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Vrátili sme sa do  šes-
ťdesiatych rokov!

Dvojtýždenník • Zadarmo

PETRŽALSKÉ NOVINY

Krízový štáb mestskej časti počas 
záplav pravidelne monitoroval 

situáciu a priebežne informoval oby-
vateľov prostredníctvom médií aj na 
webovej stránke mestskej časti Bra-

tislava-Petržalka. Obyvateľov riziko-
vých ulíc – Kočánkova, Klokočova a 
Májová – poučili pracovníci mestskej 
časti Bratislava-Petržalka v spolu-
práci s políciou o postupe v prípade 

evakuácie. Situácia na území Petržalky 
bola celý čas pod kontrolou aj napriek 
tomu, že mnoho obyvateľov Bratislavy 
nerešpektovalo pokyny a odporúčania 
petržalskej samosprávy a záchranných 
zložiek. Práve pre nezodpovednosť 
ľudí musela byť uzatvorená Viedenská 
cesta a hrádza. „Napriek tomu, že stále 
pretrváva mimoriadna situácia, ktorá 
bola vyhlásená v Bratislave v súvislosti 
s povodňami, situácia je stabilizovaná 
a naďalej ju monitorujeme. Našťastie 
neprišlo k ujme na zdraví ani na živo-
toch obyvateľov. Petržalka už začala 
s likvidáciou následkov na zaplave-
ných územiach. Ďakujem všetkým 
záchranným zložkám, dobrovoľným 
hasičom, členom krízového štábu a, 
samozrejme, obyvateľom Petržalky za 
zvládnutie tejto náročnej situácie,“ po-
vedal v súvislosti s udalosťami uplynu-
lého týždňa starosta Vladimír Bajan. 

Pod vodou sa ocitli Tyršovo nábrežie, Lido, lodenica a lužné lesy až po ochrannú hrád-
zu. Najviac zasiahnuté boli takzvané inundačné pásma, čiže plochy na to určené.  

dala zabrať Petržalke aj Petržalčanom 

foto PN

Hlasujte 
za Petržalku!
Petržalka prihlásila do druhého roč-
níka programu SPPoločne projekt 
obnovy ihriska a parčíka na Zniev-
skej ulici. Hlasovať zaň môžete na 
www.sppolocne.sk a projekty 
s najväčším počtom hlasov dostanú 
na projekt peniaze. Obce ako Bátoro-
vé Kosihy alebo Dolné Dubové majú 
dnes pri svojich projektoch viac ako 
2-tisíc hlasov, viac ako Petržalka. Ne-
váhajte teda a hlasujte za Petržalku!

Aj tu som Petržalčan

strana 2

Poďte s nami na dostihy!
V poradí deviaty dostihový 
deň na petržalskej dráhe sa 
bude konať v sobotu 22. júna. 
Hlavným bodom programu 
bude 20. ročník Zlatého 
bičíka s kvalitným obsadením 
koní a jazdcov. Sprievodný 
program dostihov je venova-
ný deťom. Sú pre ne pripra-
vené ukážky práce policajnej 
kynológie, hudobné vystúpe-
nie žiakov ZUŠ J. Albrechta, 
maľovanie detských tváričiek 
či kúzelnícko-balónová show 
s odmenením najšikovnejšie-
ho detského kúzelníka + slad-
ká odmena pre všetky deti.

Pokračovanie na 5. strane 
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Mestská časť Petržalka prihlásila projekt obnovy 
ihriska a parčíka na Znievskej ulici do druhého 
ročníka programu SPPoločne, ktorý vyhlásila 
Nadácia SPP. Petržalka v prvom kroku uspela, 
pretože Nadácia SPP obnovu ihriska a parčíka 
vyhodnotila ako projekt kvalitný, zaujímavý  
a zaradila ho do verejného online hlasovania. 

Dni Petržalky sú  
v plnom prúde
Štyridsiate  výročie 
položenia základného 
kameňa výstavby sídlis-
ka Petržalka si obyvatelia 
pripomenuli výstavou 
fotografií a iných doku-
mentárnych materiálov, 
ktoré zachytávajú prí-
pravu a proces výstavby 
najväčšieho sídliska v 
strednej Európe. Výstava 
v Dome kultúry Zrkadlo-
vý háj na Rovniankovej 
ulici v Petržalke potrvá 
do konca septembra 
(viac na stranách 12 – 13).

Najväčší petržalský festival 
sa začal v polovici mája a 
vyvrcholí v sobotu 15. jú- 
na, galaprogramom Dní 
Petržalky. Šestnásty ročník 
odštartoval Olympijský fes-
tival nádejí, na ktorom, ako 
napovedá samotný názov 
podujatia, bojovali nádeje 
z petržalských základných 
škôl v atletike, vybíjanej, v 
plávaní či cyklistike. Špor-
tový prívlastok mali aj pe-
tržalské turnaje vo futbale, 
tenise a aj Detská športová 
olympiáda. Podujatie plné 
radosti, úsmevov a šťastia 
zažili naši najmenší počas 
Dňa detí na akcii Na pa-
lube jednorožca. Päť týž-
dňový program, ktorý bol 
doposiaľ zameraný skôr na 
športové a zážitkové akti-
vity, pokračoval charitatív-
nou časťou – tradičným 
podujatím – Petržalskou 
kvapkou krvi. Autorom tej-
to myšlienky je petržalský 
starosta a dlhoročný darca 
Vladimír Bajan. V júnovom 
programe Dní Petržalky 
nebude chýbať ani tradič-
né oceňovanie osobností 
z Petržalky. Cenu udeľuje 
starosta už od roku 1997, 
k tomuto podujatiu sa v 
roku 2006 pridalo oceňo-
vanie mladých úspešných 
Petržalčanov s názvom Ju-
nior osobnosť Petržalky. 

Ďalšie podrobnosti a in-
formácie o programe Dní 
Petržalky zverejňuje mest-
ská časť na svojom webe 
petrzalka.sk/dni-petrzalky. 

(tod)

Druhým krokom je hla-
sovanie verejnosti, ten 

majú v rukách obyvatelia, 
ktorí môžu prispieť ku krajšej 
a zelenšej Petržalke. Stačí, ak 
zahlasujú za petržalský pro-
jekt, urobiť tak môžu do 23. jú- 
na prostredníctvom webovej 
stránky www.petrzalka.sk, kde 
nájdu odkaz na hlasovanie ale-
bo prostredníctvom priamej 
linky na stránke Nadácie SPP 

http://www.sppolocne.sk/
sk/prihlasene-projekty/de-
tail-projektu/486?1=1&regi-
on=2&order=p_name. 

Vlani obyvatelia hlasovali 
tiež, žiaľ, chýbalo 100 hlasov, 
aby bola Petržalka úspešná. 
Samospráva verí, že tento rok 
sa to jej obyvateľom podarí a že 
na obnovu ihriska získa grant 
vo výške osemtisíc eur.

(tod)

Úspech závisí od počtu hlasujúcich!

Mestská časť Petržalka 
vstúpila do súťaže s 

projektmi Reťaz skúseností – 
most generácií a Aj ľudia bez 
domova žijú medzi nami. 
Prvý projekt je inovatívnym 
projektom v spolupráci s 
Nadáciou Orange spájajú-
cim dve generácie – senio-
rov a deti – prostredníctvom 
zážitkových aktivít a poduja-
tí. Druhý je projekt pomoci 
a poradenstva pre bezdo-
movcov na území Petržalky, 
ktorý zahŕňa aj intenzívnu 
prácu s nimi a pravidelný 
monitoring. Petržalská sa-
mospráva tiež zriadila so-
ciálnu výdajňu, ktorá má za 
úlohu zmierniť ťažkú sociál-
nu situáciu obyvateľom Petr-
žalky a pomôcť im tak zlepšiť 
si životnú úroveň. Keďže na 
území Petržalky žije viac ako 
110-tisíc obyvateľov, z čoho 
približne 10 % sú seniori, zria- 
ďuje samospráva šesť den-
ných centier pre aktívnych 
dôchodcov, v ktorých už 
druhý rok postupne rekon-

štruuje a modernizuje. Tri 
centrá sa už môžu pochváliť 
bezbariérovým prístupom – 
na Medveďovej, Osuského a 
Gercenovej. Medzi každo-
ročné priority mestskej časti 
patria aj úpravy chodníkov a 
priechodov pre chodcov na 
bezbariérové.    

Prestížnu súťaž organi-
zuje od roku 2004 Združe-
nie miest a obcí Slovenska 
a prihlásiť sa do nej môžu 
mestá, obce aj mestské časti. 
Kultúrno-spoločenský prog- 

ram a vyhodnotenie súťaže 
9. ročníka sa uskutočnilo v 
predvečer 24. snemu Zdru-
ženia miest a obcí Slovenska. 
Starosta Petržalky Vladimír 
Bajan prizval na pódium aj 
vedúcu odboru sociálnych 
vecí Alenu Halčákovú, kto-
rej podľa jeho slov patrí naj-
väčšia zásluha, že sa mestská 
časť spomedzi 118 prihlá-
sených ocitla medzi piatimi 
finalistami.

(tod)
foto: archív

Oskar bez bariér a Petržalka v prvej päťke 
Oskar bez bariér je ocenenie pre mestá a obce, 
ktoré venujú zvýšenú pozornosť pomoci zdra-
votne postihnutým a sociálne znevýhodneným 
a ktoré sa zameriavajú na rozvoj životných 
podmienok týchto občanov a umožňujú im 
plnú integráciu do bežného života.  

Projekt  
Dobrá duša 2013
Vyhlasujeme druhý ročník 
projektu „Dobrá duša“. Cieľom 
projektu je vyhľadať aktív-
nych seniorov, ktorí poskytu-
jú druhým seniorom pomoc 
pri každodenných aktivitách, 
snažia sa ich zabaviť alebo im 
vyplniť voľný čas. Od 1. mája 
2013 je už možné prihlasovať 
sa do dobrovoľníckych pro-
jektov podľa tých istých krité-
rií ako v roku minulom, teda: 
dobrovoľník musí vykonávať 
svoju prácu dlhodobo (aspoň 
tri mesiace). Sám má byť v 
seniorskom veku 60 rokov 
a viac, pričom jeho pomoc 
sa orientuje na pomoc iným 
seniorom najmä v domovoch 
sociálnych služieb. Porota 
zložená z odborníkov, ktorí 
sa venujú dobrovoľníctvu a 
práci so seniormi nakoniec 
vytypuje užší výber finalistov, 
z ktorých sa vyberú najlepší 
dobrovoľníci roka. Rovnako 
sa do súťaže môžu zapojiť aj 
inštitúcie, ktoré môžu prihlásiť 
svoje dobrovoľnícke projekty, 
ktorými sa snažia zlepšiť pod-
mienky pre svojich klientov. 
Celoslovenské výsledky sa 
budú vyhlasovať na jar roku 
2014. Viac na www.dobra-
dusa.sk

(red)
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VOLÁ VÁS MIESTO 
       PRE KRÁSNY ŽIVOT

www.slnecnice.sk

2. ETAPA 
UŽ V PREDAJI

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v Slnečniciach vám ukáže, 
aký krásny môže byť život plný pohody. Príďte si pozrieť 
showroom a zabavte sa s celou rodinou.

STO 
NY ŽIVOT

ečniciach vám ukáže, 

BYTYuž od 47 000 €
LETNÉ UVÁDZACIE CENY

13. – 15. júna
10.00 – 19.00 hod.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
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Inzercia

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

 GLAZÚROVANIE VANÍ  
Tel.: 0905 983 602

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

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

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

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

 OPRAVA SPOTREBIČOV - 
Rýchlo. Tel.: 0903 212 227

 OPRAVA CHLADNIČIEK - 
Tel.: 0905 616 431

 MAĽBY - Tel.: 0915 462 513

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

Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)

Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h

v sobotu: od 8.00 - 13.00 h

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

  KADERNÍCTVO

Objednávky Katka:
 tel.: 0905 156 765

 NECHTOVÝ DESIGN

Klasická manikúra  12 €
Zdobenie ZDARMA

  PEDIKÚRA

Základná pedikúra 11 €

  KOZMETIKA

N O V I N K A !
3D mihalnice 50 €

Depilácia celých nôh 14 €

Svadobné líčenie
 od 15 do 18 €

  KONTAKTY

Kaderníctvo
Katka: 0905 156765
Janka: 0903 191885

Pedikúra 
Objednávky PO - PI
Jana: 0903 191 885

Nechtový design 
Katarína: 0905 421 813

Kozmetika
Ľubka: 0907 556 758

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

I N Z E R C I A / S P O L O Č N O S Ť

Mobilná transfúzna jednotka, ktorá odbery 
zabezpečovala, zostala zaskočená účasťou 

a dokonca si museli dať priviezť ďalšie odberové 
vrecká. Personál sa postaral o príjemnú atmosféru 
pri odberoch a zamestnanci miestneho úradu o 
chutné pohostenie a nevyhnutné tekutiny. Ne-
chýbali ani tradičné oškvarkové pagáče, ktoré pri-
pravujú v školskej kuchyni a niektorí darcovia zo 
žartu poznamenali, že sem chodia len kvôli nim. 
„Ďakujem všetkým darcom krvi, ktorí robia pre 
spoločnosť neoceniteľnú službu bez akejkoľvek 
odmeny a zároveň podnecujú a podporujú 
ostatných ľudí, aby ich v tom nasledovali,“ pove-
dal starosta Bajan, ktorý krv daruje pravidelne. 
            (tod), foto: archív MÚ

 

Jednoducho a rýchlo 

0940 886 866

PÔŽIČKA
PRE ZAMESTNANÝCH 

AJ DÔCHODCOV

 DO 3000 EUR 

+ DARČEK

Máte zažívacie, kožné, dýchacie
a iné zdravotné problémy? 

Ponúkame účinnú pomoc
Biorezonančný skener DIACOM dokáže odhaliť skryté príčiny zdravot-
ných problémov. Detekuje škodlivé baktérie, vírusy, mykózy, borélie, chlamí-

die, chemické látky a parazity v tele, ktoré sú spúšťačmi ochorení. Navrhneme 
vám cielenú detoxikáciu a regeneráciu postihnutých orgánov modernými 

biopreparátmi Starlife, ktoré nemajú vedľajšie účinky. Bezbolestné odborné 
vyšetrenie v cene 15 eur je vhodné aj pre deti.

Nová pomoc pri všetkých problémoch vrátane najťažších.
 Info: 0910 939 512

www.komhelp.meu.zoznam.sk

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka 25. mája

Marek Zechmeister – Mária Šubová 
Erik Búran – Kristína Némethová  
Rudolf Sajan – Miroslava Palajová    
Roman ZÖLD  - Martina Lenická

Matričný úrad Bratislava-Petržalka 1. júna

Roman Schoeller – Ivana Chromcová
Dárius Kredátus – Marcela Vaníková
Peter Tomek – Zuzana Zigová
Marian Almáši – Viera Hudáková
Róbert Bachan – Jana Tolyová
Vladimír Srniak – Michaela Mikulášová
Tomáš Vavák – Miriam Samková

Matričný úrad Bratislava-Petržalka 8. júna

Philip Christopher George DEUBEL – 
Mária Koprivová

Cirkevný sobáš 25. mája 

Štefan Chudý – Miroslava  Nováková
Peter Brtáň – Martina Sopkuliaková

Cirkevný sobáš 31. mája 

Roman Tkáč – Ľudmila Merčáková

Cirkevný sobáš 1. júna 

Tomáš Hrubý – Zuzana Mäsiarová
Miloš Kajan – Petra  Friebertová

Cirkevný sobáš 8. júna 

Karol Lovász – Martina Nádašská

vychádzky

škola jazdenia

NOVÝ PONY AREÁL

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

vychádzky

PONY AREÁLPONY AREÁLPONY

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

TEL: 63453910, 0907772623, 0905606016

Darovali 25 litrov vzácnej tekutiny  
Petržalská samospráva pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi už dru-
hý rok organizovala Petržalskú kvapku krvi - aj ako súčasť programu Dní 
Petržalky. Počas troch hodín mohlo z viac ako 60 darcov darovať krv 
48 z nich v ZŠ Gessayova.
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Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva bude bezplat-
ne kontrolovať vzorky vody 
zo studní, ale len z tých, kto-
ré boli zaplavené povodňo-
vou vodou. Bezplatná kon-
trola sa netýka studní, ktoré 
zaplavila spodná voda.

