky. 

dieťa, ktoré sa zdá byť choré, 
odmietnuť? Stáva sa to často? 
Ako reagujú rodičia? 

 Dieťa je vhodné do kolek-
tívu vtedy, ak je zdravé a ne-
prejavuje príznaky žiadneho 
ochorenia. Učiteľka môže 
odmietnuť prevzatie dieťaťa, 
ak zdravotný stav nie je vhod-
ný na prijatie dieťaťa do MŠ. 
V praxi sa stáva, že učiteľka 
upozorní rodiča na nepriaz-
nivý zdravotný stav dieťaťa, 
no napriek tomu ho rodič na 
ďalší deň privedie opäť do MŠ. 
Vtedy ho učiteľka môže od-
mietnuť prijať a následne ho 

prijme len na základe potvr-
denia lekára, že dieťa je zdra-
vé. Nestáva sa to však často. 
Rodičia pristupujú k ochrane 
zdravia detí zodpovedne.

Takže minimálne dve ho-
diny vonku v rôznom počasí, 
práčky vzduchu, cvičenie vo 
vetranej miestnosti, správny 
pitný režim. Ak k tomu pri-
dáme zdravú stranu, zdá sa, 
že rodičia môžu byť spokoj-
ní. A o tom, ako je to presne 
so stravovaním a jeho kvali-
tou v predškolských zariade-
niach, budeme informovať 
v budúcom čísle.

„Tvoj malý už ide do škôlky? Tak sa priprav, že ho budeš mať doma 
každú chvíľu chorého.“ Aj takéto povzbudenie dostávajú rodičia bu-
dúcich predškolákov. A nie neprávom. Bežné nachladnutia, ale aj vy-
trvalejšie a zákernejšie „škôlkarské  bacily“, si domov nosí naozaj veľa 
detí. A občas uložia do postele nielen ich, ale postupne celú rodinu. 

Odolávať ochoreniam sa dieťa naučí aj mimo kolektívu

Je pravda, že si dieťa v kolek-
tíve v kontakte s chorobami 
buduje imunitu?

 Dieťa si ju buduje hneď po 
príchode na svet. Jeho stret-
nutia s rôznymi chorobami 
k tomu tiež prispievajú a je 
jedno, či je to v kolektíve ale-
bo doma. Samozrejme, ak je 
dieťa opakovane choré, ocho-
renia sú závažné, môžu byť až 
život ohrozujúce alebo pokra-
čujúce do chronicity, tak dieťa 
nenechávame v kolektíve, aby 

Vraj treba len vydržať a 
u väčšiny detí toto 

obdobie spontánne ustú-
pi tesne pred, alebo po ná-
stupe do základnej školy. 
MUDr. Marta Špániková 
zo Zdravotného strediska 
na Fedinovej ulici je skúse-
nou pediatričkou a matky 
na internetových fórach na 
ňu chválou nešetria. My 
sme sa jej pýtali, ako je to s 
budovaním imunity u pred-
školákov.

si budovalo imunitu. Sú deti, 
ktoré do kolektívneho zaria-
denia nepatria, alebo sú preň 
zrelé až vo vyššom veku. Dieťa 
si aj mimo kolektívneho zaria-
denia buduje imunitný systém 
aj vplyvom mikróbov, pretože 
tie sú všade okolo nás. Takže 
odolávať ochoreniam sa dobre 
naučí aj dieťa, ktoré nechodí 
do kolektívu.
 
Máte skúsenosť, že deti ktoré 
nenavštevujú materskú ško-
lu, majú na základnej škole 
vyššiu chorobnosť?

 Nikdy som nepozorovala, 
že by dieťa, ktoré nenavšte-
vovalo materskú školu, malo 
vyššiu chorobnosť po nástupe 
do školy. Aj keď je pravda, že 

detí, ktoré by nenavštevovali 
aspoň posledný rok pred ško-
lou kolektívne zariadenie, je 
málo. Určite to nie je štatistic-
ky významná skúsenosť. 

Ráno rodič chystá dieťa do 
škôlky, ale trochu sa mu 
„nezdá“. Kedy ešte môže die-
ťa do kolektívu a pri akých 
príznakoch ho už má nechať 
doma?

To je individuálne. Alergic-
ké dieťa môže ísť aj so soplí-
kom do kolektívu. Určite tam 
nepatrí dieťa, ktoré malo večer 
alebo ráno pred odchodom do 
kolektívu teplotu, aj keď len 
zvýšenú, vracalo, malo riedku 
stolicu, záchvat kašľa, bolesti 
bruška alebo uška. 

Stranu pripravila Michaela Dobríková, foto: M. Podlesný
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V tomto roku sa konali u 
nás vianočné trhy, dobrý 

nápad. Boli pred  Tatra bankou 
na trávnatej ploche – myslím, 
že toto miesto nebolo zvolené 
šťastne. Stred trhov bol práve 
v mieste, kadiaľ vedie hlavný 
chodník k zastávkam autobu-
sov. Večer, keď som sa vracala 
z práce, ledva som sa pretlači-
la cez ľudí, ktorí tam hodovali. 
Preto by som navrhla, aby ich 
v tomto roku presunuli troš-

ku ďalej, napr. k pamätníku 
– a stánky by tam mohli byť 
umiestnené pekne do štvor-
ca. Treba sa zamyslieť aj nad 
tým, že časť trávnika bola od-
stránená a nasypaná tam bo-
la kamienková drž pod stánky. 
Teraz to nevyzerá dobre. A na-
vyše, máme už marec a na tráv-
niku ešte stále stojí vianočný 
strom. Nemá ho kto odstrániť?

Čistenie verejných plôch. 
V bývalej Materskej škole na 

Markovej ulici je momentálne 
asi v podnájme Archív mes-
ta Bratislava. Záhrada škôlky 
je už dlhé roky zanedbaná, je 
tam veľa nečistôt, ale predo-
všetkým by bolo treba orezať 
stromy a kríky – je tam úplná 
džungľa!

Som obyvateľka Petržalky už 20 rokov. Bývam na Markovej ulici. Už 
dlhšie uvažujem, že do PN napíšem niekoľko podnetov na veci, ktoré 
ma trápia v našom okolí. Času však nemám veľa, tak až teraz som 
sa odhodlala.  Budem rada, ak sa vám podarí získať odpovede, resp. 
návrhy riešenia problémov, od kompetentných.

Všimnú si zodpovední naše trápenia?

Ako som tak prechádzal 
popri jednom z domov, 

vnímal som, že za mnou ide 
dvojčlenná hliadka mestských 
policajtov. Na nasledujúcich 
pár metroch sa mi podarilo 
vidieť toto: Najprv som stre-
tol dvoch voľne pobehujúcich 
menších psov, čo evidentne 
patrili k panej, ktorá pár met-
rov za nimi tlačila kočík a pri-

tom telefonovala. Viem si živo 
predstaviť rýchlosť jej reakcie, 
ak by sa jej psom z akéhokoľ-
vek dôvodu znepáčilo naprí-
klad menšie dieťa. Dva malé 
psy, to je toho, poviete si. A ja 
s vami do istej miery súhlasím. 

Asi o 10 metrov ďalej však 
stálo niečo, čo by neznalí 
mohli nazvať poníkom – ob-
rovský doberman. Chrbticu 

Čo robí mestská polícia? 

mal vo výške asi jedného met-
ra, jednoducho zviera, kto-
ré keď uvidíte, radšej prejdete 
na druhú stranu cesty. Do-
berman stál bez vôdzky a ná-
hubku majiteľovi za chrbtom, 
ktorý sa bavil s paňou s ďal-
ším psom (hotová ZOO). Pár 
metrov za chrbtom som mal 
však hliadku mestských poli-
cajtov, čo mi iracionálne do-

dalo dostatok odvahy a nepre-
šiel som na druhú stranu cesty, 
ako by mi velil pud sebazácho-
vy. Hliadka mestskej polície 
bez povšimnutia prešla okolo 
dvoch veselých voľne poska-
kujúcich psíkov a priblížila sa 
k ozrutnému dobermanovi v 
tom istom momente ako ja. 
Naivne som očakával, že as-
poň upozornia majiteľa do-
bermana na to, že je v rozpore 
s VZN, aby bol pes voľne pus-
tený, prípadne, že skontrolujú, 
či všetky psy majú známky (a 
teda či za nich majitelia riadne 
platia). Na moje obrovské pre-
kvapenie sa nič z toho nesta-
lo – hliadka pokračovala ďalej 
bez akéhokoľvek zaváhania a 
obaja mierne obézni mestskí 
policajti ďalej rozoberali zača-
tú tému 90 % nezamestnanosti 
v regióne, z ktorého pochádzal 
jeden z nich. Žiadnu reak-
ciu si nevyslúžil ani moment, 
keď doberman začal hrubým 
štekotom monológ s mojím 
psom. Vtedy ho už však maji-
teľ aspoň chytil jednou rukou 
za obojok.

Som úprimne znechute-
ný absolútnou ignoráciou po-
vinností príslušníkov mestskej 
polície – toto je len jeden prí-
klad zo sto.  Nezostáva mi pre-
to iné, len vyjadriť nádej, že si 
môj príspevok (a ďalšie k té-
me) prečítajú kompetentní  
a rozhodnú sa s tým niečo 
spraviť...  predsa len sú platení 
z našich daní.            (up)

Ilustračné foto archív PN

Chcem sa s vami podeliť o jednu nemilú, a pritom bežnú situáciu, 
ktorá sa mi stala. Krátko pred obedom som bol na prechádzke so 
svojím kokeršpanielom na Haanovej ulici. Podotýkam, že za psa 
pravidelne platím a takisto po ňom aj čistím. Čudný to človek, po-
myslia si niektorí.

Ad: 
A drôty – PREČ! 
No a je to! Opäť ide o pre-
hodnocovanie projektov? 
Tak toto je už ozaj u nás 
na hlavu! Nič iné nepo-
čujeme, len nové a nové 
projekty, na tieto sa vy-
hodia peniaze a zapadnú 
prachom. Od vyriešenia 
dopravy v Petržalke až po 
prestavbu elektrického 
vedenia. Aby sa tieto veci 
nedali uviesť do života za 
jednu generáciu, tak to už 
je veľmi silná káva!!
ZSE, ktorá nie je až tak 
chudobná spoločnosť, má 
neustále výhovorky, ale aj 
preto, lebo naši zástupco-
via nie sú dostatočne dô-
slední a erudovaní vo vy-
jednávaní s podnikateľmi, 
v udeľovaní podmienok. 
Ide o ZSE, ale aj o prípady, 
ako umožnenie postaviť 
Medissimo na najlukratív-
nejšej časti Veľkého Draž-
diaka, zruinované tenisové 
kurty - odvtedy, ako došlo 
k tejto výstavbe na brehu 
jazera. Teraz tam rastie 
tráva - „dobrá“ tak akurát 
pre alergikov. Je tam ne-
poriadok, ktorý žiadnemu 
životnému prostrediu 
neprekáža. Čo keby aj 
Medissimo a Slovintegra 
prispeli a pridali sa k Dalkii, 
veď majú Petržalčanom čo 
vracať...
A keď si ku všetkému ešte 
predstavíte hausboťákov, 
ich aktivity v chránenom 
území s požehnaním štát-
nej spoločnosti, ich džípy, 
audiny, beemvéčka, ktoré 
sa ženú po hrádzi a cyklisti, 
korčuliari odskakujte z ces-
ty - lebo ideme my!
Roky neriešené odpadové 
hospodárstvo, keď naša 
jediná záchrana sú EÚ-zá-
kony, ktoré azda dotlačia 
aj našich kompetentných 
k činnosti, aj keď doteraz 
ich len odsúvali na ďalšie 
roky....
Ďakujem Petržalským no- 
vinám za informovanosť a 
aj za nádej, že pod verej-
nou kontrolou by sa moh- 
lo niečo pozitívne udiať aj 
u nás!

Jana Cenkerová

Veľmi znečistené sú aj plo-
chy pri Chorvátskom ramene 
pod Skate parkom, kde mládež 
odhadzuje fľaše, plechovky a 
iné... Neďaleko je vŕba, ktorá 
má dve veľké vetvy nalomené 
– to by bolo treba odpíliť.

Ďalej ma trápi vychodený 
chodník od predajne na Jirás-
kovej k zastávke autobusov 93 
v smere dom mesta. Vyše 25 
rokov nie je Petržalka schopná 
zabezpečiť vybudovanie chod-
níka pre peších – ak už nie as-
faltového, tak aspoň z betóno-
vých dielcov?            (lp)

(Pisateľka si neželá uviesť 
celé meno)

Poznámka redakcie: Stanovisko zodpovedných k problematic-
kému prostrediu v okolí bývalej MŠ Markova pripravujeme do 
ďalšieho čísla PN. Venovať sa budeme aj ostatným trápeniam,  
o ktorých pisateľka píše.
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Muž
s ľahkou 
paličkou

Niektorí Petr-

Babka k babce, 

Ako prvý si vzal slovo 
jeden z iniciátorov pe-

tície proti výstavbe plavárne 
v danej lokalite, aby povedal, 
že nie sú proti plavárni ako 
takej, ale nesúhlasia, aby stála 
pod ich oknami. Ako najväč-
ší problém vidia stratu asi 50 
parkovacích miest v časti, kde 
už dnes majú obyvatelia prob-
lém zaparkovať. Prekáža im aj 
to, že prídu o časť zelene a, 
naopak, ich čaká hluk a nepo-
riadok, ktoré so sebou podľa 
nich prevádzka plavárne pri-
nesie. V rovnakom tóne sa 
niesli aj príspevky ďalších ini-
ciátorov petície, ktorí žiadali, 
aby bola vybraná iná a podľa 
nich vhodnejšia lokalita. 

