
R

strany 12 – 13

A drôty – PREČ!
Videl to svet! Žiť s drôtmi veľmi 
vysokého napätia v hlavnom meste, 
v jeho najpočetnejšej mestskej časti 
Petržalke.

MDŽ   - nie deň ideový, 
akým mal byť (na 

počesť štrajku 40-tisíc newyorských 
krajčírok v roku 1908, ktoré požado-
vali hlasovacie právo pre ženy, na-
miesto 10-hodinového pracovného 

dňa 8-hodinový, vyššie mzdy a lepšie 
pracovné podmienky), ale ideologický 
(že v socializme, na rozdiel od kapita-
lizmu, to všetko už ženy majú).  

Nič nie je čierne a biele, ani čisté 
a špinavé. Lebo život nás naučil, že 

všetko je kdesi uprostred. Očistime 
preto MDŽ, dajme 8. marcu aktu-
álnu náplň. Prečo si ho pripomínať. 
O 8-, 10- či 12-hodinových pracovných 
dňoch by mohli hovoriť ženy z hyper-
marketov. O mzdách, priam originálne 
šičky, paradoxne nie z New Yorku, ale 
z Hencoviec, ktorým taliansky majiteľ 
dával zarobiť v hrubom „až“ 330 € me-
sačne. O niečo viac ako prejav menšej 
biedy „zarábajú“ učiteľky a zdravotné 
sestry, aj preto šli do štrajkov a do ulíc. 
Všeobecne a prakticky: na Slovensku, 
na tej istej pracovnej pozícii, majú ženy 
nižší plat až o pätinu ako muži.

Pravda, ženám z odkazu MDŽ zostá-
va ešte hlasovacie právo. To u nás majú. 
Ako prejav, že nič - nezmenia.         (pp)
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Vrátili sme sa do  šes-
ťdesiatych rokov!

Dvojtýždenník • Zadarmo

PETRŽALSKÉ NOVINY

Aj keď už novogeneračným adolescentom došlo, že 
dejiny ľudstva sa nezačali práve ich narodením, že 
mobilný telefón a facebook nie sú prvými vynálezmi 
ľudstva, potom stále ešte niektorým nedochádza, že 
8. marec ako Medzinárodný deň žien  nie je výmys-
lom totalitným. 

Bez žien - bez zmien 

Už nemusíme 
blúdiť po Petržalke!
Nedávno vznikla šikovná farebná 
a prehľadná pomôcka s názvom 
Petržalka – turistický sprievodca.

Vrátili sme sa 
do  šesťdesiatych rokov!

Aj tu som Petržalčan

Ivana Kirková, Kuba. 
Fotka je z národného 

parku Viňales, hotel 
Horizontes los Jazmi-

nes v západnej časti 
Ostrova slobody.

strany 22 – 23

Prvá petržalská 
plaváreň 
Mestská časť Petržalka chystá verejnú 
prezentáciu prvej petržalskej plavárne. 
Uskutoční sa 15. marca o 17. h v Cik 
Cak centre na Jiráskovej ul. Viac infor-
mácií na www.petrzalka.sk/plavaren
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Išlo už o 7. ročník tejto 
akcie Katolíckeho hnutia 

žien, ktorá sa počas Pôst-
neho obdobia uskutočňuje 
vo farnostiach či v organi-
záciách na celom Slovensku 
Podstatou tejto iniciatívy 
je odrieknuť si jedlo počas 
jedného dňa a jeho fi nančnú 
hodnotu venovať núdznym. 

Vo farnosti Svätej rodiny 
sa veriaci po bohoslužbách 
symbolicky delili o domáce 

Podeľme sa!Navrhnite 
Osobnosť Petržalky
Petržalská samospráva pripra-
vuje tak ako každý rok v rámci 
Dní Petržalky, oceňovanie 
tých ktorí prispeli k rozvoju 
mestskej časti a natrvalo sa 
zapísali do jej histórie.

Neziskové združenia, organizácie, 
verejné či vzdelávacie inštitúcie, 
občianske spolky, ale aj samotní 
Petržalčania môžu do 30. apríla 
predkladať miestnej samosprá-
ve návrhy na osobnosti, ktoré si 
zaslúžia osobitné spoločenské 
ocenenie za ich výnimočnú prá-
cu, celoživotný prínos či výrazný 
ľudský čin. 

Ocenenie Osobnosť Petržalky 
2013 je súčasťou pripravova-
ného XVI. ročníka Dní Petržalky. 
Tento najväčší projekt petržal-
skej samosprávy sa už tradične 
uskutočňuje od konca mája a 
jeho súčasťou sú mnohé celo-
spoločenské, kultúrne a športo-
vé podujatia určené pre všetky 
vekové kategórie Petržalčanov. 
Slávnostné verejné predstave-
nie a oceňovanie petržalských 
osobností bude 15. júna  počas 
večerného hudobného galapro-
gramu na Dostihovej dráhe v 
Starom háji.

Návrhy na ocenenie Osobnosť 
Petržalky 2013 zasielajte v pí-
somnej podobe poštou, osobne 
alebo elektronicky.

Návrh musí obsahovať: 
• meno a priezvisko pred-

kladateľa a jeho kontaktné 
údaje (telefonický, mailový), 

• meno a priezvisko navrhova-
nej osobnosti, jej adresu, te-
lefonický, mailový kontakt,

• krátku charakteristiku na-
vrhovanej osobnosti (v čom 
vidí navrhovateľ jej osobitný 
prínos pre každodenný život v 
Petržalke, alebo čím výnimoč-
ným sa pričinila o rozvoj našej 
mestskej časti).

Adresa na podávanie návr-
hov: 
Miestny úrad mestskej časti Bra-
tislava-Petržalka, oddelenie škol-
stva, kultúry a športu
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
alebo pre elektronickú formu 
podania: sona.kyselova@petr-
zalka.sk.

 (mgl)

V petržalskej farnosti Svätej rodiny 
sa v nedeľu 24. februára konala 
charitatívna zbierka na podporu 
chudobných. 

koláče a súčasne fi nančne 
prispievali na rekonštruk-
ciu krízového centra Dorka 

vo Zvolene, ktoré poskytne 
prístrešie dospelým chlap-
com a dievčatám po odcho-
de z detských domov. Pán 
farár Jozef Dúc v tejto súvis-
losi povedal: „Dobročinné 
aktivity pomáhajú ľuďom 
scitlivieť a otvoriť srdce po-
trebám chudobných či tých, 
čo sa ocitli v ťažkej životnej 
situácii. Aktivita Podeľme 
sa! vhodne zapadá do kres-
ťanského prežívania pôstu 
a prípravy na veľkonočné 
sviatky.“ Organizátorka far-
skej aktivity Helena Kiššo-
vá uviedla, že Petržalčania 
týmto spôsobom odpoveda-
li na humánnu výzvu solida-
rity s trpiacimi a vzájomnej 
pomoci. 

V rámci pôstneho obdobia 
sa v Kostole Svätej rodiny 
na Námestí bl. Jána Pavla 
II. možno vždy v piatok a 
nedeľu zúčastňovať na po-
božnostiach Krížovej cesty, 
ako aj zapojiť sa do podujatí, 
ktoré súvisia s duchovnou 
prípravou na Veľkú noc 
(viac na www.fara.sk/sva-
tarodina).

Text a foto: 
Marta Majerčáková

Predmetom dane za psa 
je pes starší ako 6 mesia-
cov, chovaný fyzickou alebo 
právnickou osobou. Predme-
tom dane za psa nie je: pes 
chovaný na vedecké účely a 
výskumné účely, pes umiest-
nený v útulku zvierat, pes so 
špeciálnym výcvikom, kto-
rého vlastní alebo používa 
občan s ťažkým zdravotným 
postihnutím.

Daňovníkom je fyzická 
osoba alebo právnická osoba, 
ktorá je vlastníkom psa ale-
bo držiteľom psa, ak sa nedá 
preukázať, kto psa vlastní. Zá-
kladom dane je počet psov.

Daňová povinnosť vzniká 
prvým dňom kalendárneho 
mesiaca – po mesiaci, v kto-

rom sa pes stal predmetom 
dane.

Daňovník je povinný ozná-
miť vznik daňovej povin-
nosti správcovi dane (mest-
skej časti Petržalka) do 30 
dní od vzniku daňovej po-
vinnosti. Mestská časť vyru-
bí daň platobným výmerom. 
Vyrubená daň je splatná do 
15 dní odo dňa nadobudnu-
tia právoplatnosti platobné-
ho výmeru.

Platobný výmer s poštovou 
poukážkou mestská časť 
pošle v najbližších dňoch 
všetkým daňovníkom evi-
dovaných psov. Majitelia, 
ktorí doposiaľ svojho štvor-

nohého miláčika nezaevido-
vali, túto zákonnú povinnosť 
vybavia v budove miestneho 
úradu na Kutlíkovej ulici 
č. 17, 6. poschodie. 

Sadzba dane za psa 
a kalendárny rok je:
a) 34 eur za každého psa 

chovaného v bytových do-
moch, ktorého výška v ko-
hútiku nepresiahne 43 cm 
(tzv. malého psa),

b) 67 eur za psa, ktorého ko-
hútiková výška je 43 cm 
a viac,

c) 17 eur za každého psa 
chovaného v rodinnom 
dome bez rozdielu veľkos-
ti zvieraťa,

d) 17 eur za malého psa, ak 

je daňovníkom osamelý 
dôchodca s príjmom do 
výšky životného minima 
alebo občan s ťažkým 
zdravotným postihnutím.

Aktuálne VZN o miestnych 
daniach nájdete na webovej 
stránke v časti samospráva 
– všeobecne záväzné naria-
denia. 

Daň za psa vybavíte 
u Danky Hevierovej, 
tel.: +421-2-68 286 883, 
MÚ, kancelária č. 619, 
6. poschodie E-mail: 
dan-ka .hevierova@
petrzalka.sk                        

(upr)

Nezabudnite na daň za psa  
Majitelia psov by mali zbystriť pozornosť a ak sa doteraz 
s novým Všeobecne záväzným nariadením (VZN) o miestnych 
daniach nezoznámili, na tomto mieste ponúkame niekoľko 
dôležitých faktov. 

Ľudia pred 
Kostolom 

Svätej rodiny 
prispievali na 
projekt, ktorý 

zastrešuje 
Spoločnosť 

priateľov detí 
z detských 

domovov 
Úsmev ako dar.

Nadšenie za „dobrú vec“ spája ľudí 
dobrej vôle aj v prežívaní pôstu 

a príprave na veľkonočné sviatky. 
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Viac ako 730-tisíc eur, ktoré 
mesto ročne na dani zaplatí 
prostredníctvom Dopravného 
podniku Bratislava (DPB), by 
tak podľa petržalského poslan-
ca a člena predstavenstva DPB 
Branislava Weigla mohli ísť na 
opravu ciest.

Petržalský starosta a bývalý 
bratislavský župan Vladimír 
Bajan však odpustenie dane z 
motorových vozidiel Doprav-
nému podniku nepovažuje za 
takú jednoduchú záležitosť. 

Bratislava by pri probléme 
opravy a údržby ciest po-

trebovala dlhodobejšie rieše-
nia. Ide síce o cesty, o ktoré 
sa dnes má starať mesto a nie 
mestská časť, petržalskí po-
slanci sa však nechcú situácii 
len prizerať. Preto na svojom 
zasadnutí prijali uznesenie, 
ktorým žiadajú primátora Bra-
tislavy Milana Ftáčnika, aby o 
odpustení dane z motorových 
vozidiel rokoval s krajom, kto-
rý je prijímateľom tejto dane. 

„Treba si uvedomiť, že peniaze 
z dane z motorových vozidiel 
nejdú len na správu ciest, ale 
aj na to, čo musí kraj zo záko-
na uhrádzať,“ uviedol s tým, 
že ide o jeden z príjmov vyš-
šieho územného celku a táto 
daň nie je účelovo viazaná. 
„Navrhovali sme to, čo fungu-
je aj v iných krajoch, v ktorých 
niekde župné zastupiteľstvá 
oslobodili od dane dopravcov, 
ktorí zabezpečujú službu v 
doprave vo verejnom záujme,“ 

Najlepšie riešenie je  
systémové
Minulý týždeň na programe zasadnutia po-
slancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Petržalka bolo 22 bodov. Časť tvorili návrhy na 
prenájom nebytových priestorov, z ostatných 
návrhov rezonovali témy týkajúce etického kó-
dexu volených predstaviteľov (viac na str. 11) 
a podpory petržalských poslancov v rokova-
niach o zlom technickom stave komunikácií na 
území hlavného mesta.

uviedol poslanec Branislav 
Weigl, ktorý s návrhom pri-
šiel. Petržalský starosta si však 
myslí, že potom by si kraj mo-
hol nárokovať od mesta tiež 
odpustenie niekto-
rých daní. „Viem si 
predstaviť aj účelo-
vú obranu zo strany 
župy, ktorá mesto 
požiada, no tak nám 
odpusť daň z nehnu-
teľností za stredné 
školy alebo za iné za-

riadenia,“ dodal. Za systémové 
riešenie stavu ciest v hlavnom 
meste petržalský starosta ne-
považuje ani dotácie na údržbu 
ciest od samosprávneho kraja.

Petržalskí poslanci tiež žia-
dajú mesto, aby iniciovalo le-
gislatívne zmeny v parlamente 
tak, aby cesty I. triedy prešli do 
vlastníctva štátu a cesty II. a III. 
triedy pod samosprávny kraj. Aj 
podľa Bajana je potrebná legis-
latívna zmena tak, ako ju prijali 
aj petržalskí poslanci. Mesto by 
sa tak staralo len o cesty IV. trie-
dy, ako to funguje aj v ostatných 
slovenských mestách. „Toto 
považujem za systémové rieše-
nie, napokon sám som takéto 
kroky inicioval v čase, keď som 
bol predsedom BSK, žiaľ, vtedy 
neúspešne. Jedine to postaví celý 
problém z hlavy na nohy,“ uzav-
rel starosta.

(upr)
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Inzercia

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

 VODOINŠTALATÉR   
Tel.: 0904 307 824

 HĽADÁM  kaderníčku so ŽL. 
Tel.: 0903 160 949

Vodné filtre Nerezové fľaše
www.kvalitavody.sk

I N Z E R C I A

Importér vozidiel ŠKODA na 
Slovensku – ŠKODA AUTO 

Slovensko, s. r. o. - udeľuje 
každoročne autorizovaným 
dealerom ŠKODA ocenenie 
za dosiahnuté výsledky. Za 
minulý rok sme sa v kategórii 
Dealer roka umiestnili na top 
I. mieste a získali sme ocene-
nie Dealer roka 2012. A zatiaľ 
sa nám ako jedinému deale-
rovi na Slovensku podarilo 
toto prvenstvo obhájiť dva 
roky po sebe.  

Prvý úspech zaznamenalo 
aj naše Fleet centrum, ktoré 
sme ako novinku otvorili len 
vlani. Záver roka bol preň 
„skúškou“, v ktorej obstál na 
jednotku. V rekordnom čase 
dvoch mesiacov odovzdalo 
v rámci �otilového obchodu 
400 nových vozidiel ŠKODA. 
Príprava, koordinácia, logisti-
ka a spolupráca boli zárukou 
maximálnej spokojnosti �oti-
lového partnera. 

IMPA – zo života na cestách

Úspešný bol minulý rok aj 
pre oblasť servisu. Na základe 
hodnotenia klientov a výsled-
kov spolupráce s Allianz - Slo-
venskou poisťovňou, a. s., v ro- 
ku 2012, získala spoločnosť 
IMPA Bratislava, a.s. certi�kát 
kvality služieb TOP servis 2012. 
Ocenenie nám odovzdali za-
čiatkom februára zástupcovia 
Allianz - Slovenskej poisťovne v 
priestoroch nášho autosalónu 
Škoda v bratislavskej Petržalke. 

Dosiahnuté výsledky a spo-
kojnosť zákazníkov je pre nás 
hnacím motorom. Opätovne 
by sme radi zakončili citátom, 
Henryho W. Longfellova, kto-
rým sa riadime a veríme, že 
vďaka nemu, nášmu nadšeniu 
a tímovej spolupráci sa nám 
podarilo tieto ocenenia získať: 
„Oceňujeme sami seba podľa 
toho, čo si myslíme, že by sme 
dokázali urobiť. Ale druhí nás 
posudzujú podľa toho, čo sme 
už urobili“.

Ak vám nechodia 
pravidelne

0905 273 417 

PETRŽALSKÉ NOVINY
volajte

Máte zažívacie, kožné, dýchacie
a iné zdravotné problémy? 

Ponúkame účinnú pomoc
Biorezonančný skener DIACOM dokáže odhaliť skryté príčiny zdra-

votných problémov. Detekuje škodlivé baktérie, vírusy, mykózy, borélie, 
chlamídie, chemické látky a parazity v tele, ktoré sú spúšťačmi ochorení. 

Navrhneme vám cielenú detoxikáciu a regeneráciu postihnutých orgánov 
modernými biopreparátmi Starlife, ktoré nemajú vedľajšie účinky. Bezbo-

lestné odborné vyšetrenie v cene 15 eur je vhodné aj pre deti.
Nová pomoc pri všetkých problémoch vrátane najťažších.

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

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

IMPA Bratislava obhájila prvenstvo
Spoločnosť IMPA Bratislava, a. s., ako prvý autorizovaný 
dealer ŠKODA, obhájila prvenstvo v súťaži Dealer roka, 
ktorú každoročne vyhlasuje v rámci celej dealerskej sie-
te na Slovensku importér ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o.  

Len to najlepšie, pani Kvetka
Koncom minulého roku otvorili denné centrum seniorov 
na Gercenovej 8. A vo februári (12. 2.) už prežívali jeho náv- 
števníci slávnostný okamih. Pani Kvetoslava Peluchová osla-

vovala deväťdesiatku.  
K príjemnému popolud-
niu prispeli členovia rodi-
ny pohostením a seniori  
z centra hudbou a spe-
vom. Prostredníctvom PN 
vyjadrujú spoločnú nádej, 
že kroky vitálnej jubilantky 
budú ešte dlho kráčať do 
denného centra.

(upr)

To významne ovplyvnilo 
zameranie tohto najväč-

šieho seniorskeho centra v Pe- 
tržalke. „Nadviazali sme spo- 
luprácu so Základnou a Ma-
terskou školou na Gessayovej 
ulici, čo pre nás bolo niečo cel-
kom nové. V rámci Dňa zeme 
sme škôlkarom vysádzali kve-
ty a skrášľovali ich areál. Ško-
lákov sme zasa učili vyrábať 
kvety z plastových fliaš,“ pove-
dala v úvode februárovej člen-
skej schôdze „klubistov“ člen-
ka samosprávy Eva Weissová. 
Seniori počas nasledujúcich 
mesiacov nechýbali ani na fa-
rebnej olympiáde uskutočne-
nej v rámci Medzinárodného 
dňa detí, kde oslávencov pote-
šili sladkosťami. Inokedy pre 
maškrtné jazýčky najmladšej 
generácie Petržalčanov pri-
pravili chutné nátierky a na-
piekli medovníky. 

Deti sa dospelým odme-
nili vystúpeniami v Dennom 
centre na Osuského, jedným 
poblahoželali ku Dňu matiek. 
A kto mal zo seniorov záujem, 
toho školáci naučili základom 
práce s počítačom. Nádherné 
spomienky všetkých zúčast-
nených sa viažu k spoločnej 
exkurzii zrekonštruovaného 
petržalského vojenského bun-
kra. Rok 2012 jednoznačne 
osobitne obohatil život zá-

stupcov najmladšej a najstaršej 
generácie Petržalčanov.

K tradičným aktivitám dô-
chodcov patria oslavy jubilan-
tov, návštevy kultúrnych a ta-
nečných podujatí, mikulášske 
posedenie, predvianočné či 
fašiangové vypekanie dobrôt 
a pod. Vlani k nim pribudli 
dva mesiace vyrábané vianoč-
né premety a dekorácie, ktoré 
potom ponúkali za dobrovoľ-
né ceny návštevníkom prvých 
Vianočných trhov v Petržalke. 
Za zlatý klinec vo svojej mi-
nuloročnej činnosti považujú 
seniori 16. jún, keď zvíťazili na 
Petržalských dňoch vo varení 
guláša. Na dostihovej dráhe sa 
po ňom len tak zaprášilo!

