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Nedajme si vziať 
právo na úctu
Pripomínať, že Petržalské noviny 
sú novinami všetkých Petržalčanov, 
budeme musieť zrejme častejšie...

Petržalský Mikuláš štartoval aj tento 
rok spred sídla miestneho úradu. A 

tradičný bol aj začiatok programu, keď 
vystúpili mažoretky z klubu TINA. Tie 
spoločne s rodičmi a deťmi sprevádzali 
rozprávkový koč až na Námestie čes-
kého ľudu. Na lúke oproti CC centru 
sa po prvý raz realizujú Petržalské via-
nočné trhy. 

„Skúšali sme
urobiť niečo 
pre Petržalča-
nov, aby ma-
mičky s deť-
mi a mladé rodiny nemuseli chodiť 
do Starého Mesta. Som veľmi rád, 
že sa myšlienka ujala, vidieť, že je 
tu niekoľko stoviek nadšených ľudí. V 
prípade, že to dobre dopadne, pokúsi-
me sa o rok trhy rozšíriť tak, aby bol 
servis pre občanov ešte lepší,“ uviedol 
Vladimír Bajan, ktorý ponúkal dospe-
lým starostovský punč a deťom horúci 
čajík. Stánkari, ktorých mestská časť 

vyberala verejnou súťažou, predáva-
jú na trhu varené víno, cigánsku, ale 
aj údené mäso z domáceho chovu či 
vianočné ozdoby. „Vysúťažilo sa veľmi 
dobre, trochu sme mohli tušiť, že bude 
menej žiadateľov, keďže ide o prvý roč-
ník. Uvidíme, na budúci rok to bude 
oveľa zaujímavejšie. Nie som zástanca 

horibilných 
nájmov, tie 
sa zvyknú 
odraziť na 
cenách po-
n ú k a n é h o 

sortimentu. Vianočné trhy majú byť 
o tom, aby sa ľudia stretli, dali si je-
den punč, cigánsku, porozprávali by 
sa.“  Na námestí nájdeme aj priestor na 
prezentáciu petržalských centier se-
niorov a organizácii, ktoré prevádzku-
jú chránené dielne. Starosta prezradil, 
že v budúcom roku zvažuje oživenie 
ľadovej plochy, ktorá sa nachádza 
v blízkosti.

Počas slávnostného otvorenia tr-
hov rozžiaril Mikuláš spolu s deťmi 
dvanásťmetrového krásavca. Tridsať-
ročný smrek prijala Petržalka ako dar 
z Vrakune, námestie bude zdobiť až 
do konca sviatkov. Súčasťou poduja-
tia bol aj bohatý kultúrny program, 
ktorý moderoval Maroš Szalay. Stov-
ky Petržalčanov tlieskali škôlkarom 
z Rovniankovej. Očarili aj deti z petr-
žalských folklórnych súborov Hájenka 
a Jarabinka. Najmä mladšie publikum 
si pochvaľovalo vystúpenia Denisa 
Lacha a Dominiky Šuľákovej, zná-
mych vďaka televíznym speváckym 
súťažiam. 

Pokračovanie na 3. strane 
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Aj tu som Petržalčan Babka k babce, 
budú kapce
Spolu so starostom Petržalky 
Vladimírom Bajanom sme prelisto-
vali rok 2012. 

Bezplatná právna poradňa
bude k dispozícii 
po Troch kráľoch
Mestská časť Petržalka informuje 
obyvateľov, ktorí majú záujem 
navštíviť bezplatnú právnu porad-
ňu, že počas sviatkov a medzi 
sviatkami bude poradňa zatvorená. 
Ak potrebujete skonzultovať svoje 
problémy s odborníčkou JUDr. 
Jarmilou Doleželovou, najbližšie 
vám bude k dispozícii 7. januára 
od 13. do 17. h a 9. januára od 9. h
do 12. h v kancelárii na prízemí 
miestneho úradu na Kutlíkovej 17.
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V pondelok odovzdávali 
stavenisko 

Ovsištské námestie 
zhotoviteľovi stavby.

Foto PN

Dvojtýždenník • Zadarmo

PETRŽALSKÉ NOVINY

Mikuláš
Ornela a Palma, dve krásne kobylky, priviedli koč 
s Mikulášom, anjelom a čertom  priamo k nedočka-
vým deťom pred budovu Technopolu. Akoby zázra-
kom len pár minút pred ich príchodom začali nad 
ulicami poletovať snehové vločky.

Počas slávnostného otvorenia tr-

otvoril prvé petržalské trhy

Chcem ľuďom popriať príjemné 
a pohodové vianočné sviatky, nech si 
oddýchnu v kruhu rodiny, pretože 
sú to predovšetkým sviatky rodiny. 
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Petržalka – 
cyklomesto?
Naše sídlisko asi nie je najideál-
nejšie miesto pre peších. Priveľká 
plocha, rozľahlé priestory, nejasné 
štvrte, veľa ciest a málo ulíc... 
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Po tom, ako starosta Pe-
tržalky Vladimír Bajan 

inicioval diskusie o zrušení 
alebo zmene tohto pokrive-
ného, nespravodlivého a ne-
koncepčného mechanizmu, 
poslanci mesta so znížením 
o vopred rozdiskutované 1 
percento nesúhlasili. Väčši-
nu v zastupiteľstve má pri-
tom klub SDKU-DS, strany 
ktorá má najviac starostov 
malých mestských častí, pre-
to sa dá toto hlasovanie vní-
mať ako víťazstvo straníckej 
príslušnosti nad logickými 
argumentmi a nad vzťahom  
k vlastnej mestskej časti. Via- 
cerí vystupujúci v diskusii 
totiž vyjadrili súhlas s tvrde-
ním petržalského starostu, že 
ide o nesystémové opatrenie, 
ktoré treba zmeniť, napriek 
tomu prevládli stranícke zá-
ujmy. 

Logické by tiež bolo, aby sa 
na tejto tzv. solidarite podieľal 

aj rozpočet samotného mesta, 
veď ide o „mestské“ časti, ak 
hovoríme o mestskej integri-
te, je predsa nemysliteľné, aby 
sa na nej nepodieľalo mesto 
samotné. To však bolo primá-
torom tiež odmietnuté. 

Pre Petržalčanov to zna-
mená, že z ich peňazí ide 
naďalej ročne 640-tis. eur 
malým mestským častiam 
bez toho, aby bolo jasne 
definované na aký účel. Aj 
preto – a odznelo to v prí-
spevkoch samotných sta-
rostov – peniaze idú aj na 
ich rozvoj, na udržiavanie 
tradícií, na kroje... 

„Od začiatku tohto roka 
som sa na viacerých fórach 
usiloval zmeniť tento stav a 
postaviť ho z hlavy na nohy. 
Dostal som na to mandát 
aj od petržalského zastupi-
teľstva. Nechceli sme nikomu 
nič brať, len sme už nechceli 
toľko rozdávať. Chceli sme, 

aby peniaze Petržalčanov 
ostali Petržalčanom a Petr-
žalke,“ povedal po hlasovaní 
Bajan. „Ak malým mestským 
častiam nestačia tie financie, 
ktoré im patria zo zákona, 
niekde je chyba, ale prečo by 
to mali zaplatiť Petržalča-
nia?“ pýta sa sklamaný sta-
rosta. Ako dodal, v kontexte 
predraženej a rozbujnenej 
správy hlavného mesta, kde 
funguje 18 úradov, teda stov-
ky úradníkov, kde je volených 
340 poslancov, 17 starostov a 
primátor je naozaj potrebné 
veľmi vážne sa zamyslieť nad 
budúcnosťou samosprávy 
hlavného mesta. Veď len na 
odmeny poslancov ide ročne 
takmer 1,2 mil. eur, a to neho-
voríme o ďalších nákladoch 
súvisiacich s ich činnosťou. 
„Ak to neurobíme čo najskôr 
a s plnou vážnosťou, diskusie 
o tzv. solidarite budú len od-
robinkou z problémov, ktoré 

Mestské zastupiteľstvo minulý štvrtok nesúhlasilo so znížením percenta tzv. solidari-
ty, ktorou Petržalka, Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov prispievajú siedmim malým 
mestským častiam na ich rozvoj. 

Mestskí poslanci hlasovaním rozhodli, že  
Petržalka musí dať aj v tomto roku  
640 tisíc eur malým mestským častiam

 
Pred odchodom Petržal-
ských novín do tlačiarne 
sme zachytili dve správy:

 Na Štedrý večer, 24. de-
cembra, organizuje mest-
ská časť Petržalka Vianoce 
pre všetkých – vianočnú 
kapustnicu pre občanov a 
bezdomovcov. Aj takýmto 
činom sa pokúša o rúca-
nie bariér medzi ľuďmi.  

 Posledné tohtoročné 
číslo PN vyšlo v predve-
čer konania miestneho 
zastupiteľstva Petržalka. 
Poslanci budú mať v pro-
grame aj návrh rozpočtu 
na rok 2013. Podrobne sa 
k záverom rokovania vráti-
me v prvom januárovom 
čísle PN.   

(gb) 

Nový petržalský web  
je prehľadnejší 
Viac informácií, väčšia prehľad-
nosť, transparetnosť a moder-
nosť – to je podstata nového 
webu Petržalky, ktorý mestská 
časť spustila v týchto dňoch. 

Nová oficiálna webová strán-
ka Petržalky www.petrzalka.sk 
hneď v úvode ponúka 5 základ-
ných častí. Časť AKTUALITY pri-
náša (na dennej báze) informá-
cie z diania v samospráve, ako aj 
rôzne oznamy, pozvánky na pe-
tržalské podujatia a informácie  
z elektronickej úradnej tabule. 

Časť OBLASTI poskytuje infor-
mácie z jednotlivých oddelení 
miestneho úradu - ako napríklad 
školstvo, bytová politika, sociál-
ne veci, doprava a parkovanie, 
životné prostredie, územný 
plán, stavebný poriadok, správa 
majetku, matrika či ohlasovňa 
pobytu. 

V sekcii SAMOSPRÁVA zá- 
ujemca nájde informácie o mest- 
skej časti a jej predstaviteľoch. 
Petržalčan sa dozvie napríklad 
aj to, o čom rokovali poslanci 
miestneho zastupiteľstva a ako 
hlasovali, aj v ktorej z komisií pra-
cuje poslanec z jeho volebného 
obvodu.

Časť MIESTNY ÚRAD A ORGA-
NIZÁCIE sa venuje pracovným 
úlohám a kompetenciám miest-
neho úradu a prednostu úradu 
a poskytuje tiež informácie o 
príspevkových a rozpočtových 
organizáciách mestskej časti. 

„Neustále sa snažíme o zvy-
šovanie transparentnosti našej 
samosprávy. Svedčia o tom aj 
výborné umiestnenia v rebríč-
koch hodnotení samospráv, kto-
ré realizuje Transparency inter-
national Slovensko. Nový web 
umožní aj väčšiu interaktívnosť 
a komunikáciu s Petržalčanmi,“ 
povedal starosta Petržalky Vladi-
mír Bajan a dodal, že aj naďalej 
bude Petržalka zverejňovať in-
formácie nad rámec zákonných 
povinností, aby jej obyvatelia 
mali dostatok informácií, ktoré 
ich zaujímajú. 

Nová stránka má aj odkaz na 
facebook pod názvom Viem byť 
Petržalčan. Nový web je zároveň 
dobrým pomocníkom v orien-
tácii sa v uliciach Petržalky, keď 
v sekcii MAPY A FOTOGALÉRIA 
prináša mapu Petržalky, Bratisla-
vy aj celého Bratislavského kraja.

(upr) 

Bratislava môže mať,“ uzavrel 
Bajan.

V roku 2008, v čase istej kon-
junktúry, pristúpili bratislavské 
samosprávy k realizácii princí-
pu tzv. solidarity, v rámci kto-
rej sa veľké mestské časti Staré 
Mesto, Nové Mesto, Petržalka 
a Ružinov vzdávajú časti svoj-
ho podielu na príjmoch z dane 
z príjmov fyzických osôb a na 
dani z nehnuteľností v pro-
spech Jaroviec, Rusoviec, Ču-
nova, Devína, Lamača, Vajnôr 
a Záhorskej Bystrice. Miera 
solidarity predstavuje tri per-
centá a je zakotvená aj v šta- 
túte Bratislavy.
Hlasovanie poslancov mes-
ta, zvolených za Petržalku
Za: Dyttetová, Kimerlingo-
vá, Fiala, Krištofičová, Grexa, 
Hrčka, Dinuš, Kríž, Farkašov-
ská
Zdržali sa: Budaj, Hoch-
schorner

(red)

 Pred uzávierkou V transparentnosti patríme  
k top samosprávam  

V rebríčku 100 slovenských 
miest, ktoré zverejňuje 

Transparency International 
Slovensko, sa Petržalka ak-
tuálne umiestnila na štvrtom 
mieste. Mestská časť si oproti 
roku 2010 polepšila o 5 per-
cent, čím sa z hodnotenia na 
úrovni B+ dostala tohto roku 
už na známku A-.  „Dlhodobo 
robíme čo sa dá  a zverejňu-
jeme informácie aj nad rámec 
zákonných povinností. Chce-
me, aby si na našom webe 
občania našli dostatok infor-
mácií, ktoré ich zaujímajú,“ 
reagoval na hodnotenie sta-
rosta Vladimír Bajan. 

Organizácia Transparency 
International Slovensko (TIS) 
po dvoch rokoch opäť vy-
hodnotila projekt Otvorená 
samospráva, v rámci ktorého 
porovnáva sto slovenských sa-
mospráv. Počas septembra až 
novembra 2012 TIS skúmala 
obsah a množstvo poskytova-
ných informácií, kvalitu pro-
tikorupčných mechanizmov 
a otvorenosť v informovaní. 
Až v troch z jedenástich sle-
dovaných oblastí Petržalka 
získala kompletných 100%. 
Šlo o oblasti - verejné obsta-
rávanie a zabezpečovanie slu-
žieb, rozpočet, obecné podni-

ky a investície. Na úrovni 96 % 
TIS vyhodnotila prístup k in-
formáciám a na 90 % územné 
plánovanie a stavebný úrad. 
Celkom Transparency vy-
brala 111 indikátorov, ktoré 
zahŕňajú predovšetkým prá-
vomoci miestnych samospráv 
vyplývajúce zo zákona, a tiež 
politiky, ktoré by mali mať 
miestne samosprávy ofici-
álne upravené (napr. etika a 
konflikt záujmov). Najväčšiu 
váhu má prístup k informá-
ciám, podiel verejnosti na 
rozhodovaní v samospráve a 
verejné obstarávanie.

(red)

Petržalka je najtransparentnejšia samospráva v Bratislave 
a štvrtá na Slovensku. 
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vznikajú pod dozorom vý-
tvarníkov, akými sú Fran-
tišek Guldan, bývalý ria-
diteľ SNG, s ktorým naši 
klienti umelecky reparujú 
staré nábytky na prekrásne 
funkčné a dekoračné kusy, 
ktoré zaiste pozitívne obo-
hatia každú domácnosť, 
či s Mgr. Art. Helenou Po-
hánkovou – profesionálnou 
keramikárkou – vyrábajú 
od šperkov, ozdôb až po 
riad, či umelecké predme-
ty,“ uviedol riaditeľ PaedDr. 
Dušan Mikulec. Lepší svet 
tiež ponúka široký sorti-
ment vianočného tovaru – 
od pohľadníc cez ikebany až 
po anjelov rôznych typov.

Zriaďovateľom Pracov-
no-socializačného centra 
Impulz je Združenie na 
pomoc ľuďom s mentál-
nym postihnutím v Pe-
tržalke a nachádza sa na 
Žehrianskej 9. „V roku 2011 
sme založili keramickú  
a smaltovaciu dielňu, kto-
rá rozšírila arteterapeutic-
ké aktivity rehabilitačného 
strediska. Okrem misiek 
pod sviečky, keramických 
hrnčekov zaliatych pa-
raf ínom, rozprávkových 
domčekov na čajové svieč-
ky a smaltovaných šperkov 
v nej klienti vytvárajú aj 
sezónne keramické ozdoby 

Lepší svet poskytuje služby 
54 klientom s mentálnym 
znevýhodnením na Osuské-
ho 8 v bratislavskej Petržal-
ke, v blízkosti DK Zrkadlový 
háj. „V rámci pracovnej re-
habilitácie naši klienti vyrá-
bajú množstvo zaujímavých 
dekoračných aj úžitkových 
predmetov z keramiky, pa-
piera, maľbou na sklo, šitím, 
zapletaním, maľovaním na 
rôzne podklady, lepením... 
Tieto výrobky majú svoju 
umeleckú hodnotu, pretože 

a figúrky, s ktorými zís-
kali ocenenie na Výtvar-
nom salóne ZPMP v SR. 
Veľký záujem na trhoch  
a predajných výstavách 
mali naši klienti so smal-
tovanými šperkmi, z kto-
rých vyrábame aj vianočné 
pohľadnice,“  hovorí riadi-
teľka centra Mgr. Jana Ma-
reková. V stolárskej dielni 
zamestnanci pod vedením 
pracovného asistenta vy-
rábajú okrem držiakov na 
víno, drobných dekoratív-
nych predmetov do byto-
vých interiérov a nábytku 
aj sezónne závesné pred-
mety, šamlíky so zvieracím 
dizajnom a predajné stán-
ky. V sviečkarskej dielni 
vďaka podpore mestskej 
časti Petržalka rozšírili po-
nuku dekoratívnych svie-
čok s využitím  prírodného 
materiálu, napríklad škori-
ce, levandule či sušených 
kvetov.  

Výrobky PSC Impulz ste 
si mohli na trhoch kúpiť  
8. decembra. Lepší svet 
bude tie svoje ponúkať  
22. decembra. Ak nestihne-
te nakúpiť, alebo nenájdete 
to, čo hľadáte, môžete tak 
spraviť priamo v sídle za-
riadení. 

(ld), foto PSC Impulz, 
Lepší svet, MGL 

inšpirácia z trhov: Darček, ktorý poteší aj pomôže
prajeme si šťastné a veselé, rozprávame o pokoji, súdržnosti s blízkymi a zamýšľame sa 
nad hodnotami ako láska, štedrosť, ochota. a tiež sa boríme s nákupnými taškami v ob-
chodných centrách a v poslednej chvíli zvažujeme, či dať pod stromček praktické ponožky 
alebo dobrú knižku. sú aj také darčeky, ktoré netešia len obdarovaných, ale ich kúpou po-
máhame ľuďom, ktorým sudičky ubrali na zdraví a pridali na kreativite či šikovnosti. také 
si kúpite aj na petržalských vianočných trhoch. oslovili sme riaditeľov zariadení, ktoré 
prevádzkujú chránené dielne, aby nám prezradili, čo majú v ponuke. 

Mikuláš 
otvoril prvé  
petržalské trhy
Posledným účinkujúcim bola 
skupina Lojzo, ktorá sa výbor-
ne hodila k atmosfére trhovej 
zábavy.  