Starosta Vladimír Bajan im 
vysvetľoval, že výber lokality 
bol dlhodobou a komplikova-
nou záležitosťou, keď museli 
brať do úvahy množstvo pod-
mienok, ktoré pozemok musí 
spĺňať - vlastníctvo, územný 
plán, infraštruktúra, dostup-
nosť. Na mape ukázal lokality, 
ktoré prichádzali do úvahy 
a ku každej v skratke uviedol, 
prečo ju zavrhli.

Ďalší z obyvateľov Jirásko-
vej ulice reagoval technický-
mi záležitosťami, napríklad 
tým, že pod parkoviskom, kde 
má stavba stáť, sa podľa neho 
nachádza kanalizačný zberač 
a že prístupová komunikácia 

je už dnes taká vyťažená, 
že to spôsobuje problémy 
vodičom MHD vychádzajú-
cim z konečnej zastávky, či 
hasičom zo stanice na Ča-
pajevovej ulici. Obyvateľka 
z Jiráskovej argumentovala, 
že pri predpokladanej náv-
števnosti asi 600 ľudí denne 
by plaváreň mala mať sto 
parkovacích miest, aby tí čo 
si prišli zaplávať neblokovali 
miesta domácim. Navrhla 
ako lepšie riešenie otvoriť 
pre verejnosť školské ba-
zény. Starosta vysvetlil, že 
súčasne môže byť v plavárni 
maximálne 250 ľudí a počet 
parkovacích miest, ktoré 
vybudujú, bude vychádzať 
z tohto počtu a značnej re-
zervy. A čo sa týka školských 
bazénov, ich sprístupnenie 
pre dospelých návštevníkov 
nedovolia hygienici.

Vyjadril sa aj profesionál-
ny tréner hráčov vodného 
póla, ktorý uviedol, že je 

rád, že bude mať Petržalka 
plaváreň a že vzhľadom na 
malé rozmery plaveckého 
bazéna (25 x 12 metrov) to 
bude skutočne lokálna pla-
váreň najmä pre obyvate-
ľov Petržalky. Takýto bazén 
je totiž nevyhovujúci pre 
športové kluby či plavecký 
výcvik, a tak sa netreba obá-
vať enormnej zaťaženosti.

O slovo sa prihlásila aj 
poslankyňa BSK Iveta Pl-
šeková, ktorá povedala, že 
BSK môže Petržalke po-
núknuť aj iný pozemok, kde 
by bolo miesto aj pre ďalšie 
športoviská. Starosta jej však 
oponoval, že BSK odmietol
v prípade spomínaného po-
zemku investovať do infra-
štruktúry. Okrem toho s ve-
dením BSK už dlhšie ro-
kujú práve o už vybranom 
pozemku medzi ulicami 
Jiráskova a Markova, v prí-
pade ktorého už sa dohodli 
aj na fi nančnej investícii do 

výstavby plavárne vo výške 
milión eur zo strany BSK. 
Odporučil poslankyni, aby si 
overila aktuálne informácie.

S každou ďalšou minú-
tou sa emócie stupňovali, 
padlo dokonca obvinenie 
s podvodom upravované-
ho územného plánu, proti 
ktorému sa starosta ostro 
ohradil a organizátorom sa 
stretnutie len ťažko darilo 
udržať v medziach nor-
my. Odporcov plavárne 
sa zástupcom miestneho 
úradu nedarilo presvedčiť 
žiadnymi argumentmi. Tí 
hlasným potleskom pod-
porovali každý príspevok 
proti výstavbe vo vybranej 
lokalite a negatívne komen-
tovali občanov, ktorí plavá-
reň podporili, aj vysvetlenia 
starostu, jeho zástupcov 
a prednostu MÚ. Po dva 
a pol hodine sa preplnená 
sála zo štvrtiny vyprázdnila 
a vášne ochladli, keďže ar-
gumenty na oboch stranách 
sa už len opakovali. 

To však len do chvíle, keď 
si slovo vzal petržalský po-
slanec Oliver Kríž. Obvinil 
odporcov plavárne zo sebec-
kosti a hľadenia len na vlast-
né záujmy, nerešpektujúc 
potreby zvyšných obyvate-
ľov. Povedal im, že sa mýlia, 
ak si myslia, že bojkotovaním 
plavárne si udržia súčasný 
status quo. Ak plaváreň stáť 
nebude, mesto si podľa jeho 
slov pozemok vezme späť 
a čoskoro sa budú z okien 
dívať, ako im namiesto par-
koviska a zelene pred okna-
mi vyrastá napríklad nový 
mrakodrap J&T. 

Michaela Dobríková

Bazén plný emócií
Ste sebeckí a mýlite sa - aj také slová odzneli na minulotýždňovej 
verejnej prezentácii budúcej petržalskej plavárne. Emócie v sále boli 
vybičované od prvej chvíle. Priniesli ich so sebou niektorí obyvatelia 
Jiráskovej a Tupolevovej – dotknutých ulíc, ktorí od začiatku dávali 
veľmi výrazne najavo, že s navrhovanou stavbou nesúhlasia.

poslanca Mestského zastupi-
teľstva v Bratislave a Miestne-
ho zastupiteľstva v Petržalke 
Olivera Kríža.
Na verejnom prerokovaní projektu 
plavárne v Petržalke ste vo svojom 
vystúpení vyjadrili sklamanie nad 
správaním sa niektorých obyvate-
ľov ulíc Tupolevovej a Jiráskovej, 
keď jednoznačne odmietli plavá-
reň v blízkosti ich panelákov. Do-
konca ste ich označili vo vzťahu 
k ostatným Petržalčanom za seb-
cov. Bola to primeraná reakcia 
z vašej strany - ako poslanca za vo-
lebný obvod, do ktorého patria aj 
zmienené ulice? 

 Už dlhšie cítim potrebu vyjad-
riť sa k projektu výstavby verejnej 
plavárne v Petržalke. Predovšetkým 
by som rád zdôraznil, že dlhodobo 
podporujem celý zámer. Vždy som 
dúfal, že samospráva nájde � nančné 
prostriedky na vybudovanie verejnej 
plavárne, ktorú Petržalka naozaj po-
trebuje. Išlo by o prvý väčší komunál-
ny projekt, ktorý bude � nancovaný 
prevažne z verejných zdrojov. Tým 
bude môcť samospráva udržiavať 
ceny vstupného na prijateľnej úrov-
ni a zároveň podporiť vstupné pre 
rezidentov Petržalky a našich žiakov 
ZŠ. Objavili sa aj kritické hlasy obyva-
teľov z okolia, ktoré smerovali hlavne 
k problematike parkovania. Verím, že 
konštruktívne pripomienky sa poda-
rí vyriešiť v spolupráci s odbornými 
pracovníkmi miestneho úradu. Tiež 
som presvedčený, že väčšina ľudí z 
tejto lokality projekt podporuje. Veď 
kto by nechcel mať verejnú plaváreň 
na pešo od domu? Športové vyžitie 
obyvateľov, a najmä mládeže, je 
dôležité najmä v súčasnej pretech-
nizovanej dobe, keď množstvo detí 
trávi svoj voľný čas prevažne za po-
čítačom.
V tejto súvislosti by som rád pouká-
zal na jednu podstatnú vec. Pred-
metný pozemok je vo vlastníctve 
hlavného mesta a v územnom plá-
ne je určený na výstavbu. Už minulý 
rok ho hlavné mesto plánovalo za-
meniť zo spoločnosťou J&T za tzv. 
Kráľovu horu. Mestská časť Petržalka 
však podala námietku a nechala si 
pozemok zveriť za účelom výstavby 
plavárne. Lenže v prípade, že projekt 
nebude zrealizovaný, hlavné mesto 
si stavebný pozemok vyžiada späť. 
V takom prípade predpokladám, že 
na danej ploche vyrastie do 3 rokov 
7-podlažný obytný dom. A to si há-
dam nepraje žiaden Petržalčan.

 Spýtali sme saAk sa mám rozhodnúť, či má byť plaváreň 
alebo parkovisko, vždy sa rozhodnem pre plaváreň. 
Vždy uprednostním človeka pred autami...  

Vladimír Bajan, starosta Petržalky

(odznelo na verejnom zhromaždení s občanmi 
na tému plavárne v Petržalke)
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Niektorí Petr-

Diskusia z facebooku 
No neviem... Bývam cez cestu 

na Ševčenkovej a ešte som nemal 
problém zaparkovať na parkovisku 
ako normálny človek. Nie kade-tade 
po chodníkoch a trávniku. A od-
hadom 100 ďalších voľných miest 
okolo bolo vždy... A čo sa týka po-
stavenia plavárne. Viem si predstaviť 
mať plaváreň kúsok od domu. Len 
pri našom nie je reálne na to miesto. 
Možno miesto parkoviska... Napríklad 
spomínaná hlučná ventilácia sa urči-
te dá riešiť dohodou, ako argument 
na úplné zastavenie výstavby mi to 
príde slabé. To je ako športová hala 
na Hálovej, kde sa tiež povymýšľali 
rôzne argumenty a občania si úspeš-
ne vybojovali pár rokov času „aby 
psy mali kde...“

Najprv ľudia nariekajú, že je ne-
dostatok plavární, a potom, keď sa 
aspoň niečo chystá postaviť, tak 
sú proti. Lebo oni síce chcú pla-
váreň, ale aby sa nestavala pri ich 
bytovke. To je proste paráda! Nie, 
aby boli vďační, že nebudú musieť 
cestovať cez pol Bratislavy, aby si aj 
v zime mohli zaplávať. Toto je podľa 
mňa choroba celého národa. Po-
staviť áno, u mňa však nie, radšej 
u suseda. Vždy sa niekto ozve, kto 
je proti, ale tých, čo sú za, je určite 
viac. Argumenty ako hluk zo vzdu-
chotechniky? Tak to je teda gól. 
Čiže vzduchotechnika je hlučnejšia 
ako autobusy, čo jazdia po hlavnej... 
och!

Namiesto toho, aby tam mali pla-
váreň, chcú parkovisko - to hádam 
nepotrebuje komentár... A klincom 
do rakvy je obhajoba, že teraz par-
kujú na tráve, a potom nebudú 
mať kde... Aby nedopadli ako ich 
intelektuálnej úrovni podobní z Há-
lovej - nechceli športovú halu, lebo 
by im nemali kde sr*ť ich psiská, tak 
sa pozemok predal „developerovi“ 
a dnes tam už stojí skelet Xpodlaž-
ného baráku a vedľa pribudne ďalší 
22-poschoďák...

Stavajme, ale nie u nás!
Slová z titulku sú typickou reakciou skupiny ľudí žijúcich v blíz-
kosti plánovanej stavby. Dalo sa to teda očakávať aj v súvislosti 
s prezentáciou plavárne, ktorú chce na Jiráskovej ulici vybudo-
vať mestská časť v spolupráci s bratislavskou župou. 
„My nie sme proti plavárni, naopak, nech je, ale inde!“ reago-
vali niektorí obyvatelia po úvodných slovách starostu Vladimí-
ra Bajana a architekta Jána Katuščáka  na podvečernom verej-
nom zhromaždení v Cik Cak Centre 13. marca. Pochopiteľná 
bola ich obava zo zhoršenia parkovacích možností. Za detin-
ské však možno považovať „argumenty“, že sa nechcú z okna 
dívať na strechu plavárne, že toto športovisko priláka plávania 
chtivých z celého mesta, ba aj kraja, že sa tu po dobudovaní 
objektu zhorší kvalita bývania, čo následne zníži kúpnu cenu 
bytov. Padali obvinenia, slovné útoky. Jeden z diskutujúcich 
otvorene priznal, že sa hnevá na starostu Bajana, lebo sa vraj 
svojím počínaním (rozumej snahou postaviť obecnú plaváreň) 
zaslúži o zhoršenie životného prostredia v danej lokalite. 

 Poznámka
Nuž, ja sa na pána Bajana zasa hnevám, že pred asi desiatimi 
rokmi nezhoršil životné prostredie v blízkosti ulíc Gessayova, 
Belinského, Hálova a Wolkrova, kde bývam. V tom čase samo-
správa predstavila projekt, v rámci ktorého sa mala na zelenej 
lúke rozprestierajúcej sa medzi Chorvátskym ramenom, Hálo-
vou ulicou a Rusovskou cestou postaviť plaváreň, tenisové kur-
ty a čo ja viem ešte aké športoviská. Rovnako sa vtedy volení 
zástupcovia stretli s obyvateľmi. Najmä staré tetušky odmietali 
akúkoľvek zmenu. „Nech to ostane, ako je, nám sa to tak páči!“ 
kričali a susedov, ktorí im protirečili, by najradšej ukameňovali. 

Starosta Bajan sa neskôr stal županom a projekt, ktorý presa-
dzoval, zanikol. Dnes na mieste zamýšľaných športovísk vyrás-
tol obytný dom a vedľa neho sa vraj má objaviť zhruba 30-po-
schodový objekt – možno hotel, možno administratíva.

Určite nie som jediná, čo by pod oknami mala radšej špor-
toviská. Žiaľ, tá možnosť je fuč, premrhali sme ju. Možno súhla-
siaca väčšina mala vtedy viac kričať. Tak ako vtedy, aj teraz je to 
s petržalskou plavárňou rovnaké: Hulákajúca menšina sa tvári, 
akoby jej patrila celá Petržalka. Akoby zvyšných 99 percent ľudí 
do toho nemalo čo hovoriť.                         Alena Kopřivová

Platným Územným plá-
nom hl. mesta SR Bra-

tislavy má tento pozemok 
určený druh urbanistickej 
funkcie, kód 501- Zmiešané 
územia bývania a občianskej 
vybavenosti. Tieto sú určené 
na umiestnenie polyfunkč-
ných objektov bývania a ob-
čianskej vybavenosti v zónach 
celomestského a nadmestské-
ho významu a na rozvojových 
osiach, s dôrazom na vytvára-
nie mestského prostredia a 
zariadenia občianskej vybave-
nosti zabezpečujúce vysokú 
komplexitu prostredia cen-
tier a mestských tried. Podľa 
polohy v organizme mesta je 

to v Petržalke prevažne viac-
podlažná zástavba (podiel bý-
vania je v rozmedzí do 70 % 
celkových podlažných plôch 
nadzemnej časti zástavby 
funkčnej plochy). Zariadenia 
občianskej vybavenosti sú 
situované predovšetkým ako 
vstavané zariadenia v poly-
funkčných objektoch.

