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Apatia je rizikový 
faktor
Spolupráca miestneho úradu, polície 
a zdravotníkov zachránila šesťdesiat-
ročného muža pred zamrznutím.

vyhlásil prezident SR Ivan Gašpa-
rovič počas slávnostného otvorenia 
nového športového stánku v petržal-
skom Ovsišti.  

Hokejová hala na Ulici Márie Curie 
Sklodowskej patrí medzi najmodernej-
šie v Európe. Náklady na jej realizáciu 
dosiahli hranicu 4 miliónov eur. Ide 

o súkromnú investíciu spoločnosti 
Builder, s. r. o., ktorá stavila na špič-
kové technológie a ľadovú plochu so 
stabilnou kvalitou povrchu počas ce-
lého roku. 
Prvý krok

„Je to štýl ihriska z NHL, systém 
chladenia je top z toho, čo je momen-

tálne na trhu,“ uviedol Martin Pinček, 
spolumajiteľ spoločnosti. „Som veľmi 
rád, že sa to podarilo v Petržalke. Jed-
na z príčin, prečo nie sme trochu ďalej 
ako susedia v Česku, je práve to, že oni 
tam majú skoro tristo zimných štadió-
nov, čo je veľký nepomer k Slovensku. 
Je to jeden z prvých krokov, ktorý by 
si mali všímať aj ostatné väčšie mestá 
alebo okresy, držím im palce,“ povedal 
Ivan Gašparovič krátko po tom, čo na 
ľadovú plochu vhodil buly spolu s vi-
ceprimátormi Bratislavy a starostom 
Petržalky Vladimírom Bajanom. 

Verejnosť sa bude môcť korčuľovať 
štyri hodiny v týždni, prevádzkovate-
lia však pripúšťajú, že v prípade zvýše-
ného záujmu hodiny posilnia. Darček 
pre Petržalčanov je 15-percentná  zľa-
va zo vstupného. 

Pokračovanie na 12. strane 
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Aj tu som Petržalčan
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PETRŽALSKÁ
„Nič iné nedokáže tak zjednotiť Slovákov ako hokej, 
preto som rád, že je tu nový štadión, kde budú cho-
diť mladí ľudia. Som presvedčený, že tu vyrastú noví 
reprezentanti,“ 

kolíska športových nádejí
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Chcú zrušiť detskú 
kliniku v Petržalke
O zrušení kliniky sa hovorilo už vlani 
v septembri. Dvanásť rokov funguje 
bez problémov, a predsa sa opakova-
ne hovorí o jej možnom zrušení.

Príležitosť pracovať 
je cestou z ulice
V Petržalke funguje chránená dielňa, 
v ktorej našli uplatnenie dvaja ťažko 
zdravotne postihnutí bezdomovci.
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Otázka čitateľa PN: Bývam 
na Macharovej ulici a začiat- 
kom roka sa na tunajšie par-
kovisko opäť začali dovážať 
odtiahnuté autá, pričom sta-
rosta aj poslanci sľubovali, že 
zmluvu s odťahovkou vypo-
vedia a už sa sem odťahovať 
nebude. Zmluva sa mala do-
konca skončiť 31. 12. 2012. 
Sme sklamaní a chceli by sme 
vedieť, prečo sa tak stalo...
Odpoveď redakcie: Mest-
ská časť Bratislava-Petržal-
ka nemá so spoločnosťou 

Car Towing, s. r. o., uzavretú 
zmluvu o odťahovaní vozidiel. 
Podľa dostupných informácií 
uvedená spoločnosť na zmluv-
nom základe poskytuje takéto 
služby mestskej časti Staré 
Mesto. Petržalka má uzavretú 
s firmou Car Towing, s. r. o., 
zmluvu na nájom pozemku 
na Macharovej ulici. Jej plat-
nosť sa končí 30. júna 2014. 
Zmluva tak, ako ju podpísal 
bývalý starosta Petržalky Mi-
lan Ftáčnik, je nevypovedateľ-
ná a pre Petržalku nevýhod-

ná. Napriek všemožnej snahe 
súčasného vedenia mestskej 
časti sa dosiaľ nepodarilo do-
hodnúť sa s prevádzkovateľom 
odťahovej služby na ukončení 
zmluvy dohodou. Výpoveď 
spoločnosti mestská časť síce 
dala, ale keďže ťahá za kratší 
koniec, neuspela. Voči odťa-
hovke koná aj tunajší stavebný 
úrad, a to vo veci odstránenia 
nelegálnych stavieb na pred-
metnom pozemku, kde už 
bola stavebníkovi uložená aj 
pokuta.

Bývalé Miestne zastupiteľstvo 
síce prijalo uznesenie o vy-
budovaní osvetleného parko-
viska na tomto mieste, čo by 
bol aj dôvod na ukončenie 
nájomnej zmluvy, ale tí istí 
poslanci ešte v minulom ob-
dobí nesúhlasili s vyčlenením 
potrebných financií na tento 
zámer a napokon ho nezrea-
lizovali.
 
Súčasný starosta Vladimír 
Bajan pre PN potvrdil, že 
zmluvu s touto spoločnos-
ťou určite nepredĺži, s par-
koviskom ráta nová parko-
vacia koncepcia.

Problémy s odťahovkou
 

Sme tu doma
Petržalčania opäť raz ukázali, 
aký je ich vzťah k lokalite, kde 
bývajú. Počas dlhých hodín, 
keď sa z neba bez prestania 
sypal sneh, si mnohí vyhrnuli 
rukávy. Nečakali na správcov 
domov či komunikácií, ale 
sami sa pustili do odpratá-
vania bielej nádielky. Bolo im 
absolútne jasné, že ani tá naj-
lepšia a najvýkonnejšia �rma, 
ktorá sa zmluvne zaviazala 
udržiavať počas zimy chod-
níky v bezchybnom stave, nie 
je schopná byť so svojimi me-
chanizmami odrazu na via- 
cerých miestach. 

A tak v čase, keď Staromeš-
ťania lamentovali nad pred-
potopným zákonom, ktorý 
podľa nich núti aj vlastníkov 
niekoľkomiliónových víl a 
rodinných domov, aby upra-
tovali cudzie (rozumej mest- 
ské) chodníky lemujúce ich 
pozemky, sa v Petržalke lo-
patou zaháňal vysokoškolský 
učiteľ, pracovník banky, otec 
troch detí a desiatky ďalších. 
Našli by ste medzi nimi aj 
takých, čo v panelákových 
bytoch žijú iba ako nájom-
covia. Vraj ani tam, kde majú 
o�ciálne trvalé bydlisko, by 
neváhali a pustili sa do bitky 
so snehom.

 Alena Kopřivová

Jubilanti - pozor na podvodníkov!

 Vy sa pýtate, my odpovedáme 

Každý týždeň TVBA po-
núkne 13-minútový blok 

 aktuálnych informácií Petr-
žalských 13. Premiéra maga-
zínu bude vždy v piatok večer 
o 19. h. S dvojmesačnou pe-
riodicitou bude TV BA vysie- 
lať diskusnú reláciu pod ná-
zvom Život v Petržalke. V nej 
 sa hostia budú venovať aktu-
álnym témam mestskej časti. 
Prvá beseda je naplánova-
ná na sobotu, 23. februára,  
o 11.30 h. Ďalšie premiérové 
vydania besedy sú na pro-
grame 27. apríla, 29. júna,  
31. augusta, 26. októbra  
a 26. decembra. 

Z časového hľadiska najväč-
šia bude diskusná relácia Pe-
tržalské spektrum. Celkom 
60 minút budú mať poslanci 

Mestská časť Bratislava-
Petržalka upozorňuje 

predovšetkým starších spo-
luobčanov na lživé telefo-
náty. 

Neznámi sa v telefonáte vy-
dávajú za zamestnancov pe-
tržalského miestneho úradu  
a pozývajú na stretnutie pri 
príležitosti seniorových naro-

miestneho zastupiteľstva na 
to, aby vysvetlili svoje názory 
na dôležité problémy, ktoré 
trápia Petržalčanov a zároveň 
informovali o svojom podie- 
le na ich vyriešení. Divák si 
Petržalské spektrum naladí  
v premiérach štyrikrát ročne: 
v sobotu 30. marca o 22. h, 
29. júna, 28. septembra a 29. de- 
cembra.

Reportáže priamo z pros- 
tredia spoločenských a kul-
túrnych udalostí mestskej 
časti Petržalka si petržalský 
divák nájde v špeciálnej relácii 
Korzo. Prvý príspevok chce 
TV BA zhotoviť z 13. petržal-
ského maškarného plesu, kto-
rý sa uskutoční 8. februára  
v DK Zrkadlový háj.

Aktívnymi spolutvorcami 

denín. Stalo sa tak aj uplynulý 
víkend, keď petržalskú senior- 
ku podobnými telefonátmi  
podvodne vylákali v konkrét-
ny deň a hodinu do Kultúr-
neho domu Zrkadlový háj.  
V tomto prípade už sám fakt, 
že telefonáty sa uskutoč-
nili mimo pracovných dní, 
mohlo  vyvolať pochybnosť a  

petržalských diskusných re- 
lácií môžu byť aj Petržalča-
nia. Stačí, ak svoje otázky 
budú posielať priamo do 
televízie Bratislava na adre-
su moderátorky Alexandry 
Važanovej vazanova@tvba.
sk. Moderátorka vaše otázky  
a podnety bude tlmočiť pria- 
mo diskutujúcim hosťom  
v televíznom štúdiu.

Tí obyvatelia, ktorí ne-
stihnú sledovať premiéru 
alebo reprízu petržalských 
relácií na televíznej obrazov-
ke alebo online na internete, 
budú si môcť ktorúkoľvek  
z relácií pozrieť aj prostred-
níctvom video archívu na 
http://www.tvba.sk/mest-
ske-casti/petrzalka/. 

(mgl) 

zvýšenú opatrnosť  u občana. 
Mestská časť Petržalka 

vyzýva obyvateľov, aby na 
podobné telefonáty nerea-
govali a na takéto stretnutia 
nechodili. Ide buď o veľmi 
nemiestny vtip, alebo je do-
konca veľmi pravdepodobné, 
že  môže ísť o pokus pod-
vodníkov vylákať z nejakého 

dôvodu seniora mimo bytu. 
Mestská časť Petržalka or-

ganizuje slávnostné stretnu-
tie jubilantov dvakrát ročne 
a nepozýva telefonicky, ale 
pozvánku posiela písomne  aj 
s uvedením kontaktného tele-
fónneho čísla  miestneho úra-
du  02/ 68 28 68 54, na ktorom 
senior potvrdí svoju účasť na 
podujatí. 

(mgl)

Lepšie raz vidieť ako trikrát počuť… 
Rekonštrukcia  
Starého mosta
Električka cez Dunaj do 
Petržalky a rekonštrukcia 
Starého mosta už dostá-
vajú jasnejšie kontúry. 
Hlavné mesto totiž vyhlá-
silo verejné obstarávanie 
na zhotoviteľa prvej etapy 
Nosného systému Mest-
skej hromadnej dopravy 
(NS MHD). Tá má viesť zo 
Šafárikovho námestia po 
Bosákovu ulicu.

Súťaž vyhlásili koncom 
januára, keď boli súťažné 
podmienky zverejnené aj 
v medzinárodnom vestní-
ku. Hodnota zákazky, kto-
rú chce mesto �nancovať  
z eurofondov, je 68,144 
milióna eur bez DPH. Bra-
tislavská samospráva má  
z toho uhradiť päť percent, 
desať percent zaplatí štát.

Za vyše 68 miliónov sa 
má zrekonštruovať Starý 
most, vybudovať nová 
koľajová dráha v úseku Bo- 
sákova ulica - Šafárikovo 
námestie, rozšíriť estakáda 
Einsteinova a vybudovať 
nová pri bývalom štadióne 
Artmedie. Víťaz by to mal 
stihnúť do 24 mesiacov, pe- 
niaze z EÚ treba totiž vy-
čerpať do konca roka 2015. 
Mesto bude súťažné pod-
klady poskytovať do 14. fe- 
bruára a uchádzači môžu 
svoje ponuky predkladať 
do 20. marca do 10. h. 

 (prev)

Televízia Bratislava už začala vysielať program zameraný na Pe-
tržalku. Počas tohto roka metropolitná televízia prinesie okrem 
záznamov z rokovaní miestneho zastupiteľstva aj rôzne reportáže, 
besedy a rozhovory na zaujímavé témy a atraktívnych hostí.  
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Slovenskej zdravotníckej uni-
verzity. 

Podľa Kataríny Furkovej 
im vedenie UN vyčíta nízku 
obsadenosť lôžok. Dôvodom 
má byť okrem iného aj to, že 
matky hospitalizované s deť-
mi neprinášajú fi nančný pro-
spech. Oponuje však, že ide 
o moderné trendy v starostli-

Prvé správy o zrušení kli-
niky alebo jej presune 

sa vynorili už v septembri 
minulého roku. A situácia 
sa opakuje. Starosta Petržal-
ky Vladimír Bajan nedávno 
dostal list od prednostky 
kliniky doc. MUDr. Kataríny 
Furkovej, CSc., mimoriadnej 
profesorky, v ktorom ho upo-
zorňuje, že vedenie Fakultnej 
nemocnice v Bratislave plá-
nuje detskú kliniku zrušiť. 
Koniec kliniky považuje aj 
zo strategického hľadiska za 
nezmyselný, pretože ide o 
jedinú pediatrickú kliniku v 
rámci Univerzitnej nemocni-
ce (UN), ktorá navyše posky-
tuje vzdelávanie pre medikov 

vosti a počet pacientov závisí 
od chorobnosti. V ambulan-
ciách kliniky pritom ročne 
vyšetria až 6-tisíc pacientov. 
Klinika funguje bez sťažností 
rodičov.

Napriek tomu, že rozhodo-
vanie o existencii kliniky nie 
je v kompetencii samosprávy, 
starosta Petržalky Vladimír 
Bajan začal okamžite konať. 
Napísal list riaditeľovi UN 
Bratislava Dr. Miroslavovi 
Bdžochovi, PhD., MPH a do-
stala ho aj ministerka zdra-
votníctva SR Zuzana Zvolen-
ská. Vyjadruje v ňom nemilé 
prekvapenie nad opätovnými 
úvahami nad možným zru-
šením Kliniky pre deti a do-
rast A. Getlíka. Okrem iného 
píše:

„Existujú desiatky odbor-
ných argumentov, prečo 
by takéto rozhodnutie bolo 
škodlivé pre tunajší región. 
Iste ich poznáte, dovolím si 
zdôrazniť len niektoré z nich:

Okrem toho, že klinika 
bola delimitovaná v roku 
2000 práve preto, aby zabez-
pečila kvalitnú zdravotnú sta-
rostlivosť na druhom brehu 
Dunaja pre 160-tisíc obyvate-
ľov zadunajských mestských 
častí, ide o jedinú pediatrickú 
kliniku, ktorá poskytuje zdra-
votnú starostlivosť aj vysoko-
školskému dorastu študujú-
cemu v Bratislave, t. j. až do 
25 rokov veku. V Nemocnici 
sv. Cyrila a Metoda sa nachá-
dza celoslovenské Hemo-
fi lické centrum, ktoré lieči 
chorých s touto diagnózou 
od detského až po geriatrický 
vek. Deti, ktoré si vyžadujú 
substitúciu z akýchkoľvek 
dôvodov, môžu byť hospita-
lizované práve tu. Nachádza 
sa tu aj gynekologická klinika 
LFUK, ktorá poskytuje zdra-
votnú starostlivosť (operačné 
výkony) u dievčat v rámci 
mesta Bratislava, aj tieto deti 
sú hospitalizované tu. Klinika 
poskytuje konziliárne služby 
pre terénnych pediatrov Pe-
tržalky v klinickej ambulancii 
(v roku 2011 vyšetrili 3 653 
detí, z toho 1 876 si vyžado-
valo hospitalizáciu), podľa 
mojich informácií ambulan-
cia funguje 24 hodín denne 
vrátane víkendov. Klinika za-
bezpečuje zdravotnú starost-
livosť aj v odborných ambu-
lanciách (endokrinologická, 

od chorobnosti. V ambulan-
ciách kliniky pritom ročne 
vyšetria až 6-tisíc pacientov. 
Klinika funguje bez sťažností 
rodičov.

Napriek tomu, že rozhodo-
vanie o existencii kliniky nie 
je v kompetencii samosprávy, 
starosta Petržalky Vladimír 
Bajan začal okamžite konať. 
Napísal list riaditeľovi UN 
Bratislava Dr. Miroslavovi 

Chcú zrušiť 
detskú kliniku 

v Petržalke 

Klinika pre deti a dorast Andreja Getlíka je 
v petržalskej Nemocnici sv. Cyrila a Metoda 
na Antolskej ulici. Dvanásť rokov funguje 
bez problémov, poskytuje kvalitnú zdravotnú 
starostlivosť v rámci Baby-friendly Hospital, 
ktorú Antolská vlastní, dodržiava moderný 
svetový trend zachovania rodiny, hospitalizá-
cia matka – dieťa, a dôsledne ho plní. Limity 
vyčlenené na zdravotnú starostlivosť nepre-
kračuje. A predsa sa opakovane hovorí o jej 
možnom zrušení!

Učiteľ, na ktorého 
sa nezabúda
Mestská časť Petržalka aj v 
tomto roku bude organizovať 
slávnostný aktív pri príležitosti 
osláv Dňa učiteľov. Na podujatí  
si prevezmú ocenenia peda-
gogickí zamestnanci, ktorí sa 
počas svojej dlhoročnej kva-
litnej pedagogickej práce stali 
príkladom pre kolegov a žiakov, 
predstavovali vždy mimoriad-
nu oporu a človeka ochotného  
pomôcť svojou radou, názorom, 
postojom. 

Súčasťou tejto slávnosti bude 
aj ocenenie tých učiteľov, kto-
rých si všetci pamätáme a na 
ktorých budeme dlho spomí-
nať. Cieľom projektu Učiteľ, na 
ktorého sa nezabúda, bude aj 
v tomto roku nájsť petržalských 
učiteľov, pre ktorých sa práca 
v školstve stala poslaním, ktorí 
do výchovno-vzdelávacieho 
procesu úspešne vložili nové 
netradičné formy práce a stali sa 
pre nás všetkých našimi druhý-
mi rodičmi a dokázali nám po-
môcť aj v najťažších životných 
situáciách. Návrhy na ocenenie 
Učiteľ, na ktorého sa nezabúda, 
môžu predkladať žiaci, absol-
venti škôl či samotní rodičia do 
28. februára. Návrh môže byť 
podaný elektronicky na adresu 
juraj.monsberger@petrzalka.sk, 
alebo poštou na adresu Miestny 
úrad, oddelenie školstva, kultúry 
a športu, Kutlíkova 17, 852 12 
Bratislava.

Pri návrhu je potrebné 
uviesť meno a priezvisko pred-
kladateľa vrátane základných 
kontaktov (telefonický kon-
takt, e-mail, adresa), meno a 
priezvisko navrhovaného pe-
dagóga, školské zariadenie kde 
pracuje, alebo pracoval. Súčas-
ťou návrhu musí byť aj krátke 
zdôvodnenie návrhu.

Mgr. Veronika Redechová,
vedúca OŠKaŠ

obezitologická, nefrologická, 
reumatologická, alergo-imu-
nologická, gastroenterolo-
gická), kde bolo v roku 2011 
ošetrených 6639 pacientov, 
a novo zaregistrovaných 1009 
pacientov, nefrologická i en-
dokrinologická ambulancia 
(skríning) poskytujú služby 
pre celý západoslovenský re-
gión.

Skúste si navyše predstaviť 
už len presun cez mosty cez 
Dunaj, napr. práve v takomto 
čase nepriaznivých poveter-
nostných podmienok, v prí-
pade možných chrípkových 
epidémií či podobných kom-
plikácií – ten, kto sa každo-
denne neprepravuje z Petržal-
ky do mesta a, naopak, si ani 
nevie predstaviť, čo znamená 
ich (ne)priepustnosť. Petržal-
ka, Jarovce, Rusovce aj Čuno-
vo sa stále rozvíjajú, pribúdajú 
tu stovky nových bytových 
jednotiek, kam sa sťahujú 
mladé rodiny s deťmi.“

Vedenie UN sa vyjadrilo, že 
sa o hospodárnejšom chode 
zariadenia uvažuje vo vše-
obecnosti a akékoľvek kon-
krétne kroky sú zatiaľ pred-
časné. Hovorkyňa UN  Petra 
Stano-Maťašovská sa pre Rá-
diožurnál vyjadrila: „Otázka 
ďalšieho fungovania kliniky 
pre deti a dorast je predme-
tom analýz a diskusií v rámci 
avizovanej celkovej  reštruk-
turalizácie UN Bratislava 
a nateraz je predčasná.“

V závere listu riaditeľovi 
UN  starosta Bajan píše: „Ve-
rím, že nielen odborné argu-
menty, ale aj normálny zdravý 
rozum musia kompetentných 
presvedčiť, že rozhodnutie 
zrušiť Kliniku pre deti a dorast 
A. Getlíka v Petržalke by bolo 
absurdné. Som si vedomý po-
treby racionalizácie – sám sa s 
ňou potýkam každý deň i v sa-
mospráve – na druhej strane 
som však presvedčený, že šet-
riť na najmenších pacientoch 
a ich rodičoch je neľudské. 
Navyše v našich podmien-
kach takýto krok určite prob-
lémy nevyrieši, naopak, môže 
ich len multiplikovať.“

A pre PN starosta Bajan 
dodal, že ak by sa k zrušeniu 
kliniky defi nitívne schyľovalo, 
chce sa obrátiť aj na Petržal-
čanov a iniciovať petíciu za jej 
zachovanie.