V Dennom centre na 
Osuského 3 bolo vlani evi-
dovaných 90 členov, z toho 
iba 9 mužov. A ako odznelo 
na členskej schôdzi, všetci sa 
chcú poďakovať Evičkám Ko-
vácsovej a Weissovej, ktoré na 
seba dočasne prevzali povin-
nosti dlhodobo chorej vedúcej 
centra. Tej želajú skoré uzdra-
venie.                            (ka)

Denné centrum na Osuského 3 považuje 
rok 2012 za mimoriadny. Európska ko-
misia ho totiž vyhlásila za Rok aktívneho 
starnutia, tolerancie a spolupráce medzi 
generáciami.

Deti a seniori  
sa navzájom obohatili
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Majitelia hausbótov  
predkladajú doklady
Majitelia hausbótov 
na Jarovskom ramene 
majú stanovený termín, 
dokedy majú skompleti-
zovať potrebné doku-
menty o stavbe. Ak tak 
neurobia, bude sa búrať. 
Vyzval ich k tomu Štátny 
podnik Vodohospodár-
ska výstavba (VVB). Ten 
momentálne eviduje 15 
čiernych stavieb, pričom 
odkedy majiteľom haus-
bótov doručili výzvu na 
predloženie dokumentá-
cie, podklady dodalo 18 
majiteľov. 

Ako informovala hovor-
kyňa Vodohospodár-

skej výstavby Diana Miga-
ľová Baschierová, podnik 
okrem 15 stavieb väčšieho 
rozsahu eviduje aj niekoľko 
drobných stavieb, ktoré sú 
však bez potrebných po-
volení. „Odkedy im bola 
doručená výzva, doku-
mentáciu predkladajú, no 
vieme o tom, že počas 
niekoľkých týždňov nám 
podklady dodajú ďalší ma-
jitelia, s ktorými o tejto veci 
komunikujeme,“ doplnila. 
Po termíne, dokedy majú 
možnosť doklady posielať, 
a tým je 30. apríl, vodohos-
podári opäť zmonitorujú 
dotknuté stavby a násled-
ne budú konať.

Štátny podnik Vodo-
hospodárska výstavba je 
správcom pozemkov, ktoré 
nepatria majiteľom haus-
bótov. Problematické sú na 
Jarovskom ramene najmä 
nelegálne úpravy brehov, 
pričom na domy na vode 
majú zväčša povolenie. Vo-
dohospodárska výstavba 
tvrdí, že zmapovala všetky 
čierne stavby na svojich 
pozemkoch a pravidelne 
ich podľa slov hovorkyne 
monitoruje. „Sme pripra-
vení odstrániť tieto stavby 
a elektrické prípojky aj na 
vlastné náklady. Budeme si 
uplatňovať náhradu tých-
to nákladov od majiteľov 
hausbótov,“ uviedla Miga-
ľová Baschierová pre portál 
sme.sk.

(SITA)

K O N TA K T / I N Z E R C I A
chodníku. Logicky si tak výstup z auto-
busov i nástup na ich schody niekedy vy-
žaduje pomerne slušný športový výkon. 
Majú s ním problém najmä starší obča-
nia, mamičky s detskými kočíkmi, ale aj 
dámy oblečené do úzkych sukní...
Na jednu nepríjemnú „dočasnosť“, ktorá 
súvisela s rokom 1968 a trvala niekoľko 
desaťročí, sa väčšina z nás ešte pamätá. 
Ostáva veriť, že na Rusovskej ceste – za-
stávke Hálova – to nebude až také horú-
ce. Najlepšie by však bolo, keby situáciu 
kompetentní vyriešili už dnes. Či im v 
tom niečo bráni? S najväčšou pravde-
podobnosťou kolaudácia a odovzdanie 
„staveniska“ zastávky MHD súvisí s bu-
dovaním novej štvrte Petržalka City. Ľu-
dia, ktorí tade denne cestujú, však môžu s 
istotou potvrdiť, že keby sa zastávka dala 
do predčasného užívania už včera, bolo 
by neskoro. Je zjavné, že tí, čo o podob-
ných veciach rozhodujú, tade nechodia. 
A ak, tak potom určite nie prostriedkami 
MHD. Keby to tak bolo, určite by im už 
dávno „zaplo“.

text a foto: Alena Kopřivová

Na čo čakajú?

 Poznámka

Hlasy zdola
Niekedy mám pocit, akoby ľuďmi 
zvolení zástupcovia na rôznych 
stupňoch samosprávy zabudli, z 
čej vôle sa vlastne na poslanecké 
stoličky dostali. Pred voľbami sa z 
nich stávajú sľubotechny. Pomaly 
prisahajú, že ani spávať nebudú, 
len aby zlepšili životné podmien-
ky tých, čo idú k urnám. Keď zís-
kajú pevnú pôdu pod nohami, 
voliči sú im ukradnutí.

Nie tak dávno to dokázali Ján 
Budaj a Peter Hochschorner, ktorí 
na rozdiel od ostatných poslan-
cov zastupujúcich v mestskom 

zastupiteľstve Petržalku (práve 
Petržalčania ich do tohto orgá-
nu zvolili), neodhlasovali zníže-
nie solidárneho �nančného prí-
spevku tzv. menším mestským 
častiam. A to aj napriek tomu, že 
tieto pomoc silnejších využívajú 
aj na nepodstatné veci, napr. in-
zerciu či šitie krojov. Žeby títo 
páni o potrebách Petržalky málo 
vedeli? Je to možné. Ján Budaj, 
ktorý sa medzičasom vyšvihol 
dokonca na viceprimátora, za 
Dunaj totiž zavíta iba príleži-
tostne, napríklad keď sa otváral 
nový zimný štadión, keďže v tej-
to mestskej časti nebýva. No a 

druhý menovaný sa vlani na ro-
kovanie petržalských poslancov 
unúval iba dva razy, čo práve 
nesvedčí o jeho záujme o blaho 
sídlišťanov.

Vrcholnými ignorantmi po-
trieb obyčajných ľudí sú však 
mnohí členovia nášho záko-
nodarného zboru. Nekonečné 
diskusie o chove psov, ktoré 
stále nevedú k bezpečnosti ľudí 
stanovením mantinelov pre ne-
zodpovedných a arogantných 
chovateľov, nemajú konca-kra-
ja! Azda poslanci NR SR necho-
dia po uliciach a nevidia, ako 
svoju povinnosť veľa psičkárov 

zanedbáva? Nežijú v počet-
ných bytových domoch, kde sa 
väčšina prispôsobuje menšine 
chovajúcej zúrivých psov – za-
bijakov? Neprechádzajú sa po 
oddychových zónach a nevidia 
hrôzu v očiach tých, ktorí z ne-
jakej príčiny nedôverujú voľne 
pusteným psom bez náhub-
kov? Ak na obyčajný život páni 
z Hradného vrchu nemajú čas, 
potom nech pozorne počúvajú 
hlasy zdola. Vrátane starostov-
ských. Pretože práve starostovia 
schytajú prejavy nespokojnosti 
a hnevu ľudí ulice. 

(ak)

Už dlhé mesiace je vybudovaná nová 
autobusová zastávka Hálova smerom z 
mesta do sídliska. Napriek tomu ju ces-
tujúci nemôžu využívať. Bráni im v tom 
oplotenie. O pár metrov ďalej je provi-
zórna. Keď prší, ľudia sa na nej skrývajú 
pod prístrešok zbitý z neopracovaných 
dosák. Na prvý pohľad má slúžiť dočas-

ne. Ako však treba chápať dočasnosť ce-
lého tohto riešenia, nie je jasné. 
Vozidlá liniek č. 63, 64, 99, 88, 92 a 192 
zastavujúce pred novým dielom stih-
li počas uplynulých mesiacov vyhĺbiť 
pri krajnici diery, ktorým sa ich vodiči 
umne vyhýbajú. Nechcú zničiť vozidlá, 
ani špinavou vodou ostriekať ľudí na 
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Daniel Hevier: Vianočná pošta

S A M O S P R ÁVA

stupiteľstva Bratislava-Petržalka. Pripo-
meniem, že pozvánku na zhromažde-
nie organizátori stretnutia neposielali  
a dozvedel som sa o stretnutí len cel-
kom tesne pred začiatkom zhromažde-
nia z tlače. Dva a pol roka som poslan-
com MZ, ale o téme NDS a jeho vplyve 
na Petržalku zastupiteľstvo Petržalky 
doteraz nerokovalo. O to viac ma pre-
kvapilo bezvýhradné, bezpripomien-
kové a nadšene podporné vyjadrenie  
k projektu a zámeru istého súčasného 
poslanca MZ „za všetkých Petržalča-
nov“. Potlesk za jeho príspevok sa z plé-
na prítomných nedostavil ...

Moje stanovisko k NDS  
(v oblasti železničnej dopravy pracu-
jem viac ako 30 rokov):
•	 pripomienky	a	námietky	aktivistov	sú	

opodstatnené,
•	 som	za	električku	(rýchlodráhu)	v	Pe-

tržalke; trať, v celej jej dĺžke od vyús-
tenia zo Starého mosta až na konečnú 
v Janíkovom dvore, viesť na estakáde, 
teda	nadzemné	riešenie	(starší	si	bu-
dú pamätať projekt ALWEG pre Vy-
soké	Tatry	v	roku	1970)	–	je	to	mo-
derné a originálne riešenie,

•	 k	 cestnej	 komunikácii	 dávam	 otáz-
nik	 (ako	 šoférovi	mi	 stačilo	 doteraz	
dostať sa z jedného konca Petržal-
ky na jej druhý koniec obchvatmi po 
Panónskej alebo Dolnozemskej ceste  
a v súčasnosti nevidím preplnenosť 
týchto	 obchvatov);	 ak	 cestná	 komu-
nikácia áno, tak na spoločnej estaká-
de s rýchlodráhou,

•	 výrub	 náletových	 drevín	 v	 dotknu-
tom	 území	 schvaľujem	 (potešia	 sa	
hlavne	 alergici),	 keby	 sa	 to	 robilo	 
v rámci realizácie projektu parkovej 
architektúry v dotknutom území.

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

Ing. Miloš Černák 
poslanec MČ Pretžalka

Priebeh zhromaždenia sa očividne 
vymkol z očakávania jeho organizá-

torov. Namiesto burácajúcej a nadšenej 
odbornej a laickej verejnosti sa organi-
zátori dočkali kritiky, námietok a skepsy. 
Podľa môjho názoru, oprávnene...

Zameriam sa na veci, ktoré sa týkajú 
„petržalskej časti“ zámeru NDS a na po-
zoruhodnosti, ktoré som sa dozvedel a 
vnímal z prezentácie a následnej disku-
sie. Pripájam aj obrázok, v ktorom je žl-
tou čiarou vyznačená 1. etapa NDS a čer-
venou čiarou vyznačená 2. etapa NDS. 
Je potrebné tiež doplniť, že 2. etapa NDS 
má parametre: 2-prúdová komunikácia 
v oboch smeroch a v strede dvojkoľajová 
železničná	trať	rýchlodráhy(?),	teda	cel-
ková	 šírka	asi	30	m	 (pre	predstavu	ako	
Panónska cesta alebo Dolnozemská ces-
ta),	a	to	...	na	povrchu	terénu(!).

Pozoruhodnosť č. 1:
Občianski i environmentálni aktivisti 
upozornili, že: 
•	ukončenie	 1.	 etapy	 NDS	 (obrátková	
slučka	električiek)	a	2.	etapy	NDS	roz-
delí Petržalku na dve „neprekročiteľné“ 
časti	a	spejeme	(Petržalčania)	k	rozde-
leniu	na	wesis	a	osis	(výraz	z	hovorovej	

nemčiny; paralela k významu západný 
Nemec	a	východný	Nemec)	–	severo-
južným „rozdelením“ sa stanú Dvory  
a časť Lúk wesis a Háje a časť Lúk osis;

•	úrovňové	križovanie	terajších	petržal-
ských komunikácii s touto magistrálou 
povedie k zdržovaniu cestnej dopravy 
a skôr či neskôr k úrazom a  ohrozeniu 
zdravia a života chodcov;

•	dôjde	k	zásadnému	ukrojeniu	z	petržal-
skej zelene popri Chorvátskom rame-
ne a peší kontakt k tejto vodnej ploche 
bude obmedzený, pribudne hlučnosť  
v tejto prirodzenej rekreačnej zóne Pe-
tržalky.  Čo na to obyvatelia Petržalky, 
bývajúci na Mlynarovičovej, Lachovej, 
Gessayovej, Rovniankovej, Topoľčian-
skej, Tematínskej, Znievskej, Lietavskej, 
Beňadickej,	Viglášskej?	Prechádzky	ro-
dičov s deťmi a zaľúbených dvojíc popri 
ramene stratia pokoj a romantiku a re-
kreačné športovanie popri takejto „Pa-
nónskej ceste či Dolnozemskej ceste“ 
stratí na zdravej uvoľnenosti;

•	zvýši	 sa	 ekologická	 záťaž	na	 ovzdušie	
z cestnej dopravy s dosahmi nielen na 
dýchanie ľudí a vegetáciu, ale zvýšenú 
prašnosť pocítia v bytoch v priľahlých 
lokalitách;

•	spracovateľ	 dokumentácie	 stavby	 or-
ganizuje a vykonáva prípravu 2. etapy 
NDS	(pozrite	červenú	čiaru	na	obráz-
ku).	Naposledy	24.	 januára	 tohto	 ro-
ka predložil Petržalke žiadosť s doku-
mentáciou Dendrologický prieskum 
na výrub drevín situovaných v zábere 
líniovej stavby NDS.

Pozoruhodnosť č. 2: 
Žoviálne,	 happeningové	 zosmiešňo-
vanie príspevkov aktivistov zo strany 
usporiadateľov zhromaždenia. Zdá sa, 
že verejné angažovanie sa občanov „sa 
nenosí“, a tak tam, kde chýbajú argu-
menty, alebo sú len pseudoargumenty, 
nastupuje nemiestne dehonestovanie... 

Pozoruhodnosť č. 3:
Očakával	 som,	že	 stavebník	 (hl.	mesto	
SR	Bratislava)	pripraví	pre	laickú	verej-
nosť	 informačné	 materiály	 (brožúrky)	 
o stavbe s rozpočtom asi 70 miliónov 
eur. Žiaľ, nič také nebolo na zhromaž-
dení k dispozícii...

Pozoruhodnosť č. 4:
Na	 zhromaždení	 boli	 traja	 (vrátane	
mňa)	 súčasní	 poslanci	 Miestneho	 za-

Vo februári sa uskutočnilo verejné zhromaždenie k 1. etape nosného dopravného  
systému (NDS) pre Bratislavu pred otvorením jej realizačných prác (jún/júl 2013). 
Etapa zahŕňa rekonštrukciu Štúrovej ulice, prebudovanie Šafárikovho námestia, 
rekonštrukciu Starého mosta – všetko s cieľom  vybudovať električkové pripojenie 
Petržalky s ľavobrežnou časťou mesta.

Ponosy na nosný dopravný systém

Problémy s parkovaním je nutné riešiť 
na viacerých úrovniach, a to od jed-

noduchých čiastkových riešení, ktoré sú  
v kompetencii mestskej časti až po zloži-

V súčasnosti je jedným, ak nie najväčším problémom našej 
mestskej časti nedostatočný počet parkovacích miest. Majiteľ 
motorového vozidla každodenne zápasí s problémom, kde 
po príchode z práce zaparkovať. Preto jednou z priorít tohto 
volebného obdobia je riešenie parkovania v Petržalke.

Parkovanie v Petržalke - ako ďalej? 

té technické riešenia budovania záchyt-
ných parkovísk, parkovacích domov, resp. 
po organizačné opatrenia rezidenčného 
parkovania alebo systému Car-Sharing. 

 Na riešenie tých najjednoduchších 
opatrení pri realizácii nových parkovacích 
miest skupina poslancov mestskej časti 
Bratislava - Petržalka, Tomáš Fabor, Michal 
Radosa a Bronislav Weigl odporučila na 
rokovaní Miestneho zastupiteľstva dňa 
18. 12. 2012 zodpovedným pracovníkom 
miestneho úradu aktualizovať Register 
podnetov, ktorý bol založený v roku 2001, 

kde nielen poslanci, ale aj obyvatelia Pe-
tržalky svojimi príspevkami navrhovali, 
resp. odporúčali vybudovanie nových 
parkovacích miest pre osobné motorové 
vozidlá. Išlo tu predovšetkým o rozšíre-
nie súčasných parkovacích miest, zmeny 
systému z pozdĺžneho státia na kolmé 
za podmienky stavebnej úpravy a pod. 
Žiaľ, tieto podnety zapadli do zabudnutia, 
preto bolo požiadané o ich aktualizáciu 
s tým, aby sa vyšpeci�kovali tie, ktoré by 
bolo možné z technického a majetkovo-
právneho hľadiska realizovať. Následne 
tieto pripraviť na realizáciu.

 Napriek tomu, že v našej mestskej časti 
chýba viac ako 17-tisíc parkovacích miest, 
takto vzniknuté parkovacie miesta nevy-
riešia celkový problém, ale určite prispejú 
k zlepšeniu situácie v danej lokalite.

Ing. Bronislav Weigl,

poslanec MČ Petržalka
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nevznikol ani tento sprievodca. 
Oceňujem preto každú, často 
nezištnú aktivitu občanov, kto-
rá prispieva k zveľaďovaniu ži-
votného prostredia. A nemys-
lím tým iba zbieranie smetí pri 
Chorvátskom ramene. Každá 
pozitívna aktivita je dobrá.

Ďalším želaním je, aby sa 
už konečne, po takmer štyrid-
siatich rokoch vybudovalo tzv. 
centrum Petržalky. Nie je to 
iba otázka nosného dopravné-
ho systému (normálna moder-
ná električka úplne postačí), ale 
hlavne vhodné dobudovanie 
celej severo-južnej osi. Tu by 
mal ostať zachovaný jedinečný 
prírodný ráz Chorvátskeho ra-
mena a v celej línii by sa mali 
sústrediť hlavne športové a re-
kreačné funkcie (parky, ihriská, 
športoviská), tak ako to chcel 
významný slovenský architekt 
Štefan Svetko. V žiadnom prí-
pade by sa toto územie nemalo 
zastavať budovami. 

Posledným želaním, asi naj-
viac nereálnym je to, aby sa 
vplyvné developerské spoloč-
nosti nepozerali iba na svo-
je „egoistické“ ekonomické zá-
ujmy. Každé územie má totiž 
svoju históriu, prirodzený vý-
voj, ktorý sa vytváral po stá-
ročia. Nábrežie Dunaja na pe-
tržalskej strane je pre niekoho 
lukratívnym územím prakticky 
v centre Bratislavy. Sú tu však 
významné chránené prírod-
né územia, lodenice s viac ako 
100-ročnou históriu, alebo pe-
tržalské záhradky s poslednými 
zachovanými povestnými mar-
huľami. S najväčšou pravdepo-
dobnosťou ich postihne taký is-
tý osud ako štadión Artmedie, 
ktorý tu stál od roku 1898 (!). 

Mojím najväčším želaním 
je, aby tento sprievodca otvo-
ril niektorým ľuďom oči. Aby 
sa na Petržalku začalo nazerať 
inak – tak, ako si to v skutoč-
nosti zaslúži.

Čím sa zaoberáš teraz a čo 
(aké projekty) plánuješ do 
budúcnosti?

Aktivít mám stále dosť. Roz-
hodne sa nenudím. Budem 
sa však hlavne venovať ukon-
čeniu doktorandského štúdia  
a popritom rozvíjať aktivity, ku 
ktorým mi vydanie sprievodcu 
otvorilo a dúfam, že ešte otvorí 
nové cesty.

Natália Murat-Oravcová
foto Vladimír Slivka

džungle (ako Petržalke mno-
hí zvyknú dodnes hovoriť) sa 
stala iná džungľa – zelenšia.  
V lete je niekedy problém  
prejsť pod konármi stromov, 
ktoré prevísajú cez chodník. 
Ľudia si aj bezprostredné oko-
lie začali viac vážiť – zveľaďujú 
si predzáhradky, aj z podnetov 
občianskych združení sa rekon-
štruujú detské ihriská, ktorých je 
momentálne v Petržalke požeh-
nane. Pre mladú rodinu s ma- 
lými deťmi sú tu v súčasnosti 
veľmi dobré podmienky na ži-
vot. Aj keď sa to niekomu mož-
no nezdá, toto obrovské sídlisko 
má svoj systém. Je tu skvelá ob-
čianska vybavenosť a množstvo 
služieb. V neposlednom rade 
je to aj relatívna blízkosť centra 
mesta. Hlavnou devízou je však 
množstvo zelene, relatívne níz-
ka zastavanosť, množstvo špor-
tovísk a priame susedstvo s prí-
rodou, Dunajom a hrádzou.

