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Etický kódex 
zamestnanca 
mestskej časti
Petržalka v týchto dňoch prijala 
Etický kódex zamestnanca MČ.

Skupina Alfa Band predviedla svo-
je tanečné umenie a zároveň učila 

náročným tanečným prvkom zabá-
vajúcich sa hostí. Program obohatili 

členovia tanečného klubu Charlies 
dance studio a klubu akrobatického 
rock and rollu RRC Hydrorock Bra-
tislava. Swing, boogie woogie, lindy 

hop, charleston a rock and roll na 
záver vystriedala známa hudobná 
skupina Kmeťo band. Okrem dobrej 
zábavy boli aj kvalitné vyberané jedlá 
a nápoje dokresľujúce každoročný 
Petržalský maškarný ples. O polno-
ci známy moderátor Pavol Hraška 
a odborná porota vyhlásili víťazov 
– najlepšie oblečených návštevníkov 
maškarného plesu. Prvý bol vlasatý 
rocker, druhý gitarista, tretiu cenu 
získala pásikovaná dvojica a štvrtú 
cenu skupina. Získali zaujímavé vec-
né ceny. Nechýbala ani bohatá tra-
dičná tombola. Hostia sa zabávali až 
do rána bieleho.

Linda Košírerová
foto Miroslav Košírer
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Vrátili sme sa do  šes-
ťdesiatych rokov!

Dvojtýždenník • Zadarmo

PETRŽALSKÉ NOVINY

V Dome kultúry Zrkadlový háj sa konal tradičný 
Petržalský maškarný ples. V bohatom kultúrnom 
programe vystúpili známe hudobné skupiny Beatles 
revivalových, česká skupina Brouci Band 
s repertoárom tanečnej hudby 60. a 70. rokov. 

Vrátili sme sa 
do šesťdesiatych rokov!

Poďte s nami 
do divadla!
Spomedzi tých, ktorí sa zapo-
jili do súťaže Poďte s nami do 
divadla! sme vyžrebovali Máriu 
Bugajovú a Katku Mizerákovú. 
Získavajú po dva lístky do divad-
la Malá scéna, ktoré si môžu 
vyzdvihnúť v redakcii PN.

Bude sa stavať, 
či už aj búrať?
Tému hausbóty na Jarovskom ramene 
odštartovali Petržalské noviny – po 
nich sa jej ujali aj veľké médiá. Zdalo 
sa, že situácia je bezvýchodisková.

mestskej časti
Petržalka v týchto dňoch prijala 
Etický kódex zamestnanca MČ.

Bude sa stavať, 
či už aj búrať?
Tému hausbóty na Jarovskom ramene 
odštartovali Petržalské noviny – po 

Vrátili sme sa 
do  šesťdesiatych rokov!
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Na úvod žiakov Dr. Le- 
xa oboznámil so zá-

kladnými pojmami a pro-
cesmi sprevádzajúcimi 
začiatok sopečnej činnosti, 
vysvetlil im za akých pod-
mienok, kde najčastejšie, 
a najmä prečo sa vulkány 
vyskytujú v určitých ob-
lastiach. Potom žiakov 
pomocou fotografií pre-
viedol svetom sopiek, kla-
sifikáciou ich vonkajších 
tvarov, ale aj klasifikáciou 
podľa hustoty lávy a typu 
materiálu, ktorý pri výbu-
chu vzniká. O tom, že žiaci 
petržalských škôl sú naozaj 
dobre pripravení ho sami 
presvedčili, keď ho upozor-
nili, že výraz „pyroklastický 
materiál“ môže vo svojom 
výklade použiť a násled-
ne tento pojem aj bez-
chybne vysvetlili, za čo im  
a aj ich pedagógom Dr. Lexa 
vyslovil uznanie. Od sveto-
vých vulkánov sa na záver 
prednášky preniesli na 
Slovensko a okrem vyme-
novania dnes už nečinných 
sopiek na našom území sa 

žiaci mohli dozvedieť aj  
o možnosti ich prebudenia 
k aktívnej činnosti. Chceli 
by ste vedieť, či vybuchne v 
Petržalke sopka? Opýtajte 
sa našich žiakov. 
O tom, že veda nie je nuda  
a že aj sopečná činnosť je 
prospešná pre ľudstvo, sa 
žiaci opäť mohli presvedčiť 
na tejto zaujímavej pred-
náške. Ďalšia prednáška 
pre všetkých petržalských 
šiestakov bola tento týždeň 
na tému Prapetržalka. Pred-
nášal popredný slovenský 
archeológ a špecialista na 
výskum obdobia eneolitu  
a bronzovej doby v strednej 
a východnej Európe vráta-
ne Kaukazu a Eurázijskej 
oblasti – Prof. PhDr. Jozef 
Bátora, DrSc.
A predovšetkým - neza-
budnite zahlasovať za logo 
Petržalskej superškoly na 
facebooku Petržalky www.
facebook.com/viembyt-
petrzalcan a vyhrať zau-
jímavú cenu od mestskej 
časti Petržalka.

(upr)

Vybuchne  
v Petržalke sopka?

 
 Navrhnite učiteľa,  

na ktorého spomínate 
aj po rokoch

Po kladných ohlasoch v pred-
chádzajúcich piatich ročníkoch 
pristúpila petržalská samospráva 
k vyhláseniu VI. ročníka projektu – 
Učiteľ, na ktorého sa nezabúda.

Cieľom celopetržalského pro-
jektu je nájsť učiteľa, vycho-
vávateľa, pre ktorého sa práca  
v školstve stala poslaním, do vý-
chovno-vzdelávacieho procesu 
úspešne vložil nové, netradičné 
formy práce a dokázal pomôcť 
aj v najťažších životných situá- 
ciách. 

Návrhy na ocenenie Učiteľ, 
na ktorého sa nezabúda môžu 
predkladať žiaci, absolventi škôl 
či samotní rodičia do 28. februá- 
ra 2013. Návrh je môžné podať 
elektronicky na adresu juraj.
monsberger@petrzalka.sk, ale-
bo písomne na adresu Miestny 
úrad, oddelenie školstva, kultúry a 
športu, Kutlíkova 17, 852 12 Brati-
slava. V návrhu je potrebné uviesť 
meno a priezvisko predkladateľa 
vrátane základných kontaktov (te-
lefonický kontakt, e-mail, adresa), 
meno a priezvisko navrhovaného 
pedagóga, školské zariadenie, 
kde pracuje, alebo pracoval. Sú-
časťou návrhu musí byť aj krátke 
zdôvodnenie návrhu. 

Slávnostné odovzdanie oce-
nenia Učiteľ, na ktorého sa neza-
búda bude v marci tradične pri 
príležitosti Medzinárodného dňa 
učiteľov. Vedenie samosprávy 
chce počas slávnostného aktí-
vu okrem iného morálne oceniť 
aj tých, ktorí dosiahli so žiakmi 
výborné výsledky vo vedomost-
ných olympiádach a športových 
súťažiach a ktorí sa stali žiakom 
druhými rodičmi a staršími pria-
teľmi.

 (mgl)

 Pozvánka

 

Je ich šestnásť. Každé ráno za-
zvonia v sprievode svojich asis- 
tentov na dvere chránených 
dielní Impulz, aby dekorovali 
pohľadnicu, vystrúhali drevené 
ozdoby alebo vyrobili krásnu 
sviečku. Mám rada teplo týchto 
predmetov, cítiť z nich ľudské 
ruky a hravosť. Boli vytvorené 
v priestore, ktorý ponúka záze-
mie, podporu, prácu, školu aj 
zábavu.

Písala som teraz o klientoch 
alebo o sebe? Impulz poznám 
a navštevujem asi tri roky. Je 
to svet ľudí, ktorý mi nahrá- 
dza všetko vzácne v živote. 
Stretávam tam bytosti, ktoré 
ani po opakovanom vysvetlení 
nerozumejú, čo je faloš. A sú 
nesmierne citliví. Je prekvapu-
júce, ako vedia „všetko“ vycítiť, 
ako dôverujú, alebo sa vedia 
spolu smiať. A práve oni o svoj 
priestor prišli. Ráno, 29.1.2013, 
Impulz zachvátili plamene.  
S nimi odišlo niekoľkoročné 
obrovské úsilie o hľadaní si 
svojho miesta na zemi nielen 
zo strany zamestnancov, ale aj 
klientov, dobrovoľníkov a pod-

Ľudia s mentálnym postihnutím 
stratili svoj druhý domov

porovateľov. Klienti sú dočas-
ne umiestnení v náhradnom 
priestore, ale ich spojenie  
s Impulzom silnie. Telefonujú, 
pýtajú sa a trápia. Sú priprave-
ní postaviť nový Impulz.

Pomôžme vrátiť Impulz do 
života! Pomôžme zachovať 
vzácne miesto, v ktorom pla-
tia iné pravidlá, na aké sme 
zvyknutí. Učia nás otvorenos-
ti, pomoci bez zásluh, úprim-
nosti a čistej radosti zo života. 

Eva, dobrovoľníčka

Budeme Vám vďační, ak prispejete prostredníctvom verejnej �nan-
čnej zbierky na skvalitnenie života ľudí s mentálnym postihnutím. 
Môžete tak urobiť zaslaním �nančného príspevku na číslo účtu:  

2922888893/1100
Výnos zo zbierky bude použitý na rekonštrukčné práce vyhorenej 
chránenej dielne Impulz a materiálno- technické vybavenie nevy-
hnutné na jej sprevádzkovanie.

Povolenie na vykonanie verejnej �nančnej zbierky vydalo  
MV SR dňa 13.2.2013 pod číslom: SVS – OVVVS3 – 2013/006429

Zbierka bude prebiehať do: 30. 6. 2013
Našu výzvu nájdete tu: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/825 
Ďalše informácie: www.psc-impulz.sk

Tak aj na túto otázku by vám vedeli  
odpovedať žiaci siedmych, ôsmych  
a deviatych ročníkov zo ZŠ Prokofievova 
a Nobelovo námestie, kde sa 5. februára  
uskutočnila ďalšia zo série prednášok  
realizovaných v rámci projektu Petržal-
ská superškola. O našich aj svetových 
sopkách prišiel prednášať vulkanológ 
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc., bývalý  
riaditeľ Geologického ústavu SAV. 

V DK Lúky sa od 15. do 17. marca uskutoční 1. ročník cesto-
vateľského festivalu Cestou necestou. Je určený predovšetkým 
milovníkom dobrodružstva a cestovania, ale aj všetkým tým, ktorí 
radi objavujú nové a skryté miesta našej krásnej planéty. Jeho 
cieľom je inšpirovať ľudí cestovať na všetky svetové strany a spo-
znávať nepoznané. Počas troch dní sa predstaví 30 cestovateľov, 
dobrodruhov a objaviteľov so svojimi 30 prezentáciami (väčšina 
v dĺžke 45 - 55 minút). Mnohí z nich sa o svoje zážitky podelia po 
prvý raz pred takým veľkým publikom. Nenechajte si ujsť túto ne-
opakovateľnú možnosť spoločne otvoriť dvere do nepoznaných 
svetov mnohých tvárí. 

(upr)

Cestou necestou

Beletria pre dospelých
A. Boldišová: Okno do duše  - román pre 
ženy o mladej lektorke, ktorá po prežití rodin-
nej tragédie a trápení sa úplne uzavrela. Otvorí 
okno do svojej duše, alebo sa zľakne ďalšieho 
sklamania?
T. McKinley: Mať krídla a letieť – román pre 
ženy z exotického ostrova o mladej  talentova-
nej Lulu a jej pátraní spojené s detstvom. 
N. Roberts: Sen v bielom – sladký príbeh o 

Miestna knižnica Petržalka  
štyroch kamarátkach a zároveň majiteliek sva-
dobnej agentúry. 
L. Kaaberbol: Chlapec v kufri – detektívny 
román, v ktorom sa vyšetruje obchodovanie  
s ľuďmi.
M. G. Papucsek: Maďarský pomaranč – roz-
právanie o živote našich južných susedov.
R. Byrne: Sila – motivačná kniha o životnej 
múdrosti, vnútornej sile, duchovnosti a sebaob-
javovaní.                                        (upr)

 Nové knihy
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v momente zamilovala. Neu-
behol ani týždeň a psík začal 
chradnúť. Verdikt veterinára 
znel parvoviróza. Nočná mora 
všetkých chovateľov. Napriek 
nákladnej liečbe sa Alme ne-
podarilo pomôcť. Janka pre-
dajcu poprosila, aby o mož-
nom riziku informoval ďalších 
klientov. Žiadala tiež 220 eur, 
ktoré mu zaplatila. Nevyhovel 
ani v jednej požiadavke. Keď sa 
jej cez internet podarilo skon-
taktovať s ľuďmi, ktorí mali 
psov z rovnakého vrhu, zis-
tila dve veci. Nešťastnú diag-
nózu si nevypočula len ona 
a dotyčný predajca je svojimi 

Na Slovensku sa totiž 
v posledných rokoch 

rozbehol biznis, s veľmi kru-
tými atribútmi.

Janka dlho vyberala psa, 
ktorý by sa hodil k aktívnemu 
životu jej rodiny. Voľba napo-
kon padla na maďarskú vyžlu. 
Zareagovala na inzerát a ob-
chod bol rýchlo dohodnutý. 
Keď sa jej pán z Levíc ozval, 
že má cestu do Bratislavy, za-
váhala, chcela vidieť rodičov 
psíka a podmienky, v ktorých 
sú chovaní. Ako to však často 
býva, nedočkavosť predbeh-
la opatrnosť. Sučka dostala 
meno Alma a celá rodina si ju 

praktikami u ochrancov zvie-
rat dobre známy.

Volajú ich „množitelia“
Držia psov v katastrofál-

nych podmienkach, bez ba-
zálnej veterinárnej starostli-
vosti či hygieny. Slúžia im ako 
stroje na šteniatka a keď svoju 
funkciu prestanú plniť, zbavia 
sa ich. Známe sú prípady, keď 
sučky chovali v zajačníkoch, 
podávali im hormóny, aby 
hárali tri razy ročne. Tí, kto-
rí si zaobstarajú čistokrvného 
„bezpapierového“ psíka, netu-
šia, že peniazmi priamo pod-
porili takéto podnikanie.

Za lacným šteniatkom 
krutý biznis

Premýšľate nad kúpou šteniatka? Ak ste sa už 
rozhodli pre plemeno, ktoré vášmu životnému 
štýlu vyhovuje, je dobré zvážiť aj to, od koho si 

štvornohého kamaráta zaobstaráte. 

Občianske združenia, kto-
ré sa venujú problematike 
opustených zvierat sa spojili 
v kampani Lacné šteniatka. 

INZERCIA

Šíria osvetu, aby ľudia neve-
domky nepodporovali cyklus 
týrania. Na stránke www.
lacnesteniatka.sk zhromaž-
ďujú príbehy podobné tomu-
to. Niektorým majiteľom sa 
podarilo dostať psov z naj-
horšieho, do konca života sa 
však budú trápiť zdravotnými 
komplikáciami či úzkosťami.  

„Žiaľ, v legislatíve táto pro-
blematika ošetrená nie je. 
Problém je preto ťažké riešiť, a 
to aj keď existujú dôkazy,“ ho-
vorí Magdaléna Fülöpová z OZ 
Majme srdce, ktoré spolu so 
združeniami Pes v núdzi a Psia 
duša kampaň uskutočňujú. 

Ak viete o nejakom množi-
teľovi, upozornite Regionál-
nu veterinárnu a potravinovú 
správu (www.svssr.sk), prí-
padne zavolajte políciu. 

Drevická Lucia
foto OZ Majme srdce

nia. Absolvovanie prípravného 
ročníka sa považuje za prvý rok 
plnenia povinnej školskej do-
chádzky,“ vysvetľuje riaditeľka 
Mgr. Monika Čihanská.

V školskom roku 2012/13 
otvorili dve triedy, v ktorých 
poskytujú odbornú starostlivosť 
zameranú na rozvoj komuni-
kačných schopností, grafomo-
torických zručností, matema-
tických predstáv, pracovných, 
samoobslužných, výtvarných 
zručností a telesného vývinu. 
Na konci roka žiaci dostávajú 
vysvedčenie. Pokračovať môžu 
nástupom do prvého ročníka v 
bežnej základnej škole.

Nultý ročník je pre deti, 
ktoré k 1. septembru do-

siahli fyzický vek šesť rokov, 
nedosiahli školskú spôsobilosť, 
pochádzajú zo sociálne znevý-
hodneného prostredia a vzhľa-
dom na sociálne prostredie nie 
je u nich predpoklad zvládnu-
tia vzdelávacieho programu 
prvého ročníka základnej ško-
ly. Základné školy v Petržalke 
nultý ročník neponúkajú. 

Prípravný ročník funguje 
už desať rokov na ŠZŠ Žeh-
rianska. „V skratke je určený 
deťom so zdravotným znevý-
hodnením, vývinovými poru-
chami a poruchami správa-

„Dieťa sa v prípravnom roč-
níku vzdeláva dvadsať hodín 
týždenne, teda štyri hodiny 
denne, v riadnom vyučovacom 
režime od 8.30 do 12.05 h, vyu-
čovacia hodina trvá 45 minút. 
Aktivity sa striedajú. V triede 
je maximálne šesť až osem žia-
kov, čo umožňuje špeciálnym 
pedagógom prispôsobovať tem-
po individuálnym požiadav-
kám. Rozdelená je na učebnú 
časť s lavicami, kde edukácia 
prebieha ako v bežnej škole a 
na časť, určenú pre hru a re-
lax. Po vyučovaní majú žiaci 
možnosť navštevovať družinu, 
prípadne krúžkovú činnosť. 

Prípravný ročník na Žehrianskej
Ak dieťa dovŕši k 31. 8. šesť rokov, no nie je ešte zrelé na nástup do 
školy, rodičia môžu požiadať o odklad školskej dochádzky. Dieťa 
môže ostať v materskej škole, prípadne nastúpiť do nultého alebo 
prípravného ročníka. 

Obedy sú zabezpečené v škol-
skej jedálni,“ približuje riadi-
teľka. ŠZŠ Žehrianska ponúka 
možnosť dochádzky na vyučo-
vanie školským autobusom. 

Prihlásenie je možné do 
septembra. Potrebné dokla-
dy: rozhodnutie o odklade 

povinnej školskej dochádzky 
vystavené riaditeľom ZŠ, od-
porúčanie psychológa CPP-
PaP. Bližšie informácie získate 
na tel. 02/6353 2084 alebo na 
www.szszzehrianska.sk.