„Chcem ľuďom popriať prí-
jemné a pohodové vianočné 
sviatky, nech si oddýchnu  
v kruhu rodiny, pretože sú to 
predovšetkým sviatky rodiny. 
Nech vypnú televízor v čase 
správ a podobných veľmi hek-
tických informácií a užijú si spo-
ločné chvíle. Nech si sadnú, dajú 
si pohár vínka, niečo napečú, 
prečítajú knihu. Verím, že Petr-
žalčania budú mať veľmi pek-
né Vianoce,“ odkázal všetkým 
obyvateľom mestskej časti ich 
starosta Vladímir Bajan.  

autor a foto (ld)

 Pokračovanie z 1. strany

Mikuláš  
v sociálnych  
zariadeniach
Neskrývaná úprimná ra-
dosť, riekanky i pesničky 
čakali na Mikuláša, ktorý 
v Petržalke absolvoval ná- 
ročnú púť. Zavítal aj do 
sociálnych zariadení. Nav-
štívil napríklad deti v krí-
zovom centre pre matky 
s deťmi Brána do života i 
malých pacientov v Det-
skej fakultnej nemocnici 
na Antolskej ulici. Na svo- 
jej „tour“ sa Mikuláš za-
stavil tiež v škôlkach, ško-
lách, školskom klube, ale 
napríklad aj v domove 
sociálnych služieb pre po-
stihnuté deti a dospelých 
Campino, ktorého zriaďo-
vateľom je Bratislavský sa-
mosprávny kraj. Sladkosti 
deduško s bielou bradou 
prišiel rozdávať aj mladým 
čitateľom v petržalských  
v knižniciach, deťom zo so-
ciálne slabších rodín pridal 
k balíčku aj milý kultúrny 
program v Dome kultúry 
Lúky a energiu vlial a za-
želal veľa zdravia seniorom 
v Stredisku sociálnych slu 
žieb na Mlynarovičovej  
ulici.                               (upr)
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KADERNÍCTVO

NECHTOVÝ DESIGN

Nové techniky 
farbenia

 
O M B R E

NOVINKA!
3D mihalnice - 45 €

 Spoločenské líčenie 
od 10 do 15 eur

Tetovanie obočia
80 eur 

ZDOBENIE  ZDARMA
Japonská manikúra 

13 eur

PEDIKÚRA

NECHTOVÝ DESIGN

KOZMETIKA

KONTAKTY

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

Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758

Pedikúra 
Albína mobil: 0903 390 913

Nechtový design 
Lenka mobil: 0907 385 932

Inzercia

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava – Petržalka 
1. decembra  

Alojz Prokop – Tatiana Méhešová
Klaus Hammer – Oľga Ďuráková

Róbert Dola – Ladislava Hamadová

8. decembra
Pavol Král – Andrea Pohořalá 

Cirkevné sobáše 
14. decembra  

Radoslav  Augustín – Lenka Elefantová          

 ELEKTRIKáR – opravy, mon-
táž doplnkov, vŕtanie.  
Tel.: 0903 103 969 

Vedenie účtovníctva   
so zľavou 20 %.  
Tel.: 0948 140 240€

Maľby, stierky, nátery. 
Tel.: 0905 257 454

Maľby, stierky, obklady, 
dlažby, parkety, sadrokar-
tón  LACNO! Tel.: 0910 384 647

 JáN POLáK  vodoinštalácie, 
údržba. Tel.: 0905 627 321

 KúPIM 3-4 izb. byt.  
Tel.: 0903 739 661. Hotovosť

 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 

Predám  za výhodnú cenu 
málo používaný kočík zn. 
ESPRIT Trio Vegas, fialovo-
béžovej farby, trojkombinácia 
vrátane autosedačky.  
Kočík je ešte v záruke. 
Kontakt: 0905/470756, resp. 
denisa.kallayova@gmail.com

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

Financovanie nových  
a jazdených vozidiel.  
Tel. 0949 551 115 e-mail:  
autofinancovanie@gmail.com

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

 HĺBKOVO TEPuJEM 
KäRCHEROM 
 Tel.: 0903 036 620 STE U NÁS VÍTANÍ

Základné ošetrenie 11 €
Zľava pre seniorov 10 €
Welness + lakovanie 21 € 

Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)

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

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

I N Z E R C I A / P O R A D Ň A

•  vyplácame exekúcie
•  znižujeme  

vysoké splátky  
za splácané úvery

•  neplatíte vopred  
žiadne poplatky

hľadáme energetických poradcov

Hallm ALLFINANZ
E mail: nabrh@azet.sk

Infolinka: 0903 407 542

platíte veľa za úvery ?
hrozí vám eXekúcia ?

Milí motoristi, 
sme si vedomí toho, že každý sa 
niekedy môže dostať do situácie, 
kedy potrebuje podať pomocnú 
ruku. Preto je v autorizovaných 
servisoch kladený veľký dôraz 
práve na služby, ktoré vám po-
máhajú zachovať vašu mobilitu, 
a to najmä počas nadchádzajú-
ceho nevyspytateľného počasia.

Náhradná mobilita – poskyt-
nutie náhradného vozidla pri 
oprave vozidla alebo servis-
nej prehliadke, vyzdvihnutie a 
pristavenie vozidla – v prípade, 
že neviete vozidlo dopraviť do 
servisu resp. vyzdvihnúť si ho 
zo servisu sami, dohodnite si 
termín vyzdvihnutia vozidla, 
Servis mobil – mobilná prvá 
pomoc na cestách pomoc 24 
hodín denne, záruka mobility 
– dojazd servisného vozidla na 
miesto poruchy prípadne od- 
tiahnutie vozidla do servisu.    

IMPA – zo života na cestách

A ešte na aktuálnu „zimnú“ 
tému významu starostlivosti o 
akumulátor: kvalitu originálne-
ho akumulátora oceníte pre-
dovšetkým pri dlhšom státí vo-
zidla v zimnom období, ktoré 
je pre ne kritické. Mrazy a nut-
nosť stáleho napájania niek-
torých zariadení (napr. alarm), 
dokážu kvalitné akumulátory u 
dlhšie zaparkovaného vozidla 
spoľahlivo „ustáť“. Nechajte si 
v našich autorizovaných servi-
soch urobiť test štartovacieho 
výkonu akumulátora vo vašom 
vozidle. Ten vám spoľahlivo 
prezradí, v akom stave je aku-
mulátor a či vám nehrozí ne-
milé prekvapenie, keď to bu-
dete najmenej očakávať.

Veľmi dobrý až dobrý: aku-
mulátor je v dobrom stave 
– štartovanie bez problémov 
po celý rok vrátane zimných 
mesiacov

Dostačujúci: treba ho najskôr 
vymeniť – hrozia problémy pri 
štartovaní
Zlý: čo najrýchlejšie vyme-
niť – problémy pri štartovaní 
predovšetkým pri nižších tep-
lotách
Nedostačujúci: nutné bez-
podmienečne vymeniť – hro-
zia kritické problémy pri štar-
tovaní .
    

Neváhajte a nechajte si aj 
vy otestovať, v akej kondícii 
je akumulátor vášho vozidla.  
A ako jediný servis v Bratislave 
sme vám k dispozícii od 6. h až 
do 22 h. 

Milí motoristi, ďakujeme 
vám za dôveru, ktorú ste nám 
prejavili v tomto roku. Do No-
vého roku 2013 vám želáme 
veľa pohody a dobrej nálady, 
žiadne nehody a na cestách 
iba veselé príhody. 

•  vyplácame exekúcie
•  znižujeme  

vysoké splátky  
za splácané úvery

•  neplatíte vopred  
žiadne poplatky

hľadáme energetických poradcov

Hallm ALLFINANZ
E mail: nabrh@azet.sk

Infolinka: 0903 407 542

platíte veľa za úvery ?
hrozí vám eXekúcia ? REALITNÁ KANCELÁRIA 

S NAJVÄČŠOU PONUKOU      
BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

Ľubomír Kýpeť, 
vedúci servisu spoločnosti IMPA Bratislava, a.s., 
Dealer roka 2011 za zn. ŠKODA, a.s.  

www.impa.sk   

Ospravedlnenie
Petržalské noviny sa týmto 
ospravedlňujú za nepresné 
informácie bývalým členom 
Predstavenstva Bytového 
družstva Petržalka, ktorých 
postihli prijaté uznesenia 
na zhromaždení delegátov 
dňa 27. 9. 1997 a mali vplyv 
na ich ďalší pracovný a sú-
kromný život. Najvyšší súd v 
roku 2011 rozhodol svojim 
rozsudkom, že uznesenia 
na zhromaždení delegátov 
Bytového družstva Petržal-
ka dňa 27. 9. 1997 sú ne-
platné z dôvodu porušenia 
a nedodržania schváleného 
programu rokovania a po-
tvrdil tak rozhodnutie kraj-
ského súdu z roku 2003.

Ak vám nechodia 
pravidelne

0905 273 417 

PETRŽALSKÉ NOVINY
volajte
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Jednou z hlavných priorít 
nášho klubu je zvyšovanie 

kvality života Petržalčanov. 
Preto naši poslanci podporili 
či iniciovali také aktivity sa-
mosprávy, ako zabudovanie 
odpadových košov, lavičiek, 
zakúpenie multifunkčných 
čistiacich strojov, ktoré okrem 
čistenia ulíc a chodníkov sú aj 
v zime využité na odhŕňanie 
snehu.  V Petržalke pribudne aj 
ďalšia oddychová zóna, preto-

že sme  začali s revitalizáciou 
Ovsištského námestia. 

Veľkým prelomom, za aktív-
nej účasti našich poslancov, bol 
v tomto roku vznik pracovných 
komisií. Ich náplňou je stanove-
nie hlavných investičných prio-
rít v Petržalke: výstavba plavár-
ne, zlepšenie technického stavu 
budov základných a materských 
škôl, opráv komunikačných te-
rás, revitalizácie športovísk a 
športových areálov.  

Nezabudli sme ani na naj-
menších. Prvé tri materské 
škôlky sme vybavili interak-
tívnymi tabuľami, t. j. učebnou 
pomôckou, ktorá napomáha 
formou hry pripravovať deti 
na základnú školu.  Pre senio-
rov sa nám v rozpočte podarila 
vyčleniť finančná pomoc  na 
úpravu priestorov existujúcich 
denných centier,  ako aj  zriadiť 
nové - v poradí už šieste - na 
Gercenovej ulici.    

Najväčší dlh pociťujeme 
voči Petržalčanom v oblasti 
dopravy.   Budovanie nových 
parkovacích miest, ale aj zjed-
nosmerňovanie ulíc bolo pri-
brzdené stále nevyjasneným 
vzťahom parkovacej politiky 
medzi magistrátom a mest-
skou časťou. Preto naši po-
slanci podporili samostatný 
postup riešenia  statickej do-
pravy v Petržalke. Tento rok sa 
naša mestská časť obrátila na 

Výskumný ústav dopravy v Ži-
line  so zadaním vypracovania 
technickej štúdie riešenia par-
kovania v Petržalke. Veríme, že 
tento materiál bude odrazovým  
mostíkom na začatie budovania 
komplexného dopravného  sys-
tému a  bude riešiť „bolestivé“ 
parkovanie na území Petržalky. 

Náš 17-členný poslanecký 
klub je stabilný a vo väčšine 
projektov  aktívny. Všetci jeho 
členovia dosiaľ podporili každý 
dobrý názor alebo projekt, a to 
nezávisle od politickej prísluš-
nosti predkladateľov. Aj  o tom 
je práca v samospráve. Naším 
mottom je: Vidieť v prvom rade 
občana – Petržalčana a obhajo-
vať jeho záujmy.

Za poslanecký klub Smer-SD, 
SNS,  SF, OK, Most-Híd vám 
želám veľa pohody a pokoja po-
čas vianočných sviatkov v kru-
hu svojich najbližších a pevné 
nervy v  roku 2013. 

1. zástupca starostu 
Ing. Roman Masár 

a predseda poslaneckého klubu 
Smer-SD, SNS, SF, OK, Most-Híd  

Poslanecký klub Smer-SD, SNS, SF, OK, Most-Híd je najväčší 
spomedzi poslaneckých klubov v zastupiteľstve  mestskej čas-
ti Petržalka – ale aj napriek tomu považujeme aktívnu spolu-
prácu s ostatnými klubmi či starostom Petržalky V. Bajanom 
za dôležitú súčasť našej práce. Spoločne sme naštartovali 
niektoré projekty a ďalšie pripravili na nasledujúce dva roky. 

Vidieť v prvom rade občana 
a obhajovať jeho záujmy

Čo ste si predsavzali urobiť v 
roku 2012 v Petržalke a  pre 
Petržalčanov, ktoré z priorít 
mestskej časti boli v agende 
vášho poslaneckého klubu pri-
márne? 

 Poslanecký klub SDKÚ-DS 
síce v zastupiteľstve nedis-
ponuje väčšinou, no napriek 
tomu sa nám tento rok poda-
rilo presadiť pre Petržalčanov 
niekoľko konkrétnych rieše-

ní. Verím, že nás obyvatelia 
Petržalky vnímajú aj vďaka 
konkrétnym riešeniam, ktoré 
dlhodobo a kontinuálne re-
alizujeme v oblasti školstva, 
športu a ihrísk. Inak to nebo-
lo ani tento rok. Poslanecký 
klub SDKÚ-DS  bol aktívny 
aj v rámci podpory projek-
tov zameraných na sociálne 
otázky, parkovaciu politiku  
a rozvojové aktivity zamerané 

na zvyšovanie kvality života 
Petržalčanov. 

Čo z toho sa podarilo zreali-
zovať? 

 Pre tento rok sa nám v júni 
podarilo presadiť 100 000 € na 
dokončenie zostávajúcich re-
konštrukcií striech a výmeny 
vchodových dverí a preskle-
ných stien na ZŠ Dudova, ZŠ 
Pankúchova a ZŠ Tupolevova. 
Taktiež sme vyčlenili finančné 
prostriedky na modernizáciu 
osvetlenia, ktoré vytvorí v ško-
lách zdravšie prostredie a pri-
nesie tiež energetickú úsporu. 
Prvá výmena prebehla na ZŠ 
Lachova a ZŠ Holíčska. Bu-
dúci rok chceme pokračovať  
v investičných projektoch  
a zamerať sa na rekonštruk-
cie hygienických zariadení  
a priľahlej infraštruktúry škôl. 
V rámci športovísk sa nám 
tento rok podarilo revitalizo-
vať športovisko na Romanovej 
a  Gwerkovej ulici, s masív-
nejšou revitalizáciou ihrísk  
a športovísk budeme pokračo-
vať na budúci rok. Pri tejto ak-
tivite budeme zohľadňovať aj 
podnety od našich obyvateľov. 
Finančne sme tiež podporili 
futbalové kluby FC Petržalka 
a Miestny športový klub Iskra 

Petržalka. Náš klub SDKÚ–DS 
podporil aj ďalšie rozvojové ak-
tivity. Medzi ne patria  obnova 
Ovsištského námestia, výstavba 
plavárne a rekonštrukcia te-
rás. Prostredníctvom dotačnej 
politiky sme prispeli na množ-
stvo prospešných sociálnych 
aktivít, dlhodobo podporuje-
me napríklad Materské cen-
trum Budatko. Boli sme tiež 
spolupredkladateľmi materiálu 
Transparentná Petržalka, kto-
rého cieľom je zefektívňovať 
činnosť mestskej časti v zmysle 
väčšej otvorenosti a transpa-
rentnosti voči verejnosti. 

Čo považujete za najväčší dlh 
pri realizácii vašich cieľov?

 Zatiaľ sa nám nepodarilo 
koncepčne riešiť problematiku 
parkovania v Petržalke. Aj keď 
k danej téme poslanecký klub  
SDKÚ-DS pristupuje veľmi ak-
tívne a predložili sme pilotný 
návrh režimovania parkovania. 
Tento materiál, žiaľ, nebol prijatý. 
Je to škoda, pretože si myslíme, 
že sme sa všetci mohli pohnúť 
v tejto otázke ďalej.  Nepoda-
rilo sa nám uspieť v súvislosti  
s kauzou Kráľova hora, kde sme 
protestovali proti zámene po-
zemkov na úkor Petržalky a jej 
obyvateľov. 

Stojíme za konkrétnymi riešeniami
Hovoríme s predsedom poslaneckého klubu SDKÚ-DS Jánom Bučanom
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Daniel Hevier: Vianočná pošta

I N Z E R C I A

šperk z rodinného 

K šťastiu teraz stačí málo
ŠKODA Fabia už od 5 290 €
ŠKODA Roomster už od 6 151 €

K šťastiu teraz stačí málo. Na model ŠKODA Fabia potrebujete len 5 290 € a na model ŠKODA Roomster vám 
stačí 6 151 €. Zvyšných 30 % doplatíte o rok. Platí pri využití značkového financovania. Navyše ako darček od 
nás získate zimné pneumatiky s diskami zadarmo. Doprajte si radosť aj vy.
www.skoda-auto.sk

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

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

ZIMNÉ PNEUMATIKY

ZADARMOZIMNÉ PNEUMATIKY

ZADARMO

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

®
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

K š astiu teraz sta í málo. Na model ŠKODA Fabia potrebujete len 5 290 € a na model ŠKODA Roomster vám sta í 6 151 €. 
Zvyšných 30 % doplatíte o rok. Platí pri využití zna kového  nancovania. Navyše ako dar ek od nás získate zimné 
pneumatiky s diskami zadarmo. Doprajte si rados  aj vy.
www.skoda-auto.sk

IMPA INZERCIA 210x130 k š astiu sta í málo.indd   1 11.12.12   15:02

Vážení zákazníci a priaznivci značky ŠKODA, ďakujeme vám za dôveru prejavenú v roku 2012. Prajeme vám šťastné a veselé 
ukončenie starého roku a do toho nového želáme veľa pohody a dobrej nálady, žiadne nehody a z ciest iba veselé príhody.
www.skoda-auto.sk

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

®
Váš autorizovaný predajca a servisný partner ŠKODA:

Pokojné Vianoce a Šťastný Nový Rok

IMPa ohnostroj.indd   1 13.12.12   17:07
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Škrtni hlúpe poplatky a vyhraj

www.zuno.sk/skrtni 0 €

5 x
150 x 
1000 x 

inzercia-petrzalka-210x130.indd   1 10.12.2012   19:45

na hodvábe, kruhu či akrobacie 
v bazéne, vás prenesie do fan-
tazijného sveta mýtických vý-
javov. „Naším špecifi kom je, že 
neštandardné akrobatické čís-
la obohacujeme tradičnejšími 
žánrami ako divadlo, tanec či 
hudba,“ približuje Silvia Poláč-

šikmi formácií Cirque du Soleil 
alebo Cirkus Dragon, určite si 
prídete na svoje, napokon nie-
ktorí z ich členov, začínali prá-
ve v Agrolle. 

Divadelné predstavenie Ar-
golla 5. element s prvkami oh-
ňovej šou, výškovej akrobacie 

Argolla funguje už ôsmy 
rok a za ten čas zrealizo-

vala viac ako štyristo vystúpení 
po celom svete vrátane krajín 
ako Katar, Dubaj, Oman, India 
či Egypt. Slovenskému diváko-
vi sa s celovečernou šou pred-
staví po prvý raz. Ak ste fanú-

Tanečno-akrobatické zoskupenie 
Argolla prináša slovenskému 
publiku show 5. element. 
Predstavenie malo 
úspešnú premiéru 
na Svetovom festivale 
cirkusových umení 
v juhokórejskom 
Kwangyangu, 
kde ho počas 
dvoch týždňov 
videlo viac ako 
60-tisíc divákov.

existencie.“ Dodajme, že taneč-
nú choreografi u pripravila Sil-
via Beláková a o hudobnú zlož-
ku sa postaral muzikant Martin 
„Maok“ Tesák, ktorý sa podieľal 
aj na hudbe k fi lmu Bathory. 

Tanečno-akrobatickú show 
Argolla 5. element môžete vi-
dieť 18. januára v Aegon aréne 
Národného tenisového centra. 
Lístky zakúpite v sieti Ticket 
portál (v Petržalke v pokladni-
ci DK Zrkadlový háj), na strán-
kach www.predpredaj.sk, www.
eventim.sk. Predstavenie je 
vhodné od desiatich rokov. 

(ld)
foto Agrolla

ková, ktorá spolu s Matúšom 
Ritomským súbor založila. 