Majitelia nehnuteľností 
v Petržalke, ktoré sú zá-
sobované pitnou vodou 
z vlastnej studne si môžu 
dať studničnú vodu skon-
trolovať, najskôr ju však mu-
sia vyčistiť a vydezin� kovať. 
Potom môžu požiadať o 
bezplatné prekontrolovanie 
kvality vody, a to prostred-
níctvom podania žiadosti na 
petržalský miestny úrad, ve-
dúcej oddelenia životného 
prostredia Jane Jeckovej 
(02/ 68 288 847). Regionál-
ny úrad verejného zdravot-
níctva tak robí v súvislosti 
s možnou kontamináciou 
vody po povodniach.

(tod)

Kontrola studní

vnímaví, aby sa tak predišlo 
možným kolíziám najmä na 
Dolnozemskej a Panónskej 
ceste a na hrádzi. 

Väčšina územia sa postup-
ne vracia do pôvodného sta-
vu. Časť to zvládne bez našej 
pomoci, tá väčšia časť však 
počíta s pomocou samosprá-

Voda postupne ustupuje zo 
zaplavených častí, ale mest-
ská časť Bratislava-Petržalka 
naďalej žiada obyvateľov, aby 
sa vyhli lužným lesom, ako aj 
Sadu Janka Kráľa. Pôda je stále 
podmáčaná a pretrváva riziko 
pádu stromov. Zver z lesov sa 
ešte stále zdržiava v blízkosti 

panelákov a chce postupne 
migrovať späť, brániť im v 
tom však môžu tak vozidlá, 
ako aj majitelia psov, ktorí 
svojich miláčikov nemajú na 
vôdzkach. Psy zver naháňa-
jú, a to komplikuje jej návrat. 
Petržalka žiada všetkých, 
aby boli k migrujúcej zveri 

vy. Pracovníci úradu najprv 
zmapujú rozsah škôd a na-
plánujú ich rekonštrukciu či 
revitalizáciu. 

(tod)
foto: archív

„V týchto dňoch všetci napäto 
sledujeme správy o počasí a 
predpovede hydrológov o tom, 
kam až sa vyšplhá prívalová 
voda. Povodne, žiaľ, ešte nie sú 
za nami. Pripravili sme preto vo-
dičom a majiteľom automobi-
lov súbor tipov a rád, ako „hrať“ 
so živlom, akým je voda, vyrov-
nanú partiu. Môžeme tak zmier-
niť poškodenia vozidla alebo im 
aspoň predísť,“ hovorí Božena 

IMPA – zo života na cestách

Hajduová, vedúca oddelenia 
predaja spoločnosti IMPA Brati-
slava, a. s.  

Voda poškodzuje predovšet-
kým motor, iné mechanické 
dielce a hlavne elektroniku. Pre-
to sú odporúčania zamerané na 
základné kroky, ktoré je nutné 
urobiť bezprostredne po opad-
nutí vody. 

Keď voda opadne, neštar-
tujte! Všetko sa raz skončí, aj 

veľká voda. Ak sa napriek všet-
kému nepodarilo auto zachrá-
niť vopred, alebo vás voda pre-
kvapila tak rýchlo, že ste nestihli 
zareagovať a záplavy sa prehnali 
cez vaše auto, neštartujte ho. Ak 
naštartujete zaplavený motor, 
môže dôjsť k zásadnému po-
škodeniu.

Odpojte batériu. V prípade, 
že ste nestihli včas odviesť vo-
zidlo z dosahu povodne, odpoj-
te napájanie batérie. Zaplavenie 
má najničivejšie následky na 
elektroniku, ktorá je pod napä-
tím. Odpojením batérie predí-
dete skratovaniu prístrojov. Ak 
by ste automobil uviedli do pre-
vádzky, dôjde ku skratu v elek-
troinštalácii a v niektorých prí-
padoch aj k nenapraviteľnému 
poškodeniu motora. Elektrický 
skrat sa nemusí prejaviť ihneď. 
Kontakty, ktoré prišli do styku 
s blatom a vodou, korodujú po-
stupne a kompletná výmena je 
zložitá a � nančne náročná.

Prezrite automobil.  Po 
opadnutí vody je nutné nechať 
vozidlo minimálne 1 – 2 dni su-
šiť. Následne automobil prezrite 

a skontrolujte rozsah možného 
poškodenia.

Automobil dôkladne očis-
tite. Pred samotným čistením 
si zhotovte fotodokumentáciu 
škôd, ktorá vám pri neskoršej 
komunikácii s poisťovňou určite 
pomôže. Následne sa pustite do 
čistenia vozidla, najprv zbežne, 
potom dôkladne. Ak zo sedadi-
el a čalúnenia aj po čase cítite 
stuchlinu či hnilobu, zvážte ich 
nahradenie.

Odtiahnite vozidlo. V prípa-
de zatopenia motorovej časti je 
nutné vozidlo odtiahnuť do ser-
visu. Tam sa vykoná prehliadka 
vozidla a diagnostika systémov, 
ktoré preveria rozsah poškode-
nia. Dlhšie zaplavenie vozidla 
môže mať vplyv aj na funkciu 
bŕzd a najmä ABS systému, preto 
odporúčame navštíviť servis aj 
v prípade, že nedošlo k zaplave-
niu motora. 

„Odporúčame navštíviť náš au-
torizovaný servis IMPA Bratislava. 
Vyškolený servisný personál má 
k dispozícii detailné informácie 
o modeloch a podrobnú špe-
ci� káciu dielcov v jednotlivých 

zónach, ktoré je pri zasiahnutí 
vodou nutné vymeniť, prípadne 
vyčistiť. Ako autorizovaný servis 
vám garantujeme používanie 
kvalitných originálnych dielcov. 
Kontaktovať nás môžete pro-
stredníctvom našej IMPA bez-
platnej linky call centra 0800 
10 20 10,“ dodáva Ľubomír Ký-
peť, vedúci servisných služieb.

Likvidácia škody. Informá-
cie o živelných pohromách 
nájdete v záručných podmien-
kach vozidla. Záruka výrobcu 
sa však na tieto prípady nevzťa-
huje. V rámci ďalšieho postupu 
ohľadom likvidácie škody je 
potrebné kontaktovať vašu po-
isťovňu. Následne po vykonaní 
servisnej prehliadky a opravy 
vzniknutých škôd vám v našom 
autorizovanom servise automa-
ticky vykonáme zápis o oprave 
vozidla do servisnej  knižky 
v časti Záznamy servisu.  

Vždy vo vašej blízkosti. IMPA - 
autorizovaný predaj a servis vo-
zidiel Škoda, autorizovaný servis 
vozidiel VW a Audi, Panónska 
cesta 23, Petržalka.  

             www.impa.sk

Ľubomír Kýpeť, 
vedúci servisných služieb 

Škoda, VW a Audi, spoločnosti 
IMPA Bratislava, a. s., 

Dealer roka 2012 a 2013 
za zn. ŠKODA 

www.impa.sk   

Mgr. Božena Hajduová, 
vedúca oddelenia predaja 

nových a jazdených vozidiel 
ŠKODA, spoločnosti IMPA Bra-
tislava, a. s., Dealer roka 2012 

a 2013 za zn. ŠKODA

www.impa.sk   

Pokračovanie z 1. strany 

dala zabrať Petržalke aj Petržalčanom 
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Daniel Hevier: Vianočná pošta

S P O L O Č N O S Ť

Deň detí sa s Ulitou na sídlisku Kopčany oslavoval oneskorene – 
bolo treba počkať, kým sa počasie trochu umúdri. 

Tím Ulity zorganizoval 
akciu začiatkom júna  

s podporou skautov a skau-
tiek z 1. zboru Baden-Powella 
z Bratislavy, ktorí pripravili 
pre deti zábavné stanovištia  
s témou Cirkus. 

Deti na stanovištiach plnili 
rôzne úlohy - budili opičky na 
strome, pomáhali skákať tu-
leňom do vody, hľadali stra-
tené zvieratká, farbili pávovi 
pierka, nosili prasiatkam ze-
miaky, skúšali, či sú tiež také 
ohybné ako šašo... Dobrovoľ-
níci boli nadšení z nasadenia 
detí a ich chuti hrať sa. Počas 
akcie pomáhali aj mladí ľudia 
zo sídliska – dievčatá maľo-
vali na tvár, chlapci zostro-
jili na stromoch perfektnú 
hojdačku a hrali s mladšími 
deťmi futbal. Zapojilo sa 
viac ako 50 detí vo veku od 
2 až do 18 rokov a súťažiaci 
na záver získali drobnú od-

Deň detí na sídlisku Kopčany

ktorého Ulita poskytuje vzde-
lávacie, voľnočasové a po- 
radenské služby deťom  
a mladým ľuďom, je možné 
realizovať vďaka dlhodobej 
podpore Bratislavského sa-
mosprávneho kraja a dotácii 
od mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 

tím Ulity

Dňa 15. 6. 2013 od 13.00- 
do 18.00 hod.
Miesto konania: Dostihová 
dráha v Petržalke

Miestna knižnica Petržal-
ka vás aj tento rok srdečne 
pozýva na obľúbenú Burzu 
kníh, ktorú organizuje ako 
sprievodné podujatie Dní 
Petržalky 15. júna 2013 na Do-
stihovej dráhe popoludní. Do 
burzy ponúkne knižnica knihy 
vyradené zo svojho fondu a 
staršie tituly, ktoré nám daro-
vali obyvatelia. Knihy budeme 
predávať za symbolickú cenu 
0,30 € vo svojom stánku, ktorý 
nájdete pri detskej aréne. Vla-
ni si milovníci kníh odniesli asi  
1 500 kníh z ponuky cca. 3 000. 
Príďte, Tešíme sa na Vás. 

Miestna knižnica Petržalka

Petržalská burza  
kníh 2013 – 7. ročník

menu. Pozrieť sa prišlo aj 
asi 30 rodičov a iných do-
spelých zo sídliska. Oslava 
MDD sa mohla uskutočniť 
vďaka podpore z programu 
Hodina deťom Nadácie pre 
deti Slovenska a Nadačného 
fondu Telekom. 

Program Komunitné 
centrum Kopčany, v rámci 

Slniečko sa zobudilo, 
popreťahovalo si kosti, 
cez mrak hlávku vystrčilo  
a ďalej ani ťuk. Zavŕtalo sa 
do obláčikov a prespalo 
celý deň. Ale keby slnieč-
ko vedelo, ako sa deti  
z Materskej školy Holíčska 
30 tešili práve 31. mája do 
škôlky, bolo by si aj oči 
vyočilo, len aby mu nič 
neušlo. Videlo by malé 
žlté slniečka ako veselo 
súťažili, šantili s balónikmi, 
vykrúcali sa na Slniečko-
vej diskotéke a maškrtili 
samé dobroty. Videlo by 
nové preliezky, piesko-
visko, hojdačky a lavičky, 
ktoré deti z elokovaných 
tried dostali na hranie 
počas krásneho slniečko-
vého dňa. Ale keďže pre-
spalo celý deň, nevie, že 
deti potešené darčekmi, 
kreslili  slniečkový deň pre 
svoju mamičku.

Miestna knižnica 
Petržalka

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

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

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

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

®

Akcné modely ŠKODA Max s maximálnou výbavou a s cenovým zvýhodnením.
ŠKODA Fabia Combi MAX s cenovou výhodou až 3 200 €
ŠKODA Roomster MAX s cenovou výhodou až 3 800 €
ŠKODA Rapid MAX s cenovou výhodou až 4 000 €
Navyše s financovaním Nové tretiny s množstvom výhod.
www.skoda-auto.sk
  
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

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

Maximálny priestor
Maximálna výbava
Maximálna výhoda

SIMPLY CLEVER

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

MEDISSIMO DAY
Nemocnica s poliklinikou Medissimo je súkromným zdra-
votníckym zariadením s citlivým a individuálnym prístu-

pom k pacientom-klientom. Ľudské zdravie a spokojnosť u nás 
kladieme na prvé miesto. Prostredníctvom širokého rozsahu mo-
derne vybavených ambulancií ponúkame viac než len zdravotný 
štandard. Už tradične, aj tento rok sa u nás uskutoční deň otvore-
ných dverí  určený  všetkým tým, ktorým nie je zdravie ľahostajné.

BOHAT Ý PROGRAM

Počas celého dňa si okrem sprievodného programu budete môcť po-
zrieť i priestory nemocnice. Ukážeme vám multifunkčnú zónu rehabi-
litácie a fyzioterapie, moderne vybavené centrum rádiodiagnostiky, 
prevedieme vás i zákutiami operačných sál či lôžkového oddelenia.
Prijmite, prosím, naše srdečné pozvanie zúčastniť sa dňa plného 
zábavy, zážitkov a oddychu.

Renáta Mihályová, riaditeľka

Nemocnica s poliklinikou Medissimo
Tematínska 5/A, Bratislava
Call: 02 32 30 30 30
Viac informácií: info@medissimo.sk

   15.6.2013
OD  10:00  DO  17:00

RODINA
ZÁBAVA
MAŠKRTY
RADOSŤ
POHYB
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nutie môže stavebník požiadať 
až po vydaní príslušného povole-
nia stavebného úradu k realizácii 
nového kontajnerového stojiska, 
resp. k stavebnej úprave už exis-
tujúceho kontajnerového stojis-
ka a následne až po jej skutočnej 
realizácii. 

Aby petržalská samospráva 
urýchlila povoľovací proces, vy-
pracovala zjednodušený postup 
pri vydávaní povolenia na re-
konštrukciu či na výstavbu kon-
tajnerového stojiska. Záujemco-
via nájdu návod aj s postupom 
na oficiálnej internetovej stránke 
petržalskej samosprávy: http://
www.petrzalka.sk/2013-05-30-
petrzalka-ponuka-dotacie-na-
kontajnerove-stojiska/. Jeho sú-
časťou je aj samostatná príloha, 
ktorá obsahuje formu a spôsob 
preukazovania vlastníctva kon-

Napriek niekoľkoročnému 
snaženiu samosprávy pre-

trvávajú problémy so znečis-
ťovaním okolia aj z dôvodu, že 
mnohé domy stále nemajú do-
riešené kontajnerové stojis-
ká. Skúsenosti obyvateľov do-
mov, ktoré si stojiská zastrešili  
a uzamkli, sú jednoznačné. Ta-
kéto stojisko sa dá jednoduch-
šie udržiavať, ku kontajnerom 
sa nedostanú bezdomovci, kto-
rí často jeho obsah vyhádžu na 
zem a ani vietor už nenarobí toľ-
ko škody ako predtým.  

Mestská časť Petržalka pri-
jala uznesenie v súvislosti s rie-
šením nepriaznivej situácie  
v oblasti nakladania s komunál-
nymi  odpadmi, ktorým upra-
vila spôsob a čerpanie účelovej 
dotácie z rozpočtu pre staveb-
níkov nových kontajnerových 
stojísk, resp. stavebne upravova-
ných už existujúcich kontajnero-
vých stojísk. Žiadateľovi je mož-
né poskytnúť účelovú dotáciu  
z rozpočtu pri budovaní nových 
kontajnerových stojísk, alebo 
rozširovaní existujúcich vo výš-
ke 60 % skutočne vynaložených 
nákladov, najviac však vo výške 
2 656 €. V prípade zabezpečenia 
uzamykania a zastrešenia exis-
tujúcich kontajnerových stojísk, 
poskytne žiadateľovi dotáciu do 
výšky 50 % skutočne vynalože-
ných nákladov, maximálne vo 
výške 830 €. Dotáciu nemožno 
poskytnúť vopred. O jej poskyt-

tajnerových stojísk. Mestská časť 
vypracovala aj technickú doku-
mentáciu pre výstavbu univer-
zálneho kontajnerového stojis-
ka spĺňajúceho normy Európskej 
únie, ktorú bezodplatne poskytu-
je záujemcom. 

