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Vrátili sme sa do  šes-
ťdesiatych rokov!

Dvojtýždenník • Zadarmo

PETRŽALSKÉ NOVINY

Tretia júnová sobota bola horúca. 
Napriek tomu sa areál Závodiska 

zapĺňal už predpoludním. Lákali vý-
robky od slovenských remeselníkov, 
prezentácia komunitných organizá-
cií, množstvo súťaží, atrakcií a kon-
certov pre všetky vekové kategórie.

Súťaž o najlepší guláš
Jedenásť kulinárskych tímov sa 

skláňalo nad kotlíkmi s gulášom, 
ktorý okrem návštevníkov oceni-
la aj odborná porota. Tá napokon 
rozhodla, že najkvalitnejšiu prácu 
odviedli Ježibabini vnuci. „Aj ten-
to rok boli výkony tradične dobré 
a ako porota sme sa poriadne na-
trápili. O víťazovi rozhodla chuť, 
použité ingrediencie, konzistencia 
a v neposlednom rade samotný 

vzhľad,“ skonštatoval zástupca sta-
rostu Martin Miškov. Napriek sna-
he sme recept od víťazov nezískali, 
prezradili však, že stavili na fazuľu, 
údené predné a zadné, dobre vy-
údený bravčový bôčik bez rebier 
a vyškolené chuťové bunky.

Kniha za 30 centov, 
deti a seniori

Literárnych gurmánov potešil 
stánok Miestnej knižnice, ktorá po-
núkala knihy vyradené z fondu za 
symbolických 30 centov. „O tom, že 
naša burza je veľmi populárna, sved-
čí aj fakt, že takto sme posunuli ďa-
lej k čitateľovi až 1 600 kníh, pričom 
v ponuke bolo až 3 000 titulov,“ zhr-
nula zástupkyňa riaditeľky Miestnej 
knižnice Petržalka Anna Homolová 

Rušno bolo aj okolo malého pódia, 
kde sa koncentrovali atrakcie pre naj-
menších. Okrem kreatívnych dielní 
v réžii klubov z Kultúrnych zariadení 
Petržalky spomeňme napríklad malých 
folkloristov, žiakov z HIPHOP fakulty 
či divadielko o dilemách pravekého ve-
getariána. Malé pódium patrilo i veko-
vo vyzretejším účinkujúcim. Vystúpili 
petržalskí seniori zo súborov Melódia, 
Petržalčanka a dychová kapela. 

„Trvám na tom, že platí parafráza 
známej vety, všetci sa stretneme raz 
v Petržalke, pretože podľa mňa takmer 
neexistuje človek, ktorý by s ňou niečo 
nemal spoločné,“  vyhlásil moderátor 
hlavného programu Števo Skrúcaný. 

foto PN

Neničme, 
ale zachráňme!
Otvory a škáry na dome pri zatep-
ľovaní prekryli, a tak uhynula celá 
generácia dažďovníkov. Desiatky 
vtákov...

Aj tu som Petržalčan

Petržalku oslavovali 
tisícky ľudí 
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Otvory a škáry na dome pri zatep-
ľovaní prekryli, a tak uhynula celá 
generácia dažďovníkov. Desiatky 
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tisícky ľudí 

Jarmok, atrakcie pre deti, burza kníh, súťaže a množ-
stvo výbornej muziky. Tak miešajú tradičný kokteil 
galaprogramu, ktorý uzatvára Dni Petržalky. 
Vysoká návštevnosť naznačuje, že rozmanitosť 
ingrediencií sa osvedčila aj pri XVI. ročníku. 

vzhľad,“ skonštatoval zástupca sta-
rostu Martin Miškov. Napriek sna-
he sme recept od víťazov nezískali, Rušno bolo aj okolo malého pódia, 

Jarmok, atrakcie pre deti, burza kníh, súťaže a množ-

Pápež Ján Pavol II. 
v Petržalke – 
spomínate si?
Pred desiatimi rokmi poctil Petržalku 
svojou návštevou bl. Ján Pavol II. 
Zábery na Kostol Svätej rodiny 
prenášalo do celého sveta 32 zahra-
ničných televíznych staníc a fotogra-
fovalo vyše 1000 novinárov.
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Keď sa povie – bajk
Na Slovensku je vyznačených 530 
cykloturistických  trás v celkovej 
dĺžke 10-tisíc km. Bratislavský kraj 
má 41 trás s dĺžkou 749 km, ktoré 
spravuje 12 správcov.
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Bohom 
zabudnuté deti
Kto sú Staropetržalčania, akí sú to 
ľudia? Sú úprimní, milí, zábavní aj po-
hostinní, o tom sme sa presvedčili na 
stretnutí rodákov Staropetržalčanov...
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Petržalská samospráva investuje do rekonštrukcie striech, vstupov, 
schodísk, osvetľovacích telies a hygienických zariadení v základných 
a materských školách viac ako pol milióna eur. 

Petržalka sa ospravedlňuje v súvislosti s koncertom City Beats 2013

Na rozdiel od žiakov, kto-
rým sa začínajú prázd-

niny, pripravuje sa mestská 
časť Petržalka na nevyhnut-
né opravy v školských zaria-
deniach v jej zriaďovateľskej 
právomoci. Najviac peňazí 
pôjde na opravy zatekajúcich 
striech ZŠ Černyševského a 
Pankúchova a MŠ Iljušinova, 
ktoré sú v havarijnom stave. 
Strechy sú vekom amorti-
zované a poškodené, na via-
cerých miestach zatekalo. 
Na oboch základných ško-
lách spravia aj rekonštrukciu 
osvetlenia. Staré typy žiariv-
kových svietidiel sú už nevy-
hovujúce a treba ich vymeniť. 

Energetické úspory vo výške 
minimálne 30 % sú v tomto 
smere pozitívnym bonusom. 

Na základe obhliadky hy-
gienických zariadení v ZŠ 
Turnianska a MŠ Rovnian-
kova uvoľnili poslanci z roz-
počtu peniaze aj na ich opra-
vu. Riešením situácie je kom-
plexná rekonštrukcia hygie-
nických zariadení - výmena 
odpadových potrubí, zho-
tovenie novej dlažby a ob-
kladov, výmena záchodov 
a pisoárov, dverí, umýva-
diel, spŕch a batérii a obno-
va malieb. Značnú investíciu 
si vyžiada aj havarijný stav 
kanalizácie v ZŠ Gessayova, 

ohrozuje bezpečné používa-
nie vstupov do zariadení,  je 
momentálne v ZŠ Holíčska a 
MŠ Bulíkova. Pred bočným 
vstupom ZŠ Tupolevova sa 
zas prepadla kanalizácia. Cel-
kové náklady na nevyhnutné 
opravy v školských zariade-
niach sú viac ako pol milióna 
eur. Zahasíme však len to, čo 
nás najviac páli. Vďaka soli-
darite s menšími mestskými 
časťami prišli Petržalčania aj 
tento rok o viac ako 600-tisíc 
eur, ktoré sme mohli použiť 
napríklad aj na opravu vstu-
pov, výmenu osvetlenia či 
rekonštrukciu športovísk,“ 
dodal. 

V rámci programu Energe-
ticky úsporná škola si samo-
správa ešte v roku 2009 vzala 
úver vo výške 5 miliónov eur, 
ktoré použila na výmenu 
okien a zateplenie striech, 
aby sa ušetrili náklady na 
prevádzku školských zaria-
dení.                         (tod)

Deti vystriedajú 
cez prázdniny robotníci

Za kolegom 
a priateľom ...
V našom živote sa vyskytnú 
udalosti, na ktoré nie sme 
nikdy dostatočne priprave-
ní, neočakávame ich, často 
si ich ani nepripúšťame. 
Napriek tomu sú tu ...

Takou uda-
losťou je aj 
náhly odchod 
dlhoročného 
kolegu,

 manžela, otca 
a priateľa 

Ing. Dušana Vávru. 

Stretávanie s ním sa stalo 
prirodzenou a dlhoročnou 
neoddeliteľnou súčasťou 
života aj pre mňa, mojich 
kolegov z petržalskej sa-
mosprávy, ale aj pre širokú 
verejnosť, s ktorou rád 
prichádzal do kontaktu pri 
plnení si svojich povinností 
či už pri výkone funkcie 
vicestarostu, poslanca a ne-
skôr zamestnanca mestskej 
časti Bratislava-Petržalka. 
Moje stretnutia a rozhovory 
s ním boli presne také, ako 
bol aj jeho život: nekonfron-
tačné, vecné, ale o to inten-
zívnejšie a úprimnejšie.
Budeš nám preto, Dušan, 
veľmi chýbať. Bude nám 
chýbať Tvoj úsmev, Tvoja 
skromnosť a Tvoja ľudskosť. 
Musíme si, žiaľ, zvyknúť, 
že už nič z toho nebude 
súčasťou nášho každoden-
ného života.
 
Viem, že v tejto smutnej 
chvíli ťažko hľadať slová 
útechy pre najbližšiu rodinu 
a predovšetkým pre man-
želku, dcéru a dvoch synov, 
pre ktorých je odchod 
milovaného otca a manžela 
najbolestnejší. Nech je pre 
nich aspoň malou útechou 
skutočnosť, že spomienka 
na ich najbližšieho zostane 
pevne zakorenená nielen v 
mojom srdci, ale aj 
v srdciach mnohých Petr-
žalčanov.

Česť Tvojej pamiatke! 
Vlado Bajan

ktorý neumožňuje používať 
hygienické zariadenia pri 
telocvični, z vyšších podlaží 
neodteká odpadová voda a 
vážne problémy sú z odpa-
dom z kuchyne. 

Samospráva nezabudla ani 
na vstupy a schodiská do zá-
kladných a materských škôl. 
„Ak si predstavíte, že je to to 
prvé, čo žiaci pri príchode 
do školy uvidia, uznáte, že 
mnohé sú v katastrofálnom 
stave. Rodinu predsa vždy 
vítate s úsmevom a žiakov 
by takto mala vítať aj ško-
la, aby sa v nej dobre cítili,“ 
povedal starosta Vladimír 
Bajan. „Najhorší stav, ktorý 

Po takmer dvadsaťročnom pôsobení odchádza do zaslúženého 
dôchodku RNDr. Elena Rapavá, riaditeľka Základnej školy Holíčska, 
ktorá v tomto roku prijala z rúk starostu aj ocenenie Osobnosť Petr-
žalky za rozvoj školstva. Zo svojho postu odchádza aj RNDr. Daniela 
Leštinská, riaditeľka Základnej školy na Turnianskej ulici.  

Za ich nesmierne prínosnú 
a obetavú prácu sa im 

osobne poďakoval starosta 
Vladimír Bajan a poprial im 
hlavne veľa zdravia. „Ťažko 
sa mi lúči s ľuďmi, ktorí svo-
jim výnimočným pôsobením, 
ľudskosťou a entuziazmom 
pre dobrú vec ovplyvnili 
veľké množstvo mladých ľudí 
a ukázali im tak cestu, po 
ktorej sa oplatí kráčať,“ uvie-
dol vo svojom poďakovaní. 

Už v piatok privíta vo svojej 
kancelárii novovymenova-
ných riaditeľov, Zlatu Hala-
hijovú a Jozefa Vargu, ktorí 
sa ujmú svojej funkcie už 1. 
augusta tohto roku. „Som 
presvedčený, že noví riadite-
lia budú pokračovať v dobre 
nastavenom režime oboch 
základných škôl a určite pri-
nesú aj niečo navyše, čo posu-
nie úroveň základných škôl v 
Petržalke zas o krôčik k doko-

jej postavenie medzi petržal-
skými základnými školami 

RNDr. Elena Rapavá pô-
sobí v Petržalke od roku 1994. 
Ako riaditeľka ZŠ Holíčska 
všetko svoje profesionálne 
úsilie venovala regionálnemu 
školstvu so zreteľom na zvy-
šovanie kvality vyučovacieho 
procesu a profesionálnej vy-
spelosti pedagogického ko-
lektívu. Práve vďaka nej peda-
gógovia ZŠ Holíčska už pred 
niekoľkými rokmi predbehli 
dobu a začali uplatňovať 
vlastný systém vyhodnocova-
nia kvality vyučovania, ktorý 
postupne implementovali 
aj do hodnotenia výsledkov 
školského vzdelávacieho pro-
gramu. 

(tod)

O krôčik k dokonalosti

nalosti,“ dodal s úsmevom.
Za takmer desať rokov vo 

funkcii riaditeľky ZŠ na Tur-
nianskej ulici dokázala RNDr. 
Daniela Leštinská naučiť žia-
kov láske k fyzike, a to najmä 
prostredníctvom zaujíma-
vých a netradičných foriem 
výučby. Veľmi aktívne pôso-
bila predovšetkým v tvorbe 
a zapájaní sa do projektov, 
ktoré výrazným spôsobom 
ovplyvnili kvalitu školy, ako aj 

Vo štvrtok 20. júna sa na 
Tyršovom nábreží začal 

1. mestský multižánrový hu-
dobný festival, ktorý sa konal 
pod gesciou hlavného mesta. 
Vo štvrtok 20. júna sa na Tyršo-
vom nábreží začal 1. mestský 
multižánrový hudobný festival, 
ktorý sa konal pod gesciou 

hlavného mesta. Petržalka 
prijala oznámenie o konaní 
akcie (v zmysle zákona ne-
dáva mestská časť súhlas, 
len berie akciu na vedomie), 
pričom dôverovala tak orga-
nizátorovi, ako aj hlavnému 
mestu, napokon na Tyršo-
vom nábreží sa bezkon� ikt-

ne konalo už viacero akcií či 
koncertov. Žiaľ, tentoraz bol 
hluk z podujatia neúnosný 
a to najmä pre obyvateľov 
Starého Mesta. Petržalka sa 
týmto ospravedlňuje Staro-
mešťanom i Petržalčanom, 
ktorým festival znepríjemnil 
noc. Urobíme všetko pre to, 

aby sa situácia neopakovala. 
Prijmeme opatrenia na elimi-
náciu podobných aktivít spo-
lu s predstaviteľmi hlavného 
mesta, na ktorého pozemku 
sa festival konal a ktoré ho 
zaradilo medzi svoje letné 
akcie.

(tod)
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Miestna knižnica Petržal-
ka, ktorá usporiadala 

už sedemnásty ročník súťaže 
školských časopisov, prizvala 
do poroty Alexandru Važano-
vú, redaktorku TV BA a Alenu 
Kopřivovú, niekdajšiu redak-
torku mienkotvorného denní-
ka a autorku Petržalských no-
vín. Okrem školákov a učiteľov 
prijal pozvanie aj petržalský 
poslanec Vladimír Kovár.

Pri hodnotení si porotkyne 
všímali vlastnú tvorbu, výber 
tém, bohatosť informácií o ak-

tivitách školy, grafickú úpravu  
a mieru, ktorou sa na nej deti 
podieľajú. Alena Kopřivová 
ocenila, že zásahy učiteľov do 
textov detí boli oproti minu-
lému roku podstatne menej 
citeľné: „Ponechali jazyk aj vy-
jadrovacie prostriedky typické 
pre deti a študentov, za čo som 
im veľmi vďačná.“ Zapôsobili aj 
titulné stánky, niektorých časo-
pisov, ktoré tvoria žiaci počas 
hodín výtvarnej výchovy. 

Do súťaže sa zapojilo osem 
základných škôl, z ktorých naj- 

lepšie obstála detská redakcia 
ZŠ Pankúchová s časopisom 
Listuška a Listuško. Druhé 
miesto udelila porota Dudová-
čiku, ktorý tvoria žiaci z prvého 
stupňa ZŠ Dudova a ako tretí 
najlepší sa umiestnil Povedaj-
ko zo ZŠ internátnej na Vlaste-
neckom námestí. Porota udeli-
la aj čestné uznanie časopisu 
Klubáčik, ktorý vydávajú deti 
zo školského klubu pri ZŠ Tu-
polevova. Novou kategóriou, 
ktorá má motivovať detských 
redaktorov,  je skokan roka. 

Zaostrené na školské časopisy Oproti minulému obdobiu si 
podľa poroty polepšil najviac 
časopis Iris, ktorý vydávajú  
v ZŠ Černyševského. Pomoh-
lo, že namiesto preberania 
textov z internetu stavili na 
tvorbu žiakov a informácie  
o živote školy.

V kategórii stredných škôl 
porota udelila len čestné uzna-
nie pre časopis Kyslík Strednej 
zdravotníckej školy na Streč-
nianskej ulici. „Priznám sa, že 
porovnať tri časopisy prihlá-
sené do súťaže bolo pre mňa 
nemožné. Bolo by to rovnaké, 
ako keby niekto chcel porovnať 
mačku, psíka a zajaca. Každý 
časopis je osobitý, z iného pro-
stredia. Neviem teda povedať, 
ktorý je najlepší,“ zdôvodnila  
A. Kopřivová.  

„Súťaž nám dáva veľa, pre-
tože časopis robíme skôr intui-
tívne, počuť slová profesionála 
je prínosné. Teraz sme tu tretí 
rok a vždy som sa niečo nau-
čila. Pozorne počúvam i to, čo 
hovoria o iných časopisoch, 
vždy nás to osloví a inšpiru-
je,“ priznala učiteľka Ľudovika 
Vykočová, ktorá dohliada ne 

redakčnú radu ZŠ Pankúcho-
va. Ako príklad konštruktívnej 
kritiky, ktorú si vzali k srdcu, 
uviedla uverejňovanie roz-
hovorov s víťazmi školských  
a okresných súťaží. 