Argolla 5. element je viac-
rozmerné vystúpenie spájajú-
ce tanec, akrobaciu a divadlo 
do jedného harmonického cel-
ku. Príbeh sa odvíja od hľada-
nia zmyslu života, niečoho viac 
ako sú štyri základné elemen-
ty. „Primárnym konceptom je, 
že nič netrvá príliš dlho, je to 
dynamické, pestré predstave-
nie, pri ktorom sa divák nemá 
čas nudiť,“ sľubuje S. Poláčková. 
„Myslím, že si prídu na svoje 
ľudia, ktorí majú radi kvalitnú 
artistiku a hudbu, aj tí, čo sa 
radi zamýšľajú nad podstatou 

Tanečno-akrobatické zoskupenie 
Argolla prináša slovenskému 
publiku show 5. element. 

Strhujúci zážitok



8 • 17. 12. 2012 K O M U N I K Á C I A PETRŽALSKÉ NOVINY

skončilo na súde, pokračuje na 
GP. Jeho pracovnými metóda-
mi sú: klamstvo, intrigánstvo, 
porušovanie zákona 182/93 
Z. z., porušovanie zmluvy o 
výkone správy, odstraňovanie 
tých, ktorí sa opovážia vyslo-
viť kritiku na jeho osobu po-
užitím nástrojov, akými sú 
klamlivé informovanie obyva-
teľov predmetného bytu, domu 
a následné použitie ich nein-

„Nemôžem inak, ako rea-
govať na článok Spokojnosť 
vlastníkov by mala byť na pr-
vom mieste uverejnený v Pe-
tržalských novinách (PN). To, 
čo tvrdí zástupca vlastníkov 
predmetného bytového do-
mu, ktorý je v správe Bytové-
ho družstva Petržalka, je iba 
slabým odvarom toho, čo pá-
cha (XY) na našom bytovom 
dome. V našom prípade sa to 

Nedajme si vziať právo na názor a úctu

Slabý odvar toho, čo sa pácha

Ad: Spokojnosť vlastníkov by mala byť na prvom mieste

formovanosti voči ,,nepriateľo-
vi“. Nakoľko výpočet jeho výči-
nov by bol veľmi dlhý, končím 
potvrdením toho, čo je v článku 
uvedené, že je to pravdivé.“

PhMr. Mária Hajdáková,
vlastníčka bytu, Vyšehradská 21

Poznámka redakcie: meno a 
priezvisko osoby (XY), ktorú 
autorka príspevku aj konkrétne 
menuje, redakcia PN neuvádza.

„Na základe prečítaného 
článku Spokojnosť vlastníkov 
by mala byť na prvom mieste 
uvádzam svoj postreh a záro-
veň súhlasné stanovisko s ná-
zorom pisateľa článku na ne-
uspokojivý stav v rámci BD-P. 

Vládnu zvláštne pomery
Na BD-P dnes vládnu zvlášt-
ne pomery, kde vďaka sústav-
nej výmene správcov v rámci 
BD-P chýba akákoľvek kon-
tinuita vo výkone správy, na-
vyše sa neplnia uznesenia 
vlastníkov domu bez uvede-

 Slovo šéfredaktorky

Pripomínať, že Petržalské no-
viny sú novinami všetkých 
Petržalčanov, budeme mu-
sieť  zrejme častejšie. Tiež  
s dôrazom, že sa v nich nepes-
tuje mediálna imunita žiadnej 
osoby. Fyzickej ani právnickej. 
A keďže, povedané slovami 
T. G. Masaryka, že „demokra-
ce, toť diskuse“, nájdu v nich 
Petržalčania mnoho z toho, 
aký život žijú, ako rôzne veci, 
vzťahy, problémy aj rôzne vní-
majú, prežívajú, o nich hovoria 
a píšu. Vaše–naše spoločné 
noviny sú prístupné všetkým, 
Petržalčania sú ich autormi, 
aj keď mediálna otvorenosť 
ako prejav slobody, práva na 
vyjadrenie individuálneho ná-
zoru, postoja, čiže aj radostí, aj 
starostí, nesie so sebou možné 
riziká, že nie každé slovo, veta, 
príspevok vyznie v kontexte 
pre inú, nazvime ju dotknutú 
- osobu, úrad, firmu tak, ako je 
autorsky mienené a čo sa tým 
sleduje. Zväčša čo už nemá, 
ale má byť, čo treba zmeniť 
k lepšiemu, normálnejšiemu 
a nepreženiem, ak poviem,  
aj ľudskejšiemu, slušnejšiemu. 

Lebo naozaj nežijeme v naj-
ľahších časoch, veď čoraz viac 
sa domáhame práve ľudskosti  
a slušnosti ako niečoho po-
sledného, čo má byť vo vzťa-
hoch medzi ľuďmi ako prvé.  
V práci, u lekára, v úrade, u do- 
dávateľa, v obchode. Aj v pa-
neláku. Prečo píšem takto? 

Postreh Petržalčana, zá-
stupcu vlastníkov jedného 
bytového domu (v správe  BD 
Petržalka),  ktorý sme uverejni-
li pod redakčnou značkou red 
(autor listu si neželal uverejniť 
meno)  v predchádzajúcom 
čísle PN  pod titulkom Spo-
kojnosť by mala byť na prvom 
mieste, vyvolal neverejnú, 
telefonickú reakciu „dotknu-
tej“ osoby. Štatutára družstva.  
V diplomacii, vzhľadom na 
obsah, tón a použité výrazové 
prostriedky sa takejto reakcii 
dáva prívlastok „neprimeraná“, 
mne sa však núka v tomto prí-
pade do redakčného slovníka 
výraz „nevyváľaná“. Ešte ani 
neboli roznesené výtlačky no-
vín do všetkých petržalských 
bytov a už sa začalo moje 
mobilné širokospektrálne vy-

počúvanie. Od toho, kto je 
autorom kritického príspevku 
na adresu správcu a správania 
sa jeho niektorých pracovní-
kov, cez podozrievanie osoby 
– poslanca miestneho zastu-
piteľstva, že to je jeho robota, 
lebo sa blížia regionálne voľby, 
pokračujúc pochybnými úva-
hami o petržalskom starostovi 
a znevažujúcimi výrokmi na 
adresu čitateľmi rešpektova-
ného autora našich novín až 
po záver, že to tak nenechá, v 
čom už bol prísľub (či vyhrá-
žanie?) aj možnej likvidácie 
PN. Keďže „dotknutá osoba“  
nielen zvyšovala frekvenciu 
„samohovoru“, ale aj intenzitu 
hlasu, najmä však hrubnutie 
slovníka, odmietla som pokra-
čovanie tejto jednostrannej 
svojráznej komunikácie. 

Úprimne. Bola som šéfre-
daktorkou viacerých novino-
vých titulov. Kadekto a z kade-
jakých miest, i tých politicky 
najvyšších, so mnou hovoril. 
Osobne i sprostredkovane. 
Neraz s nesúhlasom s tým, čo 
noviny pod mojím vedením 
uverejnili, ale vždy to bolo  

s rešpektom a úctou. K slo-
bode prejavu, jeho autorovi, 
predstaviteľovi redakcie, no-
vín. Ak predsa niekto zvýšil 
hlas a metal okolo seba hrozby 
likvidácie redakcie, redaktorov, 
novín, navyše slovníkom štvr-
tej cenovej skupiny, potom to 
boli trpaslíci vo funkciách. Asi 
tak: čím bol kto menší, tým 
sa cítil väčší. Áno, aj PN boli 
za ich obsah, orientáciu, kon-
krétne príspevky adresované 
kadejaké politicko-ekonomic-
ké hrozby. Už niekoľkokrát 
nemali existovať. Raz kvôli 
zmarenému referendu, keď 
tu vládlo mocné hnutie, ino-
kedy, a to viackrát, že sa v nich 
niektorí komunálni politici 
chceli vidieť častejšie,  ako ich 
vidia ich susedia na ulici, či za 
to, že samozrejmosti plnenia 
straníckych volebných sľubov 
a verejnej služby občanom 
chceli dať pečať výnimočnos-
ti a mediálneho okiadzania. 
Redakcia sa však nepodvolila, 
ani nenaletela. Naposledy no-
vinám zvonil umieračik pred 
dvoma rokmi pred komunál-
nymi voľbami. Redakcii, ich 

redaktorom už boli zaslané 
aj rozlúčkové maily, čo nasta-
ne, keď sa stane...  Boli tiež od 
autora - trpaslíka, straníckeho 
pucáka. Neodhadol však svoj 
odhad. Nestalo sa to, čo chcel, 
aby sa stalo. Už sme dlho o 
ňom nepočuli. Možno sa ozve 
pred najbližšími voľbami...

Bez dramatizácie ako záver: 
Práca v novinách nie je v ni-
čom inakšia ako akákoľvek iná 
práca. Musí byť tiež kvalitná, 
kvalifikovaná, zodpovedná. 
Taký tím autorov redakcia Pe-
tržalských novín má. Priamo 
v redakcii aj v celej Petržalke. 
Veď kto môže vedieť o Petržal-
ke viac, o celku i detailoch, ak 
nie práve Petržalčania? Môže 
niekomu inému viac záležať 
na petržalskom bytí a žití, ak 
nie práve im? Preto ich hlas, 
názor, skúsenosť, vedomosť, 
svedomitosť a svedomie sú  
pre Petržalské noviny viac 
ako krčmové bľabotanie súce 
tak na ľudský súcit. Nech by 
už bolo prekryté akoukoľvek 
funkciou a jej hrozbami.

Gaba Belanová,  
šéfredaktorka PN

nia dôvodu, čím dochádza k 
porušovaniu práv vlastníkov. 
Komu tento stav chaosu na-
hráva, je skutočne otázne...“

Ing. Richard Modrák,
zástupca vlastníkov 

Lenardova 14



PETRŽALSKÉ NOVINY 17. 12. 2012 • 9

li na každom pracovisku v rôz-
nych odvetviach ľudia ako on, 
boli by sme dvesto rokov pred 
Amerikou. Obrovské penzum 

Nemocnice sv. Cyrila a Metoda 
na Antolskej. „Mal som obrov-
ské šťastie, keď som natrafi l na 
profesora Vavrečku. Ak by bo-

Pán Ladislav sa stal v po-
sledných troch rokoch pra-

videlným návštevníkom gas-
troenterologického oddelenia 

O dobrodružstvách Ladislava Herzoga, lodníka z Petržalky, 
ste sa mohli dočítať v knižkách, ktoré písal už ako dôchodca. 
Dnes namiesto s dunajským veľtokom bojuje s ťažkou choro-
bou. Ani pri nej však nestráca svoju typickú rozvahu 
a schopnosť oceniť poctivého človeka.

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A
ky mi dali do vienka trpezli-
vosť. Sny sa zmenia, iné budú aj 
podmienky. Občas sa dostanem 
do situácie, akoby som bol sám 
sebe protivníkom. Sú roky, keď 
som si ani nevšimol, že žijem, 
chodil som do práce, fajčil, pil, 
chodil so ženami, všetko sa to 
zmiešalo a potom som sa opý-
tal: A čo je výsledok?! Začal som 
na ňom pracovať, ale už bolo 
dosť neskoro. Čo sa mi podarilo, 
neviem, kto ma má za blázna, 
neviem, no myslím si, že som 
toho veľa nepokazil. Vedel by 
som povedať, tak toto som ne-
musel, neobzerám sa, keď idem 
a nikdy sa nevraciam na tú istú 
cestu. To čo sa deje, neovplyv-
ním, ale stále je pre mňa zaují-
mavý každý nový deň.“

Ladislav Herzog, otec, man-
žel, lodník aj spisovateľ, inšpi-
ratívny a múdry človek, oslávi 
na budúci rok 73. narodeniny. 
Spolu s manželkou ďakujú dok-
torom a sestričkám z Heyduko-
vej a Antolskej za to, že zachra-
ňujú, predlžujú a uľahčujú život 
jemu, ale aj stovkám ďalších 
ťažko chorých pacientov. 

(upr) 

práce odvádza poctivo a svedo-
mito, ako by bol každý jeho pa-
cient členom rodiny či blízkym 
priateľom,“ hovorí o doktorovi, 
ktorému chce prostredníctvom 
Petržalských novín poďakovať 
za to, že ani za 50 rokov pra-
xe nestráca  ľudskosť a rešpekt 
pred utrpením chorého.  „Aj 
prednosta kliniky profesor Bá-
tovský je veľmi kultivovaný člo-
vek. Oddelenie ovláda dobrou 
a pevnou rukou. Má rešpekt 
a vysoký stupeň odbornosti. 
Som mu povďačný za toleran-
ciu a prácu, ktorú vykonáva.“ 

Pre lodníka, ktorý v roku 
2005 získal titul Osobnosť Petr-
žalky, sú najsmutnejšie návštevy 
onkológie na Heydukovej, kde 
stretáva o dvadsať-tridsať ro-
kov mladších ľudí. Je pacientom 
doktorky Klaudie Gočárovej, na 
ktorej si váži odborný, no aj ľud-
ský prístup. Závažnú diagnó-
zu prijal, ale nechce sa opúš-
ťať. „Akoby som to povedal... nie 
s posledným dychom, ale do po-
sledného dychu. Nechcem, aby 
po mne ostali uplakanci, a tak 
sa aj správam. Veľmi mi po-
mohla práca lodníka, sudič-

O dobrodružstvách Ladislava Herzoga, lodníka z Petržalky, 
ste sa mohli dočítať v knižkách, ktoré písal už ako dôchodca. 
Dnes namiesto s dunajským veľtokom bojuje s ťažkou choro-
bou. Ani pri nej však nestráca svoju typickú rozvahu 
a schopnosť oceniť poctivého človeka.

ciu a prácu, ktorú vykonáva.“ 
Pre lodníka, ktorý v roku 

2005 získal titul Osobnosť Petr-
žalky, sú najsmutnejšie návštevy 
onkológie na Heydukovej, kde 
stretáva o dvadsať-tridsať ro-
kov mladších ľudí. Je pacientom 
doktorky Klaudie Gočárovej, na 
ktorej si váži odborný, no aj ľud-
ský prístup. Závažnú diagnó-
zu prijal, ale nechce sa opúš-
ťať. „Akoby som to povedal... nie 

Vďaka za ľudskosť 

Raiff eisen banka: Tatra banka, a. s., o. z. Raiff eisen banka
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TÁTO PÔŽIČKA JE BEZ ÚROKOV, POPLATKOV 
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rb_pozicka_200eur_print_bratislava_210x130_1112.indd   1 23.11.2012   15:19:20



10 • 17. 12. 2012 PETRŽALSKÉ NOVINYN Á Z O R Y / S TA N O V I S K Á

Vianoce? Bude aj horšie!
Vidím vás ako vo � lme. Práve si s trochu unaveným úsmevom sa-
dáte k štedrovečernému stolu. Presne takému, aký ste si predstavo-
vali. Reč je o rodičoch, nie o deťoch. Stromček rozsvietený, darčeky 
po ním. V tej chvíli už nemyslíte na nič z toho, čo sa odohrávalo v 
posledných dňoch. A veru, neraz to boli veci dramatického charak-
teru. Stačí spomenúť prekážkový beh po obchodoch, nakupovanie 
vonkoncom nepodobné tomu z reklamy, vymýšľanie náhradných 
riešení, zháňanie stromčeka (ak doma nemáte umelý), jeho zdo-
benie, pri ktorom ste sa tento rok výnimočne nepohádali, varenie, 
upratovanie, a tak by sa dalo pokračovať.

Pred časom, a nebolo to tak dávno, k celkovému rituálu Vianoc, 
patrilo aj zháňanie, písanie a posielanie pohľadníc. Doma sme si 
vždy vyhotovili špeciálny zoznam, v ktorom bolo zhruba štyridsať 
mien. My sme potom dostali asi päť pohľadníc. Dnes táto záležitosť 
nie je na programe dňa. Stačí si totiž sadnúť k počítaču alebo zo-
brať do ruky mobil a zakrátko je, ako hovoril môj otec, po Kačinej 
svadbe.

 To všetko je už zabudnuté, pretože pred vami je dlho očaká-
vaná večera, rozbaľovanie darčekov a z cédečka už znejú koledy. 
Mimochodom, u nás na dedine si koledníkov môžete aj objednať, 
stačí zájsť na faru a zaplatiť príslušnú sumu. Na našom kopci je to 
však predsa len trochu inak. Koledníci sa pozbierajú rýchlejšie ako 
miestne futbalové mužstvo, ktoré ide hrať majstrovský zápas, a za 
pomoci spevu všetko stihnú ešte do Štedrej večere. Netreba ich 
objednávať ani platiť, stačí ak si nachystáte dostatočné množstvo 
koláčov, ovocia a borovičky. Podľa veku.

 Skrátka a dobre, človeka čakajú dni pohody. Medzi nami, nerád 
tú pohodu ruším, ale naozaj si myslíte, že to najhoršie sa odohralo 
pred Vianocami? Figu borovú!

 Ponúkam vám nasledujúce pokračovanie idylky: Prešli sviatočné 
dni, koledy dozneli, ráno sa zobudíte a čo vidí vaše oko? Žiadne 
slávnostné misy, lákavé zákusky a nápoje, nič také. Zamastené a pri-
pálené hrnce, everest špinavých tanierov a pohárov, plný smetný 
kôš a na balkóne ďalšie tri plné vrecká. Kto pôjde vyniesť smeti? 
Možno by bolo dobré toho nešťastníka vyžrebovať. Nech vládne 
spravodlivosť.

Nedávno som pozeral na internete, čo nového v Petržalke. A na-
razil som na fotky z dvoch nelegálnych skládok odpadkov. Ak som 
to, čo bolo pod nimi napísané, pochopil dobre, ten neporiadok 
na vlastné náklady dal odstrániť úrad mestskej časti. Aj u nás na 
dedine sa stalo niečo podobné. Poslanec obecného zastupiteľsva 
sa rozhodol, že s tým neporiadkom urobí poriadok. A skutočne, 
nafotil zopár spoluobčanov v akcii a tí potom pykali. Ak sú moje 
informácie správne, zatiaľ sa to obišlo bez ublíženia na jeho zdraví. 
Úprimne povedané, neviem si predstaviť, že by sa na podobný kú-
sok odhodlali hoci aj všetci poslanci miestneho zastupiteľstva. Ak 
by naozaj niekoho pristihli, v rozľahlej Petržalke by to bol skutočný 
zázrak.

Doteraz mám v pamäti povianočný a ponovoročný obrázok 
zo Strečnianskej, keď sa k smetným kontajnerom nedalo dostať 
jednoducho preto, že odpadky boli všade okolo, len nie v nich. 
Dokonca tam už na Štefana, teda dva dni po Štedrom večere, le-
žal nádherný stromček, čierna borovica. Žiaľ, zrejme okolo nešiel 
žiadny vyznávač pravoslávnych Vianoc, inak by ho určite ešte raz 
zužitkoval. My sme stromček likvidovali oveľa neskôr a práve preto 
sme ihličie z koberca vyberali ešte v júni.

 A čo dodať na záver? Zatiaľ tú chmúrnu predstavu s odpadkami 
nechajme tak. Čakajú nás predsa krásne dni, kým sa naplní. Zatiaľ 
na to radšej nemyslieť. 

