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Chceme sa správať 
zodpovedne
Petržalka bude v tomto roku hos-
podáriť so sumou  27 308 938 eur, 
výdavky predpokladá vo výške 26 351 
382 eur. Čo to znamená konkrétne 
pre obyvateľov Petržalky, povedal pre 
PN starosta Vladimír Bajan.

Na Ulici Marie C. Sklodowskej vy-
rástla na ploche 6 300 m² krytá 

hala s ľadovou plochou. Okrem širokej 
verejnosti si na svoje prídu aj mladé 
hokejové talenty. Štadión spĺňa roz-
mery Medzinárodnej hokejovej fede-
rácie, je vybavený hokejovými šatňami 
a obslužnými priestormi pre verejnosť. 
Nájdeme tu brankársky trenažér, po-
žičovňu a servis korčúľ, športovú ka-
viareň s detským kútikom, športový 

obchod, fyzioterapiu a masáže či fi tnes 
centrum.

Štadión sa nachádza v areáli bý-
valej Základnej školy na Ulici M. C. 
Sklodowskej, kde pôsobí aj Venglošo-
va futbalová akadémia. Vznikol ako 
súkromný projekt investora Builder, 
s. r. o. Od magistrátu má spoločnosť 
prenajatý pozemok na 35 rokov. Pô-
vodne sa uvažovalo nad otvorením 
haly už koncom leta 2012, problémy 

so subdodávateľmi termín presunuli 
na február. 

Štadión bude ponúkať široký diapa-
zón aktivít pre malých i veľkých. Roz-
mery umožňujú štátne, medzištátne aj 
medzinárodné hokejové zápasy. 

Pokračovanie na 23. strane 

22. 1. 2013 • ročník 19 • číslo 1-2 www.petrzalskenoviny.sk

pre obyvateľov Petržalky, povedal pre 
PN starosta Vladimír Bajan.Aj tu som Petržalčan

Online diskusia so starostom 
bude 4. februára
Aj v tomto roku môžete komu-
nikovať so starostom Petržalky 
Vladimírom Bajanom prostredníc-
tvom internetu. Prvá tohtoročná 
online diskusia sa uskutoční 
v pondelok, 4. februára, v čase 
od 13. do 14. hodiny na 
www.petrzalka.sk v sekcii Online 
diskusie, ktorá sa nachádza 
v pravej hornej časti úvodnej 
webovej stránky mestskej časti. 
Novinkou v tomto roku je mož-
nosť otázky písať už od 12. h. 

Dvojtýždenník • Zadarmo

PETRŽALSKÉ NOVINY
Sneh zasypal celú Bratislavu

Najväčšie slovenské sídlisko sa dočkalo zimného 
štadióna. Slávnostne otvorenie spojené s bohatým 
programom bude 1. februára o 14.30 h.

Petržalka už má svoj „zimák“
Zápis detí do 1. ročníka 
základných škôl

foto PN
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Dobrovoľný, dôverný 
proces, pri ktorom ne-

utrálna osoba (mediátor) po-
máha rozhádaným stranám 
dospieť k vyriešeniu ich spo-
ru dohodou - aj takto by sme 
mohli v stručnosti charakte-
rizovať podstatu mediácie. 
Základným predpokladom 
jej úspechu je vôľa a ochota 
sporných strán, aktívne hľa-
dať spôsob riešenia a urov-
nania konfliktu.

Petržalská mediačná po-
radňa, ktorú zabezpečuje 
mestská časť, je jedinou me-
diačnou poradňou na území 
Bratislavy, ktorá poskytuje 
záujemcom konzultáciu bez-
platne. Gestorkou je Petržal-
čanka PhDr. Miroslava Kris-
tinová Wieckowska, ktorá 
priniesla užitočné rady už 
takmer 130 spoluobčanom.

„Vlani za mnou najčas-
tejšie prichádzali ľudia s ro-
dinnými problémami. Dnes 
sme sa venovali napríklad 
bezpodielovému vlastníctvu 
majetku manželov,“ povedala 
PhDr. Wieckowska po prvom 
tohtoročnom pracovnom dni 
v kancelárii na prízemí pe-
tržalského MÚ. „Sú životné 
situácie, keď odcudzené či 
znepriatelené strany nevedia 
nájsť spoločnú reč a potrebu-
jú prostredníka, akéhosi mie-
rotvorcu. V našej poradni ho 
nájdu, takže môžu vyskúšať 
lacnejšiu a často aj rýchlejšiu 
možnosť, ako sa mimosúdne 
dohodnúť.“

Vďaka návštevám porad-
ne sa vlani podarilo úspešne 
dotiahnuť spory v desiatke 
rôznych prípadov. Okrem su-
sedského spolunažívania išlo 

napríklad o prípady splatenia 
dlžoby veriteľovi, o rozde-
lenie majetku partnerov po 
rozvode a v 4 prípadoch išlo  
o mediačnú dohodu, ktorá 
bola následne schválená sú-
dom a ktorej obsahom bola 

dohoda o zverení detí do sta-
rostlivosti po rozvode, výška 
vyživovacej povinnosti voči 
maloletým deťom ako aj har-
monogram rodičov v rámci 
starostlivosti o ne.

Petržalská mediačná po-
radňa bude v tomto roku 
pracovať každý nepárny ka-
lendárny týždeň v stredu od 
13. do 17. h. Najbližšie bude 
Petržalčanom k dispozícii  
30. januára. V prípade po-
treby je možné konzultáciu 
dohodnúť telefonicky na čísle 
0905 475 691.         (red)

Ako vyriešiť spory a zbytočne neplatiť veľké peniaze za súdne 
trovy? Na pomoc aj v tomto roku prichádza bezplatná mediač-
ná poradňa, ktorá Petržalčanom viac ako štyri roky poskytuje 
konzultácie a bližšie informácie o celom mediačnom procese. 

Všetko nemusí končiť na súde

 Kam s vianočným 
stromčekom? 
Spoločnosť OLO, a. s., za-
bezpečuje bezplatný zber 
vianočných stromčekov 
až do konca februára. V 
záujme zodpovedného 
prístupu k životnému pro-
strediu je dôležité stromček 
dôkladne zbaviť zvyškov 
vianočných ozdôb. Umož-
níme tak ich ďalšie ekolo-
gické využitie. Stromčeky 
sú klasi�kované ako biolo-
gicky rozložiteľný odpad a 
odzdobené stromčeky spo-
ločnosť spracuje na drvičke, 
aby sa dali ďalej ekologicky 
využiť na kompostovanie. 
Neodzdobené stromčeky 
končia v spaľovni.
Stromčeky umiestnite ku-
kontajnerom alebo kontaj-
nerovom stojisku. Obyvate-
lia rodinných domov môžu 
priviesť stromčeky do 
zberného dvora na Starej 
Ivanskej ceste 2, alebo ku 
stojisku kontajnerov k by- 
tovému domu.            

 (red)

V zime potrebujú  
našu pomoc  
Aj v zime  organizuje mest- 
ská časť Petržalka zbierku 
šatstva a trvanlivých potra-
vín pre ľudí bez prístrešia. 
Popri zamestnancoch MÚ sa 
do nej môžu zapojiť aj ostat-
ní občania. Stačí, ak prinesú 
veci na petržalský miestny 
úrad na Kutlíkovej ul. č. 17 (do 
budovy Technopolu) na pia-
te poschodie, na oddelenie 
sociálnych vecí (č. dverí 501)  
v stránkových dňoch – v pon-
delok, stredu a piatok – do  
25. januára. 

Ľudia bez domova potrebujú 
najmä čaje, cukor, kávu, trvan-
livé pečivo,  instantné polievky, 
polievkové lyžice, deky, spacáky, 
paplóny, spodnú bielizeň, po-
nožky, zimné bundy. „Privítame 
od občanov aj  staršie autolekár-
ničky,“ povedala Alena Halčáko-
vá, vedúca oddelenia sociálnych 
vecí MÚ a dodala, že vyzbiera-
né veci mestská časť odovzdá 
občianskemu združeniu Vagus,  
s ktorým úzko spolupracuje  pri 
pomoci ľuďom bez domova. 

Petržalská samospráva sa venu-
je problematike ľudí bez prístre-
šia pravidelne počas celého 
roka. Myslela na nich napríklad 
aj počas vianočného obdobia, 
keď ich na Štedrý deň pozvala 
na teplú kapustnicu, čaj a kolá-
če. Petržalskí sociálni pracovníci 
prichádzajú za bezdomovcami 
najintenzívnejšie práve v zime, 
pretože tá je pre ľudí na ulici na 
prežitie najnáročnejšia. „Zisťu-
jeme, v akej sú aktuálnej zdra-
votnej kondícii, informujeme ich  
o možnosti nocľahu, zabezpeče-
nia hygieny či teplej stravy,“ po-
vedala A. Halčáková a potvrdila, 
že ani teploty pod bodom mra-
zu mnohých ľudí bez prístrešia 
neodrádzajú od bivakovania  
v lužných lesoch, pri cestách, 
pod terasou, mostom či v ne- 
obývaných objektoch. 

(mgl) Nové triedy pre škôlkarov v Petržalke  
Začiatkom januára otvori-

la mestská časť Petržalka 
dve nové triedy pre škôlkarov. 
Vytvorila ich v Základnej ško-
le na Holíčskej ulici. Vďaka 
tomu, že do nich presťahovala 
predškolákov z materskej ško-
ly na tej istej ulici, na uvoľnené 
miesta v MŠ Holíčska mohla 
prijať nových 46 detí, ktoré  

k začiatku januára 2013 dovŕ-
šili tri roky veku. 

„Tieto deti sme už mali v evi- 
dencii žiadostí rodičov o pri- 
jatie ich ratolestí do mater- 
ských škôl, ale nespĺňali veko-
vé kritérium,“ povedala Vero-
nika Redechová, vedúca odde-
lenia školstva, kultúry a športu 
Miestneho úradu Petržalka. 

„Celkovo sme v tomto škol-
skom roku prijali do ma-
terských škôl v našej zria- 
ďovateľskej pôsobnosti o 116 
detí viac ako vlani. Už v sep-
tembri sme totiž rôznymi 
opatreniami zvýšili kapacity  
o 70 miest,“ doplnila V. Rede-
chová.

(upr)

 
 Richard prvý 

Prvým tohtoročným bábätkom na-
jľudnatejšej mestskej časti hlav-
ného mesta a jedným z prvých 
občanov SR v roku osláv 20-ročnej existencie 
samostatnej republiky je malý Richard, ktorý sa na-
rodil v Nemocnici svätého Cyrila a Metoda na Antolskej 
ulici. Po narodení malý Petržalčan vážil 2 900 gramov, meral 
49 centimetrov. „Želám mu do života veľa zdravia, šťastia, 
lásky a hrdinských úspechov,“ povedal starosta Petržalky 
Vladimír Bajan, ktorý chce nového obyvateľa a šťastnú ma-
mičku navštíviť v najbližších dňoch. Či budúcemu hrdinovi 
prinesie ako dar aj jánošíkovský opasok, ktorý mu dodá silu  
a odvahu, zatiaľ starosta neprezradil.                                   (mgl) 
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Preto daj „like“ petržalskému 
profi lu a ukáž, že vieš byť Pe-
tržalčan, pomôžeš tým plniť 
posolstvo Petržalky. Aktív-
nym zapojením môžeš získať 
zaujímavé a atraktívne ceny. 
Prvé si už odniesli - tri dámy 
– Mária Jamborová, Blažena 
Orošová a Viola Choreňová, 
vyžrebované výherkyne an-
kety Petržalských vianočných 
trhov, si z rúk starostu prevza-
li pekné darčeky. 

Aktuálne petržalský profi l 
Viem byť Petržalčan ponúka 
možnosť hlasovať o logu Petr-
žalskej superškoly, ktorá je ur-
čená žiakom druhého stupňa 
základných škôl. Aj tu bude pe-
tržalská samospráva žrebovať 
zo všetkých hlasujúcich a od-
meňovať ich aktívny prístup. 
„Záujem mládeže o dianie 

Viem byť Petržalčan ponú-
ka informácie o podujatiach, 
pozvánky na udalosti, foto-
grafi e z akcií, ale je to tiež 
priestor na vyjadrenie ná-
zorov Petržalčanov, ich po-
trieb či skúseností. Pre sa-
mosprávu je dôležitá táto 
interaktivita, sú to cenné in-
formácie na ďalšie využitie. 
V repertoári petržalského 
profi lu sú aj rôzne súťaže či 
ankety, do ktorých sa môžu 
zapojiť všetci ľudia registro-
vaní na sociálnej sieti face-
book. Posolstvom profi lu 
Viem byť Petržalčan je po-
môcť Petržalke byť Príjem-
ným, Energickým, Trendo-
vým, Rozvíjajúcim, Živým, 
Aktívnym, Lichotivým, Krás-
nym či Atraktívnym domo-
vom všetkých Petržalčanov. 

v samospráve nie je veľ-
ký. Naopak, internetizácia 
v bratislavskom regióne stále 
stúpa a sociálne siete dnes 
využíva polovica Slovákov. 
V tom vidíme veľkú mož-
nosť ako ľudí informovať 
o dianí v Petržalke o tom, 
kde je nové ihrisko pre deti, 
nové denné centrum pre 
seniorov, kde a kedy bude 
kultúrna akcia či výstava 
v miestnej knižnici, čo sa deje 
v petržalských bunkroch, 
a pod.,“ vysvetľuje rozhodnu-
tie Petržalky prezentovať sa 
na facebooku starosta Vladi-
mír Bajan. Jeho slová potvr-
dzujú aj štatistiky, ktoré ho-
voria, že 90 % ľudí vo veku od 
14 do 24 rokov využíva sociál-
ne siete aj na vyhľadávanie 
nových informácií.

Viem byť Petržalčan – 
ofi ciálny profi l Petržalky na facebooku: 
Mestská časť sa na facebooku prezentuje pod názvom 
Viem byť Petržalčan, (www.facebook.com/viembytpetr-
zalcan). Presnú adresu si však pamätať nemusíte. Petržalka 
odkaz na svoj profi l zverejňuje aj na svojej, dnes už vyno-
venej, web-stránke petrzalka.sk, a tak sa ľahko a jednoducho 
dostanete do kultúrno-spoločenského diania mestskej časti. 

Bodka za prvými 
Petržalskými 
vianočnými trhmi
Starosta Vladimír Bajan privítal 
na pôde miestneho úradu víťaz-
ky ankety, ktorú mestská časť 
organizovala počas prvých Petr-
žalských vianočných trhov. Víťaz-
kami, ktorým starosta odovzdal 
spomienkové darčeky, sa stali Pe-
tržalčanky Viola Choreňová, Mária 
Jamborová a Blažena Orošová. 
 Skúsenosti z prvých trhov si 
vymenili aj na spoločnom stret-
nutí. Pani Blažena by privítala, 
keby pódium vianočných trhov 
patrilo aj mladým hudobným 
kapelám. Pozitívne hodnotila veľ-
ký stan, v ktorom návštevníci 
našli útočisko počas nepriazni-
vého počasia. Pani Viola sa pri-
hovára za viac stánkov s vianoč-
ným sortimentom a zákaz voľné-
ho pohybu psov a pani Mária by 
uvítala veľkú vatru a navrhla orga-
nizovať aj veľkonočné trhy. 
„Keďže sa chceme zlepšovať, spät-
ná väzba je pre nás veľmi dôleži-
tá. Cením si záujem obyvateľov o 
anketu a verím, že aj pri iných prí-
ležitostiach sa Petržalčania aktív-
ne zapoja do tematických ankiet, 
ktoré budeme zverejňovať naprí-
klad aj na našej webovej stránke,“ 
povedal starosta Vladimír Bajan. 
Respondenti v ankete vyjadrili 
záujem, aby sa z petržalských 
vianočných trhov stala tradícia, 
čím potvrdili zámer mestskej 
časti aj takouto formou utužovať 
a spájať petržalskú komunitu. 
Z ankety tiež vyplynulo, že oby-
vatelia chcú, aby trhy boli otvo-
rené už v predpoludňajšom čase, 
navrhujú viac predajných stán-
kov, kultúrny program aj počas 
pracovného týždňa a cez víkend 
aj predpoludním. Pri organizo-
vaní prvých vianočných trhov 
mestská časť nemala „veľké oči“ 
a pripravila ich komornejšie aj z 
toho dôvodu, že sa v blízkosti na-
chádzajú bytové domy. Reakcie 
respondentov v ankete sa priklá-
ňajú viac k väčším a dynamickej-
ším trhom. 
„Nechceme robiť z vianočných tr-
hov druhé Dni Petržalky a bude-
me sa snažiť predsa len ich držať 
v komornejšom a sviatočnom du-
chu, ale zohľadníme aj požiadav-
ky Petržalčanov. Chceme doladiť 
detaily a zabezpečiť napríklad aj 
lepšie osvetlenie námestia,“ kon-
štatoval starosta Bajan. 

 Súťaž

Daj LIKE Pro� lu 
VIEM BYŤ PETRŽALČAN
www.facebook.com/viembytpetrzalcan

Nájdi obrázok 
LOGO
PETRŽALSKEJ SUPERŠKOLY
do komentára NAPÍŠ, 
ktorý návrh sa Ti najviac páči.

žrebovať budeme 

zo VŠETKÝCH hlasujúcich

výherca dostane 

ZAUJÍMAVÉ 
A ATRAKTÍVNE CENY

O výsledkoch 
budeme informovať na 
VIEM BYŤ PETRŽALČAN

Hlasuj na 
www.facebook.com/
viembytpetrzalcan

viac informácií na 
www.petrzalka.sk/skolstvo/
petrzalska-super-skola

Zapoj sa do súťaže
LOGO
PETRŽALSKEJ 
SUPERŠKOLY

v samospráve nie je veľ-
ký. Naopak, internetizácia 
v bratislavskom regióne stále 

Súťaž

Zapoj sa do súťaže

VIEM BYŤ PETRŽALČAN

1Návrh číslo

2Návrh číslo

3Návrh číslo

školách, tie sú určené pre ôs-
makov a deviatakov. 

 Petržalská superškola za-
čala v októbri prednáškou o 
zemetrasení, ktorú si od sve-
tovo uznávaného seizmológa 
Prof. RNDr. Petra Mocza, 
DrSc. vypočuli práve piataci. 
Keďže sa žiaci jednotlivých 
ročníkov pravidelne strieda-
jú, piataci už absolvovali aj 
svoju druhú prednášku o ví-
rusoch. O ich nástrahách ich 
oboznámil Prof. MUDr. Fe-
dor Čiampor, DrSc. Šiestaci 
sa zúčastnili na novembrovej 
prednáške o matematike, jej 
čaro im poodhalil vedec roka 
2006, profesor Anatolij 
Dvurečenskij. Práve šiestaci 
sa môžu tešiť na ďalšiu pri-

Zaujímavosťou a výnimoč-
nosťou celého projektu je, 
že je určený všetkým žia-
kom spomínaných základ-
ných škôl bez rozdielu a že 
súčasťou prednášok sú in-
formácie o Petržalke, teda 
mieste, kde deti vyrastajú, 
chodia do školy a žijú. 

Petržalská superškola má 
za sebou štyri veľké pred-
nášky z deviatich. Tie sa 
konajú každý mesiac v DK 
Zrkadlový háj a vždy sa na 
nich zúčastňujú všetci žia-
ci jedného ročníka (piataci, 
šiestaci, siedmaci). Okrem 
veľkých prednášok petržal-
ská samospráva pripravuje aj 
tzv. malé prednášky, ktoré sa 
konajú priamo v jednotlivých 

pravovanú prednášku už vo 
februári. S veľkým úspechom 
prebehla aj tretia prednáška 
o chémii, ktorú si v decembri 
tesne pred sviatkami vypo-
čuli siedmaci. Prednášajúci 
Prof. Miroslav Boča sied-
makov zaujal napriek tomu, 
že debatovali o predmete, 
ktorý u žiakov nie je veľmi 
obľúbený. Jeho rozprávanie o 
tom, že aj pečenie bábovky je 
chémia, ich zaujalo natoľko, 
že si ju doma aj sami upiek-
li a neskôr v škole spoločne 
zjedli. Riaditeľ Základnej 
školy Pankúchova Štefan Rác 
to okomentoval úsmevnými 
slovami, že „žiaci svojmu 
spolužiakovi zjedli domácu 
úlohu“.                               (km)

Petržalská superškola
Petržalská superškola je spoločný pilotný projekt mestskej časti 
Petržalka, Kultúrnych zariadení Petržalka a Slovenskej akadé-
mie vied. Jeho hlavným cieľom je priblížiť všetkým žiakom dru-
hého stupňa základných škôl, ktoré zriaďuje petržalská samo-
správa, tie najnovšie poznatky z rôznych vedeckých oblastí. 
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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

 ELEKTRIKÁR – opravy, 
montáž doplnkov, vŕtanie.  
Tel.: 0903 103 969 

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

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

 GLAZÚROVANIE VANÍ   
Tel.: 0905 983 602

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

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

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

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

Úspešný a šťastný nový rok
prajeme všetkým našim klientom, ktorí nám prejavili dôveru

a navštívili naše zdravotné centrum.  
Chceme všetkých ubezpečiť, že aj v tomto roku budeme 

v nezmenenej cene naďalej poskytovať neinvazívne vyšetrenie 
prístrojom Diacom, ktorým sa dajú zistiť parazity a nežiaduce  
mikroorganizmy v tele. Rovnako budeme poskytovať hĺbkovú  

detoxikáciu a regeneráciu kvalitnými prírodnými preparátmi, ktoré 
bez vedľajších účinkov pomáhajú riešiť zdravotné problémy.