Z hľadiska regulácie ide 
o rozvojové územie s nasle-
dujúcim kódom intenzity 
zástavby: prevládajúce - po-
lyfunkčné objekty bývania a 
občianskej vybavenosti; 

prípustné najmä - bytové 
domy a zariadenia občian-
skej vybavenosti zabezpe-

čujúce vysokú komplex-
nosť prostredia centier 
a mestských tried (napr. 
zariadenia administratívy, 
správy a riadenia, kultúry 
a zábavy, zariadenia cirkví 
a na vykonávanie obradov, 
ubytovacie zariadenia ces-
tovného ruchu, verejného 
stravovania, obchodu a slu-
žieb, zdravotníctva a soci-
álnej starostlivosti, školstva, 
vedy a výskumu, zeleň líni-
ovú a plošnú a i. V území je 
prípustné umiestňovať v ob-
medzenom rozsahu najmä 
rodinné domy, zariadenia 
športu, účelové zariadenia 
verejnej a štátnej správy a i. 

Čože je to za parcelu?
Informácie k umiestneniu plavárne: Parcela  č. 3264/24 so spô-
sobom využitia - uličná a sídlisková zeleň, na ktorej sa nachádza 
aj parkovisko s výmerou 5 264 m2. Jej vlastníkom je hl. mesto SR 
Bratislava, to ju vlani zverilo do správy mestskej časti Petržalka.

Na vysvetlenie: Územ-
ný plán rozlišuje plaváreň 
na tréningy športovcov a 
športové podujatia ako za-
riadenie na šport mestské-
ho a nadmestského význa-
mu, ktoré sú nevhodné pre 
zmiešané územia bývania 
a občianskej vybavenosti. 
Potom je plaváreň s well-
ness pre verejnosť, ktoré sú 
vhodné do tohto územia, 
čo je aj prípad uvažovanej 
plavárne v lokalite ulíc Tu-
polevova 7 - Jiráskova 2.

Existujúce parkovisko
POČET STOJÍSK 36

Návrh riešenia
POČET STOJÍSK 53

Parkovanie – statická doprava Potreba parkovacích miest sa určuje podľa návštevnosti, 
počet návštevníkov je určený plochou vody v plavárni
počet návštevníkov - okamžitej návštevnosti - 109 osôb
potreba parkovísk - návštevníci do 1 hod – 1 stojisko na 
10 osôb - potreba 4 stojiská (34 osôb)

návštevníci do 2 hod – 1 stojisko 
na 5 osôb -  potreba 10 stojísk 
(50 osôb)
návštevníci do 2 hod – 4 hod – 
1 stojisko na 3 osoby - potreba 
8 stojísk (5 osôb)
1 stojisko pre imobilného
2 stojiská pre zamestnancov

Celková potreba 24 stojísk 
Navrhovaný počet parkova-
cích miest je – 53 stojísk
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Kalamita a jej následky

ktorú kráľ zlatom zhýčkal

Šediviete z plaču vášho dieťaťa?
Do určitého veku dieťa často prá-
ve plačom dáva najavo okolitému 
svetu svoju nespokojnosť, nepo-
hodu či bolesť.  V poradni sa po-
merne často stretávame s rodičmi 
takýchto detí, sú zúfalí a nevedia si 

rady so situáciou, keď sa dieťa nevie utíšiť a plač dosa-
huje neúnosné rozmery. Poďme sa bližšie pozrieť na to, 
čo sa v takomto momente v dieťati a v okolí odohráva.

Samotnému plaču predchádza 
zákonite nejaká situácia. Pre 
lepšie porozumenie použijem 
konkrétny príklad. Je ráno, die-
ťa sa chystá do škôlky, rodič 
mu chce pomôcť pri obliekaní 
do bundy a obúvaní topánok. 
Dieťa v tom momente začne 
plakať. Rodič má málo času, 
ponáhľa sa do práce, na dieťa 
reaguje pomerne stroho, ho-
vorí mu, aby prestal revať, lebo 
poobede nepôjdu von na ihris-
ko. Dieťa svoj plač stupňuje a 

začne hádzať veci na zem. Ro-
dič s tým spraví krátky proces, 
bez slova chytí dieťa, oblečie 
a obuje ho nasilu, zoberie za 
ruku a ide von z domu. Die-
ťa ďalej plače a protestuje pri 
všetkom (nechce nastúpiť do 
výťahu, odtláča sa, hádže sa o 
zem). V takejto vystupňovanej 
situácii je utíšenie dieťaťa na-
ozaj náročné a vyžaduje si veľa 
energie a času dospelého. Si-
tuácia, keď dieťa začína plakať 
je však o niečo menej vypätá 

a tým ľahšie zvládnuteľná pre 
obe strany, preto sa viac prista-
víme pri nej.

Prvý krok, ktorý je nevyhnut-
né urobiť, je pokúsiť sa pocho-
piť, čo sa v dieťati deje. Plačom
prejavuje nejakú svoju nespo-
kojnosť. Nemusíme v momen-
te vedieť, čo dieťa v skutočnosti 
trápi, dôležité je, aby malo po-
cit, že dospelý sa mu snaží ro-
zumieť a je s ním na „jednej 
vlne“. V našom prípade by to 
mohlo vyzerať takto - reakcia 

Takto sa po predslove Gaš-
parka začína rozprávka 

Žabí princ, ktorej dej sa, po-
chopiteľne, ešte zauzlí, všetko 
sa skomplikuje, aby sa však 
napokon – ako inak - na dobré 
obrátilo. To vám môžu potvrdiť 
deti, ktoré bábkové predstave-
nie videli v nedeľu dopoludnia 
10. marca v Dome kultúry Zr-
kadlový háj. Rodinné bábkové 
divadlo s latinským názvom 
Animare Silva (v preklade: 
Oživovanie dreva) pripravujú 
a uskutočňujú manželia Pilá-
tovci. Bábky si sami vyrezávajú 
(prevažne z lipového dreva), 
obliekajú, teda šijú im kostý-
my, maľujú tváričky, ručičky a 
nožičky, píšu pre ne veršované 
príbehy a vodia ich po scéne. 

V repertoári majú, pochopi-
teľne, aj iné hry. 

No a po ich skončení sa det-
Ako malá svojím „chcem“ všetkých iba zabávala. Ako veľká dievka (z drievka, lebo 
bola bábkou – a ešte krásnou akou!) sa len za blýskavým vliekla. Kde sa len potkla 
– chcela samé zlato, celý poklad (čo vy na to?). Ba aj po šatách zlatých zatúžila... 
Čo asi mala v žilách? Krv síce kráľovskú, no márnivú až hrôza. Taká bola princezná 
Jasmína – ani na voz, ani z voza. 
Raz zlatú loptičku dostala a po kráľovskom parku s ňou hopsala. Až sa jej to stalo 
osudné – hračka jej spadla do studne. To bolo plaču, to bolo sĺz – skrz vec, ktorá 
zmizla preč, na záchranu nádej žiadna... A zrazu, z hlbiny studne vyskočil žabiak! 
I dohodli sa s Jasmínou, že si pomôžu: on vyloví loptu, ona si ho nechá dostať sa až 
pod kožu. Teda byť jej kamarátom... načo zlato, načo nablýskané haraburdie? Lepšie 
žabiakovi bude s blízkou dušou. Jasmína dala súhlas: „To by za odmenu ušlo.“

rodiča na dieťa, ktoré plače: „Vi-
dím, že plačeš Jurko. Ja viem, 
niekedy je ťažké ráno ísť do 
škôlky/školy. Čo by si teraz potre-
boval?“ Dieťaťu vyjadrujeme tak 
pochopenie nad tým, čo sa mu 
práve deje a zároveň vyjadruje-
me záujem a chuť pomôcť mu, 
aby sa mu uľavilo. Môže sa stať, 
že dieťa bude naďalej plakať a 
nezareaguje na otázku. Vtedy je 
dobre pokračovať v sprevádza-
ní toho, čo dieťa cíti a robí. ,,Vi-
dím, že neodpovedáš na moju 
otázku, asi je pre teba ťažké mi 
to povedať.“ Keďže čas nás tlačí 
a dieťa nechce spolupracovať, 
môžeme mu ponúknuť možnos-
ti. „Vidím, že ti je ešte stále smut-
no, ale prešlo už veľa času a ja 
sa začínam báť, aby som stihla/
stihol prísť do práce na čas. Po-
môžem ti s obliekaním. Oblečieš 
si najprv bundu, alebo si obuješ 
topánky?“ Dieťaťu týmto spôso-
bom stále nechávame možnosť 
sa rozhodnúť samému, čo spraví, 
ale súčasne zužujeme možnosti 

na výber a urýchľujeme tým 
celú situáciu.  A možno už 
naozaj meškáme, použijeme 
fyzickú prevahu, a dieťa oble-
čieme nasilu, ale skôr ako to 
spravíme, je dôležité o tom 
informovať dieťa a povedať, 
že nám je ľúto, že to musíme 
vyriešiť takto. 

My sami určite vieme, že 
keď plačeme, sú nám niektoré 
veci a reakcie okolia príjemné 
a iné nás ešte viac zarmútia, 
alebo nahnevajú. Vysvetľova-
nie, vyhrážanie a dožadovanie 
toho, aby sme prestali plakať 
nefunguje. Oveľa príjemnejšie 
pre nás je, keď si k nám človek 
sadne a snaží sa nám rozumieť 
a podporiť nás v tejto pre nás 
ťažkej chvíli. Deti to vnímajú 
rovnako, a preto im môžeme 
dobre porozumieť, stačí si len 
na moment predstaviť, čo by 
som ja na mieste dieťaťa v takej 
chvíli potreboval počuť či cítiť.

www.psychocentrumba5.sk 
Mgr. Lenka Zeleníková

  Psychológia bližšie k vám

ktorú kráľ zlatom zhýčkal
Ako malá svojím „chcem“ všetkých iba zabávala. Ako veľká dievka (z drievka, lebo Ako malá svojím „chcem“ všetkých iba zabávala. Ako veľká dievka (z drievka, lebo 

Princeznička,

ské publikum ešte nerozchá-
dza. Pretože manželia Pilátovci 
vyjdú spoza opony na pódium 
s jednotlivými bábkami, aby 
si ich malí diváci mohli lepšie 
poobzerať, podať im rúčku, 
nechať sa spolu odfotografo-
vať svojimi rodičmi... „A čo ste 
Francúzi?“ opýtala sa v haravare 
jedna dievčina, keď sa deti vrhli 
na žabacie stehienka zakliateho 
Žabieho princa a jeho vtedy 
ešte nešťastnej, lebo rovnako 
zakliatej polovičky. „Tieto sú 
drevené!“ zareagoval chlapček. 
Z dreva áno, ale drevené vô-
bec nie! Veď na scéne sa hýbu, 
chodia, behajú a tancujú. Aj 
vám bude do skoku – dopredu 
i odboku, tak nám to aspoň pri-
padlo, keď sa prídete nabudúce 
pozrieť na bábkové divadlo!   

Natália Naťová
foto: Barbora Boldovníková
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Pre deti a s deťmi
Tento začiatok bol v spo-

ločných rukách mesta 
i mestských častí – tých, kde 
sú problémy s parkovaním 
najvypuklejšie. Prvé analýzy, 
hodnotenia, prípravná fáza, 
prerokovanie s verejnosťou, 
vymenovanie hlavného do-
pravného inžiniera... Kroky, 
ktorých spoločným meno-
vateľom bol jednotný postup 
v riešení tohto problému 
v rámci celého územia hlavné-
ho mesta. Už vtedy však mest-
ské časti dávali jasne najavo, že 
je nevyhnutné zohľadňovať aj 
ich špecifi ká. A tak chodili na 
spoločné porady, pripomien-
kovali jeden materiál za dru-
hým... Dlhé týždne a mesiace 
boli mestom spracúvané ma-
teriály všeobecné, z pohľadu 
Petržalky neriešili mnohé na-
stolené otázky, aj keď už boli 
zadefi nované. Pripomienky 
síce na stretnutiach ústne ak-
ceptované boli, ale do mate-
riálov sa nepremietli... Disku-
sie viedli takpovediac nikam. 
Hlavné mesto namiesto toho, 
aby spracovalo koncepciu, do-
hodlo sa s mestskými časťami 
a pracovalo na príprave zmien 
potrebnej legislatívy, najmä 
štatútu a VZN, zaoberalo sa 
vzhľadom a farbou parkova-
cieho lístka a organizačnou 
štruktúrou budúceho pre-
vádzkovateľa.