(Viac k téme prinášame na 
dvojstrane 16 - 17)
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KADERNÍCTVO

NECHTOVÝ DESIGN

Nové techniky 
farbenia

 
O M B R E

NOVINKA!
3D mihalnice - 45 €

 Spoločenské líčenie 
od 10 do 15 eur

Tetovanie obočia
80 eur 

ZDOBENIE  ZDARMA
Japonská manikúra 

13 eur

PEDIKÚRA

NECHTOVÝ DESIGN

KOZMETIKA

KONTAKTY

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

Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758

Pedikúra 
Albína mobil: 0903 390 913

Nechtový design 
Lenka mobil: 0907 385 932

Inzercia

 ♥ Zosobášili sa

Cirkevný sobáš
2. februára  

Ing. Rastislav Mikuláš – Anna Čerevková

Matričný úrad Bratislava-Petržalka
8. februára

Juraj Tomiš – Jana Závalcová
Arpád Lénárth – Ivana Kovárová

Matričný úrad Bratislava-Petržalka
16. februára

Roman Orel - Petronela Poláčková
Martin Kubina – Mgr. Linda Kandlová

Tahir Sha�que – Jana Bieliková

Školská jedáleň pri ZŠ Holíčska 
50, prijme do pracovného 
pomeru pomocnú silu 
do kuchyne. Nástup ihneď. 
Informácie: 63 827 103

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 

 MAĽBY - PODLAHY   
Tel.: 0915 462 513

 OPRAVA – el. sporákov a rúr. 
Tel.: 02 6383 7140, 0904 940 923

 ŽALÚZIE A SIEŤKY   
Tel.: 0908 819 587

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

P O R A D Ň A / I N Z E R C I A

Milé dámy, 
ženy ako vodičky sú často 
predmetom nejedného vtipu. 
Keď auto šoféruje muž a z boč- 
nej cesty mu cesty vojde iné 
vozidlo a za volantom sedí iný 
muž, tak si len ticho zahundre. 
No keď zbadá ženu, okamžite 
spustí monológ s množstvom 
dôvodov, prečo by sme si my 
ženy nemali sadať za volant. 
Nezabúdajme však na fakt, že 
ženy jazdia opatrnejšie, menej 
riskantne a sú zodpovednejšie. 
Dnes by som sa rada, milé 
dámy, venovala pokračovaniu 
z minulej poradne, tentoraz na 
tému šmyku, aktuálne v pre-
menlivom zimnom počasí.  
Auto sa za určitých okolností 
môže dostať do šmyku, do ne-
dotáčavého alebo do pretáča-

IMPA – zo života na cestách

vého. A to aj vtedy, keď dávate 
pozor. 
Nedotáčavý šmyk – zname-
ná, že automobil zatáča nedo-
statočne, to znamená, že vozi-
dlo sa šmýka  prednou častou 
smerom von zo zákruty (väč-
šinou pri autách s pohonom 
predných kolies). V takejto situ-
ácii odporúčame vrátiť volant 
späť, nechať vozidlo ísť rovno 
s vyšliapnutou spojkou, bez 
pridávania plynu a brzdenia. 
Ak nie je okraj cesty príliš blíz-
ko, kolesá skôr či neskôr opäť 
získajú kontakt s vozovkou a 
auto zabočí. Pomalým jemným 
pridávaním plynu sa dostanete 
do správneho smeru a môžete 
pokračovať v jazde. 
Pretáčavý šmyk - znamená, 
že auto zatáča príliš, to zname-

ná, že vozidlo smeruje mimo 
vozovky zadnou časťou (väčši-
nou pri autách so zadným ná-
honom). Príčinou tohto šmyku 
je strata kontaktu s vozovkou 
na zadnej náprave a auto sa 
začne otáčať okolo vlastnej 
osi. Vtedy je dôležité prudko, 
ale krátko otočiť volantom do 
opačného smeru. Nesmiete 
však volantom točiť príliš - za-
dok auta vám môže vystreliť 
na druhú stranu. V momente, 
keď sa vám vozidlo podarí 
ovládnuť, točte volantom do 
opačnej strany. A všetky ďalšie 
korekcie musia byť kratšie.
Veríme, že sa do žiadnej  
z týchto zo situácií nedostane-
te a tieto rady nebudete po-
trebovať. Ale na druhej strane 
dúfame, že ak sa tak náhodou 
stane, tieto rady vám pomôžu 
udržať stabilitu a kontakt vo-
zidla s vozovkou a vy situáciu 
šmyku zvládnete bravúrne: )
Vždy vo vašej blízkosti.  
IMPA - autorizovaný predaj a 
servis vozidiel Škoda, autorizo-
vaný servis vozidiel VW a Audi, 
Panónska cesta 23, Petržalka.

Mgr. Božena Hajduová, 
vedúca odd. predaja  
nových a jazdených vozidiel 
ŠKODA, 
Dealer roka 2011 a 2012  
za zn. ŠKODA

www.impa.sk   

•  vyplácame exekúcie
•  znižujeme  

vysoké splátky  
za splácané úvery

•  neplatíte vopred  
žiadne poplatky

HĽADÁME ENERGETICKÝCH PORADCOV

Hallm ALLFINANZ
E mail: nabrh@azet.sk

Infolinka: 0903 407 542

PLATÍTE VEĽA ZA ÚVERY ?
HROZÍ VÁM EXEKÚCIA ?

Riešenie zdravotných problémov 
novým spôsobom

Centrum Komhelp poskytuje vyšetrenie novým biorezo-
nančným skenerom DIACOM, 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 organizmus. Bezbolestné 

vyšetrenie v cene 15 € je vhodné aj pre deti a citlivé povahy.  
Vysokoúčinná pomoc pri všetkých problémoch vrátane najťažších.

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

Poďakovanie
Chcem sa z celého srdca 
poďakovať pracovníkom  
v Sociálnej výdajni na Rov-
niankovej 12 – Márii Dulja-
kovej a Tomášovi Petrášovi. 
Chválim ich za obetavú 
prácu, za ich prístup k ľu-
ďom, ktorí sa ocitli v so- 
ciálnej núdzi. V obchodíku 
majú pre nás vždy pripra-
vený tovar a my, slabší, si 
môžeme pokojne nakúpiť. 
Sú veľmi milí.

Anna Ulmanová

 telefón: 

0948140240

ROČNÉ VEDENIE 

ÚČTOVNÍCTVA 

SO  ZĽAVOU AŽ

20 %

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 
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Talentovaný 
Petržalčan 
v Prahe

Srdcia Pražanov si uplynulý 
týždeň získal talentovaný pät-
násťročný spevák David Šavlík, 
žiak Základnej umeleckej školy 
Jána Albrechta na Topoľčianskej 
ulici v Petržalke. David zaujal 
spevom árie Monostata z opery 
Kúzelná �auta od Wolfganga 
Amadea Mozarta a piesne Caro 
mio ben od Giuseppe Giordani-
ho, za čo si vyslúžil neutíchajúci 
potlesk. 

Nadaný spevák z petržalskej ZUŠ do-
stal príležitosť predstaviť sa milovní-

kom klasickej hudby vďaka mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, ktorá na rôznych 
úrovniach spolupracuje s pražskou sa-
mosprávou. 

Mestská časť Praha 5 pod záštitou 
Michala Šestáka, radného pre školstvo  
a kultúru, a Marie Ulrichovej-Hakenovej, 
predsedníčky kultúrnej komisie, vyhlásila 
VI. ročník hudobnej súťaže Talent Prahy 5 
pre žiakov a študentov vo vekovej kate-
górii do 24 rokov, v spolupráci s Pražskou 
komornou �lharmóniou, kde tradične 
pozýva aj hostí zo svojich partnerských 
miest Bratislava - Petržalka, Budapešť - Uj-
bada a Berlín. 

VI. ročník súťaže Talent Prahy 5 nadvä-
zuje na niekoľkoročnú úspešnú tradíciu 
koncertov vážnej hudby na území Prahy 5 
a je nezabudnuteľnou prezentáciou mla-
dých začínajúcich umelcov s významným 
hudobným telesom Pražskou komornou 
�lharmóniou.

Účasť Davida Šavlíka pod vedením Mgr. 
art. Ľudmily Hudecovej na koncerte Ta-
lent Prahy 5 bola úspešným pokračova-
ním pre šírenie dobrého mena umelec-
kých škôl Petržalky v zahraničí. 

(mgl)

S P O L O Č N O S Ť

V čom vidíme význam 
svojej práce?

 Zuzana Milatová: -  
V KASPIAN-e pracujem 
už ôsmy rok. Veľa detí  
a mladých ľudí za ten čas 
prešlo našimi programa-
mi. Pre niektoré to bolo 
miesto, kde zistili, ako 
dosiahnuť svoje sny. Iným 
bol KASPIAN útočiskom, 
kde si našli priateľov, za-
bavili sa, naučili sa dodr-
žiavať pravidlá a zvládať 
konflikty. Pre mňa je však 
hlavne o bezpečí. Nielen 
o tom fyzickom, ale aj o 
bezpečí zveriť sa so svoji-
mi trápeniami a pustiť sa 
do ich riešenia. Naše dve-
re sú otvorené pre každé 
dieťa či mladého človeka.“

Tomáš Kováč: - Výz- 
nam našej práce vidím 
hlavne v tom, že naše služ-
by sú dostupné všetkým 
deťom a mladým ľuďom, 
čo o ne prejavia záujem. 
Snažíme sa reagovať na 
ich potreby. Povzbudzu-
jeme ich, aby objavili svo-

je silné stránky a získali 
nové zručnosti.

Alica Kozmonová: Deti 
majú kam ísť, sú v bezpečí 
a rozširujú si svoje obzo-
ry. Hlavný prínos vidím 
v tom, že majú možnosť 
naučiť sa rešpektovať pra-
vidlá a vychádzať jeden z 
druhým.“

Čím žil KASPIAN po-
sledný rok?

„Počas roka sme sa 
stretávali so 488 rôz-
nymi mladými ľuďmi. 
Nízkoprahový klub na 
Ambroseho 15 bol otvo-
rený v poobedňajších 
hodinách trikrát v týžd-
ni. Terénnu prácu (kde 
chodia naši pracovníci do 
ulíc za deťmi) sme robili 
prevažne v petržalskom 
skateparku a jeho okolí. 
Pomáhali sme v rôznych 
oblastiach, napríklad s do- 
mácimi úlohami, rieše-
niami hádok a nedorozu-
mení, alebo aj s hľadaním 
brigád a práce. Deti a mlá- 

dež mohli využívať služ-
by oboch programov 
bez registrácií, zadarmo  
a bez nutnosti pravidelnej 
dochádzky. Zrealizovali 
sme aj väčšie či menšie 
aktivity: súťaže pre bajke-
rov v skateparku, večierky 
na Mikuláša alebo po-
čas Halloweenu, tvorivé 
dielne, športové turnaje 
v klube, graffiti exhibí-
ciu, komunitnú akciu pre 
všetkých Petržalčanov 
PIK-NIK, či maľovanie a 
upratovanie v skatepar-
ku. Najväčšou udalosťou 
tohto roka, na ktorej vý-
razne participovala ko-

Ak by ste sa opýtali pred 15 rokmi, čo je to KASPIAN, 
odpovedať by vedelo len pár detí. Dnes ho poznajú 
stovky mladých ľudí, detí, rodičov, a to nielen z našej 
mestskej časti. Za jeho dverami nájdu zábavu, zaujímavé 
aktivity, šport, ale aj pomoc v rôznych životných situá- 
ciách. KASPIAN je občianske združenie, v ktorého 
programoch sa spájajú sociálne služby, neformálne vzde-
lávanie s preventívnymi a voľnočasovými aktivitami.

munita mladých, sa stala 
dvojdňová medzinárodná 
súťaž pre jazdcov na bi-
cykloch Concrete Jungle 
Jam III.“

Ako financujeme svoju 
činnosť?

Hovorí sa tomu viac- 
zdrojové financovanie. 
Bez podpory a pomoci od 
nadácií, zo štátu, ale aj od 
jednotlivcov by sme toto 
všetko určite nezvládli. 
Najväčšiu podporu sme 
tento rok dostali od BSK, 
Nadácie Pontis, Nadácie 
otvorenej spoločnosti  
a Telekomu. Pomáha nám 
aj povzbudenie a podpora 
od občanov, ktorí rozu-
mejú našej práci. Aj tento 
rok môžete našu činnosť 
podporiť darovaním 2 % 
z daní. Viac informácií 
nájdete na www.kaspian.
sk a stránkach na facebo-
oku.

Čo nás čaká v roku 
2013?

 Naši mladí návštevníci 
sa môžu opäť tešiť na našu 
štandardnú ponuku. Klub 
aj terénna práca tu budú 
pre deti šesťkrát týžden-
ne. Najbližšie nás čaká 
Valentínska párty. Od 
decembra sa stretávame s 
mladými a pripravujeme 
ďalší, už štvrtý ročník bi-
cyklovej súťaže Concrete 
Jungle Jam. 
Dlhšie obdobie pociťuje-
me potrebu rozšíriť kapa-
citu programov pre deti. 
Preto je našou najväčšou 
výzvou na tento rok rozší-
renie tímu pracovníkov o 
jedného človeka aj snaha 
nájsť ďalšie priestory. Zá-
zemie, ktoré by v pomoci 
deťom a v našich cieľoch 
pomohlo. 

autor a foto OZ Kaspian

Pre deti s deťmi
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Daniel Hevier: Vianočná pošta

Ž I J Ú  M E D Z I  N A M I / I N Z E R C I A

šperk z rodinného 

mi veľmi dôležitý, tam sme už najlepší 
všetci, úroveň je vysoká. V minulom 
roku som dosť času strávila na rôz-
nych vystúpeniach aj v Rakúsku.“ 

Nikola pripomína, že všetci sme si 
rovní, ale každý si vybral nejakú ces-
tu, po ktorej kráča. Takisto niečo zau-
jímavé povedala o svojom dedkovi Jú-
liusovi Holešovi, bývalom futbalovom 
brankárovi reprezentácie Českoslo-
venska. ,,Bol dokonca aj na OH 1968 
v Mexiku, tiež býva v Petržalke, takže 
o futbale mám veľmi dobrý prehľad, je 
mi dosť blízky, lebo v našej rodine sa 
o ňom veľa debatuje.“ N. Weiterová na 
záver našej debaty povedala, že svoj-
mu športu sa chce s plnou vervou ve-
novať aj v nasledujúcich rokoch, lebo 
je to pre ňu plnenie snov!

Milan Valko, foto Miro Blusk

,,Po sérii viacerých úspechov som 
si povedala, že stačilo byť medzi ama-
térmi a treba prejsť k profesionálom. 
Vyhrala som deväť súťaží ako abso-
lútna majsterka sveta, raz som skon-
čila na druhom mieste. Medzi profe-
sionálmi som sa dvakrát umiestnila 
štvrtá a raz jedenásta. Vedela som, že 
ma čaká veľká zmena, ale mojím 
hlavným cieľom bolo ísť do Ameriky 
a robiť fi tnes na profesionálnej úrov-
ni. Môj šport je krásny, ale náročný 
časovo i fi nančne, po tréningoch po-
trebujem kompletnú regeneráciu a za 
veľkou mlákou mám medzi prof íkmi 
vytvorené dobré podmienky. Zmeni-
la som sponzora, ako tváre rôznych 
značiek predávame produkty, a toto 
všetko hýbe kulturistikou. Tlak mé-
dií a sponzorov je medzi profesionál-

„Minulý rok som mala náročný 
na cestovanie, bola som má-

lo s rodinou, ale aspoň Vianoce sme 
si spoločne užili. Nie je to pravda, že 
mením klub, naďalej som členkou 
Petržalskej Posilky. Od môjho nástu-
pu do tohto klubu sa menili tréneri, 
sponzori, vždy som ostala v ňom. Te-
raz, keďže som prešla k profesioná-
lom, je to už takmer jedno, súťažím 
sama za seba. Je pravda, že klub už 
tak neprezentujem ako predtým, ove-
ľa viac sa to týka sponzora. Pred se-
bou mám veľa výziev. Je to dosť veľká 
zmena, beriem to však motivačne, a 
preto musím pracovať na tréningoch 
zo všetkých síl.“ 

Nikola si veľmi dobre uvedomuje, 
že nemôže zaspať na vavrínoch, lebo 
konkurencia je veľká. 

Známa fi tneska a rodená Petržalčanka Nikola Wei-
terová má veľký talent. V minulom roku sa stala 
víťazkou Arnold Classic America 2012, zároveň aj 
majsterkou Európy juniorov v španielskej Santa Su-
sanna a v Záhrebe skončila na ME na druhom mieste. 
Neobhájila síce zlato z  Ťumenu z roku 2011, ale aj tak 
môže byť spokojná. Keďže býva v Petržalke, tak má so 
svojimi najbližšími  k tejto mestskej časti dobrý vzťah. 
Sympatická dievčina sa pre Petržalské noviny rozho-
vorila o minulej sezóne a o svojich ďalších plánoch.

Weiterová má pred sebou 
veľa výziev

Život našimi očami - 
Novinári tretieho tisícročia
Miestna knižnica Petržalka vyhlasuje 
17. ročník súťaže školských časopisov zá-
kladných a stredných škôl v Petržalke pod 
názvom Život našimi očami - Novinári tre-
tieho tisícročia.
Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné 
poslať alebo osobne doručiť prihlášku spo-
lu s dvoma číslami časopisu (školský rok 
2012/2013) na adresu: Miestna knižnica Pe-
tržalka, Kutlíková 17, 851 02 Bratislava 5, Zn. 
Školské časopisy.
Uzávierka súťaže je 15. mája.
Vyhlásenie výsledkov bude v piatok 
14. júna o 10. h v pobočke Proko� evova 5.

Petržalské súzvuky 
Ferka Urbánka 2013
Miestna knižnica Petržalka vyhlasuje 24. roč-
ník celoslovenskej literárnej súťaže začí-
najúcich autorov Petržalské súzvuky Ferka 
Urbánka 2013. 
Štatút a prihlášku na stiahnutie nájdete na 
www.kniznicapetrzalka.sk. Záujemcovia
si ich môžu vyzdvihnúť aj vo všetkých de-
siatich pobočkách knižnice v Petržalke, na 
požiadanie ich pošle knižnica aj poštou ale-
bo e-mailom,
Uzávierka súťaže je 31. mája 2013.

(upr)

 Súťaž

Hoci február nie je mesiacom 
lásky a svadbám zima tiež veľ-

mi nepraje, môže byť ideálny na ich 
plánovanie a prípravu – napríklad aj 
v podobe svadobného veľtrhu. Jeho 
usporiadatelia sa tohto roku rozhod-
li urobiť z neho ešte väčšie lákadlo 
aj nevídanou atrakciou – svadbou 
v balóne. Osmy február 2013 sa 
mal práve vďaka nej zapísať do Slo-
venskej knihy rekordov. A keďže sa 
podujatie konalo v Petržalke, úloha 
sobášiacej pripadla petržalskej mat-
rikárke Kristíne Majorovej, ktorá 
v ústretovosti občanom takmer ne-
pozná hranice...

Matrikárkou ste už celé 4 desiatky 
rokov, z toho 35 v Petržalke – ste 
teda, ako sa vraví, za každý špás?

A na Slovensku? 
Veru aj u nás je už takmer 
všetko možné. Pravda, ak 
nezasiahne „vyššia moc“ – 
v tomto prípade počasie...

Sobáš nie je žiadny špás, je to jed-
no z najvážnejších životných rozhod-
nutí, ale naozaj si myslím, že svadob-
ný deň by mali mladomanželia prežiť 
podľa ich predstáv a my sa im v tom 
snažíme vyjsť v ústrety, ak je to len 
trochu možné. Sobášime na lodiach, 
v parkoch, reštauráciách... Ľudia ma-
jú dnes iné nároky ako v minulosti, 
no, samozrejme, vždy dbáme na to, 
aby bol obrad dôstojný.

Spolu s pani matrikárkou sa na so-
báš v balóne pripravovala aj sobášiaca 
poslankyňa Ľudmila Farkašovská.

Nebojíte sa výšok?
Bojím... ale som aj trochu dob-

rodružný typ. V balóne som ešte ne-
letela  a moja obava bola najmä aby 
sme doslova neuleteli. Organizátori 

to však mali premyslené – balón by 
fi xovali lanom. 

Napokon však zo sobáša v balóne 
bol sobáš v balónovom koši...

Nafúknuť a vypustiť 30-metrový 
balón nie je maličkosť ani v bezvet-
rí a bezpečnosť je, pochopiteľne, na 
prvom mieste. Skrátka zasiahla „vyš-
šia moc“ – tentoraz v podobe vet-
ra. Ale aj sobáš v koši bol zážitok. 
Už len sa doň vôbec dostať, najmä 
pre nevestu v svadobnej róbe. No 
s pani matrikárkou sme to napokon 
ako vždy zvládli a už teraz sa tešíme 
na prvý slovenský sobáš v balóne, le-
bo organizátor to nevzdáva a chce to 
s nami skúsiť znovu – samozrejme, 
s iným párom.