 

Komhelp - centrum prírodnej medicíny.
 Kontakt: 0910 939 512
www.komhelp.meu.zoznam.sk

•  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: 

Milí Petržalčania, 
nový rok sme sa rozhodli poňať 
poradňu v novom „šate“. Radi 
by sme venovali pozornosť dá-
mam za volantom. A od koho 
iného ako od ženy by mohli byť 
nasledujúce rady? 
V tomto počasí je aktuálnou té-
mou technika jazdy a čo je pri 
jazde v zime dôležité. Základná 
rada – s plynom a spojkou je po-
trebné narábať jemne a dávko-
vať ich správne – a na to sme my 
ženy za volantom ako stvorené. 
Preto pár ženských rád pre vás, 
milé dámy:
Rozjazd - už pri rozjazde a hlav-
ne, ak sa vám kolesá začínajú 
trochu pretáčať, je lepšie radšej 
trochu ubrať plyn, ako pridávať. 
Hlavné je udržať auto v pohybe. 
Treba myslieť na to, že ak auto 
zastaví a kolesá sa prešmykujú 
ďalej, pod kolesami si vytvoríte 
ľad, z ktorého sa už len tak ľahko 
nepohnete. Takže prvé pravid- 

IMPA – zo života na cestách

lo pre vás, milé dámy: udržať 
auto v pohybe za každú cenu 
a rýchlo radiť do dvojky. Vtedy 
je už spravidla jasné, že rozjazd 
bol úspešný a za obdivných po-
hľadov okolostojacich skeptikov 
�číte ďalej : )
Pred zákrutou - ak máte pod 
kolesami ľad, šliapnutie na brz-
du vašu rýchlosť nezmení – iba 
dostanete šmyk a s najväčšou 
pravdepodobnosťou stratí-
te nad autom kontrolu, čo sa 
môže skončiť všelijako. Najlep-
šie je jemne pribrzdiť a zároveň 
podradiť, pustiť spojku aj plyn 
a auto si spomaľuje samo - tzv. 
brzdenie motorom. Samozrej-
me, najlepšie je podraďovať 
vždy o jeden stupeň. Ak plynulo 
ovládate túto techniku, nič vás 
nemôže prekvapiť. V žiadnom 
prípade však nezaraďujte prvý 
stupeň, ten sa naozaj používa 
iba pri rozjazde. 
V zákrute – viete, ako to robia 

ozajstní „profíci“? Jemne na-
smerujú auto tam, kam je po-
trebné a asi v tretine zákruty 
začínajú naozaj jemne, ale pro-
gresívne pridávať. Hlavne pri 
autách s predným náhonom 
krásne cítiť, ako sa auto v zákru-
te pekne usadí a predné kolesá 
ho neomylne vedú zvoleným 
smerom. V prudkej zákrute sa 
snažíme neradiť, v tiahlych zá-
krutách radíme naozaj s veľkým 
citom.   
Zhrnutie: hlavne v zime je 
dôležité, aby ste mali auto 
spracované už pri vjazde do 
zákruty – brzdiť pred ňou, nie 
v zákrute a mať tam správny 
prevodový stupeň. Zákrutu už 
prechádzajte s nohou na plyne, 
samozrejme, pedále ovládajte 
citlivo, kolesá budú lepšie držať 
stopu a nedostanú sa do šmy-
ku. A tomu sa budeme venovať 
nabudúce...
V mene celého tímu IMPA všet-
kým želáme úspešný celý rok 
2013 a aby bol pre vás plný iba 
príjemných zážitkov nielen na 
cestách.
Vždy vo vašej blízkosti. IMPA 
- autorizovaný predaj a servis 
vozidiel Škoda, autorizovaný 
servis vozidiel VW a Audi, Pa-
nónska cesta 23, Petržalka.

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

www.impa.sk   

 telefón: 

0948140240

ROČNÉ VEDENIE 

ÚČTOVNÍCTVA 

SO  ZĽAVOU AŽ

20 %

 ♥ Zosobášili sa
Matričný úrad  

Bratislava – Petržalka 
19. januára 2013

František Jilek 
 Natália Šírová

Jozef Eremiáš 
Monika Sopúchová

Vítam návrat k pôvodnému stavu normatívne-
ho financovania základného školstva, ktoré opäť 
umožní zriaďovateľom riešiť špecifiká jednotli-
vých škôl a reagovať tak na ich potreby a požia-
davky tak v osobných výdavkoch, ako aj pri za-
bezpečení prevádzkových nákladov. Zabezpečí 
to stabilitu základného školstva aj v mestskej 
časti Petržalka, ktorá je zriaďovateľom 11 zá-
kladných škôl. Mestská časť samozrejme vždy 
poskytovala všetky finančné prostriedky na 
prenesený výkon štátnej správy svojim školám. 
Nielen týmito peniazmi, ale aj ďalšími finančný-

mi prostriedkami zabezpečuje popri mzdovom 
ohodnotení aj vylepšenie materiálno technické-
ho vybavenia škôl. Preto aj v minulosti Petržalka 
investovala nemalé prostriedky na opravy škol-
ských budov a aj v tomto roku si vezme úver na 
vylepšenie ich technického stavu. 
Verím, že najbližšie mesiace školstvo nečakajú 
ďalšie experimenty, nebránim sa však diskusii 
o prípadných úpravách financovania základné-
ho a stredného školstvo na Slovensku. 

Vladimír Bajan
starosta Petržalky a podpredseda ZMOS

Vyjadrenie Vladimíra Bajana k zmene nariadenia vlády

Hľadáme kuchára na TPP   
Nástup ihneď.  
Tel.: 0917 448 651
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Už sedemnásť rokov organi-
zuje redakcia Petržalských 

novín v predvianočnom čase 
zbierku, v ktorej deti obdarúva-
jú rovesníkov z chudobnejších 
pomerov. Vlani sme projekt 
realizovali spoločne so Slo-
venskou katolíckou charitou, 
ktorá v Petržalke na Jasovskej 
ulici 6 prevádzkuje Sklad soli-
darity. Jeho klientmi sú osoby 
v núdzi, často viacdetné rodiny 
či osamelé matky. Vďaka nové-
mu partnerstvu sa zbierka stala 
adresnejšou. O rozhovor sme 
požiadali generálneho sekretára 
SKCH Radovana Gumuláka.
V decembri deti s rodičmi po 
prvý raz nosili darčeky pre 
rovesníkov priamo k vám, do 
Skladu solidarity. Ako zbier-
ka prebiehala?

 Po pár dňoch od začiatku 
kampane bol sklad plný plyšá-
kov, autíčok, bábik, detských 
kníh a ďalších hračiek, boli ich 
celé kopy. Hračky sme triedi-
li a poškodené sme vyradili. 
Mnohí rodičia nám doniesli aj 
nové hračky, ktoré ešte neboli 
ani vybalené z o škatúľ. Obja-
vili sa aj boby, sane a korčule. 
Musím povedať, že ma potešila 
aj prekvapila táto rovesnícka 
solidarita, že deti boli ochotné 
podeliť sa a vzdať sa možno aj 
nejakej obľúbenej hračky. 
Uplynulé ročníky boli najmä 
v znamení plyšových zviera-
tiek, tentoraz sme sa snažili 
trochu viac apelovať aj na 
potrebu školských pomôcok 
ako peračníky či aktovky. Od-
razilo sa to v praxi?

 Žiaľ, školských pomôcok 
bolo pomenej. Možno na konci 
školského roku v júni to bude 
lepšie. Je totiž mnoho rodín, 
ktoré by potrebovali práve túto 
formu materiálnej pomoci.

Aký spôsob distribúcie ste si 
zvolili? 

 V našom sklade je zaregis-
trovaných viac ako 200 klien-
tov, medzi nimi jednotlivci aj 
celé rodiny. Títo ľudia k nám 
chodia pravidelne aspoň raz 
za mesiac, niektorí aj častejšie. 
Darované hračky potešili deti z 
viac ako 40 rodín. Najviac hra-
čiek sme dali matke, ktorá má 
deväť detí. Je to veľmi sociálne 
slabá rodina z Čapajevovej uli-
ce v Petržalke. Nejaké hračky 
nám ešte zostali, tie budeme 
distribuovať priebežne sociál-
ne núdznym, ktorí nás žiadajú 
o materiálnu pomoc.

Pocítili ste pred sviatkami 
nárast klientov, prípadne 
zmeny v záujme o sortiment?

 Pred sviatkami ľudia v núdzi 
najviac pýtali stromčeky, via-
nočné ozdoby a snažili sa u 
nás vybrať nejaký darček pre 
najbližších. Záujem zo strany 
núdznych je aj o chladničky a 

darovali veci, ktoré im už ne-
slúžia?

 Musím povedať, že naozaj 
pred Vianocami bol nápor 
darcov najväčší za celý rok. 
Možno to súvisí aj s predvia-
nočným upratovaním, keď sa 
ľudia zbavujú nepotrebných 
vecí. Boli sme naozaj zavalení 
oblečením, ktoré sme ani ne-
stíhali triediť. 

Čo čaká Sklad solidarity 
v roku 2013?

 Hlavne dúfame, že sa nám 
podarí fi nančne prežiť aj rok 
2013. Sklad solidarity totiž 
funguje iba z dobrovoľných 
príspevkov od darcov, takže 
aby sme mohli zaplatiť kúre-
nie a energie, musíme neustále 
prosiť darcov o podporu. Mu-
seli sme tiež prepustiť jedného 
zamestnanca a snažíme sa viac 
využívať prácu dobrovoľní-
kov. Čo sa týka materiálnej 
pomoci núdznym rodinám, 
radi by sme znova zorganizo-
vali zbierku školských potrieb, 
ktorú štartujeme vždy na kon-
ci školského roku v júni. 
Ak máte doma šatstvo, ku-
chynské potreby, funkčné 
elektrospotrebiče (rádiá, TV, 
práčky, chladničky...), spacá-
ky, športové potreby, hračky, 
ktoré už nepoužívate, ale 
iným by poslúžili, môžete ich 
darovať do Skladu solidarity 
na Jasovskej ulici 6. Pracov-
níci evidujú zvýšený záujem 
o zimné oblečenie a obuv. 

Otváracie hodiny: Ut, Str, 
Pia, So: 10. - 15. h. 
Kontakt: 02/622 500 09. 
www.charita.sk.

Autor a foto: LD

Malí Petržalčania opäť preukázali, že štedrosť nie je výsadou dospe-
lých. Poďakovanie patrí všetkým deťom, ktoré sa zapojili do akcie 
Daruj hračku kamarátovi. Osobitne ďakujeme aj spoločnosti DALKIA, 
ktorá je stálym sponzorom akcie Daruj hračku kamarátovi.

Môže ísť o bežné starnutie 
mozgu, alebo ste jedno-

ducho preťažení – informá-
ciami, starosťami. Môže však 
ísť aj o chorobu. Mozog, tak 
ako ostatné časti tela, starne. 
Vnímať to začíname približne 
po päťdesiatke. Zhoršením pa-
mäti po prekročení tohto veku 
trpí veľa ľudí. Pribúdajúcimi 
rokmi sa stále viac sťažujeme 
na to, že sme si „opäť“ niečo 

nezapamätali. Vek však nie je 
jediný dôvod, prečo naša pa-
mäť trpí. 

Posledné roky odborníci 
začínajú hovoriť o takzvanej 
miernej kognitívnej poruche. 
Ide o stav, keď si uvedomujeme, 
že zabúdame. Najčastejšie býva 
postihnutá krátkodobá pamäť. 
Môžu sa pridať ťažkosti s rečou 
(nespomeniete si na vhodné 
slovo či meno). Že máme ta-

kéto problémy, potvrdia aj naši 
príbuzní. Lenže bežné aktivity 
každodenného života nie sú 
narušené. Mierna kognitívna 
porucha je vlastne na pomedzí 
medzi normálnym starnutím 
na jednej strane a demenciou 
na strane druhej.

Pre všetkých, ktorí pociťujú 
takéto problémy, pripravilo 
Centrum MEMORY bezplat-
né testovanie pamäti odbor-

náročnosti a môžete si ich 
objednať na vyššie uvedenom 
telefónnom čísle. 

Nezisková organizácia Cen-
trum MEMORY sa počas uply-
nulých 10 rokov vyprofi lovala 
na preventívne, diagnostické 
a vzdelávacie centrum a špe-
cializované zariadenie pre ľudí 
s Alzheimerovou chorobou. 
Poskytla množstvo preventív-
nych aktivít, konkrétnu pomoc 
mnohým pacientom a ich ro-
dinám. Vyškolila viac ako 300 
profesionálov v starostlivosti o 
ľudí s demenciou. 

Viac informácií nájdete aj na 
www.alzheimer.sk         (upr)

Bezplatné testovanie pamäti v Centre MEMORY
Trápi vás pamäť? Zabudnete vybaviť dôležitú vec? Nespomeniete si v rýchlosti na meno 
bývalého kolegu z práce? 

níkmi. Je potrebné sa objed-
nať na telefónnom čísle 02/ 
6241 4143.

Tak, ako je potrebné tréno-
vať svoje fyzické zdravie, aj 
naša pamäť potrebuje pravi-
delný tréning. Teraz je možné 
trénovať svoju pamäť v po-
hodlí domova, a to prostred-
níctvom pracovných zošitov, 
ktoré vydáva Centrum ME-
MORY. Majú rôznu úroveň 

práčky. Tieto spotrebiče nám 
však ľudia darujú len zried-
ka. Mnoho najmä osamelých 
matiek s deťmi by potrebovali 
práčku, žehličku. 

Vianoce sú o štedrosti, je v 
tomto období viac tých, ktorí 
do skladu prichádzali, aby 

distribuovať priebežne sociál-
ne núdznym, ktorí nás žiadajú 
o materiálnu pomoc.

Pocítili ste pred sviatkami 
nárast klientov, prípadne 
zmeny v záujme o sortiment?

Pred sviatkami ľudia v núdzi 
najviac pýtali stromčeky, via-Malí Petržalčania opäť preukázali, že štedrosť nie je výsadou dospe-

Vzdali sa hračiek,  
aby potešili iných
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Daniel Hevier: Vianočná pošta

S P O L O Č N O S Ť

šperk z rodinného 

problémy s gaštanmi, ktoré mi 
pred očami chradli a kvôli to-
mu som bola párkrát na miest-
nom úrade. Tam som začala 
zisťovať, že aj gaštany, aj voda 
sú svojím spôsobom politikou. 
Aj činžiaky, ktoré by mi mohli 
vyrásť za oknom, aj retardéry 
na ceste, kde mi zrazilo dcé-
ru... A uvedomila som si, že ak 
chcem, aby to fungovalo lepšie, 
aby gaštany boli zdravšie, aby 
som za oknom nemala činžia-
ky a aby iné deti nezrazilo, mu-
sím byť pri tom. Pri tom, keď sa 
rozhoduje, ako podelíme naše 
spoločné peniaze - ako budeme 
ďalej žiť. A byť pri tom zname-
ná napríklad byť poslancom.

Erazim Kohák, český fi lozof, 
ktorý žil v emigrácii v Kana-
de, hovorí o svojej skúsenosti, 
keď vrchnosť naplánovala v 
ich mestečku most a miestni 
obyvatelia toto rozhodnutie 
dokázali zmeniť. U nás sa čas-
to kývne – á, to nemá význam, 
všetko aj tak za nás rozhodnú 
tí hore. Ako by sa dalo ľudí 
presvedčiť, že to význam má?

Veď naše storočné gaštany 
stále stoja, mám ich stále za 
oknom namiesto činžiakov, a 
na ceste máme retardéry...

Sú noviny a novinári „ho-
vorcami“ verejnosti? Iveta 

Naučila ma väčšej toleran-
cii a nadhľadu, rešpektovaniu 
iných noriem a kultúr. Máloke-
dy tam mal človek pocit, že mu 
niekto vnucuje svoj názor, a to 
nielen v médiách. Tu vám na-
príklad u lekára bežne povedia, 
ale toto vás predsa nemôže bo-
lieť, veď to nič nie je – tam to 
neexistuje. Všetci rešpektujú, že 
máte právo na subjektívne po-
city, a hoci si o tom môžu mys-
lieť svoje, vám to vaše neberú.

V našich pomeroch sa do 
politiky ľudia často hrnú za 
úspechom. Vy ste vo svojej 
profesii dosiahli vysoké méty, 
a predsa ste ju opustili. Čím 
vás oslovila politika?

Môj odchod z médií, ako 
ste už vyššie spomenuli,  ne-
bol dobrovoľný – jednoducho 
ma pán Rybníček napriek svo-
jim sľubom, keď ma prijímal, 
po roku prepustil s odôvodne-
ním, že „bežný slovenský divák 
potrebuje mladých a dynamic-
kých“, nie zrelých a skúsených 
moderátorov... A na to prišla 
ponuka kandidovať do VÚC. 
Nenazvali to vstup do politi-
ky, to by som sa bola zľakla!-
Veď sa len skúste niekoho spý-
tať – ty, počúvaj, nechceš ísť 
do politiky? Každý normálny 
človek vás pošle kade ľahšie. 
V tom čase som práve riešila 

Veľmi stručne by sme vás 
mohli charakterizovať: úspeš-
ná žena. Znamená úspešná 
aj šťastná?

Úspech je relatívna vec. A 
málokto o sebe povie, že je 
šťastný – asi aby to neurie-
kol. Oboje je najmä o uhle po-
hľadu. Poviem to radšej takto: 
mám pocit, že žijem pekný ži-
vot a som vďačná za všetko, čo 
mi priniesol.

Zo Slovenska sa odchádza – 
lebo toto, lebo hento... Vy ste 
sa však na Slovensko vrátili, a 
to po veľmi úspešnom pôsobe-
ní v slovenskej redakcii BBC. 
Mali ste dobrú prácu, mali 
ste slušné spoločenské posta-
venie, a napriek tomu...

Lebo tu som doma. Tu mám 
– nech to znie hocako patetic-
ky – svoje korene. Ja nie som 
doma všade, kde mi je dob-
re. Som doma iba tu. A naozaj 
dobre mi je iba doma.

Prežili ste v Londýne kus ži-
vota, zažili ste aj búrlivé časy, 
keď Londýnčania bojovali za 
zvolenie svojho starostu, hovo-
rilo sa mu „červený Ken“. Lon-
dýnčania vtedy cítili, že chce 
riešiť ich problémy s dopravou 
a nie politikárčiť. Do akej mie-
ry vás skúsenosť života v zrelej 
demokracii ovplyvnila?

Vyštudovala preklad a tlmočenie z ang-
ličtiny a arabčiny - urobila si doktorát zo 
starej arabskej literatúry. Ešte počas vyso-
koškolského štúdia sa dostala na televíznu 
obrazovku a pôsobila aj v Slovenskom 
rozhlase. Vďaka jazykovému vzdelaniu 
a skúsenosti s rozhlasovou prácou si ju 
vybralo BBC na prácu v slovenskej redak-
cii BBC v Londýne, kde strávila 5 rokov. 
Po návrate na Slovensko bola redaktor-
kou televízie Markíza, odkiaľ si ju diváci 
pamätajú najmä z Nočných správ 
a Telerána. 
V Rock FM Rádiu 5 rokov moderovala 
Rock FM Baedecker, v Rádiu Twist Živú 
planétu a Radar. Jej meno a tvár sa spájajú 
s Novým začiatkom STV v roku 2004, keď 
bola moderátorkou Správ Slovenskej tele-
vízie. Po nedobrovoľnom odchode z STV 
sa začala venovať komunálnej politike.

miery dnes „robia“ politiku 
novinári? A má komunálny 
politik možnosť aktívne tvo-
riť verejnú mienku?

Novinári na Slovensku sa 
mi zdajú politicky angažova-
nejší ako v Británii. Akoby na-
ozaj niekedy nevedeli alebo 
nechceli celkom dobre odlíšiť, 
čo je informovanie a čo už ro-
benie politiky. Je tu aj problém, 
že novinárčinu u nás nerobia 
len novinári, teda tí, ktorí ma-
jú na túto profesiu aj patričné 
vzdelanie. Tí sú hádam dokon-
ca v menšine. Hoci ani ja sama 
som sa nikdy nepovažovala 
za novinárku - nevyštudovala 
som žurnalistiku. No veľkou 
školou mi bola práve BBC.

A ako môže zasiahnuť aktív-
ny občan, keď sa prekračujú 
hranice a nerešpektuje sa 
etika?

Myslím, že na to u nás už 
nástroje sú – počnúc petíciami 
cez protesty až po verejnú dis-
kusiu. A občania ich aj patrič-
ne využívajú – stačí prísť na-
príklad na zastupiteľstvo. Na 
každom majú aktívni občania 
priestor diskutovať a nikdy ne-
ostáva nevyužitý. Okrem toho, 
ak sa mi čokoľvek nepáči, vždy 
mám možnosť ísť osobne za 
poslancom, ak nestačí za jed-
ným, tak za viacerými – a to sa 

Radičová odišla do Oxfordu 
a bude sa tam v pracovnej 
skupine venovať skúmaniu 
konfl iktu záujmov či miery 
objektivity médií. Čo by ste 
jej poradili vy, na čo by mala 
sústrediť pozornosť?

Radiť Radičovej? Pekná 
slovná hra... :) Noviny a novi-
nári by podľa mňa nemali byť 
hlásnou trúbou ani hovorcom 
nikoho. Majú v prvom rade in-
formovať. Objektívne, nezávis-
le, overene. Nie škandalózne, 
domýšľavo a senzáciechtivo.

Vy ste pôsobili v BBC, povedz-
te, približujú sa naše médiá k 
tým najlepším európskym tra-
díciám?

Stále nerozumiem, prečo sa 
snažíme vymyslieť niečo, čo 
už dávno niekto vymyslel. Ne-
znamená to však, že by sme 
večne mali len niekoho napo-
dobňovať. Ale princípy už bo-
li vymyslené a overené pra-
xou, stačí ich len prispôsobiť 
našim podmienkam. BBC má 
dávno pre svojich zamestnan-
cov hrubú príručku, ako sa za-
chovať v tej ktorej situácii, ako 
neprekročiť hranice etiky, ako 
informáciou neublížiť – v tom 
máme veľké rezervy.

Ste novinárka aj politička, 
môžete porovnávať: do akej 

problémy s gaštanmi, ktoré mi 
pred očami chradli a kvôli to-
mu som bola párkrát na miest-
nom úrade. Tam som začala 
zisťovať, že aj gaštany, aj voda 
sú svojím spôsobom politikou. 
Aj činžiaky, ktoré by mi mohli 
vyrásť za oknom, aj retardéry 

Naučila ma väčšej toleran-
cii a nadhľadu, rešpektovaniu 
iných noriem a kultúr. Máloke-
dy tam mal človek pocit, že mu 
niekto vnucuje svoj názor, a to 
nielen v médiách. Tu vám na-
príklad u lekára bežne povedia, 
ale toto vás predsa nemôže bo-

Veľmi stručne by sme vás 
mohli charakterizovať: úspeš-
ná žena. Znamená úspešná 
aj šťastná?