Prvé rozpaky
A tak najväčšie mestské 

časti, uvedomujúc si, že všet-
ko nejde tak, ako by malo, za-
čali pracovať aj na vlastných 
pravidlách novej parkovacej 
politiky. Je treba podčiarknuť 
a zdôrazniť, že tak nerobili 
úplne izolovane, ale pripra-
vovali koncepcie, ktoré by 
boli navzájom kompatibilné. 
Aj Starému Mestu predsa zá-
leží na tom, ako bude Staro-
mešťan parkovať v Ružinove 
a Novému Mestu na tom, za 
akých podmienok zaparkuje 
obyvateľ tejto mestskej časti 
napríklad v Petržalke. Ich sna-
hou bolo a stále je postupovať 
aj v súlade s potrebami a pred-
stavami mesta, to však žiad-
nu koncepciu dosiaľ nemá! 
Mestské časti sa zatiaľ vedeli 
dohodnúť na všetkom, neve-
dia však nájsť spoločnú reč 
s mestom, aj keď si uvedomu-
jú jeho nezastupiteľnú úlohu 
v celom procese. Demagógie
 o 17 samostatných parkova-
cích systémoch sú absolút-
ne vedľa a sú len zastieracím 
manévrom mesta, aby zakrylo 
svoju neschopnosť. 

A zase o peniazoch...
Problém je totiž niekde 

inde, napokon ako vždy – a to 
v peniazoch. A nejde pritom o 
to, že by na tom chceli zarábať 

jednotlivé mestské časti – to 
potom môže platiť aj opač-
ne – že chce na tom zarábať 
len mesto... Povedzme si to 
na príklade, ako by to mohlo 
dopadnúť. Predstavme si, že 
funguje celomestský systém 
vyberania poplatkov za parko-
vanie. Petržalčan teda za svoje 
parkovanie zaplatí mestu. To 
si odráta prevádzkové náklady 
(ktoré zatiaľ nikto nevyčíslil a 
ktoré môžu dosiahnuť mož-
no aj 60 či 70 % tržby). No a 
o tom, koľko pôjde z toho, 
čo ostane, tej-ktorej mestskej 
časti peňazí, bude rozhodo-
vať mestské zastupiteľstvo. A 
veľmi ľahko sa môže stať, že 
to usúdi, že viac peňazí treba 
akútne napríklad na trolejbus 
na Kramáre. A Petržalčan 
bude zasa mimo hry... Z čoho 
potom zaplatíme opravy ciest 
či nové parkovacie miesta? 
Na to, ako rozhoduje v ob-
dobných prípadoch mesto, je 
viacero príkladov. Za všetky 
spomeňme príspevok mesta 
na terasy v Petržalke – v de-
cembri 2011 schválili na ďal-
ší rok 100-tisíc eur, k nám sa 
však dostalo len 30-tisíc, aj 
to po viacerých urgenciách a 
apeloch až v decembri 2012. 
A pozorní by sme mali ostať 
aj vďaka tzv. solidarite, podľa 
ktorej – na základe hlasovania 
v mestskom zastupiteľstve a 

napriek nevôli petržalských 
poslancov – prichádzame 
ročne o 640-tis. eur z daní Pe-
tržalčanov, ktoré putujú bez 
akýchkoľvek ďalších pravidiel 
do malých mestských častí. 
Ak na to napríklad starosta 
jednej z nich zareaguje, že oni 
si potrebujú platiť kroje či za-
chovávať tradície, vnucuje sa 
otázka – a prečo za peniaze 
Petržalčanov, tí by ich radšej 
použili na svoju zeleň či čis-
totu...

Treba však spomenúť aj 
ďalšiu súvislosť, ktorá je dosť 
závažná – v Petržalke je na 
komunikáciách, ktoré spravu-
je mestská časť, zhruba 17-ti-
síc parkovacích miest, na ces-
tách, ktoré spravuje mesto, sú 
to len dve či tri stovky. Nie je 
teda logickejšie, aby bol výber 
za parkovné u toho, kto má 
parkovacích miest neporov-
nateľne viac?

Koniec či začiatok?
Posledné mestské zastu-

piteľstvo však urobilo škrt 
všetkému. Po dvoch rokoch 
totiž samotní mestskí poslan-
ci nešetrili kritikou, vyslovili 
nespokojnosť s doterajším po-
stupom prác a ich doterajšou 
fi lozofi ou a dokonca vyjadrili 
nespokojnosť spracovateľovi 
mestskej parkovacej politi-
ky. Zároveň však nesúhlasili 
s tým, aby novú parkovaciu 
politiku robili mestské časti, 
napriek tomu, že niektoré z 
nich sú v prípravách omnoho 
ďalej ako samotné mesto. Nie 
je teda vôbec jasné, či sa mesto 
vydá inou cestou ako doteraz, 
alebo začne úplne odznova. 

Petržalka rešpektovala 
a naďalej rešpektuje centrálnu 
koordinačnú funkciu mesta 

Začiatok na konci...  
alebo o bratislavskom parkovaní

v oblasti prípravy a realizá-
cie novej parkovacej politiky, 
lenže rovnako naďalej oča-
káva riešenie špecif ík svojho 
územia. Mesto doteraz nepo-
vedalo, ako bude postupovať 
pri budovaní záchytných par-
kovísk, pri posilňovaní MHD 
či pri ďalších celomestských 
súvislostiach novej parkovacej 
politiky.

Petržalka fi nišuje so spraco-
vaním tzv. projektu organizá-
cie dopravy, ktorý podrobne 
mapuje celú Petržalku a bude 
odpoveďou na mnohé otázky, 
ako napr. koľko parkovacích 
miest chýba, aká je denná či 
nočná obsadenosť tých čo 
má, ktoré miesta budú urče-
né pre rezidentov, ktoré na 
dočasné parkovanie, kde ešte 
môžu pribudnúť parkovacie 
miesta, ktoré ulice bude po-
trebné zjednosmerniť a pod. 
Následne bude pripravená 
na reálne kroky, čo však brzdí 
práve neschopnosť hlavného 
mesta. Nová parkovacia po-
litika sa dá totiž zrealizovať 
len za vzájomnej spolupráce 
a spolupráci mesta i mest-
ských častí. Momentálne sa 
však príprava parkovacej po-
litiky aj vzhľadom na postoj 
mestských poslancov dostala 
po dvoch rokoch nikam ne-
vedúcich diskusií do patovej 
situácie. Posledné vyjadrenie 
primátora k ďalšiemu rieše-
niu hovorí o tom, že mesto si 
chce ponechať tie súčasti par-
kovacej politiky, ktoré budú 
generovať príjmy a mestským 
častiam nechať všetko to, za 
čo treba platiť... Tie s tým 
však samozrejme nemôžu sú-
hlasiť.

Gaba Belanová
foto: archív PN

Na začiatku bol – koniec. Respektíve snaha o koniec 
v chaose na bratislavských cestách, chodníkoch, 
ale aj zeleni, o nastolenie poriadku, o zvýhodnenie 
rezidentov, ale aj o zvýšenie parkovacích kapacít.



16 • 22. 3. 2013 S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A PETRŽALSKÉ NOVINY

Vodné filtre Nerezové fľaše
www.kvalitavody.sk

Sídliskové deti 
v sedle

INZERCIA
Petržalské 

noviny nájde aj na 
facebooku!

Tento priestor sa v minu-
losti síce spájal s názvom 

Námestie Povstania českého 
ľudu, nie je to však jeho ofi ci-
álne pomenovanie a navyše, 
ani samotní ľudia ho už pod 
týmto menom nepoznajú. Pe-
tržalská samospráva sa preto 
v záujme zvyšovania účasti 
verejnosti na rozhodovaní 

samosprávy rozhodla zapojiť 
obyvateľov a dať im tak mož-
nosť, aby si sami vybrali názov, 
ktorý im bude najbližší. Petr-
žalčania môžu vyberať z troch 
návrhov: Námestie mlá-
deže, Námestie republiky 
a Námestie svornosti, a to 
v ankete na web-stránke v ob-
lasti územného plánu (www.

Petržalčania vyberajú názov námestia
V najväčšej bratislavskej mestskej časti je námestie, ktoré ofi ciálne 
nenesie žiadny názov. Hovoríme o verejnom priestranstve popri 
Chorvátskom ramene, v blízkosti skate parku, ohraničenom ulicami 
Tupolevova a Jiráskova, o námestí Skate, na ktorom sa tiež koncom 
minulého roku konali petržalské vianočné trhy.

petrzalka.sk/uzemny-plan), 
alebo na sociálnej sieti Fa-
cebook na profi le Viem byť 
Petržalčan (www.facebook.
com/viembytpetrzalcan).
Návrhy stanovila názvoslovná 
komisia mestskej časti, tá po-
sudzovala viaceré možnosti, z 
ktorých napokon vybrala tri. 
Výsledky hlasovania verejnos-

ti opätovne prevezme komisia 
zložená z poslancov mestskej 
časti, názov prerokuje miest-

ne zastupiteľstvo a následne 
o ňom rozhodne mestské za-
stupiteľstvo       (upr)

 Petržalské noviny (PN) vyhlasujú druhé kolo súťaže 
pre všetky podnikateľské subjekty.

1. cena: 
bezplatné uverejnenie reklamy v rozsahu 82 x 130 mm a PR článok.

Víťaz tiež získa vozidlo ŠKODA na víkend od spoločnosti IMPA Bra-
tislava, a.s.

2. cena: 
zľava 50 % z ceny reklamy v rozsahu 82 x 130 mm a PR článok

3. cena: 
zľava 40 % z ceny reklamy v rozsahu 82 x 130 mm a PR článok

Reklamný návrh pripraví gra� čka PN, resp. v požadovanom rozmere si môže výherca 
zadať vlastný návrh. Reklamný článok (PR) spracuje po dohode s výhercom redaktor PN.

PETRŽALSKÉ NOVINY vychádzajú v náklade 46 000 ako dvojtýždenník na 24 
stranách a sú bezplatne distribuované do všetkých domácností v mestskej časti 

Petržalka. 
V rámci akcie Aj tu som Petržalčan sa vaša reklama dostane aj do sveta! 

Poďte s nami za úspechom!

Podmienky: Prihlášku do súťaže pošlite do 31. marca 2013 na adresu reklamavpn@gmail.com, tel.: 0905 273 416.  Treba v nej uviesť základné údaje 
o podnikateľskom subjekte (názov, adresa, kontakt) –  a stručnú odpoveď na otázku: Čo vás presvedčilo prihlásiť sa do súťaže? 

Na tomto mieste uvidí vašu reklamu viac ako 200-tisíc očí!
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Málokto by 
zniesol zapnu-
tú kameru vo 
svojom súk-
romí. Oľhovci 
patria medzi 
výnimky, pre-

tože hlava ich rodiny Matúš 
Oľha bol profesionálnym 
fotografom a divadelným 
režisérom a na svet, aj na ten 
svoj rodinný, sa díval najviac 
cez oko objektívu a umelca. 
Pred niekoľkými rokmi ho 
vystriedal jeho jediný syn a 
prvorodené dieťa – Adam. 
A tak sme sa dostali na za-
čiatok – k premiére (28. 2.) 
celovečerného dokumentu 
Adama Oľhu (scenár, réžia, 
kamera) pod názvom Nový 
život.

Hlavnými účinkujúcimi 
sú: jeho mama, herečka 
Jana Oľhová, členka Slo-

venského komorného di-
vadla v Martine, a jeho päť 
(!) sestier. Najmladšou je 
školáčka Evička, ktorá vo 
filme komentovala domáce 
situácie ako skúsená raper-
ka s vlastným scenárom aj 
predvedením, ako to pri-
znala na tlačovej besede po 
novinárskej projekcii. 

Na ploche 77 minút sa 
dozvedáme, ako sa rodičia 
Oľhovci zoznámili, ako im 
deti pribúdali – a čo sa po-
tom stalo. Opustil ich otec 
Matúš (v súčasnosti pôsobí 
vo funkcii rektora Akadé-
mie umení v Banskej Bystri-
ci) a založil si novú rodinu, s 
druhou manželkou má ďal-
šiu dcérku. Synovi Adamovi 
dovolil vkročiť aj do svojho 
nového života, no ako keby 
iba jednou nohou, nedopo-
vedane.

Celá snímka je citlivou 
reflexiou na bežný – a teda 
aj komplikovaný - život ne-
všednej rodiny, ich vzťahy 
a rozličné pohľady na „to“ 
okolo aj v sebe. S otvoreným 
koncom, pretože, ako sa vy-
jadril autor, rodinné vzťahy 
sa stále vyvíjajú. Film Adama 
Oľhu (ročník 1984, absol-
vent FAMU v Prahe) diváka 
osloví svojou citlivosťou, s 
akou v časozbernom obdo-
bí štyroch rokov obnažuje 
tajomstvá svojich najbliž-
ších (dnes by už niektoré z 
dievčat na kameru povedali 
niečo iné alebo aspoň inak, 
uviedli pred novinármi). 

Na prestížnom Medziná-
rodnom festivale dokumen-
tárnych filmov 2012 v Jihla-
ve získal Nový život Cenu 
divákov (strih: Jan Daňhel, 
hudba: Ľubo Burgr, Daniel 

Hurtuk). V marci a apríli 
bude súčasťou programu 20. 
ročníka Medzinárodného 
filmového festivalu Febio- 
fest na Slovensku. 

Tento pôsobivý doku-
mentárny debut Adama 
Oľhu do našich kín uvádza-
jú: nezávislá producentská 
spoločnosť Artileria, s. r. o., 
Bratislava a Asociácia slo-
venských filmových klubov. 
Dávame mu veľké ÁNO.

Zita Zelerová
foto Zoltán Zbehovec 

Nešťastný alkoholik s rozvráteným súkromím. Workoholik, ktoré-
ho prácu si síce cenia, ale radi ho nemajú ani kolegovia, ani šéfovia. 
Opitý, nespoľahlivý, a predsa vyrieši aj ten najzložitejší prípad. 

Citlivé obnažovanie Oľhovcov

Charizmatický spisovateľ a jeho hrdina

Od klasiky  
až po elektro-blues
Dvadsiaty prvý ročník festivalu 
blues and rhythm´n´ blues sa 
uskutoční 23. marca o 16.30 h  
v DK Lúky na Vígľašskej ulici. 