K zvyšovaniu povedomia o 
nakladaní s odpadom sa roz-
hodli tento mesiac prispieť 
aj študenti Súkromnej stred-
nej školy animovanej tvorby z 
Vlasteneckého námestia 1, kto-
rí 29. mája v CC Centre otvori-
li výstavu pod názvom  Odpad 
ako dar. Aj touto cestou chcú 
mladí ľudia ukázať, aké dôleži-
té je chrániť si životné prostre-
die a že aj odpadové materiá-
ly sa dajú využiť na prospešnú 
vec. Výstava potrvá do 17. júna 
a vstup je voľný. 

(tod)

Dotácie na kontajnerové stojiská  
sumu 15-tisíc eur vyčlenili poslanci v rozpočte na tento rok na budo-
vanie a opravy kontajnerových stojísk. petržalská samospráva uľahčila 
stavebníkom proces aj zjednodušením postupu pri vydaní povolenia na 
rekonštrukciu stojiska.  

Od 16. júna (23. h) do 24. júna (5. h)
Bosákova 3
Furdekova 1-3, 5-7, 9, 11, 13, 15, 16, 17,   
 19-21, 23-25
Haanova 1-3, 2-4, 6-8, 7, 9, 10, 11-21, 28,   
 29, 31-41, 36, 38, 40-42, 44, 46
Mlynarovičova 1-3, 2, 4, 6, 5-7, 9-11, 10, 12, 
 13-15, 14-16, 17-19, 18-20, 21,   
 22-24
Pankúchova 4
Černyševského 1-3
Farského 14-16, 18-22, 24
Jungmanova 2-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20,   
 pošta
Macharova 3-7, 9-11
Pifflova 2-4, 6-8, 10
Vavilovova 1-37, 5-7, 2-6, 8-16, 18, 20-22,   
 24-26
Vlastenecké námestie 1, 7-8, 9-10, 3 – Samoška, DM   
 drogéria, FaxCopy
Wolkrova 1-3, 4, 5-9, 11-13, 17-19, 21-23,   
 25-29, 31-33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

Od 23. júna (23. h) do 1. júla (5. h)
Andrusovova  1, 3, 5, 7, 2-6, 8-10
Fedinova  1-5, 2-4, 6-8, 9, 10-12, 14-16,   
 16/A, 18-20, 22-24
Jiráskova  5-7
Prokofievova  2, 5, 6-12, 14-16
Ševčenkova  1-5, 7-9, 11, 13-15, 17-19, 21,   
 25-27, 29-33, 35
Švabinského  1-5, 2-6, 8-10, 12-14, 16-18
Čapajevova  2,
Iljušinova  1, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Jiráskova  2-8, 8-10
Markova  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Pajštúnska  1
Švabinského  7
Tupolevova  1-3, 2-4, 5-7, 6-8, 9-15, 10-14, 
 16-18, 20, 21, 22, 24

Od 30. júna (23. h) do 8. júla (5. h)
Bohrova  1, 3-5, 7-9, 11, 22
Einsteinova  35
Kapicova  1, 2, 4-6, 5-7, 11, 13-15
Lenardová  2-4, 6-8
Nobelovo námestie  1, 5, 6, 7-8, 9-10
Pečnianska  1-3, 5-7, 9-11, 13-15, 17-21, 
 23-25, 27, 29, 31, 33
Planckova  1-3, 2-4, D6-21, D6-22
Beňadická  1, 2-4, 3, 5-7, 8-10, 9-11, 12-14,   
 13-15, 16, 17-19, 20-22, 28-36,   
 38, 38/A
Lietavská  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Šášovská  2-6, 8-12, 14-16
Vígľašská  1
Vyšehradská  1-5, 6, 8, 7-9, 10, 11-15, 12-14,   
 16-18 

O júlových termínoch odstávok teplej úžitkovej 
vody vás budeme informovať v nasledujúcom 
čísle PN.

Harmonogram letných odstávok  
teplej úžitkovej vody

Obyvatelia by mali veľko-
rozmerný odpad pred 

uložením do kontajnera upra-
viť na čo najmenšiu možnú veľ-
kosť, šetrili by tým miesto a od-
padu by sa zmestilo viac. Takto 
samospráva odvážala polo-
prázdne kontajnery. 

Do piatka 14. júna, pristaví 

veľkokapacitné kontajnery 
Tento rok pristavila mestská časť petržalka v rámci jarného upratovania 
už 50 veľkokapacitných kontajnerov. Žiaľ, petržalčania sa pri ich napĺ-
ňaní dopúšťali chýb, ktoré spôsobili, že zostávali poloprázdne.  

mestská časť ešte 20 veľkokapa-
citných kontajnerov. V tejto sú-
vislosti je dôležité, aby občania 
dodržiavali pravidlá ich napĺňa-
nia, neukladali veľkorozmerný 
odpad vedľa kontajnera a šetri-
li tak financie v prvom rade sa-
mi sebe. Odprataním takéhoto 
odpadu vznikajú mestskej čas-

ti dvakrát vyššie náklady, akoby 
vynaložila na pristavenie ďal-
šieho kontajnera v nasledujúcej 
etape. Obyvatelia majú celoroč-
ne možnosť likvidovať iný ako 
komunálny odpad aj v Zbernom 
dvore na Čapajevovej ulici, a to 
na základe preukázania sa trva-
lým bydliskom.            (upr)
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JASNÉ, ŽE VÁM
POŽIČIAME 600 € 
S 50 % ZĽAVOU!
NAVYŠE, AK SI VEZMETE PÔŽIČKU
V AKEJKOĽVEK VÝŠKE, HRÁTE
O DOVOLENKU V HODNOTE 1 000 €!

PONUKA PLATÍ DO 30. 6. 2013. 
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Bratislava, Nám. hraničiarov 6/A
Tel.: 02/5050 5501 • www.raiff eisen.sk
126 ROKOV SKÚSENOSTÍ RAIFFEISEN
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A čo sused?

N Á Z O R Y / S TA N O V I S K Á

Vladimír Palko, jeden z jeho 
najbližších druhov (tak sa na 

prezentácii knihy sám označil), ho 
charakterizoval ako človeka, kto-
rý vie vybočiť z radu. Bol jedným 
z mála, ktorí otvorene vystupovali 
proti moci komunistickej strany. 
S vedomím rizika. S konzekvencia-
mi – tiež ako jeden z mála si svoje 
politické presvedčenie odsedel v 
base. Nikdy to neoľutoval. A ani 
sa nikdy neľutoval. Na rozdiel od 
tých, čo každý deň do novín píšu, 
ako „trpeli“. Vedel, že boj nezna-
mená skákať obetné tance nad 
mŕtvym nepriateľom. Mal odvahu 
vtedy, keď iní boli zbabelí a svoju 
zbabelosť dnes zastierajú o to zú-
rivejším antikomunizmom. 

Trochu odbočím, lebo to súvi-
sí: návštevník z Marsu, ktorý číta 
dnes články a statusy na FB, musí 
mať dojem, že „v tejto krajine“ žilo 

pravda, s osami sa občas mô-
žete stretnúť v lete na balkóne, 
ale  to naozaj len zriedkavo.

Mimochodom, na petržal-
ské balkóny mám celkom pek-
né spomienky, nielen na ten 
môj. Svojho času totiž miestny 
úrad v Petržalke organizoval 
súťaž o najkrajší balkón. Videl 
som viaceré, a bola to ozajst-
ná nádhera. Radosť nielen pre 
vlastníkov, ale aj pozerajúcich 
sa. A keď už spomínam pekné 
pohľady, s potešením som za-
znamenal, že nedávno sa v Ov-
sišti podarilo výrazne vylepšiť 
tamojšie námestie. Zeleň, stro-
my, kríky, kvety. A dobré chod-
níky pre tých, čo majú problé-
my s nohami ako ja. Perfektné. 

Samozrejme,  okamžite som 
nasadil osvedčené recepty, 

cibuľu, ocot, studený nôž a po-
dobne. Nič však nepomohlo. 
Navečer som už v tvári vyzeral 
ako nepodarený  syn Mongola 
a Číňanky, s úzkymi štrbinka-
mi pre oči, ktorými sa na svet 
pozerám ešte aj teraz. Spomí-
nam si, že vždy keď sa smial, 
mal podobné úzke štrbinky 
aj Jan Werich. Tým sa, bože-
uchovaj, k nemu ani náhodou 
nechcem prirovnávať.

V takom petržalskom pa-
neláku sa vám niečo podob-
né sotva môže stať. Ak si dob-
re spomínam, občas sme soľou 
a octom  bojovali proti mrav-
com, ale to je asi tak všetko. Je 

Čo sa týka zelene, aj u nás v 
dedine Š. na Záhorí, je to tejto 
jari vynikajúce. Škoda len, že 
väčšinou ide o obyčajnú burinu. 
V obci aj v záhradách. Poveda-
né úradným jazykom/fabulu-
jem, ale taký záver zo schôdze 
pokojne môže vzísť: Situáciu v 
životnom prostredí intravilánu 
našej obce sme na jar presne 
zadefi novali a prijali tiež zod-
povedajúce opatrenia. Na od-
stránenie vzniknutých prob-
lémov sme vytvorili komisiu a 
zabezpečili všetky materiálne a 
ľudské zdroje potrebné na ich 
elimináciu. Čo sa týka chodní-
kov, situáciu monitorujeme.

A teraz normálne: Všade je 
plno buriny a neustále ju spo-

nefunguje  navigačné zariade-
nie.  Chodníky zo zámkovej 
dlažby sú stále krivé, obyvateľ-
stvo je však vďačné obecnému 
úradu, že situáciu zodpovedne 
monitoruje.

Aj v mojej záhrade sa to 
zelenie, jedna radosť. Tre-
ba však otvorene povedať, že  
prevahu má burina. Nech ro-
bím, čo robím. Aj preto mi 
môže byť ukradnuté úslovie, 
ktoré tohto roku zrejme bu-
de platiť vrchovato – studený 
máj, v stodole raj. Okrem iné-
ho aj preto, že ja žiadnu sto-
dolu nemám. Predpokladám, 
že ani vy nie. Verme preto, že 
teplé bude aspoň leto.

Oskar Král

S osami sa neoplatí  viesť dialóg  
Včera ráno ma poštípali osy. Zrejme usúdili, že sa nemám starať 
o to, kde sa v lete chcú ubytovať. Hoci ako vlastník nehnuteľnosti 
som v  katastri  stále vedený ja. Poštípali ma dve, asi tie najväč-
šie bojovníčky za osie práva, hoci rovnaký názor prejavili viaceré. 
Lenže mne sa, našťastie, pred týmto nekompromisným postojom 
podarilo včas uniknúť. Alebo ubziknúť? To sotva.

lu s trávou treba kosiť. V obec-
nom úrade na tento účel vy-
členili dve osoby, jedného 
dôchodcu a jedného lenivca, 
aby vykonali, čo treba. Dosta-
li motorové kosačky, benzín  a 
ústne splnomocnenie. Ale, ako 
to už v živote býva, všetko je 
trochu inak. V tej časti, kde 
bývajú zodpovední činovníci 
obce a starosta, je všetko tip-
top, dokonca aj pri kostole,  v 
opačnom prípade by sa na to 
farníci prísne pozreli, ale in-
de... Osobne som oboch zod-
povedných držiteľov kosačiek 
viac ráz požiadal o drobnú ná-
pravu aj v našej, ako sa tu ho-
vorí, uličke. Nula bodov. Dote-
raz sem netrafi li. Asi im dobre 

Mal odvahu, keď boli iní zbabelí
Nijaká značka nepomôže, ak človek nemá štýl. Štýl však určite vytvára 
značku. Ján Čarnogurský je v slovenskej politike značka. Jeho kniž-
ný Denník 1994 – 2007 ma v tom utvrdil. Možno s ním polemizovať 
alebo nesúhlasiť, no nemožno mu uprieť, že sa za svoju vec postavil 
celým svojím bytím. 

päť miliónov bojovníkov proti ko-
munizmu. A tu hľa čítam v knižke 
- rozhovore Karla Hvížďalu s Kar-
lom Janom Schwarzenbergom 
(ešte pred prevratom, to je dôle-
žité!): „Čtete li články v novinách 
z první republiky, máte dojem, že 
jsme tu republiku dobyli... Po roce 
1918, jak známo, každý boural 
Rakousko, i když ještě před ně-
kolika dny si nechal připnout Řád 
Františka Josefa a bez mrknutí oka 
souhlasil s jmenováním za dvorní-
ho radu. ... Je mi líto sovětského 
velvyslance v Praze a pana Jakeše, 
protože netuší, jak rychle se jim 
lidi obrátí.... Jen počkajte několik 
let a zjistíte, že v Čechách bylo ve 
strane jen pár osamocených indi-
víduí, s nimiž sotva naplníte jednu 
mrňavou kavárnu.“ 

Ján Čarnogurský bol a je au-
tentický antikomunista. V jednom 

rozhovore mi povedal: „Áno, stú-
pa svetu horúčka. Viním z toho 
– v takom veľmi akademickom 
zmysle – ľavicových intelektuálov 
a liberálov, ktorí vymysleli umelé 
ideológie – komunistickú a libe-
rálnu – a tak im verili, že si mysleli, 
že dokážu s ich pomocou riadiť 
svet... Obe tieto umelé ideoló-
gie – liberálna a komunistická 
– ignorovali dôležitosť národa 
a náboženstva. To sú fenomény, 
ktoré oslovujú city človeka. Keďže 
štyridsať rokov boli ignorované, 
ľudstvo nemá zatiaľ dostatočný 
mechanizmus na ich ovládnutie. 
Učíme sa to len teraz za cenu veľ-
kých obetí.“

Všetky vecné zápisky denných 
udalostí v publikovanom ob-
dobí majú práve tento akcent: 
či v pozícii šéfa KDH, či v pozícii 
predsedu vlády, či v pozícii mi-

nistra, alebo v pozícii nezávis-
lého kresťanského intelektuála, 
Čarnogurský vždy má na zreteli 
svoj záujem bojovať proti týmto 
ideológiám. Konkrétne politic-
ké kroky, kontakty na domácej 
i medzinárodnej scéne využíva 
s vedomím svojho cieľa. Nepo-
zná v politike nízku pudovosť, 
vie, čo sleduje a vie na svoje ciele 
využiť aj partnerov s úplne opač-
nými hodnotovými rebríčkami. 
Z vecných zápiskov sa dá jasne 
vypozorovať jeho tichá diploma-
cia v prospech ideí, ktoré vyzná-
va. Je to vytrvalý bojovník proti 
ideológiám, ale nie proti ľuďom! 
Nikdy neútočí ad hominem. Aj 
preto dokáže napríklad oceniť 
zásluhy o vlasť Vladimíra Mečia-
ra. To je v slovenskej politike skôr 
výnimka. Svoje zásady neopustí, 
ani keby sa celá liberálna tlač ako 
jeden muž postavila proti nemu. 
Na postavenie outsidera je zvyk-
nutý – v denníkoch sám konšta-
tuje, že sa opäť stáva disidentom, 
t. j. odpadlíkom od všeobecného 
trendu. No kým je v službách štá-
tu alebo strany, ctí dohody svo-
jich koaličných partnerov. 

Jedna epizóda za všetky: 
„2. 4. 2000. Po mediálnych úto-

koch pravicových médií vláda 
odvolala generálneho riaditeľa 
Slovenských elektrární Štefa-
na Košovana, člena SDĽ. Na to 
SDĽ zablokovala všetky vážne 
rozhodnutia vlády. Počas krízy 
ma oslovil Migaš. Tvrdil, že táto 
vláda chce rozpredať veľké pod-
niky do zahraničia, a tak dostať 
Slovensko do závislosti. Navrho-
val odvolanie celej vlády, najmä 
Dzurindu. Mali to spočítané, že 
od KDH by potrebovali štyri hla-
sy poslancov. Odmietol som to. 
Nikto z našich nehlasoval proti 
Dzurindovi.“ (Ján Čarnogurský 
Denník 1994 – 2007)

Autor publikuje svoju knižku 
denných zápiskov v čase, keď 
zbiera podpisy pod kandida-
túru za prezidenta Slovenskej 
republiky. Myslím si, že mu to 
nepomôže. Ale jeho zástoj nezá-
vislého intelektuála to len pod-
čiarkne, a to je možno viac ako 
hoci aj ten najvyšší úrad. Málo je 
takých. Ale potrebujeme ich, aj 
keby sme s nimi v ničom nesú-
hlasili. Iba z intelektuálne ostré-
ho kon� iktu, nie z čľapkania sa v 
bahne možno vykresať iskru. Ján 
Čarnogurský je kremeň. 

