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Celú mikulášsku šou odštartoval 
Ivo Hlaváček alias čert a tak si 

získal deťúrence, že sa mu zverili do-
konca aj s tým, akých majú frajerov. 
No a konečne na pódium vystúpil 
túžobne očakávaný Mikuláš. A pri-
šiel netradične – s gitarou v ruke. Ta-
kého zrejme inde v Bratislave nemali. 
Nečudo, veď keď začal spievať, väčši-
na odhalila, že sa pod mikulášskym 

kostýmom skrýva Marian Greksa.  
O chvíľku si malí aj veľkí spievali  
s ním a atmosféru, ktorá na trhoch 
vznikla, nám mohli závidieť aj oveľa 
väčšie trhy. 

Mikuláš rozdal maškrty a kým 
ho  na pódiu vystriedali kohúti Kiki 
a Riki, tak prvý zástupca starostu 
Ján Bučan slávnostne rozsvietil via-
nočný strom. No a tí starší sa tešili  

Na Mikuláša sa už pred úderom pol štvrtej vybrali 

malí aj veľkí Petržalčania do ulíc smerom na Ná-

mestie republiky, aby vyzerali, kedy sa na ulici objaví 

Mikuláš s čertom na svojom tradičnom koči. Keď 

okolo nich „prefrčal“, zamávali mu a už sa tešili, ako 

sa s ním stretnú na Vianočných trhoch.

Milí čitatelia!
Netušíme, či aj vám rok ubehol tak 
rýchlo, ako nám, ale nech už máme  
v sebe časomer akýkoľvek, faktom je, 
že tu o pár dní máme Vianoce. Želáme 
vám, aby ste ich prežili bez stresu, bez 
naháňania, skôr s porozumením, citlivo 
a s láskou vo všetkých jej podobách.

No a v roku 2018 vám želáme najmä 
veľa zdravia, ale aj optimizmu a síl napĺ-
ňať svoje sny, predsavzatia a plány. 

V rukách držíte posledné tohtoročné 
číslo Petržalských novín, najbližšie sa 
stretneme 19. januára. Dovtedy vám že- 
láme, aby ste prežili veľa krásnych dní.

Redakcia Petržalských novín

priniesol nielen darčeky, 
ale aj dobrú náladu

Mikuláš
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(a právom) na Sama Tomečka a na 
Lojzovcov. Tých trochu zradili prob-
lémy so zvukom, ale to nikomu ne-
ubralo na skvelej nálade. Lebo okrem 
toho, že všetci počúvali, čo sa deje na 
pódiu, tak si pochutnávali na skvelých 
pokrmoch, ktoré zapíjali chutným 
mokom – každému, čo hrdlo ráčilo. 
Aj petržalské Vianočné trhy sú pre-
dovšetkým o stretávaní sa s priateľ-
mi, o pristavení sa v predsviatočnom 
zhone. Včerajšok bol však ešte čímsi 
výnimočný – všetci sme si boli akýsi 
bližší, ako dobrí susedia. Bolo cítiť, že 
v Petržalke sme jednoducho doma.

(sv)

foto: Miroslav Košírer 
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Poslanci rokovali aj o 
Petržalských novinách
Decembrové zasadnutie petržalských 
poslancov sa malo prioritne venovať 
rozpočtu na budúci rok. No ešte 
predtým rozhodovali o budúcnosti 
Petržalských novín.
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Podunajská 25, Bratislava
0915 309 566
0905 341 121

bytservis.ba@bytservis.sk
www.bytservis.sk

• Výmena stúpačiek
• Montáž vodomerov a meračov tepla
• Vyregulovanie kúrenia po zateplení
• Vyregulovanie teplej vody

Decembrové zasadnutie petržalských poslancov sa malo prioritne 
venovať rozpočtu na budúci rok. No ešte predtým, než sa k diskusii 
o tomto najdôležitejšom dokumente pre fungovanie mestskej časti 
dostali, na návrh poslanca Petra Cmoreja rozhodovali o budúcnosti 
Petržalských novín.

Poslanci rokovali o rozpočte, 
ale aj o Petržalských novinách

Jeho návrh spočíval v tom, 
aby si mestská časť neob-

jednala žiadne ďalšie číslo na-
šich novín, prípadne, aby sta-
rosta vypovedal zmluvu s Pe-
tržalskými novinami. Žiadny 
z týchto návrhov neprešiel, 
rovnako ako návrh poslancov 
Jána Hrčku a Jozefa Vydru 
na zníženie vydaní novín na 
polovicu. 