Na podujatí sa páčilo aj jej 
zverencovi, štvrtákovi Simono-
vi Šinkovi: „Z druhého miesta 
sklamaný nie som. Bolo tu su-
per, niekto hovoril, prečo to tak 
naťahujú  a nevyhlásia výsled-
ky hneď, ale mne sa páčilo, že 
som si mohol vypočuť, čo je zlé 
i dobré aj v iných časopisoch.“  
Simon, ktorý je redaktorom 
Dudováčika, najradšej číta 
vlastnú tvorbu spolužiakov.  
„V dobrom časopise by malo 
byť to, čo sa stalo, či stane, 
školské podujatia, vlastná 
tvorba, zábava, určite príjem-
né a dôležité sú i obrázky. Ne-
vhodné je všetko, čo by v deťoch 
mohlo vyvolať strach.“

Autor a foto: ld

Život našimi očami 
- Novinári tretieho 
tisícročia je 
príležitosťou 
vypočuť si názor 
profesionálnych 
žurnalistov na prá- 
cu žiackych a štu-
dentských redakcií.
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Inzercia

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

 GLAZÚROVANIE VANÍ  
Tel.: 0905 983 602

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

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

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

 OPRAVA SPOTREBIČOV - 
Rýchlo. Tel.: 0903 212 227

 OPRAVA CHLADNIČIEK - 
Tel.: 0905 616 431

 MAĽBY - Tel.: 0915 462 513

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

 HĽADÁM pomocníčku do 
záhrady. Tel.: 0905 527 738

Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)

Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h

v sobotu: od 8.00 - 13.00 h

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

  KADERNÍCTVO

Objednávky Katka:
 tel.: 0905 156 765

 NECHTOVÝ DESIGN

Klasická manikúra  12 €
Zdobenie ZDARMA

  PEDIKÚRA

Základná pedikúra 11 €

  KOZMETIKA

N O V I N K A !
3D mihalnice 50 €

Depilácia celých nôh 14 €

Svadobné líčenie
 od 15 do 18 €

  KONTAKTY

Kaderníctvo
Katka: 0905 156765
Janka: 0903 191885

Pedikúra 
Objednávky PO - PI
Jana: 0903 191 885

Nechtový design 
Katarína: 0905 421 813

Kozmetika
Ľubka: 0907 556 758

I N Z E R C I A / S P O L O Č N O S Ť

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 22. júna
22. júna  Edmund Hrotko – Mária Polakovičová
 Peter Agner – Katarína Petráková
 Vladimír Čambál – Ing. Andrea Fedorková
 Martin Sivák – Adriána Kafková

Cirkevný sobáš 
15. júna  Ing. Ľuboš Papinčák – Lenka Čederlová
 Adolf Mikšík – Kristína Kokavcová
22. júna Ing. Marián Mesík – Tünde Konrádová

 

www.dverepodlahybratislava.sk ∙ 0903687041

NAJLEPŠIE CENY 

LAMINÁTOVÝCH DVERÍ V BRATISLAVE.

AJ LUXUSNÉ DVERE SO ZÁRUBŇAMI VO VYSOKOM LESKU

 A 5 ROČNOU ZÁRUKOU.

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  

„Milí Petržalčania, po kaž-
dých povodniach sa s veľkou 
pravdepodobnosťou objaví či 
už v súkromnej ponuke, ale-
bo v autobazároch množstvo 
vozidiel, ktoré boli zaplavené 
a ktorých nákup je spojený so 
značným rizikom. Radi by sme 
vám poradili, na čo si dať pozor, 
aby ste nekúpili „mačku vo vre-
ci“. Zatopené auto sa teoreticky 
dá opraviť a vysušiť. Stojí to 
však mnoho času aj námahy. Aj 
tak by ste sa tomu mali radšej 
zďaleka vyhnúť,“ hovorí Božena 
Hajduová, vedúca predaja no-
vých a jazdených vozidiel. 
Koberčeky a prahy - tesne-
nie na dverách sa dá ľahko 
nadvihnúť a skontrolovať, či 
tam nepôsobila voda. Varov-
ným signálom je povrchová ko-
rózia čí vlhkosť tesnenia z vnú-
tornej strany. Aj čalúnenie dverí 
pre istotu odmontujte a skon-
trolujte ich vnútorný priestor. 
Pozrite sa pod koberček pod 
zadnými sedadlami. Tým sa ve-
nuje menšia pozornosť. 
Batožinový priestor - v kufri 
pod koberčekmi býva nalepe-

IMPA – zo života na cestách

ný identi� kačný štítok vozidla, 
ak tam nie je, alebo je znečiste-
ný, je auto podozrivé.
Čalúnenie – kontrola čalúne-
nia auta je nevyhnutnosťou. 
Ak objavíte blato, pokračujte 
v odkrývaní jednotlivých častí 
čalúnenia. Nevynechajte ani 
stropné čalúnenie, ktorá prezra-
dí celkové zatopenie auta.
Korózia pod kapotou - skon-
trolujte priestor pod kapotou. 
Otvorte poistnú skriňu a sle-
dujte plochu pod samotnými 
poistkami. Špina a prach pod 
kontaktmi nemajú čo hľadať. 
Zväzky káblov a spoje tiež 
môžu naznačovať možné po-
škodenie povodňami.
Nos vás neoklame - ak bolo 
auto výraznejšie zatopené, zá-
pach sa nedá celkom odstrániť. 
Rosenie okien - ak sa pri bež-
nom používaní ventilácie rosia 
okná a rosa nemizne ani po zap-
nutí klimatizácie,  je to signál, 
že v aute je vysoká vlhkosť. 
„Voda  nemusí zatopiť auto až 
do výšky palubnej dosky, stačí 
ak sa dostane do motorového 
priestoru a elektroinštalácie. 

Poškodí elektrické a elek-
tronické časti vozidla, ktoré 
skorodujú. V dôsledku tohto 
„neviditeľného“ poškodenia 
sa môžu v priebehu jazdy ob-
javiť nečakané poruchy, ktoré 
môžu vo vyšších rýchlostiach 
viesť k nehodám. Odporú-
čame absolvovať skúšobnú 
jazdu. Ak sa počas jazdy budú 
rozsvecovať kontrolky, prípad-
ne vypadávať podsvietenie 
palubovky či funkcia elek-
trického sťahovania okien,
je to signál možného poškode-
nia povodňami,“ dodáva Ľu-
bomír Kýpeť, vedúci servisu 
IMPA Bratislava. 
Podozrivo lacné? Ak vzhľa-
dom na vizuálny stav a počet 
najazdených kilometrov je 
auto ponúkané za neprimera-
ne nízku cenu. 

V prípade otázok vám naši 
predajcovia radi pomôžu. IMPA 
- autorizovaný predaj nových 
a jazdených vozidiel, autori-
zovaný servis vozidiel Škoda, 
VW a Audi, Panónska cesta 
23, Petržalka. Dealer roka 2012 
a 2013 za zn. ŠKODA.

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   



tepľovať v čase, keď sa končil 
vývin mláďat, ktoré by o týž-
deň - dva vyleteli. Práce na 
dome nik neohlásil úradu na 
ochranu životného prostredia 
ani ochranárom. Otvory a šká-
ry prekryli, uhynula celá po-
pulácia dažďovníkov. Desiat-
ky vtákov. Bola to problémová 
stavba od samého začiatku. 
Rokovania s vlastníkmi, naj-
mä ich zástupcom, to bol in-
kvizičný proces. Obyvatelia 
mali až stredoveké fóbie z výs- 
kytu živočíchov - strach z cho-
lery, vtáčej chrípky, besnoty  
a iné bludy. Báli sa, že keď 
dáme búdky na ich dom, pri-
letia „tisíce vtákov“ a oni ne-
budú môcť spávať. Báli sa ich 
„hluku“, že im vletia do izby, 
ba že ich napadnú a podobné 
„hičkokovské“ horory. Akékoľ-
vek protiargumenty odmietali. 
Zaživa nechali uhynúť desiat-
ky mláďat, ktorých piskot bolo 
v okolí počuť vraj až niekoľko 
dní... Ale predsa len niečo po 
tomto vykántrení pripustili. 
Ich „ochranným opatrením“ 
bolo ponechanie štyroch prie-
chodných vetracích otvorov...
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Ale radšej na inú, príjemnejšiu nôtu. Uvádzame tie petržal-
ské domy, ktoré súhlasili a na vlastné náklady dali zhotoviť 
a osadiť už na zateplených fasádach náhradné domovy pre 
dažďovníky a netopiere. 
Rok 2010: Bradáčová 5, Hrobáková 20, Lietavská 13, Roma-
nova 2-12; 
Rok 2011: Beňadická 20, Budatínska 3, 71, 75, Furdekova 19-
21, Gercenova 21-23, Hálová 7, Holíčska 20, 23, Jasovská 51, 
Kapicova 1-7, Kopčianska 82, Krásnohorská 20, Topoľčian-
ska 17, 
Rok 2012: Budatínska 27, 31, 79-81, Bulíkova 1-3, 21, Farské-
ho 14-16, Haanova 2-8,  Holíčska 5-7, Iljušinova 12, Jasovská 
39, Krásnohorská 18, Ľubovnianska 10,  Markova 9, Smole-
nická 5, Tematínska 4, Tupolevova 22, Vyšehradská 1-5, Vyše-
hradská 35-39
Rok 2013: ukončené alebo rozrobené, dohodnuté opatrenia: 
Lietavská 3, Medveďovej 1-3, Rovniankova 13-15, Topoľčian-
ska 23, Rovniankova 20, Černyševského 11-13, 5-7, Osuského 
5-7, Šustekova 13-15

Chvála a vďaka

ich nenájdu, lebo sú zateplené 
polystyrénom, odletia a viac 
sa nevrátia, neradostne kon-
štatuje Ján Kaľavský. 

Je čas hniezdenia
Preto píšeme. Aby sme ne-

zabili, nezničili, ale ochránili, 
čo ešte žije v našich panelá-
koch. V mnohých štrbinách 
panelov sú vyliahnuté niekoľ-
kodňové mláďatá dažďovní-
kov. Jeden pár dochová dve 
až tri dažďovníčatá, ktoré vy-
lietajú z hniezd po 45 dňoch, 
čiže od polovice júla do za-
čiatku augusta. Nie je však 
iba aktuálny čas hniezdenia, 
chovu mláďat, ale aj špičko-
vý čas zatepľovania. Či to ide 
aj s ohľaduplnosťou k chrá-
neným živočíchom, ktorú 
vlastníkom bytov, stavebným 
firmám i správcovi ukladá 
zákon o ochrane prírody a 
krajiny, navyše v stavebnom 
povolení dupľuje i petržalský 
stavebný úrad ako povinnosť 
uskutočniť pred zateplením 
obhliadku stavby, je skôr 
otázka ako odpoveď. Ak sú 
tam, treba tomu stavebné 
práce prispôsobiť. Sankcie sú 
totiž mastné. Pre právnické 
osoby až do 33 193,91 eura a 
prepadnutie veci a pre fyzickú 
osobu do výšky 9 958,17 eura 
a prepadnutie veci. Môže ísť 
dokonca o trestný čin podľa 
§ 305 Trestného zákona ako 
porušovanie ochrany rastlín a 
živočíchov 

Petržalský „hičkok“
Skúsenosť ochranára spred 

roka, v júli: - Na Lúkach, v 8-pod- 
lažnom paneláku bola po-
četná kolónia dažďovníkov  
a netopierov. Dom začali za-

Neničme, ale zachráňme!
„Najviac vídať dažďovníky na Lúkach, 
hniezdia v nezateplených panelákoch. 

V  štrbinách, dutinách, puklinách, 
špárach, vo vetracích otvoroch pod 

atikami striech. Najmä na Vyšehradskej, 
Lietavskej, Budatínskej, Jasovskej ulici. 

Pomenej, ak ešte vôbec, ich nájdeme 
v iných lokalitách. Polovica petržalských 

domov je už zateplených, výsledkom 
je vyšší komfort ľudí, ale aj väčší deficit 

života v prírode okolo nich,“ 
hovorí petržalský rodák, 
ochranár Ján Kaľavský. 

 
Rudolf Gallo, foto: archív J. Kaľavský

A zasa je ich menej
Nie náhodou zasa o vtá-

koch. Zvlášť o jednom, ktorý k 
nám prilietava v apríli z Afri-
ky, aby do nej zasa v auguste 
odletel už aj s vtáčím potom-
stvom. Dažďovník obyčajný 
(Apus apus) pripomínajúci 
vzhľadom a letom lastovičku 
domácu je najrýchlejším vtá-
čím letcom. V rýchlosti až 120 
km/h dokáže ukoristiť hmyz 
do zobáka. Za deň ho skon-
zumuje až 50 g. Ale tak, ako 
ubúdajú z roka na rok vrabce, 
sýkorky, hýle, drozdy, lastovič-
ky a iné vtáctvo, rovnaký osud 
majú aj dažďovníky. V rokoch 
2001 - 2005 sa podľa ornitoló-
gov odhadovali ich počty na 
Slovensku od 30- do 60- tisíc 
párov. Po „zatepľovacej“ vlne 
od roku 2005 začali ich počty 
klesať, v súčasnosti až na po-
lovicu pôvodného stavu. Naj-
väčším ohrozením je pre nich 
zatepľovanie, rekonštrukcia 
panelákov a budov, na kto-

rých hniezdia. Zatepľovaním 
sa upchávajú vletové otvory k 
hniezdam, čo spôsobuje uväz-
nenie dospelých vtákov s ná-
sadou vajíčok či mláďat, ktoré 
hynú od hladu. Výnimkou ich 
úbytku nie je ani Petržalka. 

- Odhadujeme, že v nej 
hniezdi už len tisíc párov, čo 
začína byť pre tento druh chrá-
neného živočícha v Petržalke 
dramatické,“ konštatuje ochra-
nár. „Pri zatepľovaní sa síce 
nainštalovalo na 46 bytových 
domoch 80 búdok, pod atikou 
sa ponechalo takmer 2- ti- 
síc voľných vetracích otvorov 
s mriežkami či bez nich, stá-
le je to však málo, lebo pred-
stavujú náhradný domov iba 
pre 500 párov dažďovníkov. 
Vtáky majú iné pudy, inštink-
ty, majú vlastné „vtáčie listy 
vlastníctva“ či „vtáčie nájomné 
zmluvy“. Nemožno im priká-
zať, kde majú hniezdiť. Vra-
cajú sa do hniezd v ktorých sa 
vyliahli, aj ich predkovia. Ak 

Dažďovník obyčajný - Vták roka 2008

Náhradné bývanie pre dažďovníky
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Daniel Hevier: Vianočná pošta

I N Z E R C I A

Začína sa 2. etapa výstavby Slnečnice Južné mesto
• ďalšia výstavba znamená 

vyše 600 nových bytov

• nízke, do prostredia citlivo zasadené 
4 bytové domy a 6 mestských víl 

• pokračovanie v koncepte útulného 
a moderného bývania 

• neobvyklé veľkorysé spoločné priestory 
v exteriéri

• prvých 207 bytov je už od júna 
v predaji

• predaj od menších štartovacích bytov cez 
obľúbené 2-izbové byty po veľkorysejšie 
priestory 3- a 4-izbových bytov

• ponuka prvých bytov za atraktívne 
uvádzacie ceny

• nový byt s balkónom možno kúpiť 
už za 47 000 €

• nízkoenergetické stavby - architektúra v súla-
de s prírodou, využitie prírodných materiálov, 
čerpanie solárnej energie

kontakt: tel: +421 220 777 222  •  mobil: +421 917 665 855   •  e-mail: slnecnice@slnecnice.sk
informácie: www.slnecnice.sk  •  predajné miesto: priamo na Slnečniciach v dome 1A, pondelok - piatok od 9.00 do 18.00 hod.

G R O U P
crescocresco

G R O U P
crescocresco

G R O U P
crescocresco

Projekt Slnečnice Južné mesto 
má poskytnúť jeho obyva-
teľom viac ako len miesto 
na bývanie. Má byť miestom 
pohody, komfortu, relaxu,  
pokojného  domova. Aj preto 
výber tejto lokality na okraji 
mesta, aj preto blízky kontakt 
s prírodou, ba priamo až v nej, 
aj preto také architektonické 
zhotovenie, celková koncep-
cia projektu, komunikačné 
výhody s úsporami času - do 
centra Bratislavy absolvovať 
8 km vzdialenosť vari za 10 mi-
nút, do Rakúska či Maďarska 
ešte bližšie a skôr. Slnečnice 
ako bezpečné bývanie - naj-
mä pre rodiny s deťmi -  v by-
tových a rodinných domoch, 
na petržalské pomery so vzác-
nym bezproblémovým parko-
vaním. V sumáre ako unikátne 

podmienky pre každého, kto 
uprednostňuje moderné tren-
dy bývania s priateľským su-
sedským prostredím, ale kto je 
tiež i  priaznivcom aktívneho 
životného štýlu. Veď na dotyk 
sú lužné lesy, blízkosť ramien 
Dunaja či jazier, neďaleká hrá-
dza, cyklotrasy. A že Slnečnice 
presne triafajú do predstáv a 
prianí aj mnohých Petržalča-
nov, to dosvedčuje záujem: 
z I. etapy výstavby sa doteraz 
predalo až 80 % bytov.  

Slnečnica - plodina i kvet 
zároveň. V Peru uctievaná ako 
posvätná rastlina. Veď  symbo-
lizuje zdravie, plodnosť, radosť, 
blahobyt, hojnosť, ale aj bohat-
stvo citov a naplnenia duchov-
ného života. Treba si priať ešte 
iné a viac - aj na tých našich, 
petržalských Slnečniciach? 

OCENENIE
Rezidenčný projekt Slnečni-
ce získal odborné ocenenie 
Najlepší rezidenčný projekt 
roka 2012 v kategórii ro-
dinné domy. Odborná poro-
ta zohľadnila najmä kritériá: 
zabezpečenie fi nancovania, 
koncepčnosť projektu v rámci 
veľkého urbanistického súbo-
ru a architektonického príno-
su, dobrú občiansku vybave-
nosť a dostupnosť do mesta, 
ale aj prvok tzv. susedského 
stretávania pri riešení verejné-
ho priestoru projektu. 

AKTUALITA
Developer poskytne pri kúpe 
každého rodinného domu 
bonus až-10 000 eur.
  

PN

Rodinné domy a byty podľa vzoru
S L N E Č N I C E 

Termín kolaudácie: 2015

2.ETAPA



28. 6. 2013 • 7PETRŽALSKÉ NOVINY S P O L O Č N O S Ť

Pred desiatimi rokmi, 14. septembra 2003, poctil Petržalku svojou 
návštevou bl. Ján Pavol II. Zábery do celého sveta na Kostol Svätej 
rodiny a paneláky prenášalo 32 zahraničných televíznych staníc 
a fotografovalo vyše tisíc 1000 novinárov.

Pamätáte sa, čo sa v ten 
historický deň dialo? Slo-

vensko a jeho hlavné mesto 
bolo stredobodom pozornos-
ti. Obľúbený, charizmatický 
a vtedy už zdravotne utrápený 
pápež to nevzdal. Dodržal slo-
vo a do našej vlasti zavítal tretí 
raz (po návštevách v rokoch 
1990 a 1995). Poslednú štvor-
dňovú cestu – po zastávkach 
v Trnave, Banskej Bystrici 
a Rožňave – ukončil 14. sep-
tembra 2003 na petržalskom 
sídlisku. Bol to jeho zámer. 
Chcel byť medzi obyčajnými 
ľuďmi. Po prílete na brati-
slavské letisko povedal: „Rád 
by som sa stretol a rozprával 
s každým z vás, navštívil každú 
rodinu... Vedzte, drahí moji, že 
pápež myslí na každého z vás.“

Kto bol Ján Pavol II.
Vlastným menom Karol 

Woltyla (1920 – 2005), teo-
lóg, fi lozof, básnik, cestovateľ 
a duchovný otec mladých ľudí, 
humanista, protagonista úcty 
k životu, bojovník za mier, 
hodnotu rodiny, ochranca 
chorých, trpiacich, prognostik 
novej kultúry života a civilizá-

cie lásky na prelome tisícročí. 
Patrí medzi najpopulárnejšie 
osobnosti 21. storočia. Na 
pápežskom stolci bol v ro-
koch 1978 – 2005, vydal 14 
encyklík, navštívil 131 štátov 
a predniesol 2 399 prejavov.