Gabriela Rothmayerová  
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Myšlienka projektu Farebný svet 
sa zrodila pred štyrmi rokmi a 

je naozaj krásnym príkladom spoloč-
nej detskej komunity. Od toho času 
sú deti čoraz častejšie vystavené rôz-
nym kultúrnym vplyvom a v čoraz 
väčšej miere sa dostávajú do kontak-
tu s príslušníkmi iných kultúr. Preto 
je potrebné, aby boli na výzvy pripra-
vené a aby boli schopné rozpoznať, 
rešpektovať a podporovať rôzne kul-
túrne prieniky vo svojom okolí. Fa-
rebný svet priblížil deťom zvyky a tra-
dície jednotlivých národov, rozvíjal 
ich empatiu a akceptáciu človeka s je-
ho individuálnymi osobitosťami či už 
vo výzore, farbe pleti, tradíciách, od-
lievaní, pričom nezastupiteľné miesto 
mali aj ukážky tradičného slovenské-
ho kultúrneho dedičstva.

Koncom mája sa vstupná hala MŠ 
zmenila na letisko v Bratislave, kde 
sa prišli prichádzajúci hostia i deti s 
učiteľkami z materských škôl v Pe-
tržalke zaregistrovať, prevzali si le-

tenky na cestu po imaginárnom sve-
te farieb, kultúr, tvorivosti a fantázie, 
o ktorý sa postarali šikovné učiteľ-
ky. Na privítanie si deti zaspievali a 
zatancovali slovenské ľudové tance, 
prezreli si výstavku charakterizujúcu 
Slovensko, slovenské tradície a kul-
túru. Návštevníkov privítali škôlkari 
z Lietavskej chlebom a soľou v slo-
venských krojoch, prezlečení za Es-
kimákov, černoškov, Číňanov v ki-
monách, orientálne tanečnice, či 
Indiánov s čelenkami a pozvali svo-
jich rovesníkov z petržalských ma-
terských škôl na prehliadku ich kul-
túr, spôsobov života či tradícií.

Po takom privítaní sa „zo Sloven-
ska“ vydali v sprievode svojich le-
tušiek, žiakov zo ZŠ Budatínska, do 
najrozličnejších kútov zeme. V kraji-
ne snehu a ľadu zhotovovali Eskimá-
kom kožušinové čiapky, lovili ryby 
a stavali puzzle z krýh, hľadali ces-
tu medvieďatka k mame - ľadovej 
medvedici. U veľkého náčelníka In-

diánov vyrábali čelenky, spoznávali 
rastliny a živočíchy, zdobili si tváre. 
V „Afrike“ si za zvukov etnobubno-
vých rytmov zatancovali a poriadne 
zabubnovali na originálne nástro-
je a ozdobili sa vlastnoručne vyro-
benými náhrdelníkmi a náramkami. 
Stavba Čínskeho múru a miska ryže, 
v ktorej deti s paličkami hľadali skry-
tý poklad, vítala deti v Ázii. Krásna 
Jasmin či Aladin s ťavou nás dovie-
dol do Orientu, kde si deti „zalietali“ 
na lietajúcich kobercoch, či pošepli 
želanie do Aladinovej lampy, skúsili 
písať arabské písmená a vyrobili ori-
ginálne dlaždičky ...

Deň plný hier a zábavy sa skon-
čil „príletom naspäť do Bratislavy“, 
vystúpením orientálnych tanečníc 
z tanečnej skupiny Šeherezáda. Na 
záver si hostia odniesli Certifikát 
priateľstva a darčeky.

 Mgr. Ivona Plevková, 
riaditeľka MŠ Lietavská 1

Deti z materských škôl spoznávali spolu svet  
Materská škola  Lietavská 1 je dobrým príkladom multikultúrnej výchovy a eduká-
cie detí predškolského  veku. Dôkazom boli aj tohtoročné multikultúrno-tvorivé 
dielne a etnopárty v materskej škole, odkiaľ si deti aj hostia z pozvaných petržal-
ských materských škôl odniesli mnoho zážitkov.

  Čítajme si...
Miestna knižnica Petržalka pod-
porila už šiesty ročník detského 
čitateľského maratónu s názvom 
Čítajme si... Organizuje ho detská 
linka záchrany pri UNICEF..

Prvý júnový utorok knihovníčky a knihov-
níci nečítali s deťmi len vo všetkých det-
ských  a rodinných pobočkách knižnice , 
ale prišli za nimi aj  do petržalských škôl. 
Čítalo sa na Základnej škole internátnej 
pre žiakov s narušenou komunikačnou 
schopnosťou na Vlasteneckom námestí,  
na základných školách Turnianska , Bu-
datínska, Dudova a Pankúchova.
Na rodinnú pobočku na Prokofievovej 
prišli čitateľský maratón podporiť aj 
hostia. Spisovateľ Daniel Hevier deťom 
porozprával a prečítal aj časť svojej naj-
novšej knihy  KR.V, Krajina V alebo Krá-
ľovná Viktória, ktorá  mladým čitateľom 
priblíži hemofíliu, chorobu, ktorej sa 
hovorilo aj kráľovské ochorenie, lebo 
ňou trpeli príslušníci mnohých kráľov-
ských rodov Európy.  Pobočku navštívila 
aj  spisovateľka Gabriela Dittelová, ktorá 
menším deťom priblížila svoju knihu 
plnú pekných básničiek a aj obrázkov 
ilustrátorky Zuzany Lipnickej  s názvom 
Knižka pod vankúš. 
Celkovo na sa na detskom čitateľskom 
maratóne zúčastnilo 395 detí. Podujatie  
Miestna knižnica Petržalka organizovala 
v spolupráci s vydavateľstvom Trio pub-
lishing. 

Mgr. Viera Némethová,
metodička MKP

Zvedavé detské oči hľadali vtáčat-
ká ukryté v korunách stromov, po-
čúvali ich spev, pozorovali stromy, 
rastlinky i chrobáčiky. Škodu ne-
robili, papieriky a smeti vyzbierali, 
aby  prírode pomohli. S pesničkou 
na perách sa pustili do zbierania 
suchých konárikov a s pomocou 
riaditeľky a tety školníčky založili 
táborák. Opekanie slaninky, špe-
káčikov a chlebíka bol pre nich 

Koncom mája sa na Kačíne ozýval detský smiech. Oznamo-
val všetkým lesným  obyvateľom, že ich prišli navštíviť deti  
z Materskej školy Holičská 30. 

Výlet na Kačín

radostný zážitok. Neprekážalo, že 
nestretli medveďa, diviaka či líš-
ku. Pojedli maškrty, zašantili si na 
preliezačkách a hojdačkách. Do 
materskej školy sa vracali šťastné  
a plné dojmov s priateľským po-
zdravom Lesu zdar! A aby na výlet 
nezabudli, poobede si nakreslili ob-
rázky na tému Chránime si prírodu.

Marta Braunová 
foto: Ivana Krovinová  
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Niektorí Petr-

Babka k babce, 
budú 

územného plánovania a Mgr. 
Petrom Szalayom z ústavu sta-
vebníctva a architektúry SAV. 
Takmer dve hodiny bola reč o 
nej, našej Petržalke. Aká bola, 
ako istý čas akoby vôbec nebo-
la – až napokon akou sa stala. 
A predovšetkým – aká by mala 
byť. Zajtra, pozajtra...

Petržalčania, nech je táto 
čiastková fotodokumentácia, 
ktorú uverejňujeme v Petr-
žalských novinách (ako súčasť 
osobného archívu Martina 
Kleibla, ktorý je i kurátorom 
výstavy) pozvánkou do DK 
Zrkadlový háj – lebo práve tie-
to fotografi e a desiatky ďalších 
v ňom nájdete. Je to možnosť 
na návrat do minulého času. 
Na nájdenie zasa seba a svo-
jich blízkych, známych v ňom. 
Aj keď už  s odstupom. A nie-
len času.

Straty a nálezy 
Petržalky

Práve výstava 40. výročie 
položenia základného 

kameňa výstavby sídliska Pe-
tržalka je zaujímavým oboha-
tením tohtoročných Dní Petr-
žalky. Pred týždňom ju otvorili 
v Dome kultúry Zrkadlový 
háj. Fotografi e, mapky, výkre-
sy, texty sú silnou emotívnou 
a v konfrontácii so súčasnos-
ťou až neuveriteľnou výpove-
ďou o veľkých zmenách – čím 
všetkým prešla táto neveľká 
zem s 30 štvorcovými kilomet-
rami. Tí Petržalčania, ktorí si 
nenechali ujsť deň otvorenia 
výstavy, sa stali aj účastník-
mi besedy s odborníkmi na 
výstavbu, architektúru, ur-
banizmus – s Ing. Kamilom 
Beladičom, bývalým generál-
nym riaditeľom GIB, prof. Ing. 
arch. Bohumilom Kováčom, 
PhD. z Ústavu urbanizmu a 

Možno pripomenutie osadenia symbolického kameňa, čoby 
založenia „novej“ Petržalky 2. apríla 1973, volá po nostalgii 
i po nádeji. Čo na pravom brehu Dunaja jedni stratili a 
druhí na ňom našli. Spoločným menovateľom je im - do-
mov. Na tom istom mieste. S niekdajším i súčasným pr-
venstvom. Najskôr ako najväčšia československá dedina 
– a potom najväčšie mestské sídlisko v strednej Európe. 
A akoby sa to udialo okamihovo. V niekoľkých ro-
koch, desaťročiach? Postačila na to jedna generácia... 

Lúky, v pozadí Jasovská ul.  Keď sa stavalo Ovsište.  
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Niektorí Petr-

Plusy a mínusy

Pred otvorením školy na Gessayovej ul.  Betón si a betónom zostaneš...

Pohľad z Rovniankovej na Osuského ul. Prvolezci - ihrisko na Romanovej.  

Budúca Budatínska ul.   

Spoznať to ako Gercenovu ulicu?

Škôlka na Rovniankovej.

Vavilovova ul.  

Redakčne sme oslovili jedného z trojice besedujúcich - prof. 
Ing. arch. Bohumila Kováča, PhD. Urbanistu, vysokoškolského 
učiteľa, člena kolektívu, ktorý vypracoval dokument Humanizácia 
Petržalky a viedol riešiteľský kolektív, ktorý spracoval urbanistickú 
štúdiu Panónska. Od roku 1982 je obyvateľom našej mestskej čas-
ti a za to, čo pre ňu robil a urobil, bol ocenený titulom Osobnosť 
Petržalky 2012. 

Petržalka je dnes je taká aká je, i keď v zámysle architektov 
(medzinárodná súťaž 1967) mala byť iná. Je však naša. Po-
značil ju čas a ona poznamenala a stále poznamenáva naše 
životy v nej. Vymenujte jej sedem predností - zvláštnosti či 
až originálnosti z hľadiska jej vtedajšej a súčasnej výstavby, 
stavu bytového fondu, architektúry a urbanizmu. Pomenujte 
však aj jej sedem nedostatkov, ktoré sú jej na prekážku a čo 
by sa už nikdy pri takomto type výstavby nemali opakovať. 

 Prednosti: 1. Ucelená urbanistická koncepcia, ktorej logi-
ka trpí absenciou nedotvorenia stredovej nosnej časti. 2. Jej 
výrazným znakom sú obvodové komunikácie Dolnozemská a 
Panónska cesta, ktoré umožňujú ľahký zber dopravy na obvod, 
čo umožňuje vybudovať stred Petržalky ako spoločenskú chrb-
ticu v zeleni. 3. Vysoký podiel zelene v obytných vnútroblokoch, 
väčšie odstupy budov, čo vytvára pokojné obytné prostredie. 
4. V pôvodnej okrskovej koncepcii ľahká dostupnosť zariadení 
základnej vybavenosti - škôl a škôlok umiestnených vo vnútroblo-
koch. 5. Potenciál plôch ponecháva možnosti na dotváranie aj 
pre budúce generácie, po r. 1989 sa otvoril priestor západného 
rozvoja. 6. Z hľadiska vtedajších pohľadov sídliská v Bratislave zá-
sadne riešili bytovú otázku. 7. Chorvátske rameno ako prírodná 
promenáda spájajúca jednotlivé časti Petržalky. 
Nedostatky: 1. Monotónnosť prostredia daná tzv. objektovou 
typizáciou, ktorá viedla k uniformite výrazu. 2. Absencia klasic-
kejších urbanistických priestorov ulice, námestia, parky. 3. Homo-
génna typológia bytového fondu, absencia iných foriem bývania. 
4. Podcenenie plôch statickej dopravy vyplývajúce z vtedajších 
spoločenských predpokladov. 5. Nedobudovanie pôvodnej kon-
cepcie statickej dopravy aj parking-garážami v obalovej zóne 
obytných blokov. 6. Nekoncepčné povoľovanie výstavby, ako aj 
prestavby domov (napr. farebnosť zatepľovania). 7. Nevyjasnená 
otázka životnosti panelovej výstavby.

Dvojstranu pripravil: Rudolf Gallo
foto z výstavy: Kamil Beladič, Ľubo Stacho, Karol Kleibl 



14 • 14. 6. 2013 PETRŽALSKÉ NOVINY

Kalamita a jej následky

S P O L O Č N O S Ť

Na terase našej „gessayky“ sa nám predstavili škôlkari s pekným 
programom k Medzinárodnému dňu matiek. Spolu s nimi vystúpili aj 
seniori z denného centra na Osuského ulici. 

Terasové javisko sa zaplni-
lo púpavami a tulipánmi 

na hlávkach prváčikov. So 
svojimi učiteľkami zaspie-
vali, zatancovali a rozihrali 
naše tváre. Po nich nasledo-
vali ďalšie triedy so svojím 
programom. Každé číslo sme 
odmenili veľkým potleskom. 
Fotili, kamerovali sme a ob-
divovali smelé výkony našich 
ratolestí. Vystupovanie pred 
veľkým publikum si vyžaduje 
veľkú dávku odvahy.

Na záver sa predviedol 
škôlkarský folklórny súbor s 
krátkou ukážkou z ich tvorby. 
Učiteľka Danka im pri tom 

hrala do rytmu na harmoni-
ke. „Zahrali sme sa“ na koní-
ka, žobráka, na zlatú bránu, 
na vtáčiky, medveďa... Dobre 
bolo, veselo. Klobúk dole pred 
obetavou a trpezlivou prácou 
učiteliek pod taktovkou ria-
diteľky Ferenčíkovej. Každá 
mama dostala od svojho hun-
cúta i malej lapajky darček, 
ktorý pre nás vyrobili z lásky. 
Plní zážitkov z vydareného 
podujatia sme sa rozlúčili. Už 
teraz sa môžeme tešiť na ďal-
šiu akciu na záver školského 
roka, ktorú chystajú budúci 
školáci. 

Maminka Lenky Chlpekovej

Malí s veľkou dávkou odvahy  
Lego, plastelína, pesničky 
a básničky, zdobenie mu�  -
nov (a potom aj jedenie), ale 
aj počítače pre väčších. Bazé-
nik s loptičkami, šmykľavka, 
minivodná dráha s lodička-
mi, trampolína, pieskovisko 
a hračky pre najmenších. Taký 
bol Deň detí v novootvo-
rených jasliach a  materskej 
škole na Fedinovej 7. Na letné 
mesiace sú pre deti priprave-
né denné tábory s hravou 
výukou počítačov, varenia 
a pečenia, krúžkom šikov-
ných rúk či divadelným a 
prírodovedným. V ponuke 
je aj kurz španielčiny, ang-
ličtiny, nemčiny a pohybové 
aktivity. 

(pr)

Vysnívaný 
deň detí 

Brány ZŠ na Ulici Bélu Kuna 
sa žiakom na našom sídlis-
ku otvorili v školskom roku 
1982/1983. Škola si výročie 
pripomenula koncom mája  
slávnostnou akadémiou v 
priestoroch tej istej školy, len-
že od roku 1990 už so sídlom 
na Gessayovej ulici. 