Keďže tomuto bodu ve-
novali veľkú pozornosť, do 
času našej uzávierky stihli 
prerokovať už len jeden, hoci 
najdôležitejší bod – rozpočet. 
Poslanci schválili rozpočet 
mestskej časti Bratislava-Pe-
tržalka na rok 2018 s príj-
mami a výdavkami v čiastke  
35 928 082 eur. Okrem iného 
ešte poverili starostu upra-
vovať v priebehu roka záväz-
né ukazovatele a vykonávať 
rozpočtové opatrenia na rok 
2018. Schválili tieto posla-
necké priority, ktoré budú 
zapracované v rámci preroz-
delenia prebytku rozpočtu za 
rok 2017:
 rekonštrukcia základných 

a materských škôl - 300 000 
eur

 rekonštrukcia I. etapy No-
belovho námestia - 30 000 
eur

 rekonštrukcia polievacích 
vodovodov - 20 000 eur

 vybudovanie klimatizácie 
v pobočkách knižnice  -  
3 000 eur
Poslanci v tejto súvislosti 

zobrali na vedomie aj vý-
hľad rozpočtu Mestskej časti 
Bratislava-Petržalka na roky 
2019 a 2020.

Aby naplnili náklady na 
pokrytie výdavkov na výkon 
poslaneckého mandátu, tak  
znížili plat vicestarostov na 
polovicu.

„Tento rozpočet sa rodil 
veľmi ťažko,“ vysvetlil staros-
ta Vladimír Bajan. „Bolo po-
trebných množstvo rokovaní 
s poslancami, ktorí chceli v 
rozpočte vidieť predovšetkým 
svoje vlastné priority. A to aj 
napriek tom, že v ňom ne-
naplánovali žiadne kapitá-

lové príjmy, čiže nerátajú so 
žiadnym predajom majetku. 
Preto som rád, že sa nám 
napokon podarilo vykreovať 
vyrovnaný a dovolím si tvr-
diť, že aj dobrý rozpočet. Som 
presvedčený, že je to najmä 
vďaka nášmu prednostovi 
Miroslavovi Štefánikovi, čo, 
napokon, potvrdili aj viacerí 
poslanci.“

A na záver pre našich či-
tateľov jedna dobrá správa. 
Napriek snahe niektorých 
poslancov zlikvidovať Petr-
žalské noviny, budú vychá-
dzať aj naďalej. Prvé číslo  
v roku 2018 vyjde 19. januára. 
Podrobnejšie sa k rozpočtu aj 
k ostatným bodom rokovania 
miestneho zastupiteľstva teda 
vrátime práve v tomto čísle.

(gb)

ilustračné foto: (tod)

Petržalka odstránila vyše 100 vrakov
Petržalka od začiatku tohto ro- 
ka prostredníctvom svojej za-
zmluvnenej odťahovej služby 
odstránila z parkovísk 50 nepo-
jazdných vozidiel, o ktoré ich 
majitelia nejavili záujem. Okrem 
toho z parkovísk zmizlo ďalších 

64 vozidiel, ktoré odstránili sa-
motní vlastníci po výzve MČ 
doručenej poštou alebo vyle-
penej na okne vozidla. Onedl-
ho k týmto odstráneným au-
tám pribudnú ďalšie dve. 

 (mč)

Škôlky počas Vianoc
Počas vianočných a novoročných sviatkov, od 27. do 29. 
12. a od 2. do 5. 1. 2018 budú otvorené len tieto materské 
školy: MŠ Lachova 31 a jej školská jedáleň v termíne 
od 27. do 29. 12. 2017 a MŠ Turnianska 6 a jej školská 
jedáleň v termíne od 2. do 5. 1. 2018. Ak v týchto škôl-
kach bude menej detí ako 10, tak ich zatvoria. Ostatné 
škôlky budú zatvorené.
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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

od DECEMBRA 2017

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

o 50 % VIAC JEDLA,
ale stále ROVNAKÁ CENA
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SPRAVTE SI VIANOCE UŽ TERAZ

POSLEDNÉ KUSY

Rožňavská 28/A, 821 04 Bratislava
tel.: 02/48 208 730, www.auto-impex.sk 
Použité fotogra� e sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Nissan Qashqai: 
kombinovaná spotreba: 5,6 l/100km, kombinované CO� emisie: 129-133 g/km. Nissan X-Trail: kombinovaná spotreba: 4,9-6,2 l/100km, kombinované CO� emisie: 129-158 g/km. 