(up), foto archív PN

Sobáš v balóne?
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JASNÉ, ŽE ZA
POUŽÍVANIE
KARTY
VÁS RADI
ODMENÍME

OTVORTE SI U NÁS ÚČET,
ZAPLAŤTE KARTOU ZA NÁKUPY
POČAS 2 MESIACOV ASPOŇ
100 € A MY VÁM PRIPÍŠEME 
NA ÚČET 30 €. 
PONUKA PLATÍ DO 31. 3. 2013.
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Audit sa má venovať nielen 
zisteniu skutočného stavu 

všetkých úloh a úkonov, ktoré 
vykonávajú jednotlivé mestské 
časti a hlavné mesto Bratislava, 
ale rovnako aj ich financova-
niu. Výsledky auditu budú slú-
žiť na nastavenie vyváženého 
systému kompetencií a ich op-
timálnemu prerozdeleniu me-
dzi mesto a mestské časti. 

Členovia regionálneho 
združenia bratislavských mest-
ských častí sa zhodli na tom, že 
nie je vhodné čakať, kým mi-
nisterstvo pripraví celosloven-
ský audit výkonu kompetencií 
štátnej správy a územnej sa-
mosprávy. „Urobme v Bratisla-
ve konečne poriadok, lebo ho 

Jednou z najdlhšie diskutovaných tém nedávneho rokovania Regio-
nálneho združenia starostov mestských častí hl. mesta SR Bratislavy 
bol audit kompetencií a toku finančných prostriedkov medzi hlavným 
mestom a jeho mestskými časťami. 

za nás nikto nevykoná. Je dôle-
žitý aj do budúcnosti, či už tu 
budeme my alebo niekto iný“ 
povedal predseda regionálne-
ho združenia Vladimír Bajan a 
dodal, že by bolo vhodné, aby 
audit bol známy do konca júna 
tohto roka. 

Starosta Vajnôr Jozef Mrva 
podporil názor predsedu regio- 
nálneho združenia V. Bajana 
a navrhol spracovať komplex-
ný audit kompetencií hlavného 
mesta a mestských častí aj vo 
vzťahu k financiám, ktoré Bra-
tislava dostáva na výkon funk-
cií od štátu. Viacerí starostovia 
sa zdôverili so skúsenosťami, 
ktoré majú s finančným poddi-
menzovaním preneseného vý-
konu štátnej správy a označili 
to za protiústavné. Podľa pri-
mátora Bratislavy Milana Ftáč-
nika, auditom kompetencií a 
finančných potrieb by samo-
správa slovenskej metropoly 
mala sledovať ciele na trojlínii 
hlavné mesto – mestské čas-
ti – Bratislavský samosprávny 
kraj.

Členovia regionálneho 
združenia sa dohodli na vy-
tvorení pracovnej skupiny, 
ktorá bude participovať na 
tvorbe auditu a jeho kritérií. V 
tejto pracovnej skupine budú 
mať svojich zástupcov malé, 
stredné a veľké mestské časti 
a hlavné mesto.

Starostovia na svojom 
februárovom rokovaní Regio- 
nálneho združenia starostov 
bratislavských mestských čas-
tí rozoberali okrem iného aj 
návrh zákona, ktorým sa me-
ní a dopĺňa zákon č. 583/2004  
Z. z. o rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy a 
o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov. Zásadne zamietli 
návrh, ktorý by preniesol kom-
petenciu ministerstva finan-
cií v oblasti nútenej správy na 
samosprávu, v tomto prípade 
na hlavné mesto SR Bratislavu, 
resp. na Košice. Pripomien-
ky zašlú kancelárii Združenia 
miest a obcí Slovenska.

(mgl)

Regionálne združenie starostov
predovšetkým o audite kompetencií

Petržalka v týchto dňoch prijala Etický kódex zamestnanca 
mestskej časti. Ide o záväzný dokument pre všetkých 
pracovníkov miestneho úradu, rozpočtových a príspevkových 
organizácií a podnikov mestskej časti.

Súčasní predstavitelia petr-
žalskej samosprávy pova-

žujú Etický kódex zamestnan-
ca mestskej časti za jeden zo 
zásadných pilierov neustále-
ho posilňovania dôvery vo ve-
rejnosti, ako aj partnerských 
subjektov. Kódex stanovuje 
pravidlá správania sa, konania  
a rozhodovania jednotlivých 
zamestnancov mestskej časti 
na všetkých pracovných úrov-
niach a stupňoch riadenia, pri-
čom konkretizuje ich práva 
a povinnosti tak, aby pri prá-
ci - pri plnení zverených úloh 
a rozhodovaní mali na zrete-
li verejný záujem, ktorý pri-
náša majetkový alebo iný pro-
spech všetkým občanom alebo 
väčšine občanov, odbornosť, 
otvorenosť a efektívnosť. Také-
to pravidlá eliminujú možnosť 
korupcie a klientelizmu a pre-
hlbujú otvorený vzťah samo-
správy a jej obyvateľov. 

„Transparentnosť, ústreto-
vosť a korektnosť - to sú hod-

noty, o ktoré sa kedykoľvek 
môžeme oprieť a ktoré od nás 
občan právom očakáva. Práve 
preto považujem za veľmi dô-
ležité definovať jasné pravidlá 
pre nestranný výkon verejnej 
správy na úrovni mestskej čas-
ti,“ vysvetlil dôležitosť etické-
ho kódexu zamestnancov sta-
rosta Petržalky Vladimír Bajan  
a prirovnal ho k športovým 
pravidlám, keď dodal, že aj 
hráč potrebuje mať mantine-
ly alebo vyznačené čiary, aby 
vedel, na akom ihrisku sa po-
hybuje, čo je fér, či už neurobil 
prešľap, alebo niekoho nevy-
fauloval. „Verím, že uplatňova-
nie kódexu v praxi bude oboj-
stranne prospešné - tak pre 
zamestnancov, ako aj obča-
nov - a prispeje k stále otvore-
nejšiemu, a najmä partnerské-
mu vzťahu medzi obyvateľom  
a úradníkom,“ vyjadril pre-
svedčenie starosta. 

Prijatie Etického kódexu za-
mestnanca, ktorý pripravili  

Etický kódex  
zamestnanca mestskej časti

a pripomienkovali pracov-
níci petržalského miestneho 
úradu, je naplnením jednej z 
úloh projektu Transparent-
ná Petržalka, ktorý schválilo 
petržalské miestne zastupi-
teľstvo vlani v máji. Súčasťou 
tohto projektu v oblasti etiky 
je okrem Etického kódexu za-
mestnanca a iných cieľov aj 
prijatie Etického kódexu vole-

ných predstaviteľov mestskej 
časti t. j. poslancov miestne-
ho zastupiteľstva. Ten je v sú-
časnosti v pripomienkovom 
konaní. 

 Na kontrolu dodržiavania 
pravidiel mestská časť zavá-
dza aj systém riešenia sťažnos-
tí na porušenie Etického kóde-
xu. Fyzické a právnické osoby 
ho môžu nahlásiť elektronicky 

na emailovej adrese kodex@
petrzalka.sk. Podrobnosti 
o Transparentnej Petržalke sa 
záujemcovia dozvedia na we-
bovej stránke mestskej čas-
ti www.petrzalka.sk. Link 
http://www.petrzalka.sk/
samosprava/transparent-
na-petrzalka/

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

®Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Prí te ku nám na dni zážitkov Octavia od 28. 2. do 2. 3. 2013 a vyhrajte cestu na výnimo né miesto. Nová ŠKODA Octavia premení váš 
oby ajný de  na výnimo ný. Zažite nad asový dizajn s vyváženými proporciami, ve korysý vnútorný priestor a najnovšie technológie, ktoré vám 
potvrdia, že nová ŠKODA Octavia 3. generácie je úžasné vozidlo. Užijete si komfortné parkovanie s parkovacím asistentom a Lane asistent, 
ktorý udrží vozidlo v jazdnom pruhu sa postará o vašu bezpe nos . Spravte si z oby ajného d a výnimo ný a zaregistrujte sa na testovaciu 
jazdu na www.uzasnaoctavia.sk. Pre každého máme dar ek.
www.skoda-auto.sk

Nová ŠKODA Octavia
Úžasná každý deň

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Octavia: 3,8 – 6,1 l/100 km, 99 – 141 g/km. Ilustračné foto.

IMPA INZERCIA 210x130 ŠKODA OCTAVIA.indd   1 19.02.13   14:54

Petržalské noviny (PN) vyhlasujú súťaž pre všetky 
podnikateľské subjekty, ktoré ešte v PN neinzerovali.

1. cena: 
bezplatné uverejnenie reklamy v rozsahu 82 x 130 mm a PR článok.

Víťaz tiež získa vozidlo ŠKODA na víkend od spoločnosti IMPA Bra-
tislava, a.s.

2. cena: 
zľava 50 % z ceny reklamy v rozsahu 82 x 130 mm a PR článok

3. cena: 
zľava 40 % z ceny reklamy v rozsahu 82 x 130 mm a PR článok

Reklamný návrh pripraví gra�čka PN, resp. v požadovanom rozmere si môže výherca  
zadať vlastný návrh. Reklamný článok (PR) spracuje po dohode s výhercom redaktor PN.

PETRŽALSKÉ NOVINY vychádzajú v náklade 46 000 ako dvojtýždenník na 24 stranách 
a sú bezplatne distribuované do všetkých domácností v mestskej časti Petržalka. 

V rámci akcie Aj tu som Petržalčan sa vaša reklama dostane aj do sveta! 

Poďte s nami za úspechom!

Podmienky: Prihlášku do súťaže pošlite do 4. marca 2013 na adresu reklamavpn@gmail.com.  Treba v nej uviesť základné údaje o podnikateľskom subjekte 
(názov, adresa, kontakt) –  a stručnú odpoveď na otázku: Čo vás presvedčilo prihlásiť sa do súťaže? 

Na tomto mieste uvidí vašu reklamu viac ako 200- tisíc očí!
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Začal som v Ovsiš-
ti, kam mnohí kedysi 

dávno chodili na vojen-
skú prípravu v rámci školy 
a neskôr na prechádzku so 
psami. Samozrejme, dnes 
je už všetko celkom inak. 
A ešte bude. Vraj v Ovsišti 
na jar pribudne nová zeleň, 
lavičky a vôbec veľa sa to-
ho vynoví. 

Potom bolo na rade Lido 
a nábrežie Dunaja. Dá sa 
povedať, normálka. Hoci 
mne na tom nábreží stá-
le chýbajú kolotoče. Od-
tiaľ len pár krokov a – Sad 
Janka Kráľa. Pokoj, trochu 
samoty, pohoda, čo viac si 
človek môže želať. Hoci...

Neviem, či ste to zaregis-
trovali, ale hotuje sa založe-
nie, alebo ako sa to správne 
dá nazvať, mestského leso-
parku. V Petržalke! Fantá-
zia! Predstavte si: Je leto, 
nádherné nedeľné ráno, 
a vy, aby ste manželke ne-
prekážali pri varení určite 
výborného obeda, obuje-
te si aspoň sandále a spolu 
s deťmi, so psom, v najlep-

šom prípade sám, vyráža-
te na prechádzku po tráve 
a medzi stromami. Žiadna 
cesta autom či autobusom 
za turistikou, otvoríte dve-
re a už ste skoro tam. Pek-
ných pár hektárov je vám 
k dispozícii. Zatiaľ sú to len 
plány, ale už čoskoro... Čo 
vy na to?

A ešte niečo. Pozrel som 
sa aj na Draždiak, Zrkad-
lový háj a svoju obľúbe-
nú Strečniansku. Pred pár 
rokmi tam medzi panelá-
kom a poliklinikou na ho-
lej ploche vysadili niekoľ-
ko stromov. Potešilo ma, 
že do dnešných dní prežili 
a zmohutneli. To je fajn.

Skrátka a dobre, bolo to 
na jednotku, ani nohy ma 
neboleli. Škoda len, že som 
to kompletne absolvoval 
cez internet. Pri tej virtu-
álnej prehliadke mi chýbal 
známy petržalský vietor, 
možno aj trochu dažďa by 
nezaškodilo, potom by to 
bolo naozaj ono.

Všetky tie pohľady mi 
však pripomenuli, že už 

Nedávno som sa po dlhšom čase, konečne,  zasa raz po-
prechádzal krížom-krážom po celej Petržalke.

sa, konečne, blíži jar. Ko-
nečne hovorím ja, niekto 
má možno iný názor. 
A keď spomínam jar, v du-
chu vidím aj veľké kontaj-
nery pristavené na uliciach. 
Podľa harmonogramu, aby 
každý vedel, kedy do nich 
po zime môže bez problé-
mov vyhádzať nepotrebné 
haraburdie.

Keby to tak bolo u nás, 
na dedine. Lenže tu o kon-
tajneroch po celý rok ani 
nechyrovať. Ak chcete po-
vyvážať niečo veľké, pekne-
krásne si musíte dotyčné-
ho majiteľa vlečky objednať 
a zaplatiť, plus poplatok na 
niekoľko kilometrov vzdia-
lenom ofi ciálnom smetis-
ku. Ak teda na vašej ulici na 
začiatku jari zazriete veľký 
kontajner, neváhajte ani 
minútu. Inak, sem s ním! 
Tu ho využijeme naplno. 

Dúfam, že vaša domác-
nosť počas zimy neutrpe-
la žiadne vážnejšie mate-
riálne straty. Stále myslím 
na využitie toho kontajne-
ra. Ani naša nie (pes a ja), 

ale napriek tomu na ten 
kontajner myslím. Drobná 
smola tu však predsa len 
bola. Ešte pred zimou som, 
ako sa hovorí - pre prípad 
stroskotania, v pivnici ulo-
žil trojkilové vrecko granulí 
pre psa. A teraz po zbežnej 
revízii som zistil, že granu-
le kompletne zožrali myši. 
Granule plné všakovakých 
psích vitamínov. To si po-
papkali. Určite sú po zime 
také tučné, že by mali za-
behnúť do fi tka.

A ešte niečo, čo sa tý-
ka jari. Urobil som drobný 
pokus, vyčistiť aj tie počas 
zimy nedotknuté miesta. 
A, predstavte si, na polici 
som narazil na muchu, kto-
rá na nej zrejme pristála eš-
te niekedy na jeseň. Teraz 
tam bez známok života od-
počíva. Nechal som ju tak. 
Dúfam, že presne na začiat-
ku jari sa preberie. A tak ju 
vlastne svojím spôsobom u 
mňa doma odštartuje. Ak 
nie, jar sa bude musieť za-
čať bez nej.

Môj strýko, keď mu nie-
čo nevychádzalo podľa 
predstáv, alebo po niečom 
túžil, alebo išlo o niečo 
takmer nedosiahnuteľné, 
hovorieval: „Bože, ale si vy-
soko.“ A ja teraz na jar ho-
vorím: „Petržalka, bohu-
žiaľ, ale si ďaleko.“

Oskar Král
ilustračné foto archív PN

Nedávno som sa po dlhšom čase, konečne,  zasa raz po-
prechádzal krížom-krážom po celej Petržalke.

ale napriek tomu na ten 
kontajner myslím. Drobná 
smola tu však predsa len 
bola. Ešte pred zimou som, 
ako sa hovorí - pre prípad 
stroskotania, v pivnici ulo-
žil trojkilové vrecko granulí 
pre psa. A teraz po zbežnej 
revízii som zistil, že granu-

Malé zrnko závisti 
vo veľkom kontajneri

Psičkári sa opäť
vyfarbili
Keď sa roztopil sneh, vyplávala na povrch 
nielen pod ním ukrytá špina, ale aj ľaho-
stajnosť psičkárov. Chodníky sa zmenili 
doslova na prekážkové dráhy. Kto si ne-
chcel znečistiť obuv, bol nútený skackať 
po nich ako kozľa. Cestu mu totiž zaha-
tala tu kopa šúľkov, ktoré predtým prešli 
tráviacim ústrojenstvom statného psiska, 
alebo hnedá mazľavá hmota, do ktorej už 
akýsi nepozorný chodec stúpil. 
Mnohí majitelia chlpáčov sa zrejme na-
zdávali, že ak sa ich domáci maznáčik 
vykadí na sneh nakopený popri naúzko 
odhrnutých chodníkov, výkal sa vypa-
rí, prípadne odtečie do blízkeho kanála 
vedno so snehom. Keby boli Majkou 
z Gurunu, niet sa čo čudovať. Väčšina z 
nich však na planéte Zem žije s najväč-
šou pravdepodobnosťou od narodenia, a 
tak by mali vedieť, že po 12-tisíc psíkoch 
– toľko ich podľa odhadov je v Petržalke 
– jednoducho treba upratať. Výhovorka, 
že pri košoch chýbali vrecká, neobstojí. V 
každej domácnosti je habadej mikroté-
nových vrecúšok, napríklad z nákupov v 
hypermarketoch. Celý šúlec si za pár cen-
tov možno aj bežne kúpiť. 
Od prvého dňa, keď som sa stala psičkár-
kou, som pochopila, aké sú moje základ-
né povinnosti spojené s chovateľstvom. 
Patrí medzi ne aj zbieranie exkrementov 
po novom členovi našej panelákovej ro-
diny - bez ohľadu na to, či je jar, jeseň, 
leto či zima. Napokon o tom jasne hovorí 
aj zákon. V Petržalke je navidomoči po-
trebné, aby jeho plnenie začali príslušné 
zložky seriózne kontrolovať a v prípade 
jeho porušenia neporiadnikov aj sank-
cionovali. Aj keď sa situácia na sídliskách 
za posledné roky v tomto smere zlepšila, 
stále je čo naprávať.

Alena Kopřivová

  Poznámka
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každého z nás. Spisovateľka 
píše sústredene, systematic-
ky, nič nezľahčí, nikdy si ne-
odpúšťa a nedáva rozhrešenie, 
hľadá, pýta sa, a aj keď je od-
poveďou iba ďalšia, omnoho 
naliehavejšia otázka, nevzdáva 
to. Prináša pri tom čitateľovi 
neobyčajný pôžitok.