Keby si bol petržalským sta-
rostom alebo zlatou rybkou, 
aké tri želania pre túto našu 
aglomeráciu by si sa usiloval 
naplniť? A pre seba?

Neviem, či by mi tri stačili.  
V prvom rade by som si želal, 
aby si samotní obyvatelia uve-
domili, že nie všetko sa spraví 
samo. Aktivita sa musí začať  
u občana. Keď budú všetci se-
dieť v obývačkách pred tele-
vízorom s vedomím, že však 
„niekto to za nás urobí, a keď 
to neurobí, tak budeme naňho 
nadávať“, tak sa nikam nepo-
hneme. V takom prípade by 

Povedz nám najprv niečo  
o sebe...

Od narodenia (1981) bývam 
v Petržalke. Rodičia aj s mo-
jím bratom sa sem prisťahovali  
v roku 1978 zo Skalice, takže 
boli jedni z prvých obyvateľov 
sídliska Petržalka. Po slovensko- 
francúzskom bilingválnom 
gymnáziu som študoval na Fa-
kulte architektúry STU. Štú-
dium som však po dvoch ro-
koch zanechal a po ročnej 
prestávke, počas ktorej som 
tiež externe fotil aj pre Petržal-
ské noviny, som nastúpil na Vy-
sokú školu výtvarných umení, 
kde som absolvoval štúdium na 
odbore fotografia. Na tejto ško-
le pôsobím dodnes ako dokto-
rand a momentálne som v po-
slednom ročníku štúdia. Popri 
škole sa živím fotografovaním 
interiérov a architektúry, spo-
lupracujem na tvorbe folkloris-
tickej relácie Nehaňte ľud môj a 
rôznymi príležitostnými práca-
mi v oblasti fotografie a grafic-
kého dizajnu.

Kedy a na aký podnet v tebe 
skrsla myšlienka urobiť tu-
ristického sprievodcu po Pe-
tržalke?

Tému Petržalky som si zvolil 
už počas štúdia fotografie. Spo-
čiatku som fotograficky doku-
mentoval sídlisko, neskôr som 
sa začal zaujímať aj o hlbšie sú-
vislosti a začal som študovať 
rôzne archívne materiály, aby 
som sa o mojom „rodisku“ do-
zvedel čo najviac. Chcel som vy-
tvoriť fotograficko-textovú pub-

likáciu na tému Petržalka, čo sa 
mi sčasti podarilo v bakalárskej 
práci. Zaujímavé veci vo svojom 
okolí som si však fotografoval 
už dávno predtým. Spravil som 
napríklad sériu fotografií čer-
vených laminátových autobu-
sových zastávok, ktoré postup-
ne odstraňovali a nahradzovali 
sklenými. Takýmto spôsobom 
som si ich zakonzervoval aspoň 
na negatíve. Keď som si v roku 
2006 kúpil digitálny kompaktný 
fotoaparát, fotil som si naň úpl-
ne všetko – sochy, mozaiky, do-
my, autobusy, nápisy na domoch  
a terasách – veci, ktoré ma za-
ujali a vedel som, že budú po-
stupne miznúť. Nápad zúročiť 
tento materiál a poznatky, kto-
ré som nadobudol, vznikol v ro-
ku 2008, keď sa narodila dcéra. 
Počas dvoj-trojhodinových pre-
chádzok s kočíkom som mohol 
pokojne, objavovať nové záku-
tia, umelecké diela a zaujímavé 
miesta. Vtedy som v rámci škol-
skej práce navrhol sprievodcu 
Petržalkou vo forme viacerých 
trás, ktoré spájali rôzne body. 
Výskum pokračoval a ja som sa 
snažil získať podporu na vyda-
nie sprievodcu, čo sa mi však 
podarilo až v roku 2012. Podari-
lo sa mi získať finančnú dotáciu 
z magistrátu cez grant Ars Bra-
tislavensis a práca sa mohla ko-
nečne naplno rozbehnúť.

Si aj autorom textov aj väč- 
šiny fotografií, akiste si nav-
štívil všetky lokality Petržal- 
ky. Ktorá ťa najviac prekva 
pila a čím? V dobrom aj zlom. 

Väčšinu miest som mal už 
predtým pochodenú a veľa 
vecí nafotených. Vlani v lete 
som však s kamarátom Jožom 
Charfaouim (je zostavovateľom 
kontaktných adries v sprievod-
covi, o jazykovú stránku knižky 
sa postarala Natália Murat- 
Oravcová – pozn. red.) podnikol 
viaceré výpravy na bicykloch, 
pri ktorých sme vždy objavili 
niečo nové, o čom sme predtým 
nevedeli. Často dôležitú úlohu 
zohrala práve náhoda. Tak sme 
napríklad natrafili na sochu Ma-
dony s chlebom, ktorú sme zba-
dali cez otvor v plote petržalskej 
pekárne. Zaujímavým objavom 
bola aj motokrosová dráha pri 
diaľnici neďaleko závodu Ma-
tador, alebo futbalové ihrisko za 
depom metra. Lokalít, ktoré ma 
prekvapili v negatívnom zmysle, 
je asi viac. Zväčša súvisia s ľaho-
stajnosťou človeka k životnému 
prostrediu. Tak sa často stalo, že 
som v krásnom lužnom lese na-
trafil na skládku odpadu, alebo 
v lokalite Janíkov dvor na ho-
tové smetisko, z ktorého ide až 
strach. Časť, ktorá ma prekva-
pila asi najviac, však leží kúsok 
za hranicou Petržalky. Je ňou Ja-
rovská bažantnica. Takýto nový 
objav ma vie vždy potešiť.

Máš rodinku, 4-ročnú dcérku 
Júliu a manželku Ivanu, je pre 
vás Petržalka dobrým mies-
tom na život?

Sme v Petržalke spokoj-
ní. Za tie roky, čo tu žijem, sa 
veľmi veľa zmenilo. Zo zabla-
teného staveniska a betónovej 

Našu Petržalku nemajú priveľmi radi najmä jej náv-
števníci, ktorí tu blúdia, ak nemajú úplne presné in-
formácie, ako sa kam dostanú. Nedávno však vznikla 
šikovná (do vrecka) farebná a prehľadná pomôcka s 
názvom Petržalka – turistický sprievodca (môžete ho 
zadarmo získať v DK Zrkadlový háj na Rovniankovej 
ul.). Obsahuje tiež mapy jednotlivých častí, ale aj mapu 
celej Petržalky. Túto prepotrebnú brožúrku si vymyslel 
aj zrealizoval (obsahovo aj foto-graficky) mladý foto-
graf Martin Kleibl, ktorého sme vyspovedali.

Už nemusíme blúdiť  
po Petržalke
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Otestujte u nás nový model ŠKODA Octavia počas testovacích týždňov a vyhrajte cestu na výnimočné miesto.  Zažite nadčasový dizajn
s vyváženými proporciami, veľkorysý 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 
bezpečnosť. Spravte si z obyčajného dňa výnimočný a zaregistrujte sa na testovaciu jazdu u našich predajcov alebo na www.uzasnaoctavia.sk. 
Pre každého máme darček.
www.skoda-auto.sk
  
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Nová ŠKODA Octavia
Úžasná každý deň

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

IMPA 210x130 SKODA octavia 2013.indd   2 1.3.2013   15:11

Raiff eisen banka, ktorú nájdete už aj v Bratislave na Námestí 
hraničiarov, pre vás pripravila novú akciu. Každý klient, ktorý 
si do 31. marca otvorí účet a počas 2 mesiacov zaplatí kartou za 
nákupy aspoň 100 EUR, dostane od banky darček 30 EUR.

Získať spomínaných 30 EUR je pritom úplne jednoduché. Otvoríte si v Raiff eisen 
banke účet a plne funkčnú platobnú kartu dostanete už pri prvej návšteve poboč-
ky. Nemusíte sa obávať žiadnych papierovačiek, zmluva je presne na jeden list 
papiera. Len čo ju podpíšete, môžete začať nakupovať. Pri sumách do 20 EUR 
netreba ani zadávať PIN – iba priložíte kartu k terminálu, ktorý podporuje bez-
kontaktné platby, a nákup je v okamihu zaplatený. 

Suma 100 EUR sa môže zdať na prvý pohľad pomerne vysoká, ale sami uvidíte, 
že ju počas bežných nákupov miniete rýchlo. Stačí, ak začnete pravidelne platiť 
kartou v potravinách, drogérii alebo pri tankovaní auta. Veď ruku na srdce: koľko 
priemerne minieme za jeden víkendový nákup? Navyše, dnes možno platiť kartou 
už aj u malých obchodníkov, dokonca aj v niektorých novinových stánkoch.

S nakupovaním vám určite rada pomôže celá rodina. Raiff eisen banka totiž k jednému účtu bezplatne vydá až 5 platobných kariet. 
Neexistujú žiadne obmedzenia, dôležité je len to, aby všetky karty boli vydané k jednému účtu, ktorý si otvoríte v Raiff eisen banke
do konca marca. Dizajny kariet, ktoré banka aktuálne ponúka, si môžete pozrieť na stránke www.raiff eisen.sk alebo priamo v po-
bočke na Námestí hraničiarov 6/A. Prajeme príjemné nákupy!

Plaťte kartou a dostanete 30 EUR

rb_pr_inzercia_210x130_0313_bratislava.indd   1 4.3.2013   12:52
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okolité byty sú pre váš akousi 
výhrevňou, a to znamená vyš-
šiu teplotu a nižšie účty. De-
dinský dom, na ktorý vietor 
a mráz útočia z každej strany, 
je na tom oveľa horšie. Čo sa 
týka teploty i účtov. Výhoda sa 
však na jar a v lete nielen strá-
ca, ale mení sa dokonca na ne-
výhodu. Povedzme, že v pane-
láku i na dedine máme v zime 
rovnaké množstvo izieb. Na 
jar a v lete však už nie, na de-
dine sa v týchto ročných ob-
dobiach izbami stávajú aj dvor 
a záhrada.

re do bytov sme totiž mali asi 
tridsať centimetrov od seba. 
A spoločnú akúsi miniatúr-
nu predsienku. V nej obyčajne 
viseli mokré dáždniky a ležali 
špinavé topánky. Tie spoločné 
neboli. Na dedine sa so suse-
dom do takej blízkosti nikdy 
nedostanete, ibaže by bol 
z rodiny.

Susedská blízkosť v panelá-
ku má svoje výhody. Celý váš 
bytík je obložený inými byt-
mi z každej strany, samozrej-
me, okrem čelnej s oknami, čo 
má výhody najmä v zime. Tie 

Nie je sused ako sused, to 
je základný a nespochyb-

niteľný fakt. Z toho logicky vy-
plýva, že ich treba nejako roz-
triediť. Navrhujem rozdelenie 
nielen polohové, ale aj takpo-
vediac mentálne.

Dedinský sused je človek 
bývajúci v dome buď napra-
vo, alebo naľavo od vás, a len 
výnimočne inak. Zato taký 
mestský, to je zvyčajne okrem 
naľavo a napravo aj nadsu-
sed a podsused. V paneláku, 
v akom som býval, aj sused 
decimetrový. Vchodové dve-

A napokon sú tu dva prípa-
dy, s ktorými si jednoducho 
neviem poradiť. Jeden sa týka 
mesta a druhý dediny. Je su-
sedom aj ten, čo býva na dva-
nástom poschodí v štyridsať 
metrov vzdialenom paneláku? 
U nás na dedine sú tri či šty-
ri domy, ktoré sú priamo na-
lepené na múr cintorína. Sú 
tí, ktorí v nich bývajú, susedia 
s tými, čo tam ležia? Ale, to len 
tak na okraj.

Toľko k technickej stránke 
veci. A teraz k mentálnej. Sem 
treba zaradiť rôzne dispozície 
na kriky, zvady prieky, krivdy, 
ohováranie a tiež požičiavanie 
všetkého možného. Bývajúc 
v paneláku som niečo z toho 
zažil, s dedinou sa to však po-
rovnať nedá. Dedina ako celok 
je vlastne ihriskom vhodným 
na všetky spomínané špor-
ty. Prioritu má obchod, krčma 
a obecný úrad. Keby tak ženy 
z obecného úradu mohli po-
rozprávať všetko, čo si hoci len 
za mesiac vypočujú, to by bol 
materiálček na publikovanie! 
Vychýrené sú niektoré miestne 
klebetnice, ktoré denne zvládnu 
celkom slušnú porciu čerstvých 
informácií. Raz v lete som sedel 
na terase šenku (krčmy) a po-
zoroval dve z nich v družnej de-
bate. Napriek horúčave na jed-
nom mieste a v jednej polohe 
zamrzli na pol hodiny. Určite 

Hlavní hrdinovia sú bez-
domovci, žijúci v parku. 

Zbierka národností: Rus, Por-
toričanka, Poliak. (B. Bystrian-
sky, T. Pauhofová, R. Roth, 
hliadkuje A. Bárta.) Rus je pô-
vodom hudobník, na ulici sa 
ocitol po tom, ako ho opusti-
la žena a on zapálil byt. Porto-
ričanka Anita túžila s mamou 
po obchode, preto si prišli 
do Ameriky zarobiť. Na uli-
ci sa ocitla po maminej smrti. 
Osamelá, sama v tom veľkom 
meste. Poliak má sen priviesť 
milovanú Poľku do Ameri-

je iba hispánka... a on „aristo-
krat“ si ju zamiloval, dokonca 
sa za ňu pobil. Teraz mu potre-
buje vzdať úctu. Ako Sofoklo-
va Antigona v antickej dráme 
svojmu mŕtvemu bratovi. Ani-
ta iste netuší, kto bola Antigo-
na, ale ten ušľachtilý cit žije aj 
v nej, úbohej, najposlednejšej 
z posledných. Preto hľadá spo-
jencov, ktorí by jej pomohli po-
chovať jej milého. Teda najprv 
ukradnúť jeho mŕtvolu.

Celá hra sa odohráva na la-
vičke v ošarpanom parku, kde 
nie je nič, iba hliadkujúci po-
licajt. Nesympatický, moc mu 
dodáva uniforma, ale je Auto-
rita. A traja úbohí ľudia. 

Predstaviteľ ruského hudob-
níka Sašu pre noviny rozpo-
vedal, aké bolo pre neho ťažké 
predstaviť si situáciu bezdo-
movca. Zahrať ho presvedči-
vo a odovzdať divákovi silnú 

V Slovenskom národnom divadle hrajú 
hru poľského autora žijúceho v Amerike 
Janusza Glowackého. 
Volá sa Antigona v New Yorku. 

museli preberať aj celosvetovú 
situáciu. V Petržalke som zva-
dy, kriky a ohováranie najčas-
tejšie zažil na občasnej schôdzi 
obyvateľov nášho vchodu. 
A ako to už býva, najhorší boli 
neprítomní.

Susedské čaro má aj požičia-
vanie všetkého možného. Môj 
najbližší sused Laco je v tomto 
smere určite lokálnym rekor-
dérom, špecializuje sa však len 
na rôzne suroviny do kuchy-
ne. Odvtedy, čo sa do domu 
vedľa nasťahoval preto prak-
ticky všetko nakupujem dvoj-
mo. Nemám mu to za zlé, lebo 
často chodí na cesty, z ktorých 
sa vracia v najnemožnejších 
chvíľach. Dúfam však, že raz 
sa mi podarí presvedčiť ho, 
aby si cibuľu prišiel požičať až 
ráno, povedzme už o siedmej, 
a nie rovno o polnoci. Navyše, 
niekedy s fľaškou, ktorú zvlá-
dame ešte ďalšiu hodinu.

V inzerátoch ponúkajúcich 
domy a byty na predaj sa do-
čítate všeličo zaujímavé vrá-
tane zaujímavej ceny. Mož-
no by bolo vhodné, okrem 
toho, čo je na nehnuteľnosti 
interesantné, uviesť aj fakt, že 
v prípade kúpy budete mať 
aj dobrých susedov. V takom 
prípade by cena mohla byť aj 
vyššia. Čo poviete?

Oskar Král
foto archív PN

ky, a tu jej ukázať, kto on je! 
Ako sa zmohol. Štvrtým hlav-
ným hrdinom je mŕtvy Ame-
ričan. Anitina láska. Zastal sa 
jej, keď ju  ponížil policajt. Po-
bil sa a šiel do väzenia. Po ro-
koch sa z basy vrátil, ona na 
neho čakala, a bol nejaký iný. 
Bol to vôbec on? Ona ho však 
stále rovnako ľúbila. Ľúbi-
la, lebo hľadá ľudské teplo. A 
teraz umrel. Majú ho pocho-
vať kamsi do spoločného hro-
bu. Ale on má meno, je Ame-
ričan – „aristokrat“ – hovorí 
Anita. Ona sama je Nikto, veď 

emóciu. Sám takú skúsenosť, 
prirodzene, nemá. Branislav 
Bystriansky ruského emigran-
ta zahral znamenite – hoci viac 
ako o svoju skúsenosť s bezdo-
movcom sa oprel o jeho prí-
beh: vyrastal v byte susediacom 
s celou KGB. (Nemohlo mi ne-
napadnúť, ako si vedel predsta-
viť túto situáciu – na rozdiel 
od bezdomovca, ktorého mô-
že stretnúť na každom kroku. 
S tým zjavne nemal problém, 
ale to je na inú úvahu.)  

Do divadla som išla v auto-
buse, z ktorého práve vystúpil 
človek obťažkaný celým svo-
jím majetkom. Bol neohole-
ný, neostrihaný, spod čiapky 
vytŕčali škuty. Páchol močom. 
Špinavými rukami so smút-
kom za nechtami obchytal dr-
žadlá sedadiel. Vystúpil, ale 
smrad v autobuse po ňom zo-
stal. Všetci sme si chytali nos a 

odvracali sa od neho. Bolo to 
nepríjemné.

A tu som na scéne SND vi-
dela ľudí veľmi podobných. 
Poznám nás: ak by sme ich 
stretli živých v živom parku, 
vyhli by sme sa im oblúkom. 
Sympatickejší by nám bol po-
licajt, ktorý ich drží v šachu 
a oni majú pred ním rešpekt. 
Kašlali by sme na to, že sia-
ha na ich slobodu, hlavne aby 
ochránil tú našu. A nenapadlo 
by nám zamýšľať sa, aký prí-
beh má každá z týchto ľud-
ských trosiek.

Dlhý zápach po bezdomov-
coch nám po vzhliadnutí tej-
to hry iste nezačne voňať. Ale 
možno v nás zobudí pocit nie-
čo s tým robiť. Aby aj oni ma-
li právo uskutočniť svoje sny 
a neboli so svojím ťažkým 
údelom sami.

Gabriela Rothmayerová

Dom je fajn. 
A čo sused?

Právo na sny

Nielen rodičov, ale ani suseda si zvyčajne 
nevyberáte. Vyzerá to tak, že všetko v tomto 
smere je vlastne trochu o šťastí alebo, 
naopak, o smole. 
Predsa len, je to rovnaké 
so susedmi na dedine 
a v meste? 
A špeciálne v paneláku? 
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Verejná zbierka  
V januári vyhoreli priesto-
ry, v ktorých mali klienti 
OZ Impulz zázemie, prá-
cu, školu i zábavu. Ľudia  
s mentálnym postihnutím 
stratili druhý domov. „Je 
to smutná udalosť. Impulz 
musí v zmysluplnej práci  
s postihnutými ľuďmi po-
kračovať,“ reagoval staros-
ta Bajan, ktorý prostredníc-
tvom svojej nadácie prispel 
na znovuzrodenie Impulzu 
sumou 200 eur. Občian-
skemu združeniu môžete 
�nančne prispieť do kon-
ca júna aj vy prostredníc-
tvom verejnej �nančnej 
zbierky na číslo účtu 
2922888893/1100. Výnos 
použijú na rekonštrukčné 
práce vyhorenej chráne-
nej dielne a na vybavenie, 
ktoré je nevyhnutné na jej 
sprevádzkovanie.  

(upr)

K prijatiu Etického kóde-
xu volených predstavi-

teľov mestskej časti sa petr-
žalskí poslanci zaviazali vlani  
v máji prijatím zásad transpa-
rentného fungovania samo-
správy pod názvom Trans-
parentná Petržalka. „Kódex 
zaväzuje volených predsta-
viteľov samosprávy dodržia-
vať základné etické princípy 
a štandardy správania, kto-
rých uplatňovanie od nich 
občania očakávajú a zákoni-
te aj vyžadujú. Tento doku-
ment je morálne záväzný tak 
pre mňa, ako aj pre všetkých 
35 poslancov miestneho za-
stupiteľstva,“ povedal sta-
rosta Petržalky Vladimír Ba-

jan po schválení dokumentu  
v utorok 26. februára 2013. 

