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On-line diskusia 
so starostom
V pondelok 6. mája môžete 
prostredníctvom petržalskej we-
bovej stránky v rubrike on-line 
diskusií v čase od 13. do 14. h 
diskutovať so starostom Vladi-
mírom Bajanom. Diskutuje takto 
každý mesiac, vždy prvý pracov-
ný pondelok má vyčlenenú hodi-
nu pre tých, ktorí uprednostňujú 
elektronický spôsob komuniká-
cie a okamžitú reakciu. „Disku-
siu vnímam aj ako priestor, ktorý 
môžu Petržalčania využiť na to, 
aby nám povedali svoje návrhy 
na riešenie problémov, ktoré ich 
zaťažujú,“ dopĺňa V. Bajan.

Pokračovanie na strane 8   
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Vrátili sme sa do  šes-
ťdesiatych rokov!

Dvojtýždenník • Zadarmo

PETRŽALSKÉ NOVINY

Svoje postoje na ňom prezentovali 
za hlavné mesto aj hlavný doprav-

ný inžinier Tibor Schlosser a hlavná ar-
chitektka Ingrid Konrad. Kým prvého 
menovaného, ktorý svoju prezentáciu 
postavil na číslach, prítomní vypískali, 
prezentácii hlavnej architektky, založe-

nej na obrázkoch a fotografi ách, tlieskali. 
Okrem týchto dvoch pohľadov odzneli 
od prítomných obyvateľov a zástupcov 
rôznych občianskych združení v pod-
state len negatívne názory na projekt 
zjednodušene pomenovaný električka. 
Najväčším bodom sporu je pritom 

štvorprúdová cesta, ktorá má električ-
ku lemovať. Podľa niektorých obyvate-
ľov je zbytočná a chcú o nej rozhodnúť 
v referende, podľa hlavného dopravné-
ho inžiniera mesta by plánovaná cesta 
vedúca popri električkovej trati mala 
odbremeniť preťažené komunikácie 
v Petržalke od hluku a emisií a odkloniť 
z nich tranzitnú dopravu. Podľa primá-
tora referendum nie je cesta, ako zistiť 
verejnú mienku, ale o tom, či pri Chor-
vátskom ramene povedie štvorprúdová 
cesta, rozhodnuté ešte nie je.

Piskot, krik, nadávky či skákanie do reči – aj tak vyzerala 
prezentácia druhej etapy nosného dopravného systému, 
ktorú zorganizoval predposledný aprílový pondelok 
večer po viacerých presunutých termínoch primátor 
Bratislavy Milan Ftáčnik.

Referendum? Štúdia? Cesta? Alebo...?

foto PN

Nové pravidlá – 
menej prijatých 
škôlkarov
V porovnaní s vlaňajškom máme v 
materských školách o 49 detí menej. 
Spôsobila to novela zákona.

strana 7

Aj tu som Petržalčan

Zóna, ktorej paradoxne hovoríme oddychová a rekreačná. O jej čistení si prečítajte na strane 13. 
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Každoročne si Petržalčania užívajú najväčšie podujatie v Petržalke, 
ktoré mestská časť organizuje. Dni Petržalky sú tradičným poduja-
tím a nebudú chýbať ani tento rok. Ich 16. ročník prinesie obľúbe-
né akcie, ale aj nové podujatia, ktoré program obohatia a spestria.

Miestny úrad mestskej 
časti Bratislava-Petržalka 
mení telefónne čísla
Petržalská samospráva zmení 
v priebehu apríla poskytovateľa 
telefónnych a internetových 
služieb, čo je spojené so zmenou 
telefónnych kontaktov miestne-
ho úradu. Týmto krokom ušetrí 
Petržalka ročne až 32-tisíc eur.

Vo verejnej obchodnej súťaži uspe-
la so svojou ponukou � rma Slovak 
Telekom, a.. s., ktorá bude od mája 
zabezpečovať telekomunikačné 
a dátové služby pre petržalskú sa-
mosprávu. Zmenu telefónnych čí-
sel plánuje mestská časť uskutočniť 
v dňoch pracovného pokoja, počas 
víkendu 18. a 19. mája 2013. Pôvod-
né číslo 68 286 plus klapka nahradí 
číslo 68 288 plus klapka príslušného 
oddelenia, pričom trojčíslie klapky 
zostáva nezmenené. Zachované 
zostanú telefónne linky do kancelá-
rie starostu 6382 3065, 6383 5749 a 
faxové čísla 6382 3908, 6381 0290, 
6381 4964. Telefónne číslo informá-
tora bude od 19. mája 68 288 500.

Zmenu telefónnych čísel úradu 
bude mestská časť Bratislava-Petr-
žalka avizovať na webovej stránke 
www.petrzalka.sk a v Petržalských 
novinách. Takisto požiada aj správ-
covské spoločnosti, aby oznam o 
pripravovaných zmenách telefón-
nych čísel vyvesili na informačných 
tabuliach nachádzajúcich sa vo 
vchodoch bytových domov. Nový 
operátor zašle Petržalčanom bez-
platnú informačnú SMS – správu na 
mobilný telefón.

Podpísaním Memoranda o spo-
lupráci medzi vládou SR a ZMOS 
o uplatňovaní rozpočtovej politiky 
so zameraním na zabezpečenie 
� nančnej stability verejného sek-
tora na rok 2013 sme sa zaviazali 
šetriť verejné � nancie. Sme pre-
svedčení, že sme spravili ďalší krok 
k splneniu nášho spoločného cieľa.

Športové, kultúrne, hu-
dobné, ale i charitatívne 

– také sú prívlastky jednot-
livých podujatí, ktoré počas 
piatich týždňov budú spre-
vádzať obyvateľov životom 
v Petržalke. Ponuka mnoho-
žánrového festivalu je taká 
široká, že si v nej svoje náj-
du milovníci športu, zvierat, 
dobrého jedla, populárnej 
i folklórnej hudby, umenia či 
kníh a venované je od tých 
najmenších detí až po senio-
rov úplne všetkým.

Športové podujatia ako 
Olympijský festival nádejí, 

turnaje o pohár starostu vo 
futbale, tenise či basketbale, 
súťaž jazdcov na bicykloch 
Concrete Jungle Jam, Det-
ská športová olympiáda pre 
petržalských predškolákov 
prehlbujú a rozvíjajú vzťah 
k športu, ktorý je súčasťou 
zdravého životného štýlu. 
Dni Petržalky majú aj cha-
ritatívny rozmer - Petržal-
čania boli zvyknutí na via-
nočné darovanie krvi, ktoré 
v posledných rokoch pod-
porilo vždy zhruba 50 dar-
cov. Už druhý rok pripravu-
je mestská časť Petržalskú 

kvapku krvi aj ako sprievod-
nú charitatívnu akciu v rám-
ci tohto kultúrnospoločen-
ského podujatia. Dni Pe-
tržalky nevynechávajú ani 
Deň detí, ten pripravuje 
Občianske združenie Mo-
onlight camp pod názvom 
Na palube jednorožca.  No-
vinkou 16. ročníka je aj  Agi-
lity – parkúr pre psov, ktorý 
pribudol k podujatiu veno-
vanému milovníkom psov - 
k Petržalskému oriešku.  Dni 
Petržalky neopomínajú ani 
významné výročie položenia 
základného kameňa výstav-

by sídliska a pri tejto príle-
žitosti organizuje výstavu 
fotografi í. Neoddeliteľnou 
súčasťou programu býva sú-
ťaž v kuchárskych zručnos-
tiach gulášových gurmánov. 
Svoje „vareškové“ umenie si 
tímy zmerajú počas galapro-
gramu na Dostihovej dráhe v 
súťaži O petržalskú varechu. 
Tá je tento rok obohatená 
o súťaž najlepších gastro-
nomických špecialít zo Slo-
venska. Prihlášky do súťaží, 
podmienky zapojenia sa do 
akcií, ale aj dátumy a miesta 
konania všetkých podujatí 
nájdu Petržalčania na webe 
mestskej časti www.petrza-
lka.sk/dni-petrzalky.

Dni Petržalky vyvrcho-
lia v sobotu 15. júna na 
Dostihovej dráhe galapro-
gramom, počas ktorého 
petržalský starosta ocení 
významné osobnosti Pe-
tržalky za ich výnimočnú 
prácu, celoživotný prínos, 
či výrazný ľudský čin. Mest-
ská časť oceňuje aj mladých 
ľudí za ich usilovnosť, oce-
nenie Junior osobnosť Pe-
tržalky 2013 bude súčasťou 
aj tohto ročníka. 16. ročník 
uzavrie galakoncert, na 
ktorom vystúpia víťaz preh-
liadky amatérskych sku-
pín, Poison Candy, Polemic, 
Banda, Lojzo, Vidiek a Rico 
Sanchez & the Gypsies. 

                      (km)

Darovať krv môžete v júni na Petržalskej kvapke krvi

žitosti organizuje výstavu 
fotografi í. Neoddeliteľnou 
súčasťou programu býva sú-
ťaž v kuchárskych zručnos-
tiach gulášových gurmánov. 
Svoje „vareškové“ umenie si 
tímy zmerajú počas galapro-
gramu na Dostihovej dráhe v 
súťaži O petržalskú varechu. 
Tá je tento rok obohatená 

Dni Petržalky

Petržalčania boli zvyknutí na vianočné darovanie 
krvi, ktoré v posledných rokoch podporilo vždy 
zhruba 50 darcov. Už druhý rok pripravuje mestská 
časť Petržalskú kvapku krvi aj ako sprievodnú chari-
tatívnu akciu v rámci podujatia Dni Petržalky.

Ľudská krv je nenahraditeľná a najmä pre jej 
vzácnosť sa starosta mestskej časti Vladimír Bajan 
rozhodol v začatej tradícii pokračovať a pozýva 
všetkých darcov, stálych i nových, na Petržalskú 

kvapku krvi, ktorú samospráva pripravuje v uto-
rok 11. júna 2013 v priestoroch ZŠ Gessayova 
v bratislavskej Petržalke v čase od 8.do 11. h

Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, 
pretože môže zmeniť, resp. zvrátiť osud iného 
človeka a zachrániť mu život. Ak ste zdraví a vo 
veku od 18 do 60 rokov, neváhajte, príďte v júni, 
za každú kvapku ďakujeme.

(mp)

Z aprílového zastupiteľstva
V utorok 23. apríla zasa-

dali petržalskí poslan-
ci. Okrem iného rozhodli aj 
o zrušení jazykovej školy pri 
ZŠ na Pankúchovej ulici 4. O 
jej zrušenie po troch rokoch 
existencie požiadal riadi-

teľ školy pre nízky záujem. 
O štúdium anglického jazy-
ka v prvom roku fungovania 
prejavilo záujem 60 žiakov, 
v ďalšom 43, pričom reálne 
ich nastúpilo len 39. O ne-
mecký jazyk záujem nebol. 

V minulom školskom roku 
otvorila škola iba jeden kurz 
anglického jazyka pre tri-
nástich poslucháčov, tento 
školský rok pre pätnástich.

Poslanci tiež rokovali o 
predaji budovy na Osuské-
ho ulici, ktorú od roku 2006 
mestská časť prenajímala 
neziskovej organizácii Lep-
ší svet. Zastupiteľstvo tento 
predaj odsúhlasilo. V pra-
covno-socializačnom cen-
tre sa starajú o ťažké prípa-
dy mentálneho postihnutia, 
ako je autizmus alebo stavy 
po mozgovej obrne.

Poslanci sa zaoberali aj 
návrhom všeobecne záväz-
ného nariadenia hlavného 
mesta o dočasnom parko-
vaní, ku ktorému  dali nesú-

hlasné stanovisko. Schvaľo-
vať VZN bez súčasného 
schvaľovania štatútu mesta 
a zmluvy medzi mestskými 
časťami a mestom považujú 
petržalskí poslanci za abso-
lútne nekoncepčné. Mestu 
vyčítali aj netransparentný 
tok peňazí. Stále nie je de-
fi nované prerozdeľovanie 
príjmových i výdavkových 
položiek, a teda nie je jasné 
z akých peňazí bude Petr-
žalka budovať nové parko-
vacie miesta. Bodom sporu 
boli aj zľavy pre rezidentov 
v iných mestských častiach. 
Samospráva v Petržalke 
nemá problém s podobný-
mi zľavami, lenže hovoriť 
o konkrétnych percentách 
bez ekonomickej analýzy 
parkovacej politiky je pred-
časné. 

                      (km)
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sa začal streľbou zo vzduchov-
kových zbraní na terč, druhá 
skupina absolvovala hod gra-
nátom a ošetrenie zranené-
ho. Súčasťou programu bolo 
bezpečné zakladanie ohniska 
v prírode. Príslušníci vojenskej 
polície robili ukážky vyhľadá-
vania ukrytých výbušnín v in-
teriéri so špeciálne cvičeným 
vojenským psom Ronym. Vo-
jaci veliteľa posádky Bratislavy 
sa pochválili študentom zaují-

Aj napriek chladnému po-
časiu areál praskal vo šví-

koch. Takmer stovka študentov 
zo Strednej umeleckej školy scé-
nického výtvarníctva zo Skle-
nárovej ul. a cirkevnej SOŠ 
elektrotechnickej z Vazovovej 
ul. si prišlo aktívne zašporto-
vať. Podujatie otvoril kapitán 
regrutačnej skupiny PÚ OS SR
Miroslav Burčík a riaditeľ Vo-
jenskej polície plukovník Jaro-
slav Hamár. Športový program 

mavými ukážkami cvičenia so 
zbraňami čestnej stráže. Vedo-
mostné súťaže, zamerané na 
dejiny československej armády 
a druhú svetovú vojnu, dali 
žiakom poriadne zabrať. 

Náročný športový program 
študentov zaujal:
Juraj H. (17): „Konečne sa 
niečo zaujímavé a zmysluplné 
robí aj pre nás, školákov. Vo 
vojenskom múzeu ma zauja-

Deň odvahy bol o poznaní aj súťažení
li historické zbrane a vojenské 
uniformy, ktoré sme si mohli aj 
obliecť. Ani som netušil, že je 
tu toľko zaujímavých fotodo-
kumentov, isto sem prídem aj 
s rodičmi.“ 
Janka Z. (17): „Priestory bun-
kra na mňa zo začiatku pôso-
bili hrôzostrašne, zľakla som sa 
fi guríny vojaka Beleša, ale na-
priek tomu je fešák.“ 
Ivan K. (16): „Mňa zaujala vý-
stava Nebezpečné hračky, mu-
nícia a hlavne kuchyňa, preto-
že som neustále hladný.“

Na záver branno-športových 
hier kapitán Miroslav Burčík 
vyhodnotil jednotlivé disciplíny 
a odovzdal víťazom zaujímavé 
vecné ceny. Zároveň poďakoval 
všetkým, ktorí sa podieľali na 
tomto veľkolepom podujatí GŠ 
MO SR, Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy, mestskej časti Petr-
žalka a OZ Zachráňme petržal-
ské bunkre. Na ďalšie branno-
športové hry sa môžu prihlásiť  
stredné školy z celej Bratislavy 
aj kraja. 

Linda Košírerová 
foto: Miroslav Košírer

Efektívne a flexibilné dispozície bytov

Úžasné výhľady ponad dostihovú dráhu

700 metrov od dunajskej hrádze

UŽ RASTIE

Vlastné detské ihrisko v priľahlom parku

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

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

STAROHÁJSKA

STAROHÁJSKASTAROHÁJSKASTAROHÁJSKA
novýy haáj

sa začal streľbou zo vzduchov-Aj napriek chladnému po-Aj napriek chladnému po-A mavými ukážkami cvičenia so 

Ivan K. (16):
stava Nebezpečné hračky, mu-
nícia a hlavne kuchyňa, preto-
že som neustále hladný.“

hier kapitán Miroslav Burčík 
vyhodnotil jednotlivé disciplíny 
a odovzdal víťazom zaujímavé 

Pri príležitosti 68. výročia 
oslobodenia Bratislavy - Petržalky sa uskutočnil 2. ročník branno-
športových hier zameraný na aktívne športovanie žiakov stredných 
škôl z Bratislavy v areáli bunkra BS-8 Hřbitov na Kopčianskej ulici.

V stredu 17. apríla sme 
my žiaci z 5. A, 6. A zo ZŠ 
Turnianska 10, tak ako 
každý rok na jeseň a na jar 
v spolupráci so Sloven-
ským vodohospodár-
skym podnikom - Správa 
vnútorných vôd Šamorín, 
vyčistili náš adoptovaný 
úsek pri Chorvátskom 
ramene. Pomohli sme prí-
rode a nazbierali vyše 20 
veľkých vriec odpadkov. 
Úsek medzi premostením 
do nemocnice na An-
tolskej a NsP Medissimo 
ostal po zime opäť čistý 
a nás hrial príjemný pocit 
z dobre vykonanej práce. 
Chceme veľmi pekne po-
prosiť všetkých - Nepo-
kazte nám to!

Žiaci ZŠTurnianska 10

Nepokazte 
nám to! 

Z aprílového zastupiteľstva
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Inzercia

Doplnky výživy  dokonalé 
ako príroda JOALIS, DIOCHI, 
Sibírske zdravie, podrobná 
analýza zdravotného stavu 
prevratným kvantovým dia-
gnostickým prístrojom. Info: 
0905534995, 
www.studio-zdravia.sk

 Ján Polák  vodoinštalácie, 
údržba. Tel.: 0905 627 321

 Glazúrovanie vaní   
Tel.: 0905 983 602

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

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

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

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

 voDoinŠTalaTÉr   
Tel.: 0904 307 824

 oPrava sPoTrebičov - 
Rýchlo. Tel.: 0903 212 227

 oPrava chlaDničiek - 
Tel.: 0905 616 431

 maliarske a naTierač-
ske Práce - sadrokartóny, 
stierky. Tel.: 0948 005 725

 PreDám - málo jazdený 
Hyundai i20 1,2 Classic plus 
v perfektnom stave, r.v. 2010, 
57kW, cca 15700 km, zelená 
metalíza, parkovacie senzory 
atď. Cena dohodou.
Kontakt: 0905 470 756

 hľaDáme - komunikatívnu 
asistentku na čiastočný úväzok, 
podmienka: práca s počítačom. 
mrkretex@stonline.sk 

 Prosím - poctivého nálezcu 
ktorý našiel čiernu buggy tašku 
v autobuse č. 95 s Romanovej 
– Šafarikova. Taška obsahovala 
rodinné fotky a kľúče. Fotky sú 
pre mňa jedinou spomienkou. 
Kontakt: 0918 247 737

I N Z E R C I A / S P R ÁV Y

KADERNÍCTVO

NECHTOVÝ DESIGN

novinka!
3D mihalnice - 50 €

 DePilácia
celých nôh 

14 eur 

klasická manikúra 

12 eur
lakovanie zadarmo

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

Pedikúra 
Eva: 0905 222 747
       0903 191 885

Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)

Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h

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

Počas letných prázdnin 
budú Soboty v kaderníctve 

ZATVORENÉ!
 

záklaDná PeDikúra 

11 eur

Milé dámy,  
určite sa nedozviete nič nové, 
keď napíšeme, že muži a ženy 
za volantom sú v mnohých 
veciach odlišní. Rozdiely sú aj 
v tom, podľa čoho si vyberajú 
auto, či ako sa o svojich miláči-
kov starajú. Vedeli ste, že nákup 
automobilov v rodine z väčšej 
časti ovplyvňuje práve žena?  
V priemere asi tretina žien po-
pri vlastnostiach vozidla upred-
nostňuje jeho praktickosť pred 
komfortom a až na treťom 
mieste je bezpečnosť. Lenže 
pri dostupnej výbave auto-
mobilu považujeme my ženy 
bezpečnosť za najdôležitejšiu. 
To sú výsledky prieskumu.  
A prečo sme sa dnes zamerali 
na túto tému? Pretože zatiaľ čo 
pre mužov predstavuje auto-
mobil skôr srdcovú záležitosť, 
ženy v ňom vidia praktického 
pomocníka na bežný deň. Kli-
šé o tom, že ženy na autách 
zaujíma len farba a dizajn, už 

IMPA – zo života na cestách

jednoducho neplatí. Ženy sa 
pri výbere auta riadia inými kri-
tériami ako muži. Zaujímajú sa 
o veľkosť batožinového pries-
toru a prístup doň, o pohod-
lie prepravy, výhľad z auta a  
v neposlednom rade aj o už tak 
často preferovanú farbu auta. 
Dôležitú rolu hrá pre ženy aj 
komfortná výbava, ako klimati-
zácia a posilňovač riadenia. Na-
opak, muži skôr dbajú na cenu 
a náklady na auto v kombinácii 
s výkonom motora. Rozhod-
nutie o kúpe nového osobné-
ho auta je dôležitá vec a pre 
väčšinu z nás znamená inves-
tíciu, ktorá má „čo povedať“ do 
rozpočtu domácnosti. 