Priznám sa, jej obrazy kre-
sali vo mne pri čítaní iskry 
a tie vo mne zapaľovali mo-
je najvlastnejšie pocity, moje 
spomienky, môj život! Pritom 
som vyrastala v úplne inom 
meste, v sociálne úplne inom 

a predovšetkým doba, kto-
rú obklopená dôveryhodnými 
ľuďmi starej Bratislavy preží-
va. Poznamenaná prostredím 
bez lži a pretvárky nechápa-
vo hľadá vzťahy medzi javmi 
hmatateľnými a abstraktnými 
(krásny príklad, keď ako ma-
ličká nechápe, či je jablko slo-
vo alebo hmota), hľadá význa-
my a hľadá obraz skutočnosti 
„za zrkadlom“. Čitateľ zažíva 
s hrdinkou prvé zrady a zadie-
rajú sa mu hlboko pod kožu, 
z tých malých každodenných 
drám sa totiž skladá charakter 

Ústredným motívom ro-
mánu je vzťah k pamäti, 

rozpamätávaniu sa, k príbe-
hom, ktoré sa stali, ale možno 
sa ani nestali, sú ilúziou, vytvo-
renou silou imaginácie autor-
ky. Hrdinka románu má (mô-
že mať) veľa autobiografi ckých 
čŕt, ale na tom nezáleží, preto-
že spisovateľka cez rozpamä-
távanie vložila do hry posta-
vu sui generis. Tvárnu bytosť, 
na ktorú vplýva mama i otec, 
starí rodičia, strýkovia a te-
ty, sesternice, učitelia jazykov, 
klavíra, matematiky, ale najmä 

prostredí. Čo obraz, to galé-
ria ohlasu v mojom vlastnom 
vnútri. Najsilnejšie je poznanie 
hrdinky, že pravda a vernosť 
sebe, hoci sú hlboko spravod-
livé a správne, v živote neraz 
veľmi bolia. Aj ju, hrdinku ro-
mánu, úspešnú gymnazist-
ku, maturantku, predsedníč-
ku triedy, vždy vyznamenanú. 
Keď sa po otázke inšpektora: 
nech sa postaví ten, kto ve-
rí - stane vyvrheľom. Darmo 
vysvetľuje, že veriť v Boha je 
vlastne ako veriť v komuniz-
mus, pretože obe učenia ma-
jú k sebe blízko. (Radšej sa ani 
nepýtajme, ako by ju hodnotili 
dnešní „inšpektori“ ... lebo by 
sme museli zistiť, že sa vlastne 
až tak veľa nezmenilo, len zna-
mienka inšpektorov sa vyme-
nili.) Úprimná odpoveď vyho-
dí jej život z dráhy. Nedostane 
odporúčanie na vysokú školu, 
nemôže študovať to, čo si vy-
snívala. Ale najmä, veľmi hl-
boko sú poznamenané rodič-
mi vštepené pravdy. A predsa 
sa ich hrdinka po celý život 
nevzdala!

Celá jej rodina patrí do radu 
slovenských vzdelancov, ktorí 
z rodného kraja odchádzali do 
sveta, aby sa tam zdokonalili 
v jazykoch, vo vedách, v ume-
niach a prinášali ich domov, 
na Slovensko, do jeho rôznych 
kútov. Autorka hádže kamien-

A urobil dobre. My, ktorí 
sme aj napriek nepriaz-

nivému počasiu prišli do veľ-
kej sály v Zrkadlovom háji, od 
prvého do posledného tónu 
koncertu neľutujeme.  Úžas-
né výkony orchestra Ružom-
berský Jazz Band v zostave 
16 skvelých hudobníkov, traja 
skvelí speváci a hviezda veče-
ra Jozef Ivaška nám dali krás-
ny valentínsky darček v po-
dobe skvelej hudby, vtipného 
sprievodného slova Jara An-

sprevádzala úžasná symbió-
za vysoko profesionálne odo-
hranej hudby a majstrovské-
ho spevu. Šarmantný spevák 
Jozef Ivaška inšpiroval pub-
likum, ktoré si spolu s ním 
spievalo. Niekoľkonásobné 
standing ovation počas kon-
certu neprekvapili organizá-
torov koncertu, keďže aj ďal-
šie duá so sólistkami Katkou 
Plachou a dve piesne v poda-
ní Katky Schoberovej boli vy-
soko hodnotným zážitkom, 
na ktorý budeme dlho spo-
mínať. 

Dozvedeli sme sa, že Ru-
žomberský Jazz Band spoluza-
kladal v septembri 2012 Jozef 
Ivaška. Rodák z Ružomberku 
práve preto, že po mnohoroč-
nom účinkovaní s orchestrami 
v zahraničí v desiatkach kra-
jín a  USA, chce s týmto or-
chestrom pôsobiť na Sloven-
sku. Koncert v Petržalke bol 
prvým koncertom tohto tele-

Aj napriek veľkej konkurencii valentínskych 
akcií, ktoré sa 14. februára večer konali 
v Bratislave, Kultúrny dom Zrkadlový háj 
v Petržalke zorganizoval vlastný 
Valentínsky koncert speváka Jozefa Ivašku.

ky do svojej pamäti a v sústre-
dených kružniciach sa zjavu-
jú akoby len mimochodom 
ľudia, zapísaní do slovenskej 
hudby, literatúry, kultúry. Ro-
dina. Krajina. Slovensko. 

V poslednom čase vyšlo 
niekoľko životopisných kníh, 
z ktorých som spoznávala in-
telektuálnu Bratislavu. Etela 
Farkašová zostáva – napriek 
všetkému – pri tých slabších, 
pri tých polosirotách, pri tých 
mrzáčikoch, pri tých obyčaj-
ných. Hoci ona sama je mi-
moriadne vzdelaná, nada-
ná a určite patrí medzi elitu, 
nikdy, ani náznakom sa nad 
nikým nevyvyšuje. Naopak, 
jej hrdinka chce vždy a za 
každú cenu poznať seba, svo-
je možné chyby či previnenia, 
ktoré azda spôsobujú násled-
ky. Dostala tento dar dlhou 
štafetou od svojich predkov 
a pozná jeho cenu. V jej ro-
máne žijú vedľa seba prastarí 
rodičia, ktorí už dávno odišli 
z toho sveta, no v jej blízkos-
ti sa doopatrujú starý otec, 
otec, mama, teta, a všetci, aj 
v zbiedenej ľudskej schrán-
ke, majú svoju dôstojnosť, ba 
krásu. Krásna je aj tá empatia 
s odchádzajúcimi. Krásna je 
aj empatia s nami, čo tu sme 
a chceme si byť nablízku.

Gabriela Rothmayerová
foto archív PN

tola, ale nadovšetko úžasného 
spevu piesní Haleluja, Fantóm 
opery, Fly to the moon, New 
York, Eloise, Lady Karneval a 
mnohých ďalších.

Jozef Ivaška navyše po-
zval na svoj koncert aj dvoch 
vzácnych hostí, ktorými bola 
speváčka z Rakúska Zuzana 
Martincen, s ktorou odspie-
val nádherné duo, a sloven-
ská legenda Dušan Grúň, kto-
rý si vyslúžil standing ovation 
za pieseň My Way.  Koncert 

sa s Majstrom Ivaškom, ktorý 
je Petržalčan a považoval si za 
česť s novým orchestrom odo-
hrať a venovať svoj prvý kon-
cert práve Petržalke, ktorá ako 
prvá ponúkla umelcom svoj 
kultúrny stánok.

Veríme, že petržalská sa-
mospráva opakovane oboha-

tí kultúrny život v Bratislave o 
koncert Ružomberského Jazz 
bandu s Jozefom Ivaškom, aby 
sme sa opäť potešili fenomé-
nu krásy hudby a živého maj-
strovského spevu, ktorý radi 
uvidíme opäť.

(upr)
foto autor

prostredí. Čo obraz, to galé-
ria ohlasu v mojom vlastnom 
vnútri. Najsilnejšie je poznanie 
hrdinky, že pravda a vernosť 
sebe, hoci sú hlboko spravod-
livé a správne, v živote neraz 
veľmi bolia. Aj ju, hrdinku ro-
mánu, úspešnú gymnazist-
ku, maturantku, predsedníč-
ku triedy, vždy vyznamenanú. 

Poďte s nami 
do kníhkupectva!

Koncert, 
ktorý treba zažiť

Čítať Etelu Farkašovú 
je vždy zážitok. 
Ponúkam dnes 
jej najnovší román 
Pláne približne 
zapamätaného. 
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Muž
s ľahkou 
paličkou

Niektorí Petr-

Poslanci miestneho zastu-
piteľstva ho schválili vlani 

v novembri. Popri odbor-
níkoch z Ústavu sociálnych 
štúdií a liečebnej pedagogiky 
Pedagogickej fakulty Univer-
zity Komenského v Bratisla-
ve sa na jeho tvorbe, najmä v 
rámci terénneho prieskumu 
sociálnych potrieb medzi 
obyvateľmi Petržalky, podie-
ľali aj zamestnanci oddelenia 
sociálnych vecí petržalského 
miestneho úradu. Oslovili 
sme teda vedúcu oddelenia 
Alenu Halčákovú.

Zo zákona by komunitný plán 
sociálnych vecí mali mať všet-
ky obce a mestá na Slovensku, 
realita je však iná. Petržalka 
však patrí k tým, ktoré idú 
príkladom. Nejde len o aký-
si teoretický materiál, ktorý 
štát nariadil a postupne za-
padne prachom? Aký je jeho 
naozajstný význam pre Petr-
žalku? 

Najlepšie by bolo, keby sme 
všetci boli šťastní a zdraví, žili 
v dostatku a spokojnosti. Naša 
spoločnosť je však ďaleko od 
tohto ideálu. Stretávame sa 
s rôznymi ľudských osudmi, 
životnými križovatkami, pri 
ktorých - ak vieme a môžeme 
pomôcť - radi ponúkneme po-
mocnú ruku. Máme na mysli 
rodiny s nezaopatrenými deť-
mi, seniorov, zdravotne po-
stihnuté osoby, ľudí závislých, 
dlhodobo nezamestnaných, 

ale aj neprispôsobivých a bez-
domovcov. 

Možno si pod názvom ko-
munitný plán sociálnych slu-
žieb v prvom momente čitateľ 
máločo predstaví. Pre mestskú 
časť je však akýmsi zrkadlom 
existujúcich služieb a potrieb 
v sociálnej oblasti, je základ-
ňou pre správne plánova-
nie a zvyšovanie ich úrovne 
s akcentom na požiadavky 
Petržalčanov. Určite komunit-
ný plán nezapadne prachom, 
pretože ide o živý materiál, 
ktorý musí pružne reagovať 
na požiadavky obyvateľov na-
šej mestskej časti. Spoločne 
s občanmi sme pomenovali ich 
potreby a porovnali s už exis-
tujúcimi službami. Overili sme 
si, že nám rastie počet senio-
rov, ale aj mladých ľudí, najmä 
detí. Je určite dôležité mať tie-
to fakty na zreteli pri hľadaní 
riešení v ďalších rokoch. Práve 
komunitné plánovanie posky-
tuje jasnú schému na určité 
obdobie a reaguje na aktuálnu 
situáciu v našej mestskej časti. 
Preto je dôležité jeho pravidel-
né vyhodnocovanie a prispô-
sobenie komunite. Na webo-
vej stránke www.petrzalka.sk 
sa občan v komunitnom pláne 
dozvie veľa zaujímavých úda-
jov. Tento materiál je aj akousi 
malou rukoväťou všetkých so-
ciálnych služieb. Záujemca sa 
v ňom dozvie charakteristiky 
jednotlivých sociálnych zaria-
dení aj s uvedením formy po-

skytovanej služby, odborného 
personálu, kapacity, adresy 
a kontaktného telefónneho 
čísla a podobne.
 
Komunitné plánovanie so-
ciálnych služieb nielen odzr-
kadľuje súčasný stav, ale na-
stoľuje aj priority na obdobie 
rokov 2013 – 2017. Uviedli 
ste, že ide o „živé“ plánova-
nie, teda je možné ho podľa 
požiadaviek, novej situácie 
a fi nančných možností kreo-

vať, dopĺňať a meniť tak, aby 
čo najvhodnejšie podporilo 
fungujúce a vytvorilo nové 
sociálne služby. Čo zásadné 
mestská časť naplánovala
v období rokov 2013 - 2017?

 Komunitný plán rozvoja 
sociálnych služieb jasne cha-
rakterizuje jednotlivé sociál-
ne služby, ktoré mestská časť 
musí, ale aj ktoré chce posky-
tovať (hoci jej zo zákona nevy-
plývajú), v akom rozsahu, na 
akej úrovni kvality, tiež s akým 

Komunitný plán 
sociálnych služieb

Petržalka začína plniť

Petržalka má spracovaný 
Komunitný plán sociálnych služieb, 
ktorý pomenúva a  analyzuje 
všetky sociálne služby 
na území mestskej časti 
a stanovuje jeho priority 
až do roku 2017.  

rozvojovým potenciálom a ná-
kladmi musí, resp. môže rátať. 

Za dôležité považujeme 
podporovať terénne sociálne 
služby - aby klient mohol zo-
trvať vo svojom prirodzenom 
domácom prostredí, rozvíjať 
ambulantné sociálne služby, 
ale aj služby s týždenným po-
bytom. Zameriavame sa na 
humanizáciu a lepšiu kvalitu 
služieb v denných centrách, vo 
výdajniach stravy a v stredisku 
sociálnych služieb. Niektoré 
denné centrá mestská časť už 
čiastočne zrekonštruovala, 
ale ešte stále je čo vylepšovať. 
Vzhľadom na demografi cké 
ukazovatele, ako aj na potreby 
obyvateľstva, je nevyhnutné 
zabezpečiť plynulý každoroč-
ný mierny nárast počtu opat-
rovateliek či opatrovateľov aj 
z radov dobrovoľníkov. 
V roku 2015 plánujeme inves-
tovať do elektrických rozvodov 
v zariadení núdzového býva-
nia na Vavilovovej ulici, ktoré 
je určené pre osoby, na kto-
rých je páchané násilie, kto-
ré sú obeťou obchodovania 
s ľuďmi; ako aj osamelým te-
hotným ženám, rodičom s deť-
mi či osobám odkázaným na 
pomoc iného človeka, ktorí 
nemajú strechu nad hlavou. 
Ide však o nákladný projekt, na 
ktorý potrebujeme minimálne 
20-tisíc eur. Ešte viac fi nancií 
v nasledujúcich piatich rokoch 

Riport

Seniori oslávili fašiangy
Masky, kostýmy a plný parket tanečníkov. Fašiangové sviatky si užívajú 
aj skôr narodení Petržalčania.



22. 2. 2013 •13PETRŽALSKÉ NOVINY S P O L O Č N O S Ť

Niektorí Petr-

Informácie o jednotlivých 
sociálnych službách v Pe-
tržalke budeme prinášať 
aj v ďalších číslach Petr-
žalských novín a v niekto-
rých nahliadneme priamo 
do ich kuchyne. Vrátime 
sa aj k prieskumu, ktorý 
mapoval návrhy sociál-
nych potrieb obyvateľov 
mestskej časti. 

Redakcia PN

Ofi ciálne je tu regis-
trovaných 88 senio-

rov. Niektorí prídu len raz 
do mesiaca, iní sa v ne-
bytových priestoroch pe-
tržalského paneláku stre-
távajú každý pracovný 
deň. „V tomto roku nám 
pribudli šiesti. Najstaršia 
dáma má úžasných 89 ro-
kov, lúšti krížovky, číta 
verneovky, vyšíva. Činnosť 
členov v centre je výborná, 
zapájajú sa do akcií, pod-
ľa ich vyjadrení je škoda 
každého dňa, keď je klub 
zatvorený,“ hovorí vedúca 
klubu Ružena Borzová.

Tunajšia stolnotenisová 
partia získala v októbro-
vom turnaji O pohár petr-
žalského starostu prven-
stvo v ženskej i mužskej 
kategórii. Zvučné meno si 
poctivo buduje spevácky 
súbor Melódia, ktorý má 
v tomto roku už 25 členov. 
Nacvičujú priamo v klube 
a výsledok ste mohli počuť 
na nejednom kultúrnom 
podujatí. Momentálne 

cibria piesne na svoj v po-
radí už druhý album, s na-
hrávaním by chceli začať 
čoskoro. Centrum sa vý-
borne prezentuje aj vlast-
noručnými dekoráciami, 
ktoré verejnosti ponúka 
počas jarných a zimných 
sviatkov. Ani ich stánok 
nechýbal na prvých pe-
tržalských vianočných 
trhoch. Nesmieme zabud-
núť ani na poznávacie vý-
lety a spoločné dovolenky. 

V roku 2012 v Petržalke 
Nadácia Orange realizo-
vala projekt Reťaz skúse-
ností – Most generácií, 
v rámci neho sa vytvárali 
tzv. trojičky z centier se-
niorov, materských a zá-
kladných škôl. Vyšehrad-
ská našla partnerov v ZŠ 
Turnianska a MŠ Lietav-
ská. Už úvodné podujatie 
Deň Zeme na Turnianskej 
dokázalo, že seniori a deti 
sa vedia spontánne zabá-
vať. Počas roka si užívali 
spoločné výlety, školáci 
učili seniorov pracovať 

s počítačom a tí im zase 
priblížili doby, keď deti 
vyrastali bez mobilov a 
internetu. Spolu s rodičmi 
škôlkarov zveľadili areál 
na Lietavskej, ponatierali 
ploty a tešili sa z podujatí, 
ktoré si recipročne pripra-
vovali. „Dohodli sme sa, 
že budeme v stretnutiach 
pokračovať aj v tomto 
roku. Určite pripravíme 
spoločné vystúpenia a 
už plánujeme aj výrobu 
veľkonočných dekorácií 
a korbáčov. Reťaz skúse-
ností bola krásna a zmys-
luplná myšlienka, ktorá 
nezapadla prachom, ale 
oživila životy seniorov, 
žiakov a škôlkarov,“ dodá-
va pani Ružena, ktorá za 
to, ako vedie klub, získala 
v minulom roku ocenenie 
Osobnosť Petržalky. Jej 
stratégia je pritom jedno-
duchá, podporuje len to, 
čo ľudí baví a čo si sami 
žiadajú.

Autor a foto
 Lucia Drevická

Spevácky súbor, stolný tenis, turistika, exkurzie, spoločenské 
hry, kreatívne dielne, kúpeľné pobyty, spolupráca so školami 
a škôlkami... Keď Európska únia rok 2012 vyhlasovala za Rok 
aktívneho starnutia mohla prísť na Vyšehradskú 35 natočiť 
inštruktážne video. Činorodý duch, ktorý vládne v tomto petr-
žalskom Centre seniorov je inšpiráciou pre celú Bratislavu. 

Spevácky súbor, stolný tenis, turistika, exkurzie, spoločenské 
hry, kreatívne dielne, kúpeľné pobyty, spolupráca so školami 
a škôlkami... Keď Európska únia rok 2012 vyhlasovala za Rok 

Dobrá partia
si vyžiadajú Zariadenia opatro-
vateľskej starostlivosti (ZOS) na 
Mlynarovičovej a Vavilovovej 
ulici, kde potrebujeme znížiť 
energetickú náročnosť, rekon-
štruovať viaceré priestory a 
skultivovať prostredie. Celkovo 
potrebujeme na modernizáciu 
tepelného vykurovania a elek-
trických rozvodov, revitalizáciu 
záhrady, úprava chodníkov, te-
rasy či bezbariérový vstup do zá-
hrady a iné rekonštrukčné práce 
približne 110-tisíc eur, pričom o 
grant chceme požiadať aj minis-
terstvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny. Ďalším zámerom mest-
skej časti je zriadiť pri ZOS den-
ný stacionár. Za veľmi dôležité 
v komunitnom pláne považuje-
me nezabúdať na odborný rast 
zamestnancov v oblasti sociál-
nych služieb, ktorý úzko súvisí 
so spokojnosťou klientov so 
službami.

Vieme, že mestská časť v tomto 
roku šetrí, kde sa dá. Dotkne 
sa to aj sociálnych služieb a 
plánovaných priorít zapraco-
vaných do komunitného plánu 
sociálnych služieb? Do čoho v 
tomto roku Petržalka zainves-
tuje?

 Je pravda, že odkedy komu-
nitný plán uzrel svetlo sveta, 
došlo k niekoľkým zmenám. 
Vzhľadom na to, že mestskí 
poslanci naďalej trvajú na tom, 
že Petržalka má svoje peniaze 

v nemalej výške každoročne 
odovzdať malým mestským 
častiam, nemôžeme si v roku 
2013 dovoliť viacero plánov. 
Týka sa to každej oblasti, teda 
aj sociálnej. Väčšie investície, 
ako sú napríklad tie do našich 
ZOS, teda odsúvame na ne-
skoršie roky. Pružne však rea-
gujeme na situáciu v Dennom 
centre na Vyšehradskej ulici. 
Pôvodne sme ho chceli re-
konštruovať až na budúci rok, 
lenže v tamojšom bytovom 
dome budú vymieňať potrubie, 
takže využijeme obdobie prác 
v dome na čiastočnú obnovu 
celého priestoru. V ostatných 
denných centrách a výdajniach 
stravy vymaľujeme a vymeníme 
podlahovú krytinu. Do ďalších 
troch denných centier sme už v 
tomto roku zakúpili žalúzie na 
nové plastové vchodové dvere, 
ktoré mestská časť zabezpečila 
ešte na sklonku minulého roku.