V sci-�  � lme by celý problém vyriešili ľahko a rýchlo. Tam by to-
tiž človek okrem kontajnera na špinu, odpadky a haraburdie, mal 
dispozícii aj akýsi špeciálny osobný kontajner, do ktorého by počas 
roka vyhadzoval všetky svoje zámery a skutky podobnej odpado-
vej kvality. Možno k tomu smerujeme! Pokojne snívajme, je na to 
vhodný čas. Pohodové Vianoce.                                          Oskar Král

Ad: Bilbordová búrka v pohári vody 

Návrh pani poslanky-
ne Zmajkovičovej nebol 

schválený, resp. bol stiahnutý 
z viacerých dôvodov. Obsa-
hoval prvky retroaktivity (čo 
je neprípustné), čiže navrho-
val odstrániť aj tie reklamné 
zariadenia, ktoré boli osadené 
v súvislosti s platnou legisla-
tívou (teda nielen tie nelegál-
ne). V tom prípade by hrozi-
li žaloby a žiadosti o náhrady 
škôd zo strany prevádzkova-
teľov týchto zariadení. Ďalej 
návrh nešpecifi koval, na aký 
druh reklamného zariadenia 
sa má odstraňovanie vzťaho-
vať. Teda nevzal do úvahy, že 
reklamným zariadením môže 
byť v podstate aj malá tabuľka 
umiestnená napr. na zastávke 
MHD, na stene domu a pod. 

Celý problém spätý so sna-
hou o kontrolu povoľovania, 
umiestňovania a odstraňova-
nia pouličných reklamných 
zariadení tkvie, ako všetko 
v tejto krajine, v deravej legisla-
tíve. Ak si niekto myslí, že túto 
problematiku vyrieši kozme-
tická úprava jedného zákona o 
pozemných komunikáciách, je 
na veľkom omyle. Už teraz sa 
na úkony spojené s týmto dru-

hom reklamy vzťahuje mno-
ho zákonov (o pozemných ko-
munikáciách, stavebný zákon, 
Občiansky zákonník a možno 
aj zákon o obecnom zriadení a 
existuje množstvo ochranných 
pásiem, ku ktorým by sa ma-
li vyjadrovať mnohé dotknuté 
subjekty a nasleduje ich mož-
no ešte aj zopár vyhlášok). 

Neexistuje jednotná defi ní-
cia takýchto zariadení, žiadna 
kategorizácia, najväčším prob-
lémom sú bilbordy umiestne-
né na povrchu, teda nie sú 
pevne spojené zo zemou (osa-
dené na betónových blokoch, 
či vlečkách traktorov). Takéto 
zariadenia sú dnes v podstate 
neodstrániteľné. Nie je prav-
da, že samosprávy nekonajú 
a nemajú záujem riešiť tento 
problém, práve naopak. Sna-
žia sa vniesť do vzniknutého 
chaosu poriadok napr. na zá-
klade všeobecných záväzných 
nariadení a  pod., ale pre ne-
jednotnosť legislatívy, resp. 
z dôvodu, že mestá a obce ne-
majú v žiadnom zákone opo-
ru pri regulovaní tejto oblasti, 
často ťahajú za kratší koniec. 

Podnikanie v tejto oblasti sa 
rozvíjalo živelne, až dospelo 

Nie som vôbec zástancom bilbordov (ani ma neživia), ani ostat-
ných reklamných zariadení, ktoré hyzdia našu krajinu a naše mes-
tá a obce. Nepochybne, že tlak agentúr, živiacich sa inštalovaním 
a prenájmom predmetných zariadení je veľký, no nie všetko, čo bolo 
napísané v článku je pravda. 

do štádia, v ktorom sa nachá-
dzame dnes. Ako dôsledok, že 
táto oblasť nebola legislatív-
ne podchytená už na začiatku. 
Teraz je potrebné v tom spra-
viť poriadok, začať od zavede-
nia podrobnej kategorizácie 
jednotlivých reklamných za-
riadení a pre každú z nich sta-
noviť prísne podmienky po-
volenia na umiestnenie, ako 
aj podmienky na odstránenie. 
Stanoviť, tak technické para-
metre jednotlivých reklam-
ných zariadení, ako aj zosú-
ladiť nejednotnú legislatívu 
a terminológiu. Zlepšiť vymo-
žiteľnosť práva, teda rozšíriť 
právomoci a výkon štátnych 
orgánov, vyriešiť zariadenia, 
ktoré nie sú pevne spojené so 
zemou, čiže so zariadeniami, 
ktoré najviac obchádzajú zá-
kon. Najväčším problémom, 
verte či nie, nebude lobovanie 
určitých skupín, ale to kto to 
všetko v konečnom dôsledku 
zaplatí a či sa niekomu poda-
rí navrhnúť kvalitnú novelu, 
ktorá by daný problém riešila 
prierezovo cez všetky dotknu-
té právne normy.

(Autor si neželá 
zverejniť svoje meno)

koláčov, ovocia a borovičky. Podľa veku.

Mimochodom, u nás na dedine si koledníkov môžete aj objednať, 
stačí zájsť na faru a zaplatiť príslušnú sumu. Na našom kopci je to 
však predsa len trochu inak. Koledníci sa pozbierajú rýchlejšie ako 
miestne futbalové mužstvo, ktoré ide hrať majstrovský zápas, a za 
pomoci spevu všetko stihnú ešte do Štedrej večere. Netreba ich 
objednávať ani platiť, stačí ak si nachystáte dostatočné množstvo 
koláčov, ovocia a borovičky. Podľa veku.

Už prichádza-
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Darčeková inšpirácia

Blížia sa sviatky pokoja, ale 
uplynulé dni vám prinies-
li dosť pracovných povin-
ností...

Máte pravdu, organizovali 
sme množstvo podujatí, kto-
ré súviseli s 20-ročným pôso-
bením našej banky na sloven-
skom fi nančnom trhu. Potešilo 
nás, že význam Prvej staveb-
nej sporiteľne ocenili aj od-
borníci - v súťaži Zlatá minca 
sme získali 1. miesto, v anke-
te Banka roka sme medzi viac 
ako 20 bankami pôsobiacimi 
na slovenskom trhu obsadi-

li 3. miesto. To všetko svedčí 
aj o tom, že stavebné spore-
nie nestráca na svojej kvalite, 
je vyhľadávané a dostupné pre 
všetkých. 

Môže byť stavebné sporenie 
„univerzálnym“ darčekom?

Áno. Skôr alebo neskôr ho 
ocení a využije každý, preto-
že stavebné sporenie je určené 
predovšetkým na fi nancovanie 
bývania. To, že tento druh in-
vestícií je v porovnaní v našimi 
platmi ešte stále veľmi nároč-
nou položkou v rodinnom roz-

Pred každými Vianocami riešime otázku, čím obdarujeme svo-
jich blízkych. Ak sa chcete zbaviť pochybností, či ste vybrali 
správne, možno nájdete inšpiráciu v rozhovore s Ing. Adrianou 
Kučerovou, okresnou riaditeľkou Prvej stavebnej sporiteľne.

počte, vie asi každý. My ponú-
kame recept, ako si postupne 
a najmä výhodne pripravovať 
peniaze na bývanie. 

Pre mnohých je podstat-
né aj to, koľko taký darček 
stojí...

V súčasnosti zaplatíte za 
uzatvorenie zmluvy poplatok 
iba 20 € a to bez ohľadu na to, 
pre akú sumu sa rozhodnete. 
Každý stavebný sporiteľ môže 
získať štátnu prémiu, ponúka-
me nemenné úrokové sadzby 
na vklady aj úvery a čerešnič-

kou na torte je zákonný nárok 
na stavebný úver s úrokovou 
sadzbou už od 2,9 % ročne. 
Takže stavebné sporenie sa ur-
čite oplatí.

Spomínali ste štátnu pré-
miu. Aká je jej výška?

Viac informácií získate na adresách:
Filiálka PSS, AUPARK, Einsteinova ul.- Allianz, tel.: 634 51 665, Kutlíkova 17, Technopol, tel.: 0915 813 003, Ovsištské námestie 1, tel.: 0918 679417

Maximálna štátna prémia má 
v tomto roku hodnotu 66,39 €
a predstavuje 10 % z ročných 
vkladov. Takže ak vložíte na 
svoju zmluvu o stavebnom 
sporení 663,90 €, pripíšeme 
k vašim vkladom aj plnú štát-
nu prémiu. Ale zdôrazňujem, 
že stavebné sporenie nie je 
iba o štátnej prémii, ale najmä 
o dostupných a vyhľadávaných 
úveroch na bývanie.

Môže byť zmluva o staveb-
nom sporení užitočná aj 
pre dieťa?

Vaše deti dnes ešte asi ne-
budú uvažovať o tom, načo je 
stavebné sporenie. Lenže vďa-
ka vkladom, štátnej prémii, 
úrokom a stavebnému úve-
ru získate potrebnú sumu na 
bývanie. Keď začnú o niekoľ-
ko rokov uvažovať o vlastnom 
bývaní, verte, že tohtoročný 
darček bude pre ne nadmieru 
užitočným a nadčasovým sú-
časne.

slávnostne otvoril minister 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
Ján Richter so starostom Vla-
dimírom Bajanom. Po úvod-
ných príhovoroch si spoločne 

ciu 15-tisíc eur, postupne by 
mali pribudnúť počítače s pri-
pojením na internet a ďalšia 
elektrotechnika. Dôchodcovia 
tu nájdu aj dennú tlač. Klub 

Bezbariérový priestor s roz-
lohou 140 m2 je vo vlast-

níctve mestskej časti. Náklady 
na rekonštrukciu a základné 
vybavenie si vyžiadali investí-

nisterstve. Prisľúbil som sta-
rostovi maximálnu pomoc a 
týmto spôsobom by som rád 
vyzval jeho kolegov v iných 
mestských častiach, aby si 
brali príklad.“ 

Vedúcou centra sa stala 
sympatická dôchodkyňa pa-
ni Dáša Kerešová, ktorá dosiaľ 
pôsobila ako sociálna pracov-
níčka pre seniorov v Dome 
osobitného určenia na Med-
veďovej ulici. V priestoroch 
plánuje organizovať pred-
nášky, kreatívne dielne, ale s 
členmi by rada zašla aj do prí-
rody, mesta či na túry po pa-
miatkach. Konkrétne aktivity 
však určí záujem dôchodcov. 
Na slávnostné otvorenie sa 
prišla pozrieť tunajšia oby-
vateľka pani Marta. Seniorka 
sa novému priestoru poteši-
la: „Je to veľmi potrebné, do-
teraz tu nič podobné nebolo. 
Uvítala by som, ak by tu zria-
dili knižnicu, ale aj záujmové 
krúžky či počítače.“

Denné centrum seniorov 
na Gercenovej 8 je otvorené 
každý pracovný deň od 13. do 
17. h. Ročný členský poplatok 
– 3 eurá.

autor a foto (ld)

zaspievali so seniorským spe-
váckym súborom Melódia. 
Vladimír Bajan prezradil, že 
evidujú už tridsať záujemcov 
o členstvo, celková kapacita 
je 50 miest: „Predovšetkým 
sme týmto ľuďom chceli dať 
priestor, aby sa mohli stre-
távať pri kultúrnych, spolo-
čenských i ďalších aktivitách. 
Mám skúsenosť, že keď prí-
dem do týchto centier, vždy z 
toho vzíde nejaký dobrý ná-
pad. Takto vlastne vzniklo aj 
toto šieste centrum.“ 

Prevádzke by mohli po-
môcť fi nancie z ministerstva. 
Ján Richter dotácie nevylu-
čuje: „Je pripravená základ-
ná koncepcia, ktorá hovorí o 
podpore seniorov a vytvára-
ní komunitných centier.“ Zdô-
raznil však, že pri prerozdele-
ní rozpočtových prostriedkov 
bude dôležitý prístup samo-
správy: „Vysoko oceňujem, že 
pán starosta a zastupiteľstvo 
takýmto spôsobom pristupu-
jú k svojím starším spoluob-
čanom, pretože šiesty stacio-
nár v podmienkach Petržalky 
je založený na dobrých vý-
sledkoch doterajších piatich, 
o ktorých vieme aj my na mi-

Čo by ste odporučili rodičom?
 Často sa stáva, že prídu 

a chcú donútiťV najväčšej bratislavskej mestskej časti žije približne 12-tisíc 
dôchodcov a mnohí z nich preferujú aktívny životný štýl. 
Od decembra môžu využívať šieste denné centrum, ktoré sa 
nachádza na Gercenovej ulici 8. 

Otvorili šieste centrum seniorov 
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Muž
s ľahkou 
paličkou

Niektorí Petr-

Rokom sa zvyčajne dávajú 
prívlastky podľa toho, v čom 
sa niesli. Známe sú roky rôz-
nych prelomov, revolúcií, ná-
dejí, kríz. Akú pečať, aké logo, 
aké heslo dať petržalskému 
roku 2012?  

 Som folklorista, preto siah-
nem na známe ľudové príslo-
via. Napríklad: Babka k babce, 
budú kapce... 

Vládla mu teda šetrnosť a 
potreba zároveň? Ako umenie 
možného?   

 O umení možného sa 
už vyslovil pruský kancelár 
Bismarck, bolo to však v sú-
vislosti s politikou, v kontexte 
s citovaným slovenským ľu-
dovým príslovím je však jeho 
výrok použiteľný aj pre našu 
samosprávu.  Kým rozpočet 
roku 2011 sme charakterizo-
vali ako udržiavací, rozpočtu 
roku 2012 sme už dávali pred-
chýr mierne rozvojového. Že 
okrem zabezpečenia základ-
ných funkcií mestskej časti sa 
v nej aj niečo zmení, pribudne 
- ako revitalizácia alebo novo-

Babka k babce, 
budú kapce
(aj ako umenie 
možného) 

ta. Že v niektorých lokalitách 
sa zlepší, skvalitní život Petr-
žalčanov. Uvážlivo sme nakla-
dali s každým centom, aby sme 
ušetrené peniaze spolu s inými 
prostriedkami – sponzorský-
mi, grantovými či eurofondo-
vými mohli využiť v nenároč-
ných investičných projektoch. 
Vsadili sme na nenápadnosť, 
postupnosť, efektívnosť. Dôka-
zom je ukončená revitalizácia 
Vlasteneckého námestia, usku-
točňuje sa prvá etapa revita-
lizácia Ovsištského námestia, 
nádejne sa ukazuje, a všetko 
sa pre to urobilo, revitalizácia 
Sadu Janka Kráľa. V drobno-
kresbe toho, čo nás obklopuje, 
sme si každodennosti nevšimli, 
že v našom okolí, blízkosti pri-
budlo niečo, čo tam ešte vče-
ra nebolo. Trebárs lavičky na 
sedenie, koše na odpad, že sa 
v súčinnosti s občanmi revita-
lizovali predzáhradky, vysadili 
nové vzrastlé stromčeky, lebo 
v poslednom čase sme si zvykli 
už len na devoloperské výruby. 
Tiež nevieme, že na niektorých 
základných školách už nehrozí 

zatekanie striech, lebo sme ich 
opravili, nepostrehneme, ak nie 
sme rodičmi či starými rodič-
mi malých Petržalčanov, že pri-
budli desiatky miest v nových 
triedach materských škôl, čo 
je obzvlášť potešujúce. Už len 
to, že sme dokázali uskutočniť 
niektoré premeny v neľahkých 
krízových časoch je umením 
možného a osvedčením ľudo-
vého príslovia o kapcoch. 
   
Neznamená to však rezigno-
vanie na veľké projekty, ktoré 
majú riešiť aj veľké petržalské 
problémy? Parkovanie, elek-
trička v Petržalke, terasy... 

 Ak by som mal pokračovať 
ľudovosťou, potom sa možno 
prikryť len takou perinou, na 
akú máme. Sú veci, na ktoré 
nemáme, ako samospráva ani 
nikdy nebudeme mať, ale sú 
projekty, na ktorých môžeme 
participovať vytváraním prija-
teľných podmienok. Myslím na 
vlastníctvo obce - nehnuteľnos-
ti, čiže stavby a pozemky, režim 
nájmov a prenájmov, miestnu 
legislatívu, úradné rozhodnu-
tia. To sú nástroje, ktoré má 
samospráva, hoci nemá milió-
nové podnikateľské kontá. Ale 
k spomínaným veľkým projek-
tom. Tie nestoja, sú v pohybe. 
Nie všetky sú však len výlučnou 
petržalskou agendou, v ktorej 
si môžeme robiť to, čo sa nám 
zachce. Sú celomestskou, re-
gionálnou, ba i štátnou záleži-
tosťou. Petržalka je súčasťou 

takýchto koncepcií i kompro-
misov. 
Najskôr k parkovaniu. Možno 
vo fáze, v ktorej sa nachádza-
me, Petržalčania konkrétne 
kroky nevidia, ale na novej 
parkovacej politike intenzívne 
pracujeme. Momentálne sme 
už v štádiu vypracovania tzv. 
Plánu organizácie dopravy, 
ktorý je jedným z posledných 
potrebných dokumentov na to, 
aby sme mohli vzápätí pripraviť 
všeobecne záväzné nariadenie a 
celý systém spustiť. Rád by som 
zopakoval, že náš systém spo-
číva v dvoch od seba neodde-
liteľných politikách – jednou z 
nich je rezidenčné parkovanie, 
ktoré by malo vyjsť maximál-
ne v ústrety rezidentom, teda 
obyvateľom s trvalým pobytom 
a druhou je realizácia nových 
parkovacích kapacít. Chceli 
sme takpovediac zladiť krok aj 
s hlavným mestom, avšak na 
základe posledného vývoja, z 
ktorého sme nielen my v Petr-
žalke, ale aj starostovia ďalších 
mestských častí sklamaní, sme 
veľmi blízko rozhodnutiu ísť do 
toho aj sami. Ak sa totiž ma-
teriály mesta vracajú vo svojej 
podstate k debatám spred roka, 
ak sa stále nevieme dohodnúť 
na základnom princípe, a to 
je rešpektovanie špecif ík jed-
notlivých mestských častí, ak 
mesto stále váha, či nám má 
zveriť pozemky na výstavbu 
nových garáží, tak sme sa na-
ozaj na úrovni mesta nikam 

neposunuli. Nechcem sľubovať 
žiadne ďalšie termíny, ale verím, 
že prvý polrok budúceho roka 
bude pre nás už posledným a 
neprekročiteľným. S mestom 
alebo bez mesta...
Električka v Petržalke. Že má 
byť, o tom je presvedčená Pe-
tržalka i mesto, inú muziku 
ešte donedávna tvrdila župa. 
Presadzovala ľavý breh Duna-
ja, projekt výstavby podzemnej 
železničnej trate Predmestie - 
Filiálka. 

Záver rezortu dopravy z ok-
tóbra napokon znie, že župný 
projekt neodporúča, to isté pla-
tí aj o hlbokom železničnom 
tuneli pod Dunajom, škoda, že 
sme zbytočne stratili čas. Časť 
peňazí z eurofondov sa použije 
na rekonštrukciu bratislavského 
Starého mosta a výstavbu elek-
tričkovej trate zo Šafárikovho 
námestia do Petržalky, ul. Bo-
sákova. Prijímateľom pomoci z 
Operačného programu dopra-
va je hl. mesto Bratislava, ktoré 
požiada o nenávratný fi nančný 
príspevok. Naša mestská časť 
ako príslušný stavebný úrad už 
vydala stavebné povolenie na 1. 
etapu (starý most – Bosákova) 
a postupne sa začína pracovať aj 
na druhej etape trate električky z 
ul. Bosákova  do Janíkovho dvo-
ra. Verím, že týmto defi nitívne 
skončili i dišputy na tému elek-
trička či metro a Petržalkou sa 
bude šíriť len pozitívna energia.
    
Zateplené paneláky a rozpa-
dajúce sa terasy pod nimi. Tretí 
problém, kontrastný, až priveľ-
mi aj na diaľku viditeľný. 