Úspech je relatívna vec. A 
málokto o sebe povie, že je 
šťastný – asi aby to neurie-
kol. Oboje je najmä o uhle po-

s Novým začiatkom STV v roku 2004, keď 
bola moderátorkou Správ Slovenskej tele-
vízie. Po nedobrovoľnom odchode z STV 
sa začala venovať komunálnej politike.

miery dnes „robia“ politiku 
novinári? A má komunálny 
politik možnosť aktívne tvo-
riť verejnú mienku?

Novinári na Slovensku sa 
mi zdajú politicky angažova-
nejší ako v Británii. Akoby na-
ozaj niekedy nevedeli alebo 

Radičová odišla do Oxfordu 
a bude sa tam v pracovnej 
skupine venovať skúmaniu 
konfl iktu záujmov či miery 
objektivity médií. Čo by ste 
jej poradili vy, na čo by mala 
sústrediť pozornosť?

Radiť Radičovej? Pekná 

Žijem pekný život Žijem pekný život
Ľudmila Farkašovská:
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naši ľudia už, chvalabohu, tiež 
naučili. Po siedmich rokoch v 
komunálnej politike nemám 
obavy, že by aktívny občan ne-
vedel, čo robiť a už vôbec nie, 
že by na to nemal možnosti.

V Slovenskej republike je 
zriadená etická rada pre mé-
diá, no vytvorili si ju vydava-
telia a verdikty rady často ani 
neuzrú svetlo sveta – redak-
cie, ktorých majitelia si radu 
vytvorili, ich ignorujú. Čo by 
sa z vášho pohľadu dalo uro-
biť, aby sa z novinárskej etiky 
stala vec verejná?

Rada divákov. Rada čitate-
ľov. V BBC to už majú. Zna-
mená to zainteresovať laickú 
verejnosť, ktorá poskytuje po-
hľad z druhej strany. Ľudia si 
predsa vedia povedať, čo im 
prekáža, čo im chýba, aké sú 
ich predstavy. Určite by mnohí 
povedali, že vraždy alebo far-
mári im veru nechýbajú.

So Zuzanou Martinákovou, 
šéfkou SF, za ktoré ste kandi-

dovali, sa poznáte z pôsobe-
nia v BBC. (Čitatelia si mož-
no spomenú na jej novinárske 
pôsobenie – bola osviežením, 
pretože „nestraníčila“.) Mož-
no tento objektívny pohľad a 
záujem uplatniť aj v politic-
kom zápase? Nemusí odbor-
nosť ustúpiť, aby sa nepre-
pásli politické body?

So Zuzanou sa poznáme eš-
te z pôsobenia v Českosloven-
skom rozhlase, kus životnej 
cesty máme podobný. Novi-
nár a politik sú opačné stra-
ny barikády. Presnejšie, mali 
by byť. V tom je to Slovensko 
stále akési začarované... Politik 
by sa nikdy nemal pozerať na 
veci optikou novinára a malo 
by to platiť aj naopak. Politika 
je umením kompromisu, kým 
novinár môže byť – aj by asi 
mal byť - nekompromisný.

Ľudia sú znechutení a uteka-
jú od hlásnych trúb do svojho 
súkromia.  Hovoria, že život 
je stále ťažší a politici im ho 
ešte viac sťažujú. Všímate 

si to? Aký liek by bol dobrý 
na túto letargiu a stúpajúcu 
zlosť?

Zlostiť sa a nadávať, hádzať 
vinu na iných, to je vždy tá naj-
ľahšia cesta, ale k cieľu vedie aj 
tak len sebapoznanie. Liek je v 
nás. Treba si vedieť zvoliť. A ne-
nechávať to na tých druhých

Petržalčania majú starostí 
veľa, ako by ste im chceli pro-
spieť, aby sa vo svojom meste 
cítili dobre, aby bola Petržal-
ka ich príjemným domovom?

Petržalka je pre mojich blíz-
kych príjemným domovom. 
To je opäť o uhle pohľadu. Ale 
popri mnohých zlepšeniach, 
ktoré by ho ešte spríjemnili, by 
bolo v prvom rade treba poop-
ravovať terasy, vyriešiť parko-
vanie a postaviť plaváreň. Na 
všetkom pracujeme s kolegami  
v magistráte aj Petržalke.

So svojím manželom Karolom 
žijete dvojkariérne manžel-
stvo, máte spolu dve krásne, 
šikovné deti. Stíhate?

V pohode. Už to nie sú de-
ti – Peťo aj Danka sú už gym-
nazisti na Evanjelickom lýceu  
v Petržalke.

A ako ste prijali Karolov od-
chod z Markízy?

Ako déja vu. Takmer to is-
té som pred 8 rokmi zažila ja 
sama. Kým Karolovi to aspoň 
povedali osobne, ja som si to, 
že v STV končím, prečítala na 
titulnej stránke v novinách...

A to si človek myslí, že podra-
zy nájde iba v politike, ktorá 

sa navyše ľuďom javí ako boj 
symbolov – modrí proti čer-
veným, zlí proti dobrým... 
Ako dosiahnuť, aby to bol boj 
za tie úplne obyčajné, ale pre 
dobrý život nevyhnutné veci? 
Napríklad aj za slušnosť?

Hlavne neviem, či to má byť 
boj. Skôr by to mala byť ces-
ta. A cesta vedie cez komuni-
káciu, dialóg. Komunikácia je 
základom všetkého, bez nej sa 
nedá prežiť nielen v politike, 
ale ani v živote

Gabriela Rothmayerová 
foto archív PN

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:

Nový len rodiny ŠKODA teraz s atraktívnymi bonusmi!
Doprajte svojej rodine to najlepšie s novým ak ným modelom ŠKODA Rapid Max! Prí te si k nám aj vy pre rodinné vozidlo s multifunk ným interié-
rom, teraz navyše s atraktívnym bonusom 2 000 € a s bohatou výbavou v cene až do 2 000 € zdarma. K tomu vám ako dar ek pribalíme sadu 
zimných kompletov a môžete využi  atraktívne zna kové  nancovanie na tretinky bez navýšenia. Otestujte u nás isté a elegantné krivky, moderný 
dizajn a ve korysý priestor novej ŠKODA Rapid po as skúšobnej jazdy a presved te sa sami!
www.skoda-auto.sk

ŠKODA Rapid Max 
s cenovou výhodou až 4 000 € 

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

IMPA INZERCIA 210x130 ŠKODA RAPID s bonusom.indd   1 22.01.13   12:14

 Ľudmila 
Farkašovská  

s rodinou.



8 • 22. 1. 2013 S A M O S P R ÁVA PETRŽALSKÉ NOVINY

Pre pohostinstvá, 
reštaurácie aj herne 
platia nové pravidlá 
Prvého januára 2013 vstúpilo 
do platnosti Všeobecne zá-
väzné nariadenie o pravidlách 
času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb v živnos-
tenskom podnikaní. Majitelia 
zariadení v Petržalke, ktorých 
prevádzková doba je v rozpore 
s novým VZN, sú povinní do 30 
dní otváraciu dobu upraviť. 
Pohostinské a reštauračné 
podniky a herne situované v 
bytových alebo rodinných do-
moch  a prevádzky vzdialené 
od bytových domov menej 
ako 70 metrov môžu  byť - 
podľa nových pravidiel - otvo-
rené už len do 22. h. 
 Ak chce mať podnikateľ akúto 
prevádzkareň otvorenú dlhšie 
(po 22. h), musí si čo najskôr 
podať žiadosť. Mestskej časti 
totiž bude musieť doložiť via-
cero dokladov. Jedným z nich 
je aj súhlasné stanovisko oby-
vateľov dotknutých bytových 
domov s povolením prevádz-
kovej doby nad rámec vše-
obecnej prevádzkovej doby. 
Mestská časť však nebude pri 
posudzovaní žiadostí prihliadať  
iba na podpisy tamojších oby-
vateľov. Bude brať do úvahy aj 
to, či v súvislosti s prevádzkar-
ňou žiadateľa nedochádzalo k 
porušovaniu príslušného VZN, 
rušeniu nočného pokoja, ve-
rejného poriadku, k poškodzo-
vaniu životného prostredia, 
šíreniu nadmerného hluku a 
pod. 
Podľa nového VZN prevádz-
karne  mimo bytových ale-
bo rodinných domov  smú 
mať otvorené do 23. h. Nový 
predpis sa venuje napr. aj 
jednorazovým predĺženiam 
prevádzkovej doby a celkovo 
spresňuje pravidlá v podnika-
ní. Všeobecne záväzné naria-
denie obsahuje aj oznámenia 
a žiadosti, ktoré prevádzkova-
telia potrebujú pri komunikácii 
s miestnych úradom. 
 Stiahnuť si ich môžu z webo-
vej stránky  mestskej časti na 
http://www.petrzalka.sk/ob-
lasti/podnikanie/ a celé VZN 
nájdu záujemcovia na http://
www.petrzalka.sk/vseobecne-
zavazne-nariadenia/. 

M. Grebeňová-Laczová 

Petržalka si posvieti 
na osvetlenie v školách 

Pri tvorbe rozpočtu sa 
ukázalo, že veľmi zloži-

tým bude (je) vyčlenenie fi-
nančných prostriedkov pre 
petržalské školstvo (ZŠ a 
MŠ). Osobitne pre základné 
školy (11) v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Petržalky. Zá-
kladné školstvo totiž zostáva 
ako prenesený výkon štát-
nej správy a prostriedky na 
ZŠ (mzdy učiteľov a na pre-
vádzku škôl) dostáva mest-
ská časť od štátu vo forme 
normatívu na žiaka. Turbu-
lentná situácia okolo platov 
učiteľov viedla k rozhodnu-
tiu centrálnych orgánov štá-
tu k tomu, že (takmer) celý 
normatív na žiaka sa má po-
užiť na mzdy zamestnancov 
škôl (pedagogických i nepe-
dagogických). Čo zostane na 

prevádzku (teplo, svetlo, na 
údržbu a opravy...) škôl?!

Samospráva vecne nachá-
dza riešenie v prikročení k 
účelovému úveru pre petr-
žalské školstvo. Úver by mal 
pokryť nielen bežnú pre-
vádzku škôl, ale, a to pre-
dovšetkým, realizovať tech-
nickú rekonštrukciu budov 
s tým, že sa chce dosiahnuť 
výrazná úspora v prevádz-
kových nákladoch. 

Pracovná skupina pre zá-
mer zlepšenia technického 
stavu budov základných škôl 
a materských škôl pri zastu-
piteľstve, ešte v lete 2012, 
prerokovala audit a štúdiu 
riešenia osvetlenia dvoch ZŠ 
(ZŠ Lachova a ZŠ Holíčska) 
a odporučila na realizáciu 
projekt racionálneho osvet-

Tak, je „dobojované“ – rozpočet mestskej časti na rok 2013  
s výhľadom do roka 2015 bol zastupiteľstvom mestskej časti  
v decembri 2012 schválený. Je premyslený, konzervatívne posta-
vený, vnímajúci zložitosti ekonomickej situácie dnešných čias  
zohľadňujúce dohody ZMOS s vládou SR pre samosprávy, nafor-
mulovaný pre riešenie potrieb obyvateľov Petržalky.

lenia priestorov škôl. Oča-
káva sa nielen skvalitnenie 
svetelnej pohody v triedach 
a na chodbách škôl a stav 
vyhovujúci súčasne platným 
normám, nielen použitie no-
vých osvetľovacích telies, ale 
očakáva sa predovšetkým 
výrazná úspora elektrickej 
energie. Samozrejmosťou 
má byť regulované a pracov-
nému režimu prispôsobené 
svietenie, sektorové vetve-
nie osvetľovacích trás, ne-
náročná identifikácia chýb, 
kvalitná a včasná údržba a 
obnova.

Doplňujúcim návrhom 
tohto projektu, a ukazuje 
sa, že aj prezieravým, je do-
plnenie projektu o inštalo-
vanie kamerového systému 
v ZŠ. Obnova, resp. rekon-

štrukcia elektroinštalácie v 
rámci rekonštrukcie osvet-
lenia je ideálnou príležitos-
ťou, bez zvýšených nákladov 
na realizáciu, zaviesť „oči na 
školách“. Sledovanie diania 
v škole odstráni anonymitu 
poškodzovania zariadenia 
škôl, predíde vzniku, resp. 
môže zdokumentovať kon-
fliktné situácie, zvýši opera-
tívu manažmentu školy pre 
prijatie organizačných opat-
rení  „v živote školy“. Ak-
tuálnym sa stáva hľadanie 
riešenia a monitorovanie 
aktuálnej situácie v škole, 
je preto dôležitým predpo-
kladom na obmedzenie po-
hybu cudzích osôb v škole, 
a tým zvýšenie bezpečnos-
ti žiakov a zamestnancov 
škôl (predíďme udalostiam 
z amerického Newtownu z 
decembra 2012). 

Škola bola, je a vždy bu-
de vizitkou obce. Teší ma, 
že samospráva Petržalky aj 
v zložitých, ekonomických 
podmienkach roku 2013 
„dýcha“ pre svoje školstvo.

Rád sa dozviem váš názor; 
na kontakte http://www.
miloscernak.sk/

Ing. Miloš Černák ,
(poslanecký klub 

SMER–SD, SNS, SF, OK)

Daň za psa 

Predmetom dane za psa 
je pes starší ako 6 mesia-
cov, chovaný fyzickou alebo 
právnickou osobou. Pred-
metom dane za psa nie je: 
pes chovaný na vedecké 
účely a výskumné účely, pes 
umiestnený v útulku zvie-
rat, pes so špeciálnym vý-
cvikom, ktorého vlastní ale-
bo používa občan s ťažkým 
zdravotným postihnutím.

Daňovníkom je fyzic-
ká osoba alebo právnická 
osoba, ktorá je vlastníkom 
psa alebo držiteľom psa, ak 
sa nedá preukázať, kto psa 
vlastní. Základom dane je 
počet psov.

Daňová povinnosť vzni-
ká prvým dňom kalendár-
neho mesiaca – po mesiaci, 
v ktorom sa pes stal pred-
metom dane.

Daňovník je povin-
ný oznámiť vznik 
daňovej povin-
nosti správcovi da-
ne (mestskej časti Bratisla-
va-Petržalka) do 30 dní od 
vzniku daňovej povinnos-
ti. Mestská časť vyrubí daň 
platobným výmerom. Vy-
rubená daň je splatná do 
15 dní odo dňa nadobud-
nutia právoplatnosti pla-
tobného výmeru.

Majitelia psov by mali zbystriť pozornosť 
a ak sa doteraz s novým VZN o miestnych 
daniach nezoznámili, na tomto mieste  
ponúkame niekoľko dôležitých faktov. 

Platobný výmer s pošto-
vou poukážkou mestská časť 
pošle v najbližších dňoch 
všetkým daňovníkom evi-
dovaných psov. Majitelia, 
ktorí si dosiaľ svojho štvor-
nohého miláčika nezaevido-
vali, túto zákonnú povinnosť 
vybavia v budove miestne-

ho úradu na Kutlíkovej ulici  
č. 17 na 6. poschodí. 

Sadzba dane za psa a ka-
lendárny rok je:
34 eur za každého psa cho-
vaného v bytových domoch, 
ktorého výška v kohútiku 
nepresiahne 43 cm (tzv. ma-
lého psa),
67 eur za psa, ktorého ko-
hútiková výška je 43 cm  
a viac,
17 eur za každého psa chova-
ného v rodinnom dome bez 
rozdielu veľkosti zvieraťa.
17 eur za malého psa, ak je 
daňovníkom osamelý dô-
chodca s príjmom do výš-
ky životného minima alebo 
občan s ťažkým zdravotným 
postihnutím.

Aktuálne VZN o miestnych 
daniach nájdete na webovej 
stránke www.petrzalka.sk  
v časti samospráva – vše-
obecne záväzné nariadenia.
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Kombinovaná spotreba a emisie CO2: 3,8 – 6,1 l/100 km, 87 – 140 g/km. Zobrazené vozidlo môže ma  prvky príplatkovej výbavy. 

Ponuka paketov so zvýhodnením až 1 200 € 

Teraz aj s výhodným  nancovaním na ŠTVRTINKY

Som dizajn
kvalita
NOVÁ TOYOTA AURIS

Einsteinova 13, 851 01 Bratislava
tel.: 02/67 20 17 23, e-mail: ppc-sales@ppcteam.sk
www.ppc-toyota.sk

Auris_PPC_210x265.indd   1 28.12.2012   11:28:29
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Štatisticky alebo naozaj?
Jeden môj sused sa ma nedávno medzi rečou spýtal, 
ako sa mám. Dobre viem, že na otázku odpovedať 
otázkou je prinajmenšom nezdvorilé, tentoraz som 
však nevedel odolať. Štatisticky alebo naozaj, skúsil 
som zľahka. Videl som, že celkom dobre nechápe, 
čo tým myslím. Preto som naňho vypálil jednu akože  
z de�nícií: Štatistika je presný súčet nepresných čísel. 
Okamžite som však vedel, že s chápaním je na nule.

 A tak som na neho vybafol síce otrepanú, ale preňho 
určite celkom novú informáciu. Ja zjem celú kačicu a on 
nič. Ale štatisticky sme každý zjedli po polovici. Chvíľu 
myšlienku preháňal v hlave, a potom si pre istotu vypýtal 
pol deci borovičky. 

 Koncom starého a začiatkom nového roku najrôznej-
šie inštitúcie, �rmy a, samozrejme, politici, človeku vždy 
nečakane šplechnú do očí plné vedro vhodne namieša-
ných čísel, faktov a štatistických údajov. Kým si človek tie 
oči pretrie, jedni hlásatelia skutočnej pravdy sú už fuč a 
náhlivo prichádzajú ďalší.

A tak sa dozvedáme, ako dobre sme si vlastne žili, 
ako veľa zarábali, čo všetko štatisticky máme doma a 
podobne. Raz som skúsil jednu celkom malú a celkom 
súkromnú anketu. Práve vtedy sa na verejnosti objavili 
štatistické údaje o tom, koľko vlastne priemerne zará-
bame. 

 Nikto z oslovených sa k uvádzanej sume ani len nepri-
blížil. Priznávam, v tejto veci nie som zodpovedne školo-
vaný a zrejme som neprofesionálne oslovil iba nespráv-
nych. Ale kadiaľ chodia tí správni? Pýtal som sa na ulici, v 
krčme, zvanej po záhorácky šenk, som si to už netrúfol. 
Čo keby tú otázku niekto, nedajbože, nesprávne pocho-
pil a pokúsil sa mi odpovedať po svojom.

 Doma som potom dumal, ako je vlastne možné, že 
okrem toho vám každý štatistický zvestovateľ pred no-
som šermuje úplne inými číslami. Neprišiel som však na 
nič rozumné, až tu odrazu moje chmáry pochybností 
rozohnal istý fachman, ktorý v rádiu povedal, že rozdiel-
ne čísla v prieskumoch agentúr sa objavujú v dôsledku 
rozdielnej metodiky. Ešteže tak. To mi naozaj odľahlo.

Podľa mojej, zjavne amatérskej a značne nedokonalej 
metodiky, je to jasné. Doma mám jeden televízor, práč-
ku, chladničku atď. A hotovo.

A ešte jedna drobná úvaha o číslach. Na každého ži-
júceho Slováka pripadá aj isté množstvo pôdy, rozloha 
štátu delená počtom obyvateľov. Ja sa ani len nepokú-
šam zistiť, koľko to vlastne je. A už vonkoncom nie, kde 
by sa tá moja pôda mohla nachádzať. Pri mojom šťastí 
by mi určite pripadol močiar alebo čosi podobné. Ale 
priamo hrôza ma objíma pri predstave, že by som sa šta-
tisticky mal deliť z istým občanom z našej dediny. Ja som 
vdovec a on je ženatý. Čiže logicky pekne na polovicu. 
Spomínaný pán má totiž ženu, ktorá ani na sekundu ne-
zatvorí ústa, ale čo je horšie, permanentne ho podvádza. 
Ktorá polovica by mi pripadla? Horná, dolná? Radšej na 
to ani nemyslieť.

Niekedy v päťdesiatych rokoch minulého storočia 
vtedajší vládcovia z jedinej správnej strany hlásali, že: Ky-
bernetika je buržoázna paveda, slúžiaca na ohlupovanie 
pracujúcich.

To už, našťastie, máme za sebou. Ale čo s tým dnes? Aj 
z tej najväčšej somariny sa však predsa len dá vylúpnuť 
aspoň jedno použiteľné slovko. V tomto prípade je to – 
ohlupovanie.
Zdá sa, že k termínu štatistika celkom sedí. Čo poviete?

Oskar Král

Pastierovi trúba 

Na pódiu v sále, kde zvy-
čajne sedí orchester, boli  

v dvoch radoch stoličky a na 
nich už od piatej sedeli tí naj-
významnejší. Ľudia, bez ktorých 
by Slovenská republika bola chu-
dobnejšia a menej elegantná. Už 
o malú chvíľu si mali prevziať  
z rúk prezidenta vyznamenania. 
Už o malú chvíľu ich malo spo-
znať celé Slovensko. Vyzname-
návanie zaznamenávala v pria-
mom prenose televízia.

A tým to zhaslo.
Na druhý deň sa žiadne mé-

dium nijako osobitne tejto té-
me nevenovalo. Stručné správy 
si všimli herečky Magdu Pave-
lekovú a Idu Rapaičovú, oper-
ného speváka Petra Dvorského  
a olympionika Michala Marti-
kána... A inak? Veď načo – zabi-
li niekoho? Znásilnili? Vyspal sa 
niekto s niekým?

A tak pre ľudí, čo nesledo-
vali v priamom prenose vy-

znamenávanie, zostali nosi-
telia najvyšších vyznamenaní 
tak trochu tajomstvom. Televí-
zie – súkromné, ale aj tá, ktorá 
by mala byť službou verejnos-
ti – urobili krátke rozhovory  
s olympijským víťazom Micha-
lom Martikánom, s kňazom, 
ktorý prevzal ocenenie in me-
moriam za Vladimíra Jukla, so 
speváčkou a zberateľkou ľudo-
vých piesní Darinou Laščiako-
vou – a to bolo azda všetko. Iba 
verejnoprávna televízia ponúk-
la divákom zoznam, ktorý by 
ani rýchločítač  nedokázal za-
znamenať. 