Do Domu kultúry Zrkad-
lový háj sa prišli zabaviť 

seniori z celej Bratislavy. Kar-
nevalové kostýmy zapĺňali 
parket nestarnúcich meló-
dii, na ktorý tentoraz lákala 
skupina Duo Prova a spevák 
Jozef Ivaška. V súťaži o najlep-

šiu skupinovú masku zvíťazili 
dámy z Vrakune, preoblečené 
za olympijské športovkyne. 
Svoj šesťčlenný „Perspektív-
ny tím” prezentovali s plným 
nasadením. „Maska vznikala 
spontánne. Teraz je veľmi in 
nebrať drogy, ale športovať, 
prečo by o tom nevedeli aj 
seniori?” odtajnila fašiango-
vú inšpiráciu Mária Várošová, 
ktorá onedlho oslávi okrúhle 
šesťdesiate narodeniny. Na 
petržalské seniorske fašiangy 
chodí s priateľkami pravidel-
ne a aj tentoraz si atmosféru 
pochvaľovala. Okrem skupi-
novej, udelila porota ocene-
nie pre individuálnu masku, 
ktorú získala presvedčivá Ara-
ňa. Cenu pre pár, si tento rok 
zaslúžene odniesli sympatic-
ké Lienky.

(ld)
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Kalamita a jej následky

Bude sa len stavať, 
Tému hausbóty na Jarovskom ramene odštartovali Petržalské noviny – po nich sa jej ujali aj 
veľké médiá. Zdalo sa, že situácia je bezvýchodisková.                         

Pred rokom sme uverejnili list či-
tateľky Jany z Petržalky. To, čo vi-

dela, a nielen ona, z hrádze pri dunaj-
ských ramenách, najmä v Jarovskom, 
podľa nej už prekračovalo nielen hra-
nice spoločnosťou tolerovaného vku-
su, ale aj zdravého rozumu.

 Gýčové domiská na vode - haus-
bóty á la Slovakia. Ešte donedávna 
tiché miesta, zaľúbené zákutia pre 
dvojice, ale aj raj vzácneho a chrá-
neného vtáctva sa zmenili na spupný 
Disneyland s nadutým osadenstvom.  
Jana si kládla  rovnakú otázku ako 
mnohí iní - prechádzajúci sa, beha-
júci,  korčuľujúci či bicyklujúci sa Pe-
tržalčania: Kto o týchto monštrách 
rozhoduje? Kto také niečo obludné   
vôbec môže dopustiť? To máme také 
deravé zákony alebo takých bezočiv-
cov, ktorí  majú toľko moci, koľko 
orgány a organizácie ochraňujúce 
verejné záujmy majú - bezmocnosti? 

V troch pokračovaniach sme v 
Petržalských novinách uverejnili 
názory hlavnej architektky mesta 
Bratislavy Ingrid Konrád („Čo ma 
veľmi negatívne prekvapilo, bolo, že 
v rámci tejto svojráznej urbanizácie 
brehov Jarovských ramien nebola 

vyčlenená časť nábrežia na zachova-
nie verejného prístupu k vode, čo by 
mohlo slúžiť v budúcnosti ako verej-
ná pláž čiže akási ochrana verejného 
záujmu.“), ale aj aktívnej miestnej 
petržalskej poslankyne - ochranár-
ky Eleny Pätoprstej („V lokalite Ja-
rovského ramena nastal rozsiahly 
nekontrolovaný rozmach výstavby 
hausbótov a nelegálnych činností 
na ne nadviazaných. Tento problém 
sa roky neriešil a obávam sa, že bol 
aj výsledkom politickej korupcie... 
Rozsah likvidácie prostredia v tomto 
priestore je kritický a je dôsledkom 
nekoordinovaného postupu povoľu-
júcich orgánov a úplnou absenciou 
kontroly podmienok v povoľovacích 
zmluvách.“). 

Nechýbali zdôvodnenia Krajského 
úradu životného prostredia (vydá-
va výnimky, povolenia motorovým 
vozidlám majiteľom hausbótov na 
vstup do prírodnej rezervácie), ako 
aj možnosti a nemožnosti Obvod-
ného úradu životného prostredia 
Bratislava (môže zasiahnuť až po 
spôsobení škôd na prírode, ale ne-
môže zasiahnuť proti nelegálnym 
stavbám). Vyjadrenie nám poslala 

Keď aj relatívne malé noviny môžu rozhýbať veľkých zodpovedných a kompetentných 

či už aj búrať?
Štátna plavebná správa (rozhodu-
je o státí plavebného zariadenia na 
vodnej ceste alebo v prístave), sta-
rosta Jaroviec, prednostka Rusoviec 
a spoločný stavebný úrad pre tieto 
obce vrátane Čunova (katastrofálna 
legislatíva, ktorá nedáva na výber: 
častejšie „hausboťákom“ treba vyho-
vieť ako im zamietnuť.) 

 Petržalské noviny odštartovali zá-
ujem aj iných médií - printových aj 
elektronických, ktoré išli ešte ďalej. 
Priniesli nelichotivé informácie. Že 
spred niekoľkých rokov sa z osaden-
stva desiatky hausbótov vlani v lete v 
Jarovskom ramene, podľa evidencie 
Štátnej plavebnej správy, nachádzalo 
už 136 hausbótov, ďalšie pribudnú 
až do počtu 226, toľko miest im totiž 

pridelila Vodohospodárska výstav-
ba, š. p. 

A potom sa to deje so všetkým, čo 
je už na Slovensku zvykom. V ano-
nymite s nastrčenými bielymi koň-
mi. So zbabelosťou, zato s echtovnou 
aroganciou, pohŕdaním štátom, jeho 
právnym poriadkom a jeho nebo-
hatými a nezlodejskými občanmi. 
Nelegálne prístupové cesty chrá-
neným územím, vyrubovanie stro-
mov, devastovanie okolitej prírody, 
zlodejstvá - kradnutie lesnej pôdy, 
jej svojvoľné zábery a ohradzova-
nie, rušenie a vyháňanie vzácneho 
vtáctva z jeho niekoľko generačných 
hniezdísk. Atď. atď. Až že už inak ani 
nebude. 

N a o z a j ? 
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Pre deti a s deťmi

Hausbóty pod ochranou 
parlamentu

Existuje také niečo ako Register plavidiel. 
Jednoduchými slovami sa dá povedať, že 
je v ňom registrované skoro každé plavidlo 
(okrem malých člnkov), ktoré vidíte na našich 
riekach a priehradách. 

Do roku 2010 bol tento register verejný. 
To znamená, že ak vás zaujímalo, kto je ma-
jiteľom gýčového hausbótu v Jarovskom ra-
mene alebo  krásnej plachetnice na Liptov-
skej Mare, cez tento register plavidiel ste to 
zistili. Nik netvrdí, že kvôli tomu by bol svet 
krajší alebo chlieb lacnejší, ale bolo to tak. 
No vôbec nechápem, aký záujem sledoval 
zákonodarca, keď tento register zmenil na 
neverejný.

Hausbótová lobby? Jachtárska lobby?
V skutočnosti neexistuje relevantný dôvod, 

prečo sa stal register neverejným. Jediným 
dôvodom môže byť len to, že niekto mal záu-
jem znemožniť verejnosti zistiť, napríklad, kto 
je majiteľom krásneho vežičkového hausbótu 
alebo koľko poslancov NR SR a komunálnych 
politikov sa rozhodlo prežiť časť svojho života 
na vode v hausbóte a zároveň však nemali zá-
ujem, aby sa to verejnosť dozvedela.

Predložil som novelu zákona, ktorý tento 
register upravuje a to tak, že sa register má 
stať opätovne verejným. Tento návrh mal byť 
prvým krokom na  riešenie situácie s haus-
bótmi. Následne by bola predložená úprava 
Stavebného zákona.

Cieľom uvedených krokov je aspoň čias-
točne riešiť situáciu napríklad aj v oblasti Ja-
rovského  ramena, kde to z diaľky vyzerá ako 
zatopené mesto. Také naše gýčové slovenské 
Benátky, dokonca aj s Bazilikou Sv. Marka.

Parlament môj návrh, novelu zákona - na 
zverejnenie registra - zamietol... Stalo sa tak 
7. februára t.r. na jeho 14. schôdzi.

Alojz Hlina, poslanec NR SR

Čierne stavby

V súčasnosti Vodohospo-
dárska výstavba, š. p., 

hľadá možnosti ako zabezpečiť 
usmernenie využívania pozem-
kov v predmetnej lokalite. Jed-
nou z podmienok tohto usmer-
nenia je odstránenie všetkých 
nelegálnych čiernych stavieb. 
Predaj a prenájom pozemkov 
v lokalite Jarovského ramena 
nie je možný z dôvodu, že ide 
o inundačné územie zdrž Hru-
šov (územie opakovane zapla-
vované).

Vodohospodárska výstavba, 
š. p., zmapovala všetky nelegál-
ne čierne stavby na pozemkoch 
v lokalite Jarovského ramena. 
Odkedy vo veci koná nové ve-
denie podniku, ďalšie čierne 
stavby nevznikli, aj vďaka pra-
videlnému monitoringu úze-
mia. Na kompetentné úrady 
bolo opakovane podaných nie-
koľko požiadaviek na odstrá-
nenie čiernych stavieb, z toho 
posledný podnet bol odoslaný 
dňa 17. 8. 2012 na Miestny úrad 
MČ Bratislava – Rusovce, ktorý 

je vo veci nelegálnych čiernych 
stavieb na danom území opráv-
nený konať. Išlo o „Podnet na 
odstránenie všetkých nepovo-
lených stavieb nachádzajúcich 
sa v chránenej oblasti - CHKO 
Dunajské Luhy v lokalite Jarov-
ského ramena.“

Počas mesiacov november 
a december 2012 Vodohospo-
dárska výstavba, š. p., všetkým 
majiteľom hausbótov poslala 
výzvu, aby si skompletizova-
li povolenia potrebné na stá-
tie hausbótov, ktoré vydáva 
Slovenský vodohospodársky 
podnik, š. p., Krajský úrad ži-
votného prostredia (odbor 
štátnej vodnej správy), Vodo-
hospodárska výstavba, š. p.,  
a „ohlásenie drobnej stavby“ 
(k elektrickým prípojkám) od 
mestskej časti BA Rusovce. 
Zároveň ich vyzvala k odstrá-
neniu čiernych stavieb na po-
zemku prislúchajúcemu k ich 
hausbótu do 30. 4. 2013. Ak 
tak majitelia neurobia v da-
nom termíne, v zmysle zákona 

Z webovej stránky Vodohospodárskej výstavby, š. p., Aktuality, 
17. január 2013 

sa Vodohospodárska výstavba 
znova obráti na príslušný úrad. 
Hneď po nadobudnutí jeho 
právoplatného rozhodnutia 
o odstránení čiernych stavieb, 
je Vodohospodárska výstavba, 
š. p., pripravená odstrániť tieto 
stavby a elektronické prípojky 
aj na vlastné náklady, pričom 
si bude uplatňovať náhradu 
týchto nákladov od majiteľov 
hausbótov.

Elektrické prípojky v pred-
metnej lokalite realizuje Zápa-
doslovenská energetika, a. s.,
ktorú Vodohospodárska vý-
stavba, š. p., dňa 11. 10. 2012 
požiadala o poskytnutie infor-
mácií o existujúcich elektric-
kých prípojkách v katastrálnom 
území  Rusovce a katastrálnom 
území Jarovce. Následne prišla 
odpoveď, že energetické za-
riadenia sú vybudované podľa 
platných noriem.

Takže bude aj inak? 
V to dúfajme, aj keď... 

Redakcia PN
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Spýtali sme sa

Mária K. (37): Chodí sem staršia dcéra, po-
známe riaditeľa i učiteľku. Viem, že to bola 
škola roka 2008 a že učia od prvého roku 
angličtinu a informatiku. Podstatné je, aby 
deti boli spokojné s učiteľkou a rodičia tiež.
Andrea Ch. (35): Pre nás sú určite dôležité 
jazyky, či sa ich učia od prvého ročníka. Po-
rovnala som si bratislavské školy na inter-
nete, pozrela som si výsledky monitorov, 
krúžky, webové stránky škôl a podľa toho 
som sa rozhodla. Dá sa povedať, že zavážilo 

„Na základe prognóz 
a počtu prihláse-

ných žiakov v budúcom škol-
skom roku Petržalka plánuje 
otvoriť 31 prváckych tried, čo 
je o tri triedy viac ako vlani,“ 
uviedla hovorkyňa miestne-
ho úradu Mária Grebeňová-
Laczová. V laviciach budú 

mať početnejšie zastúpenie 
chlapci, je ich o 42 viac ako 
dievčat. Etickú výchovu bude 
navštevovať 55 % detí, na rím-
skokatolícke a evanjelické ná-
boženstvo sa prihlásilo nece-
lých 39 %.

Najväčší záujem o štúdium 
zaznamenali na ZŠ Pankú-

Sídliskové deti 
v sedle

chova, v závere prvého febru-
árového týždňa sa tam prišlo 
zapísať až 115 detí. Rušno 
bolo aj na Tupolevovej, zaevi-
dovali 95 detí a na Budatínskej 
sa pripravujú na 91 budúcich 
prváčikov. Presné čísla však 
budú známe až v septembri, 
keďže niektorí rodičia prihla-
sujú deti na viac škôl súčasne. 

Možnosť zapísať dieťa 
mimo rajónu je využívaná 
čoraz častejšie. Potvrdzuje 
to aj skúsenosť zástupkyne 
riaditeľa ZŠ Lachova Mgr. 
Jany Jancajovej: „Rodičia pri-
chádzajú na deň otvorených 
dverí, píšu nám maily, telefo-
nujú, pýtajú sa na krúžkovú 
činnosť, či učíme angličtinu 
od prvého ročníka, alebo ako 
prebieha výučba informatiky.  
Samozrejme, stále sú aj takí, 
ktorí školu vyberajú pod-
ľa bydliska, no veľa rodičov 
k nám zapíše dieťa, pretože sa 
im u nás zapáčilo.“

autor a foto 
Lucia Drevická 

Rodičia čoraz častejšie vyberajú základnú 
školu podľa kvality, výsledkov v monito-
ringoch či záujmových aktivít. Do jede-
nástich petržalských škôl sa v tomto roku 
zapísalo 718 detí.

INZERCIA Emócie? Na čo sú?
V dávnej minulosti sa pračlo-
vek riadil najmä emóciami. 
V súčasnej dobe naše správa-
nie podriaďujeme viac racio-
nálnemu uvažovania a emócie 
idú bokom. Zo všetkých strán 

počujeme, neplač, nehnevaj sa, príliš sa neteš, aby 
si nebol sklamaný, nesmúť príde niečo lepšie. Vylú-
čiť prežívanie emócií z nášho života je však extrémne 
a nezdravé riešenie. Tak ako emócie mali pre človeka 
vždy význam (rýchla reakcia bez rozmýšľania či uva-
žovania - strach či hnev - reakcia útek či útok) tak sú 
potrebné aj pre nás v tejto dobe. Emócie sú vstup-
ným signálom tela a mozgu, že sa niečo deje, dobré 
alebo zlé. 

Často sa v poradni stretávame 
s rodičmi alebo deťmi, čo si 

zakazujú prežívať emócie, nevší-
majú si ich, neprikladajú im dô-
ležitosť. Niekde vnútri sa im zbie-

aj prostredie, blízko býva rodina, keby som 
nemohla ísť po dieťa, môžu pomôcť.
Andrea B. (36): Mala som referencie od zná-
mych, chodí sem dieťa susedky a sú veľmi 
spokojní. Chcela by som, aby mal syn správ-
nu učiteľku, ktorá to s deťmi zvládne. Aby 
mal pred ňou rešpekt a aby sa naučil to, čo 
má. Zisťovala som si mimoškolské aktivity, 
synček je tvorivo umelecky nadaný, takže 
trochu zavážilo aj to, že som ich videla v po-
nuke školy. Rozhodla aj jej blízkosť. 

Počas zápisu na ZŠ Lachova sme sa rodičov pýtali, čo bolo pri ich výbere školy dôležité.

árového týždňa sa tam prišlo 
zapísať až 115 detí. Rušno 
bolo aj na Tupolevovej, zaevi-
dovali 95 detí a na Budatínskej 
sa pripravujú na 91 budúcich 
prváčikov. Presné čísla však 
budú známe až v septembri, 
keďže niektorí rodičia prihla-

Školy privítali budúcich prvákov

  Psychológia bližšie k vám

rajú a potom ich zaplavia a veľmi 
uškodia. Tak ako rozum aj emócie 
sú súčasťou nás a majú svoju úlo-
hu. Situácia - dieťa s niečím zúrivo 
nesúhlasí, hádže veci okolo seba, 

zjavne prežíva emóciu hnevu. Čo 
sa týka emócií, v tomto momente 
dieťa potrebuje, aby bolo v tejto 
emócii pochopené, prijaté (Vi-
dím, že sa hneváš; Je mi to ľúto, 
vidím, že je to pre teba ťažké/
nepríjemné; Čo by si teraz potre-
boval?  Reakcie na hnev dieťaťa 
môžu byť rôzne, závisia od situá-
cie). Treba si uvedomiť, že samot-
ný dospelý má veľakrát čo robiť, 
aby zvládol svoju emóciu hnevu. 
Dieťa sa zvládať svoje emócie len 
učí. Často si ani nemusí byť ve-
domé toho, že práve je ovládané 
hnevom či zúrivosťou. Treba si dať 
pozor, aby ste mu vo chvíli jeho 
emočného záchvatu nezačali do-
hovárať, či vysvetľovať, čo má či 
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Š K O L S T V OPETRŽALSKÉ NOVINY

O tom ako to prebieha, po-
rozprávala PaedDr Má-

ria Koščová: „Rodiča a dieťa  
v úvode stretnutia privítame  
a upokojíme prípadné obavy. 
Rodičov požiadame o vyplne-
nie krátkeho anamnestického 
dotazníku. Deti pracujú v ma-
lej, zhruba desaťčlennej skupi-
ne. Požiadame ich, aby nám na 
pamiatku nakreslili obrázok, 
podľa vlastného uváženia. Po-
pritom sa s nimi rozprávame, 
aby sme počuli reč, všímame si, 
ktorou rukou kreslia, ako držia 
ceruzku a podobne. Následne 
dostanú testový zošit, s ktorým 
pracujú podľa inštrukcie od-
borného pracovníka. So sku-
pinou väčšinou pracujú dva-
ja, aby mohli deťom pomôcť  
a sledovať ich prácu. Test za-
chytáva  pripravenosť na pí-
sanie, čítanie, matematiku, 
schopnosť zapamätať si, schop-
nosť koncentrácie pozornosti  
a schopnosť chápať obrazy a 
deje. Keď skončia, všetkých po-
chválime. Výsledky  individuál-
ne prekonzultujeme s rodičmi. 
Tí vidia prácu detí, dostanú 

informáciu, ako sa im darilo,  
čo treba ďalej cvičiť, potvrde-
nie, že tu boli, o odklade či od-
porúčaní zaškolenia v nultom 
alebo v prípravnom ročníku.“

Rozhodne riaditeľ
Definitívne slovo pri odklade 
má riaditeľ základnej školy. 
Ak koná na návrh zákonného 
zástupcu, do úvahy musí vziať 
vek, školskú zrelosť a fakt, že 
dieťa pochádza zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. 
Súčasťou žiadosti sú odporú-
čania všeobecného lekára pre 
deti a dorast a príslušného 
zariadenia výchovného po-

radenstva a prevencie. Zne-
výhodnené prostredie musí 
rodič taktiež dokladovať. Kri-
térium odpadá, ak koná riadi-
teľ na podnet materskej školy 

(s informovaným súhlasom 
rodiča). Tým je zabezpeče-
ná možnosť odkladu pre deti  
z bežného prostredia a záro-

veň sa vylučuje, že by rodič 
nesprávne posúdil zrelosť po-
tomka a nástup do školy posu-
nul bez objektívnych príčin. 