Radšej raz skúsiť, 
ako stokrát počuť 
Prvoradé pri výbere vozidla, je 
správne si stanoviť kritériá - či 
už ide o motorizáciu, výbavu, 
prevedenie vozidla (limuzína 
či kombi), druh prevodovky 

Mgr. Božena Hajduová, 
vedúca oddelenia predaja 
nových a jazdených vozidiel 
ŠKODA, spoločnosti IMPA 
Bratislava, a. s., Dealer roka 2011 
a 2012 za zn. ŠKODA

www.impa.sk   

(manuál alebo automat). Tre-
ba si vedieť stanoviť, aké má 
mať vozidlo pre vás využitie. 
Či väčšinou jazdíte v meste, 
alebo mimo mesta, pre koľko 
osôb potrebujete miesto, aký 
veľký potrebujete batožinový 
priestor a samozrejme v nepo-
slednom rade komfort interié-
ru vozidla. Z posledných štatis-
tík vyplýva, že práve pre jazdu 
a využitie vozidla v meste sa 
obľúbenou stala komfortná 
automatická prevodovka.
Ak riešite akúkoľvek dilemu, 
najprv si vybrané vozidlo otes-
tujte, prípadne porovnajte 
viac typov, výbav, motorizácií. 
Veď sa aj hovorí – lepšie raz 
skúsiť, ako stokrát počuť. Ak sa 
rozhodnete nás navštíviť, veľ-
mi radi s vami naši predajcovia 
absolvujú testovaciu jazdu a 
vysvetlia vám všetky parame-
tre vozidla. Túto možnosť vám, 
milé dámy, však samozrejme 
ani vašim „polovičkám“, určite 
neodmietneme. Vždy máme 
pre vás k dispozícii niekoľko 
modelov, v rôznych výbavách. 
Vždy vo vašej blízkosti. IMPA 
- autorizovaný predaj a servis 
vozidiel Škoda, autorizovaný
servis vozidiel VW a Audi, Pa-
nónska cesta 23, Petržalka

Harmonogram jarného pristavovania 
veľ kokapacitných kontajnerov
17. 5. (piatok) pristavenie - 20. 5. (ponde-
lok) odvoz

21. Romanova 22-38
22. Rovniankova 2,4,6
23. Starhradská 18
24. Tematínska 2-4
25. Topoľčianska 25
26. Holíčska 8
27. Holíčska 22-24
28. Smolenická 16-18
29. Strečnianska 12
30. Budatínska 9-11 ku KS

24. 5. (piatok) pristavenie - 27. 5. (ponde-
lok) odvoz

31. Budatínska 45
32. Budatínska 12
33. Znievska 7
34. Znievska 28-30 ku KS
35. Lietavská 6
36. Vyšehradská 12
37. Vígľašská 7
38. Beňadická 13
39. Turnianska 1-3
40. Jasovská 39

„Štvrtého mája sa v mestskej 
časti Petržalka uskutoční dob-
rovoľný zber odpadkov v le-
soch a na zelených plochách 
pod názvom „Čistenie nášho 
okolia“. Ide o akciu s cieľom 
zbaviť prírodu v Petržalke od-

padu. Miesto na zbieranie je ľu-
bovoľné, keďže každý les určite 
potrebuje „očistu“. Celá akcia sa 
realizuje aj vďaka pánovi J. Bar-
kocimu, ktorý tak ako my, pova-
žuje čistotu zelene v vo svojom 
okolí za dôležitú, čo preukázal aj 
svojím darom tomuto projektu. 

Pozývame všetkých, čo majú 
chuť, ale hlavne si uvedo-
mujú užitočnosť tejto akcie, 
4. 5. 2013 o 9. h na zastávku 
Lachova (smer Šustekova), 
kde spolu skúsime prírode 
pomôcť! „ 

Marek Chovanec

Pozvánka  
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 V prípade, že sa vám nepodarí skončiť pracovné stretnutie 
           v čase... ak chcete ísť večer do divadla... či si len v sobotu urobiť 
veľké upratovanie a nakúpiť - môžete dať dieťa k nám.“

PETRŽALSKÉ NOVINY S O C I Á L N A  S TA R O S T L I V O S Ť

nálny dozor, navaríme z čer-
stvých potravín v kuchyni a 
pripravíme program oslavy.

To, čoho je v Petržalke ne-
dostatok, sú jasle pre deti 
mladšie ako tri roky, ponú-
kate starostlivosť aj o ne?

Naše zariadenie môžu nav- 
števovať deti od jedného 
roka.
 
Čo znamená krátkodobá sta- 
rostlivosť, ktorú máte tiež 
v ponuke? Aká najkratšia 
môže byť?

Krátkodobá starostlivosť 
znamená, že v prípade sa vám 
nepodarí skončiť pracovné 
stretnutie v čase, ak chcete ísť 
večer do divadla, či si len v so-
botu urobiť veľké upratovanie 
a nakúpiť si, môžete umiest-
niť dieťa do nášho zariadenia. 
Krátkodobý pobyt môže byť 
hodinový aj niekoľkohodino-
vý. Rodičia a samozrejme ich 
deti, môžu prísť do nášho za-
riadenia mimo štandardných 
otváracích hodín aj v prípade, 
že počas dňa navštevujú iné 
zariadenie MŠ.  Okrem toho 
ponúkame aj dovoz a odvoz 
dieťaťa.

Čo v prípade ak rodičia chcú 
využiť vaše služby krátkodo-
bej starostlivosti, ale majú 
dve deti rozdielneho veku, 
staršie je už školák. Môžu u 
vás umiestniť aj toto dieťa 
(do akého veku)?

Áno, mysleli sme aj na túto 
možnosť, dokonca vieme po-
núknuť aj vyzdvihnutie ško-
lopovinného dieťaťa zo školy, 
obed či inú stravnú jednotku 
a prípravu do školy na ďalší 
deň. Môžu nás navštevovať 
deti od 1 až do 10 rokov.

Niekedy rodičia nemôžu za-
viesť dieťa do škôlky, keďže 
je choré, ale zároveň s ním 
nemôžu zostať doma dlhšie. 
Máte riešenie aj pre takéto 
prípady?

V materskej škôlke Vysnívaný domov poskytujeme 
24-hodinovú starostlivosť    

Čo poviete na takúto po-
nuku? Nemusieť zisťovať, 
či majú starí rodičia čas na 
vnúčence, keď to práve po-
trebujete a nezúfať, že ste 
sami v kine či na večeri ne-
boli už celé veky? Novú služ-
bu pre všetkých rodičov do 
Petržalky prináša Neziskové 
združenie Vysnívaný domov. 
Aké konkrétne služby ponú-
kajú a kde, sme sa rozprávali 
s riaditeľkou Janou Tomáši-
kovou: 

Súkromnú materskú školu 
Vysnívaný domov nájde-

te v budove bývalej mater-
skej školy na Fedinovej ulici. 
Priestor sme zrekonštruovali, 
presvetlili a momentálne za-
riaďujeme. Prispôsobujeme ho 
požiadavkám dnešných zaria-
dení tohto typu, to znamená 
samostatná miestnosť na po-
hybové aktivity, moderne vy-
bavená počítačová miestnosť 

a pod. 

V Petržalke máme takmer 
dve desiatky škôlok v zria-
ďovateľskej pôsobnosti MČ a 
niekoľko súkromných škôlok, 
v čom bude vaša ponuka iná?

Naša škôlka poskytuje 
všetko, čo poskytujú školy v 
pôsobnosti mestskej časti - 
máme svoj školský vzdeláva-
cí program, profesionálnych 
pedagógov, krásne moderné 
priestory a aj niečo navyše. 
Naše zariadenie, poznajúc 
hektiku tejto doby, okrem 
štandardného času otvárania 
poskytuje možnosť 24-ho-
dinovej starostlivosti. Naša 
vlastná kuchyňa je pripravená 
reagovať aj na požiadavky na 
detí s konkrétnym druhom 
diéty. V priestoroch jedálne, 
ktorá má kapacitu cca 40 ľudí 
je možné usporadúvať detské 
oslavy narodenín či menín. 
My  zabezpečíme profesio-

Keďže tieto problémy dob-
re poznáme, mysleli sme i na 
to. Zariadenie je vybavené 
izolačnou miestnosťou. Tam 
je možné dieťa, ktoré už nie 
je infekčné, ale do kolektívu 
detí ešte nemôže, umiestniť.  
Samozrejme s odborným per-
sonálom.

Ktoré doplnkové služby ešte 
ponúkate? 

Naše zariadenie chce pri-
niesť pre rodičov čo najviac 
komfortu a zároveň pocitu 
bezpečia, že je o ich dieťa 
dobre postarané. V prípa-
de, napríklad predchádzaniu 
rannému stresu, vieme prísť 
po dieťa na dohodnutý čas a 
zároveň ho rovnako dopraviť 
domov. Ponúkame rodičom 
možnosť sprievodu k lekáro-
vi, či odvozu na krúžky a po-
dobne.

Aké prostredie ste pre deti 
pripravili? 

Zariadenie je, ako som už 
spomenula, na Fedinovej 7 
v Petržalke, v budove býva-
lej materskej školy. Je to ne-
prehliadnuteľné. Priestory 
sú nanovo zrekonštruova-
né, novozariadené. V rámci 
areálu je vnútorné átrium  
s pieskoviskom... čiže sa 
tam nedostanú žiadni zne-
čisťovatelia. A upravili sme 
aj vonkajší dvor na hry s 
vonkajšími atrakciami pre 
deti. Pripravili sme aj po-
nuku jazykových krúžkov 
– angličtinu, nemčinu, 
ruštinu a španielčinu, ďalej 
počítačový, prírodovedný 
krúžok a krúžok vyšívania 
či tanečných zručností. 
Jednoducho, naša mater-
ská škola a jej priestory sú 
zariadené tak, aby deťom 
ponúkli široké možnosti na 
rozvoj ich fantázie a zruč-
ností.

(pr)
foto: Majo Podlesný

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 



6 • 3. 5. 2013 PETRŽALSKÉ NOVINY

Daniel Hevier: Vianočná pošta

Ž I V O T N É  P R O S T R E D I E

Dalkia, filiálka Veolie Environne-
ment a Electricité de France (EDF), 
je svetovým lídrom v poskytovaní 
energetických služieb a navrhovaní 
trvalo udržateľných inovatívnych 
riešení pre bytovo-komunálnu sfé-
ru a pre priemyselných klientov. V 
čase klimatických zmien, nestálych 
cien energií a obmedzených zdro-
jov energie, Dalkia ponúka svojim 
zákazníkom odborné poradenstvo  
v rozvoji, budovaní a prevádzko-
vaní zelenších a ekonomickejších 
energetických riešení. 

S takmer 50 000 zamestnanca-
mi v 35 krajinách, konsolidovaný 
obrat skupiny Dalkia v roku 2012 
predstavoval 8,9 miliárd eur. 

Na Slovensku pôsobí Dalkia od 
roku 1993. Hlavným predmetom 
jej činnosti je správa tepelnotech-
nických zariadení, poskytovanie 
služieb priemyselným klientom  
a navrhovanie efektívnych ener-
getických riešení. V súčasnosti 
spoločnosť zamestnáva viac ako 
800 zamestnancov a dodáva tep-
lo pre obyvateľov 26 miest a obcí. 
Svoje zastúpenie prostredníctvom 
dcérskych spoločností má v Brati-
slave, Senci, Vrábľoch, Brezne, Lu-
čenci, Žiari nad Hronom, Poprade, 
Kráľovskom Chlmci a v Košiciach.  
V roku 2005 sa stala zakladateľom 
a hlavným akcionárom spoločnosti 
SLOVEO, a.s., ktorá poskytuje kom-
plexné služby na zabezpečenie 
prevádzky automobilového závo-
du PSA Peugeot Citroën v Trnave.

www.dalkia.sk

DALKIA v Petržalke
•	 Spolupráca	s	mestskou	časťou		
	 od	roku	2000
•	 40	tisíc	zásobovaných	
	 domácností
•	 21	kotolní
•	 125	kotlov
•	 158	odovzdávacích	staníc
•	 1	112	meračov	tepla
•	 70	km	rozvodov	
•	 370	GWh	(gigawatthodín)	
	 tepla	dodaných	odberateľom	

 Fakty

Energie okolo nás

Spoločnosť Dalkia pripravila pre 
žiakov základných škôl na celom 

Slovensku už 8. ročník podujatia 
zameraného na ochranu životného 
prostredia, tento rok pod názvom 
Energie okolo nás. Cieľom podujatia 
je vytvárať a prehlbovať vzťah detí k 
životnému prostrediu. „Sme veľmi 
radi, že si tento druh podujatí, kto-
ré organizujeme pre základné školy 
už niekoľko rokov, našiel svojich 
priaznivcov medzi žiakmi aj učiteľ-
mi a vďaka ich aktívnemu prístupu 
sa nám darí šíriť osvetu v oblasti 
ochrany životného prostredia,“ po-
vedal Vincent Barbier, generálny 
riaditeľ Dalkie.

Pred niekoľkými dňami sa usku-
točnilo vyhodnotenie prác detí  
z bratislavských základných škôl 
a víťazom lokálneho kola sa sta-
la trieda  2. C zo ZŠ Sokolíkova. 
Na druhom mieste sa umiestnila 
trieda 3. C tiež zo ZŠ Sokolíkova 
a tretie miesto obsadila trieda 3. A 
zo ZŠ Tupolevova. V Bratislave sa 
do súťaže zapojilo 12 škôl, 40 tried  
a 845 žiakov.

Členmi miestnej poroty boli: zá-
stupkyňa starostu MČ Dúbravka 
Matilda Križanová, Beáta Kukum-
bergová zo sekcie regionálneho 

školstva Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, Lucia 
Fančová z odboru environmentál-
nej politiky Ministerstva životného 
prostredia SR, prvý zástupca sta-
rostu MČ Petržalka Roman Masár, 
akademický maliar Miroslav Be- 
zák, senior manažérka pre QHSE 
Dalkie Nataša Budincová, finanč-
ný riaditeľ Dalkie Viktor Primus  
a regionálny riaditeľ Dalkie Bene-
dikt Lavrinčík. 

Do projektu Energie okolo nás 
sa zapojilo 40 základných škôl, čo 
predstavuje 2 521 žiakov zo 128 
tried v mestách a obciach, v kto-
rých Dalkia pôsobí. Prvé tri víťaz-
né diela z každého lokálneho kola 
postupujú do celoslovenského 
kola, ktoré sa uskutoční 30. apríla 
v Košiciach, kde sa rozhodne o cel-
kovom víťazovi projektu. Víťazná 
trieda získa atraktívny celodenný 
výlet, ktorý sa uskutoční v júni. 
Pre ostatných malých ochrancov 
prírody sú pripravené darčeky od  
Dalkie.

O projekte Energie  
okolo nás 2012/2013

Súťaž bola určená žiakom  
2. – 4. ročníka základných škôl. Ich 

Viete si predstaviť využitie alternatívnych zdro-
jov energie v meste? Vaše deti áno! 

úlohou bolo vybrať jeden alebo via-
cero druhov obnoviteľných zdrojov 
energie, ktoré by sa dali využiť na 
výrobu tepelnej energie v ich mes-
te a jeho okolí. Úloha pozostávala  
z výtvarnej a z textovej časti.

Žiakov aj učiteľov pri práci spre-
vádzali zaujímavé pedagogické 
materiály. Prihlásená trieda do-
stala pracovný kufrík obsahujú-
ci Zošit pre učiteľa, Cvičný zošit  
a Pracovné listy pre každého žia-
ka a magnetickú tabuľu s dvoma 
hrami, ktoré súvisia s tematikou 
energií a výroby tepla. Okrem toho 
každej prihlásenej škole venovala 
Dalkia animované náučné DVD 
Zmenšime našu ekologickú sto-
pu! – súpravu vzoriek biomasy  
a plagát Moje ekogestá. 

Vďaka učebným pomôckam, 
vypracovaným špeciálne pre tento 
projekt, sa deti dozvedeli veľa in-
formácií o obnoviteľných a iných 
zdrojoch energie a vzniku a výrobe 
tepla. 

Podrobné informácie o súťaži  
a predošlých ročníkoch nájdete na 
http://www.dalkia.sk/sk/o-nas/
projekty-pre-deti/energie-oko-
lo-nas/

(red)
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Noc s Andersenom 
aj v ZŠ Nobelovo námestie  
Úspešné medzinárodné podujatie 
Noc s Andersenom 2013 sa konalo 
začiatkom apríla v 139 knižniciach 
a školách po celom Slovensku.  

Na Noci s Andersom 2013 sa v ZŠ 
Nobelovo námestie zúčastnilo 

37 žiakov z tretích a štvrtých ročníkov. 
Aby sa žiaci aspoň trochu priblížili 
dobe, v ktorej žil svetoznámy rozpráv-
kar Hans Christian Andersen, podpiso-
vali sa na pamätný papier vtáčím br-
kom. Po neľahkom boji s atramentom 
sa žiaci zoznámili so životom Anderse-
na. Neskôr prišli na rad úlohy - ako po-
znajú najznámejšie rozprávky Cisárové 
nové šaty, Škaredé káčatko, Dievčatko 
so zápalkami a ďalšie. Súťaže a kvízy 
učiteľky premietali na projektore a deti 
s radosťou súťažili. A tak ako to býva aj 
doma, po hrách prišiel večer, a poma-
ly aj očakávaná chvíľa prenocovania 
v škole.

Bola som len pozorovateľom, ale 
bola to zvláštna atmosféra, keď sa deti 
ukladali na spánok do spacákov a za-
spávali pri rozprávke Snehová kráľov-
ná. A priznám sa, že trošku som tým 
deckám aj závidela, lebo... byť v škole 
a v pyžame, vedľa svojho kamoša a 
počúvať rozprávku by bolo aj pre mňa 
nezabudnuteľné.

Lucia Schusterová

V porovnaní s minulým školským rokom umiestni petržalská samospráva vo svojich 
materských školách o 49 detí menej. Spôsobila to novela zákona o výchove a vzdelá-
vaní (školský zákon), ktorá zvýšenie počtu detí v každej triede dovoľuje len o tri, 
a to aj napriek tomu, že samospráva má pre vyšší počet detí podmienky vytvorené. 

novelizáciou dovoľoval 
prijať do jednotlivých tried 
tri deti a v prípade, že škola 
požiadala o ďalšie navýše-
nie a splnila predovšetkým 
hygienické podmienky, 
mohla po súhlase rady ško-
ly prijať ďalšie jedno až dve 
deti. Pre Petržalku to zna-
menalo možnosť umiestniť 
o jedno až dve deti viac 
do každej triedy. Za takto 
stanovených podmienok 
mestská časť zvýšila kapa-
citu o 49 miest, nutnosťou 
však bolo priestory vyma-
ľovať, zabezpečiť nábytok 
a koberce, nakúpiť pomôc-
ky a hračky, investovať do 
stavebných úprav v soci-
álnych zariadeniach. „Po 
tom, čo samospráva takto 
zainvestovala, prišla nove-

Petržalská samospráva, 
aby uspokojila požia-

davky rodičov detí v pred-
školskom veku, vytvára vo 
svojich školách nové miesta, 
čím zvyšuje počet možných 
prijatých detí. Dôkazom 
toho sú aj triedy, ktoré vlani 
vytvorila v priestoroch Zá-
kladnej školy na Holíčskej 
ulici. Vďaka tomu, že do nich 
presťahovala predškolákov z 
materskej školy na tej istej 
ulici, mohla na uvoľnené 
miesta v spomínanej mater-
skej škole prijať ďalších 46 
detí, ktoré počas školského 
roku dovŕšili tri roky. 

Počet prijatých škôl-
karov vedela samospráva 
zvyšovať aj v zmysle dnes 
už novelizovaného škol-
ského zákona. Ten pred 

la zákona, ktorá zmenila 
„pravidlá hry“ a spôsobila 
zníženie kapacít v mater-
ských školách,“ konštatuje 
starosta Petržalky Vladi-
mír Bajan, ktorý ďalej do-
dáva, že táto zmena má na 
svedomí komplikácie pri 
prijímaní predškolákov. 

V šk. roku 2013/2014 na-
stúpi do petržalských ma-
terských škôl 628 novo-
prijatých detí, celkovo ich 
vo všetkých triedach bude 
2 397. Pre nastávajúci škol-
ský rok podali rodičia 1 449 
žiadostí, nejde však o reálny 
počet detí, pretože niektorí 
rodičia (214) podali žiados-
ti na viacero škôl. Miestny 
úrad mestskej časti sa zaobe-
ral aj žiadosťami detí (373), 
ktoré do otvorenia nového 

školského roka nedovŕšia 
tri roky, a tak nemohli byť 
prijaté, nakoľko nespĺňajú 
podmienky zákona. Žia-
dosti podali aj rodičia, kto-
rých deti už materskú školu 
navštevujú a chceli byť pre-
radené (9) i rodičia detí, 
ktoré nemajú trvalý pobyt 
v Petržalke (20). 

Rodičia nahlasovali do 
škôlok deti aj v prípadoch, 
keď oni sami zostávajú 
doma na materskej ale-
bo rodičovskej dovolenke 
s mladším súrodencom 
(123). Miestny úrad musel 
zamietnuť aj žiadosti rodičov 
(6), ktorých deti majú rôzne 
zdravotné problémy, pre 
ktoré nie sú v materských 
školách vytvorené odborné 
podmienky – išlo napríklad 
o deti s Downovým syndró-
mom. 