ZĽAVY AŽ 9 550 € V AUTO-IMPEX
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FOTOGRAFOVANIE fotoateliér v Bratislave 
svadby  deti  oslavy0905 623 012 fotograf-svadba.sk

Inzercia

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

Materská škola Holíčska 
30 prijme učiteľky do MŠ 
s pedagogickým vzdelaním. 
Kontakt: tel: 0903 519 220, mail: 
msholicsk a30@stredisko-
skole.sk.

Hĺbkovo tepujem Kärche-
rom. Tel.: 0903 036 620

 Hľadáme opatrovateľku 
k ťažko chodiacej pani na 
8 hodín denne do bytu na 
ul. Námestie hraničiarov. tel.: 
0908 952 395

Nerezové � aše

Vodné � ltre



www.kvalitavody.sk

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

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

Riadkovú inzerciu prijímame

osobne v redakcii PN. 

0905 273 414 - Oľga

0905 273 416 - Vlaďa 

Platba v hotovosti

         

V pondelok 18. 12. 2017 si pripomenieme
nedožité 90. narodeniny, ktoré by s nami 
oslávila naša milovaná mamička 

Helena MIČOVÁ

Ďakujeme všetkým, ktorí si na ňu spomínajú s nami.

Deti Alena a Miroslav s rodinam

Spomienka

 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

     

 

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 
 

 
 
 
 

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

e-mail: gymnazium@einsteinova.sk gymnazium@einsteinova.sk

0948 080 835, meszaros@bmbyvanie.sk          0911 634 718, bielik@bmbyvanie.sk

STAVBY  PRESTAVBY  REKONŠTRUKCIE

KRASO KLUB BRATISLAVA 

otvára

pre deti, začiatočníkov 
i pokročilých do 11 rokov. 

ZAČÍNAME 
v sobotu, 13. 1. 2018 

o 17.45 
na ZŠ v Petržalke.

 
pozri:

www.korculovanie.sk 

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB na svojej stránke 
www.mpvps.sk uverejňuje aktuálnu prehľadnú mapu s farebne rozlíšenými verejnými priestran-
stvami. Podľa jednotlivých farebných označení zistíte, kto sa má postarať a je zodpoved-
ný za zimnú údržbu jednotlivých chodníkov a komunikácií. 

PRE PODNETY A OTÁZKY OHĽADNE ZIMNEJ POHOTOVOSTI VÁM SLÚŽI 

BIELA LINKA: 02 63 820 158



PETRŽALSKÉ NOVINY 15. 12. 2017 • 5

Počas celého roka sa stretávali deti zo slovenskej materskej školy na 
Lietavskej ulici, bulharskej škôlky Ch. Boteva a nemeckej materskej 
školy na Palisádoch. Ich stretnutia boli súčasťou projektu Cesty pria-
teľstva, ktorého autorom je Občianske združenie Priateľov Bulharskej 
školy Christa Boteva v Bratislave. 

S Í D L I S K O

Trojjazyčné kamarátstvo 

Cieľom tohoto projektu 
bolo prostredníctvom 

spoločných tvorivých čin-
ností a spoznávaniu folklór-
nych tradícií vytvoriť kultúr-
ne mosty medzi národnost-
nou väčšinou a uvedenými 
národnostnými menšinami 
na Slovensku. A zároveň me- 
dzinárodnými priateľstvami 
učiť deti tolerancii už od út-
leho veku. Deti sa na spoloč-

ných stretnutiach vždy v inej 
materskej škole oboznamo-
vali s kultúrnymi tradíciami 
týchto troch národov a zažili 
mnoho pekných a veselých 
zážitkov s novými priateľmi, 
naučili sa nové piesne, tan-
ce....

Na Lietavskej sa obozná-
mili s tradíciou fašiangových 
zvykov vynášania Moreny. 
Bulharská materská škola pre 

hostí pripravila Deň námor-
níkov. Nemecká zase priblíži-
la deťom sviatok sv. Martina s 
lampiónovým sprievodom na 
Bratislavskom hrade.