Petržalská samospráva má 

zatiaľ informácie o osem-
desiatich až deväťdesiatich 
odkladoch povinnej školskej 
dochádzky, čo je približne na 
úrovni predošlých rokov.

Vyšetrenie školskej zrelosti 
robia v CPPPaP od 19. mar-
ca do konca augusta. Mária 
Koščová však upozorňuje, 
že je potrebné prihlásiť sa čo 
najskôr, pretože materské a zá-
kladné školy potrebujú vedieť 
orientačné počty detí, ktoré 
k nim v septembri nastúpia. 
Objednať sa je možné na tel. 
čísle 02 62 31 22 49. 

(ld)

Ak existujú pochybnosti, či je dieťa zre-
lé natiahnuť si na plecia školskú aktovku, 
zvyčajne sa odporučí návšteva Centra pe-
dagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie (CPPPaP, pozn. red.). V Petržalke 
ho nájdeme na Hrobákovej ulici 3. 

nemá robiť - dieťa nie je schopné 
v tej chvíli vás vnímať, rozumom/ 
rozmýšľať. Je dobré počkať kým 
silná emócia odznie a pomôcť 
ju dieťaťu zvládnuť (najlepšie už 
hore spomenutým spôsobom). 
Ak zakážeme prejavy hnevu (ne-
rob to, prestaň, ak budeš ďalej 
rozhadzovať veci, nepôjdeme 
von), prežívaná emócia ostane 
vnútri dieťaťa a inými, často ne-
vhodnými spôsobmi sa prejaví na 
inom mieste (dieťa sa uzavrie, je 

podráždené, agresívne, je často 
choré). 

Prežívanej emócii sa často ne- 
venuje dostatočná pozornosť  
a naše dennodenné fungova-
nie sa postupne nastavuje len 
na rozumové prežívanie a sig-
nály predstavujúce to, že pre-
žívame nejakú emóciu (úsmev, 
plač, krik, stuhnuté svalstvo, 
zvýšená podráždenosť, zrýchle-
ný tep) si nevšímame. Naše telo 
to však všetko vníma a postup-

ne potlačené emócie napĺňajú 
pomyselnú krehkú nádobu v na-
šom tele. Ak sa nádoba naplní po 
okraj, pretečie, praskne. 

Ako takúto nádobu preven-
tívne vylievať? Venujme pozor-
nosť prejavom emócii, viac si ich 
všímajme. Doprajme si plakať, 
keď nám niekto ublížil, smiať sa, 
keď sa nám niečo podarilo, byť 
nahnevaný, smutný ak sme nie-
čo, niekoho stratili. Zastavme sa  
a vnímajme súvislosť, prečo sa 

mi trasú kolená, keď vchádzam 
do práce alebo do školy. Prečo 
kričím doma, hneď ako prídem  
z práce. Prečo sa usmievam vždy, 
keď vidím toho chalana zo su-
sedného vchodu. 

Zachovajme si rovnováhu  
a toľko času, koľko venujeme  
v dnešnej dobe rozmýšľaniu, ve-
nujeme aj vnímaniu a prežívaniu 
emócií.

Mgr. Lenka Zeleníková,
CPPPaP V

Vybavenie odkladu 
neodkladajte

Pasovanie 
za čitateľov 
Deti z 1. oddelenia ZŠ Tur-
nianska 10 netrpezlivo oča-
kávali deň, keď budú paso-
vaní za čitateľov mestskej 
knižnice na Lietavskej ul. v 
Petržalke. A dočkali sa. Očka-
mi plnými zvedavých iskier 
sledovali príhovor tety Lucie, 
ktorá deťom vysvetlila, čo ich 
čaká a po pasovaní „mečom“, 
keď sa o�ciálne stali držiteľmi 
čitateľských preukazov, po-
mohla vybrať deťom knižky 
za pomoci pani vychováva-
teľky Bártovej a pani učiteľky 
Šamovej. A tak sa deti hrdo 
vracali do ŠKD s prvou poži-
čanou knižkou. Ďakujeme za 
pekný zážitok kolektívu MK 
Lietavská.                       (mb)

Ako je byť iným
Masky piráta, Spidermana, 
dalmatína, lienky, princeznej 
či myšky nechýbali na kar-
nevale, kde sa zabávali deti 
so špeciálnymi výchovnými 
potrebami v novej ŠMŠ na 
Žehrianskej ulici v Petržalke. 
Sú tam dve triedy, ktoré nav- 
števujú deti s mentálnym 
postihnutím, autizmom a 
deti vyžadujúce špeciálny 
individuálny prístup. Pre deti 
je prispôsobené prostredie 
a aktivity v škôlke, ktoré reš-
pektujú ich potreby. Aj tieto 
trocha „iné“ deti si užívali 
pocit, ako je to byť na chvíľu 
niekým iným. Možno nám to 
nevedia povedať slovami, ale 
spievajú, tancujú a hlavne sa 
smejú a prežívajú radosť ako 
všetky ostatné deti.

(čih)

Vyšetrenie školskej zrelosti robia  
v Centra pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie  
od 19. marca do konca augusta.
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1.03. | 19:00 | 3 €                                          

MUSIC CLUB                                                                                            
ROCKEFELLAS (rock´n´roll)
LOUDER (folk´n ´roll´n´punkabilly)

3.03. | 15:00 | 2,50 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ                                                                                                         
do tanca hrá skupina PARTY TIME

8.03. | 19:00 | 3 €                                     

MUSIC CLUB                                                                                            
VALENTOVE ZVUKY (folk blues rock)
THE ROCKETS (rock´n´roll)

10.03. | 15:00 | 2,50 €   
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ                                                                                                 
do tanca hrá skupina  EVA BAND

15.03. | 17:00 | 5 € / 3 dni 14 €
FESTIVAL CESTOU NECESTOU
nový cestovateľský festival
30 prezentácií počas 3 dní po všetkých 
kontinentoch sveta

16.03. | 13:00 | 8 €
FESTIVAL CESTOU NECESTOU

17.03. | 13:00 | 8 €    
FESTIVAL CESTOU NECESTOU 

22.03. | 19:00 | 3 €                          
MUSIC CLUB                                                                                         
KORNELIUS W (alternative melan-grain)
LINE GATE ( minimalistic melancholic rock)

23.03. | 16:30 | 12 / 14 €*              
LIVIN´ BLUES 2013                                                                        
XXI. ročník medzinárodného festivalu bluesovej 
a rhythm´n´bluesovej hudby 
JAYP TÍM BAND & K.K. SOLETKY
CSUKAMÁJOLAJ 
ROLLING STONES BLUES CIRKUS 50
FRANK MOREY & HIS BAND �USA�
MISSISSIPPI BIG BEAT �HU�

                                                                           

24.03. | 15:00 | 2,50 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ                                                                                                 
do tanca hrá skupina ROLAND LIVE

DETSKÁ SCÉNA 

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM
4.,5.,6.03. | 8:00 – 15:00 | 1 €/1 h 
stolný tenis pre deti a mládež

4.,5.,6.,7.03. | 13:00 –16:00 | 1 €
hranie spoločenských stolových hier 
pre deti a mládež 

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

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

štvrtky o 14:00 – 17:30 | 1 €
PRE DETI A DOSPELÝCH 
voľné hranie spoločenských stolových hier

2.03. | 19:00 | 10 €
SWING DANCE PARTY
tanečná zábava v štýle swing

9.03. | 19:00 | 8 €                                        
SPIŠ
vystúpenie FS VAGONÁR z Popradu

10.03. | 10:00 | 2 €
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ 
DOPOLUDNIE 
ŽABÍ PRINC   
detské bábkové predstavenie 
v podaní Divadla Animare Silva

12.03. | 15:00 | 2,50  €
NESTARNÚCE MELÓDIE
tanečno-zábavné podujatie s hudobnou 
skupinou SATURN

15.03. | 19:00 | 6 €
FOLCOLOR
cyklus vystúpení FS GYMNIK a súborov z krajín V4
účinkujú: FS GYMNIK z Bratislavy a FS CIFRA 
z Uherského Hradišťa (ČR)

17.03. | 17:00 | 5 € 
SHOW DANCE
vystúpenie tanečného štúdia SAHRA

23.03. | 19:00 | 7 €
FOLCOLOR
cyklus vystúpení FS GYMNIK a súborov z krajín V4
účinkujú: FS GYMNIK z Bratislavy, FS SKALNI 
z Krakowa (PL) a FORGATOS z Budapešti (HU)

24.03. | 10:00 | 2 €
NEDEĽNÉ FILMOVÉ ROZPRÁVKOVÉ 
DOPOLUDNIE
STOLČEK PRESTRI SA!
fi lm SR, réžia: Lucia Šebová

KLUBOVÁ ČINNOSŤ

4.03. - 6.03. | 10:00 – 12:00 | 1€
DVERE DOKORÁN KU HRÁM
prázdninové zábavné dopoludnie

13.03. | 18:00 | 1 €
SYMBOLY A NÁSTROJE FENG- SHUI
prednáška o symbolike obrazov a sôch v interiéri

14.03. | 09:00 | vstup voľný
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
obvodná súťaž v prednese poézie a prózy 
v IV. a V. kategórii

14.03. | 14:00 | vstup voľný
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
obvodná súťaž v prednese poézie a prózy 
v VI. kategórii

14.03. | 16:00 | 1 €
SKÚS TO S NAMI - PATCHWORK
tvorivá dielňa   

                                                                                                                              
17.03. | 14:00-18:00 | 2 €
NEDEĽA V KLUBE 
voľné hranie stolových hier pre celú rodinu

21.03. | 10:00 | 1 €
DEŇ JARNÉHO SLNOVRATU
kreatívne podujatie pre deti MŠ

15.03. | 17:00 | 5 € / 3 dni 14 €
FESTIVAL CESTOU NECESTOU
nový cestovateľský festival
30 prezentácií počas 3 dní po všetkých 
kontinentoch sveta

16.03. | 13:00 | 8 €
FESTIVAL CESTOU NECESTOU

17.03. | 13:00 | 8 €    
FESTIVAL CESTOU NECESTOU 

15.03. | 19:00 | 6 €
FOLCOLOR
cyklus vystúpení FS GYMNIK a súborov z krajín V4
účinkujú: FS GYMNIK z Bratislavy a FS CIFRA
z Uherského Hradišťa (ČR)

DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

KLUB 
ZA ZRKADLOM

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM 

DOM KULTÚRY
LÚKY

Zmena programu vyhradená!

Partneri

Kultúrne zariadenia Petrzalky

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

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

VSTUPENKY

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

Vstupenky si zakúpite v pokladniach KZP 
alebo na ticketportal.sk
                                 

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

POKLADNE

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

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

                                                                                                                              

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

Zriaďovateľom Kultúrnych zariadení Petržalky je
                            Mestská časť 
                            Bratislava-Petržalka

 

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

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

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

VEDELI STE, ŽE....?

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

Pokladnice DK ZH a DK LÚKY slúžia aj ako 
predajné miesta na podujatia 
siete Ticketportal.
všetky informácie nájdete na:
www.kzp.sk
facebook.com/Kulturne-zariadenia-Petrzalky

CC 
CENTRUM

www.kzp.sk

13.03. | 19:00 | 8 €                        

LENKA DUSILOVÁ / 
TROJKA ZUZANY HOMOLOVEJ
koncert 
hviezda českej hudobnej scény Lenka Dusilová 
a bratislavská world music formácia 
Trojka ZH - Zuzana Homolová, Samo Smetana, 
Miloš Železňák.
Koncert bude spojený s uvedením nového 
CD Trojky ZH s názvom Ňet vekšeho rozkošu

3.03. | 20:03 | 2/3 € **
BAJKONUR
r. V. Helmer, Nemecko / Rusko / Kazachstan, 
2011, 94 min. 

4.03. | 20:03 | 2/3 € **
KRÍŽ CTI
r. P. Naess, Švédsko / Nórsko, 2012, 101 min.

6.03. | 20:03 | 2/3 € **
MARIE KROYER
r. B. August, Dánsko / Švédsko, 2012, 100 min.

Večery s: Nové slovenské kino

10.03. | 20:03 | 2/3 € **
ĎAKUJEM, DOBRE
r. M. Prikler, SR, 2013, 134 min.

11.03. | 20:03 | 2/3 € **
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ
r. O. Špátová, ČR / SR, 2012, 80 min.

14.03. | 20:03 | 2/3 € **
NOVÝ ŽIVOT
r. A. Oľha, SR / ČR, 2012, 77 min.

16.03.- 21.03
FEBIOFEST 2013
20. medzinárodný festival fi lmu, televízie a videa

24.03. | 20:03 | 2/3 € **
POSLEDNÁ ZIMA
r. J. Shank, Francúzsko / Belgicko, 2011, 98 min. 

25.03. | 20:03 | 2/3 € **
MUSÍME SI POHOVORIŤ O KEVINOVI
r. L. Ramsay, V.B. / USA, 2011, 112 min. 

27.03. | 20:03 | 2/3 € **
RENOIR
r. G. Bourdos, Francúzsko, 2012, 111 min. 

31.03. | 20:03 | 2/3 € **
HON
r. T. Vinterberg, Dánsko, 2012, 111 min. 

17.03. | 18:00 | 2/3 € *
MOMENTUM MUSICUM 
cyklus komorných koncertov
účinkujú študenti fl autovej triedy Ivice Gábrišovej
z Cirkevného konzervatória v Bratislave

VÝSTAVY

1. - 4.03. | výstavná sieň | vstup voľný 
DAVID HELÁN: RÝCHLOKURZ 
POMALÉHO PÍSANIA
Nemáte čas? Helán ho má za vás!
výstavné priestory sú otvorené: 
po – št  10:00 – 18:00, pia  10:00 – 16:00 

                                   

KLUBY

27.03. | 17:00 | vstup voľný
DANUBIUS BONSAI KLUB
pravidelné stretnutie členov 
   

PROGRAMY PRE DETI

4. - 8.03. | 10:00 – 12:00 | 2 €
JARNÁ PRÁZDNINOVÁ DIELŇA
keramika, linoryt, šperk, práca s textilom 
a papierom 
výtvarno-tvorivé aktivity pre deti od 5 rokov

             

11.,18.,25.03. | 10:00 | 1,50 €
CVIČENIE MATIEK S DEŤMI  
pohybová výchova pre deti do 3 rokov

12.,19.,26.03. | 16:30 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
tvorivé dielne pre deti od 3 rokov

                  

13.,20.,27.03. | 09:00, 10:30 | 1 € (osoba)
ČARBANIČKY     
kreslenie pre mamičky s deťmi

    

14.,21.,28.03. | 15:30 | 2,50 €
KERAMKO
keramické dielničky pre deti od 5 do 7 rokov

15.,22.03. | 10:00 | 1 € (osoba)
MAMIČKÁREŇ
detská herňa spojená s tvorivými aktivitami 
pre mamičky 
téma: KRASLICE - tradičné a experimentálne 
techniky ich zdobenia

NEDEĽNÉ PODUJATIA 
PRE CELÚ RODINU

10.03. | 14:00-18:00 | 2 €
voľné hranie stolových hier pre celú rodinu

24.03. | 14:00-18:00 | 2 €
voľné hranie stolových hier pre celú rodinu

PRIPRAVUJEME

26.04. | 19:00 | 10 €
27.04. | 19:00 | 10 €
HÁJENKA 25 A JARABINKA 20  
slávnostný program k jubilejným výročiam 
detského folklórneho  súboru a ľudovej hudby

23.03. | 19:00 | 7 €
FOLCOLOR
cyklus vystúpení FS GYMNIK a súborov z krajín V4
účinkujú: FS GYMNIK z Bratislavy, FS SKALNI
z Krakowa (PL) a FORGATOS z Budapešti (HU)

16.03.- 21.03
FEBIOFEST 2013
20. medzinárodný festival fi lmu, televízie a videa

17.03. | 18:00 | 2/3 € *
MOMENTUM MUSICUM 
cyklus komorných koncertov
účinkujú študenti fl autovej triedy Ivice Gábrišovej
z Cirkevného konzervatória v Bratislave

23.03. | 16:30 | 12 / 14 €*              
LIVIN´ BLUES 2013                                                                        
XXI. ročník medzinárodného festivalu bluesovej 
a rhythm´n´bluesovej hudby 
JAYP TÍM BAND & K.K. SOLETKY
CSUKAMÁJOLAJ 
ROLLING STONES BLUES CIRKUS 50
FRANK MOREY & HIS BAND �USA�
MISSISSIPPI BIG BEAT �HU�
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na všetky spôsobyna všetky spôsoby
Blues

Hudobno-tanečná karnevalová
promenáda 

Známa ľudová pieseň Fašiangy, Turíce charakterizuje zimné 
predveľkonočné obdobie spestrené zábavami a radovánkami. 
V nápaditom programe školského podujatia Karnevalu pre 
žiakov ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej ul. 15 v Bratislave, 
mestskej časti Petržalke, tesne pred Popolcovou stredou  11. 
februára  2013 dostali možnosť prezentovať tvorivé schopnosti 
a nápady v de� lé karnevalových masiek žiaci všetkých odbo-
rov školy. Prepojenie hudobného, literárno-dramatického, au-
diovizuálneho, tanečného a výtvarného odboru poukázalo na 
význam spolupráce a dosiahnutia výsledného súladu kreativity 
a nápaditých momentov. Porota na čele s Mgr. art. Martinom 
Ťažkým  hodnotila celkový dojem prehliadky . V závere podu-
jatia ocenila najnápaditejšie karnevalové masky. Odmenení 
drobnosťami boli všetci účastníci. Priebeh sledovali  rodičia so 
svojimi najmenšími ratolesťami.

(bd)
foto Mgr. art. Helena Balážová                                     

Tento ročník bude za-
ujímavý tým, že sa 

podarilo poskladať pestrú 
mozaiku rôznych prístu-
pov k bluesu - od klasiky, 
cez vplyvy rocku, rock ´n´ 
rollu, folku až po nový zvuk 
elektro-blues.

Z domácich formácií sa 
predstaví skupina sklada-
teľa a hudobníka Paľa Soj-
ku Jayp Tím Band & K. K. 
Soletky so svojím folk blue-
som a najmä výbornými 
slovenskými textami. Na 
festivale sa po prvý raz 
predstaví nádejná skupina 
CsukaMájOLaj z Veľkého 
Kýra. Táto mladá sloven-
ská skupina – objav roka 
Slovenskej bluesovej spo-
ločnosti za rok 2011 – sa 
predstaví s výborne poja-
tým blues rockom a nielen 
prevzatými skladbami. Sil-
nú Trnavskú scénu zastúpi 
známy akustický Second 
Band bratov Parízkovcov 
s kontrabasistom Jarom 
Rakayom a vynikajúcim 
hráčom na ústnu harmoni-
ku Petrom Stojkom. 