Od vzniku až po súčasnosť 
škola zaznamenala niekoľ-
ko medzníkov, ktoré pripo-
menuli riaditelia vo svojich 
videopozdravoch. Súčasná 
riaditeľka školy Mgr. Viera 
Šuleková sa poďakovala za 
zodpovednú prácu všetkým 
zamestnancom, ktorí svojou 
svedomitou a obetavou prá-
cou prispeli a naďalej prispie-
vajú k výchove a  formovaniu 
mladej generácie.

Medzi hosťami bol aj zá-
stupca starostu M. Miškov, 

Tridsiatka ako sa patrí

ktorý odovzdal riaditeľke ďa-
kovný list starostu V. Bajana,  
a vedúca OŠKaŠ V. Redecho-
vá. V kultúrnom programe 
pod moderátorskou taktov-
kou vedúcej vychovávateľky 
A. Bruttovszkej sa striedali 
žiaci a hostia. Umeleckým 
zážitkom bolo vystúpenie 
Bratislavského chlapčenské-
ho zboru pod vedením Mgr. 
Art. Magdalény Rovňákovej, 
ArtD. Svieži pozdrav detí 
z partnerskej MŠ na Gessa-
yovej ulici zase vyvolal úsme-
vy na tvárach prítomných, 
s harmonikovým sprievo-
dom učiteľky Danky Vargovej 
boli jednoducho úžasné. Mo-
derný tanec žiakov tanečnej 
skupiny KIDZ roztlieskal prí-
tomné publikum a piesňa-
mi  pozdravili školu seniorky 
z Denného centra na Osuské-
ho 3, s ktorými sme si v rámci 
Projektu Reťaz skúseností - 
most generácií vytvorili veľmi 
pekné vzťahy.

Mgr. Gabriela Mahútová
foto: Mgr. Tibor Darázs

Ľudská pamäť je výnimočný dar, ktorý nám 
umožňuje pozrieť sa späť a zároveň nás posúva 
dopredu. Tridsať rokov je z pohľadu vekov kvapka 
v mori, pre ľudí je 30 rokov tretina života. A čo 
znamená 30 rokov v živote základnej školy?

Minulý rok sa Základná škola na Gessayovej ul. č. 2 zapojila do pi-
lotného projektu Viva zbor! – Legenda o rytieroch zo Sitna. Pilotný 
projekt zatiaľ len pre vybrané základné školy organizačne zabezpe-
čuje ministerstvo kultúry v spolupráci s ministerstvom školstva, vedy 
výskumu a športu, Národným osvetovým centrom a agentúrou Viva 
Musica! Autorom myšlienky je Matej Drlička, autorom hudby Oskar 
Rózsa, režisér a autor textovej predlohy a scenára je Jakub Nvota 
a autorom textov piesní Peter Kollár. 

Spievajú s chuťou a radosťou  

Zámerom projektu bolo 
vytvoriť hudobno-scé-

nické dielo pre veľký detský 
zbor, ktoré rozpráva príbeh 
na motívy starej slovanskej 
legendy o rytieroch zo Sitna. 
Dielo tvoria piesne popretká-
vané rozprávaním hlavných 
postáv príbehu, ktorý je aj 
obsahovo zachytený v jednot-
livých piesňach a priloženom 
komixe. Počas školského roku 
sa žiaci naučili desať piesní – 
v každom mesiaci školského 
roku jednu. Na každú z nich 
sa tešili, pretože priniesla so 
sebou nový príbeh legendy 
zachytený v novom komi-
xe a tiež spolu s ňou prišiel 
k nim na návštevu aj niekto zo 
známych hercov, ktorí sú ges-
tormi a protagonistami pro-
jektu. Boli to Adela Banášová 
– ambasádorka projektu (na 
snímke), Zuzana Krónerová, 
Ivo Gogál, Táňa Pauhofová, 

Miro Noga, Štefan Skrúcaný, 
Lukáš Latinák, Marián Če-
kovský, Peter Kollár a Oskar 
Rózsa. Všetky stretnutia boli 
pre žiakov nezabudnuteľným 
zážitkom. 

Hlavným cieľom projektu 
je vzbudiť u žiakov záujem o 
hudbu, spev aj našu históriu. 
Myslíme si, že sa to aj v plnej 
miere zainteresovaným do 
projektu podarilo. V našom 
zbore spievajú všetci žiaci bez 
rozdielu kvality hudobného 
sluchu. Spievajú však s chuťou 
a radosťou. 

Vyvrcholením celoročného 
úsilia bude verejné vystúpe-
nie Viva zboru na Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu, a to
 21. júna o 19. h. Na koncerte 
vystúpia všetky deti z desia-
tich vybraných bratislavských 
škôl, ktoré boli do projek-
tu zapojené. Spievať bude 
približne 700 detí. Viac sa 

o tomto zaujímavom pro-
jekte môžete dozvedieť na 
internetovej stránke stránke 
http://www.vivazbor.sk

Mgr. Oľga Piffl  ová, 
učiteľka ZŠ, Gessayova 2 
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Brána plná rachotu a zábavy
Posledný májový piatok bolo zamračené počasie zvádzajúce k 
spánku. Ale nie na Medveďovej ulici. Tá totiž vibrovala energiou, 
dunela zvukom bubnov a perkusií.

V   Krízovom centre pre 
obeti domáceho nási-

lia OZ Brána do života mali 
MDD. A všetky deti, ale aj do-
spelí a návštevníci bubnovali 
a spievali v rytme etnobubno-
vej školy Rytmika. Ťažko po-
vedať, kto mal väčšiu radosť. 
Bubon je totiž nielen hudob-
ný nástroj, ale aj dokonalý 
„odstresovač“. Jednoduché, 
ale strhujúce rytmy, parádny 
rachot, spoločná radosť. Ne-
čudo, že aj po riadnej dávke 
bubnovania a nákazlivom 
nadšení hudobníkov z Rytmi-
ky, si deti vypýtali prídavok. 

Ani klientky Krízového 
centra sa nenechali zahanbiť, 
pre domácich aj návštevu 
prichystali chutné občerstve-
nie. Ale po ňom už sa netr-
pezlivo zdvíhali animátori v 
úlohe pirátov, ktorí pre deti 
pripravili hľadanie strate-
ného pokladu. Najprv bolo 
potrebné nájsť šesť kúskov 

bájnej mapy. Jeden za mincu 
na dne malinovkového mora. 
Ďalší za zloženie kostier pre 
pokoj dávno mŕtvych pirátov, 
či hľadanie a navliekanie pe-
rál. Dobrodružné hľadanie sa 
úspešne skončilo odmenou z 
malých pokladov a sladkostí.

Deťom sa počas MDD 
okrem zamestnancov krízo-
vého centra venovalo aj viac 
ako 20 dobrovoľníkov Pois-
ťovne Slovenskej Sporiteľne. 
Dobrovoľnícke aktivity pois-
ťovne a jej zamestnancov sa 
nesú pod hlavičkou programu 
Lepší život, jeho koordinátor-
kou je Iva Králová z Nadácie 
Pontis. Okrem detí sa ve-
nujú aj mladým z krízového 
strediska, ktorí sa vďaka nim 
zúčastňujú na hippoterapii 
a venujú sa vytrvalostnému 
behu. Prvé úspechy už zazna-
menali aj na bratislavskom 
polmaratóne a Behu Devín   
Bratislava. Dobrovoľníci im 

tiež vymaľovali priestory  
v domove. 

V ten piatok však nemali 
radosť iba deti z krízového 
centra. Na programe bolo aj 
vyhodnotenie prvého kola 
finančného programu Spor-
nička do života. Mladí z Krí-
zového strediska pre mladých 
dospelých DOM (ktoré je 
súčasťou OZ Brána do živo-
ta) sa počas šiestich mesiacov 
učili ako hospodáriť s pe-
niazmi a popritom si odkla-
dali menšie sumy zo svojich 
príjmov. Ich snaha o šetrenie 
bola odmenená certifikátom 
a finančným darom až do 100 
eur. Cieľom tohto programu 
Poisťovne Slovenskej Spori-
teľne je motivovať ich, aby si 
vytvárali finančné rezervy pre 
budúcnosť a nepredvídateľné 
situácie. To dokonale koordi-
nuje so snahou DOM-u roz-
víjať samostatnosť a poskyto-
vať mladým dospelým v kríze 

a bývalým klientom detských 
domovov pomocnú ruku pri 
zapojení sa do bežného živo-
ta. Program by mal pokračo-
vať aj v budúcnosti s novými 
obyvateľmi DOM-u.

Krízové centrum Brána do 
života je občianske združenie, 
ktoré reaguje na neutešený 
stav starostlivosti o mladých 
dospelých z detských domo-
vov a taktiež poskytuje vybra-
né formy pomoci opusteným 
a týraným matkám s deťmi, 
maloletým a tehotným že-
nám v sociálnej núdzi.

Michaela Dobríková
foto: Nadácia Pontis

Keď nesvieti, tak si 
ho nakreslíme
Slniečkový deň – to znie pekne, 
však? Najmä ak celý týždeň pred 
ním  prší. Kto by sa netešil na 
trošku slnka? V ten  deň si deti do 
škôlky na Pifflovej ulici ráno oble-
čú žlté tričká. Ale to nie je všetko. 
Pretože aj učiteľky sa oblečú do 
žltej. A keďže sú na slniečkový 
deň pozvaní aj rodičia, hádajte v 
akej farbe pôjdu do práce? 
Nestačí? Veru nie. Potrebujeme 
viac žltej farby. Takže sa budú sl-
niečka maľovať, otláčať rukami a 
rôznymi látkami, kresliť kriedou 
namočenou v mlieku, posýpať 
guľôčkami, lepiť z papiera. A bu- 
dú sa nimi zdobiť steny, aby bolo 
aspoň v škôlke veselo, keď už 
vonku obloha smoklí. A ktovie, 
možno ju to inšpiruje a polep-
ší sa lepším počasím. Ten prvý 
minulý ročník sa vydaril nad 
očakávanie. Aj rodičia, ktorí sa 
na ňom zúčastnili, sa netrpezlivo 
zaujímali v akom termíne bude 
opäť. Vtedy bolo slnko nielen na 
výkresoch, ale aj na oblohe. Tento 
rok muselo stačiť papierové. Ale 
to je jedno, pretože dôležité bolo 
niečo celkom iné – radosť detí, že 
si spolu s rodičmi môžu vytvoriť 
svoje slniečko. Pochváliť sa svojou 
šikovnosťou a tešiť sa, ako sa pri 
nich rodičia sústredene krčia na 
malej stoličke pri maličkom stol-
čeku, aby práve to ich slniečko 
bolo najžiarivejšie.         (medi)

foto: autorka

Junior osobnosť a Detský čin roka 
Podujatie Junior osobnosť Petržalky je súčasťou úspešných aktivít 
projektu Dni Petržalky. Už ôsmy rok významne pomáha zvyšovať 
motiváciu žiakov k dosahovaniu lepších výchovno-vzdelávacích 
výsledkov, podnecuje k humánnemu konaniu a vytváraniu pozitív-
nych príkladov medzi rovesníkmi. 

Návrhy na udelenie ti-
tulu Junior osobnosť 

Petržalky 2013 a Detský čin 
roka predkladajú riadite-
lia základných škôl. Každá 
škola má možnosť navrhnúť 
jedného žiaka za dosiahnu-
té mimoriadne výsledky, za 
úspešnú reprezentáciu na 
medzinárodných, celoštát-
nych, krajských súťažiach 
a predmetových olympiá-
dach, za výborné výsledky 
v celoslovenskom testovaní 
T9-2013 a za mimoriadne 
mimoškolské aktivity, za 
pomoc slabším spolužia-
kom, chorým a starším spo-
luobčanom, za mimoriadny 
čin pri záchrane života či 
majetku. 

Junior osobnosťami roka 
2013 sa stali Mária Vako-
ničová, Diana Zimčáková, 
Sandra Bieliková, Liliana 
Dulanská, Jakub Dávid Ma-
lina, Michaela Krivánková,  
Samuel   Kecer, Jozef Vargan, 
Alžbeta Zvijasová,  Nataly 
Balážová, Mária Bobáková, 
Lucia Hrdličková. 

V kategórii Detský čin 
roka  si ocenenie prevzala 
Martina Tkáčiková. Martina 
je aktívna v oblasti pomoci 
a dobrovoľníctva. Pre mlad-
ších spolužiakov pripravovala 
dobrovoľnícke aktivity, súťaže 
a rozprávanie o význame po-
moci. V tomto školskom roku 
počas týždenného jazykového 

kurzu v Anglicku poskytla 
spolužiačke pri strate jej ba-
tožiny oblečenie. Privolala 
pomoc mladšiemu spolužia-
kovi, ktorého na ulici prepad-
li. Martina je všade. Zapája sa 
do mnohých školských akti-
vít a vždy ochotne pomáha 
pri ich organizácii. Druhou  
ocenenou bola  Monika 
Tollaová, ktorá sa kanoistike 
venuje už 7 rokov a dosahu-
je veľmi dobré výsledky. Jej 
vynikajúce povahové a mo-
rálne vlastnosti sa prejavili 
počas súťaže, ktorá sa konala 
v Komárne. Asi 300 metrov 
po štarte sa súperka ocitla vo 
vode a prúd ju aj s člnom za-
čal unášať do Dunaja. Monika 
aj napriek tomu, že stratila 

možnosť umiestniť sa na me-
dailovom mieste, ani na chvíľu 
nezaváhala, chytila súperku 
Kristínu Bubelovú s jej člnom 
a držala ju až do príchodu zá-
chranného plavidla. Za tento 
mimoriadne ľudský čin do-
stala v roku 2011 od organi-
zátorov súťaže Cenu fair play. 
Keďže sa vedenie školy o tom-
to jej mimoriadnom čine do-
zvedelo až v tomto školskom 
roku, navrhlo ju na ocenenie v 
kategórii Detský čin roka.

Ocenení žiaci a ich peda-
gógovia si prevzali pamätné 
listy starostu Petržalky Vladi-
míra Bajana, vecné poukážky  
a drobné spomienkové darče-
ky od mestskej časti.

(tod)

S P O L O Č N O S Ť
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Sídliskové deti 
v sedle

I N Z E R C I A PETRŽALSKÉ NOVINY

ARIOS – personálne služby
Váš partner v oblasti  

personalisti ky

ROZUMIEME VÁM
www.arios.sk

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

Efektívne a flexibilné dispozície bytov

Úžasné výhľady ponad dostihovú dráhu

700 metrov od dunajskej hrádze

UŽ RASTIE

Vlastné detské ihrisko v priľahlom parku

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

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

STAROHÁJSKA

STAROHÁJSKASTAROHÁJSKASTAROHÁJSKA
novýy haáj
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Prostredie uprostred 
prírody pripomínalo 

amfiteáter: Hľadiskom bol 
svah hrádze, z ktorého 
mohol každý pozorovať, 
čo sa dialo dole na rovnom 
teréne zakončenom du-
najským ramenom. Akcia 
mala jediné mínus – ne-
príjemný vietor, ktorému 
sa však podarilo rozohnať 
všetky dažďové mraky...

Daj labku, popros, umri, 
váľaj sudy, otočka – aj taký-
mi povelmi psičkári navi-
govali svojich štvornohých 
miláčikov, ktorí sa uchá-
dzali o titul Pes sympaťák 
2013. Už tradične na súťaži 
zazneli silné príbehy. Na-
príklad o maltézačke Mol-
ly, ktorá pomáha pri terapii 
chlapčekovi s autizmom. 
Keď sa ocitla v útulku v 
Orechovej Potôni aj s piati-
mi mláďatkami, bola na za-
plakanie. Jej necitlivý maji-
teľ si z nej spravil doslova 
stroj na šteniatka, ktorý mu 
mal prinášať peniaze. „Keď 
zrušil chov, vyhodil ich do 
poľa,“ priblížili osud psej 
rodinky dobrovoľníčky z 
útulku. Osud rozkošnej 
sučky natoľko chytil divá-
kov za srdce, že ju počtom 
odovzdaných hlasov posa-

Zvuky cez ruky  
majú úspech
Občianske združenie Pomoc ohro-
zeným deťom pomáha obetiam 
domáceho násilia dostať sa z neho 
a začať nový život, deťom s CAN 
syndrómom a rodinám v krízovej roz-
vodovej situácii. Deti, ktoré sa ocitnú 
v zložitej životnej situácii, majú 
traumatizujúce zážitky a potrebujú 
pomoc na ich spracovanie. Mnohé 
z nich navštevujú individuálne psy-
chologické sedenia, ako aj skupinové 
formy terapií. 