 Je to guláš problémového 
vlastníctva. Čo patrí mestu, 
čo spoluvlastníkom bytového 
domu, čo súkromným osobám, 
čo je i nie je súčasťou garáži pod 
nimi, čo bolo a nebolo v malej 
či veľkej privatizácii, čo je už v 
dražbe alebo exekúcii, kto má 
či nemá na ne záložné právo či 
zriadené vecné bremeno, ktorú 
časť má kto v nájme, koľko vlast-
níckych fi riem už ani neexistuje, 
čo je a nie je zapísané v katastri 
nehnuteľností... s tým všetkým 
sa stretávame. Stavby chátrajú, 
betón je v rozpade, trčia hrdza-
vé železné kosti. Hrozia úrazy. 
To tiež vieme. Mestská časť však 
nemôže investovať ani cent do 
cudzieho majetku. Kde sme pre-
ukázali, že je náš alebo ho máme 
v správe, uhradili sme realizácie 
- opravy terás a schodísk za 134 

Vlani o takomto čase sme sa v rozhovore 
so starostom Vladimírom Bajanom prešli 
dvanástimi mesiacmi roku 2011. Čo dalo 
ich odžitie Petržalke - celku a Petržal-
čanom -  jednotlivcom. Očami obyva-
teľov, skutkami samosprávy. Tiež sme 
predznamenávali  rok 2012. Ani sme 
sa nenazdali,  a ten, ktorý bol vtedy 
budúcnosťou sa o niekoľko dní stane 
minulosťou. Poďme si ho s petržal-
ským starostom prelistovať...



17. 12. 2012 •13PETRŽALSKÉ NOVINY S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A

Niektorí Petr-

1111.. jjannuáár 22001133, HHlaavnnéé nnámmestieee 1155:0000

Bratiissllaavva -- 220 rrookkoovv hlaavvnnýýmm mmeessttoomm  ssaammoossttaattnneejj SSlloovveenskkej repubbliky

 jja u r ,. jan r 
wwwwww..bbratiisslavvaa.sskk

Hlavné námestie

HHviezdoslavovo námestie
od 17:00ZZ BBRRAATTIISSLLAAVVSSKKKKÉÉÉÉHHHHOOOO  HHHHRRRAAAADDDDUU

OOPPEENNN AAIIRRR PPPÁÁÁRRRTTTYYY nnnaaa KKKLLLZIIISSSKKKKUUUU 

, AAMMMMOO &&&&& BBAAANNNNDDDD, A
PPPAAARRNNOO GGRRRAAASSSZZZTT //HHUUU

PA
R

T
N

ER
I:

M
ED

IÁ
LN

I  P
A

R
T

N
ER

I:

tisíc eur. Od mesta sme 
mali prisľúbených ďalších 
130 tis. eur, v novembri t.r. 
k nám však dorazilo len 30 
tis., aj tie však samozrej-
me využívame, konkrétne 
na povrch západnej terasy 
Blagoevova 22–24 a opra-
vu priečelia terasy Fedino-
va 2-4. Komunikujeme aj s 
inými vlastníkmi či správ-
cami terás o možnostiach 
spoločného postupu. Petr-
žalské terasy sú dlhá trať. 
Nielen kilometrami, ale 
najmä právnymi a admi-
nistratívnymi problémami, 
ktoré majú v sebe zabu-
dované. Tie paragrafové a 
úradnícke sa ťažko opra-
vujú, som však presvedče-
ný, že ich časom a vôľou 
všetkých zainteresovaných 
zvládneme. 

V Petržalke bicyklujeme, 
letne korčuľujeme, draž-
diakovo a matadorkovo 
plávame. To je náš malý, 
amatérsky šport ako ak-
tívna záľuba. Čo ale veľký 
šport, pasívny. Pozerať, 
povzbudzovať, byť petr-
žalsky „in“.  Akú muziku 
tu tvrdí petržalská samo-
správa? 

 Nostalgia za futbalovou 
Artmediou je pochopi-
teľná, zostane peknou a 
príjemnou spomienkou. 
Od Dunaja sa však treba 
sťahovať do Ovsišťa, kde 
vzniklo nové športové cen-
trum. Futbalové i hokejové. 

V areáli školy na Sklodow-
skej ul. je futbalový štadión 
pre FC Petržalka 1898, ale 
už aj zimný štadión, hala, 
ktorá je stavebne a techno-
logicky hotová, treba ešte 
nejaké úradné pečiatky, 
tento rok to zrejme nestih-
neme. Škoda. Sú to predo-
všetkým súkromné aktivity 
a investície, i keď na výstav-
bu tribúny na futbalovom 
štadióne fi nančne prispela 
aj mestská časť. Pokiaľ ide 
o hokejovú halu, vnímame 
ju ako model spolupráce 
so súkromným investorom. 
Chceli by sme ho aplikovať 
aj pri výstavbe basketbalo-
vej haly, aby sme podporili  
mládežnícky, osobitne diev-
čenský basketbal. Máme už 
aj projekty plavárne. Som 
presvedčený, že nepotr-
vá dlho a v Petržalke bude 
toľko žiadaná športová in-
fraštruktúra.
Ak mám vidieť rok 2012 a v 
ňom každý jeho deň, potom 
v každom sa niečo dialo a 
sa stalo. Keď sa nám podarí 
každý rok  byť o krok ďalej a 
v každom odovzdať hoci aj 
malé dielko - v športe, kul-
túre, školstve, sociálnej sfére 
alebo v inej oblasti, potom 
samospráva ako spravova-
nie verejných vecí vlastný-
mi silami a schopnosťami 
má zmysel bez ohľadu na 
problémy a prekážky, ktoré 
musí prekonáva. A tie sú 
dnes sakramentsky ťažké.  

Gaba Belanová  

Rekonštrukcie a opravy
• opravili sme komunikácie, chodníky, dopravné 

značenia a dopravné zariadenia, čistili dažďové 
vpusty celkovo v náklade 151 tisíc € 

• obnovili a zrekonštruovali sme Vlastenecké ná-
mestie, využili sme na to prostriedky z eurofon-
dov vo výške 195 tisíc €, a začali sme rekonštruo-
vať Ovsišťské námestie

• opravili sme terasy v správe mestskej časti v cel-
kovej sume 165 tisíc €

• Dom kultúry Zrkadlový háj potrebuje na rekon-
štrukciu vyše pol milióna eur a získať ich aj napriek 
viacerým pokusom sa nedarí. Preto sme riešili ha-
varijný stav tohto kultúrneho stánku a len rekon-
štrukcia elektrických rozvodov stála 60 tisíc €

• viac ako 300 tisíc € sme vynaložili na opravy a re-
konštrukcie budov základných a materských škôl

Oddych, vnútrosídliskové zóny, životné prostredie
• pravidelne sme čistili Chorvátske rameno, osadili 

sme okolo neho 30 lavičiek a 27 košov na odpad-
ky, v Sade Janka Kráľa sme obnovili 106 lavičiek, 

• na základe podnetov obyvateľov sme osadili 
v ďalších častiach Petržalky 70 nových lavičiek 
a obnovili 120 starých lavičiek a osadili takmer 
200 nových smetných košov

• štyri desiatky konaní o pokutách vedie miestny 
úrad voči tým vlastníkom nehnuteľností, ktorí sa 
nestarajú o svoje pozemky

• mestská časť poskytla trom bytovým domom 
fi nančný príspevok na uzavretie kontajnero-
vých stojísk 

Šport, kultúra, školstvo
• získali sme od mesta pozemok na výstavbu pla-

Spoločne sme zabezpečovali a urobili v roku 2012

várne (pri objekte LUDUS), na ktorú máme už 
vysúťaženú projektovú dokumentáciu

• prispeli sme na výstavbu tribúny pre futbalový 
štadión FC 1898, podporili sme výstavbu zimné-
ho štadióna a pripravili sme podmienky pre novú 
viacfunkčnú športovú halu

• oživili sa fi lmové predstavenia - Febiofest, festival 
slobody, Projekt 100 dostupných diel, pokračuje 
tradícia divadelných predstavení v sobotu a ne-
deľu – napr. Stražanovo bábkové divadlo, Ludus, 
Dubnajka, Piraňa

• obnovili sme projekt Protidrogové fórum 
• rozšírili sme kapacity v materských školách 

o 74 miest

Sociálne veci
• otvorili sme šieste denné centrum pre seniorov 

na Gercenovej ulici
• aj v tomto roku sme dokázali nájsť v rozpočte 

19 500,- € na vyplatenie vianočnej sociálne po-
moci pre 310 jednotlivcov a rodín zo sociálne 
slabšieho prostredia

Transparentná Petržalka
• podľa hodnotenia Transparency International 

sme v otvorenosti a transparentnosti najlepšou 
z bratislavských mestských častí a štvrtou na ce-
lom Slovensku a stále sa zlepšujeme

• v rokoch 2011 a 2012 sme elektronickými aukcia-
mi ušetrili viac ako 103 tisíc €

• spustili sme novú webstránku, aj zasadnutia za-
stupiteľstva je možno sledovať tak cez internet 
ako aj vysielanie TV Bratislava

• implementujeme systém hodnotenia kvality 
prostredníctvom modelu CAF

Potrebovali by sme osobitné číslo PN, ak by sme chceli obsiahnuť všetky 
činnosti, aktivity našej mestskej časti v tomto roku.  Preto prinášame aspoň 
zlomok z toho, čo sa uskutočnilo. 
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od 18. 3. do 4. 4. 2011

ponúkame

V I A N O C E

Pracovníci združenia pôso-
bia v bytovke už od roku 

2004. Prostredníctvom terén-
nej sociálnej práce sa snažia 
poskytnúť deťom šancu zmys-
luplne stráviť voľný čas. „Ako 
všetky deti, aj tie na Čapaje-
vovej sa na Vianoce tešia naj-
mä kvôli darčekom. Rozdiel 
je možno v tom, že sociálne 
slabé rodiny sa snažia všetko 
si vynahradiť aspoň v tento 
sviatok. Štedrý večer je u nich 
skutočne štedrý, čo sa jedla, ale 
aj darov týka. Chceli by sme v 
nich budovať postoj, že je to aj 
o nemateriálnych hodnotách,“ 

Vianoce v modrom dome

hovorí Iveta Kulifajová a spo-
mína ako jeden rok deťom na 
Vianoce navarili a vyslúžili si 
kritiku za to, že „gadžovská“ 
kapustnica je chudobná na in-
grediencie.

Spoločne s deťmi by chceli 
Modrý dom na sviatky ozdo-
biť. V pláne je aj pečenie, ktoré 
sa osvedčilo už pred rokom: 
„Klub sme prerobili na pekár-
sku dielňu a každá skupina 
detí mala stôl, kde si vyvaľ-
kali a vykrajovali cesto na 
medovníky. Keď boli upečené, 
veľmi sa z nich tešili. Navrhla 
som, aby sme ponúkli starších 

obyvateľov domu. Najprv sa 
im veľmi nechcelo. Vzala som 
teda medovníky a začala klo-
pať susedom na dvere. Deti 
sa postupne pridávali a bolo 
vidieť, že z toho majú radosť. 
Zároveň bolo zaujímavé sledo-
vať reakcie ľudí, ktorí otvárali 
s nedôverou, no keď zistili, o čo 
ide, potešili sa.“

Vianoce sú podľa pracov-
níčok združenia v Modrom 
dome najmä o komunite: „Uží-
vajú si ich deti aj dospelí. Už od 
decembra vystreľujú petardy, 
počúvajú rómsku hudbu a pri-
pravujú množstvo jedla. Tým, 
že sú byty malé, vychádzajú na 
chodby a do átria, kde sviatky 
prežívajú spoločne,“ približu-
je Karin Andrášiková. Okrem 
medovníkov budú s deťmi 
vyrábať aj drobné vianočné 
darčeky: „Nech sa neučia len 
prijímať, ale aj dávať.“   

Aj v roku 2013 bude Mládež 
ulice pokračovať v aktivitách. 
Medzi ústredné témy zaradi-
li zriadenie škôlky pre pred-
školákov, do ktorej by chceli 
zapojiť aj mladé mamičky  
z bytovky. Tým by radi posky-
tovali základné poradenstvo  

v oblasti starostlivosti a výcho-
vy dieťaťa. Mnohí z tých, kto-
rým sa venovali v začiatkoch, 
už podrástli, a tak v súčasnosti 
reagujú aj na potreby dospie-
vajúcich. Formou zážitkovej 
hry ich učia praktické zručnos-
ti, napríklad pri uplatnení sa na 
trhu práce. Neobchádzajú ani 
závažné témy, akými sú drogo-
vé závislosti a bezdomovectvo. 
Keďže adrese na Čapajevovej 3 
často predchádza vysťahova-

Za roky existencie zariade-
nie pomohlo stovkám ľudí 

zbaviť sa závislosti, zaradiť sa 
do spoločnosti, nájsť si prácu, 
zmieriť sa s blízkymi, dokázať 
fungovať bez návykových látok 
či pravidelných návštev herní.

Tomáš je tridsiatnik, ku kto-
rému by ste si bez zaváhania 
prisadli v autobuse. Šestnásť ro-
kov dozadu by ste si však držali 
odstup a zrejme by ste celú ces-
tu radšej prestáli. Dnes už tvr-
dým drogám neholduje, pod-
ľahol triatlonu a v Zrkadlovom 
háji vystúpil, aby oslovil štu-
dentov: „Abstinencia mi dáva 
silu chcieť, vydržať a stáť si za 
rozhodnutiami, šport mi dal 
obrovské odhodlanie bojovať až 
do konca. Dnes, keď mám prob-
lémy, viem sa k nim postaviť če-
lom a hľadať východisko.“ 

Okrem neho sa na pódiu vy-
striedali rodičia, ktorí ďakovali 
za vyliečenie syna, dievča, kto-

ny, lásky a života. Práve Viano-
ce sú obdobím, keď si máme od-
púšťať, hľadať novú cestu, ciele, 
budovať vnútorné šťastie a po-
hodu. Prajem vám, aby sa vám 
to podarilo rovnako ako tým, čo 
stáli na tomto pódiu po prvý raz 
v roku 1996,“ zaželal prítomným 
primár sanatória MUDr. Ivan 
Novotný (na snímke).

AT Sanatórium je jediné za-
riadenie na Slovensku s kom-

Zaželanie čistých 
Vianoc s čistými 
emóciami opakova-
ne zaznelo na pódiu 
Zrkadlového hája. 
AT Sanatórium tam 
už po 17 raz uspo-
riadalo podujatie pre 
súčasných aj býva-
lých klientov, ich 
rodiny, priateľov 
a študentov 
stredných škôl. 

 Občianske združenie Mládež ulice sa na sviatky radosti a pokoja 
pripravuje spolu s najmladšími obyvateľmi sociálnej ubytovne  
na Čapajevovej ulici. 

nie z predchádzajúceho byd-
liska pre dlžoby, aj takéto témy 
majú opodstatnenie. 

Aktivity združenia Mládež 
ulice sú možné aj vďaka pod-
pore Nadácie pre deti Slo-
venska, Úradu vlády SR pre 
prevenciu kriminality, Minis-
terstva školstva SR, Nadácie 
SPP a Bratislavského samo-
správneho kraja.

(ld)
foto MULICE

 

plexnou starostlivosťou o závis-
lých od psychoaktívnych látok, 
hracích automatov a iných 
nelátkových závislostí. Vyko-
náva a zabezpečuje režimovú 
ambulantnú aj hospitalizačnú 
odvykaciu starostlivosť. Jej po-
kračovaním je komplexná so-
cioterapeutická rehabilitácia. 
Zariadenie sídli na Osuského 
ulici 10 v Petržalke.

autor a foto (ld) 

Čisté  
Vianoce

ré je už mamou a uvažuje ako 
správne vychovať dieťa, aby sa 
vyhlo rovnakým chybám. Mat-
ka, ktorá sa postavila svojmu 
alkoholizmu a dnes bojuje za 
vyliečenie syna. 

Po príhovoroch program po- 
kračoval hudobnými, tanečný- 
mi či divadelnými vstupmi, kto-
ré sú už tradične v réžii súčas-
ných a bývalých klientov. „Je to 
sedemnásty ročník osláv rodi-



17. 12. 2012 • 15PETRŽALSKÉ NOVINY S Í D L I S K O
Zhodou okolností som sa 

pred niekoľkými dňami vrátil 
z Kodane, kde bicykel na pre-
pravu používa  denne, resp. 
pravidelne až 37 % obyvate-
ľov. Nebolo to tak vždy, ale 
tlakom obyvateľov na zmenu 
vízie mesta v sedemdesiatych 
rokoch a postupnými krokmi 
na podporu cyklodopravy sa 
Kodaň stala mestom s najväč-
ším podielom tohto spôsobu 
dopravy spomedzi všetkých 

batožiny, dokonca aj nákla-
du. S bicyklom sa môžete na 
väčšie vzdialenosti prepravo-
vať aj všetkými prostriedkami 
verejnej dopravy – vlakom, 
metrom, autobusom. Vytvo-
rením lepších podmienok na 
používanie bicykla sa do ulíc 
prilákali ďalší aktívni cyklisti, 
a to zase umožní ďalšiu pod-
poru a rozvoj tohto spôsobu 
prepravy, ale aj ďalší rozvoj 
verejnej dopravy.

Na to, aby cyklodoprava 
naozaj fungovala ako jeden zo 
spôsobov mestskej dopravy, 
musí byť do nej naozaj za-
členená. Nestačí iba vytvoriť 
alebo vyhradiť cestu pre cyk-
listov niekde na okraji v príro-
de – to je dobré na voľný čas a  

stať z ľubovoľného miesta na 
iné ľubovoľné miesto. Že by 
mohol byť bicykel naozaj do-
pravným prostriedkom ako 
alternatíva k preprave autom 
alebo autobusom. A pritom 
má na tento typ dopravy Petr-
žalka priam ideálne predpokla-
dy: rovinatý terén, dostatočne 
široké cesty, veľa verejného 
priestoru na väčšine pozem-
kov, ktoré sú vo vlastníctve 
mesta, viacero atraktívnych 
cieľov v prijateľnej vzdialenos-
ti a časovom dosahu. Skúšam 
si predstaviť situáciu, že by 
aspoň tí, ktorí nepracujú na 
druhom konci Bratislavy, ale 
povedzme v Auparku, Digital 
parku alebo hneď za Dunajom 
na ľavom brehu – v CBC na 
Karadžičovej alebo v Apolle 
na Mlynských nivách, mohli 
bez rizika jazdiť do práce na 
bicykli. Alebo, že by sme sa bi-
cyklom dostali bez problémov 
aj za nákupom do Danubie, 
Auparku, Eurove  či  River-
parku. Alebo večer na kávu do 
Starého Mesta. 

Na druhej strane pre uží-
vateľa auta je to takmer 

ideálna lokalita – autom sa 
v  Petržalke dá presúvať rýchlo 
a viac-menej bez dopravných 
zápch. Tie nás síce v špičke 
neminú pri prejazde mostmi, 
ale inak sú štvorprúdové petr-
žalské cesty na jazdenie nad-
mieru komfortné. Mnohí síce 
chronicky šomreme na nedo-
statok parkovacích miest, ale 
pri porovnaní s inými mest-
skými časťami na tom asi nie 
sme oveľa horšie. 

Čo je však nepopierateľne 
fascinujúcim petržalským fe-
noménom, je cyklistika, hoci 
len rekreačná. Zámerne neho-
vorím o cyklodoprave, lebo v 
prípade Petržalky ide takmer 
výlučne o športové alebo od-
dychové bicyklovanie pozdĺž 
dunajskej hrádze. Iste si každý 
vybaví obraz slnečného ví-
kendu, keď sa na hrádzi tlačia 
stovky cyklistov a korčuliarov 
a bufety popri nej praskajú vo 
švíkoch. Horšie to už je s tým, 
ako sa na hrádzu na bicykli 
dostať cez sídlisko. Každý, kto 
tam pravidelne  smeruje, má 
už asi nájdenú nejakú vlastnú 
trasu – čiastočne po cestách, 
po chodníkoch, čiastočne po 
vyznačených cyklotrasách 
(ktoré vznikli na niektorých 
úsekoch pôvodne peších 
chodníkov). 