Ako to v Petržalke 
vyzeralo

Hlavu katolíckej cirkvi na 
priestranstve pred Kostolom 
Svätej rodiny čakalo 250 000 
ľudí z celého Slovenska i zo  
zahraničia. Spolu s pápežom 
svätú omšu slávili 6 kardináli 
a 45 biskupov. O pútnikov sa 
staralo 350 členov záchrannej 
služby, z toho 200 z rakúske-
ho Červeného kríža. Pápeža 
strážilo 6 členov Švajčiarskej 
gardy a 450 ochrankárov vrá-
tane príslušníkov špeciálnych 
jednotiek, v pohotovosti boli 
aj vojaci. Vládla srdečná at-
mosféra a „príjemné napätie 
sa dalo krájať“. 

Čo povedal, 
prečo blahorečil

„Nikdy sa nehanbite za 
evanjelium.“ To je azda naj-
známejšia veta, ktorá doznie-

Pápež Ján Pavol II. v Petržalke -  
spomínate si?

vala ako posolstvo pre Slovanov 
s cyrilo-metodskými koreňmi. 
Pápež povedal omnoho viac 
(časť príhovorov pre vážny 
zdravotný stav prečítal kardinál 
Jozef Tomko). Napríklad: „S po-
citom najhlbšej lásky pozdra-
vujem teba, milovaný slovenský 
národ. Vzdávam vďaky za teba 
Bohu, že si si dokázal aj v ťaž-
kých chvíľach zachovať vernosť 
Kristovi a jeho Cirkvi. Povzbu-
dzujem ťa: nikdy sa nehanbi za 
evanjelium. Chráň si ho v srdci 
ako najcennejší poklad, z ktoré-
ho môžeš čerpať svetlo a silu do 
každodenného života.“ 

Po pápežovej návšteve nám 
doma zostali vzácne dary – 
dvaja slovenskí blahoslavení. 
Úkon blahorečenia sa usku-
točnil v predvečer sviatku Po-
výšenia Svätého kríža, preto 
Ján Pavol II. povedal: „Kríž je 
tým privilegovaným miestom, 
na ktorom sa nám zjavila 
Božia láska. Na kríž upierali 
svoj nezlomnou vierou napl-
nený pohľad aj biskup Vasiľ 
Hopko a rehoľná sestra Zden-
ka Schelingová, ktorých som s 
radosťou zapísal do zoznamu 
blahoslavených. Na kríži sa 
stretá ľudská úbohosť s Božím 
milosrdenstvom.“ 

Pri príležitosti 10. výročia návštevy pápeža 
bl. Jána Pavla II. na Slovensku, organizuje 
farnosť Svätej rodiny v spolupráci s mestskou 
časťou Petržalka 

cyklopúť
Kedy? 14. septembra o 10. h
Kde? Zraz pred Kostolom Svätej rodiny
Ako? No predsa na bicykloch
Pre koho? Pre všetkých ľudí dobrej vôle
Trasa? Okruh po Petržalke je už vymedzený!
Odmena? Slaskosti a omnoho väčšie prekvapenia!

Pripravujú CYKLOPÚŤ po PetržalkePOZVÁNKA

V petržalskej farnosti 
Svätej rodiny bude

13. – 14. septembra 
kultúrno-duchovný program.

 
V piatok, 13. septembra, o 18. h 
svätá omša, po nej program 
(Pavol Danko a predstavenie 
divadla aTak)

v sobotu, 14. septembra, 
(po cyklopúti) od 15. h 
program v kostole 
(predstavenie nového � lmu 
o bl. sr. Zdenke).

Odvtedy sa bl. Zdenka stala 
patrónkou mnohých žien a bl. 
Vasiľ oroduje za tých, čo zápa-
sia za pravdu a slobodu.

Prečo miloval 
mladých

Na pleciach pontifi ka, kto-
rý vyše 26 rokov ovplyvňoval 
cirkevné, spoločenské i poli-
tické rozhodnutia, sa niesla 
zodpovednosť za ľudí tretieho 
tisícročia. Preto stavil na mla-
dých ľudí nadšených ísť pria-
mou cestou vpred. Ján Pavol II.
od roku 1982 prichádzal na 
svetové stretnutia mládeže 
po celom svete a nadchýňal 
mladých pre vznešené ideály 
a zmysluplný život. V Petr-
žalke povedal: „Drahí mla-
dí priatelia, vy ste nádejou 
Cirkvi i spoločnosti. Vy ste 
pápežovou nádejou! Nebojte 
sa byť opravdivými priateľmi 
Ježiša. Od neho sa naučíte 
správne milovať tento svet, s 
jeho pomocou vybudujte kul-
túru lásky... ostávajte verní 
Kristovi a jeho Cirkvi. Vďaka 
ti, Slovensko! Všemohúci Boh 
nech ťa žehná a zachová vo 
svojej láske!“ 

Marta Majerčáková
foto: archív 
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Kto sa má starať o chodníky
pri školských areáloch?

Toľko parafrázova-
ný text z nariadenia, 

ktoré v Petržalke platí viac 
ako 10 rokov. 

Pre vlastníkov byto-
vých domov a prevádz-
kovateľov obchodov to 
znamená, že sú o. i. po-
vinní v lete držať v čisto-
te chodníky. A to nielen 
kvôli estetike, ale aj z bez-
pečnostného hľadiska. Čo 
ak by sa ktosi pošmykol 
napr. na banánovej šupke 
a zlomil si nohu? Kto by 
znášal následky? Majite-
lia bytov? Nie! Správca ich 
domu, resp. ten, kto za čis-
tenie berie odmenu. Mož-
no je to upratovačka, mož-
no firma, s ktorou správca 
uzavrel dohodu o čistení 
chodníka.

Každý štvorcový meter 
na území mestskej čas-
ti má svojho pána, ktorý 
je zaň zodpovedný. V tej-
to súvislosti si už pár ro-
kov pri prechádzkach po 

Za čistotu a poriadok na verejných priestranstvách, kam 
patria aj chodníky priľahlé k pozemkom či budovám, zod-
povedá ich vlastník, užívateľ alebo správca. Bez ohľadu na 
to, kto a ako tieto priestranstvá znečistí, musí ich vlastník, 
užívateľ alebo správca upratať.  

V súvislosti s povodňami na území mest-
skej časti Petržalka mapujú pracovníci 
úradu vzniknuté škody a pripravujú vy-
číslenie nákladov škôd na majetku, ako aj 
mzdových nákladov spojených s čistením 
a likvidáciou následkov povodne. 

Už dva týždne čistí dodávateľská firma Tyr-
šovo nábrežie. Odstraňuje naplaveniny, od-
pad a nánosy bahna z komunikácií. Pracuje 
sa aj na ďalšom postupe v súvislosti s rekon-
štrukciou detského ihriska. Ručne je potreb-
né vyčistiť celú jeho plochu v okolí hracích 
prvkov. Zamestnanci Miestneho podniku 
verejnoprospešných služieb robia maximum 
pre to, aby čistenie stihli v čo najkratšom čase. 
Situáciu však komplikuje aj nepriaznivé poča-
sie. Následne certifikovaná firma urobí kom-
pletnú revíziu všetkých častí hracích prvkov 
a stanoví mieru poškodenia a nevyhnutné 
rekonštrukčné práce. Pretože mestská časť 
nevie odhadnúť mieru poškodenia, nie je 
možné stanoviť presný termín odovzdania 
ihriska opäť do užívania. O výške škôd bude 
samospráva informovať ihneď, ako zosumari-
zuje všetky podklady a vyčísli škody spôsobe-
né záplavami.

(tod)

Petržalka stále vyčísluje  
škody po záplavách

Petržalke kladiem otáz-
ku, koho úlohou je čistiť 
chodníky lemujúce are-
ály základných či mater-
ských škôl. Dlhé mesia-
ce sa na nich často kopí 
špina, lístie popadané zo 
stromov, niekedy v takých 
množstvách, že sa v tom 
„humuse“ podarí zakore-
niť nielen burine, ale aj ná-
letom z blízkych kríkov. 
Životaschopné rastlinstvo 
tak „rozleptáva“ betóno-
vé časti oplotenia, čo skôr 
či neskôr vyvrcholí do ich 
totálneho rozpadnutia.

Možno by sa o poria-
dok na tomto mieste mal 
postarať školník, ktorý je 
správcom školy. Možno by 
nezaškodilo, keby si aspoň 
v rámci jarného čistenia 
Petržalky vyhrnuli rukávy 
žiaci. Nenáročná fyzická 
práca by im ozaj nezaško-
dila, najmä starším roč-
níkom vysedávajúcim pri 
počítačoch. 

Spomínam si, ako sme 
my pred pár desaťročia-
mi absolvovali v rámci po-
vinnej školskej dochádzky 
predmet „práce na po-
zemku“ či „práce v diel-
ni“. Preto nám dnes nero-
bí problém chytiť do rúk 
metlu či hrable. Určite by 
to neuškodilo ani našim 
vnukom.

Alena Kopřivová
foto: autorka

 Psychológia bližšie k vám

Jasné, dospelí a nie školou 
povinní neočakávajú dva 

mesiace prázdnin, napriek 
tomu pre rodiny je to najlep-
šia príležitosť ako spolu strá-
viť čo najviac času. Je mnoho 
možností ako byť s blízkymi 
a každý z nás môže mať úpl-
ne inú predstavu, čo chce 
pre seba a svoju rodinu. Výlet 
na chatu v niektorom kúte 
Slovenska, cestovanie po 
blízkej Európe, slnenie a kú- 
panie sa niekde pri vode, 
kempovanie, turistika, ďale-
ká exotika, pobyt u starých 
rodičov či u priateľov, atď. 
Každého z nás láka a zrela-

xuje niečo iné. Potrebujeme 
si vonkajšie podmienky za-
riadiť tak, aby sme si mohli 
vnútorne úplne odpočinúť.
Na čo je však ešte dobré pri 
našom každoročnom rituáli 
oddychu myslieť? Nie, nie 
je to opaľovací krém, ces-
tovný pas, dobrá kniha, le-
kárnička, dostatok atrakcií v 
blízkom okolí. Nie je to nič, 
čo by malo niečo spoločné 
s plánovaním a spätným 
zhodnotením dovolenky. 
Ide o čas prítomný, keď už 
sme na dovolenke. Všímaj-
me si ľudí, s ktorými sme, 
ktorých máme radi a máme 

ich najbližšie. Mávame totiž 
tendencie prehliadať ich 
práve preto, že sme s nimi 
v našom živote každoden-
nom a všednom. Môžeme 
tak prehliadnuť príležitosť 
byť s nimi (aj inak). Napríklad 
pri deťoch môžeme detský 
bazén povýšiť nad plávanie 
s ocom či maminou. Deti 
sú síce celé bez seba z ba-
zéna, kde môžu šantiť celý 
deň, ale to, o čom napíšu  
v školskom slohu v septem-
bri, bude najmä o zážitku  
s niekým, koho majú veľmi 
radi. Deti majú radosť z vecí, 
ale ešte väčšiu radosť im 

môžeme spôsobovať našou 
pozornosťou, pohladením, 
láskavým slovom. Chce to 
možno od nás niekedy viac 
síl či energie (aj my sme 
predsa na dovolenke), ale 
každý z nás by sa na niekoľ-
ko chvíľ denne dokázal stať 
dieťaťom. Každý z nás by asi 
našiel aj príjemné spomien-
ky, aké to bolo. Ak sa nám 
to podarí, naše deti budú 
šťastnejšie, ale môže to byť 
aj pre nás veľmi ozdravné  
a uvoľňujúce. 

Mgr. Veronika Pobehová
CPPPaP V

www.psychocentrum5.sk

Strávme spolu 
kúsok leta

Blíži sa jedno z dovolenkových období v roku. Mnohí z nás už majú po prvom slnení sa či plávaní 
v mori, alebo sa nám táto príjemná predstava o pár dní konečne naplní. Skutočné letné prázdni-
ny, tie ktoré sme každý z nás zažili, sa začnú oficiálne 1. júlom a budú trvať počas dvoch letných 
mesiacov. 
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Peter Velits

ŠKODA jazdí s Tour de France
už 10 rokov naplno

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

®

SIMPLY CLEVER

Šliapnite na to a príďte na bicykloch osláviť štart Tour de France k najbližšiemu predajcovi.
Staráme sa o Tour de France už 10 rokov. A teraz ju prinášame aj k vám. Tak vyštartujte na svojom bicykli k vášmu najbližšiemu
autorizovanému predajcovi ŠKODA počas cyklovíkendu v piatok 28. 6. alebo v sobotu 29. 6. 2013. Kým budete testovať novinku
ŠKODA Superb alebo iné vozidlá ŠKODA, my vám zatiaľ nastavíme bicykel a navyše dostanete darček – značkovú cyklofľašu.
www.skoda-auto.sk
  
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

IMPA 210x130 bike.indd   1 21.06.13   9:38

Dnešné deti neláka svet klasických rozprávok, 
„zaperlila“ len toť nedávno v jednom večernom 
televíznom spravodajstve chuchmavo mode-
rátorka. Ba omladine ešte vyčítavo naložila, že 
ju láka iba svet internetu. Ach, svätá prostota, 
musel si povzdychnúť nejeden pedagóg či 
rodič, keď ho prepleskla mediálna „celebrita“ 
stupňom intelektu a rozsahom poznania det-
ského sveta.

Lebo - najmä práve oni, 
ktorí sú - výchovne, vzde-

lanostne a rodičovsky s našimi 
deťmi (vnúčatami) dennoden-
ne, časom a „sebanasadením“ 
najdlhšie, vedia aj najviac  
o ozajstnej náplni detského 
sveta. Skutočného, okolo nich,  
v ktorom nechýba internet (ako 
nevyhnutnosť doby a jej požia-
davok mať zdatnú interneto-
vo-gramotnú mladú generáciu 
ako predpoklad náročnejšej  
a obsažnejšej vzdelanosti, čo je 
potreba a nie konflikt, dôvod 
na výčitku!), ale tiež toho 
v nich, v ktorom nechýbajú 
sny, túžby, priania, fantázia. Aj 
v tých sú ako účastníci, tvorco-
via. Preto druhý raz - lebo - kto 
v rámci Dní Petržalky si zašiel 
v jedno júnové, piatkové dopo-
ludnie či podvečer do Domu 
kultúry Zrkadlový háj, mal len 
malú nádej, či dieťa alebo do-
spelý, že ešte nájde voľné mies-
to na sedenie. Potom už do 
tretice - lebo -  5- až 15-ročné 
deti hrali pre deti, pre svojich 
rovesníkov hru Z rozprávky do 
rozprávky trochu inak. Roz-
právku, v ktorej sa ide tiež do 

O deťoch - 
podstatne inak 

koniec. S pocitom dobra. Od-
kazom, poučením, návodom 
každej dobrej rozprávky: že o 
dobro sa treba vždy usilovať, 
lebo ono sa človeku zaslúžene 
odmení.

Preto nielen o rozprávkach 
trochu inak, ale aj o našich 
deťoch, a s nimi predovšet-
kým hovoriť - podstatne inak. 
Verejné či privátne zľahčo-
vanie až bľabotanie, že sú ta-
ké-onaké, internetové alebo  
„mobilové“, kockato-hlavaté 
by dosahovalo len mentálnu 
úroveň toho, čo „necelebritne“  
zaznelo z televíznej obrazovky. 
V konfrontácii (či skôr v súťa-
žení) s nimi by sme mohli byť  
zaskočení, čo všetko deti ve-
dia a koľko toho cítia. S otáz- 
nikmi: či im v tom prvom 
ešte stačíme a kedy už v tom 
druhom im nevystačíme.  
A vôbec nemusí ísť o príbe-
hy z  rozprávky. I keď mnohé  
v ich živote práve nimi začalo, 
hoci sme sa to ako premeny  
a hodnoty vo svojich deťoch 
ani nevšimli. Nestihli...

hanag
foto: Art Pegas

sveta. Tak ako v mnohých kla-
sických, slovenských rozpráv-
kach (Vivat, Pavol Dobšinský!), 
keď hrdina sa vydal s batôžkom 
na pleci  zbierať skúsenosti za 
domáce kopce a doliny. Roz-
dávať dobro a zápasiť so zlom. 
Zvíťaziť nad ním. Príbeh, kto-
rý naštudovali žiaci a peda-
gógovia Súkromnej základnej 
umeleckej školy ART  PEGAS 
(pôsobí pri ZŠ Tupolevova 20 
v Petržalke) v choreografii Viki 
Lacovej a autorky, režisérky 
Anny Gallovej je jednoduchý. 
Štyri deti nájdu v starom kufri 
námornícke tričká a čiapky, ďa-
lekohľad a lodný denník. Začnú 
ho čítať a zrazu prežívajú všet-
ky dobrodružstvá námorníkov, 
ktorí na svojej plavbe loďou 
pristanú najprv v Číne, potom 
v Indii, ďalej ich cesty zavedú 
do Turecka a nakoniec zavítajú 
do Egypta. V každej krajine sa 
stalo niečo zlé až podlé a prá-
ve naši štyria námorníci spolu 
s divákmi v hľadisku vyriešia 
všetky problémy a pomôžu 
obyvateľom týchto krajín zba-
viť sa zla. Ako inak nakoniec  - 
zazvonil zvonec a rozprávky je 
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Zostanem pri úvodnom ci-
táte – nie je z tohto pohľadu 
napríklad boj o podobu Zá-
konníka práce už trochu sta-
romódny?

Nie, nie je. Neviem, čo bude 
o päťdesiat alebo sto rokov, ale 
viem, v akých podmienkach 
pracujú ľudia tu a teraz. Za 
veľmi nízke mzdy musia podá-
vať výkony porovnateľné s ho-
ciktorou západnou krajinou. A 
bez zákonnej ochrany sa stáva-
jú mnohí zamestnanci takmer 
neslobodnými nevoľníkmi. A 
to žijeme v dvadsiatom prvom 
storočí! Náš Zákonník práce 
chráni zamestnancov pred ne-
serióznymi zamestnávateľmi.

Ty sám si pred svojou misiou 
v parlamente zamestnával 
ľudí. S akým štandardom? 