Nestoja tie osobnosti za to, 
aby sa stali hrdinami? Pre nás 
neznamenajú nič? Pritom me-
dzi vyznamenanými bol pro-
fesor Karel Šafařík - jadrový 
fyzik, ktorý pôsobí vo švajčiar-
skej Ženeve v laboratórnom 
stredisku CERN na najdrah-
šom projekte v histórii ľudstva, 

Bol prvý január a mesto po silvestrovskej noci tiché. Len pred historic-
kou budovou Slovenského národného divadla sem-tam zadunelo. One-
skorenci odpaľovali zvyšné delobuchy. A pred vysvietenou Redutou bolo 
rušno. Očakávali tu sedemsto hostí. Prezident republiky, predseda parla-
mentu a predseda vlády ich pozvali na oslavu dvadsiateho výročia vzniku 
Slovenskej republiky.

veľkom urýchľovači! Jeho úlo-
hou je pátrať po tzv. božej čas-
tici a úplných začiatkoch sve-
ta krátko po ,,veľkom tresku“. 
Alebo Miroslav Trnka, spolu-
zakladateľ firmy ESET a spolu-
autor svetoznámeho antivírusu 
NOD. Alebo profesor Miro-
slav Urban, vedec v oblasti  fy-
zikálnej chémie, chemickej fy-
ziky, teoretickej a počítačovej 
chémie. Alebo in memoriam 
ekonóm profesor Hvezdoň 
Kočtúch. Alebo najoriginálnej-
ší ohýbač slovenského jazyka  
v poézii Štefan Moravčík, alebo 
akademický maliar Andrej Ru-
davský, alebo husľový virtuóz 
Peter Michalica, alebo so sklom 
čarujúci Parížan akademický 
sochár Ján Zoričák... 

Komu česť, tomu česť, pastie-
rovi trúba – tak sa obávam, že  
z nás bude čochvíľa celý trúbiaci 
orchester.

Gabriela Rothmayerová     

Bezplatnú právnu poradňu 
otvorí Petržalka aj v roku 2013

Od otvorenia bezplatnej právnej 
poradne pre Petržalčanov vlani  
v septembri využilo jej služby 160 
obyvateľov s trvalým pobytom  
v mestskej časti. Ich problémy sa 
týkali napríklad dedičských ko-
naní, rozvodu partnerov, rozde-
lenia bezpodielového vlastníctva 
manželov, pracovnoprávnych 

vzťahov, kúpnej či darovacej 
zmluvy, predaja nehnuteľností, 
vypovedania z nájmu či nekva-
litných tovarov, stavbárskych či 
iných služieb.

„Potvrdilo sa nám, že otvore-
nie právnej poradne pre Petr-
žalčanov bol správny krok. Tá-
to služba si veľmi rýchlo našla 
adresáta. Potvrdzuje sa nám, že 
ľudia si nechávajú riešenia mno-
hých vážnych vecí ani nie na po-
slednú chvíľu, ale takpovediac 
hodinu po dvanástej,“ zhodnotil 
starosta Petržalky Vladimír Ba-
jan viac ako štvrťrok fungovania 
bezplatnej služby pre obyvateľov 
a potvrdil, že právna poradňa na 

Najčastejšie do bezplatnej právnej poradne v Petržalke prichádzali oby-
vatelia z dôvodu poškodenia spotrebiteľa, alebo keď už mali vyrozume-
nie o exekúcii.

prízemí budovy, kde sídli petr-
žalský miestny úrad, bude pra-
covať aj v roku 2013.

„Chceme pomáhať a primať 
spoluobčanov, aby sa nenecha-
li zatlačiť k múru nečinnosťou, 
neznalosťou a strachom,“ dopl-
nil starosta. 

Niektorí Petržalčania prišli so 
svojím problémom za právnič-
kou JUDr. Jarmilou Doleželo-
vou niekoľkokrát. Jej skúsenosti 
potvrdzujú starostove slová, keď 
povedala, že viacerí ľudia včas 
nekomunikujú s úradmi a na ňu 
sa obrátia, až keď prichádzajú  
o strechu nad hlavou. 

(mgl) 
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Chystáte sa na zápis prváčika 
a vaše dieťa má problémy s rečou?

• nevyslovuje všetky hlásky správne
• zajakáva sa a odmieta komunikovať
• má malú slovnú zásobu a ťažkosti 

s vyjadrovaním
• na otázky odpovedá jedným slovom
• nerado kreslí, lepí, strihá, obkresľuje
• má ťažkosti v zapamätaní si riekanky, 

básničky
• nevydrží dlhší čas pri jednej činnosti
• vyžaduje si intenzívnu logopedickú 

starostlivosť

Aj učiteľky 
sa učili 
Počas školského roku 
sa občas stane, že po-
trebujete rýchlo nájsť 
„náhradnú“ učiteľku. 

Nie je to však také 
jednoduché. My sme 
v ZŠ Pankúchova hľa-
dali takúto pomoc pre 
jeden z prvých ročníkov 
v októbri 2012. Nechať 
dlhší čas prváčikov 
len na „suplovaní“ nie 
je najlepším riešením. 
Na inzerát sa nikto ne-
ozval, a tak sme oslovili 
skúsenú pani učiteľ-
ku na dôchodku, pani 
Benkovskú. Obdivujem 
jej odvahu nastúpiť do 
rozbehnutého vlaku 
školského roku a vôbec 
vrátiť sa znovu do škol-
stva, ktoré prechádza 
neustálymi zmenami 
(nie vždy k lepšiemu). 
A zároveň som jej vďač-
ná, že sa našich prváči-
kov v I. C dočasne ujala. 

Ale nielen im odo-
vzdávala svoje skúse-
nosti a životnú múd-
rosť. Poučili sme sa 
aj my, jej kolegyne 
z 1. stupňa. Špeciálnym 
„školením“ sme si sprí-
jemnili jedno z posled-
ných popoludní pred 
odchodom na vianoč-
né prázdniny. Strávili 
sme ho v školskej ku-
chynke, kde nám pani 
Benkovská predviedla 
svoje majstrovstvo ťa-
hanej štrúdle. Samy 
sme si vyskúšali mie-
senie a ťahanie cesta, 
z ktorého sme pripravili 
chutné voňavé štrúdle 
na vianočné posede-
nie. Chce to ešte nejakú 
prax, ale verím,  že si to-
to pečenie zachováme 
v živej pamäti. A ja 
osobne sa určite pokú-
sim naučiť to aj moju 
dcéru. Rada by som 
vyslovila úprimné ĎA-
KUJEME za celý kolektív 
1. stupňa a zaželala pani 
učiteľke pevné zdravie a 
pokojný nový rok 2013.

M. Rišiaňová

Základná škola internátna pre žiakov s narušenou ko-
munikačnou schopnosťou v Petržalke na Vlasteneckom 
námestí č. 1. otvára prípravné a prvé ročníky. 

tých by sme sa mali dozvedieť 
viac počas tohto roka. 

S otázkou, aké aktivity mô-
žeme očakávať, sme sa obráti-
li na Zastúpenie Európskej ko-
misie v Slovenskej republike. 
„V roku 2013 sa v celej Európ-
skej únii budú konať stovky 
stretnutí s občanmi. Chceme 
ľudí informovať, aké konkrétne  
práva členstvom v EÚ získali 

Nízka motivácia voliť poslan-
cov, ktorí na pôde europarla-
mentu obhajujú naše záujmy, 
môže súvisieť aj s nedostatkom 
informácií o mechanizme fun-
govania únie. Slovami euro-
komisárky Vivien Redingovej: 
„Občianstvo EÚ nie je akým-
si abstraktným pojmom a pri-
náša Európanom konkrétne 
a hmatateľné výhody.“ A aj o 

Slovensko si svojich zá-
stupcov v europarlamen-

te po prvý raz volilo v roku 
2004. Účasť 16,7 % bola najniž-
šia spomedzi členských štátov. 
O päť rokov neskôr sme post ob-
hájili, keď k urnám prišlo 19,64 
oprávnených voličov. Pre zaují-
mavosť spomeňme, že Petržal-
ka skončila tesne nad národným 
priemerom s účasťou 20,5%. 

a zároveň chceme počúvať ich 
názory a návrhy,“ reagoval Pe-
ter Zsapka, vedúci komunikač-
ného oddelenia. „Už vo februári 
organizujeme odbornú konfe-
renciu, na ktorej vystúpia rôz-
ne zaujímavé osobnosti. Tému 
však prinesieme aj na viaceré 
populárne podujatia, ktoré spo-
luorganizujeme. Budú to naprí-
klad festivaly Pohoda a Cirku-
lart, ktorý sa bude konať v máji 
v Medickej záhrade. Pripravu-
jeme tiež informačné prílohy 
v najčítanejších slovenských 
denníkoch. Pevne  veríme, že 
neostaneme sami a že sa k nám 
pridajú ďalší. Prakticky ktokoľ-
vek môže zorganizovať poduja-
tie pod hlavičkou Európskeho 
roka občanov. Každý z pol mi-
liardy obyvateľov EÚ bude mať 
šancu pomôcť Európe tým, že sa 
o ňu bude aktívne zaujímať.“

Pripomeňme, že v druhej po-
lovici roku 2016 sa Slovensko 
stane predsedníckou krajinou 
Európskej únie. O tom, kto nás 
bude v Európskom parlamen-
te reprezentovať, budeme môcť 
opäť rozhodovať v júni 2014.

Viac informácií spojených 
s Európskym rokom občanov 
nájdete na stránke 
www.europa.eu 

V nasledujúcich mesiacoch by sme mali počuť viac o právach 
a povinnostiach, ktoré nám prináležia ako členom Európskej únie. 
Rok 2013 bol totiž vyhlásený za Európsky rok občanov. 

ter Zsapka, vedúci komunikač-
„Už vo februári 

organizujeme odbornú konfe-
renciu, na ktorej vystúpia rôz-
ne zaujímavé osobnosti. Tému 
však prinesieme aj na viaceré 

názory a návrhy,“ 
ter Zsapka, vedúci komunikač-
ného oddelenia. „Už vo februári 
organizujeme odbornú konfe-
renciu, na ktorej vystúpia rôz-
ne zaujímavé osobnosti. Tému 
však prinesieme aj na viaceré 

Rok 2013 je rok občanov

Do školy prijíma deti s normoin-
telektom, ktoré sa pre narušenú 

komunikačnú schopnosť nedokážu 
naučiť správne hovoriť, čítať, písať a 
počítať klasickými metódami výuč-
by. Výučba je zostavená podľa osnov 
pre základné školy a je založená na 
individuálnom prístupe, názornosti, 
hravej, nenásilnej forme.

Tím špeciálnych pedagógov – lo-
gopédov zabezpečuje výučbu, ako aj 
individuálnu logopedickú interven-
ciu, ktorá je v prípravnom ročníku 10 
a v prvom ročníku 5 hodín týždenne.

V prípade záujmu o prijatie vášho 
dieťaťa do našej školy - informujte sa na 
tel. č.: 62 41 17 23
e-mail: zsinternatna@stonline.sk
webová stránka školy: www.szsmaja-
ba.edu.sk

Poďakovania 
Prostredníctvom PN sa chcem poďakovať 
poctivému nálezcovi Petrovi Hambálekovi 
z Bratislavy za vrátenie peňaženky aj s obsa-
hom, ktorú mi priniesol až domov. Peňažen-
ku som stratil 29. decembra na Mlynarovičo-
vej ul. v blízkosti  pošty. Ešte raz mu z celého 
srdca ďakujem za jej vrátenie.

Štefan Mišovič

Často sa sťažujeme na neporiadok okolo do-
mov, na ulici či okolo kontajnerov. Nebolo to 
inak ani v dome č. 26 na Mamateyovej ulici. 
Po zateplení domu sa však emócie obyvate-
ľov utíšili a našli sa aj dvaja iniciatívni a šikovní 
spolubývajúci, a to Miroslav Sedláček a Jozef 
Rehárik, ktorí sa postarali o úpravu priestoru 
pred domom. Vysadili rôzne dreviny a trvalky, 
o ktoré sa starali a polievali ich. Pred Vianoca-
mi nás pred domom, teda aj cestou domov, 
vítala vkusná vianočná výzdoba. 

Obyvatelia domu sa chcú obom poďako-
vať. Sú príkladom pre nás všetkých. Doka-
zujú,  že nestačí len nadávať na neporiadok, 
ale niečo musíme urobiť aj sami a hlavne 
vážiť si vykonanú prácu a neničiť to, čo slúži 
všetkým.          Susedia
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Muž
s ľahkou 
paličkou

Niektorí Petr-

„Rozpočet na rok 2013 
sme pripravovali okrem 

iného aj s vedomím problémov 
či otáznikov, niektoré z nich 
sa podarilo posunúť k úspeš-
nému riešeniu, iné nad nami 
visia ako Damoklov meč... 
Podarilo sa dosiahnuť dohodu 
s vládou SR, že dane z príjmov 
sa pre mestá a obce nebudú 
prerozdeľovať na základe sčí-
tania obyvateľov z roku 2011, 
keďže vieme, ako dopadlo 
a našťastie nebude dôvodom 
na výrazný odlev fi nancií 
pre samosprávy. Plusom je aj 
skutočnosť, že mestá a obce 
nebudú musieť odvádzať daň 
z predaja majetku. 

Naopak, veľkým mínusom, 
ohrozením a z môjho pohľadu 
podrazom mestských poslan-
cov voči veľkým mestským 
častiam je neschválenie zmeny 
percenta tzv. solidarity - pre 
Petržalčanov to znamená, že 
z ich peňazí ide naďalej ročne  
640-tis. eur – ak to zrátame 
za štyri roky je to viac ako 2,5 
milióna eur! - malým mest-
ským častiam bez toho, aby 
bolo jasne defi nované na aký 
účel. Aj preto – a odznelo to 
v príspevkoch samotných sta-
rostov – peniaze idú aj na  ich 

Petržalka v roku 2013

rozvoj, na udržiavanie tradícií, 
na kroje... A my musíme od-
povedať na petíciu o nezruše-
ní DK Lúky, kde potrebujeme 
státisíce na rekonštrukciu, ne-
vieme zrekonštruovať budovu 
LUDUS-u, nevieme pohnúť 
s niektorými ďalšími projektmi 
a víziami, ktoré máme. Minulý 
rok som sa na viacerých fórach 
usiloval zmeniť tento stav a 
postaviť ho z hlavy na nohy. 
Dostal som na to mandát aj 
od petržalského zastupiteľstva. 
Nechceli sme nikomu nič brať, 
len sme už nechceli toľko roz-
dávať, chceli sme, aby peniaze 
Petržalčanov ostali Petržalča-
nom a Petržalke. Ak malým 
mestským častiam nestačia tie 
fi nancie, ktoré im patria zo zá-
kona, niekde je chyba, ale pre-
čo by to mali zaplatiť Petržal-
čania? V kontexte predraženej 
a rozbujnenej správy hlavného 
mesta, kde funguje 18 úradov, 
teda stovky úradníkov, kde je 
volených 340 poslancov, 17 
starostov a primátor je nao-
zaj potrebné veľmi vážne sa 
zamyslieť nad budúcnosťou 
samosprávy hlavného mesta. 
Veď len na odmeny poslancov 
ide ročne takmer 1,2 mil. eur, 
a to nehovoríme o ďalších ná-

kladoch súvisiacich s ich čin-
nosťou. Ak to neurobíme čo 
najskôr a s plnou vážnosťou, 
diskusie o tzv. solidarite budú 
len odrobinkou z problémov, 
ktoré Bratislava môže mať. 

Otáznou a veľmi vážnou 
môže byť aj situácia v škol-
stve - som sklamaný z prija-
tia nového nariadenia vlády 
SR, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti roz-
pisu fi nančných prostriedkov 
zo štátneho rozpočtu pre ško-
ly a školské zariadenia v znení 
neskorších predpisov. V časti 
8 má zriaďovateľ školy povin-
nosť poskytnúť škole fi nančné 
prostriedky pridelené minis-
terstvom na osobné náklady 
(mzdy a odvody do poistných 
fondov) nie vo výške 90 %, ale  
100 %. Týmto sa úplne elimi-
novala možnosť pre zriaďova-
teľov riešiť vážne disproporcie 
medzi  jednotlivými školami v 
meste alebo obci. Toto naria-
denie vôbec nerešpektuje via-
ceré vážne kritériá ako naprí-
klad kritérium štruktúry veku 
učiteľov. Pre Petržalku, ktorá 
má viac ako tretinu učiteľov  
s 32-ročnou praxou, to môže 
v prípade zlyhania dohodova-

cieho konania znamenať, že 
niektoré školy môžu mať prob-
lémy s výplatami pre učiteľov 
už v júli alebo auguste budú-
ceho kalendárneho roku. Som 
sklamaný, že nové nariadenie, 
ktoré vstupuje do platnosti už 
od januára 2013, nepočíta as-
poň s prechodným obdobím, 
počas ktorého by mal zriaďo-
vateľ možnosť realizovať racio-
nalizáciu škôl.

Napriek tomu však chcem 
zdôrazniť, že Petržalka pristu-
puje k verejným zdrojom a ich 
vynakladaniu mimoriadne po-
zorne. V Petržalke, aj keď sme 
racionalizačné opatrenia vo 
väčšom či menšom meradle 
prijímali aj v tomto roku, hľa-
dáme rezervy aj pre nasledujú-
ce obdobie. Chceme sa správať 
zodpovedne – ale zodpoved-
ne aj voči svojim obyvateľom, 
preto nejdeme cestou zvyšova-
ní daní či poplatkov.

Opäť budeme šetriť takmer 
výlučne na vlastných pre-
vádzkových a mzdových ná-
kladoch tak v úrade, ako aj v 
našich organizáciách tak, aby 
sme čo najmenej ovplyvnili 
kvalitu služieb, ktoré poskytu-
jeme Petržalčanom. Budeme 
racionalizovať procesy vnútri 

úradu – používanie výpočtovej 
techniky, motorových vozidiel, 
spotrebu kancelárskych potrieb 
a podobne,  aby sme znížili ná-
klady v tejto oblasti o minimál-
ne 10 % a ďalších minimálne 
5 % sme vyrokovali s odborovou 
organizáciou smerom k šetre-
niu na mzdových nákladoch aj 
formou znižovania benefi tov 
mimo platov, samozrejme, vrá-
tane ich nulovej valorizácie pre 
rok 2013.

Okrem udržania štandar-
dov, pokiaľ ide o naše výkony 
v oblasti životného prostredia, 
čistoty a poriadku, ale aj údrž-
by komunikácií, starostlivosti o 
seniorov či plnenie si zákonných 
úloh v oblasti školstva sme si na 
budúci rok predsavzali dokončiť 
projekt plaváreň, ktorý sme za-
čali prvými prípravnými krokmi 
už v tomto roku tak, aby sme ju 
reálne začali stavať už v prvom 
polroku, pričom časť nákladov 
by sme vynaložili v roku 2013 a 
časť v roku 2014, a to jednak z 
nášho rezervného fondu a jed-
nak z úverových zdrojov. Od-
hadujeme, že náklady by sa mali 
pohybovať niekde okolo 1,5 mil. 
eur, veríme však, že elektronic-
kou aukciou sa nám podarí ich 
ešte o niečo znížiť.

Ďalším spoločným projektom 
je samozrejme oblasť statickej 
dopravy, kde by sme chceli na 
základe už spomínaného pro-
jektu organizácie dopravy vypí-
sať súťaž na dodávateľa celého 
systému, keďže samospráva 
nemá a asi ani nikdy mať nebu-
de niekoľko miliónov eur, ktoré 
sú potrebné nielen na zabezpe-
čenie rezidentského parkovania 
ale predovšetkým na výstavbu 
nových parkovacích kapacít. 
Predpokladáme, že súkromný 
investor by mohol spustiť nové 
pravidlá – samozrejme, po ich 
defi nitívnom schválení v zastu-
piteľstve – už v júni či júli  s tým, 
že svoje investície si rozloží na 
dlhšie časové obdobie.

Na základe diskusií s poslan-
cami sme do rozpočtu zapraco-
vali cca 125-tis. eur na výstavbu 
či rekonštrukciu športovísk, 
pričom sa budeme snažiť ďalšie 
fi nancie zháňať aj od sponzorov 
či z rôznych dotačných progra-
mov.

Rovnako na návrh poslancov 
a po vzájomnej dohode by sme 
sa po dokončení revitalizácie 
Ovsištského námestia radi pus-
tili do rekonštrukcie ďalšieho 

Poslanci miestneho zastupiteľstva 
schválili v decembri rozpočet mest-
skej časti na rok 2013.  Petržalka 
bude v tomto roku hospodáriť 
so sumou 27 308 938 eur, 
výdavky predpokladá vo výške  
26 351 382 eur.  Čo to kon-
krétne znamená pre obyva-
teľov najväčšej bratislavskej 
mestskej časti nám 
povedal starosta 
Vladimír Bajan.

Chceme sa správať 
zodpovedne
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Niektorí Petr-

z petržalských námestí, a to 
do rekonštrukcie Námestia 
hraničiarov.

Nepoľavíme ani v rekon-
štrukciách našich základ-
ných a materských škôl, 
ktoré budú smerovať pre-
dovšetkým do takých pro-
jektov, ktoré budú prinášať 
úsporu aj v ďalšom období, 
najmä do pokračovania 
v znižovaní energetickej 
náročnosti týchto budov. 
Do tejto oblasti chceme in-
vestovať 500-tisíc eur.

Nemalú sumu 250-tis. 
eur plánujeme preinves-
tovať na Dome kultúry 
Zrkadlový háj, ktorý si 
už rekonštrukciu neod-
kladne vyžaduje, po rie-
šení havarijnej situácie na 
elektrorozvodoch musíme 
pokračovať aj ďalej a rekon-
štruovať samotný objekt.

Poľaviť nemienime ani 
v rekonštrukciách našich 
terás a tam chceme pre-
investovať ďalších 130-tis. 
eur, takže ak by sme nákla-
dy v tejto oblasti zrátali za 

roky 2011 – 2013, tak ho-
voríme o sume takmer pol 
milióna eur.