Mestská časť Petržalka 
má vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti 19 materských 
škôl, v ktorých je spolu 104 
tried, z toho dve sú špeciálne 
triedy pre deti s diagnózou 
autizmu (MŠ Iľjušinova), 
jedna špeciálna trieda pre 
deti s ľahkým mentálnym 
postihnutím (MŠ Turnian-
ska) a jedna trieda pre deti 
s poruchami výživy (MŠ 
Piffl  ova).                         (mp)

Nové pravidlá – menej prijatých škôlkarov

V tábore, do ktorého 
pozýva CK ÚSMEV a 
PN deti od 7 do 14 
rokov, si všetky oble-
čú čarovný pršiplášť, 
ktorý ich každý deň 
prenesie do inej roz-
právky. Počuli sme, že 
sklerotická ježibaba 
stratila kľúče od per-
níkovej chalúpky a 
treba jej pomôcť s ich hľadaním. Možno 
bude Ruženka potrebovať ošetriť tŕňom 
popichaný prst alebo pobežíte do ob-
chodu po jahody, aby macocha neposla-
la Marušku do polepšovne. Vlk sa dal na 
zdravú výživu, a tak zožral radšej horára so 
slivovicovou príchuťou, pretože babička 
sa mu zdala od koláčov veľmi sladká. Čaká 
vás jednoducho veľa práce, pretože máte 
na to len 10 dní, aby ste dali vo svete roz-
právok všetko do poriadku, pretože zatiaľ 
ani Snehulienka nechápe...
Areál má svoju okrem krásneho okolia 
„čvachtáreň“, futbalové a volejbalové ihris-
ko, basketbalový kôš a rôzne iné atrakcie, 
takže program netreba dlho vymýšľať.

Termín: 17. – 26. júl
Cena: 197 eur s do-
pravou, 180 eur bez 
dopravy. V cene je 
ubytovanie, strava (5x 
denne), doprava (z BA), 
animátori, materiál.
Doprava: autobusová 
z Bratislavy alebo vás 
ocino privezie. Nástup 
do autobusu je možný 

aj v Zelenči, Nitre, Vrábľoch a Leviciach.
Celodenná strava a ubytovanie v chate, 
väčšinou v 4-posteľových izbách so spo-
ločným sociálnym zariadením - alebo 
v 2+4 posteľových zruboch s WC.

Názor CK: „Klasika s vynikajúcou atmo-
sférou v peknom prostredí s chutnou 
stravou v dostatočnom množstve (ak 
sa predtým „nenatlačíte“ chipsami a  
nanukmi). Ubytko 
typické táborové, 
pre nenáročných. 
Hilton stojí inde, tu 
dbáme hlavne na 
program...“

Poďte s nami do tábora! 
Keď ani Snehulienka nechápe

CK ÚSMEV, Pečnianska 9, Bratislava
E mail: ckusmev@ckusmev.sk ∙ tel.: 02/6345 2004, 0904 465336

Našej pani učiteľke Furekovej!
Tešíme sa z Vášho sviatku,
oslavujte v zdraví svoju 80-tku.
Na školu len  dobré spomienky my máme,
správali sme sa k Vám ako k druhej mame.
Každá v ruke drží krásnu fréziu,
pozdravujeme NAŠU  MÁRIU TERÉZIU.
bývalé žiačky- Adrika,Danka, Janka , Marianka a Katka 



8 • 3. 5. 2013 PETRŽALSKÉ NOVINYS A M O S P R ÁVA

Petržalská superškola  
predstavila superpočítač

Budúci petržalskí vedci 
a vedkyne v oblasti in-

formatiky a informačných 
technológií sa dnes do-
zvedeli o novinke vo svete 
počítačových technológií, 
ktorú Slovenská akadémia 
vied predstavila verejnosti 

v októbri minulého roku. 
Žiaci, ktorí sa s počítačmi 
stretávajú takmer denne, si 
mohli oprášiť svoje vedo-
mosti o stavbe počítača a 
princípe jeho fungovania. 
Mgr. Lukáš Demovič, PhD. 
im na veľmi jednoduchých 

príkladoch z bežného života 
objasnil princípy a fungova-
nie počítačov a následne im 
podľa Komenského zásady 
od jednoduchého k zloži-
tému predstavil jeden z 500 
najvýkonnejších počítačov 
na svete.  

„Aurel dokáže riešiť veľmi 
zložité numerické výpočty a 
vytvárať efektívne simulá-
cie pre vedu a vzdelávanie. 
Aurel vrátane technológií 
váži viac ako 5 ton, má viac 
ako tritisíc procesorových 
jadier, jeho pamäť je 24-
tisíc GB a má 3-tisíckrát 
väčší výpočtový výkon. Je 
chladený viac ako tisíc lit-
rami vody, ktoré dokáže 

pri plnom výkone uvariť za 
30 minút. Elektrické káble, 
ktoré ho napájajú, by mohli 
napájať celý 8-poschodový 
panelák,“ predstavil krátko 
predmet svojej prednášky 
pán Demovič. Na záver 
pozval troch žiakov, ktorí 
položili najzaujímavejšie 
otázky, na exkurziu do Vý-
počtového strediska SAV, 
aby si mohli Aurela pozrieť 
aj na vlastné oči. 

V poradí siedmou pred-
náškou, tentoraz zo vzde-
lávacej oblasti Matematika 
a práca s informáciami, 
pokračoval vzdelávací pro-
jekt pre všetkých žiakov 
základných škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Petržalka, 
ktorý priniesla petržalská 
samospráva v spolupráci 
so zriaďovateľskou organi-
záciou – Kultúrne zariade-
nia Petržalky a s odborným 
vkladom Slovenskej akadé-
mie vied – Petržalská su-
perškola. 

Michaela Platznerová

O špičkovom zariadení umiestnenom vo Výpočtovom  
stredisku SAV – superpočítači Aurel – prednášal Mgr. Lukáš 
Demovič, PhD., vývojár aplikačných softvérov.

Peniaze pre Impulz 
Ťažko nájdeme Petržalčana, 
ktorého by sa nedotkla správa 
o požiari v chránenej dielni pra-
covno-socializačného centra 
pre mentálne postihnutých ľudí 
Impulz v bratislavskej Petržalke.  
Z vynovených priestorov svieč-
karskej dielne, ktoré si len pred 
pár mesiacmi upravili aj vďaka 
podpore mestskej časti, zostala 
len hŕba popola. „Táto udalosť 
je nesmierne smutná, Impulz vo 
svojej zmysluplnej práci s postih-
nutými ľuďmi musí pokračovať,“ 
povedal petržalský starosta krát-
ko po nešťastnej januárovej uda-
losti. Na Združenie PSC Impulz 
mysleli aj petržalskí poslanci pri 
prerozdeľovaní dotácií, vďaka 
ktorým im mestská časť poskytla 
4-tisíc eur z balíka peňazí urče-
ných na účelové dotácie.
Na aprílovom zasadnutí miestne-
ho zastupiteľstva schválili poslanci 
dotácie v celkovej výške takmer 
50-tisíc eur, pričom podporili špor-
tové kluby a občianske združenia. 
Dotáciu vo výške 3-tisíc eur dostalo 
aj Občianske združenie Odyseus, 
ktoré peniaze využije na podporu 
projektu Chráň sa sám. Jeho cieľom 
je odborné poradenstvo priamo 
v teréne zamerané na prevenciu 
násilia a ochranu zdravia závislých 
ľudí. Majoritnú sumu finančných 
prostriedkov určených v rozpočte 
na tento účel vyčlenili petržalskí 
poslanci na podporu nemenej dô-
ležitých športových aktivít: hokejba-
lový klub JOKERIT dostane 1500 eur 
na Slovenskú hokejbalovú extraligu 
2013, Občianske združenie Športo-
vý klub polície Bratislava dostane 
na rozvoj loptových hier v Petržalke 
1500 eur, Basketbalový klub Petržal-
ka dostane na prácu s petržalskou 
mládežou a prípravu hráčok na 
Majstrovstvá Slovenska 2013 a Maj-
strovstvá Európy 6-tisíc eur, Školský 
športový klub B.S.C. Bratislava do-
stane na svoj projekt „Basketbal pre 
Petržalku“ 2-tisíc eur a Hockey club 
Petržalka 2010 dostane 1500 eur 
na podporu ženského hokejového 
družstva. Pomoc vo forme dotácií 
putuje aj na rozvoj pohybových  
a športových aktivít detí a mládeže 
v žiackych a dorasteneckých oddie-
loch Miestneho školského klubu 
Iskra (10-tisíc eur) a na podporu 
mládežníckeho futbalu a vytvorenie 
plnohodnotných a konkurencie-
schopných podmienok FC Petržalka 
1898 (20-tisíc eur                  (mp)

Zamestnanci znova v teréne,  
čistili lesík pri horárni
Zamestnanci miestneho úradu vyšli opäť 
do terénu za účelom čistenia prostredia 
v Petržalke.

Podobné akcie organizuje od-
delenie životného prostredia 

miestneho úradu so železnou 
pravidelnosťou. Dnes čistili lesík 
v blízkosti petržalskej horárne. 
Ruku k dielu pridala aj sedem-
ročná Dianka.              (mp)

Referendum? Štúdia? 
Cesta? Alebo...?
Primátor Ftáčnik ďalej pripomenul, že električ-
ková trať i cesta sú v územnom pláne od roku 
2007, čo zohľadňuje aj dokumentácia na druhú 
etapu vybudovania koľajovej trate z Bosákovej 
na Janíkov dvor. Zároveň však prisľúbil, že mesto 
dá spracovať urbanisticko-architektonickú súťaž, 
ktorá by do konca tohto roka mala ukázať, ako by 
mal priestor okolo Chorvátskeho ramena vyzerať, 
čím sa však príprava druhej etapy natiahne pri-
bližne o deväť mesiacov. 
Aj po prezentácii, ktorú mesto dvakrát presunu-
lo, ostáva okolo celého projektu množstvo otvo-
rených otázok. Preto sme o stanovisko požiadali 
primátora Bratislavy Milana Ftáčnika. Ten je však 
na dovolenke, a tak nám stanovisko poslal riaditeľ 
jeho kancelárie Ľubomír Andrassy.

Viac k téme nájdete na stranách 14 - 15. 

 Pokračovanie z 1. strany
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Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia, Rapid a Roomster: 4,2 – 6,4 l/100km, 109 – 149 g/km. Ilustr  foto.

Ak né modely ŠKODA Max s maximálnou výbavou a s cenovým zvýhodnením.
ŠKODA Fabia Combi MAX s cenovou výhodou a 200 €
ŠKODA Roomster MAX s cenovou výhodou a 800 €
ŠKODA Rapid MAX s cenovou výhodou a 000 €
Navyše s financovaním Nov tretiny s mno stvom výhod.
www.skoda-auto.sk

Maximálny priestor
Maximálna výbava 
Maximálna výhoda

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

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

®

SIMPLY CLEVER

IMPA 210x130 ak né modely MAX.indd   1 29.04.13   10:52

ARIOS – personálne služby
Váš partner v oblasti 

personalistiky

ROZUMIEME VÁM
www.arios.sk

- brigádnici
- personálny leasing
- nábor a výber zamestnancov
- spracovanie miezd
- komplexné poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov
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Zber domového odpadu 
s obsahom škodlivín 
V rámci jarného upratovania môžu obyvatelia Petržalky 
dňa 11. mája 2013 v čase od 10.30 do 12.30 na Ovsišt-
skom námestí č. 1 (vedľa Jednoty) odovzdať prostred-
níctvom spoločnosti ARGUSS, s.r.o., komunálne odpady s 
obsahom škodlivín: staré náterové hmoty, odpadové roz-
púšťadlá, pesticídy, oleje a tuky. Rozpúšťadlá, oleje, pes-
ticídy, farby, lepidlá a pod. musia byť uzavreté v pevných 
obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o., 
odoberie odpad len v donesených  uzavretých obaloch  
max. do 5 kg od 1 osoby. Okrem toho sa môžu Petržal-
čania zbaviť starých batérií a akumulátorov, žiariviek a 
iného odpadu obsahujúceho ortuť, vyradených zariadení 
obsahujúcich chlór� uorované uhľovodíky (chladničky, 
mrazničky a pod.), vyradených elektrických a elektronic-
kých zariadení – elektro-
spotrebiče (počítače, tele-
vízory, monitory, žehličky, 
práčky, mixéry a pod.). Zber 
domového odpadu usku-
točňuje Magistrát hl. mesta 
SR Bratislavy za súčinnosti 
mestskej časti Bratislava-
Petržalka.

narieši! A pritom, on jediný, 
okrem autora slov, vie, ako je 
to naozaj. Často tak, že nikto, 
nikde, nekoná vôbec nič. A o to
zvyčajne ide, vzbudiť zdanie, 
že je to presne naopak. Azda 
by nebolo od veci, keby ste Sa-
tovi konkrétne pomohli aj vy, 
ak v práci naozaj za niečo zod-
povedáte. Skúste si to doma na 
nečisto. Začať môžete naprí-
klad aj takto: „Ja to urobím.“ 
Možno to bude trochu bolieť, 
ale stojí to zato. Zato nie je Ja-
ponec.

Nedása, to je ďalší mystický 
pán na holenie. Vyskytuje sa 
prakticky všade a v najrôznej-
ších podobách. Zoberme si ten 
najbanálnejší prípad a to, že si 
práve nasadil masku úradníka, 
u ktorého ste niečo konkrét-
ne prišli vybaviť. Najskôr dlho 
a vážne prehliada všakovaké 
šanóny, listuje a pohmkáva. To 
bude zrejme niečo veľmi váž-
ne. Aj je. Pán Nedása: „Musí-
te prísť neskôr, za týchto okol-
ností ...“ Za akých, to sa zrejme 
už nedozviete nikdy.

Napríklad taký Sato. Pôvo-
dom vraj Japonec, ktorý 

sa však na Slovensku vynikajú-
co zabýval. Možno práve pre-
to sa v písanej podobe objavuje 
nielen ako Sato, ale po sloven-
sky aj - sa to. Uvediem príklad 
z praxe, slovné spojenie, ktoré 
radi používajú nielen politici, 
ale aj, ako politici často vravie-
vajú – obyčajní ľudia. Mimo-
chodom, čím sa vyznačujú tí 
neobyčajní? Pátram po tom. 

Príklad. Rieši sa to, urobí sa 
to, pripravuje sa to. Samo sa 
to upraví – to je absolútny vr-
chol. Top. Samo, ako sme sa 
v škole učili, však bol franský 
kupec, zrejme preto sa v tejto 
súvislosti vyskytuje len zried-
ka. Hoci... Legendárny šofér 
v niekdajšom známom denní-
ku Smena, zvaný Cuki, mal ta-
kúto hlášku: „Auto nikdy ne-
treba umývať. Samo sa aj tak 
zašpiní.“ Presne tak.

Vráťme sa však späť. Sato, 
náš prvý hrdina, je priamo na 
roztrhanie. Čo sa ten denno-
denne napripravuje, nabehá a 

Pre takéto prípady mám isté 
riešenie. Či koncovka bude po-
zitívna, nezaručujem. Ale za po-
kus to stojí. Žiadajte pravý opak 
toho, čo chcete dosiahnuť. Na-
príklad, ak chcete, aby vám ne-
prišli niečo skontrolovať, úpen-
livo žiadajte, aby prišli. 

Potom – ľahučký ako pierko, 
ale dokáže zázraky. Hravo od-
sunie, často až do úplného za-
budnutia, všetko, čo sa len dá. 
Od úplných maličkostí až po 
veci gigantických rozmerov. 
Skrátka a dobre, ako rôznymi 
ústami práve on hovorí, teraz 

odkopíroval. Tá odpoveď znie: 
„Nie je politická vôľa.“ Tak! 
A pokojne môže na gauči vyli-
hovať aj naďalej.

V tejto súvislosti – mám na 
mysli situáciu, keď ešte niečo 
možno odložiť na potom – si 
spomínam na vtip. Istý chla-
pík padá z deväťdesiatposcho-
dového mrakodrapu na zem. 
A ako tak letí okolo tridsiate-
ho poschodia, hovorí si: „Ešte 
stále je to dobré!“ A nie? Veď 
ešte stále zostáva celých tridsať 
poschodí! Tak sa správne ma-
jú riešenia odkladať. Nezdá sa 
vám to akési povedomé?

Mimochodom, sú tu, okrem 
tej našej spomínanej, aj iné 
vychytené trojice. Tie však 
práve naopak konajú ihneď. 
Dlhý, Široký a Bystrozra-
ký. Athos, Porthos a Aramis, 
o D´Artagnanovi ani nehovo-
riac. Alebo Pankrác, Servác 
a Bonifác. A k tomu ešte aj Žo-
fi a. Tá navyše ešte aj z vína rada 
upíja. Hoci, a to treba povedať 
na rovinu, ani oni sa drobným 
zlyhaniam občas nevyhnú. 

Teraz si však predstavte, že 
k vám práve prišli na návšte-
vu naši traja viťúzi naraz: Sa-
to, Nedása i Potom. Neviem 
ako vy, ale ja by som asi z do-
mu niekam ušiel. Nie potom, 
hneď. A dalo by sa to.

Oskar Král

Čo dokážu páni Sato, Nedása a Potom  
Nemajú občiansky (preukaz totožnosti s fotografi ou) ani trvalý pobyt. A načo aj? Veď doma 
sú prakticky všade, možno aj u vás. A keby niečo, zrejme o tom ani neviete, ale dvere im 
otvárate kedykoľvek, odkiaľkoľvek, kamkoľvek.

Z rôznych dôvodov som sa v minulom režime 
rekvali� kovala na vykonávanie viacerých povo-
laní. Krajčírkou som sa stala preto, aby som ne-
chodila poobliekaná rovnako ako mojich ďalších 
iks kolegýň nakupujúcich v obchode s odevmi.

Spichnúť si slušivé šaty pre mňa nebol prob-
lém. Môj šatník obohatili aj ručne pletené svetre, 
pulóvriky, ba aj nohavice či sukňa. S necelými 50 
kg vlastnej váhy som si v tomto oblečení moh-
la dovoliť vystúpiť aj na predvádzacie mólo... Po 
niekoľkých návštevách kaderníctva som si trú� a 
urobiť prvú domácu trvalú onduláciu. Cez ruky 
mi prešlo celé moje ženské príbuzenstvo a zo-
pár známych. Novú frizúru sme vždy spojili s prí-
jemným klebetením o novinkách, pričom moje 
„klientky“ zakaždým ušetrili niekoľko desaťkoru-
náčok.

Zdá sa, že na Vševedkov sa treba rekvali� kovať 
aj v súčasnosti. Potvrdzuje to moja veľkonočná 
skúsenosť. Na Veľký piatok si pri čistení zeleniny 
manžel zarezal do ukazováka. Rana bola hlboká, 
rez dlhý, preto sa vybral na pohotovosť. Po zapla-
tení 2 eur a povinnom uprednostňovaní priveze-
ných ufúľancov z ulice s policajným dohľadom 

mu prst ošetrili a zatvorili 
dvomi stehmi. Súčasne 
vyfasoval recept, na kto-
rý si mal v lekárni vybrať 
protitetanovú injekciu. 
Pichnúť mu ju mali na 
druhý deň ráno s tým, 
že mu ranu previažu. Situácia na pohotovosti bola 
takmer rovnaká ako v predchádzajúci večer. Keby muž 
disciplinovane čakal, napriek opätovnému zaplateniu 
2 eur by sa pozornosti ošetrujúcich lekárov nedočkal. 
O 11. h musel byť totiž v zamestnaní. Nechal si preto 
iba pichnúť protitetanovku a odišiel. Preväz som zvlád-
la večer doma ja, rovnako aj v nasledujúcich dňoch. 

Šesť dní po zašití prsta sme sa začali zaujímať o to, 
kto stehy vyberie. Obvodná lekárka na telefonickú 
otázku odpovedala, že tam, kde ich urobili. Na poho-
tovosti však manžela poslali k obvodnému chirurgovi 
(našťastie, ešte predtým, ako zaplatil 2 eurá). V piatok 
večer, teda presne týždeň po poranení, som zobrala 
do rúk pinzetu a nožnice a stehy vybrala sama... Naj-
bližšie využijem možnosť naučiť sa pichať injekcie 
a šiť rany. Teplotu merať už viem, rovnako podávať lie-
ky proti horúčke či hnačke.                    Alena Kopřivová

Kam kráčaš, zdravotníctvo naše?

ešte nenastal vhodný čas. Ak 
ho k vám osud zaveje, nemu-
síte mať strach, že niečo bude 
treba urobiť hneď teraz. Po-
tom. Času dosť. 