Cieľom Etického kóde-
xu volených predstaviteľov 
mestskej časti je väčšia otvo-
renosť k verejnosti a transpa-
rentnosť ich konania, čo ešte 
viac prispeje k posilňovaniu 
dôvery obyvateľov k práci vo-
lených zástupcov.

Etickým kódexom sa okrem 
iného volení predstavitelia 
mestskej časti Petržalka za-
väzujú zverejniť majetkové 
pomery, funkcie, zamestna-
nia a činnosti, ktoré vykoná-
vajú súbežne s výkonom vo-
lenej funkcie. Znamená to, že 
po starostovi, ktorý tieto in-
formácie zverejňoval na we-

bovej stránke mestskej časti 
www.petrzalka.sk aj dosiaľ, 
takéto údaje širokej verejnos-
ti sprístupní aj 35 poslancov 
zastupiteľstva. 

Volení predstavitelia petr-
žalskej samosprávy sa kóde-
xom zaväzujú spraviť všet-
ko na zamedzenie konfliktu 
záujmov najmä pri naklada-
ní s majetkom mestskej čas-
ti a hospodárení s verejnými 
finančnými prostriedkami.  
Z Etického kódexu ďalej vy-
plýva, že ak má volený pred-
staviteľ priamy alebo ne-
priamy osobný záujem vo 
veciach, ktoré sú predmetom 
rokovania orgánov mestskej 
časti, oznámi túto skutočnosť 

Po prijatí Etického kódexu zamestnancov mestskej časti aj poslanci  
petržalského miestneho zastupiteľstva na návrh starostu schválili  
etickú normu, ktorou sa budú riadiť počas platnosti svojho mandátu.

miestnemu zastupiteľstvu, 
zdrží sa diskusie a nezúčast-
ní sa na príslušných rozhod-
nutiach tak, že nebude o nich 
hlasovať. 

„Zahlasovaním za etický 
kódex poslanci aj takouto for-
mou potvrdili, že svoj man-
dát chcú aj naďalej vykoná-
vať s najväčšou vážnosťou  
a zodpovednosťou a za kaž-
dých okolností rozhodovať so 
zreteľom na verejný záujem,“ 
zhodnotil starosta V. Bajan  
a dodal, že mestská časť záro-
veň zriadila e-mailovú adre-
su kodex@petrzalka.sk, na 
ktorú môžu obyvatelia zasie-
lať svoje sťažnosti či podne-
ty v súvislosti s porušovaním 
Etického kódexu. Rovnako 
je uvedená e-mailová adresa 
k dispozícii pre sťažnosti na 
porušovanie Etického kóde-
xu zamestnancov mestskej 
časti, ktorý vošiel do plat-
nosti v prvej polovici febru-
ára 2013.

Mária Grebeňová-Laczová,
tlačová tajomníčka MČ

Petržalskí poslanci sa budú riadiť 
Etickým kódexom

Za necelé dva mesiace tohto 
roka požiadalo o účelovú 

dotáciu z rozpočtu mestskej 
časti Petržalka zatiaľ 13 sub-
jektov a ich finančné nároky sa 
takmer vyrovnali celkovej výš-
ke vyčlenených prostriedkov 
na dotácie  na kalendárny rok. 
V roku 2013 na účelové dotá-
cie Petržalka vyčlenila 80-ti-
síc eur. Neziskové organizácie 
a iné subjekty o ne môžu po-
čas roka požiadať v troch eta-
pách. Požiadavky uchádzačov 
pravdepodobne opäť prevýšia 
možnosti samosprávy. 

Vzhľadom na potrebu konti-
nuálnej terénnej sociálnej prá-
ce a  klubových aktivít pre deti 
a mládež zo sociálne znevý-
hodneného prostredia v Kop-
čanoch už Petržalka rozhodla 
o príspevku vo výške 3-tisíc 
eur občianskemu združeniu 
Ulita. Tisíc eur poskytla ob-
čianskemu združeniu Kaspian 

na  podporu prevencie zlých 
životných návykov, vzdeláva-
cie a voľnočasové aktivity mla-
dých z rizikového prostredia 
a ďalšou tisíckou eur pomôže 
financovať vzdelávanie talen-
tovaných detí z ekonomicky 
slabého rodinného prostredia 
v projekte Na palube jedno-
rožca. „Je veľmi dôležité pravi-
delne a systematicky pracovať 
s mladou generáciou. Snaží-
me sa v medziach finančných 
možností podporovať hodnot-
né programy rozvoja osobnos-
ti detí a mládeže a zmysluplné 
trávenie ich voľného času, prá-
cu v komunite,“  povedal staros-
ta Vladimír Bajan a dodal,  že 
vlani takmer 65 percent pod-
porených žiadostí prostredníc-
tvom účelových dotácií mest-
ská časť orientovala práve na 
športové, umelecké, vzdeláva-
cie, voľnočasové a komunitné 
aktivity pre detí a tínedžerov. 

Je dôležité pracovať  
s mladou generáciou 

V zmysle VZN o poskyt-
nutí účelovej dotácie žiadosť  
o dotáciu žiadateľ adresu-
je petržalskému miestnemu 
úradu v troch termínoch: do   
31. marca, do 30. júna a do  
30. septembra. Všetky infor-
mácie, tlačivo žiadosti, ako 
aj príslušné VZN záujem-
ca nájde na webovej stránke 
mestskej časti http://www.
petrzalka.sk/samosprava/
dotacie/. Predstavitelia petr-
žalskej samosprávy  ani ten-
to  rok nebudú mať pri roz-

hodovaní jednoduchú úlohu. 
Napríklad v roku 2011 požia-
davky záujemcov boli dvoj-
násobne vyššie ako možnosti 
mestskej časti. 

„Na komerčné projekty sa 
sponzori ľahšie hľadajú. Pre-
to účelové dotácie by mali 
predovšetkým slúžiť na pod-
poru všeobecne prospešných 
či verejnoprospešných slu-
žieb, alebo účelov s trvalej-
šou hodnotou, tak v oblas-
ti miestneho športu, kultúry, 
výchovy, životného prostre-

dia, historických hodnôt, v so- 
ciálnej, zdravotnej, ako aj v  hu- 
manitárnej oblasti,“ povdal 
starosta V. Bajan. Zároveň pri-
pomenul, že v záujme trans-
parentnosti pri nakladaní  
s verejnými zdrojmi sa na ro-
kovaní o schvaľovaní žiados-
tí o poskytnutie účelovej do-
tácie v príslušných komisiách 
miestneho zastupiteľstva ako 
pozorovateľ môže zúčastniť aj 
zástupca verejnosti. 

(mg)
Ilustračné foto archív PN

Prvé tohtoročné účelové dotácie Petržalka 
schválila združeniam, ktoré sa intenzívne 
venujú práci s deťmi a mládežou.
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Muž
s ľahkou 
paličkou

Niektorí Petr-

Vraj len otázka 
estetiky
Videl to svet! Žiť s drôt-
mi veľmi vysokého napätia 
v hlavnom meste, v jeho naj-
početnejšej mestskej časti 
(105-tisíc obyvateľov) s treťou 
najvyššou hustotou obyvateľ-
stva (3 685 na km2), ktoré sa 
tiahnu zavesené na desiat-
kach stožiarov v dĺžke vede-
nia 10,147 km, vychádzajúce 
z rozvodne v Podunajských 
Biskupiciach, ponad Dunaj, 
lužné lesy, Veľký Draždiak, 
parkovisko Tesca smerujúce 
do rozvodne na Kolmej ulici 
v Petržalke?

Vidí to svet... To, čo má ob-
chádzať akékoľvek mesto, čo 
má byť vzdialené obydliam 
ľudí a verejnosti prístupných 
miest, zbavené akýchkoľvek 
možných nebezpečenstiev 
a náhodných rizík, teda nad 
poľami, lesmi, lúkami je v na-
šej bezprostrednej blízkosti. 

Drôty na pohľad, stožiare na 
dotyk (20 - 30 či 40 krokov 
od panelákov na Topoľčian-
skej 33, Holíčskej 21 či 40, 
Smolenickej 14, ale aj nad 
parkoviskom hypermarketu 
Tesca a 2-3 desiatky metrov 
od zadného vchodu doň, 
ktorým denne vchádzajú 
a vychádzajú tisícky náv-
števníkov, či od budovy 
Bytového družstva Pe-
tržalka alebo už priamo 
nad hlavami hráčov na teni-
sových kurtoch Matchball). 
Povedľa či nad nimi, frekven-

tovanými komunikáciami - 
cestami, križovatkami,
chodníkmi, parko-
viskami, zastáv-
kami autobu-
sov a i. Tiež 
nad jazerom 
Veľký Draždiak, 

v jeho okolí. Ľudia pod drôtmi 
vo vode i na brehu. 

Na čo sme si už, žiaľ, rokmi 
privykli. (Aj s ubezpečeniami 
energetikov ZSE, konkrétne 
z roku 2010, že pokiaľ ide práve 
o jazero, venujú tomuto úseku 
zvýšenú pozornosť. Zavesenie 
elektrických káblov na stožia-
roch je trojnásobne istené ako 
sú požiadavky určené STN pre 
takéto vedenia. Kontrolu ich 
zavesenia a káblov vykonávajú 
pred sezónou a každoročne, 
hoci norma STN požaduje jed-
nu kontrolu v trojročnom ob-
dobí. Takže podľa nich sú drôty 
nad jazerom skôr otázkou este-
tiky prostredia ako bezpečnosti. 
Tiež však s ich poznámkou, že 
kúpanie počas nepriaznivého 
počasia a búrok zostáva nebez-

A drôty - 
PREČ!
Pred mesiacom sme priniesli skvelú správu: Petržalka má 
430-tisíc eur na prekládku vedenia veľmi vysokého napätia  
110kV nad Veľkým Draždiakom. Sú to peniaze, ktoré po-
skytne Petržalke Dalkia, a.s., aby pomohla  vyriešiť problém, 
ktorý - obrazne i doslovne - visí nad hlavami Petržalčanov, 
odkedy sa niekdajšia dedina začala meniť na najväčšie stre-
doeurópske sídlisko. 

pečné aj na bežnom kúpalisku, 
preto v takomto prípade kúpa-
nie v jazere energetici neodpo-
rúčajú...)

Nebudeme hrať na bulvárne 
struny možných drám a ohro-
zení, aj keď práve vysoké napä-
tie je jediným dôvodom na to, 
že jazero nemôže byť verejným 
prírodným kúpaliskom. Čo už 
nie je iba otázka estetiky, však-
že... 

Sľuby, samé sľuby
Drôty vysokého napätia za to 

nemôžu, v tejto časti Petržalky 
boli o desať rokov skôr (1967), 
ako sa začala sídliskovo stavať 
(1976). Možno práve skutoč-
nosť, že „už to tu bolo“ a, naj-
mä, že „nič sa doteraz nestalo“, 
oslabovalo a stále oslabuje úva-
hy, snahy, rozhodnutia, pokusy, 
ale najmä činy zodpovedných 
(podnikateľov, verejných čini-
teľov) tento stav meniť a natr-
valo zmeniť. Že tu, v tejto časti 
Petržalky, budú a majú byť len 
ľudia. Lebo tu nie je neosídlená 
horúca púšť ani mrazivá tun-
dra. Také boli predsavzatia už 
pred tridsiatimi rokmi. Že drôty 
ustúpia, prekládkou obídu Pe-
tržalku. Nestalo sa. Za „starého 
totalitného režimu“. Také boli 
predsavzatia aj po roku 1989. 

V roku 2005 
to mala 
byť sku-

to č n o s ť . 

Z rozvodne v Podunajských Biskupiciach, 
ponad Dunaj a lužné lesy prichádza „vysoko-
napäťová šťava“ do Petržalky...  

Drôty vstupujú do obývaných Lúk: 
od jazera popri Topoľčianskej ul., nad 
Jantárovou cestou na Šintavskú... 

Cez stožiar a drôty pohľadom - 
zo Šintavskej na Holíčsku... 

Žeby novodobý erb Petržalky? 
Nie listnatý strom so zlatým kmeňom, 

ale železný stožiar s drôtmi?   

o jazero, venujú tomuto úseku o jazero, venujú tomuto úseku 
zvýšenú pozornosť. Zavesenie 
elektrických káblov na stožia-
roch je trojnásobne istené ako 
sú požiadavky určené STN pre 
takéto vedenia. Kontrolu ich 
zavesenia a káblov vykonávajú 
pred sezónou a každoročne, 

Pred mesiacom sme priniesli skvelú správu: Petržalka má 

o jazero, venujú tomuto úseku 
zvýšenú pozornosť. Zavesenie 
elektrických káblov na stožia-
roch je trojnásobne istené ako 
sú požiadavky určené STN pre 
takéto vedenia. Kontrolu ich 

2
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Niektorí Petr-

(Viď Všeobecné záväzné na-
riadenie hl. mesta Bratislavy 
č. 7/2005 - aktualizácia územ-
ného plánu hl. mesta, zmeny 
a doplnky návrhu zásobovania 
elektrickou energiou). Tiež sa 
nestalo. Pravda, to už za „no-
vého demokratického režimu“. 

V roku 2007, keď sa defi nitív-
ne schválil nový územný plán 
Bratislavy sa téma prekládky 
zasa oživila, ba niečo - či mno-
hé? - sa už i robilo a urobilo, 
až prišla jar 2010 a stretnutie 
vtedajšieho starostu Petržalky 
Milana Ftáčnika s novinármi 
priamo pri Veľkom Draždiaku. 
Citujme ho: „Pripravili sme in-
vestíciu, že vysoké napätie na-
ozaj odtiaľto dostaneme. Boli 
úvahy, aby sa dostalo pod zem, 
zistili sme však, že je to veľmi 
náročné fi nančne (6- až 8-ná-
sobne, pozn. red.), v novom 
územnom pláne je defi novaná 
náhradná trasa. Je akceptova-
ná energetikmi so ZSE, našou 
úlohou je vyriešiť pozemky pod 
ňou. Hovorili sme so všetkými 
veľkými vlastníkmi... je tam 
však veľké množstvo malých 
vlastníkov... Reálne to vidím 
tak, že v budúcom roku (2011) 
je možné napätie preložiť...“ 

V aktuálnom územnom plá-
ne mesta Bratislavy vedie nová 
trasa vysokého napätia 110 kV 
z rozvodne v Podunajských 
Biskupiciach ponad Dunaj na 
jeho pravý breh, nepokračuje 
však už lužným lesom smerom 
do Petržalky, ako je to teraz, 
ale sa odkláňa a obchádza ju 
poza čističku odpadových vôd 
na Janíkových roliach, prechá-
dza ponad cestu z Petržalky 
do Rusoviec a zavesuje sa na 
stĺpy vysokého napätia z vod-
nej elektrárne Čunovo, ktoré 
sa tiahnu za umelým kopcom 
popri železničnej trati a me-

dzinárodnej diaľnici z Buda-
pešti do Brna, aby sa napokon 
časť vedenia odklonila dovnút-
ra Petržalky do trafostanice na 
Kolmej ulici. Stĺpy a drôty vyso-
kého napätia sa zmenou trasy 
nepotiahnu nad parkoviskom 
Tesca, Pajštúnskou, Šintavskou 
a Jantárovou cestou, Veľkým 
Draždiakom a Dolnozemskou 
cestou. Staré vedenie v dĺžke 
3 025 m - z Kolmej ulice až po 
Dunaj - sa zdemontuje, čím sa 
uvoľní plocha asi 115-tisíc m2. 
Vytvorí sa nová 2 400 m dlhá 
trasa z Podunajských Bisku-
píc na petržalský breh Dunaja 
a odtiaľ vzdušným vedením 
za umelý kopec v chotári Ru-
soviec (za Panónskou cestou, 
Lúky VIII), kde, ako sme už 
uviedli, sa zavesí na stožiare 
s vedením vysokého napätia 
z Čunova... 

Režim - nerežim, 
a peniaze

Odpoveď na prognózu pe-
tržalského starostu o možnej 
prekládke v roku 2011 na seba 
nedala dlho čakať. V júli 2010 
hovorca ZSE skonštatoval pre 
tlačovú agentúru SITA, že pre-
kládka elektrického vedenia 
možno nebude taká jednodu-
chá, ako by si petržalská mest-
ská časť želala. „Na rok 2011 
investičný plán energetikov 
s prekládkou nepočíta...“ 

A bolo! Teda - že zasa nič 
nebude. ZSE je komerčná 
fi rma, čím je povedané všet-
ko. Výstavba Južného mesta 
s 20-tisíc obyvateľmi ako bu-
dúcimi spotrebiteľmi elektric-
kej energie bola dobrým dô-
vodom na vybudovanie novej 
100 kV rozvodne, čo by umož-
nila nová trasa vedenia z Podu-
najských Biskupíc. Jednou 
ranou by sa vyriešil aj druhý 

Vyjadrenie primátora 
Je pre mňa potešením, že súčasnému vedeniu Petržalky, 
starostovi Vladimírovi Bajanovi a poslancom sa podari-
lo urobiť ďalší, ak nie zásadný krok, v niekoľkoročnom 
snažení mestskej časti o prekládku elektrického vede-
nia, ktoré križuje Draždiak. Jedna z najvyhľadávanejších 
oddychových lokalít v rámci slovenskej metropoly tak 
bude môcť byť bezpečnejšia, jazero bude môcť byť o� -
ciálnym prírodným kúpaliskom a petržalská samosprá-
va bude môcť aj za prispenia hlavného mesta postup-
ne revitalizovať celú oddychovú zónu medzi Veľkým 
a Malým Draždiakom.  Napríklad vybudovanie prome-
nády, oddychovej zóny s hracími prvkami pre detí či 
rekultivácia zelene. 
Napriek tomu, že energetici ubezpečovali verejnosť, že 
kúpanie v Draždiaku je bezpečné, v podvedomí oddy-
chujúcich či plávajúcich Bratislavčanov pochybnosti 
stále existovali. Verím, že petržalský starosta spoločne 
so svojimi odbornými zamestnancami v krátkom čase 
zrealizuje kroky, ktoré povedú k prekládke stĺpov vyso-
kého napätia a � nančné prostriedky mestskej časti od 
spoločnosti Dalkia, pomôžu vyriešiť problém, ktorého 
riešenia navrhované v nedávnej minulosti narážali na 
nedostatok peňazí. Jedným z bodov mojej pracovnej 
návštevy v Petržalke v priebehu tohto roka bude spo-
lupráca, pomoc mesta pre mestskú časť pri revitalizácií 
tohto cenného, oddychového priestoru.

Milan Ftáčnik, primátor hl. mesta SR Bratislavy

Vyjadrenie energetikov 
Vítame každú reálnu snahu o konečné vyriešenie pre-
kládky 110 kV vedenia ponad Veľký Draždiak. Sme otvo-
rení každej diskusii, ktorá by dokázala posunúť problém 
vpred a ktorá by konečne umožnila nielen mestskej 
časti, ale celému mestu, spraviť z tejto atraktívnej oddy-
chovej zóny plnohodnotné územie. Nakoľko pôvodné 
štúdie tohto investičného zámeru,  technické, � nančné 
i majetkovo-právne otázky sú staršieho dáta, bude po-
trebné tento zámer opätovne preskúmať a nájsť vhod-
né riešenie zodpovedajúce dnešným možnostiam. V 
prípade, že budeme oslovení na spoluprácu, sme pri-
pravení pomôcť. 

Peter Kimijan, vedúci mediálnej komunikácie, 
Západoslovenská energetika, a. s., (ZSE) 

problém - likvidácia vysokého 
napätia nad Veľkým Draždia-
kom. Ibaže developer Južného 
mesta, údajne aj pre krízu, svo-
je pôvodné plány prehodnotil. 
A bez výstavby rozvodne je 
nutné získať súhlas všetkých 
majiteľov pozemkov s výstav-
bou nového vedenia na pôvod-
nej trase obchvatu a zabezpečiť 
fi nancovanie prekládky, čo je 
zložité o nákladné. A podobne. 

Sme tam, kde sme boli na za-
čiatku: režim - nerežim, vždy sú 
to „len“ peniaze. Potrebné, no 
chýbajúce...