 Ja som ako politický pra-
covník po prevrate začínal ako 
strážnik v petržalskej pekár-
ni. Bol som na strane zamest-
nanca, viem, aké to je. A neza-
budol som na to ani na druhej 
strane barikády. Ani dnes na 
to nezabúdam, keď mám mož-
nosť sa zastať zamestnancov a 
podieľať sa na tvorbe zákonov 
pre nich.

Ako si vlastne začal podni-
kať?

 Na strážnici v pekárni som 
bol jediný iba s jednou vyso-
kou školou. Moji kolegovia 
mali aj po dve. Vedel som o 
ďalších kolegoch, ktorí nema-
li prácu, no hanbili sa ísť ro-

Problémy sa týkali tej jed-
nej tretiny, ktorá je v opatere 
sociálneho štátu. No model 
budúceho sveta má smerovať 
k pomeru 20:80, na obzore sa 
črtá pätinová spoločnosť... 

 Mňa skôr zaujíma, ako sa 
postarať o tú jednu tretinu v 
súčasnosti hendikepovaných 
ľudí bez práce. Zachytil som 
úvahy na túto tému aj v našom 
parlamente. Ktosi navrhoval, 
aby sa namiesto mechanizá-
cie pri kopaní výkopov použila 
ľudská sila.

Aha – kto nepracuje, nech 
neje, alebo bez práce nie sú 
koláče...

 Lenže to nič nerieši. Už vô-
bec nie ľudskú dôstojnosť. 

Naša kultúra je kultúrou 
práce, nenaučili sme sa pre-
mýšľať o práci ako o výsa-
de, a to, že môže byť až 80 
% ľudí bez práce, za ktorú 
dostávame mzdu, pripadá 
ako sci-fi . Premýšľa sociál-
na demokracia aj v takých 
horizontoch?

 Smer - Sociálna demokra-
cia musí riešiť denné chlebo-
vé otázky, nezabúdaj, že sme 
tu mali pravicové vlády, ktoré 
lacno rozpredali cudzincom z 
priemyslu, čo sa dalo. Tým zo 
Slovenska urobili zraniteľnú a 
veľmi otvorenú krajinu, z kto-
rej sa najľahšie odsávajú divi-
dendy. Ďaleké horizonty sú is-
te zaujímavé, ale problémy ľudí 
treba riešiť tu a teraz.

biť tam, kde som bol ja, preto 
som sa rozhodol založiť si ta-
kú službu ja a zamestnať ich, 
neskôr som podnikal aj v ob-
lasti cestovného ruchu. Vôbec 
to nebolo jednoduché, ale vy-
držal som, za čo vďačím hlav-
ne rodine.

Aj vďaka štátnym zákaz-
kám?

 Nie. Strážil som prevažne 
súkromné objekty, no postu-
pom času sa mi podarilo pre-
pracovať aj k dobrým zákaz-
kám, ale pri strážnej službe 
sa musíš preukázať kvalitnou 
prácou, nie známosťou. V sú-
časnosti nie som majiteľom 
žiadnej z nich. Dal som sa na 
politiku preto, aby som využil 
svoje skúsenosti a vedomos-
ti, aj aby som ľuďom pomohol. 
Nemajú to ľahké.

Poslanci prichádzajú tvoriť 
zákony z rozličných prostredí. 
Pochopiteľne, aj s väzbami na 
ne. Dá sa im nepodliehať?

 Podľa toho, čo si kto pred-
stavuje pod pojmom nepodlie-
hať. Podľa mňa poslanec mu-
sí hlavne vedieť počúvať, čo 
hovoria jeho voliči, je to jeho 
povinnosť. A musí vedieť aj 
argumentovať vo svojom po-
slaneckom klube, ak chce pre-
sadiť svoje názory. A musí aj 
vedieť prijímať argumenty ko-
legov. Kombináciou toho všet-
kého by malo byť potom jeho 
rozhodnutie pri hlasovaní.
Poslanci plnia volebný 

Si starý Petržalčan, neposta-
vil si si vilu, zostal si bývať v 
paneláku?

 Bývam tu od roku 1977, Pe-
tržalčania sú aj moje dve de-
ti, ktoré si tu už založili rodi-
nu. Mám dve vnučky a dvoch 
vnukov.

Si v parlamente už tretie vo-
lebné obdobie. Aká bola tvoja 
príprava na túto prácu?

 Vyrástol som v rodine, kde 
sa veľmi ctila zodpovednosť 
a poctivosť. Otca som stratil 
dosť skoro a mama učiteľka sa 
mala čo oháňať s tromi mladší-
mi súrodencami.. Mama dba-
la, aby sme boli slušní ľudia. 
Aby sme si vedeli vždy navzá-
jom pomôcť, a to dodržiavam 
aj ja. Takže asi tam by som hľa-
dal moju motiváciu pri práci 
s ľuďmi. Pre mňa je základom 
všetkého rodina, tú staviam 
najvyššie.
 
Takže konzervatívne zása-
dy...

 Myslím, že rodina je aj pre 
sociálneho demokrata dobrá 
hodnota. Pre mňa určite. 

S kým sa radíš pred hlasova-
ním o zákonoch?

 Pracujem ako podpredseda 
sociálneho výboru, tak celkom 
prirodzene s rezortným mi-
nistrom a pracovníkmi minis-
terstva práce sociálnych vecí a 
rodiny. Každý problém disku-
tujeme tiež vo výbore a veľmi 
pozorne počúvam aj návrhy a 

Pri šálke kávy s Petržalčanom, poslancom NR SR Viliamom Jasaňom 

Žijeme tu a teraz
Koniec septembra 1995. V hoteli Fairmont v San Franciscu víta Michail Gorba-
čov svetovú elitu, globálny mozgový trust. Témou ich stretnutia je cesta k novej 
civilizácii. Na tému Technológie a práca v globálnej ekonomike hovorí John Gage, 
špičkový manažér fi rmy Sun Microsystems. V jeho fi rme môže každý pracovať 
tak dlho, ako chce, pre ľudí zo zahraničia nepotrebujú víza, vlády a ich predpisy 
týkajúce sa práce a pracovných síl nemajú žiaden zmysel. Zamestnáva 16-tisíc 
zamestnancov. „V skutočnosti potrebujeme 6-, možno 8-tisíc z nich. Ostatní sú 
vlastne iba racionalizačná rezerva.“ Znie to ako sci-fi , ale 20 % práceschopného 
obyvateľstva má v nadchádzajúcom storočí stačiť, aby svetová ekonomika udrža-
la tempo rastu. Osemdesiat percent ľudí v produktívnom veku sa ocitne bez prá-
ce. Vo Fairmonte v hrubých črtách naskicovali novú podobu spoločnosti: bohaté 
krajiny takmer bez strednej triedy – a nikto sa proti tejto predstave nebúril.

program svojich strán. No 
majú aj svojich konkrétnych 
voličov, ktorí programy mož-
no ani nečítajú, ale očakáva-
jú, že „ich“ poslanec zabojuje 
práve za ich potreby. Stretá-
vaš sa so sklamanými očaká-
vaniami?

 To sa asi nedá takto pove-
dať. Základom je získať si ich 
podporu a potom si ju dokázať 
udržať. Keď som v roku 1996 
v Petržalke začínal, mal Smer-
SD zhruba 18 percent volebnej 
podpory. A vďaka práci prvej 
vlády R. Fica a našej drobnej 
v Petržalke sme v posledných 
voľbách mali vyše tridsaťjeden 
percent. To asi niečo signali-
zuje. Myslím si, že ľudia vedia 
oceniť, keď vidia, že sa snaží-
me plniť to, čo sme im sľúbili.

Stalo sa ti, že sa ti poďakovali 
Petržalčania, lebo bez ohľa-
du na stranu si hovoril ako 
keby za nich?

 Dostávam veľa mailov, 
stretávam sa s mnohými ľuď-
mi, nemám zlý ohlas na prá-
cu, ktorú vykonávame. Ale to 
nie je iba moja zásluha, skôr 
vidím ocenenie politiky, kto-
rej sa držíme. Premiér, minis-
tri, poslanci. Určite sa nájdu 
aj nespokojní, ale nemôžem 
povedať, že by som cítil neja-
kú nevraživosť. Naopak, v po-
sledných komunálnych voľ-
bách naša koalícia získala 18 
poslancov, čo bol po dvadsia-
tich rokoch vládnutia pravice v 
Petržalke veľký zlom. 
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zovom parku, myslím si, že v 
Petržalke nežijú neúspešní ľu-
dia. Ale som presvedčený a o 
to sa budem vždy usilovať, že 
by každý mal dostať šancu so 
svojím životom niečo dokázať. 
Mladí majú otvorenú budúc-
nosť a ja verím, že nie zlú. 

A ako je postarané o senio-
rov?

 Seniori sú moja srdcová zá-
ležitosť. Pracovali za minulého 
režimu, odovzdali svoje sily aj 
mladosť a teraz sa im často ne-
dostane ani len milého slova. 
To ma bolí. Nezaslúžia si to. 

Napriek tomu si predložil 
do parlamentu novelu, že na 
prijatie do sociálneho zaria-
denia je od rozhodnutia leho-
ta nie 30 dní, ale 90...

 Pretože ten zákon bol nevy-
konateľný. Viem, že riešením 
je mať viac sociálnych zaria-
dení. Lenže desiatky rokov ten 
problém nikto neriešil. Vznika-
li súkromné zariadenia, hlavne 
na to, aby sa v nich robil biz-
nis. A kde bola tá verejná služ-
ba? Nedá sa všetko dobehnúť a 
nedá sa všetko napraviť v prie-
behu dvoch rokov. Trvám však 
na tom, že seniori musia mať 
slušnú, dôstojnú starobu. 

Za posledných dvadsaťtri 
rokov sa zmenila sociálna 
mapa Slovenska. Akoby sa 
miestami prepadla do prvej 
republiky – s hladovými doli-
nami. Mnohí z nich sa sťahu-

výhrady opozície. Nie je prav-
da to, čo mnohí tvrdia, že par-
lament je iba o hlasovaní. Ale 
vždy ma prekvapí a zarazí, keď 
napríklad bývalý minister prá-
ce príde rovno do pléna s ná-
vrhom zákona, ktorý mohol vo 
svojej funkcii bez problémov 
predložiť aj presadiť. A predlo-
ží ho bez toho, aby sme si ho 
rozobrali vo výbore. Kvôli po-
litickým bodom. 

Stalo sa ti, že si hlasoval proti 
svojmu svedomiu?

 Nie, nestalo a ani ma nikto 
nenútil. Ale stalo sa mi, že som 
pred hlasovaním oznámil, že 
za niečo nemôžem zdvihnúť 
ruku. A to je v našom klube sa-
mozrejmosť, že ak niekto má 
problém s predkladaným zá-
konom, nikto ho nenúti hla-
sovať.

A nezdvihol si?
 Zdržal som sa hlasovania, 

alebo som nehlasoval.

Petržalka je stále mladé síd-
lisko, s vysokým percentom 
vysokoškolsky a stredoškol-
sky vzdelaného obyvateľstva. 
Teda stredná trieda. Akú 
majú najmä mladí v tejto 
časti Bratislavy perspektívu?

 Nemyslím si, že je Petržal-
ka v niečom výnimočná ako 
ostatné Slovensko. Má len to 
väčšie šťastie, že je tu dobrá in-
fraštruktúra a väčšia možnosť 
zamestnať sa v hlavnom mes-
te. Vidno to napríklad aj na vo-

jú do väčších miest, iste aj Pe-
tržalka sa stáva ich cieľovou 
stanicou.

 Nielen Bratislava či Petržal-
ka. Sám mám v rodine netere, 
ktoré po skončení vysokých či 
stredných škôl odišli do Ang-
licka a Írska za prácou. Pre-
to podporujem úsilie ministra 
Čaploviča, aby sme nevyrába-
li budúcich nešťastných ľudí, 
ktorý študovali školy bez per-
spektívy sa zamestnať. A aby 
sme mali viac remeselníkov. 
Voľakedy v reálnom socializ-
me si podniky zriaďovali svoje 
učňovské strediská – kde sa tie 
dobré spôsoby stratili? Načo 
nám bude napr. tisíc politoló-
gov, keď nebude mať kto opra-
viť vodovodný kohútik.

Tak aj politikov máme dosť... 
Čítala som prieskum, kde sa 
v rebríčku najhodnotnejších 
povolaní na prvom mieste 
ocitli učitelia...

 To je chvályhodné. Ja si uči-
teľov vážim, viem, že oni majú 
v rukách, ako bude vyzerať na-
ša mladá generácia.

Novinári boli na 26. mieste. 
Horší od nich boli už len po-
litici... všímaš si, aké je to ne-
populárne povolanie?

 Môžem odpovedať úsmev-
ne? Našťastie, svoje poslanec-
tvo nepovažujem za povolanie, 
ale za poslanie.

Dopili sme kávu, ďakujem.
Gabriela Rothmayerová 

Začiatkom júna som sa ako predsedníčka Ko-
misie Životného prostredia a verejného poriad-
ku MČ Bratislava-Petržalka  zúčastnila na obha-
jobe ateliérových prác študentov Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave.

Zeleň patrí k základným zlož-
kám sídelnej štruktúry, pričom 
je osobitne známy jej pozitívny 
vplyv na priaznivý stav nášho ži-
votného prostredia. Problemati-
kou zelene sa zaoberali študenti 
Slovenskej technickej univerzity 
v  Bratislave v rámci ateliérovej 
tvorby v Ústave krajinnej a zá-
hradnej architektúry Fakulty 

architektúry. Pod pedagogickým vedením Ing. T. Reháčkovej, 
PhD.  a  Ing. I. Stankociho  vznikli práce, ktoré predstavili kon-
cepciu sídelnej zelene Petržalky.

Študenti pracovali v siedmich tímoch a podrobne vyhodno-
tili súčasný stav sídelnej zelene z hľadiska množstva a kvality 
zelených plôch. Táto analýza im pomohla v počítačovom mo-
deli určiť rozlohu plôch jednotlivých funkčných kategórií ze-
lene, napr. zeleň obytných súborov, parky, lesy a pod. Okrem 
zelene sledovali aj vodné prvky a cyklotrasy, ktoré významne 
prispievajú k rekreačnej hodnote územia. 

Pri terénnom výskume zaznamenali aj niektoré z problé-
mov, ktoré trápia územie Petržalky, napr. nedostatočná vyba-
venosť plôch zelene lavičkami, hracími prvkami, nevyužívané 
a zanedbané plochy, nedostatok parkovacích miest a pod. Pri 
vypracovaní návrhu koncepcie sídelnej zelene vychádzali z 
najčastejšie používaných štandardov minimálnej vybavenosti 
obcí. Štandardy v oblasti zelene pre sídla sú orientačné, pri-
čom zohľadňujú trendy vývoja. 

Študenti navrhovali nové funkčné plochy a prvky zelene, 
pričom zohľadňovali celkový vývoj zelene v Petržalke. Ako de-
monštráciu svojich vízií vypracovali aj samostatné modelové 
riešenia. Jednotlivé detaily zahŕňajú napríklad často diskuto-
vaný problém vnútroblokov, Chorvátskeho ramena a jeho 
okolia, nevyužitých priestorov a komunitných záhrad. Študen-
ti navrhli aj správny výber sortimentu rastlín, ktorých následná 
kvalitná údržba dá predpoklad na vytvorenie „staronového“ 
príjemného prostredia pre každodenný relax obyvateľov Petr-
žalky. Vo svojich riešeniach spomínali aj zaujímavé prvky, ktoré 
by mohli byť v budúcnosti pri revitalizáciách a obnovách zele-
ných zón v Petržalke príjemným spestrením pre obyvateľov. 

Mgr. Ivana Antošová, poslankyňa MZ Petržalka

Zelené zóny očami študentov
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Niektorí Petr-

Babka k babce, 
budú    Pokračovanie 

z 1. strany

repertoár je možné kvalitne 
pretaviť do  wordmusic. Loj-
zo – optimistická bratislavská 
partička aj tentoraz potešila 
všetky generácie fanúšikov. 
Poslednou slovenskou kape-
lou, ktorá roztancovala dav, 
bol Vidiek. Životná energia 
Janka Kurica sa niesla ako vlna 
celým areálom. „Do Petržalky 
chodím rád nakupovať, stretá-
vam sa tu so samými milými 

Na sídlisku mu býval naj-
lepší kamarát Miro Noga, 

bývalá manželka Zuzka Tluč-
ková a od škôlky až po gymná-
zium tu študovali aj jeho deti. 
„Petržalčanov mám rád i pre-
to, že sú to väčšinou normálni 
ľudia, ktorí sa na nič netvária, 
sú takí akí sú, o čo sa snažím 
aj ja celý život, raz viac, inoke-
dy menej úspešne.“ 

My len dodajme, že v roku 1995 
sa Števo Skrúcaný s Mirom 
Nogom zhostili aj úlohy krst-
ných otcov Petržalských novín, 
ktoré uviedli do sveta  spolu 
s vtedajším prezidentom re-
publiky Michalom Kováčom.

Program 
na hlavnom pódiu
Prvý koncert na hlavnom pó-

diu patrí víťazovi súťaže ama-
térskych kapiel, ktorú organi-
zuje KZP. „Je to živá kapela, 
kvalitná, profesionálna, cha-
lani majú vtipné texty, mys-
lím, že to zaujme mladú gene-
ráciu,“ povedal o Flow factory 
riaditeľ DK Lúky Adrián Pull-
man. Chlapci so sympatickou 
klávesáčkou hrajú len štyri 
mesiace, no ich vystúpenie 

veľmi bavilo. „Takto sme sa 
trochu spropagovali, ak 
budeme makať, možno 
sa budúci rok dostaneme 
aj na plagát,“ vyhlásil s 
úsmevom frontman Ha-
mik. Ani mladé rockerky 
z Poison Candy sa nene-
chali zahanbiť, aparatúra im 
nielen pristane, ale vedia na 
nej spraviť aj poctivý hudobný 
bengál. 

Z polohy „sedmo“ do polo-
hy „skočmo“ dostal fanúšikov 
Polemic. „Hralo sa výborne, 
napriek skoršiemu času a ul-
trapražiacemu slnku ľudia 
povstali, hneď sa nahrnuli 
pod pódium, spievali, tanco-
vali a my viac nepotrebuje-
me,“ komentoval atmosféru 
saxofonista Petko. 