Nie je to však tak, že by sa 
dalo Petržalkou na bicykli do-

priestor upraviť na pruh pre 
cyklistov v každom smere. 
Na vedľajších cestách už väč-
šinou všetok zvyšný priestor 
zaberajú novovytvorené par-
kovacie miesta, ale na týchto 
spomalených cestách by mali 
zase bicykle a autá vedieť spo-
luexistovať bez väčšieho ne-
bezpečenstva. 

Nie som expert na cyklo-
dopravu, len mám pocit, že 
jej podpora a zväčšenie jej 
podielu na celkovej doprave 
v meste môže mnohé veci 
zásadne zmeniť. Nielen, že sa  
zredukuje množstvo áut, kto-
ré sa denne ulicami pohybujú, 
ale zároveň sa mesto, ktoré 
umožní viac využívať bicy-
kel na každodennú prepravu, 

Zhodou okolností som sa 
pred niekoľkými dňami vrátil 
z Kodane, kde bicykel na pre-
pravu používa  denne, resp. 
pravidelne až 37 % obyvate-
ľov. Nebolo to tak vždy, ale 
tlakom obyvateľov na zmenu 
vízie mesta v sedemdesiatych 
rokoch a postupnými krokmi 
na podporu cyklodopravy sa 
Kodaň stala mestom s najväč-
ším podielom tohto spôsobu 

Petržalka – 
cyklomesto?

Petržalka asi nie je ideálne mesto pre peších. 
Priveľká plocha, rozľahlé priestory, nejasné 
štvrte, veľa ciest a málo ulíc. Na sídlisku 
sa, žiaľ, nenájde veľa príjemných zákutí, 
cez ktoré by človek s potešením prešiel 
pešo, alebo príťažlivých blízkych cieľov, 
ku ktorým je to len na skok. A do prí-
rody na okraji, alebo do centra mesta 
je to z väčšiny petržalských adries 
peši predsa len trochu ďaleko. 

európskych veľkomiest. Dnes 
sa v centre Kodane v dennej 
špičke dokonca pohybuje viac 
bicyklov ako áut. Na bicykli sa 
tam dostanete naozaj takmer 
všade, a to nielen v lete, ale po 
celý rok. Keď padne sneh, ako 
prvé sa odhŕňajú vždy cyk-
listické pruhy a trate. Bicykel 
využívajú mladí, starí, matky 
s deťmi, bankoví úradníci v 
oblekoch, používa sa na cestu 
do práce, na prevoz nákupu,  

rekreáciu. Ale aby som mohol 
bicykel používať naozaj každý 
deň na cesty za každoden-
nými aktivitami, musia byť 
cyklistické cesty vedené pa-
ralelne s ostatnou dopravou, 
teda rovnako ako bežné cesty. 
V prípade Petržalky by naprí-
klad stačilo aspoň na hlavných 
štvorprúdových cestách zúžiť 
šírku jestvujúcich autopruhov 
na minimum (veď to nie je 
diaľnica, ale mesto) a získaný 

bezpochyby stáva príjemnej-
ším, bezpečnejším, zdravším, 
ľudskejším. A Petržalka, žiaľ, 
nemá priveľa možností, ako 
sa príjemnejším miestom stať. 
Historické mesto s blokmi 
a ulicami z nej už nikdy nebu-
de. Ale má zopár kvalít, ktoré 
musíme oprášiť a rozvinúť.  
Potenciál „cyklomesta“ je ur-
čite jednou z nich.

Boris Hrbáň
foto archív redakcie



16 • 17. 12. 2012 I N Z E R C I A PETRŽALSKÉ NOVINY

Záruka kvality a vynikajúcich cien!

MIRAN

Bravčové stehno  ................................4,99 € 
Bravčové karé  ......................................5,19 € 
Bravčové plece  ...................................4,19 €
Bravčová šunka Miran  ......................4,99 € 
Zlatá šunka guľatá  .............................4,30 € 
Vinohradnícky nárez .........................3,30 €
Šunková saláma  .................................3,65 € 
Hydinová šunka  .................................4,30 € 
Morčacia šunka  ..................................6,66 € 
Luncheon meat  ..................................3,33 €
Tlačenka  ................................................3,65 €
Jaternice, krvavnice  ..........................2,95 €
Oškvarky  ...............................................3,30 €
Domáca klobása  ................................3,95 €
Sedliacka klobása  ..............................5,60 €
Vianočná klobása  ..............................4,19 €
Oravská slanina  ..................................4,99 €
Malokarpatská saláma  .....................6,25 €
Herkules  ................................................6,19 €

Košický uherák  ...................................6,75 €
Nitran 1 ks  ............................................3,30 €
Lovecká 1 ks  ........................................3,90 €
Pálivec 1 ks  ...........................................2,75 €
Bratislavská klobása 1 ks   ................1,95 €

ÚDENÉ MÄSÁ
Údené stehno  .....................................5,60 €
Údená krkovička bez kosti  .............4,99 €
Údená lahôdka  ...................................5,99 €
Údené bavorské koleno  ..................3,99 €
Údené lahôdkové rebro  ..................4,29 €

ÚDENÉ MÄSÁ SUROVÉ, 
ÚDENÉ TRADIČNÝM SPÔSOBOM
Údené gazdovské stehno  ...............5,60 €
Údená gazdovská krkovička  ..........5,30 €
Údené bravčové karé bez kosti  ....5,99 €
Údený gazdovský bok  .....................5,29 €

www.miran.sk

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

Prajeme vám krásne prežitie 
Vianočných sviatkov,  
veľa lásky, pokoja a pohody  
v kruhu svojich najbližších 
a úspešný rok 2013.
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S TA L O  S APETRŽALSKÉ NOVINY

Jeho lisztovské variácie na 
slávnu Schubertovu Ave 

Maria posunuli v ten podve-
čer atmosféru bližšie k Via-
nociam a umocnili sviatočný 
pocit z výnimočného koncer-
tu, na ktorom dostali talento-
vaní žiaci zo 6 bratislavských 
ZUŠ a Štátneho konzervató-
ria jedinečnú možnosť kon-
certovať spolu s umelcom 
svetového mena. Ten tak 
mohol odovzdať svoje prak-
tické skúsenosti tým, ktorí sa 

možno poberú v jeho šľapa-
jach, lebo im rovnako učarila 
hudobná múza. 

Klavírny virtuóz Richard 
Rikkon, ktorému už tlieskali 
na mnohých slávnych sveto-
vých scénach, sa v projekte 
Rodičovského združenia pri 
ZUŠ Daliborovo námestie 
v Petržalke aj vďaka podpore 
hlavného mesta a grantovej 
schémy Ars Bratislavensis mo-
hol predstaviť v netradičnej 
úlohe tútora a korepetítora. 

S takmer tromi desiatkami detí 
z bratislavských ZUŠ nacvičil 
program, v ktorom si mohli 
prísť na svoje milovníci klasi-
ky aj moderny. Pri mnohých 
výkonoch sa tisli do očí slzy, 
lebo deti do nich dávali celú 
svoju dušu – za včielku Máju 
by sa iste nehanbil ani majster 
Gott... Zarezonoval aj Radetz-
ky marš v netradičnom poda-
ní komorného súboru perkusií 
z petržalskej ZUŠ Daliborovo 
námestie. Najdôležitejšie však 
bolo, že mnohé z detí prvý raz 
zažili koncertnú atmosféru 
Zrkadlovej siene a kontakt so 
slávnym umelcom. Ten im dal 
cenné rady, ako ďalej cestou k 
hudbe, ktorá je preňho – ako 
sa sám vyznal – všetkým, lebo 
ňou sa môže dotknúť duše 
každého človeka... Všetci, kto-
rí známemu virtuózovi aj jeho 
mladým možno budúcim ko-
legom tlieskali, ten dotyk zaži-
li na vlastnej koži. A priblížili 
sa o krôčik k večnosti – lebo 
hudba je jednou z mála ciest 
k nej...

Ľudmila Farkašovská,
predsedníčka RZ pri ZUŠ Dali-

borovo nám., miestna a mestská 
poslankyňa, klub SMER-SD

Prišiel k nám Mikuláš, čert aj anjeli

V deň Mikuláša bolo v našej 
škole veselo. Začalo sa to 

už ráno, keď sme do školy pri-
chádzali v mikulášskych čiap-
kach. A nielen my, aj niektorí 
učitelia a vychovávatelia sa tešili 
na tento deň a boli oblečení v 
mikulášskych farbách a čiap-
kach. Najskôr sme sa síce báli, 
pretože niekto po chodbe veľmi 
klopal opätkami, potom strašne 
búchal na dvere, ale po otvo-
rení dverí sme sa prestali báť a 
tešili sme sa. A to preto, že do 
našich tried zavítali Mikuláš s 
anjelmi, ale aj čert. Anjeli boli 
super, pretože boli veselí. Pýtali 
sa nás, ako sa nám darí v škole 
a my sme im spievali pesničku 
alebo hovorili básničku. Čert 
chodil ku kamarátom, ktorí po-
vedali, že občas hnevajú a troš-
ku im dohovoril, aby sa zlepšili. 
Mikuláš nám prezradil, že nám 

priniesol sladkosti. Anjelom 
sme sľúbili, že budeme dobrí 
a že sa budeme učiť, aby sme 
boli múdri a šikovní. Tento 
rok sa podujali robiť obľúbené 
postavy naši deviataci. Zvládli 
to super!

Mikulášske šantenie pokra-
čovalo aj popoludní v škol-
skom klube, kde sme sa spo-
lu viacero oddelení zabávali, 
spievali a šantili. Bolo nám 
super a tešíme sa na ďalší rok 
a na návštevu našich obľúbe-
ných hostí.

Mgr. Gabriela Škodová,
ZŠ Turnianska 10

Vianočné pečivo 
našich starých 
mám 

Jeden decembrový deň sa 
v Základnej škole na Gess-
ayovej ulici niesol v medov-
níčkami prevoňanej predvia-
nočnej atmosfére. V školskej 
kuchynke sa stretli žiaci, pe-
dagógovia a seniori z Denné-
ho centra na Osuského 3, aby 
si pospomínali na časy na-
šich starých mám a spoloč-
ne napiekli drobné vianočné 
pečivo. 
Škoricou, vanilkou a medov-
níčkami voňali chodby celej 
školy. Aktivitou s názvom 
Vianočné pečivo našich 
starých mám sme v rámci 
projektu mestskej časti Bra-
tislava-Petržalka a Nadácie 
Orange Reťaz skúseností – 
Most generácií, venovanému 
aktívnemu starnutiu a solida-
rite generácií, otvorili v našej 
škole najkrajšie sviatky v roku. 
Milé tety seniorky ukázali žia-
kom, ako sa dá nielen napiecť, 
ale aj umelecky vyzdobiť vo-
ňavé vianočné pečivo. Bolo 
veľmi zaujímavé sledovať 
deti, ako sa učili od „svojich 
tiet“ umelecky zdobiť pečivo 
a hoci to naozaj nebolo ľahké, 
deti mladšie i staršie to zvlá-
dli na výbornú. Mali naozaj 
skvelé učiteľky a práca pod 
ich vedením ich veľmi bavila. 
V príjemnej predvianočnej 
atmosfére sa všetci tešili z 
vydarených malých umelec-
kých dielok a predovšetkým 
bolo cítiť spolupatričnosť 
a súdržnosť dvoch vekovo 
rôznych generácií – spojenie 
skúseností seniorov s nadše-
ním a nápaditosťou detí. Vďa-
ka patrí aj učiteľkám, ktoré sa 
podieľali na vydarenom prie-
behu skvelou organizáciou.

text a foto 
Mgr. Gabriela Mahútová

Jeho lisztovské variácie na 
slávnu Schubertovu Ave 

možno poberú v jeho šľapa-

Zrkadlovej siene a kontakt so 
slávnym umelcom. Ten im dal 
cenné rady, ako ďalej cestou k 
hudbe, ktorá je preňho – ako 
sa sám vyznal – všetkým, lebo 
ňou sa môže dotknúť duše 

Vianoce v novembriZažili ich tí, ktorých 
13. novembra 
prilákalo do 
Zrkadlovej siene 
Primaciálneho paláca 
umenie mladých 
bratislavských 
talentov pod zášti-
tou svetoznámeho 
slovenského kla-
viristu Richarda 
Rikkona. 

Vítanie novorodencov

Dievčatá z MŠ Holíčska 
30 navštevujú už nie-

koľko rokov tanečný krú-
žok pod vedením učiteľky 
Renatky Benkovej. Výsledky 
ich práce môžeme vidieť na 
spoločných akciách organi-
zovaných materskou školou. 
Dievčatá vždy rady predve-
dú, čo sa naučili. 

O to viac sa všetky po-
tešili, keď dostali pozvánku 
do CIK-CAK centra na vy-
stúpenie pre novorodencov. 
Ešte usilovnejšie trénovali 
a nevedeli sa dočkať, kedy 
nastane deň ,,D“. Stále sa 

vypytovali, ako to bude, aké 
veľké budú tie bábätká a či 
sa im to bude páčiť. Deň 
,,D“ nadišiel v sobotu popo-
ludní. Všetci sme sa zišli v 
CIK-CAK centre  a dievča-
tá sa prezliekli do ružových 
sukničiek a tričiek, odskú-
šali si vystúpenie a trpezlivo 
čakali... Začali prichádzať 
prví rodičia so svojimi ma-
lými ratolesťami a rodin-
nými príslušníkmi. Sála 
bola plná, atmosféra veľmi 
príjemná. Po úvodných slo-
vách naše dievčatá zarecito-
vali básničku a zatancovali 
tanček Prišla som na tento 
svet... Vystúpenie bolo nád-
herné. Dúfame, že tak ako 
sa páčilo nám,  potešilo aj 
novopečených rodičov. Ďa-
kujeme za pozvanie!

(za rodičov V. Sásová)
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Herečka a spisovateľka, 
novinárka a spisovateľka. 

Obe samotárske vo svojom 
uvažovaní, obe otvorené pri 
jeho odovzdávaní. 

Vo svojej najnovšej knižke 
oprášili už zabudnutú koreš-
pondenciu medzi literátmi a 
dali jej modernejšiu podobu. 

Ich listy majú formu úvah o sve-
te, v ktorom žijeme, sú kritické, 
ale korektné. Korešpondenciu 
doplnili formou vzájomného 
dialógu, ktorý pred rokmi za-
čali na stránkach Literárneho 
týždenníka. A stále sú úplne 
„in“ (teda v tom), ako povedal 
na tomto sviatku literárny kritik 

Alexander Halvoník a dodal: 
„Bez mučenia sa priznávam, 

že som už dávno nečítal niečo 
také autentické a integrované, 
ako je zvláštna kniha Milky 
Zimkovej a Gabriely Rothma- 
yerovej s ešte zvláštnejším ná-
zvom Dve v tom. Dve dámy, 
ktoré slovenská literatúra evi-
duje dobrých tridsať rokov, sa 
rozhodli spolu vytvoriť knihu, 
ktorá by sa líšila od ich dote-
rajšej tvorby, no súčasne by za-
hŕňala všetko, o čo sa doteraz 
v literatúre usilovali. Ak to bol 
naozaj zámer, myslím, že sa 
dokonale naplnil: obe autor-
ky – nielenže pravdepodobne 
priniesli na svet nový literárny 
žáner, ale v rámci tejto inovácie 
naplno povedali aj veci, o akých 
rozbujnená súčasná slovenská 
literatúra len vajatavo dumá.“

Vznikla tak knižka so slo-
venským názvom Dve v tom, 
ktorá má dva začiatky a žiad-
ny koniec, lebo z jednej strany 
je to Dialóg, ktorý vedie Milka 
Zimková s Gabrielou Rothma- 
yerovou, z druhej strany zase 
Gabriela Rothmayerová otvára 
Kontexty a v nich sa autorky 
vyjadrujú žánrovo voľne a pes-

Herečka  
a spisovateľka
sú v tom
Z blízkeho bratislavského Hlavného 
námestia v ten podvečer už voňalo 
varené víno a mastné lokše, 
Primaciálnym palácom sa však 
niesla vôňa ruží. Kytice niesli hostia 
na sviatok novej knihy. Milka 
Zimková a Gabriela Rothmayerová 
predstavili svoju novú tvorbu.

tro k témam, ktoré ich bytostne 
zaujímajú.

Sviatok novej knihy Milky 
Zimkovej a Gabriely Rothma- 
yerovej bol 27. novembra 2012 
v Zrkadlovej sieni Primaciálne-
ho paláca v Bratislave. Otvorila 
ho a hudobne sprevádzala pes-
ničkárka Eva Golovková, kvali-
fikovane moderovala rozhlaso-
vá redaktorka Zuzana Belková.

K početnému, treba pove-
dať, že osobnostne a kultúrne 
významnému obecenstvu, 
aké na povrchných „smotán-
kových“ párty určite nenájde-

te, sa ako prvý prihovoril pán 
Albert Marenčin. Do svojej 
najnovšej knihy Čo nevošlo do 
dejín (vydavateľstvo Marenčin 
PT) zaradil obe spisovateľky: 
Milku Zimkovú ako rodáčku, 
ktorú nemožno nespomenúť, 
a Gabrielu Rothmayerovú ako 
autorku obsažného rozhovoru 
s ním. Obe sú v jeho videní ori-
ginálne a ich najnovšie dielo v 
slovenskej literatúre jedinečné. 

Ďalším výpravcom knižky do 
života bol Anton Kret. Prísny a 
presný teatrológ, odborne spre-
vádzajúci cestu Milky Zimkovej 

V prvom rade zľava, Emil Polák, vydavateľ Alexander Piekov, 
teatrológ Anton Kret, literát a výtvarník Albert Marenčin, pani 
Dagmar Marenčinová, literárny kritik Alexander Halvoník.
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ako herečky celý jej profesionál-
ny život. Druhú autorku sleduje 
nielen ako novinárku, ale od jej 
prvotiny, za ktorú získala Kras-
kovu cenu aj ako prozaičku. 
Kým Alberta Marenčina a Mil-
ku Zimkovú spája ich rodisko 
Šariš, Antona Kreta a Gabrielu 
Rothmayerovú spája rodisko 
Spiš.