Pravda, sú aj domácnosti, 
kde má vstup priamo zakáza-
ný. U nás v dedine, konkrétne 
na číslo popisné 412. Z tohto 
dôvodu si sused na výzvu 
manželky, aby sa už konečne 
rozhýbal a urobil, to čo tre-
ba, pripravil odpoveď vskutku 
hodnú nášho parlamentu. Od-
kiaľ ju, mimochodom, pri sle-
dovaní televízneho prenosu aj 

 Poznámka
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Dokazuje to aj korešpon-
dencia s Magistrátom 

hl. mesta, pod ktorý patrí Ru-
sovská cesta, kde je situovaná 
spomínaná zastávka MHD. 
„Za tisíce cestujúcich auto-
busmi MHD sa chceme opý-
tať, čo bráni sprevádzkova-
niu tejto zastávky? Je hotová 
už niekoľko mesiacov, na-
priek tomu ju nemožno vyu-
žívať. Keby sa bola dala do 
prevádzky hneď po jej dokon-
čení, nemuseli bezprostredne 
za ňou vzniknúť veľké výtlky 
pri provizórnej zastávke, kto-
ré spôsobili autobusy na ne-
spevnenom asfaltovom pod-
klade komunikácie,“ napísala 
som na pracovisko magistrá-
tu s názvom Služby občanom 
s tým, že je možné, že obnova 
zastávky MHD súvisí s vyras-
tajúcou štvrťou Petržalka Ci-
ty pri Rusovskej ceste. Súčas-
ne som však vyslovila nádej, 
že zastávku nesprevádzkujú 
a pri otvorení prvého poly-
funkčného objektu vybudo-
vaného v rámci tejto štvrte. 
Mal by byť totiž dokončený 
až v júni 2013!   
Odpoveď z magistrátu na se-
ba nenechala dlho čakať. „Ďa-
kujeme za váš podnet. Za-
stávka MHD Hálova je v 
rekonštrukcii v rámci stav-
by Petržalka City - lokali-
ta A, objekt SO 15.3.1 Úpra-
va zastávky MHD Hálova. V 
dôsledku toho bola dočasne 

presunutá a za jej stav zod-
povedá investor stavby až do 
doby vydania právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia,“ 
stručne a jasne napísal Ing. 
Ján Czaf ík z referátu údržby 
a správy pozemných komuni-
kácií. Potvrdil tým moju do-
mnienku a obavu. 
Len málokto, komu aspoň 
trocha záleží na Bratislave, by 
sa zrejme s takouto reakciou 
uspokojil. Rozhorčený tele-
fonát, ktorý som si nemoh-
la odpustiť, vyjadroval nielen 
moje obrovské sklamanie z 
prístupu magistrátnych úrad-
níkov. „Očakávala som, že sa 
u investora budete zaujímať 
o možnosť uvedenia zastávky 
do predčasného užívania, a 
to bez ohľadu na termín ko-
laudácie či ukončenia stav-
by. Nazdávala som sa, že ste 
tam na to, aby ste sa starali 
o blaho tých, z ktorých daní 
ste platení,“ povedala som do 
telefónu, pričom som vôbec 
netajila svoju rozladenosť.
V nasledujúcich chvíľach som 
urobila to, čo mal podľa mňa 
spraviť bez vyzvania magis-
trát - ako správca ciest 1. a 2. 
triedy: Písomne som kontak-
tovala investora, ktorým je 
a. s. Petržalka City. Ing. Šte-
fanovi Kolušovi z predsta-
venstva tejto akciovky stačilo 
pár hodín na to, aby ozrejmil 
pohľad na problém z druhej 
strany. Hneď na úvod pri-

znal, že zastávka MHD Hálo-
va zamestnáva spoločnosť už 
dlhší čas. „Snaha investora o 
vybudovanie a odovzdanie 
zastávky v predstihu nara-
zila na neuveriteľne zložité, 
byrokratické a časovo nároč-
né podmienky dotknutých 
úradov. Napriek našej snahe 
nikto z kompetentných nebol 
ochotný urobiť výnimku s cie-
ľom umožnenia užívania no-
vej zastávky cestujúcou verej-
nosťou,“ napísal. 
Nešpecifikoval pritom, kto 
konkrétne súčasný stav na 
Rusovskej ceste celkom zby-
točne zakonzervoval na pár 
mesiacov. Ani na požiadanie 
neprezradil, kto brzdí obno-
venie plynulej a bezkolíznej 
dopravnej situácie, ku ktoré-
mu by sa cestujúci radi vrátili. 
Nádejne však vyznieva sľub 
Ing. Koluša v závere jeho ma-
ilu: „Za našu spoločnosť Vás 
ubezpečujeme, že naďalej 
nepoľavíme v snahe o odov- 
zdanie zastávky do užívania. 
Máme reálny dôvod sa do-
mnievať, že v priebehu cca 
jedného mesiaca by proces 
mohol byť ukončený.“ 
Situáciu budem naďalej sle-
dovať. Pokiaľ sa do spomí-
naného času, t. j. do 10. mája 
nič nezmení, budem pokra-
čovať v úsilí odhaliť tých, ko-
mu nezáleží na štandardných 
životných podmienkach Bra-
tislavčanov.

Text a foto: 
Alena Kopřivová

Zastávka MHD Hálova už mohla slúžiť cestujúcim 
Keď úradujú byrokrati 
Na už dávno zrekonštruovanú, no stále nefunkčnú zastávku MHD 
Hálova smerom z Mosta SNP na sídliská už Petržalské noviny 
upozornili. Hoci ide o pomerne frekventovaný dopravný uzol 
v Petržalke, zodpovední nemajú záujem pohnúť veci dopredu.

Mega výtlk!
V PN č. 8 som si so záujmom prečítal článok Začínajú opra-
vovať výtlky.  Inšpiroval ma k môjmu príspevku o výtlku, na 
ktorý sa denne pozerám, keď čakám na autobus č. 95. Ob-
divujem vodičov, ako úspešne vedia obchádzať tento mega 
výtlk (85x75 cm s hĺbkou asi 20 cm). Až minulú sobotu, keď 
som čakal na príchod autobusu, počul som ranu ako z dela. 
A keďže neopatrný vodič (určite išiel rýchlejšie ako 70 km/h) 
mal otvorené okienko, tak som počul aj výrazy, čo nepatria do 
spisovnej slovenčiny. Na môj údiv koleso z auta neodletelo, 
no neviem, čo na to povedala náprava, resp. tlmiče auta. Na 
ilustráciu posielam aj foto výtlku.

Ing. Jaromir Jankula, Vígľašská ulica

Turistiku sme zača-
li výstupom na najvyšší 

vrch Brdo (587 m n.m.), kde 
sme vystúpili na kamennú  
rozhľadňu, odkiaľ bol pekný 
výhľad na Vsetínske vrchy, 
Beskydy a Biele Karpaty. Po 
niekoľkých kilometroch sme 
sa dostali k Buchlovskému 
kameňu. Je to osamelá pies-
kovcová skala vysoká asi 12 
metrov ležiaca severne od 

hradu Buchlov. Naša cesta 
ďalej viedla na hrad Buchlov, 
kde sme si pozreli dobové 
interiéry od 15. do 19. sto-
ročia, prírodovednú expo-
zíciu, pravú staroegyptskú 
múmiu, potom barokový zá-
mok Buchlovice, kde sa na-
chádza jedna z najkrajších 
historických záhrad v Českej 
republike.

Pavol Pešek    

Pri Buchlovskom kameni

Výlet za rieku Moravu
Klub slovenských turistov Limba turist  
so sídlom v Petržalke uskutočnil nedávno 
autobusový výlet spojený s pešou turistikou 
do Prírodného parku Chřiby.
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Muž
s ľahkou 
paličkou

Niektorí Petr-

Babka k babce, 
budú 

 Očami Petržalčanov

Kopèianska 89                                  

02/6381 0991,2,3, 

Po-Pi 7:30 - 17:00 So 8:00 - 12:00

  

- HRANOLY - - TATRANSKÝ PROFIL PVC OBKLADY - LIŠTY  

- PARAPETY - KUCHYNSKÉ DOSKY - HOB¼OVANÉ DOSKY - PRAHY  

  

TOTÁLNY VÝPREDAJ KUCHYNSKÝCH DVIEROK !!!  

  

TOTÁLNY VÝPREDAJ KUCHYNSKÝCH DVIEROK !!!  
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10.00 – 10.45 hod.   Divadelné predstavenie Maškrtníček  

10.45 – 13.00 hod.    Súťaže pre deti 
skákanie vo vreci, hod loptičkou do vedierka, hádanky a iné

10.00 – 18.00 hod.   Tvorivé dielne a maľovanie na tvár

10.00 – 18.00 hod.    Líčenie profesionálnou kozmetikou 
značky GOSH

PROGRAM:

TERMÍN:

11. mája, Sobota od 10.00 do 18.00 hod.

značky GOSH

Maškrtníček
v OC Danubia

Vstup 
zadarmo!

Milí návštevníci,

Prídite sa zabaviť k nám, do OC DANUBIA v sobotu 11. 5. 2013. 
Čaká na vás bohatý program. Už o 10.00 hod si môžete pozrieť 
vystúpenie divadielka Maškrtníček. Po ňom môžete navštíviť 
kútik Tvorivé dielne a vyrobiť darček pre vaše mamičky 
na blížiaci sa DEŇ MATIEK.

anubia inz 82x150.indd   1 29.4.2013   12:24

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček
Osuského 44, Bratislava Petržalka 

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

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU   NA OKULIAROVÝ RÁM, 
PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

PETRŽALSKÉ NOVINY nájdete už aj na facebooku!

Som znechutená...
V piatok doobeda som ako 
obyčajne bola s mojou troj-
ročnou dcérkou na prechádz-
ke, počasie bolo nádherné, 
a tak sme neváhali a vyšli k 
Chorvátskemu ramenu.  Pri 
Kau� ande bol neobyčajný 
ruch, hŕstka ľudí zalamovala 
rukami a krútila hlavami. Zve-
davosť mi nedala, a tak sme 
podišli bližšie. Vtom na mňa 
dcérka kričí: „Aha mami, ujovia 
vo vode niečo robia!“
Neverila som vlastným očiam, 
dvaja potápači vo vode a traja 
chlapíci na brehu ťahali z vody 
vaňu, ktorú jej majiteľ mohol 
radšej odniesť do zberného 
dvora, keď už si dal tú náma-
hu niekam ju odtrepať. Vaňa 
však nebola jediným prekva-
pením, či skôr sklamaním, 
pretože pribudla na slušnú 
kopu k pneumatikám, nákup-
ným vozíkom, železu a inému 
odpadu. Bohužiaľ, aj takí sú 
Petržalčania... som znechute-
ná.

Dáša, obyvateľka Petržalky

Budem 
medzi prvými
Priznám sa, že som brigádu pri 
Chorvátskom ramene zazna-
menala neskoro. Až keď som 
zaregistrovala rôzne predme-
ty, ktoré vyťahovali z vody. Na-
budúce budem určite medzi 
prvými, čo pôjde pomáhať. 
Doteraz som patrila k tým, čo 
nechceli, aby sa niečo meni-
lo na širokom zelenom páse 
pozdĺž ramena. Ale netušila 
som, ako macošsky sa k nemu 
správame. Upracme si najskôr 
sami v sebe, a potom vykrikuj-
me svoje požiadavky.         (tr)

Super zážitok v najlepšom 
športovom bare!

Prečo?

HC Petržalka 2010 - Ovsište.

Zimný štadión
Mr. Zero - sport café 

Akcia trvá do 31. 5. 2013 Akcia trvá do 31. 5. 2013

Pri objednávke ľubovoľnej kávy je
druhá toho istého typu

Pri objednávke 
ľubovoľného alkoholu je tretí 

panák tej istej značky

Otváracie hodiny: pondelok až piatok 13.OO - 23.OO h.
 víkendy 8.00 - 23.00 h.
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Niektorí Petr-

Najv  showroom 
HYUNDAI na Slovensku!

AUTOPOLIS, Pan nska 32
www.autopolis.sk

PREDL UJEME S A  O AUTO!
Nav t vte n s a vyhrajte NOV  HYUNDAI i20!
A  DO KONCA M JA 2013

H_inzercia_PN_21_9_maj_Layout 1  4/23/13  10:33 AM  Page 1

Čistenie zorganizovala pe-
tržalská samospráva a 

do aktivity sa k pracovníkom 
miestneho úradu a miestneho 
podniku verejnoprospešných 
služieb pridali aj žiaci petržal-
ských škôl a petržalskí senio-
ri. Okrem vôd ramena a jeho 
okolia vyčistili aj oblasť budo-
vy zvanej Ludus a skate parku. 
Čln, z ktorého pracovníci VPS 
čistili hladinu ramena, zapo-
žičal Slovenský vodohospo-
dársky podnik Bratislava, od-
štepný závod Šamorín. Ruku k 
dielu pridali aj dobrovoľní ha-
siči z Petržalky. O občerstve-
nie prítomných sa postarala 
fi rma Straubyt. 

Po prvýkrát sa pod vedením 
Tomáša Rácza pridali aj potá-
pači z klubu OCTOPUS, ktorí 
v minulosti pomáhali s čiste-
ním Veľkého Draždiaka. Opý-
tali sme sa ho na podrobnosti: 
„Vzhľadom na to, že rameno 
sa zatiaľ v takomto rozsahu 
nečistilo, bol odpad rôznoro-
dý a tým aj nebezpečný. Videl 
som totiž už skákať do ramena 
deti práve na miestach, kde sa 
takýto odpad nachádzal. Išlo 

predovšetkým o rôzny staveb-
ný kovový odpad – lešenárske 
trúbky, nákupné vozíky z ne-
ďalekého Kaufl andu, prenosné 
kovové označenie autobu-
sových liniek, detské kočíky, 
predmety pochádzajúce prav-
depodobne s trestnej činnosti 
– kompletná ešte nepoužitá 
vŕtačka v puzdre, evidenčné 
čísla automobilov, pneumati-
ky, množstvo skleného odpa-
du a podobne. Všetok tento 
odpad mal objem asi tri kubic-
ké metre.“

Máte skúsenosti s čistením 
jazera Draždiak, v čom bola 
práca v ramene iná? 

„Čistenie ramena oproti čis-
teniu Draždiaka bolo nároč-
nejšie vzhľadom na množstvo 
odpadu lokalizovaného na 
menšej ploche. To znamená 
pre potápača zvýšené riziko 
poškodenia drahého výstroja. 
Aj pohyb potápača musí byť 
opatrnejší, aby neskalil vodu, 
pretože dno ramena je bah-

Odpad z Chorvátskeho ramena 
zaplnil veľkokapacitný kontajner
Nákupné vozíky z neďalekého nákupného centra, označenie autobu-
sových liniek, detské kočíky, vaňa, evidenčné čísla automobilov, 
pneumatiky a ešte viac odpadu vytiahli minulý piatok potápači 
z Chovátskeho ramena. 

nité. Na Draždiaku je situácia 
jednoduchšia a bezpečnejšia. 
Dno je tam štrkovité aj rozví-
rený piesok sa rýchlejšie roz-
ptýli.“

Čistenie bolo rozdelené 
na štyri etapy a pozvané boli 
školy, ktoré to mali k jednot-
livým stanoviskám najbližšie. 
Napríklad žiačky zo ZŠ Ges-
sayova, pod dozorom učiteľky 
Márie Pilárikovej,  sa priznali, 
že si predpoludnie mimo ško-
ly užívali, ale podľa vlastných 
slov sa neulievali a čistili od 
smetí nielen brehy ramena, 
ale aj hladinu, kam dosiahli. 
Okrem školákov a seniorov 
sa zapojili aj dobrovoľníci, 
a to nielen obyvatelia Petržal-
ky. Oslovili sme trojicu mla-
dých žien, z ktorých iba jedna 
býva na našom sídlisku, zvyš-
né prišli z Ružinova a dokonca 
až z Vrakune. 

Jana z  Gessayovej: „Cho-
dím k Chorvátskemu rame-
nu behávať a už dávnejšie si 
všímam neporiadok okolo. 
Chcela som nejaké čistenie 
zorganizovať aj sama, preto 
keď som na facebooku vide-
la pozvánku, zavolala som aj 
kamarátky, vzali sme si voľno 
a prišli sme. Zamerali sme sa 

na ohorky, ktoré sú malé a len 
málokto ich zbiera. Začali sme 
pri Jungmanovej a mali  sme 
skončiť pri Kaufl ande, ale pre-
tože sme ešte nemali plné vre-
ce, pokračovali sme aj ďalej.“
Počas piatkového čistenia 
sa ručne vyzbieralo 60 vriec 
odpadu a ďalšie množstvo 
vylovili potápači, hasiči, vo-
dohospodári a pracovníci VPS 
z vody Chorvátskeho ramena 
zaplnený bol tak jeden veľko-
kapacitný kontajner.  Evido-
vaných „čističov“, teda tých, 
čo sa prihlásili na oddelení 
životného prostredia, bolo  91. 
Akcie tohto typu organizuje 
mestská časť Petržalka pravi-
delne niekoľkokrát v roku nie-
len v pracovných dňoch, ale 
aj cez víkendy. O tej najbližšej 
budeme obyvateľov včas infor-
movať prostredníctvom PN aj 
webstránky miestneho úradu 
www.petržalka.sk.  Ak oby-
vatelia majú záujem, môžu sa 
prihlásiť už teraz na oddelení 
životného prostredia alebo na 
tlačovom oddelení a budú za-
radení do databázy dobrovoľ-
níkov a informovaní vopred 
prostredníctvom mailu.

Michaela Dobríková
foto: Majo Podlesný, MÚ

 K O N TA K T / I N Z E R C I A
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Kalamita a jej následky

D O P R AVA

Štvorprúdovka

Akoby nestačilo, že sme 
prišli už o projekt TEN 

T – 17, keďže aj na náš „úkor“ 
si vo Viedni vybudovali novú 
hlavnú železničnú stanicu. 
Lebo - všetci Viedenčania ju 
chceli. Tí občianski aj politic-
kí. Ak boli spočiatku rozdielne 
názory, našli sa kompromisy.
V aktuálnej medializovanej 
kauze električky plus štvorprú-
dovky v Petržalke treba hľadať 
vinníka (nie iba všeobecnú 
a neadresnú komunálnu a poli-
tickú vinu) v totálnom zlyhaní 
komunikácie medzi mestom, 
samosprávou, úradom a ob-
čanmi. Akékoľvek dodatočné 
slovné omaľovačky či robe-
nie z núdze cnosť sú skôr na 
úsmev ako na vážnosť, pretože 
žiaduci občiansko-politický 
dialóg sa mal začať minimálne 
pred rokom. Som petržalským 
poslancom a na miestnom 
zastupiteľstve sme rébus - či 
električka áno, alebo nie - vy-
riešili. Väčšinovo sme odpo-
vedali - áno. Takže uverejnené 
mediálne bubliny, že petržalskí 
poslanci (všeobecne) sú klam-
stvom. 

Čo v Petržalke 
(ne)máme
Každá obec má hlavnú cestu, 
mesto námestie. Centrum. 

Len my nie. Takže, čo je potom 
Petržalka, ak nemá ani jedno, 
ani druhé? Len priestorom, na 
ktorom sú porozhadzované 
paneláky?
Ekologickí aktivisti sa odvo-
lávajú, že mnohí Petržalčania 
sú za zachovanie súčasnej 
prírody. Teda aj s kopcami, do 
zeme vtlčenými rúrami, nále-
tovou zeleňou, pokrútenými 
a vysychajúcimi stromami? 
Ale to nie je zeleň, akú by sme 
v tomto priestore potrebo-
vali. Že tu taká nie je, o tom 
by vedeli veľa hovoriť alergici 
s ich diagnózami. Napokon - 
ak to zostane takto, kto sa bude 
o takúto „zeleň“ starať? Teraz 
ju má v ,,merku“ mestská fi rma 
Metro. Takže sme pri súčas-
nom probléme, lebo na stole 
nie je otázka: štvorprúdovka 
alebo park. Otázka znie inak 
a nemá kompromisy: bulvár 
s električkou, alebo - nič. Park 
nám Brusel neponúka. Aspoň 
nie z operačného programu 
Doprava. A som si istý, že ho 
tam ani nik nevtlačí, nech by 
akokoľvek vypiskoval či vy-
krikoval. Lebo mestom navr-
hovaný bulvár popri hlavnej 
komunikácii mnohé z toho, čo 
sa žiada v súvislosti s parkom, 
spĺňa. Má cyklistické koridory, 
stromy a zeleň. A určite ne-

bude nikto proti, ak sa medzi 
zastávkami urobia podľa pro-
jektu kultivované miniparky 
aj s mobiliárom (lavičky, fon-
tánky, detské ihriská, výbehy 
pre psov). Súhlasím s tým, že 
mesto by malo urýchlene vypí-
sať architektonickú súťaž, ako 
by to malo vyzerať. Napokon, 
to nie je nič výnimočné, preto-
že sa s tým rátalo.

STN, keď najširšia je D 28,5 m, 
najrozšírenejšie sú u nás 
D 26,5 m. Miestne komuniká-
cie sú, samozrejme, užšie. Tak-
že, o čom potom hovoríme? 
Parametre navrhovanej štvor-
prúdovej mestskej komuniká-
cie sú: cesta max. (4x3 m), za-
trávnený stredný električkový 
pás (ako na Záhradníckej ulici), 
zelené trávniky medzi cestou a 

Štyridsať rokov hovoríme o Nosnom dopravnom systéme, 
stavebná uzávera naň blokuje na ploche 60 ha  akýkoľvek rozvoj 
Petržalky. Teraz, keď je možnosť jeho realizácie, a dokonca sú aj 
fi nancie z Bruselu, ozývajú sa hlasy, že nič nechceme. 

