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Súťaže v oblasti kvality a spolo-
čenskej zodpovednosti vyhlasuje 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a 
skúšobníctvo SR. Ich cieľom je oceniť 
tie najúspešnejšie organizácie, ktoré 
počas roka prešli komplexným hod-
notením podľa európsky uznávaných 

V Zrkadlovej sieni Pri-
maciálneho paláca si 
20. novembra podvečer 
starosta Petržalky Vla-
dimír Bajan a prednosta 
petržalského miestneho 
úradu Miroslav Štefá-
nik prevzali Národnú 
cenu SR za spoločenskú 
zodpovednosť za rok 
2017. Petržalka zvíťazila 
v kategórii Organizácie 
verejného sektora.    

   PETRŽALSKÉ NOVINY
www.petrzalskenoviny.sk
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kritérií a preukázali výborné výsled-
ky a inovatívne manažérske prístupy 
v oblasti kvality a spoločenskej zod-
povednosti.  

Naša mestská časť sa do týchto 
súťaží aktívne zapája, je oceneným fi-
nalistom súťaže Národná cena SR za 
kvalitu za rok 2016 v kategórii Orga-
nizácie verejného sektora. 

strany 12 - 13

Takú Petržalku 
chceme mať (!?)
Píšte, mejlujte, foťte, 
snímajte – a pošlite 
svoje postrehy, ná-
zory, problémy, sta-
rosti, ale aj radosti 
do Petržalských no-
vín. Aby sme si vy-
tvorili obraz o tom, 
akú Petržalku chceme mať. 

Pokračovanie na strane 2 

Petržalka zvíťazila
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Už po pätnásty raz sa stretli žiaci základných a stredných škôl na 
celoslovenskej súťaži v rétorike, ktorá sa tradične koná v Petr-
žalke. Je venovaná výnimočnej osobnosti slovenského národa, 
ktorého meno je známe na celom svete, najvýznamnejšiemu a 
najznámejšiemu politikovi moderných československých dejín, 
Alexandrovi Dubčekovi.

Odkaz Alexandra Dubčeka  
je stále živý

Túto súťaž každoročne 
vyhlasuje ministerstvo 

školstva a organizuje ju OZ 
Zdravá spoločnosť, ktorú 
vedie Viera Uherčíková, v 
spolupráci so ZŠ Černyšev-
ského. Odborným garantom 
súťaže je prof. Ivan Laluha. 
Tento rok opäť záštitu nad 
súťažou prevzala štátna ta-
jomníčka ministerstva škol-
stva Oľga Nachtmannová a 
petržalský starosta Vladimír 
Bajan.

„Jedným z cieľov súťaže je 
pripomínať mladým ľuďom 
významné osobnosti nášho 
národa, pozdvihnúť ich ná-
rodnú hrdosť a sebavedo-
mie. Ďalším cieľom je zlepšiť 
verbálny prejav študentov,“ 
vysvetlila poslanie súťaže 
Viera Uherčíková.

Tento rok sa na súťaži 
zúčastnilo 18 študentov  
z celého Slovenska (6 v ka-
tegórii ZŠ a 12 v kategórii 
SŠ). Témy si pripravovali 
pod dohľadom svojich pe-
dagógov. „Oceňujem vy- 
sokú úroveň rečníckeho 
prejavu súťažiacich aj to, 
ako dokázali vyjadriť svoje 
originálne myšlienky a po-
stoje. Z roka na rok je čoraz 
ťažšie vyhodnotiť tých naj-
lepších,“ povedal predseda 

poroty herec Juraj Sarvaš. 
V kategórii žiakov základ-

ných škôl zvíťazil Vladimír 
Jakabovič zo ZŠ A. Dubče-
ka na Majerníkovej ulici, na 
druhom mieste skončil Ma-
túš Máca zo ZUŠ na Štúro-
vej ulici v Kysuckom Novom 
Meste a tretí bol Richard 
Hainc, z Gymnázia na ul. 
J. Jesenského v Bánovciach 
nad Bebravou. V kategórii 
stredných škôl zvíťazil Dá-
vid Hrnko zo Športového 
gymnázia v Nitre, druhé 
miesto patrí Petrovi Štarkovi 
z Gymnázia na Školskej ulici 
v Spišskej Novej Vsi a tretia 
skončila Karolína Kiripolská 
Gymnázia na ul. J. Jesenské-
ho v Bánovciach nad Bebra-
vou. 

Na záver podujatia sa štu-
denti mali možnosť stretnúť 
s ďalšími zaujímavými osob-
nosťami – so synmi Alexan-
dra Dubčeka Milanom a 
Pavlom, s Natáliou Ihnátko-
vou zo Štátneho pedagogic-
kého ústavu, šéfredaktorom 
časopisu Rodina a škola Ľu-
bomírom Pajtinkom a Fran-
tiškom Švábom, dlhoročným 
pracovníkom ministerstva 
školstva. Tí všetci spomínali 
na Alexandra Dubčeka.

Medzi týmito osobnos-

ťami nechýbala ani štátna 
tajomníčka ministerstva 
školstva Oľga Nachtman-
nová, starostka rodnej obce 

Alexandra Dubčeka, Uhrov-
ca, Zuzana Máčeková a pe-
tržalský starosta Vladimír 
Bajan. „Som veľmi rád, že na 
Alexandra Dubčeka a ani 
na jeho posolstvo nezabúda-
me a že sme si tohto velikána 
slovenského národa a česko-
slovenských dejín aj takou-

to formou pripomína naša 
mládež. Moja vďaka patrí aj 
organizátorom, najmä pani 
Uherčíkovej, ktorá vdýchla 
tejto súťaži dušu. Bez nej by 
sa možno tohto milého jubi-
lea nedožila,“ dodal starosta. 

(tod)

foto: (mp)

Bezpečnosť 
na prvom mieste
Obyvateľov v okolí Námes-
tia republiky už určite upú-
tali kamene, rozmiestnené  
v trávniku. Nejde o vandalské 
ničenie zelene, ani o inak ne-
zmyslené konanie. 

So zreteľom na vývoj situácie 
potenciálneho ohrozenia tero-
ristickými útokmi, za účelom 
ochrany života, zdravia a majet-
ku občanov, ako aj so zmenou 
bezpečnostnej situácie v Eu-
rópe, Ministerstvo vnútra SR nás 
upozornilo na prijatie zvýšených 
bezpečnostných opatrení, pri 
organizovaní petržalských Via-
nočných trhov. Na odporúčanie 
Okresného riaditeľstva Policaj-
ného zboru Bratislava-Petržalka, 
Mestská časť Bratislava-Petržalka 
rozmiestnila podľa pokynov ka-
mene na spomalenie, resp. za-
bránenie vjazdu vozidiel medzi 
stánky. Zásobovacie vozidlá a 
osobné autá umelcov budú mať 
vstup na základe povolenia a len 
v určenom čase. Počas konania 
trhov je zabezpečená spoluprá-
ca SBS, MČ, štátnej aj mestskej 
polície. 

(mč)

Petržalka zvíťazila

Do pozornosti držiteľom ZŤP 
Na základe doplnenia VZN od 1. 1. 2018 bude zmenená 
sadzba dane za psa u tých, čo majú ZŤP a jedného veľkého 
psa s kohútikovou výškou od 43 cm zo sadzby 67 eur na  
17 eur. Tí, ktorí nemajú u nás zaevidovanú ZŤP a platia 67 eur, 
príďte do konca roka 2017 zaevidovať si preukaz ZŤP, aby ste si 
mohli uplatniť úľavu k dani za psa.

(tod) 

Pokračovanie z 1. strany

Okrem Ocenenia za zlep- 
šenie výkonnosti získala 
od Úradu pre normalizá-
ciu, metrológiu a skúšob-
níctvo SR aj titul Efektívny 
používateľ modelu CAF. 

„Zodpovednosť sa, žiaľ, 
často z konania niektorých 
ľudí vytráca. My, v Petr-
žalke, však zodpovednosť 
považujeme za jeden zo 
základných pilierov na-
šej práce. Či už hovoríme  
o zodpovednosti k ľuďom, 
k životnému prostrediu 
alebo k budúcnosti. O tom, 
že spoločenskú zodpoved-
nosť berieme vážne, sved-
čí aj víťazstvo v súťaži  
o Národnú cenu SR v tejto 
kategórii. Sme na ňu hrdí, 
pretože potvrdzuje, že ide-
me správnou cestou. O jej 
získanie sa zaslúžili mnohí 
zamestnanci nášho miest-
neho úradu, ktorým patrí 
moja vďaka,“ povedal sta-
rosta Vladimír Bajan.

(tod)

foto: archív
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vé úpravy areálu, vybudovanie 
detského ihriska…

Počas rekonštrukcie kom-
pletne odstránili všetky pô-
vodné priečky, obvodové mu- 
rivo, strešný plášť, výplňové 
konštrukcie so zachovaním 
nosného skeletu. Vybudovali 
nové rozvody – vykurovanie, 
kanalizácia, voda, elektroinšta-

lácie. Oproti pôvodnej sa do-
siahla prehľadnejšia dispozícia 
objektu, väčšia plocha a stavba 
je podstatne menej energe-
ticky náročná. Práce išli podľa 
harmonogramu, problémy boli 
také, ako vždy pri rekonštruk- 
ciách starých budov, napr. re-
konštrukcia vodovodu mimo 
areálu budovy.

Momentálne budovu strážia 
a temperujú. „Som rád, že po 
rekonštrukcii bude mať Petr-
žalka novú, modernú materskú 
školu, ktorá bude spĺňať vysoký 
energetický štandard a bude 
disponovať modernými tech-
nológiami. Oceňujem, že ten-
to objekt, ktorý dlhé roky, keď 

nebol v správe mestskej časti, 
chátral, už nebude jazvou ale 
okrasou tejto časti Petržalky. 
Veľmi sa teším na deň, keď do 
týchto moderných priestorov, 
spĺňajúcich štandardy 21. sto-
ročia, prídu prví zo 150 škôl-
karov. Okrem toho, že budú v 
krásnom prostredí, čaká ich aj 
kvalitné, moderné vzdeláva-
nie, ktoré ich, verím, bude aj 
baviť. Urobíme všetko pre to, 
aby v marci nastúpili učiteľky a 
pripravili všetko pre budúcich 
škôlkarov, ktorí by sem mali 
prísť v septembri,“ povedal sta-
rosta Vladimír Bajan.

 (tod)

foto: (sv)

Na škôlku sú všetci hrdí

Objekt bývalej MŠ na Vyše-
hradskej 17 roky chátral, 

kým v roku 2015 Mestská časť 
Bratislava – Petržalka neuspela 
so svojou žiadosťou o dotáciu 
na jeho rekonštrukciu. Samot-
ná rekonštrukcia bola spolu9-
nancovaná v sume 400-tisíc eur 
z dotácie Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Sloven-
skej republiky v rámci dotačné-
ho programu zameraného na 
rozšírenie kapacít materských 
škôl formou prístavby, výstavby 
a rekonštrukcie priestorov pre 
potreby materských škôl a vy-

budovanie zariadení školského 
stravovania pri týchto mater-
ských školách na rok 2015. Z tej-
to sumy je asi 40-tisíc určených 
na vybavenie interiéru škôlky. 
S rekonštrukciou samotnej bu-
dovy začala spoločnosť SOAR, 
s.r.o. (víťaz verejnej súťaže) vo 
februári tohto roku a dnes je 
už budova pripravená na to, 
aby sa začala od januára zaria-
ďovať potrebným nábytkom a 
ostatným vybavením. Čo ešte 
zostáva zrekonštruovať, to je jej 
okolie – chodníky, oplotenie, na 
rad prídu sadové úpravy, celko-
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Inzercia

Kúpime byt v Petržalke, aj 

zadlžený. Tel.: 0917 708 319

 ZŠ I pre žiakov NKS Vlas-
tenecké námestie č. 1- prij-

me - do školskej kuchyne po-

mocnú silu. Informácie na tel. 

č.: 02 62412998

Hĺbkovo tepujem Kärche-

rom. Tel.: 0903 036 620

SSSSSSSSSSSSS TTTTTTTTTTTTT UUUUUUUUUUUUU DDDDDDDDDDD IIIIIIIIII OOOOOOOOOOO   BBBBBBBBB EEEEEEEE LLLLLLLL LLLLLLL AAAAAAA NNNNNNN IIII
Hrobákova 7 (prízemie)

Otvorené: pondelok - piatok 9.00 - 19.00 h, 

sobota 8.00 - 13.00 h, iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O
Objednávky: Janka  0903 191 885 

 Katka  0905 156 765

K O Z M E T I K A  N O V I N K A !

3D mihalnice .....................................................50 €

Permanentný make-up obočia ................90 €

Objednávky: Ľubka 0907 556 758

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka

25. 11. 2017 
 Daniel Babiak – Michaela Czapová

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček

Osuského 44, Bratislava Petržalka
 

Otváracie hodiny: Po - Pi 10 -18,30 h. ∙ So: 9,30 - 12,30 h.

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU NA OKULIAROVÝ RÁM, 

PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

FOTOGRAFOVANIE fotoateliér v Bratislave 
svadby  deti  oslavy0905 623 012 fotograf-svadba.sk

Riadkovú inzerciu prijímame

osobne v redakcii PN. 

0905 273 414 - Oľga

0905 273 416 - Vlaďa 

Platba v hotovosti

         

Čas plynie, smútok a bolesť v srdci zostáva 
a veľmi bolí, zabudnúť nám nikdy nedovolí...

Dňa 28. 11. si pripomenieme 20 rokov, 

čo nás náhle, tragicky a navždy opustil 

iba 19-ročný, môj milovaný synček 

Mirko ULMAN
Brat, strýko, synovec.... 
s úctou a láskou spomíname.

Ďakujeme všetkým, ktorí nezabúdajú a spomínajú s nami.

Smútiaca rodina Ulmanová

Spomienka

 pedikúra 
 manikúra klasická 
 manikúra japonská
 gelové nechty na rukách
 gelové nechty na nohách
 masáž nôh
 detoxikácia - prístrojová
 depilácia

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167

už od 17€

pracovníkov na zimnú 
údržbu komunikácií 

v Bratislave.
(možnosť trvalého zamestnania)

PRIJMEME
IHNEĎ DO ZAMESTNANIA

kontakt: 

0905 535 215

PETRŽALSKÉ NOVINY 
nájdete aj na facebooku!

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
7. decembra 2017 (štvrtok) v čase od 8.30 h do 13.00 h

OBCHODNÁ AKADÉMIA
DUDOVA 4, BRATISLAVA – PETRŽALKA

srdečne pozýva žiakov, výchovných poradcov zo ZŠ 
a rodičov, ktorí majú záujem o štúdium v našej škole na

www.oadudova.sk

KATARÍNA TÓTHOVÁ 
Znievska 19, Petržalka-Bratislava

Kontakt: 0904 518 831, 
email:katarina.pedikura@gmail.com
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Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila už 13. ročník 
celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie 
školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských 
knižníc, ktoré sa tradične koná štvrtý októbrový ponde-
lok. Po zverejnení tohtoročnej témy Deň Milana Ras-
tislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov 
a komunity sa ZŠ Pankúchova 4 rozhodla zorganizovať 
netradičné školské podujatie pod názvom Z knižnice za 
Štefánikom na kolesách. 