Hovorí sociálna pracovníčka Mgr. Ka-
tarína Čierna:
„Vďaka finančnej pomoci Nadácie pre 
deti Slovenska a grantovému progra-
mu Hodina deťom sa nám aj tento rok 
darí plniť aktivity v prospech detí, ktoré 
to potrebujú. Projekt s názvom Všetci za 
jedného - jeden za všetkých sme spustili 
začiatkom školského roku 2012/2013 a 
ukončíme ho po odovzdaní vysvedčenia, 
keď celoročnú prácu zavŕšime víkendo-
vým pobytom pre matky s deťmi. Vďaka 
projektu ponúkame deťom skupinový 
program – môžu každomesačne navšte-
vovať muzikoterapiu, tvorivé dielne či 
detskú skupinku. Deťom to prináša uvoľ-
nenie, naučia sa spolupracovať, budovať 
si sebavedomie a zdravo tráviť voľný čas.“

Z pravidelných aktivít má tento rok asi 
najväčší úspech muzikoterapia, vedená 
OZ Zvuky cez ruky. Deti hrajú na rôzne 
veľkých bubnoch, fľašiach a iných hu-
dobných nástrojoch. Vedie ich odborník 
Mgr. Anton Gúth a deti si spoločné hranie 
užívajú.  

Ostatné skupinové aktivity pripravujú a 
vedú dobrovoľníci (väčšinou študentmi 
sociálnych oborov). 

Každý z odborov prejde niekoľkými 
školeniami, kým začne s deťmi pracovať 
a neskôr si prácu overuje na supervízii 
(stretnutí s odborníčkou - kolegyňou, 
kde spoločne riešia vzniknuté situácie,  
s ktorými si v danej chvíli nevedeli rady).  

Občianske združenie Pomoc ohroze-
ným deťom sa venuje tejto cieľovej sku-
pine už 17 rokov. Napriek tomu, že už od-
vtedy na území Bratislavy vznikli viaceré 
krízové strediská poskytujúce služby obe-
tiam domáceho násilia, dopyt po týchto 
službách stále neklesá. Je potrebné stále o 
tejto téme informovať, aby sa odhalilo čo 
najviac prípadov a poskytla sa im účinná 
pomoc.         (upr)

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

Veterán Jacky je pes sympaťák
Po siedmich rokoch súťaž Pes sympaťák zmenila 
miesto konania. Zo záhrady pri Horárni v Horskom 
parku, ktorá jej už kapacitne nestačila, sa presťaho-
vala na dunajskú hrádzu, asi 3 km za novou vilovou 
štvrťou Slnečnice.  

dili na najvyšší stupienok - 
v kategórii „junior“ získala 
zlatú medailu. 

Titul Pes sympaťák pre 
rok 2013 získal Jacky, osem-
ročný jack rusel Staromeš-
ťanky Andrey Jaškovej, 
ktorý sa stal súčasne víťa-
zom v kategórii veteránov. 

Očaril publikum natoľko, 
že mu dalo najviac hlasov. 
Z petržalských havkáčov sa 
najviac darilo 11-ročnému 
krížencovi Uškovi, ktorého 
na hrádzu doviedla Marti-
na Habáková. V kategórii 
„veterán“ získal 3. miesto.

Text a foto: (ak)

Každý rok sa FOTO-
PARK® stretáva s veľ-

kým záujmom fotografov aj 
širokej verejnosti. Možnosť 
prezentovať svoje fotografie, 
viesť diskusie na rôzne foto-
grafické témy, stretnúť fajn 
ľudí, či pozrieť si vystavené 
práce prichádza množstvo 
fotografov i návštevníkov. 
Aj tento rok je tradičná jú-
nová výstava fotografií pre 
verejnosť zaradená medzi 
sprievodné podujatia Brati-
slavského kultúrneho leta a 
hradných slávností. Špecia-

litou tohto ročníka bude aj 
prezentácia projektu Digi-
tálna galéria v podobe ske-
nov a reprodukcií starých 
fotografií zo zbierok Slo-
venskej národnej galérie. 
V rámci príjemného dňa 
v parku plnom fotografií 
a priateľskej atmosféry fo-
toklub FOPA pripravuje aj 
sprievodný program. Pri 
príležitosti osláv 10. výročia 
založenia fotoklubu bude 
pre registrovaných autorov 
a návštevníkov pripravená 
aj veľká torta.

Rande s fotografiami
Fotoklub FOPA otvorí 22. júna prehliadku 
fotografií už 7. ročníka obľúbenej parkovej 
výstavy FOTOPARK®, ktorá sa uskutoční  
v parku na Tyršovom nábreží medzi Ma-
gio plážou a divadlom Aréna.

„Organizujeme FOTO-
PARK® ako verejnú akciu 
už siedmy rok zadarmo 
pre celú fotokomunitu a 
snažíme sa ho robiť najlep-
šie ako dokážeme v rámci 
prostriedkov a aktuálnych 
klubových možností. Vyža-
duje si to nielen potrebné 
financie, ale aj organizačnú 
pomoc členov či priateľov 
fotoklubu,“ povedal Marek 
Nagy, predseda bratislav-
ského fotoklubu FOPA.

Návštevníci budú môcť 
vyjadriť svoj názor a ozna-
čiť špeciálnymi hlasovací-
mi štipcami zavesené foto-
grafie, ktoré budú zaradené 
do súťaže. Odborná porota 
počas dňa označí kandi-
dátov na hlavné ocenenie  
a zároveň odovzdá cenu za 
1. – 3. miesto. Nebude chý-
bať ani tradičné ocenenie 
„Mladý tvorca“ pre vysta-
vujúcich juniorov

Text a foto: (ak)

Jacky s titulom Pes sympaťák.

Najúspešnejší Petržalčan 
kríženec Uško
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Kultúrne zariadenia PetrZalky 
Aktuality 
Jún 2o13

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

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

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

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

Mamičkáreň

Mamy sa snažia venovať svojim deťom 
skoro všetok svoj čas. A preto je našim 
cieľom   poskytnúť im priestor a vytvo-
riť atmosféru, v ktorej sa aj ony budú 
môcť trošku zabaviť a zbaviť sa stresu. 
V CC Centre poskytujeme mamičkám 
priestor pre spoločné aktivity, stretáva-
nie sa a tvorenie rôznych zaujímavých 
predmetov a vecí, spoločne aj s deťmi.  
Pod vedením šikovných lektoriek si tak 
mamičky môžu vyskúšať a zdokonaliť 
sa v rôznych tradičných a netradič-
ných technikách. Pre deti je pripravená 
detská herňa a mamičky sa tak môžu 
naplno venovať tvorivým aktivitám.
Júnové témy „Mamičkárne“ sú tvorba  
smaltových šperkov a  šperky z textilu.
Na stretnutie je potrebné sa nahlásiť 
vopred, aby lektorky vedeli pripraviť 
potrebný materiál. Všetky informá-
cie vám poskytnú lektorky na číslach: 
0917 711 090 , 0903 398 545. 
Maminy, príďte medzi nás!

Výstava k 40. výročiu 
položenia základného kameňa 
výstavby sídliska Petržalka

Petržalka (maď. Ligetfalu / Pozsony-
ligetfalu, nem. Engerau / Ungerau) je 
mestská časť Bratislavy s najväčším 
počtom obyvateľov a jedna z najhus-
tejšie obývaných oblastí na Slovensku 
i v strednej Európe. Pôvodne to bola 
vidiecka obec pri Bratislave s názvom 
Engerau. (z nem. „úzka niva”). Nachá-
dza sa na pravom brehu rieky Dunaj 
a v súčasnosti má okolo 115 000 
obyvateľov. S ľavým brehom Dunaja 
ju spája 5 mostov – Starý most, Most 
SNP, Prístavný most, Most Lafranconi 
a najnovší Most Apollo, ktorý bol uve-
dený do prevádzky v septembri 2005. 
Podstatná časť územia Petržalky je 
zastavaná betónovými panelovými 
obytnými domami. Nachádzajú sa tu 
aj dve umelo vytvorené jazerá: štrkový 
Veľký Draždiak a Malý Draždiak; cen-
trálnu zónu tvorí Chorvátske rameno, 
vodohospodársky kanál odvádzajúci 
spodnú vodu a časti kopírujúce trasu 
niekdajšieho ramena Dunaja, po kto-
rom má meno. 
Nechýba ani obchodné a zábavné 
centrum Aupark, obchodná zóna Da-
nubia, priemyselná zóna v priestoroch 
bývalej továrne Matador a taktiež do-
stihová dráha.
V  Dome kultúry Zrkadlový háj je od 
júna sprístupnená verejnosti zbierka 
fotografií, plánov, ktoré zachytávajú 
počiatky výstavby sídliska. 
Kurátor výstavy je  Martin Kleibl (autor 
1. turistického sprievodcu po Petržal-
ke). Výstava potrvá do 30.9.2013

Hráte sa radi spoločenské 
stolové hry?

Ak áno, tak v Dome kultúry Lúky,  teta 
“Slanina” ako dlhoročná hráčka, sa 
na vás teší a ponúka svoje „stolovky“ 
(Osadníci z Katanu, Carcassone, Al-
hambra, Agricola, Tsuro, Galaxy Truc-
ker, Bang, Doba kamenná a mnohé 
ďalšie) na voľné hranie. Vysvetlí a po-
radí vám, aké sú pravidlá a ako na ne.  
Väčšina hier je založená na príbehu 
z minulosti alebo zo súčasnosti. Her-
né postupy často napodobňujú sku-
točné situácie, s ktorými sa môžeme 
stretnúť v bežnom živote. Náhoda tu 
hrá väčšinou iba malú úlohu. 
Moderné spoločenské hry popri zá-
bave pomáhajú rozvíjať komunikačné 
schopnosti, analytické a strategické 
uvažovanie. Učia zmyslu pre čestnosť 
a dodržiavanie pravidiel. Tak neváhaj-
te a poďte sa s nami hrať! Vyskúšajte 
si svoje taktické myslenie a pri super 
zábave spoznajte nových ľudí.
Príďte... spolu to zvládneme!

Tanečná škola Viery Sádovskej

Tanečná škola Viery Sádovskej vznik-
la v roku 1990. Odvtedy nepretržite 
sídli v DK Lúky na Vígľašskej 1. Zalo-
žila ju učiteľka klasického tanca Viera 
Sádovská a do dnes ju vedie. Ško-
la ma 30 žiakov vo veku od 4 do 25 
rokov. Škola odchovala nemálo ab-
solventov, ktorí úspešne pokračovali 
v štúdiu na Štátnom baletnom kon-
zervatóriu, VŠMU, alebo účinkujú v 
profesionálnych tanečných súboroch. 
Učebný program tanečnej školy sa 
skladá: z pohybovej prípravy, klasické-
ho tanca, ľudového tanca, moderné-
ho tanca, scénického tanca a hereckej 
výchovy. Taktiež ponuka kurzy klasic-
kého tanca pre ženy. Kladie sa najmä 
doraz na individuálny prístup k žiakom. 
Žiaci študujú v prvom cykle 7 rokov, 
s možnosťou pokračovania v druhom 
cykle. Najlepší žiaci sú členmi nášho 
tanečného súboru Nezábudka. Súbor 
i škola každoročne organizujú svoje 
koncerty, ktoré sú v rozsahu jednej až 
jeden a pol hodiny. Scenár koncertov 
obsiahne vždy všetky tanečné pred-
mety. Škola sa niekoľkokrát úspešne 
prezentovala v zahraničí na taneč-
ných festivaloch, ako aj súťažiach. 
Tento školský rok škola uviedla via-
nočný tanečný koncert, ďalej literár-
no - tanečnú dramatizáciu rozprávky 
“Rozprávka o oslíkovi” určenej pre deti 
prvého stupňa ZŠ. 22.6. o 18:30 uvá-
dza ďalší tanečný koncert súboru s 
názvom “Dvere otvorené”. Žiaci pred-
vedú ukážky tréningov a choreografií 
zo všetkých tanečných predmetov. 
Hosťami budú tanečníci z tanečného 
klubu Gala. Po predstavení je pripra-
vený pre rodičov tanečný mini wor-
kshop latinsko amerických tancov 
a mini workshop klasického tanca. 

Premiéra nového 
hudobno-tanečného projektu 
Eddyho Portellu 

Eddy prišiel so svojou rodinou na Slo-
vensko  v  roku 1989. Už ako 8. roč-
ný spieval vo  flamencovom súbore 
a neskôr sa začal venovať flamenco-
vej rytmike a štúdiu gitary na ľudovom 
konzervatóriu u profesora Blaha. 
Neskôr ho oslovili  z  kapely Mango 
Molas, v  ktorej obsluhoval drobné 
perkusívne nástroje  a stal sa ich fanú-
šikom a začal sa naplno venovať štú-
diu afrokubánskych a latinsko-americ-
kých perkusií.
Nenechajte si ujsť jeho novú tempera-
mentnú  La Portella Latino Show, ktorá 
bude 21.6. o 19.00 v DK Lúky.V  tom-
to  jedinečnom projekte popredných 
predstaviteľov slovenskej latino scény, 
uvidíte skvelé tanečnice zo súboru La 
Portella,   pod vedením vicemajsterky 
sveta a trojnásobnej majsterky Sloven-
ska v salse,  Petronely Portella .  
O hudobnú produkciu sa postarajú 
“Aureloví” muzikanti skupiny El Po-
deroso (ex Mangomolas, Mango sal-
seros), fenomenálna kubánska   spe-
váčka Janelys Fernandez Diaz   a 20 
členný bubenícky orchester Batatim-
ba, pod vedením slovenského perku-
sionistu Peruánskeho pôvodu Eddyho 
Portellu.

foto TASR - Peter Šimončík
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Vodné � ltre Nerezové fľaše www.kvalitavody.sk

I N Z E R C I A / K O N TA K T

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

Teraz máte na dosah 
v Petržalke

BEZPLATNÉ 
testovanie pamäti 

odborníkmi 
Centra MEMORY

Objednajte sa na telefónnom čísle: 
02/62 41 41 43

Miesto: Centrum MEMORY 
Mlynarovičova 21,  

Bratislava Petržalka  

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

29. - 30. 6. Praha + Karlštejn -  doprava+ubytovanie + sprievodca 75 €

          6. 7. Zábavný park pre deti pri Znojme + Dinopark -  doprava  11 €

   9. - 18. 8. Pobyt v Chorvátsku (pri Crikvenici) -  doprava + ubytovanie  150 €

17. - 22. 9. Paríž + Versailes - doprava + ubytovanie + sprievodca   150 €

  nástup do autobusu na Hlavnej stanici a na Patrónke v Bratislave

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



Hrajte o 3D digitálnu kameru Toshiba 
Camileo Z100 a ďalšie atraktívne ceny 
od 3. júna do 15. júna 2013! 

Sobota 15. Júna 2013

Narodeninový darček!

OC DANUBIA 
OSLAVUJE 13 ROKOV! 

Lekáreň

Moderuje: Richard Vrablec, www.zabavac.sk

Cukrová vata, skákací hrad a ďalšie atrakcie 
na parkovisku OC Danubia ZADARMO! 

10.00 – 17.30 hod. Tvorivé dielne pre deti a Maľovanie na tvár

10.00 – 10.45 hod. Predstavenie Fíha Tralala
11.00 – 11.30 hod. Tanečné vystúpenia detí z Petržalských škôl

11.30 a 12.30 hod. Vystúpenie Klauna

12.00 – 12.30 hod. Flatland by ExtremeGang s majstrami Európy a SR

13.00 – 13.50 hod. Vranovské chodúľové divadlo

14.00 hod.  Narodeninová TORTA v galérii OC DANUBIA 

a Žrebovanie výhercov o atraktívne ceny!!!