Ak sa nám aj na toto núkajú 
peniaze z eurofondov, treba 
ich využiť. Zajtra už nebudú. 
Naším horizontom by nemala 
byť súčasnosť a najbližších 5 
rokov, ale pridať k päťke ešte 
jednu nulu. Ako čas, ktorý ne-
žijeme len pre seba. 
Zbytočná je tiež obava, že 
štvorprúdovka poslúži ako 
tranzit do Jaroviec, Rusoviec, 
Čunova. Na to máme Dolno-
zemskú a Panónsku cestu. Na-
opak, štvorprúdovka odľahčí 
obslužné vnútrosídliskové ko-
munikácie ako sú Belinského, 
Ševčenkova, Lachova... Nik 
nemusí mať obavu s možnou 
hustotou a rýchlosťou premáv-
ky na navrhovanom bulvári. 
To možno riešiť organizáciou 
dopravy. Napr. znížená rých-
losť na 40 km/h, nastavenie 
signálnych plánov na križo-

Neobíďme ani ďalšiu námietku 
aktivistov, že štvorprúdovkou 
sa vytvorí bariéra medzi Petr-
žalčanmi. Ibaže už dnes je tu 
bariéra v podobe Chorvátske-
ho ramena a bez preplávania 
či prebrodenia môžeme prejsť 
len po moste, mostíkoch alebo 
tam, kde je rameno prerušené. 
Zaujímavé, že nikto sa z Petr-
žalčanov nesťažuje na takéto 
oddelenie, rozdelenie, rozpol-
tenie, preťatie a iné parcelo-
vanie jednej či druhej strany 
Petržalky a jedných či druhých 
Petržalčanov. 

Čo dráždi, ale odľahčí
Štyridsaťosem metrov široký 
„asfaltový kolos“ , akým má byť 
údajne štvorprúdovka, dráždi 
asi každého. Hovorí sa dokon-
ca o diaľnici. Ibaže paramet-
re diaľnice sú dané normou 

chodníkmi pre peších a cyklis-
tov. A k tomu novovysadených 
minimálne 2 500 stromov. Je 
tento „kolos“ naozaj taký zlý a 
len zabetónovaný? 
Dnes sú, a chvalabohu, hlavné 
dopravné tepny v Petržalke 
štvorpruhové (Furdekova, Ji-
ráskova, Pajštúnska, Mamate-
jova atď. ) a aj preto nepozná-
me nejaké dopravné zápchy. 
Opakujem ešte raz: vo vnútor-
nej Petržalke máme štvorpru-
hové cesty. Rozdeľujú Petržal-
čanov? (A sú bez zatrávnených 
pásov, bez cesty pre cyklistov.) 
Ešte keby tak kapacita mostov 
vyhovovala! Som presvedčený, 
že dvojprúdová komunikácia 
by bola obrovská chyba, ktorú 
by sme veľmi rýchlo pocítili. 
Štvorprúdovka by konečne 
vyriešila aj úzke hrdlá na Nám. 
hraničiarov a pri Technopole. 

vatkách na „červenú vlnu“, na 
každej križovatke však prefe-
rencia električky, samostatný 
bus pruh, pozdĺžne parkovanie 
(Petržalke chýba takmer 20-ti-
síc parkovacích miest) a iné...

Vecne, časovo 
a bez hystérie
 Štvorprúdovka vyvolala viac 
ako emócie, prepukla až v hys-
tériu. Ibaže nič nie je konečné, 
keďže projekt je iba v štádiu 
schvaľovania územného roz-
hodnutia. Nasledujú ďalšie 
podrobnejšie stupne projek-
tovej dokumentácie. Pozorne 
som si pozrel petičné hárky 
proti štvorprúdovke. Som rád, 
že sa vyjadrujú aj obyvatelia 
iných mestských častí ako lo-
kálpatrioti Bratislavy, dokážem 
pochopiť obyvateľov Malaciek 
alebo Senca, ktorí v Bratislave 

Som presvedčený, že dvojprúdová komunikácia by bola obrovská 
chyba. Štvorprúdovka by konečne vyriešila aj úzke hrdlá na 
Nám. hraničiarov a pri Technopole. A ak nám na to núkajú 
peniaze z eurofondov, treba ich využiť. Zajtra už nebudú. 
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Pre deti a s deťmi

Cesta ako symbol sporu a - dohody
Otvorenosť samosprávy znamená aj to, že nielen volení predstavite-
lia, ale aj zamestnanci úradu sú pod kontrolou, sú vystavení väčšej 
kritike zo strany verejnosti. Otvorenosť dáva tým, ktorí sa zaujímajú 
o veci verejné, možnosť vstupovať do prípravy, pripomienkovania 
rozhodujúcich dokumentov ich mesta. 

Tieto princípy viedli bý-
valého starostu Petržal-

ky Milana Ftáčnika k tomu, 
že od nástupu do primátor-
ského kresla zaviedol verejné 
prezentácie dôležitých mest-
ských aj privátnych investič-
ných projektov. Prezentácie 
tak prispievajú nielen k lepšej 
informovanosti odbornej, 
laickej verejnosti, ale dávajú 
možnosť ľuďom vyjadriť ná-
zor, pripomienkovať postup 
mesta či kritizovať zámery 
investora.  Aprílová prezen-
tácia II. etapy Nosného sys-
tému MHD ukázala, že orga-
nizácia verejných prezentácií 
má zmysel, a to minimálne z 
troch dôvodov.  

 
Prvý dôvod:  
Informovanosť

Ak chceme, aby sa Petr-
žalčan - Bratislavčan vedel 
rozhodnúť, mohol si urobiť 
názor na otázku trasovania 
električky do najväčšej mest-
skej časti slovenskej metro-
poly, tak musí mať čo najviac 
odborných, vecných infor-
mácií, nie demagogických, 
účelovo interpretovaných 
pocitov. Fakt,  že myšlienka 
vybudovať štvorprúdovú ces-
tu okolo električkovej trate 
na Jantárovej ceste je dlho-
dobo zakreslená v územnom 
pláne mesta, nikto netajil, 
ale zároveň ani verejne ne-
spochybnil. Realitou je tiež 
to, že žijeme v dobe, keď sa 
na mnohé otázky súvisiace 
s kvalitou života pozeráme 
ináč, ako ich vnímali ľudia v 
70. či 80. rokoch minulého 
storočia. Aj preto vedenie 
hlavného mesta, primátor, 
rozhodli ešte pred tým, ako 
boli vydané platné a záväzné 
dokumenty, ako sa spustila 
petícia proti štvorprúdovke, 
že pohľad na rozvoj jedného 
z najcennejších priestorov v 
Petržalke bude limitovať, de-
fi novať odborná, urbanistic-
ká štúdia. Len týmto krokom 

vieme dať odpoveď na mo-
derné ekologické výzvy, na 
potreby dopravy, existenciu 
oddychových zón, vzdušných 
verejných priestranstiev či 
kvalitu života. 

Druhý dôvod: Miesto 
pravdy

Ľudia majú nespochybni-
teľné právo prezentovať svoje 
názory a postoje bez toho, 
aby ich niekto za to diskrimi-
noval. Na druhej strane nikto 
nemôže vyhlasovať, že jedine 
jeho pohľad je správny a ne-
omylný. To je dôvod, prečo 
mesto aktívne komunikuje s 
Bratislavčanmi, prečo organi-
zuje verejné prezentácie. Na 
týchto akciách predstavujú 
postoje a projekty odborní-
ci aj laici, ktorí nie sú nikým 
nútení hovoriť to, čo si želá 
politik, úradník. Ak voláme 

po modernej verejnej sprá-
ve, tak tá musí stáť na kva-
lifi kovaných odborníkoch, 
ktorí pripravujú dokumenty 
profesionálne, nie politicky 
či investične ladené. Je preto 
prinajmenšom zvláštne, ak 
niekto žiada od primátora od-
volanie odborníka len preto, 
že prezentuje pohľad vychá-
dzajúci z platných dokumen-
tov, zohľadňuje jeho celoži-
votné skúsenosti, odbornosť. 
Je zvláštne, ak prezentácie 
odborníkov sú spochybňo-
vané bez argumentov, len na 
základe pocitov či zbožných 
želaní. Aprílová prezentácia 
Nosného systému dopravy 
v plnej nahote ukázala, že 
občianske aktivity môžu bez 
hanby zneužiť komunálni 
politici na predvádzanie sa 
a mudrovanie. Demokracia 
je o otvorenej súťaží, rieše-

niach, vzájomnom počúvaní 
sa, nie o diktáte jedinej, tej 
mojej pravdy. O princípe, ak 
nie je po mojom, tak potom 
je všetko  zlé, neprijateľné. 

    
Tretí dôvod: Kontrola

Verejné prezentácie vy-
tvárajú dôležitú väzbu me-
dzi volenými predstaviteľmi 
a  Bratislavčanmi, sú akýmsi 
barometrom nálad a zr-
kadlom pre úradníkov, aby 
si boli vedomí, že ich prácu 
kontrolujú nielen nadriadení, 
ale aj niekto iní. Prezentácie 
sú tiež o emóciách, aj preto 
piskot či aplauz by nemali 
však prekročiť mieru sluš-
nosti. Akcia, ktorú ohlásilo 
mesto pred dvoma mesiac-
mi, mala vytvoriť priestor na 
komunikáciu, prezentáciu 
názorov a tento cieľ splni-
la. Mesto o pripravovaných 
projektoch v Petržalke in-
formovalo pred rokom, na 
prezentáciách v Technopo-
le a už vtedy boli nastolené 
otázky trasovania električky, 
budovania cesty, rozšírenia 
zelených, oddychových zón 
v okolí Chorvátskeho ra-
mena. Verejná prezentácia 
v Primaciálnom paláci pre-
to určite nebola o tom, že 
niekto niekoho prichytil pri 
klamstve, zahmlievaní, ale o 
otázkach, ktorých význam 
pre budúci rozvoj centrálnej 
časti Petržalky si spoločne so 
samosprávou uvedomujú aj 
občania. A to je dobrý signál 
pre naše mesto.

Ľubomír Andrassy, 
riaditeľ kancelárie 

bratislavského primátora

pracujú a nie je im ľahostajné, 
ako vyzerá. Ale odporúčam 
respondentom petície z Barde-
jova či Banskej Bystrice, keďže 
podmienkou je trvalé bydlisko 
v Bratislave, aby svoje aktivity 
sústredili na svoj domov.
Ešte nie nevýznamná poznám-
ka: Mal som množstvo rozho-
vorov so susedmi. Najväčšími 
odporcami projektu, bez re-
levantných argumentov, boli 
psičkári. Vraj, kde budú vyvá-
dzať psov? Tí ani nič nechcú, 
ani len tú električku... Ale aj iné 
poučenie: V minulosti sa najmä 
z fi nančných dôvodov pristúpi-
lo k okliešteným riešeniam rôz-
nych investícií (napr. Most Apol-
lo bez tretieho dopravného pru-
hu pre trolejbus) a veľmi skoro 
sa zistilo, že to nebolo dobré 
rozhodnutie. Nemáme právo 
opakovať podobnú chybu.
Záver: Postoj, ako sa prezen-
tuje štvorprúdovka v médiách, 
môže výrazne ovplyvniť aj 
rozhodovanie o I. etape Nos-
ného dopravného systému 
Šafárikovo nám. - Bosákova, 
pretože táto stavba bez pokra-
čovania do Janíkovho dvora 
stráca opodstatnenie. Európa 
nemá nazvyš fi nancie, najmä 
v tomto krízovom čase, preto 
akýkoľvek náznak nesúhlasu 
má tendencie presunúť balík 
prostriedkov inde. Tam, kde 
chcú stavať, pomôcť, skvalitniť 
život obyvateľom. Je potrebné 
povýšiť celospoločenský záu-
jem nad lokálnymi záujmami. 
A dopravné projekty sú ce-
lospoločenskou záležitosťou. 
Keby to tak nebolo, nemali by 
sme dodnes železnice, diaľnice 
ani letiská. Ba ani parkoviská.

Čo sa už nezopakuje
Otvorme diskusiu na odbornej 
úrovni, uprednostnime fak-
ty pred emóciami, urýchlene 
nechajme vypracovať územný 
plán zóny a hľadajme spôsoby, 
ako sa čo dá, nie ako sa nedá. 
Štvorprúdovka nie je živelnou 
pohromou, ako ju chce hlasná 
menšina vnútiť mlčiacej väčši-
ne. Som totiž presvedčený, že 
je to posledná možnosť euro-
fi nancovania dopravy v Petr-
žalke. Potom už musíme len za 
svoje. A na to nemáme. 

Ing. Tomáš Fabor ,
poslanec Miestneho 

zastupiteľstva Petržalka,
predseda komisie územného 

plánu, výstavby a dopravy 
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Š P O R T O V Ý  S E R V I SPETRŽALSKÉ NOVINY

V klubovni šachového klu-
bu Slovan Bratislava si 

môžete zahrať niekoľko rekre-
ačných partií, vypočuť si pred-
nášku slávneho slovenského 
veľmajstra Ľubomíra Ftáčnika, 
či dokonca pozorovať napína-

turistika v horách, večer par-
tia šachu. Veríme, podobne 
ako starí Gréci, že zdravý duch 
a jasná myseľ môže prebývať 
len v zdravom tele.“

Prečo sa však petržalský klub 
angažuje v toľkých aktivitách? 

Možno si radi zahráte kráľovskú hru s rodinou, kamarátom alebo  
v internetovej herni. Pravdepodobne poznáte meno Garriho Kaspa-
rova či Karpova a Fischera. Asi však neviete, že len pár minút od 
vášho domu, sa v srdci Petržalky, v budove Základnej školy na 
Gessayovej 2 hrá najlepší šach na Slovensku.

Najlepší šach sa hrá v Petržalke

van Bratislava má 85 členov a 
každý rok dokáže postaviť se-
dem osemčlenných družstiev. 
Šach je veľmi nenáročný šport, 
nemusíte nakupovať drahý 
výstroj a čakať, kým sa uvoľ-
ní športovisko. Stačí vám ša-
chovnica, stolík, jasná myseľ a 
chuť bojovať. Niektoré tímy sú 
zložené zo žiakov základných 
škôl, iné z hráčov v dôchodko-
vom veku. A ďalšie ponúkajú 
pestrofarebný mix: za prvou 
šachovnicou sedí manažér v 
strednom veku, za druhou 
študent, za treťou dôchodca, 
za štvrtou žiačka strednej ško-
ly... Šachový zápas sa tak stáva 
miestom, kde sa stretávajú a 
navzájom sa ovplyvňujú rôz-
ne generácie. Pritom takýchto 
miest je dnes stále menej.

Šach je tiež jeden z najstar-
ších športov. Prvý zápas o titul 
majstra sveta sa odohral už v 
19. storočí a prvý slovenský 
šachový klub so sídlom v Bra-
tislave vznikol už v roku 1891.

Šachový klub Slovan Brati-
slava je pokračovateľom tejto 
tradície bratislavských klubov. 
Tento rok je to pol storočia, čo 
prvý raz triumfoval v česko-
slovenskej lige. Veríme, že má 
pred sebou ešte mnoho pek-
ných rokov v Petržalke, že vy-
chová ešte niekoľko šachových 
veľmajstrov a ešte dlho bude 
pomáhať mladým Petržalča-
nom rozvíjať kreativitu, pamäť, 
tímového ducha a odhodlanie 
hrať podľa pravidiel a fér.

Ján Markoš, 
šachový veľmajster

FC musí proti Novému Mestu  
naplno zabrať
Futbalisti FC Petržalka 1898 po dobrom jarnom úvode 
v ostatných štyroch kolách III. ligy KENO 10 skupina 
západ nevyhrali, ale naposledy v Prievoze, v malom 
bratislavskom derby s juniorkou Slovana, získali cen-
ný bod. O aktuálnej situácii v klube sme sa porozprá-
vali s trénerom alexandrom Zachariášom.

,,Výsledkovo sa nám prestalo 
dariť aj preto, lebo nás postihli 
zranenia a tresty niekoľkých 
hráčov. Vo Vrábľoch domáci 
urobili všetko pre víťazstvo nad 
nami, doma s Novými Zám-
kami sme mali na víťazstvo, 
škoda, že po našom vedúcom 
góle súper hneď vyrovnal. Po-
tom už bolo málo času urobiť 
niečo s výsledkom. V ďalšom 
zápase na svojej pôde sme na-
razili na kvalitné Levice. Dlho 
sme s nimi držali krok, no proti 
nim nám citeľne chýbal kapi-
tán Klenovský. Levice obidva 
góly strelili až v závere.“ 
Petržalka v súboji s mladými 
slovanistami podala dobrý vý-
kon a zaslúžene získala aspoň 
bod. „V týždni pred zápasom 
sme mali viaceré problémy. 
Proti Leviciam si Horváth roz-
trhol krížny väz a od futbalu 
je vyradený na niekoľko me-
siacov. Je to náš najlepší jarný 
strelec. Kontár chýbal pre karty, 
pre chorobu netrénovali Sokol 
a Kratochvíl. V súboji so Slova-

nom sa zranil aj Habaj. Týchto 
hráčov nahradili ešte mladší, 
nakoniec sme však proti dob-
rému súperovi obstáli. Muž-
stvo si zaslúži pochvalu za 
nasadenie, celoplošnú defen-
zívu a bojovnosť. Slovan bol 
silný hlavne po štandardných 
situáciách a z jednej nám dal 
aj gól.  Vyplývalo to však z jeho 
výškovej prevahy. Po vylúčení 
domáceho hráča sme striedali 
a vyplatilo sa nám riskovať, 
lebo sme zaslúžene vyrovnali,“ 
pokračuje A. Zachariáš. 
FC znova padol na zostupo-
vé miesto, takže v najbližšom 
domácom zápase v nedeľu 
4. mája o 10.30 h proti No-
vému Mestu musí už naplno 
bodovo zabrať. „V tomto kole 
aj niektorí naši bezprostrední  
konkurenti v boji o záchranu 
prehrali, takže tabuľka je po-
riadne natlačená. Nové Mesto 
má dobrú fazónu, možno si 
však bude až priveľmi veriť, 
pozrel som si jeho zápasy na 
videu aj naživo, máme ho 
teda dobre prečítané.  V tom-
to zápase si všetci v klube veľa 
sľubujeme od našich fanúši-
kov, verím, že nás budú vy-
trvalo povzbudzovať po celý 
zápas“ zakončil našu debatu  
A. Zachariáš.   

Milan Valko
foto: Miro Blusk

vé boje šachovej extraligy. Fa-
núšikovia Slovana Bratislava 
navyše obvykle neodchádzajú 
sklamaní. Extraligu SR hrá 12 
družstiev na ôsmich šachov-
niciach. Petržalský klub sa stal 
majstrom Slovenska od rozde-
lenia republiky už šesťkrát, a 
zvíťazil aj tento rok, za čo mu 
patrí právo účasti na Európ-
skom pohári, šachovej podobe 
ligy majstrov, aj keď to asi po 
finančnej stránke nezvládne. 
A niet sa čomu čudovať: za 
Slovan Bratislava hrá praktic-
ky kompletné reprezentačné 
družstvo Slovenska – veľmaj-
stri Ftáčnik, Markoš, Štohl a 
Michalík.

„Máme byť na čo pyšní,“ 
povedal po sezóne prezident 
Slovana  JUDr. Peter Petrán. 
„Podarilo sa nám nielen vy-
hrať extraligu, ale náš B-tím 
vyhral aj  prvú ligu. Ani ďalšie 
družstvá nedopadli zle. Na-
vyše organizujeme pravidelné 
prednášky pre mládež aj do-
spelých a celú sériu viacden-
ných turnajov, z ktorých naj-
známejší sa uskutočňuje každý 
september v Tatrách. Ideálna 
rodinná dovolenka: cez deň 

Načo toľko turnajov? Načo 
šachová knižnica obsahujúca 
viac ako 2 500 zväzkov? Ne-
bolo by lepšie  sústrediť všet-
ky sily na zlepšenie výkonov v 
jednotlivých tímoch?