Z knižnice za Štefánikom 

Na túto aktivitu sa 
pripravovali žia-

ci s pani učiteľkami už dva 
týždne vopred. Prvým kro-
kom bolo vyhľadávanie, trie-
denie a spracovanie infor-
mácií o M. R. Štefánikovi. 
Tieto informácie žiaci do-
plnili výstižným obrazovým 
materiálom, mapkami a 
kresbami. Hotové projekty 
prezentovali pred svojimi 
spolužiakmi a vystavili na 
nástenkách. V respíriu ško-
ly vznikla veľká expozícia 
s množstvom informácií 
o tejto významnej osobnos-
ti. So spracovanými infor-
máciami sme sa chceli po-
deliť aj s inými petržalskými 
školami, a preto sme im 
ponúkli možnosť zúčastniť 
sa na našej výstave. 

Vyvrcholením celého po-
dujatia bola cyklotúra žia-
kov, niektorých rodičov a pe-
dagógov k Mohyle generála 
Milana Rastislava Štefánika 
pri bratislavskom letisku. 
Pred samotným štartom 
si cyklisti overovali svoje 
vedomosti o Štefánikovi v 
súťažnom kvíze. Pomáhať si 
mohli literatúrou v školskej 
knižnici či informačnými 
nástenkami. Tí, ktorí do-
siahli 80 % úspešnosť, boli 
zaradení do žrebovania o 
knižnú odmenu. Na mená 
výhercov si museli žiaci po-
čkať až v cieli – pri mohyle. 
Každý cyklista bol „vyzbro-
jený“ vlajočkou s trikolórou 
a brožúrkou s cyklotrasou a 
informáciami o Štefánikovi. 
Počasie nám síce neprialo, 

ale odhodlanosť a dobrá 
nálada nikomu nechýbala. 
Po 15 kilometroch sme boli 
konečne v cieli. Pred mohy-
lou sme si v podaní štyroch 
žiakov vypočuli zaujímavé 
informácie zo študijného, 
vedeckého, politického, vo-
jenského či diplomatické-
ho života M. R. Štefánika. 
Pamiatku osobnosti sme 
si uctili položením venca 
k mohyle M. R. Štefánika 
v Ivanke pri Dunaji, priamo 
na mieste havárie lietadla. 
Na záver sme vyžrebovali 
mená výhercov súťažného 
kvízu. Po krátkom oddychu 
a malom občerstvení sme 
roztočili kolesá bicyklov na 
spiatočnú cestu. Akciu sme 
ukončili popoludní pred 
sochou M. R. Štefánika pri 
Dunaji, kde položili deti zo 
školského klubu spomien-
kový veniec. 

Na záver ešte jedna po-
tešujúca správa. Odborná 
porota ocenila naše akti-
vity k Medzinárodnému 
dňu školských knižníc a 
v konkurencii slovenských 
základných škôl udelila na-
šej škole vynikajúce tretie 
miesto.

Text a foto: 

Mariana Gibejová

ZŠ Pankúchova 4
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Sami proti sebe?!
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www.miran.sk

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

· Eisnerova 46 (Devínska Nová Ves)


 

Od dnešného dňa 
ponúkame novú službu: 

DOVOZ MÄSA A MÄSOVÝCH VÝROBKOV 
PRIAMO DO VAŠICH DOMÁCNOSTÍ

Objednávky prijímame: www.masodomov.sk
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Hľadáte kvalitnú strednú školu? Najlepšie s dlhoročnou 

tradíciou, ale otvorenú moderným trendom vo vzdeláva-

ní? S výbornými výsledkami umiestnenia absolventov? 

Vyberte pre svojho ôsmaka či deviataka Gymnázium 

Alberta Einsteina, ktoré patrí medzi najstaršie v Bratislave. 

Založené bolo v septembri 1956 a dnes je modernou ško-

lou, ktorá ponúka bilingválne rusko-slovenské štúdium. 

O kvalite výučby svedčí fakt, že viac ako 90% absolventov 

sa každoročne úspešne umiestni na trhu práce. 

Tradícia a úspech, 
to je Gymnázium A. Einsteina

     

 

 

Chcete umožniť svojmu dieťaťu 
získať kvalitné gymnaziálne 
vzdelanie? 

 

Gymnázium A. Einsteina, najstaršie 
gymnázium v Bratislave – Petržalke 

 

otvára v školskom roku 2018/2019 

§ štvorročné štúdium pre žiakov 9. ročníka ZŠ 

§ päťročné bilingválne štúdium (slovensko-ruská 
sekcia) pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ 

 

§ Deň otvorených dverí 
   6. decembra 2017 
    od 13.-17. hod. 
 

INFORMÁCIE:  
tel.:  02/6345 3193, 02/6345 1184  

e-mail: gymnazium@einsteinova.sk 

Gymnázium sa nachádza v 
upravenom areáli na okraji Pe-
tržalky, na Einsteinovej ulici, čo 
umožňuje jednoduchú dopra-
vu z akejkoľvek časti Bratislavy. 
Ponúka výučbu piatich jazykov 
(anglický, nemecký, francúzsky, 

španielsky, ruský) na úrovni 
začiatočníkov i pokročilých. 
Povinne sa študenti učia dva 
jazyky. V bilingválnej triede sú 
to ruský a anglický jazyk. Škola 
dáva študentom aj možnosť 
študovať zahraničí.

Výborná znalosť dvoch sve-
tových jazykov umožňuje ab-
solventom lepšie uplatnenie. 
Zároveň môžu využiť možnosť 
bezplatného štúdia na fakul-
tách Vysokej školy ekonomickej 
v Moskve, či zúčastniť sa na štu-
dijnom pobyte v spolupráci s 
moskovským Inštitútom ruské-
ho jazyka A. S. Puškina. Počas 
tohtoročných letných prázdnin 
mali študenti bilingválnej sek-
cie možnosť prežiť fascinujúce 
tri týždne v letnom tábore vo 
Voroneži pod krídlami Voro-
nežskej štátnej pedagogickej 
univerzity. Študenti spoznávali 
bohatú históriu samotného 
mesta Voronež, ale aj jeho prí-
rodné krásy. A na jeseň sa zú-
častnili na moskovskom výlete 
po stopách ruskej architektúry, 
literárnych a výtvarných veliká-
nov.

Každoročne sa mnoho štu-
dentov školy zúčastňuje SOČ, 
olympiádach, recitačných, lite-
rárnych a športových súťažiach, 
exkurziách po Slovensku, ale 
aj v zahraničí. Okrem toho sa 
študenti zapájajú do humani-
tárnych podujatí, projektov a 
aktivít, vďaka čomu gymnázium 

získalo v minulosti titul Škola 
priateľská deťom či Škola spo-
lupracujúca s Unicefom. Mno-
ho rokov venuje pozornosť en-
vironmentálnej problematike, 
bola nositeľom titulu Eko-škola, 
neskôr Zelená škola. 

Výborné podmienky ponúka 
svojim študentom aj na športo-
vé aktivity. Na školskom dvore 
sa nachádzajú atletické dráhy, 
tenisové kurty, futbalové, bas-
ketbalové a volejbalové ihrisko. 

Pre žiakov škola ponúka až 17 
krúžkov a rôzne mimoškolské 
aktivity ako exkurzie, lyžiarske 
zájazdy, súťaže a pod. Gymná-
zium Alberta Einsteina má svoj 
vlastný erb a kroniku. 

Viac sa o škole dozviete na 

Dni otvorených dverí v stre-

du, 6. decembra 2017 od 13. 

do 17. hodiny alebo na je-

ho webstránke www.einstei-

nova.sk

 

Predajňa Kau8 andu 
v Mestskej časti 
Bratislava - Petržalka 
prešla modernizáciou
Obyvatelia Mestskej časti Bratislava - Petržalka sa 

môžu tešiť na rýchlejšie a komfortnejšie nákupy 

v prestavanej predajni, ktorá im zabezpečí vďaka 

novým štandardom vyšší komfort pri nakupovaní.

„Hlavnou myšlienkou tejto 

inovácie je skvalitnenie ná-

kupu našich zákazníkov, zvý-

šenie praktickosti pri ich ná-

kupe, väčší nákupný priestor, 

ale aj lepšia a efektívnejšia 

orientácia na predajni.,“ uvie-
dla Lucia Langová, vedúca 
oddelenia 9 remnej komuni-
kácie spoločnosti Kau: and. 

Pohodlnosť a rýchlosť ná-
kupu podporuje už samotný 
vstup na predajnú plochu. 
Ten je po novom rozšírený 
tak, že zákazník sa hneď po 
príchode ocitne v  oddelení 

ovocia a zeleniny. Odstráne-
nie stredovej regálovej steny 
dáva zelenú rýchlejšiemu 
pohybu zákazníkov krížom 
nielen cez celú predajňu, ale 
aj pomedzi jej jednotlivými 
oddeleniami. Okrem toho sa 
na najnovší štandard zmenil 
aj vizuál pekárne, ktorá sa na-
chádza už hneď za ovocím a 
zeleninou. Po novom je 
mraziarenský tovar hneď pri 
pokladniach, čo zákazníkom 
prinesie nielen urýchlenie 
nákupu, ale aj praktickosť. 
Zmenené je aj rozmiestne-

nie sortimentu po celej pre-
dajni tak, aby zodpovedal 
nárokom a požiadavkám 
všetkých nakupujúcich.  

Viaceré komplexné zmeny 
sa tak postarajú o uľahčenie 
nákupu všetkým zákazní-
kom. Tí sa môžu tešiť okrem 
už spomínaných inovácií aj 
z nových samoobslužných 
pokladní či nového dizajnu  
informačného pultu  pre-

dajne, ktorý sa nachádza 
pri pokladniach. Orientáciu 
uľahčujú nové, viditeľné 
3D nápisy označujúce jed-
notlivé oddelenia, ktoré sú 
od seba farebne odlíšené a 
medzi ktorými nechýba už 
ani úsek venovaný tovaru na 
malý rýchly nákup.. Nákup 
sa tak stáva rýchlejší, intu-
itívnejší a doslova otázkou 
minúty. 

Zákazníkom je k dispozí-
cii predajná plocha s rozlo-
hou 3 871,20 m2. Zastavaná 
plocha areálu predstavuje 
6 679,60,53m2. 
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Polozapustené kontajnery tvoria bežnú súčasť koloritu mo-
derných, environmentálne uvedomelých mestských sídiel  
v celej západnej Európe. Preto som spolu s priateľmi z tímu 
Mladá Bratislava vyvinul iniciatívu, aby spoločnosť OLO 
začala skúšobne budovať moderné, polozapustené kontaj-
nery na území celého hlavného mesta.  

O pilotný projekt prejavi-
lo záujem až 23 správ-

covských spoločností z celej 
Bratislavy. Spoločnosť OLO 
posudzovala viaceré kritériá: 
majetkovo-právne vyspo-
riadanie, dostupnosť pre 
zvozovú techniku, dispozič-
né riešenie miesta, ale aj 
hustotu inžinierskych sietí. 
Napokon došlo k výberu 4 
bratislavských lokalít: ulice 
Žižkova (v Starom Meste), 
Družicová (Ružinov), 
Stavbárska (Vrakuňa) a tiež 
Budatínska 17 (Petržalka).  
Veľmi sa teším, že sa poda-
rilo jedno takéto stanovis-
ko umiestniť práve v našej 
mestskej časti a verím, že ho 
ľudia budú využívať. 

Výhody moderných ná- 
dob na komunálny odpad 
spočívajú najmä v ich este-
tickejšom a hygienickejšom 
riešení. Na rozdiel od bež-
ných kontajnerov sú tieto 
ekologickejšie, keďže ich 
konštrukcia a hĺbka bráni 
ich opätovnému vyberaniu 

a znečisťovaniu okolia. 
Zapustenie kontajnerov 
pod zem tiež bráni prístupu 
zvierat a hmyzu. Navyše, 
výhodou takéhoto zberu 
odpadu je aj minimalizo-
vanie zápachu a znižovanie 
emisií.

Zberné vrece je umiest-
nené v hĺbke asi 1,5 metra 
a vyprázdňuje sa zo spod-
nej časti zberového vreca. 
Vhadzovací otvor tak ostá-
va čistý a manipulácia s 
kontajnerom pri vývoze je 
jednoduchá a hygienická. 

Výhodou je tiež omnoho 
väčšiu kapacita, pričom 
jeden takýto kontajner  
s objemom 5 m3 vie nahra-
diť 6 kusov bežných kon-
tajnerov s objemom 1 100 
litrov. Polozapustený kon-
tajner na sklo má objem 
3 m3. Ak sa tento nový 
systém osvedčí a obyvatelia 
s ním budú spokojní, vyna-
snažím sa presadiť viac 
polozapustených kontajne-
rov pre celú Petržalku.

Oliver Kríž, 

poslanec

V Petržalke pribudli nové 
kontajnery

Ráno o 8. h zavesíme na troj-

nožku prasiatko, okolo 9.30 h, 

už za vašej účasti, ho rozobe- 

rieme „na súčiastky“ aj s prí- 

slušným komentárom pána mä-

siara Peleca a dozvieme sa, čo 

sa na čo používa. O 10. h už bu-

deme ochutnávať zabíjačkovú 

polievku, jaterničky, varenú pod-

hrdlinu s cesnakom, pečienku, 

klobásky a všetko čo k zabíjačke 

patrí. 

Prosto, urobíme si pohodu, 

zabavíme sa. Aby bola akcia do-

konalá, prídu aj ostatní farmári so 

svojimi produktmi. Komu bude 

chýbať doma chlebík, koláčiky, 

slané pečivo, syry, vínko, medík, 

domáce vajíčka atď., nemusí isť 

inde, všetko bude pre TPD Euro-

nics na Farského ulici.

A ešte jedna dôležitá vec – 

príďte hladní, toto vyriešime na 

mieste a doneste si so sebou 

aj nejaký „obedárik“, pán Pelec 

vám nadelí aj domov na čo bu-

dete mať chuť - a bude večera.

Už sa na vás tešíme.

Scenár zabíjačky:

8.00 h – začiatok – vyvesenie 

prasaťa, farmársky predaj

9.30 – 10.30 h – rozoberanie 

prasaťa aj s komentárom

10.30 h – výroba klobás,  jater-

níc atď.

14.00 h – ukončenie akcie

Počas farmárskej zabíjačky bu- 

dú mať všetci ostatní farmári 

pripravené ochutnávky zdar-

ma s výnimkou vinárov.