Na záver mi dovoľte 
predstaviť vám našu víziu 
Petržalky, ktorá vzišla aj 
z procesu implementácie 
systému hodnotenia kvality 
prostredníctvom modelu 
CAF a ktorý charakterizu-
je naše každodenné kroky: 
Hlásime sa k hodnotám, 
ktoré defi nujú kvalitný život 
obyvateľov mestskej časti. 
Realizujeme rozhodnutia, 
ktoré zabezpečia transpa-
rentný a moderný úrad. 
Investujeme do vzdelania 
zamestnancov priprave-
ných na riešenie potrieb 
obyvateľov, ale zároveň pri-
jímajúcich výzvy na trvalé 
zlepšovanie poskytovaných 
služieb. Budujeme moder-
ný európsky úrad na báze 
partnerstva a princípoch 
spoločenskej zodpovednos-
ti, ktorý bude vzorom pre 
iných.“

Vladimír Bajan, 
starosta

Petržalka chce zriadiť 
príspevkovú organizáciu 
na správu športovísk

- Bonus Vklad - zhodnotenie 13 % za 4 roky *
- úvery s možnosťou refinancovania s garantovaným 
úrokom 4,99 % p.a. počas trvania medziúveru

- rodinné poistenie úrazu a zodpovednosti
- poistenie domu a bytu, bonus asistenčné služby 
pre domácnosť

Využite tieto výhody a získajte dovolenkový šek!

ročná diaľničná 
nálepka zdarma*

poistenie auta 
so zľavou až do 45 %45 %

Spolu to ide ľahšieSpolu to ide ľahšie

* Vzťahuje sa na zmluvy o stavebnom sporení uzavreté od 1. 11. 2012 
 do 31. 12. 2012. Viac informácií na www.wuestenrot.sk.

Wstrnt_Dialnicna_DLletak.indd   1 26.10.2012   10:28

* Ročná percentuálna sadzba obchodu je 3,25 %.

Stavebné sporenie s bonusom 50 € 
alebo diaľničnou nálepkou zdarma

Diaľničn
á nálepka 

zd
arm

a až d
o 31.1.2013!

Vzťahuje sa na zmluvy 
o stavebnom sporení 
uzavreté od 1.1.2013 do 
31.1.2013. Viac informácií 
na www.wuestenrot.sk.

Wüstenrot centrum
Osuského 1, 851 03 Bratislava 

tel.: 02/59 275 620, www.wuestenrot.sk

Od februára 2013 otvára 
tanečné štúdio EtnoDance v Petržalke 

nové kurzy!

• Brušné tance 

• Bellydance for fitness/dynamic 
 (30. 2. o 17,45 otvorená hodina zdarma)

• Cigánske tance 
 (31. 2. o 20,00 otvorená hodina zdarma)

• Bollywood

• Detské kurzy

Príďte si vyskúšať aký tanečný štýl Vám bude sedieť.
 Rezervácia:  

veronika@etnodance.sk 
Viac info na: www.etnodance.sk

Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava-Petržalka schválilo 
na decembrovom rokovaní zámer 
založiť príspevkovú organizáciu na 
správu športových objektov a za-
riadení mestskej časti. Prednostovi 
miestneho úradu a predsedovi po-
slaneckej skupiny poslanci uložili 
vytvoriť v 1. štvrťroku 2013 všetky 
administratívne a právne podklady 
na zriadenie takejto organizácie. 
V správe mestskej časti sú naprí-
klad 4 športové haly - na Znievskej, 
Wolkrovej, Poko� evovej a Gerce-
novej ulici. Okrem toho Petržalka 
disponuje športoviskami v areá-
loch 11 základných škôl, investuje 
do výstavby plavárne pre verejnosť 
a postupne obnovuje viacúčelové 
športoviská pre staršiu mládež, kto-
rých je na území mestskej časti 30. 
Šesť z nich už revitalizovala.

Musíme si strážiť svoj majetok. 
Napríklad zakúpili sme hokejové 
bránky pre viacfunkčné ihrisko, 
jednoducho ich nemôžeme nechať 
na ihrisku, lebo zajtra tam nebudú. 
Musíme nájsť aj režim, ako zabez-
pečiť výpožičku športových potrieb 
na týchto ihriskách,“ vysvetlil časť 
úloh budúcej organizácie staros-
ta Petržalky Vladimír Bajan. Ak sa 
príspevková organizácia osvedčí, 
mohla by neskôr podporovať aj 
činnosť športových klubov napr. v 
basketbale, hokeji, futbale a iných 
športoch a pozitívne vplývať na 
športové aktivity širokej verejnosti.

Obľúbené
                       vzdelávacie           
                 centrum už aj 
       v Petržalke 
na Hálovej 16

Vodné � ltre Nerezové fľaše
www.kvalitavody.sk
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Poškodené sú stovky stro-
mov. Polámané konáre a 

vyvrátené stromy „vépeskári“ 
najprv likvidovali na frekven-
tovaných miestach, ako sú 
chodníky pri materských a zá-
kladných školách, pri nemoc-
nici a zdravotných stredis-
kách, ale aj v Sade Janka Kráľa 
(SJK). Stále je však riskantné 
prechádzať sa v tomto období 
v lužných lesoch. Podľa zis-
tení pracovníkov petržalské-

ho miestneho úradu naďalej 
hrozí padanie poškodených 
konárov, ktoré uviazli v koru-
nách stromov, preto vyzýva-
me Petržalčanov, aby sa tam 
podľa možností pohybovali čo 
najmenej. 

Obozretní by sme mali byť 
aj v obľúbenom (SJK). Len ne-
dávno sa tam vyvalil statný 20 
až 25 metrov vysoký pagaštan, 
ktorý navonok pôsobil úplne 
zdravo. Až po páde sa ukáza-

lo, že jeho korene boli vážne 
choré.

Čo je s koreňmi mnohých sta-
rých stromov v Sade Janka 
Kráľa?

Častým dôvodom pádu 
celého stromu v Sade sú pa-
togénne huby, ktoré napadajú 
korene drevín. Ako voda na 
mlyn pre tieto huby je zvýše-
nie hladiny spodných vôd v 
SJK, nielen v dôsledku výstav-

by Vodného diela Gabčíkovo. 
Pracovníci oddelenia život-
ného prostredia petržalského 
miestneho úradu preto moni-
torujú a evidujú každý jeden 
tamojší strom z celkového 
počtu 2 a pol tisíca. Viac ako 
2-tisíc stromov bolo ošetre-
ných v prvej etape revitalizá-
cie SJK. 

V súčasnosti je park chrá-
nený podľa zákona o ochra-
ne historických pamiatok, čo 
znamená, že všetky zásahy 
do parku Petržalka konzultuje 
s pamiatkarmi. Stromy mest-
ská časť odstraňuje iba z bez-
pečnostných a zdravotných 
dôvodov, pričom za tie, ktoré 
sa už nedali zachrániť, vysá-
dza náhradné.

V žiadnom prípade sa teda 
milovníci prírody a histó-
rie nemusia obávať, že park 
v jeho súčasnej podobe časom 
zanikne. Možno si nie kaž-
dý uvedomuje, že ho tvoria 
mnohé dvestoročné dovezené 
stromy, ktorých prirodzeným 
biotopom (domovinou) nie sú 
naše lužné lesy, a preto sú ove-
ľa citlivejšie a vnímavejšie na 
rôzne zmeny. Prírode neroz-
kážeš. Na starých stromoch sa 

ukazuje vek aj choroby. Preto 
popri pravidelnej fyto zdravot-
nej údržbe stromov postupne 
pomaly dochádza k čiastočné-
mu omladzovaniu sadu a sna-
hou samosprávy je naďalej ho 
zveľaďovať, aby bol príjemným 
miestom relaxu aj pre ďalšie 
generácie Petržalčanov a náv-
števníkov mestskej časti.

Ide o dlhodobý premysle-
ný cieľ mestskej časti, ktorá 
v rámci prvej etapy revitali-
zácie Sadu Janka Kráľa (2005 
– 2006) dala vypracovať na 
stromy fytopatologický a den-
drologický posudok. Na jeho 
základe bolo následne vypíle-
ných 160 suchých alebo cho-
rých nebezpečných stromov 
a namiesto nich došlo k vy-
sadeniu rôznych druhov 
mladých stromov. Vďaka tej-
to druhovej rôznorodosti si 
mestská časť overila, ktorým 
drevinám sa darí v obľúbe-
nom oddychovom  mieste 
Petržalky v blízkosti Dunaja. 
Ukázalo sa, že  v sade je vhod-
né prostredie pre platany, lipy, 
javory, okrasné dreviny ako 
napríklad ľaliovník či ambrov-
ník. Duby sa však v sade vôbec 
neujali.                           (mgl)

ZÁRUKA kvality a vynikajúcich cien!

M I R A N

www.miran.sk

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

Bravčové  stehno .................... 4,29 €
Bravčové karé s kosťou ........... 4,99 €
Bravčové karé bez kosti .................... 5,99 €
Bravčová krkovička ............................ 4,19 €
Bravčová krkovička bez kosti ......... 5,49 €
Kuracie prsia ........................... 4,99 €
Údená krkovička ................................. 4,99 €
Údené stehno ...................................... 4,99 €
Údené rebro ......................................... 4,29 €

Údené bavorské koleno.......... 3,99 €
Domáca klobása ................................. 3,95 €
Kabanos ................................................. 3,39 €
Jaternice, krvavnice ............... 2,95 €
Zabíjačková kaša................................. 2,49 €
Tlačenka ................................................. 3,45 €
Pečeňový syr ........................................ 3,29 €
Oškvarky ................................................ 3,30 €
Bravčová masť 500 g .............. 0,99 €

Pracovníci oddelenia život-
ného prostredia petržalského 
miestneho úradu preto moni-
torujú a evidujú každý jeden 
tamojší strom z celkového 
počtu 2 a pol tisíca. Viac ako 
2-tisíc stromov bolo ošetre-
ných v prvej etape revitalizá-
cie SJK. 

V súčasnosti je park chrá-
nený podľa zákona o ochra-
ne historických pamiatok, čo 

Kalamita a jej následky

ho miestneho úradu naďalej 

ne historických pamiatok, čo 
znamená, že všetky zásahy 
do parku Petržalka konzultuje 
s pamiatkarmi. Stromy mest-
ská časť odstraňuje iba z bez-
pečnostných a zdravotných 
dôvodov, pričom za tie, ktoré 
sa už nedali zachrániť, vysá-
dza náhradné.

torujú a evidujú každý jeden 
tamojší strom z celkového 
počtu 2 a pol tisíca. Viac ako 
2-tisíc stromov bolo ošetre-
ných v prvej etape revitalizá-
cie SJK. 

V súčasnosti je park chrá-
nený podľa zákona o ochra-
ne historických pamiatok, čo 

Kalamita a jej následky
Mnohých amatérskych 
fotografov zrejme potešilo 
počasie a doslovne ľadové 
kráľovstvo, ktoré na Štedrý 
deň panovalo v Petržalke. 
Následky silných mrazov 
a poľadovice však nene-
chali na seba dlho čakať. 
Pracovníci miestneho 
podniku VPS ich riešia 
doteraz. 
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každodenné informácie, a to pria-
mo pod oknami a na vlastné oči 
– aj keď z jeho pohľadu pasívne: 
čo sa deje či nedeje, potom prvá 
pozícia, presnejšie postavenie po-
slanca, mu dáva ešte väčšie mož-
nosti – a to aktívne: čo sa môže či 
nemôže a ako diať a udiať. Lebo 
ako poslanec, na rozdiel od voli-
čov, svojím hlasom na zasadnu-
tiach miestneho zastupiteľstva 
priamo rozhoduje. Napríklad o 
rozpočte. Čiže aj koľko peňazí sa 
môže vyčleniť každý rok na opra-
vu terás a schodísk. Koľko toho si 
ešte môže Petržalka dovoliť, a koľ-

Nie náhodou totiž vraciame otáz-
ku poslanca Borotovského po-
slancovi Borotovskému, lebo sme 
presvedčení, že práve on je tou 
kompetentnou osobou, ktorá má 
dať odpoveď „občanom Blagoe-
vovej ulice a priľahlých ulíc“. Nik 
nemôže lepšie poznať problema-
tiku schodísk na terasu ako on. Je 
poslancom v petržalskom miest-
nom zastupiteľstve za volebný 
obvod č. 4, v ktorom sa nachádza 
aj  Blagoevova ulica, a len ako de-
tail, že má na tejto ulici aj trvalú 
adresu. Kým táto pozícia trvale 
bývajúceho obyvateľa mu dáva 

Schody, 
z ktorých bolí hlava

ko už nie. Aj tu má pán poslanec 
informácie z prvej ruky. Je predsa 
členom � nančnej komisie. 

Pokračujme. Poslanec svojím 
hlasom rozhoduje tiež o tom, 
ako to bolo napr. na zasadnutí 
26. júna 2012, či sa schváli alebo 
neschváli materiál Návrh záme-
ru opráv komunikačných terás 
v mestskej časti Bratislava - Petr-
žalka. Zámer bol schválený uzne-
sením č. 208 a hlasoval zaň aj 
poslanec Borotovský. Jeho súčas-
ťou je aj 10 príloh, medzi nimi aj 
stanovisko � nančnej komisie. Pán 
poslanec tiež vie, že na riešenie 

tejto citlivej problematiky je zria-
dená 5-členná pracovná skupina, 
tiež vie, aj kto je jej predsedom. 
Mimochodom – uznesenie ukla-
dá predsedovi komisie, aby raz za 
štvrťrok informoval zastupiteľstvo 
o postupe opráv komunikačných 
terás na území mestskej časti 
Bratislava-Petržalka.  Odvtedy 
uplynul polrok, teda dva štvrťro-
ky a zastupiteľstvo zatiaľ takúto 
informáciu nedostalo. Čo keby sa 
pán poslanec Borotovský spýtal 
predsedu skupiny - inak svojho 
poslaneckého kolegu - prečo? 
Možno v jeho odpovedi nájde aj 
svoju odpoveď: čo je a nie je so 
schodmi na Blagoevovej 2. 

Téme terasy a schody sa bude-
me venovať v ďalších číslach PN. 

Záver: V poslednom čase 
pribúdajú v redakčnej pošte 
príspevky miestnych poslancov, 
ktorí sa cez média, v tomto prí-
pade Petržalské noviny, pýtajú 
mestskej časti (ako keby sami 

neboli jej rozhodovacou a tým 
zodpovednostnou súčasťou), 
ergo úradu na veci a problémy, 
o ktorých by mali práve oni 
najviac vedieť, keďže o nich 
rozhodujú, dávajú im obsah, 
možnosť či nemožnosť plnenia. 
V podstate sa tak spytujú sami 
seba. Preto aj odpoveď by mali 
hľadať u seba. Oni skladajú účty, 
zodpovedajú voličom, nie úrad, 
ten je „iba“ výkonným apará-
tom. Ak niečo nejde, tak ako má, 
cesta poslanca je veľmi krátka, 
neverejná, netreba mediálne 
okľuky, pravda, ak za „vecou“ 
nie je niečo iné. Podstatné až 
podstatnejšie. Čoraz častejšie 
sa nám tak poniektorí petržalskí 
poslanci - so všetkými poslanec-
kými právami a povinnosťami 
a, najmä, zodpovednosťou - s 
obľubou menia na občianskych 
aktivistov. Nanajvýš hovorcov. Tí 
sa však nevolia...   

Redakcia PN

Občania Blagoevovej ulice uvítali opravu 
schodov medzi panelákom Blagoevova 2 
až 12 a panelákom Blagoevova 14  až 22 
a očakávali, že v opravách prístupových 
schodísk na terasu sa bude pokračovať. 
Nakoľko schodisko na Blagoevovej 2, ktoré 
je v dezolátnom a život ohrozujúcom sta-
ve, sa vôbec neopravovalo, čo je vidieť aj zo 
záberov predmetného schodiska. 
A tak  sa za občanov Blagoevovej ulice, ale 
aj priľahlých ulíc, ktorí predmetné scho-
disko využívajú pri svojich nákupoch v 
obchodoch nachádzajúcich sa na terase 
Blagoevova, ktorí ma oslovili, pýtam, kedy 
prídu na rad schody na Blagoevovej 2?  
Nedá mi nespomenúť, že niekoľko rokov 
naspäť,  dali na svoje náklady opraviť obča-
nia Blagoevovej  2  predmetné schodisko,  
napriek tomu, že majetkovo im nepatrí. V 
súčasnej ťažkej ekonomickej situácií preto 
očakávajú ústretovosť mestskej časti Petr-
žalka a Miestneho úradu Petržalka 
a pokračovanie opráv terás a prístupových 
schodísk, ktoré sú v dezolátnom stave. Ďa-
kujeme.                                            Igor Borotovský,

poslanec MČ Petržalka

   Názor redakcie

Keď aj z poslancov hlava zabolí
Kto neprečíta, neuverí, kto prečíta, nemôže uveriť a - nereagovať. Takže 
sa redakčne, nielen „za občanov Blagoevovej ulice a priľahlých ulíc“, ale za 
obyvateľov celej Petržalky pýtame pána poslanca MČ Igora Borotovského: 
Pán poslanec, kedy prídu na rad schody na Blagoevovej 2? A, samozrejme, 
za odpoveď tiež ďakujeme. 
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A neobchádzajú ani tie pe-
tržalské... 

V dvadsiatich šiestich škôl-
kach Bratislavského kraja sa 
deti učia správne držanie tela 
pri jazde. „Už druhý školský 
rok, každý mesiac, za každého 
počasia a v každom ročnom 
období deti realizujú prvky 
animoterapie formou jazdy 
na poníkoch. Ujovia a tety, 

ktoré majú poníky na staros-
ti, svojím skvelým prístupom 
rozvíjajú u detí vzťah k  živým 
tvorom. Umožnia škôlkarom 
poníky nakŕmiť, pohladiť a 
radi odpovedia na ich všetečné 
otázky. Deti celý mesiac sušia 
doma chlebík a pečivo, aby ho 
v deň, keď poníky prídu, mohli 
dať svojim zvieracím kamará-
tom,“ povedala Jana Mikušová, 

Sídliskové deti 
v sedle

riaditeľka MŠ Šustekova. Na 
pravidelné návštevy poníkov sa 
tešia aj v škôlkach na Bohrovej, 
Haanovej a Piffl  ovej.

Animoterapia je terapeu-
tická metóda, pri ktorej sa 
využíva pozitívne pôsobenie 
zvierat na duševné a fyzické 
zdravie človeka. „Počas jazdy 
na poníkovi si dieťa uvedo-
muje svoje telo a učí sa koor-

dinovať svoje pohyby. Staršie 
deti už vedia samostatne 
nasadnúť aj  zosadnúť. Počas 
vozenia, ktoré je samo osebe 
blahodarné pre zdravý vývoj, 
cvičia špeciálne kalanetické 
cviky, a tak majú väčšiu šan-
cu aktivovať svoje svalstvo,“ 
vysvetľuje Henrieta Streďan-
ská, ktorá sa k animoterapii 
dostala vďaka dcérke. 

kám. Niektoré mali jedinečnú 
možnosť vidieť malé žriebät-
ká priamo v materskej škole, 
dokonca pozorovať ako pijú 
mlieko od svojej mamy.“

Výhodou poníkov je, že 
v predškolákoch nevzbudzu-
jú také obavy ako veľké kone. 
„Žiadne malé dieťa neučíte 
bicyklovať hneď na veľkom 
bicykli, ale začína na trojkol-
ke alebo odrážadle, aby zís-
kalo istotu a chuť ďalej jazdiť 
a učiť sa.“ Podľa skúsenosti 
H. Streďanskej má len malá 
časť z detí strach z prvotnej 
interakcie: „Väčšinou to, že 
videli svojich kamarátov, ako 
jazdia, malo pozitívny vplyv a 
deti samy túžili urobiť to isté 
ako ich spolužiaci. Tie, ktoré 
jazdia už tretí školský rok, po-
važujú poníky za svoje koníky. 
Stáva sa nám, že v stajni na 
nás čakajú prváci, druháci zo 
základných škôl, aby sa mohli 
opäť previesť, pretože im to v 
škole chýba. Slovami jednej 
pani učiteľky: Konečne sa do 
detí netlačia len informácie, 
ale majú možnosť si niečo vy-
chutnať, radosť  prirodzenú 
pre detstvo.  Deti sú ťahané 
späť od počítačov a televízie 
do prírody a samy podnecujú 
rodičov k návšteve fariem a 
rančov, aby si mohli zajazdiť 
na koni.“

autor a foto (ld)

Zoznamovanie detí s príro-
dou môže mať rôznu po-
dobu. Henrieta Streďanská 
spolu so svojimi kolegami 
už dva roky navštevuje 
predškolské zariadenia 
v rámci projektu Koníky 
pre materské školy.

Významnou súčasťou pro-
jektu je hravá edukácia. Škôl-
kari sa dozvedia napríklad o 
tom, ako pracujú kováči, ako 
prichádzajú poníky na svet, 
ako rastú, čím sa živia. „Deti 
ich môžu pod dozorom nakŕ-
miť, priniesť im z domu suchý 
chlebíko, tým sa učia, že su-
chý chlebík sa nevyhadzuje, 
ale môže ešte poslúžiť zvierat-

Za Kopčiansku sa nehanbia
Socio-ekonomická analýza hlavného mesta zaradila vlani sídlisko 
Kopčany na prvú priečku spomedzi ôsmich rizikových oblastí, ktoré 
označili mestské časti.  

Treba dodať, že ku Kop-
čanom priradili aj širšiu 

lokalitu zahŕňajúcu Modrý 
dom na Čapajevovej ulici, či 
okolie budovy, kde kedysi sídlil 
LUDUS. O závery analýzy by 
sa malo opierať prerozdelenie 
peňazí z eurofondov na revita-
lizačné projekty. 

OZ Ulita, prevádzkujúce 
nízkoprahový klub, ktorý sa už 
roky venuje miestnym deťom a 
vplyv ich práce pomaly preras-
tá do životov staršej generácie. 
Zverejnenie výsledkov analýzy 
sa pretavilo do nelichotivej 
medializácie Kopčianskej uli-
ce. Ulite sa ozvali občania zo 
sídliska, ktorí nemajú pocit, 
že by oni či ich deti vyrastali 
v gete. V reakciách zdôrazňu-

jú zmeny v kvalite prostredia, 
vybudovanie chodníkov či 
rekonštrukciu detského ihris-
ka, ktorej sa predchádzajúce 
vedenia Petržalky vyhýbali. 
Možno práve fakt, že tu tak 
dlho chýbalo, spôsobil, že sa 
mu vyhol osud, ktorý postretol 
niektoré z nových hojdačiek či 
šmykľaviek v iných lokalitách. 
Počas éry modernej Petržal-
ky sa azda každý z nás ocitol 
v situácii, keď musel tunajší 
život obhajovať. V súčasnosti 
sú s predsudkami konfron-
tovaní najmä tí s adresou na 
Kopčianskej. Preto, keď nás 
Petra Hraňová z Ulity oslovila 
s prosbou o priestor na vyjad-
renie samotných obyvateľov, 
súhlasili sme.