„Je radosť začítať sa do 
opusov oboch, je potešením 
nadchýnať sa obrazotvorbou 
filmárky Zimkovej či dokona-
lými literárnymi obrazmi a 
presvedčivými publicistickými 
závermi Rothmayerovej. Ozaj, 
pokiaľ ide o komponovanie ob-
razov oboch umelkýň, nuž na 
tomto mieste musím celkom v 
rozpore s vedeckými prístup-
mi k veciam konštatovať, že 
to, čo po tejto stránke priniesla 
na plátno Milka Zimková ako 
dokonale ľudsky nedokonalá 
a jednako taká vzorová vidie-
čanka Johana Ovšená, typ ženy 
ľudskej zmätenosti a nesplne-
ných túžob, takou istou silnou 
literárnou obrazovosťou sa 
vyznačujú publicistické rozprá-
vania, vlastne akési poviedká-
renie Gabriely Rothmayerovej. 
Ale tam sa to u nej nekončí. 
Rothmayerová s rozšafnosťou 
skúsenej komentátorky a glo-
sátorky svojrázne využíva svoju 
schopnosť zapamätať si veľké 
kombinácie, myšlienky a kon-
štatovania múdrych a zapojiť 
ich do svojej akoby veľmi jed-
noduchej šablóny konfrontácie 
rečičiek a faktov, vymyslenín a 
skutkov. Kompletizujúcou jed-
notkou jej kráčania súčasnosťou 
je Rothmayerovej prirodzený 
sociálny cit a potreba sociálnej 
spravodlivosti. Bez slova urážky 
kohokoľvek, bez úmyslu brániť 
neobrániteľné. Takmer cestou 
tej najvyššej, možno Božej spra-
vodlivosti. To, čo sa pri sústre-
denom čítaní aj starších prác 

Gabriely Rothmayerovej dalo 
iba vytušiť, tu to vychádza na 
povrch celkom otvorene: Kris-
tovo chápanie ľudských práv je 
veľmi blízke predstavám tých, 
ktorým na sociálnej rovnosti 
ľudí principiálne záleží.“ 

Literárny kontext a doterajšiu 
tvorbu oboch autoriek zhodno-
tila aj ich spisovateľská kolegy-
ňa a filozofka, profesorka Etela 
Farkašová:

„V histórii svetovej literatúry 
jestvuje nemálo prípadov na 
knihy rozhovorov či korešpon-
dencie medzi dvoma duchovne 
príbuznými osobnosťami, ktoré 
sa vyjadrujú nielen k aktuálnej 
a konkrétnej téme, ale naprí-
klad aj k všeobecnejším otáz-
kam metafyzického, estetického 
či etického charakteru. Priznám 
sa, že v našej literatúre nepo-
znám podobne koncipovanú 
knihu, akou je najnovšia kniha 
dvoch spomínaných autoriek, 
v ktorej sa žánre rozhovoru a 
listu prelínajú ešte aj s povied-
kovým, esejistickým či publi-
cistickým žánrom. Zaradenie 
takýchto textov pochádzajúcich 
z pera autoriek do prúdu spon-
tánneho rozprávania prispieva 
k viacrozmernosti publikácie, 
a nepochybne aj k prehĺbeným 
pohľadom na osobnosti oboch 
píšucich.“

Bol to zvláštny večer, nielen 
pre zaujímavé osobnosti, ale aj 
pre spôsob, akým knihu uvítali. 
Žiadne estrádne cirkusové čís-
la s polievaním či posýpaním 
knihy. Iba dobré slová na cestu 
k čitateľovi. Gitaristka Eva Go-
lovková svojím citlivým uchom 
počas vyše hodiny programu 
nezachytila jediný šum. Nevstá-
valo sa, neodchádzalo. Publi-
kum spontánne reagovalo ako 
v divadle. A návšteva divadla 
býva vždy taký malý sviatok...

Gaba Belanová
foto Peter Lajčák

Moderátorka Zuzana Belková spovedá Milku Zimkovú.

Vodné filtre Nerezové fľaše
www.kvalitavody.sk
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V prvom rade je potrebné si 
uvedomiť, že ste vlastníkmi 

bytov a spoluvlastníckeho po-
dielu na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach domu, 
na príslušenstve a na pozemku 
zastavanom domom, resp. na pri-
ľahlom pozemku a to so všetkými 
právami a povinnosťami vyplý-
vajúcimi z náležitých právnych 
predpisov. To, že Vodotika – MG, 
spol. s r.o., kumuluje funkcie in-
vestora, vyššieho dodávateľa, 

projektanta a dokonca aj predaj-
cu a správcu bytového domu, 
považuje zo svojho pohľadu za 
veľmi výhodné. Asi vie prečo. 

Vo vzťahu k predmetnému by-
tovému domu má však vlastníc-
ke právo len do takej miery, akou 
disponuje vlastníctvom k nepre-
daným bytom a/alebo k nebyto-
vým priestorom. Podotýkam, že 
za každý byt a nebytový priestor 
v dome má jeho majiteľ alebo 
spoluvlastníci jeden hlas pripa-

Správca nie je 
neobmedzený pán     

V roku 2010 sme sa stali 
vlastníkmi nového bytu 

na Bosákovej ulici. Spočiatku 
priateľské vzťahy so správ-
com, Vodotikou – MG, spol.  
s r.o., sa v priebehu niekoľkých 
mesiacov podstatne zmenili. 

  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

Dajako sme si v spoločnosti 
zvykli do kategórie neprispô-

sobivých mechanicky zaraďovať 

Rómov, pričom sa denne stretáva-
me s neprispôsobivými občanmi, 
pri ktorých si vybočenie z rámca 

akosi neuvedomujeme a ktorých 
správanie je často aj v rozpore  
s morálkou danej society. Konať v 

Sabotéri susedských vzťahov?

Pod jednou strechou
Rubrika o slastiach a strastiach susedských vzťahov

V poslednom čase prestávam pozývať známych na návštevu. Byt mám chvalabohu 
v poriadku, ale za dom, v ktorom bývam, sa občas musím hanbiť. Ukradnuté žiarov-
ky na poschodiach správca mení, ako sa mu zachce, kresby komentované vulgariz-
mami vo výťahu znechucujú slušných ľudí. Chcem sa však opýtať na iné. Pred ča-
som, je to asi rok, sa k nám prisťahovala rodina s dvoma deťmi, ktorá sa správa dosť 
čudne. Jej členovia sa s nikým nerozprávajú, pozdravia sa a idú po svojom. Vraj sú 
z nejakej sekty či čo. Nezúčastňujú sa na živote v našom paneláku, deti sa s našimi 
nehrajú. Keď niekto zo susedov osloví dotyčnú rodinu, dostane sa mu odpovede, že 
nič zlé nerobia a nechcú mať s nikým nič. Aj keď nie sú Rómovia, pripadajú nám ako 
neprispôsobiví, čo aj je pravda. Ako máme postupovať, aby sme túto rodinu zapojili 
do života v dome? Prosím, neuvádzajte moje údaje.

Susedia (zoznam.sk)

zhode s určitým stavom, prispôso-
biť sa tak, aby to vyhovovalo okol-
nostiam a požiadavkám väčšiny, 
je pre mnohých problematické 
alebo nejavia záujem o uniformi-
tu väčšinovej spoločnosti. Dodr-
žiavať elementárne pravidlá bez-
problémového spolunažívania 
nie je ľahké ani v malej komunite, 
čo však neznamená, že za každým 
odklonom od bežných zvyklostí 
je potrebné vidieť sabotéra sused-
ských vzťahov. Niekto je taký, iný 
zasa onaký, na každom by sa niečo 
našlo. Odborníci tvrdia, že existuje 
akási neurotickosť veľkomesta, čo 
charakterizujú ako špecifický ne-
záujem človeka o človeka, ktorý 
žije v jeho bezprostrednej blízkos-
ti. Je pravda, delia nás tenké ste-

P O R A D Ň A

dajúci na ich byt alebo nebyto-
vý priestor, môže však písomne,  
s úradne overeným podpisom, 
splnomocniť inú osobu, aby ho 
zastupovala. Splnomocnená oso- 
ba sa na začiatku schôdze pre-
ukazuje zástupcovi vlastníkov, 
nie správcovi domu. V prípade, 
ak sa nerozhoduje o zmluve 
o výkone správy, má zástupca 
vlastníkov zo zákona právomoc 
vyhlásiť písomné hlasovanie.  
V zmysle § 8a ods. 5 zákona 

č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priesto-
rov v platnom znení (ďalej len 
„zákon“) zástupca vlastníkov 
informuje vlastníkov v dome  
o činnosti správcu a o dôležitých 
otázkach prevádzky domu. Ako 
vidieť, zástupca vlastníkov nie 
je iba poštár, doručujúci odka-
zy medzi správcom a majiteľmi 
bytov. Aj z toho dôvodu medzi 
relevantné náležitosti zmluvy 
podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona 
patrí aj určenie osoby oprávne-
nej zastupovať vlastníkov bytov 
v dome. Činnosť správcu byto-
vého domu sa riadi zákonom  
a zmluvou o správe domu. Ako 
vyplýva z vašich riadkov, správca 
porušuje citované ustanovenie 
zákona a to tak, že napriek po-
vinnosti a opakovaným žiados-
tiam vlastníkov neurčil zástupcu 
vlastníkov. So žiadosťou o pre-
verenie činnosti správcu odpo-
rúčam obrátiť sa na Slovenskú 
obchodnú inšpekciu. Pred zasla-
ním podania týkajúce sa nedo-
držiavania povinností správcu, 
SOI vyžaduje písomné podklady, 
z ktorých je zrejmé, že vlastníci 
sa u správcu písomne dožado-
vali svojich práv v zmysle citova-
ného ustanovenia, a  to určenia 
zástupcu vlastníkov (nie domo-
vého dôverníka!) s prihliadnutím 
na § 8a zákona. 

Vlastník bytu a/alebo neby-
tového priestoru má právo na-
hliadať do dokladov týkajúcich 
sa správy domu alebo čerpania 

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

služby nie sú možné. 

fondu prevádzky, údržby a opráv 
bez akýchkoľvek výhrad zo stra-
ny správcu. Prirodzene týka sa to 
aj spomenutého rozúčtovania, 
ktoré podľa vašich slov schôdza 
odsúhlasila. Právoplatne schvá-
lené uznesenia schôdze vlast-
níkov, pokiaľ sú v súlade so zá-
konom, sú právne záväzné pre 
všetkých vlastníkov v dome, 
ako aj pre subjekty vykonávajú-
ce správu bytového domu. Ako 
prehlasovaní vlastníci/vlastník 
ste mali možnosť do 15 dní od 
oznámenia výsledku hlasovania 
obrátiť sa na súd, aby vo veci 
rozhodol. V prípade nespokoj-
nosti vlastníkov s činnosťou 
správcu, má štvrtina vlastníkov 
možnosť zvolať schôdzu vlastní-
kov, ak ju na ich žiadosť nezvolal 
správca do 15 dní od doručenia 
žiadosti. V prípade, ak by so spra-
vovaním domu, porušovaním 
zákona či zmluvy alebo riešením 
požiadaviek vlastníkov nebo-
la  spokojná väčšina vlastníkov, 
pristúpte k zmene správcov-
skej spoločnosti. Vlastníci bytov 
môžu vypovedať zmluvu o vý-
kone správy v zmysle § 14 ods. 2 
zákona nadpolovičnou väčšinou 
všetkých hlasov. Pre podozrenie 
na nesprávne rozúčtovanie tep-
la máte možnosť osloviť Krajský 
inšpektorát Štátnej energetickej 
inšpekcie v Bratislave. Kontrola 
správnosti rozúčtovania úhrad 
tepla na vykurovanie a tepla 
na prípravu teplej vody, nie je  
v kompetencii SOI.

Správca sa maximálne snaží 
obísť štatút zástupcu vlast-
níkov. Požiadavku som opä-
tovne predniesol na vlaňajšej 
schôdzi vlastníkov, keďže 
Vodotika mala určiť osobu 
oprávnenú zastupovať vlast-
níkov, ktorý je špecifikovaný 
aj v platnej Zmluve o výkone 
správy č.108 pre našu budo-
vu. Keďže zástupcu vlastní-
kov stále nemáme, navrhol 
som pripraviť voľbu niekoho 
z nás. Na schôdzi ma man-
žel správkyne pred ostat-
nými vlastníkmi strápňoval, 
do zápisu sa potom dostalo 
len to, že  pán M. sa hlásil za 
,,domového dôverníka“. Po-
dobný arogantný prístup je 
aj v iných prípadoch, ktoré 
sa azda budú tiež postup-
ne riešiť. Druhý problém je 
v nezdôvodnene vysokých 

účtoch za teplo. Na domovej 
schôdzi v septembri 2012 
som sa znova snažil vysvetliť 
vlastníkom nespravodlivosť 
nedávno odsúhlaseného po-
meru 20 % základná zložka 
a 80 % spotrebná zložka pri 
rozdeľovaní tepla. Argumen-
toval som, že aspoň tých  
„40 % spoločných strát“ by 
malo byť v základnej zložke. 
Ďalším argumentom bola výš-
ka týchto 40 % strát. S argu-
mentmi som neuspel, správ-
kyňa dala do zápisu len „nikto 
v diskusii nevystúpil“. Ako sa 
máme brániť? Záverom po-
dotýkam, že na predchádza-
júcich dvoch bydliskách sme 
so správcom nevybavovali 
žiadne reklamácie a ani ne-
bolo potrebné osobne riešiť 
žiadne podstatné problémy.     

Pani Č. (centrum.sk)

ny prenášajúce kročajový hluk aj 
televízne decibely, ale o susedovi 
za panelovou plentou toho veľa 
nevieme. Vyvstáva však otázka, či 
je lepšie susede na prízemí naze-
rať do hrnca a so susedom z de-
siateho pravidelne chodiť na pivo 
a panáka, alebo držať si od ďalších 
užívateľov domu mierny dištanc. 
Overenou pravdou zostáva, že 
vybočenie zo zaužívaných noriem 
správania sa zvyčajne stáva pod-
netom na rozhovory, ohováranie 
a odsudzovanie susedov, čo po-
tvrdzujú aj vaše riadky. Slovenské 
príslovie vraví, že kto druhého ctí, 
sám sebe chválu má. Overte si to. 
Mimochodom – žiarovky a výťa-
hové kresbičky riešte so správou 
vášho bytového domu.
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Stranu pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

K R I M I

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

 

Popis osoby: nedodaný    
Na menovaného vydal Okresný 
súd v Dunajskej Strede príkaz na 
zatknutie pre zločin ublíženia na 
zdraví a Okresný súd Bratislava 
IV vydal príkaz na zatknutie pre 
trestný čin sprenevery. 
  

Popis osoby: nedodaný.  
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava IV medzinárodný 
príkaz na zatknutie a európsky 
zatýkací rozkaz pre trestný čin 
zanedbania povinnej  výživy.

 
 

Popis osoby: je 175 cm vysoký, 
štíhlej postavy.   

Menovaný je nezvestný od  
februára 2011, keď ho  
naposledy videla matka v mieste 
prechodného bydliska  
v Bratislave.

Mŕtvi pri cestách 
V zátoke hlavného toku rieky 
Dunaj pri Ekonomickej uni-
verzite náhodný okoloidúci 
našiel osobu bez známok ži-
vota. Po vytiahnutí nebohého 
na breh a obhliadke, lekár na 
mieste nevedel určiť presnú 
príčinu smrti. Bola nariadená 
súdna pitva. Na Panónskej 
ceste v trávnatom poraste 
našiel iný náhodný okoloidúci 
bez známok života ženu (63) 
z Košíc. Aj v tomto prípade 
bola nariadená súdna pitva a 
začaté trestné stíhanie vo veci 
prečinu usmrtenia. 

Zlodej na kolesách 
Na Jiráskovej ulici sa Václa-
vovi S. (35) z Bratislavy za-
chcelo bicyklovať. Nebolo 
by na tom nič zlé, keby si 
nesadol na cudzí horský 
bicykel. Poškodený majiteľ 
krádež okamžite nahlásil, 
čo polícií pomohlo o krátky 
čas bicykel vypátrať aj s ne-
želaným cyklistom na Ges-
sayovej ulici. Keďže v pred-
chádzajúcich 24 mesiacoch 
bol za krádež právoplatne 
odsúdený, na bicykel si tak 
skoro asi nesadne..

Nepoučiteľný majiteľ
V podzemných garážach na 
Einsteinovej ulici bez zjav-
ného použitia násilia si na 
svoje prišiel nateraz neznámy 
páchateľ. Z batožinového 
priestoru motorového vozid- 
la si vybral červeno-béžovú 
tašku s notebookom, externý 
hard disk a dve firemné pe-
čiatky s rôznymi písomnosťa-
mi. Poškodená spoločnosť je 
chudobnejšia o 1 600 eur.

Marihuana  
na Bratskej
Na Bratskej ulici počas kon-
troly vydal polícií Tomáš R. 
(23) z Levíc, prechodne býva-
júci v Bratislave, jedno plas-
tové vrecúško s obsahom 
sušenej rastliny o ktorej sa 
vyjadril, že je to marihuana. 
Expertíza potvrdila, že ide o 
sušené konope (marihuana) 
s hmotnosťou 313 mg obsa-
hujúce viac ako 10 mg účin-
nej látky THC, čo sa považuje 
minimálne za jednu obvykle 
jednorazovú dávku drogy.    

Milan
Hanula 
(59) 
z Bratislavy

Vreckoví zlodeji dokážu 
znepríjemniť život ove- 

ľa viac, ako si vôbec dokáže-
me predstaviť. Človek sa ani 
nenazdá a v okamihu je chu-
dobnejší o svoju peňaženku, 
doklady alebo iné hodnotné 
veci. Krádež dokumentov 
síce nie je dierou do rodin-
ného rozpočtu, zato sa však 
dôkladne postará o problém, 
ktorý nemusel nastať. Vrec-
kári operujú samostatne, vo 
dvojici alebo pracujú v sku-
pinkách, pričom im neraz 
asistujú deti. Svoju korisť 
často sledujú dlhší čas,  re-
kognoskujú terén, v ktorom 
sa pohybuje, ako platí, čo má 
v peňaženke, kam si ju po 
zaplatení odkladá. Napriek 
uponáhľanosti je vhodné 
si všímať svoje okolie, či sa 
osoba alebo skupinka osôb 
opakovane nepohybuje v 
našej blízkosti. Podozrivá je 
aj prehnaná starostlivosť o 
našu osobu, odvádzanie po-
zornosti rôznymi otázkami 
či neprirodzené správanie sa 
jednotlivca alebo dohľadnej 
skupinky. Medzi cielené ob-
jekty vreckárov patria ženy s 

nákupnými taškami, osoby 
pod vplyvom alkoholu, ale 
aj hocikto iný, ktorého si 
vreckári z rôznych dôvodov 
vytypujú. Poškodení na to, 

že ich okradli, zvyčajne prídu 
až neskôr, často ani netušia, 
kedy a kde ich šikovný zlo-
dej okradol. Objasňovanie 
prípadov je zložité a okrad-
nutý vo väčšine prípadov sa 
so svojimi vecami už nikdy 
neuvidí. V roku 2011 polícia  
v Bratislavskom kraji zaevido-
vala 793 vreckových krádeží,  
z ktorých objasnila osem per-
cent. Za prvých desať mesia- 
cov tohto roka nahlásili  
v našom kraji 684 vreckových 
krádeží, pričom objasnenosť 
predstavuje jedenásť percent. 

Je veľa možností ako sa 
vyhnúť okradnutiu, najúčin-
nejšia je však opatrnosť. Ak 
nechcete mať pokazené svi-
atky, dajte si poradiť od iných  
a verte svojej predvídavosti.  

Sprievodným atribútom prichádzajúcich 
sviatkov pokoja, radosti a božieho požehna-
nia je paradoxne zhon v obchodoch, nervá-
ky na zastávkach, v dopravných prostried-
koch, zvýšený pohyb na trhoviskách či na 
vianočných trhoch. V každoročne reprí-
zovanej scenérií nechýbajú ani dlhoprstí 
kúzelníci, pre ktorých sú tieto dni vyvrcho-
lením celoročnej sezóny.  

Pred Vianocami buďte opatrní
Dlhoprstí sú v strehu      

Desatoro 

ako čo najrýchlejšie prísť o svoje peniaze
1) Majte pri sebe čo najviac peňazí. 
2) Keď ich už musíte pri sebe mať, nie aby ste si zmysle-

li rozdeliť ich do viac peňaženiek alebo iných obalov  
v taške či na odeve. 

3) Ak je to možné, snažte sa peňaženku nosiť tak, aby 
provokovala čo najväčší okruh zvedavcov.   

4) Počas nastupovania do hromadných dopravných 
prostriedkov buďte vždy v najväčšom návale. 

5) Pri nákupe nezabudnite pred okolostojacimi prezento-
vať svoju solventnosť tým, že sa budete prehrabávať 
vo zväzku svojich bankoviek. 

6) Noste kabelku prehodenú čo najviac vzadu a vždy 
otvorenú. Vhodné sú aj ľahko prístupné batohy.

7) Nezabudnite, že na nákupe musíte mať peňaženku v 
taške 

8) Pred ukladaním nákupu do kufra auta si osobné veci 
odložte na sedadlo, dvere nezatvárajte, auto nezamy-
kajte. 