Netradičné farmárske trhy v Petržalke 
V sobotu, 9. decembra, si urobíme trošku iné trhy ako obyčaj-

ne. Pre obyvateľov Petržalky sme pripravili tradičnú zabíjačku. 

Vianočný príspevok 

pre tých, ktorí to 
najviac potrebujú

Mestská časť Bratislava- 

Petržalka počas celého 

roka myslí na sociálne slab-

šie rodiny a občanov, ktorí 

sú odkázaní na sociálnu 

výpomoc. Predvianočný 

čas je však predsa len výni-

močný. Preto im prispieva 

ešte čímsi navyše, aby si na 

sviatky prilepšili.  

Aj tento rok im rozdelí  

14 600 eur. 

Týka sa to osamelých občanov 

s vážnymi zdravotnými prob-

lémami, poberateľov starobného 

a invalidného dôchodku, ktorí 

majú veľmi nízky dôchodok, 

resp.  vážne zdravotné problémy, 

rodín s nezaopatrenými deťmi,  

kde si jeden z rodičov neplní vy-

živovaciu povinnosť, resp. úmrtia 

živiteľa rodiny počas tohto roka. 

Vianočný príspevok bude vypla-

tený spolu 220 rodinám a obča-

nom.

„Možno sa to niekomu zdá ako 

maličkosť, ale pre tých, ktorí mu-

sia otáčať každé euro, je príspe-

vok 40, 50 či dokonca až 70 eur 

naozaj vianočným darčekom. 

Som rád, že im môžeme prispieť 

k tomu, aby boli Vianoce pre nich 

naozaj sviatkom,“ povedal staros-

ta Petržalky Vladimír Bajan.

(tod)

Vdýchnite 
hodinám život

Obrovské slnečné 

hodiny stoja v areáli 

Ekonomickej univerzi-

ty už od roku 1986. Na 

pozemok ich osadila 

správa diaľnic so záme-

rom, aby umelecký 

dotvárali čerstvo po-

stavený Most hrdinov 

Dukly, dnes známy ako 

Prístavný most. Hodiny 

však postupne chátrali 

až do roku 2015, kedy 

sa z nich vďaka občian-

skemu združeniu Na 

hrane stala zaujímavá 

atrakcia.

O.z. Na hrane toto umelecké 

dielo zrevitalizovalo, vyčistilo 

od gra;ti, a na zadnej strane 

tohto kolosu vznikla lezecká 

stena. V areáli boli tiež posta-

vené aj konzoly na uchytenie 

slackline. V roku 2016 aktivisti 

v blízkosti hodín dobudovali 

aj workoutovú preliezačku. 

Slnečné hodiny sa tak stali 

prvým umeleckým dielom 

sfunkčneným na športový 

účel na Slovensku.

Po uplynutí dvoch rokov 

používania sa areál aj samot-

né hodiny znova dostávajú 

do zanedbaného stavu. Pre-

liezačky sa používaním ničia, 

slnečné hodiny pokreslili 

vandali a ľudia tam po sebe 

nechávajú množstvo od-

padkov.

S týmto stavom sa členovia 

neziskovky nedokázali zmie-

riť a rozhodli sa preto vytvo-

riť projekt na obnovu areálu 

slnečných hodín. „V roku 

2018 dáme slnečným ho-

dinám opäť novú podobu. 

Chystáme sa natrieť hodiny 

antigra;ti náterom, posta-

viť nový workout a opraviť 

veci, ktoré sa časom poničili,“ 

uvádza predseda združenia, 

Pavel Zajcev.

K naplneniu ich cieľov však 

budú potrebovať aj vašu po-

moc. Ak sa vám ich projekt 

páči, podporiť ho môžete 

sumou na webovej stránke 

združenia. Aj vďaka vám tak 

môžu bratislavské slnečné 

hodiny opäť dostať novú  

tvár.                                    (upr)
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Stolové hory v stratenom svete
Stratený svet, ak si požičia-
me názov diela A. C. Doyla, 
alebo „iný svet“, alebo aj „svet 
vo svete“... A možno ďalšie 
názvy majú stolové hory, 
tepuy, ktoré s nachádzajú na 
juhu Venzuely. Nevytvárajú 
samostatné hrebene, ako 
sme zvyknutí z našich zeme-
pisných šírok, vystupujú 
strmo nad tropický pra-
les a ich ploché „vrcholy“ 
vyčnievajú z hmly a obla-
kov. Vyvolávajú tak praveký 
obraz, ktorý asi opísal spomí-
naný Doyle v knihe Stratený 
svet. Začal svoje rozprávanie 
na ďalšej prednáške projektu 
Petržalská Super škola v stre-
du, 15. novembra v petržal-
skom Zrkadlovom háji doc. 
RNDr. Tomáš Derka, PhD. z 
Prírodovedeckej fakulty UK. 
Ako člen mnohých vedec-
kých výprav aj s vedcami 
zo SAV pútavo porozprával 
petržalským siedmakom o 
tamojšej prírode, horách a 
v nich ukrytých jaskyniach, 
zvláštnych živočíchoch, 
hmyze či mäsožravých rast-
linách, ktorým sa tam nad-
mieru darí. „Vek stolových 
hôr sa nedá určiť, vedci ho 
odhadujú od 2,5 až po 100 
miliónov rokov,“ približuje 
históriu prírody vedec. Sám 
sa pri expedíciách zameral 
na vodu v stolových horách. 
„Voda je tam spenená ako 
pri praní s množstvom pra-
cieho prášku, spočiatku sme 

si aj mysleli, že za to môžu 
Indiánky a ich pranie. No 
rovnaká bola, aj keď sme 
vystúpili na vrchol,“ vysvet-
ľuje T. Derka. Okrem toho je 
tamojšia voda čierna.

Najslávnejšou a najroz-
siahlejšou venezuelskou sto-
lovou horou je Auyan tepuy, 
rozlohou ako niektorý slo-
venský okres, objasnil príro-
dovedec. Nachádza sa tam 
najvyšší vodopád na svete, 
takmer kilometrový (979 m) 
Salto Angel.

Tomáš Derek však spo-
menul aj „civilizovanú“ 
Venezuelu – krajinu, ktorá 
pri jeho prvej návšteve začiat-
kom 90. rokov patrila medzi 
veľmi bohaté a našinec sa v 
nej musel obracať; dnes trpí 
obrovským nedostatkom a 
naši vedci pri výmene peňazí 
potrebujú batoh a cítia sa 
nesmierne bohatí. Ak si však 
chcú dopriať „vedecký luxus“ 
a vyjsť na horu helikoptérou, 
ceny ich vrátia na zem. A na 
horu vyšliapu. Ten pocit a 
pohľad na stratený svet ale 
stojí za všetko.              (tod)

foto: MÚ

VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

FRIVAN, s.r.o., Komenského 28, 083 01 Sabinov, tel.: 0915 919 000

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 

ZIMNY
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Nespoľahlivý anjel, vyblednuté revolúcie

Nedávno sa v mojej inter-
netovej pošte objavil ne-

čakane optimistický mail. Bol 
na ňom vyobrazený ušľachti-
lo vyzerajúci anjel a k tomu 
pripojený zásadný text. Anjel 
s menom Peniajáš - údajne 
peňazonosič - sa vraj postará 
o to, aby som zázračne zbo-
hatol. Len za štyri dni.

To, čo musím urobiť, je otáz- 
ka niekoľkých minút. Poslať 
ten mail dobrým známym. 
Ak ho však zmažem, budem 
chodiť po žobraní. 

Poznám u nás v obci osôb-
ku zbožnú možno až trochu 
prehnane. Usúdil som teda, 
že presne tá si čosi podobné 
zaslúži. Na rozhadzovanie ur-
čite nemá. Poslal som a čakal. 
Nie štyri dni. Týždeň, dva.  
A nič. Rozmýšľal som, čo 
podniknúť. Kde sa sťažovať, 
urgovať, intervenovať?

Čo ak aj tam hore majú 
problémy s rozdeľovaním ne- 
beských fondov? Možno nie 
všetci, čo sa tak tvária, sú 
skutoční anjeli. Archaniel Ga- 
briel ako ich šéf by o tom mo-
hol niečo vedieť. A možno ne- 
tuší. Ako fondy správne roz-
deľovať, by mu zdola, zo Slo-
venska, určite vedeli poradiť 
mnohí. Nemajú však číslo 
jeho mobilu.

Za tohto stavu vecí mne 
osobne zostáva jediné. Čakať. 

Kým mi na budúci rok aspoň 
o tých približne osem eur 
zvýšia dôchodok. Zrejme to 
bude ten avizovaný finančný 
zázrak.

 November bol, ako sa kedy-
si hovorilo, v znamení dvoch 
výročí. Jedného bývalo-vý-
znamného: VOSR. A dru-
hého súčasno-významného: 
Nežnej, zamatovej, skrátka 
tej našej revolúcie. 

VOSR, čiže Veľkú októb-
rovú a tiež socialistickú re-
volúciu, sme vždy a zásadne 
oslavovali siedmeho novem-
bra. Vypukla síce 25. októbra 
1917 v Rusku, ale ešte podľa 
juliánskeho kalendára. Starší 
si pamätajú. Aj ja mám doma 
fotografiu, ako stojím pod de-
lom Auróry, ktorej výstrelom 
sa to začalo. Založenú kdesi 
ani neviem kde. Už nie je ak-
tuálna. Všetko úplne vyšume-
lo. Žiadne oslavy. Niekdajšie 
pompézne adorácie VOSR si 
určite aj po toľkých rokoch 
bude pamätať spolužiak zo 
strednej Adam Hudec. Ten 
totiž za rušenie ich dôstojné-
ho priebehu vyfasoval dvojku 
z mravov. Pokiaľ viem, nikdy 
to nedeklaroval ako disident-
ský počin.

Ani po 17. novembri 1989. 
A to by sa vtedy náramne 
hodilo. Neverili by ste, kto 
všetko bol po tomto termíne 

odrazu disident. Jeden pred-
seda straníckej organizácie  
v istom denníku dokonca 
tvrdil, že komunisti mu brá-
nili vo vyznaní viery. Veru 
tak. Boli to zvláštne časy. Ale, 
ako hovorí legendárny major 
Terazky – čo bolo, bolo...

Dennodenne pozorne sle-
dujem, ako sa u nás, na Slo-
vensku, hýbeme a stále vidím 
rovnaký obraz. Krajina krás-
na, cesta dopredu hrboľatá 
a gumy na erárnom bicykli 
značne nedofúkané.

Dofúkať ich tak, aby sa nám 
jazdilo ľahšie, sa už dávno 
nikto zodpovedný poriadne 
nepokúsil. A už vonkoncom 
nie počas osláv, spomienky, 
či čo to vlastne bolo. Podak-
toré persóny nášho verejné-
ho života sa akurát tak snažili 
oživiť poriadne vyblednutý 
obraz myšlienok 17. novem-
bra vlastnými vodovými far-
bičkami. Mysliac si, že tá ich 
farba je najlepšia.

Vrátim sa ešte k tomu an-
jelovi. Ak k vám v dohľad-
nom čase žiadny nepriletí 
a nevylepší domácu situá-
ciu, nezúfajte. Tohto roku 
ešte máte plno pokusov.  
A nespoliehajte sa na sľuby. 
Či to napokon dopadne dob-
re , je vo vašich rukách. Kríd-
la na to nepotrebujete.

Oskar Král

Ibaže praktická, výkon-
ná, ako s ňou naložiť, 

podnikať, je od prvého dňa 
roku 2016 podstatne iná. 
Účinnosť nadobudol zák.  
č. 246/2015 o správcoch 
bytových domov, ktorý zá-
roveň v poradí ako pätnásta 
novela zák. č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a neby-
tových priestorov, do jeho 
§ 8, ods. 1 pripojil vetu, že 
„správca, ktorý spravuje by-
tové domy, musí spĺňať aj 
podmienky podľa osobitné-
ho predpisu“. A tým osobit-
ným predpisom sa stal práve 
zák. č. 246/2015 o správcoch 
bytových domov. 

Konečne! - až zahučalo  
v nejednom bytovom dome, 
ale aj v nejednej „normálnej“ 
správcovskej spoločnosti. Ale 
to trvalo. Predsa len, 22 rokov 

je jedna ľudská generácia.  
Totiž, popri odborne zdat-
ných (ešteže tak!) správcoch 
- fyzických či právnických 
osôb sa na správe spoločné-
ho bývania polovice obyva-
teľstva Slovenska (toľko nás 
býva v bytových domoch, 
druhá polovica býva v ro-
dinných domoch) podieľali 
aj (žiaľ!!!) „podnikatelia“ - 
amatéri, nevzdelanci, špe-
kulanti i biele kone rôznych 
záujmových a pochybných 
skupín a spolkov bez povin-
nosti preukázať akúkoľvek 
odbornú spôsobilosť - vedo-
mosti, organizačné schop-
nosti, skúsenosti, fortieľ. Až 
nepochopiteľná legislatívna 
ľahostajnosť štátu k majetku 
obyvateľov, ale i miest a obcí. 
Miliardové hodnoty nehnu-
teľností (až 91 percent bytov 

Na založenie živnosti a zápisu činnosti 
Správa a údržba bytového a nebytové-
ho fondu v živnostenskom liste netreba 
predkladať živnostenskému úradu potvr-
denia, doklady či iné písomnosti o takom 
či onakom vzdelaní žiadateľa, odbornosti 
a rokoch praxe. Činnosť č. 6802 
naďalej zostáva voľnou živnosťou. 
Na „papieri“. 

Vydieranie a eštébácké metódy 
V pondelok 20. novembra sa 
na mestskom zastupiteľstve 
preberal bod o #nancova-
ní mestských častí mestom 
(solidarita s malými bratislav-
skými časťami, #nancovanie 
škôlok...), pri ktorom došlo 
k sporu medzi primátorom, 
ktorý prezentoval svoj návrh a 
spôsob ako to riešiť, a poslan-
com Hrčkom, ktorý vypočítal 
a prezentoval svoj. Nechcem 
teraz hodnotiť, ktorý návrh 
bol lepší alebo horší, ale chcel 
by som čitateľom ukázať ako 
títo páni presadzovali svoje 
riešenia. 

Primátor prišiel za poslan-
cami do jedného z poslanec-
kých klubov, vysvetlil im svoje 
riešenie, povedal čísla, odpo-
vedal na otázky, upozornil na 
možné riziká a odišiel.

Hrčka ma stretol na petržal-
skom zastupiteľstve v Techno-
pole, prišiel za mnou a spýtal 
sa, koho návrh podporím. Keď 
som mu odpovedal, že prav-
depodobne primátorov, tak mi 
začal vysvetľovať svoj návrh aj s 
číslami. Znel rozumne a ja som 
začal mať pocit, že by som rád 
podporil nejaký dobrý kompro-
mis, ktorý by z oboch návrhov 
vzišiel. Ale!!! Keby kolega Hrčka 
nepokračoval. On, žiaľbohu, 
pokračoval. Pridal zopár viet, 
ktoré ma prekvapili... Naštvali... 
Pobúrili... Bol som vytočený 

úplne do žerava. Pretože Hrč-
ka ma začal sprosto vydierať. 
Povedal mi, so svojím klasic-
kým bohorovným a vševedú-
cim úsmevom na tvári, že ak 
nepodporím jeho návrh, tak 
všade napíše, že ja sa nestarám  

o Petržalku, pretože už nebý-
vam v Petržalke. Že sa nestarám  
o petržalské deti, lebo moje 
dieťa nechodí do škôlky v Pe-
tržalke. 