(red)
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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

Prijmeme upratovačku 
na  upratovanie kancelárií. BA-
Staré Mesto, denne po 
17. hodine. Práca na dohodu/
živnosť. Tel.: 0902/ 291 159

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 

 ŽALÚZIE A SIEŤKY  
Tel.: 0908 819 587

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

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

Miestna knižnica Petržalka 
Vás srdečne pozýva na prednášku 

 
História Viedenskej električky

Hostia: Peter Martinko a Roman Delikát z Občianskeho združenia
Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy

27. február o 17. h. v pobočke Proko� evova ul. č.5

Tomuto občianskemu združeniu podarilo získať v roku 2011 naspäť lokomotívu P.O.H.É.V. Ganz 
Eg 6, ktorá slúžila na ťahanie vozňov Viedenskej električky na bratislavskom úseku trate a je 

momentálne v rekonštrukcii.

Poďte s nami do Andalúzie!
 Andalúzia pre seniorov 55+
 Zájazd dotovaný EÚ a španielskou vládou 
 v rámci programu Europe Senior Tourism

 Termín: 21. 4. – 28. 4.
 Cena: od 390 eur
Charakteristika zájazdu: Cieľom je jedna z najatraktívnejších španielskych destinácií – Andalúzia (južná 
časť Pyrenejského polostrova). Pobrežie Costa del Sol ponúka viac ako 150 kilometrov pláží, príjemné 
podnebie a slnečné počasie. Služby sú vďaka dotácii španielskej vlády výborné:  štvorhviezdičkový hotel 
na 8 dní – 7 nocí s plnou penziou – bohaté jedlo 3 x denne vrátane štvrť litra minerálky a štvrť litra vína za-
darmo na obed aj večeru, český/slovenský delegát, poldenný výlet do Marbelly a transfer z letiska v Mala-
ge do hotela a späť. Nádherná piesková pláž je kúsok od hotela, bazén priamo pri hoteli  Fuengirola Park.

Program:
1. deň: Odlet z Bratislavy do Malagy, transfer do hotela, ubytovanie, večera, nocľah
2. – 7. deň: Raňajky, individuálne voľno s možnosťou prechádzok po promenáde, kúpanie v bazéne 
alebo pobyt na pláži a tiež čerpanie z ponuky fakultatívnych výletov.
8. deň: Raňajky, voľno, obed, transfer na letisko, odlet do Bratislavy

Cena zahŕňa: letenky Bratislava – Malaga a späť vrátane táx a príplatkov, 7 nocí v hoteli **** s plnou 
penziou, nápoje na obed a večeru, 1 x autokarový poldenný výlet.  V cene letenky je kabínová batožina 
do 10 kg váhy.
Fakultatívne výlety: Zabezpečuje ich na mieste španielska spoločnosť Euroseniors, platí sa na mieste v 
eurách. Môžete si vybrať:  Gibraltar,  Sevilla, Malaga, Cordoba, Granada, Tanger (Maroko).

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 15. februára na adrese: petrzalskenoviny@gmail.com

Riešenie zdravotných problémov 
novým spôsobom

Centrum Komhelp poskytuje vyšetrenie novým biorezo-
nančným skenerom DIACOM v cene 15 €, ktorý dokáže odhaliť 

skryté príčiny zdravotných problémov. Odborné vyšetrenie nájde 
ložiská baktérií, vírusov, borélií, helicobactera, mykóz, parazitov atď. 
v jednotlivých orgánoch. Navrhneme vám terapiu biopreparátmi 
novej generácie, ktoré hĺbkovo detoxikujú a regenerujú organiz-

mus. Bezbolestné vyšetrenie je vhodné aj pre deti a citlivé povahy. 
Vysokoúčinná pomoc pri všetkých problémoch vrátane najťažších.

 Info: 0910 939 512
www.komhelp.meu.zoznam.sk

Cestou 
necestou
V Dome kultúry 
Lúky sa od 15. do 
17. marca uskutoč-
ní 1. ročník cesto-
vateľského festivalu 
Festival je určený pre-
dovšetkým  milovníkom 
dobrodružstva a cestova-
nia, ale aj všetkým tým, 
ktorí radi objavujú nové a 
skryté miesta našej krás-
nej planéty. Jeho cieľom 
je inšpirovať ľudí cestovať 
na všetky svetové strany 
a spoznávať nepoznané. 
Počas troch dní sa pred-
staví 30 cestovateľov, dob-
rodruhov a objaviteľov so 
svojimi  30 prezentáciami 
(väčšinou v dĺžke 45 - 55 
minút). Mnohí z nich sa 
o svoje zážitky podelia po 
prvý raz pred takým veľ-
kým publikom. Nenechaj-
te si ujsť túto neopakova-
teľnú možnosť spoločne 
otvoriť dvere do nepo-
znaných svetov mnohých 
tvárí. 

(mp)



8. 2. 2013 • 5P O D  L U P O UPETRŽALSKÉ NOVINY

Situačne
Čo sú Petržalské noviny novi-
nami je v nich Veľký Draždiak 
častou témou. Na jar píšeme, 
čo bude v okolí 16 a pol ha vod-
nej plochy v lete, aké sa zabez-
pečia stravovacie, hygienické, 
zdravotné a záchranné služby, 
aké úpravy prostredia sú nevy-
hnutné – pokosiť brehy, osadiť 
nové odpadové koše, opraviť 
zničené lavičky... V lete zasa, 
čo na ňom, z toho čo malo byť, 
je, a nie je, resp. v akej kvalite 
či nekvalite, kto a čo kompli-
kuje voľné chvíle opaľujúcim, 
kúpajúcim sa Petržalčanom... 
Na jeseň sa vraciame k letu vý-
čitkami nedostatkov  a sľubmi 
toho najlepšieho v budúcoroč-
nom lete, aby v okolí jazera 
konečne niečo pribudlo... No 
a v zime? - aby sme nezabudli 
na Veľký Draždiak, lebo leto 
sa určite spýta, čo sme robili v 
zime, preto treba začať už na 
jar... Čitateľsky úsmevné, však?  

Príčinne
Funkcionársky bezmocné a 
občiansky beznádejné status 
quo. Aj keď už takmer jedno 
desaťročie existuje petržal-
ským miestnym zastupiteľ-
stvom schválený dokument 
- urbanistická štúdia Veľký 
Draždiak. Koncepcia zmeny 

niekdajšej „šutrovky“, bagro-
viska na verejné prírodné kú-
palisko - areál s komplexom 
rekreačných, športových a 
relaxačných služieb. Kto sa 
spýta, prečo z toho nič nie je, 
potom odpoveď ako zdôvod-
nenie ničoho a nečinného je 
stručná: To tie drôty nad vo-
dou...  Zjednodušene: Kým 
budú nad vodou drôty vyso-
kého napätia, dovtedy na Veľ-
kom Draždiaku nič nebude. 
Lebo je aj druhá príčinná veta: 
Kto dá na prekládku peniaze.  

Vecne
Veľký Draždiak je obľúbenou 
volebnou kockou cukru kandi-
dátov na starostu, miestnych, 
mestských, ale aj župných po-
slancov. Ak by sme urobili do-
terajšiu skladačku ich sľubov 
voličom, na Veľký Draždiak by 
už predvčerom nemali arabský 
Dubaj či mexické Acapulco. 
Lenže ako hovoria bratia Česi 
– „skutek, utek...“ Preto sme 
uverejnili pred dvoma rokmi v 
PN trojdielny seriál Ako je to 
naozaj s Veľkým Draždiakom, 
aby si už nenechali Petržalča-
nia ťahať medové motúzy pod 
nos ďalšími sľubmi,  kadeja-
kými záchranami, petíciami 
a inými výkrikmi – do jazera. 
Že prekládka vysokého napä-

  Redakčne

tia ako predpoklad na inves-
tičné aktivity leží, stojí a visí 
– nie na slovách kandidátov, 
ale – len a len na peniazoch. 
Ibaže tridsať rokov ich nemá 
kto, či nechce  dať. Ani za so-
cializmu, ani za kapitalizmu. 
Nedáva ich štát, ani štátno-
súkromná fi rma, ani samo-
správa.

Prekládka  vyše 3-tisíc 
metrov dlhého vedenia vy-
sokého napätia, ktoré sa od 
roku 1967 tiahne Petržalkou,  
bola v starom a je aj v no-
vom územnom pláne mesta 
Bratislavy, aj keď s odlišný-
mi trasami. Najskôr ju mali 
v plnom rozsahu fi nancovať, 
a malo to byť do konca roka 
2005, len energetici (ZSE, 
a. s.). Nestalo sa tak. V roku 
2007 však vyčíslili náklady na 
prekládku. Rovných 14 mil. 
Sk. Neskôr ako investor mala 
pribudnúť mestská radnica, 
čo súvisí  so stavbou nos-
ného dopravného systému 
(električka v Petržalke), ktorý 
je investíciou  hl. mesta. Ale 
po novele zákona o energeti-
ke má povinnosť podieľať sa 
na nákladoch už aj mestská 
časť, teda Petržalka,  pravda, 
ak chce byť ona žiadateľom o 
prekládku, keďže sa k nej za-
tiaľ iní nemajú. 

Odvtedy všetko zamrzlo. 
Síce sa omieľali aj  eurofondy 
ako obľúbený evergreen štátu, 
úradu, inštitúcie, fi rmy, keď nik 
nechce nič dať iným zo svojho. 
Nehýbe sa výstavba Južného 
mesta, úhorom leží 9 hektá-
rov župných pozemkov na Ja-
níkových roliach, neprežil ani 
zamýšľaný multifunkčný me-
gaprojekt Metropolis  pri Jarov-
ciach, ktorý niektoré partajné s 
a konfesijné kruhy mediálne a 
petične zúžili iba na megakasí-
no a vydali sa na úspešnú kri-
žiacku výpravu proti nemu. V 
tejto, ešte donedávna najatrak-
tívnejšej časti Petržalky, inves-
tične skapal pes... 

Nádejne
O tom, že Veľký Draždiak je 
petržalské genius loci, vedia aj 
v Dalkii, a. s.  V nadnárodnej 
spoločnosti, ktorá má od mest-
skej časti prenajatý hnuteľný a 
nehnuteľný majetok techno-
logických zariadení tepelného 
hospodárstva. V súvislosti s 
jeho rozsiahlou obmenou a 
modernizáciou požiadala Dal-
kia, a. s., mestskú časť o pre-
dĺženie nájomnej zmluvy do 
roku 2039. Obchodný riaditeľ 
Vojtech Červenka (Osobnosť 
Petržalky 2011 - za prínos v 
oblasti podnikania)  našiel 
podporu vo vedení spoloč-
nosti, že Petržalke treba dať aj 
niečo navyše. Finančný bonus 
na riešenie citlivého problé-

mu, s ktorým si dlhodobo ne-
vie dať rady  mestská časť, ale 
čo môže viditeľne skvalitniť 
život jej obyvateľov, byť pre 
nich novou a príjemnou zme-
nou. V tejto chvíli to môže-
me povedať nahlas a verejne: 
Myšlienka, že to má byť práve 
prekládka vysokého napätia 
nad Veľkým Draždiakom  má 
troch autorov, ich vzájomné-
ho stotožnenia sa, dohody a 
presadzovania – obchodného 
riaditeľa  Dalkia, a. s., Vojtecha 
Červenku, starostu Petržalky 
Vladimíra Bajana a poslanca 
NR SR a predsedu okresnej 
organizácie SMER-SD Brati-
slava 5 Viliama Jasaňa. Sú jej 
nositeľmi. Budú tiež jej garant-
mi. (Neskromne však dodáme, 
že od začiatku pri tom boli aj 
Petržalské noviny. Inšpiračne i 
organizátorsky. ) 

Otvorene
Petržalka má fi nancie na pre-
kládku vedenia vysokého 
napätia nad Veľkým Draždia-
kom. To nech vedia všetci Pe-
tržalčania. Tieto dve vety bude 
treba niekomu v Petržalke 
častejšie pripomínať. Lebo sú 
už aj iné predstavy,  ako sa dá 
(ne)urobiť prekládka, ako ináč 
použiť 430-tisíc eur... Píšeme 
to otvorene, téma Veľký Draž-
diak ostáva tak otvorená. To 
je už naša, redakčná garancia 
Petržalke, Petržalčanom... 

Redakcia PN 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schvaľuje 
fi nančný príspevok od spoločnosti DALKIA, a. s., vo forme mimo-
riadneho nájomného na prekládku vysokého napätia ponad jazero 
Draždiak vo výške 430 000 €, prípadne na inú verejnoprospešnú 
investíciu... z Uznesenia č. 271 schváleného dňa  18. decembra 2012 

tívnejšej časti Petržalky, inves-
tične skapal pes... 

Nádejne
O tom, že Veľký Draždiak je 
petržalské genius loci, vedia aj 
v Dalkii, a. s.  V nadnárodnej 
spoločnosti, ktorá má od mest-
skej časti prenajatý hnuteľný a 
nehnuteľný majetok techno-
logických zariadení tepelného 
hospodárstva. V súvislosti s 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schvaľuje 
fi nančný príspevok od spoločnosti DALKIA, a. s., vo forme mimo-
riadneho nájomného na prekládku vysokého napätia ponad jazero 
Draždiak vo výške 430 000 €, prípadne na inú verejnoprospešnú 

A drôty - PREČ !
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Daniel Hevier: Vianočná pošta

Ž I J Ú  M E D Z I  N A M I

šperk z rodinného 

Boli ste výnimočným člo-
vekom v živote Tomáša To-
mášových, spomína vás vo 
svojich denníkoch. Kniha 
Ako ďaleko je do Šangha-
ja bola bestsellerom, hoci 
jej autor sa toho nedožil. 
Čím bolo pre vás stretnutie 
s týmto chlapcom? 

Tomáško bol môj prvý sy-
novec. Bolo to krásne a vese-
lé dieťa, veľmi som ho ľúbila. 
Často ma navštevoval, chvíľu 
u mňa aj býval. Rozumeli sme 
si, boli sme si veľmi blízki. Sú 
veci, na ktoré nikdy nenájde-
me odpovede, napriek tomu, 
že ich budeme hľadať celý ži-
vot. O Tomášovi a jeho tragic-
kom osude často rozprávam aj 
synovi a on mi vravieva – ma-
mi, je mi taký blízky... A tak 
napriek všetkému je tu stále 
s nami.

Zažila som mnohé krsty 
kníh, ale to vo vašom Di-
vadle z Pasáže boli asi naj-
krajšie. Obyvatelia chrá-
neného bývania, inak herci 
z vášho divadla, si doviedli 
z námestia zatúlaného psí-
ka, hrali sa s ním, tancovali, 
boli ochotní, zvedaví, otvo-
rení. A hraví. Etela Farka-
šová vo svojej novele Deň za 
dňom hovorí o hlavnom hr-
dinovi ako o večnom dieťati. 
Vy s nimi žijete denne – a 
deti občas aj hnevajú. Čo na 
ne platí?

Úprimnosť. Vzťah s mojimi 
hercami vylučuje akýkoľvek 
falošný tón, a to mi vyhovuje.

života osudom poznačeným 
ľuďom je absolútne umenie. 
Kde ste na to vzali odvahu a 
silu?

Divadelná réžia je náročná 
práca, uvedomujem si to vždy 
znova a znova nielen pri svo-
jich predstaveniach, ale aj mo-
jich kolegov. Keď pracujem s 
hercami, ktorý sú iní, majú ne-
jaký hendikep, snažím sa sto-
tožniť s ich situáciou, pocitmi, 
stavmi. Ak sa mi podarí vstú-
piť do ich sveta, potom je tá 
práca už identická s prácou v 
ktoromkoľvek divadle.  

Spomínam si, ako ste v Di-
vadle z pasáže makovými 
rezancami krstili knižku 
sesternice Sone Tomášových. 
Makové rezance – ako spo-
mienka na babičku. Bola to 
tá určujúca bytosť vo vašom 
živote?

To je veľmi osobné. Babička 
bola človek, ktorý ma  ovplyv-
nil láskou, ktorú nám dávala, 
názormi, svojou charizmou. 
Bola to naša Greta Garbo, 
všetci sme ju nesmierne mi-
lovali, pretože dokázala pre 
nás, všetky vnúčence, vytvoriť 
bezpečný prístav. Naše detské 
príbehy sa odvíjali na pozadí s 
lekvárovými buchtami, mako-
vými rezancami a tekvicovými 
jadierkami. Keď som sa roz-
hodla, že budem princezná, 
babička neváhala a okamžite 
zvesila z okna biely „fi rhang“ a 
hotovo. Jednoducho pochopi-
la, že tvorivosť a hravosť treba 
podporovať. 

Divadelná bábkoherečka 
a režisérka, zakladateľka 

Divadla z Pasáže, spoluzakla-
dateľka Divadla Ivana Palúcha 
a Divadla v Záhrade, riaditeľka 
Medzinárodného divadelného 
festivalu Arteterapia – to je len 
stručný prehľad doterajšej čin-
nosti Viery Dubačovej.

Ako sa z herečky stane fi lan-
tropka?

Lásku k ľuďom si treba pes-
tovať a ja som k nej bola vycho-
vaná odmalička. Išlo to priro-
dzene ruka v ruke s tvorbou. 
Jedno bez druhého by nemohlo 
existovať. Bez lásky  si neviem 
predstaviť život na zemi a bez 
tvorby zase ten svoj.

A ako je fi lantropka spojená 
s umením?

Umenie má tú vzácnu vlast-
nosť, že poľudšťuje, kultivu-
je spoločnosť, a to je dôležité. 
Tvorba a tvorivosť v každom 
obore je darom ducha, ak tvo-
ríte v prospech ľudí, spoloč-
nosť má naozaj veľkú šancu na-
predovať dopredu.

Kto vás priviedol k umeniu? 
A konkrétne k bábkoherectvu?

Neviem, ako sa to stalo, ale 
odmalička som mala rada di-
vadlo. Ako malá diváčka som 
cítila, že tam k tej skupine ľu-
dí patrím. Bolo to intuitívny, 
veľmi silný pocit, ktorý ma už 
nikdy neopustil.

Režírovať v divadle je iste 
ťažké. Ale stať sa režisérom 

Známa režisérka prebrala v januári 
v novej budove Slovenského národného 
divadla v Bratislave Krištáľové krídlo 
za fi lantropiu. Krištáľové krídlo 
je ocenením za mimoriadne 
ľudské aktivity, ktoré sa v tomto roku 
udeľovalo už po šestnásty raz.

V dokumente o ceste Di-
vadla z Pasáže do USA sa 
divák dozvie aj o trucoch 
vašich hercov. Niekedy si 
postavia hlavu a ťažko ich 
dostať na javisko. Čo vám 
v takých situáciách najviac 
pomáha?

Vtedy začnem trucovať aj 
ja. Chvíľu to vyzerá všelijako, 
no a potom sa zasmejeme na 
sebe navzájom, je po problé-
me a ideme ďalej. 

Známa režisérka prebrala v januári 
v novej budove Slovenského národného 
divadla v Bratislave Krištáľové krídlo 
za fi lantropiu. Krištáľové krídlo 
je ocenením za mimoriadne 

Vierina viera 
uzdravuje 

,,Ďakujem pánu Bohu za silu, 
celej rodine za podporu a tiež 
všetkým mojim blízkym a 
spolupracovníkom za to, že 
uverili myšlienke, že umenie 
môže poľudšťovať. Že umenie 
môže meniť nielen mňa vnút-
ri, ale aj celú krajinu,“ pove-
dali ste, keď ste preberali 
Krištáľové krídlo. Má viera 
veľa spoločného s Vierou 
Dubačovou? 

Všetko. Je mojím pevným 
bodom vo vesmíre.

Viem, že ste prešli púť do 
Compostelly. Putovať a 
premýšľať, hľadať vnútor-
nú silu. Ale ako ju hľadať a 
nachádzať v tom obyčajnom 
živote? Každodennom? Kde 
ju beriete vy?

No práve v tej viere. Celý ži-
vot sa cítim byť na ceste. Nie-
kedy sa zamotám, zablúdim, 
strácam pôdu pod nohami, 
cítim, že padám. Padám však 
iba do hĺbky svojej viery. Vždy 
znova a znova na ňu narazím 
a ona ma znova a znova dví-
ha hore.

Za Petržalčanov želám vám 
a vášmu divadlu krásnu scénu. 
A Slovensku veľa takých ľudo-
miliek a ľudomilov.

Gabriela Rothmayerová
foto archív

Viera Dubačová prostredníctvom 
divadelnej tvorby upozorňuje a pomáha riešiť 
sociálne problémy, ktoré sú prítomné v spo-
ločnosti. Založila Divadlo z Pasáže, 
v ktorom hrajú 
ľudia s mentálnym 
postihnutím, čím 
výrazne pomohla 
pri ich začleňovaní 
sa do spoločnosti. 
Spolu s kolegami 
vytvorili aj chránené 
bývanie pre hercov, 
kde môžu plnohod-
notne žiť. 
Je riaditeľkou 
Medzinárodného 
festivalu komunit-
ného divadla a bola 
tiež ambasádorkou 
Európskeho roka 
boja proti chudobe.” Z hry Téma Palach.
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ApatiaApatia
je rizikový faktor

Mnohým ľuďom bez prístre-
šia chýbajú doklady - súčasť 
začarovaného kruhu problé-
mov. „Ak sú bezdomovci veľmi 
dlho na ulici, trpia takzvanou 
byrofóbiou, nemajú ochotu ísť 
na úrad a vybaviť si potrebné 
dokumentácie, pretože stra-
tili komunikačné zručnosti. 
Často sú to ľudia chorí, alebo 
trpiaci ťažkosťami iného cha-
rakteru, prípadne ľudia, ktorí 
majú nárok na dôchodok, po-
kiaľ však nemajú všetko vy-
bavené, nemôžu ho poberať,“ 
uviedla Mária Grebeňová-
Laczová, tlačová tajomníčka 
MÚ. „Vieme pomôcť s doklad-
mi, vybaviť dávky v hmotnej 
núdzi, poskytnúť jednorazovú 
fi nančnú výpomoc, umožniť 
im využívať služby sociálnej 
výdajne. Informujeme ich o 
ubytovniach, nocľahárňach 
a pomocných organizáciách. 
Počas roka robíme aj verejné 
zbierky šatstva, ktoré distribu-
ujeme sami alebo v spolupráci 
s OZ Vagus,“ približuje Alena 
Halčáková, vedúca oddelenia 
sociálnych vecí MÚ, prístup 
Petržalky k riešeniu problema-
tiky. V minulom roku poslanci 

mestskej časti odsúhlasili dotá-
ciu 5-tisíc eur pre organizáciu 
Depaul Slovensko, ktorá pre-
vádzkuje nocľaháreň a 3-tisíc 
eur pre OZ Odyseus, ktoré 
v teréne pomáha ľuďom zo sex-
biznisu a drogovo závislým. 