„Ide nám hlavne o deti a 
mládež,“ vysvetľuje Ivan Pau-
lička, šachový tréner a autor 
knihy Prvé kroky na šachov-
nici. „Dnes mladí ľudia len 
ťažko odolávajú lákadlám 
počítačových hier a internetu. 
Keď chlapcovi so záľubou v 
počítačovej hre ponúknete ako 
alternatívu povedzme hokej, 
máte len malú šancu uspieť, 
pretože ide o veľmi rozdielne 
aktivity. Šach však môže byť 
veľmi vhodnou alternatívou 
k virtuálnemu svetu. Preto 
sa snažíme pomocou našich 
aktivít oslovovať aj  širokú ve-
rejnosť.“

Možno viete, že šach je vo 
svete bežne považovaný za 
šport. Pravdepodobne však 
neviete, že ide o jeden z naj-
populárnejších športov na 
Slovensku. Slovenský šachový 
zväz má asi 5-tisíc registro-
vaných členov a organizuje 
zložitý systém šiestich líg. Slo-

ŠK Slovan Bratislava je majstrom Slovenska

V šlágri 5. kola nadstavbovej časti futsalovej extraligy remizo-
vali hráči úradujúceho majstra Slov-maticu FOFO Bratislava 
sídliaceho v Petržalke na palubovke RCS Košice 4:4. V tabuľke 
je stav na čele vyrovnaný, Slov-matic ako aj jeho piatkový sú-
per, majú na konte zhodne 13 bodov, ale majster vedie vďaka 
lepšiemu skóre. Nadstavbová časť má 10 kôl, v päťčlennej 
skupine hrá každý s každým (1x doma, 1x vonku). Spolu odo-
hrajú mužstvá 8 zápasov, keďže pri nepárnom počte účastní-
kov má každý tím dvakrát voľno.                           (mv)

Remíza Slov-maticu v Košiciach



18 • 3. 5. 2013 PETRŽALSKÉ NOVINYI N Z E R C I A

DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM 

DOM KULTÚRY
LÚKY

Zmena programu vyhradená!

Partneri

Kultúrne zariadenia Petrzalky

MÁJ 2O13 Klub Za zrkadlom
Rovniankova 3  
tel.: 68 299 218, kzz@kzp.sk

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

VSTUPENKY

*   Vstupenky: predaj / predpredaj 
**  Vstupenky kiná: členovia FK /             
          nečlenovia

Vstupenky si zakúpite v pokladniach KZP 
alebo na ticketportal.sk
                                 

  Na podujatia označené týmto 
symbolom si zakúpite vstupenky aj v sieti 
ticketportal

POKLADNE

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

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

Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava 
tel.: 68 299 200, kzp@kzp.sk

Zriaďovateľom Kultúrnych zariadení Petržalky je
                            Mestská časť 
                            Bratislava-Petržalka

 

Dom kultúry Zrkadlový háj  
Rovniankova 3 
tel.: 68 299 217/219, dkzh@kzp.sk

Artkino Za zrkadlom
Rovniankova 3
tel.: 68 299 218, artkino@kzp.sk

Dom kultúry Lúky
Vígľašská 1 
tel.: 63 835 404/400, dkl@kzp.sk,
tel.: 62 311 242, slniecko@kzp.sk

CC 
CENTRUM

www.kzp.sk

PRIPRAVUJEME

8.06. | 9:30 | DK Lúky
SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA  AMATÉRSKYCH 
HUDOBNÝCH SKUPÍN 

Víťaz súťaže vystúpi v galaprograme Dní 
Petržalky (15.06.2013)
Prihlásiť sa môžete do 3.06. 2013
Bližšie informácie tel. č.: 63 835 404, 
mail: dkl@kzp.sk, prípadne osobne v DK Lúky

PRIPRAVUJEME

XVI. ročník 
DNI PETRŽALKY  13.05.-15.06. 2013

GALAPROGRAM 
15.06. | 10:00 – 23:00 | Dostihová dráha
V rámci programu sa uskutoční súťaž vo 
varení gulášu a tradičných slovenských špecialít  
„O Petržalskú varechu“ a súťaž  „O najkrajšieho 
petržalského orieška“. Viac info: www.kzp.sk

3.05. | 19:00 | 15/10/5 € *
LORD OF MAGIC
kúzelnícko-tanečná show
hosť: M. Leon - najmladší iluzionista na svete

5.05. | 16:00 | 3 €
VRŤ SA DIEVČA
krajská prehliadka detských folklórnych súborov

12.05. | 10:00 | 2 € 
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
O ZVEDAVOM DIEVČATKU
detské predstavenie v podaní Divadla na vešiaku

14.05. | 15:00 | 2,50 €
NESTARNÚCE MELÓDIE
tanečno zábavné popoludnie s hudobnou 
skupinou BLUE STARS

16.05. | 17:00 | 1 €
POP  HIT 2013
fi nále obvodnej súťaže v populárnej piesni

17.05. | 19:00 | 10 €                                      

MAJÁLES S  EKONÓMOM  
vystúpenie FS Ekonóm a jeho hostí:
Kubánkov sen, FS Technik, FS Gymnik, 
Rozkazovačky z  Očovej - sólisti: Ján Chabada-
Chovan, Pavel Holík, Ján Hrončiak a Ján Filkor.
Na záver programu pozývame všetkých na guláš, 
pagáče a čašu vína

23.05. | 19:00 | 3/5 € *
VEČER TANEČNÉHO UMENIA VŠMU 
program zostavený z bakalárskych prác 
študentov choreografi e a tanečnej interpretácie 
Katedry tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej 
fakulty VŠMU
hostia a umelci: SND, TS NS, SĽUKu, PUĽSu, HIP 
HOP FAKULTY a ďalší

24.05. | 19:00 | 10 €                                       
STRETNUTIE S POLENOM 
slávnostný program pri príležitosti 25. výročia 
založenia súboru

26.05. | 10:00 | 2 €
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
SOĽ NAD ZLATO 
fi lm SR, réžia: Martin Hollý, 85 min.

26.05. | 16:00 | 3 €
ČIAROVÝ KÓD VŠETKÝCH VEĽKOSTÍ
vystúpenie literárno-dramatického odboru 
ZUŠ Kowalského 6

31.05. | 19:00 | 10 €                                      

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
predstavujeme vám obec Telgárt
účinkujú: folklórna skupina TELGÁRT 
a ľudová hudba POKOŠOVCI
Na záver programu bude spoločenské posede-
nie pri ľudovej hudbe a občerstvení domácimi 
špecialitami.
Realizované s podporou Nadácie V. Bajana, Ministerstva kultúry SR 
a Bratislavského samosprávneho kraja

KLUBOVÁ ČINNOSŤ

9.05. | 10:00 | 1 €
MÁJOVÉ RADOVÁNKY
kreatívne podujatie pre deti MŠ

9.05. | 15:00 | 1 €     
SKÚS TO S NAMI – PATCHWORK
tvorivá dielňa

14.05. | 14:00 | 1 €
ROK NA DEDINE
ľudové zvyky pre žiakov ZŠ (možnosť využitia 
kultúrnych poukazov)

15.05. | 10:00 | 1 €
MÁJ, MÁJ vysoký ...
ľudové zvyky pre deti MŠ

22.05. | 10:00 | 1 €
ROZKVITNUTÁ JAR
tvorivá dielňa pre deti MŠ

25.05. | 10:00 | 15 €
ŠKOLA PASPARTOVANIA
denný kurz od 10:00 do 16:00
záujemcovia sa môžu prihlásiť do 17.05.2013 
a bližšie informovať na tel.č. 0907167259 

26.05. | 14:00 | 2 €
NOVODOBÉ STOLOVÉ HRY
voľné hranie stolových hier pre celú rodinu

30.05. | 15:00 | 1 €
SKÚS TO S NAMI - PATCHWORK
tvorivá dielňa

31.05. | 11:00 | 1 €
NAŠE RUKY
tvorivá dielňa pre mentálne postihnutú mládež
 

KLUB 
ZA ZRKADLOM
15.05. | 20:00 | 9/12 €*                               

ESBEN AND THE WITCH
koncert anglickej indierockovej formácie

30.05. | 20:00 | 15 €                                    

ZELENÁ POŠTA 
legendárny album v koncertnej podobe
Pavol Hammel, Marián Varga, Fedor Frešo, 
František Griglák, Martin Valihora, Peter Preložník

1.05. | 20:05 | 2/3 € **
HOLY MOTORS
r. L. Carax, Francúzsko / Nemecko, 2012, 115 
min.

6.05. | 20:05 | 2/3 € **
ANJELSKÝ PODIEL
r. K. Loach, V.B. / Francúzsko / Belgicko / Talian-
sko, 2012, 106 min.

8.05. | 20:05| 2/3 € **
SUPERCLÁSICO
r. O. Ch. Madsen, Dánsko, 2011, 99 min.

13.05. | 20:05 | 2/3 € **
JE TO IBA VIETOR
r. B. Fliegauf, Maďarsko / Nemecko / Francúzsko, 
2012, 87 min.

20.05. | 20:05 | 2/3 € **
DIRCH
r. M. P. Zandvliet, Dánsko, 2011, 109 min.

22.05.  | 20:15 | 2/3 € **
DIVOKÉ STVORENIA JUŽNÝCH KRAJÍN
r. B. Zeithlin, USA, 2012, 93 min.

27.05. | 20:05 | 2/3 € **
VERBO
r. E. Chapero-Jackson, Španielsko, 2011, 87 min.

29.05. | 20:05 | 2/3 € **
HON
r. T. Vinterberg, Dánsko, 2012, 111 min.

Nedele s:  Podoby lásky

5.05. | 20:05 | 2/3 € **
AŽ VYJDE MESIAC
r. W. Anderson, USA, 2012, 94 min. 

12.05.| 20:05| 2/3 € **
MEDVEDÍK
r. M. Matthiesen, Dánsko, 2012, 92 min. 

19.05. | 20:05 | 2/3 € **
KLIP
r. M. Miloš, Srbsko, 2012, 100 min.

26.05. | 20:05 | 2/3 € **
ĎALEKO OD NEJ
r. S. Polley, Kanada, 2006, 105 min.

3.05. | 19:00 | 6 €
MUSIC CLUB
La3no sessions (global music)
hostia: Samo Hošek, Tomáš Hafner, 
Janko Lehotský ml., Milo Suchomel, Medial 
Banana, Jamadan, Transglobal Refugees crew

4.05. | 10:00 | 2 €
FAN BURZA
hry, komiksy, knižky, anime, manga, karty, …

5.05. | 15:00 | 2,50 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
do tanca hrá skupina MEMORY DUO

10.05. | 19:00 | 3 €
MUSIC CLUB
PIDI Sex (garážový anti-folk)
Samčo Brat Dážďoviek (opekačkový pop-under-
ground)

11.,18.05. | 9:00 | 5 €
CHYSTÁŠ SA NA PRIJÍMAČKY? MÁVAŠ 
TRÉMU A SI NEISTÝ?     
cyklus workshopov určený uchádzačom o 
štúdium na vysokých školách. Kurzy lektorujú 
pedagógovia vysokých škôl. Info na www.kzp.sk

12.05. | 15:00 | 2,50 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
do tanca hrá skupina CHARLIES DUO

17.05. | 19:00 | 3 €
MUSIC CLUB
Pink Fluyd tribute (psychadelic rock)
Morphine tribute (psychadelic blues)

18.05. | 19:30 | 4 €                                        

NÁS 5 
divadlo DADABOJA, réžia: Dagmar Labáthová
repríza úspešnej veselohry inšpirovaná 
skutočnými udalosťami a zážitkami piatich žien

19.05. | 15:00 | 2,50 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ                                    
do tanca hrá skupina PROFILY

23.05. | 18:30 | 3 €                                        

BUBNOVAČKA ORCHESTRA
v spolupráci s OZ Zvuky cez ruky a Rytmikou
- Etnobubnovou školou

24.05. | 19:00 | 3 €
MUSIC CLUB
Story (rock-pop-blues-bossanova-reggae)
Iná Vlna (electro-funky-reggae-rock)

26.05. | 15:00  | 2,50 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
do tanca hrá skupina KARTÁGO TRIO  

 

30.05. | 19:00 | 1,50 €                                  

CESTOVATEĽSKÝ KLUB 
– MAROKO, moja láska
fotoprezentácia J. Rehorovskej spojená 
s prednáškou 

31.05. | 19:00 | 3 €
MUSIC CLUB
Ray - Ľuboš Babic (folk grunge)
+ hosť

DETSKÁ SCÉNA 
31.05. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKA O OSLÍKOVI
tanečný súbor Nezábudka
divadelno - tanečné predstavenie zamerané 
na čítanie s porozumením

VÝTVARNÝ  ATELIÉR 
utorky a štvrtky | 10:00 – 11:30 | 2 €
kreslíme a tvoríme s našimi deťmi

24.05.  | 18:00 | organizované
MOMENTUM MUSICUM
cyklus komorných koncertov 
Absolventský koncert Cirkevného konzervatória 
v Bratislave 

VÝSTAVY

2.,3.05. | výstavná sieň | vstup voľný 
MOJE ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA
autorská výstava klientov DSS Kampino

10. - 23.05. | výstavná sieň | vstup voľný 
JANKA HRÁDKOVÁ: ŽENY
autorská výstava amatérskej výtvarníčky 
a jej dvoch dcér  
vernisáž: 9.05. o 17:00

30.05. - 17.06. | výstavná sieň  | vstup voľný 
ODPAD AKO DAR 
umelecké využitie odpadových materiálov pre 
projekt Zelená škola
vystavujú : študenti Súkromnej strednej školy 
animovanej tvorby, z Vlasteneckého nám. č. 1,
v Bratislave-Petržalke  
vernisáž: 29.05. o 14:00
výstavné priestory sú otvorené: 
po – št  10:00 – 18:00, pia  10:00 – 16:00 

29.05. | 17:00 | vstup voľný
DANUBIUS BONSAI KLUB
pravidelné stretnutie členov    

PROGRAMY PRE DETI
2.,9.,16.,23.,30.05. | 15:30 | 2,50 €
KERAMKO
keramické dielničky pre deti od 5 do 7 rokov

6.,13.,20.,27.05. | 10:00 | 1,50 €
CVIČENIE MATIEK S DEŤMI
pohybová výchova pre deti do 3 rokov

7.,14.,21.,28.05. | 16:30 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
tvorivé dielne pre deti od 3 rokov

10.05. | 10:00 | 2 € (osoba)
MAMIMAJÁLES
súťaže, hry, tvorivé dielne pre najmenších 
a prekvapenie pre mamičky k ich sviatku 
program : vystúpenie detí z MŠ Ševčenkova, 
nahlasovanie vopred : 0917 711 090, 
0903 398 545

15.,22.,29.05. | 09:00, 10:30 | 1 € (osoba)
ČARBANIČKY     
kreslenie pre mamičky s deťmi

24.05. | 10:00 | 1 € (osoba)
MAMIČKÁREŇ
detská herňa spojená s tvorivými aktivitami pre 
mamičky 
téma : NÁVRATY K BATIKE 
techniky viazania a farbenia textilu

spoznávanie rôznych výtvarných techník hra-
vou formou

DETSKÁ HERŇA
každý pracovný deň | 9:30 – 11:30 | 1 €
pre rodičov s deťmi

KLUB SPOLOČENSKÝCH STOLOVÝCH  
HIER 
štvrtky | 2., 9., 16.,23., 30. | 14:00 – 17:00 | 1 €
voľné hranie pre deti a mládež

NEDELE PRE CELÚ RODINU
12., 26.05. | 14:00 – 18:00 | 2 €
Hráte sa radi ? Voľné hranie spoločenských 
stolových hier Osadníci z Katanu, Carcassone 
a mnohých ďalších. Ak neviete pravidlá, príďte 
do klubu, spolu sa ich naučíme!

24.05. | 19:00 | 10 €                                                
STRETNUTIE S POLENOM 
slávnostný program pri príležitosti 25. výročia 
založenia súboru

31.05. | 19:00 | 10 €                                               

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
predstavujeme vám obec Telgárt
účinkujú: folklórna skupina TELGÁRT 
a ľudová hudba POKOŠOVCI
Na záver programu bude spoločenské posede-
nie pri ľudovej hudbe a občerstvení domácimi 
špecialitami.
Realizované s podporou Nadácie V. Bajana, Ministerstva kultúry SR 
a Bratislavského samosprávneho kraja

18.05. | 19:30 | 4 €                                                 

NÁS 5 
divadlo DADABOJA, réžia: Dagmar Labáthová
repríza úspešnej veselohry inšpirovaná 
skutočnými udalosťami a zážitkami piatich žien

23.05. | 18:30 | 3 €                                                 

BUBNOVAČKA ORCHESTRA
v spolupráci s OZ Zvuky cez ruky a Rytmikou
- Etnobubnovou školou

30.05. | 19:00 | 1,50 €                                           

CESTOVATEĽSKÝ KLUB 
– MAROKO, moja láska
fotoprezentácia J. Rehorovskej spojená 
s prednáškou 

15.05. | 20:00 | 9/12 €*                                        

ESBEN AND THE WITCH
koncert anglickej indierockovej formácie

30.05. | 20:00 | 15 €                                             

ZELENÁ POŠTA 
legendárny album v koncertnej podobe
Pavol Hammel, Marián Varga, Fedor Frešo, 
František Griglák, Martin Valihora, Peter Preložník

Kultúrne zariadenia Petrzalky

máj 2o13

Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava 
tel.: 68 299 200, kzp@kzp.sk

Dom kultúry Zrkadlový háj  
Rovniankova 3 
tel.: 68 299 217/219, dkzh@kzp.sk

Klub Za zrkadlom
Rovniankova 3  
tel.: 68 299 218, kzz@kzp.sk

Artkino Za zrkadlom
Rovniankova 3
tel.: 68 299 218, artkino@kzp.sk

Dom kultúry Lúky
Vígľašská 1 
tel.: 63 835 404/400, dkl@kzp.sk,
tel.: 62 311 242, slniecko@kzp.sk

CC Centrum
Jiráskova 3 
tel.: 63 824 390, ccc@kzp.sk
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Poďte s nami do divadla
Valí sa to na nás. Hučí nám do uší. 
Zatemňuje zrak. Posúva hranicu až na 
úplné (Gorkého) dno. Čo z neho možno 
zazrieť, z čoho sa povzniesť?

Hrubosť, Vulgárnosť. Bukowski (v obna-
žených poviedkach) ňou chcel zatriasť, 
Brecht (v divadelných hrách) vysmiať sa.  
Teraz to máme úplne všade. Áno, hrubosť. 
Vulgárnosť. Štvrtú cenovú skupinu.  

Príhoda z bratislavského Au parku. Na 
verejných záchodoch zápcha. Ozýval sa iba 
hlas. ,,Kurva si, kurvisko jedno!“
A podobne v obmenách. Rad rástol, dve-
re na dvoch kabínkach sa neotvárali. Prišla 
upratovačka s vozíkom naloženým toalet-
ným papierom. Vyhodnotila situáciu a odiš-
la aj s nákladom. Potrebné slečny a panie  
v rade stískali nohy. Konečne zaznel špľa-
chot sťahovania vody. Z kabínok vyšli dve 
ženy. Staršia sa radu predstavila.
,,Ja mám padesát rokú, hentá mi konkuru-
je. Je mladá, namotáva chlapú, kurva jed-
na, kurvisko je to. Co já mám robit? A to je 
dcéra, verili by ste? To sa robí matke?“
Prekvapí to ešte niekoho? 

V Slovenskom národnom divadle hrajú 
Brechtovu Malomeštiakovu svadbu. Na ja-
visku sa vracia, močí, prdí, vykonáva veľká 
potreba, onanuje, súloží. Niektorí diváci po-
búrene odchádzajú, iní okázalo dávajú naja-
vo svoju spokojnosť, baví ich tá provokácia. 
Divadlo hnusu má takýto charakter. Nikoho 
nenechať ľahostajným. Čo však so životom, 
v ktorom sa hnus stáva normou? Postaviť 
proti nemu krásu. Príbeh. Myšlienku. 

Okrem kontroverznej, škandalóznej Ma-
lomeštiakovej svadby ponúka Slovenské 
národné divadlo Dostojevského Karama-
zovcov (premiéra 13. 4., réžia Roman Polák). 
Dúfam, že sa nestane raritou preto, že trvá 
štyri a pol hodiny.  

Starý Karamazov nie je postava šuštiaca 
papierom. Spokojne si za neho môžeme 
dosadiť všelijakých tých našich chlipných 
kolárov, ktorí znášajú svoje vajcia, kam sa im 
práve zapáči. Zbierajú ženy ako zrelé jaho-
dy a ani za mak ich nezaujíma, aké dielo po 
sebe zanechávajú. Karamazovovi synovia, 
poznášaní do rodiny od rôznych matiek, sú 
iba obrazom svojich predkov. Šíria, čo bolo 
do nich zasiate. Aj otcovraždu. Popierajú 
božie dielo, lebo ho nikdy nestihli precítiť: 
videli iba otcovu bujarú chlipnosť, poznali 
iba predstavu, že všetko, čo im prináša pô-
žitok, je dovolené. 

Tá pani z verejných záchodov iste nepôj-
de do divadla. Neuvidí ako v zrkadle svoju 
úbohosť. Bude odchovávaná hlúpymi rea-
lity šou a jej zrkadlom budú rovnako úbo-
hé stvorenia povýšené na idoly. No hranice 
vkusu by sme si nemali dať vnucovať. Živo-
číšnosť a pudy sa stali pre cynických mani-
pulátorov obchodným artiklom, na nízkosti 
sa vysoko zarába. Pozor na to, lebo dopad-
neme ako Karamazovci – v šialenstve.  

Gabriela Rothmayerová

Kto má rád  trojkombináciu tanec, spev a dobrá nálada, môže 
pravidelne chodiť na „čaje“ do Kultúrnych zariadení Petržalky.   