Za tých pár rokov, čo spolu 
„poslancujeme“, som u kolegu 
Hrčku zvyknutý na všeličo, 
ale toto sa mi zdá už veľmi 
silná káva a totálne za čiarou 
slušnosti a morálky. Viem, že  
v politike sa pohybuje veľa 
ľudí. Od slušných, až po gau-
nerov. Ale nedá sa, a podľa 
mňa ani sa nesmie, bojovať 
nemorálnymi metódami, ak sa 
nechcem zašpiniť a nechcem 
sa zaradiť medzi gaunerov. 
Okrem toho mi prišlo zvláštne, 
že chce riešiť moje bydlisko a 
nerieši to, že jeho predseda 
klubu Ján Budaj, ktorého tvár 
použil na svojich volebných 

bilbordoch, aby dostal viac 
hlasov, býva už desiatky rokov 
v Rači a pritom vo voľbách 
kandiduje vždy v Petržalke. 

Keď som to spomenul kole-
gom, dozvedel som sa, že nie 
som jediný, ktorému sa týmto 
spôsobom vyhráža a vydiera. 
Boli viacerí, ktorí majú s ním 
podobnú skúsenosť. Jedné-
mu z kolegov sa vyhrážal, že 
ak nezahlasuje za jeho návrh, 
tak bude písať listy rodičom 
žiakov, ktorých učí v Petržalke 
jeden z jeho rodičov. Ja tohto 
kolegu poznám o niekoľko ro-
kov dlhšie ako Hrčka a doteraz 
som nevedel o jeho rodičoch 
nič. Hrčka to vie. Lebo sa zaují-
ma. Zaujíma sa o všetkých ko-
legov a s veľkým nadšením o 
nich zbiera informácie. Chváli 
sa tým, že má tajne ponahrá-
vané rozhovory s kolegami, 
poslancami. Spomenul som 

si, ako pred niekoľkými rokmi 
vypisoval do novín o tajnom 
vzťahu jednej našej kolegy-
ne. Ako s obľubou radí pred 
každými voľbami, koho voliť a 
koho nevoliť. Predpokladám, 
že na väčšinu svojich kolegov 
má založený nejaký ten spis. 
Ján Hrčka. „Morálna autorita.“ 

P. S. Najlepšia zbraň ako vytrh-
núť vydieračovi jeho hrozbu 
vydierania, je verejne povedať 
pravdu. Pravdu, ktorou som 
sa nikdy netajil. Od roku 1982 
mám trvalé bydlisko v Petržal-
ke. Moje prechodné a dočasné 
bydlisko je v Senci. Je to preto, 
lebo som sa pred pár rokmi 
rozviedol a nechal prvej man-
želke byt, aby som jej neznížil 
životnú úroveň.

Marian Greksa, poslanec 

mestského zastupiteľstva 

a poslanec VÚC

A zazvoní zvonec 
a hodovaniu je „konec“   
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v bytových domoch po 
odkúpení ich užívateľmi je  
v súčasnosti v súkromnom 
vlastníctve) sa tak ocitli aj 
pod správou nemalého po-
čtu diletantov. A dialo sa 
kadečo... Lebo je známou 
skutočnosťou, že výkon 
správy bytového domu sa 
riadi vyše 150-timi práv-
nymi normami - zákonmi, 
vyhláškami, smernicami 
a inými predpismi. A pri-
búdajú ďalšie domáce i 
bruselské. V energetike, 
teplárenstve, stavebníctve, 
vodárenstve, v odpadovom 
hospodárstve a iné. Obno-
vujeme, rekonštruujeme, 
zatepľujeme, regulujeme. 
Čo sú ďalšie investičné 
miliardy eur vlastníkov by-
tov - vlastné, hotovostné či 
od tretích osôb ako úvery, 
ktoré idú cez ruky - priamo 
či nepriamo - aj správcov... 

Takže: Čo bolo, bolo… 
Je už inak. Podľa zák.  
č. 246/2015 o správcoch 
bytových domov musí mať 
správca od 1. januára 2016 
odbornú spôsobilosť alebo 
musí mať aspoň jedného 
zodpovedného zástupcu  
s odbornou spôsobilosťou. 
Tá sa získa absolvovaním 
ďalšieho odborného vzde-
lávania v akreditovanom 
vzdelávacom programe. 
Vzdelávanie je zamerané 
na základné právne pred-
pisy týkajúce sa výkonu 

správy bytových domov, na 
administratívne zabezpeče-
nie výkonu správy, odborné 
a technické zabezpečenie 
správy a prevádzky budov 
a na finančný manažment a 
hospodárenie. Správca musí 
mať zriadenú kanceláriu vo 
verejne dostupnej budove, 
ktorá musí byť otvorená pre 
vlastníkov najmenej dva 
pracovné dni v týždni mini-
málne štyri za sebou idúce 
hodiny. Správca je povin-
ný mať uzavreté poistenie 
zodpovednosti za škodu, za 
vznik ktorej zodpovedá pri 
výkone správy, v rozsahu 
primeranom počtu spra-
vovaných bytových domov 
a miere rizika spojeného 
s výkonom správy. Zákon 
rieši i otázku finančných 
sankcií pri porušení povin-
nosti správcom, obsahuje 
tiež ustanovenia, na základe 
ktorých možno vyčiarknuť 
správcu zo zoznamu. 

To podstatné a aktuálne  
v tejto chvíli: Správca, ktorý 
spravoval bytový dom ešte 
pred účinnosťou zákona  
o správcoch, teda do 31. de-
cembra 2015, musí, ak chce 
naďalej vykonávať správu v 
bytovom dome, splniť pod-
mienky určené zákonom - 
získať odbornú spôsobilosť 
pre výkon činnosti najne-
skôr do 31. decembra 2017. 
Tí správcovia, ktorí takúto 
spôsobilosť už majú, sú za-

písaní vo verejne prístup-
nom zozname správcov, 
ktorý zverejňuje Minister-
stvo dopravy a výstavby SR 
na svojom webovom sídle. 
Kto klikne na link https://
www.zoznamspravcov.sk/
cake_administrator/pub-
lishedAdministrators, ten 
sa dozvie, či jeho správca 
absolvoval odborné vzde-
lávanie, teda či je spôsobilý 
a zodpovedný byť správ-
com ich bytového domu. 
Ku dňu 22. novembra 2017 
je v zozname zapísaných 
327 správcov. Príkladmo 
uvádzame niektorých, kto-
rí pôsobia v Petržalke a sú 
uvedení v zozname: Byto- 
vé družstvo Petržalka, By- 
tový podnik Petržalka, Bra-
tislavská správcovská spo-
ločnosť, H-PROBYT, Spo-
kojné bývanie a i. 

Záver: Správcovia, ktorí 
do 31. decembra 2017 ne-
splnia podmienky uvede-
ného zákona, potom zmlu-
vy o výkone správy, ktoré 
majú uzatvorené s byto-
vými domami, zanikajú 
zo zákona najneskôr k 30. 
júnu 2018. Tohtoročný de-
cember je tak pre niekoho 
ešte poslednou šancou. Že 
vie, pozná, dokáže a - preu-
káže. Ak nie, potom už za-
zvoní zvonec a hodovaniu 
je „konec“.

Rudolf Gallo 

Všetko, čo existuje, raz vzniklo. Každá vec, tvor, udalosť, má svoj 
začiatok a má aj svoj koniec. Časová os následnosti javov nepustí. 
Začiatok. Koniec. 
(Alebo štart a cieľ?).  
A medzitým je prekážková dráha, človeka konfrontujú plynúce 
roky, aby sa premenili na minulosť, ktorú zhodnotí až iný človek, 
iné generácie. Je to vždy pohodlnejšie, občas aj pravdivejšie, ako 
prognózovať a hovoriť o spomienkach na budúcnosť. 
Hovoriť a veriť.
Veriť povedanému. 
(Ale na druhej strane, každý si je strojcom svojho šťastia. I náro-
dy.). 
Pamäť ľudstva by mohla rozprávať o snoch tisícročných ríš, pre-
búdzajúcich sa v prachu tvrdej reality. Človečenská pamäť roz-
práva, len ten človek je akýsi menej počujúci a menej vidiaci, 
lebo je silný, lebo je neomylný. A silno a neomylne, na večné časy 
znova stavia štáty a štáty, aj tie svoje, často i s cudzou pomocou 
rozbíja. 
(Pretože moc častejšie prechádza z ruky do ruky ako z hlavy do 
hlavy.).
Kolobeh života.
Neopakovateľný a predsa sa opakujúci. 
(Keďže nijaká demokracia sa nemôže zaobísť bez autority, ale ani 
nijaká diktatúra nemôže dlho jestvovať bez súhlasu veľkej časti 
ovládaných.)
Štát. Vlasť. Národ.
Večné pokusy o rovnicu, nekonečné výsledky potvrdzujúce ne-
rovnosti. 
Mantinely pravdy.  
Klamstvá bez mantinelov.  
Taký je človek. Tvorí a borí. Z histórie vytvára legendu a z legiend 
históriu na svoj obraz. A potom mení kalendáre.
(Často aj kabáty.)
Vytvára nové ideály, nové sviatky, nové tribúny. 
Nič nové pod slnkom. 
Legenda o ničom.

Jaroslav Gründler

Legenda 

 Na margo
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sa zasa cítili ako ryby vo vode, 
osobitne čoby druh žraloka 
či pirane. Žiadny milý, lenivý 
a zívajúci kapor... Tí končili 
v sieti. Spoločensky akoby hy-
nuli. Nastali iné časy... V nich 
nové predstavy, nároky, potre-
by. Nuž, redakčne sme oslo-
vili mladosť aj dospelosť. Tak, 
predvianočne, nech si sami 
sebe čo-to podarujú. 

Prvým redakcia PN adre-
sovala tému Takú Petržalku 
chcem mať a odpoveď bola 
vskutku detská. Názorná reč, 
z ktorej by mal radosť aj sám 

Komenský s jeho známym 
Orbis pictus. Petržalský Svet 
v obrazoch. V jedno piatkové 
popoludnie prišlo do DK Zr-
kadlový háj vyše 150 škôlkárov, 
priniesli si so sebou papierové 

Takú Petržalku 
chceme mať (!?)

Treba sa z času na čas zastaviť a obzrieť späť. Koľko sme prešli, kde vša-
de boli, čo zažili, ako sa sami menili (aj zmenili?). Že sme rástli, dospie-
vali, životne kulminovali a že len - starneme. Nebojme sa toho slova, 
práve ním sa končí pre každého každý deň, aj ten dnešný, 
a s neúprosnou istotou budú aj zajtrajšie. Čas je najgeniálnejší počítač 
a najspravodlivejší sudca. Nik ho nepredbehne, zato on beží so všetký-
mi. A nemá pri tom zaviazané oči ako bohyňa : emis, i keď jej váhy 
drží v pomyselných rukách. Ako sa to hovorí? Karma je zdarma... 
To vtedy, keď nám čas už aj osudovo všetko, čo sme učinili a neučinili 
odmeriava, zratúva, odváži, vymenúva a napokon podčiarkne. Rozhod-
ne, ako sme na tom s našimi skutkami a najmä svedomím. Všetko videl, 
počul, ohmatal, pocítil, lebo, čo sa deje s nami a ako koná každý z nás, 
sa deje predsa v ňom. V tom - čase...

Takú Petržalku chcem mať 

(1995)

Týmto titulkom sme pred 
dvadsiatimi dvomi rokmi, 
presne 8. decembra, oslovili 
petržalskú verejnosť. Bolo to 
už v inom politickom, eko-
nomickom, vlastníckom, ale i 
štátotvornom období. (Teda - 
tiež v čase...) Mali a cítili sme 
viac slobody, tvorivej voľnosti, 
dovtedy nevídaných podnika-
teľských možností, ale aj ne-
milosrdných pravidiel, najmä 
však „nepravidiel“ v správaní 
sa trhu a na trhu. Odrazu všet-
ko bolo dostupné, na 
kúpu i na predaj. Pe-
tržalka prestávala byť 
dovtedy všade štátna, 
stávala sa po kúskoch 
a metroch naša, indi-
viduálna a spoločná, 
obecná. Predsa privati-
zácia a samospráva. Od-
kupovali sa prvé štátne, 
podnikové, družstevné 
byty, užívané paneláky 
sa stávali spoluvlastníc-
tvom ich obyvateľov, ale 
najmä ich zodpoved-
nosťou. Zlom. Vlastné 
peniaze sa vkladali do 
dovtedajšieho cudzieho... 
Investície kultivovali verejný 
priestor, objekty, infraštruk-
túru. Niektorí boli zaskočení 
prudkosťou a rozsahom zmien 
(a dodnes sa nespamätali...), iní 

Sabína a Petržalko

„Článok v Petržalských novi-
nách so súťažou - Nakresli 

maskota Petržalky, našla moja 
mama a keďže je to akčná žena, 
hneď ma aj zapojila. Poslala ma, 
aby som sa pozrela von z balkóna 
na sídlisko. Ako osemročná som 
asi nebola veľmi kreatívna, a tak 
som kreslila, čo som videla – pa-

neláky, skatepark a satelity. V tej 
dobe som začínala nosiť okulia-
re a keďže som chcela, aby bola 
kresba osobná, dokreslila som 
maskotovi aj tie. 

Samozrejme, že som mala 
veľkú radosť, keď som sa do-
zvedela, že som vyhrala. Pamä-
tám si, že cenu mi odovzdávali 

Meno 8-ročnej Sabíny Šikulovej sa vynori-

lo zo stránok zažltnutých časom. Petržalské 
noviny, rok 1998. Malá školáčka z rodiny, ktorá 
je prepojená s Petržalkou množstvom nitiek. 
Šikulovci ako vodnícka rodina nechýbali na 
maškarnom plese či pochode. Varili guláš na 
Dňoch Petržalky. Zapájajú sa do aktivít síd-
liska množstvom malých interakcií. Dnes má 
Sabína Šikulová 27 rokov, z dievčatka je mladá 
elegantná dáma, ktorá žije a pracuje ako ka-
derníčka v Petržalke. A svoju budúcnosť s ňou 
plánuje spájať aj naďalej. 

v redakcii vašich novín a okrem 
knižiek som dostala veľkú dreve-
nú mačku, ktorú mám doteraz. 
Ja som zas redakcii odovzdala 
látkovú verziu maskota, ktorého 
sme s mamou a krstnou ma-
mou ušili. Potom nasledovalo 
v r. 1999 odovzdanie ocenenia 
Osobnosť Petržalky. Ako dieťa 
som bola pyšná, že mi venujú 
všetci tí dospelí, vrátane starostu 
Vladimíra Bajana, pozornosť.