Na festivale vystúpia štyri domáce  
a dve zahraničné skupiny. Tento roč-
ník bude zaujímavý tým, že sa poda-
rilo poskladať pestrú mozaiku rôznych 
prístupov k bluesu - od klasiky, cez 
vplyvy rocku, rock ´n´ rollu, folku až po 
nový zvuk elektro-blues.

Z domácich formácií sa predstaví 
skupina skladateľa a hudobníka Paľa 
Sojku Jayp Tím Band & K. K. Soletky so 
svojím folk bluesom a výbornými slo-
venskými textami. Premiérovo vystúpi 
mladá slovenská skupina CsukaMájO-
Laj z Veľkého Kýra – objav roka Sloven-
skej bluesovej spoločnosti za rok 2011. 
Predstaví sa s výborne pojatým blues 
rockom. Silnú trnavskú scénu zastúpi 
známy akustický Second Band bratov 
Parízkovcov s kontrabasistom Jarom 
Rakayom a vynikajúcim hráčom na 
ústnu harmoniku Petrom Stojkom. 
Ďalší výborní muzikanti sa predstavia 
v zoskupení, ktoré vzniklo minulý rok 
pri príležitosti 50. výročia od prvého 
koncertu Rolling Stones a snaží sa 
upozorniť na „valiace sa kamene“ ako 
na skupinu so silnými bluesovými ko-
reňmi. Vo formácii Rollling Stones Blu-
es Cirkus 50 sa predstavia: Erich Boboš 
Procházka, Milan Konfráter, Jana Ru-
žičková, Dodo Šuhajda, Juraj Turtev, 
Ján Litecký-Šveda a ďalší piati hudob-
níci, o ktorých prezradíme len toľko, že 
čo meno, to bluesová osobnosť.

Pravlasť bluesu predstaví americký 
skladateľ a spevák Frank Morey so 
svojím Bandom. Hlas pripomínajúci 
Toma Waitsa, štýlovo rock, blues, folk 
aj anti-folk, niečo, čo ešte na festiva-
le nezaznelo. Do Bratislavy príde s 
bubeníkom Scottom Pittmanom a 
kontrabasistom Mattom Murphym. 
Podobne bude znieť aj novší projekt 
maďarských bluesmanov: harmoniká-
ra Andora Oláha a gitaristu a speváka 
Csaba „Boogie“ Gála Mississippi Big 
Beat, ktorí s pomocou mladších muzi-
kantov spojili štýl bluesu dvadsiatych 
a tridsiatych rokov minulého storočia 
s modernou elektronikou. Súčasťou 
festivalu je aj výstava obrazov – kom-
pozícií Pavla „Jayp“ Sojku – Blúznenie.

  Náš tip Kino novinky

Charizmatický muž, 
najlepší detektív v 

Nórsku, s nekompromisným 
zmyslom pre spravodlivosť 
a dokonalý lovec zločincov. 
Poznáte ho? Harry Hole je 
odpoveď na sychravé večery. 
Dokonca aj Connelly ho číta, 
je to jeho obľúbený hrdina.

Jo Nesbo, autor kriminál-
nych románov o temnom a 
nešťastnom detektívovi, po- 
vedal, že pôvodne chcel, aby 
sa mu Harry podobal čo naj-
menej. S každou ďalšou kni-
hou však zisťuje, koľko toho 
majú spoločného. Séria ro-
mánov o detektívovi Holeo- 
vi má zatiaľ deväť dielov.  
U nás sa práve predáva ôsmy 
pod názvom Pancierové srd-

ce (v origináli The Leopard) 
a vydavateľstvo Ikar má už 
preložený ďalší, ktorý plá-
nuje vydať v druhej polovici 
roka s titulom Prízrak.

Napriek tomu, že séria má 
časovú následnosť, môžete 
začať hociktorým dielom, 
hoci aj aktuálnym Panciero-
vým srdcom. Narážky na mi-
nulosť vás len inšpirujú siah-
nuť po ďalších. Prvý román u 
nás vyšiel pod názvom Ne-
topier. Hoci je hlavný hrdina 
z pohľadu konzumnej spo-
ločnosti lúzer, ktorý vlast-
nou vinou prišiel o rodinu, 
spoločenský status i kariéru, 
nemožno si ho neobľúbiť. S 
prenikavým intelektom, ne-
skorumpovateľný, ignorujúci 

autority, osamelý muž s váš-
ňou pre svoju prácu a osudo-
vú lásku Ráchel. V najnovšej 
knihe, rieši prípad sériového 
vraha používajúceho histo-
rický mučiaci nástroj Leo-
poldovo jablko.

Jo Nesbo, kvôli tomuto ro-
mánu cestoval až do Konga 
a Hongkongu, konzultoval  
s odborníkmi na mučiace ná-
stroje, ale aj lavíny, potápanie 
a horolezectvo. Zločiny v 
tejto knihe sú najbrutálnejšie  
a ako povedal, dlho premýš-
ľal, či bolo toľko násilia po-
trebného na vykreslenie cha-
rakteru vraha, alebo sa dal 
zlákať senzáciechtivosťou. 
Útechou mu bolo, že Pan-
cierové srdce bolo v Dánsku 

ocenené ako najlepší krimi-
nálny románom roku 2009, 
tromfol bestsellery v Nórsku, 
Fínsku, Dánsku a bolo tretím 
najlepším v Nemecku.

Sám Nesbo má veľmi za-
ujímavý život. Vyrastal v ro-
dine čitateľov a rozprávačov, 
práve rodičia v ňom prebu-
dili vášeň pre príbehy. Ale 
cestou k písaniu bol najprv 
profi futbalistom v Anglicku, 
po zranení kolena vojakom v 
Nórsku, popovou hviezdou a 
skladateľom textov a tiež fi-
nančným maklérom. Dnes je 
spisovateľom na plný úväzok, 
vydal desať kriminálnych ro-
mánov a trojdielnu sériu pre 
deti. 

Michaela Dobríková

   Poďte s nami do knižnice!
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Kultúrne zariadenia PetrZalky 
Aktuality 

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

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

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 14:30-21:00  
SO, NE hodinu pred podujatím
t: 63 299 225, vstupenkydkzh@kzp.sk

folColors

Nový projekt FS Gymnik s názvom 
„folColors“ spája na prvý pohľad 
odlišné tradičné folklórne prejavy
v podaní vynikajúcich reprezentantov 
ľudového umenia V4.
Projekt poukazuje na spoločné 
a  odlišné  charekteristiká ľudových 
kultúr krajín, ktoré sú si blízke 
z geografického hľadiska. 
Hosťom bude univerzitný folklórny 
súbor Mladosť z Banskej Bystrice, 
ktorý  reprezentuje Univerzitu Mate-
ja Bela. Členovia sú dominantne 
Bystričania a pestrá zmes študen-
tov zo všetkých regiónov Slovens-
ka. Tance a hudobné parády zo 
severného Podpoľania, predovšet-
kým z Poník, Horných Pršian a Prie -
chodu. UFS Mladosť reprezentu-
je aj silná spevácka skupina pod 
umeleckým vedením Miroslavy 
Vasiľovej, ktorá vniesla do súboru 
výnimočný zemplínsko-šarišský tem-
perament. Umeleckým šéfom súboru 
je Mgr. art. Martin Urban.
FolColors Vám prinesie pestrofareb-
ný zážitok s nezabudnuteľnou at-
mosférou, tak sa s nami nechajte do 
nej vtiahnuť! Vstupenky sú v  predaji 
v pokladniach KZP.
–
23.03. | 19:00 | DK Zrkadlový háj

Anjeli a VY

V  2. ročníku organizátori pre 
návštevníkov pripravili 3 dni plné 
informácií, zábavy a možnosti ná-
kupov v oblasti ezoteriky a zdravého 
životného štýlu. Čakajú na vás pred-
nášky, workshopy, predajná výstava, 
možnosť využitia rôznych služieb a 
samozrejmosťou je program pre deti.   
Na prednáškach sa dozviete všetko, 
čo ste ešte nevedeli o Anjeloch a naj-
mä o možnostiach anjelskej terapie 
a  duchovnom liečení s  Anjelmi. Čo 
môžete očakávať od numerológie a 
astrológie, o ceste Svetla, liečení ča-
kier, emocionálnych blokov a myšlie-
nok pomocou rôznych metód (Anje-
li, aromaterapia, meditácie, masáže, 
zdravá výživa...).Jedným z  prednáša-
júcich bude aj Vladimír Munz – po-
predný český terapeut, ktorý vystúpi 
so svojou prednáškou o  vzťahoch 
medzi pohlaviami a o  povolaní. 
Uznávaná slovenská psychologič-
ka a psychoterapeutka PhDr. Zlatica 
Bartíková poradí v  oblastiach detí a 
vzťahoch medzi matkou a  dieťaťom. 
Veštica Renáta Kornová porozpráva 
o práci s anjelskými kartami. Okrem 
toho máte možnosť využiť rôzne 
druhy veštenia, skrášľovania sa, 
masáží a tiež diskutovať s odborníkmi 
na tému zdravej výživy a mnoho iných 
zaujímavých aktivít. Bližšie informácie 
nájdete aj na: www.anjeliavy.com
–
12.- 14.04. | DK Zrkadlový háj

Večer autentického folklóru

Cyklus prináša jedinečné spojenie
tradičnej hudby, tanca, ľudových 
zvykov a gastronómie, kde sa pri 
umelecko-náučnom programe a 
nasledujúcej ľudovej zábave s
ochutnávkou tradičných jedál stretnú 
rodáci a milovníci autentického folk-
lóru. Celý program aj tradičné jedlá 
pripravujú obyvatelia predstavovanej 
obce a prezentujú sa aj ľudoví umelci 
svojimi výrobkami.
V apríli si nenechajte ujsť program 
s názvom KDE RÉVA ZRAJE A KDE SA 
ZPÍVA, v  ktorom sa predstaví mesto 
Strážnica, a obce Petrov a Vnorovy. 
 –
Účinkujú: súčasní a bývalí členovia 
súboru Danaj Strážnice, súbor Spinek 
Vnorovy, súbor Petrovjan Petrov, CM 
Strážničan, CM Spinek
–
Podujatie je realizované s podporou 
Ministerstva kultúry SR, Bratislavského 
samosprávneho kraja a Nadácie 
Vladimíra Bajana.
–
19.04. | 19:00 | DK Zrkadlový háj 

5. Večer tanečného humoru  

Prvé aprílové dni už tradične pa-
tria  v  Dome kultúry Zrkadlový háj 
premiérovému programu skupiny 
Všetečníci, ktorý sa nesie v duchu 
bláznivého 1. apríla. Všetečníci už po 
piatykrát prinášajú predstavenie plné 
paródie a nadsázky, zostavené z pro-
gramových čísel rôznych tanečných 
žánrov, ktorých spoločným meno-
vateľom je humor.
Čím vtipnejšie, tým vtipnejšie, to  je 
heslo Všetečníkov, ktorí sa venujú ne-
tradičnému spracovaniu scénického 
folklóru a  so svojím programom sa 
tešia veľkej popularite u všetkých ve-
kových kategórií. 
Okrem iných hostí vystúpi aj čoraz 
slávnejšia skupina Cre Dance, ktorá sa 
prebojovala až do finále v  súťaži Čes-
ko – Slovensko má talent. 
–
5.04. | 19:00 | DK Zrkadlový háj 
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Hľadala som knihu vo všetkých inter-
netových kníhkupectvách. Je vypreda-
ná. Očakávali ste, že aj po rokoch od 
vydania bude o ňu taký záujem?

 Je to dôkaz, že sa už zrodil petržalský 
lokálpatriotizmus. Všimol som si to aj na 
poslednej besede v petržalskej knižnici, 
na tom, s akou radosťou mi odovzdával 
Martin Kleibl svojho malého turistické-
ho sprievodcu, ako sa potešila Natália 
Oravcová, keď zistila, že ho mám a viem, 
že ho redigovala...

A prečo práve Petržalka? Rodák z nej 
nie ste a citový vzťah cez detstvo k nej 
asi nemáte?

 Niekoľko rokov som pre A. Maren-
čina pripravoval do edície Bratislava 
– Pressburg rukopisy starších autorov, 
ktoré potrebovali viac ako len bežnú 
jazykovú redakciu, niektoré sa pre svoj 
archaizmus museli dokonca akoby pre-
rozprávať. Bolo ich takmer dvadsať. 
Hoci aj toto patrí k nášmu remeslu, 
predsa len sme rozmýšľali, že by som sa 
mal aj autorsky v edícii predstaviť. Stalo 
sa to dvakrát – knihou Šachová Brati-
slava a tou, ktorú ste spomenuli. V tom 
čase Marenčin vydával knižku Jaroslava 
Gustaf íka Spomienky Staropetržalčana 
a k zbierke zážitkov, postáv a príhod po-
treboval na vyváženie nadhľadové malé 
dejiny, urbanistické, sociálne – a to mi 
vyhovovalo. Ťapli sme si.

Hoci rád cestujete a máte na svo-
jom konte aj miestopisy aj cestopisy, 
vo vašej literárnej tvorbe dominujú 
osobnosti: politik Alexander Dubček, 
novinár Gavril Gryzlov, herci Ján 
Jamnický a Ivan Mistrík, herečka Eva 
Kristinová, horolezci Jozef Psotka, Jo-
zef Just... Pestrý repertoár. Ako ste si 
ich vyberali?