Aj nedeľa môže byť veselá

Ružinova, na Vajnorskú 
a možno aj inde. Neza-

interesovaný divák či diváč-
ka by ani neverili vlastným 
očiam i ušiam, ako brati-
slavskí seniori a seniorky 
krúžia po parkete celé ne-
deľné popoludnie. Najviac 
ma oslovila neformálna 
atmosféra, priateľské tváre  
a tvorivosť.

Ja osobne som sa tam 
ocitla ako bývalá členka 
EVA bandu s tým, že napí-
šem o nich článok do lokál-
nych novín. EVA band - čis-
to ženská kapela, hrala totiž 
v toto príjemné popoludnie 
do tanca a na počúvanie  
v Dome kultúry na Lúkach 
v Petržalke. Repertoár mali 
veľmi pestrý, z každého rož-
ka troška. Aj evergreeny, aj 
folklór, aj country, aj latino. 
Rozjarené tanečnice a ta-
nečníci si veselo pospevo-
vali a v prestávkach aj oce-
ňovali kapelu, že ako fajn, 
že si môžu okrem tanca aj 
spievať a padli aj také chvály, 
že kapela „schová do vrecka“ 
hocijakú mužskú skupinu. 
Kapelníčka Eva Hanzelyová 

spievala a hrala na gitare, 
Ivetka Máleková spev a hrala 
na klávesy, Janka Bojtošová 
hrala na akordeóne a Mag-
da Zbořilová spev, vihuela 
(mexická gitara) a perkusie. 
Kapelníčka Eva Hanzelyová 
zároveň vtipne moderovala 
a komentovala dianie. 

Vrátim sa ešte k histórii 
vzniku dámskej hudobnej 
skupiny EVA band. Vznikli 
sme v roku 2006. Po začia-
točných peripetiách a neis-
totách sme vystupovali naj-
prv na rodinných oslavách, 
„opekačkách“ v prírode,  
v špeciálnych zariadeniach 
pre deti a mládež, vernisá-
žach a neskôr aj na uzavre-
tých večierkoch a dokonca 
aj v televíznej relácii Elixír 
- pre seniorov na STV. Po 
čase sa vďaka vytrvalosti 
kapelníčky a projektu Jeseň 
života podarilo získať aj ur-
čitú finančnú podporu na 
zakúpenie aparatúry, bez 
ktorej by kapela nemohla v 
podstate existovať.

To už začali prichádzať 
pravidelnejšie pozvánky na 
popoludňajšie „čaje“, pose-
denia pre seniorov - jubi-
lantov Petržalky a pod. EVA 
band si pomaly získava svoj 
fan klub a teší sa priazni  
a rastúcej popularite.

Magdaléna Papánková 

  
 

Konečná, vystupovať (zatiaľ iba pred kamerou)!
Neostalo im 
nič, len holý 
život, tvrdí reži-
sér Palo Korec.  
A pritom nasní-
mal ich rozma-
nité osudy vo 

filmovej skratke na konečnej, 
fakt na konečnej (no po vša-
kovakej životnej púti, ktorú 
len načrtávajú). Teraz už môžu 
buď vystúpiť v jeho diele (čo 
už urobili), alebo aj zo svojej 
role človeka... Obyvatelia Do-
mova sociálnej starostlivosti 
v Stupave, o ktorom sa verej-
nosť väčšinou domnieva, že 
ide „len“ o starobinec.
Pod názvom Exponáty alebo 
príbehy z kaštieľa do našich 
kín prichádza vďaka Aso- 
ciácii slovenských filmových 

  Kino novinky

klubov dokumentárny film, 
ktorý v stredu 10. apríla 2013 
získal (najstaršie slovenské fil-
mové) ocenenie Igric v rámci  
24. ročníka výročných ná-
rodných tvorivých cien Slo-
venského filmového zväzu, 
Únie slovenských televíznych 
tvorcov a Literárneho fondu 
za audiovizuálnu tvorbu roku 
2012 v kategórii filmovej a 
televíznej dokumentárnej 
tvorby.

Snímka 71 minút zaujíma-
vo približuje životné peripetie, 
respektíve posledné roky nie-
koľkých ľudí (priam felliniov-
ských typov), ktorí sa z rôznych 
dôvodov ocitli v stupavskom 
kaštieli v spoločnosti „odvrh-
nutých“ či podvedených se-
niorov bez vlastného domo-

va alebo fyzicky a mentálne 
postihnutých, ale aj v kruhu 
bývalých kriminálnikov a prí-
živníkov. Každý individuálne 
a pomerne otvorene hovorí 
zhruba o tom, prečo sa sem 
dostal, ako vyzerá jeho bežný 
deň, čo mu behá v mysli a po 
čom / po kom ešte túži, ak 
túži. No nevyzerá to ako oby-
čajná anketa.

Režisér, scenárista a autor 
námetu (spolu s Jozefom Ku-
lačíkom) Paľo Korec s kamera-
manom Jánom Melišom zdy-
namizovali všetky výpovede 
aj strihom Michala Kondrlu a 
tiež s výrazne „výpovednou“ 
hudbou Ľubice Malachovskej 
Čekovskej. Film o. i. podporili 
Ministerstvo kultúry SR a Au-
diovizuálny fond. Nepatrí me-

dzi tie druhy, ktoré zámerne 
„brutálne“ snímajú „masky“, 
ale realita sama osebe – nie-
kedy dokonca aj s nadľah-
čeným pohľadom – napriek 
tomu značne zasahuje do 
emócií filmového diváka.

Filoména Fagopyrumová
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Vašej dcére odporúčam exces 
budúceho manželského partne-
ra nebrať na ľahkú váhu a spolu s 
ním čo najskôr navštíviť špeciali-
zovaných odborníkov, v prvom 
rade v predmanželskej poradni. 
Treba mať na pamäti, že pre jej 
deti je vždy lepšie vyrastať v rodi-
ne bez otca, ako v stresovej atmo-
sfére dysfunkčnej rodiny.

Predmanželskú zmluvu part-
nerov, ktorí chcú uzavrieť manžel-
stvo a sú rozhodnutí upraviť svoje 
budúce majetkové vzťahy, v zmys-

le aktuálneho právneho poriadku 
nie je možné spísať. V súčasnosti 
majú manželia za trvania manžel-
stva možnosť dohodou vykonať 
niektoré modifikácie rozsahu 
poprípade obsahu BSM – zmeny 
sa môžu týkať len budúcich vecí. 
Pokiaľ ide o vydedenie manžela - 
zo zákona dedia v prvej dedičskej 
skupine manželský partner a po-
ručiteľove deti bez ohľadu na to, 
či na narodili v manželstve alebo 
mimo neho, všetci rovnakým die-
lom. Toto dedenie prichádza do 

Problémy už pred manželstvom     
  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

úvahy vtedy, ak poručiteľ zomrie 
bez zanechania závetu, ak zriadený 
závet je neplatný, alebo keď ním 
povolaný dedič z rôznych dôvodov 
dedičstvo nenadobudne. Keby sa 
vaša dcéra za partnera vydala, de-
dili by zo zákona manžel, narodené 
dieťa (dedičskú spôsobilosť má aj 
nastiturus - plod v tele matky) a syn 
z prvého manželstva. Ak by však 
vydatá nebola, partner nemá zo zá-
kona dedičskú spôsobilosť. V prípa-
de spísania závetu, poručiteľ v ňom 
ustanoví dedičov, určí ich podiely 

alebo veci a práva, ktoré majú na-
dobudnúť. Závet, ako prejav vôle 
poručiteľa, musí byť zostavený tak, 
aby nevznikli žiadne pochybnosti 
o tom, komu chcel poručiteľ svoj 
majetok odkázať. Môže ho od-
kázať komukoľvek, ale nesmie v 
ňom vynechať svojich potomkov, 
ktorí sú zo zákona neopomenu-
teľnými dedičmi. Podotýkam, že 
manželský partner medzi neo-
pomenuteľných dedičov nepatrí, 
čo znamená, že na rozdiel od detí 
nemá nárok na zákonný podiel. 

Hovory na všedný deň
Okienko o nevyliečených problémoch 

zázrak v ženskom tele vám splní 
nesplniteľné a prezradí neprezra-
diteľné, stačí len v správnej chvíli 
a na správnom mieste vyložiť eurá 
na správny stôl. V čase internetu 
nie je problém vstúpiť do rodiny 
s podvodnou ponukou, na ktorú 
neraz naletia aj takí, ktorí si myslia, 
že ich múdrosť je v danej oblasti 
nepriestrelná. Samostatnou kapi-
tolou sú rôzni podomoví predajco-
via. V súčasnosti ponúkajú služby 
jedného z operátorov televíznych 
a internetových služieb. V snahe 
získať provízie z každej uzatvorenej 
zmluvy zavádzajú najmä starších 
ľudí nepravdivými tvrdeniami. Zá-
kazník v konečnom dôsledku neu-
šetrí, ale naopak prichádza o penia-
ze, nakoľko musí uhradiť finančnú 
sankciu za porušenie zmluvy u 
aktuálneho operátora. 

Lov na hlupákov má podobu aj 
nebankových spasiteľov, ponúka-
júcich záchrannú slamku topiacim 
sa zúfalcom, ktorá ich bez milosti 
stiahne až ku dnu. Aj človek v tiesni 
by si však mal domyslieť dôsled-
ky pôžičky za nevýhodný úrok  
a poznať reálne možnosti svojho 
splácania ako aj riziká neplnenia 

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

nie sú možné. 

záväzku. Úžernícke podnikanie sa 
snaží spacifikovať naša spomalená 
štátna mašinéria, ktorá sa konečne 
rozhýbala a pripravuje v tejto zá-
ležitosti zákonné opatrenia. Azda 
nebude musieť hasiť ťažkosti, 
ako v prípade smutne známych 
nebankových subjektov, ktoré na 
vysoké úroky nalákali tisícky naiv-
ných. Priam hyenizmom zaváňajú 
predvádzacie akcie, na ktoré tiež-
podnikatelia pozývajú manželské 
páry v dôchodcovskom veku. Pod 
sľubmi podarúnkov, lukulských 
hodov či zájazdov využívajú ich 
dôverčivosť, ktorú dokážu zneužiť 
vo svoj prospech. Rozpracovaná 
štruktúra manipulácie dovedie 
dôverčivého návštevníka takejto 
akcie až k podpisu nevýhodnej 
zmluvy, ktorej výsledkom je zís-
kanie niekoľkonásobne predraže-
ného a nekvalitného tovaru. Aj v 
tomto prípade zohráva svoje sna-
ha získať niečo zadarmo v zmysle 
pozvánok na konkrétne mená, 
ktoré vraj pri takmer dokonalom 
systéme ochrany osobných úda-
jov, bohvie odkiaľ a za čo podvod-
níci získavajú. 

Pomôže jasnovidka? 

Píšem Vám za svoju dcéru, ktorá sa dostala do problémov. Tri roky po rozvode zostala so synom sama. Asi 
pred rokom sa zoznámila s rozvedeným mužom, ktorý je slušný a pracovitý, má dokonca dve zamestnania. 
Pred časom sa rozhodli pre spoločný život, ale všetko sa zrazu ukazuje akosi ináč, lebo dcéra zistila, že asi 
sedem rokov dozadu bol tento muž na protialkoholickom liečení. Partner sa jej priznal po tom, čo tri dni bol 
v kuse pod vplyvom alkoholu, pričom ju aj urážal. Po vytriezvení si nič nepamätal a sľúbil, že už sa to v živote 
nestane. Dcéra sa však obáva, že sa to bude opakovať aj v manželstve, do ktorého sa chystajú vstúpiť. Okrem 
tohto prípadu doteraz žili spolu veľmi dobre. Problém je aj v tom, že spolu čakajú dieťa. Obáva sa o svoj ma-
jetok, má rodinný dom so záhradou. Chcela by som vedieť, kto spisuje predmanželskú zmluvu, kto by dedil  
v prípade, že by sa jej niečo stalo pri pôrode a či je možné v prípade potreby vydediť manžela. 

 Matka (gmail.com) 

Aktuálnu rubriku na tému susedského spolunažívania si vyžiadali sami čitate-
lia.  Aktuálny je však aj problém množstva denných i dlhodobých nedostatkov  
v spoločnosti - lajdáctvo, zjavné i skryté podvody, stupňujúca sa arogancia po-
litickej moci, korupcia a mamonárstvo, infantilné spory najvyšších predstavite-
ľov... Všetci to poznáme a - mlčíme. Cieľom rubriky, striedajúcej sa s riadkami  
o panelákových strastiach Pod jednou strechou, je obhovoriť pálčivé problémy, 
s ktorými sa občan tohto štátu stretáva a ktoré znižujú kvalitu jeho života. Radi 
privítame aj vaše príspevky, o námety určite núdza nebude.      
                      

Keďže manžela nemožno vyde-
diť (môže sa stať nespôsobilým 
dediť, ak sa dopustil úmyselného 
trestného činu proti poručiteľovi, 
jeho deťom alebo rodičom ale-
bo zavrhnutiahodného konania 
proti poručiteľovej poslednej 
vôli) bude najjednoduchšie spí-
sať závet a uviesť dedičov celého 
nehnuteľného a hnuteľného ma-
jetku. Nakoľko ide o problematiku 
širšieho rozsahu, odporúčam v 
tejto veci požiadať o pomoc pla-
tené právne služby. 

Poznáme to – na záver zvyčajne 
býva veta: za túto cenu sa ne-
bude tovar predávať v žiadnom 
obchode, dodávame najviac dva 
kusy, súpravy... Ale pozor! Predajca 
je dobrák od kosti, miluje blížne-
ho svojho viac ako seba samého, 
a tak mení svoje rozhodnutie  
a pridáva magnetizujúcu vetu: ak 
si objednáte tovar do jednej hodi-
ny, dňa, týždňa, môžete si zakúpiť 
až päť kusov, súprav... Je pravda, 
že v reklame absentuje oznam 
odkedy začína plynúť lehota, to 
je však zanedbateľná drobnôstka, 
ktorá nás nemusí trápiť. Podstatné 

limit, za rovnakú cenu dostanete 
hneď dva rovnaké kusy. Aj s po-
trebnými funkčnými doplnkami. 
No nekúpte to!        

Dá sa predať nepredajné? Urči-
te, šikovný obchodník majúci svoj 
pult na hrane zákona, predá všet-
ko. Stačí, keď na vašu adresu príde 
Výherný doklad, v ktorom stojí, že 
ste práve vyhrali jednu z cien – od 
televízora až po kozmický výlet. 
Vyhrali ste, no je tu háčik – musíte 
si za tučnú sumu objednať knihy 
či iný tovar a potom ste už v žre-
bovaní a to, ako vieme, záleží od 
vrtkavého šťastia. Jasnovidecký 

je, že si môžeme lacno kúpiť viac 
identických kusov, čím získame 
množstvo náhradných súčiastok 
a predajcu nemusíme obťažo-
vať zárukami, zvyčajne na menej 
kvalitné a menej predajné tovary. 
Obchodníci si neodpustia výreč-
nosť ani v reklame druhu – ak si 
objednáte výrobok ihneď, v cene 
máte aj to a ono, čo v preklade 
znamená, že k vybranému výrob-
ku dostanete aj náležitosti, ktoré 
sú jeho prirodzenou súčasťou, 
teda bez nich by výrobok nebol 
funkčný. Niekedy je ponuka ešte 
ústretovejšia – ak stihnete časový 

Poľovačky na hlupákov
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V letných a v dovolenkových 
mesiacoch zvyšuje svoje 
aktivity aj mestská polícia. 
Cyklohliadky budú častejšie 
aj na prírodných kúpaliskách, 
na hrádzi a na miestach pre 
motorizované hliadky menej 
prístupné.

Ilustračné foto: 
Archív MsP Bratislava 

Pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

K R I M I

Za väzenskými mrežami 
prežil množstvo rokov, 

nikdy to však nebolo za násil-
ný trestný čin. Ako vidieť, nie 
zbytočne sa vraví, že zlosť, 
afekt, hnev či strach dokážu 
zakaliť rozum, čo neraz vedie 
ku skratovému konaniu.  

Vyučený strojný zámoč-
ník sa v živote veľa nenarobil. 
Svojej práci v mladosti nehol-
doval a neskôr zasa roboty 
nebolo. A keby aj, lepšie ako 
lopotiť na kapitalistického 
zdierača robotníckej triedy, 
bolo vysedávať po krčmách a 
dolu hrdlom prelievať chľast. 
Takže, čo si navyberáš, no 
nie? Na zdravie krásny svet, 
bolo obľúbené slovné spo-
jenie, ktoré často bľabotajúc 
uplatňoval, aj keď pohľad 
na neho dokázal človeku 
svet dokonale zhnusiť. Nie-
koľkonásobná účasť v súd- 
nych sieňach menej vyčač-
kaných, ako je tá televízna,  
bola dozvukom jeho aktivít 
na poli zlodejčiny, či už išlo 
o chaty, obchody v hlavnom 
meste, v jeho satelitných ob-
ciach alebo o batožinu ces-
tujúcich vo vlaku. Krátko po 
tom, ako mu vypršal posled-
ný trest a peniažky ušetrené 
za mrežami sa rozplynuli, 
vhupol so svojimi podnika-
teľskými aktivitami do sta-

rých koľají. Mesto vylúčil na 
prvé zamyslenie, predsa sú v 
ňom väčší fiškusi, samé ka-
mery, alarmy, elektronika a 
iné svinstvá, znemožňujúce 
rozvíjať vlastné danosti. Do 
krčmy bez love nemôžem, 
zamyslel sa a nasmeroval si 
to do božieho stánku v rod-
nej obci. Bolo by omylom 
myslieť si, že Karol po ab-
solvovaní výkonu trestu od-
ňatia slobody podľahol čaru 
štátnej prevýchovy a vstúpil 
si do svedomia. Cieľ bol prí-
zemnejší – v svätostánku 
prijať dar boží v podobe mi-
lodarov veriacich. V teplom 
dni príjemný kostolný chlad 
vyvoláva zlé spomienky na 
predchádzajúce pôsobisko, 
čo mu však nebráni realizo-
vať svoje predsavzatie. Seke-
ra v jeho rukách sa mení na 
univerzálny kľuč, otvárajúci 
tajomstvá ukryté v obyčajnej 
kostolnej kasičke.  

Ticho prerušujú kroky, 
to vchádza staršia žena po-
prosiť všemohúceho o mi-
losrdenstvo, pomodliť sa za 
vyzdravenie chorej vnučky. 
Otče náš, ktorý si na nebe- 
siach... Počula ma? Určite 
ma zbadala. A keď ma videla, 
tak ma aj poznala. Čo teraz, 
späť do basy ani bohovi, tam 
ma nikto už nedostane!... 

Je pravda, a potvrdia to odborníci z príslušných vedných odborov, 
že značná časť trestných činov sa pácha vo zvláštnom stave vedo-
mia. A o tom je aj dnešný prípad Karola (46), rodáka z obce pri 
hlavnom meste.    

... a neuveď sa do pokušenia  

V Bratislavskom kraji za prvé tri mesiace roku 2013 zaznamenali policajné štatistiky tri prípady trest-
ného činu Vražda (SR 13), trestne stíhaná nebola žiadna osoba (objasnenosť Bratislava 0 %. Tak vra-
ví § 145 Trestného zákona v súvislosti s vraždou: Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím 
slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej 
sadzby - odňatie slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trest odňatia slobody na do-
životie  – je čin spáchaný na dvoch osobách, závažnejším spôsobom konania, nebezpečné zoskupe-
nie, osobitný motív, úmysel získať majetkový prospech, krízová situácia a iné).

posväť sa meno tvoje ... buď 
vôľa tvoja ... Musí tu zostať, 
ja odídem slobodne a na 
slobode aj zostanem! Tiché 
kroky smerujú ku kľačia-
cej žene, sklonená hlava sa 
opiera o zopnuté ruky, pery 
v duchu šeptajú slová pros-
by. Blížiaca smrť sa v kos-
tolnom chlade potí, nie tam 
sa nevrátim, utvrdzuje sa v 
rozhodnutí, radšej... odpusť 
nám naše viny... Sekera sa 
dvíha nad rokmi postriebre-
nou hlavou myšlienkami 
ponorenou do modlitby, v 
hlave muža panuje emocio-
nálna ničota. ... neuveď nás 
do pokušenia ...  Dopad! Ná-
raz kovu na odolnú a pred-
sa takú mäkkú ľudskú kosť, 
žena zomiera pre sedem eur 
a osemdesiattri centov, je-
den použitý lístok od MHD 
a gombík z akejsi košele. 
Zomiera pre zachovanie 
bezmennosti zlodeja. 

Vrah za sebou priviera 
dvere vidieckeho svätyne. 
Zostáva za ním tíšina taká 
príznačná pre kostoly a taká 
príznačná pre mŕtvych. 
Sedem eur, to je zopár pol-
decákov, to je cena človeka 
z pohľadu zabijaka, ktorý 
podľa vlastnej výpovede ni-
kdy neublížil ani muche. ... 
ale zbav nás zlého. Amen.