Bývam v Petržalke od naro-
denia a chcela by som tu zostať 
aj naďalej. Petržalka sa mi ako 
miesto na život páči, som tu aj 
zamestnaná a vyhovujem mi, že 
všetko, čo potrebujem, mám na 
dosah. Obchody, zábava, príro-
da, jazero, plaváreň, v minulosti 
školy, škôlky, skatepark. Oce-
ňujem, že pribudlo množstvo 
ihrísk, čo sme ako decká nemali. 
A myslím si, že nám chýba po-
riadne vonkajšie klzisko, ktoré tu 
kedysi bolo. Raz som tam vyhra-
la prvú cenu za masku bosorky. 

Pred osemnástimi rokmi - školáčka Sabína s Petržalkom, 
ktorého ušila z kresby. Sabínka bola v r. 1999 ocenená ako 
Osobnosť Petržalky. Najmladšia doteraz...
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škatule, farebný papier, farby, 
lepidlá, nožnice, handričky. 
Stavali a projektovali Petržal-
ku podľa vlastných predstáv. 
Strihali, lepili, kreslili... Pribú-
dali ulice, v nich rástli domy, 
školy, obchody, malé ihriská, 
štadióny, ale aj cirkus. Stop-
nime. Dnes sú z detí ... no, o 
22 rokov sú starší. Mnohí už 
majú svoje deti. A mnohí bý-
vajú, lebo zostali, v Petržalke. 
Možno práve už tým svojím 
hovoria, kde čo malo byť pod-
ľa neho, keď bola taký ako ten 
či tá, koho už ako drží mama, 
otec, za ruku... Ale žiadny 
prílišný sentiment. Len struč-
ná otázka: Je to tam, či nie 
je? Je to svet, ktorý si vtedy 
vysnívali? O tri roky neskôr, 
1998, vymýšľali deti, akého 
má mať Petržalka maskota. 
Desiatky návrhov, najčastej-

šie tie s tvarom či symbolom 
zdravej domácej zeleniny - 
petržlenu. Predsa Petržalka... 
Osemročná Sabína Šikulová 
mala najväčšiu fantáziu a naj-
šikovnejšiu ruku. Vyhrala s jej 
Petržalkom... 

Druhým, dospelým Petr-
žalčanom sme adresovali se-
dem otázok: Čo najviac chýba 
Petržalke? Na inom mieste 
ich uvádzame aj s odpove-
ďami. Stoja za prečítanie, aké 
sme mali pred 22 rokmi oči, 
čo nás najviac pálilo a čo 
najviac chýbalo. S odstupom 
času jednej generácie - boli 
by naše odpovede dnes iné, či 
podobné, lebo sa až tak veľmi 
okolo nás nezmenilo? 

Boli voľby, budú voľby 

Máme za sebou krajské, 
župné voľby, pred sebou ani 

všetkých. Takže, Petržalčania, 
deti, mladí, starší - píšte, mej-
lujte, foťte, snímajte - a pošlite 
svoje postrehy, názory, prob-
lémy, starosti do Petržalských 
novín. To, čo uverejníme, 
bude skutočný „hlas ľudu“ 
bez petícií kadejakých politic-
kých šufl ikantov, ktorí cielene 
ohurujú, vidia len seba a svoje 
individuálne či úzko stranícke 
a skupinové záujmy, hrabúc 
sa do všetkých možných ve-
rejných i neverejných funkcií 
(ako inak, platených, a dob-
re!). Budú to témy pre ozajst-
ných, korektných kandidátov 
do volieb, ani nie do roka, na 
primátora, starostu, poslan-
ca. Nech vieme, či tí, čo chcú 
hovoriť za nás a v mene nás, 
tiež vedia... že Takú Petržalku 
chceme mať(!?)

nie o rok nás čakajú (októ-
ber - november 2018?) obec-
né - miestne a mestské voľ-
by. Budeme voliť primátora 
Bratislavy a starostu Petržal-
ky, poslancov do mestského 
a miestneho zastupiteľstva. 
Budú nás kandidáti ohurovať 
vlastnými predstavami, že-
laniami, alebo im ich nafor-
mulujeme my, Petržalčania, 
voliči? Aby nám neuhli svoji-
mi ľúbosťami a niektorí i hlú-
posťami. Takže si zopakujeme 
generačne, po 22 rokoch, už 
ako vyrastené deti od roku 
1995 a vtedajší dospelí dnes 
ešte vekovo dospelejší. Téma 
bude jednoduchá.

Takú Petržalku chceme 
mať (!?) A vôbec nie náhodne 
s výkričníkom a otáznikom. 
Výkričník má napovedať, že 
áno, takú ju chceme - peknú, 
príťažlivú, funkčnú, tvorivú, 
veselú. Otáznik zasa, že takú, 
akú nám ju niekto - sused, 
politik, podnikateľ, developer 
hyzdí až kántri (áno, aj spo-
ločný panelák, jeho fasádu) 
- to sa pýtame ostatných Petr-
žalčanov, spoluobyvateľov, čo 
sa dá s tým, čo nás otravuje, 
zarmucuje, poškodzuje – čo 
robiť, ako sa brániť. Či máme 
takú spoločnú silu. 

Nie, nemá to byť žiadna hra 
na niečo, ani proti niekomu. 
Ale verejný hlas za niečo a pre 

konečne plaváreň a myslím si, 
že je načase, aby sa konečne 
dalo do poriadku okolie jazera 
Draždiak. Pokojne by si kom-
petentní mohli zobrať príklad 
z Kuchajdy. A rada by som sa 
konečne odviezla električkou 
do mesta aj od nás, z Fedinovej. 
Napokon, sľubujú nám ju od-
kedy som bola dieťa.

A opäť z rúk starostu Vladimíra 
Bajana.

Ako vnímam súčasnú 
Petržalku? Je úplne iná ako 
sídlisko môjho detstva. Dnes 
už mi ulice nesplývajú, lebo 
každý dom má svoju farbu. 
Mrzí ma, že mnohí develo-
peri stavajú bez snahy Pe-
tržalke prospieť, skrášliť ju. 
Produkujú len ďalšie pane-
láky bez nápadu. A, naopak, 
mám radosť, keď vznikajú 
nové zaujímavé štvrte ako 
napríklad Slnečnice. Samo-
zrejme ma trápi problém 
s parkovaním. Keď sa večer 
po ôsmej vraciam z práce, 
moja šanca zaparkovať do 

30 m od domu je takmer nulo-
vá. Som zvedavá, kto a kedy to 
začne riešiť. 

Čo mi chýba, je život a pestrosť, 
ktorým kedysi žili najmä domy na 
terasách. Malé obchodíky všet-
kého druhu, pohyb ľudí, cvrkot, 
činorodosť, aktivita. Kým tá naša 

ulica sa ešte ako tak drží, mnohé 
iné sú „mŕtve“. Zaujímalo by ma, 
či sa časy malých obchodníkov 
vrátia alebo ich hypermarkety 
celkom vyhubili.

Veľkú radosť mám z toho, že 
máme vlastné Vianočné trhy. 
Do mesta už kvôli nim vôbec 
nechodím, užívam si tie naše, 
petržalské. Teším ma, že máme 

Kresba maskota Petržal-
ko od Sabíny Šikulovej, 
víťazky súťaže Nakresli 
maskota Petržalky, ktorú 
pre petržalské deti v roku 
1998 vyhlásili Petržalské 
noviny. 

Slečna Sabína dnes... 

Čo najviac chýba 
Petržalke
(anketa PN, december 1995)

Čo sme si vtedy priali a čo sa 
odvtedy (ne)splnilo dodnes... 

 Chceli by ste mať uprostred 

sídliska Zelenú promenádu 

(Chorvátske rameno)?

áno - 97 %

nie - 3 %

 Ste za ďalšiu výstavby 

v Petržalke?

áno - 53,5 %

nie - 45 %

 Cítite sa v Petržalke bez-

pečne?

áno - 14 %

nie - 74 %

 Ste spokojní so štruktúrou 

obchodov a služieb v okolí?

áno - 46 %

nie - 54 %

(chýba obchodný dom a dom 

služieb, opravovne rôznych 

druhov, čistiarne, cukrárne, 

železiarstvo, kníhkupectvo, 

kaviarničky, divadlo, kino)

 Chcete mať strážené parko-

viská?

áno - 59,1 %

nie - 36,6 %

 Chceli by ste mať pre svoje 

deti malú ľadovú plochu?

áno - 87,3 %

nie - 7 %

 Chceli by ste rekreačno-

športový areál medzi Veľ-

kým a Malým Draždiakom?

áno - 90, 1 %

nie - 1,4 %

Požiadavky: vyčistiť Chorvát-

ske rameno, viac osvetlenia 

v každej petržalskej ulici, 

dobudovať rýchlodráhu a dať 

do prevádzky nemocnicu, v pa-

nelákoch vymaľovať suterény 

a opraviť vchody.

 Anketa 

Dvojstranu pripravili
Michaela Dobríková 

a Rudolf Gallo
foto: archív PN 
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UBYTOVANIE ZADARMO - NÁSTUP IHNEĎ 

údržba ciest, komunikácií a zelene BA 
0948/916 727

životopis pošlite na hanudelova@aii.sk

KOSEC ručný krovinorezom, kubota 
MECHANIK nákladných vozidiel
PILČÍK 
ZÁHRADNÍK vyučený v odbore
VODIČ „C“

ŠPECIALISTA verejného obstarávania  
s praxou
DISPEČER PREVÁDZKY

ROZHODNITE  CIELI
TERAZ S TROMA BONUSMI:

 CENOVÉ ZVÝHODNENIE 2 000 €

SUZUKI - MIKONA 0902 955 543 0904 229 038

 POISTENIE NA ROK

 FINANCOVANIE S 0 % NAVÝŠENÍM

od DECEMBRA 2017

www.starohajskapivaren.sk
info a reservé: 0944 186 328

o 50 % VIAC JEDLA,
ale stále ROVNAKÁ CENA
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Peter Rajčák: Naša agentúra 
Effectivity už roky robí kam-
pane pre EKOTOPFILM – 
festival o trvalo udržateľnom 
rozvoji. A rok čo rok sme sa 
snažili prilákať naň rodiny s 
deťmi, tak že sme im ukazo-
vali roztomilé malé líštičky, 
diviaky či srnky. Jednoducho, 
krásne zvieratá slovenských 
lesov. Ale tento rok, potom, 
čo sme si pozreli pár prog-
nóz ako to vyzerá so stavom 
našej prírody, sme si poveda-
li – skúsme to inak. Krásu, 
ktorú považujeme za samo-
zrejmosť, ľuďom vezmime. 
V podstate sme im možno 
ukazovali fiktívnu realitu 
doteraz, pretože tých nielen 
slovenských krásnych zvierat 
je stále menej a menej. Chceli 

Berieme prírode krásu, 
nie je samozrejmá
„Mladá fotografka fotí zvieratá tak trochu v budúcnosti. Používa 
starý fotoaparát, ktorým zachytáva živočíchy v ich prirodzenom 
prostredí a vyzdvihuje ich krásu. Ale… dokážete si predstaviť, 
aká krása nás čaká na konci evolúcie?“ – režisérom slovenského 
festivalového filmu $e Swan, ktorému sa veľmi dobre darí na 
medzinárodných festivaloch, je Jonáš Karásek. Autorom náme-
tu je Petržalčan Peter Rajčák a o tom, že ho k napísaniu inšpiro-
val aj odpad z Chorvátskeho ramena, sa dočítate v článku.

sme im teda tento rok ukázať 
ako to bude vyzerať v budúc-
nosti. A tak to celé vzniklo. 
Stačilo už len nájsť rovnako 
nadšených ľudí ako režisér 
Juraj Karásek, 3D-čkárov z 
Alien studio, ktorí pomohli 
zvieratá vymodelovať a mno-
hých ďalších, ktorí nezištne 
priložili ruku k dielu.

Ako z reklamnej kam-
pane vznikol film?
Peter Rajčák: Práca pre 
EKOTOPFILM nás veľmi 
baví, spoločne sme preto nad 
celou kampaňou veľa dis-
kutovali a hľadali do akej 
formy nápad previesť. To, že 
nakoniec vznikol aj film bola 
spontánna záležitosť. Sedeli 
sme s režisérom Jonášom 

Karáskom pri pive a vraveli 
si - urobme niečo, čo bude 
mať dlhšiu životnosť ako len 
reklamná kampaň. A keď už 
ide o globálnu tému, nech 
nám rozumejú aj za hranica-
mi. Preskočme pár mesiacov 
intenzívnej práce a je tu krát-
ky film The Swan. 

Jonáš Karásek: Som filmár, 
nie aktivista. Zapáčil sa mi 
námet a mal som pocit, že 
stojí za to ho nakrútiť. Ale 
zároveň si myslím, že takéto 
témy treba ľuďom ukázať a 
rozprávať o nich. Aj preto, že 
na Slovensku zmizlo v posled-
nej dobe asi 700 km2 lesa, čo 
je veľkosť Trnavského kraja. 
Našu spoločnosť, žiaľ, riadia 
peniaze. Ale máme snahu a 

moc to meniť. My, ľudia. Ak 
sa spojíme, aby sa zbytoč-
ne nerúbali lesy, politici nás 
budú musieť počúvať a riešiť 
to. Ak chcú zostať na svo-
jich miestach. A mám dobrý 
pocit, keď vidím, že film The 
Swan má na ľudí účinok a 
diskutujú o ňom. 

Kde ste film nakrúcali?
Peter Rajčák: Bohužiaľ, aj 
v Bratislave. Bohužiaľ vra-
vím pretože už sme asi takí 
otupelí, že škaredosť, špinu, 
smeti a zničenú prírodu 
okolo nás ani nevnímame. 
Báli sme že bude veľa práce 
s upravovaním nakrútených 
záberov, aby krajina naozaj 
pôsobila ako v postapokalyp-
tickom svete po bližšie neur-
čenej ekologickej katastrofe. 
Zarazilo nás, že tej práce 
nebolo treba vôbec veľa. 
Lokality v okolí Slovnaftu - 

The Swan mal premiéru na festivale EKOTOPFILM 2017 a je 
šírený prostredníctvom servera FilmFreeWay. Už po krátkom 
čase sa stihol dočkať uznania na viacerých medzinárodných 
*lmových festivaloch. Čerstvou správou je udelenie Grand 
Prix na festivale Canada Shorts, kde získal aj 3 ďalšie oce-
nenia – Best Director, Best Sci-Fi a Best International Short. 
Na Kuala Lumpur Eco Film Festival (KLEFF) sa *lm umiestnil  
v TOP 5 kategórie krátkych *lmov, na Innsbruck Nature Film 
Festival v TOP 8 v kategórii Best Short Film. Finalistom sa stal 
aj na Bucharest ShortCut Finest Fest. 