Skupina Banda opäť po-
tvrdila, že slovenský ľudový 

repertoár je možné kvalitne 

„Takto sme sa 
trochu spropagovali, ak 

mik. Ani mladé rockerky 
z Poison Candy sa nene-
chali zahanbiť, aparatúra im 
nielen pristane, ale vedia na 
nej spraviť aj poctivý hudobný 

Z polohy „sedmo“ do polo-

Petržalku oslavovali     tisícky ľudí
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Niektorí Petr-

Osobnosti Petržalky
XVI. ročník bol výnimočný, uplynulo 40. ro-
kov od položenia základného kameňa pane-
lového sídliska. Vizitkou súčasnej Petržalky sú 
zaiste aj jej osobnosti, ktoré na galaprograme 
tradične oceňuje starosta. 

Ocenenie Osobnosť Petržalky za mimoriadne zásluhy 
v oblasti kultúry získal riaditeľ Divadla Aréna Juraj 

Kukura. Riaditeľke ZŠ Holíčska Elene Rapovej patrí za 
rozvoj školstva v podmienkach mestskej časti i v celom 
bratislavskom regióne. Za mimoriadne zásluhy v oblasti 
zdravotníctva bol titul udelený MUDr. Marcele Skrako-
vej, primárke  Kliniky  hematológie a transfuziológie LF 
UK a FNsP. Za humanitné poslanie  a za osobitný prínos 
v oblasti práce s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením 
starosta ocenil Dušana Mikulca, riaditeľa neziskovej or-
ganizácie Lepší svet. Za mimoriadny prínos v oblasti cyk-
listiky, jej propagácie a výchovy mládeže k športu si titul 
prevzal niekdajší cyklistický reprezentant a dlhoročný tré-
ner Karol Pátek. Majku Kovačíkovú, dámu, ktorá dôver-
ne pozná pohľad zo zákulisia KZP, tentoraz starosta pozval 
na hlavné pódium, aby jej osobne poďakoval a udelil titul 
Osobnosť Petržalky za celoživotnú prácu v oblasti kultúry.
„Ak niekto hovorí o Petržalke ako o anonymnej zástavbe, 
určite nehovorí o anonymných ľuďoch. Je veľa tých, kto-
rým pre ňu bije srdce,“ povedal Vladimír Bajan na margo 
ocenených.
Ako správni Petržalčania podujatie podporila ako partner 
aj spoločnosť IMPA. Zabezpečila mobilitu celého eventu. 
Niekoľkotýždňovú petržalskú „tour“ zavŕšila IMPA na Dosti-
hovej dráhe, kde pre návštevníkov pripravila malú ŠKODA 
prehliadku modelov Citigo, Rapid, Yeti a nechýbali ani no-
vinky Octavia a Octavia Combi.
         

Dvojstranu pripravila: Lucia Drevická, foto: autorka, Milan Krupčík a Zuzana Šefčovičová

ľuďmi a v tom je jej sila, treba 
držať pohromade, byť hrdý na 
to, kde človek žije a kde možno 
aj zomrie,“ odkazuje prostred-
níctvom Petržalských novín 
nielen obyvateľom nášho síd-
liska.

Veľkolepé fi nále
Vyvrcholením hudobného 
programu bolo vystúpenie 

boleo, Volare, Baila me, ale aj 
autorská tvorba zostavy skvele 
zapadla do horúceho letného 
večera. Ako už býva zvykom, 
s najväčšou oslavou Petržalky 
sme sa rozlúčili ohňostrojom. 
Vďaka za výborne zorganizo-
vané podujatie patrí pracov-
níkom KZP, ale aj policajným 
a záchranným zložkám, ktoré 
sa starali o komfort a bezpeč-
nosť tisícov návštevníkov.  

odkazuje prostred-
níctvom Petržalských novín 
nielen obyvateľom nášho síd-

Vyvrcholením hudobného 
programu bolo vystúpenie 

večera. Ako už býva zvykom, 
s najväčšou oslavou Petržalky 
sme sa rozlúčili ohňostrojom. 
Vďaka za výborne zorganizo-
vané podujatie patrí pracov-
níkom KZP, ale aj policajným 
a záchranným zložkám, ktoré 
sa starali o komfort a bezpeč-
nosť tisícov návštevníkov.  

boleo, Volare, Baila me, ale aj 

Petržalku oslavovali     tisícky ľudí
kapely Rico Sanchez & � e 
Gypsies, ktorá za posledných 
desať rokov odohrala viac než 
500 koncertov. Hity ako Bam-
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Kalamita a jej následky

D O P R AVA

Aspoň tak sa zmieňuje 
o najbližšej slovenskej 

cyklodopravnej budúcnosti 
nedávno vládou schválený 
dokument Národná stratégia 
rozvoja cyklistickej dopravy 
a cykloturistiky v SR. Nebu-
de to jednoduchá záležitosť. 
Kým cyklodoprava v zmysle 
využitia tohto prostriedku 
individuálnej prepravy ako 

pravidelnej a takmer kaž-
dodennej potreby je ešte v 
plienkach, potom voľnoča-
sová - záujmová, športová a 
turistická má svoje tradície i 
zázemie. Kým prvá cyklosféra 
potrieb nenachádza podporu 
v mnohých mestách, keďže v 
ich územných plánoch niet 
ani zmienky o cyklistickej do-
prave, druhá cyklosféra záuj-

mov a turistiky sa presadzuje 
neúnavnosťou jej nadšencov 
(občianske združenia, kluby, 
jednotlivci). 

Ilustračne: Na Slovensku je 
vyznačených 530 cykloturis-
tických trás v celkovej dĺžke 
vyše 10-tisíc km. O túto sieť sa 
stará 74 subjektov, rozhodu-
júcu časť spravujú združenia 
zastrešené Slovenským cyk-

V PN č.11 sme uviedli, že Slovensko je chvostom Európy v cyklo-
doprave - v mobilite mestského obyvateľstva len s 1,5-percentným 
podielom a že cyklistickým lídrom je Holandsko s 27 percentami. 
Tiež aj to, že dvojkolesový podiel má u nás narásť do roku 2020 na 
10 percent, čo znamená vybudovať 1 000 km nových cyklotrás, kaž-
doročne by teda malo pribúdať 125 km cyklotrás. 

Čo koľko bude stáť 
(€/km)

• segregovaná (oddelená) 
cyklocesta v mestách: 
250 000 €/km

• cyklopruhy a cyklokoridory 
na existujúcich komuniká-
ciách: 24 000 €/km

• vyznačenie novej cykloturis-
tickej trasy (cyklosmerníky):  
200 €/km

• stoly, lavice, nádoby na 
odpadky, stojany, prístrešky 
na bicykle: 1250 €/km 

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

loklubom, len v malej miere 
ich spravujú samosprávy. Bra-
tislavský kraj má 41 trás s dĺž-
kou 749 km, ktoré spravuje 12 
správcov. 

Čo, koľko, kedy 
a od koho

Základnou podmienkou 
rozvoja  cyklistickej dopravy 
je výstavba cyklistickej in-
fraštruktúry, a to hlavnej – 
cyklocesty a cyklotrasy a do-
plnkovej – stojany a prístrešky 
na bicykle, odpočívadla,  in-
formačné tabule, značenia. Na 
výstavbu novej cyklistickej in-
fraštruktúry je potrebné vyu-
žiť projekty výstavby a rekon-
štrukcie cestných komunikácií 
(najmä miestne a regionálne), 
hrádze vodných tokov, nevyu-
žité železničné trate, pozemky 
štátu v ochranných pásmach 
železničných tratí, či pozemky 
samospráv. Doplnkovú cyklis-
tickú infraštruktúru zriadiť pri 
budovaní nákupných centier, 
priemyselných zón, staníc a 
zastávok verejnej osobnej do-
pravy, ale aj obytných komple-
xov. Pokiaľ ide o fi nancovanie 
cyklistickej infraštruktúry, pe-
niaze by mali byť zabezpeče-
né z EÚ - štrukturálne fondy, 
domácimi nadačnými a zahra-
ničnými (napr. Nórsky grant) 
zdrojmi, štátnym rozpočtom, 
rozpočtami samospráv, súk-
romnými zdrojmi (spon-
zoring), vlastnými zdrojmi 
občianskych združení, dobro-
voľníckymi prácami zadarmo 
a pod.

Keď sa povie -  bajk ich spravujú samosprávy. Bra-
tislavský kraj má 41 trás s dĺž-
kou 749 km, ktoré spravuje 12 
správcov. 

Čo, koľko, kedy 

2

Ministerstvo dopravy odha-
duje, že v roku 2014 dosiahnu 
náklady na niektoré opatrenia 
Cyklostratégie takmer 13 mi-
liónov eur, z toho na segre-
gované cyklocesty v mestách 
sa vyčlení 10 miliónov eur  
(vybuduje sa 40 km takýchto 
ciest). Ďalšie 2 milióny eur sa 
použijú na cyklopruhy a cyk-
lokoridory na už existujúcich 
cestách (s celkovou dĺžkou 85 
km). O rok neskôr sa vydá na 
cyklodopravu a cykloturistiku 
vyše 15 miliónov eur a v roku 
2016 cez 17 miliónov eur. 

(pnr)

• Neustály nárast cien pohon-
ných hmôt a cien cestovného, 
častejšie dopravné zápchy, 
časové straty pri preprave au-
tom či verejnou hromadnou 
dopravou  zvýrazňujú pred-
nosti cyklistickej dopravy.

• Zo všetkých jázd automobilom 
je až 30 % kratších ako 3 km. Bi-
cykel pritom môže byť v meste 
do vzdialenosti 5 km rýchlejší 
ako automobil.

• Podľa príručky Európskej ko-
misie pre cyklistiku „v mestách 
je možné prepraviť na pruhu 
širokom 3,5 metra (bežný jazd-

ný pruh) za 1 hodinu 22-tisíc 
osôb koľajovým vozidlom, 19-
tisíc ľudí pešo a 14-tisíc osôb 
na bicykli, ale len 9-tisíc ľudí 
autobusom a 2-tisíc ľudí auto-
mobilom“.

• Na parkovaciu plochu jedného 
osobného auta treba 10 m2,
na jeden bicykel 1,6 m2, čiže 
jedno auto sa rovná 7 bicyk-
lom pri zaberaní verejného 
priestoru.

• Bicykel ako dopravný prostrie-
dok neprodukuje žiadne 
škodlivé emisie do ovzdušia. 
Je takmer bezhlučný a menej 
vibračný. Jeho využívaním je 
ľudská civilizácia menej závis-

lá od fosílnych palív, znižuje 
plytvanie s neobnoviteľnými 
prírodnými zdrojmi (uhlie, 
ropa, plyn a iné) a znižuje emi-
sie skleníkových plynov.

• Exhaláty z dopravy v sídel-
ných útvaroch sú považova-
né za hlavnú príčinu porúch 
dychového aparátu, a preto 
uprednostnenie cyklistickej 
dopravy priaznivo ovplyvní 
zdravie obyvateľov. 

• V jednotlivých krajinách 
EÚ trpí nadváhou 30 % až 
80 % dospelej a 20 % det-
skej populácie. A práve bi-
cyklovanie je odporúčané 
ako vynikajúci preventívny 

prostriedok, ktorý vedie k 50 %
zníženiu rizika srdcovo-cievnych 
ochorení, k 50 %  zníženiu rizika 
ochorenia na diabetes mellitus 
II. typu (cukrovky), k 50 % zníže-
niu rizika vzniku obezity a k 30 % 
zníženiu rizika vysokého krv-
ného tlaku. Stačí len 30 minút 
rýchlejšej chôdze alebo jazdy na 
bicykli väčšinu dní v týždni.

• Bicykel je vhodným a dostup-
ným dopravným prostriedkom 
pre všetky sociálne vrstvy a 
zároveň vedie k samostatnosti 
a podporuje nezávislosť detí 
a mladých ľudí. Bicyklovanie 
dáva priestor na väčšiu sociali-
záciu a bližšie kontakty medzi 
ľuďmi. 

Prečo bicykel?

Zdroj: Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR
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Bude cesta popri železnej opone cyklistická? 
Bratislava je napojená na medzinárodnú Dunajskú cyklistickú cestu, ktorá je počas slnečných 
dní vyhľadávaná rekreačnými cyklistami – a to najmä popri lužných lesoch medzi Petržalkou, 
Rusovcami a Čunovom. 

Fyzicky zdatnejších cyk-
listov však určite bude 

zaujímať ďalšia cyklotrasa, 
ktorá vedie od Starého mosta 
popri Chorvátskom rame-
ne s vetvou na Starohájskej  
a s napojením na Dunajskú 
cyklistickú cestu. Tí, ktorí 
majú radšej dlhšie cyklistic-
ké túry, môžu využiť trasu 

skú dolinu do dopravne po-
kojných priestorov Železnej 
studienky. V súčasnosti sa 
stavia medzinárodná cyk-
lotrasa po Kopčianskej ulici s 
napojením na Rakúsku obec 
Kittsee. Ako vidieť, snažíme 
sa priblížiť - kultúrne i špor-
tovo - Rakúsku. Staviame 
cyklotrasy tak, aby sa turis-

medzinárodnej Dunajskej 
cyklistickej cesty, ktorá ve-
die z Nemecka cez Rakúsko 
a Slovensko do Maďarska. 
Na slovenskom území ide 
od hraničného priechodu 
Berg (Rakúsko), po pra-
vom brehu hrádze Dunaja, 
celým územím Petržal-
ky až po priehradné dielo  
v Gabčíkove. 

Karpatská cyklistická cesta 
zasa prepája medzinárodnú 
Dunajskú cyklistickú cestu  
s Malými Karpatmi. Vedie 
cez most Lafranconi a Mlyn-

ti z Maďarska a iných krajín 
rýchlo a bezpečne dopravili 
na bicykloch o niekoľko ki-
lometrov ďalej smerom do 
oblasti Burgenlandu. Tam si 
užívajú kultúrne a športové 
vyžitie, môžu skúmať rozlič-
né biotopy - lesy, polia, rieky, 
ochranu prírody, najväčšie ja-
zero z rôznych uhlov pohľadu. 

Inovatívna prezentácia tiež 
predstavuje tematické okru-
hy dejiny ľudstva, archeoló-
giu, dôraz sa kladie na dejiny 
Rakúska. Skrátka, staviame a 
financujeme cyklotrasy pre 
transportných turistov preto, 
lebo ich nevieme pritiahnuť a 
ponúknuť im krásy a dejiny 
Bratislavy a okolia. 

S P O L O Č N O S Ť

V čase, keď sa v našich vysokých 
školách objavili prví zahraniční 
študenti, najmä farební, koloval 
takýto vtip: Jednotlivec tohto dru-
hu sa po nočnej poznávacej túre 
vracia na internát a zvoní pri dve-
rách. Vrátnik sa pýta, kto je tam. 
Saud Ibn Asiz Al Fajsal Al Saud, 
znie odpoveď. Dobre, dobre, ten 
posledný nech zavrie dvere.

Keď som bol ešte celkom malý, 
otec z tekvice robieval strašiaka a 
z kukurice pukance. Po polstoročí 
s tým k nám ako s novinkou pri-
šli Američania. Aby tak obohatili 
našu kultúru. Skrátka a dobre, jed-

no i druhé sme tu mali už dávno 
predtým. Lenže dnes je situácia, 
napríklad s tými menami, predsa 
len trochu iná.

U nás na dedine sú to dôvody 
čisto praktické. Každý druhý sa 
volá Ovečka alebo Polák. A tak ich 
treba nejako rozlíšiť. Tak napríklad 
Paľo Ovečka je Bluk. Jeho sestra, 
hoci sa už dávno vydala a zmenila 
meno, je stále Blučka. A istý Polák 
zasa Búranek. Je totiž z Búrú, čo je 
Borský Mikuláš. A nemá to slovo 
veľmi rád, má totiž aj mierny iro-
nický podtón. V časoch, keď som 
tu bol celkom nový, moje auto 

potrebovalo akýsi odborný zásah. 
Na to bol on, teda ten Búranek, 
ako mi povedali, jediný vhodný 
kandidát. Už sa tešili, ako to všetko 
dopadne, keď ho tak oslovím. Aj sa 
stalo. S fľaškou čírej tekutiny sme  
však napokon celé nedorozume-
nie primerane  rozriedili. 

V meste je to však celkom iné. Aj 
tam sa však dve priezviská  občas 
zídu. Ešte v čase, keď sme hosťova-
li na Strečnianskej, na jedenástke 
sa vyskytovali dve Králové – moja 
žena a pani o poschodie vyššie. So 
železnou pravidelnosťou sme pre-
to udržiavali poštový styk aj medzi 
poschodiami. A veru, dve mená 
by to hravo vyriešili.

A čo na verejnosti a v umeleckej  
brandži? Osobne sa so záľubou 
pozerám na  siahodlhé  priezviská 

hovorkýň všetkého možného aj 
nemožného. Kým ich vylúštim, ani 
si nestihnem vypočuť tie pôvaby, 
ktorými sa prezentovali. 

Pravda, nájdu sa aj takí a také, 
čo doteraz vystačili s jediným 
priezviskom. Napríklad Gabriela 
Rothmayerová. Výborná spisova-
teľka, ale aj ona už zrejme pocítila 
potrebu drobnej inovácie v tomto 
smere. Asi aj preto nedávno napí-
sala knižku spolu s Milkou Zim-
kovou. Mimochodom, s takým 
dlhým menom musí byť problém 
vypĺňať všelijaké tlačivá. Ich tvor-
covia by na to pri terajšom predl-
žovaní priezvísk mali myslieť. 

Presne opačným prípadom je 
bývalý novinársky kolega Zdeno 
Cho. Naozaj sa tak volá. Pri vypĺ-
ňaní tlačív má výhodu, ako spi-

Naozaj vám stačí jedno meno?
Rozmýšľali ste už niekedy o tom, prečo máte len jedno meno 
a priezvisko? A stačí vám to? Skúsme sa na túto problematiku 
pozrieť trochu bližšie, možno zmeníte názor.

sovateľ práve naopak. Prečítali by 
ste si knižku od Choa? Povedzte si 
to nahlas. Však to nie je ono? Zato 
svieže dielko od takej Kvetoslavy 
Mlatislamovej Kikiríkovej, to je iná 
káva. A navyše, ako Mlatislamová 
môže medzi obyvateľstvo rozsie-
vať semienka svojho spisovateľ-
ského grifu a poznania, zatiaľ čo 
pod menom Kikiríková chodí na-
kupovať rožky do samoobsluhy.

Celkom presne si spomínam na 
nefalšovaný údiv v očiach mojej 
budúcej ženy, ktorá až pri doha-
dovaní termínu sobáša na Leško-
vej v Bratislave zistila, že Hugo je 
moja prezývka a v skutočnosti sa 
volám celkom inak.

Dovoľte mi preto, aby som sa 
dnes hrdo podpísal.