14.30 – 15.20 hod. hudobná skupina Bukasový Masív

16.00 – 16.45 hod. Peter Cmorík Band

17.00 – 17.30 hod. tanečná skupina Pro dance Academy

Program:

A
V!!

Vstup 
zadarmo!

Narodeninová oslava prebehne na parkovisku 
pred OC Danubia na Panónskej ceste 16. 

škôl

k

ceny!!!

my

k

kciek i

rópy a SR

A 

anubia inz 82x150.indd   1 5.6.2013   14:59

Pre tento projekt som sa nadchla, pretože 
blízko bývam. Ale nielen preto. Ide o nádher-
ný dvor, krásny priestor na hru a rekreáciu 
a naozaj si zaslúži obnovu, pretože je značne 
zanedbaný. V projekte sa nemyslí len na deti, 
ale aj na dospelých a seniorov. Obávam sa, že 
veľa Petržalčanov nevie že sa ich mestská časť 
zapojila do súťaže a že jeho podpora bude 
veľmi slabá. Skôr má šancu vyhrať projekt 

Chcem vás požiadať o pomoc. MČ Petržalka sa uchádza na stránke 
http://www.sppolocne.sk/sk/prihlasene-projekty/detail-projek-
tu/486 o podporu projektu obnovy ihriska na Znievskej.

z „Hornej Dolnej“, kde sa obyvatelia zomknú. 
Starosta Bajan vraví, že ho mrzí, že prichá-
dzame vďaka solidarite s malými MČ o veľké 
sumy. Toto je výborná príležitosť, ako získať 
� nancie za hlasy, ktoré nás nič nestoja a zlep-
šiť naše okolie – len o tom musia Petržalčania 
vedieť (pozn. red. - o projekte píšeme aj na 
2. strane).       

 Zuzana Vyšinská

    Napísali ste

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

Súťaž s � rmou ZEPTER 
International vyhrávajú: 
Anna Bustinová, Budatín-
ska 16, 
Justína Verešová, Kopčian-
ska 35, 
Marta Ďurková, Tupolevo-
va 24.                Bahoželáme!
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Malé zázraky v kvapke rosy

Podľa čoho spozná generálny 
riaditeľ, či hra bude malým 
zázrakom alebo trápnym 
kúskom?

 Keďže moja pôvodná pro-
fesia je operný režisér, čítam 
mnoho literárnych predlôh či 
scenárov, počúvam hudobné 
nahrávky a robím si vlastný 
úsudok. Sú diela, ktoré ma za-
ujmú a inšpirujú, viem si pred-
staviť ich zinscenovanie, a sú aj 
tituly, ktoré odložím, alebo ani 
nedočítam... Ako generálny 
riaditeľ Slovenského národné-
ho divadla mám právo vybrať 
si spolupracovníkov, ktorým 
dôverujem. V prvom rade sú 
to riaditelia jednotlivých ume-
leckých súborov, ktorých dob-
re poznám, verím im, a teda 
spolieham sa a rešpektujem aj 
ich umelecký názor, pohľad, 
vízie. Oni sú garantmi, že čino-
hra, opera a balet bude ponú-
kať hodnotný repertoár a zau-
jímavú inscenačnú tvorbu, čo 
majú v pracovnej náplni najmä 
dramaturgovia, režiséri celé 
inscenačné tímy. Zjednoduše-
ne povedané: mojou úlohou je 
vytvoriť im na tvorbu a prácu 
vhodné podmienky tak po 
ekonomickej, ako aj prevádz-
kovej stránke. A ako divák som 
na predstavení spolu s ostat-
nými návštevníkmi SND buď 
svedkom „malého zázraku“, 

alebo nepodarenej inscenácie, 
ktorú čaká krátky život.

Viete to zo svojho postu do-
predu ovplyvniť? Honorármi, 
hosťujúcimi režisérmi, hosťu-
júcimi hercami...?

 To je záležitosť jednotlivých 
súborov. Majú autonómiu vo 
výbere a pozývaní spolupra-
covníkov, hosťujúcich umel-
cov a tvorcov. Samozrejme, že 
to spolu konzultujeme, snaha 
je vždy nájsť najlepšie rieše-
nie. Nakoniec, ja podpisujem 
zmluvy s hosťami, čiže mám 
právo „veta“, ale zároveň sa 
ani nezriekam spoluzodpo-
vednosti. To, že mám záujem, 
aby SND napredovalo v in-
scenačnej tvorbe minimálne v 
európskom kontexte, môžem 
demonštrovať na jednom prí-
klade – pričinil som sa o to, 
aby v Opere SND opäť hos-
ťoval nemecký režisér Peter 
Konwitschny. Už tu realizo-
val úspešné inscenácie Eugen 
Onegin a Madama Butterfly, 
teraz chceme, aby v najbližších 
sezónach pripravil Puccini-
ho Bohému a Janáčkovu Vec 
Makropulos.

Ktoré dielo z tejto sezóny je 
pre vás malým zázrakom? 

 Nechcem, aby to vyznelo, 
že preferujem niektorú z insce-

nácií, ale mnohí diváci mi dajú 
za pravdu, že sa oplatí vidieť  
v činohre tanečný maratón Aj 
kone sa strieľajú, Matkinu gu-
ráž, Antigonu v New Yorku, 
Bratov Jurgovcov aj Bratov Ka-
ramazovovcov. Taktiež baletné-
ho Romea a Júliu v choreografii 
a réžii Massima Moriconeho  
z Talianska, operného Barbiera 
zo Sevilly či najnovšie Lohen-
grina, ktorý je koprodukčným 
projektom Opery SND a Li-
tovského národného divadla 
opery a baletu vo Vilniuse.

Jeden z ohlasov v interne-
tovej diskusii: „Po návšteve 
niektorých predstavení čino-
hry som sa zaprisahal, že na 
činohru už nepôjdem, pretože 
mi niektoré hry pomaly prídu 
ako seriály v istých komerč-
ných TV staniciach (vulgariz-
my, sexuálny podtón a pod.).“

Viem, že takéto diskusie čí-
tate – ale prijímate na ich 
základe aj nejaké konzek-
vencie?

 Divadlo je zrkadlom spo-
ločnosti – a to nie je len fráza. 
Inscenáciu tvoria ľudia, ktorí 
do svojej tvorby a interpretácie 
často premietnu svoje zážitky, 
poznania, odraz reality... Musia 
byť určité hranice, no existujú 
rôzne poetiky, neraz aj veľmi 

Po predpremiére Bratov Karamazovovcov v SND som si na blogu Adriany Marko-
vičovej prečítala: N ako Národné divadlo - jedným z dôvodom, prečo som sa tešila 
na bývanie v hlavnom meste, bolo divadlo. Som odchovaná na Martinskom divadle a 
Radošincoch, ktorí boli ochotní aspoň raz do roka naštartovať autobus a odjachať kdesi 
na Oravu, aby v miestnom kulturáku urobili radosť obyvateľom. vidieť živého herca je 
pre vidiečana sviatkom a je mu jedno, čo hrajú. až vo veľkej Bratislave som zistila, že 
existujú trápne hry, že Národné nehrá len kvalitné kúsky, ale aj brak. Priznám sa, že pri 
niektorých bláznivých komédiách som zaspávala, takže keď na ne prišla v spoločnosti 
reč, radšej som čušala. Nebudem ich menovať, ale poznávacím znamením je, že sú 
vypredané medzi prvými. Teraz vyzerám ako snob, čo? No dobre, ani vážna klasika nie 
je kritériom kvality - taký Faust bol pre mňa utrpením - chcem tým však povedať, že si 
vážim čokoľvek, za čím je práca ľudí, ktorí to nemysleli zle. ak sa však stane, že vydržím 
s chuťou sedieť na zadku tak dlho ako pri karamazovovcoch, tak viem, že sa stal malý 
zázrak (a musím to vytrúbiť do sveta). áno, stalo sa.

drsné, ale zastávam názor, že 
miera vkusu má byť zachovaná. 
Náznak v divadle neraz zohrá 
väčšiu rolu ako priamočiarosť.

Internetový ľud mohutne 
riešil Brechtovu Malomeš-
tiakovu svadbu. Brecht by 
sa potešil, rád provokoval.  
A vy? 

 Táto inscenácia uznávané-
ho slovinského režiséra Die-
ga de Breu naozaj vyvolala 
množstvo polemík, priam až 
pobúrení a odsúdení. Ale má 
aj zástancov. Režisér de Brea  
v Činohre SND už zinscenoval 
veľmi zaujímavého a zároveň 
drsného Shakespearovho Corio- 
lana, tentoraz rozvíril pokojné 
hladiny miestami možno až 
obscénnou Malomeštiakovou 
svadbou. Ale nebuďme povrch-

ní, skúsme premýšľať, prečo si 
zvolil takúto inscenačnú poe-
tiku. Dokonca mám ohlasy od 
divákov, že Malomeštiakovu 
svadbu si treba s odstupom 
pozrieť ešte raz. Potom je už 
optika trochu iná a divák si lep-
šie rozkrýva podstatu, o čom  
a o kom to vlastne celé je.

Za posledný rok uviedlo SND 
13 premiér, do konca sezóny 
pribudnú ešte dve v činohre. 
Na čo by ste divákov pozvali?

 Veľmi rád by som pozval 
deti na od 1. júna obnovenú 
baletnú inscenáciu Narodil sa 
chrobáčik s hudbou Tibora 
Freša či na operu Veľká dok-
torská rozprávka skladateľa 
Milana Dubovského. A do-
spelí sa môžu zabaviť na zná-
mej Shakespearovej komédii 

 s generálnym riaditeľom SND Mariánom Chudovským
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Veľa kriku pre nič, odkrývať 
tragiku antiky v inscenácii 
Oresteia od Aischyla, alebo 
spoznávať krutú, nie tak dáv-
nu minulosť v inscenácii hry 
rakúskej nositeľky Nobelovej 
ceny za literatúru Elfriede Je-
linek: Rechnitz – Anjel skazy.

Slovenské národné divadlo 
žije z príspevkov občanov. 
Ako sa tvorí repertoár?

 Jednotlivé umelecké súbo-
ry si zostavia dramaturgický 
plán, ktorý sa po schválení re-
alizuje. V SND interne pôsobí 
aj repertoárová rada, jej úlo-
hou je zabezpečiť umeleckú 
prevádzku na našich štyroch 
hlavných scénach, teda syste-
matické uvádzanie všetkých 
titulov, ktoré sú v repertoári. 
Zostaviť repertoár je zložitá 
vec, predovšetkým drama-
turgovia súborov musia prísť 
s ponukou zaujímavých titu-
lov, ktoré zohľadňujú ume-
lecké ambície, interpretačné 

možnosti súborov, významné 
výročia a v neposlednom rade 
aj prezentáciu novej sveto-
vej a pôvodnej dramatickej, 
tanečnej a hudobnej tvorby 
– dôkazom je napríklad pri-
pravovaná novembrová sve-
tová premiéra opery Dorian 
Gray od mladej slovenskej 
skladateľky Lucie Čekovskej. 
A tiež rešpektovanie určitých 
špecif ík vrátane akceptovania 
požiadaviek publika.

Vstupenky do divadla sú dosť 
drahé, neuvažujete o nejakej 
spolupráci s mestskými čas-
ťami - napríklad pre oby-
vateľov Petržalky - aby aj tí 
menej solventní mohli vidieť 
niečo z vašej ponuky?

 Aj vďaka štátnemu príspev-
ku sa snažíme, aby cenotvorba 

vstupného na predstavenia do 
SND bola dostupná pre široké 
vrstvy publika, ale zadarmo 
hrať nemôžeme. Máme preto 
aj rôzne typy zliav – pre se-
niorov, študentov, hromadné 
objednávky, školy využívajú 
kultúrne poukazy. Skôr je to 
hodená rukavica smerom  
k samosprávam. Niektoré 
napríklad organizujú pre se-
niorov alebo matky s deťmi 
návštevy predstavení v SND. 
Sme prístupní takýmto akti-
vitám, treba sa skontaktovať a 
rokovať s Centrom marketin-
gu SND.

Nová budova SND sa stava-
la tak dlho, až sa stala troš-
ku starou – počuli ste už od 
návštevníkov, že v sále čino-
hry je zlá akustika?

 Akustika je dobrá, no nie 
práve za najšťastnejšie po-
važujem celkové pôdorys-
no–architektonické riešenie 
sály. Portál je umiestnený prí-

liš hlboko v scéne, tento fakt 
núti inscenátorov hľadať také 
riešenia, aby hercov dostali 
čo najbližšie k divákovi. Aby 
im bolo rozumieť. Za zásadný 
problém však považujem to, 
že táto sála s kapacitou 640 
divákov je na činohru príliš 
veľká.

V novom divadle sa dobre 
dýcha – je vzdušné, priestor-
né. Ale aj dosť rozšafne na-
vrhnuté, priestoru je veľa, 
no nie vždy funkčného. To-
alety napríklad... Zžili sa s 
novým priestorom diváci? 
Aké máte ohlasy?

 Rád by som vyzdvihol je-
den fakt – nová budova SND 
na Pribinovej ulici je prvá bu-
dova Národného divadla, kto-
rú si navrhli a postavili sami 

Slováci. Máme historickú bu-
dovu, dielo slávnych divadel-
ných architektov Ferdinanda 
Fellnera a Hermanna Helme-
ra, otvorená bola v roku 1886. 
Ale projekt novej budovy, 
ktorá má sedem podlaží, vyše 
dvetisíc miestností a tri hlav-
né sály, vypracovali architekti 
Martin Kusý, Pavol Paňák a 
Peter Bauer. Ich návrh zvíťazil 
v konkurencii 53 projektov. 
Áno, je to obrovský priestor, 
ale darí sa nám zapĺňať ho. 
Ľudia si už aj sem našli cestu, 
dovolím si povedať, že sem 
chodia radi. Veď okrem di-
vadelných produkcií je nová 
budova SND azda najnavšte-
vovanejšou galériou v našej 
metropole. Pravidelne tu 
usporadúvane početné výsta-
vy slovenských výtvarníkov, 
fotografov či sochárov, ktoré 
si môžu návštevníci pozrieť 
pred predstavením alebo po-
čas prestávok. Ideálne by 
bolo oživiť priestory foyeru 

otvoril Modrý salón pre di-
vadelníkov, ktorí sa venujú 
aj inej umeleckej činnosti. 
Kto je dramaturgom týchto 
podujatí?

 Program Adely Banášovej 
nazvaný Trochu inak drama-
turgicky pripravuje Daniel 
Rabina, riaditeľ Centra mar-
ketingu SND. Modrý salón 
pripravuje a zabezpečuje 
Činohra SND, hlavne naša 
mladá lektorka dramaturgie 
Miriam Kičiňová. Je to nový 
tvorivý a hrací priestor, kde 
môže byť recitál, divadlo po-
ézie, diskusný večer či pred-
náška. Modrý salón má svoje 
tri línie zastrešované tromi 
garantmi – TVORÍME pri-
pravuje Daniel Hevier, PRE-
ZENTUJEME vedie Ľubica 
Krénová a DISKUTUJEME 
moderuje Michal Havran. 
O všetkých podujatiach 
pravidelne informujeme na 
webovej stránke SND aj na 
plagáte. 

A čo si od nich sľubujete?
 Chceme byť otvoreným 

„priateľským divadlom“, kto-
ré to s divákom myslí vážne. 
Chceme osloviť a zaujať aj na 
netradičnom mieste, v júni 
odohrá Činohra SND svoju 
inscenáciu Ksicht v hlavnej 
úlohe s Tomášom Maštalírom 
priamo na mestskej pláži na 
Tyršovom nábreží v Petržalke. 
V júni po prvý raz v histórii 
bude Činohra SND hosťovať 
aj na festivale Bažant Pohoda 
s inscenáciami Hollyroth a 
Mechúrik Koščúrik. Verím, 
že týmto činom naštartujeme 
novú tradíciu.