V rámci EKOTOPFILM Junior Fest je *lm momentálne na 
tour po Slovensku, kde si ho môžu pozrieť žiaci základných 
a stredných škôl.

to je čisté peklo. Stačilo zobrať 
kameru a nakrútiť to.
Môžeme ale pokojne s 
touto témou zostať aj u nás,  
v Petržalke. Keď vidím koľko 
odpadu každý rok potápači 
vytiahnu pri čistení z Chor- 
vátskeho ramena... A to už sa 
nemôžeme vyhovárať na žia-
den priemysel či dávne socia-
listické časy. To je „náš“ odpad. 
Všetky tie plasty, pneumatiky, 
spotrebiče. A to ešte hovorím o 
tom menej závažnom problé-
me. Hoci sa už konečne neml- 
čí o obrovskom výrube sloven-
ských lesov, stále sa nekonečne 
dlho rieši otázka recyklovania 
pet fliaš a iných plastov. Tých 
tém je veľmi veľa. Možno je to 
aj tým, že už sami máme deti 
a zamýšľame sa nad tým, aký 
svet budú naše deti a deti ich 
detí poznať.

Michaela Dobríková

foto: Peter Rajčák
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European Christmas Tour 
2017

GOLDEN 

VOICES

GOSPEL

The

of

12. december (utorok, 19:00) 

BRATISLAVAPETRŽALKA, 

EVANJELICKÝ KOSTOL, Strečnianska 15 
Predpredaj vstupeniek: www.ticketportal.sk,  Evanjelický kostol,  Strečnianska 15

Info, rezervácie: +421 908 173 150

Rozprávkové 
Vianoce 

    Vstup 

zadarmo
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01.12. | 17:00 - 19:00 
HUDOBNÉ  VIANOCE 

Norbert & Band

02.12. | 17:00 - 19:00       

Hájenka, Poleno - folklórne súbory  
 

03.12. | 17:00 - 19:00

06.12. | 15:30 - 19:30 

15:30 
16:30-17:00 

17:00 
17:10 

17:10-18:00 
18:00-18:30

18:30-19:30 LOJZO

08.12. | 17:00 - 19:00

 

09.12. | 17:00 - 19:00

10.12. | 17:00 - 19:00

Katarina Feldek Band
     

15.12. | 17:00 - 19:00
HUDOBNÉ VIANOCE

   

16.12. | 17:00 - 19:00

17.12. | 17:00 - 19:00

1. - 3. 12.
6.12. 8. - 10.12. 

15. - 17.12. 

PO-PIA
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Sami proti sebe?!

I N Z E R C I A

DECEMBER  2017

Pokladňa DK Lúky 

DOM KULTÚRY 

LÚKY

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM

| | 

DOM KULTÚRY 

ZRKADLOVÝ HÁJ

CC 

CENTRUM

* predpredaj/ v deň podujatia / ** členovia FK/ nečlenovia FK   |  - vstupenky možné zakúpiť aj v sieti ticketportal |   zmena programu vyhradená

OHODNOŤTE NÁS

na www.kzp.sk
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V tomto roku, vďaka /nančnému 

grantu Fondu na podporu umenia, 

rozšírila Miestna knižnica Petržalka 

knižný fond o nové knižné tituly z 

oblasti beletrie a populárno-náuč-

nej literatúry, ktoré si čitatelia môžu 

vypožičať už od novembra. Knihy 

pre čitateľov knižnica usilovne pri-

pravuje, spracúva a katalogizuje. 

Okolo 300 kníh je už k dispozícii v 

ôsmich pobočkách. Novinky v žánri 

historického románu, trilleru, romá-

nov pre ženy, fantasy, sci-/, príbehy 

na základe skutočných udalostí, ale 

aj populárno-náučná a odborná li-

teratúra z oblasti histórie, geogra/e, 

medicíny, zdravovedy, prírodovedy, 

psychológie, základy počítačových 

zručností, životopisy osobností a 

iné, určite naplnia čitateľské oča-

kávania. Miestna knižnica Petržalka 

ďakuje Fondu na podporu umenia 

za tohtoročnú dotáciu vo výške  

4 000 eur.

(tod)

Nové knihy

Miestna knižnica Pe-
tržalka v spolupráci 

s Českým centrom pripra-
vila interaktívnu výstavu 
ilustrácií známeho českého 
ilustrátora Miroslava Ša-
šeka. Expozíciu tvoria in-
formačné a hracie moduly, 
prostredníctvom ktorých 
sa zoznámia so Šaškovými 

ilustráciami a pocestujú po 
známych krajinách sveta. 
Uvidia romantickú benát-
sku gondolu, londýnsky 
poschodový autobus či žltý 
newyorský taxík. Postavia 
si vlastné mesto z moder-
ných a tradičných budov a 
pri otáčajúcom module si 
poskladajú ľudí v ich typic-

kom oblečení. Realistické 
obrázky sú plné farieb a de-
tailov. Dokonale vykresľujú 
každodennú realitu krajín, 
ktoré Miroslav Šašek osob-
ne navštívil. Ilustrácie oboz-
námia malých i veľkých 
návštevníkov výstavy s ur-
banizmom, dopravou, oby-
vateľmi i jazykmi svetových 

metropol od San Francisca 
až po Hong Kong. Okrem 
toho majú možnosť zalisto-
vať si priamo v knihách od 
tohto ilustrátora, za ktoré 
získal viacero ocenení. 

Miroslav Šašek, český 
maliar, ilustrátor a spisova-
teľ sa narodil 18. novembra 
1916. Jeho detskí ilustrovaní 
sprievodcovia po mestách 
a štátoch vznikali v rokoch 
1959 – 1974. Ako prvá vyšla 
knižka This is Paris, ktorá 
odštartovala sériu 18 kníh. 
Druhá v poradí, This Is 
London, získala v roku 1959 
ocenenie za najlepšiu detskú 
ilustrovanú knihu, v roku 
1960 získala toto ocenenie 
kniha This Is New York.

Srdečne vás pozývame na 
interaktívnu výstavu Miest-
nej knižnice Petržalka, kto-
rú si v pobočke na Prokofie-
vovej ulici môžete pozrieť 
do 8. januára 2018. 

(tod)

Ilustračné foto: archív PN

Výstava Svět podle Šaška zamestná nielen detské oči, ale hlavne 
ruky. Ste zvedaví, o čo ide?
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Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo 

ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť od-

povedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

(dnes o prihlasovaní sa k pobytu)

Pripravený brániť vlasť (2) 
Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie každý sa 
dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame 
základné informácie o tom - ktorom právnom predpise. V prípade ne-
jasností alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše konkrétne 
otázky.

§ Čo je trvalý pobyt        
 Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska 

na území Slovenskej republiky. V rovnakom čase môže mať iba jeden 
trvalý pobyt, ktorý je len v budove alebo jej časti označenej súpisným 
číslom, alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, 
ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa pova-
žuje aj byt, pričom prihlásenie sa občana na trvalý pobyt nezakladá ni-
jaké právo k budove uvedenej, ani k jej vlastníkovi a má iba evidenčný 
charakter. Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je 
miesto trvalého pobytu jeho matky, ak to nie je možné zistiť,  rozumie sa 
miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia obec, na území 
ktorej sa dieťa narodilo. Dieťaťu narodenému na Slovensku je začiatkom 
trvalého pobytu deň jeho narodenia, v prípade jeho narodenia v zahra-
ničí je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni. 

§ Doklady pre ohlasovňu         
 Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava  

v zahraničí. Pri hlásení trvalého pobytu uvedenom v Zákone č. 253/1998 
Z. z. - zákon o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v plat-
nom znení (ďalej len „zákon“), môže občan uviesť aj svoju národnosť a 
akademický titul. Potrebné je predložiť platný občiansky preukaz alebo 
potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov, pred-
kladá zákonný zástupca rodný list dieťaťa, ak nemá občiansky preukaz 
alebo potvrdenie o občianskom preukaze platný cestovný doklad SR 
alebo osvedčenie o štátnom občianstve. Ďalej sa požaduje doklad o 
vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy, písomné potvrdenie o sú-
hlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom 
vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti. Potvr-
denie sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastní-
ka, občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania 
nehnuteľnosti, manžela, alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, alebo 
vlastník či všetci spoluvlastníci budovy, alebo jej časti potvrdia svojím 
podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením 
občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

§ Čo je prechodný pobyt            
 Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde 

sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní, tiež je to po-
byt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenska 
trvať viac ako 90 dní. Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste pre-
chodného pobytu začiatok, miesto a predpokladaný čas prechodného 
pobytu. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú 
bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť. Ak tak neuro-
bí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka 
alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti. Ohlasovňa zruší 
záznam o prechodnom pobyte na návrh vlastníka alebo všetkých spo-
luvlastníkov budovy alebo jej časti aj pred uplynutím doby, na ktorú 
bol ohlásený.

§ Doklady pre ohlasovňu              
 Občan je povinný pri hlásení prechodného pobytu predložiť platný 

občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, doklad 
o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti, písom-
né potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt  
s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov bu-
dovy alebo jej časti. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie 
vlastníka alebo spoluvlastníka, občana, ktorý má zriadené vecné bre-
meno doživotného užívania nehnuteľnosti, ak ide o prihlásenie man-
žela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, alebo ak vlastník, alebo 
všetci spoluvlastníci budovy, alebo jej časti potvrdia svojím podpisom 
na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na prechodný 
pobyt..

 Polícia upozorňuje Zákony v každodennom živote  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler Účasť a hlasovanie na schôdzi 
Vo veci správcovských spoločností a vlastníkov bytov 
si dovoľujem Vám zaslať niekoľko otázok týkajúcich 
sa danej problematiky. Okrem ďalších, rád by som 
vedel, ktorý právny, resp. iný dokument, určuje po-
žadovanú účasť na schôdzi vlastníkov pri rozhodova-
ní sa v dôležitých záležitostiach domu, napr. zmena 
správcu a pod. Ďakujem.

(Ing. Viliam K., CSc., Ružinov

V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve by-
tov a nebytových priestorov  
v platnom znení (ďalej len “zá-
kon“), schôdza vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov (ďalej 
len „vlastnik/ci“) je  uznášania-
schopná, ak sú prítomní vlast-
níci, ktorí majú aspoň dve tre-
tiny hlasov všetkých vlastníkov  
v dome. Na prijatie rozhod-
nutia na schôdzi je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny 
hlasov prítomných vlastníkov 
v dome. Ak schôdza vlastníkov 
nie je ani hodinu po oznáme-
nom začatí schôdze vlastní-
kov uznášaniaschopná, je na 
prijatie rozhodnutia potrebná 

nadpolovičná väčšina hlasov 
prítomných vlastníkov. Výnim-
ku tvorí rozhodovanie o zria-
dení spoločenstva vlastníkov, 
vykonanie dobrovoľnej dražby, 
odvolanie predsedu, schvále-
nie zmluvy o výkone správy, 
jej zmeny alebo zániku, návrh 
na uspokojenie pohľadávok, 
rozhodovanie o preddavkoch 
do fondu prevádzka, údržby a 
opráv ako aj prevod nebytové-
ho priestoru. Dvojtretinová väč-
šina hlasov všetkých vlastníkov 
je potrebná v prípade hlasova-
nia o zmluve o úvere, zmluve  
o zabezpečení úveru,  zmluve  
o nájme a kúpe veci, ktorú vlast-
níci užívajú, zmluve o vstavbe 

alebo nadstavbe, zmene úče-
lu užívania spoločných častí 
domu a spoločných zariadení 
domu a formy výkonu správy. 
Ak sa rozhoduje o nadstavbe 
alebo o vstavbe v podkroví 
alebo povale, je potrebný záro-
veň súhlas všetkých vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov 
v dome na najvyššom poscho-
dí. Súhlas všetkých vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov 
v dome sa vyžaduje pri rozho-
dovaní o prevode spoločných 
častí domu, spoločných zaria-
dení domu, priľahlého pozem-
ku alebo ich častí. Podrobnej-
šie k výmene správcu a ďalším 
otázkam nabudúce. 

nosti skončenia pracovného 
pomeru. V prípade okamži-
tého skončenia pracovné-
ho pomeru zákonník práce 
vyžaduje závažné porušenie 
pracovnej disciplíny, ktoré 
však obsahovo nevymedzuje. 
Každý zamestnávateľ by mal 
mať v pracovnom poriadku 
zade?nované, čo posudzu-
je ako porušenie pracovnej 
disciplíny. Pri riadnom plne-
ní si pracovných povinností 
zamestnanca a dodržiavaní 
pracovnej disciplíny nie je 
jednoduché vykonštruovať 
závažné (hrubé) porušenie 
pracovnej disciplíny zamest-
nanca tak, aby korešpondo-
valo s vydaným pracovným 
poriadkom. V prípade vyhro-
tenia situácie odporúčam 
vyhľadať právnu pomoc, ale 
podľa môjho názoru naj-
rozumnejšie je zmeniť za-
mestnávateľa.

Idylka po slovensky 
S majiteľom obchodnej prevádzky sme vzdialení prí-
buzní. V lete naše rodiny boli na spoločnej dovolenke 
pri mori, kde sme sa kvôli deťom poškriepili. Dozvuky 
som pocítila v robote. Všetko, čo som urobila, bolo 
spolumajiteľkou obchodu skritizované, môj príbuzný 
zostával v pozadí. Asi pred mesiacom som od neho 
dostala na podpis návrh na skončenie pracovného 
pomeru dohodou. Prekvapilo ma to, pretože návrh 
bol napísaný tak, ako keby som ho podávala ja. Ne-
skôr prišiel s návrhom, napísanom vo vlastnom mene. 
Nepodpísala som ani jeden z nich. Vyhráža sa, že ma 
vyhodí na hodinu pre hrubé porušenie pracovnej dis-
ciplíny. Čo mám robiť? 

I. R. (azet.sk)

Zamestnávateľ si je vedomý, 
že ak sa vás chce, ako ste na-
písali, z rodinných dôvodov 
„zbaviť“ a pokus s dohodami 
o skončení pracovného po-
meru mu nevyšiel, musí po-
stupovať v zmysle § 63 výpo-
veďou, resp. okamžitým skon-

čením podľa § 68 Zákonníka 
práce. Jedno i druhé riešenie 
mu prináša určité problémy, 
ktorým sa chcel elegantne 
vyhnúť ponúknutou doho-
dou. Dôvody výpovede sú 
taxatívne určené a akýkoľvek 
iný dôvod by viedol k neplat-

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR opatrením č. 233/2017 Z.z. ustanovuje 
sumu rodičovského príspevku na 214,70 

eura. Opatrením č. 234/2017 Z.z. ustanovu-
je sumu prídavku na dieťa vo výške 23,68 
eura a príplatku k prídavku na dieťa v sume 
11,10 eura. Opatrenia nadobúdajú účin-
nosť 1.januára 2018.