 Mal som šťastie, že vo vydavateľstve 
Perfekt, keď už som nepracoval v no-

vinách (ktoré zhltnú celého človeka), 
vznikla edícia životopisov a memoá-
rov a ja som do nej mohol prispieť de-
siatimi titulmi – dva sa nakoniec obja-
vili v inom vydavateľstve, ale podnet na 
ich napísanie bol v Perfekte. Hrdinov 
mojich kníh som si mohol vyberať a 
vyberal som takých, čo mi buď dlhé 
roky boli priateľmi (Bartfay, Kvietik, 
Nehera, Berky-Mrenica), ktorých 
som si veľmi vážil a poznal ich die-
lo (Zamarovský, Kristinová, Bizmayer), 
alebo mi hrdinu navrhlo vydavateľstvo 
a keď som sa ním zoznámil, zdalo sa 
mi, že sa poznáme odmlada (národný 
umelec sochár A. Račko). Isto, že som 
literárne a na pomerne veľkých plo-
chách spracoval aj veľa iných život-
ných osudov, ktoré sú súčasťou mo-
jich kníh (Dubček, architekt Kramár, 
Ivan Mistrík a pod.), ale memoárová 
alebo životopisná kniha je predsa len 
čosi viac.

Potrebuje autor portrétov a memoá-
rov osobné stretnutie, alebo lepšie sa 
mu pracuje s prameňmi, odkazmi, 
svedectvami z literárneho odkazu?

 Pôvodným remeslom som reportér, 
osobný kontakt mi nič nenahradí.

No naozaj, nezapriete v sebe noviná-
ra, v každom vašom diele čitateľ ocení 
kontext, aktualizáciu. Keď ste v Smene 
začínali, nosili ste v novinárskej torbe 
tú maršalskú spisovateľskú palicu? 
Alebo to boli kruté okolnosti – keď ste 
po okupácii nemohli žiť novinársky 
život – že ste sa v už zrelom veku po 
Nežnej rozhodli pre literatúru?

 Myslím si, že vojačik je ten posledný 
človek, čo zistí, že má v batohu palicu, 
aj keď ho chvíľami omína.

Tak poďme späť k novinám. Zakla-
dali ste Smenu na nedeľu, písali ste 

reportáže, spolupracovali s populár-
nymi mládežníckymi vysielaniami 
rozhlasu (Na modrej vlne) a televízie 
(Mladými očami), v priebehu piatich 
rokov ste napísali a vydali tri knižky 
(Hviezdy spievajú (1963) Smrť sedí 
vpredu (1965) a Počmáraný život 
(1967, 1968). A potom odrazu nič. 
Tma. Vylúčili vás zo spoločenského 
života, vzali milovanú prácu. Písali 
ste, tvorili do šuplíka?

 Nie som z krvi Kukučínov, Rázu-
sov, Tatarkov či Hykischov, neviem si 
vymýšľať za stolom a písať do šuplíka. 
Som novinár, naučený dokonca na 
denník – čo dnes napíšeš, zajtra ľudia 
čítajú. Nie vždy je to, prirodzene, tak, 
ale za celých oných dvadsať rokov som 
napísal len asi tucet väčších reportáží, 
ktoré po novembri vyšli v knihe Veľký 
biliardový stôl.

A mali ste nádej, že sa dožijete zme-
ny? 

 Áno, len som netušil, že sa ešte stih-
nem vrátiť k remeslu.

Je tá zmena taká, o akej ste snívali?
 Túto otázku ste iste nemysleli vážne.

Veď dobre... Tak inak: medzi memoá-
rovými dielami a portrétmi osob-
ností ma zaujala aj vaša kniha esejí 
Slovenské bludy a bludiská. V eseji, 
v ktorej sa lúčite s Majstrom Ladi-
slavom Ťažkým, si povzdychnete, ako 
málo spisovateľov páli to, čo žijeme. 
Naozaj svedomie národa mlčí?

 Aktuálnej politickej publicistike sa 
nevenuje takmer nik zo spisovateľov, 
esejistike pár – Tužinský, Hykisch...

Áno, aj ja. Ale je to zložité, Milan 
Kundera povedal, že dnes nežijeme v 
dobe ideológie, ale imagológie: vlád-
nu nám obrazy a tí, ktorí tie obrazy 
vyrábajú. Falošné nie je to, čo na prvý 
pohľad ako falošné vyzerá, ale práve 
to, čo vyzerá tak naozaj. Kto by mo-
hol (mal) rozbíjať ten svet falošných 
obrazov, keď svedomie národa mlčí?

 Už v otázke ste obsiahli zložitosť 
rozpoznania týchto obrazov a rafi no-
vanosť ich tvorcov, ktorá stojí objedná-
vateľov milióny, ale zároveň im stojí za 
to. Na druhej strane niet protizbrane – 
verejnoprávne médiá to nerobia, alebo 
len minimálne, časopisy, ktoré sa o to 
snažia – Literárny týždenník, Sloven-
ské pohľady, Kultúra, Slovenské národ-
né noviny – v komercionalizovanom 
svete živoria...

Som rada, že sme si mohli trochu 
pohovoriť, lebo obaja sme Smenári 
a obom nám tie noviny vzali. 

Ďakujem.
Gabriela Rothmayerová

foto archív PN 

Noviny zhltnú celého človeka
Literárne začiatky Jána Čomaja sú spojené s denníkom Smena a neskôr 
s týždenníkom Smena na nedeľu. Na ich pôde sa zaradil do silnej skupiny 
slovenských reportérov, ktorých tvorba presiahla konvenčné publicistické 
žánre a svojimi literárno-estetickými kvalitami zasahovala do umeleckej 
literatúry. Po úspešnom štarte talentovaného reportéra prišla okupácia 
a po nej dvadsať rokov beznádeje. Až po novembri 1989 sa novinár 
a spisovateľ vrátil k svojej profesii. Je autorom všestranným a plodným. 
Medzi inými dielami sa skvie aj kniha Petržalka (Engerau – Ligetfalu), 
Bratislava, A. Marenčin – Vydavateľstvo PT 2008.
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  Jednou vetou 
Ivona (zoznam.sk):  Blízkou osobou sa na účely Trestného záko-
na rozumie príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, 
súrodenec a manžel. Iné osoby v rodinnom alebo obdobnom 
pomere sa pokladajú za navzájom blízke osoby len vtedy, ak by 
ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá právom pociťovala ako 
ujmu vlastnú. Vo vašom prípade, v súvislosti so spáchaním vami 
spomenutého trestného činu, sa v zmysle § 127 ods. 5 Trestného 
zákona blízkou osobou rozumie aj bývalý manžel. Nesnažte sa  
v prípade angažovať bez konzultácie s advokátom.   

Po smrti vlastníka nehnuteľností 
je dedičom ten, v koho prospech 
svedčí niektorý z titulov dedenia, 
teda závet alebo zákon, resp. ich 
kumulácia. Ak poručiteľ nezanechá 
závet (poslednú vôľu, testament), 
alebo je závet neplatný, alebo zá-
vetom povolaný dedič z určitého  
dôvodu dedičstvo nenadobudne, 
nastupuje dedenie zo zákona. To 
je zrejme aj váš prípad, nakoľko o 
závete ani o inej, otcom zanecha-
nej písomnosti (napríklad listina o 
vydedení) sa nezmieňujete. 

Pri tejto eventualite Občiansky 
zákonník rozlišuje štyri dedičské 
skupiny. V prvej, ktorá zahŕňa len 
členov najbližšej rodiny poruči-
teľa, dedí poručiteľov manželský 

partner a poručiteľove deti, každý 
rovnakým dielom. Znenie zákona 
je zrozumiteľné aj pre laika – ho-
vorí totiž o deťoch poručiteľa a nie 
o deťoch poručiteľa pochádzajú-
cich (narodených) z manželstva. 
Znamená to, že všetky poručite-
ľove deti, narodené v predchá-
dzajúcich manželstvách, mimo 
manželstva alebo v poslednom 
manželstve pred smrťou poruči-
teľa za predpokladu, že danému 
stavu nebránia žiadne zákonné 
prekážky, dedia z pozostalosti 
každé rovnakým dielom. Do prvej 
skupiny zákonných dedičov patria 
aj deti osvojené a dedičskú spôso-
bilosť má aj nastiturus (plod v tele 
matky) za podmienky, že sa dieťa 

Starosti s dedením po otcovi       
  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

narodí živé. Zákonný nárok na de-
dičský podiel majú pozostalí bez 
ohľadu na to, či ide o vec hnuteľnú 
alebo nehnuteľnú, napríklad vami 
spomenuté pozemky, rodinný 
dom a hospodárske budovy. Ako 
vidíte, zákon nerozlišuje počet 
poručiteľových detí, ich pôvod ani 
nehovorí o tom, že zdediť nehnu-
teľnosť môže iba jeden dedič. Ak 
je dedičov viac, smrťou poručiteľa 
sa stávajú spoludedičmi celého 
majetku poručiteľa podľa výšky 
svojich dedičských podielov. Vzá-
jomné vysporiadanie jednotlivých  
častí majetku z dedičstva patrí 
do ďalšej časti delenia dedičstva. 
V prípade nehnuteľností ide o 
podielové spoluvlastníctvo, ktoré 

vyjadruje mieru spoluvlastníkov, 
akou sa podieľajú na svojich prá-
vach a povinnostiach vyplýva-
júcich im zo spoluvlastníctva k 
predmetnej veci. O hospodárení 
so spoločnou vecou rozhodujú 

Smeti páchnuce ľudskou zášťou ...

Pod jednou strechou
Rubrika o slastiach a strastiach susedských vzťahov

Všetci to vieme, všetci tomu verí-
me a zriedkakto sa o to snaží. Ho-
vorím o riešení a vyriešení rôznych, 
susedských sporov, súhlasným 
prikývnutím a potrasením rúk, 
čím sú spečatené malé či väčšie 
obojstranné ústupky. Ako sa vraví, 
každému po pravde, jednému tak 
ako druhému. Nie vždy to však ide, 
osobné riešenia problému často 
vyvolávajú iba ďalšie konflikty. 

Ideálny stav, ktorému by domi-
novala dobrá psychická klíma v 
dome, nechýbali pozitívne me-
dziľudské vzťahy, sú iba snovým 
produktom beznádejných rojkov, 
odsúdených žiť v domovej komu-
nite pod jednou strechou. Takže, či 
chceme alebo nie, v prípade pre-
hreškov jedincov narúšajúcich po-
kojný stav v bytovom dome je po-
trebné požiadať o zásah príslušný 
orgán. Možností ako pribrzdiť ne-
prispôsobivého suseda je viac, žiaľ, 
nie vždy riešenie kompetentných, 
polície alebo príslušného úradu, 

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

nie sú možné. 

prináša okamžitý alebo očakávaný 
výsledok. V prvom rade je potreb-
né si overiť, či skutočne ide o kon-
krétneho človeka, resp. jeho syna a 
po získaní hodnoverných dôkazov 
svoju sťažnosť adresovať na sprá-
vu domu, spoločenstvo vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov ale-
bo správcovskú spoločnosť. Správ-
ca, pre pokoj a poriadok v dome, 
čo mu vyplýva zo zmluvného 
vzťahu s vlastníkmi, by mal prob-
lémového suseda upozorniť na 
porušovanie domového poriadku. 
Ak vlastník, prípadne iný užívateľ 
bytu svojím konaním zasahuje 
do výkonu vlastníckeho práva 
ostatných vlastníkov, ohrozuje 
bezpečnosť alebo porušuje dobré 
mravy v dome, máte možnosť na 
zhromaždení vlastníkov, poukázať 
na problémy so žiadosťou o ná-
pravu. Nemyslím si, že mlčanie je 
najrozumnejším riešením. Ticho 
možno lieči, ale občas treba udrieť 
na bubon.

Od štúdií na vysokej škole bývam v Bratislave, kde som sa aj vydala. Predne-
dávnom mi zomrel otec, ktorý po sebe zanechal asi hektár poľnohospodár-
skej pôdy, obhospodarovanej aj mojím starším bratom. Okrem zeme zostal po 
otcovi, mama nám zomrela už dávnejšie, rodinný dom s dvorom, záhradou  
a samostatným domčekom, tzv. letnou kuchyňou. Po maminej smrti sa otec 
už neoženil, ale na jeho pohrebe sme sa dozvedeli, že mal nemanželskú dcéru, 
ktorá si nárokuje na časť z otcovho dedičstva. S bratom sa o delení majetku ne-
vieme dohovoriť, pretože si myslí, že na otcovom pozemku pracoval a má teda 
nárok na všetko. A ako sa mám dohodnúť s vraj otcovou nemanželskou dcérou, 
ktorá tvrdí, že má tiež niečo podediť?                                                  K. S. (chello.sk) 

Bývam na prízemí viacposchodového domu. Už len takpovediac denná nečis-
tota pred mojimi dverami vie človeku znepríjemniť život. Viem však, že tomuto 
problému sa, najmä teraz cez zimu, dá ťažko zabrániť. Pri vchode síce máme 
rohožku, dokonca pani upratovačka tam necháva aj handru, ale  iba málokto si 
topánky aspoň otrepe od snehu alebo blata. Pred bytom dosť často nájdem aj 
rôzne odpadky, ktoré susedom vypadnú pri vynášaní smetí. Keď som pred Via-
nocami jedného nájomníka videla, ako mu z preplnenej tašky, v ktorej vynášal 
smeti, vypadli na schodisku šupky z pomaranča, slušne som ho upozornila, aby 
ich zodvihol. Arogantne mi odpovedal, že nech sa starám o svoje veci, na upra-
tovanie je v dome určená žena, ktorá za to berie peniaze aj z jeho peňaženky. 
Odvtedy sa mi viackrát stalo, že som pred mojimi dverami našla rôzne odpad-
ky, ktoré očividne tam neskončili náhodou. Myslím si, že mi to robí rodina toho 
muža, suseda mi povedala, že videla ich staršieho chlapca niečo hádzať pred 
moje dvere. Nechcem a nevyvolávam so susedmi žiadne šarvátky, snažím sa byť 
tolerantná, ale ako si určité postupnosti spájam, stále viac som presvedčená, že 
na príčine terajšieho stavu bolo moje upozornenie dotyčného muža, aby si po 
sebe upratal nečistotu. Mám byť ticho a nechať si pred byt pohadzovať smeti aj 
naďalej?                            Smeti (chello.sk) 

spoluvlastníci väčšinou počítanou 
podľa veľkosti podielov. Ak však 
nedôjde medzi podielovými spo-
luvlastníkmi k dohode, rozhodne 
na návrh ktoréhokoľvek spolu-
vlastníka súd. Všetci vlastníci majú 
rovnaké práva a povinnosti a majú 
aj identickú právnu ochranu, čo v 
podstate znamená, že vlastnícke 
právo nemôže byť spochybnené 
ani vtedy, ak je viac vlastníkov. 