Ďalší výborní muzikanti 
sa predstavia v zoskupení, 
ktoré vzniklo minulý rok 
pri príležitosti 50. výročia 
od prvého koncertu Rolling 
Stones. Snaží sa upozorniť 
na „valiace sa kamene“ ako 
na skupinu so silnými blue-

sovými koreňmi. Vo for-
mácii Rollling Stones Blu-
es Cirkus 50 sa predstavia: 
Erich Boboš Procházka, 
Milan Konfráter, Jana Ru-
žičková, Dodo Šuhajda, Ju-
raj Turtev, Ján Litecký-Šve-
da a ďalší piati hudobníci, 
o ktorých prezradíme len 
toľko, že čo meno, to blue-
sová osobnosť.

Pravlasť bluesu predstaví 
americký skladateľ a spe-
vák Frank Morey so svojím 
Bandom. Hlas pripomína-
júci Toma Waitsa, štýlovo 
rock, blues, folk i anti-folk, 
jednoducho niečo, čo ešte 
na festivale nezaznelo. Do 
Bratislavy príde s bubení-
kom Scottom Pittmanom 
a kontrabasistom Mattom 
Murphym. Podobne pre-
kvapujúco bude znieť aj 
novší projekt známych ma-
ďarských bluesmanov: har-
monikára Andora Oláha 
a gitaristu a speváka Csaba 
„Boogie“ Gála Mississippi 
Big Beat, ktorí s pomocou 
mladších muzikantov spo-
jili štýl bluesu dvadsiatych 
a tridsiatych rokov minulé-
ho storočia s elektronikou 
a vytvorili tak nový zvuk 
bluesu začiatku milénia.

Súčasťou festivalu je aj 
výstava obrazov – kompo-
zícií Pavla „Jayp“ Sojku – 
Blúznenie.

(mp)
Foto archív

 
 Improvizácie 

v Music Clube
(alebo čo majú spoločné 
Maok, Granko 
a Geišberg)

Ako každý piatok sa v 
Dome kultúry Lúky opäť 
stretnú mladí ľudia, aby si 
vypočuli nielen novinky na 
amatérskom hudobnom 
trhu, ale aj aby sa stretli 
s hudobníkmi, o ktorých 
sa už dá tvrdiť, že si získali 
pozornosť širšej verejnosti. 

A presne takéto zoskupenie príde 
22. februára predviesť svoje impro-
vizácie v príjemnej klubovej atmo-
sfére. 
Prvým z nich je Martin Tesák a. k. a. 
Maok - hudobník, multiinštrumen-
talista, skladateľ � lmovej a divadel-
nej hudby, ktorý otvára ľudom srdcia 
cez uši vďaka jeho úžasnej hudbe. 
Nahral vyše 13 albumov, skladal 
hudbu do � lmov Juraja Jakubiska 
(Bathory), prírodovedca Tomáša Hu-
líka, cestovateľa Pavla Barabáša (Pre-
meny Tatier, Tatry zamrznuté v čase, 
Bhután, Ticho nad oblakmi). Robí 
hudbu k divadelným a tanečným in-
scenáciám, koncertuje v Česku a na 
Slovensku, no najradšej hrá pre ľudí, 
ktorí jeho hudbu vnímajú ako bránu 
do sveta pokoja.  
Tony Granko – Martin Turčan - tvo-
rí hudbu cez počítač, synťák, gitaru a 
vokály a je vidieť, že ho to baví. Po 
štúdiu herectva pochopil, že hudba 
je preňho všetkým. Len zriedka 
koncertujúci a tajomný predstaviteľ 
domáceho downtempa robí hudbu 
hlavne preto, aby sa ľudia cítili lepšie. 
„Neobmedzujem sa textom, emócia 
skladby je podľa mňa obsiahnutá v 
hudbe a hudba je zvuk. To je rovnica, 
ktorú si by mal každý muzikant ctiť.“ 
Martin Geišberg - dramaturg, hu-
dobník, textár a spevák - vyštudoval 
divadelnú dramaturgiu na VŠMU 
v Bratislave. Je predstaviteľom mlad-
šej pesničkárskej generácie, ktorá 
už kombinuje tradičné akustické 
nástroje s elektronickými „krabič-
kami“. Pesničky sú plné všetkého, 
čo ulahodí srdcu aj duši. Hudba je 
charakteristická jedinečnou tóno-
vou poetikou, poetikou, ktorá vás 
rozosmeje, rozplače, či roztancuje 
a zanechá vo vás krásny a nezabud-
nuteľný zážitok.

(mp)

Dvadsiaty prvý ročník 
festivalu blues 

and rhythm´n´ blues 
sa uskutoční 

23. marca 
v Dome kultúry Lúky 

na Vígľašskej ulici. 
Na festivale vystúpia štyri domáce kapely 

a dve veľmikvalitné zahraničné skupiny.
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  Jednou vetou 
Jana (gmail.com):  Pokiaľ ide o rodičovské povinnosti, tieto sa na 
čas po rozvode nerozdeľujú  rovným dielom, zákonná vyživovacia 
povinnosť oboch rodičov ešte neznamená mechanickú rovnosť. 
Vychádza sa z individuálnych schopností, možností a majetkových 
pomerov každého rodiča. Súd zisťuje pravidelné aj nepravidelné 
príjmy povinného, jeho celkovú majetkovú situáciu ako napríklad 
vlastníctvo nehnuteľností a hnuteľných vecí, peňažných vkladov 
a podobne. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových po-
merov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinné-
ho rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Reči vášho manžela 
sú planou hrozbou, ktorá pred súdom neobstojí.  

Vlastník veci sa musí zdržať 
všetkého, čím by nad mieru 
primeranú pomerom obťažoval 
iného, alebo čím by vážne ohro-
zoval výkon jeho práv. Tento 
kategorický imperatív je často 
bez rešpektu porušovaný,  čo sa 
viditeľne prejavuje najmä v ko-
munite panelákového typu bez 
ohľadu na to, či budeme hovo-
riť priamo o zákone alebo „iba“ 
o susedskej spolupatričnosti.   

Ak vlastník bytu alebo ne-
bytového priestoru svojím 
konaním zasahuje do výkonu 
vlastníckeho práva ostatných 
vlastníkov bytov alebo neby-
tových priestorov v bytovom 

dome takým spôsobom, že 
obmedzuje alebo znemožňuje 
výkon vlastníckeho práva tým, 
že sústavne narušuje pokojné 
bývanie ostatných vlastníkov, 
alebo porušuje dobré mravy 
v dome, môže súd na návrh 
spoločenstva alebo niektorého 
vlastníka bytu v dome nariadiť 
predaj bytu. Toľko z ustanovenia 
§ 11 ods. 5 zákona o vlastníctve 
bytov a nebytových priesto-
rov. Prirodzene ide o limitné 
riešenie, ktoré je zvyčajne na 
veľmi dlhé lakte. Oveľa lepšie 
a rozumnejšie je susedsky sa 
pozhovárať a slušne sa dohod-
núť. Ak to nepomôže, hlasnou 

Nežiaduce klasické skladby      
  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

hudbou obťažovaný sused má 
možnosť v prípade potreby po-
žiadať o zákrok mestskú políciu, 
pretože vlastník nesmie nad 
mieru primeranú pomerom 
obťažovať susedov ani hlučnou 
hudobnou produkciou, či už 
ide o Bacha alebo o metalovú 
kapelu, alebo či sa nepatričný 
koncert odohráva počas hlbo-
kej noci či cez deň. Všeobecnú 
ochranu pred zásahmi hlukom 
do pokojného života upravu-
je  Občiansky zákonník v § 127 
ods. 1. Pri opakujúcom sa ne-
vítanom hudobnom programe 
máte možnosť požiadať osob-
ne alebo písomnou formou o 

nápravu príslušný miestny úrad. 
Ten má v zmysle zákona o obec-
nom zriadení (zákon č. 369/1990 

Kedysi sa vravievalo, že dobrý 
Slovák ukradne všetko, čo nie je 
priklincované, pričom toto okríd-
lené konštatovanie nadväzovalo 
na inú dobovú múdrosť – kto 

nekradne, okráda svoju rodinu.  
Z povedaného logicky vyplýva, že 
svoju rodinu v minulosti žiadny 
dobrý jedinec o pozemské statky 
neochudobňoval. Súčasnosť na 

veci nič nezmenila, o čom svedčí 
aj v  nespočetných podobách so-
�stikovaná plejáda krádeží. 

Jednou z jej podôb, aj keď za-
nedbateľnej hodnoty, je krádež 

Povedz, kde tie kvety sú...

Pod jednou strechou
Rubrika o slastiach a strastiach susedských vzťahov

vašich kvetov. Nie vždy sa však 
vzťah k veci oceňuje peniazmi, aj 
keď pre trestný postih páchateľa 
sú určujúcim kritériom.   Odhliad-
nuc od nízkej škody, ide o prisvo-
jenie si cudzej veci so všetkým, 
čo takýto skutok so sebou nesie. 
Nepríjemná udalosť môže okrem 
iných sprievodných javov za-
príčiniť aj psychické problémy,  
u poškodeného vyvoláva obavy  
z opakovania a s tým súvisiacu 
neistotu nechávať niečo „nepri-
klincované“ predo dvermi svojho 
bytu. Ak by sme sa mali zamys-
lieť nad osobou zlodeja, s veľkou 
pravdepodobnosťou to bude 
niekto z vášho vchodu. Je takmer 
nemysliteľné,  že cudzí človek voj-
de do domu s úmyslom ukradnúť 
z hrantíka jeden či dva kvety alebo 
črepník. Manuál na zamedzenie 
podobným krádežiam asi ťažko 
nájdeme, pretože ako vraví aj slo-
venské príslovie - domáceho zlo-
deja neľahko ustrežieš. Mávnuť ru-

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

nie sú možné. 

kou nad problémom však nestačí 
a nebolo by ani patričné. Azda by 
stálo za pokus venovať zvýšenú 
pozornosť, pokiaľ možno bez vy-
volania akéhokoľvek podozrenia, 
spoluužívateľom domu. Skúste 
sa porozprávať so susedou, ktorej 
kvety taktiež ukradli. Pri podozrení 
na konkrétnu osobu postupujte 
opatrne, svojím nepodloženým 
obvinením by ste sa mohli sama 
dostať do problémov. Ak však 
máte dostatok indícií, neváhaj-
te a osobu so smolnými rukami 
oznámte mestskej polícií, ktorá 
bude postupovať v zmysle da-
ných kompetencií. Aj krádež pár 
eurových vecí zostáva krádežou.

Povedz mi, kde kvety sú, kde 
ich hľadať máme... spievala v zná-
mom protivojnovom songu Mar-
lene Dietrichová. Dnes by možno 
zaspievala o zblúdenej morálke 
spoločnosti, o zlodejinách na kaž-
dom kroku a cestách bez výcho-
diska. Asi by to nebol hit.  

Verte mi alebo nie, ale za krátky čas som doslova znenávidel rôzne dramatické 
árie, milostné duetá či duchovné piesne od Mozarta, Schuberta, Bacha a iných 
velikánov tohto žánru. Pred pol rokom sa do vedľajšieho vchodu prisťahovala 
staršia pani, ktorá je asi nahluchlá, pretože klasiku si prehráva viac ako nahlas, 
a to nielen cez deň. Mám smolu, že náš byt má spoločné steny s jej bytom. 
Keď si púšťa svojich obľúbencov, takmer pravidelne okolo šiestej rannej, je to 
budíček pre celú našu rodinu. Nechcená produkcia znepríjemňuje bývanie aj 
iným vlastníkom. Keď som s touto pani po druhýkrát hovoril, bola podráždená 
a vyjadrila sa, že nočný pokoj neruší a vo svojom byte si môže hrať čo chce a 
koľko chce.                                                                           Zdeno, hudba (zoznam.sk)

Zb. v znení neskorších predpi-
sov) právomoc riešiť priestupky 
proti občianskemu spolunažíva-
niu aj predbežným opatrením, 
ktorým zakáže dotyčnej obyva-
teľke prihlučnou hudbou zasa-
hovať do pokojného stavu oby-
vateľov predmetného domu. 
V každom prípade je potrebné 
objektívne posúdenie intenzity 
zásahu, teda či konkrétny zásah 
prekračuje mieru primeranú 
pomerom. Predbežné opatrenie 
nie vždy je garanciou nápravy 
stavu a tak, ak by opatrenia obce 
boli neúčinné, máte možnosť, 
ako je spomenuté v úvode tejto 
odpovede, domáhať sa ochrany 
vašich oprávnených záujmov 
cestou súdu.

Som  staršia  žena, ktorá v našej bytovke prežila mladosť, vydala sa, vychova-
la dve deti a, žiaľ, aj ovdovela. Chcem vám napísať o jednej veci a podeliť sa s 
mojou starosťou, pretože si myslím, že sa môžu nájsť viacerí majitelia bytov, 
ktorí vo svojich domoch zažívajú podobné mrzutosti. Počas roka mám, tak 
ako niektorí iní susedia, kvety na priľahlých schodiskových oknách, čím sa 
snažím skrášliť spoločné priestory. Pred príchodom mrazov som na schodis-
ko odložila na prezimovanie niekoľko hrantíkov s pelargóniami, ktoré mám 
cez leto na balkóne. Po čase som zistila, že niekto mi z hrantíka na dva či 
trikrát vybral niekoľko kvetov, predtým sa mi stratili aj kvetináče zo schodis-
kových okien, čo sa stalo aj mojej susede. Azda si pomyslíte, že nemám čo 
na práci, tak vypisujem a hľadám problémy tam, kde žiadne nie sú. Rada by 
som však vedela, či je možnosť voľajako sa proti takémuto konaniu chrániť. 
Ďakujem za váš čas.                                                                              I. K. (chello.sk)  
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K R I M I

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

 

Popis osoby: je 160 cm vysoký, 
strednej postavy, má hnedé vlasy 
a modré oči.
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava. príkaz na zatknu-
tie pre prečin krádeže.

  

Popis osoby: je 170 cm vysoký, 
plnoštíhlej  postavy, má hnedé 
vlasy a modré oči.  
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava V príkaz na zatknu-
tie pre zločin lúpeže. 

 
 

Popis osoby: nedodaný   
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava. S príkaz na 
zatknutie pre prečin úverového 
podvodu. Je dôvodné podozre-
nie, že sa zdržuje v Bratislave.

Surovec v maske otca
Dva dni od prijatia oznámenia 
petržalskí policajti zadržali Lu-
káša D. (21) z Bratislavy, ktorý 
čelí obvineniu zo zločinu tý-
rania blízkej a zverenej osoby. 
Obvinený mal fyzicky napádať 
syna (2) a spôsobiť mu mnoho-
početné poranenia na rôznych 
častiach tela. Podľa polície ma-
loletý žil v nevyhovujúcich hy-
gienických podmienkach, čo 
potvrdili aj sociálni pracovníci, 
s ktorými polícia od začiatku 
vyšetrovania spolupracuje. 

Kradol a podpaľoval
Z bytu na Mánesovom ná-
mestí odcudzil podnájomník 
Róbert L. (20) notebook spolu 
s nabíjačkou a taškou na note-
book, kľúče od vozidla Renault 
Laguna, navigáciu a rôzne 
písomnosti, ktoré sa v taške 
na notebook nachádzali. Aby 
zahladil stopy, pár hodín po 
krádeži podpálil v byte obrus 
pod televízorom, čím majiteľke 
bytu požiarom spôsobil škodu 
nateraz v nevyčíslenej výške, 
dvoch spolubývajúcich ochu-
dobnil  krádežou o 890 eur  
a na seba si uplietol bič v po-
dobe obvinenia zo zločinu 
všeobecného ohrozenia a pre-
činu krádeže.

Miloš
Dzurko
(20) 
z Bratislavy

V ten novembrový večer 
sa Félix spolu s Kikom 

vybrali do ulíc, konkrétne si 
chceli v solídnom podniku 
niečo zahryznúť a potom sa 
uvidí. Pred jedlom sa pat- 
rí dať si aperitív, lepšie to 
šmakuje, aj keď sedíte v nóbl 
podniku, kde by okrem cien 
malo šmakovať všetko. Ne-
boli žiadne béčka, a tak nie-
koľko aperitívov časom za-
menili za penivé bublinky. Ja 
mám Kristove roky, ja mám 
tridsaťtri, vyhlásil pateticky 
Félix, čo nemusel, pretože 
s Kikom boli starí kamoši, 
ktorí o sebe vedeli všetko 
a potom aj preto, lebo túto 
významnú udalosť v živote 
chlapa pred dvoma dňami 
oslávili na veľkej párty. Keď-
že v bistre nesedeli sami, 

osobná deklarácia bola ad-
resovaná spoločnosti, o čom 
svedčila aj intenzita prenosu 
do najzadnejšieho zákutia 
miestnosti. Erupcia radosti 
nad sviatkom svojho narode-
nia sa zmenila na tichý obdiv, 
keď si Félix všimol pár sedia-
ci o niekoľko stolov ďalej. Tá 
žena je ozdobou spoločnosti, 
zaujúkal  s pohľadom sústre-
deným na predmetnú ozdo-
bu, zabalenú v priliehavom 
oblečení s dominujúcim vý-
strihom. Očividne išlo o lás-
ku, aj keď dôverné pritúlenia 
a bozky už boli iniciované 
aj vypitými pohárikmi. Keď 
Félixove oči sústredené na 
bod krásy ani reč jeho tela, 
ktorému dominovala pestrá 
mimika, nezabrali, povstal. 
Pristúpil k dvojici a začal 

čosi o tom, že sa so slečnou 
poznajú a tak. Nakoľko krás-
kin amant Julo (28) nesúhlasil  
s narušením teritória plného 
lásky, ostro mu naznačil, aby 
zmenil azimut. To sa však  
s porozumením podmani-
teľa ženských sŕdc nestretlo, 
a tak po krátkej a nesrdečnej 
výmene názorov si vyme-
nili niekoľko kopancov, pár 
úderov, zvalcovali tri stoly 
a jedného mladého kelnera, 
ktorý sa medzi nich dostal 
nedopatrením. Skôr ako si 
Julo nedobrovoľne prisadol k 
policajtom v služobnom aute, 
stihol inkasovať od partnerky 
facku s odôvodnením že sa 
správa ako vagabund. Kiko  
s policajtmi neodišiel, pre-
tože sa sporu nezúčastnil.  
A vraj najlepší kamarát!  

Bol vlezlýý a otravný jak téévéé re-kla-ma na léééky – pozname-
nal Kiko, vlastným menom Karol (27) a z neznámeho dôvodu sa 
usmial na policajta. Proti recenzii programu, napriek jeho miernej 
rečovej dysfunkcii spôsobenej mixom vína a koňaku, muži v uni-
formách nenamietali. Z informácií v bistre bystro vydedukovali, že 
reč je o Félixovi (33), hlavnom predstaviteľovi konfliktnej situácie, 
ktorý ako prvý zaujal miesto v zásahovom vozidle.   

Traja muži a kráska 

Ruslan
Zajcev
(23)
z Bratislavy

Ján 
Schmidt 
(62)
z Kobelia-
rova, okres 
Rožňava

 Z policajného bloku

... v 6. týždni sme v našom kraji 
mali 41 dopravných nehôd, 
čo je o dvadsať menej ako v 
rovnakom období vlaňajška? 
Od začiatku tohto roka do 10. 
februára 2013 policajné štatis-
tiky zaevidovali 255 doprav-
ných nehôd, pri ktorých prišla 
o život jedna osoba podob-
ne ako v rovnakom období 
vlaňajška. Celkovo v Sloven-
sku došlo k 1501 dopravným 
nehodám, čo je o 73 viac ako 
v roku 2012, usmrtených bolo 
18 osôb (-10/2012).