Oskar Hugo Král

Petržalka má tiež bohatú 
históriu a nádhernú príro-
du. Má všetky predpoklady  
stať sa lákavou turistickou 
destináciou, len o tom mu-
sia turisti vedieť. Pridanou 
hodnotou pre cykloturistov 
v Petržalke by isto bola nová 
Náučná cyklistická cesta 
Československého opevne-
nia Petržalky popri historic-
kých vojenských bunkroch. 
Tým by zároveň vznikla aj 
okružná cyklistická cesta 
dlhá 32 km. 

text a foto: 
Miroslav Košírer
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Sídliskové deti 
v sedle
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0917/497 546

POŽIČIAME až 3000 €
ŽIVNOSTNÍCI až 6000 €

Lokalita:
okres Bratislava, Malacky, 

Pezinok 

52
-0

01
6Pracujem ako Viazaný finančný agent pre 

spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o

0908 748 332

POŽIČIAME AŽ
ZAMESTNANÍ 3000 €
DÔCHODCOVIA 1500 €
ŽIVNOSTNÍCI 6000 €

Rozlet - � t v každom veku

Joga pri Chorvátskom kanáli.

Počas letných mesiacov znovu organizujeme 
cvičenie pre verejnosť. 

Cvičiť začíname 2. 7. o 17. h pri Chorvátskom ramene 
(Ševčenkova ulica), na lúke vedľa detského ihriska. 

Cvičíme každý utorok  o 17. h. 
Prineste si karimatku na cvičenie. Tešíme sa na všetkých.

Ďakujeme Mestskej časti – Petržalka za podporu. 

Teraz vám ponúkame českú „chuťovku“
Poďte s nami do Českého Krumlova 

na Medzinárodný hudobný festival 
BROADWAY ROCKS 

– zaznejú na ňom rockové balady a piesne zo slávnych muzikálov 
z Broadway v New Yorku. Interpretovať ich bude Moravská fi l-
harmónia s dirigentom R.C. Fleischerom a sólisti LaKisha Jones, 
Rob Evan, Morgan James...
Termín: 10. – 11. augusta                                    Cena: 101 eur

Boli ste s nami v Andalúzii. Poďte s nami do Českého Krumlova!
Koncom apríla sme absolvovali týždeň v španielskej Andalúzii a tí, ktorí sa na zájazd prihlásili prostredníctvom PN, 
budú zrejme súhlasiť s tým, že to stálo za to. 

Program: 
1. deň: O 5. h zraz v Petržalke (miesto bude spresnené), odchod 
do Telča (UNESCO) – tam prehliadka historického centra mesta. 
Pokračovanie cez Jindřichov Hradec, prehliadka mesta, prestávka 
na obed, presun do Třebone – krátka prehliadka mesta – príchod 
do Českého Krumlova, ubytovanie.
16.30 – prechádzka mestom so sprievodcom, priestor na večeru
20.30 – predstavenie z programu Medzinárodného hudobného 
festivalu v pivovarskej záhrade.

2. deň: Po raňajkách v hoteli cesta do Českých Budejovíc, pre-
hliadka mesta, priestor na obed, pokračovanie cesty so zastávkou 
v Tábore, prehliadka centra mesta – potom cez Pelhřimov, Hum-
polec a Brno do Bratislavy.

Cena zahŕňa: 
dopravu luxusným autobu-
som, ubytovanie v 2-lôžkových 
izbách s raňajkami, vstupenku 
na predstavenie, služby sprie-
vodcu.

Organizátor zájazdu: ČEBUS, 
cestovná kancelária Brno

Záujemcovia sa môžu pri-
hlásiť priamo u garanta zá-
jazdu:
Ing. Miroslav Řepa 
repa@cebus.cz
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K O N TA K TPETRŽALSKÉ NOVINY

K najzávažnejším bo-
dom programu zasad-

nutia patrili záverečný účet 
a finančné vyrovnanie MČ 
Petržalka za rok 2012, návrh 
rozpočtu MČ na tento rok, 
stanovisko Miestneho za-
stupiteľstva Petržalka k ná- 
vrhu dodatku Štatútu 
hl. mesta SR Bratislavy a  
k zmluve o spolupráci pri 
realizácii parkovacej poli-
tiky v hlavnom meste, ako 
aj stanovisko petržalských 
poslancov k návrhu VZN 
hl. mesta o dočasnom par-
kovaní motorových vozi-
diel na miestnych komuni-
káciách. S pripomienkami 

poslancov k týmto návr-
hom zoznámime čitateľov 
PN v nasledujúcom čísle. 

Petržalka  hospodárila  
minulý  rok s prebytkom 
približne 708 440 eur. Vy-
plýva to z jej záverečného 
účtu, ktorý schválili petr-
žalskí poslanci. Celkové 
príjmy mestskej časti boli 
vlani viac ako 25,14 milióna 
eur, výdavky zhruba 24,43 
milióna eur. Takmer celá 
prebytková suma pôjde do 
rezervného fondu.

Bežné výdavky mestskej 
časti dosiahli minulý rok 
zhruba 23,66 milióna eur. 
Najviac peňazí z tejto sumy, 

Jazero Veľký Draždiak láka malých i veľkých 

Petržalka vlani hospodárila  
s prebytkom 708-tisíc eur
V čase uzávierky tohto čísla Petržalských novín rokovali petr-
žalskí poslanci a vzhľadom na to, že program miestneho zastu-
piteľstva bol rozsiahly, k závažným návrhom a materiálom sa 
vrátime v júlovom dvojčísle PN 14-15 (vyjde 12. júla). 

viac ako 11,5 milióna eur, 
stáli mestskú časť základné 
a materské školy a vzdelá-
vacie projekty. Peniaze pou-
žila mestská časť na činnosť 
škôl, ktorých má Petržalka v 
pôsobnosti dohromady 12, 
či na zaplatenie úrokov z 
úveru, ktorým samospráva 
riešila rekonštrukciu škol-
ských budov. 

Druhá najvyššia suma  
z bežného rozpočtu - 4,14 
milióna eur, išla na zabezpe-
čenie chodu úradu mestskej 
časti. Na životné prostredie v 
bežnom rozpočte minula Pe-
tržalka vlani 2,37 milióna eur, 
pričom išlo predovšetkým o 

výdavky na údržbu zelených 
plôch, ktorú v Petržalke vy-
konáva príspevková organi-
zácia mestskej časti Miestny 
podnik Verejnoprospešných 
služieb, vo výške zhruba 
1,18 milióna eur. 

Ako upozornil prednosta 
miestneho úradu Miroslav 
Štefánik, Petržalka musí 
doplácať na prenesený vý-
kon štátnej správy nemalú 
sumu. Od roku 2002 totiž 
na mestskú časť, podobne 
ako na iné obce, postupne 
prešli niektoré kompeten-
cie štátu. Ide napríklad o 
činnosť stavebného úradu, 
matriky či hlásenie pobytu 
občanov a register obyva-
teľstva. Štát síce mestskej 
časti na činnosti prispieva 
dotáciou, tá však nepokry-
je všetky náklady. Štát po-
skytol Petržalke za minulý 
rok dotáciu na prenesený 
výkon štátnej správy o 500-
tisíc eur nižšiu, ako boli ná-
klady mestskej časti na jej 
vykonávanie.   (SITA, upr)

Petržalskí študenti tak 
môžu stráviť dva medzi-

národné týždne so stážista-
mi z viacerých krajín sveta 
(Mexiko, Brazília, Fínsko, 
Rusko, Egypt, Tajvan a ďal-
šie). Celé dva týždne prebie-
hajú v anglickom jazyku. 

Stážisti im poskytnú in-
teraktívne tréningy na pre-
zentačné zručnosti, časový 
manažment, ako i praktické 
cvičenia na zlepšenie ko-
munikačných schopnos-
tí. Budú si môcť vyskúšať 
prácu v tímoch na rôznych 
projektoch a úlohách. Všet-
ky tieto užitočné zručnosti 
môžu potom využiť v škole, 
v neskoršom zamestnaní 
alebo dokonca v osobnom 

živote. Projekt Me, myself 
and I poskytuje mladým 
možnosť získať aspoň zlo-
mok praktických znalostí, 
ktoré v našom slovenskom 
školstve chýbajú. 

Taktiež študenti spozna-
jú nových ľudí, iné kultúry, 
získajú zahraničné kon-
takty. Martin (18), ktorý sa 
zúčastnil na minuloročnom 
Me, myself and I tvrdí: „Ne-
musíte cestovať ďaleko do 
zahraničia, aby ste mohli 
stretnúť ľudí zo sveta.“ 
Projekt je príležitosťou pre 
študentov, ktorí nemajú 
prostriedky cestovať alebo 
si zaplatiť jazykové kurzy 
doma na Slovensku.

Me, myself and I prebie-

Medzinárodné leto pre petržalských študentov
Ako sa blíži leto, prichádza nielen slnko, ale aj veľa turistov, predovšetkým do nášho 
hlavného mesta. Ľudia z celého sveta však neprichádzajú len za turistikou. Štrnásť 
mladých študentov príde do Bratislavy vzdelávať našich stredoškolákov a vysokoško-
lákov prostredníctvom projektu Me, myself and I. 

ha v dvoch turnusoch, prvý 
od 8.7. do 19.7. a druhý od 
29.7. do 9.8. v priestoroch 
Ekonomickej univerzity v 
Bratislave. Jeden turnus sto-
jí 5 eur. Prihlásiť sa študenti 

môžu online na stránke 
www.uzileto.weebly.com. 
Projekt Me, myself and I už 
druhý rok organizuje štu-
dentská nezisková organi-
zácia AIESEC Bratislava. 

Na Tyršovom nábreží zostali po vyliati Du-
naja infikované detské preliezačky, hojdač-
ky a množstvo piesku. Hygienici neodpo-
rúčajú rodičom, aby svoje ratolesti  brávali 
hrať sa do Detského areálu. 

Foto: Miroslav Košírer

  Upozornenie

Aj prostredníctvom PN chceme poďakovať 
a vyzdvihnúť prácu celého kolektívu MŠ Iľ-
jušinova 1. Svoje posledné dni si tam ako 
predškolák odratúva aj náš syn Damián- 
ko. Od samého začiatku navštevovania 
materskej školy sme ani na okamih neza-
pochybovali o profesionalite a odbornom 
prístupe učiteliek k našim deťom.
Milá pani riaditeľka Majka Králiková, milá 
pani učiteľka Jarka Kocsisová, ďakujeme 
Vám za vašu obetavú prácu, za všetko, čo 
ste pre naše deti urobili, za to, čo ste ich 
naučili. Sme radi, že sme mali možnosť 
Vás aj osobne spoznať. Tak ako deti, aj my 
rodičia sme mali vo Vás absolútnu istotu, 
že o naše deti  je počas dňa dobre posta-
rané a že na nich v škôlke čaká mnoho 
zaujímavých náučných aktivít a pestrého 
programu. Prajeme Vám, aby ste aj naďalej 
úspešne napredovali v tom, čo robíte a na 
tvárach našich detičiek videli len úprimné 
úsmevy a veselé očká. Už teraz sa tešíme 
na ďalšiu spoluprácu s Vami.

Rodina Mackaničová

  Poďakovanie

Výsledky predsezónneho monitorovania Úradu 
verejného zdravotníctva SR potvrdili vyhovujú-

cu kvalitu vody na kúpanie aj v jazere Veľký Draž-
diak. Prírodná vodná plocha s neorganizovanou 
rekreáciou láka návštevníkov nielen z Petržalky. Aj 
v tomto roku mestská časť zabezpečila na nastáva-
júcu letnú sezónu vodnú záchrannú službu. Od 27. 
júna do 31. augusta, každý deň od 10. do 19. h, sa 
o bezpečnosť návštevníkov postarajú dvaja vyško-

lení pracovníci firmy DM RESUSTIC SLOVAKIA, s.r.o. 
Budú prepojení na Integrovaný záchranný systém, 
k dispozícii budú mať záchranný čln, plavčícku a zá-
chranársku výstroj a ich stanovište bude viditeľne 
označené. 
Samospráva odporúča návštevníkom Veľkého 
Draždiaka, aby nepreceňovali svoje schopnosti 
a správali sa zodpovedne a disciplinovane.

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

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

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

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

tvorivé dielne 
divadielka

Bavte sa s nami celé leto. 
Sme tu pre vás takmer každý deň! 
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Posedenie rodákov zorga-
nizovali dvaja kamaráti, 

Petržalčania Rudolf Pelikán 
a Rudolf Gemeiner. Po úvod-
ných slovách usporiadateľov 
nechýbala ani milá pozornosť 
pre staršie dámy, každá dosta-
la červenú ružu. Počas večera 
sa o dobrú náladu a príjemnú 
atmosféru starala hudobná 
skupina. Ako vznikla myšlien-
ka usporiadať toto netradičné 
stretnutie, opýtali sme sa Ru-
dolfa Pelikána. 

lisko Matador. Často sme pre-
liezali aj vojenské bunkre pri 
hraniciach. Kultúrne a špor-
tové vyžitie v tých časoch bolo 
tiež zaujímavé, okrem koloto-
čov v Lunaparku či viacerých 
futbalových ihrísk, dostihovej 
dráhy, mali sme tu kiná Iskra 
a Partizán. Náš petržalský svet 
sa nám začal rúcať začiatkom 
sedemdesiatych rokoch, keď 
buldozéry začali rúcať staré 
rodinné domy. Boli síce bez ka-
nalizácie a iných vymožeností 

„Nuž, v starej Petržalke sme 
žili ako jedna rodina, dlhé roky 
to bola vlastne jedna veľká de-
dina. Poznali sme sa takmer 
všetci. Do základnej školy sme 
chodili na bývalú Stalinovu, 
teraz Záporožskú ulicu. Ako 
deti sme mali zmapované všet-
ky ovocné záhrady v širokom 
okolí, hrať sme sa chodieva-
li do okolitých lesov, kúpať a 
korčuľovať na prírodné jazerá 
Pečňa, Ovsište a kúpalisko 
Lido, neskôr postavili kúpa-

modernej domácnosti, ale boli 
útulné a so záhradou. Panelá-
ky rástli ako huby po daždi, a 
tak sme sa roztratili v betóno-
vej džungli. S myšlienkou uspo-
riadať stretnutie spolužiakov, 
kamarátov a bývalých suse-
dov som koketoval už niekoľko 
mesiacov. Často spomínam 
na staré zlaté časy. Slovo dalo 
slovo a výsledok vidíte v tejto 
preplnenej jedálni.“ 

Medzi mnohými vzácnymi 
hosťami sme našli obľúbené-
ho triedneho učiteľa zo ZDŠ 
Záporožská Ľudovíta Haná-
ka (79), ktorý učil na škole 
50 rokov. Na stretnutí bol 
obkolesený bývalými žiakmi, 
ktorí sa netajili, že majú už 
vnúčatá. Pri spoločnom stole 
sedel aj Ján Gregor (80), kto-
rý 43 rokov učil a časť z toho 
vykonával funkciu riaditeľa na 
ZŠ Lysenkova, neskôr preme-
novaná na Makarenkovu. 

Jeho bývalí žiaci živo dis-
kutovali a spomínali na školu 
a rôzne zážitky zo školských 
lavíc. Pri stole sedela aj nená-
padná starenka Alžbeta Záhor-
cová (83), narodila sa a bývala 
v Ovsišti, teraz býva v Dome 
sociálnych služieb. Na zvráska-
venej tvári bolo vidieť, že si veľa 
prežila, v ruke držala hnedú 
paličku. Pri všetkej skromnosti 
nakoniec sa predsa len rozhod-
la porozprávať svoj príbeh. 

„Druhýkrát som sa narodi-
la, keď som mala 14 rokov. Na 
tú strašnú udalosť neviem za-
budnúť, sprevádza ma po celý 
život. Boli sme vtedy ešte deti a 

hrali sme sa pred domom. Naj-
skôr sme počuli húkať sirény 
a o niekoľko minút silný zvuk 
motorov lietadiel. Prvý nálet 
amerických bombardérov na 
rafi nériu Apollo bol 16. 6. 1944 
približne o 9. 30 h. Apollka do-
stala priame zásahy leteckých 
bômb a horela. Mesto bolo plné 
dymu. Druhý nálet bol asi oko-
lo 10. h. V ten deň sme dvakrát 
utekali do útrob rodinného 
domu v Ovsišti. V pivnici nás 
bolo ukrytých 13 detí, keď dom 
dostal priamy bombový zásah, 
steny sa zrútili na nás. Bola 
som ťažko zranená a môj troj-
ročný brat zahynul, aj všetky 
ukryté deti. Nepamätám si, kto 
ma vyhrabal zo sutín, prebrala 
som sa v nemocnici a zo zrane-
ní som sa liečila dlhé mesiace. 
Dnes si na túto hrôzostrašnú 
udalosť už nikto nespomenie.“ 

Náš rozhovor prerušila ob-
sluhujúca čašníčka, ktorá pri-
niesla plató plné vyprážaných 
kuracích rezňov s ryžou, veče-
ru pre hostí. Atmosféra v jedál-
ni bola vynikajúca. Rodáci sa 
konečne po rokoch stretli. Mali 
si čo povedať, vymenili si kon-
takty. Navzájom sa dohodli, že 
sa budú stretávať častejšie. 