Podľa toho, čo ste napísali, sú 
vaše dedičské podiely zhodné, čo 
znamená, že vy, váš brat a v prípa-
de oprávnenosti dedičského titulu 
aj otcova dcéra narodená mimo 
manželstva dedíte rovnakým 
dielom, teda každý jednu tretinu  
z pozostalosti. O rozdelení dedič-
stva máte možnosť sa dohodnúť. 
Ako sa medzi sebou podelíte, zá-
visí len od vás a v prípade, ak vaša 
dohoda neodporuje zákonu alebo 
dobrým mravom, súd ju schváli.



22. 3. 2013 • 21PETRŽALSKÉ NOVINY

Pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

K R I M I

Kriminálna polícia sa obra-
cia na občanov so žiadosťou 
o pomoc pri pátraní po týchto 
osobách. Informácie oznám-
te na najbližšom policajnom 
útvare, alebo na telefónnom 
čísle 158, prípadne na e-mail 
patranie@minv.sk. 

 

Popis osoby: nedodaný
Na menovaného vydal Najvyšší 
súd Slovenskej republiky príkaz 
na dodanie do výkonu trestu 
odňatia slobody pre trestný čin 
založenia, zosnovania a podpo-
rovania zločineckej skupiny.
 

  

Popis osoby: nedodaný
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava III príkaz na do-
danie do výkonu trestu odňatia 
slobody pre prečin nedovolenej 
výroby omamných látok, jedov 
alebo prekurzorov, ich držanie  
a obchodovanie s nimi.
 

 
 

Popis osoby: nedodaný 
Menovaný je nezvestný od janu-
ára 2013, keď ušiel z Reedukač-
ného centra v Sološnici.

Muž na obrázku si mal koncom 
februára z herne na Šintavskej 
ulici pod hrozbou zbrane od-
niesť 5 eur a mobilný telefón 
v hodnote 450 eur. Je vo veku 
20 - 25 rokov, vysoký asi 175 
cm, chudej postavy. Má chudú 
tvár, špicatý nos, výrazne mla-
dý hlas, ako aj výzor. Na sebe 
mal mikinu tmavomodrej far-
by s kapucňou, na ktorej mal 
oblečenú lesklú bundu tmavej 
farby, ďalej mal oblečené rifle 
modrej farby a obuté čierne 
tenisky s bielymi podrážkami. 
Ak ste muža podozrivého zo 
zločinu lúpeže spoznali, volajte 
bezplatné číslo polície 158. 

Výborná kriminálka
Na Tupolevovej ulici zatúžil 
Martin (16) po dámskej kabel-
ke. Nič proti orientácii, on si 
však privlastnil majetok cudzej 
ženy (55) násilím, čím jeho túž-
ba dostala pomenovanie lú-
pež. Mladistvý gangster získal  
s kabelkou osobné veci, dokla-
dy poškodenej a hotovosť 500 
eur. To sa stalo pár dní pred Sil-
vestrom. Vďaka výbornej práci 
petržalských kriminalistov po-
budol v ilegalite len krátky čas. 
V súčasnosti je za mrežami za 
iné trestné činy majetkového 
charakteru, obvineniu za lúpež 
sa však nevyhol. 

Zábudlivý vodič
Pri obchodnom centre na Pa-
nónskej ulici skončila jazda 
Radka P. (38) z Bratislavy, nakoľ-
ko akosi pozabudol, že má od 
mája 2012 zákaz sadať za volant 
auta na 36 mesiacov. Okrem 
toho mu policajti dychovou 
skúškou namerali 0,87 mg/l 
alkoholu (1,81 promile). Skončil 
za policajnými mrežami.

Riziková stávka
Na rýchly zisk stavili dvaja 
gangstri, chudej, asi 170 cm 
vysokej postavy, ktorí navštívili 
stávkovú kanceláriu na Zniev-
skej ulici, odkiaľ si pod hrozbou 
krátkej guľovej zbrane odniesli 
250 eur. 

Štefan 
Csapka
(34) 
z Bratislavy

Po svadbe sa rozhodla 
zrealizovať svoje diev-

čenské predstavy do posled-
nej bodky, čo jej napodiv aj 
vychádzalo. Boli to šťast-
né roky romantickej lásky  
a manželskej pohody. Našla 
si miesto, ktoré jej prinies-
lo splnenie študentských 
predstáv, primeraný záro-
bok aj spoločenský status. 
Pán Štefan (37) vykazoval vo 
svojej profesii dobré, priam 
výborné pracovné výsledky, 
ktoré sa pretavovali nielen 
do nadpriemernej mzdy, 
ale mali podobu aj častých 
veľkorysých odmien. Verili 
si a naivne si mysleli, že svoj 
život majú vo svojej moci, že 
je to jedna krásna, nikdy sa 
nekončiaca prechádzka roz-
kvitnutým ružovým sadom. 
Nuž, mýlili sa. Nasledujúce 
roky ich presvedčili o opaku. 

Štefan úzkostlivo sledo-
val, ako kolegovia dostávajú 
výpovede, presviedčal sám 
seba, že jeho takáto galiba 
obíde. Neobišla. Keď mu 
doručili zlovestný list, bol 

na pokraji nervového zrúte-
nia. Po krátkom čase sa však 
pozviechal a pokúsil sa vziať 
situáciu do vlastných rúk,  
v podnikaní však skrachoval. 
Odišli úspory, ktoré si našet-
rili v lepších časoch, prichá- 
dzal žiaľ utápaný v alkohole. 
Manželstvo začalo fungovať 
ako zle donosený štát – kopa 
reči o demokracii pričom 
permanentne je všetko inak, 
niekto s pridanou hodnotou 
má vždy navrch. 

Pridaná hodnota sa v na-
šom prípade prezentovala 
ako politika sily. Len čo man-
želku za akúsi malichernosť 
rukolapne presvedčil o nad-
vláde hlavy rodiny, o nie-
koľko dni sa našli ďalšie ne-
gatíva, vyžadujúce okamžitý 
zásah. S pravidelnosťou pri-
amo úmernou spotrebova-
nému alkoholu prichádzali 
jeho výpady a vyhrážky  
o zmrzačení krásnej tvárič-
ky. - Vravíš, že si si odskočila 
k lekárovi nechať sa ošetriť? 
Však počkaj, ja ti dám rönt-
gen, ja ti dám recept... Aby 

Elena (34) skončila techniku o dva roky neskôr ako muž jej snov. 
Krátko nato po jeho boku vkročila do spoločného života, ktorý ich 
privítal v podobe sobášiaceho matrikára v rodnej obci neďaleko 
hlavného mesta.    

Koniec lásky v ružovom sade 

Matej
Mach
(35)
z Bratislavy

Milan 
Kostolányi 
(16)
z Bratislavy

  Volajte 158

 Z policajného bloku

... v 10. týždni sme v našom kraji mali 47 do-
pravných nehôd, čo je o tri viac ako v rovnakom 
období vlaňajška? Od začiatku tohto roka do 10. 
marca 2013 policajné štatistiky zaevidovali 471 
dopravných nehôd, pri ktorých prišlo o život 
päť osôb, čo je o tri viac ako v rovnakom dobí 
vlaňajška. Celkovo v Slovensku došlo k 2400 do-
pravným nehodám, čo je o 9 menej ako v roku 

 Viete, že...

V Bratislavskom kraji v roku 2012 zazname-
nali policajné štatistiky 248 prípadov trest-
ného činu: Úmyselné ublíženie na zdraví (SR 
2183), na základe ktorých bolo trestne stíha-
ných 168 osôb z toho 25 osôb spáchalo čin 
pod vplyvom alkoholu a 15 osôb bolo ma-
loletých a mladistvých (objasnenosť 47 %).  
Tak vraví § 156 Trestného zákona v súvislosti 
s úmyselným ublížením na zdraví: Kto inému 
úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňa-
tím slobody na šesť mesiacov až dva roky. 
(Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie 
trestnej sadzby - odňatie slobody až na tri 
roky – je osobitný motív, čin spáchaný na 
chránenej osobe, ťažká ujma na zdraví.). 

2012, usmrtených bolo 31 osôb (2012/42).
... v období od 27. 2. do 11.3.2013 ukradli v našom 
kraji 29 motorových vozidiel, z toho v Petržalke 
4 (Čapajevova, Furdekova, Mamateyova a Vyše-
hradská)? Najviac sa páčili autá so znakom Škoda.  
... k 31. 12. 2012 bratislavská dopravná polícia evi-
dovala celkom 317 569 vozidiel (SR 2 537 976),  
z toho bolo 235 947 (SR 1 824 190) osobných?

si vedela, kde a komu máš 
čo pretriasať rodinné veci  
a vyplakávať sa! Vzduchom 
sa mihajú ruky pána inžinie-
ra. Dopadajú na telo ženy, 
ktorá podobné školenie  
o poslušnosti a poriadku ab-
solvovala len pred dvoma 
dňami, keď sa to začalo len pre 
nedosolenú polievku. Vtedy 
ju dochutila slzami a boles-
tivými modrinami, ktoré si 
vyžiadali lekárske ošetrenie. 
Nemôže za to, že ešte má za-
mestnanie, nemôže ani za to, 
že Štefan z nej bezdôvodne 
robí nevernicu a konštruuje 
nezmysly. Chráni sa, narieka 
a prosí až do úplného ticha. 
Takého neskutočného a ne-
osobného, prichádzajúceho 
s úderom kovovej vázičky do 
jej hlavy. Nevníma, nepočuje 
sanitku ani policajtov, ktorí si 
odvážajú muža jej snov. 

O tom, že rodinné pro-
blémy sa fyzickým násilím 
neriešia, sa presvedčil aj pán 
inžinier, keď mu doručili ob-
vinenie. Začiatok konca a či 
koniec začiatku?

Pri dopravných nehodách prišlo v roku 
2012 o život takmer tristo osôb, z nich 
približne 60 percent tvorili vodiči so spolu-
jazdcami a viac ako 23 percent boli chodci. 

Ilustračné foto (archív polície)



22 • 22. 3. 2013 PETRŽALSKÉ NOVINYI N Z E R C I A

email: petrzalskenoviny@gmail.com

 Megahviezda

DELI Višňovo-jogurtová  
– zamatové osvieženie

Vychutnajte si dokonalú kombináciu sladkej čokoládovej chuti a sviežosti. Jemná a zároveň intenzívna – 
to sú dve tváre DELI Višňovo-jogurtovej. Nechajte sa prekvapiť dvojfarebnou náplňou zo šťavnatej višne 
a sviežeho jogurtu, ktoré spolu vytvárajú dokonalý pár. Lahodné vrstvy doplňuje zamatovo jemný karamel 
a celá tyčinka je zaliata horkou čokoládou.  Doprajte si aj Vy zamatové osvieženie pre Vaše 
 náročné dni a zostaňte nad vecou.
 
 Podeľte sa o svoje dojmy 
 na www.facebook.com/deli.chocolate 

Limitovanú novinku DELI Višňovo-jogurtová (35 g) 
nájdete v elegantnom bordovo-bielom obale 
za odporúčanú maloobchodnú cenu 0,35 EUR.

Veľkonočné sviatky

Prípravy na Veľkú noc vrcholia!

TERMÍN:

v OC Danubia

Tešíme sa na Vás!

10.00 – 10.45 hod.    Vystúpenie Fíha Tralala! 
interaktívne detské pásmo s pesničkami

11.00 – 11.30 hod.  Vystúpenie folklórneho 
súboru Studienka

11.30 – 11.50 hod.    Vystúpenie folklórneho 
súboru Dolina

10.00 – 18.00 hod.    Tvorivé dielne zdobenie vajíčok 
a veľkonočných medovníčkov, 
pletenie korbáčov.

PROGRAM:

23.marca, Sobota od 10.00 do 18.00 hod.

Vstup zadarmo!

anubia inz 82x150.indd   1 12.3.2013   14:05
Vodné filtre Nerezové fľaše

www.kvalitavody.sk
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  Polícia upozorňuje  Výhercovia

Tretím dvojkolom pokračovala 
druhá najvyššia domáca bas-

ketbalová súťaž v obidvoch nadstav-
bových skupinách o 1. – 8. miesto, 
ale aj o záchranu o 9. – 16. miesto. 
Vo finálovej skupine, kde má Bra-
tislava až dvoch zástupcov - MŠK 
Iskra Petržalka a B.S.C.Bratislava - 
boli úspešnejší Petržalžania.  