9) Pri výbere tovaru si kabelku, peňaženku či tašku nechaj-
te položenú na pulte alebo na inom mieste voľne do-
stupnom. Ideálne sú nákupné vozíky v supermarketoch. 

10) Zásadne majte PIN kód v blízkosti platobnej karty. Naj-
lepšie, keď ho máte napísaný na karte.  

Ladislav 
Fajnor
(33)
z Bratislavy

Tibor  
Mezei
(45)
z Dunajskej 
Stredy

 Z policajného bloku

... od začiatku tohto roka do 
2. decembra 2012 vzniklo 
v Slovensku 13 978 požia-
rov, ktoré spôsobili priame 
materiálne škody predbež-
ne vyčíslené na 29 172 332 
eur? Pri požiaroch prišlo o 
život 38 osôb a 260 utrpelo 
zranenia. Oproti rovnakému 
obdobiu vlaňajška je počet 
požiarov vyšší o 924, pozití-
vom je zníženie počtu usmr-
tených o deväť osôb.  

 Viete, že...

Obľúbeným pracoviskom vreckových zlodejov  
sú vianočné trhy.                                                                          foto (jgr)
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Vianoce plné štedrosti, pohody a lásky, 
v Novom roku veľa šťastia, zdravia, 
osobných a pracovných úspechov praje
Generálna agentúra Mesiarik.

Vianočný darček od nás zabezpečí 
Vám aj Vašim blízkym istotu v budúcnosti. 

Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava 5
Prízemie vedľa Aperitiv baru
Tel.: 0905 410 802

všetkým obyvatelom Petržalky praje

Veselé Vianoce a š astný Nový rok

2013

Vyjadrujem veľké sklamanie 
z prijatia nového nariadenia 
vlády SR, ktorým sa ustano-
vujú podrobnosti rozpisu 
� nančných prostriedkov 
zo štátneho rozpočtu pre 
školy a školské zariadenia. 
Zriaďovateľ školy má napr. 
povinnosť poskytnúť škole 
� nančné prostriedky pridele-
né ministerstvom na osobné 
náklady (mzdy a odvody do 
poistných fondov) nie vo 
výške 90 %, ale 100 %. Týmto 
sa úplne eliminovala mož-
nosť pre zriaďovateľov, riešiť 
vážne disproporcie medzi 
jednotlivými školami v meste 
alebo obci. Nariadenie vôbec 
nerešpektuje viaceré váž-
ne kritériá, ako je napríklad 
štruktúra veku učiteľov. 

Pre Petržalku, ktorá má 
viac ako tretinu učiteľov 
s 32-ročnou praxou, to môže 
znamenať, že niektoré školy 
môžu mať problémy s vý-
platami pre učiteľov už v júli 
alebo auguste budúceho ka-
lendárneho roku. Som skla-
maný, že nové nariadenie, 
ktoré vstupuje do platnosti 
už od januára 2013, nepočíta 
aspoň s prechodným obdo-
bím, počas ktorého by mal 
zriaďovateľ možnosť realizo-
vať racionalizáciu škôl.

Vladimír Bajan,
starosta Petržalky

Starosta Bajan: 
Som sklamaný

Obľúbené
                       vzdelávacie           
                 centrum už aj 
       v Petržalke 
na Hálovej 16

Čaro Vianoc 
v Petržalke

Petržalské 
Vianočné trhy 
môžete navštíviť 

každý deň 
do 22. decembra 

v čase od 14. do 21. h. 
na verejnom 
priestranstve 

pri Chorvátskom 
ramene ohraničenom 

ulicami 
Tupolevova a Jiráskova. OBUV

Na nákup vás pozývajú 
aj novootvorené prevádzky

vám praje

a hypermarket

na Panónskej ceste v Petržalke

 a stastny novy rok 2013
Veselé Vianoce 

danubia inz 125x100.indd   1 13.12.2012   10:34
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Kto má najväčšiu zásluhu na 
tom, že hrávate basketbal?

 Keď som začala chodiť na 
základnú školu v Karlovej Vsi, 
najskôr som skúšala rôzne 
športy, napríklad tenis. Môj 
dedko, bývalý futbalový tréner 
dorastencov a juniorov Slova-
na ma však v roku 2004 prihlá-
sil na basketbal. BK Petržalka 
sme si vybrali preto, lebo sme 
počuli, že v tomto klube sú 
lepšie podmienky ako v Karlo-
vej Vsi a dobre tam pracujú s 
mládežou. Som veľmi rada, že 
som sa rozhodla pre basketbal 
a pre tento klub. 

Čo by ste chceli v basketbale 
dokázať?

 Som iba na začiatku nároč-
nej, ale verím, že aj úspešnej 
cesty. Keďže som začala cho-
diť do I. ročníka športového 
gymnázia, chcem zmaturovať 
a  budúcnosť spájam s BK Pe-
tržalka.  Samozrejme, túžim, 
aby zo mňa vyrástla kvalitná 
hráčka a keď to tak bude, po-
tom si môžem dať oveľa vyššie 
ciele.

Piešťany. Čo to pre vás zna-
mená, predpokladáme, že 
každý zápas je pre vás ob-
rovskou školou...

 Je to tak, pred každým 
majstrovským zápasom mám 
rešpekt, chcem sa čo najviac 
naučiť, na rozdiel od junior-
ských v tejto súťaži je každé 
stretnutie oveľa ťažšie. Extra-
liga je úplne o niečom inom, 
najväčší rozdiel je v basket-
balovej vyspelosti a celkovej 
rýchlosti. Veľmi si vážim, že 
už v takom mladom veku 
hrám najvyššiu slovenskú 
súťaž. 
V BK Petržalka máte ako 
rozohrávačka veľmi nároč-
nú úlohu, zvládate ju hlav-
ne po psychickej stránke?

 Naša výborná trénerka 
Beata Renertová na každú 
hráčku kladie vysoké nároky, 
nerobí medzi nami žiadne 
rozdiely. V každom zápase 
sa snažím podať čo najlepší 
výkon, azda najviac musím 
popracovať na streľbe. V 
družstve nie som jediná ro-
zohrávačka, na tomto poste 

Stíhate zladiť športové po-
vinnosti so školskými?

 Zatiaľ to zvládam, uvidím, 
ako to bude vo vyšších roční-
koch. Pravda, v podstate každý 
deň trénujeme, k tomu treba 
prirátať zápasy a cestovanie, 
je to dosť náročné, ale pri dob-
rom režime dňa môžem občas 
myslieť aj na nejaké kino alebo 
iné rozptýlenie.

Aký máte doteraz najväčší 
zážitok z basketbalu?

 Mám už za sebou s repre-
zentáciou Slovenska dve maj-
strovstvá Európy hráčok do 16 
rokov, hlavne na tie v tomto 
roku v Maďarsku, kde sme 
skončili na ôsmom mieste, 
spomínam v dobrom. Veľmi 
rada si pripomínam aj medzi-
národné turnaje v Belgicku či 
Paríži, z týchto krajín som si 
odniesla veľa krásnych zážit-
kov. 

V extralige sa stretávate aj 
s výbornými družstvami, 
ako sú Good Angles Košice, 
Ružomberok, Šamorín, či 

sa striedam so staršou Má-
riou Čápovou.    
V extralige je odohratých 
15. kôl a tabuľka sa výkon-
nostne rozdelila na dve po-
lovice, myslíte si, že zosta-
nete v tej druhej?

 Poteší nás, keď budeme 
na čele druhej polovice ta-
buľky desaťčlenného pelotó-
nu. Predsa len v tej prvej sú 
skúsené a kvalitné družstvá 
ako Good Angels Košice, Ru-
žomberok a ďalšie. Treba si 
uvedomiť, že my sme nováčik 
súťaže, najmladšie družstvo, 
stále sa iba učíme veľkému 
basketbalu.  Škoda, že nehrá-
vame majstrovské zápasy v 
Petržalke, ale aj v telocvični 
na Domkárskej v Prievoze 
zásluhou našich verných fa-
núšikov, rodičov, kamarátov 
cítime výhodu domáceho 
prostredia. Predsa len si proti 
každému viac trúfame.

Milan Valko
foto Miro Blusk

Každý zápas obrovskou školou
Basketbalistky BK Petržalka majú najmladší tím v extralige 
žien a medzi ich najperspektívnejšie hráčky patrí iba 16-ročná 
Kristína Matušková. S talentovanou strednou rozohrávačkou  
a mládežníckou reprezentantkou Slovenska sme sa  
porozprávali na niektoré témy.

,,V minulých týždňoch sme sa 
snažili dohnať to, čo sme po-
čas roka zameškali, venovali 
sme sa prácam okolo domu a 
začali sme so zimnou prípra-
vou. Dvakrát do týždňa hráme 
hokej, chodíme do posilňovne, 
beháme a za sebou už máme 
týždenný pobyt  v Spojených 
arabských emirátoch. Na jar 

podľa Pavla v zimných špor-
toch ako doma. ,,Máme radi 
zimnú prípravu, lebo sa venu-
jeme športom, ktoré nás ba-
via, beháme na bežkách, jaz-
díme na bicykli. Keď to človek 
trochu vie, tak je to zábava. 
Mnohí športovci nemajú radi 
bežky, ale ak športovec zís-
ka techniku, už to ide celkom 

tam znova vycestujeme a vyme-
níme ich za Austráliu, ktorá je 
predsa len ďaleko. Zaujímavé 
je, že v emirátoch sa jazdí na 
pitnej vode,“ hovorí Peter Hoch-
schorner.

Aj keď športovci, ktorí sa 
venujú letným športom, zim-
nú prípravu nemajú veľmi radi, 
bratia Hoschshornerovci sú 

dobre a má to aj šmrnc. Často 
chodíme do Rakúska, kde na-
chádzame kvalitné podmien-
ky na všestrannú prípravu, 
dráhy sú rovné ako diaľnice a 
keď je ešte k tomu jasné poča-
sie, tak je to niečo neskutočne 
krásne.“  

(mv)    
foto archiv PN

Hochschornerovci 
majú radi zimnú prípravu
Petržalské dvojčatá Pavol a Peter Hochschornerovci, ktorí sa stali 
víťazmi hlavných kategórií v ankete Slovenského zväzu kanoistiky 
na divokej vode (SZKDV) Kanoista roka 2012, na olympijských 
hrách v Londýne získali bronzové medaily a keďže s týmto kovom 

neboli spokojní, na novú vodnoslalomársku sezónu sa pripravujú ešte tvrdšie ako doteraz.

 
Uspel na  
majstrovstvách Európy 
policajtov 
Len nedávno sme písali o Petržal-
čanovi Štefanovi Vojčákovi, ktorý 
sa stal majstrom Slovenska v zá-
pasení vo voľnom štýle. Získal si 
dôveru svojich šéfov na Krajskom 
riaditeľstve Policajného zboru v 
Bratislave, a preto ho vybrali, aby 
reprezentoval na majstrovstvá  
Európy policajtov, ktoré sa konali 
v Prahe. Štefan dôveru vedenia 
policajného riaditeľstva neskla-
mal. Naopak, veľmi potešil. Aj my 
Petržalčania sme mu priali úspech 
a držali palce. Celkove skončil na 
ME v hmotnosti do 120 kg na 2. 
mieste. Pred ním skončil iba ru-
munský reprezentant Chintoan, 
účastník OH.

(upr)

Úspešné dievčatá 
Začiatkom decembra sa v Tren-
číne konala oblastná žiacka liga  
v zápasení vo voľnom štýle. Štar-
tovali družstvá: TJ Dukla Trenčín, 
ZO Trenčianska Turná, MZK Bá-
novce n/B, ZK Baník Prievidza, ZO 
AC Nitra, ZK Dunajplavba Bratisla-
va. Dievčatá s Petržalky, z krúžku 
zápasenia Centra voľného času 
štartujúce za ZK Dunajplavba Bra-
tislava,  pri účasti 129 pretekárov 
(chlapci a dievčatá) sa nestratili  
a úspešne nás reprezentovali. 
Dievčatá aj chlapci štartovali spo-
lu podľa hmotnostných kategórií. 
Výsledky: 
Prípravky:  
3. miesto (hmotnosť 33 kg) Rená-
ta Staňová zo ZŠ Turnianska
2. miesto (hmotnosť 48 kg) Mária 
Vojteková zo ZŠ Černyševského
4. miesto (hmotnosť 52 kg) Sára 
Zalubelová zo ZŠ Turnianska 
Mladší žiaci:
2. miesto (hmotnosť 33 kg) Perla 
Bergerová zo ZŠ Turnianska
Starší žiaci: 
1. miesto (hmotnosť 53 kg)  Kris-
tína Oroszová zo ŠG Ostredková

Dievčatá (okrem K. Oroszovej) 
štartovali po prvý raz, a to ešte na 
väčšej súťaži zaplatili svoju daň 
vo forme trémy. Samozrejme aj 
to, že štartovali zmiešane s chlap-
cami. Tréner Milan Macho vyslo-
vil spokojnosť s dosiahnutými 
výsledkami, ale aj so spôsobom, 
ako prezentovali svoju technickú 
vyspelosť, ale aj vôľové a bojové 
nasadenie v priebehu stretnutia.

                     (upr)
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Širokú bielu pásku s emblémom dm 
ženský beh, ktorú škôlkari hrdo dr-

žali v rukách, spoločne prestrihli pri-
mátor Bratislavy Milan Ftáčnik, starosta 
Petržalky Vladimír Bajan, prokuristka 
fi rmy dm drogerie market Jana Poláčko-
vá a riaditeľ spoločnosti Bee Cool Peter 
Pukalovič. 
,,Bratislavu sa snažíme rozvíjať ako 
bežecké mesto, teraz sa zdá, že projekt 
prináša aj vedľajšie efekty. Som presved-
čený, že je to vďaka ženám, lebo máme 
výťažok zo ženského behu,“ povedal 
M. Ftáčnik. Starostu V. Bajana sme sa 
opýtali, aký má význam toto ihrisko pre 
Petržalku? ,,Znamená veľa, skvalitni-

lo sa ihrisko a ešte dôležitejšie je to, že 
obsahuje prvky, ktoré nútia deti troška 
sa hýbať na čerstvom vzduchu. Možno 
je symbolické, že ihrisko je vedľa špor-
tovej haly na Prokofi evovej ulici a keď 
deti vyrastú, môžu ísť športovať vedľa. 
Verím, že podobný projekt sa objaví aj v 
iných mestských častiach Bratislavy.“ 

Na rozšírenie detského ihriska o špor-
tové komponenty išla suma 4 270 eur. 
Skladá sa z výťažku zo štartovného z dm 
ženského behu vo výške 3 570 eur, ktorú 
ďalší partner pretekov - minerálna voda 
JANA - doplnil o 300 eur a MČ Petržalka 
o 400 eur. „Nejde o jednorazovú akciu. 
Každý rok mienime vo vybranej mestskej 
časti vybudovať z prostriedkov získaných 
zo štartovného v dm ženský beh plus 
z príspevku našej spoločnosti športovú 
zónu,“ vysvetlila Jana Poláčková. Je nutné 
zdôrazniť, že dm šport zóna je dlhodobý 
projekt, v ktorom organizátori ženské-
ho behu mienia pokračovať aj v ďalších 
ročníkoch, čím chcú prispievať k rozvoju 
Bratislavy a podpore športovania detí.

 (mv), foto Ján Luky

Milan Stehlík 
sedemdesiatnikom 
Piateho decembra sa dožil 70 rokov 
rodák z Holíča Milan Stehlík, ktorý 
však viac ako polstoročie žije v  Pe-
tržalke. Od mladého veku aktívne 
športoval, hrával futbal a keď prišiel 
do Bratislavy študovať na strojársku 
priemyslovku, zakotvil na pravom 
brehu Dunaja a celú aktívnu kariéru 
strávil v niekdajších ZŤS Petržalka. 
Bolo to v rokoch 1957 a 1975. V ZŤS 
pracoval aj ako vedúci technológie.  
Skromný, ale skvelý človek je živým 
pamätníkom petržalského športu, 
svojimi postrehmi a dobrou pamä-
ťou bol neraz nápomocný pri zosta-
vovaní histórie starej Petržalky. Veľké 
jubileum oslávil s najbližšími priateľ-
mi, v priestoroch Strednej odbornej 
školy technickej na Vranovskej ulici 
s viacerými bývalými spoluhráčmi, 
Karolom Sedlárom, Eugenom Ka-
sanom, Lajom Bereckom, Jurajom 
Chromíkom a Štefanom Mrvom

(mv)   

Škôlkari z Materskej školy na Ševčenkovej ulici v Petržalke 
spolu s učiteľkami asistovali deň pred Mikulášom pri sláv-
nostnom otvorení zrevitalizovaného detského ihriska na 
Fedinovej ulici.

Deti z Petržalky dostali 
zrevitalizované ihrisko

Daruj hračku 
kamarátovi 
V roku 1995 sa prvý raz uskutočnila zbier-
ka Daruj hračku kamarátovi. Odvtedy 
každoročne malé aj veľké deti, často celé 
triedy prinášali do našej redakcie tisícky 
darčekov pre svojich rovesníkov zo so-
ciálne slabších rodín. Hračky, spoločenské 
hry, športové pomôcky, plyšové hračky,  
aktovky a peračníky, jedni darovali, aby 
dokázali, že aj napriek veku vedia, že Via-
noce sú o štedrosti,  druhí prijímali s ra-
dosťou a potešením.

V tomto roku sme sa do projektu pus-
tili spolu so Slovenskou katolíckou cha-
ritou, ktorá v Petržalke prevádzkuje Sklad 
solidarity. Na našu výzvu v 23. čísle PN už 
zareagovali desiatky ľudí. A tak sa sklad,  
podobne ako svojho času naša redakcia, 
pomaly zapĺňa splnenými snami. Spome-
dzi darčekov majú najväčšie zastúpenie 
plyšové hračky, ale nechýbajú ani lopty či 
školské potreby. Práve peračníky, písanky 
či aktovky sú pre rodiny v núdzi často veľ-
mi cennou pomocou. Aj v Petržalke za-
žívame paradoxy doby, kým jedno dieťa 
túži po novom tablete, iné v liste Ježiškovi 
prosí o korčule či obyčajné sánky. Klientmi 
Skladu solidarity sú často osamelé matky 
a viacčlenné rodiny. Možno sa práve vo 
vašej pivnici skrýva starší detský bicykel 
či kočík, pri ktorom by zažiarili oči deťom 
z petržalských rodín v núdzi. 

Do skladu môžete priniesť aj šastvo, 
funkčné elektrospotrebiče, riady aj knižky, 
jednoducho všetko to, čo už nepotrebu-
jete, ale v iných dománostiach to nájde 
svoje uplatnenie. Otvorený je v utorok, 
stredu, piatok a v sobotu od 10. do 15. 
h. Nájdete ho na Jasovskej 6 v zele-
nom paneláku s terasou v blízkosti DK 
Zrkadlový háj a potravín Lidl.
Kontakt: 02/622 500 09 alebo skladso-
lidarity@charita.sk  

autor a foto (ld)

Som z Petržalky, ale momen-
tálne žijem v zahraničí. Pra-
videlne čítam PN a tešia ma 
hlavne fotky čitateľov z celého 
sveta, ktorí tiež pochádzajú z 
Petržalky. A tak vám posielam 
aj ja svoju fotku z vianočných 
trhov z Nemecka, z Mníchova 
na Marienplatz, kde teraz 
bývam.

Norbert Vari 

zónu,“ vysvetlila Jana Poláčková. Je nutné zónu,“ vysvetlila Jana Poláčková. Je nutné zónu,“
zdôrazniť, že dm šport zóna je dlhodobý 
projekt, v ktorom organizátori ženské-
ho behu mienia pokračovať aj v ďalších 
ročníkoch, čím chcú prispievať k rozvoju 

Aj tu som Petržalčan