Úradníci sa pri styku s bez-
domovcami najčastejšie stretá-
vajú s nezáujmom, no rozprávať 
môžu aj o šťastných koncoch: 
„V minulosti sme napríklad  
našli muža v priestoroch plá-
novaného depa pre metro. Bol 
vo vážnom stave, liezli po ňom 
potkany. Napokon sa podarilo 
skontaktovať s jeho rodinou, 
ktorá mu pomohla,“ spomína 
Alena Halčáková. „Aktuálne 
som veľmi rada, že pani, kto-
rá sa zdržiava v Janíkovom 
dvore, prišla sama požiadať 
o pomoc na naše sociálne od-
delenie. Také niečo je naozaj 
ojedinelé. Výsledkom je, že 
bude umiestnená v zariadení. 
Je to šesťdesiatnička, ktorá na 
ulici strávila posledných desať 
rokov.“ Zdravotné problémy 
zistili u človeka, ktorý sa zdržu-
je najčastejšie pod terasou na 
Holíčskej: „Dnes sa nám poda-
rilo vybaviť umiestnenie aj pre 

Spolupráca miestneho úradu, polície a zdravotníkov zrejme 
zachránila šesťdesiatročného muža pred zamrznutím. 
Bol jedným z približne tristo bezdomovcov, ktorí trávia 
zimu v petržalských uliciach.

Niektorí stanujú, iní volia 
prístrešky z dreva, kanál 

či výklenok. V provizórnych 
príbytkoch bezdomovcov pa-
nuje chaos, ale aj poriadok, 
z ktorého by si mohol brať prí-
klad priemerný tínedžer. 

Na Dušana, ktorý takmer 
podľahol mrazom, upozornili 
bezdomovci, ktorí, tak ako on 
pobývajú v Janíkovom dvore. 
Úrad ich tam eviduje vyše päť-
desiat, skutočnosť však môže 
byť aj dvojnásobne vyššia. Muž 
ležal pod improvizovaným sta-
nom. Vyšetrenie odmietal. So-
ciálni pracovníci, mestská po-
lícia i privolaní zdravotníci sa s 
takouto situáciou nestretli prvý 
raz. Pokiaľ je človek svojprávny, 
nemusí pomoc prijať. Nakoľko 
hrozilo, že bez hospitalizácie 
zomrie, bola napokon nutná 
asistencia štátnej polície. 

Monitorovanie bezdomov-
cov prebieha počas celého roku, 
keď teplota klesne pod nulu, 
sociálni pracovníci chodia do 
terénu častejšie, niekedy aj kaž-
dý týždeň. „Sme tu aj z toho 
dôvodu, že sa v tejto komunite 
často skrývajú ľudia hľadaní 
príslušníkmi Policajného zbo-
ru. Vlani sme mali takýchto 
prípadov niekoľko,“ povedal 
Peter Pleva, hovorca bratislav-
skej mestskej polície, ktorá sa 
na kontrole zúčastňuje. 

neho.  V tejto chvíli je už v Bet-
leheme misionárok lásky Matky 
Terezy na Rovniankovej ulici, 
kde mu rádové sestričky ošetria 
prsty na nohách.“

Aj príbeh Dušana sa vyvíja 
priaznivo. Petržalský staros-
ta Vladimír Bajan sa skon-
taktoval so starostom obce 
Gbelce, ktorému sa podarilo 
osloviť Dušanovu rodinu. Po 
krátkej hospitalizácii v nemoc-
nici na Antolskej bol prevezený 
k svojej dcére. Prisľúbila, že sa o 
otca postará. 

Ľudia bez prístrešia bývajú 
často k zmene svojho statusu 
apatickí, preto taká nesmie byť 
spoločnosť. Aj keď vyznievajú 
príbehy so šťastným koncom 
v tej mase nešťastí ako výnim-
ky, je dobré na ne pamätať 
a nepovažovať nutne bezdomo-
vectvo za stav trvalý.

Starosta Petržalky Vladi-
mír Bajan aj prostredníctvom 
Petržalských novín ďakuje 
všetkým zložkám, ktoré sa na 
monitorovaní podieľali. Za-
mestnancom miestneho úra-
du, záchranárom, mestskej 
a štátnej polícii aj pracovníkom 
v nemocnici na Antolskej. 

autor a foto Lucia Drevická

INZERCIA
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  Anketa

Má vzdelanie pre mňa význam? 

Emka, 5. A: Páčila sa mi výtvar-
ná, utkala som si pekný koberček, 
ale tiež matematika a telesná.
Grétka, 6. A: Všetky predmety 
mi vychádzajú na jednotku, len 
matika mi trochu skáče... Na ma-
tematiku asi nie som talent.
Sabrina, 6. B: Najviac ma tešili 
prestávky, lebo som sa mohla 
stretnúť s kamarátkami.
Natália, 6. B: Najviac ma teší te-
locvik, lebo sa naň nemusím učiť 
a nie sú z neho písomky.

Tu sú odpovede niektorých žiakov druhého stupňa 
ZŠ Turnianska na prvú otázku: 
Čo ma v škole tešilo v uplynulom polroku:

Mirka, 7. A: Tento rok ide akosi 
dolu vodou, lebo predmety za-
čínajú byť čoraz ťažšie, ale učiť 
som sa neprestala, veď bez školy 
by som sa unudila na smrť. Mňa 
najviac teší hudobná výchova, 
lebo máme super učiteľku. Pri-
hlásila na umeleckú školu. Učím 
sa spievať a hrať na gitaru.
Filip, 8. B: Teší ma občianska a 
dejepis, lebo tam môžem vyjad-
riť svoj názor a na hocičo sa opý-
tať bez stresu.

Iwo: 8. B: Tešila ma matematika, 
pretože chcem ísť na obchodnú 
a je zaujímavé robiť s číslami. 
Vanessa, 8. B: Asi výtvarná, lebo 
rada kreslím a experimentujem s 
farbami.
Na otázku:  Čo ma v škole streso-
valo odpovedali žiaci takto:
Viktória, 6. B: Najviac ma stre-
sovala angličtina, lebo pani uči-
teľka mi ju nevie vysvetliť ani na 
päťdesiaty raz.
Saskia, 7. B: Najmenej sa mi 
darilo v tomto polroku na ang-
ličtine, lebo pani učiteľka nepí-
sala pre nás poznámky, ale hneď 
chce, aby sme cudzí jazyk vedeli 
na jednotku.

Bea, 8. B: Najviac ma stresujú 
písomky, alebo niečo, čo musím 
rýchlo na hodine urobiť.
Filip, 8. B: Stresuje ma všetko, za 
čo sú známky. Známkam ľudia 
pripisujú neskutočnú dôležitosť. 

Na otázku: Má vzdelanie pre 
mňa význam? odpovedali ôs-
maci, ktorí rozmýšľajú o výbere 
strednej školy, takto:
Dominika, 8. B: Vzdelanie má 
pre mňa veľký význam. Som od-
malička vedená k tomu učiť sa 
a učiť sa pre seba. Učím sa rada. 
A raz chcem ísť aj na vysokú...
Juraj, 8. B: Vzdelanie má pre 
mňa význam, lebo chcem ísť štu-

dovať na kvalitnú vysokú školu a 
mať potom dobrú pracovnú po-
zíciu v zamestnaní.
Iwo, 8. B: Áno, vzdelanie má pre 
mňa význam, lebo si chcem za-
bezpečiť svoju budúcnosť, svoju 
rodinu a nechcem mať nálepku 
,,hlúpy“.
Filip, 8. B: Bez vzdelania, kníh, 
učiteľov by som musel všetky tie 
veci okolo nás objavovať sám a 
na to čas nemám :-)
Anonym: Vzdelanie pre mňa 
význam nemá. Dôležité sú aj tak 
v živote len peniaze. Za ne si kú-
piš titul, dom aj ženu. Taký je svet, 
pani učiteľka. Som to asi teraz za-
bil!              Mgr. Gabriela Škodová    

„No a čo,“ poviete si. „Čí-
tanie ako čítanie.“ 

Jeden rozdiel tu je. Na Multi-
mediálnom čítaní pomáhajú 
deťom, okrem učiteľa aj počíta-
če. Celá hodina je v počítačo-
vej učebni a každému žiakovi 
asistuje pri čítaní jeden počí-
tač. Už počujem otázku: „A v 
čom je rozdiel, či deti pozerajú 
do papierovej čítanky alebo na 
obrazovku? Iba čo si oči kazia.“ 
Samozrejme, nie je cieľom sup-
lovať elektronické čítačky kníh. 
Počítač, okrem zobrazovania, 
pridáva učebným materiálom 
život a so žiakom komunikuje. 
Možnosti počítačov pri výuč-
be sú v súčasnosti nedocene-
né. Okrem pasívneho prezen-

tovania textu, obrázkov a videí 
sú schopné výrazne pomôcť 
učiteľovi s individuálnym prí-
stupom. Každý žiak rieši úlo-
hu vlastným tempom a pri tom 
ho stráži a kontroluje počítač. 
Učiteľ sleduje situáciu a pomá-
ha riešiť problémy. Cielenými 
zmenami aktivít je možné za-
brániť, aby deti hľadeli meravo 
do počítača celú hodinu.

Prvej hodiny čítania pri po-
čítačoch som sa trošku obával. 
Aby deti mohli počítač použí-
vať, musia s ním vedieť zaob-
chádzať. Stačí „len“ vedieť po-
čítač zapnúť a vypnúť, posúvať 
a klikať myšou. Tieto zručnos-
ti deti pomerne rýchlo zvlád-
li a po tretej hodine už nebo-

lo potrebné chodiť od počítača 
k počítaču a deťom pomáhať. 
Možno toto mnohých učiteľov 
odradí. Začiatočné obdobie si 
vyžaduje oveľa viac síl ako pri 
bežnej výučbe. Treba sa však 
premôcť a neskôr je už počítač 
prínosom pre učiteľa.

Na prvých hodinách sme čí-
tali s deťmi spoločne. Pomo-
cou dataprojektora sme si zo-
brazili text príbehu na stenu. 
Využili sme webové prostredie 
Multimediálnej čítanky (www.
mmcitanka.sk), kde je na výber 
množstvo kratších aj dlhších 
príbehov. Okrem ilustrácií sú 
aj narozprávané. Vytvárali ich 
deti I. stupňa základných škôl z 
celého Slovenska. Detské texty 

Mal som jeden sen. A splnil sa. Začiatkom tohto školského roku vznik-
la vyučovacia hodina Multimediálne čítanie. Zaradená je v prvom roč-
níku na Základnej škole Černyševského 8, Petržalka. Náplňou hodiny 
je naučiť a precvičovať hlasné čítanie a čítanie s porozumením. 

sú deťom prístupnejšie hlavne 
na začiatku, kým sa učia čítať. 
Premietnutý príbeh sme si vy-
počuli a sledovali slová. We-
bová aplikácia má pomôcku, 
ktorá zvýrazňuje práve čítané 
slovo. Potom som pomocou 
otázok zisťoval, ako deti príbe-
hu porozumeli. Hneď od prvej 
hodiny ma veľmi prekvapili, na 
otázky vedeli skoro všetci od-
povedať. Tým sa len potvrdil 
môj predpoklad, že deti vedia 
pracovať s textom už od prvej 
triedy, ale majú tú „smolu“, že 
nevedia čítať. Tak sú odkázané 
na bezduché vety typu „Ma-
ma má Emu“ a túžobne oča-
kávajú, že im rodičia prečítajú 
rozprávku obsahovo na úrovni 
primeranej ich veku a nie čita-
teľskej zručnosti. Zvyšok hodi-
ny sme pomocou edukačných 
hier (aplikácia GCompris) na-
cvičovali prácu s počítačom.

Od štvrtej hodiny začali deti 
nacvičovať hlasné čítanie. Pra-
covali samostatne. Čítali sme 
krátke príbehy. Ešte nepozna-
li písmenká, ale mali možnosť 
viackrát si text vypočuť a ná-
sledne ho „prečítať“ spamä-
ti. Nevedome sa naučili spojiť 
slovo-obraz so slovom-zvu-
kom. To či správne zistili, kto-
ré slovo sa ako číta, overil počí-
tač. Pomocou mikrofónu slovo 
prečítali. Zvukový záznam sa 
automaticky vyhodnotil a re-
alizovala sa spätná väzba. Zo 
začiatku to išlo pomalšie, ale 
po 16 hodinách nácviku stačí 
väčšine detí príbeh si vypočuť 
iba raz. Súvisí to aj s tým, že 
deti pokročili aj so šlabikárom.

Nácvik hlasného čítania je 
v prvej polovici hodiny. Druhá 

Mal som jeden sen. A splnil sa. Začiatkom tohto školského roku vznik-
la vyučovacia hodina Multimediálne čítanie. Zaradená je v prvom roč-

nevedia čítať. Tak sú odkázané 
na bezduché vety typu „Ma-
ma má Emu“ a túžobne oča-
kávajú, že im rodičia prečítajú 
rozprávku obsahovo na úrovni 
primeranej ich veku a nie čita-
teľskej zručnosti. Zvyšok hodi-
ny sme pomocou edukačných 

Čítanie s počítačom

časť je venovaná práci s tex-
tom. Deti si vypočujú a od-
sledujú dlhší príbeh. To ako 
pozorne počúvali, overíme 
spoločnou súťažou v zodpo-
vedaní otázok. Každý odpove-
dá za seba. Zatiaľ sú odpove-
de typu áno/nie alebo číselné. 
Táto forma testovania preverí 
všetkých žiakov, na rozdiel od 
klasického vyvolávania. S vy-
hodnotením pomáha počítač, 
a tak je rebríček úspešnosti 
žiakov generovaný okamžite. 
Otázky si pripravím dopre-
du a jednu - dve volím aj ná-
ročnejšie – na zamyslenie. Pre 
obmenu nacvičujeme aj písa-
nie písaných písmen pomocou 
počítačového tabletu, súťaží-
me v skladaní slabík do slov, 
chytáme padajúce písmenká, 
hráme číselné kvarteto s tuč-
niakom...  Zatiaľ sa nám nesta-
lo, žeby sme odchádzali z ho-
diny pred zvonením. Čo sa dá 
robiť, hodina je krátka.

Podobne ako deti, ktoré sa 
zlepšujú v čítaní, postupne sa 
vylepšuje aj počítačová apliká-
cia. Okrem samotnej kontro-
ly čítajúcich sa snaží počítať 
smerodajné parametre čitate-
ľa. Napríklad tempo a pomer-
ný prípravný čas k prečítané-
mu slovu, na základe ktorých 
bude možné v budúcnosti rá-
tať čitateľský koefi cient ČQ 
(niečo podobné ako IQ). Uči-
teľ tak bude mať kvalifi kova-
nejší prehľad o tom, ktoré die-
ťa ako napreduje v čítaní a či 
nevoliť iný prístup pri podo-
zrení na dyslexiu... Ale to už sú 
ďalšie sny a vízie. Splnia sa?

RNDr. Marek Nagy, PhD.,
KAI FMFI UK, Bratislava
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Stopy v snehu
Nie som priaznivcom od-

stavovania áut mimo 
plôch na to určených. Nepre-
svedčili ma ani uniformova-
ní strážcovia poriadku, keď 
ma už pred rokmi vyzývali k 
pochopeniu a ohľaduplnosti. 
Vraj, kde majú tí chudáci vodi-
či nechať svoje vozidlá, keď je 
v Petržalke tak málo parkovísk! 
Treba byť tolerantný, tvrdili. 
Zaslúžia si však majitelia ko-
ní pod kapotou naozaj takých 
obetavých zástancov?

Odpoveď na túto otázku  
ponúkli aj dni, keď sa na na-
še sídlisko rozprestrela sneho-
vá perina. Na štvorcovom ki-
lometri som narazila hneď na 
troch pánov, ktorí by pre svoju 
ľahostajnosť a necitlivosť mali 

odovzdať vodičský preukaz na 
dopravnom inšpektoráte. 

Prvý sa bez mihnutia oka 
postavil na priechod pre chod-
cov pri autoškole na Wolkro-
vej. Mestských policajtov, kam 
smeroval telefonát, zaujíma-
lo, či je „zebra“ zasnežená. Sa-
mozrejme, že bola! Zvislé do-
pravné značenie však nie! Či 
ho teda dotyčný vodič nemal 
rešpektovať?! 

Len pár metrov ďalej sa ďalší 
bezočivec postavil na zasneže-
ný trávnik. Ale aj pre jeho sprá-
vanie mali muži v rovnošatách 
pochopenie. Ako vraj mohol 
vedieť, že tam už nie je vyasfal-
tovaný chodník, keď je všetko 
biele? Dôvod bol zrejmý, keď-
že majiteľ auta v jednom z tu-
najších domov býva minimál-
ne 30 rokov. To, pochopiteľne, 
mestskí policajti vedieť nemu-
sia, na druhej strane ich to však 
nemá čo zaujímať.

Za majstra sveta možno 
označiť tretieho motoristu. 
Keď sa sa svojím autom po-

hýnal z chodníka lemujúce-
ho parčík pred športovou ha-
lou Pengym na Černyševského 
ulici, zacúval tak nešťastne do 
lampy verejného osvetlenia, že 
ju poškodil. Škodoradostník 
by azda mohol ľutovať, že sa 
umelohmotný kryt v tvare veľ-
kej lopty neskotúľal na kapotu 

Vodiči tohto razenia sa 
správajú rovnako aj vtedy, 
keď sa sneh milostivo skrý-
vajúci všetky nedostatky roz-
topí. Prejsť po rozmoknutých 
trávnikoch im nerobí prob-
lém. Prečo aj?

Alena Kopřivová
foto autorka

štartujúceho auta, ale s racho-
tom spadol na opačnú stranu. 
Ak očakávate, že vodič vystú-
pil v snahe zistiť, čo spáchal, 
ste na rovnakom omyle, akého 
som sa dopustila v tej chvíli ja. 
Pridal plyn a zmizol za prvým 
rohom. Ostali po ňom len sto-
py pneumatík v snehu. 

 S Í D L I S K O / I N Z E R C I A

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

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

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

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

®

9 – 5,9 l/100 km, 104 – 137 g/km. Ilustračné foto.
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ŠKODA Rapid MAX
Akčný model s cenovou
výhodou až 4 000 €

IMPA 210x130 ŠKODA RAPID max. indd   1 05.02.13   12:06
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Zápisky z prechádzok
Pri mojich denných desaťtisíc krokoch stretla 
som dnes - tak ako vždy - samých dobrých 
ľudí. Pozdravili sme sa, usmiali na seba, vyhli sa 
na zľadovatenom chodníku. A pomyslela som 
si - kde sa berú tí zlostní, zlomyseľní, nenávist-
ní? V normálnom živote ich - až na výnimky - 
nevidím. Ale musia niekde byť - veď ich žlčovi-
té výlevy čítam denne v novinách... 

A spomenula som si na jednu Remarqeovu 
poviedku: chlapci boli na vojne, strieľali, zabí-
jali sa, a keď sa vyhlásilo prímerie, odrazu na 
seba videli, spoznávali, že sú rovnakí: robotníci 
z fabriky, remeselníci... A rozprávač sa pýta: kto 
nám kázal strieľať na seba? Prečo? Nálada tej 
poviedky sa mi veľmi páči. Zlosti nerozumiem 
a nemám ju rada ani u seba.