... v období od 1. do 14. febru-
ára 2013 ukradli v našom kra-
ji  38 motorových vozidiel, z 
toho v Petržalke päť (Panónska 
cesta, Bradáčova, Ambroseho, 
Belinského a Černyševského 
ulica)? Najviac sa páčili škodov-
ky, ktoré dostali nohy až v 11 
prípadoch. Počas troch dní (9. 
– 11.) mali zlodeji snehové voľ-
no, nezmizlo ani jedno auto. 

 Viete, že...

V týchto zimných 
dňoch je poľadovica 

či sneh na cestách 
samozrejmosťou. 

Šoférovanie v sťaže-
ných podmienkach 

si vyžaduje nielen 
maximálnu pozornosť, 

ale aj zníženie rých-
losti a dodržiavanie 

bezpečnej vzdialenosti 
medzi vozidlami, čím 

znižujeme riziko často 
zbytočnej dopravnej 

nehody.
Ilustračné foto 
(archív polície)

V Bratislavskom kraji v roku 2012 zaznamenali policajné štatistiky 116 prípadov trestného činu 
výtržníctva (SR 924), na základe ktorých bolo trestne stíhaných 116 osôb z ktorých 32 spáchalo 
čin pod vplyvom alkoholu (objasnenosť 61 %). Tak vraví § 364  Trestného zákona v súvislosti s 
výtržníctvom: Kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístup-
nom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že napadne iného, hanobí štátny symbol, 
hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku, hrubým spôsobom ruší zhromaždenie občanov 
alebo priebeh športového alebo kultúrneho podujatia, alebo vyvoláva verejné pohoršenie 
vykonávaním pohlavného styku alebo vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu alebo iných 
patologických sexuálnych praktík, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. (Okolnosťou 
podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - odňatie slobody na šesť mesiacov až tri roky – 
je osobitný motív, závažnejší spôsob konania alebo spáchanie činu v prítomnosti skupiny osôb 
mladších ako osemnásť rokov.).
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 Megahviezda

UNIQA poisťovňa

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

Tel.: 0905 410 802

Otvorili sme pre Vás novú pobočku

2 % pre nás nie sú iba číslo

D a r u j t e  n á m  2 %
z  d a ne  a  p omôž te
n á m  b y ť  b l í z k o
pr i  č l oveku .
Ď a kujeme

Viac informácií na www.charita.sk

S K C H ,  K a p i t u l s k á  1 8 ,  8 1 4  1 5  B r a t i s l a v a ,  č í s l o  ú č t u :  0 1 7 6 8 7 5 3 4 5 / 0 9 0 0

Ponúkame na predaj 
4 radové rodinné domy 
s vlastnou záhradou 
v príjemnom prostredí Čunova
na skok do centra Bratislavy.

Nízkoenergetická novostavba 
s mesačnými nákladmi cca 100 EUR.

Ponúkame na predaj 

B Ý V A Ť  V  D O M E  J E  O P A Ť  „ I N “

Viac  info  na  w w w. ra d ov k a c u n ovo. s k  alebo 0 9 1 5  8 2 8  7 5 3

TRÁPI VÁS PAMAŤ? 
Môžete si ju bezplatne 
otestovať odborníkmi 
v Centre MEMORY, 

Mlynarovičova 21, Bratislava. 
Objednajte sa na 
tel č. 62414143.

Viac na www.alzheimer.sk

Mestská časť Bratislava - Petržalka, 
Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava

v y h l a s u j e
v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom 

záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na 
obsadenie miesta vedúceho oddelenia nakladania s majetkom

Požiadavky, ktoré musí uchádzač splniť, aby mohol postúpiť do 
výberového konania:
 
Požadované predpoklady :
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 
• bezúhonnosť, 
• zdravotná spôsobilosť,  
• odborná prax min. 10  rokov vo verejnej správe,
• prax v predmetnej oblasti min. 5 rokov, 
• prax vo vedúcich funkciách min. 5 rokov,

Iné požadované predpoklady:
• znalosť a orientácia v príslušných právnych predpisov vo vzťahu 
 k samospráve v oblasti správy majetku a investičnej činnosti, 
• znalosť práce na PC (Word, Excel, internet),
• osobnostné a morálne predpoklady,

Požadované doklady:
• Prihláška do výberového konania
• Vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)
• Štruktúrovaný životopis
• Overený doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania 
• Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 
• Fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne 
 znalosti alebo osobnostné predpoklady ďalším vzdelávaním 
 (kópie získaných certifi kátov) 
• Písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby 
 výberového konania podľa zákona č. 428/2002  Z.z. o ochrane 
 osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Písomné prihlášky doručte v uzatvorenej obálke do podateľne 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 

852 12 Bratislava,  najneskôr do 04. marca 2013 do 15:00 hod. 
s označením „ONsM“. Na obálku uveďte adresu odosielateľa.
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za Dunajomza Dunajom
Doba ľadová

nasadiť korčule na kľúčik a 
palicami zo stromov podob-
nými hokejkám trieskať do 
dreveného puku. 

Vývoj pokračoval. To bol 
sviatok, keď sa rodičia roz-
hodli obetovať svoje úspory 
na nákup skutočných korčúľ 
prichytených pevne na topán-
ky. Ich názov voňal diaľkou – 
kanady. 

Starosť ako sa vystrojiť na 
ľad nastala. V obchode more 
korčúľ, oceán zimného oble-
čenia so zimničnými cenami.

Musím si osviežiť sta-
ré návyky na ostrých no-
žoch. Iba kúpiť tie pravé, 
ktoré nepadajú na ľade. 
V obchode ochotná preda-
vačka vydržala so mnou iba 
dovtedy, kým som skúšal tie 
luxusnejšie. Nič to, bolo viac 
času na probovanie. Skončil 
som v obchode, kde ich po-
núkali bez šnurovania. Iba 
dve klipsne a hotovo. Ako na 
lyžiach. Nebolo treba namá-
hať brušné svalstvo, ktoré mi 
prekrývalo nohavice. 

Ihneď po príchode domov 
som začal s tréningom. Naj-
ťažšie bolo presúvať sa po 
schodoch, čo sused uzatvoril 
konštatovaním, že korčule 
treba nabrúsiť. Brúsenie pre-
behlo pomerne rýchlo a bez 
problémov až na to, že brúsia-
ci majster mi odporúčal čakať 
vonku, pretože som nemal 
akýsi návlek na nos. Kdeže ja 

Tieto myšlienky mi prišli 
na um pri slávnostnom 

otvorení nového zimného 
štadióna u nás za Dunajom. 
Konkrétne v panelákmi vysa-
denom sídlisku, hoci v jeho 
erbe dominujú listnaté stromy 
rastúce na zelenej trávnatej pa-
žiti. Po zdvorilostnom pozvaní 
starostu na možnosť odskúšať 
kvalitu nového petržalského 
ľadu, ktoré sa neodmieta, som 
sa rozhodol dôkladne sa na 
tento akt pripraviť. 

Naši rodičia si nerobili až 
takú ťažkú hlavu z toho, čo si 
máme na seba pri športových 
aktivitách obliecť. Rozhodu-
júce bolo vhodné oblečenie, 
pretože domov sa v zime či v 
lete chodilo za tmy. V zime 
poriadne vyhladnutí, ale spo-
kojní s výsledkami hokejových 
zápasov na zamrznutých ba-
rinách so školskými taškami 
namiesto bránok. My deti sme 
pod vrchným oblečením nosili 
akýsi trikot, dnes už nepred-
staviteľný z látky pripomí-
najúcej dnešnú teplákovinu. 
Siahal od krku po chodidlá, 
vzadu mal praktický otvor 
na telesné potreby bez vyzlie-
kania. Tepláky sa nosili aj do 
školy, nielen na šport. Kto mal 
krikľavejšie a širšie, tým bol 
väčší frajer. Spolužiačky, už 
dámy, nosili na nich sukničky. 
Boli teda aj parádne, aj teplo 
zabezpečené. Na nohách sa 
nosili baganče. Paráda! Iba 

Petržalské dievčatá 
zabojovali
Nedávno sa konal v telo-
cvični ZK Dunajplavba Bra-
tislava medzinárodný turnaj 
mládeže v zápasení vo voľ-
nom štýle. Zo zahraničia pri-
cestovali tri družstvá z Čiech 
a dve družstvá z Poľska. 
Petržalské dievčatá z CVČ 
Hrobáková - krúžok zápase-
nia - zabojovali a nestratili sa 
v plejáde 112 účastníkov 
turnaja zo 17 oddielov. Vý-
borná bola Mária Vojteková 
(1. miesto), dobrá aj Perla 
Bergerová (2), nesklamali ani 
Sára Zalubelová (2) a Renáta 
Staňová (3). Turnaj nevyšiel 
Michalovi Kovácsovi, azda 
nabudúce!

(upr)

pôjdem von a moje nové no-
žíky v búdke! Skúšam, či sú 
ostré. Majster ma poučil, že 
ostrosť sa pozná podľa jarče-
ka na korčuli a nie rezaním do 
palca. 

Pokus o úspech na ľade sa 
naplnil pri mojom nástupe na 

ľadovú plochu. Bác! A zadná 
časť mojej šuštiakovej tkaniny 
sa chladí. Ochotne mi na nože 
pomáha mladý človek odetý 
do hokejového dresu. „Ešte sú 
veľmi ostré,“ zašepkám. Môj 
žeriavnik mi s úsmevom priky-
vuje a stavia ma späť na zadné.

Skrátim to. Staré návyky sa 
oživili, už aj prekladám nohy 
a padám zriedka, a to iba pred 
dámami, ktoré ochotne pomá-
hajú novému kolegovi.

Zrazu píšťalka! Niekto pre-
nikavo píska. Bol to mladý 
muž v drese HC Petržalka. Po 
upozornení, že treba ísť opač-
ne, začínam jazdiť dozadu. Nie 
tak. Pochopil som. Teraz bude 
pravá noha pri strede ľadu. To 
aby sa rovnomerne otupili na-
brúsené kopýtka. 

Takže, priatelia športu. Teším 
sa, že nielen my staršie ročníky, 
no najmä petržalská mládež 
bude mať možnosť vyskúšať si 
korčuľovanie a hranie hokeja 
pravom ľade a nie iba na asfal-
tových ihriskách. Vďaka!

P. S.: Odporúčam členom 
miestneho zastupiteľstva dopl-
niť erb Petržalky o dve skrížené 
hokejky a korčule.

Jozef R. – 
milovník polihovania na ľade

V mojich spomienkach na minulosť sa priam natíska otázka. 
Som športovo založený?

5 P pre úspech 
Začiatkom februára začala v Petržalke svoju 
činnosť Bratislavská šachová akadémia. 

Otvorenie akadémie bolo 
spojené s náborom no-

vých šachistov-žiakov a prog-
ram pokračoval slávnostným 
otvorením s takmer dvoj-
hodinovou šachovou pred-
náškou.

Téma 5 P pre úspech v ša-
chovej partii, ktorú prednie-
sol majster Bratislavského 
kraja Dušan Schwarz, zaujala 
nielen Petržalčanov, ale prišli 
diváci aj z iných mestských 
častí a dokonca aj z Pezin-
ka. Príjemným prekvapením 
bolo, že medzi vyše tridsiad-
kou návštevníkov podujatia 
sa našli nielen šachisti rôz-
nych výkonnostných tried, 
ale aj šachoví začiatočníci, 
ktorí svoju cestu ku kráľov-
skej hre ešte len hľadajú. 

Najbližšia prednáška je plá-
novaná v DK Lúky na utorok 
26. februára a témou bude 
Boj v prehratých pozíciách. 
Šach je nielen duševná hra, 
ale jej princípy sú všeobecne 
uplatňované v každodennom 
živote. 

Bližšie informácie o pripra-
vovaných podujatiach Bra-
tislavskej šachovej akadémie 
nájdete na www.sachovaa-
kademia.sk

(red)
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Víťazom konkurovali 
len naši mladíci
Futsalové hnutie v Bratislave sa v pos-
ledných troch rokoch čoraz viac začína 
venovať mladej futsalovej generácii, 
ktorá by mohla v blízkej budúcnosti 
nadviazať na klubové úspechy viacná-
sobného majstra Slovenska SLOVMA-
TIC – FOFO Bratislava. Ten aj teraz tvorí 
základ reprezentácie Slovenska, ktorá 
sa v týchto dňoch pripravuje v spoloč-
nosti FC Barcelona v Španielsku. Aj keď 
si zmerajú sily na záver sústredenia iba 
s tamojšou rezervou, aj tak to považu-
jú za užitočnú školu.

Venujme sa však samotnému turna-
ju futsalových prípraviek ročník naro-
denia 2002 - U 10, kde v silnej konku-
rencii bez prehry zvíťazil FC Budapešť, 
ktorý v turnaji nenašiel premožiteľa 
a získal plný bodový zisk. Najviac im 
konkuroval z domácich slovenských 
klubov FC Petržalka 1898, ktorým pat-
rila po zásluhe druhá priečka.

Výber zverencov trénera Daniela 
Bachledu a Juraja Sabola ukázal, že pri 
lepšej trénovanosti a špecializácii na 
futsal by mohli z mladých futbalistov 
vyrásť hráčske kádre, ktoré by mohli 
zopakovať slávu klubu (jej predchod-
ca FC Artmedia Petržalka).

Výsledky FC Petržalka 
1898 Bratislava: 
Futbalová akadémia Bratislava „A“ - 0:0, 
ŠTK Šamorín 1914 - 1:0
(gól Petržalky : Majtán), 
FC Budapešť - 1:3 (Bodnár), 
FA Bratislava „B“ - 4:1 (Fraiberg, Zmajko-
vič, Majtán, Bodnár), 
FK Cajla Pezinok - 2:0 (Valent, Majtán).

Konečné poradie 
1. FC Budapešť (skóre 17:2) 15 bodov,
2. FC Petržalka 1898 Bratislava (8:4) 
    10 bodov, 
3. FA Bratislava „A“ (4:4) 8 b., 
4. FK Cajla Pezinok (2:6) 4 b., 
5. ŠTK Šamorín 1914 (2:7) 4 b., 
6. FA Bratislava „B“ (2:12) 1 bod.

Zostava FC Petržalka 1898 Bratislava: 
Biháry – Majtán, Bodnár, Zmajkovič, 
Fraiberg, Valent, Rusnák, Brezov-
ský, Bubla, Rigo, Ištok. Tréner: Daniel 
Bachleda, asistent: Juraj Sabol.

Jozef Cvajniga

Dve prehry Petržalky a BSC na východe republiky, ale aj dve víťazstva ŠKP 
Filozof v boji o záchranu pod domácimi košmi!

Prvá liga v basketbale mužov 

Prvá liga v basketbale mu-
žov pokračovala dru-

hým dvojkolom nadstav-
bovej časti v obidvoch sku-
pinách. V skupine o 1.- 8. 
miesto, kde bojujú o po-
stup do extraligy dve druž-
stva, MŠK Iskra Petržalka 
a B.S.C. Bratislava, sa na-
šim zástupcom príliš neda-
rilo a vo všetkých štyroch 
súbojoch na Spiši vyšli 
bodovo naprázdno. Petr-
žalka prehrala s rezervou 
Spišskej Novej Vsi, ale aj na 
horúcej pôde v Košiciach. 
Rovnako neúspešní boli aj 
basketbalisti B.S.C. Brati-
slava, ktorí mali za súperov 
rovnakú dvojicu, ale v ob-
rátenom poradí. V skupine 
o záchranu si dve výhry na 
svoje konto pripísali bas-
ketbalisti ŠKP Filozof Bra-
tislava, ktorí zdolali pod 
domácimi košmi Lučenec, 
ale aj Rožňavu, kde však 
o víťazstvo museli domáci 
tuho bojovať.

Výsledky–
skupina o 1.- 8.miesto: 
BK AC LB Sp. Nová Ves 
„B“ – BSC Bratislava 96:62 
(48:31) najviac bodov hostí: 
Galád 19, Grác 17, Truchlík 
13, BK Slávia TU Košice – 
MŠK Iskra Petržalka 92:85 
(29:41), najviac bodov z 
družstva Petržalky: Lešický 
22, Hoferica 19. Sp. N. Ves 
„B“ – PETRŽALKA 95:61 

(48:37) Michnica, Ješko 13, 
Hoferica 12, Košice – BSC 
Bratislava 93:64 (43:37) 
Grác 17, Hummler 15-

Zostavajúce výsledky BK 
Inter Bratislava „B“ – IMC 
Slovakia Pov.Bystrica 87:68, 
MBK Karlovka Bratislava – 
ŠKP B.Bystrica „B“ 122 : 58, 
Inter „B“- ŠKP B.Bystrica 
„B“ – hostia sa na stretnutie 
nedostavili ani po čakacej 
dobe, a tak o výsledku roz-
hodne Hracia komisia SBA, 
Karlovka – Považská Bystri-
ca 77:70.

autor a foto 
Jozef Cvajniga

1  MBK Karlovka 5 5 0 473 : 348 10

2   Slávia TU Košice 5 3 2 433 : 379 8

3   Považská Bystrica 5 3 2  400 : 374 8

4   BK Spišská Nová Ves „B“ 5 2 3  406 : 393 7

5   Inter Bratislava „B“ 4 3 1  311 : 309 7 

6   Petržalka 5 1 4  339 : 418 6

7   BSC Bratislava 5 1 4  314 : 428 6 

8   ŠKP B. Bystrica „B“ 4 1 3  321 : 348 5

Výsledková tabuľka

Domáci ŠKP Filozof Bratislava sa dlho trápili, 
nečudo, pretože nastúpili iba s torzom družstva - 

so  šiestimi hráčmi. 
Na snímke zľava Beshir Gasim (6) z Rožňavy s loptou, ktorého sa 

snaží ubrániť na diaľku domáci Kirchner (55) v bielom drese.

Ulrichovci na druhom mieste 
Slovenský Raid Adventure Team s dvojicou preteká-
rov z Petržalky, manželmi Jurajom a Danielou Ulri-
chovcami, obsadil na Rely Budapešť – Bamako 2013 
celkovo druhé miesto. Posádka slovenského Knapek 
Motorsportu skončila tretia. Oba tímy absolvovali 
8 682 km v štrnástich etapách na vozidlách značky 
Nissan (Navara a Path� nder). Raid Adventure Team 
sa na týchto pretekoch zúčastnil ako jediný už ôsmy 
raz. Záverečná 14. etapa zo strediska Sonaco do Bis-
sau merala 140 km. Podujatiu sa nevyhli organizačné 
problémy, keďže v čase slávnostného vyhlásenia vý-
sledkov sa konal v Guinei-Bissau karneval, pre ktorý 
zakázali jazdu automobilom.

(mv)

INZERCIA

 Vodné � ltre Nerezové fľaše   www.kvalitavody.sk 

Pri osobnom odbere 
na Jasovskej 10 

zľava -10 %
Nočný rozvoz 

Pizze a Fokacca
 

v rámci celej BA 
od 18:00 do 03:00

0940 735 737
www.pizzavnozzi.sk


	PN 4_2013_01
	PN 4_2013_02
	PN 4_2013_03
	PN 4_2013_04
	PN 4_2013_05
	PN 4_2013_06
	PN 4_2013_07
	PN 4_2013_08
	PN 4_2013_09
	PN 4_2013_10
	PN 4_2013_11
	PN 4_2013_12
	PN 4_2013_13
	PN 4_2013_14
	PN 4_2013_15
	PN 4_2013_16
	PN 4_2013_17
	PN 4_2013_18
	PN 4_2013_19
	PN 4_2013_20
	PN 4_2013_21
	PN 4_2013_22
	PN 4_2013_23
	PN 4_2013_24