A keď už sú?!
Možno tých dispozičných 

petržalských 430-tisíc € na 
prekládku postačí, možno nie. 
Určite však na spoluúčasť - áno. 
V novej situácii sme znova oslo-
vili vlastníka vedenia vysokého 
napätia, fi rmu Západoslovenská 
energetika, a. s., a Milana Ftáč-
nika, tentoraz už v postavení 
primátora hl. mesta Bratislavy 
s otázkou, ako môže petržalská 
fi nančná sebestačnosť, úplná či 
čiastočná, zreálniť prekládku 
vedenia vysokého napätia? Čím 
prispejú energetici a magistrát? 
Prinášame ich vyjadrenia... 

Možno je v ich odpovediach 
priveľa zaokrúhlených slov. 
Bez dátumov, čísel, bez sľu-
bov. Napokon, toho posled-
ného sme si užili dosť. Nastal 
čas skutkov. Už nie sme však 
v bode - nula. (Ani v doteraj-
šej príprave prekládky, ani 
vo fi nanciách.) Petržalka je 
na ťahu. Ako zvykne hovoriť 
jej starosta Vladimír Bajan: 
Ak môžem, tak musím! (Tak, 
ako sa to osvedčilo v prípa-
de nového zimného štadióna 
v Ovsišti. A čo bolo na začiat-
ku vraj nemožné...) 

Redakcia PN

Hypermarket Tesco - drôty nad parkovis-
kom a povedľa vchodu doň.  

Konečná drôtov v Petržalke: rozvodňa 
na Kolmej ul.

Pohľad z Jaroviec ponad umelý kopec. Na stožiare za ním 
by sa mali zavesiť drôty veľko-draždiakovej prekládky 
vysokého napätia, a tak obísť Petržalku. 

Konečná drôtov v Petržalke: rozvodňa Pohľad z Jaroviec ponad umelý kopec. Na stožiare za ním Pohľad z Jaroviec ponad umelý kopec. Na stožiare za ním 
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Kalamita a jej následky

Nielen čistota, ale aj 
bezpečnosť
Za posledné obdobie urobila Petržalka viace-
ro opatrení, ktoré viedli k zlepšeniu životného 
prostredia jej obyvateľov. 

Zmena v čistení verejných  
priestranstiev, väčší dô-

raz na upozorňovanie či po-
kutovanie nezodpovedných 
vlastníkov nehnuteľností či 
aktívna spolupráca so správ-
cami bytových domov pri bu-
dovaní kontajnerových stojísk 
má podľa obyvateľov viditeľ-
né výsledky v kvalitnejšom 
a čistejšom prostredí. Vlani 
pribudli v Petržalke aj nové 
smetné koše či lavičky a veľmi 
dobre funguje aj linka čistoty. 
Mestská časť hľadá a využíva 
nové možnosti, ako situáciu 
neustále zlepšovať. Nielen 
Petržalku však stále trápia ne-
zodpovední psičkári či vanda-
li. Netolerantní majitelia psov 
sa neváhajú prizerať, ako ich 
miláčik zanecháva po sebe 
exkrementy kdekoľvek na ve-
rejnom priestranstve, pričom 
sa vyhovárajú na nedostatok 
vreciek na exkrementy od 
mestskej časti. Faktom však 
je, že odstraňovať po svojom 
psovi výkaly je povinnosťou 
majiteľa psa a je možné vysy-
pať ich v akomkoľvek vrecku 
do akejkoľvek smetnej nádo-
by. Petržalská samospráva 
zabezpečila v uliciach už vyše 

600 košov (na psie exkremen-
ty aj bežný odpad). Pristúpila 
aj k zmene poskytovania vre-
ciek – na základe podnetov 
obyvateľov vymenila papiero-
vé za plastové, pričom ich ku 
košom na to určeným dáva 
viac a častejšie, ako v minu-
losti. 

Jednou z vážnejších hro-
zieb v oblasti životného 
prostredia je aj výskyt pou-
žitých injekčných striekačiek. 
Najvypuklejšie je to práve na 

detských ihriskách a pri la-
vičkách. Pri ich odstraňovaní 
však vzniká problém nielen 
možného infi kovania tých, 
ktorí ich zbierajú, ale aj s ich 
následným nakladaním – nie 
je možné ich likvidovať ako 
bežný odpad. Aj tu je preto 
čo zlepšovať. Petržalka vyu-
žila možnosť podať žiadosť 
o fi nančný príspevok na 
riešenie tejto problematiky. 
Projekt „Bezpečnosť obyva-
teľov a prostredie bez drog 
a ihiel“ spočíva v technickom 
zabezpečení materiálu na 
zber pohodených injekčných 
striekačiek, ako aj vo väčšej 
informovanosti a osvete oby-
vateľov o súvislostiach tejto 
problematiky. 

„Ide nám o dosiahnutie 
slušného, zdravie a život 
neohrozujúceho životného 
priestoru najmä pre najmen-
ších Petržalčanov, ktorí môžu 
byť vystavení riziku ohroze-
nia zdravia,“ povedal staros-
ta Petržalky Vladimír Bajan. 
Od obyvateľov očakáva ak-
tívny prístup pri nahlasovaní 
lokalít, kde by sa striekačky 
našli, čo by spolu so zosta-
vením pravidelnej kontrolnej 

skupiny v réžii Miestneho 
podniku Verejnoprospešných 
služieb malo viesť k zvýšeniu 
bezpečnosti všetkých obyva-
teľov a návštevníkov Petržal-
ky. Žiadosť podala Petržalka 
prostredníctvom Rady vlády 
Slovenskej republiky pre pre-
venciu kriminality na Minis-
terstvo vnútra SR. Výsledky 
prebiehajúceho hodnotiace-
ho procesu by mali byť zná-
me do mája.
Mária Grebeňová-Laczová

  Napísali ste nám

Psie záležitosti
Kde bolo, tam bolo, v krajine 
nekrajine, v meste nemeste 
sa blížila jar. Slniečko svietilo 
čoraz častejšie, sneh sa roz-
tápal a krajina bola posiata 
rozpustenými psími výkalmi. 
Nie nejde o úvod do nechut-
nej rozprávky pre deti, ale o 
nechutnú realitu, ktorú nám 
dopriali všetci nezodpovední 
majitelia psov. A veru krajina 
bola posiata. Zámenou jed-
ného písmenka v slovíčku 
posiata získame obraz, ktorý 
máme všetci na očiach a čas-
to aj na podrážkach svojich 
topánok.

Pre mňa je nepochopiteľ-
né, že majitelia psov neustá-
le nariekajú, ako ich niekto 
neustále diskriminuje. Áno 
uznávam, chcieť po niekom, 
aby mal svojho psa na pri-
meranej vôdzke, aby mal pes 
náhubok, aby za psa jeho 
majiteľ platil poplatok, aby 
odstraňoval po svojom mi-
láčikovi jeho výkaly, a teda 
aby si plnil svoje povinnosti, 
je nehanebná diskriminácia. 
Ale teraz vážne, pýtam sa a čo 
zvyšok obyvateľstva, prečo 
máme trpieť toto nehorázne 
znečisťovanie, za ktoré je zod-
povedná minoritná skupina 

arogantných a asi nechápa-
vých spoluobčanov. 

Mestská polícia, štátna polí-
cia by mali účinne zasahovať 
vždy, ak sa stanú svedkami, 
že majiteľ psa neodstránil 
psie výkaly po svojom psovi. 
Taktiež by mali zasiahnuť v 
prípadoch, ak sú svedkami 
toho, ako majitelia psov do-
volia svojim miláčikom zne-
hodnocovať cudzí majetok, 
ako stĺpy verejného osvetle-
nia, obvodové steny často už 
zateplených a vymaľovaných 
obytných domov, zaparkova-
né vozidlá a pod. Nehovoriac 
o psoch pustených na voľno 
bez vôdzky a náhubku. Tam 
by bez pardonu mala prísť k 
slovu bloková pokuta v ne-
malej sume. Určite už teraz 
existujú právne prostriedky 
umožňujúce takýto postih. V 
prípade, ak by sa majiteľ psa 
vyhováral, nemal by pri sebe 
doklady, mala by mestská 
polícia spolupracovať so štát-
nou políciou a milého majite-
ľa psa predviesť na policajnú 
stanicu. V dnešnej dobe, keď 
je evidentné, že sa všetci sna-
žia od občanov vymôcť čo 
najviac � nancií na pokutách, 
si myslím, že z takéhoto po-

čínania by bol aj � nančný aj 
spoločenský prínos značný. 
Nehovoriac o tom, že takým-
to nutným „šikanovaním“ 
arogantných majiteľov psov 
by sme sa mohli jedného dňa 
dožiť aj mesta, ktoré už nebu-
de posiate.

Ešte na dôvažok chcem 
majiteľom psov odkázať, že aj 
vaše malé deti, vnuci, vnučky 
či už v tráve, či na pieskovis-
kách prichádzajú do kontaktu 
s hnusom po vašich psoch a 
v lete, keď je sucho, tak dý-
chajú v prachu rozsušené 
psie prekvapenia. Ak vám 
toto neprekáža, potom prí-
davné mená ako arogantný, 
nezodpovedný, ignorantský 
a lajdácky sú namieste. Ne-
ničíte len zdravie detí, ale nás 
všetkých. Ničíte verejný maje-
tok, nerešpektujete VZN, tým 
najnechutnejším spôsobom 
ničíte vzhľad nášho mesta. 
Vám netreba ustupovať, na 
vás treba bič. 

Tento článok určite rozdú-
cha prudkú diskusiu, no je 
skutočne na čase niečo robiť. 
Situácia je už totiž neúnosná 
a kompetentné subjekty by 
mali začať konať. 

Petržalčan

Ide nám o dosiahnutie slušného, 
zdravie a život neohrozujúceho 

životného priestoru najmä pre najmen-
ších Petržalčanov, ktorí môžu byť vy-
stavení riziku ohrozenia zdravia.
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Pre deti a s deťmi
Zápis detí do materských 

škôl v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mestskej časti Petr-
žalka sa už začal a potrvá do 
15. marca. Škôlky budú pred-
nostne prijímať deti, ktoré 
dovŕšili päť rokov veku a tie, 
ktoré majú odloženú povinnú 
školskú dochádzku. Ďalej prij-
mú deti, ktoré dovŕšili tri roky 
veku, alebo ho dovŕšia do 31. 
augusta 2013. Prioritu majú 
tie, ktorých obaja zákonní zá-
stupcovia majú trvalé bydlisko 
v Petržalke. Pri rozhodovaní 
o prijatí škola prihliada aj na 
to, či ide o dieťa  z rodiny vo 
vážnych rodinných situáciách. 

Petržalské materské školy 
ponúkajú aj triedy pre deti, 
ktorým je potrebné vytvoriť 
špeciálne podmienky. MŠ na 
Piffl  ovej ulici môžu navštevo-
vať deti, ktoré trpia poruchami 
výživy. MŠ Turnianska posky-
tuje výchovno-vzdelávacie 

služby aj pre deti s ľahkým men-
tálnym postihnutím a v MŠ
na Iľjušinovej ulici prijímajú 
aj deti s ľahkou formou au-
tizmu. Tam okrem žiadosti 
o prijatie vyplnia rodičia aj špe-
ciálny dotazník, ktorý si môžu 
vyzdvihnúť priamo v ma-
terskej škole. Súčasťou je vy-
jadrenie pediatra, detského 
psychológa z Centra pedago-
gicko-psychologického po-
radenstva a prevencie a špe-
ciálneho pedagóga z Centra 
špeciálno-pedagogického  po-
radenstva. 

Pre školský rok 2013/2014 
rodičia môžu svoje dieťa pri-
hlásiť celkom do 19 mater-
ských škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti. 
Podrobnosti o  zameraní jed-
notlivých materských škôl 
rodičia získajú priamo od ria-
diteliek materských škôl alebo 
na webovej stránke školy. Po-

Informačné a komunikačné technológie, environmentalistika, 
doprava, znalosť mesta a krajiny, ľudová slovesnosť, emocionál-
na inteligencia, zdravý životný štýl či protidrogová prevencia, 
to je len časť z výchovno-vzdelávacích programov, ktoré ponú-
kajú petržalské materské školy. Dopĺňajú ich dve evanjelické 
a tri súkromné jazykové škôlky.

kyny a žiadosť o prijatie nájdu 
aj na webovej stránke petržal-
skej samosprávy www.petr-
zalka.sk/oblasti/skolstvo/
materske-skoly/.  

Písomné rozhodnutie o pri-
jatí alebo neprijatí dieťaťa na 
predprimárne vzdelávanie 
oznámi materská škola zákon-
ným zástupcom detí najneskôr 
do 30. apríla.

Mimo zriaďovateľskej pô-
sobnosti mestskej časti Pe-
tržalka sú dve cirkevné a tri 
súkromné materské školy, 
patria však tiež do siete škôl 
a školských zariadení Minis-
terstva školstva SR. Dostávajú 
teda na každé dieťa dotáciu 
od štátu a musia spĺňať pres-
né pedagogické, hygienické 
a zdravotné podmienky, na 
rozdiel od súkromných det-
ských či opatrovateľských cen-
tier. Cirkevná materská škola 
Márie Mazzarellovej na La-

chovej 33 je katolícka, a preto 
aj výchovno-vzdelávaciu čin-
nosť realizuje v evanjeliovom 
duchu, ktorý je zameraný na 
humanizmus a pravé hodnoty. 
Cieľom je celkové vyzrievanie 
osobnosti dieťaťa v človeka 
kreatívneho, schopného bu-
dovať vzťahy a orientovaného 
na pravé hodnoty. Uplatňuje aj 
niektoré prvky saleziánskeho 
preventívneho systému.

Evanjelická materská škola 
Dr. F. Melanchtona na Tupole-
vovej 20 ponúka podľa slov jej 
riaditeľky veľa lásky, porozu-
menia, aktivít zameraných na 
duševný, duchovný a telesný 
rast a na prípravu dieťaťa na 
vstup do 1. ročníka ZŠ. Ponú-
ka deťom miesto, kde sa budú 
cítiť dobre a kde bude zabez-
pečený ich harmonický rozvoj 
v duchu kresťanskej etiky. 

Všetky tri petržalské súk-
romné materské školy sú 
cudzojazyčné. Brilliant Stars 
International Kindergarten na 
Vavilovovej 18 je medzinárod-
ná materská škola so špeciálne 
zostavenou učebnou osnovou 
v iba anglickom jazyku. Ekolo-
gické zameranie škôlky dopĺ-
ňa množstvo krúžkov aj kurz 
nemčiny.

Výchovno-vzdelávací proces 
v bulharskom jazyku je špe-
cifi kom Súkromnej materskej 
školy Christa Boteva na Zápo-
rožskej 8. Ponúka celodennú 
starostlivosť v malých triedach, 
individuálny prístup, záujmové 
krúžky na podporu detskej kre-
ativity a harmonického vývoja. 
Súčasťou je výučba anglického 
jazyka podľa želania rodičov.

Babyland na Nobelovom 
námestí 6 je súkromná školka 
s výčbou angličtiny a jej absol-
venti v tomto jazyku plynulo 
komunikujú. Ponúka množ-
stvo športových, kultúrnych 
a hudobných krúžkov, domá-
ce aj zahraničné výlety či ško-
ly v prírode, lyžiarsky výcvik. 
Spolupracuje s logopédom, 
základnou umeleckou školou, 
základnou školou, zubárom 
a detským lekárom. 

Termín zápisu do týchto 
materských škôl môže byť od-
lišný od tých v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MČ Petržalka. 
Presné informácie preto zís-
kate na telefónnych číslach 
a web stránkach jednotlivých 
škôlok. V materských školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Petržalka sa pla-
tí každý mesiac školné vo výš-
ke 13,40 eura a stravné v sume 
približne 20 eur (výška závisí 
od počtu strávených dní die-
ťaťa v danom mesiaci v MŠ). 
V cirkevných škôlkach po-
platky spolu so stravným 
neprekračujú sumu 100 eur, 
v súkromných škôlkach musia 
však rodičia počítať s mesač-
ným poplatkom od 100 eur 
vyššie.

Rodičia, ktorých dieťa ne-
bude prijaté do materskej ško-
ly, môžu do budúceho zápisu 
využiť služby súkromných 
opatrovateľských centier ale-
bo jaslí, kde sú deti prijímané 
celoročne. Musia však  počítať 
so zvýšenými výdavkami za 
pobyt v takýchto zariadenia. 

Michaela Dobríková
foto: M. Podlesný

chovej 33 je katolícka, a preto 
aj výchovno-vzdelávaciu čin-
nosť realizuje v evanjeliovom 
duchu, ktorý je zameraný na 
humanizmus a pravé hodnoty. 
Cieľom je celkové vyzrievanie 
osobnosti dieťaťa v človeka 
kreatívneho, schopného bu-
dovať vzťahy a orientovaného 
na pravé hodnoty. Uplatňuje aj 

Zápis do materských škôl 
je už v plnom prúde
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Sídliskové deti 
v sedle

INZERCIA

I N Z E R C I A

UNIQA poisťovňa, Technopol, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 5,
prízemie vedľa  Aperitiv baru, tel.: 0905 410 802

Radi tipujete, stávkujete? Je tu pre Vás Happy Žolík
Vneste do svojho života pocit istoty s trochou vzrušenia z hry. 

Životné poistenie s možnosťou výhry a bez preukazovania 
zdravotného stavu Vám takúto možnosť ponúka.

Obráťte sa na nás.
Žrebovanie až 4x do roka.

Výšku výhry si zvolíte podľa Vašich predstáv.

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

 16. 3. kúpanie v termáli v Dunajskej Strede,  doprava 10 €
 23. 3. turistická prechádzka mandľovými sadmi v Hustopečiach 
  + madľový festival,  doprava 10 €
    6. 4. kúpanie v termáli v Mosonmagyaróvári,  doprava 10 € 
 13. 4. kúpanie v termáli v Dunajskej Strede,  doprava 10 €
 20. 4. hrad Bouzov + zámok Plumlov,  doprava 18 €
 26. 4. Výstava kvetov Flora Olomouc,  doprava 15 €
 27. 4. Sloupsko-šosúvske jaskyne + hrad Veveří,  doprava 16 €
nástup do autobusu na železničnej stanici a na Patrónke v Bratislave

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



Pomôžte
nevyliečiteľne
chorým deťom

prežiť 
ich posledné
chvíle doma.

PLAMIENOK n. o.
Zadunajská 6/A 
851 01 Bratislava
IČO: 36 077 259

právna forma:
nezisková organizácia

stavebné sporenie bez poplatku pri podpise zmluvy• 
Bonus Vklad – zhodnotenie 13 % za 4 roky• 
úvery s možnosťou refinancovania s garantovaným úrokom  • 
4,99 % p.a. počas trvania medziúveru
poistenie domu a bytu, bonus asistenčné služby  • 
pre domácnosť
zabezpečenie dôchodku cez poistenie  • 
(investičné a kapitálové poistenie)
poistenie auta so zľavou až do 45 %• 

* Ročná percentuálna sadzba obchodu je 3,25 %. Poďte
 s 
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Poistenie a stavebné sporenie 
pod jednou strechou

Wüstenrot centrum
Osuského 1, 851 03 Bratislava 

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

Divadlo Malá scéna STU
Dostojevského rad 7, 

811 09 Bratislava
Rezervácie a predaj: 02/204 200 20

www.malascena.sk

Marec 2013
                      
Vstupné
Večerné predstavenia: 10 a 12 €
zľavnené vstupné (dôchodcovia, 
študenti, zťp): 5 a 6 €
Predstavenia pre deti: dospelí: 5 € 
a deti: 3 €

9. 3., sobota, 16. h
Pavol Dobšinský
Zlatovláska
Klasická rozprávka s pesničkami 
pre deti od 4 rokov. 
Účinkujú: K. Olasová, J. Valocká, 
S. Miháliková, P. Boublik, E. Peťov-
ský, S. Spišák
Réžia: R. Matyus

10. 3., nedeľa, 16. h
Pavol Dobšinský
Trojruža a Múdry Maťko a blázni
Dve rozprávky v jednej inscenácii 
s pesničkami.
Účinkujú: M. Vanek, P. Humeňan-
ská, L. Prokopová, N. Puklušová, 
T. Vravník
Réžia: M. Košický

15. 3., piatok, 19. h
BURANTEAT, J. B. P. Moliére
Mizantrop
Jedna z najslávnejších Moliérových 
komédií v súčasnom predvedení.
Účinkujú: M. Labuda ml., 
Š. Martinovič, D. Junas, D. Matušo-
vá, A. Vozárová, M. Pružinská, 
G. Tóth, M. Madej
Réžia: D. Junas

16. 3., sobota, 16. h, PREDPREMIÉRA 
a 17. 3., nedeľa, 16. h, PREMIÉRA 
Pavol Dobšinský
O troch grošoch
Klasická rozprávka s pesničkami 
pre deti od 4 rokov.
Účinkujú: K. Olasová, J. Valocká, 
P. Boublik, E. Peťovský, S. Spišák
Réžia: R. Matyus

18. 3., pondelok, 19. h
Furio Bordon
Posledné mesiace
Komorný príbeh.
Účinkujú: F. Kovár, L. Lapišáková, 
P. Boublík
Réžia: M. Košický

22. 3., piatok, 19. h
György Spiró
Kvarteto
Štyria herci, tri stoličky a dva 
svety v jednej komédii zo smutnej 
súčasnosti.
Účinkujú: V. Jedľovský, M. Jánoš, 
A. Vozárová, D. Matušová
Réžia: A. Korenči

 Vodné filtre 
Nerezové fľaše   

 www.
kvalitavody.sk

KADERNÍCTVO

NECHTOVÝ DESIGN

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

Akcia je je platná len 

s týmto kupónom

Základné ošetrenie 11 €
Zľava pre seniorov 10 €
Welness + lakovanie 20 €/17 € 

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

AKCIA do konca marca

Jarná akcia - MELÍR
Krátke vlasy: 28 €/25 € 
Polodlhé vlasy: 33 €/30 €
Dlhé vlasy: 38 €/35 € 
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V losange-
l e s k o m 

Kodak �eatre 
sa 24. februá-
ra opäť zišiel 
výkvet filmo-
vého biznisu 

v celej svojej nablýskanej 
paráde  – od účesov až po 
črievičky. Keď som pred 
viacerými rokmi bol osob-
ne pri tom, napadlo mi, že 
toľko limuzín ani nemôže 
existovať. Lenže zakaždým 
v obrovskom množstve dôs-
tojným slimačím tempom 
prichádzajú a dovážajú pred 
červený koberec do uličky, 
ktorú lemujú tiež slávnostne 
nahodení nasadení „fanúši-
kovia“ (teda najmä ochran-
covia a ich rodiny, ale to je 
tajné!) a draví predstavitelia 
médií, tých najvzácnejších – 
filmových tvorcov, ich ma-
nažérov a platiteľov.