Eliška Coolidge Hašková, bývalá asistentka 
amerických prezidentov, v súčasnosti lektorka 
kurzov etikety v Českej republike hovorí: „Keď 
niekoho urážate, tak k nemu nenájdete cestu. 
Navzájom sa všetci potrebujeme. A ak tu má 
niečo fungovať, tak si musí každý z nás trošku 
zahryznúť do jazyka a uvedomiť si, že to pôjde 
jedine tak, ak sa budeme počúvať a rešpek-
tovať jeden druhého. Myslím, že je skutočne 
hrozné, ako sme si zvykli na ľudí šliapať a urá-
žať ich. A to ide naprieč celou spoločnosťou.“ 

Pri nedávnych voľbách českého preziden-
ta som si všimla, ako veľmi urazili a pošliapali 
vyznávači noblesy a dobrých spôsobov aj  
v našich médiách – práve tú noblesu a dob-
ré mravy. Ktovie, či tí ikononosiči poznajú esej 
Václava Havla o tom, ako sa na prechádzke so 
psom stretol s vtedajším vládcom veľkej ríše 
Michailom Gorbačovom. Václav Havel si v eseji 
zapísal štyri prekvapenia:
1. Cynickí a ironickí vtipálkovia, ktorí si ešte 
pred niekoľkými sekundami uťahovali z mo-
cipánov, sa náhle premieňajú na nadšený dav. 
Václavovi Havlovi z toho bolo smutno: tento 
národ je nepoučiteľný - toľkokrát už upol svo-
je nádeje k nejakej vonkajšej sile, od ktorej si 
sľuboval, že vyrieši jeho problémy... a znova tá 
ilúzia!
2. Cár - reformátor máva davu, pôsobí trochu 
placho a bezbranne. Václavovi Havlovi ho pri-
šlo ľúto, ale vyhrešil  sa, - nebuď ako tí pobláz-
není ľudia zo Západu, ktorí sa roztopia ako sne-
huliak v peci, sotva sa na nich nejaký východný 
vladár šarmantne usmeje.
3. Gorbačov prechádza kúsok od Václava Hav-
la, ktorý je so psom na prechádzke a máva, 
priateľsky sa usmieva. Václav Havel placho 
zdvíha ruku a zamáva mužovi, ktorý chválil - 
podľa neho - jednu z najhorších vlád, aké táto 
krajina vo svojej modernej histórii mala.
4. Václav Havel ide domov a premýšľa o sebe: 
to svoje plaché zamávanie si vôbec nevyčíta. 
,,Veď ja vskutku nemám dôvod neodpovedať 
osvietenému cárovi na pozdrav! Niečo iné je 
totiž odpovedať na pozdrav a niečo iné je vy-
hovárať sa zo svojej zodpovednosti tým, že ju 
presuniem na neho.“

 Gabriela Rothmayerová

  Glosa Aký požičaj, taký vráť 

Osobne nemám boh-
vieakú túžbu po po-

žičiavaní, táto však bola 
priamo mučivá. Týkala sa 
košele môjho internátneho 
spolubývajúceho Fera B. 
Doviezli mu ju z Ameriky 
a v časoch, keď sme všetci 
nosili sivasté košele kvali-
ty jemnejšie vyvalcované-
ho plechu, na svoje okolie 
pôsobila priamo magicky. 
Bola jemná a zázračne fa-
rebná. Aspoň vtedy. Všetci 
sme túžili požičať si ju čo 
i len na jedno rande, Fe-
ro však bol v tomto sme-
re neoblomný. A tak sme 
miestne dievčiny muse-
li prakticky z donútenia 
oslňovať svojou noblesou  
a prirodzeným šarmom. 
Čo sa nám napokon v ďal-
šom živote náramne zišlo.

Zo súčasných dedin-
ských skúseností aspoň 
dve. Jedna sa týka suseda, 
druhá mňa. Sused raz, asi 
v dobrom rozmare, poži-
čal vzdialenejšiemu suse-
dovi strunovú kosačku na 
trávu. Asi tak po týždni sa 
od susedovho vnuka do-
zvedel milú správu. Zne-
la takto: ,,Ujo, pokazila sa 

vám kosačka.“ Už nikdy sa 
nedozvedel, ako sa „mu“ 
kosačka pokazila, už nikdy 
ju nevidel. Kúpil si novú. 
A, bohvieprečo, komukoľ-
vek ju odmieta požičať. 

Ja som zasa, asi tiež  
v dobrom rozmare, požičal 
istému známemu päťde-
siat eur. Bezúročne. Po ča-
se prišla jeho žena, vrátila 
príslušnú sumu a ako úrok 
priniesla koláč, vlastnoruč-
ne upečený. Ešte šťastie, 
že v tom návale radosti  
z úspešnej finančnej ope-
rácie ma neprinútila svoj 
produkt aj ochutnať. Asi sa 
spoľahla na to, že tak uro-
bím neskôr. Aj som urobil. 
Po niekoľkých ďalších ne-
úspešných pokusoch, kto-
ré vykonal môj pes, koláče 
skončili na smetisku. Na-
šťastie, nie dejín, na to má-
me iných vypečených. 

Bezúročne, a vlastne aj 
nenávratne, svojho času 
pravidelne požičiavala mo-
ja žena istému vtedajšiemu 
študentovi Vysokej ško-
ly múzických umení jed-
nu československú korunu. 
Presne toľko mu totiž vždy 
chýbalo na kúpu bryndzo-

Už vám niekedy niekto jednu poriadnu strelil, struhol, 
vypálil? Ak áno, určite ste čo najrýchlejšie túžili naplniť 
príslovie z titulku. Prečo o tom píšem? Jednoducho preto, 
lebo v televízii som práve videl istú mimoriadne kúzelnú 
reklamu na požičiavanie peňazí. Bude vás zaujímať tiež. 
Ale o tom neskôr. Možností požičiavania všetkého mož-
ného je totiž neúrekom.

vých halušiek vo vtedaj-
šom Mliečnom bare ne-
ďaleko starej budovy SND. 
Verím, že aj vďaka tomu to 
vysoko dotiahol ako herec 
a ešte oveľa vyššie ako reži-
sér. A pretože vrátenia tých 
korún sa nikdy nedočka-
la, išlo, ako sa dnes hovo-
rí, o akýsi sponzoring. Iba-
že, vtedy ani nevedela, akú 
veľkú vec robí.

V našej dedine, aby ča-
som nedošlo k omylu, ma-
jú v každom obchode pí-
sanku, v ktorej je čierne na 
bielom, nie biele na čier-
nom, ako nedávno pove-
dal jeden náš vysokoposta-
vený verejný činiteľ, kto, 
kedy a koľko zostal dlžný. 
Jeden miestny občan raz 
na otázku, kedy konečne 
už svoj dávny dlh vyrov-
ná odpovedal: „Čakajte, ste  
v poradí.“ V tej chvíli mu to 
pripadalo vtipné, odvtedy 
však už na dlh vtipne nikde 
nič nedostane.

Treba povedať, že po-
žičiava sa naozaj všeličo. 
Podaktorí si, samozrejme, 
bez vedomia autora, čas-
to požičiavajú aj myšlienky.  
A vydávajú ich za svoje.  

A pretože za to zvyčajne 
berú aj nemalý plat, ide 
vlastne tiež o akýsi druh 
nenávratnej pôžičky.

A teraz už konečne k tej 
spomínanej reklame. Videl 
som ju v televízii a očari-
la ma okamžite. Všetko je 
to vlastne úplne jednodu-
ché. Vo veľkom vestibule 
stojí stôl a na ňom kôpky 
peňazí. Stačí si vziať poža-
dovanú sumu, a to hneď. 
Peniaze na drevo. Celú túto 
dojímavú situáciu, ale nao-
zaj len miniatúrne, ruší ce-
duľka pripevnená na stolí-
ku. Je na nej nápis: Len za 
30 eur mesačne. Ak som to 
dobre pochopil, zoberiete 
si pôžičku a kým ju nespla-
títe, mesačne za to zaplatí-
te 30 eur. Takže si s ľahkým 
srdcom zoberiete 1 000 eur, 
budete ich splácať povedz-
me desať mesiacov a za ten 
čas tej obetavej firme vycá-
lujete 300 eur. Len. Dobre 
som to pochopil? Ak áno, 
ani nie tretinu z požičanej 
sumy. Nebeský altruizmus.

Zo svojej doterajšej ži-
votnej praxe neviem nič  
o tom, že by sa medzi muž-
mi, tak ako trebárs penia-
ze, požičiavali aj ženy. Ak 
by však niečo také predsa 
len bolo vo výhľade, navr-
hujem zadávateľovi aj au-
torovi uvedenej reklamy, 
reklamne ženu požičať. 
Strááášne škaredú, hlúpu  
a ufrfľanú. Na istý čas.  
A dúfať, že mu z vreciek 
vyťahá hrču peňazí a už 
nikdy od neho neodíde.

Skrátka: Aký požičaj, ta-
ký vráť!

Oskar Král

Dobrý deň, Petržalčania!
V Petržalke sa nám zima rozšan-

tila v plnom prúde. Keď v de-
cembri nesnežilo, ako sa patrí, tak 
aspoň v januári. Azda aj vo februári 
bude snežiť. Usilovní občania hneď 
od rána s lopatami odpratávali sneh 
a solili cesty, aby sa mladí, ale hlav-
ne starší, nešmykli a nezlomili si no-
hu. Neporiadok, o ktorom som písal  
v predchádzajúcom článku, čistý 
biely sneh zakryl. Občas nejaký žltý 
sneh, ale v pohode. Aj keď snehu už 

ubúda, nebudeme sa mračiť, lebo prí-
de jar, slnko, teplo - krásne obdobie. 

Všetkým radím zdravé jedlo, nie veľa 
mastných, ale ani sladkých jedál. Tak-
že zdravý životný štýl je liek na obezi-

tu a depresiu. Nech je farebným na 
bielom, že si zimu treba užívať. 

Šťastný nový rok 2013 všetkým. 
Daniel Ján Magnússon (12 r.)

Ilustračné foto archív
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tuje. Najmä po argumentácii, 
že identifi kácia zvieraťa mô-
že pomôcť v prípade zatúla-
nia, krádeže a podobne. Sú 
samozrejme ľudia, ktorí na-
riadenie ignorujú a ignorovať 
budú, pokým sa nezačne v 
praxi kontrola jeho dodržia-
vania,“ hovorí petržalský ve-
terinár MVDr. Róbert Žuff a 
z kliniky PET.VET. Z pome-
dzi ich štvornohých klientov 
má trvalý identifi kátor zhru-
ba 85 % psov a 15 % mačiek. 
Fretku označenú traspondé-
rom zatiaľ neevidujú.

Kontrolu nad dodržiavaním 
zákona vykonáva prostredníc-
tvom veterinárnych inšpek-

potrebujete v prípade, že chce-
te so zvieratkom vycestovať za 
hranice. 

Po aplikovaní čipu uve-
die veterinár základné údaje 
o zvierati a jeho vlastníkovi 
do Centrálneho registra spo-
ločenských zvierat, ktorý ve-
die Komora veterinárnych le-
károv SR. MVDr. Ivan Riečan 
z Komory nás informoval, že 
v ňom momentálne evidujú 
500 000 zvierat, v akom pome-
re sú psy, mačky a fretky, však 
odpovedať nevedel. Uviedol 
tiež, že s blížiacim sa septem-
brom počet registrovaných 
stúpa. „Väčšina majiteľov, naj-
mä šteniat, povinnosť akcep-

Nariadenie upravujúce po-
vinné čipovanie, teda za-

vedenie trvalého podkožné-
ho transpondéra vychádza zo 
zákona o veterinárnej starost-
livosti 39/2007 a vstúpilo do 
platnosti v novembri 2011. Vý-
nimkou sú psy označené čita-
teľným tetovaním vykonaným 
pred 3. júlom 2011, ktoré je do-
kladované preukazom o pôvode 
psa s uvedeným dátum jeho vy-
konania. Ak však bol pes teto-
vaný po tomto termíne, povin-
nosti sa nevyhnete. Pre zvieratá 
narodené pred 1. 11. 2011 plati-
lo dvojročné prechodné obdo-
bie, ktoré sa končí 30. septem-
bra tohto roka.

Mikročip je veľký ako zrn-
ko ryže a veterinár ho zave-
die podkožnou ihlou zvyčajne 
do oblasti šije za bdelého sta-
vu zvieratka. Cena sa pohybu-
je v desiatkach eur, určuje si 
ju veterinárna klinika. Výho-
dou trvalej identifi kácie je, že 
pri zatúlaní domáceho miláči-
ka vie veterinár pomocou číta-
cieho zariadenia určiť číslo čipu 
a skontaktovať majiteľa. Záro-
veň je aj podmienkou na vy-
danie tzv. pet passportu, ktorý 

torov  a iných úradných vete-
rinárnych lekárov regionálna 
veterinárna a potravinová sprá-
va. „Súčasne kontrolu budú vy-
konávať súkromní veterinárni 
lekári pri vakcinácii a ambu-
lantnom ošetrení,“ vysvetlila 
MVDr. Erika Papierniková zo 
Štátnej veterinárnej a potravi-
novej správy. Ak majiteľ zviera 
odmietne označiť transpondé-
rom, veterinár je povinný  na-
hlásiť ho na Regionálnu veteri-
nárnu a potravinovú správu. 

  V Českej republike roz-
hoduje o povinnosti čipova-
nia obecné zastupiteľstvo. Aby 
pražských majiteľov psov mo-
tivovali, v meste poskytli zľavu 
z dane rozloženú v dvoch ro-
koch pre tých, ktorí si túto po-
vinnosť splnili. Súhrnná zľa-
va pokrýva náklady spojené s
 úkonom. Slovensko sa vydalo  
cestou sankcionovania a o po-
zitívnej motivácii sa zatiaľ ne-
hovorí. Otázne je, či súkromní 
veterinári budú ochotní udávať 
svojich klientov. Najväčšia fi -
nančná záťaž bude zrejme kla-
dená na ľudí žijúcich na vidie-
ku, kde na dvore často chovajú 
psov i mačky. Ak sú vlastníkmi 
zvierat dôchodcovia  či neza-
mestnaní, poplatky za čipova-
nie budú pre nich náročné. 

 Napriek tomu, že zákon 

Podľa platnej legislatívy musia byť psy, mačky a fretky do konca sep-
tembra označené mikročipom alebo tetovaním. Ak sa tejto povin-
nosti vyhnete, vystavujete sa pokute do výšky 300 eur.

Odmietavo sa stavia aj 
k podávaniu liekov. „To 

prenechávam lekárom, všet-
ko je to však len o peniazoch 
a biznise,“ netají sa svojím ná-
zorom. Keď na Vysočine ocho-
rie niekto z jeho osemčlennej 
svorky, siahne po bylinkách. 
„Na prechladnutie a kašeľ dá-
vam skorocelový sirup a vita-
mín C,“ poradí. Udretú lab-
ku natiera masťou z kostihoja 
a aplikuje Bowenovu masáž. 
Keď je však zranenie vážnej-
šie a zdravotný stav zvieracie-
ho pacienta sa v primeranom 
čase nezlepší, vyhľadá lekára, 
aby problém konkretizoval. 
Ďalšie kroky vedú k liečiteľovi. 
Ten urobí diagnostiku nielen 
problémového miesta, ale aj 
celého organizmu. Až potom 
R. Desenský zvolí liečbu. Zá-
sadne alternatívnu! Kombi-

„Všetko neprirodzené sa mi prieči,“ tvrdí známy český znalec psích 
duší Rudolf Desenský. Preto neuznáva napríklad psie záchody, 
elektronické obojky či fénovanie. 

Desenský

platí už takmer dva roky, nie 
všetci majitelia o ňom vedia. 
Potvrdzujú  to internetové dis-
kusie, ale aj skúsenosť veteri-
nára: „Veľmi málo ľudí je o tej-
to skutočnosti informovaných. 
Informácie možno v podsta-
te získať len na stránkach štát-
nej veterinárnej správy, registra 
spoločenských zvierat, u vete-
rinára. Na poslednom zasada-
ní Komory veterinárov padol 
návrh na isté formy propagá-
cie čipovania v médiách z roz-
počtu komory. Aj tak si však 
myslím, že kým sa nezačne do-
držiavanie povinnosti v praxi 
reálne kontrolovať a sankcio-
novať, napríklad mestskými 
policajtmi s čítačkou čipov, vec 
sa  výrazne nepohne ani po 30. 
septembri 2013,“ dodal MVDr. 
Róbert Žuff a.

 Podrobné informácie náj-
dete na stránke www.svssr.sk 
v sekcii Živé zvieratá.

autor a foto (ld)

nuje napr. bylinky či akupre-
súru s Bowenovou masážnou 
technikou. Tejto technike sa 
R. Desenský venuje už ôsmy 
rok. Jeho učiteľmi boli reno-
mované osobnosti – už zosnu-
lý Miroslav Francl a Jiří Beran. 
On sám dnes už ako lektor 
odovzdáva svoje vedomosti a 
praktické skúsenosti ďalším 
záujemcom. 

V Bratislave pripravuje 
v dňoch 22. – 24. marca se-
minár pre tých, čo chcú pre-
niknúť do tajov tohto citlivého 
spôsobu liečby smerujúceho 
k urýchleniu hojenia povr-
chových i vnútorných rán,  
zlepšeniu pohybového apa-
rátu či zvládaniu nadmerné-
ho stresu. Uzávierka prihlá-
šok je 10. marca, viac info na 
www.pessympatak.sk.

autor a foto (ka)

„Všetko neprirodzené sa mi prieči,“ tvrdí známy český znalec psích 
duší Rudolf Desenský. Preto neuznáva napríklad psie záchody, 

Desenský 
o Browenovej masáži

Zviera bez identifi kátora vás môže stáť  300 eur
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Muž
s ľahkou 
paličkou

Niektorí Petr-

Držitelia Bratislavskej 
karty si môžu uplatniť 

zľavu 10 percent. Najbližší 
termín verejného korčuľova-
nia bude uvedený na stránke 
hokejového klubu Petržalka. 
Rozmery ihriska 56 x 26 m 
spĺňajú požiadavky Medzi-
národnej hokejovej federá-
cie. Prísľub divácky atraktív-
nych zápasov zatiaľ narúša 
absencia tribúny, časom by 
však mala pribudnúť.

Pásku prestrihli deti
Kolísku športových nádejí 

symbolicky otvorili prestrih-
nutím pásky deti. „Podporu 
tu bude mať najmä sloven-
ský ľadový mládežnícky 
hokej. Jednak chlapčenský, 
a keďže dievčatá sú u nás v 
rámci hokejového hnutia 
trošku odstrkované, boli by 
sme radi, keby sa rozprúdil 
dievčenský a ženský tím,“ 
uviedol Lukáš Machala, pre-
zident HC Petržalka 2010. 
Klub s logom čierneho pan-
tera je najmladším členom 
Slovenského zväzu ľadové-
ho hokeja. Dnes v ňom hrá 
štyridsať detí vrátane dvoch 
dievčat. V petržalskej hale sa 

udomácnil aj projekt Diev-
čenský hokej, ktorý spája 
hráčky zo Slovenska, Čiech, 
Maďarska, Rakúska, Slovin-
ska, Nemecka a Švajčiar-
ska. V škole korčuľovania 
Vločka budú predškolákov 
a školákov trénovať pro-
fesionálni krasokorčuliari. 
Rokuje sa aj o spolupráci s 
hendikepovanými športov-
cami, ktorí by tu mohli hrať 
ice sledge hokej. 

Akadémia hokejového 
brankára a deti

Špecialitou štadióna bude 
celoročná akadémia hoke-
jového brankára. „Chceme, 
aby slovenská brankárska 
škola bola jednou z najlep-
ších na svete,“ povedal Lukáš 
Machala. Akadémia začne 
svoju činnosť na jar 2013, 
pôjde o profesionálnu prí-
pravu hokejových, hokejba-
lových a in-line hokejových 
brankárov. Trenažér by mal 
pribudnúť už čoskoro.

Vladimír Bajan vidí po-
tenciál haly predovšetkým 
v oslovení detí a mládeže. 
Diskutuje sa o hodinách 
telesnej výchovy na ľade, 

pričom sa nezabúda sa 
ani na škôlkarov: „V naj-
bližších týždňoch začínajú 
naše materské školy s kor-
čuľovaním, práve to je ten 
priestor na prácu s komu-
nitou, aby sme deti v Petr-
žalke dostali od počítačov 
k športovaniu.“ Prevádzko-
vatelia haly sa zaviazali po-
skytnúť tri hodiny týžden-
ne petržalským základným 
školám a rovnaký počet 
materským školám. 

V interiéri montovanej 
haly chcú okrem ľadovej plo-
chy poskytnúť aj ďalšie služ-
by pre verejnosť. Spomeňme 
fi tnescentrum, fyzioterapiu, 
masáže, detský klub, kavia-
reň, športový obchod či po-
žičovňu a servis korčúľ. 

Informácie o hale, ho-
kejovom klube a termí-
noch verejného korčuľo-
vania nájdete na stránke 
www.hcpetrzalka.sk
autor a foto Lucia Drevická

Pohyb je úžasná 
vec, pohyb je život 
Marián F. (45): - Máme veľkú radosť. 
Pred dvoma rokmi sme sa do Ovsišťa 
prisťahovali a ak bude možnosť, urči-
te by sme na hokej prihlásili našich 
dvoch školákov. Obzvlášť nadšená je 
dcérka, tá sa už vidí v bráne. Je skvelé, 
že sa nezabudlo na dievčatá. Štadió-
nu prajem veľa korčuliarskych nad-
šencov, nech sa z neho tešia nielen 
Petržalčania, ale celá Bratislava. Pevne 
verím, že sa čoskoro rozšíria aj hodiny 
pre verejnosť. 

So� a F. (12): - Chodím na hádzanú, 
ale rada by som už vysúšala niečo 
nové a hokeju dlho fandím. S tatinom 
sa chodíme korčuľovať, no tu by sme 
to mali hneď pri dome, takže by som 
tu mohla byť každý deň. 

Alžbeta P. (32): - Je super, že nám nie-
čo také v Petržalke vyrástlo. Mám ešte 
malé deti, ale o dva tri roky ich sem 
vezmeme. Dúfam, že vstupné na ve-
rejné korčuľovanie bude únosné aj pre 
štvorčlenné rodiny. Potešila ma zľava 
pre Petržalčanov. Je to sympatické.

Peter M. (49): - Veľmi sa mi páčil 
program, s manželkou sme nadšenci 
krasokorčuľovania. Verím, že čoskoro 
doplnia tribúnu a prídeme sa pozrieť 
na vystúpenia. Ako Petržalčana ma 
zároveň teší, že tu pribudla možnosť 
na športovanie mládeže. Práve tým-
to smerom by sme sa mali uberať. 
Dúfam, že už čoskoro budem riešiť 
dilemu, či sa ísť v sobotu korčuľovať, 
alebo si zaplávať v bazéne, ktorý nám 
sľubujú o rok.   