Hana Riegelová, (49): Na na-
šom sídlisku sa býva takisto ako 
na iných. Nevidím žiadny roz-
diel, ľahká dostupnosť do mes-
ta, blízke obchody. Veľa sa toho 
zmenilo, v prvom rade celková 
úprava Kopčianskej ulice. Milo 
nás prekvapila výstavba chod-
níkov, cyklotrasa, vybudovanie 
altánku, lavičiek pod mostom, 
no a nebudem klamať, zmenil 
sa aj život v našom bytovom 
dome. Na Kopčianskej bývam 
27 rokov, vychovali sme tu 
dve deti. Keď bolo najhoršie, 
pomohli sme si sami. Vybu-
dovaním vrátnice na vlastné 
náklady sme sa zbavili narko-
manov, kvôli tejto skutočnosti 
bolo treba rekonštruovať celý 
bytový dom. Postupne sme si 

vybudovali vlastnú kotolňu, 
zateplili, vymaľovali, v celom 
dome máme kamerový sys-
tém. Myslím, že tu máme ove-
ľa viac zelene ako inde, celú 
výstavbu sme si zaobstarali 
prostredníctvom magistrátu. 
Veľmi by som si priala, aby sa 
podarilo vystavať nové ihrisko 
pre staršie deti, školu a škôlku 
priamo na sídlisku ako ho-
cikde inde, aj s týmto sa na nás 
nejako pozabudlo. 

Silvia Čazimi, (38): Bývanie 
by som určite nemenila, na 
tomto sídlisku vyrastali moje 
deti. Najstarší, už dospelý 
devätnásťročný syn, dcéra 
šestnásťročná a momentál-
ne najmladší, trojročný syn. 
Je pravda, že nie vždy tu bolo 
najideálnejšie bývanie, ale po-
stupom času tu nastali naozaj 
veľké zmeny. Samozrejme k 
lepšiemu, veľmi sme sa potešili 
novému ihrisku, chodníkom, 
lavičkám, stromčekom, ktoré 

vysadili naše deti, hlavne veľ-
kej pomoci, ktorú poskytujú 
pracovníci Ulity. Za ten čas, 
čo tu pôsobia, naučili naše deti 
veľa, majú neskutočne veľa ak-
tivít, hier, výletov, dobrých ná-
padov, učia ich ako sa správať 
k ľuďom, prírode, ako sa sprá-
vať medzi rovesníkmi, nerobia 
medzi nimi rozdiely. Bojujú 
za naše deti a za nás všetkých, 
nebyť ich, naďalej by sa hrali 
v jame namiesto pieskoviska, 
sedávali na obrubníkoch a naj-
horšie – pofľakovali by sa po 
uliciach. 

Simonka, 15 rokov: Na Kop-
čianskej sa mi býva celkom 
dobre, má to svoje výhody i 
nevýhody. Mám tu veľa ka-
marátov a je tu veľa super ľudí. 
Vybudovalo sa tu ihrisko pre 
deti, sú tu nové koše. Chcela by 
som, aby tu bolo aj ihrisko pre 
nás starších, chceli by sme hrať 
napríklad volejbal a futbal. 

autor a foto (ld)
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Š K O L S T V OPETRŽALSKÉ NOVINY

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Petržalka pre školský rok 2013/2014 sa uskutoční 
v piatok 8. februára, od 15. h do 18. h a v sobotu 9. februára, od 8. h do 12. h.

Informácie a pokyny pre zákonných zástupcov detí k zápisu do 1. ročníka základných škôl v školskom roku 2013/2014 

V súlade so školským záko-
nom je zákonný zástupca 

dieťaťa povinný prihlásiť dieťa 
na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole  
v školskom obvode podľa mies-
ta trvalého bydliska dieťaťa 
(spádová škola). 

Nikoho nemožno oslobodiť 
od plnenia povinnej školskej 
dochádzky. Zákonný zástupca 
dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt 
na území SR, má povinnosť za-
písať dieťa do základnej školy v 
školskom obvode, v ktorom má 
dieťa trvalý pobyt v čase zápisu. 
Má však právo vybrať pre dieťa aj 
školu mimo školského obvodu. 

Riaditeľ vybranej základnej 
školy vydá rozhodnutie o pri-
jatí dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky mimo škol-
ského obvodu až po umiestnení 
všetkých detí patriacich do škol-
ského obvodu spádovej školy a 
podľa kapacitných možností 
vybranej základnej školy. 

Pri zápise zákonný zástupca 
dieťaťa predkladá: občiansky 
preukaz zákonného zástupcu, 
rodný list dieťaťa, podľa potreby 
preukázateľný doklad o zdravot-
nom stave dieťaťa. 

Prvý školský obvod - Základná škola Budatínska 61 
Budatínska (čísla 29 – 81) a všetky párne čísla, Beňadická 
(okrem nepárnych čísel 9 – 21), Lietavská, Vyšehradská 
(nepárne čísla 1 – 23) a všetky párne čísla, Znievska;
Druhý školský obvod - Základná škola Černyševské-
ho 8 Černyševského, Farského, Jungmannova, Macha-
rova, Mánesovo nám., Pifflova,Vavilovova, Vlastenecké 
nám., Wolkrova;
Tretí školský obvod - Základná škola Dudova 2
Ambroseho, Bradáčova, Hrobákova, Kutlíkova, Osuské-
ho (párne čísla), Romanova, Rovniankova, Starhradská, 
Starohájska;
Štvrtý školský obvod - Základná škola Gessayova 2
Gessayova, Námestie hraničiarov (párne čísla), Osuského 
(nepárne čísla); Rusovská cesta (čísla 60 - 70);
Piaty školský obvod - Základná škola Holíčska 50
Brančská, Budatínska (čísla 1 - 27), Holíčska, Smole-
nická, Strečnianska, Šintavská, Tematínska, Topoľ-
čianska;

V závažných a odôvodne-
ných prípadoch môže zákon-
ný zástupca prihlásiť dieťa 
na plnenie povinnej školskej 
dochádzky aj v inom termíne, 
najneskôr však do 31. mája. 

Neprihlásenie dieťaťa na po-
vinnú školskú dochádzku sa po-
važuje v zmysle zákona za prie-
stupok, za ktorý možno uložiť 
pokutu do výšky 331,94 eura. 

Základná škola vyžaduje 
osobné údaje o dieťati - t. j. 
meno a priezvisko, dátum na-
rodenia, rodné číslo, miesto 
narodenia, národnosť, štátne 
občianstvo, trvalé bydlisko die-
ťaťa, meno a priezvisko, adresu 
zamestnávateľa a trvalé bydlis-
ko zákonných zástupcov dieťa-
ťa. V prípade žiadosti o zarade-
nie dieťaťa do špeciálnej triedy 
zákonný zástupca predkladá aj 
informácie o jeho zdravotnom 
stave. Tieto údaje spracúva v sú-
lade so zákonom č. 428/2002 Z. 
z. o ochrane osobných údajov v 
znení neskorších predpisov.

Ak dieťa po dovŕšení šieste-
ho roku veku nedosiahlo škol-
skú zrelosť, môže riaditeľ školy 
na základe písomnej žiadosti 
zákonného zástupcu rozhod-

Šiesty školský obvod - Základná škola Lachova 1
Bosákova, Furdekova, Lachova, Mlynarovičova, Ná-
mestie hraničiarov (nepárne čísla), Haanova1, 3, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 14, 14A; Lužná, Šuste-
kova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 45, 47, 49, 51;
Siedmy školský obvod - Základná škola Nobelovo ná-
mestie 6 - Bohrova, Dargovská, Dubnická, Gercenova, 
Gogoľova, Goralská, Handlovská, Harmanecká, Hrobár-
ska, Jaroslavova, Kapicova, Kaukazská, Kežmarské nám., 
Kremnická, Krupinská, Kubínska, Lenardova, Levočská, 
Ľubietovská, Nábrežná, Nobelovo nám., Novobanská, 
Očovská, Pečnianska, Planckova, Prokopova, Röntge-
nova, Rusovská cesta (okrem čísel 60 – 70), Údernícka, 
Viedenská cesta, Vilová, Vranovská, Zadunajská cesta, 
Záporožská;
Ôsmy školský obvod - Základná škola Pankúchova 4 
Bulíkova, Blagoevova, Dolnozemská, A. Gwerkovej, 
Haanova (párne čísla okrem 14 a 14A), Jankolova, Kloko-

núť o odložení začiatku plnenia 
povinnej školskej dochádzky o 
jeden školský rok. Povinnou 
súčasťou žiadosti sú odporu-
čenie všeobecného lekára pre 
deti a dorast a odporučenie 
príslušného zariadenia výchov-
ného poradenstva a prevencie. 
Riaditeľ školy môže rozhodnúť 
o odklade začiatku plnenia 
povinnej školskej dochádzky 
dieťaťa aj na návrh materskej 
školy, ktorú dieťa navštevuje. 
Návrhu predchádza odporu-
čenie zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie, a to 
s informovaným súhlasom zá-
konného zástupcu.

Ak zákonný zástupca dieťa-
ťa požiada, aby bolo na plnenie 
povinnej školskej dochádzky 
výnimočne prijaté dieťa, ktoré 
nedovŕšilo šiesty rok veku, je 
povinný k žiadosti predložiť 
súhlasné vyjadrenie prísluš-
ného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie a sú-
hlasné vyjadrenie všeobecného 
lekára pre deti a dorast.

Žiakovi, ktorý pre zdravot-
ný stav nemôže dochádzať do 
školy, môže riaditeľ školy po-
voliť individuálne vzdelávanie 

na základe písomnej žiadosti 
zákonného zástupcu. K žia-
dosti je potrebné priložiť vy-
jadrenie všeobecného lekára 
pre deti a dorast. Vzdelávanie 
žiaka zabezpečuje škola, ktorá 
rozhodla o povolení individu-
álneho vzdelávania v rozsahu 
najmenej dvoch vyučovacích 
hodín týždenne. Zákonný zá-
stupca žiaka je povinný vytvo-
riť učiteľom, ktorí zabezpečujú 
individuálne vyučovanie, pod-
mienky na túto činnosť.

Ak zákonný zástupca die-
ťaťa písomne požiada riadite-
ľa kmeňovej školy o plnenie 
povinnej školskej dochádzky 
mimo územia Slovenskej re-
publiky, škola dieťa zapíše 
do 1. ročníka a riaditeľ školy 
následne vydá rozhodnutie  
o povolení plniť povinnú škol-
skú dochádzku mimo územia 
SR. Kmeňová škola so zá-
konným zástupcom dohod-
ne podmienky vzdelávania  
v zahraničí. Zákonný zástupca 
prihlási žiaka do školy po jeho 
príchode do krajiny pobytu  
a do 30 dní oznámi názov  
a adresu školy riaditeľovi kme-
ňovej školy.

Ak má dieťa zdravotný 
problém, mal by o tom zákon-
ný zástupca v záujme dieťaťa 
informovať budúcich učite-
ľov. Pre zákonných zástupcov  
a pre ich deti sú k dispozícii na 
území mestskej časti tieto po-
radenské zariadenia: Centrum 
pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie na 
Hrobákovej ulici č. 3, Cen-
trum špeciálno-pedagogické-
ho poradenstva pri Špeciálnej 
základnej škole na Žehrianskej 
ulici č. 9, Centrum špeciálno-
pedagogického poradenstva 
pri Základnej škole internát-
nej pre žiakov s narušenou 
komunikačnou schopnosťou 
na Vlasteneckom námestí č. 1. 
Zákonný zástupca môže vyu-
žiť pomoc aj ďalších poraden-
ských zariadení, ktoré sú zara-
dené do siete škôl a školských 
zariadení MŠVVaŠ SR.

Pri zápise detí do 1. ročníka 
budú jednotlivé základné ško-
ly zisťovať, ktorý povinne voli-
teľný predmet (etická výchova 
alebo náboženská výchova) 
bude dieťa navštevovať od  
1. ročníka.

Informácie o ZŠ sú na we-
bových stránkach jednotli-
vých ZŠ. Webové adresy jed-
notlivých ZŠ sú zverejnené 
na www.petrzalka.sk v oblasti 
školstvo.

Mgr. Veronika Redechová, 
vedúca oddelenia školstva, 

kultúry a športu 
MÚ Petržalka

Školské obvody 11 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Petržalka:
čova, Kočánkova, Mamateyova, Májová, M. Medveďo-
vej, Pankúchova, Pobrežná, Poloreckého, Sosnova, M. C. 
Sklodowskej, Šustekova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31;
Deviaty školský obvod - Zákl. škola Prokofievova 5  
Andrusovova, Belinského, Bratská, Čapajevova, Fedi-
nova, Hálova, Kolmá, Kopčianska, Panónska cesta (od 
Rusovskej cesty po Bratskú), Prokofievova, Ševčenkova, 
Švabinského;
Desiaty školský obvod - Zákl. škola Tupolevova 20  
Iľjušinova, Jiráskova, Markova, Pajštúnska, Tupolevova;
Jedenásty školský obvod - Zákl. škola Turnianska 10 
Antolská, Beňadická (nepárne čísla 9 – 21), Betliarska, 
Bzovícka, Humenské nám., Janíkovské role - ulice Fiľa-
kovská, Sitnianska, Urpínska, Jantárová cesta (od Bet-
liarskej po Panónsku), Jasovská, Južné mesto zóna „C“- 
Azúrová, Béžová, Fialová, Žltá, Slnečnicové námestie, 
ulice Krásnohorská, Ľubovnianska, Šášovská, Turnian-
ska, Vígľašská, Vyšehradská (čísla 25 – 39), Žehrianska.
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3.02. | 15:00 | 2,50 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
do tanca hrá skupina PROVA

7.02. | 19:30 | 4,50 €                       
NEBO-PEKLO 
divadelné predstavenie nezávislého hereckého 
súbor (NHS) Bratislava, réžia: Gabriel Tóth   

8.02. | 19:00 | 3 €                           
MUSIC CLUB
KATARZIA (nu folk)
MARTINA JAVOR (folk punk)
GONSOFUS (funky live looping)

10.02. | 15:00 | 2,50 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
do tanca hrá skupina SATURN

14.02. | 19:00 | 2,50 €                   
CESTOVATEĽSKÝ KLUB 
MÓRIC BEŇOVSKÝ ŽIJE!
prednáška a premietanie filmu cestovateľa Vlada 
Dudláka o poslednej návšteve Madagaskaru v 
novembri 2012 po stopách Mórica Beňovského

15.02. | 19:00 | 3 €                         
MUSIC CLUB
ROBO PATEJDL BAND (indie rock)
JERGUŠ ORAVEC TRIO (blues rock)

17.02. | 15:00 | 2,50 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ                                    
do tanca hrá skupina CHARLIES DUO

21.02. | 19:30 | 2,50/3,50 € *       
MAMA ELEKTROLUX Z117
komédia v podaní Divadla ATRAPA  

22.02. | 19:00 | 3 €                         
MUSIC CLUB
MAOK (improvizácia)
TONY GRANKO (improvizácia)
MARTIN GEIŠBERG (improvizácia)

24.02. | 15:00 | 2,50 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
do tanca hrá skupina KARTÁGO TRIO

28.02. | 18:30 | 3 €                         
BUBNOVAČKA ORCHESTRA
v spolupráci s OZ Zvuky cez ruky 
a Rytmikou – Etnobubnovou školou 

DETSKÁ SCÉNA 

utorky a štvrtky | 10:00 - 11:30 | 2 €
VÝTVARNÝ  ATELIÉR 
kreslíme a tvoríme s našimi deťmi
spoznávanie rôznych výtvarných techník 
hravou formou

DETSKÁ HERŇA
každý pracovný deň | 9:30 - 11:30 | 1 €
PRE RODIČOV S DEŤMI                                                                                     

štvrtky | 14:00 – 17:30 | 2 €
PRE DETI A DOSPELÝCH
voľné hranie spoločenských stolových hier

10., 24.02. | 14:00-17:00 | 2 €
NEDEĽNÉ PODUJATIA 
PRE CELÚ RODINU   
voľné hranie stolových hier pre celú rodinu

21.02. | 19:30 | 2,50/3,50 € *       
MAMA ELEKTROLUX Z117
komédia v podaní Divadla ATRAPA  

14.02. | 19:00 | 2,50 €                   
CESTOVATEĽSKÝ KLUB 
MÓRIC BEŇOVSKÝ ŽIJE!
prednáška a premietanie filmu cestovateľa Vlada 
Dudláka o poslednej návšteve Madagaskaru v 
novembri 2012 po stopách Mórica Beňovského

15.02. | 19:00 | 3 €                         
MUSIC CLUB
ROBO PATEJDL BAND (indie rock)
JERGUŠ ORAVEC TRIO (blues rock)

7.02. | 18:00 | 10 €
XUAN QUE HUONG
vystúpenie tanečno-hudobnej skupiny 
z Vietnamu pri príležitosti Lunárneho nového 
roka 2013, hosť: FS Ekonóm z Bratislavy  

8.02. | 19:00 | 35 €                        
XIII. PETRŽALSKÝ MAŠKARNÝ PLES  
Mestskej časti Bratislava-Petržalka 
...zlaté roky šesťdesiate!  
program: Brouci Band (Beatles), Alfa Band, 
Kmeťo Band, Charlie dance studio, 
RRC Hydrorock, losovanie tomboly, 
vyhodnotenie masiek, moderátor: Pavol Hraška

10.02. | 10:00 | 2 €
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ 
DOPOLUDNIE
HLÚPE KURA
detské bábkové predstavenie v podaní 
Divadielka JaJa

12.02. | 15:00 | 2,50 €
NESTARNÚCE MELÓDIE
fašiangové tanečno-zábavné podujatie 
s hudobnou skupinou DUO PROVA

14.02. | 19:00 | 6/8 € *                  
VALENTÍNSKY KONCERT 
PRE ZAĽÚBENÝCH
účinkujú: Jozef Ivaška, RK Jazz Band 
a ďalší hostia

16.02. | 18:00 | 5 €
HALÓ, HALÓ TU JE HALO HALO
vystúpenie tanečného súboru Halo halo 
a tanečnej školy Danubia

19.02. | 18:00 | vstup voľný
PROTIDROGOVÉ FÓRUM
občiansky dialóg s odborníkmi
téma: Problematika intolerancie 
a extrémistické skupiny na Slovensku

22.02. | 19:00 | 8 €
BEZANKA   
vystúpenie folklórneho súboru

24.02. | 10:00 | 2 €
NEDEĽNÉ FILMOVÉ ROZPRÁVKOVÉ 
DOPOLUDNIE
KOCÚR V ČIŽMÁCH
slovenská rozprávka, réžia: Pavol Gejdoš

KLUBOVÁ ČINNOSŤ

6.02. | 10:00 | 1 €
FAŠIANGOVÉ MASKOVANIE
tvorivá dielňa pre deti MŠ

13.02. | 10:00 | 1 €
STRETNUTIE S MARY KAY
kozmetická poradňa pre seniorov

13.02. | 18:00 | 1 €
ČCHI-KUNG 
zdravotné cvičenia čínskej energetiky 

   

14.02. | 15:00 | 1 €
SKÚS TO S NAMI – PATCHWORK
tvorivá dielňa

3.02. | 20:02 | 2/3 ** 

KRAJINA ZABUDNUTIA
r. M. Boganim, Francúzsko, Ukrajina, Poľsko, 
Nemecko, 2011, 108 min. 

4.02. | 20:02 | 2/3 ** 

AVALON
r. A. Petersén, Švédsko, 2011, 79 min.

6.02. | 20:02 | 2/3 **

AŽ VYJDE MESIAC
r. W. Anderson, USA, 2012, 94 min.

11.02. | 20:02 | 2/3 **

ID:A
r. Ch. E. Christiansen, Dánsko, 2011, 100 min.

13.02. | 20:02 | 2/3 ** 

KURA NA SLIVKÁCH
r. M. Satrapi , V. Parannaud, Francúzsko, 
Nemecko, Belgicko, 2011, 93 min.

17.02. | 20:02  | 2/3 **
KLIP
r. M. Miloš, Srbsko, 2012, 100 min.

18.02. | 20:02 | 2/3 **

Z PREZIDENTSKEJ KUCHYNE
r. Ch. Vincent, Francúzsko, 2012, 100 min.

Z nominácie EFA na európsky film roku 

20.02. | 20:02 | 2/3 ** 

LÁSKA
r. M. Haneke, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, 
2012, 125 min. 

24.02. | 20:02 | 2/3 ** 

HANBA
r. S. McQueen, V.B., 2011, 101 min. 

25.02. | 20:02  | 2/3 **

CÉZAR MUSÍ ZOMRIEŤ
r. P. Taviani, V. Taviani, Taliansko, 2012, 76 min. 

27.02. | 20:02 | 2/3 ** 

HOLY MOTORS
r. L. Carax, Francúzsko, Nemecko, 2012, 
115 min. 

PRIPRAVUJEME V DK LÚKY

15. - 17.03.
CESTOU NECESTOU
Cestovateľský festival inšpirujúci ľudí cestovať 
na všetky svetové strany a spoznávať nep-
oznané

23.03 | 17:00
LIVIN´BLUES 
XXI. ročník festivalu blues a rhythm´n´blues 

 

Z nominácie EFA na európsky film roku A na európsky film roku 

20.02. | 20:02 | 2/3 **

LÁSKA
r. M. Haneke, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, 
2012, 125 min. 

24.02. | 20:02 | 2/3 **

HANBA
r. S. McQueen, V.B., 2011, 101 min. 

25.02. | 20:02  | 2/3 **

CÉZAR MUSÍ ZOMRIEŤ
r. P. Taviani, V. Taviani, Taliansko, 2012, 76 min. 

DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM 

DOM KULTÚRY
LÚKY

Zmena programu vyhradená!