Zlaté Maliny – oscarové 
anticeny odovzdávajú vždy 
deň pred Oscarmi. Tento 
rok sa tak stalo po 33.  raz. 
Na tieto Kristove roky ne-
zabudnú najmä autori – mi-
mochodom divácky mimo-
riadne atraktívnej - upírskej 
„drámy“ Twilight  sága: 
Úsvit – 2. časť v réžii Billa 
Condona,  ktorá si vyslúžila 
až sedem Malín – od ceny 
za najhorší filmový počin 
roka, herecké obsadenie... až 
po najhorší remake. Za naj-
horší herecký výkon Malinu 
získal Adam Sandler z ko-
médie Môj otec je šialenec.

Vráťme sa však k cenám 
hodných zlata, respektíve 
dolárov, nových veľkokon-
trakcií, produkcií a pod. Za 
film roka 2012, za najlepší 
adaptovaný scenár a strih si 
zlatú sošku odniesli tvorco-
via filmu Argo (tajní agenti 
zachraňujú Američanov 

z „rozhnevaného“ Iránu... 
slušné, no dva razy to vidieť 
nemusím, ale vy možno áno, 
neberiem vám to). Parado-
xom je, že jeho producent 
a režisér (a obľúbený herec) 
Ben Affleck za réžiu Oscara 
nezískal (už sa roky nestalo, 
aby režisér a film neboli „v 
jednom vreci“, vlastne sa to 
za 85 rokov stalo iba štyri 
razy). Tú dostal režisér Ang 
Lee za film Pí a jeho život. 
Táto snímka si pripísala ešte 
ďalšie tri oscarové trofeje – 
za najlepšiu kameru, hudbu 
a vizuálne efekty. Za najlepší 
pôvodný scenár filmu Divo-
ký Django odmenili Osca-
rom Quentina Tarantina. 
A, pochopiteľne, udelili ešte 
veľké množstvo cien v ďal-
ších kategóriách.

Nijaký extra rozruch sa 
na odovzdávaní Oscarov 
2013 tentoraz v Meste an-
jelov nekonal, vraj aj mo-
derátor Seth MacFarlane 
mohol byť trošku sarkastic-
kejší, aby to malo viac „šťa-
vy“, komentovali americkí 
kolegovia novinári. Jedine 
22-ročná Jennifer Lawren-
ce, keď si išla po Oscara za 
najlepší ženský herecký vý-
kon vo filme Terapia láskou 
režiséra Davida O. Russella, 
spôsobila trochu vzrušenia 
tým, že sa potkla na scho-
díkoch pri príchode na pó-
dium. 

Za najlepšieho herca aka-
demici (podľa mňa oprávne-
ne) určili 55-ročného Brita 
Daniela Day-Lewisa (už má 
dvoch Oscarov - za účinko-

vanie vo filmoch Moja ľavá 
noha a Až na krv), ktorý 
stvárnil postavu šestnáste-
ho amerického prezidenta 
Lincolna v rovnomennom 
filme Stevena Spielberga. 
Táto snímka nepatrí medzi 
najvydarenejšie diela legen-
dárneho režiséra, hoci chce 
zapôsobiť na citlivú strunu, 
na patriotizmus Američanov 
– no až tak, že sa premietala 
v Bielom dome a prezident 
Obama ju verejne pochválil 
– možno to zapôsobilo pres-
ne opačne  ako antireklama, 
ktovie. V každom prípade 
oscarovú aj malinovú úro-
du za Veľkou mlákou za rok 
2012 už pozbierali a záleží 
len na divákoch, po ktorom 
filme siahnu.

Koloman Katarínka

Oscary nám zostarli. Ceny Americkej akadémie filmových umení a vied sa tento 
rok odovzdávali už po 85. raz. 

Súrne hľadáme domov pre 
kocúrika menom Piškót 
(1,5 roka) a mačičku menom 
Bejby (2 roky). Sú to veľmi 
rozumné a spoločenské ma-
čičky. Majú  stopercentné 
hygienické návyky. Majú za 
sebou kastráciu a sterilizáciu. 
Obaja su veľkí maznáci. Sú 

vhodné len do interiéru, von-
ku neboli nikdy, možno by si 
ešte zvykli v dome s výbehom 
do záhradky. Samozrejme, sú 
očkované a odčervené. Ak by 
ste im vedeli poskytnúť lásky-
plný domov, odmenia sa vám 
rovnakou láskou. Telefonický 
kontakt: 0911 433 960.

Oscary zostarli,  Maliny „chválili“ Marec je v znamení 
Dobšinského rozprávok
Divadlo Malá scéna STU pripra-
vilo program na marec najmä v 
znamení Dobšinského rozprávok. 
Podľa predstaviteľov divadla je 
to pocta k 185. výročiu narodenia 
Pavla Dobšinského.

Okrem programu pre dospelých 
divákov si tak v divadle nájdu svoje 
predstavenia aj deti od 4 rokov, na 
výber bude dokonca až trojica Dob-
šinského rozprávok. 

V réžii Róberta Matyusa to bude 
klasická rozprávka s pesničkami 
Zlatovláska, v réžii Mira Košického 
dve Dobšinského rozprávky v jednej 
inscenácii Trojruža a Múdry Maťko 
a blázni. V premiére príde do tre-
tice rozprávka pre deti od 6 rokov  
O troch grošoch v réžii Róberta Ma-
tyusa a s účinkujúcimi K. Olasovou, 
J. Valockou, P. Boublikom, E. Peťov-
ským a S. Spišákom. 

Folklorista a zberateľ ľudovej slo-
vesnosti Pavol Dobšinský sa narodil 
16. marca 1828 a v jeho diele zaují-
ma výnimočné miesto najmä zbier-
ka Prostonárodné slovenské povesti, 
ktorá po  prvý raz vyšlo už v rokoch 
1880 - 1883.

Súťažná otázka 
na  lístky na predpremiéru Troch 
grošov 16. 3. (sobota) o 16. h.  
v Divadle Malá scéna STU:

Koľké výročie narodenia Pavla 
Dobšinského si budeme tohto roku 
pripomínať?

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

Hľadajú domov

  Poďte s nami do divadla Kino novinky
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Kultúrne zariadenia PetrZalky 
Aktuality 
marec 2o13

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Web
—
www.kzp.sk
facebook.com/pages/Kulturne-
zariadenia-Petrzalky

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

Livin´blues  2013

21. ročník festivalu Livin´blues 2013 
opäť  privíta pod svojou strechou 
v Dome kultúry Lúky mnoho vynika-
júcich kapiel, z toho  dve zahraničné 
skupiny. Tento ročník bude zaujímavý 
tým, že sa podarilo poskladať pestrú 
mozaiku rôznych prístupov k blue-
su - od klasiky, cez vplyvy rocku, 
rock ´n´ rollu, folku až po nový zvuk 
elektro-blues.
Z domácich formácií sa predstavia:
skupina skladateľa a hudobníka Paľa 
Sojku Jayp Tím Band & K. K. Soletky,  
skupina CsukaMájOLaj z Veľkého 
Kýra - objav roka Slovenskej bluesovej 
spoločnosti za rok 2011, Second 
Band bratov Parízkovcov s kontraba-
sistom Jarom Rakayom a vynikajúcim 
hráčom na ústnu harmoniku Petrom 
Stojkom a  zoskupenie Rolling Stones
Blues Cirkus 50, ktoré vzniklo 
minulý rok pri príležitosti 50. výročia 
odprvého koncertu Rolling Stones.
Zahraničie bude reprezentovať 
americký skladateľ a spevák Frank 
Morey. Hlas pripomínajúci Toma 
Waitsa, štýlovo rock, blues, folk, 
anti-folk, jednoducho niečo, čo ešte 
na festivale nezaznelo. Podobne 
prekvapivo bude znieť i novší projekt 
známych maďarských bluesmanov: 
harmonikára Andora Oláha a gitaristu 
a speváka Csaba „Boogie“ Gála 
Mississippi Big Beat. Súčasťou festiva-
lu je aj výstava obrazov – kompozícií 
Pavla „Jayp“ Sojku – Blúznenie.
Festival otvára svoje brány už o 16:30!
–
23.03. | 16:30  | DK Lúky

Adolf Benca – Z ateliéru
výber z maliarskej tvorby
 
Adolf Benca sa narodil sa v Stupave. 
Už ako dieťa maľoval kovbojov 
a Indiánov, ako 7-ročný už ilustroval 
detské knihy. V roku 1968 jeho rodina 
emigrovala cez Viedeň do USA. 
Titul akademického maliara získal na 
Columbia University v New Yorku, 
vyštudoval aj anatómiu na Bolonskej 
univerzite. Je honorárnym doktorom 
v oblasti anatómie, doktorom filozo-
fie, doživotným členom americkej, 
francúzskej či nemeckej akadémie. 
Prirovnávajú ho k Rembrandtovi, 
Goyovi a Munchovi. Jeho obrazy visia 
v Metropolitnom múzeu a v Múzeu 
moderného umenia v New Yorku, vo 
Washingtone, Atlante, Ríme, Tel Avive, 
Hongkongu aj v Slovenskej národnej 
galérii. Namaľoval približne štyritisíc 
olejomalieb veľkých rozmerov, mal 
vyše 100 samostatných výstav po ce-
lom svete. Sila a výnimočnosť výrazu 
a štýlu urobili z jeho diela vzácne 
a vyhľadávané artefakty, ktoré sú aj na 
americké pomery vysoko hodnotené. 
Paradoxom je – hodnota, zmysel 
a cena umenia – že jeho obrazy, 
ktoré odhaľujú veľkosť i biedu člove-
ka, spoločnosti, ich dejín, provokujú 
mocných tohto sveta, aby ich vlastnili. 
I napriek tomu, že sú aj výčitkou či 
pripomenutím, že „divadlo sveta“ je 
práve v ich rukách.
—
vernisáž 14.03. | 17:00 | CC Centrum
výstava potrvá od 15.03. do 12.04.

Pokladňa DK Zrkadlový háj
—
PO-PIA 14:30-21:00  
SO, NE hodinu pred podujatím
t: 63 299 225, vstupenkydkzh@kzp.sk

Cestou necestou 
Spoznajte nepoznané

1. ročník cestovateľského festivalu 
o  dobrodružstve, cestovaní, inšpiru-
júcich príbehoch a zážitkoch 
z rôznych kútov našej krásnej planéty. 
Počas troch dní sa predstaví 30 ces-
tovateľov, dobrodruhov a objaviteľov. 
Mnohí z nich sa o svoje zážitky
podelia po prvý raz pred takým 
veľkým publikom. Na festivale budete 
počuť  o New Yorku, Barme, Kirgiz-
sku, Kamčatke, Ekvádore, Ukrajine, 
Havaji, Peru, Sumatre, Severnej Kórei, 
Mexiku, Sibíri a ďalších exotických 
a drsných krajinách. Viac informácií 
na www.kzp.sk.
–
15.03. – 17.03. | DK Lúky               

Febiofest 2013

Jubilejný 20. MFF Febiofest 2013 sa 
začne 15. marca v Bratislave. Mesiac 
trvajúcu oslavu artovej kinematografie 
a tradičnej kinokultúry na Slovensku 
otvorí nový slovenský film MÔJ PES 
KILLER Miry Fornay, ktorý si zaň 
z prestížneho MFF Rotterdam odnie-
sol hlavnú cenu. Program predstaví 
výnimočne bohatú skladbu 129 
dlhometrážnych, krátkometrážnych, 
dokumentárnych, hraných i 
animovaných filmov v štrnástich 
programových sekciách. V Artkine Za 
zrkadlom  Vás Febiofest 2013 privíta 
od 16. do 20. marca. Viac informácií o 
programe na www.febiofest.sk.
–
16.03. - 20.03. | Artkino Za zrkadlom

Folcolor

Cyklus podujatí, v ktorom FS Gymnik 
z Bratislavy hostí folklórne súbory 
z krajín V4. Gymnik vznikol v roku 

1964 na podnet odbornej asistentky 
pani Hedy Šimonekovej pri FTVŠ  UK 
v Bratislave. Špecifikum súboru vy-
plýva z tradície prirodzených daností 
poslucháčov tejto školy – šikovnosti, 
obratnosti, pohybovej zdatnosti, ale aj 
hravosti a humoru. Súbor dlhodobo 
patrí medzi najlepšie akademické 
folklórne súbory na Slovensku.
15. marca bude ich hosťom folklórny 
súbor Cifra z Uherského Hradišťa. 
Jeho história sa začala písať v roku 
1999 v srdci Moravského Slovácka 
v Uherském Hradišti a o rok neskôr 
sa k cimbalovej hudbe s primášom 
Petrom Číhalom pripojila i tanečná 
zložka. Na začiatku si tvorili cho-
reografie svojpomocne, no po sied-
mych mesiacoch sa ich ujala skúsená 
tanečnica Lenka Kraváčková, ktorá tak 
prijala rolu hlavnej  choreografky. 
—
15.03. | 19:00 | DK Zrkadlový háj
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FolcolorŇet vekšeho 
rozkošu
Dom kultúry Zrkadlový 
háj pozýva na dvojkon-
cert  Lenky Dusilovej  
a Trojky Zuzany Homo-
lovej, ktorý sa uskutoční 
13. marca o 19. h a bude 
spojený s uvedením do 
života albumu Ňet vekše-
ho rozkošu. 

Tandem speváčka Zuzana 
Homolová – huslista Samo 
Smetana sa pozvoľna obja-
vuje na verejnosti od roku 
1998. Venuje sa interpretácii 
ľudových balád a piesní ne-
tradičným spôsobom. Je to 
balansovanie na rozmedzí 
viacerých žánrov - tradičná 
hudba, blues, folk, mini-
malizmus, sonórna hudba. 
Spoločne nahrali album 
Tvojej duši zahynúť nedám, 
ktorý získal prestížne ocene-
nie Aurel 2005 za najlepší al-
bum v kategórii etno /world
music. Vďaka veľmi dob-
rým ohlasom vytvorili jeho 
koncertnú verziu spolu s vy-
nikajúcim multižánrovým 
gitaristom Milošom Želez-
ňákom, ktorý je známy zo  
svojich  džezových, blueso-
vých  a rockových projektov. 
Táto spolupráca ich hudbu 
posunula do ďalších, netu-
šených rozmerov.

Členovia hudobného zo-
skupenia Trojka Zuzany 
Homolovej kladú dôraz na 
koncentrovaný výraz piesní 
a starých príbehov, v kto-
rých hľadajú bazálne a 
v podvedomí stále aktuálne 
črty ľudskej existencie. Ich 
produkcia vytvára  atmosfé-
ru výnimočnosti a provokuje 
nonverbálnu komunikáciu 
s publikom. Je pozoruhod-
né, že toto � uidum spoľahli-
vo funguje aj v inojazyčnom 
prostredí. Postupom času si 
Trojka Zuzany Homolovej 
tvorí nový repertoár sme-
rom k veselším témam. 
Logickým vyústením tohto 
procesu je vydanie CD Ňet 
vekšeho rozkošu vo vydava-
teľstve Slnkorecords, ktorý 
hudobne produkoval Samo 
Smetana a dizajnérsky re-
alizovala výtvarníčka Mária 
Rojko.

(upr)                                     

Hosťom FS Gymnik bude 
15. marca o 19. h v 

DK Zrkadlový háj FS Cifra 
z Uherského Hradišťa. Jeho 
história sa začala písať v roku 
1999. V roku 2000 sa k cim-
balovej hudbe s primášom 
Petrom Číhalom pripojila aj 
tanečná zložka. Na začiatku 
si tvorili choreografi e svojpo-
mocne. Po siedmich mesia-
coch sa však nadšencov s lás-
kou k ľudovej hudbe a tancu 
ujala skúsená tanečnica Lenka 
Kraváčková, ktorá tak prija-
la rolu hlavnej choreografky. 
Dnes sa folklórny súbor Cifra 
radí medzi popredné súbory 
Uherskohradišťska. 

Autenticita spoza hraníc
Folklórny súbor z Maďarska 

Forgatós a folklórny súbor 
Skalni z Poľska sa predstavia 
23. marca. FS Forgatós založi-
li v roku 2008. Jeho členmi sú 
skúsení tanečníci a hudobní-
ci, ktorí sa zaoberajú ľudový-
mi tanečnými a hudobnými 
a tradícií Karpatskej kotliny 
už mnoho rokov. Oni nielen 
hrajú a tancujú, ale aj zhro-
mažďujú a študujú folklórny 
materiál,  pretvárajú ho do 
umeleckej podoby a vynika-
júco interpretujú. Krédom 
súboru je  zachovanie maxi-
málneho stupňa autenticity 
jednotlivých tancov. Z tohto 
dôvodu podrobne preskúmali 
a spracovali viacero hudobno-

tanečných oblastí Maďarska. 
FS Skalni vznikol v roku 

1952 pri na Jagelonského 
univerzite v Krakove. Spája 
mladých študentov a zamest-

 
 

Music club, 
22. marca o 19. h v DK Lúky
Kornelius W (alternative melan-grain) a Line Gate (mini-
malistic melancholic rock)

Na začiatku bolo Slovo... a ďalej to zrejme pozná-
te. A potom tu bolo to Jablko... Spevák, básnik, skladateľ 
a spisovateľ. Celé meno huslistky, ktorá bude spolu s Kornelius 
W hrať na koncerte je Natália Kubalcová. 
Kornelius W - spev a piano, Natália Kubalcová - husle 

Line Gate vznikli koncom leta 2010, keď Michal a Simona 
nahrali prvé skladby a zverejnili ich na internetových pro� loch. 
Štýl hrania by sa dal popísať ako minimalistický melancholický 
rock.  Skupina, ktorá pôsobí v Bratislave funguje od roku 2012 
ako 5-členná. 
Michal Vaľko – gitara, Jakub Lysý – klávesy, Ľubor Kučera – bas-
gitara
Tomáš Tabiš – bicie, Marta Laurincová – violončelo (mp)

  Náš tip

Žijeme len raz
Haló, haló, tu je Halo Halo 
– Žijeme len raz, takýto 
názov programu nás ča-
kal v jednu februárovú 
sobotu v DK Zrkadlový 
háj, kde sme sa opäť 
stretli my, rodičia, starí 
rodičia, súrodenci a zná-
mi, aby sme mohli vidieť 
prácu a šikovnosť detí 
z petržalského tanečného 
klubu Halo Halo. 

Dievčatá a chlapci nám 
predviedli, ako dokážu pre-
cítiť hudbu a preniesť ju do 
tanca.