Martin K. (70): - Veľmi sa mi to páči. 
Už sme na to dlho čakali. Naposledy 
som korčuľoval pred tridsiatimi rokmi. 
My sme mali ešte korčule na kľúčik, 
halifaxne. Odvážiť na ľad by som sa 
postavil, ale ako by to dopadlo? 

Zdenka S. (72): - Tešíme sa, boli sme 
sa pozrieť už v decembri. Som pôvod-
ne z Trnávky, za mlada sme chodili po-
vzbudzovať Golonku, Žiletka sme ho 
volali. Dnes sme si to nenechali ujsť, 
žiaľbohu, chýba nám tu tribúna. Toto 
bolo treba pre Petržalku. Sme radi, že 
sme sa dočkali. Pohyb je úžasná vec, 
pohyb je život.

Laurinka M. (5): - Mne sa veľmi páčilo 
ako teta korčuľovala. Ja ešte neviem, 
ale maminka sľúbila, že ma to naučí.  

 Pokračovanie z 1. strany

PETRŽALSKÁ
kolíska športových nádejí

 Anketa
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Niektorí Petr-

VYDRŽAŤ!

  Presýpacie hodiny

Zima, zima, zima, teplo...
Tak si tu v Petržal-
ke žijeme. Mrazi-
vo. Zima nie a nie 
nás opustiť. Res-
pektíve už sme
si odvykli, že po 
Novom roku aj 

v januári, aj vo februári, ba aj 
v marci, či do polovice apríla 
bývali zimy normálnou záleži-
tosťou. Ale „normálne“ bývali aj 
ostatné ročné obdobia, ktoré sa 
pravidelne striedali. Bolo na ne 
aké-také spoľahnutie. 

Pamätám si z detstva, že sme 
si nesmeli sadnúť na zem (aby 
sme nedostali „vlka“) v mesia-
coch, v ktorých sa nachádzalo 
písmeno „r“. Čiže len od mája 
do augusta sme mali rodi-
čovské povolenie váľať sa po 
zemi. Dnes už nič také neplatí. 
Príroda si robí, čo chce. Tak ako 
človek, ktorý nerešpektuje ani 
len prírodné zákony. Čím naru-
šil takmer všetko, čo sa dá. No 
a narušitelia spôsobujú vzburu 
u druhej strany. Preto nečudo, 
že sme svedkami extrémnych 
meteorologických úkazov po 
celom svete.

Zo zimy sa tešia najmä deti, 
lyžiari, snowboardisti a ďalší vy-
znávači zimných športov. Vyso-
kotatranský chatár Peter Petras 
každý rok tvorí zo snehu veľký 
betlehem alebo medveďa, či 
obrovitánskeho snehuliaka 
ako atrakciu pre návštevníkov 
našich najvyšších hôr. Snehu-
liaci, ba celé snehové rodinky 
pribudli tiež u nás v Petržalke. 
Niektorí vyfasovali okrem očí, 
nosa a úsmevu aj vlasy, či skôr 

štice. Jeden si dokonca bafkal 
akože cigaru. Fantázia tvorcov 
potešila aspoň oko.

Inak sa na snežné nánosy 
dívajú tí, ktorí majú na starosti 
sneh likvidovať. Či už ručne 
alebo pomocou strojov. Po-
mohol im iba dážď, ba možno 
aj zubaté slniečko, ktoré sa ob-
čas vynára spod mrakov. No aj 
to poteší. Rovnako ako v našej 
petržalskej partii nám vždy do-
kolečka-dokola náladu zdvihne 
akokoľvek stručný, ale zaručene 
vtipný príspevok pohotového 
Miška Hrdopýška. („Pre blon-
dínky vymysleli novú dopravnú 
značku: koniec kruhového ob-
jazdu.“) A malý smiešik sa rýchlo 
rozhorieva a zároveň všetkých 
rozohrieva viac a viac... Želám 
vám takúto ľudskú iskierku na 
každý deň. Veď po zime tak či 
onak nastúpi oteplenie a bude 
nám ľahšie na duši i na tele, keď 
sa zbavíme ťažkých búnd, ka-
bátov či kožuchov, aj ťažkého 
vstávania do polotmy.

Vaša Dáša
Kresba: 

Natália Murat-Oravcová 

Klub HC Petržalka 2010: 
„Všetkým športovcom a kor-
čuliarom z Petržalky a oko-
lia oznamujeme, že verejné 
korčuľovanie na zimnom 
štadióne v Petržalke bude 

bývať každú sobotu a nede-
ľu a pravidelné hodiny budú 
zverejnené počas tohto týž-
dňa. Dnes (3. 2. poznámka  
redakcie) sa korčuľovanie 
pre verejnosť neuskutočnilo 

Po slávnostnom otvorení zimného štadióna 
- 3. februára  - Hokejový Klub HC Petržalka 
2010 na sociálnej sieti zverejnil nasledovnú 
informáciu: 

Vnútorné vybavenie zimného štadióna:
Prízemie
• ľadová plocha na ľadový hokej podľa 
 pravidiel IIHF 1456 m2 (56 x  26 m)
• mantinely s ochranným sklom pozdĺž celej
  ľadovej plochy 
•  ochranná sieť 
•  2 striedačky, každá pre 16 hráčov 
 a realizačný tím
• 2 trestné lavice, každá pre 4 hráčov
• kabína pre časomeračov
• elektronická časomiera
• 1 šatňa pre trénerov so sociálnym 
 zariadením 
•  1 šatňa pre rozhodcov a ošetrovňa 
 so sociálnym zariadením
• zázemie pre korčuliarsku verejnosť
• brankársky trenažér
•  recepcia/pokladňa
•  obchod pre fanúšikov
•  brusiareň, servis a  požičovňa korčúľ
•  toalety pre verejnosť – ženy 
•  toalety pre verejnosť – muži 
•  toalety pre verejnosť – imobilní 
•  kotolňa

•  miestnosť pre upratovacie služby
•  sklad
•  miestnosť pre obslužný personál
•  technické zázemie - strojovňa, ľadová jama,
 garáž 

 I. podlažie
•  toalety pre verejnosť – ženy 
•  toalety pre verejnosť – muži 
•  šport café + zázemie 
•  športový obchod/sklad
•  masáž a fyzioterapia
• šatne pre verejnosť 
 + sociálne zariadenie (muži)
• šatne pre verejnosť 
 + sociálne zariadenie (ženy)
•  fi tnes centrum, relaxačná zóna + zázemie

II. podlažie
•  sklad 
•  toalety
•  administratívne priestory + archív
•  sky box

  Otázka pre poslanca

Odpovedá zástupca starostu Martin Miškov

Ako vnímate otvorenie nového 
hokejového štadióna?
Som šťastný, že sa investorom podarilo dokončiť taký-
to moderný zimný štadión. Aj prostredníctvom PN im 
chcem zagratulovať popriať všetko dobré. Je prvým 
petržalským zimným štadiónom a pevne verím, že nie 
posledným. Som rád, že po tom, čo sme vrátili futbal 
späť do Petržalky, sa hneď vedľa bude hrávať aj hokej. 
Jednou z priorít zastupiteľstva je podpora športu. Tento 
štadión zapadá do koncepcie tejto podpory a verím, že 
v krátkom čase sa k nemu pripojí plaváreň, multifunkčná 
hala, ale aj ďalšie zrevitalizované športoviská. na týchto 
projektoch intenzívne pracujeme.

kvôli prevádzkovým problé-
mom, za čo sa všetkým, ktorí 
merali cestu na štadión, tou-
to cestou ospravedlňujeme.

Celý areál je otvorený len 
niekoľko dní a je potrebné 
mnohé veci správne doladiť 
a nastaviť. Zimný štadión 
je špecifi cký objekt a treba 
k nemu tak pristupovať aj 
zo strany užívateľov. Okrem 
toho, je to objekt, ktorý bol 
postavený zo súkromných, 
nie verejných zdrojov, preto 
má majiteľ právo robiť tech-
nickú prestávku a údržbu 
vtedy, keď je to potrebné a 
vyžadujú si to okolnosti. 
Za nedostatok presných 
a včasných informácií sa 
ešte raz ospravedlňujeme. 
Tešíme sa na skoré stretnutie 
so všetkými, ktorí chcú nav-
štíviť hodiny verejného kor-
čuľovania. Škôlky, hokejový 
klub, kraso aj hobby hokejis-
ti pokračujú v dohodnutých 
termínoch a verejnosť bude-
me včas informovať.“
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Kalamita a jej následky

Bez bytového družstva 
problém nevyriešime

Do redakcie PN sme dostali niekoľko ohlasov 
Petržalčanov, ktorými reagujú na stav terás a pýtajú 

sa, aké riešenia má samospráva. Reakcie čitateľov 
si nemôžeme nevšímať, preto sme o reakciu požiadali 
poslancov, ktorí pracujú v skupine, ktorá sa riešením 

problému zaoberá. Do uzávierky tohto čísla PN 
nám svoje stanoviská poslali poslanci 

Roman Masár a Vladimír Gallo.                          

Súhlasím s názorom, že obyvatelia 
Petržalky majú právo na opravené 

a bezpečné terasy vrátane prístupo-
vých schodísk, po ktorých dennoden-
ne chodia bez toho, aby sa museli obá-
vať o svoje zdravie a bezpečnosť. 

Uvedomujem si, že súčasný stav terás 
vyžaduje nemalé fi nančné prostriedky, 
ktoré predovšetkým v dnešnej dobe 
nie je jednoduché zabezpečiť. Podľa 
môjho názoru by si všetky zaintereso-
vané strany vrátane štátu mali „sadnúť 
za jeden stôl“ a dohodnúť kroky, ktoré 
zabezpečia postupnú a komplexnú re-
konštrukciu pochôdznych terás a prí-
stupových schodísk, nevynímajúc ani 
zmenu legislatívy. 

Napriek tomu, že starosta aj my 
-  poslanci MČ Petržalka - máme zá-
ujem, aby sa tieto terasy postupne a 
komplexne rekonštruovali, súčasná 
legislatíva  nám v tom bráni. Dnes nie 
je možné, aby mestská časť Petržalka 
investovala do majetku, ktorý nie je v 
jej vlastníctve. Túto dvojkoľajnosť je 
potrebné odstrániť a v intenciách lo-
giky a zdravého rozumu získať mož-
nosť skvalitniť život Petržalčanom a 
všetkým tým, ktorým Petržalka nie je 
ľahostajná.  

Nedá mi, aby som nespomenul, že 
hlavné mesto, ktoré je tiež vlastníkom 
niektorých petržalských terás schvá-
lilo v rámci rozpočtu hlavného mesta 
na rok 2012 sumu 130-tisíc eur práve 
na ich rekonštrukciu. Po niekoľkoná-
sobných urgenciách zo strany starostu 
Bajana však do Petržalky bolo zasla-
ných len 30-tisíc eur aj to až v decem-
bri 2012. Aj o tom je vzťah mesta k 
Petržalke.

Jedným z impulzov, prečo som sa 
rozhodol kandidovať na poslanca MČ 
Petržalka bola práve problematika te-
rás a snaha aktívne a priamo zapojiť 
Bytové družstvo Petržalka, kde som 
zároveň členom predstavenstva, do 
procesu jej riešenia. A to všetko v záuj-
me jeho členov, ktorí sú aj obyvateľmi a 
voličmi Petržalky. Som toho názoru, že 
predmetnú problematiku nie je mož-
né vyriešiť bez aktívneho zapojenia sa 
najväčšieho bytového družstva nielen 
v Petržalke, ale aj na celom Slovensku. 
S poľutovaním musím skonštatovať, že 
moja snaha nezískala adekvátnu pod-
poru zo strany vedenia družstva. 

Bytové družstvo Petržalka je nie-
len správca a vlastník veľkého počtu  
bytov bezprostredne spätých s po-
chôdznymi terasami, prístupovými 
schodiskami, ale aj garáží, ktoré sú 
pod týmito terasami, ktorých strecha 
je navyše pochôdzna, čo robí situáciu 
ešte komplikovanejšou.   

Podľa môjho názoru obyvatelia 
Petržalky a predovšetkým vlastníci 
bytov a garáží v predmetných do-
moch nemôžu za to, že problematika 
pochôdznych terás je dedičstvom vý-
stavby Petržalky v sedemdesiatych ro-
koch a tiež nedoriešených vzťahov pri 
delimitáciách po vzniku samosprávy a 
jej organizácií. Taktiež nemôžu za to, 
že dosiaľ nikto nenašiel jej konštruk-
tívne a spravodlivé riešenie a napriek 
tomu dennodenne znášajú jej negatív-
ne dôsledky.  

JUDr. Mgr. Vladimír GALLO, PhD.
poslanec MČ Petržalka 

Problematika pochôdznych terás a prístupových schodísk - ich 
zlý, niekde priam havarijný stav a s nimi súvisiace nevyriešené 

otázky, týkajúce sa predovšetkým ich vlastníctva, už dlhé roky trá-
pia nielen správcov a samosprávu, ale predovšetkým obyvateľov 

Petržalky a jej návštevníkov. 

Veľké rekonštrukcie 
neurobíme zo dňa na deň

Poslanci na júnovom miestnom 
zastupiteľstve, v snahe začať riešiť 

tento pálčivý problém, schválili mate-
riál Návrh zámeru opráv komunikač-
ných terás v mestskej časti Petržalka. 
Ale vráťme sa na začiatok.

Problém havarijného stavu terás ne-
vznikol z večera do rána, ale je tu už 
niekoľko rokov. To, že sa mnoho rokov 
neriešil, respektíve riešil okrajovo, vy-
ústilo do súčasného havarijného stavu.  

Na jednej strane MČ zo zákona ne-
môže investovať do cudzieho majetku, 

čo, bohužiaľ, terasy  v Petržalke sú, ale 
na druhej strane chce maximálne po-
môcť tento problém vyriešiť. Od roku 
2009 sa dáva nemalá suma z rozpočtu 
MČ na opravu chodníkov, schodísk 
a terás, ktoré máme v správe. Len na 
rok 2013 sme vyčlenili na opravu terás 
137-tisíc eur. Tieto peniaze plánujeme 
použiť na opravu terás na Fedinovej, 
Beňadickej, Mlynarovičovej a Streč-
nianskej ulici. Sú to terasy, ktoré má v 
správe bytový podnik, alebo pod ktorý-
mi sa nachádzajú garáže alebo nebytové 
priestory prenajímané MČ. Tu sa natlá-
ča otázka: A čo ostatné terasy, ktoré nie 
sú v správe MČ?

V hore zmienenom schválenom 
materiáli pracovná skupina navrhla 
ponúknuť príspevok na opravu terasy 
pre každého správcu, ktorý sa rozho-
dol spravovanú terasu opravovať. Po-
čas vlaňajška sme rokovali s Bytovým 
družstvom Petržalka ako s najväčším 
správcom bytov a dohodli sme, že sa vy-
typujú terasy, na ktorých je možné riešiť 
opravu spolufi nancovaním. Nakoľko 
peniaze pôjdu aj z fondu opráv BD, tre-
ba tento problém začať komunikovať aj 
s vlastníkmi bytov a získať ich súhlas. 
Druhý krok je pripraviť projektovú do-
kumentáciu a požiadať o stavebné po-
volenie. Po splnení týchto podmienok 
je MČ pripravená odsúhlasiť príspevok 
na realizáciu samotnej opravy. Už tento 
rok, po splnení hore uvedených pod-
mienok, budú môcť majitelia garáží a 
terasy na Gessayovej ulici tento príspe-
vok z MČ dostať. Veľké rekonštrukcie 
terás sa nedajú uskutočňovať zo dňa na 
deň a vyžadujú si súčinnosť magistrátu, 
MČ a hlavne správcov bytov a nakoniec 
aj nás, majiteľov bytov. Je to beh na dlhé 
trate, ale v každom prípade tento prob-
lém neodsúvame a aj v tejto neľahkej 
fi nančnej dobe hľadáme východisko.  

Ing. Roman Masár, 
 1. zástupca starostu MČ Petržalka   

V tomto zimnom období ľudia reagujú omnoho intenzívnejšie na 
stav terás a schodísk v Petržalke. Ich stav v niektorých prípadoch 
hraničí s bezpečnosťou a je len otázka času, kedy k nejakému 
nešťastiu príde. Ľudia sa často obracajú na MČ, aby začala tento 
stav riešiť.
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Peňazí do samospráv tečie 
stále menej a pre našu MČ 

je to o to horšie, že podstatná 
časť peňazí ostáva na magistrá-
te a nám, ako správcovi majetku 
mesta, prideľujú peniaze ledva 
na údržbu a nie na rozvoj, ako 
by si to Petržalka určite zaslú-
žila. Dokonca aj z toho mála, 
čo by sme mali dostať, musíme 
asi 390-tisíc eur zanechať mestu 
v rámci solidarity s malými 
mestskými časťami. Návrh na 
zníženie sumy na solidaritu 
mestskí poslanci pod tlakom sta-
rostov malých mestských častí 
neschválili, a tak opäť prídeme o 
peniaze, ktoré sme chceli inves-
tovať do rozvoja Petržalky.

Doba, v ktorej žijeme, nás pri-
nútila pripraviť a schváliť rozpo-
čet, ktorý je opäť konzervatívny, 
aj keď sme vyčlenili nemalú časť 
na revitalizáciu a investičné zá-
mery, ktoré chceme v tomto 
roku zrealizovať. Revitalizácia 
Ovsištského námestia by už na 
jar tohto roka mala byť ukonče-
ná a námestie začne slúžiť Petr-
žalčanom ako ďalšia oddychová 

zóna. Do prípravy návrhov revi-
talizácie Námestia hraničiarov 
chceme zapojiť aj študentov 
fakulty architektúry. Nemalé fi -
nančné prostriedky sme na ten-
to rok vyčlenili aj na výstavbu 
novej mestskej plavárne. Stavať 
chceme už tento rok s tým, že 
budúci rok ju chceme odovzdať 
verejnosti. Vzhľadom na to, že 
ide o veľkú investíciu, budeme 
musieť hľadať aj iné ako vlastné 
fi nančné zdroje.

Do kultúrnych stredísk v Pe-
tržalke sa za posledné desiatky 
rokov investovalo minimum, 
čo odráža aj ich zlú technickú 
a materiálnu vybavenosť. Ne-
vyhovujúce rozvody sietí, zlý 
technický stav budov a zasta-
rané technické vybavenie nám 
prinieslo potrebu jednoznačnej 
revitalizácie kultúrnych stre-
dísk Zrkadlový háj a Lúky. Náš 
poslanecký klub si pri tvorbe 
rozpočtu stanovil jasnú prio-
ritu – odsúhlasiť fi nancovanie 
vo výške 200-tisíc eur na revi-
talizáciu DK Zrkadlový haj a na 
základnú opravu havarijného 

stavu pre kultúrny dom Lúky. 
Je nutné zachovať a zároveň aj 
rozvíjať kvalitu kultúry v našej 
mestskej časti. 

Ďalšou významnou prioritou 
nášho poslaneckého klubu je 
parkovacia politika na území 
Petržalky. Je nutné začať v čo 
najkratšom čase tento problém 
Petržalčanov riešiť. V spolu-
práci s Výskumným ústavom 
dopravy a Vysokou školou 
dopravy v Žiline budeme mať
v krátkom čase štúdiu parko-
vacej politiky s návrhom, ako 
regulovať parkovanie v Petržal-
ke. Samotnému zavedeniu par-
kovacej politiky do praxe bude 
predchádzať diskusia s obyva-
teľmi Petržalky. Nie všetci budú 
spokojní s riešením, ale určite 
väčšina pochopí, že bez jasných 
kritérií a poriadku nemôžeme 
takto donekonečna existovať. 
Ľudia s trvalým bydliskom 
v Petržalke majú právo mať auto 
zaparkované v blízkosti svojho 
bývania bez stresov, či večer 
nájdu voľné miesto pre auto.

Životné prostredie a kvalita 
života v Petržalke je téma, ktorej 
sa dlhodobo treba venovať. Na 
údržbu sídliskovej zelene, zele-
ne v Sade Janka Kráľa, na Tyr-
šovom nábreží a v areáloch MŠ 
a ZŠ minie naša MČ približne 
1 milión eur. K tomu pribúdajú 
náklady na čistenie verejných 
priestranstiev, vysádzanie no-
vej zelene, starostlivosť o kon-
tajnery na psie výkaly a služby 
súvisiace s nimi, podpora vod-
nej záchrannej služby a ostatné 
činnosti vyplývajúce zo zákona 
o ochrane životného prostre-
dia. Vzťah národa ku kultúre a 
životnému prostrediu je treba 
dlhodobo pestovať a naučiť sa 
s ním žiť, a to je predsavzatie, 
ktoré by sme si mohli na ten-
to rok my všetci dať. Neverím, 
že v tomto období krízy bude 
viac peňazí v samosprávach, a 
tak možno nastáva ten správ-
ny okamih začať riešiť čistotu 
a kvalitu životného prostredia v 
Petržalke spoločnými silami. 

Ďakujem za každý váš pod-
net na zlepšenie kvality života 
v Petržalke – roman.masar@
petrzalka.sk

Ing. Roman Masár,
 1. zástupca starostu a pred-

seda poslaneckého klubu 
Smer-SD, SNS, SF, OK, 

Most-Híd

 Vráťme sa na chvíľu do decembra roku 2012, 
keď petržalskí poslanci schvaľovali jeden z 
najdôležitejších materiálov – rozpočet MČ 
Petržalka pre rok 2013.

väčšina pochopí, že bez jasných 
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takto donekonečna existovať. 
Ľudia s trvalým bydliskom 
v Petržalke majú právo mať auto 
zaparkované v blízkosti svojho 
bývania bez stresov, či večer 
nájdu voľné miesto pre auto.

Životné prostredie a kvalita 
života v Petržalke je téma, ktorej 
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Aký bude 
tento rok pre nás 

Petržalčanov? 