Partneri

Kultúrne zariadenia Petrzalky

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

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

VSTUPENKY

Vstupenky si zakúpite v pokladniach KZP 
alebo na ticketportal.sk

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

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

POKLADNE

POKLADŇA DK ZRKADLOVÝ HÁJ
PO-PIA 14:30-21:00 
SO, NE hodinu pred podujatím
t: 68 299 225, vstupenkydkzh@kzp.sk

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

   

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

Zriaďovateľom Kultúrnych zariadení Petržalky je
 
                            Mestská časť 
                            Bratislava-Petržalka

 

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

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

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

7.02. | 18:00 | 2,50 € /dôchodcovia 1,50 €

ROZHOVORY 
O ZDRAVOM BÝVANÍ                    
prednáška spojená s besedou
téma: využitie princípov feng-šuej 
na ozdravenie bývania 

24.02. | 18:00 | 2/3 €*

MOMENTUM MUSICUM 
cyklus komorných koncertov 
účinkujú : Jozef Csóka (violončelo),
Ernest Vizváry (klavír)
program: J. S. Bach, J. Haydn, S. Rachmaninov, 
A. Glazunov a iní.

                                                    

VÝSTAVY

15.02. - 4.03. | výstavná sieň | vstup voľný

DAVID HELÁN: RÝCHLOKURZ 
POMALÉHO PÍSANIA
Nemáte čas? Helán ho má za vás!
vernisáž: 14.02. 18:00 hod.
výstavné priestory sú otvorené: 
po – št  10:00 – 18:00, pia 10:00 – 16:00

 

KLUBY

27.02. | 17:00 | vstup voľný

DANUBIUS BONSAI KLUB
pravidelné stretnutie členov    

PROGRAMY PRE DETI

4.,11.,18.,25.02. | 10:00 | 1,50 €

CVIČENIE MATIEK S DEŤMI
pohybová výchova pre deti do 3 rokov

5.,12.,19.,26.02. | 16:30 | 2 €

PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
tvorivé dielne pre deti od 3 rokov  

                

6.,13.,20.,27.02. | 09:00, 10:30 | 1 € (osoba)

ČARBANIČKY     
kreslenie pre mamičky s deťmi

7.,14.,21.,28.02. | 15:30 | 2,50 €

KERAMKO
keramické dielničky pre deti od 5 do 7 rokov

15.02. | 10:00 | 2 € (osoba)

BABYKARNEVAL
karnevalová zábava pre deti do 5 rokov osladená 
šiškami, vstup len v maskách 
* nahlasovanie vopred : 
   62 244 789, 0903 398 545  

     

22.02. | 10:00 | 1 € (osoba)

MAMIČKÁREŇ
detská herňa spojená s tvorivými aktivitami
pre mamičky 
téma: PATCHWORK a iné textilné techniky

20.02. | 10:00 | 1 €
O MASKÁCH A STRAŠENÍ
kreatívne podujatie pre deti MŠ

22.02. | 11:00 | 1 €
FAŠIANGOVNÍCI
kreatívne podujatie pre mládež s mentálnym 
postihnutím

27.02. | 18:00 | 1 €
HARMÓNIA BÝVANIA A ŽITIA
čínske umenie energetiky priestoru Feng-Shui

28.02.  | 15:00 | 1 €
SKÚS TO S NAMI – PATCHWORK
tvorivá dielňa

VEDELI STE, ŽE....?

KZP organizujú aj iné činnosti, kurzy, krúžky, 
organizované podujatia pre ZŠ a ŠKD a pod. 

všetky informácie nájdete na :
www.kzp.sk
facebook.com/pages/KZP

CC 
CENTRUM

www.kzp.sk
facebook.com/pages/KZP

14.02. | 19:00 | 6/8 € *                  
VALENTÍNSKY KONCERT 
PRE ZAĽÚBENÝCH
účinkujú: Jozef Ivaška, RK Jazz Band
a ďalší hostia



22. 1. 2013 • 19PETRŽALSKÉ NOVINY K U LT Ú R A

  Presýpacie hodiny
Mocne svojpomocne

Tak si tu v Pe-
tržalke žijeme. 
Svojpomocne. 
Už to tak vychá-
dza, že si musí-
me vystačiť buď 
s (úplne) málom, 

alebo sami. Všade, v každom 
rezorte, na každom kroku sa 
škrtia rozpočty, stopujú alebo 
aj znižujú sa platy, výdavky, 
zvýhodnenia... Šetrí sa, šetrí a 
šetrí...  všade samé vetry. 

Niekde šetrne(jšie), inde 
tvrdo, bezohľadne, bez akej-
koľvek prípravy prichádzajú 
ľudia o prácu a niektorí aj o 
strechu nad hlavou. Atmosfé-
ra strachu zo sociálnych ne-
istôt a z budúcnosti hustne. 

A ktože vám už pomôže? 
Existujú všelijaké odnože „po-
moci“, no väčšinou stoja na 
veľmi vratkých a nestabilných 
nohách. Prípadne sú priveľmi 
krátkodobé a „výberové“ – na 
koho to šťastie padne, alebo 
kto má mocnejších za svojím 
chrbtom – aj podľa iných zla-
tých kľúčov... 

Naša petržalská partia si 
vybrala cestu najmenšieho 
odporu bez dobrovoľného 
nároku na finančnú odmenu. 
Zvolili sme si spoločnú cestu 
humoru, aj keď niekedy pl-
ného sadzí, keď sa v pomy-
selnom komíne niečo alebo 
niekto zašprajcuje. No hreje 
nás ako rozpálený kozub, keď 
už na nič iné nemáme... Niet 
nad predstavivosť!

Rozprávačský prvolezec 
Miško Hrdopýško býva vždy 
v pohotovosti, keď sa rozpúta 

hovor. Vždy stojí o prvovstup! 
Vysype na nás hneď na začiat-
ku niečo na aktuálnu tému: 
„Minule som stretol Zajka Paj-
ka, ktorý je už akosi dlho v ile-
galite, ani medzi nás nechodí. 
No a pýtam sa ho, ako sa má.“ 
A? Všetci sme k Miškovi Hrdo-
pýškovi otočili svoje sluchové 
radary od obyčajnej zveda-
vosti. Vraj trpí dlhodobým 
nechutenstvom.  ,,Čože? Máš 
niečo so žalúdkom, pýtam sa 
ho.“ No a Zajko Pajko priznal 
farbu, ani vtipné to veľmi ne-
bolo: „Nie so žalúdkom, ale s 
peňaženkou...“ 

„To poznáme,“ ozvala sa 
Tárajka Amálka a vystrúhala 
grimasu pokazenej bábiky. 
„Až veľmi dobre...“ Ferdiš 
Nevíš chcel narýchlo otočiť 
vypínačom a do šera pridať 
svetla, takže pridal vtip: Malý 
Slavo prišiel neskoro domov 
a mama ho spovedá, kde sa 
toľko zdržal. „Ááále, kamoš 
stratil päťdesiateurovku a ja 
som mu ju pomáhal hľadať.“ 
Mama spozornela: „A s úspe-
chom?“ Slavko tiež musel 
priznať farbu: „Kdeže! Našiel 
si ju sám!“

Ja vám želám, aby ste si 
našli radšej dobrých priate-
ľov, zmysel pre humor, radosť 
alebo aspoň vyrovnanosť v 
duši a teplé oblečenie do 
sychravých dní. Musíme si 
pomáhať – viď teta na obráz-
ku, ktorá štrikuje teplú zimnú 
výbavu aj pre snehuliaka. 

Vaša Dáša
Kresba: 

Natália Murat-Oravcová 

Na tému posledného 70-minú-
tového dokumentárneho fil-
mu Zuzany Piussi pod názvom 
Krehká identita, ktorý sa vďaka 
Asociácii slovenských filmových 
klubov dostal 10. januára aj do 
kín. (Medzinárodnú premiéru 
mal na prestížnom filmovom 
festivale v Jihlave a na filmovom 
festivale Jeden svet v Bratislave 
získal Cenu pre najlepší sloven-
ský dokument 2011/2012.)

Film autenticky a (vraj podľa 

autorky úplne) neštylizovane na-
stavuje zrkadlo časti slovenských 
národovcov – pánisovcom, ma-
tičiarom (tkáčovcom) a nábo-
žensky založeným ženičkám, 
ktoré sa modlia za Slovensko a 
po celej Európe intenzívne hľa-
dajú konkrétne stopy po Slová-
koch v dávnej minulosti.

Zuzana Piussi (narodila sa v 
roku 1971 v Bratislave a vyštudo-
vala réžiu na VŠMU, má za sebou 
štrnásť dokumentov a viacero 
ocenení) sa dotkla otázok, s 
ktorými sa každý Slovák musí vy-
rovnať sám v sebe, a najmä po 
svojom – kto som, kde žijem, ku 
komu a kam patrím, kam siaha-
jú moje korene, čo to pre mňa 
znamená. 

„Protagonisti“ Zuzany Piussi, 
ku ktorým sa spočiatku dostala 
viac-menej náhodou (na za-
sadnutí poslancov mestského 
zastupiteľstva v Bytči, ktorí hla-
sovali o tom, či ponechať alebo 
zrušiť už osadenú pamätnú ta-
buľu pre slovenského preziden-
ta Tisu, a kde to riadne iskrilo), v 
tomto smere majú úplne jasno. 
A oduševnene až „tvrdo“ svoje 
názory presadzujú, respektíve 
prezentujú, kde/ako sa len dá. V 
niektorých momentoch zapálení 

národovci vyvolajú aj úsmev, či 
naopak - pohoršenie. V každom 
prípade sa však filmový divák ne-
nudí (výpovede ľudí sa striedajú 
s reportážnymi zábermi z kosto-
lov, mítingov a osláv). No pritom 
každý, kto dopozerá tento film z 
našej reality, má svoje „drobné“ 
pripomienky – kto alebo čo by v 
snímke ešte malo byť, napríklad 
„na vyváženie“, kvôli „objektivite“ 
a podobne.

Na tlačovej besede po novi-
nárskej projekcii Krehkej identity 
Zuzana Piussi (režisérka, zároveň 
autorka námetu, scenára a aj 
kameramanka v jednej osobe) 
povedala na rovinu, že zámer-
ne nechcela robiť publicistiku, 
v ktorej treba nechať priestor aj 
inej strane. Nastavila zrkadlo istej 
skupine ľudí, ako dokumenta-
ristka načrtla „problémy“ s našou 
národnou identitou a jej poní-
maním v súčasnosti – a viac sa 
už k tejto téme vracať nechce! 
No my ostatní ju akiste budeme 
„pretriasať“ ešte dlho – autorka 
pôsobivého až „provokačného“ 
filmu nás len pomkla k premýš-
ľaniu. Dúfajme, že k rozumnému 
premýšľaniu.

Boris Brekyňa
Foto: Slavomír Silička

Opäť sa nepochybne bude vo veľkom – a možno aj celoná-
rodne - diskutovať! Či už súkromne alebo verejne, akiste  
z rozmanitých pozícií a rozmanitými (ne)mediálnymi  
prostriedkami. 

  Kinonovinky

Slovenskí národovci „v priamom prenose“

Deti si vypočuli rozpráv-
ku Ako psíček a mačička 

piekli tortu. Nebolo to však 
obyčajné čítanie rozprávky. 
Deti si tú tortu počas čítania 
rozprávky aj piekli. Vybe-
rali obrázky potravín, ktoré 
psíček s mačičkou dávali do 
torty a vkladali ich do hrnca. 
Všetko dôkladne premiešali a 
nechali „upiecť“. Pokračovali 
rozhovorom o tom, čo v sku-
točnosti do torty patrí a čo 

nie. Triedili potraviny na dve 
skupiny a to: čo patrí do torty 
a čo nepatrí do torty v sku-
točnosti - nie v rozprávke.

Na záver svojej návštevy si 
ešte pozreli pôvodnú rozpráv-
ku O panence, která tence pla-
kala. 

Deti sa obohatené o ďalšie 
skúsenosti a zážitky opäť vrá-
tili do materskej školy. Na ná-
vštevu knižnice veľa spomí- 
nali aj v ďalších dňoch pri pre- 

Rozprávka o psíčkovi a mačičke trochu inak

zeraní fotografií z tejto akcie.
Poďakovanie patrí Mest-

skej knižnici na Prokofievovej 
ulici za perfektne pripravenú 
aktivitu pre deti. Už teraz sa 
tešíme na ďalšiu návštevu.

Mgr. Silvia Dekanová 
a deti z triedy Lienky

V jedno januárové dopoludnie sa deti z 2. C trie-
dy (Lienky) Materskej školy na Röntgenovej ulici 
vybrali do knižnice na Prokofievovej ulici. Cieľom 
návštevy bolo interaktívne čítanie z knihy od  
J. Čapeka – Rozprávky o psíčkovi a mačičke. 
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Je známe, že hornú hranicu pre 
vekovú spôsobilosť na vedenie 
motorového vozidla právny 
predpis neurčuje. So zvyšujúcim 
vekom sa však znižuje výkon-
nosť zraku a sluchu, schopnosť 
rozlišovať farby, zmenšuje sa aj 
rozsah zorného poľa a vnímanie 
hĺbky priestoru, klesá schopnosť 
včas reagovať na vonkajšie pod-
nety a z toho dôvodu sú potreb-
né povinné  zdravotné prehliad-
ky vodičov. Spôsobilosť viesť 
motorové vozidlo posudzuje 
lekár so špecializáciou v špe-
cializačnom odbore všeobecné 
lekárstvo.   

Ako vyplýva z príslušných 
ustanovení zákona č. 8/2009 Z. 
z. o cestnej premávke v platnom 
znení, ktoré nadobudli účinnosť 
19. januára 2013, vodiči, ktorí sú 
držiteľmi vodičských preukazov 
vydaných pred týmto dňom, sú 

povinní podrobiť sa pravidelnej 
lekárskej prehliadke najskôr dva 
mesiace pred dosiahnutím veku 
65 rokov a najneskôr do dvoch 
mesiacov po dosiahnutí veku 65 
rokov a následne každých päť 
rokov. Z povedaného je zrejmé, 
že povinnosť absolvovať zdra-
votnú prehliadku v súvislosti s 
vydaním dokladu o spôsobilosti 
viesť motorové vozidlo v zmysle 
vodičského oprávnenia máte 
až pri dosiahnutí veku 75 rokov. 
Zmena súvisí s novelou zákona, 
ktorá predĺžila periodicitu zdra-
votných prehliadok u vodičov 
starších ako 65 rokov z dvoch 
na päť rokov. Netýka sa vodičov 
vybraných vozidiel a vybraných 
profesií, ktorí aj naďalej po do-
siahnutí veku 65 rokov majú po-
vinnosť podrobiť sa zdravotným 
a psychologickým prehliadkam 
v nezmenených časových in-

Zdravotná spôsobilosť je päťročná     
  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

tervaloch. Doklad o zdravotnej 
spôsobilosti na vedenie moto-
rového vozidla, nie starší ako 
päť rokov, je potrebné mať po-
čas riadenia vozidla pri sebe a 
na požiadanie predložiť spolu 
s ďalšími dokladmi potrebnými 
k vedeniu motorového vozidla. 
Termín a návštevu u lekára si 
senior musí strážiť a zabezpečiť 
sám, na prehliadky sa nepredvo-
láva. Napriek tomu, že lekárske 
prehliadky sú povinnosťou vy-
plývajúcou zo zákona, poisťov-
ne ich nepreplácajú. Poplatok 
za vydanie dokladu o zdravotnej 
spôsobilosti vodiča je uvedený 
na cenníku v každej ambulancii 
praktického lekára.

Možnosť zostať v pracovnom 
pomere u zamestnávateľa, kto-
rému ste dali výpoveď stále trvá, 
nie však spôsobom, ktorý vám 
radí priateľ. Výpoveď, ktorá bola 
požadovanou formou doručená 
druhému účastníkovi, možno od-
volať (stiahnuť), Zákonník práce 
túto eventualitu umožňuje. Je tu 
však stanovená podmienka, aby 
odvolanie bolo písomné a aby s 
ním druhý účastník, teda váš za-
mestnávateľ, súhlasil. Pri výpove-
di, ako jednostrannom právnom 
úkone, na skončenie pracovného 
pomeru postačuje vôľa jednej zo 
zmluvných strán (pracovný po-
mer sa skončí bez ohľadu na to, či 
s tým druhá strana súhlasí alebo 

Mám sedemdesiattri rokov a v máji 2013 mi končí 
dvojročná platnosť dokladu o zdravotnej spôso-
bilosti vodiča. Som vodič amatér, mám vodičský 
preukaz na osobné autá. Pokiaľ ide o zdravotné 
prehliadky starších vodičov, viem, že v roku 2013 
dochádza k akejsi zmene, neviem však odkedy a do 
akej miery sa to týka aj mňa. Musím v máji požiadať 
o nový doklad o zdravotnej spôsobilosti alebo nie?  
Prosím poraďte mi    

Karol M. (gmail.com)

nesúhlasí), pri akceptovaní jej od-
volania je potrebný aj prejav vôle 
druhej zmluvnej strany (ja chcem 
zostať pracovať u teba aj naďalej 
– ja s tým súhlasím). Prirodzene, 
že odvolanie výpovede je mož-
né len počas trvania výpovednej 
doby, po jej uplynutí váš pracovný 
pomer zanikne. Po tomto termíne 
nie je možné výpoveď odvolať, 
pretože celkom logicky, odvolanie 
by bolo v čase, keď pracovný po-
mer de iure už neexistuje. Tak ako 
odvolanie výpovede, aj súhlas s jej 
odvolaním si vyžaduje písomnú 
formu. Z povedaného vyplýva, že 
jediný spôsob, ako vo vašom prí-
pade zotrvať v zamestnaní, je sú-
hlas zamestnávateľa.

Výpoveď a ďalšia práca     
V novembri som dal ku koncu januára 2013 zamestnávate-
ľovi, u ktorého som pracoval takmer tri roky výpoveď, kto-
rú zamestnávateľ prijal. Od februára 2013 som mal prisľú-
benú prácu v Rakúsku, ktorá mi však padla, pretože �rma  
z ekonomických dôvodov nebude prijímať do zamestna-
nia nových ľudí. Zaujímalo by ma, či mám možnosť zostať 
v doterajšom zamestnaní. Kamarát mi poradil, že keď prí-
dem do práce po vypršaní výpovednej doby, zamestná-
vateľ musí toto uznať a nechať ma ďalej u neho pracovať.  
Je to tak? Môžete mi poradiť, ako mám ďalej postupovať?

Drahoš (gmail.com)

O P R AVA    V poslednom vydaní Petržalských novín v roku 2012 došlo v rubrike Poradňa k zámene 
odosielateľa. Pod otázkou materiálu „Správca nie je neobmedzený pán“ mal správne byť podpis 
vlastnici.bosakova7@gmail.com. Za technickú chybu sa ospravedlňujeme.

V tomto roku petržalská sa-
mospráva plánuje otvoriť 

prvý oplotený výbeh pre psov. 
„Chceme, aby to bolo zároveň 
príjemné oddychové miesto aj 
pre majiteľov, ktorí si budú 
môcť sadnúť na lavičku a sle-
dovať svojich psíkov pri hre. 
Máme záujem výbeh obohatiť 
o hracie prvky pre psov,“ pove-
dala Jana Jecková, vedúca od-
delenia životného prostredia 
miestneho úradu. 

Po sťažnostiach na nedo-
statok papierových vrecúšok 
mestská časť mení v tomto 
roku spôsob obsluhy košov 
na psie exkrementy a od-
stúpila od zmluvy s firmou, 
ktorá dosiaľ mala túto úlo-
hu na starosti. Koše na psie 
exkrementy bude vysýpať 
dvakrát týždenne a ku kaž-
dému košu dodá dvojná-
sobné množstvo vrecúšok. 
Mestská časť akceptovala 

tiež argumenty psičkárov, 
že papierové vrecúška sa pri 
daždivom počasí rozmáčajú 
a takmer sa nedajú použiť, 
preto od nového roku Pe-
tržalka na tento druh odpa-
du poskytuje mikroténové 
vrecká. Ich výhodou je nie- 
len lepšia odolnosť proti 
nepriaznivým poveternost-
ným podmienkam, ale aj 
nižšia obstarávacia cena a 
maximálna eliminácia ne-

Viacerí čitatelia telefonovali na miestny úrad, prečo im v decembri 
neprišla poštová poukážka na zaplatenie dane za psa. Podľa nového 
zákona, ktorý vstúpil do platnosti 1. 12. 2012, správca dane (mest-
ská časť) už neposiela oznámenie, ale poslala výmer dane za psa 
doporučene poštou (o dani za psa viac na str. 8). 

Novinky pre psičkárov       
príjemného zápachu najmä  
v horúcich letných dňoch. 

Doterajšia dodávateľská 
firma ukončila svoju činnosť 
k 31. decembru 2012 a do-
časne servis okolo košov na 
psie exkrementy zabezpečuje 
miestny podnik Verejnopros- 
pešných služieb. Petržalka  
v týchto dňoch vyhlasuje sú-
ťaž na výber nového dodáva-
teľa, ktorý bude spomínanú 
činnosť vykonávať pre celú 
mestskú časť. 

Na začiatku tohto roka na 
niekoľkých miestach mestská 
časť zaznamenala nepravidel-
né vysýpanie košov na psie ex-
krementy, čo nás mrzí a za čo 
sa obyvateľom úprimne ospra-
vedlňuje. Podľa informácií 
Františka Gutha z miestneho 
podniku VPS, minulý týždeň 
obsluhu košov stabilizovali. 
Situáciu v spomínanom ob-

dobí im komplikovalo najmä 
odstraňovanie následkov ka-
lamity, ktorá poškodila stovky 
stromov na celom území Petr-
žalky. 

V súčasnosti je v Petržalke 
dvesto košov na psie exkre-
menty a vrecko s odpadom 
po psíkoch možno vhodiť aj 
do bežných smetných košov, 
čiže celkom majú psičkári  
k dispozícii 600 odpadkových 
košov. V rámci ochrany život-
ného prostredia mestská časť 
zároveň oslovuje obyvateľov – 
najmä majiteľov štvornohých 
miláčikov, aby pouvažovali a 
navrhli, kde a ako (mimo ko-
šov na psie exkrementy) treba 
mikroténové vrecká ešte v Pe-
tržalke umiestniť. Svoje návrhy 
a podnety môžu obyvatelia 
napísať na e-mailovú adresu 
pes@petrzalka.sk. 

(mgl)
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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: je 170–175 cm vy-
soký, strednej postavy. 
Menovaný je celoštátne hľadaný 
na základe príkazu na zatknutie, 
ktorý na neho vydal Okresný súd 
Bratislava III pre prečin úverové-
ho podvodu.

  

Popis osoby: je 175-180 cm vy-
soký, strednej postavy. 
Menovaný je celoštátne hľadaný 
na základe príkazu na zatknutie, 
ktorý na neho vydal Okresný súd 
v Bratislave V pre prečin úverové-
ho podvodu. 
.