Detské prídavky
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Miroslav
ACHBERGER 
(63)
z Bratislavy

Popis osoby: oválna tvár, vyso-
ké čelo, krátke na bokoch čierne 
vlasy, hnedé oči, pravdepodob-
ne má fúzy. 
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okres-
ný súd Bratislava II príkaz na 
zatknutie pre trestný čin krádeže 
spolupáchateľstvom.  

   Krimifórum

Jozef
DIVIŠ 
(68)
z Bratislavy

Martin
ADÁMAŤ 

(55)
z Bratislavy

Popis osoby: podlhovastá tvár, 
vysoké čelo, krátke svetlé vlasy, 
modré oči, nosí ryšavú bradu s 
fúzmi.
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava V príkaz na zatknutie 
pre trestný čin zanedbania povin-
nej výživy.

Kriminálna polícia sa obracia 
na občanov so žiadosťou o 
pomoc pri pátraní po týchto 
osobách. Akékoľvek informá-
cie oznámte na najbližšom 
policajnom útvare alebo na 
bezplatnom telefónnom čís-
le 158, prípadne na e-mail 
patranie@minv.sk. 

Dlhoprstí kúzelníci striehnu    

Zbytočne, pretože my 
sme presvedčení, že nás 

sa to netýka, pretože takto 
môže dopadnúť iba ľahostaj-
ný hlupák, nedbajúci o svoj 
majetok. A potom sme zra-
zu prekvapení, keď sa ocit-
neme bez svojej peňažen-
ky s dôležitými dokladmi v 
trápnej situácii, napríklad 
pri pokladni v supermar-
kete či pri cestnej kontro-
le. Sprievodným atribútom 
kresťanských sviatkov poko-
ja, radosti a božieho požeh-
nania je, paradoxne, nekres-
ťanský zhon v obchodoch, 
nerváky na zastávkach,  
v dopravných prostried-
koch, zvýšený pohyb na 
trhoviskách či na obľúbe-
ných vianočných trhoch. 

V každoročne reprízova-
nej scenérii nechýbajú ani 
dlhoprstí kúzelníci, pre kto-
rých sú tieto dni vyvrcho-
lením celoročnej sezóny. 
Človek sa nenazdá a v oka-
mihu je chudobnejší o svo-
ju peňaženku, doklady ale-
bo iné hodnotné veci. Krá-
dež dokumentov síce nie je 
dierou do rodinného roz-
počtu, zato sa ale dôkladne 
postará o zbytočné problé-
my. Blokovanie platobnej 
karty, vybavovanie nových 
dokladov alebo aj zabloko-
vanie mobilného telefónu 
a množstvo ďalších sekun-
dárnych nepríjemností asi 
nie sú prínosom k šťast-
ným a veselým. Vrecká-
ri operujú samostatne, vo 
dvojici, či pracujú v skupin-
kách, pričom im neraz asi-
stujú deti, alebo priamo ide 
o maloletých zlodejov, kto-
rým nehrozí žiadny trest-
ný postih. Svoju korisť čas-
to sledujú dlhší čas, reko-

gnoskujú terén, v ktorom 
sa objekt záujmu pohybu-
je, ako platí, čo má v peňa-
ženke, kam si ju po zapla-
tení odkladá. Napriek upo-
náhľanosti je vhodné si 
všímať svoje okolie, či oso-
ba alebo skupinka osôb sa 
opakovane nepohybuje v 
našej blízkosti. Podozrivá 
je aj prehnaná starostlivosť 
o našu osobu, odvádzanie 
pozornosti rôznymi otáz-
kami či neprirodzené sprá-
vanie sa jednotlivca alebo 
dohľadnej skupinky. Medzi 
cielené objekty vreckárov 
patria ženy s nákupnými 
taškami, osoby pod vply-
vom alkoholu, ale aj kaž-
dý iný, ktorého si vreckári z 
rôznych dôvodov vytipujú. 

Ako vyplýva zo správy 
o bezpečnostnej situácii v 
Bratislave, v roku 2016 sme 
zaevidovali 10 124 trest-
ných činov, čo je v porov-
naní s rokom 2015 o 789 
prípadov menej. Potešiteľ-
né je, že pokles bol najvý-
raznejší na teritóriu nášho 
okresu, a to o 251 prípadov. 
Najvyšší podiel kriminali-
ty v hlavnom meste naďalej 
vykazuje majetková trestná 
činnosť, v ktorej prevažujú 
najmä krádeže vecí z áut, 
krádeže vlámaním a vrec-
kové krádeže. Oproti roku 
2015, kedy ich bolo na úze-
mí Bratislavy 570, vlani pri-
budlo ďalších 105 okradnu-
tých, ktorí prípad nahlási-
li polícií. Za prvých deväť 
mesiacov tohto roka štatis-
tika uvádza 324 vreckových 
krádeží, z ktorých polícia 
objasnila 16 percent. Tento 
druh trestnej činnosti patrí 
medzi ťažšie objasniteľné aj 
z toho dôvodu, že poškode-

ní na to, že ich okradli zvy-
čajne prídu až neskôr, často 
ani netušia, kedy a kde ich 
šikovný zlodej obral.

Život nie je reality show, 
inteligentný človek sa na 
verejnosti nemusí prezen-
tovať plnou peňaženkou. 
Mať peniaze pri sebe zna-
mená zaobstarať si puzdro 
na opasok visiace z vnút-
ra nohavíc alebo kapsičku 
na krk a dať si ju pod bun-
du, tričko, košeľu a ak to 
ide, na verejnosti z nej zby-
točne nevyťahovať všetky 
bankovky. Ďalšia možnosť 
je rozdeliť si ich na viac čas-
tí a samostatne uschovať na 
rôznych miestach v kabel-
ke, kufríku alebo vo svojom 
odeve. Medzi obľúbené cie-
le vreckárov patria kupujú-
ci, ktorí si pri výbere tova-
ru kabelky, peňaženky a taš-
ky nechávajú vedľa seba či 
na pultoch bez patričného 
dohľadu. Veľké nákupy je 
lepšie absolvovať vo dvojici 
a pokiaľ sa dá, držať si urči-
tý odstup od neznámych. 
Na záver si zhrňme poveda-
né do niekoľkých upozor-
není: väčší finančný obnos 
mať pri sebe je vždy rizi-
ko, tlačenica nás ohrozuje, 
kabelka nepatrí do nákup-
ného vozíka, zabezpečená 
taška či kabelka prehode-
ná cez plece má v kritickej 
situácii svoje miesto vždy 
vpredu alebo stisnutá pod 
pazuchou, bezhotovostný 
styk nás chráni, PIN na pla-
tobnej karte ohrozuje, pri 
výbere z bankomatu máme 
oči na stopkách. 

Predvianočné obdobie je 
obdobím, kedy sa zvyšuje aj 
riziko vykradnutia auta. Pri 
zaparkovaní si nenecháva-
me vo vozidle žiadne voľne 
položené veci. Ani prázd-
nu aktovku či igelitku! Zlo-
dej nevie, čo v nich je. Aj 
pri krátkodobom opuste-
ní vozidla si cennosti berie-
me so sebou a do batožino-
vého priestoru si veci nikdy 
neukladáme na mieste, kde 
budeme mať zaparkované 
vozidlo. 

Šporovlivý útočník
Róbert M. (26) z okresu Martin 
sa v podniku na Starohájskej 
ulici v Bratislave rozhodol ne-
zaplatiť svoj účet. Po príchode 
policajtov sa takticky dal na 
ústup, ktorý skončil v úkryte 
pod autom na Lachovej ulici. 
Za ochotu policajta, ktorý mu 
pomáhal spod auta vyliezť, 
sa mu odplatil úderom do 
tváre. Skončil za policajnými 
mrežami. 

 
Polícia osobitne v jesen-
nom a nadchádzajúcom 
zimnom období, ktoré je 
charakteristické včasným 
stmievaním, apeluje opä-
tovne predovšetkým na 
chodcov, ako najzraniteľ-
nejších účastníkov cestnej 
premávky, aby za zníženej 
viditeľnosti počas po-
hybu po vozovke nielen 
mimo obce, ale aj v obci, 
používali reflexné prvky! 
Novelou zákona o cestnej 
premávke je používanie re-
flexných prvkov od začiat-
ku roka 2014  povinné a za 
porušenie tejto povinnosti 
je možné uložiť blokovú 
pokutu až do výšky 50 
eur. Motiváciou používa-
nia reflexných prvkov však 
nemá byť hrozba uloženia 
sankcie, ale ochrana života 
a zdravia chodcov! 

... v čase od 8. 11. do 21. 11. 
nahlásili v našom kraji krá- 
dež 22 motorových vozi- 
diel, z toho Petržalke 5 (Haa-
nova, Pečnianska, Zniev- 
ska, Jasovská, Údernícka)?  
V noci zlodeji ukradli 15  
a cez deň 7 áut. V dňoch 
9. - 11. a 18. krádež auta 
nehlásili. 

... od 1. januára do 19. no-
vembra sme v našom kraji 
zaznamenali 1 870 doprav-
ných nehôd, čo je o 148 ko-
lízií menej ako v rovnakom 
období vlaňajška? O ži- 
vot pri nich prišlo 17 osôb,  
z toho päť chodcov a dvaja 
motocyklisti.

Z policajného bloku

Viete, že ...

Popis osoby: oválna tvár, vysoké 
čelo, krátke tmavé vlasy, šedo-
modré oči.  
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava II príkaz na zatk- 
nutie.   

Od začiatku roka 

do 19. novembra 

zahynulo na ces-

tách Slovenska  

39 osôb, čo je 

oproti rovna-

kému obdobiu 

vlaňajška o 11 

usmrtených viac.

foto: archív polície 

Pripravil Jaroslav Gründler    

grundler@chello.sk     

V súvislosti s predvianočnými nákupmi nás polícia, rádiá, noviny 
či televízie opakovane upozorňujú na zvýšené aktivity vreckárov.  

Pred sviatkami venujme pozornosť aj vreckárom

Policajný apel
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Aká bola podľa vás dostiho-
vá sezóna 2017?

Do funkcie riaditeľa Závo-
diska, š. p. som nastúpil v de-
cembri 2016. Najprv ako po-
verený, neskôr po výberovom 
konaní riadne menovaný mi-
nisterkou pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR Gabrielou 
Matečnou. Od začiatku mi 
prejavovala veľkú podporu, 
nielen tlačovými vyhlásenia-
mi, ale aj osobnými účasťami 
na dostihoch. Rok sa s rokom 
stretol a na začiatku sezóny 
som si ani nevedel predstaviť, 
že tak rýchlo ubehne. Rok 2017 
bol z môjho pohľadu po špor-
tovej stránke veľmi úspešný. 
Ja, ako nováčik, som nasával 
atmosféru, vychutnával som 
si ,,jemnôstky“ tohto krásneho 
športu. Každý dostihový deň 
sme si vyhodnotili po športo-
vej, organizačnej a ekonomic-
kej stránke. Závodisko malo 
veľmi dobre prepracovaný sys-
tém hodnotenia, na ktorý som 
nadviazal.

Čo sa vám podarilo splniť z 
vašich predsavzatí a naopak, 
v čom máte stále rezervy?
Na začiatku roka bol schválený 
finančný plán. Dosiahli sme 
výborné čísla aj na pozícii ná-
kladov a aj na pozícii výnosov. 
Vieme, kde máme rezervy, ale 
nedá sa všetko stihnúť za jeden 

rok. Ako ekonóm som s výsled-
kami veľmi spokojný. Stále platí, 
že 50 % percent našich výnosov 
by malo byť od štátu. Nákla-
dové položky sa nám podarilo 
usporiť o 15 až 50 percent, čo 
sú skvelé čísla. Myslím si, že 
o tom rozhodli dva momen-
ty. Nová metla, nový systém a 
hlavne kolegovia - zamestnanci 
pochopili moje vízie. Po roku 
môžem povedať, že sme si sadli 
ľudsky aj odborne. Potešili nás 
aj vyššie divácke návštevy, zato 
stagnoval stávkový biznis. Je 
jedným z pilierov Závodiska, 
na jeho zlepšení pracujeme. 
Ani napriek extrémnemu úsi-
liu sa mi nepodarilo realizovať 
zámery v oblasti gastronómie. 
Je to poučenie do budúcnosti. 
Gastronómia tento rok ťahala 
za najkratší koniec. Pritom som 
si myslel, že to bude tá najľahšia 

Závodisko prejde veľkou 
rekonštrukciou 
Posledným 20. mítingom sa zavreli dvere za dostihovým rokom  
2017. Pre jazdcov, trénerov, majiteľov, ale aj fanúšikov teraz nastáva 
zimná prestávka a čas bilancovania a príprav na novú sezónu. O tej 
uplynulej sme sa porozprávali s riaditeľom Závodiska, š. p., Ľubo-

šom Chmelárom.

úloha, ale teraz sa mi javí ako 
jedna z tých ťažších.

Koľko ste z dotačného portfó-
lia uhradili majiteľom?

Táto sezóna nevybočila 
z úrovne predchádzajúcich 
rokov. Zorganizovali sme 20 
dostihových dní, čo je bež-
ný štandard. Odbehlo sa 165 
cvalových dostihov, čo je mi-
mochodom jedno z najväčších 
čísiel od roku 1993. Viac cva-
lových dostihov sa odbehlo len  
v rokoch 2003 a 2004. Na do-
táciách sme vyplatili 733 460 
eur a na majiteľských prémiách 
68 235 eur, spolu 801 695 eur.  
V porovnaní s vlaňajškom je to 
o symbolických 300 eur viac. 
Výraznejší nárast zaznamenali 
chovateľské prémie, vyplatilo 
sa 22 125 eur oproti 16-tisícom 
z minulej sezóny. 

Petržalčania na svetovom 
šampionáte WTKA 
Koncom októbra si milovníci bojových umení z celého sveta 
zmerali sily na 25. ročníku svetového šampionátu organizá-
cie WTKA v talianskej Carrare (Toskánsko). Ako tradične – 
bola to súťaž s množstvom sprievodných akcií s orientálnou 
príchuťou, nabitá zmesou tradičných a nových bojových 
umení a so skvelými výkonmi pretekárov. 

Slovensko a karate reprezentovali na tomto šampionáte 
aj petržalskí karatisti z KK Seiken Bratislava. Tento rok bolo  
z klubu nominovaných rekordných 11 pretekárov vo veku 
od 12 do 17 rokov. K ostrieľaným reprezentantom ako Si-
mona Kolčáková, Adam Musil, Michael Šulka, Marek Strán-
sky, Branislav Tomašovič, Matúš Pitoňák, Diana Krammerová, 
Anna Mária Vakulová sa pridalo aj trio “nováčikov“ na sveto-
vých turnajoch - So8a Seginková, Šimon Gašparík a Samuel 
Kováč. Súčasťou výpravy petržalského klubu boli aj Erika 
Letková – kouč reprezentácie a Rastislav Kolčák – rozhod-
ca. Pretekárov, kouča a rozhodcu  nominovala a podporila 
na tejto medzinárodnej súťaži Slovenská federácia karate  
a bojových umení.