Mestská časť sa snaží zlepšovať stav terás. 
Pre poslanecký klub SDKÚ–DS sú tera-
sy každoročná priorita pri schvaľovaní 
rozpočtu. Rekonštrukcia alebo generálna 
oprava väčšieho počtu terás nie je, bohu-
žiaľ, v našich fi nančných možnostiach. 

Nečakáme

Pred niekoľkými rokmi miestne zastupiteľstvo 
v snahe začať tento problém aspoň čiastočne riešiť 

schválilo poslanecký návrh, ktorý som predkladal spolu 
s ďalšími dvoma kolegami. Z neho vyplýva,  že sa za-
tiaľ opravujú predovšetkým rizikové časti terás - ako sú 
schodiská, nástupné rampy, kanálové vpuste a podobne. 
Týmto spôsobom sa počas minulých rokov vynaložilo 
okolo 500 000 eur  na opravy terás a  na viacerých tera-
sách je zlepšenie citeľné. 

Iba naše úsilie a výdavky  však nestačia  na rýchlej-
ší postup, je potrebné vynaložiť peňazí výrazne viac. 
V roku 2012 som ako jeden zo spracovateľov pripra-
vil materiál, ktorým sa postup čiastočne zmení  v tom, 
že časť peňazí z nášho rozpočtu bude vynakladaná na 
komplexnejšiu opravu  a časť na havarijné stavy. Na-
vyše, snažíme sa zatiaľ nie príliš úspešne zapojiť do 
riešenia problému aj mestský  magistrát a mestský 
rozpočet, v ktorom  boli v minulom aj v tomto roku 
vyčlenené fi nančné prostriedky, ale z bratislavského 
magistrátu, bohužiaľ, zatiaľ žiadne reálne peniaze mi-
nuté na terasy  neboli. Mnohé terasy patriace mestu 
zatiaľ ani neskolaudovali napriek dvadsiatim rokom 
užívania. Dúfam, že sa tento postoj zmení, pretože fi -
nancovanie z viacerých zdrojov by výrazne pomohlo 
zvýšiť rýchlosť riešeniu problému. 

Bez ohľadu na to,  rozhodne nečakáme so založený-
mi rukami. Verím , že v priebehu najbližších rokov do-
opravujeme na našich terasách to nevyhnutné, úrazom 
hroziace a pustíme sa do vo väčšej miere do výmeny 
nášľapných vrstiev, tak aby boli asfalt alebo dlažba viac 
oku a nohe lahodiace. 

Michal Radosa,
poslanec miestneho zastupiteľstva za SDKÚ-DS
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Čo je to chránená dielňa?
Každá � rma s viac ako dvadsiatimi zamestnancami musí 
zamestnávať osobu, prípadne osoby so zdravotným po-
stihnutím. Ak tak nerobí, platí štátu nemalé odvody. Eko-
nomickejšou možnosťou je zvoliť si tzv. náhradné plnenie, 
čiže zadať v priebehu roka objednávku alebo zákazku chrá-
nenej dielni v objeme aspoň 827 eur za každého chýbajú-
ceho ZP zamestnanca. Firma tak ušetrí 104 eur na osobu 
a zároveň dá pracovnú príležitosť zdravotne postihnutým 
v chránenej dielni. 

OZ Okraj otvorilo v mi-
nulom roku na Ger-

cenovej 8/H zariadenie po-
skytujúce príležitosť ľuďom 
dvojnásobne stigmatizova-
ním. Zaradiť sa do majoritnej 
spoločnosti je pre bezdomov-
cov veľmi náročné, obzvlášť 
ak majú zdravotný hendikep. 
O dielni, kde sa vyrábajú darče-
kové predmety, tematické vý-
robky k sviatkom ako Vianoce 
či Valentín, ale aj vkusné poh-
rebné vence sme sa rozprávali 
so Zoltánom Gajdošom, ktorý 
spolu s Terry Singhom združe-
nie založil. 

Čo vás priviedlo k myšlienke 
vytvoriť takéto pracovisko?

 V sociálnej sfére pracujeme 
dlhšie, máme bohaté skúse-
nosti s rizikovými skupinami, 
najmä ľuďmi žijúcimi na ulici. 
Existujú zariadenia, ktoré im 
ponúkajú jednorazový servis, 
či už nocľahárne, útulky, domy 
na polceste. Chceli sme po-
skytnúť komplexnejšiu službu 
a pracovať s klientom indivi-
duálne. V útulku, kde máte cez 
jednu noc tristo klientov, je to 
nemožné. Pre nás je podstatné 
vytrhnúť klienta z ulice, kde je 
množstvo rizikových faktorov. 
Nechceme robiť len chránenú 
dielňu, ale ukázať im celé spek-
trum, ktoré život prináša. 

Na to zrejme len zamestna-
nie nestačí...

 S klientmi pracujeme aj po 
sociálnej stránke. Poskytuje-

me služby psychológa, učíme 
ich hospodáriť, šetriť, pláno-
vať. Človek, ktorý žije desať 
rokov na ulici, stráca bežné fi -
nančné zručnosti. Učíme ich 
počítačovej gramotnosti, kto-
rá je dnes nevyhnutná. Vieme 
pomôcť s vybavením dokla-
dov, prihlásením na úrad prá-
ce. Snažíme sa im pripome-
núť, že nikdy nie je neskoro 
dokončiť si vzdelanie.

Čo všetko musí spĺňať bez-
domovec, aby ste ho mohli 
zamestnať?

 Musí byť mesiac evidovaný 
na úrade práce, ktorý nám re-
funduje príspevok na klienta. 
Mať potvrdenie zo sociálnej 
poistenie o miere postihnutia, 
o tom, že poberá invalidný dô-
chodok a podobne. Vyžaduje-
me ochotu zmeniť svoj status 
tým, že začne pracovať a bude 
mať stabilný príjem. Samo-
zrejme sa musí vzdať požíva-
nia alkoholu na pracovisku a 
nemal by byť drogovo závislý. 

Príležitosť pracovať
je cestou z uliceSídliskové deti 

v sedle

Ďalej už ľudovo povedané se-
kať dobrotu, chodiť do práce, v 
prípade, že je chorý oznámiť to 
zamestnávateľovi.

So zručnosťami ako aranžo-
vanie či maľovanie na sklo 
sa na trhu práce neuplatňuje 
ľahko. Nepodcenili ste túto 
skutočnosť?

 Klientov neučíme len aran-
žovaniu, ale učíme ich aj zruč-
nosti, o ktoré by mohli mať fi r-
my záujem, napríklad skenova-
nie, kopírovanie, no aj spomí-
nanú prácu s počítačom. Keď 
sa tu zapracuje a naučí sa zod-
povednosti, radi by sme mu pri 
hľadaní miesta pomohli. Tu sa 
len naštartuje, získa zručnosti 
a ide ďalej. A nás to teší jed-
nak preto, že môžeme pomôcť 
ďalšiemu, ale aj preto, že každý 
človek sa potrebuje rozvíjať. 

Koľkým ľuďom sa v súčasnos-
ti venujete?

 Aktívne pracujeme so šies-
timi vrátane dvoch zamest-

nancov, ale komunikujeme 
s približne šesťdesiatimi ľuďmi 
bez domova. Nefungujeme na 
princípe, že niekto zaklope a 
hneď mu pridelíme prácu. Je 
to dlhodobejší proces, no pred 
nikým dvere nezatvárame. Ak 
nám to hygienici schvália, ča-
som by sme na polovičný úvä-
zok mohli zamestnávať osem 
ľudí. 

Akú mzdu im ponúkate?
 Cena práce je zhruba 

225 eur.

Stačí to na motiváciu?
 Vidieť výsledný produkt svo-

jej práce, ktorým sa prezentuje 
fi rma, je možno tá najväčšia 
motivácia. Jednoducho, nese-
dia zbytočne a ich výrobky sú 
reálne predajné. Podobnú skú-
senosť mali aj na Petržalských 
vianočných trhoch, kde jeden 
deň ponúkali vianočné deko-
rácie. Videli, že ľuďom sa páčia 
a sú ochotní za ne zaplatiť.

Kde si bežný zákazník môže 
objednať vaše výrobky?

 Najmä na našej webovej 
alebo facebookovej stránke. Je 
to však možné aj priamo u nás 
v dielni, kde si za dobrovoľný 
príspevok môže vybrať niečo z 
aktuálnej ponuky. 

Mariánov príbeh
Ľudský osud píše zvláštne 
paradoxy. Marián začal so 
životom na ulici už ako dva-
násťročný, keď utekal pre 
otcov alkoholizmus. Dvadsať 
rokov bez domova prerušil 
vlak, ktorý ho v jeden večer 
pripravil o nohu. Vraví, že ne-
byť tohto nešťastia, dodnes 
by bol zrejme závislý od he-
roínu. Pomohli mu v Útulku 
sv. Lujzy, kde našiel vieru 
v Boha, čo bolo možno ná-
ročnejšie aj vieru v samého 
seba. Neskôr sa ubytoval v 
domove sociálnych služieb. 
„Rok som nič nerobil, terape-
utka mi preto navrhla, aby 
som skúsil chránenú dielňu. 
Každý deň sa teším, že v ro-
bote vytvorím niečo pekné, 
hodnotné. Najradšej maľu-
jem na sklo. Som ľavák, no na 
ruke mám pretrhnuté šľachy. 
Tu ma naučili pracovať s pra-
vou rukou.“ Tridsaťštyriročný 
Bratislavčan by si rád našet-
ril a vyrovnal všetky dlžoby. 
A potom? „Veľmi rád by som 
šiel študovať sociálnu prácu, 
aby som pomáhal ľuďom 
tak, ako oni pomohli mne.“ 
www.ozokraj.sk

autor a foto Lucia Drevická

V Petržalke funguje 
chránená dielňa, v ktorej našli 
uplatnenie dvaja ťažko 
zdravotne postihnutí 
bezdomovci. 

INZERCIA
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Do materskej školy sa deti 
prijímajú na základe žia-

dosti zákonných zástupcov o 
prijatie dieťaťa spolu s potvr-
dením o zdravotnom stave die-
ťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa 
do materskej školy na predpri-
márne vzdelávanie pre školský 
rok 2013/2014 si môžu zákonní 
zástupcovia detí stiahnuť z web 
stránky www.petrzalka.sk  - 
oblasť  školstvo, prípadne si ho 
môžu vyzdvihnúť priamo v prí-
slušnej materskej škole. 

Riaditeľka materskej školy, po
dohode so zriaďovateľom, od 
15. februára zverejní miesto 
a termín podávania žiadostí o 
prijatie do materskej školy pre 
školský rok 2013/2014 na bu-
dove materskej školy, na svojej 
webovskej stránke, resp. aj na 
inom dostupnom mieste. Ria-
diteľka s miestom a termínom 
zverejní aj podmienky prijíma-
nia detí do materskej školy.

Pri prijímaní detí zákonní 
zástupcovia povinne 
predložia:
• žiadosť o prijatie dieťaťa do 

materskej školy s potvrde-
ním o zdravotnom stave,

• občiansky preukaz zákon-
ného zástupcu,

• v prípade prechodného byd-
liska potvrdenie o prechod-

nom pobyte z ohlasovne 
pobytov Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-
Petržalka.

O prijatí dieťaťa do mater-
skej školy rozhoduje riaditeľka 
materskej školy. Treba zdôraz-
niť, že ide o proces, v rámci 
ktorého riaditeľka materskej 
školy berie do úvahy:
• kapacitné možnosti mater-

skej školy,
• ustanovenie školského zá-

kona o najvyššom počte 
detí v triedach v závislosti 
od veku detí,

• podmienky prijímania 
v zmysle školského zákona,

• ostatné podmienky prijí-
mania detí.

Podmienky prijímania 
detí do materských škôl:

V zmysle § 59 zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov do materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti mestskej časti Petržalka sa 
budú na základe žiadosti zá-
konných zástupcov detí prijí-
mať: 
a) deti s odloženou povinnou 

školskou dochádzkou, 
b) 5- až 6-ročné deti, ktoré 

majú v nasledujúcom škol-
skom roku plniť povinnú 
školskú dochádzku,

c) 3-ročné deti, ktoré dovŕšia 
vek 3 roky do 31. 8. 2013  a  
staršie deti.

V prípade zvýšeného zá-
ujmu o prijatie detí do ma-
terskej školy v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mestskej časti 
Petržalka sa budú na základe 
žiadosti zákonných zástupcov 
detí prednostne prijímať deti, 
ktorých obaja zákonní zástup-
covia majú trvalé bydlisko v 
mestskej časti a budú spĺňať 
tieto podmienky:

a) deti s odloženou povinnou 
školskou,

b) 5- až 6-ročné deti, kto-
ré majú v nasledujúcom 
školskom roku plniť po-
vinnú školskú dochádzku,

c) 3-ročné deti, ktoré dovŕšia 
vek 3 roky do 31. 8. 2013  a  
staršie deti,

d) deti oboch zamestnaných 
zákonných zástupcov, 
ktoré spĺňajú podmienky 
uvedené pod písmenami 
a) až c),

e) deti z rodín vo vážnych 
rodinných situáciách,

f ) súrodenci už umiestne-

ných detí v MŠ, ktoré spĺ-
ňajú podmienky uvedené 
pod písmenami a) až c),

g)  v prípade, že budú umiest-
nené všetky deti s trvalým 
bydliskom v mestskej čas-
ti, budú  môcť byť prijaté 
deti zákonných zástupcov 
s prechodným bydliskom v 
mestskej časti.

Prečo nezapisovať deti 
do viacerých 
materských škôl?

V predošlých rokoch zá-
konní zástupcovia podávali 
dve až osem žiadostí do ma-
terských škôl. Podľa skúsenos-
tí z minulých rokov žiadame 
zákonných zástupcov detí po-
dať žiadosť o prijatie dieťaťa na 
jednu nimi vybratú materskú 
školu. Dôvodom je tá skutoč-
nosť, že zákonní zástupcovia 
detí, aj keď si podali na viaceré 
nimi vybraté materské školy, 
v konečnom dôsledku neboli 
spokojní s prijatím dieťaťa do 
jednej konkrétnej materskej 
školy.

Bližšie informácie k prijí-
maniu detí do materskej školy 
poskytnú zákonným zástup-
com detí v každej materskej 
škole riaditeľka alebo zástup-
kyňa riaditeľky.

Želáme vám, aby sa vaše die-
ťa dostalo do materskej školy, 
ktorú ste si vybrali a strávilo v 
nej príjemné chvíle pod  láska-
vým vedením  učiteliek.

Mgr. Veronika Redechová, 
vedúca OŠKaŠ

ňajú podmienky uvedené 
pod písmenami a) až c),

g)  v prípade, že budú umiest-
nené všetky deti s trvalým 
bydliskom v mestskej čas-
ti, budú  môcť byť prijaté 
deti zákonných zástupcov 
s prechodným bydliskom v 

Prijímanie detí do materských škôl
pre školský rok 2013/2014

Každý rok o takomto čase sa do 
materskej školy prijímajú na pred-
primárne vzdelávanie deti, ktoré 
dovŕšia tri roky do 31. augusta. 
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré 
dovŕšili piaty rok do 31. augusta a sú 
rok pred začatím povinnej školskej 
dochádzky a deti, ktoré už dovŕšili 
šiesty rok a bol im odložený začiatok 
povinnej školskej dochádzky



18 • 8. 2. 2013 PETRŽALSKÉ NOVINYI N Z E R C I A

Kultúrne zariadenia PetrZalky 
Aktuality 
február 2o13

Zriaďovateľom Kultúrnych zariadení Petržalky je
                            Mestská časť 
                            Bratislava-Petržalka

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

Valentínsky koncert bude aj 
s valentínskym prekvapením 

Mesiac február sa už tradične nesie 
vo valentínskom duchu. A preto sme 
aj my dali podujatiu názov Valentín-
sky koncert. Tento však nebude 
len pre zaľúbených, ale pre všetky 
mamy, babky a tých, ktorí majú radi 
staré dobré evergreeny. Petržalčan 
Jozef Ivaška - „muž tisícich piesní“, 
ako ho nazvali v zahraničí, kde často 
účinkuje, prichádza aj do Petržalky 
a sprevádzať ho bude vynikajúci 
orchester RK Jazz Band z Ružomber-
ka. Počas účinkovania v metropolitnej 
opere v Badene spolupracoval aj so 
slovenskými hudobníkmi Zdenkom 
Balážom, Vašom Patejdlom, Igorom 
Bázlikom, Alim Brezovským a Petrom 
Zvolenčákom. Jeho koncerty videli 
diváci v Kanade, Mexiku, Japonsku, 
Rusku, Austrálii a snáď aj vo všetkých 
európskych krajinách. 
Vydal 22 albumov v rôznych jazykoch 
a zaspieval tisíce piesní poslucháčom 
z celého sveta.
Na koncerte odznejú piesne 
z rôznych hudobných žánrov a 
od rôznych interpretov, ale aj vlastné 
skladby „Love song“ a „Stíchli slová“. 
Jozef Ivaška samozrejme nezabudne 
ani na jeho prvý hit, ktorý je práve 
o Petržalke – „Dievčatá z kamen-
ných sídlisk“. V rámci podujatia sme 
pripravili aj valentínske prekvapenie 
a pozor je tu aj špeciálna seniorská 
zľava – všetci so zakúpenou vstu-
penkou na Nedeľný čaji o tretej 
do DK Lúky (dňa 10.2.2013) dostanú 
50% zľavu na Valentínsky koncert. 
Tešíme sa na Vás! 
—
14.02. | 19:00 | DK Zrkadlový háj

Cestovateľský klub
Móric Beňovský žije!
(prednáška a premietanie 
filmu Vlada Dudláka)

”Pre obyvateľov Madagaskaru je Móric 
Beňovský večne živý a veria, že ich 
stále chráni a zem, nad ktorou vládol, 
mu stále patrí,“ hovorí Dudlák. Spolu 
s historikom Miroslavom Musilom 
navštívili aj súčasného kráľa, ktorý 
vládne nad rovnakým územím ako 
kedysi Beňovský. Domnievali sa totiž, 
že by mohol mať šabľu, ktorá patrila 
Beňovskému. 
Od éry kraľovania Beňovského na 
Madagaskare uplynuli už viac ako dve 
storočia. Veľa sa tam toho nezmeni-
lo. „Domorodci na vidieku žijú stále 
v drevených chalupách pokrytých 
palmovými listami. Nie je to však 
zúbožený národ, naopak, sú veselí 
a majú svoju hrdosť,” dodáva Vlado 
Dudlák. 
Matúš Móric Michal František Serafín 
August Beňovský bol rodákom z 
Vrbového a počas svojho života 
dosiahol množstvo úspechov.  
Bol napríklad prvým Európanom, 
ktorý sa plavil v severnej časti Tichého 
oceánu, prvým človekom, ktorý 
navštívil štyri kontinenty (Európu, 
Áziu, Afriku a Ameriku) a tiež prvým 
slovenským autorom celosvetového 
bestselleru (Pamäte). Okrem toho 
sa stal prvým kráľom zjednoteného 
Madagaskaru, kde strávil štyri roky. 
—
14.02. | 19:00 | DK Lúky

Mama Elektrolux Z-117
premiéra inscenácie 
Divadla Atrapa

Komédia Divadla Atrapa je už v poradí 
štvrtou autorskou hrou ochotnícke-
ho divadla s domovskou scénou 
v petržalskom Dome kultúry Lúky. 
Autorom scenáru je Jakub Lazarčík, 
ktorý v roku 2009 Divadlo Atrapa 
zakladal. Počas svojho pôsobenia sa 
členovia naučili pracovať profe-
sionálnejšie nielen s textami, ale aj 
s priestorom a najmä divákom. „Hra 
je najmä o rodine. Dada má syna, 
ktorý sa osamostatňuje a to ju napĺňa 
pocitmi osamelosti. Je bezprostred-
ná, vie sa tešiť zo života, no pre smrť 
manžela ju kvári samota a strach. Na 
druhej strane je tu syn, ktorý mamu 
nechápe a považuje ju za nemod-
ernú, starú a neaktuálnu,“ hovorí o 
hre sám autor.  „Vysávač je len prvok 
robiaci v očiach Jožka z jeho mamy 
akéhosi poloblázna.“
Ako mamy prežívajú dospievanie 
svojich detí, a ako deti vnímajú svoje 
mamy - o tom je najnovšia komédia 
Divadla Atrapa. Príďte sa zabaviť na 
nedorozumeniach, závislosti na 
vysávaní a spoznajte, prečo naše 
mamy všetko čo sa týka nás – ich detí 
- prehnane prežívajú. 