„Nultý ročník sa nám po-
daril aj napriek tomu, že sme 
nepozvali všetkých rodených 
Petržalčanov, nemáme na nich 
kontakty. Verím, že na ďalšie 
stretnutie sa nám prihlásia,“ 
povedal na záver Rudolf Ge-
meiner. 

text a foto: 
Miroslav Košírer

 Ján Gregor bývalý riaditeľ  
ZDŠ so svojimi žiakmi
  Rodáci – Staroperzalčania
 Alžbeta Záhorcová
 Bývalý riaditeľ ZDŠ Ján Gre-
gor a učiteľ Ľudovít Hanák
 Rudolf Pelikán (vľavo)
a Rudolf  Gemeiner zozdávajú 
dámam ruže
 R. Pelikán pri príhovore









 



Žijeme medzi nimi a nepoznáme ich. Kto sú Staropetržalčania, 
akí sú to ľudia? Sú úprimní, milí, zábavní a pohostinní, o tom 
sme sa presvedčili na stretnutí rodákov Staropetržalčanov 
v priestoroch jedálenského zariadenia Domu sociálnych 
služieb na Poloreckého ulici v Ovsišti. 

ka (79), ktorý učil na škole 
50 rokov. Na stretnutí bol 
obkolesený bývalými žiakmi, 
ktorí sa netajili, že majú už 
vnúčatá. Pri spoločnom stole 
sedel aj Ján Gregor (80), kto-
rý 43 rokov učil a časť z toho 

Žijeme medzi nimi a nepoznáme ich. Kto sú Staropetržalčania, 
akí sú to ľudia? Sú úprimní, milí, zábavní a pohostinní, o tom 

50 rokov. Na stretnutí bol 
obkolesený bývalými žiakmi, 
ktorí sa netajili, že majú už 
vnúčatá. Pri spoločnom stole 
sedel aj Ján Gregor (80), kto-
rý 43 rokov učil a časť z toho 

Žijeme medzi nimi a nepoznáme ich. Kto sú Staropetržalčania, 

Bohom zabudnuté deti
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Cyklistov na našich cestách pri-
búda a jazda medzi autami na 
preplnených komunikáciách sa 
neraz stáva pre slabšieho účast-
níka cestnej premávky rizikovou 
(v roku 2012 boli cyklisti v na-
šom kraji účastníkmi 27 kolízií). 
Bratislava sa o cyklotrasy začala 
plánovite zaujímať až príchodom 
tretieho tisícročia, keď jej iniciatí-
va smerovala najmä k cyklistom  
v Petržalke, nakoľko práve tu bola 
ich najväčšia koncentrácia a tiež 
medzinárodná dunajská cyklo-
cesta. Dnes majú cyklisti k dispo-
zícií asi 120 kilometrov mestských 
cyklotrás, z ktorých väčšina má re-
kreačný charakter. Niekoľko pikto- 
koridorov prevažne v centre 
mesta problém s bezpečnosťou 
ani vzájomné konflikty nemoto-
rizovaných účastníkov cestnej 
premávky nevyrieši. Žiaľ, máme aj 
takých cyklistov, ktorí si so sebou 
vozia presvedčenie, že čo je dobré 
pre chodcov, je dobré aj pre nich. 
Mali by však poznať a najmä dodr-

žiavať ustanovenie § 52 ods. 2 zá-
kona o cestnej premávke - zákon  
č. 8/2009 Z. z. v platnom znení: Iní 
účastníci cestnej premávky než 
chodci nesmú chodník používať, 
to neplatí, ak dopravnou značkou 
alebo dopravným zariadením nie 
je určené inak (napr. C12, C13) ale-
bo ak ide o zastavenie alebo státie 
vozidla, pri ktorom ostane voľná 
šírka chodníka najmenej 1,5 m. 
Pri pohľade na ustanovenie § 4 
ods.1 písm. f ) citovaného záko-
na vidíme, že vodiči motorových 
vozidiel majú povinnosť dať na 
priechode pre chodcov prednosť 
chodcovi, teda osobe presúvajú-
cej sa pešky. Do tejto kategórie 
jazdiaci cyklista rozhodne nepatrí. 
Vodorovné dopravné značenie  
v zelenej farbe (V7, V7a) ozna-
čujúce priechod pre cyklistov je 
zvyčajne súbežné s priechodom 
pre chodcov. Ak tam absentuje, 
cyklista má povinnosť z bicykla 
zosadnúť. Za porušenie vyššie 
uvedených ustanovení zákona, 

Cyklisti kontra psičkári (a chodci)        
  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

môže cyklista dostať pokutu 60 
eur. Nespoliehajme sa však na 
to, že dopravní policajti sa extra 
zamerajú na porušovanie zákona 
o cestnej premávke cyklistami na 
chodníkoch, keď si nevšímajú ani 
závažnejšie dopravné priestupky. 
Občasná spoločná akcia s mest-
skými policajtmi, zvyčajne zame-
raná na hrádzu, neplní požiadavky 
chodcov ohrozených na peších 
zónach či iných miestach urče-
ných len pre chodcov. Mestská 
polícia bezohľadných cyklistov 
nedokáže ustriehnuť, nehovoriac 
o tom, že je kompetentná riešiť len 
situáciu, ktorá vyplýva z doprav-
nej značky, napríklad zákazovej. 
Ak zistí porušenie cyklistom, kde 
takáto značka nie je, môže ho len 
upozorniť aby zosadol, prípadne 
priestupok oznámiť na doriešenie 
dopravnému inšpektorátu.   

Problémy by zmiernila vzájom-
ná ústretovosť. Ľudská ohľadupl-
nosť a pochopenie toho druhého 
sú niekedy viac ako sankcie.

Hovory na všedný deň
Okienko o nevyliečených problémoch  

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

nie sú možné. 

Chcela by som sa opýtať, dokedy a prečo sú chodci ohro-
zovaní cyklistami čoraz častejšie jazdiacimi po chodníkoch. 
Som invalidná žena, ktorá chodí na prechádzky so psíkom a 
neraz som si už vypočula, že prečo sa so psom motám pred 
kolesami bicykla. Keď sa ohradím, tak sa mnohí správajú 
vulgárne. Bola som svedkom prípadu, kedy jazdiaci bicyk-
lista zrazil chodca na priechode. Najmä starší ľudia nedoká-
žu rýchlo reagovať, keď po chodníku bez výstrahy, alebo so 
zazvonením v poslednej chvíli, prefrčí cyklista. Môžu cyklis-
ti ohrozovať chodcov až tak že sa boja o svoje zdravie už aj 
na chodníku?                        Žofia K. (zoznam.sk)

Absurdity naše obvyklé
Keby som sa majiteľa rodinného 
domu v Hornom Dolnom, opýtal 
aké má dane a aké odvody odvá-
dza za vyzametanie svojho dvora, 
údržbu vlastnej záhradky, kúrenie 
či upratanie vlastného domu, ur-
čite by si ma podozrievavo pre-
meral či na mne nebadať známky 
zaťaženosti, očividne sa prejavujú-
ce na klientoch zariadenia zame-
raného na duševné zdravie. 

Aký je rozdiel medzi súkrom-
ným vlastníctvom jednotlivca a 
súkromným vlastníctvom viac 
osôb k tej istej veci? To je už moja 
otázka na Občiansky zákonník. 
Mali by ste vedieť, pane, odpo-

po kotolníka, inde špekulujú nad 
dohodami s nepravidelným príj-
mom, kúpou príslušných služieb, 
navýšením platieb do jednotli-
vých rubrík zálohových predpisov, 
či volia systém - práca oficiálne 
zadarmo - odmeňovanie formou 
schválenej „kešovky“ od každého 
vlastníka, v móde je aj preplácanie 
účtov za fiktívne nákupy a všeličo 
iné. Prežijú spoluvlastníci byto-
vého domu svoju diskrimináciu, 
alebo ďalšie absurdné zákony zlik-
vidujú spoločenstvá v prospech 
nie vždy kvalitných správcovských 
spoločností? Čo vy na to? A čo na 
to štát?

vedá mi ten múdry zákon, že vec 
môže byť aj v spoluvlastníctve 
viacerých vlastníkov. Takže všetci 
sú majitelia domu? - nedám sa 
odradiť. - Prirodzene - odvrkne a 
nedáva mi šancu vysloviť ďalšiu 
otázku – prečo potom spolo-
čenstvá vlastníkov bytov musia 
za správu, údržbu a zveľaďovanie 
svojho vlastného majetku vlastný-
mi silami mať zdanené vlastné pe-
niaze na vlastné odmeny a platiť  
z nich aj odvody? Koľko z nich pla-
tí a akými spôsobmi obchádzajú 
absurdné paragrafy dnes nevie 
nikto. Niekde dumajú, že najlep-
šia bude živnosť od predsedu 

Nárok na materské nie je podmienený trvalým pobytom v Sloven-
skej republike, ale príslušným poistením. V zmysle § 48 ods. 1 a 2 zá-
kona o sociálnom poistení – zákon č. 461/2003 Z.z. v platnom znení, 
tehotná poistenkyňa alebo poistenkyňa, ktorá sa stará o narodené 
dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred 
pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. V takom 
prípade poistenkyni vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho 
týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr 
od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak porodila skôr, 
odo dňa pôrodu. Nárok na materské zaniká uplynutím 34. týždňa 
od vzniku nároku na materské, okrem výnimiek daných uvedeným 
zákonom (osamelá žena, porodenie viac detí). Príspevok pri narode-
ní dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie 
výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb no-
vorodenca. Na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká nárok na to 
isté dieťa iba raz. V prípade dvojičiek, resp. viac súčasne narodených 
detí, nárok na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká na každé dieťa. 
Tento rok (2013) je príspevok pri narodení jedného dieťaťa 151,37 
eura. Výška príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa predstavuje 
v roku 2013 sumu 678,49 eur. Nárok na príplatok k príspevku má 
len osoba, ktorej vznikol nárok na príspevok pri narodení dieťaťa. 
Keď sa osobe nemocensky poistenej v zmysle právnych predpisov 
Slovenskej republiky dieťa narodí v členskom štáte Európskej únie, 
nárok na materské je potrebné si uplatniť priamo v pobočke So-
ciálnej poisťovne predložením požadovaných dokladov. Nárok na 
príslušné platby spojené s narodením dieťaťa vzniká len vtedy, ak 
príspevok alebo dávku toho istého druhu nevyplatil kompetent-
ný orgán iného štátu, vo vašom prípade v Maďarsku. Podrobné 
informácie vám podľa potreby poskytne príslušná pobočka Soci-
álnej poisťovne alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste 
vášho trvalého bydliska.  

Pokiaľ ide o predčasné starosti s občianstvom novorodenca 
nemusíte mať žiadne obavy. Ak by ste okolnosťami boli prinútená 
rodiť v Maďarsku, vaše narodené dieťa by bolo Slovákom. Podľa 
§ 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, štátne občian-
stvo SR narodením nadobúda dieťa, ktorého aspoň jeden z rodi-
čov je štátnym občanom Slovenskej republiky. V tomto prípade 
prevažuje pravidlo krvi – občianstvo, ako v mnohých iných štá-
toch, dedia ratolesti po svojich rodičoch. Z povedaného vyplýva, 
že štátne občianstvo novému Slovákovi vybavovať nie je potreb-
né. Z dôvodu zápisu do osobitnej matriky občanov SR narode-
ných v cudzine a vydania rodného listu v slovenčine by ste však 
mali navštíviť pracovisko osobitnej matriky sekcie verejnej správy 
Ministerstva vnútra SR. 

Ako a kedy materské v zahraničí      
Sťahujeme do neďalekej Rajky, kde sme si kúpili rodin-
ný dom, v ktorom budeme aj bývať. Trvalý pobyt máme 
v Petržalke a chceme si ho ponechať aj naďalej. Sme 
mladí bezdetní manželia, obaja pracujeme v Bratislave. 
Som v treťom mesiaci tehotenstva, rodiť sa chystám v 
Bratislave. Zaujímalo by ma, ako je to s poberaním ma-
terskej, s príspevkom pri narodení dieťaťa či príplatkom 
k tomuto príspevku. Mám na tieto peniaze nárok, keď 
budem bývať v inom štáte? Čo sa môže stať, ak by som 
náhodou porodila v Maďarsku? Bude mať dieťatko slo-
venské občianstvo?      Manželia K. (gmail.com)
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 Krimipríbeh

Ambicióznym, vysokoškolsky vzdelaným rodičom sa narodil syn, 
ktorému sudičky  predurčili idylickú cestu plnú životnej pohody. 
Je to naše dieťa. Prvé a posledné, vravievali šťastní rodičia, pretože 
svojho Jurka mali radi nadovšetko. Až tak, že v stupnici ich obľú-
benosti sa dostal na druhé miesto hneď za kariéru. Tretia v poradí 
figurovala stará mama, ktorá sa o následníka úspešnosti starala.

Pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

K R I M I

Občas mamka, občas 
otec preverili babkin 

výchovný proces, pokarha-
li, pochválili, odovzdali na 
ďalšiu etapu starostlivosti o 
syna príslušné prostriedky 
a opäť sa venovali činnosti, 
ktorá si, ako to raz na akom-
si brífingu vyslovil pán otec, 
vyžadovala celého človeka. 
Vďaka svojim rodičom sy-
nak v škole dosahoval prie-
mernú úspešnosť pri nasá-
vaní vzdelanosti, a tak krok 
za krokom, sa dopracoval 
na strednú školu, ktorú však 
nijakovsky nemusel. Záslu-
hou mena svojho úradu sa 
do štúdia úspešne zapájal aj 
tatko riešiaci zo svojho pos-
tu kadejaké problémy, takže 
ani prichádzajúca maturita 
mu renomé určite pokaziť 
nemohla. Pokiaľ má dieťa 
odskúšané, čo môže a čo 
nie a vyvíja sa primerane, 
časom chápe nebezpečen-
stvá a má snahu vyhýbať sa 
nepríjemnostiam. Nebol to 
náš prípad, syn svojich rodi-
čov si ani vo sne nepomys-
lel, že sa mu môže niečo zlé 

prihodiť, život ako v bavlnke 
takéto myšlienky zvyčajne 
nepozná. Každý sa učí na 
svojich chybách. Alebo by 
sa mal. O tom, že poveda-
né platí, sa Juraj (19) mal 
čoskoro presvedčiť. Tak ako 
veľakrát predtým, na progra-
me večera bol slušný podnik 
v ktorom sa dá posedieť,  
v spoločnosti známej i me-
nej známej. Keďže vo vše-
obecnosti platí, že alkohol  
v prvej fáze zbližuje, vždy 
bolo s kým si posedieť. Ako v 
ten večer. Prisadli si k nemu 
dvaja, vraj či je to tu voľné  
a tak podobne. Keďže dvo-
jica už pred zoznámením 
bola mierne pod parou, roz-
prava stolovníkov čoskoro 
dostala dôvernejší podtón. 
Kámo, ty si buzik, vyjadril 
nekompromisne svoj názor 
Milan (24), z ktorého nebo-
lo jasné, či je za alebo proti 
jedincom odlišnej sexuálnej 
orientácie. S takýmto posto-
jom k svojej sexualite Juraj 
nemohol súhlasiť, skutočnú 
orientáciu by určite odob-
rili dve či tri jeho priateľky, 

Život ako v bavlnke   

V Bratislavskom kraji za prvých päť mesiacov roka 2013 zaznamenali policajné štatistiky tri prípady 
trestného činu Sexuálne násilie (SR 30), na základe ktorých boli vyšetrované štyri osoby (objasne-
nosť 33%). Tak vraví paragraf Trestného zákona v súvislosti so sexuálnym násilím: Kto násilím alebo 
hrozbou bezprostredného násilia donúti iného k orálnemu styku, análnemu styku alebo k iným se-
xuálnym praktikám, alebo kto na taký čin zneužije jeho bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody 
na päť rokov až desať rokov. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - odňatie 
slobody na sedem rokov až dvadsaťpäť rokov – je závažnejší spôsobom konania, osobitný motív, 
čin spáchaný na chránenej osobe, ťažká ujma na zdraví, smrť, a.i.).

s ktorými striedavo randil. 
Nemám nič proti inakos-
ti, to však neznamená, že 
musím byť gay, snažil sa 
ukončiť danú tému, v čom 
ho podporil Oto (23), ktorý 
pridal aj múdrosť v zmysle, 
že keď sa dvaja majú radi, 
na pohlaví nezáleží. Objed-
návka ďalšej fľaše perlivého 
preniesla konverzáciu do 
inej roviny, za čo sa Juraj od-
vďačil spôsobom hodným 
granda. Vytiahol päťstovku 
a celý cech zatiahol. Z pod-
niku vyšli spoločne.  

Prebral sa nad ránom v 
akomsi parku na lavičke. 
Siahol si do vrecka, prázdna 
peňaženka ho vrátila do ne-
dávnej reality, vskutku nie si 
teplý?, spomenul si na otáz-
ku v tme. A potom jedna či 
dve dobre mierené rany ho 
posielajú k zemi, obchyt-
kávanie na intímnych par-
tiách tela a hnus, rázporok 
jedného z nich a narážky na 
fajčenie a fajčenie... Rozpla-
kal sa, slzy mu ochutili blen  
v ústach. Život sudičky ne-
rešpektuje. 

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

 
Popis osoby: nedodaný.

Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava I ešte v roku 2003 
príkaz na dodanie do výkonu tres-
tu odňatia slobody pre trestný čin 
podvodu. 

 
 
 

  

Popis osoby: nedodaný. 

Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava II v roku 2004  prí-
kaz na zatknutie  pre spáchanie 
trestného činu podvodu.

 

Popis osoby: nedodaný. 

Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava V v roku 2012 
príkaz na zatknutie pre prečin 
zanedbania povinnej výživy.

Jozef
MOZA
(54) 
z Bratislavy

Peter
HORT
(49)
z Bratislavy

Miroslav
KAHAJ
(47)
z Bratislavy 

... v období od 23. 5. 2013 do 18. 6. 
2013 odcudzili v našom kraji 62 mo-
torových vozidiel. Petržalke 9 (Jirás- 
kova, Mamateyova, Romanova, Ma- 
tador, Bzovícka, Tupolevova 3x, 
Údernícka). Nažiadanejšie sú ško-
dovky (19). Zmizol aj jeden skúter, 
ktorý potiahli v Senci na Slnečných 
jazerách. 

 Viete, že...

Chodci, prejdite na vozovku!                          foto: jgr.

 Polícia upozorňuje Z policajného bloku

 Polícia upozorňuje Polícia upozorňuje

Zlodeji retiazok
Za obete svojej zlodejčiny si Lu-
káš (21) a Vladimír (17) vyberali 
staršie ženy. Od marca do mája 
2013 na rôznych miestach 
Petržalky využili nepozornosť 
poškodených žien a bez pou-
žitia násilia im z krku odcudzili 
retiazky zo žltého kovu. Ženám 
vznikla škoda za 4 300 eur. 

Narkoman za volantom
Pri cestnej kontrole na Roma-
novej ulici Oto B. (48) z Bra- 
tislavy sám potvrdil podozrenie 
policajtov, že užil drogy a užíva 
ich pravidelne. Počas kontroly 
vodič policajtom dobrovoľne 
vydal plastové vrecko so 17 skla- 
dačkami obsahujúcimi prášok, 
ktorý mal byť podľa jeho vyjadre-
nia heroín. Policajtom odovzdal 
aj kovový inhalátor s obdobným 
práškom a tri vrecúška s obsa-
hom neznámej látky. Skončil na 
polícií.

Bojovná Martina
S fľašou alkoholu v ruke otvorila 
dvere na služobnom vozidle asi 
len preto, aby policajtom vul-
gárne vynadala. Keďže muži zá-
kona boli zvedaví, s kým majú 
česť, vyžiadali si preukaz totož-
nosti, čo Martina (27) z Bratisla-
vy nekompromisne odmietla, 
podobne ako aj eskortovanie 
na príslušné oddelenie. Boj za 
svoje alkoholické práva pre-
hrala napriek tomu, že v agresii 
pokračovala aj pri umiestňova-
ní za policajné mreže. Výsledok 
súboja - zranený policajt s do-
bou liečenia cca 14 dní a jedno 
obvinenie až na päť rokov.  