Najmenší tanečníci nám 
ukázali, akí sú šikovní a že 
dokážu stáť na pódiu a ne-
mať trému. Ak aj nejaká 
bola, tak tak iba maličká. 
Očká sa im rozžiarili, keď sa 
im v hľadisku podarilo nájsť 
maminu, ktorej mávali a te-
šili sa až tak, že zabudli 
odísť z pódia. 

Staršie tanečníčky a ta-
nečníci tiež potvrdili, že ta-
nec majú v krvi a že úspe-
chy, ktoré žnú na domácich 
či zahraničných súťažiach 
sú zaslúžené. Určite moti-
vovali mladších a zároveň 
pomáhali aj trénerkám pri 
zvládnutí celého, takmer 
trojhodinového, podujatia.

Prostredníctvom PN sa 
chcem poďakovať tréner-
kám a hlavnej vedúcej 
klubu Erike Brandnerovej 
a deťom držím palce v ich 
ďalšej tanečnej a športovej 
činnosti. Ďakujem za krás-
ne strávený sobotňajší čas. 

Zlatica Grígelová 

nancov univerzity  do harmo-
nického celku, predstavuje 
a zachováva autentický goral-
ský folklór Podhalia a okolia 
v celej svojej hudobnej a ta-
nečnej kráse i vo svojej piesni. 
Predstavuje krásu a bohatstvo 
tohto horského regiónu v ce-
lej svojej rozmanitosti.

(mp)
foto archív

Aj v tomto roku ponúkajú Kultúrne 
zariadenia Petržalky cyklus podujatí, keď 
sú hosťom folklórneho súboru Gymnik 
folklórne súbory z krajín V4.
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Do funkcie ste nastúpili iba 
prednedávnom. Ako ste sa 
za tento relatívne krátky 
čas zžili s kolektívom, čo vás 
prekvapilo v tom dobrom aj  
v menej dobrom?   

 Keďže som prešiel na rov-
nakú pracovnú pozíciu, ako 
som už zastával v rámci or-
ganizačnej štruktúry mestskej 
polície, môj prechod bol rela-
tívne bezproblémový aj vzhľa-
dom na to, že problematika 
verejného poriadku je aktuál-
na v každej mestskej časti  a je 
mi dobre známa. V tejto súvis-
losti môžem len konštatovať, 
že spolupracujem a mám na 
starosti väčší počet policajtov, 
ako to bolo v prípade môjho 
predošlého pracovného za-
radenia. Nemôžem povedať, 
že ma niečo nemilo prekva-
pilo na novom poste, preto-
že každý riadiaci pracovník 
má predstavu, ako majú jeho 
podriadení pracovať, resp. ako 
bude viesť zverenú policajnú 
stanicu. Takže by som mohol 
povedať, že pracujem na tom, 
aby policajná stanica pod mo-
jím vedením fungovala podľa 
mojich predstáv a plnila svoju 
funkciu v čo najväčšej miere 
splniť očakávania občanov 
v mestských častiach, ktoré 
máme na starosti. 
 
Na nové pôsobisko ste prišli 
priamo z veliteľstva mestskej 

polície v Bratislave, v jednej 
bratislavskej mestskej časti 
ste pôsobili aj ako starosta. 
Akým spôsobom využijete 
pri svojej riadiacej činnosti 
nadobudnuté skúsenosti zo 
spomínaných pracovných 
pozícií?   

Ako policajt pôsobím s ma- 
lou prestávkou už od roku 
1991, keď som začal slúžiť  
v Policajnom zbore a svoju 
štátnu službu som ukončil, 
keď som bol zvolený do funk-
cie starostu mestskej časti Vra-
kuňa. Poznám problematiku, 
ktorú zastrešujem,  z obidvoch 
strán. Viem sa pozrieť na pro-
blémy očami občana ako poli-
cajt aj ako volený funkcionár. 
Viem s akými problémami 
som sa stretával ako starosta  
a môžem povedať, že to je na-
ozaj post, kde musí mať človek 
pevné nervy a veľa energie 
na dosiahnutie svojich cieľov  
v prospech občanov. Verím, 
že nadobudnuté skúsenosti mi 
pomôžu viesť policajtov mojej 
okrskovej stanice spôsobom, 
aby občania, ale aj vedenie 
mestskej časti, boli s prácou 
policajtov spokojní. 

Vaša práca je závislá od re-
álneho počtu policajtov. Pri 
plnej personálnej funkčnosti 
dvanásť okrskárov, jedna či 
dve pešie hliadky a dve mo-
tohliadky sú pre Petržalku  

s jej obyvateľmi, prevádzka-
mi a návštevníkmi žalostne 
málo. Napriek tomu, že nie 
vždy je to iba o peniazoch, 
žiada sa rozšíriť kamerový 
systém, pozornosť si zaslúži 
aj ďalšie materiálno – tech-
nické vybavenie stanice, 
napríklad aj vyhovujúce fo-
toaparáty na zadokumento-
vanie priestupkov a iné. Čo  
k lepšiemu pribudne tento 
rok pre skvalitnenie a efek-
tívnosť vašej práce, a tým aj 
pre zvýšenie bezpečnosti ob-
čanov a poriadku na území 
vašej pôsobnosti?  

 Reálny stav policajtov je 
naozaj nepostačujúci na takú 
veľkú mestskú časť, akou je 
Petržalka. Štandardný pomer 
na dosiahnutie bezpečnosti 
občanov je vnímaný v pome-
re jeden policajt na tisíc ob-
čanov. Vtedy sa dá optimálne 
riešiť bezpečnostná situácia  
v danej oblasti. Žiaľ, aj perso-
nálne obsadenie je závislé od 
finančných prostriedkov, ktoré 
sú vyčlenené na činnosť mest-
skej polície. V tomto roku by 
sa mal rozširovať mestský ka-
merový systém, je predpoklad, 
že pribudnú ďalšie kamery na 
monitorovanie. Ostatné mate-
riálno- technické zabezpeče-
nia policajnej stanice sa riešia 
v rámci finančných možností 
organizácie mestskej polície  
s veliteľstvom a s miestnym 
úradom. 

Vaši predchodcovia akcen-
tovali potrebu užšej spolu-
práce s vedením mestskej 
časti, ale aj s komisiami na 
ochranu verejného poriad-
ku a životného prostredia či  
s oddelením živnostenského 
podnikania. Aké vidíte mož-

nosti aktívnej spolupráce  
v tejto oblasti a aké nové 
podnety v oblasti aktívnej 
spolupráce budú od vás sme-
rovať na jednotlivé subjekty?       

 Budem pokračovať v spo-
lupráci s  miestnym úradom 
tak, aby bol dosiahnutý sle-
dovaný cieľ, a to je spokojnosť 
občana s prácou policajtov  
i pracovníkov úradu. Pracov-
ný postup skoordinujeme,  
v komplikovaných prípadoch 
budeme pri riešení postupo-
vať spoločne. Niektoré veci, 
skôr ako sa pristúpi k riešeniu, 
je potrebné prerokovať, aby 
sme vedeli kto a v akých kom-
petenciách môže postupovať. 
Zosúladenie postupu pomôže 
pozitívne riešiť jednotlivé pro-
blém občanov.

Okrem toho, čo musíte do-
držiavať a v zmysle čoho sa 
riadite pri svojej práci, máte 
prioritu, ktorú by ste rád 
uviedli do života počas ria-
denia okrskovej stanice? 

Pätnástym decembrovým dňom roka 2012 nastúpil na post  
veliteľa Okrskovej stanice Mestskej polície Bratislava – Petržalka 
Mgr. Ladislav Fatura, ktorého sme privítali tak po novinársky – 
rozhovorom.

Mojou prioritou je 

Hovoríme s Mgr. Ladislavom Faturom, veliteľom okrskovej stanice Mestskej polície v Petržalke 

spokojnosť občanov

 Jednou s mojich predstáv, 
ktorú by som chcel naplniť, 
je kvalitná  práca policajta - 
okrskára, ktorý bude musieť 
mať naozaj dokonalú miestnu 
a aj osobnú znalosť zvereného 
okrsku. Ďalšou takou snahou 
alebo prioritou bude priblížiť 
viac prácu príslušníkov mes-
tskej polície širokej verejnosti 
aj prezentáciou na rôznych 
akciách, napríklad na Dňoch 
Petržalky a pod. Verím, že  
s podporou starostu aj pra-
covníkov miestneho úradu sa 
to podarí. Ak bude občan do-
statočne informovaný o tom, 
ako pôsobí mestská polícia, 
aké má zákonné možnosti  
a čo všetko môže, ale aj na-
opak, čo nemôže očakávať 
(keďže naša činnosť je viazaná 
ohraničením zákonom) je vy-
soký predpoklad, že aj vníma-
nie práce policajtov mestskej 
polície bude zo strany občana 
iné. Verím, že sa mi to podarí.

Zhováral sa 
Jaroslav Gründler
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Pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

K R I M I

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

 

Popis osoby: je 175 cm vysoká, 
štíhlej postavy, má blond polo-
dlhé vlasy s melírom a sivomod-
ré oči.
Menovaná je nezvestná od roku 
2005, keď ju naposledy videli pri 
petržalskom hypermarkete. 

  

Popis osoby: nedodaný  
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava I príkaz na zatknu-
tie pre trestný čin podvodu  
a trestný čin nedovolenej výroby 
omamných a psychotropných lá-
tok, jedov a prekurzorov.
 

 
 

Popis osoby: je cca 185 cm 
vysoký, strednej postavy, má 
hnedé oči a hnedé vlasy.
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava II príkaz na 
zatknutie pre zločin úverového 
podvodu. 

Cudzinec s opicou
Ohrozovať pod vplyvom návy-
kovej látky sa podľa obvinenia 
rozhodol pán Günter S. (46)  
z Rakúska, ktorý si veru ani vo 
sne nepomyslel, že skončí za 
mrežami slovenskej polície. 
Keby bol opak pravdou, nesa-
dol by za volant svojho moto-
rového vozidla Audi A4 a ne-
jazdil by v nočných hodinách 
po Andrusovovej ulici pod 
vplyvom alkoholu. Takto mu 
to zrejme povedali aj policajti, 
ktorí mu namerali v dychu 0,70 
mg/l alkoholu, čo je takmer 
1,60 promile. 

Banditi na Pečnianskej
Do herne na Pečnianskej ulici 
zavítali v nočných hodinách 
dvaja muži, na čom by nebo-
lo nič zvláštne, keby si tváre 
nemaskovali tmavými šatkami 
a neboli ozbrojení. Pod hroz-
bou použitia zbrane si odniesli 
so sebou  približne 2-tisíc eur, 
ktoré im zamestnanec herne 
v obave o svoj život a zdravie 
vydal.

Lúpežníci v sade
V Sade Janka Kráľa fyzicky na-
padol Milan J. (21) z okresu 
Krupina mladú ženu (21) a ná- 
sledne jej zobral kabelku,  
v ktorej mala mobilný telefón, 
osobné veci, doklady a peňa-
ženku s finančnou hotovosťou 
9 eur. Po prepade nasadol pri 
vchode do podzemných gará-
ží obchodného centra do vo-
zidla, ktoré riadil jeho komplic 
Michal B. (20) z Bratislavy. Vodič 
idúceho motorového, ktorý im 
zablokoval cestu ich vyzval, 
aby veci poškodenej vrátili. Po 
príchode hliadky sa lúpežníci 
odobrali za policajné mreže.

Pokazená radosť
Nakupovať v Kittsee za päť 
prstov, šiestu dlaň si zmyslel 
ozbrojený muž (36) z Bánoviec 
nad Bebravou, ktorý si z miest-
nej predajne potravín odniesol 
asi 800 eur. Červená Felícia s 
malackým evidenčným číslom 
mu pri ústupe do vopred pri-
pravených pozícií nepomoh-
la. Po vyrozumení rakúskymi 
kolegami slovenskí policajti 
radosť z vydarenej lúpeže po-
kazili gangstrovi na Panónskej 
ceste.  

Petra
Štefancová
(34) 
z Bratislavy

V ten čas pricestoval do 
mesta cudzinec. Vy-

stúpil z vlaku a do centra ho 
hnala túžba nájsť hotel, kde 
by si mohol oddýchnuť po 
ceste. Zastavil sa pri skupin-
ke, ktorá írečitou slovenči-
nou riešila problém ako ďa-
lej, konkrétne čo s načatým 
večerom. – No, priateľko, 
to pôjdete pár metrov rovno  
a potom doľava, nie najprv 
sa vyberte doľava a potom 
rovno, tam je fajnové býva-
nie. A čože to trepeš - pridal 
sa tretí v poradí Imro, ktorý 
sa z dezinformačného kon-
zília vizuálne javil ako alko-
holom najmenej napadnutý 
– musíte rovno a potom ešte 
rovno... Postele chtivého cu- 
dzinca tak dokonale popliet-
li, že nakoniec vedel menej 
ako predtým, pretože chvíľa-

mi mal pamäťové výpadky aj 
v súvislosti s názvom našej 
dunajskej krásavice. Pri po-
hľade k nohám, ktorým ešte 
pred chvíľou robil spoloč-
nosť kožený kufor, stratil po-
pri pamäti aj reč. Až na ten 
výkrik zúfalstva. Domorodí 
informátori boli prekvapujú- 
co zajedno, choďte na po-
líciu, poradili nešťastnému 
mužovi a napodiv ho nasme-
rovali správnym smerom. Ku 
cti trojice slúži, že hodný kus 
išli spoločne s cudzincom, 
pretože ako sa vyjadrili pri 
rozlúčke  - tu kúsok za ro-
hom je pekné miesto na po-
sedenie. Zapíjať žiaľ s mužmi 
cudzinec taktne odmietol, čo  
s pochopením akceptovali. 
Tu sa môže naše rozpráva-
nie o jednom cudzincovi, 
jednom kufri a troch rozjare-

ných pánoch nevediacich čo 
s načatým večerom, skončiť. 

Čitateľ tipujúci kamufláž 
trojice v dobre zahranej jed-
noaktovke bude sklamaný. 
Nekradli, ba kufor nepotia- 
hol ani ich skvele utajený 
spoločník. V epilógu vystúpi-
la vedľajšia postava, ktorú do 
scenára môže vložiť iba život 
plný náhod. Štyria muži dis-
kutujúci o správnom ubyto-
vacom zariadení si možno 
ani neuvedomili, že sa pri 
nich zastavil mladý človek  
s prosbou o pripálenie ciga-
rety, ktorý s poďakovaním 
hneď aj odišiel. Spolu s kuf- 
rom na kolieskach. Chvíľka 
nepozornosti sa hodinu po 
krádeži stala osudnou aj Ka-
milovi (19) zo Štúrova. Ne-
vzal na vedomie hliadkové 
vozidlo. 

Bol pravý jesenný podvečer. Do tmy, ktorá ešte neprevzala moc, 
začínajú nezúčastnene sliepňať žiarivky plné duchaplných reklám, 
puby aj onakvejšie krčmy roztvárajú hostiteľskú náruč plnučkú 
prísľubov pre štamgastov aj zblúdilcov. Taký obyčajný bratislavský 
podvečer.   

Nohatý kufor na kolieskach 

Martin
Zajíček
(34)
z Bratislavy

Pavel 
Hanuska 
(38)
z Bratislavy

 Z policajného bloku

... v 8. týždni sme v našom kraji mali 58 doprav-
ných nehôd, čo je o desať viac ako v rovnakom 
období vlaňajška. Od začiatku tohto roka do  
24. februára 2013 policajné štatistiky zaevidovali 
382 dopravných nehôd, pri ktorých prišlo o život 
sedem osôb, čo je o sedem viac ako v rovnakom 
období vlaňajška. Celkovo v Slovensku došlo  
k 1 982 dopravným nehodám, čo je o 17 viac 

 Viete, že...

Vedením vozidla pod 
vplyvom alkoholu vodič 
porušuje zákon a ohrozu-
je život nielen svoj,  
ale aj životy spolujazdcov 
a ostatných účastníkov 
cestnej premávky. Kombi-
nácia zlých poveternost-
ných podmienok  
a alkoholu sa môže skon-
čiť tragicky. 

Ilustračné foto 
(archív polície)

V Bratislavskom kraji v roku 2012 zaznamenali policajné štatistiky 367 prípadov krádeží na 
osobách (SR 969), na základe ktorých bolo trestne stíhaných 69 osôb (objasnenosť 16 %). Tak 
vraví § 212 trestného zákona v súvislosti s krádežami: Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej 
zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. (Okolnosťou 
podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby  - až pätnásť rokov - je recidíva, značná škoda, 
čin spáchaný na mieste požívajúcom pietu, na mieste konania verejného zhromaždenia alebo 
obradu, osobný motív, krízová situácia, nebezpečné zoskupenie a. i.).

Mojou prioritou je 

ako v roku 2012, usmrtených bolo 21 osôb 
(-16/2012).
... od 15. do 26. februára 2013 ukradli v našom kraji 
24 motorových vozidiel, z toho v Petržalke 5 (Pa-
nónska cesta, Antolská, Osuského, Vyšehradská  
a Znievska ulica)? Najviac sa páčili autá so znakom 
BMW, ukradli aj dve vozidlá Citroen Jumper. Počas 
dní (16. – 17.) nezmizlo ani jedno auto. 



22 • 8. 3. 2013 PETRŽALSKÉ NOVINYP L AVÁ R E Ň

 Megahviezda

Prvá petržalská 
plaváreň 

dzovali sme viacero variantov, mali sme 
však neprekročiteľné podmienky, a tými 
boli najmä vlastnícke pomery danej ne-
hnuteľnosti, možnosti územného plá-
nu, potrebná infraštruktúra či dopravná 
i pešia dostupnosť. 

Hneď v prvej fáze poslanci zamietli 
úvahy o postavení plavárne na súk-
romnom pozemku, čo by podľa nich 
vyvolalo možné komplikácie do bu-
dúcnosti. Čo napokon rozhodlo, že 
plaváreň bude stáť neďaleko Ludusu?

 V hre bol napríklad aj pozemok župy na 
juhu Petržalky, ale dobudovanie prístupo-
vých ciest, dotiahnutie infraštruktúry a sietí 

Petržalka sa začiatkom tohto roka 
dočkala novej hokejovej haly. Vo ve-
rejnosti dlhšie rezonuje aj váš prísľub 
novej plavárne. Keď sa teraz pozerá-
me na jej papierovú podobu (viď vizu-
ál), zdá sa, že predsa len niekto doká-
že garantovať ľuďom splnenie snov...

 To všetko je výsledkom našej sna-
hy naplniť svoje predsavzatia, zakotve-
né  tak v prioritných cieľoch mestskej 
časti na toto volebné obdobie, ako aj 
v uzneseniach zastupiteľstva. Naše kro-
ky postupne dávajú budúcej petržal-
skej plavárni konkrétne črty. Jedným 
z prvých krokov bolo rozhodnutie o jej 
umiestnení. To sa nerodilo ľahko, posu-

by spôsobilo niekoľkonásobné predraženie 
plavárne, ale aj oddialenie celej investície 
o mesiace, ak nie roky. Preto sa poslanci 
zamerali na pozemky vo vlastníctve mesta. 
Napokon uspela lokalita v dotyku Jiráskovej 
a Tupolevovej ulice, ktorú za účelom vý-
stavby plavárne zverilo mesto do sprá-
vy mestskej časti. Nasledovalo verejné 
obstarávanie na vypracovanie projekto-
vej dokumentácie plavárne v júni 2012. 
Jej spracovateľom sa stal Ing. arch. Ján 
Katuščák. 

Projekt plavárne a jeho realizácia 
je výsledkom tímovej práce. K akým 
záverom dospeli členovia pracovnej 
skupiny a ostatní poslanci?

 Diskutovali sme aj o veľkosti, prevádzke 
či modeli fi nancovania. Prevládli zrelé úva-
hy, ktoré zamietli napríklad výstavbu 50-
metrového bazéna, pretože by to bolo veľmi 
nezodpovedné vzhľadom na náklady na bu-
dúcu prevádzku bazéna. Po posúdeniach a 
prerokovaniach v pracovnej skupine, ako aj 
s ostatnými poslancami je zámer v štádiu, 
keď sme sa zhodli na základných paramet-
roch prvej petržalskej plavárne. V plavárni 
bude k dispozícii plavecký päťdráhový ba-
zén s predpokladanou okamžitou kapaci-
tou približne 62 návštevníkov, zážitkový 
bazén s atrakciami s okamžitou kapacitou 
asi 49 návštevníkov, detský bazén s atrak-
ciami pre cca 12 detí a whirlpool pre relax 
v horúcej vode s kapacitou 5 ľudí. Denne 
by sa tam mohlo vystriedať v priemerne 
640 návštevníkov. Chýbať nebude záze-

Mestská časť Petržalka má 
spracovaný základný 
projekt, má za sebou in-
terné pripomienkovanie 
a posúdenie poslancami 
a chystá verejnú prezen-
táciu prvej petržalskej 
plavárne. Už v najbližších 
týždňoch Petržalka podá 
žiadosť o stavebné 
povolenie na jej výstavbu 
a zrealizuje výberové 
konanie na dodávateľa 
stavby. Viac informácií 
poskytol v rozhovore pre 
PN starosta Petržalky 
Vladimír Bajan.