Scenár a réžia: Jakub Lazarčík 
Hrajú: Dagmar Labáthová, Ivan Frey/
Boris Jača, Ingrid Rudavská, Jaroslav 
Pěnička a Alenka Šimková Dĺžka: 70 
minút. 
Prístupnosť: od 10 rokov
—
21.02. | 19:30 | DK Lúky

Momentum musicum
Bach, Haydn a Rachmaninov 
odznejú v Petržalke 

Pre priaznivcov vážnej hudby 
pripravujeme pravidelne koncerty 
v petržalskom  CC Centre.  
Hudobný cyklus Momentum musi-
cum ponúka návštevníkom príjemne 
strávené nedeľné popoludnia pri 
kvalitnej  vážnej hudbe. 
Tentoraz Vás pozývame vypočuť si 
diela hudobných velikánov – 
J. S. Bacha, J. Haydna, S. Rachmani-
nova, A. Glazunova a iných v podaní 
violončelistu Jozefa Csóku a klaviristu 
Ernesta Vizváryho.
—
24.02. | 18.00 | CC Centrum

Petržalským seniorom 

Februárové počasie veľmi nepraje 
prechádzkam a dlhšiemu pobytu 
vonku najmä našim seniorom.
Práve preto sme pre vás, milí seniori, 
pripravili spoločenské, vzdelávacie 
a tvorivé podujatia, na ktorých sa 
môžete zabaviť v dobrej spoločno-
sti, dozvedieť sa veľa zaujímavého 
alebo spraviť niečo pre svoje duševné 
a fyzické zdravie. Aj vo februári vám 
ponúkame „Nedeľné čaje o tretej“ 
so živou hudbou a tombolou v DK 
Lúky 3., 10., 17. a 24.2. a „Nestarnúce 
melódie“ v DK Zrkadlový háj dňa 12.2. 
taktiež o tretej. 
V DK Zrkadlový háj máme toho pre 
vás ale podstatne viac. 
V stredu 13.2. to bude kozmetická
poradňa pre seniorov „Stretnutie 
s Mary Kay“ o 10:00 a následne 
o 18:00 si môžete vyskúšať zdravotné 
cvičenia čínskej energetiky pod 
vedením a odborným dohľadom 
Petra Filla. Vstupné na obe podujatia 
je len 1 €. A od zdravia nepôjdeme 
v tomto chladnom mesiaci ďaleko. 
„Harmónia bývania a žitia“ je podujatie 
o čínskom umení energetiky prie-
storu a patogénnych zón Feng Shui, 
ktoré sa koná  27.2. o 18:00 a pre 
tých zručnejších odporúčame tvorivé 
dielne „Skús to s nami - patchwork“, 
na ktorom sa naučíte vytvárať krásne 
úžitkové a darčekové predmety touto 
zaujímavou technikou – 14. a 28.2. 
vždy o 15:00. Radi vás zabavíme, 
poučíme a vždy dobre naladíme. 

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



8. 2. 2013 • 19PETRŽALSKÉ NOVINY K U LT Ú R A

Dve najkrajšie známky sveta 
sú z Petržalky

Za Kodeta sa vydala v roku 
1969 a do roku 1980 sa ve-

novala domácnosti a výchove 
ich dvoch spoločných detí – 
dcéry Báry (1970) a syna Iana 
(1975). Zložila Klub tretieho 
tisícročia, ktorý sa venuje ce-
loživotnému vzdelávaniu a 
v rámci neho vydala unikátnu 
bibliof íliu Máchov Máj s kres-
bami švagra Kristána Kodeta. 

Sedem rokov po smrti manže-
la, skvelého a nezabudnuteľné-
ho herca prichádza s druhým 
vydaním knihy Ty a Já na mis-
kách vah, kde čitateľovi ponúka 
napínavý životný príbeh herca. 
Od detstva, ktoré ho mimoriad-
ne ovplyvnilo po celý zvyšok 
života, cez úspešnú hereckú 
kariéru, revoltu proti systému 
k novej nádeji po zamatovej re-
volúcii, lipnutie na rodine, ale 
aj „pelíškovské“ výbuchy hne-
vu. A to všetko doložené foto-
grafi ami od počiatku slávneho 

Jiří Kodet: Ty a Já na miskách vah

hereckého rodu až po posled-
nú fi lmovú rolu. Jeho man-
želka a autorka knihy hovorí: 
„Len niekoľko rokov mi môj 
slávny muž nestojí po boku. 
Mám svoj nový život a mám 
ho rada. Návraty do minulosti 
budú však pre mňa vždy dôle-
žité. Spomienky by pre nikoho 
nemali byť strateným časom. 
Aj ja sa vraciam rada.“ Kniha 
obsahuje aj vyznania blízkych 
a kolegov, články o ňom, listy, 
ktoré dostával a mnoho ďalších 
zaujímavostí.            (upr)

Knihu venovanú šľachticovi československého 
divadla a fi lmu Jiřímu Kodetovi, napísala jeho 
manželka Soňa Kodetová pre všetkých, ktorí 
ho mali radi.

Jiří Kodet: Ty a Já na miskách vah

Najmenšie obrázky na svete sú pravdepodobne na poštových 
známkach (ide o zmenšeniny predlôh 1 : 6. Zobrazujú prakticky 
všetko – prírodu, zvieratá, architektúru, pamätihodnosti, stroje, 
ľudské činnosti, podujatia, výročia, portréty osobností, reprodukcie 
umeleckých diel atď. Album známok vlastne predstavuje miniatúr-
nu encyklopédiu. Aj toto odznelo na besede v Miestnej knižnici na 
Vavilovovej 24 v Petržalke na besede � latelistov a čitateľov s reno-
movaným tvorcom známok Františkom Horniakom.
Hoci pondelky pre tých, ktorí po voľnom víkende musia do školy či 
do práce, nebývajú tie najobľúbenejšie dni v týždni, jeden januá-
rový sa stal predsa len pozitívne výnimočným. Aspoň pre všetkých 
tých, ktorí prišli na stretnutie so vzácnym, no pritom skromným člo-
vekom. 

Rytec a gra� k František Horniak žije s rodinou v Petržalke (patrí 
o. i. medzi Osobnosti Petržalky) a má za sebou smnožstvo práce. 
Dokumentuje to tiež nová, aj gra� cky reprezentatívna, dvojjazyčná 
(s anglickým prekladom) monogra� a autorky Mgr. Antónie Paulínio-
vej s názvom František Horniak – Svet známok, ktorá sa venuje jeho 
tvorbe a ktorú si možno prezrieť v tejto knižnici aj pod špeciálnou 
lupou s obrazovkou, aby sme mohli lepšie vidieť ryteckú presnosť a 
dokonalosť jednotlivých, inak drobučkých diel. 

Majster nám osobne priblížil, ako vzniká (aj farebná) oceľorytina, 
aký obrovský fortieľ si vyžaduje, akú sústredenosť a trpezlivosť, aký 
postup a aké nástroje používa, ako začínal, s akými cieľmi... Spoveda-
la ho metodička a knihovníčka Viera Némethová.

Dala však slovo aj novinárke a výtvarníčke Natálii Murat-Oravcovej, 
do jej dvoch knižiek František Horniak urobil oceľorytiny podľa jej 
kresieb (Presýpacie hodiny – ilustrované povedačky z Petržalky, Na 
koho to slovo s/padne – ilustrované básenky novinárky) – tzv. gra-
� cké listy, zmenšeniny 1 : 4. 

Vypichla fakt, že umelec získal vo Viedni ocenenie Najkrajšia znám-
ka sveta už dvakrát! (Za každú krajinu sa každý rok nominuje len 
jedna známka.) Po prvý raz za známkové zobrazenie Medňanského 
maľby Potok za humnami, na brehu. Druhý raz za známkový hárček 
Bratislavský hrad, ktorého výtvarný návrh urobil Dušan Kállay podľa 
dobových grafík a kresieb.

Na príjemnom stretnutí odznelo ešte veľmi zaujímavého a laikmi 
nepoznaného. Po o� ciálnej rozlúčke s hosťom bola autogramiáda a 
návštevníci si o poschodie vyššie pozreli tiež výstavu známok mla-
dých � latelistov, ktorých krúžok pod strechou tunajšej knižnice ve-
die Daniela Schmidtová. PhDr. Katarína Bergerová, riaditeľka Miest-
nej knižnice Petržalka, vyzvala prítomných, ktorí ešte nie sú členmi 
tohto kultúrneho stánku a chcú sa stať, že v ten večer, ak sa zapíšu, 
to budú mať zadarmo. Povedala nám, že s kolektívom knižnice sa 
usilujú, aby to v nej stále „žilo“. 

Táto beseda bola naozaj pekným a nezabudnuteľným sklíčkom 
do mozaiky ďalších aktivít milovníkov nielen literatúry, ale aj ďalších 
druhov umenia a záujmových činností.

Anna Anterídiumová
foto Augustín Astra

 
 Tri � lmy Paľa 

Bielika na DVD
Na trhu s DVD nosičmi sa obja-
vili � lmy priekopníka slovenskej
kinematogra� e Paľa Bielika. Vyšli 
v kolekcii pod názvom 3x Paľo 
Bielik z edičného oddelenia 
Slovenského � lmového ústavu. 
Výber z rozsiahleho diela Paľa 
Bielika (1910 – 1983) na DVD za-
stupujú jeho � lmy z prelomu 50. 
a 60. rokov minulého storočia. 
Prvým z nich je snímka Šty-
ridsaťštyri (1957), dramatický 
príbeh o povestnej vzbure 
slovenských vojakov 71. tren-
čianskeho pešieho pluku proti 
dôstojníkom rakúsko-uhorskej 
armády počas prvej svetovej 
vojny v Kragujevaci. 
Druhým � lmom je kultová psy-
chologická vojnová dráma Ka-
pitán Dabač (1959) o dôstojní-
kovi slovenskej armády, ktorý si 
pod vplyvom osobnej životnej 
prehry postupne počas bojov na 
Ukrajine uvedomuje hrôzy fašiz-
mu. Po návrate na Slovensko sa 
zapojí do protifašistického od-
boja, jeho odpor však zostáva v 
rovine individuálnej vzbury, keď 
ako vojak pochybuje aj o zmysle 
partizánskej činnosti. Kolekciu 
troch � lmov uzatvára výpravné 
spracovanie príbehu o legen-
dárnom slovenskom ľudovom 
hrdinovi a zbojníkovi - Jánošík 
I, II (1962-1963). Cena DVD 3x 
Paľo Bielik je 6,90 eura a zakú-
piť sa dajú v predajni Klapka.sk 
a na www.klapka.sk.

Budapeštiansky autor Spiró 
(1946) patrí medzi popred-

ných európskych dramatikov, pro-
zaikov a esejistov, u nás mu prá-
ve vyšiel román Jarná výstava, 
opisujúci nečakaným spôsobom 
maďarskú revolúciu v roku 1956, 
ktorý už u našich južných susedov 
vzbudil kontroverzné reakcie.  

Divadlo Malá scéna STU pri-
pravilo inscenáciu hry, ktorá má 
v preklade Petra Kováča sloven-
skú premiéru a radí sa na tejto 
scéne do dramaturgickej línie sú-
časných hier autorov susedných 
krajín. Snaží sa priblížiť slovenské-
mu divákovi súčasnú kultúru kra-
jín ako Rakúsko, Maďarsko, Česko, 

Poľsko či Ukrajina a dopomôcť 
tým k vzájomnému zbližovaniu. 
Herecký koncert v réžii Antona 
Korenčiho predvedú Vladimír 
Jedľovský, Michal Jánoš, Andrea 
Vozárová a Danica Matušová, 
scénu a kostýmy podčiarkuje 
aj originálny prístup Jaroslava a 
Miroslava Daubravovcov spoloč-
ne s hudbou Bezmocnej hŕstky, 
Vladislava Šarišského na klavíri 
a violončelistu Romana Harvana.

„Štyria herci, tri stoličky a dva sve-
ty v jednej komédii zo súčasnosti,“ 
označujú hru tvorcovia inscenácie. 
„Ukazuje dôsledky, ktoré na nás za-
nechal minulý režim, no neúpros-
ne kritizuje režim súčasný.“

Divadlo Malá scéna STU prichádza s novým 
predstavením Kvarteto od súčasného maďarské-
ho autora Györgya Spiróa, ktorú najbližšie 
uvedie 23. februára o 19. h. 

  Poďte s nami do divadla

Odvážna kritika minulosti aj súčasnosti 

Súťažná otázka o lístky na predstavenie Kvarteta v Divadle Malá 
scéna STU: V ktorej európskej metropole žije a pôsobí autor hry 
György Spiró?

Odpovede posielajte do 15. februára 2013 na adresu: 
petrzalskenoviny@gmail.com



20 • 8. 2. 2013 PETRŽALSKÉ NOVINY

  Jednou vetou 
Oľga s deťmi (chello.sk): Exekučný titul – rozhodnutie súdu - 
určuje vyživovaciu povinnosť na maloleté deti ako opakujúce 
sa mesačné peňažné dávky. V zhode s ustanovením § 75 ods. 
1 Exekučného poriadku môžete v návrhu na výkon exekúcie ur-
čiť, aby exekútor, okrem zročného výživného vymáhal aj dávky 
výživného, ktoré sa stanú splatnými až v budúcnosti. Súbežne 
s návrhom na výkon exekúcie odporúčam podať na príslušné 
oddelenie polície Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujú-
cich tomu, že bol spáchaný prečin zanedbania povinnej výživy 
v zmysle § 207 zák. č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom 
znení. Podľa vašich informácií konanie otca maloletých detí na-
plňuje skutkovú podstatu prečinu zanedbania povinnej výživy  
v zmysle citovaného ustanovenia.  

Otec dieťaťa by mal vedieť, že 
jeho dieťa, nielen z morálneho 
hľadiska, ale aj zo zákona, má 
právo podieľať sa na životnej 
úrovni svojich rodičov. Obaja 
rodičia majú povinnosť prispie-
vať na výživu svojich detí podľa 
svojich schopností, možností  
a majetkových pomerov, pri-
čom pri určení rozsahu vyživo-
vacej povinnosti súd prihliada 
na to, ktorý z rodičov a v akej 
miere sa o dieťa osobne stará. 
Nakoľko sa s otcom dieťaťa ne-
viete o sume zvýšenia výživné-
ho dohodnúť, je potrebné, aby 
ste podali návrh na zvýšenie 
výživného na maloleté dieťa  
z dôvodov zmenených pome-
rov (prechod syna na druhý 
stupeň ZŠ, zvýšené náklady na 
výživu a ošatenie, mimoškolská 
činnosť atď.). Príslušný je súd, v 

obvode ktorého má vaše dieťa 
na základe dohody, rozhodnu-
tia súdu alebo iných rozhodujú-
cich skutočností trvalé bydlisko. 
Pri skúmaní schopností, mož-
ností a majetkových pomerov 
povinného rodiča súd neberie 
do úvahy výdavky povinného 
rodiča, ktoré nie je nevyhnutné 
vynaložiť. Váš bývalý manžel, 
otec dieťaťa, je povinný pred-
ložiť súdu podklady na zhod-
notenie svojich majetkových 
pomerov a umožniť súdu sprí-
stupnením údajov chránených 
podľa osobitného predpisu 
zistenie aj ďalších skutočností 
potrebných na rozhodnutie. Ak 
si túto povinnosť nesplní, pred-
pokladá sa, že výška jeho prie-
merného mesačného príjmu 
predstavuje dvadsaťnásobok 
sumy životného minima. Vzhľa-

Príspevok na rozvedeného manžela      
  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

dom na možné obštrukcie zo 
strany vášho bývalého manžela 
odporúčam požiadať o právnu 
pomoc platené právne služby.

V prípade, ak vaša právoplat-
ne rozvedená suseda nebude 
schopná živiť sa sama, môže 
požiadať bývalého manžela, 
aby jej prispieval na primeranú 
výživu podľa svojich schopnos-
tí, možností a majetkových po-
merov. Ak sa nedohodnú, určí 
rozsah príspevku na výživu na 
návrh súd. Príspevok je podmie-
nený tým, že rozvedený manžel 
nie je schopný živiť sa sám a že 
takéto poskytovanie príspev-
ku nie je v rozpore s dobrým 
mravom (neodvodzuje sa len 
od skutočných a potenciálnych 
zárobkových možností, ale aj 
od majetkových pomerov). Súd 
pri rozhodovaní prihliada aj 

na príčiny, ktoré viedli k rozvra-
tu manželstva, ako aj na ďalšie 
správanie sa bývalého manžela, 
ale aj na jeho schopnosti a mož-
nosti. Príspevok na výživu rozve-
deného manžela možno priznať 

Sme už raz takí – vzniknuté, ne-
raz aj zanedbateľné problémy 

riešime vzájomným otitulovaním 

výrazmi a pomenovaním od vý-
myslu primitívneho sveta, alebo 
si rovno jednu uvalíme medzi 

oči. Keď to nepomôže (akože ne-
pomôže) zaplavíme sťažnosťami  
a kontra sťažnosťami úrady a inšti-

Keď komfort ubíja komfort

Pod jednou strechou
Rubrika o slastiach a strastiach susedských vzťahov

Vážený pán doktor, zistila som, že sa venujete problematike susedských 
vzťahov.  Mám problém so susedom, ktorý býva vo vedľajšom vchode za 
spoločnou stenou a zaviedol si klimatizáciu (kúrenie s vývodom do môjho 
bytu, resp. do stúpačky). Výsledkom je sústavný prievan, vlhko, smrad, sa-
mospúšťanie mojej ventilácie, prehrievanie radiátorov a ďalšie problémy.  
Od minulého roku korešpondujem v tejto veci so správcom a s celým ra-
dom ďalších inštitúcií zatiaľ bezvýsledne, pretože pri každej vopred ohlá-
senej kontrole je klimatizácia vypnutá a následne po odchode kontroly sa 
okamžite zapne. Celú vec som už dala na súd, ale zatiaľ sa nič neudialo. 
Potrebovala by som radu, ako ďalej postupovať.  

Margita G.(gmail.com)

túcie, ktorých chvalabohu máme 
neúrekom. 

Akosi zabúdame, že človek žije 
medzi ľuďmi a jednou z jeho 
predností je umenie dohodnúť 
sa (ak teda chce!) s človekom a 
dosiahnuť riešenie ktoré uspokojí 
obe, ešte na duel iba chystajúce sa 
strany. Vo svojej snahe mať medzi 
svojimi štyrmi stenami čo najviac 
krásy a pohodlia často nerešpek-
tujeme skutočnosť, že zvýšením 
komfortu bývania jedného, sa 
nesmie znižovať komfort bývania 
druhého. Nenapísali ste, ako na 
vaše pripomienky reagoval sused. 
Pravda okrem toho, že pri kontro-
le vždy klimatizáciu vypne, čo ma 
privádza na kacírske myšlienky 
v súvislosti s kvalitou kontroly. V 

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

nie sú možné. 

tejto súvislosti si pozornosť zaslúži 
aj váš správca, ktorý má povinnosť 
problém riešiť v zmysle zmluvy o 
výkone správy, príslušných práv-
nych predpisov a  technických 
noriem. Nežiada si to nijaký zázrak, 
iba kus profesionálneho chcenia a 
záujmu pomôcť ľuďom, ktorí ho 
platia. Zrejme vás moja odpoveď 
sklame, ale bez hlbšieho poznania 
veci nie je možné zaujať objektív-
ne stanovisko, najmä s prihliadnu-
tím na vaše rozhodnutie vec riešiť 
súdnou cestou. To je asi všetko k 
vašej žiadosti o radu, ako v prípa-
de pokračovať. Už ste sa rozhodli. 
Podľa slov poľského básnika J. Tu-
wima, žiadosť o radu je hľadanie 
ospravedlnenia pre rozhodnutie, 
ktoré sme už urobili. Mýlil sa? 

S mužom sme rozvedení viac ako štyri roky, po rozvode osemročný syn zostal v mojej 
opatere. Celá starostlivosť o dieťa leží len na mojich pleciach, pretože otec dieťaťa 
nemá veľký záujem oňho sa starať. Na syna mi posiela súdom určené výživné 79 eur 
mesačne, aj to nepravidelne, môj mesačný príjem je 320 eur. Exmanžela som požiada-
la, aby mi na syna dával viac, čo odmietol, lebo im vraj prestali vyplácať akési odmeny 
či príplatky a ešte má aj výdavky s prestavbou svojho bytu. Viem však, že ako vyšší 
úradník má slušný príjem. Ako mám vec riešiť? 
Ešte by som sa chcela opýtať za susedu, ktorú rozviedli pred Vianocami. Vlani v lete, 
ešte počas manželstva ochorela a vyzerá to tak, že možno pôjde do čiastočnej invali-
dity. Vraj počula o tom, že je zákon, aby na chorú exmanželku platil bývalý manžel. Na-
ozaj sa to dá vybaviť? Za obidve odpovede ďakujem.                    Iva a E. (gmail.com)

najdlhšie na dobu piatich rokov 
odo dňa právoplatnosti roz-
hodnutia o rozvode. Súd môže 
túto dobu výnimočne predĺžiť, 
ak rozvedený manžel, ktorému 
súd príspevok priznal, nie je  
z objektívnych dôvodov schop-
ný sám sa živiť ani po uplynutí 
tejto doby, najmä ak ide o toho 
manžela, ktorému bolo v konaní 
o rozvod manželstva zverené 
do osobnej starostlivosti die-
ťa s dlhodobo nepriaznivým 
zdravotným stavom, alebo  
o manžela, ktorý má sám dl-
hodobo nepriaznivý zdravotný 
stav vyžadujúci sústavnú opate-
ru. Právo na príspevok na výživu 
zanikne, ak oprávnený manžel 
(v danom prípade vaša suseda) 
uzavrie nové manželstvo. Aj  
v tomto prípade odporúčam 
odbornú právnu pomoc.
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Pripravil Jaroslav Gründler, 
grundler@chello.sk

K R I M I

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

 

Popis osoby: nedodaný  
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava III príkaz na zatknu-
tie pre prečin sprenevery.

  

Popis osoby: nedodaný. 
Na menovaného vydal Krajský 
súd Bratislava v roku 2002 me-
dzinárodný zatýkací rozkaz pre 
trestný čin podvodu spolupácha-
teľstvom a trestný čin falšovania 
a pozmeňovania verejnej listiny.  
V roku 2011 bol na menované-
ho vydaný aj európsky zatýkací 
rozkaz.
.

 
 

Popis osoby: je 171-175 cm 
vysoký, štíhlej postavy.  
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava II príkaz na 
zatknutie pre zločin úverového 
podvodu.