 
 

Popis osoby: Na menovaného 
vydal Okresný súd Bratislava III 
príkaz na dodanie do výkonu 
trestu odňatia slobody pre pre-
čin ohrozovania pod vplyvom 
návykovej lásky v jednočinnom 
súbehu s prečinom marenia 
výkonu úradného rozhodnutia.

Pomohli a zachránili 
Petržalskí policajti spolu s kole-
gami z PMJ zachránili na Bzo-
vickej ulici život žene (45), ktorá 
sa rozhodla spáchať samovraž-
du. Po márnych pokusoch  
o komunikáciu a z dôvodu, že 
sa nachádzala v bezprostred-
nom ohrození života, vyrazili 
dvere na izbe a zachytili ju vo 
chvíli, keď sa rukami odtláčala 
od rámu okna a telom už bola 
vonku. Ženu vtiahli do bytu  
a odovzdali lekárom. 

Vydarený vykupovač 
Vlani v máji zadržali petržalskí 
policajti dvoch mužov podozri-
vých z krádeže bronzovej sochy 
dievčatka s motýľom z Vajan-
ského nábrežia v Bratislave, ktorí 
ju následne predali v zberných 
surovinách. V súčasnosti čelí ob-
vineniu z prečinu podielnictva v 
štádiu pokusu aj zamestnanec 
zberných surovín Ján (61) z Bra-
tislavy, ktorý sochu spolu s ko-
vovými časťami iných sôch od 
nich odkúpil. Obvinený vedel, 
že predávané kovové časti po-
chádzajú z odcudzených sôch 
a od dvojice zlodejov žiadal časť 
výkupnej ceny. Konečne obvi-
nenie adresované nielen zlo-
dejom, ale aj tým, ktorí krádeže 
kovových častí v našom meste 
vo veľkej miere umožňujú.

Stanislav
Ščibravý
(49) 
z Bratislavy

Pri vybavovaní cestov-
ných pasov majú rozve-

dení rodičia rovnaké práva. 
Obaja môžu žiadať o vydanie 
cestovného pasu za svoje 
dieťa mladšie ako 15 rokov, 
alebo jeho vyhotovený ces-
tovný pas prevziať, prípadne 
vyjadriť súhlas s vydaním 
cestovného pasu pre svoje 
dieťa staršie ako 15 rokov 
bez ohľadu na to, komu bolo 
dieťa po rozvode zverené do 
osobnej starostlivosti. V ces-
tovnom pase nie je možné 
dodatočne vykonať žiadnu 
zmenu údajov, teda pri ich 
zmene (zápis titulu a pod.) 
musí občan požiadať o vyda-

nie nového cestovného pasu. 
Ak žiadateľ starší ako 15 
rokov bude chcieť, aby vy-
hotovený cestovný pas pre-
vzala iná osoba, stačí, keď to 
uvedie priamo do žiadosti o 
vydanie dokladu. Osvedče-
ná plná moc sa predkladá 
iba v prípade, ak táto sku-
točnosť nebola poznačená 
pri podaní žiadosti. Zvýšené 
správne poplatky zaplatíme 
pri strate, odcudzení alebo 
poškodení platného cestov-
ného pasu bez ohľadu na vek 
držiteľa dokladu. Novinkou 
je aj poplatok za odcudzenie 
platného cestovného pasu, 
pokiaľ k odcudzeniu nedo-

šlo násilím. Ak sa cestovné-
ho pasu zmocnila iná osoba 
násilím, musí to byť ohlásené 
príslušnému útvaru polície. 
Za prvú stratu, odcudzenie 
alebo poškodenie platného 
pasu  zaplatíme dvojnásobok 
príslušnej sadzby. Druhá stra-
ta, odcudzenie či poškode-
nie nás bude stáť namiesto 
osemnásobku len päťnásobok 
príslušnej sadzby. Desaťnáso-
bok ceny cestovného pasu pri 
tretej strate, odcudzení alebo 
poškodení zostáva nezmene-
ný. Zavádza sa nová kategória 
urýchlených cestovných pa-
sov, ktorú uvádzame v prilo-
ženej tabuľke. 

Prvým januárovým dňom došlo v agende cestovných dokladov  
k niekoľkým závažným zmenám. Niektoré z nich prinášame v na-
sledujúcich riadkoch, podrobné informácie poskytnú občanom na 
oddelení dokladov odboru poriadkovej polície, Záporožská 8. 

Zmeny v agende cestovných pasov      

Rudolf
Horský
(54)
z Bratislavy

Matej  
Pramuka
(22)
z Bratislavy

 Polícia upozorňuje           

 Z policajného bloku

... od začiatku tohto roka do  
30. 12. 2012 vzniklo v Slovensku 
14 548 požiarov, ktoré spôsobili 
materiálne škody predbežne 
vyčíslené na 30 929 334 eur? Pri 
požiaroch prišlo o život 42 osôb 
a 274 utrpelo zranenia. Oproti 
rovnakému obdobiu vlaňajška je 
počet požiarov vyšší o 1 115, po-
zitívom je zníženie počtu usmr-
tených o deväť osôb.  
... v roku 2012 sme v našom kraji 
zaznamenali 2 404 dopravných 
nehôd (SR 13 935), čo je o 380 
menej ako v roku 2011 (SR - 
1 066)? Pri týchto nehodách pri-
šlo o život 26 osôb (SR 296). Pozi-
tívom je, že Slovensku sa po prvý 
raz  podarilo splniť záväzok EÚ  
a znížiť počet obetí dopravných 
nehôd pod stanovenú úroveň 
305 osôb.
... za výmenu vodičských preuka-
zov vydaných pred 19. januárom 
2013 zaplatíte namiesto 6,50 len 
tri eurá?

 Viete, že...

Ilustračná snímka archív polície                                                                           
foto (jgr)

Veková Platnosť Správny                  Expresný príplatok
kategória pasu poplatok do 10 prac. dní do 2 prac. dní

do šesť rokov  2 roky 8 € dvojnásobok   trojnásobok

menej ako 16 rokov  5 rokov 13 €  príslušnej príslušnej

viac ako 16 rokov 10 rokov 33 € sadzby  sadzby

Upozorňujeme účastní-
kov cestnej premávky, 

aby svoje správanie na ko-
munikáciách prispôsobili 
zimným poveternostným 
podmienkam. Vodičov vy-
zývame, aby znížili rýchlosť  
a dodržiavali bezpečnú vzdia- 

lenosť medzi vozidlami. 
V zápchach a kolónach sa 
správajte trpezlivo a ohľa-
duplne. Nervozita a snaha 
dostať sa pred stojace vozi-
dlá neprispejú k zlepšeniu 
dopravnej situácie. Chodcov 
dôrazne upozorňujeme, aby 

na prechod cez cestu využí-
vali len vyznačené priechody 
pre chodcov a cez komuniká-
ciu prechádzali iba vtedy, ak 
neohrozia seba a neobmed-
zia vodičov. Podvečer, v noci  
a v skorých ranných hodinách 
používajte reflexné prvky. 
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ZELENÁ LINKA  /PODNETY, POSTREHY A NÁVRHY/ 
v oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej časti Bratislava-Petržalka môžete 
oznámiť prostredníctvom „zelenej linky“ 02/ 63 820 158. Informácie o MP VPS  nájdete 
na stránke www.mpvps.sk

ponúka v šk. roku 2013/2014
štvorročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou vhodné pre chlapcov i dievčatá:

3765 M  technika a prevádzka dopravy 
3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy 

Žiaci získajú vodičské oprávnenie skupiny A a B v školskej autoškole.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
19. februára 2013 od 10.00  do 17.00 hod

Kontakt: 55 56 56 76, 55 96 86 92
spsdkvac@ba.telecom.sk, www.spsdkvacba.edu.sk

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA 
DOPRAVNÁ

Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

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

   9. 2. kúpanie v termáli v Mosonmagyaróvári, doprava  10 €
 16. 2. baňa Cígeľ + súkromná skláreň Valaská Belá, doprava 18 €
    2. 3. zámok Rájec plný kamélií + pivovar Černá Hora, doprava 15 € 
 16. 3. kúpanie v termáli v Dunajskej Strede, doprava 10 €
 23. 3. turistická prechádzka mandľovými sadmi v Hustopečiach
  + mandľový festival, doprava 10 €

nástup do autobusu na železničnej stanici a na Patrónke v Bratislave

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



PRIVÍTAJTE 
AMERICKÝCH TURISTOV 

U VÁS DOMA 
Ukážte Američanom  tradičnú slovenskú pohostinnosť u Vás doma 
pri káve a kúsku koláča. Buďte veľvyslancom slovenských tradícii 
a zvykov. Dovoľte americkým cestovateľom spoznať našu kultúru 
a spôsob života. Môžete si zlepšiť angličtinu a zarobiť si. To všetko 
v prostredí Vášho domova. 

KTO SME?
Spoločnosť Grand Circle Cruise Line organizuje výletné plavby po 
európskych riekach v období od marca do novembra. Našimi klient-
mi sú americkí seniori, pre ktorých je zaujímavou príležitosťou mať 
možnosť stráviť s Vami chvíľu v prostredí, kde žijete a porozprávať sa 
pri káve a kúsku koláča. Zaujala Vás naša ponuka?

VY
• Bývate v Petržalke (ideálne v blízkosti ulíc Haanova, Gessayova, 

Strečnianska alebo vo vzdialenosti 500 – 800 m odtiaľ).
• Hovoríte po anglicky.
• Môžete privítať na 70 až 95 minút 6 až 8 hostí u Vás doma od 

marca do novembra a pohostiť ich domácim koláčom, kávou 
alebo čajom (návštevy sú plánované vopred, podľa možností 
hostiteľskej rodiny, je tu možnosť prívítať hostí len príležitostne).  

• Ste otvorení, pohostinní a máte vzťah k Petržalke, Bratislave 
a Slovensku a radi by ste sa podelili o svoju kultúru s americ-
kými turistami.

V prípade Vášho záujmu kontaktujte našu Bratislavskú kanceláriu 
Grand Circle Cruise Line, www.gct.com: Natália - 02/20516106, 
e-mail: homehosted.petrzalka@gmail.com

UNIQA poisťovňa

Technopol, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 5
Prízemie vedľa  Aperitiv baru

Tel.: 0905 410 802

Otvorili sme pre Vás novú pobočku
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Hodinový vstup pre dospe-
lých bude 1,20 eura. Pre deti 75 
centov. Dobrou správou je, že 
držitelia Bratislavskej karty au-
tomaticky získavajú pri vstupe 
zľavu 10 percent. Ešte lepšou, 
že Petržalčanom stačí občian-
sky preukaz, ktorým preukážu 
trvalý pobyt v mestskej časti. 
Na vstupnom tak ušetria 15 
percent. Zľavy nie je možné ku-
mulovať. 

 Pre verejnosť sa brány šta- 
dióna oficiálne otvoria 1. feb- 
ruára o 14.30 akciou Pantery 

Od februára 2013 tu začne tré-
novať aj ženský seniorský tím, 
ktorého kostru tvoria reprezen-
tantky SR v ľadovom hokeji. Do-
movské sídlo v ňom našiel projekt 
Dievčenský hokej, ktorý má stre-
doeurópsky rozmer a spája hráč-
ky zo Slovenska, Česka, Rakúska, 
Maďarska, Nemecka, Švajčiar-
ska a Slovinska. Pôsobiť tu má 
aj brankárska akadémia a škola 
korčuľovania Vločka, v ktorej sa 
budú školáci aj predškoláci učiť 
korčuľovať pod dohľadom pro-
fesionálnych krasokorčuliarov s 
medzinárodnými skúsenosťami. 
Rokuje sa aj o spolupráci s hendi-
kepovanými športovcami, ktorí 
by do Petržalky mohli priniesť 
Ice sladge hockey, teda hokej na 
sánkach.

Prezident klubu HC Petržalka 
2010 Lukáš Machala nás infor-
moval, že pre verejnosť budú vy-
hradené minimálne štyri hodiny 
týždenne počas celého roku. Pre 
materské školy tri hodiny týž-
denne a rovnaký počet aj pre 
základné školy. 

V záverečnom kole si už 
mohli dovoliť prehrať 

aj na pôde predposledného 
MŠK BO Holíč a hoci tretí 
zástupca z Bratislavy BK ŠKP 
Filozof Bratislava bodoval 
naplno, pri rovnosti bodov s 

ŠKP mali basketbalisti B.S.C. 
Bratislava lepšiu vzájomnú 
bilanciu a spolu s Petržalkou 
budú v nadstavbovej časti 
súťaže bojovať o postup do 
„extraligy mužov“ v skupine  
o 1. - 8. miesto.   

 

Dramatický záver
Záverečné siedme dvojkolo základnej časti pr-
vej ligy basketbalistov skupiny Východ a  Západ 
vyvrcholilo v závere uplynulého kalendárneho 
roku. A zrodili sa nečakané výsledky, ktoré 
mohli „zamotať“ postupové ambície družstva 
B.S.C. Bratislava, ktoré však získalo nečakané, 
takmer 30-bodové víťazstvo pod košmi brati-
slavskej Petržalky.

 
 BK Petržalka  

od víťazstva delil  
len krôčik 
Medzi vianočnými sviat-
kami sa juniorky bas-
ketbalového klubu BK 
Petržalka zúčastnili na 
medzinárodnom turnaji 
v belgickom Kortrijku. 
Pre tých, ktorí atmosféru 
turnaja okúsili na vlast-
nej koži, to bol po roku 
opäť nezabudnuteľný zá-
žitok. Hralo sa v krásnych 
halách a paralelne pre-
biehali aj turnaje ďalších 
kategórií.  

,,Po výbornom rozbehu  
a hladkých víťazstvách nad 
belgickým Blue Cats Ieper 
(53:39) a holandským CBV 
Binnenland (77:28) prišla 
nečakaná sprcha v podobe 
prehry so slovinským ZKK 
Triglav (56:64). Na postup 
medzi najlepšiu štvoricu 
sme museli poraziť uras-
tené reprezentantky Ang-
licka U18. Hoci nás prevy-
šovali vzrastom, technicky 
a rýchlostne, navrch mali 
naše dievčatá. Jasné víťaz-
stvo 63:47 nás posunulo 
do semi�nále proti holand-
skému majstrovi Grasshop-
pers Katwijk. Po veľmi dob-
rom výkone (58:50) sme 
sa vo �nále postavili proti 
Triglavu, odhodlaní vrátiť 
mu prehru z vyraďovacích 
bojov. Víťazstvo sme mali 
na dosah, keď Matušková 
2 sekundy pred koncom 
hádzala dva trestné hody. 
Žiaľ, premenila len jeden, 
a tak sa za stavu 48:48 pre-
dlžovalo. Aj kvôli štyrom 
vyfaulovaným hráčkam 
sme už nedokázali súpero-
vi vzdorovať a prehrali sme 
50:60,“ povedala nám tré-
nerka Beata Renertová.  

Po roku dievčatá sa opäť 
presvedčili, že patria medzi 
európsku špičku vo svojej 
vekovej kategórii, získali 
ďalšie skúsenosti, zážitky, 
priateľstvá. „Od víťazstva 
nás delil naozaj len krôčik, 
veľkým pozitívom bolo, 
že si zahrali všetky hráč-
ky. Všetky dostali šancu 
ukázať, čo v nich je a teší 
nás, že to dokazovali aj na 
palubovke,“ dodala ešte  
B. Renertová.

(mv)

Konečná tabuľka – Skupina ZÁPAD
1. MBK Karlovka Bratislava 14 12 2 1157 : 980 26
2. MŠK ISKRA PETRŽALKA 14 10 4 1116 : 1011 24
3. BK Inter Bratislava „B“ 14  8 6 1059 : 1049 22
4. B.S.C. BRATISLAVA 14  7 7  980 : 953 21

Jozef Cvajniga

 Pokračovanie z 1. strany

Petržalka už má svoj „zimák“
na ľade. Diváci uvidia atrak-
tívne vystúpenie krasokorču-
liarov, ale aj modelovú ukážku 
tréningu petržalských hoke-
jistov. Nebudú chýbať známe 
športové osobnosti či súťaže 
pre deti a celé rodiny. Akcia 
je spojená s fašiangovou dis-
kotékou na ľade. Nezabudnite 
si preto masky. V piatok potr-
vá akcia do 19. h. V sobotu sa  
s oslavami pokračuje od 10. h 
do 17.45 h. Počas oboch dní je 
vstup zadarmo. 

Lucia Drevická 

Hokejový darček 
So spolužiakmi sme veľ-
mi chceli ísť na hokej. 
Prezeral som si webovú 
stránku klubu HC Slovan 
Bratislava a v zložke Ko-
munita som našiel súťaž 
Škola ide na hokej. Hneď 
som ju otvoril a prezrel 
som si podmienky súťaže 
a, samozrejme, čo môže-
me vyhrať. 

Na druhý deň som 
spolužiakom povedal, čo 
je vo veci a či by sme sa 
chceli ako kolektív pri-
hlásiť do súťaže. Pove-
dali áno. Podmienky boli: 
Napísať článok o tom, 
ako sa naša škola stará o 
životné prostredie, poslať 
fotky buď z akcií, alebo 
ako fandíme Slovanu. Po-
slali sme článok aj fotky  
z akcií a s nápisom WE 

HC Slovan Bratislava. No 
a  vyhrali sme 48 lístkov 
na hokejový zápas KHL 
HC Slovan Bratislava - Sa-
lavat Julajev Ufa.

Taký zápas som ešte ne-
videl, aby v KHL bolo po 
troch tretinách 0:0. Želal 
som si, aby boli nájazdy 
a splnilo sa mi to. Na-
šťastie Vondrka premenil 
oba nájazdy, a tak sme sa 
mohli radovať s víťazstva. 
Bol to nervy ,,drásajúci“ 
zápas, no mal šťastný ko-
niec. Po zápase nás auto-
bus odviezol naspäť pred 
našu školu. Taký bol náš 
,,Hokejový darček“  päť 
dní pred Vianocami.

Lukáš Chovan
Starosta Petržalky Vladimír Bajan pozorne sledoval práce 

na „zimáku“ – foto je z vlaňajšieho kontrolného dňa. 
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Je to naozaj nekonečný kolobeh – keď 
po ceste prejde pluh, sneh sa nakopí 

na chodníkoch a tie sa – aj keď boli už 
očistené – opäť strácajú pod halda-
mi nového snehu. Neobvykle bohatá 
snehová nádielka spôsobuje, že sa vy-
tvárajú akési mantinely, navyše sneh 
primŕza a fúkal pomerne silný vietor, 
aj preto je stále častejšie malá technika 
nepoužiteľná a nastupuje ručná práca 
pracovníkov Verejnoprospešných slu-
žieb (VPS). Problém cez víkend robili 
a robia aj dnes nahusto zaparkované 
autá, pre ktoré mechanizmy s pluhmi 
nemôžu odhrnúť sneh napr. do zele-

Minulý týždeň Petržalku zasypalo – a sneh sa udržal až 
do uzávierky tohto čísla PN. Napriek snahe všetkých me-
chanizmov i ľudských kapacít, Petržalka nemá za týchto 
poveternostných podmienok šancu mať v reálnom čase 
dokonale odhrnuté všetky zverené komunikácie. 

Nekonečný snehový kolobeh

Aj tu som Petržalčan

 Na Hálovej parkujú    
 autá všade
Viem, že zaparkovať v Petržalke je 
veľký problém – zvlášť keď je všade 
plno snehu, ale myslím si, že to ne-
ospravedlňuje vodičov zaparkova-
ných áut fotografovaných na Hálovej 
medzi vchodmi 14 a 18. Autá parkujú 
na priechode pre chodcov, v pro-
tismere – Hálova je v tomto úseku už 
jednosmerná. Stáva sa dokonca, že 
jedno auto stojí na priechode a druhé 
vedľa neho na chodníku. Autami je 
zablokovaný aj chodník popri areáli 
Slovenskej pedagogickej knižnice, 
nie je tam žiadna medzera 1,5 m pre 
chodcov. Ďalšie autá parkujú nad 
šachtou s rozvodmi energetických 
zdrojov. Zábrany tam boli osadené 
preto, aby tadiaľ autá nejazdili z ved-
ľajšieho (o chvíľu obecného) pozem-
ku, na ktorom bežne parkujú. To, že 
nie je odhrabaný sneh na chodníkoch 
a na ceste je aj „zásluhou“ týchto, ale aj 
ďalších vodičov. Stroj s radlicou nemá 
šancu prejsť po Hálovej a chodníkoch 
pri škole a knižnici – autá parkujú po 
oboch stranách cesty. Problémy prejsť 
s technikou majú aj pracovníci OLO 
pri vyprázdňovaní kontajnerov.

Ing. Marián Lucbauer   

ne. Preto sú miesta, kde sneh ostáva 
pri autách a vodiči ho opäť rozhrnú po 
parkovisku alebo k ceste. V dôsledku 
nepretržitej  prevádzky došlo v sobotu 
k poruchám na troch kľúčových me-
chanizmoch. Situáciu VPS riešil čias-
točne opravami technických zariadení 
a zároveň neustálym nasadzovaním 
menších strojov, ktoré sú však pri non-
stop prevádzke tiež poruchové. Opäť je 
preto aktuálnou otázka nezmyselnosti 
tzv. solidarity, „vďaka“ ktorej Petržalka 
prichádza ročne o státisíce eur, ktoré 
slúžia na rozvoj kultúry napr. v Lama-
či. My ich však potrebujeme aj na novú 

Nočný rozvoz Pizze a Fokacca v rámci celej BA 
od 18:00 do 03:00

0944 063 366 / 0940 735 737

Pri osobnom 
odbere zľava 

- 10 %

techniku, aby sme vedeli zvládať takéto 
kalamitné situácie!

Podľa ohlasov obyvateľov, ale aj z na-
šich vlastných zistení sa najmä v piatok 
zdalo, že hlavné cestné ťahy (v správe 
hlavného mesta) boli v iných mest-
ských častiach dokonalejšie upravené, 
ako v našej. Aj preto starosta Petržalky 
Vladimír Bajan apeloval na zimný štáb 
mesta, aby si viac všímali aj cesty na 
pravom brehu Dunaja. Dostal prísľub, 
že sa mechanizmy počas víkendu sú-
stredia práve na Petržalku. Či bol sľub 
naplnený, posúďte sami...

(upr)
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