Petržalskí karatisti súťažili v individuálnych a tímových ka-
tegóriách karate: kata a kobudo a po prvýkrát aj v kategórii 
Free Style, čo je voľná zostava na hudbu.  Ich celoročná tvrdá 
práca na tréningoch sa pretavila do zisku tých najcennejších 
výsledkov a z Talianska priviezli na Slovensko zlaté, striebor-
né i bronzové medaily. Po príchode do Bratislavy čakalo na 
pretekárov milé prekvapenie, ktoré im pripravil klub a rodi-
čia. Konkrétne výsledky ako aj fotky z privítania pretekárov 
sú dostupné na webovej stránke klubu (www.seiken.sk). 

Opäť sa potvrdilo, že poctivou prípravou na tréningoch 
počas celého roka môžu aj mladí karatisti dosiahnuť skve-
lé výsledky na medzinárodnej úrovni. A ako bonus získali 
obrovské skúsenosti, nových kamarátov z celého sveta  
a v neposlednom rade zážitok, na ktorý sa nezabúda. 

(upr)

foto: archív klubu

Znova škola korčuľovania

Občianske združenie Piruet-
ka aj tento rok organizuje 

na zimnom štadióne v Petržal-
ke školu korčuľovania, a to kaž-
dú nedeľu od 15.30 do 16.30 
h. Kurzy sú určené pre deti od  
4 rokov a dospelých, ktorí majú 
chuť sa naučiť korčuľovať ale-
bo zdokonaliť v tom, čo už sa 
naučili. „Ako jediní ponúkame 

aj jednorazové hodiny, kde si 

môžu prísť ľudia vyskúšať, aké 

to je korčuľovať pod vedením 

našich trénerov a podľa záuj-

mu pokračovať aj ďalej. Tento 

rok chystáme aj veľkú akciu 

Mikuláš na ľade pre všetky deti, 

ktorá sa bude konať 10. decem-

bra. Minulá sezóna bola pre 

nás veľmi úspešná. Vystriedali 

sa u nás stovky detí, ktoré tré-

novali pod odborným vedením 

trénerov. Tento šport sa dostá-

va do povedomia ľudí čoraz 

viac, čo nás nesmierne teší,“ po-
vedala Andrea Petrovská, jedna 
z dvoch zakladateliek Občian-
skeho združenia Piruetka, ktorá 
vedie aj kurzy na ľade.

(mv)
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Ako ste vnímali najväčšie 
podujatia sezóny, Turf gala a 
25. jubilejné Slovenské derby?

Na oba top mítingy sme sa 
veľmi dôkladne pripravovali. 
Bolo mi jasné, že úroveň z mi-
nulých rokov chceme udržať, 
na druhej strane sme si museli 
ustrážiť rozpočet. Na Turf gala 
neprialo počasie, ale po špor-
tovej stránke to bolo opäť vý-
nimočné podujatie. Počuli sme 
dva razy slovenskú hymnu po 
Cene Arvy a po Starohájskom 
kritériu, Oriental Sky takmer 
vyhral Veľkú cenu Slovenska. 
Na derby dni nám to, naopak 
počasie vrátilo aj s úrokmi a 
napriek dovolenkovému termí-
nu prišla veľmi slušná návšteva. 
Diváci videli senzačný triumf 
Zoriany, ktorá sa stala hviez-
dou sezóny. Z dostihov som 
mal veľmi dobrý pocit, lebo 
som sa pohyboval medzi maji-
teľmi stajní a takto sme sa jeden 
druhému ešte viac otvorili. 

Prečo sa v tomto roku neusku-
točnilo známe a populárne 
podujatie, ME amatérskych 
jazdkýň?

ME „amazoniek“ bol tradič-
ný a obľúbený projekt, ktorý 
však prinášal aj svoje úskalia. 
Po tom, ako z neho „vycúvala“ 
rakúska strana, sme ho po-
sledných 10 ročníkov vďaka 
pochopeniu a podpore našich 
maďarských kolegov spoluor-
ganizovali v Budapešti a v Bra-
tislave. Na stretnutí vo februári 
sme sa dohodli s kolegami z 
Kincsem parku, že v takomto 
formáte nebudeme ME v tom-
to roku organizovať. Možno 
pre ďalšie sezóny vymyslíme 
nejakú inú formu podujatia, a 
to nielen pre amatérske jazdky-
ne. Takým podujatím už bol v 
minulosti Dunajský pohár za 
účasti jazdcov z Rakúska, Ma-
ďarska a Slovenska.

Čím sa najviac môže pochvá-
liť slovenský turf?

Slovenský turf má bohatú 
históriu a tradíciu. Jeho prí-
tomnosť je najviac reprezento-
vaná na jednom z najkrajších 
trávnatých oválov v strednej 
Európe. Závodisko je náš kle-
not, má úžasné geografické 
umiestnenie, je to spojnica 
ciest s Rakúskom, Maďarskom 
a Českom. Zachovať ho aj pre 
budúcnosť je veľmi dôležité, 
keďže sem chodia ľudia z rôz-
nych krajín, ale aj rôznych ge-
nerácií – „starí Petržalčania“ aj 
rodiny s deťmi. Preto by sa malo 
Závodisko neustále rozvíjať. 

Viackrát ste si poťažkali, že 
nepriaznivé počasie malo 
vplyv na organizáciu dosti-
hov. Dokonca pre nespôsobilý 
stav dostihovej dráhy ste mu-
seli odložiť Veľkú októbrovú 
cenu o týždeň neskôr …

O Turf gala a Derby som už 
hovoril, medzi týmito poduja-
tiami bol rozdiel ako deň a noc. 
Na veľmi zlé počasie a nepriaz-
nivú predpoveď sme prompt-
ne zareagovali niekoľko hodín 
pred začiatkom záverečného 
mítingu. Všetci sme sa zhodli 
na tom, že odložiť ho o týždeň 
bolo najlepšie riešenie. Počasie 
je jeden z kľúčových fenomé-
nov, ktorý nevieme ovplyvniť. 
Samozrejme, tomuto stavu nie 
sme odovzdaní, všetky dobré 
veci sme sa snažili zakompo-
novať do projektu a nákresu 
nového areálu. Takže aj vplyv 
poveternostných podmienok 
by sme o niekoľko percent 
chceli eliminovať. Závodisko 
postupne prejde kompletnou 
rekonštrukciou, tento projekt 
predstavíme na začiatku bu-
dúcej sezóny. Musíme sa popa-
sovať s rôznymi problémami, 
ktoré nám zanechalo bývalé 
vedenie a kontrolné orgány, aby 
sa mohol tento krásny projekt 
realizovať. 

Za ten rok, čo ste vo funkcii, 
ste sa určite už zorientovali v 
turfovom prostredí, čo vás na 
ňom najviac fascinuje?

Veľmi si vážim ľudí bez ohľa-
du na to, čo robia. Bez ochoty, 
peňazí a vášne to jednoducho 
nejde. Na Závodisku nebolo 
človeka, ktorý by neľúbil svoju 
prácu. Myslím si, že turf má dô-
ležité spoločenské postavenie, 
chytil ma za srdce, som rád, že 
som sa ocitol v tomto prostredí. 
Napokon, práve Závodisko ma 
postavilo na nohy po vážnejších 
zdravotných problémoch.

Fanúšikovia dostihového 
športu stále čakajú na novú 
tribúnu v Starom háji. Na 
Závodisko by prilákala viac 
ľudí a spopularizovala tento 
šport, čo by prinieslo ďalšie 
peniaze. Kedy sa jej dočkajú?

Na úvodnej tlačovej konfe-
rencii som dostavanie tribúny 
deklaroval ako jednu zo svo-
jich priorít. Hneď som však 
pochopil, že to nie je len o tri-
búne, lebo celý areál má v sebe 
investičný dlh okolo pol milió- 
na eur. Prvých pár mesiacov 
som nad tým rozmýšľal, robil 
som si rôzne výpočty, radil sa s 
ľuďmi. Pretože celá turfová ko-
munita, 140-tisíc Petržalčanov 
a ďalší fanúšikovia turfu, na 
ňu čakajú. Preto som si pove-
dal, že by som mal presvedčiť 
kompetentných v tomto štáte, 
aby sme sa pozreli komplex-
ne na celý 29-hektárový areál. 
Výsledkom toho je projekt 
jeho kompletnej rekonštruk-
cie. Vymysleli sme množstvo 
nápadov, ako ho využiť aj pre 
iné, športovo – spoločenské 
a voľnočasové aktivity, ako 
ho zatraktívniť pre firemných 
klientov, ale aj pre bežných 
návštevníkov. V novej tribúne 
chceme vybudovať televízne 
štúdio, na dráhu umiestniť 
veľkoplošnú LED obrazovku, 
v hlavnej hale sústrediť stávko-
vé pokladnice, ale inštalovať aj 
dnes vo svete bežné stávkové 
automaty, gastronómia bude 
mať nové priestory a Park TV 
bude naším kľúčovým infor-
mačným kanálom. Takto nám 
odpadne 50 percent nákladov 
na prenos. Tribúna patrí medzi 
štyri problémy, ktoré tu máme. 
Smerujeme k postupnému 
naplneniu tohto projektu, ale 
pred nami je ešte viacero pre-
kážok. Je totiž silné podozre-
nie, že pôvodný projekt tribúny 
a jej samotná technická reali- 

zácia majú vážne nedostatky. 

Ako hodnotíte spoluprácu  
s mestskou časťou a s Petržal-
skými novinami?

Náš areál je azda najväčší 
komplex v rámci Petržalky a 
preto spolupráca a vzťahy s 
mestskou časťou musia byť 
dobré. Vždy začíname sezónu 
druhú aprílovú nedeľu Jarnou 
cenou Petržalky. Záštitu nad 
ňou preberá starosta Vladi-
mír Bajan. Patrí mu vďaka za 
finančnú a morálnu podporu. 
V rámci tohto mítingu máme 
tiež Cenu Petržalských novín 
a Cenu Kultúrnych zariade-
ní Petržalky. Petržalské no-
viny nám veľmi vychádzajú  
v ústrety, či už uverejnením 
pozvánok na mítingy alebo 
článkami o dostihoch. Takisto 
sa u nás už po 16. raz konal 
galaprogram Dni Petržalky, aj 
to je dôkaz toho, že náš areál 
má na pravom brehu Dunaja 
nezastupiteľné miesto. Spolu-
práca je na veľmi dobrej úrovni 
po všetkých stránkach.

Po nástupe do funkcie ste vy-
hlásili, že ste tu na to, aby ste 
zháňali peniaze a že do pia-
tich rokov sa chcete dostať z 
červených čísiel...

Vo svojich cieľoch som si 
dával nejakú rezervu, lebo nie 
všetko sa podarí splniť pod-
ľa predstáv. Každopádne, do 
budúcnosti som optimista, za 
predpokladu doterajšej podpo-
ry od štátu, teda 50 % z nášho 
dvojmiliónového obratu. Nie 
je možné okamžite zmeniť ko-
leso dejín. Podľa mňa zámery 
v horizonte piatich rokov sú 
správne narysované. Som už 
dostatočne skúsený manažér, 
ale kúzelník nie som.

Čo treba podľa vás urobiť pre 
zlepšenie propagácie dostiho-

vého športu na Slovensku?
Najlepšie by bolo, keby 

sme boli všade a keby na 
každom rohu visel náš pla-
gát. Je to však všetko o finan-
ciách, keďže reklamný čas  
v médiách je veľmi drahý.  
V minulosti sme už vyskúša-
li rôzne propagačné aktivity  
s minimálnymi nákladmi, 
sme veľmi vďační Digi Sportu 
za odvysielanie 15-minúto-
vého dostihového magazínu 
z každého mítingu v sezóne 
a Rádiu SiTy za exkluzívne 
partnerstvo. Samozrejme, os- 
vety nikdy nie je dosť, ale  
v rámci nášho rozpočtu sa 
môžeme prikrývať len takou 
perinou, na akú máme. Mu-
síme robiť všetko pre to, aby 
turf a Závodisko boli sami o 
sebe sexi, a to naprieč celým 
spektrom od majiteľov koní 
cez bežných návštevníkov až 
po mediálnych manažérov. 
Aby „dostižka“ bol pojem, 
aby sa o nej hovorilo, aby 
sme vytiahli ľudí z nákupných 
centier sem, k nám. To je však 
práca na niekoľko rokov, mo-
zaika, kde každý dielik musí 
do seba zapadať, to sú tie pi-
liere, o ktorých som hovoril 
na začiatku.

V čase vzniku tohto roz-
hovoru ministerka pôdo-
hospodárstva a rozvoja 
vidieka Gabriela Matečná  
v zastúpení štátnym ta-
jomníkom agrorezortu 
Antonom Stredákom od-
volala Ľuboša Chmelára  
z funkcie riaditeľa Závodis-
ka. Vedením štátneho pod-
niku dočasne poverili Jána 
Valtýniho, vedúceho úseku 
dostihovej prevádzky a 
marketingu Závodiska.

Milan Valko
foto: Milina Strihovská 

Poukazy dostali aj petržalské športujúce školy

„V rámci Európskeho týždňa 

športu v spolupráci so ško-

lami bolo naším cieľom dať 

do pohybu čo najväčší počet 

študentov, pedagógov a ich 

rodinných príslušníkov. Tí, ktorí 

sa zapojili v najväčšom počte, 

čiže desať základných a de-

sať stredných škôl, dostávajú 

odmenu vo forme poukážky v 

hodnote 375 eur na vybavenie 

športovým náradím pre školy,“ 

povedal Roman Csabay, riadi-
teľ odboru školstva, mládeže a 

športu BSK.  

Medzi najaktívnejšími ško-

lami tohto ročníka  v súťaži 

Európsky týždeň športu v ško-

lách Bratislavského kraja boli aj 

petržalské:

Základná škola Nobelovo 
námestie s aktivitou Radosť 

z pohybu

Gymnázium Alberta Einstei-
na s aktivitou Cvičíme denne 

aspoň chvíľu

Stredná zdravotnícka ško-
la Strečnianska s aktivitou 

Chôdza - prvý krok k pohy-

bu

Spojená škola Švabinského 

s Pohybom ku zdraviu a kráse

SPEŠ Hálová s aktivitou Keď 

si náš žiak, poďme behom na 

Draždiak.                            (bsk)

Základné a stredné školy v Bratislavskom kraji sa v septembri aktívne zapájali do Európskeho 

týždňa športu. Vyšportovali si poukazy na nákup športových pomôcok. Svoje aktivity do súťa-

že prihlásilo 55 a do športovania sa tak zapojilo spolu až  17 436 žiakov z Bratislavského kraja. 

Stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa zapojilo 18.
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