 

 

 
Vizualizácia objektu a nákres pôdorysu objektu 

 

mie – saunový svet, soláriá či občerstve-
nie. Postavenie plavárne predpokladá aj 
vybudovanie nových parkovacích miest, 
ktoré  mestská časť následne  doplní aj 
o ďalšie kapacity v rámci novej parkovacej 
politiky.
Koľko peňazí bude plaváreň stáť a 
kto ich poskytne?

 Predpokladané celkové náklady na vý-
stavbu plavárne odhadujú odborníci na 
3,3 mil. eur (bez DPH), pričom veríme, že 
cenu ešte môže upraviť elektronická aukcia. 
Financovať ju budeme čiastočne zo zisku 
z odpredaja akcií Dexia banky, ktorý sme 
realizovali v minulosti, a čiastočne z úveru, 
podmienky ktorého bude na niektorom 
z najbližších rokovaní schvaľovať zastupi-
teľstvo. V zmysle uznesenia petržalských 
poslancov vedenie mestskej časti rokuje 
o možnej spolupráci na projekte plavárne 
aj s Bratislavským samosprávnym krajom, 
podrobnosti participácie kraja však ešte 
nie sú obojstranne uzavreté. Cieľ máme 
jasný, snažíme sa k nemu nájsť tú najlepšiu 
cestu. Robíme všetko pre to, aby sme skĺbi-
li predstavy, požiadavky a reálne možnosti 
a dali tak Petržalke v podobe vlastnej pla-
várne ďalšiu pridanú hodnotu.

Prvú petržalskú plaváreň predstaví 
mestská časť svojim obyvateľom na ve-
rejnej prezentácii po jarných prázdni-
nách, v stredu 13. marca o 17. h v Cik 
Cak Centre na Jiráskovej ulici.

Anabela Blanská 
foto a vizualizácia archív redakcie 
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  Polícia upozorňuje  Spýtali sme sa 
 Školské bazény využívajú 

iba deti a mládež
Okrem Veľkého Draždiaka – aj to 
len v lete – nemajú Petržalčania 
veľa možností na plávanie. 

Veľa sa diskutovalo o bazénoch v are-
áloch základných škôl, ktoré síce nie 
sú prístupné verejnosti, svojmu účelu 
však napriek tomu slúžia. Okrem ich 
využitia počas hodín telesnej výchovy 
pre žiakov petržalských základných 
i materských škôl sa tam konajú aj 
popoludňajšie krúžky športového  
a zdravotného plávania. Bazény ďalej 
využívajú centrá voľného času či pla-
vecké kluby ORCA SPORT a NEMO 
(na základe prenájmu). Predovšetkým 
deti a mládež tak využívajú – či už 
prostredníctvom samotných škôl 
alebo organizovaných vstupov pla-
veckých klubov – školské bazény päť 
dní v týždni. 

Úvahy o širšom využití, resp. o otvo-
rení školských bazénov aj pre verejnosť 
brzdí najmä �nančná stránka nutných 
opráv a úprav – bolo by potrebné 
stavebno-technicky odčleniť bazéno-
vé časti od prevádzky školy tak, aby  
v čase využívania kúpaliska verejnos-
ťou nedochádzalo k vzájomným kolí-
ziám a nebol obmedzovaný vyučovací 
proces. Vybudovať vstup do plavárne  
z exteriéru, rozšíriť prezliekarne a hy-
gienické zázemie pre mužov, ženy  
a pre telesne postihnutých (WC, spr-
chy) a pod. Tiež by bolo treba zabez-
pečiť plavčíka, strážnika a podobne. 

Petržalské školské bazény majú ma-
ximálnu hĺbku 160 cm a iba 3 plavecké 
dráhy, takže plávanie je obmedzené 
na približne 6 – 10 dospelých ľudí za 
hodinu. Je otázne, či by bolo v takom 
prípade efektívne vynaložiť 400- až 
500-tis. eur, ktoré by boli potrebné na 
ich úpravu a rekonštrukciu.

(red)

Beata Renertová, trénerka basketbalistiek 
BK Petržalka: - Som celou dušou športovec 
a každé športovisko je pre šport v Petržal-
ke priam zázrakom. Prvý zázrak je nedávno 
otvorený zimný štadión a výstavba plavár-
ne je priam nutnosťou, lebo to pomôže 
mnohým obyvateľom Petržalky. Verím, že 
postupne pribudnú aj ďalšie športoviská a 
že sa všetci dožijeme aj viacúčelovej špor-
tovej haly pre kolektívne športy. Veď aj v 
menších mestách majú na rozdiel od Petr-
žalky dostatok športovísk.
Jozef Valachovič, bývalý reprezentant Slo-
venska vo futbale a v súčasnosti asistent 
trénera v FK Příbram: - V Petržalke žijem a 
bývam 31 rokov, moje dve deti, syn a dcéra, 
hrajú futbal a basketbal za petržalské kluby. 
Viem teda dobre, čo všetko potrebujú pre 
športový rast. Samozrejme, nová plaváreň 
by bola veľkým darom pre Petržalku, ľudia 
by mali kde chodiť rozhýbať svoje telo.
Kristián Kolčák, futbalista ŠK Slovan Bra-
tislava: - V Petržalke som doma, poznám 
tam každý kút, mám tam veľa kamarátov 
aj svoje obľúbené miesta. Napríklad okolo 
Draždiaka, kam chodievam často behať. 
Som rád, že konečne sa v Petržalke rozras-
tajú športoviská, ľuďom sa tak naskytá viac 
možností na využitie voľného času. Teraz je 
hitom nový zimný štadión, verím, že to tak 
bude aj v prípade novej plavárne. Petržalča-
nia ju veľmi potrebujú a, najmä, zaslúžia si 
ju! Určite sa stanem jej návštevníkom. 
Jozef Jurášek, predseda Slovenskej triatlo-
novej únie: - Aktivitu s výstavbou petržalskej 
plavárne vítam nielen ako dlhoročný oby-
vateľ mestskej časti, ale aj z pohľadu dlho-
ročného funkcionára. Je to veľmi dôležitý 
krok pre ďalšie možnosti športového vyžitia 
sa obyvateľov Petržalky priamo na pravom 
brehu Dunaja.

Veľmi dobrá správa pre všetkých Petržalčanov! V najväčšej mestskej časti na Slovensku má vyrásť plaváreň, ktorá  
návštevníkom ponúkne 25-metrový plavecký bazén s piatimi dráhami za viac ako 3 milióny eur.  
Ako prijali túto skutočnosť známi súčasní či bývalí športovci, tréneri a funkcionári, ktorí bývajú v Petržalke?

Petržalka si zaslúži a veľmi potrebuje novú plaváreň!

a telesnej výchovy SR podporuje takéto 
projekty a činnosťou bude prispievať k pl-
nohodnotnému využívaniu tejto prvej pe-
tržalskej plavárne.
Nicola Weiterová, �tneska: - Ako rodenej 
Petržalčanke mi veľmi záleží na tom, aby 
ľudia mali kde športovať. Veľmi vítam vý-
stavbu plavárne, bola by to úžasná vec pre 
všetkých Petržalčanov, pre všetky vekové 
kategórie. Plávanie je skvelý šport, mož-
no pri usilovnom tréningu vyrastie aj na 
pravom brehu Dunaja špičkový slovenský 
plavec.
Andrej Augustín, manažér a hokejbalista 
Jokeritu Petržalka: - Každá podobná aktivi-
ta je určite vítaná. Šport vždy bol a ja verím, 
že aj bude významnou súčasťou života  
v Petržalke. Vidím tu veľký priestor na vznik 
nových verejných, ale aj súkromných špor-
tových projektov, ktoré môžu myšlienku 
rozvoja športu v Petržalke podporiť. Preto je 
potrebné, aby všetky podobné aktivity boli 
podporené a na druhej strane boli jasne 
de�nované a transparentné. Tým si získa-
jú podporu a dôveru verejnosti a otvoria 
dvere pre rozvoj športu, ale aj kultúrneho  
a sociálneho života v Petržalke.
Eugen Kasana, bývalý dlhoročný tréner 
futbalistov ZŤS Petržalka: - V Petržalke bý-
vam od roku 1968, v minulosti sme navšte-
vovali známe kúpaliská Lido a Matadorku. 
Lenže prvé už veľmi dávno zaniklo, druhé 
tiež nebolo istý čas otvorené pre verejnosť. 
Čo je však oveľa horšie, v Petržalke zmizlo 
veľa trávnatých ihrísk a takisto aj niekoľko 
štadiónov. Našťastie karta sa obracia, ale aj 
tak si myslím, že plaváreň už mala byť dáv-
no postavená. Bývam v blízkosti nového 
zimného štadióna a keď vidím, aký je záu-
jem o hokej a korčuľovanie, tak Petržalka by 
potrebovala aj ďalšie športoviská!“ 

Milan Valko

Dušan Huňady, bývalý futbalista Mata-
doru a riaditeľ ÚLK pre Corgoň ligu: - Som 
rád, že mestská časť zlepšuje športové pod-
mienky pre obyvateľov na pravom brehu 
Dunaja. Krytá plaváreň bude niečo fantas-
tické pre celú Petržalku. K plávaniu mám 
dobrý vzťah, keď som desať rokov hrával za 
Matadorku, tak na tamojšom kúpalisku sme 
mali veľmi často povinnú regeneráciu. Tiež 
si myslím, že bolo by dobré v Petržalke vy-
budovať jeden veľký areál, kde by bolo viac 
účelových športovísk. Žiaľ, doba priniesla 
to, že viac-menej staré športoviská zanikajú, 
verím, že vzniknú nové a modernejšie. 
Michal Salenka, tréner juniorov ŠK Slovan 
Bratislava: - Je to veľmi dobrý nápad, Petr-
žalka s toľkými obyvateľmi ako soľ potrebu-
je plaváreň. Plávanie je totiž súčasťou špor-
tu, aj futbalista z neho ťaží, a to nielen čo sa 
týka regenerácie, ale aj v oblasti zvyšovania 
fyzickej a telesnej zdatnosti. Veľa športov-
cov využíva plávanie po zraneniach, lebo 
má na telo veľmi dobré účinky. Keď som 
trénoval v Interi mládež, tak plávanie sme 
mali ako súčasť športovej prípravy od 10 
do 15 rokov. V rámci športovej prípravy bol 
jeden tréning zameraný iba na plávanie. Z 
tohto hľadiska som veľmi rád, že aj v Petr-
žalke bude plaváreň, ktorá istotne poskytne 
tisícom ľudí športové vyžitie. Myslím si, že 
každý športovec by mal absolvovať základ-
ný plavecký výcvik. 
Jozef Laincz, bývalý futbalista ČH Brati-
slava, dorastenecký reprezentant: - Pova-
žujem za dôležité, aby sme už existujúce 
bazény na školách v Petržalke dokázali vy-
užívať vo väčšom rozsahu a napĺňať žiakmi  
a občanmi. Každé športovisko, ktoré prispe-
je predovšetkým k rozvoju masového 
športu a telesnej výchovy, vítam. Naše no-
vovznikajúce občianske združenie Športu 

Zhoda prišla naprieč politickým spektrom 
Po zverejnení zámeru mestskej časti postaviť v Petržalke 
plaváreň sa rozbehla diskusia na rôznych fórach. Stavať 
či nestavať? Potrebuje Petržalka plaváreň? 

Absenciu plavárne v našej mestskej 
časti vnímame už dlhodobo. Iste, 

zámer by malo mať aj samotné mesto. Ale 
keďže neprichádzala žiadna aktivita, roz-
hodli sme sa pustiť do tohto odvážneho 
projektu na našej úrovni. 

Zhoda prišla naprieč politickým spek-
trom. S tým, že každá politická strana má 
svojho zástupcu v komisii, ktorá vznikla 
s cieľom koordinácie výstavby plavárne. 
Chceme dohliadať na to, aby boli penia-

ze určené na tento projekt efektívne vy-
naložené, pretože si uvedomujeme svoj 
záväzok. Pracovali sme na zadaniach  
a podmienkach súťaže, budeme sa podie-
ľať na posudzovaní úverových podmienok. 
Plaváreň, ktorá by mala mať 5 plaveckých 
dráh s dĺžkou 25 m, bude totiž financo-
vaná prostredníctvom úveru. Jej súčasťou 
bude takisto relaxačný bazén, detský ba-
zén. Svoje si nájdu aj priaznivci wellnes  
a aktívni športovci, ktorým bude slúžiť po-

silňovňa. V priestoroch plavárne bude mať 
svoje miesto aj menšia reštaurácia. 

Z novej plavárne by mohla vzniknúť 
nová relaxačná zóna, kde za prijateľné 
ceny budú môcť predovšetkým Petržalča-
nia urobiť niečo pre svoje zdravie. Plaváreň 
nevnímame ako „výstrelok“, ale ako dopl-
nenie infraštruktúry služieb v našej mest-
skej časti. Sme si vedomí, že problémov, 
ktoré si vyžadujú pozornosť, je Petržalke 
omnoho viac. Chceme vás však ubezpečiť, 
že sa im nevyhýbame a riešime ich. Dô-
kazom je aj rozpočet na tento rok, ktorý 
v sebe zahŕňa viacero investičných aktivít 
vrátane opravy pochôdznych terás či škôl 
a ihrísk. 

Ľubica Škorvaneková
(SKDÚ-DS)
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Zápasenie

Basketbalistky 
prehrali 
aj s Ostravou!
lBK  Petržalka – SBŠ  
Ostrava  60 : 73  (34 : 37)

V telocvični na Domkár-
skej ulici, kde je súčasný 
domov extraligových 
basketbalistiek, nováčika 
súťaže, sa začína pomaly 
zmrákať. Po nečakane vy-
sokej prehre pred týždňom 
s družstvom ŠK BD RUCON  
Spišská Nová Ves (58 : 105) 
podľahli basketbalistky Pe-
tržalky v dohrávke 22. kola 
nečakane aj družstvu SBŠ 
OSTRAVA  60:73 (34:37) 
a v tabuľke o 5. až 9. miesto 
sú  šieste.

Do konca nadstavbovej 
časti ostáva basketbalist-
kám BK Petržalka odohrať 
už iba dve kolá a to 9. mar-
ca v Ostrave s družstvom 
SBŠ OSTRAVA a napokon 
pod domácimi košmi 
o týždeň neskôr v sobotu, 
16. marca, s družstvom BK 
SOUŽ Cassovia KOŠICE.

Kontumačná 
prehra, ktorá 
nemusela byť   
Zbytočné ťahanice súvi-
siace s neodohratým stret-
nutím sa nakoniec skončili 
kontumačnou prehrou 
prvoligového družstva mu-
žov BK  ŠKP  FILOZOF  Bra-
tislava v pomere 0:20 kont. 
– bez priznania bodu za 
prehru. Dôvodom bol fakt, 
že v nariadenom opakova-
nom stretnutí  ŠKP Filozof 
Bratislava – MBK Lok. Se-
reď domáci nenastúpili na 
pôvodné plánované stret-
nutie pred 16. februárom. 
Po kontumačnej prehre 
je BK ŠKP Filozof Bratisla-
va v tabuľke na 13. mieste 
a teoreticky už mimo 
pásma zostupu, pretože na 
domácej pôde budú ešte 
hostiť najväčšieho konku-
renta na zostup – MBK Lip-
tovský Mikuláš a u ďalších 
dvoch súperov v Lučenci 
a v Rožňave sa bude rozho-
dovať kto – z koho.

(jc)

Iba s nami zažiješ, čo je to
GURMÁNSKY PÔŽITOK

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

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

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

Iba s nami zažiješ, čo je to
GURMÁNSKY PÔŽITOK

Utorok - Sobota: 10.00 - 22.30 hod.

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

GURMÁNSKY PÔŽITOK

V Prievidzi sa konala oblastná žiacka liga 
v zápasení vo voľnom štýle. Štartovali na 
nej družstvá: TJ Dukla Trenčín, ZO Tren-
čianska Turná, MZK Bánovce n/B, ZK Ba-
ník Prievidza, ZO AC Nitra, ZK Dunaj-
plavba Bratislava a Považská Bystrica. 

je radosť z pohybu 

Štartovali na nej družstvá: TJ 
Dukla Trenčín, ZO Trenčianska 
Turná, MZK Bánovce n/B, ZK 
Baník Prievidza, ZO AC Nitra, 
ZK Dunajplavba Bratislava a 

Považská Bystrica. V tomto kole 
boli úspešné aj petržalské dievča-
tá z CVČ Gessayova. Trénerovi 
Milanovi Machovi urobili radosť. 
S uspokojením hovorí, že dievča-

INZERCIA

koncom časového limitu. Skres-
lené je 5. miesto Vojtekovej, kto-
rá mala tú smolu, že sa dostala 
do silnejšej skupiny. Všetci traja 
postupujúci z jej skupiny ďalšie 
štvrťfi nálové, semifi nálové a fi ná-
lové zápasy vyhrali.
Dosiahnuté výsledky: 
Mladší žiaci
Hmotnosť 35 kg:
1. miesto Perla Bergerová, 
ZŠ Turnianska
2. miesto Renáta Staňová, 
ZŠ Turnianska
Hmotnosť 48 kg: 
5. miesto Mária Vojteková, 
ZŠ Černyševského
Hmotnosť 52 kg:
1. miesto Sára Zalubelová, 
ZŠ Turnianska

autor a foto: (jc)

tá sa s každým turnajom zlepšujú. 
Už chápu, že zápasenie je radosť 
z pohybu, je to hra techniky, ob-
ratnosti, výbušnosti a primeranej 
sily. Je to zvládnutie základných 
pohybových schopností a ovlád-
nutie primeranej techniky.

Dievčatá aj chlapci štartovali 
spolu podľa hmotnostných ka-
tegórií, dievčatá už v kategórii 
mladší žiaci a pocítili vyššiu úro-
veň oproti prípravke. Vynikajúco 
zápasila Bergerová. Zabojovala 
Zalubelová, ktorá vyhrala takmer 
prehratý zápas asi 4 sekundy pred 

Ocenenie pre najlepšieho slovenské-
ho futsalistu za uplynulý rok získal 
Dušan Rafaj, 26-ročný hráč majst-
rovského Slov-maticu FOFO Brati-
slava, ktorý má sídlo v Petržalke.  

Triumfy 
Rafaja a Janíka 

V  ankete TOP FUT-
SAL 2012 dostal Ra-

faj 16 hlasov a triumfoval 
s veľkým náskokom pred 
klubovými aj reprezen-
tačnými spoluhráčmi Pet-
rom Kozárom (3 hlasy) 
a Martinom Rejžekom 
s Petrom Haľkom (obaja 
po 2 hlasy). Sávnostné vy-
hlásenie ankety sa konalo 
v púchovskom Šport ho-
teli Alexandra po príprav-

nom medzištátnom zápa-
se so Srbskom. Trénerom 
roka sa rovnako ako 
vlani stal Ján Janík, ktorý 
okrem Slov-maticu ve-
die aj reprezentáciu. S ná-
rodným tímom ho čaká 
koncom marca kvalifi ká-
cia ME 2014, z ktorej sa 
Slováci pokúsia prvýkrát v 
novodobej histórii futsalu 
prebojovať na záverečný 
turnaj v Belgicku. 

V All Stars tíme má Slov-
matic trojčlenné zastúpe-
nie (Rafaj, Kozár, Ladislav 
Mikita), hviezdnu zostavu 
dopĺňajú brankár Dalibor 
Repa z Acrossu Pinerola 
Bratislava a Matúš Kyjov-
ský z košického RCS.

(mv)

Aj tu som Petržalčan

Pri slávnostnom nástupe 
v strede za sebou ,,naše petržal-
ské dievčatá“ spredu dozadu: 
Staňová, Bergerová, Vojteková 
a Zalubelová

Prejav radosti Sáry Zalubelovej Víťazná Perla Bergerová 
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