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

 
Popis osoby: nedodaný
Na menovaného vydal Okresný súd 
Trenčín príkaz na zatknutie pre 
trestný čin nedovolenej výroby 
omamných a psychotropných lá-
tok, jedov alebo prekurzorov, ich dr- 
žania alebo obchodovania s nimi. 
 
 
 

  

Popis osoby: nedodaný 
Na menovaného vydal Okresný 
súd Partizánske príkaz na zatknu-
tie pre zločin znásilnenia v súbehu 
s prečinom nebezpečného vyhrá-
žania a v súbehu s prečinom ublí-
ženia na zdraví. 
 
 

 
 
Popis osoby: je 192 cm vysoký, 
štíhlej postavy. 
Menovaný je nezvestný od ja- 
nuára 2013, keď ho videli v Bra-
tislave na Kramároch. Naposledy 
mal na sebe oblečené  modré 
rifle a hnedú koženú bundu. Ide  
o osobu, ktorá sa v minulosti 
liečila na psychiatrii.

Pavol 
Valuch
(57) 
z Bratislavy

Valentín
Brejčák
(40)
z Bratislavy

Peter
Rajczy 
(37)
z Košíc

Drogy v našich domoch
Pri domovej prehliadke na Topoľ-
čianskej ulici policajti zaistili štyri 
dávky pervitínu v kryštalickej for-
me, 400 ml dvojzložkovej tekutiny 
s obsahom metamfetamínu, päť 
jednorazových dávok marihuany 
a laboratórium na výrobu omam-
ných a psychotropných látok 
spolu s prekurzormi. Obvinený Ja-
roslav L. (36) vyrábal pervitín v ku-
chyni jednoizbového bytu jeden 
až dvakrát v týždni, za výdatnej 
pomoci jeho družky, obvinenej 
Denisy Ch. (33), ktorá mu chodila 
nakupovať potrebné lieky a látky. 
Drogy následne odpredával ko-
nečným konzumentom alebo ich 
dával družke na aplikáciu priamo 
v byte, časť z nich aplikoval sám, 
alebo s inými konzumentmi drog. 
Výrobou, prechovávaním a distri-
búciou pervitínu sa zaoberal pri-
bližne jeden rok. Skončil za mreža-
mi, družka je stíhaná na slobode. 

Domová prehliadka v bytovom 
dome na Úderníckej ulici vyniesla 
na svetlo sveta bielu kryštalickú 
látku o celkovej hmotnosti 2664 
mg obsahujúcu účinnú látku me-
tamfetamín v množstve zodpo-
vedajúcej minimálne 38 obvykle 
jednorazovým dávkam drogy. Poli-
cajný vyšetrovateľ obvinil Henricha 
H. (41) a Luciu T. (24) z Bratislavy z 
trestného činu nedovolenej výro-
by omamných a psychotropných 
látok, jedov alebo prekurzorov, ich 
držania a obchodovania s nimi. 
Drogu predávali minimálne od 
októbra minulého roka v priemere 
desiatim zákazníkom denne.

Gangster v banke
Pobočku banky na Panónskej uli-
ci navštívil muž v čiernej mikine a 
pod hrozbou zbrane si vyžiadal 
peniaze. Zamestnankyňa mu v 
obave o svoj život a zdravie vy-
dala finančnú hotovosť vo výške 
približne 3000 eur, čo vagabunda 
potešilo a stratil sa do neznáma.

Odhalený lúpežník
Policajný vyšetrovateľ obvinil Jána 
Š. (18) z Bratislavy z trestného činu 
lúpeže. Mladý muž mal začiatkom 
apríla 2013 pred jedným z vcho-
dov do bytového domu prepad-
núť ženu (52) a obrať ju o koženú 
kabelku s obsahom jej osobných 
vecí. Žena utrpela povrchové zra-
nenia, ktoré si nevyžiadali práce-
neschopnosť. 

 Polícia upozorňuje Z policajného bloku
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 Megahviezda

I N Z E R C I A

Viac na: www.bellastudio.sk
Švabinského 13, 851 01 Bratislava
tel.: 0903 70 50 10

Ponúkame Vám
Zdravie • manuálne masáže • infrasauna
• lymfodrenáž • oxygenoterapia• rehabilitačné cvičenia • metaboli balance • masážne jadeitové postele

Chudnutie • vacuactiv • roletic • vibračná plošina                                                                                      

Ošetrenie pleti a tela • aquaabrázia • mikrodermabrázia • kyslíková kozmetika • solárium • LED kolagénový tunel 

Pohybové aktivity • joga • zumba • salsa • pilates

Ponúkame VámPonúkame Vám

BELLA štúdio
Sme novootvorené štúdio 
zdravia a krásy len pre ženy.


Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás 

pozýva na tieto výlety:
  18. 5. Budapešť: Szechényiho kúpele, Vidámpark, ZOO  doprava 20 €
 26. 5. „Jízda králů“ Vlčnov = moravská veselica   doprava 13 €
    1. 6. Viedeň: Schönbrunn + technické múzeum   doprava 16 € 
 8. - 9. 6. Krakov + Wieliczka  doprava + ubytovanie + sprievodca 75 €
   15. 6. Hrad a zámok Buchlovice + Archeoskanzen Modrá  doprava 13 €  
 22. 6.  Kúpanie v Bük (Maďarsko) – 32 bazénov  doprava 15 €
29-30. 6. Praha + Karlštejn             doprava, ubytovanie a sprievodca 75 €

nástup do autobusu na železničnej stanici a na Patrónke v Bratislave

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

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

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

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

82x130_inzerat_hokej.indd   1 24.4.13   16:18

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

Ponúkame čalúnennie 

a opravu rôzneho typu nábytku 

• čalúnennie kresiel, sedacích súprav, stoličiek, 

   gauča, dverí...
• autočalúnennie
• čalúnennie do barov, reštaurácií, hotelov...

• výber poťahov a dekoračných látok

• oprava starého alebo starožitného nábytku

 ODVOZ AJ DOVOZ ZDARMA

  www.benjo-benjo.sk

e-mail: nabytokbenjo@gmail.com

tel: 0902 361 670 

ČALÚNNICTVO 

BENJO

Naša realitná kancelária 
Vám zabezpečí optimálny va-
riant a kompletný servis, ktorý 

pri tom potrebujete.

Hľadáme 1,2 alebo 3-izbové 
byty v Petržalke.

Volajte: 
0905 830 083

CHCETE PREDAŤ, KÚPIŤ 
ALEBO  PRENAJAŤ 

NEHNUTEĽNOSŤ?
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Reprezentanti klubu nás ne-
dávno reprezentovali na pre-

stížnom medzinárodnom turnaji 
Super ENPI cup v srbskej Suboti-
ci. Stretlo sa tam 1 645 súťažiach 
z 12 krajín Európy. Okrem našich 
tradične skvelých pretekárov klu-
bu v kata Adama Musila, Lucie 
Liptákovej, Martina Kolčáka, Si-
mony Kolčákovej, Michaela Šulku 
a Branislava Tomašoviča a skvelú 
formu vykazujúceho zápasníka 
Norberta Gyürősiho sa na súťaž-
nom poli zúčastnili aj nováčikovia 
Petra Pitoňáková, Matúš Pitoňák, 
Marek Stránsky, Max Lelkes a Alex 
Špacír. Všetci títo Petržalčania sa 
prišli „pobiť“ o medaily a repre-
zentovať našu mestskú časť v 32 
rôznych kategóriách pod krídlami 
spoločného tímu SLOVAKIA. Ich 
nadšenie sa prejavilo už na parko-

visku, kde plní elánu nastupovali 
do pristaveného mikrobusu. Na-
priek dlhej ceste všetci nabrali 
sily na záverečný večerný tré-
ning. V rozhodujúci súťažný deň 
sa po raňajkách všetci presunuli 
do športovej haly Dudova Suma, 
ktorá  ohromila svojou veľkosťou. 

V hľadisku zaviali slovenské zá-
stavy a transparenty a náš fan 
klub sa stal „meeting point“ aj pre 
všetkých ostatných divákov. Dlhý 
súťažný deň sa mohol začať. 

Naši súťažiaci v kata sa naj-
skôr predstavili v súťaži druž-
stiev, kde okamžite vo svojich 

Zlatá žatva mladých 
petržalských karatistov v Srbsku
V Petržalke máme výbornú športovú ,,tlupu“ - Karate klub Seiken 
Bratislava. Veľkým aj malým cvičencom bojové pohyby športu 
pôvodom z Japonska učarili a zlákal ich klub karatistov na najväčšom 
slovenskom sídlisku. 

Š P O R T

Ponuka zúčastniť sa na súťaži bola 
pre všetky základné školy, nie všet-
ky ju však využili. Pre školské admi-
nistratívne dôvody sa nemohli na 
súťaži zúčastniť vlaňajší víťaz ZŠ 
Černyševského a ZŠ Turnianská.  
Z obidvoch škôl Petržalku pekne 
reprezentujú na rôznych súťažiach 
Mária Vojteková (ZŠ Černyševské-
ho), Perla Bergerová, Sára Zalu-
belová a Renáta Staňová (ZŠ Tur-
nianska), ktoré už v tomto roku na 
majstrovstvách Slovenska obsadili  
1. miesto.  
Na turnaji sa zúčastnili chlap-
ci a dievčatá 3. – 5. ročníka ZŠ. 
Podmienka bola, aby každé 
družstvo malo v zostave aspoň 
dve dievčatá. Pasovačku znovu 
zorganizoval krúžok zápasenia 
petržalského CVČ Gessayova 6, 
Mgr. Miroslava Šútorová, bývalý 
zápasník československý repre-
zentant Milan Macho a jeho asis-

tent Štefan Salaj, obaja občania 
Petržalky. Keďže pasovačka má 
špecifické pravidlá zápasenia, 
pri organizovaní pomáhali aj 
študent FTVŠ Daniel Lešanič zo 
Slávie Snina, ďalej rozhodca SZZ 
Stanislav Marček zo ZK Dunaj-
plavba Bratislava.

Víťazi jednotlivých hmotnost-
ných kategórií získali medailu 
a diplom: 25 kg /0/neobsade-
ná/; 28 kg/3/1. Rusnák Roman 
ZŠ Gessayova; 31 kg/7/ 1. Eljezy 
Natanel ZŠ Tupolevova; 34 kg/ 
6/ 1. Bezák Tomáš ZŠ Tupole-
vova; 38 kg/8/ 1. Ziman Marek 
ZŠ Gessayova; 42 kg/1/1. Ma-
dariová Veronika ZŠ Lachova; 
46 kg/2/ 1. Jankuj Vladimír 
ZŠ Nobelovo nám;  50 kg/4/ 1. 
Oparty Roman ZŠ Tupolevova; 
nad 50kg/5/ 1. Záhradník Lu-
káš  ZŠ Gessayova. 

Skúste Pasovačku!

kategóriách brali všetky medaily, 
ktoré sa zobrať dali. Úspešnú bi-
lanciu družstiev pretekári nasle-
dovali aj v súťažiach jednotliv-
cov, kde pred medzinárodnými 
rozhodcami vyhrali nielen nad 
zahraničnými súpermi, ale aj 
nad slovenskou konkurenciou a 
v kata získali množstvo medailí.

Simona Kolčákova (13 ro-
kov) pricestovala domov s 5 
zlatými medailami, čím sa stala 
najúspešnejšou účastníčkou „zá-
jazdu“. Martin Kolčák (14) získal 
4 zlaté a 1 bronzovú medailu, 
Adam Musil (12), Branislav To-
mašovič (12) a Petra Pitoňáková 
(12) získali 3 zlaté a 1 striebornú 
medailu, Michael Šulka (12) zís-
kal 3 zlaté a 1 bronzovú medailu, 
Lucia Liptáková (15) získala 2 
zlaté a 2 bronzové medaily, Ma-
rek Stránsky (10) získal 2 zlaté a 1 
striebornú medailu, Max Lelkes 
(9 rokov) a Alex Špacír (9 rokov) 
získali po 2 strieborné medaily. 
Norbert Gyürősi (18), ktorý sa 
predstavil ako jediný zástupca 
našej výpravy aj v športovom zá-
pase (kumite), získal v obrovskej 
konkurencii tradičných balkán-
skych, slovenských a ostatných 
bojovníkov 1 bronzovú medailu. 
Najmladším členom výpravy bol 

7-ročný Matúš Pitoňák, ktorý 
si vybojoval úžasné 2 zlaté a 2 
strieborné medaily, hoci sa kara-
te venuje iba dva roky.

Celkovo teda Petržalčania 
ulovili v srbskom rybníku 17 
zlatých, 7 strieborných a 5 
bronzových medailí. Navyše 
tím SLOVAKIA, ktorého boli 
súčasťou, bol vyhlásený za 
najúspešnejšieho účastníka 
turnaja.

Obrovskému úspechu však 
predchádzajú nekonečné tré-
ningy, odhodlanie, chuť niečo 
v živote dokázať a práca zanie-
tených trénerov. Svoj voľný čas 
týmto pretekárom, ale aj všetkým 
ostaným deťom, juniorom a do-
spelým na tréningoch klubu KK 
Seiken Bratislava venujú tréneri 
Erika Letková (3. Dan), Rastislav 
Kolčák (1. Kyu) a Michal Letko 
(1. Kyu) v priestoroch telocvične 
ZŠ Gessayova 2, za čo im patrí 
obrovská vďaka. Samozrejme, 
že všetky výsledky a očakávané, 
a niekedy aj neočakávané uda-
losti je možné si pozrieť na na-
šej vždy aktuálnej internetovej 
stránke www.seiken.sk, ktorú 
nám závidia všetky karate kluby 
na Slovensku.

Peter Šulka (PSU)

Medaily víťazom odovzdával 
obyvateľ Petržalky Andrej Fa-
šánek bývalý úspešný zápasník, 
medailista z juniorských ME z r. 
1999 v Rige (2. miesto) a účast-
ník OH v Sydney v r. 2000. Zápa-
siť tiež začínal v Petržalke v prí-
pravke u trénera Milan Macha.

Z taktického hľadiska sa naj-

lepšie zorientovala víťazná ZŠ 
Gessayova, ktorá z vlaňajšieho 
družstva postavila až 5 preteká-

a ich výstupy vykazujú, že se-
davý spôsob života detí posúva 
hranice rôznych pohybových, 
srdcovo-cievnych chorôb, ako 
aj obezity od detského veku.  
V dnešnej dobe už aj deti čas-
to pociťujú stres, ale pohybové 
aktivity rôzneho druhu sú tou 
najlepšou kompenzáciou ich 
psychickému zaťaženiu. 
Športovým tréningom si deti 
zabezpečia všestranný teles-
ný rozvoj. Naučia sa správnym 
technickým činnostiam pri roz-
víjaní základných pohybových 
schopnostiach ako rýchlosť, sila, 
výbušnosť, obratnosť, pohybo-
vá koordinácia a pod. Vhodným 
pôsobením trénera si deti vy-
tvoria trvalý záujem o športova-
nie, či už aktívne súťažne alebo 
rekreačné. Milí rodičia, to všetko 
vie ponúknuť krúžok zápasenia 
deťom. Rodičia, učitelia podpor-
te deti a umožnite im dosiahnuť 
v športovej činnosti úspech. Zá-
verom ďakujeme nemenované-
mu sponzorovi za finančnú po-
moc pri zabezpečení medailí.

Milan Macho

Po úšpešnej vlaňajšej premiére sa uskutočnil v Petržalke 2. ročník 
Pasovačky žiakov a žiačok petržalských ZŠ. Jej účelom je zapojiť 
do športovej činnosti školskú mládež v našich ZŠ v Petržalke

V súťaži škôl diplom a medailu získali:

1. ZŠ Gessayova 43 bodov (ved. Malíčková Eleonóra)
 2. ZŠ Tupolevova 37 (ved. Mackovichová Silvia)
 3. ZŠ Lachova 32 (ved. Rychtárechová Jana)
 4. ZŠ Nobelovo nám. 29 (ved. Paholík Dušan)

rov, ktorí sa v zápase na žinenke 
vedeli lepšie a rýchlejšie zorien-
tovať. Súťažilo sa v jednotliv-
coch. Za umiestnenie pretekára 
v hmotnostnej kategórii  získal 
kolektív družstva: za 1. miesto 
7 bodov; 2. miesto 5 bodov;  
3. miesto 4 body; 4. miesto   3 bo- 
dy; 5. miesto 2 body; 6. miesto 
1 bod. Zaujímavosťou bolo, 
že štartovali aj dievčatá spolu  
s chlapcami. Dievčatá teraz ne-
vyhrali svoju príslušnú hmot-
nostnú kategóriu, ale predviedli 
vyrovnané boje s chlapcami až 
do posledných sekúnd stret-
nutia. Organizátori veria, že aj 
touto uvedenou športovou ak-
tivitou prispejú k tomu, že šport 

vytrhne mládež z nečinnosti  
a získa si srdcia ďalších mladých 
ľudí. Veď najnovšie prieskumy  

Víťazné družstvo ZŠ Gessayova
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Vodné filtre Nerezové fľaše www.kvalitavody.sk

Dôstojná prehra 
Hončovej
Slovenská kvali� kantka, dvad-
saťročná Michaela Hončová, 
neuspela pri svojej premiére v 
hlavnej singlovej súťaži na jed-
nom z podujatí pod hlavičkou 
Tenisovej asociácie žien. V zá-
pase 1. kola dvojhry na turnaji 
WTA International Grand Prix 
SAR La Princesse Lalla Meryem 
v marockom Marrákeši prehra-
la s favorizovanou 25-ročnou 
Španielkou Silviou Solerovou-
Espinosovou, 64. v renkingu, za 
105 minút dôstojne 6:7 (4), 2:6. 
,,Bola som unavená. Trošku ma 
zaskočilo, že mi nedali day o� , 
ale snažila som sa na to nemys-
lieť. Proti súperke, akou je Sole-
rová, to nie je jednoduché. S ňou 
si každú loptu si musím vydrieť. 
V prvom sete bol každý gem cez 
zhodu, väčšinou som si body 
urobila sama. Škoda gemu 
pri 5:5, keď som podávala, ten 
som mala vyhrať. Tajbrejk som 
hrala aktívne, ale urobila som 
viac chýb ako winnerov. Druhý 
set sa tiež ťahal až do stavu 2:3, 
keď som prehrala ďalší gem z 
výhody, čo ma zlomilo. Ona to, 
samozrejme, využila a dobre 
zahrala,“ povedala Petržalčan-
ka Michaela Hončová.    (mv)

Aj tu som Petržalčan

Minulú sobotu, pripravi-
la spoločnosť Aupark 

Shopping Center podujatie 
Zabicyklujte si s Petrom Sa-
ganom. Verejnosti ponúkli 
množstvo atrakcií vrátane 
jazdy po Petržalke s 23-roč-
ným fenoménom cyklistiky. 
Pelotón dlhý 13 kilometrov 
sa konal pod záštitou starostu 
Vladimíra Bajana a bol jednou 
z mála príležitostí, keď si mohli 
Slováci užiť Peťovu prítom-
nosť. Mladý Žilinčan momen-
tálne jazdí s talianskymi farba-

mi a v cudzine trávi viac ako 300 
dní v roku. Do Petržalky prišiel so 
svojím priateľom a manažérom 
Giovannim Lombardim.

„Super, bola to pohoda. Jazda 
bola organizovaná aj pre malé 
deti, takže to bolo skôr rekreač-
né tempo,“ zhodnotil Peťo, ktorý 
ročne odjazdí zhruba 30-tisíc 
kilometrov. „Bol som veľmi rád, 
pretože som vpredu so mnou vi-
del mladé výrazné talenty, ktoré 
by ma raz mohli nahradiť.“ 

Sagan ocenil aj organizáciu 
podujatia, ktorým sa chcel poďa-
kovať predovšetkým fanúšikom. 
Medzi nich určite patrí dvanásť-
ročný Jakub, ktorý sa spoločnej 
jazdy nevedel dočkať: „Peter je 
vynikajúci, sledujeme ho už od 
Tour de France, bol by som veľmi 
rád, ak by sa mi s ním podarilo 
vyfotografovať. Je to najväčšia 
slovenská hviezda.“ Otec, ktorý 
drukoval tiež, s úsmevom dodal, 
že odkedy sa doma nadchli pre 
cyklistiku, darí sa „synátorov jed-
noduchšie odlepiť od televízora, 
či počítača“.

(ld)

Pri osobnom odbere 
na Jasovskej 10  

zľava -10 %
Nočný rozvoz 

Pizze a Fokacca
 

v rámci celej BA 
od 18:00 do 03:00

0940 735 737
www.pizzavnozzi.sk

Sagan pod oknami Petržalčanov
Ulicami najväčšieho bratislavského sídliska presvišťal miláčik 
cyklistiky Peter Sagan. Majiteľa zeleného trička Tour de France 
sprevádzali stovky priaznivcov.

Iba s nami zažiješ, čo je to
GURMÁNSKY PÔŽITOK

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

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

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

Iba s nami zažiješ, čo je to
GURMÁNSKY PÔŽITOK

Utorok - Sobota: 10.00 - 22.30 hod.

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

GURMÁNSKY PÔŽITOK