Želám vám a, najmä, divá-
kom veľa malých zázrakov

Gabriela Rothmayerová
foto: archív redakcie

počas celého dňa napríklad 
prevádzkou kníhkupectva a 
predajne s hudobninami, reš-
taurácie či divadelného bistra, 
lenže hneď v susedstve nám 
„konkuruje“ Eurovea. Na jed-
nej strane sme radi, že obrov-
ské nákupné centrum do tejto 
lokality denne láka množstvo 
ľudí, na druhej nám to však 
zužuje možnosti na „mimou-
melecké a komerčné aktivity“. 
Ale stále hľadáme a skúšame 
možnosti ako plnohodnotne 
využiť a oživiť tento priestor.

Mnohí riaditelia pred vami 
uvažovali o rozšírení reper-
toáru o publicistiku – až 
vám sa to podarilo. Raz 
mesačne si pozýva moderá-
torka Adela Banášová hostí 
do svojej talk šou, v máji sa 

Kníhkupectvá ponúkajú best- 
seller „kráľovnej švédskej krimi“ 
Lizy Marklundovej – Atentát-
nik. Ťažia z vynikajúcej povesti 
severských spisovateľov Lars-
sona Stiega či Jo Nesba. Napo-
kon aj námet sľubuje zaujíma-
vé čítanie – výbuch bomby na 
štokholmskom olympijskom 
štadióne, zmiznutie a vražda 
celebrity a vytrvalá reportér-
ka objavujúca súvislosti, ktoré 
unikajú aj polícii.

Detektívny román sa odo-
hráva v novinárskom prostre-
dí, ktoré autorka ako novinár-
ka dôverne pozná. Napriek 
tomu sa však spomínaným 
kolegom spisovateľom ne-
vyrovná. Kniha pôsobí ako 
debut (ktorým aj skutočne je), 
charaktery sú ťažkopádne a 
klišéovité – neochotná, záker-
ná sekretárka či všetko chápa-
júci dokonalý šéf. Aj zmieta-
nie sa hlavnej hrdinky medzi 
kariérou a rodinou je únavné. 
Ešte že má takého nekoneč-
ne tolerantného manžela. Čo 
je však skutočne zaujímavé, 
je opis novinárskej práce pri 
vyhľadávaní informácií, po-
stupné skladanie obrazu a 
fungovanie redakcie. Z detai-
lov cítiť istotu písania o dôver-
ne známom prostredí – vtedy 
je hlavná hrdinka sympatická, 
samostatná a obdivuhodná. 

Hoci je dej bohatý na výbu-
chy aj úmrtia, pôsobí staticky 
vďaka častým opisom du-
ševných pochodov postáv a 
takmer lyrickými staťami pred 
každou kapitolou. Napínavé je 
opäť len postupné novinárske 
odhaľovanie charakteru prvej 
obete, hoci aj tam sú časti 
pôsobiace prinajmenšom 
nedôveryhodne. Autorka do 
deja vložila množstvo spes-
trujúcich prvkov, tie však dej 
neoživujú, naopak, dávajú mu 
punc prekombinovanosti. 

Ak sa rozhodnete dať jej 
šancu, nechty si od napätia 
síce obhrýzať nebudete, ale 
určite si vychutnáte „novinár-
sku“ časť a dočkáte sa zaují-
mavého a reálneho vykresle-
nia tohto povolania.

Michaela Dobríková

Atentátnika  
zachraňujú  
novinárske reálie
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 Megahviezda

I N Z E R C I A

Zvýhodnenú 600-eurovú pôžičku s vyše 50 % 
zľavou ponúka Raiff eisen banka len do konca 
júna. V pobočke na Nám. hraničiarov môžete 
peniaze získať skôr, ako stihnete dopiť voňavú 
kávu, ktorú vám s úsmevom ponúknu jej pra-
covníci. Navyše, pri akejkoľvek výške pôžičky 
ste v hre o dovolenku v hodnote 1 000 eur.

Raiff eisen banka, ktorá  je súčasťou rakúskej banko-
vej skupiny Raiff eisen Bank International s viac ako 
126-ročnou tradíciou, prišla s ďalšou zaujímavou ak-
ciou. Pri príležitosti blížiacich sa dovoleniek pripravila 
špeciálnu 600-eurovú pôžičku s vyše 50 % zľavou. 
Znamená to, že pri 18-mesačnom splácaní preplatíte 
o vyše polovicu menej a ušetríte tak až 100 eur! Uspo-
rené peniaze môžete investovať napríklad do domác-
nosti alebo jednoducho odložiť na „horšie časy“. 

Navyše, banka pripravila pre všetkých, ktorí si do 
konca júna vezmú akúkoľvek pôžičku, teda nielen tú 
vo výške 600 eur, súťaž o 12 dovoleniek v hodnote 
1 000 eur.  Dokonca vám banka preplatí dovolenku 
aj v prípade, že ste ju už absolvovali alebo ju už máte 

zaplatenú – stačí predložiť faktúru. Rozhodujúci je 
termín dovolenky, ktorý banka stanovila na obdo-
bie celého roka 2013. Príďte do niektorej pobočky, 
vezmite si pôžičku a máte 12-násobnú šancu vyhrať 
dovolenku podľa svojich predstáv!

Raiff eisen banka ponúka pôžičky už od 200 eur, ma-
ximálna výška, o ktorú môžete požiadať, je 20 000 
eur. Hlavnou výhodou pôžičky od Raiff eisen banky 
je jej jednoduchosť. Na vybavenie vám stačí jedna 
návšteva pobočky a občiansky preukaz. Nepotrebu-
jete žiadne dodatočné doklady. Vyplníte krátku žia-
dosť a približne do pol hodiny môžete mať peniaze 
na účte. Čakanie vám spríjemnia pracovníci pobočky 
kávou či pohárom vody, pre 
najmenších sú pripravené pek-
né hračky v detskom kútiku. 
Pôžička je úplne bez poplat-
kov, takže za jej poskytnutie, 
vedenie či predčasné splate-
nie neplatíte ani cent. Pôžička 

od Raiff eisen banky má jasné pravidlá, nemusíte sa 
báť žiadnych chytákov či skrytých podmienok. Taká 
je fi lozofi a banky, ktorá stavila na jednoduchosť, zro-
zumiteľnosť a ľudský prístup k svojim klientom. Z po-
bočky odchádzate so zmluvou na jeden papier, ktorá 
je jednoduchá, prehľadná a písaná ľudskou rečou. 

Príďte sa presvedčiť s celou rodinou! Zvýhodnená 
600-eurová pôžička s vyše 50 % zľavou a súťaž 
o 12 dovoleniek platia len do konca júna.

www.raiff eisen.sk

PÔŽIČKA, S KTOROU UŠETRÍTE 100 EUR

rb_pozicka_dovolenka_pr_clanok_210x130_V1TG05_0613.indd   1 5.6.2013   16:14

NAJLEPŠIA PONUKA
MODELOV CHEVROLET.

OD 19 930 €

OD 15 450 €

OD 10 990 €

*Chevrolet Cruze 4 dverový testovaný v roku 2009. Chevrolet Cruze kombinovaná spotreba 4,5 - 7,4 l/100 km, kombinované emisie CO2 117 - 174 g/km. Chevrolet 
Orlando kombinovaná spotreba 5,3 - 7,9 l/100 km, kombinované emisie CO2 139 - 186 g/km. Chevrolet Captiva kombinovaná spotreba 6,2 - 10,7 l/100 km, kombinované 
emisie CO2 164 - 245 g/km. Fotogra e sú ilustra né.

www.mah.sk

MaH s.r.o.
Bratislava-Petržalka, Panónska cesta 43
tel.: 02/68 20 84 27 | e-mail: predaj@mahpetrzalka.sk
Bratislava, Polianky 15 | tel.: 02/69 25 11 44
e-mail: predaj@mah.sk

NAJLEPŠÍ AS NA NOVÉ 
AUTO? PRÁVE TERAZ!
PRESVED TE SA.

•  nancovanie na 1/4 bez navýšenia
• Rodinné vozidlo s moderným dizajnom
• 7 sedadiel v troch radoch
• 6 airbagov, ABS
• Elektricky ovládané predné okná

•  nancovanie na 1/4 bez navýšenia
• Hatchback dop a oce ovaný sedan
• Viac ako 1,5 milióna zákazníkov
• El. ovládané predné okná
• 6 airbagov, ABS

CHEVROLET CAPTIVA

CHEVROLET ORLANDO

CHEVROLET CRUZE 5-DVEROVÝ

•  Moderné a priestorné SUV s maximálnou 
bezpe nos ou

• 6 airbagov, ABS a ESC
• Klimatizácia
• Rádio s prehráva om CD MP3

GARANCIA

VAGY

ÉVROKOV

120.000

SK_210x130_Cruze5Doors_CapOrl MaH TISK.indd   1 30.5.13   13:07
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Dvestopäťdesiat preteká-
rov z celého Slovenska 

si to rozdalo v martinskej 
športovej hale a nechýbali 
tam ani petržalskí karatisti z 
KK Seiken Bratislava. Tí sú-
ťažili v 10 kategóriách.

V prvej kategórii kata 6- až 
9-ročných chlapcov nás repre-
zentoval Matúš Pitoňák, ktorý 
vo veľkej konkurencii postúpil 
do finálových bojov a nako-
niec skončil na 4. mieste.

Najpočetnejšie zastúpenie 
sme mali v kategórii kata 10- 
až 13-roční chlapci do 5. kyu, 
kde sa predstavili Michael 
Šulka, Branislav Tomašovič, 
Marek Stránsky a Alexan-
der Špacír. Branislavovi To-
mašovičovi sa podarilo zís- 
kať piate miesto a Michae- 
lovi Šulkovi štvrté miesto. 
Marek Stránsky bol najúspeš- 
nejší, získal tretie miesto. Ale-
xandrovi Špacírovi, ako nová-
čikovi v tejto kategórii, ušlo 
finále len o vlások.

Kategóriu kata 10 – 13-
ročných dievčat vyhrala Petra 
 Pitoňáková, ktorá si domov 
odniesla zlatú medailu a zá- 
roveň titul majsterky Slo-
venska. Toto víťazstvo je  
o to cennejšie, že zo všetkých 
súťažiacich mala najnižší 
technický stupeň a trénuje iba 
jeden rok.  

Martin Kolčák sa predsta-
vil v dvoch kategóriách: kata 
14-až 17-roční chlapci od 3. 
kyu, kde získal druhé miesto a 
v kategórií kobudo long (cvi-

čenie s Bo), kde si odniesol 
bronzovú medailu. 

V kategórii, kata 14- až 
17-ročné dievčatá od 3. kyu 
súťažila Lucia Liptáková, kto-
rá získala vynikajúce druhé 
miesto. Lucia súťažila aj v ka-
tegórii kobudo short (cvičenie 
so Sai),  ktorú jednoznačne 
vyhrala a získala titul majster-
ky Slovenska. Toto víťazstvo 
je o to cennejšie, že kategória, 
ktorú vyhrala, bola spojená aj 
s chlapcami. 

V ďalšom programe nasle-
dovali súťaž kata družstiev 
10- až 13-roční chlapci, kde 
mala naša mestská časť tak-
tiež zastúpenie. Družstvo KK 
SEIKEN v zložení Michael 

Šulka, Branislav Tomašovič a 
Marek Stránsky, získalo pre 
Petržalku tretie miesto.

Nakoniec prišli na rad sú-
ťaže v športovom zápase, ku-
mite, kde sme mali zastúpenie 
vo dvoch kategóriách. V ka- 
tegórii muži 18+ do 78 kg sa 
predstavil Norbert Gyűrösi, 
ktorý nakoniec v silnej sloven-
skej konkurencii získal štvrté 
miesto. V kategórii dievčatá 
12- až 13 rokov nad 160 cm 
nás reprezentovala skvelá Si-
mona Kolčáková, ktorá neda-
la súperkám šancu a svoju ka-
tegóriu vyhrala a stala sa tak 
majsterkou Slovenska.

Petržalčania si z Martina 
priniesli celkovo osem medai-

Karatisti si priniesli osem medailí 
Koncom mája sa konal v Martine ďalší ročník majstrovstiev Slovenskej republiky 
seniorov a mládeže v karate, organizované Slovenskou federáciou karate a bojo-
vých umení.

Š P O R T

lí. Z toho boli tri zlaté, dve strie-
borné a tri bronzové. Všetkým 
gratulujeme k ich úspechu a ďa-
kujeme za reprezentáciu našej 
mestskej časti.

Majstrovstvá Slovenska sú 
síce vrcholom končiacej sa sezó-
ny 2012/2013, ale naši karatisti 
neodpočívajú ani po nich. Už o 
necelé dva týždne sa zúčastnia 
na európskom turnaji v Poľsku 
(XI Europa Karate & Kobudo 
Cup for Club – RONIN) a cez 
letné prázdniny na medziná-
rodnom týždňovom sústredení 
s okinawskými majstrami v Lip-
tovskom Mikuláši. Podrobné 
výsledky a informácie môžete 
nájsť na stránke www.seiken.sk.

Peter Šulka

Slov-matic FOFO   
má double
Futsalisti Slov-maticu FOFO 
Bratislava, ktorí majú sídlo v 
Petržalke, si zaknihovali víťaz-
ný double, keď po triumfe v 
domácej súťaži nenašli pre-
možiteľa ani v Slovenskom 
pohári. Vo finále Final Four 
v ŠH Mladosť zdolali v brati-
slavskom derby tím Across 
Pinerola 5:3.
Klub získal už ôsme prven-
stvo vo futsalovej lige, a cel-
kovo deviate spolu s rokom 
2002, keď sa ešte hralo pod 
označením sálový futbal. 
„Oranžoví“ tak ťahajú sériu 
štyroch titulov v elitnej súťaži 
za sebou. Ako víťaz extraligy 
si vybojovali právo štartu v 
novej sezóne UEFA Futsal 
Cupu 2013/2014.

FC je zachránený!
Futbalisti FC Petržalka 1898 
splnili cieľ a kolo pred kon-
com III. ligy Keno 10 skupina 
západ si zabezpečili záchra-
nu v súťaži po remíze 1:1 
na ihrisku Dunajskej Lužnej. 
Domáci viedli od 23. min gó-
lom Peťovského, za Petržalku 
vyrovnal v 71. min kapitán 
Klenovský.  V záverečnom  
30. kole FC v nedeľu 15. júna 
o 10.30 h hostí Nemšovú. 

(mv)

Hlavný tréner Radomír Kuri-
na: - Keď sme vstupovali do se-
zóny, nikto z nás ani nepomyslel 
na to, že budeme hrať o 1. miesto 
v tabuľke. Po jesennej časti sme 

boli  druhí za Bernolákovom. 
Zimná príprava bola v hale a s 
tréningovou morálkou, 100 % 
účasťou a záujmom som veľmi 
spokojný. Celkový herný prejav 

družstva je veľmi dobrý, takticky 
vyspelý, technicky sa snažia pek-
ne ovládať loptu. Mám z toho 
radosť, lebo nie sme výberové, 
ale náborové družstvo, ktoré sa 

Zlato uniklo o vlások
Mladší žiaci MŠK Iskra Petržalka pod vedením trénerské-
ho tria – hlavný tréner Radomír Kurina, asistent trénera  
Antonio Licoli, 2. asistent trénera Ladislav Kurina – do-
končili ligu žiakov tesne na 3. mieste.  

vypracovalo na kvalitný tím.  
Chcem vyzdvihnúť opory: Oli-
vera a Maxima Medviďovcov, 
brankára Erika Mráza, Matúša 
Blaška a Erika Schickhofera, Fili-

pa Mašlára, Patrika Šišoláka, Ma-
reka Dvoráka, Martina Senešiho, 
Tomáša Labaša.  Najlepší strelec 
družstva bol Michal Kralovič s 
11 gólmi, po 8 dali Milan Pavelka  
a Martin Baranovič. Celkovo sme 
sa umiestnili na 3. mieste so 47 
bodmi, so skóre 41:13  (15 výhier, 
2 remízy a 3 prehry). 
Príďte nás podporiť na me-
dzinárodný turnaj 22.  júna, 
sobota,  od 9. h na ZŠ Buda-
tínska.  

(bar)
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Aj tu som Petržalčan

®

moderujú štefan skrúcaný
a lenka šoóšová