Pozor na podvodníkov! 
Neberte na ľahkú váhu ľudí, za-
rábajúcich na človečej dobrote 
a dôverčivosti. Podvodníci v na-
stávajúcich dňoch môžu zaklo-
pať aj na vaše dvere alebo vás 
osloviť priamo na ulici. Ak sa 
stanete obeťou podvodu alebo 
krádeže, okamžite kontaktujte 
políciu na bezplatnej linke 158. 
Políciu môžete kontaktovať aj 
na týchto číslach:  
OO PZ Petržalka Sever 09610 
35 805; OO PZ Petržalka Juh 
09610 35 905, OO PZ Petržal-
ka Stred 09610 35 705; OO PZ 
Rusovce 09610 35 775     
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 Megahviezda

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

Kopčianska�89
02/6381�0991,2,3,
Po-Pi�7:30�-�17:00�So�8:00�-�12:00

- HRANOLY - - TATRANSKÝ PROFILPVC OBKLADY - LIŠTY
-�PARAPETY�-�KUCHYNSKÉ�DOSKY�-�HOBĽOVANÉ�DOSKY�-�PRAHY

P�O�N�Ú�K�A�M�E�!P�O�N�Ú�K�A�M�E�!

Pred spoločným podujatím a vystúpením 
folklórneho súboru Dallál z Betlehemu v 
DK Zrkadlový háj sa stretol starosta Petr-
žalky Vladimír Bajan a veľvyslanec Palestí-
ny na Slovensku J. E. Abdalrahman Bsaiso. 

Vytváranie mostov
Ako zdôraznil starosta, práve kultúra a 
šport môžu výrazným spôsobom zme-
niť naše myslenie a priblížiť tak kultúry 
dvoch vzdialených národov. Podčiarkol to 
aj veľvyslanec Palestíny, ktorý povedal, že 

medzi jeho dôležité úlohy na Slovensku 
patrí vytvorenie mostu porozumenia me-
dzi kultúrami či náboženstvami. Témou 
rozhovoru boli aj otázky ďalšej spoluprá-
ce slovenskej a palestínskej samosprávy v 
oblasti školstva, vzdelávania, sociálnych 
vecí či hospodárskej spolupráce.      (tod)

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

VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A MONTÁŽNEHO 
TOVARU PRE PROFESIONÁLOV.

NAJŠIRŠÍ VÝBER PODLÁH 
K OKAMŽITÉMU ODBERU NÁJDETE 
V NOVOOTVORENOM 
PODLAHOVOM CENTRE

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

KOPČIANSKA 89, AREÁL ROSNIČKA
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Navštívte obchodné miesto GA Mesiarik v budove Technopolu.
Prineste tento inzerát a získate zľavu na cestovnom poistením 10 %

Pre pohodu na dovolenke a pocit bezpečia.
Pred vycestovaním do zahraničia, uzavrite cestovné poistenie, 

ktoré zahŕňa až 13 druhov rizík. Stojí to vždy menej ako:

•  ambulantné lekárske ošetrenie 
 v Salzburgu
• nutné ošetrenie u zubného lekára 
 v Ríme
• prepravu a pobyt v nemocnici v Splite
•  zabezpečenie tlmočníka a advokát-

skych služieb v občiansko-právnom 
spore  v Aténach

•  odcudzené, poškodené alebo 
 zničené veci v batožine pri lete 
 do Mníchova
•  zaplatenie poplatku cestovnej 
 kancelárie v prípade stornovania 
 zájazdu do Londýna
•  aj iné nepredvídané udalosti 
 v zahraničí
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Kto vás priviedol k tomuto 
športu a čo na ňom najviac 
obdivujete?

Rýchlostnej kanoistike som 
sa začala venovať v desiatich 
rokoch na podnet môjho otca 
Petra, ktorý tento šport tiež 
robil, takže som si ho rýchlo 
obľúbila a som veľmi rada, že 
som jeho súčasťou. Pôsobím 
v rovnakom klube, v ktorom 
bol kedysi môj otec, trénuje 
ma Nikola Nikolov, rodený 
Bulhar. Presťahoval sa na Slo-
vensko a v minulosti viedol 
aj môjho otca. Mám s ním 
výborný vzťah, často hovorí-
me o všetkom možnom, je to 
vynikajúci tréner, nedám na 
neho dopustiť, jeho zásluhou 
som už získala niekoľko cen-
ných úspechov. Naša spoloč-
ná práca má zmysel, a preto 
verím, že to časom dotiahne-
me čo najďalej.  
 

Rýchlostná kanoistika je veľmi 
náročný šport, jedine tvrdou a 
cieľavedomou tréningovou 
prácou sa dajú dosiahnuť 
pekné výsledky...

 Je to tak, šesťkrát do týždňa 
mám tréningy, cez víkendy 
počas sezóny, ktorá trvá od 
jari do jesene, väčšinou súťa-
žím, takže som v jednom kole. 
Je toho skutočne veľa, ale ten-
to šport si nesmierne užívam. 
Hlavne vtedy, keď na prete-
koch reprezentujem Sloven-
sko, lebo vtedy je to pre mňa 
úžasná pasia. 

Aké podmienky máte vytvo-
rené v klube?

 Sme menší klub, ale v rám-
ci možností mi vytvára pod-
mienky na to, aby som mohla 
napredovať vo vývoji. Všetci 
v klube dosahujeme dobré 
výsledky, vo Vinohradoch 
aktívne preteká spolu osem 
chlapcov a dievčat, inde majú 
oveľa väčšiu základňu, ale aj 
tak s nimi držíme krok. Sil-
nejšie kluby podporujú väčší 
sponzori, aby ich pretekári 
mohli chodiť na sústredenia 
a aby mali kvalitnejšie lode a 
pádla. My si musíme vystačiť 
s tým, čo nám dá klub. Jazdím 
individuálne, ale aj vo dvojke 

či v štvorkajaku. Lodenicu 
máme v Karlovej Vsi, počas 
nedávnych záplav sa na Du-
naji nedalo trénovať, a tak 
sme využívali jazero na Zla-
tých pieskoch.  

Čo by ste chceli dokázať v 
rýchlostnej kanoistike?

 Už niečo mám za sebou, 
stále sa ešte vyvíjam, o dva 
roky budem jazdiť za juniorky 
a vtedy budú v Bulharsku aj 
majstrovstvá Európy, na kto-
rých by som chcela štartovať a 
dosiahnuť dobré umiestnenie. 
Dovtedy ma ešte čaká veľa 
tvrdej práce. V roku 2016 sa 
v Riu de Janeiro uskutočnia 
letné olympijské hry a mojím 
tajným snom je zúčastniť sa 
na nich!

V slovenskej rýchlostnej ka- 
noistike je niekoľko špičkových 
pretekárov, máte medzi nimi 
nejaký vzor?

 Zo začiatku som obdivova-
la Martinu Kohlovú, neskôr 
Ivanu Kmeťovú, sú mojimi 
vzormi, lebo tvrdou tréningo-
vou prácou sa vypracovali na 
výborné pretekárky. Zaujíma-
vé je tiež, že počas poolym-
pijskej sezóny 2013 súťažia 
iba v singlových disciplínach. 
Samozrejme, môj obdiv patrí 
aj známemu komárňanskému 
štvorkajaku, v ktorom si aj 
napriek zmenám posádky už 
roky drží vysokú latku výkon-
nosti Erik Vlček.  

Slovenskému športu najviac 
chýbajú finančné prostriedky, 
pociťujete to vo vašom klube?

  Určite, na preteky ma au-
tom vozia rodičia, ktorí mi 
všetko hradia, stravu, uby-
tovanie. Za toto som im veľ-
mi vďačná, bez ich finančnej 
podpory by som nemohla ro-

Kanoistický talent z Petržalky 
to chce dotiahnuť čo najďalej 
Rýchlostná kanoistika patrí medzi najúspešnejšie slovenské 
športy a jednou z jej veľkých nádejí je aj 16-ročná  
Petržalčanka Lenka Kolpachová, ktorá už vyhrala veľa tro-
fejí a medailí. S členkou KRK Vinohrady Bratislava sme sa 
porozprávali o jej doterajšej kariére a najbližšej budúcnosti. 

Š P O R T

biť tento šport. Klub sa stará 
o to, aby sme mohli súťažiť a 
takto si merať sily s ostatnými 
pretekármi.  
 
Počas týždňa ste od rána do 
večera na nohách, dopoludnie 
škola, poobede tréning, večer 
si rada  ľahnete do postele?

 Mám toho od rána do ve-
čera ozaj veľa, neraz večer za-
spávam nad knihami, okrem 
školy a tréningu v podstate na 
nič iné nemyslím. Preto voľný 
čas trávim s rodinou. Navšte-
vujem prvý ročník Obchodnej 
akadémie na Dudovej ulici v 
Petržalke, ešte dobre, že to z 
domu na Šustekovej ulici ne-
mám ďaleko, peši  som v škole 

Lenka Kolpachová vo svojej kariére už trikrát vyhrala Slovenský 
pohár, raz bola druhá a raz tretia, už v jej prvej sezóne v desiatich 
rokoch triumfovala v tejto súťaži, do ktorej sa zaratúvajú výsledky 
za celý rok. Deväť ráz sa stala majsterkou Slovenska v K1 a de-
saťkrát v K2, na medzinárodných pretekoch v Maďarsku skončila 
dvakrát druhá a raz tretia. Jej izbu lemuje množstvo trofejí a me-
dailí a ak sa nestane nič nepredvídané, tak pribudnú aj ďalšie.   
,,Lenka je cieľavedomá, chce v tomto športe niečo dosiahnuť, 
preto ju v jej úsilí spolu s manželom podporujeme a hradíme jej 
všetky náklady spojené s rôznymi pretekmi. Takto s ňou trávime 
aj celú dovolenku, máme dobrý pocit z toho, že na rozdiel od 
mnohých iných dievčat má vyplnený celodenný program. Mohli 
by sme ju presunúť do ŠKP Bratislava, kde by mala oveľa lepšie 
podmienky, ale vo Vinohradoch sa o ňu stará výborný tréner, 
ktorý je zárukou jej ďalšieho výkonnostného rastu,“ povedala 
nám pani Zuzana, mama Lenky. 

za niekoľko minút.  V škole 
si zvykám na väčšie nároky, 
už by to malo byť len lepšie. 

Aké podujatia máte v tomto 
roku už za sebou a čo všetko 
vás ešte čaká?

 V Piešťanoch sme mali 
prvé jarné preteky, po nich 
nasledovala medzinárodná 
regata a majstrovstvá Slo-
venska v Novákoch, kde som 
vyhrala kategóriu kadetiek. 
Do konca roka ma ešte čaká 
veľa pretekov, majstrovstvá 
Slovenska v krátkych tratiach 
a na rad prídu aj také vše-
obecné. 

Milan Valko
foto: archív lk
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Aj tu som Petržalčan

Pokračovanie z 1. strany 

Vylepšená Matadorka 
s ďalšími novinkami
Jedno z najznámejších kúpalísk 
v Bratislave MATADORKA v Petr-
žalke je od 17. júna otvorená pre 
verejnosť,- a to denne od 10. do 
19. hodiny. Aj po nej si ešte náv-
števníci môžu vo veľkom bazéne 
zaplávať. Prevádzkovateľom 
kúpaliska je klub vodného póla 
Bratislava. O novinkách na Mata-
dorke nám povedal Marek Giba 
(na snímke), štatutár a predseda 
občianskeho združenia Klubu 
vodného póla Bratislava.  

,,Zrekonštruovali sme vonkajšie spr-
chy, ľudia majú už aj prítok teplej 
vody. Vo vnútorných priestoroch kú-
paliska sme zaviedli teplú vodu do 
spŕch a do mužských záchodov. Zre-
konštruovali sme jednu časť chodby, 
urobili ďalšie úpravy v 50-metrovom 
bazéne, kde sme namontovali nové 
antikorové rebríky. Takisto sme v 
ňom vyšpičkovali technológiu, aby 
teplá voda spĺňala požiadavky ná-
ročných klientov. Dobudovali sme 
vonkajší bufet, vo výbornom stave je 
tráva vo väčšej časti areálu. Upravili 
sme aj stredný 25-metrový bazén. 
Pokiaľ bude dobré počasie, tak sme 
presvedčení, že naše kúpalisko nav-
štívi veľa ľudí. Vstupné zostáva rov-
naké ako vlani a predvlani, otvorené 
budeme mať do prvého septembro-
vého víkendu, a potom bude záležať 
na počasí či budeme pokračovať v 
prevádzke kúpaliska.“ 
Na Matadorke sa organizujú turnaje 
vo vodnom póle, oproti vlaňajšku je 
ich dvojnásobne. Tento týždeň sa 
na kúpalisku uskutočnil veľký me-
dzinárodný turnaj o Dunajský pohár 
za účasti seniorských reprezentácii z 
viacerých krajín, ktoré patria medzi 
špičku v tomto športe. Aj k tomuto 
veľkému podujatiu bola prispô-
sobená rekonštrukcia vnútorných 
priestorov, aby spĺňali vysoké požia-
davky takýchto turnajov.  Aj počas 
našej návštevy sme sa presvedčili, 
že Matadorka je ideálnym prázdni-
novým miestom pre rodiny s deťmi, 
či pre tínedžerov.

(mv) 
foto: Miro Blusk

nám štart do jarnej časti, 
keď sme v prvých troch ko-
lách získali sedem bodov.  
V II. lige bude od ročníka 
2014/2015 reorganizácia 
súťaží, myslím si, že Pe-
tržalka sa zaradí  medzi 
mužstvá, ktoré budú ašpi-
rovať na postup.  

Dôležitá sa ukázala zmena 
v realizačnom tíme, keď po 
11. kole sa stal novým tré-
nerom Alexander Zacha-
riáš...

  S týmto trénerom si 
naše mužstvo sadlo pre-
to, lebo väčšinu chlapcov, 
ktorí vyšli z dorastu v pred-
chádzajúcom roku, viedol 
práve on. Veľmi dobre teda 
poznal ich kvality, vedel, čo 
môže od nich čakať a kedy 
na nich treba pritlačiť.  Od 
nástupu zaviedol v kabíne 
tvrdú disciplínu, už na je-
seň priniesol do mužstva 
oživenie, keď sme vyhrali 

dve z troch stretnutí. Zme-
na trénera nám jednoznač-
ne prospela. 
 
V obrane vynikáte prehľa-
dom, dôrazom, dobrým 
čítaním hry. Je post stopéra 
vašim najobľúbenejším?

 Nie, na tomto poste som 
hral prvú sezónu, práve tré-
ner Luhový ma zaradil na 
miesto stopéra, keďže tam 
nemal koho dať. Predtým 
som totiž väčšinou hrával 
krajného stredopoliara, po-
tom aj obrancu, medzitým 
som mal vážne zdravot-
né problémy. Absolvoval 
som dve operácie kolena, 
našťastie, teraz som úplne 
zdravý a znova vo forme.  
V strede obrany sa dobre 
cítim.  

Po príchode nového maji-
teľa do FC Petržalka 1898 
sa hovorí o zmenách v rea-
lizačnom tíme a zrejme aj 

v hráčskom kádri. Ostanete 
v Petržalke? 

 Zatiaľ sú to všetko iba 
dohady a šumy, uvidíme, čo 
prinesú najbližšie týždne. 
Iste, zmeny nastanú, po 
príchode nového majiteľa 
sa stavia ďalšia časť tribúny, 
myslím si, že všetko smeruje 
k tomu, aby sa v klube zlep-
šili aj fi nančné podmienky. 
V FC mi končí v lete zmlu-
va, s novým majiteľom sme 
už rokovali o jej predĺžení, 
zatiaľ však nič nie je isté. 
Určite by som ešte rád za-
bojoval za Petržalku, keby 
však prišla výhodná ponuka 
z vyššej súťaže, tak by som 
po dohode s majiteľom od-
išiel.  

Foto: www.fcpetržalka.sk

Kapitán si pochvaľuje stopérsky post 
a trénera Zachariáša 
Futbalisti FC Petržalka 1898 zvládli jarnú časť III. ligy Keno 
10 skupina západ a udržali sa v súťaži pre nasledujúci ročník. 
Veľkú zásluhu na záchrane má 22-ročný kapitán a stredný 
obranca Matej Klenovský, odchovanec Rapidu, mládežnícky 
reprezentant Slovenska a od roku 2006 hráč  Petržalky.   

Istý čas ho trénovala aj 
známa dvojica Vladi-

mír Weiss – Michal Hipp. 
S Matejom Klenovským 
sme sa porozprávali po zá-
verečnom víťaznom zápase 
s Nemšovou.

Pre Petržalku je cenné, že 
ste sa udržali v súťaži, ale 
v nastávajúcom ročníku už 
by ste mali mať smelšie cie-
le, najmä keď z III. ligy po-
stúpi do II. ligy minimálne 
až šesť mužstiev...

 Pre celkový vývoj v ta-
buľke bolo dôležité, že sme 
pravidelne zbierali body, 
niekedy sme súperov zlo-
mili až v posledných mi-
nútach. Cieľ zachrániť sa 
sme splnili aj preto, lebo 
sme absolvovali kvalit-
nú zimnú prípravu, za tri 
mesiace sme sa zohrali a v 
prípravných zápasoch sme 
ukázali našu silu aj proti 
silnejším mužstvám. Vyšiel 

FC víťazom pohára BFZ
Dorastenci FC Petražalka 1898 B sa stali víťazmi pohára 
Bratislavského futbalového zväzu, keď vo � nále v Rovin-
ke vyhrali nad FK Karlova Ves vysoko 6:1. Náš doraste-
necký tím U18 sa dostal do � nále pohára BFZ po víťaz-
stve nad Ivankou pri Dunaji.
Ivanka pri Dunaji - FC Petržalka 1898 U18 1:2 (0:0), oba 
góly vsietil Lacko.
FCP: Bubeník - Bukovinský, Dovčík, Sabo, Szijjarto - Ozo-
gány (72.Lacko), Sýkora, Zemeš, Dzvoník - Ba�   (64.Šip-
kovský), Puhovich. Tréner: R. Novák.
 
Dostihy v sobotu
Mimoriadne v sobotu, 6. júla, sa na petržalskej dostihovej 
dráhe v Starom háji uskutoční v poradí už 10. dostihový 
míting. Na programe je spolu 8 kvalitne obsadených ro-
vinových a prekážkových dostihov. Dostihový deň sa za-
čína tradične o 14. h. Nasledujúci dostihový míting je na 
programe 21. júla s vrcholom sezóny – 21. slovenským 
derby.  Viac na www.dostihy.sk.

(upr)

Stručne zo športu            