Bránil si smrť
Balkón na piatom poschodí 
domu na Strečnianskej ulici 
sa mal stať odrazovým mos-
tíkom muža (36) rozhodnu-
tého odísť z tohto sveta do 
nenávratna. So záchranár-
mi odmietal komunikovať  
a vyhrážal sa, že skočí. Podľa 
vyjadrenia ženy, nachádzajú-
cej sa v priľahlom byte, mal 
pán poriadne pod čapicou. 
Muža s nožom v ruke spacifi-
kovali policajti spolu s hasič-
mi. Napriek aktívnemu odpo-
ru skončil v rukách lekárov. 

Arzenál v kufri 
Počas služby na Holičskej uli-
ci si policajti všimli motorové 
vozidlo Škoda Roomster, ktoré 
stálo na vyhradenom parkova-
com mieste. Pri kontrole bato-
žinového priestoru spozorovali 
veci pripomínajúce výbušniny. 
Privolaný pyrotechnik sa pred-
bežne vyjadril, že ide o vojen-
ské zbrane. Muž (37) z Bratisla-
vy skončil na polícií, podozrivé 
veci putovali na expertízu. 

Ján
Kurčák
(54) 
z Bratislavy

Ten síce nebol vymyslený 
a nemal pokrvného bra-

ta, zato sa mohol hrdiť roz-
vedenou manželkou a pod- 
ľa inzertnej zoznamky aj jed- 
ným záväzkom vo veku desať 
rokov. Nebyť smutnej reality, 
že Holmesov nasledovník Jo- 
zef (37) je naozajstný, preťa-
žený policajný vyšetrovateľ 
mohol mať o jeden prípad 
menej. V konečnom dôsled-
ku to však z pohľadu polície 
nevyšlo najhoršie, pretože do 
objasnenosti trestnej činnosti 
pribudlo nejaké to percento. 

Súd na návrh Janky (31) 
manželstvo s Jozefom roz-
viedol pred dvoma rokmi 
pre rozdielnosť pováh. Jožo 
totiž bol žiarlivý na každú 
osobu mužského pohlavia  
v blízkosti jeho Janky na roz-
diel od nej, ktorej sa takéto 
ľudské emócie nezmocnili. 
V prípade Jankinej žiarlivos-
ti by nastal súzvuk duší, čo 

by síce spolužitie spestrilo 
vzájomným podozrievaním, 
ale nevznikol by dôvod na 
rozvod manželstva pre roz-
dielnosť pováh. Súzvuk sa 
však nekonal, a tak Jozef po 
daromných pokusoch zasa-
hovať do života bývalej man-
želky cestou maloletej dcéry, 
rozpracoval taktiku jej sledo-
vania a diskreditovania, kto-
rú pokojne mohol ponúknuť 
ako poučenie aj dobre zabe-
hnutej informačnej službe 
pod gesciou štátu. Vášeň 
ovládajúca Joža začala špe-
kulovať nad formami trápe-
nia, ktorými zasiahne objekt 
svojich pomyselných citov.  
A tak sa stalo, že Janka na-
chádzala vo svojom, viackrát 
vymenenom mobile vyzna-
nia lásky aj vyhrážky, pros-
by aj hrozby, ktoré striedali 
v rovnakom duchu denné 
telefonáty do zamestnania 
a nočné vyzváňania domov. 

Po roku, keď si našla nového 
partnera, pribudli srdcervúce 
vyčkávania pred pracoviskom  
s kyticou plnou naaranžova-
nej falošnej lásky, svoje urobi-
li aj pripravené neočakávané 
stretnutia, anonymné telefo-
nické odkazy, neskrývané sle-
dovanie na rôznych miestach 
či pohľadnice plné nežností, 
napísané perom spomienko-
vého masochizmu. 

Osudom človeka je jeho 
povaha. Pepino, ako ho ke-
dysi Janka nazývala, si chcel 
zahrať rolu slávneho detek-
tíva, ktorý spojením jed-
notlivých indícií rieši každý 
prípad ľavou zadnou. Mix 
negatívnych emócií, hnevu 
na bývalú partnerku a nepri-
znaného pocitu menejcen-
nosti však nebol akurátnym 
návodom, ako pokračovať  
v šľapaji veľkého detektíva  
a riešiť svoj  dávno, bez happy 
endu, ukončený prípad. 

Ako je vo všeobecnosti známe Sherlock Holmes, patriaci medzi 
najslávnejších fiktívnych detektívov na svete, mal podľa dostup-
ných prameňov nemenej fiktívneho brata Mycrofta. Na rozdiel od 
Joža Holmesa. 

Trampoty Joža Holmesa

Jiří
Sekyra
(48)
z Dolného 
Kubína , 
prechodne 
z Bratislavy

Ján 
Kollárik 
(58)
z Bratislavy

 Z policajného bloku

... v Slovensku každých 15 mi- 
nút vznikne udalosť, ktorá si 
vyžaduje zásah profesionál-
nych hasičov? V roku 2012 
uskutočnili 33 520 výjazdov  
a pomohli takmer 12 000 ob-
čanom, ktorí sa ocitli v krízovej 
situácií alebo v núdzi.

... v roku 2012 hľadala sloven-
ská polícia 4 027 nezvestných 
osôb, z ktorých 3 513 vypátrala. 
Z 556 prípadov stratených ma-
loletých detí našlo aj pomocou 
polície cestu domov 541 detí a 
z 1 271 nezvestných mladist-
vých, bolo vypátraných 1 236 
osôb. Zvýšenú pozornosť po-
licajti venovali aj prestarnutým 
osobám – zo 133 nezvestných 
našli 125 osôb. 

... v období od 15. do 31. ja-
nuára 2013 v našom kraji 
rukou kradmou opustilo svo-
jich majiteľov 40 motorových 
vozidiel, z toho v Petržalke 
tri? Zlodejom sa najviac páčili 
škodovky, ktoré dostali nohy 
až v 18 prípadoch. 

 Viete, že...

Sneh zakryje nielen nečistotu, 
ale aj vyšrafované priechody 
pre chodcov, čo mestu pridá 
k dobru niekoľko parkovacích 
miest. Pochopiteľne, že vodič 
miestne neznalý nemôže ve-
dieť či pod kolesami vozidla je 
alebo nie je namaľovaný prie- 
chod pre chodcov. O miestnej 
neznalosti sa však nedá hovo-
riť, keď zaparkuje priamo pod 
zvislou dopravnou značkou, čo 
by malo byť vo forme pokuty 
aj náležite ocenené. Alebo 
strážime priechody len v prvý 
deň školského roku?

foto (jgr)

V Bratislavskom kraji v roku 2012 zaznamenali policajné štatistiky tri nebezpečné prenasledo-
vania (SR 10), na základe ktorých bola trestne stíhaná jedna osoba (objasnenosť 33 percent). 
Tak vraví § 360A Trestného zákona v súvislosti s nebezpečným prenasledovaním: Kto iného dl-
hodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo 
zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby, alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu 
jeho života tým, že sa vyhráža ublížením na zdraví, alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej 
osobe, vyhľadáva jeho osobnú blízkosť, alebo ho sleduje, kontaktuje ho prostredníctvom tretej 
osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli, zneužije 
jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo ho inak obmedzuje 
v jeho obvyklom spôsobe života, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. (Okolnosťou 
podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby  - odňatie slobody na šesť mesiacov až tri roky 
– je čin spáchaný na chránenej osobe, závažnejší spôsob konania, osobitný motív a.i.)
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Nechodia Vám 
pravidelne

0905 273417

PETRŽALSKÉ 
NOVINY

volajte

 Megahviezda

   Vodné � ltre Nerezové fľaše                 www.kvalitavody.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

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

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



inzercia Petrzalka 82x102i7mm:Layout 1 21.1.2013 19:0

 telefón: 

0948140240

ROČNÉ VEDENIE 

ÚČTOVNÍCTVA 

SO  ZĽAVOU AŽ

20 %

pre Vás pripravil akciu na
Suchú medicinálnu 

pedikúru
Pôvodná cena 15 eur 

teraz len za 10 eur.
 Akcia platí len pri predložení tejto reklamy.
Nájdete nás na Mánesovom ná-

mestí č. 1, v BA – Petržalka

Alena Hrbeková: 0903 725347

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 
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Odhŕňanie snehu komplikovali   
zaparkované autá

ko je vykalkulované a rozdelené 
v rámci priorít a aj skúseností, 
ktoré má zo zimnej služby MP 
VPS. Sú stanovené štáby zimnej 
služby v mestskej časti Petržalka 
a MP VPS Petržalka. Dalo by sa 
jednoducho povedať, že všetko 
je do detailov spracované a na-
plánované. 

Boli ste dostatočne priprave-
ní na kalamitný scenár?

 Techniku k zimnej službe pri-
pravujeme už koncom leta. Sú-
časne zabezpečujeme potrebný 
posypový materiál. Dôraz kla-
dieme aj na prípravu ľudských 
zdrojov, ich vybavenia ručným 
náradím, oblečením a pod. Všet-

Priamo v ich školách sa to-
tiž konala laserová vedecká 

šou, o ktorú sa v rámci projektu 
Petržalská superškola postarali 
mestská časť Petržalka, Sloven-

ného laserového centra RNDr. 
Dušan Chorvát, PhD. Me-
dzinárodné laserové centrum 
v Bratislave je vedeckovýskum-
né a vzdelávacie centrum, kto-
ré bolo založené ako bázové 
pracovisko rezortu minister-
stvo školstva, vedy, výskumu 
a športu pre laserovú techniku 
a fotoniku a snaží sa vytvárať 
pre slovenských vedcov a od-
bornú verejnosť podmienky na 
podporu hľadania nových apli-
kácií svetla pre prospech ľudí.

Na úvod si Dr. Chorvát spo-
ločne so žiakmi „prevetral“ pár 
základných pojmov z fyziky - 
napríklad čo je to svetlo,  fotón 
či vlnová dĺžka a pripomenul 
im tiež pár kľúčových osob-
ností a objavov, ktoré viedli ku  
skonštruovaniu prvého lasera 
T. Maimanom v roku 1960. 
Žiačky najviac zaujala časť o la-
serovej medicíne a žiakov zas 
možnosti laserovej vizualizácie  
objektov a stavieb. Jadrom celej 

Laserová vedecká šou 
v základných školách
Nedávne piatkové predpoludnie na dvoch 
petržalských školách – na ZŠ Holíčskej a Tu-
polevovej – sa navždy zapíše do pamäti žiakom 
ôsmych a deviatych ročníkov. 

Ako ste situáciu zvládli po 
personálnej stránke?

 Personálne je služba zabez-
pečená, ale, samozrejme, ako 
všade inde, aj tu robia ľudia a 
ani tých neobchádzajú cho-
roby. K posilneniu práce na 
úseku zimnej služby prispelo 
aj 8 pracovníkov z úradov prá-

ce. Tí však pracujú len tri dni 
v týždni po 4 hodiny. 

…a po technickej?
 Technika, s ktorou pracuje-

me, je udržiavaná, ale vzhľadom 
na vek a opotrebovanosť by bolo 
potrebné jej doplnenie a ob-
novu najmä strojov na čistenie 
chodníkov. K poruchám prichá-
dza najčastejšie z dôvodu nie 
najlepšieho stavu komunikácii 
a chodníkov, ale aj ich opotrebo-
vanosťou. 

Ako je nastavený systém prio-
rít?

 Prioritou v riešení sú ko-
munikácie a chodníky v správe 
mestskej časti, z toho najmä prí-
stup k nemocnici na Antolskej, 
k materským školám a školám, 
zdravotníckym zariadeniam, 
sociálnym zariadeniam, prepo-
jenia k zástavkám MHD, ale aj 
komunikácie - chodníky pozdĺž 

Informácie k 1. februáru 2013:
počet nasadených strojov:  ...................................................... 12
počet ručných čističov:  ............................................................ 13 
celkový počet nasadených pracovníkov zimnej údržby:  .....40
použitý chemický posyp:  ...............................................180 ton
aktuálne zabezpečený  .......................chemický posyp: 50 ton
Súhrnná cena za posyp:  .............................................27 000 eur
Schválený rozpočet na zimu 2012/2013:  ............ 123 000 eur
Vyčerpaný rozpočet:  .............................................................84%

Kým deti spravili v posledných týždňoch z Petržalky výstavisko sne-
huliakov, dospelí vraštili čelo pri pohľade na zasypané cesty 
a chodníky. O tom, ako situáciu zvládal Miestny podnik Verejno-
prospešných služieb, sme sa rozprávali s Františkom Guthom

prednášky bolo však vysvetlenie 
pojmu fotonika a jej využitie v 
praxi. Fotonika - zjednodušene 
povedané - opisuje interakciu 
svetla a hmoty. „Keďže svetlo 
a živé organizmy sú nerozlučne 
späté, fotonika umožňuje ved-
com pozorovať napríklad bun-
kový metabolizmus, prechod 
látok cez biologické a umelé 
membrány, alebo bioluminis-
cenciu hmyzu, pri ktorej sledu-
jeme organizmy schopné samy 
svetlo vytvárať.“ 

Záver prezentácie patril prak-
tickým ukážkam, ako napr. po-
kusom so svetlocitlivou doskou, 
odrazom lasera od vodnej hla-
diny alebo preskúmaniu štruk-
túry bežného mikroténového 
vrecka pomocou laseru. Pred-
nášajúceho žiaci odmenili po-
tleskom a zvedavými otázkami. 

Ďalšia prednáška Petržalskej 
superškoly pre ôsmy a devia-
ty ročník sa uskutočnila na 
ZŠ Prokofi evova a Nobelovo 
námestie 5. februára. Predná-
šal RNDr. Jaroslav Lexa, CSc., 
z Geologického ústavu SAV 
na tému: Svetový vulkanizmus 
a minulosť našich sopiek.   

(mp)

 
Zahlasujte za logo Petržalskej 
superškoly na www.facebo-
ok.com/viembytpetrzalcan 
a vyhrať zaujímavú cenu od 
mestskej časti Petržalka. 

ská akadémia vied a Kultúrne 
zariadenia Petržalky. 

Vlastnosti a aplikácie laserov 
prišiel žiakom predstaviť zá-
stupca riaditeľa Medzinárod-

ciest II. a III. triedy v zmysle cest-
ného zákona.

Čo spôsobovalo najväčšie 
komplikácie?

Nedostatky a problémy pri vý-
kone zimnej služby sú aj organi-
začného charakteru. Napríklad 
v rozdelení plôch komunikácii 
a chodníkov medzi mestom a 
mestskou časťou, správcov ob-
jektov a nehnuteľností, problém 
s parkovaním vozidiel, preplnené 
komunikácie autami, odstavené 
autá na chodníkoch a preplnené 
parkoviská – auta zaparkované aj 
v troch radoch, lampy pouličného 
osvetlenia, ktoré zužujú chod-
ník tak, že pre stroj je priestor 
neprejazdný a mnoho iných ne-
dostatkov. Očakávali by sme aj 
lepšiu spoluprácu medzi mestom 
a mestskou časťou v samotnej prí-
prave zimnej služby, ale aj pocho-
penie a ústretovosť od obyvateľov.

Lucia Drevická 
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Aj tu som Petržalčan

Iba s nami zažiješ, čo je to
GURMÁNSKY PÔŽITOK

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

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

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

Iba s nami zažiješ, čo je to
GURMÁNSKY PÔŽITOK

Utorok - Streda: 10.00 - 22.30 hod.

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

GURMÁNSKY PÔŽITOK

S akými predsavzatiami ste vstúpili do 
tohto ročníka Extraligy?

 V minulej sezóne sme boli pasovaní za 
jasného outsidera súťaže, napokon sa tie-
to prognózy našťastie pre nás nepotvrdili. 
Niektoré tímy čakali na postup do play off  
niekoľko rokov, nám sa to podarilo v pr-
vej sezóne medzi slovenskou elitou. Preto 
sme do nového ročníka vstupovali s dob-
rým základom a na tom sme chceli po-
staviť úspech aj v tomto roku. Za cieľ sme 
si dali opäť v prvom rade účasť v play off . 
To je základ. Potom už je všetko otvorené 
a bojovať chceme tak, aby sme v každom 
zápase zvíťazili. To je jediná a podľa mňa 
správna fi lozofi a Jokeritu. Vždy chceme 
zvíťaziť! A baviť tak našich fanúšikov!  Sta-
bilizovaný káder sme dobre doplnili nový-
mi hráčmi ako Rampáček, Krajsa, Zelenka,  
Guba a Kattoš.  Navyše počas sezóny sa 
veľmi dobre ukazuje aj mladý Bakoš, ktorý 
je naším odchovancom. Dá sa teda pove-
dať, že na základe týchto faktov si môžeme 
dovoliť byť pomerne ambiciózni. No všet-
ko chceme budovať postupne krok za kro-
kom. Konkurencia je silná, a preto je každý 
zápas veľmi náročný, ale  aj kvalitný. 

Pre nováčika obvykle býva druhý rok 
v najvyššej súťaži ešte náročnejší, ale 
vaše mužstvo si počína veľmi dobre, lebo 
po 18. kolách je na výbornom 3. mieste... 

 A dá sa povedať, že si držíme popredné 
umiestnenie počas celej sezóny... Posled-
ných 5 - 6 kôl sme dokonca boli druhí, 
a ak by bol záver ligy, boli by sme druhí aj 
teraz nakoľko máme s LG Bratislava lep-
ší vzájomný prvý zápas , no momentálne 
sa berie ako prvé do úvahy skóre. Snažili 
sme sa robiť všetko preto, aby sme dru-
hú sezónu zvládli. Liga je ťažká, tlak je 
veľký, ako som už povedal, káder máme 

v tomto ročníku Extraligy. V tabuľke dvanásťčlenného pelotónu sa pohybujú 
na popredných priečkach, o ich ambíciách sme sa porozprávali s kapitánom 
a manažérom klubu Andrejom Augustínom. 

Jokerit Petržalka chce vždy zvíťaziť

silný a podarilo sa nám dobre odštarto-
vať, a to je vždy základ úspechu.  Na jar 
nás však ešte čaká päť veľmi silných súpe-
rov v poradí Martin, LG, Nitra, Ružinov 
a Skalica. Preto sa musíme na všetko veľmi 
dobre pripraviť a skoncentrovať, inak by 
sme sa mohli vo vyrovnanej tabuľke pre-
padnúť veľmi hlboko....

Ktorí hráči sú najväčšími oporami 
tímu?

 Určite nám veľmi pomáhajú bran-
kári, Kattoš naskočil do Extraligy nad 
očakávanie, je to jeho premiérová sezó-
na a pripísal si dokonca dve čisté kontá. 
Petrovič je už druhý rok veľkou oporou, 

stavebným kameňom, na ktorom sme  
vybudovali celý tento projekt. Veľmi si 
vážime jeho prístup a zápal pre vec, jeho 
skúsenosti a charakter sú na nezaplate-
nie. Už dnes je hrajúcou legendou tohto 
klubu. Našou snahou je budovať úspe-
chy na kolektívnom duchu, máme aj sil-
né individuality ako Rampáček, Válek, 
Antal, kapitán Šurek, obrancovia Beleš 
a Dudík, štyria hráči sa nám v tejto sezóne 
predstavili aj v reprezentačnom drese SR 
- náš odchovanec, obranca Samo Porub-
čan, center Juraj Mašek a skalickí legionári 
Milan Rampáček a Richard Válek. Aj to je 
určitým povzbudením pre hráčov a rov-
nako aj pre celý tím. 

Aké má Jokerit celkové zázemie a pod-
mienky na kvalitnú prípravu?

 Využívame priestory v Petržalke, 
hlavne hokejbalový areál na Tematín-
skej ulici, kde hrávame aj svoje domáce 
zápasy, rovnako tak areál jazera Veľký 
Draždiak. Počas zimnej prestávky trénu-
jeme dvakrát do týždňa v telocvični ZŠ 
na Budatínskej ulici a v prípade potreby 
vieme odskočiť aj do krásneho areálu Aré-
ny 71 v Gajaroch . Tam sa predstavíme 
aj na veľkom turnaji, ktorý sa uskutoční 
v dňoch 9. a 10. februára. 

Kto vám najviac fi nančne pomáha za-
bezpečovať celý chod klubu?

 Z veľkej miery fi nancujeme celý projekt 
svojpomocne. Okrem toho sa nám podari-
lo získať podporu mestskej časti Petržalka, 
a rovnako tak spoločnosti BetX, ktorá sa 
zaoberá športovými stávkami a prevádz-
kovaním výherných automatov. Dlhodobo 
nás podporuje aj Ľudová jedáleň Orava na 
Prievozskej ulici v Bratislave, je to obedo-
vá jedáleň oproti Apolo Business Centre. 
Jokerit sa tam stravuje už niekoľko rokov 
(ak poviete, že ste z tohto klubu, dostanete 
na obed zľavu). Všetkým partnerom veľmi 
pekne ďakujeme za dôveru a podporu. 

(mv)
foto archív

Vždy som si veľmi rád pozrel v PN zaujímavé fotogra� e cestovateľov – Petržalčanov. Posielam vám aj ja jeden 
záber z mojich výletov do Ázie. Je zo zaujímavého miesta – z Kambodže, z najväčšieho monumentu na svete 
venovanom náboženstvu – Angkor Wat. Bol som tam 26. decembra, pričom v tropickej Kambodži bolo vtedy 
cez 30 stupňov Celzia.                                            Miroslav Almer


	PN 3_2013_01
	PN 3_2013_02
	PN 3_2013_03
	PN 3_2013_04
	PN 3_2013_05
	PN 3_2013_06
	PN 3_2013_07
	PN 3_2013_08
	PN 3_2013_09
	PN 3_2013_10
	PN 3_2013_11
	PN 3_2013_12
	PN 3_2013_13
	PN 3_2013_14
	PN 3_2013_15
	PN 3_2013_16
	PN 3_2013_17
	PN 3_2013_18
	PN 3_2013_19
	PN 3_2013_20
	PN 3_2013_21
	PN 3_2013_22
	PN 3_2013_23
	PN 3_2013_24