Výsledky – skupina o 1.- 8. mies- 
to: MŠK Iskra Petržalka – Inter Bra-
tislava 75:83 (37:32) najviac bodov 
z družstva Petržalky: Strapec 22, 
Michnica 21, BSC Bratislava – MBK 
Karlovka Bratislava 47:89 (17:47) 
najviac bodov z družstva domácich 
Grác 11, Hummler 10,  Petržalka – 
Karlovka 91:80 (44:40).                (jc)

ZÁRUKA kvality a vynikajúcich cien!
MIRAN

www.miran.sk

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

Bravčové stehno  .............................................4,99 €
Bravčové karé s kosťou  .................................4,99 €
Bravčové karé bez kosti  ................................5,99 €
Bravčové plece  ................................................4,29 €
Bravčová krkovička  ........................................4,19 €
Bravčový bok  ....................................................3,99 €
Bravčové rebro  ................................................3,69 €
Údené stehno  ..................................................4,99 €
Údená krkovička  .............................................4,99 €
Údená lahôdka  ................................................5,99 €
Údené bavorské koleno  ...............................3,99 €
Údené rebro  .....................................................3,99 €
MÄSÁ ÚDENÉ TRADIČNÝM SPÔSOBOM
Gazdovské údené stehno  ............................5,60 €
Gazdovské údené karé  .................................5,99 €

Gazdovská údená krkovička  .......................5,30 €
Kuracie prsia  .....................................................4,99 €
Morčacie prsia  .................................................6,99 €
Kačica 1 kg  ........................................................3,40 €
Bravčová šunka  ...............................................5,30 €
Hydinová šunka  ..............................................4,30 €
Morčacia šunka  ...............................................6,66 €
Zlatá šunka guľatá  ..........................................4,30 €
Vinohradnícky nárez ......................................3,60 €
Šunková saláma  ..............................................3,65 €
Ovarové ramienko  ..........................................2,99 €
Domáca klobása  .............................................3,95 €
Sedliacka klobása  ...........................................5,60 €
NITRAN 1 ks  ......................................................3,69 €
KREMEŠNÍK 1 ks  ...............................................2,99 €

Futbalisti FC Petržalka 1898 začali jarnú 
časť III. ligy skupiny Západ impozantne

Výhra v Nitre -  1:0!
Začiatok jarnej odvety začali futbalisti FC Petržalka 
1898 na nepoznanie. Po nie príliš vydarenej zimnej 
príprave, keď nemali možnosť hrať na svojom futba-
lovom štadióne, museli často meniť program a ter-
míny vopred naplánovaných prípravných stretnutí. 
Napriek tomu po generálke v Senci s druholigistom 
ŠK SFM Senec (1:1) vstúpili do jarnej odvety neča-
kaným víťazstvom 1:0 na pôde rezervy FC NITRA 
a keďže ich konkurenti na konci tabuľky (Slovan  
Nemšová a Nové Mesto n/Váhom) prehrali v jar-
nej premiére futbalisti z Petržalky sa odpútali zo  
16. miesta treťoligovej tabuľky. 

FC Nitra jun. – FC Petržalka 1898 0: 1 (0:1) Gól 
hostí v 18. minúte po štandardnej situácií zazna-
menal hlavou Horváth. V 50. min. Sokol (Petržalka) 
nepremenil pokutový kop, takže víťazstvo bojovne 
hrajúcich hostí mohlo byť aj vyššie. Pred 150 divák-
mi rozhodoval Fajčík, ktorý žk ukázal hráčom Petr-
žalky Kamencovi a Kratochvílovi.

Zostava FC Petržalka 1898: Kaňuk – Havrila, Kon-
tár, Hečko, Kamenca – Klenovský, Tomšík (90. Kova-
šich), Kolony, Sokol (74.Gabura) – Krato
chvíl, Horváth (82.Jurkovič).

Jozef Cvajniga

Spod deravých košov 
Basketbalisti Petržalky pokorili 
lídra súťaže MBK Karlovka Bratislava 
91:80 (44:40

Tabuľka o 1. – 8. miesto:
1.  Inter Bratislava „B“ 8 7 1 589 : 511 15
2.  MBK Karlovka 8 6 2 708 : 565 14
3.  Pov. Bystrica 7 5 2 595 : 563 12
6.  MŠK Iskra Petržalka 8 3 5 567 : 632 11

Š P O R T / I N Z E R C I A

V spolupráci s divadlom Malá scéna vyhlasujeme raz za mesiac súťaž o lístky do divadla Malá scéna. Spomedzi 
všetkých, ktorí sa zapojili do sme tentoraz vyžrebovali Miriam Hudákovú a Viktora Janosa. Získavajú po dva lístky 
na predstavenie, ktoré si vyberú z bohatej programovej ponuky divadla. 
Redakcia Petržalských novín sa skontaktuje s oboma výhercami a dohodne sa s nimi na prevzatí, resp. zaslaní lístkov.

Poďte s nami do divadla!
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Futbalisti FC Petržalka 1898 po takmer zimnej prestávke úspešne 
vstúpili do jarných bojov III. ligy Keno 10 skupina západ. V úvod-
nom stretnutí vyhrali na pôde juniorov FC Nitra 1:0 a odplatili im 
tak prehru z domáceho ihriska. O celkovej situácii v mužstve sme 
sa pozhovárali s trénerom Alexandrom Zachariášom.  

FC Petržalka 1898 chce urobiť 
pre záchranu maximum 

Ako prebehla zimná príprava, 
na čo ste sa v nej zamerali?

 Celú sme ju absolvovali v do-
mácich podmienkach, využívali 
sme ihrisko na Polygrafe a tiež 
na FTVŠ UK na Lafranconi, kde 
sme mali trénovať na umelej trá-
ve trikrát do týždňa. Žiaľ, pove-
ternostné podmienky, veľa snehu 
a silná mráz nám skomplikovali 
situáciu, keď sme teda nemohli 
absolvovať tréningy na Lafran-
coni, tak sme to riešili inými 
alternatívami. Venovali sme sa 
hlavne naberaniu kondície a po-
kiaľ sa dalo, tak sme samozrejme, 
pracovali s loptami. Úvod bol cel-
kom nádejný, lebo sa s nami za-

čali pripravovať skúsenejší hráči, 
ktorých sme si vyhliadli za posily. 
Boli to Vladimír Gligič z Piešťan 
a Filip Baláži z juniorky Slovana, 
nakoniec z ich prestupu zišlo a 
skončili v Domine. Je to škoda, 
lebo jesenná časť nám ukázala, 
že hlavne do stredovej formácie 
musíme získať skúsenejších hrá-
čov a jedného by sme potrebovali 
do útoku. Náš káder je totiž veľ-
mi mladý, keď sme hrali v Nitre, 
tak sme boli viac juniorským ako 
seniorským mužstvom. V zákla-
de hralo päť hráčov narodených 
v 1993, štyria ročník 1991, jeden 
1990 a dvaja o niečo starší, ročník 
1986 a 1987. Z tohto dôvodu nás 

Ak chceme byť úspešní, musíme 
mať dobrú defenzívu, na druhej 
strane si naše mladé mužstvo vie 
vytvoriť dosť šancí, ale malé per-
cento ich využije. To znamená, 
že viac budeme stavať na hernú a 
taktickú disciplínu celého tímu. 

Myslíte si, že jarná časť bude 
z pohľadu FC Petržalka 1898 
úspešnejšia a udržíte sa v III. 
lige Keno 10?

 Pre záchranu urobíme maxi-
mum, ak vedenie klubu dodrží 
hráčom zmluvné podmienky a 
dostanú to, čo im patrí, tak je 
veľký predpoklad, že jarnú časť 
zvládneme. Myslím si, že chlap-
com prospela zmena v hernom 
systéme, proti niektorým súpe-
rom hráme útočnejší futbal 4-3-3, 
keď sa snažíme vysoko atakovať 
rozohrávku protivníka. V súťaži 
sú však mužstvá aj s niektorý-
mi bývalými hráčmi z najvyššej 
súťaže a proti nim uplatňujeme 
systém 4-2-3-1. Väčší dôraz kla-
dieme na defenzívu a na uplat-
ňovanie rýchlych protiútokov. Na 
jeseň Petržalka doma postrácala 
dosť bodov, na jar sa to už ne-
smie opakovať. Chceme pravidel-
ne vyhrávať a zvonku tiež niečo 
priniesť. Mužstvo urobilo určitý 
progres a hráči vidia, že ak sú dis-
ciplinovaní, dá sa s každým hrať. 
V nedeľu 24. marca o 10.30 h sa 
proti Moravanom po dlhom čase 
predstavíme našim priaznivcom, 
všetci veríme, že ich potešíme 
hlavne víťazstvom. V súčasnej 
situácii tri body potrebujeme ako 
soľ, aby sme sa troška odpútali od 
našich súperov. 

Milan Valko
foto: Miro Blusk 

Aj tu som Petržalčan

Pomôžte
nevyliečiteľne
chorým deťom

prežiť 
ich posledné
chvíle doma.

PLAMIENOK n. o.
Zadunajská 6/A 
851 01 Bratislava
IČO: 36 077 259

právna forma:
nezisková organizácia

veľmi potešilo, že sme úvodný 
jarný zápas zvládli veľmi dobre a 
že sme prvý raz v náročnej súťaži 
vyhrali na ihrisku súpera. 

Aké zmeny nastali v kádri, je 
oproti jesennej časti silnejší?

 Marek Plichta odišiel do Ra-
kúska, Andrej Hanták sa po 
skončení hosťovania vrátil do 
Dunajskej Stredy a Dávid Brányik 
zakotvil v Tomášove. Na hosťo-
vanie z juniorky Slovana prišiel 
Adam Peťovský, z Prešova Erik 
Havrilla, Tomáš Kamenca sa vrá-
til z hosťovania z Ružinova. Pred-
nosťou nášho mužstva by mala 
byť dobrá kondičná pripravenosť 
a lepšia zohratosť. 

Čo vám ukázali prípravné zá-
pasy a koľko ste ich zohrali? 

 Odohrali sme jedenásť prí-
pravných zápasov, zámerne sme 
sa stretli so silnejšími súpermi 
z vyšších súťaží, Dunajská Stre-
da, Senec, Dubnica, Břeclav, aby 
sme boli dostatočne preverení. 
Myslím si, že to bol dostatočný 
počet stretnutí, prevažne sme 
hrali vonku, ale aj na umelej tráve 
na Rapide. Zápasy nám ukázali 
naše slabiny i prednosti. Pilovali 
sme najmä hernú kondíciu. Dú-
fam, že počasie už bude konečne 
lepšie a ustálenejšie a budeme sa 
venovať nácviku štandardných a 
iných situácií. 
Aké je konkurenčné prostredie 
v šatni?

 Trénujeme veľmi mladé muž-
stvo, dôležité je však, že chlapci 
chcú na sebe pracovať, majú veľ-
ký záujem posunúť sa vo svojej 
kariére ďalej. Samozrejme, tro-
chu nám chýbajú skúsenejší hrá-
či, ktorí od nás odišli a ktorí mali 
o trochu väčšiu kvalitu. Takto 
by to viacerí naši mladíci mali o 
niečo ťažšie sa presadzovať a ešte 
viac by museli na sebe pracovať. 
S hernou disciplínou majú totiž 
určité problémy, na jeseň sme 
totiž dostali zbytočne veľa gólov. 

Vyžrebovanie do vrecka 
fanúšikom FC Petržalka 1898
Futbalová jar je už tu, a tak nebude od veci priniesť fanúšikom FC 
Petržalka 1898, ktorá štartuje v III. futbalovej lige v skupine Západ, 
ďalšie vyžrebovanie majstrovských futbalových stretnutí, ktoré 
sa odohrajú od nedele, 24. marca do nedele 16. júna, keď je na 
programe záverečné 30. kolo.
18. kolo – nedeľa 24. marca (10.30 h) Petržalka – OTJ Moravany n/V.
19. kolo – sobota 30. marca (15. h) MFK Vrbové – Petržalka
20. kolo – nedeľa 7. apríla (10.30 h) Petržalka – FKM Nové Zámky
21. kolo – nedeľa 14. apríla (15.30 h) FK Spartak Vráble - Petržalka
22. kolo – nedeľa 21. apríla (10.30 h) Petržalka – FK Slovan Levice
23. kolo – nedeľa 28. apríla (10.30 h) Slovan jun. - Petržalka
24. kolo – nedeľa 5. mája (10.30 h) Petržalka – AFC Nové Mesto n/V.
25. kolo – nedeľa 12. mája (16.30 h) LP Domino Bratislava - Petržalka
26. kolo – nedeľa 19. mája (10.30 h.) Petržalka - Spartak Trnava jun.
27. kolo – sobota 25. mája (17. h) PFK Piešťany - Petržalka
28. kolo – nedeľa 2. júna (17. h) Petržalka –MFK TopvarTopoľčany
29. kolo – nedeľa 9. júna (17. h) OFK Dun. Lužná - Petržalka
30. kolo – nedeľa 16 .júna (17. h) Petržalka – FKS Nemšová

Jozef Cvajniga

V Petržalke unikátna športová hala?
Premiérové MS v kicxboxe W5, ktoré sa uskutočnili v polo-
vici marca v bratislavskej Inchebe, môžu byť prínosom aj 
pre ďalší rozvoj športu na Slovensku. Spoločnosť W5-Fighter 
má totiž v pláne postaviť modernú multifunkčnú halu Club 
Transformer Arena W5.
O perspektívach tejto výstavby prezident World version W5 Rus 
Sergej Čepinga povedal: ,,Predbežne sme rokovali so staros-
tom mestskej časti Bratislavy  Petržalky Vladimírom Bajanom 
o tom, že by sa mohla na území Petržalky postaviť unikátna 
športová hala. Okrem verejnosti by mala slúžiť predovšetkým 
mládeži. Bude v nej nainštalovaných zhruba 100 videokamier, 
na ktorých rodičia uvidia výsledky svojich detí a prípadne mož-
nosti, v čom lepšie pracovať. Ak rodičia a deti prejavia záujem 
venovať sa športu profesionálne, budeme s nimi s našou pro-
motérskou spoločnosťou uzatvárať príslušné zmluvy.“

(mv)