Druhý ročník projektu ukon- 
čil spoločný program v po-
slednú novembrovú stredu 
v DK Zrkadlový háj. Všetky 
deti sa teda opäť stretli, aby 
hosťom a rodičom predviedli 
vystúpenia v troch jazykoch, 

ktoré nacvičili spolu so svo-
jimi učiteľkami. Deti tancom 
a spevom ukázali, aké rôzno-
rodé a zaujímavé sú odlišnos-
ti jednotlivých národov, ako  
z ich hudby a zvykov možno 
vytušiť mentalitu. Za svoje 
vystúpenia zožali zaslúžený 
potlesk a pani učiteľky všet-
kým na pamiatku rozdali 
náhrdelníky priateľstva. Po 
vystúpení si hostia mohli 
pozrieť výborne spracova-
ný ilmový dokument, ktorý 
projekt mapoval počas celé-
ho roka.

Občianske združenie Pria-
teľov Bulharskej školy Chris-
ta Boteva v Bratislave exis-
tuje od roku 2002. Hlavnou 
myšlienkou jeho založenia 
bolo podporiť a organizovať 
aktivity, ktoré by pomohli 
deťom, žijúcich na Slovensku 

aby sa zoznámili s bulhar- 
skou kultúrou a tradíciami. 
Už desať rokov realizuje kul- 
túrno-vzdelávacie projekty 
pre deti a mládež aj pre do-
spelých. V súčasnosti sa za- 
meriava na výchovu detí  
k vzájomnej tolerancii a po- 
rozumeniu voči iným etnic- 
kým skupinám obyvateľstva. 
Aby problematika vzájom-
ného rešpektu bola podchy-
tená v najmladšom veku a  
v budúcnosti vyrástla gene-
rácia, ktorá sa bude aktív-
ne zúčastňovať na procese 
vytvárania etických zásad 
multikultúrneho európskeho 
spoločenstva. Multikultúrny 
projekt Cesty priateľstva je 
organizovaný s inančnou 
podporou Úradu vlády SR.

(md) 

foto:autorka

Betlehemské 
svetlo 
pre susedov 
Dobrá správa pre Petržalča-
nov, ktorí by si chceli odpá-
liť z betlehemského svetla 
prineseného skautmi do 
Bratislavy. Už tretí rok sa 
koná „susedská akcia“ vo 
vnútrobloku na Farského 
4-12 a Černyševského 1-7 
pri SOŠ gastronómie a ho-
telových služieb. 

Deň pred Štedrým veče-
rom, 23. decembra od 16. do 
20. hodiny vás radi privítajú 
petržalskí susedia pri betle-
heme s čajom, cibuľovým 
chlebom s masťou, koláčik-
mi a koledami. Podľa slov 
Jany Obrcianovej uvítajú, ak 
si prinesiete vlastné kahan- 
ce, ale majú malú zásobu aj 
pre zábudlivých.     (md)

V Pastoračnom centre pri Kostole Sv. Rodiny je otvorená výstava bet-
lehemov. V tomto adventom čase jej zorganizovanie iniciovala Alena 
Podmajerská z kancelárie starostu. Má nám pripomínať všetko, čo 
Vianoce a narodenie Ježiša Krista symbolizujú – lásku, pokoru, načú-
vanie jeden druhému, rešpekt a porozumenie. 

Betlehemy na výstave

Petržalčania, seniori z pe- 
tržalských denných cen- 

tier a členovia Združenia 
kresťanských seniorov, pri-
niesli až 50 betlehemov, kto- 
ré posvätil o. Vittek. Na sláv- 
nostnom otvorení výstavy 
zazneli nielen slová o pria- 
teľstve a medziľudských vzťa- 

hoch, ale aj o histórii betle-
hemov. Ako odznelo v pred-
náške Viery Némethovej z 
Miestnej knižnice Petržalka, 
už v roku 354 doniesli do 
Ríma údajne pôvodné jaslič-
ky z Betlehema a pápež Libe-
rius ich dal vystaviť v Bazilike 
Santa Maria Maggiore. Ten-

to zvyk začali napodobňovať 
aj iné farnosti a postupne sa 
rozšíril do celej Európy. V 13. 
storočí prenikli betlehemy aj 
na územie dnešného Sloven-
ska. Neskôr ich vystriedali 
gotické krídlové oltáre.

Tradícia živých betlehe-
mov siaha do roku 1223, 

kedy sv. František z Assisi 
postavil v lesnej jaskyni pri 
dedinke Greccio v Umbrii 
jednoduché jasle, ktoré dal 
vystlať senom, do nich ulo-
žil živé malé dieťa a nad ne 
postavil jeho vlastných rodi-
čov, miestnych obyvateľov. 
Okolo rozostavil pastierov 
a troch kráľov a nezabudol 
dokonca ani na živého osla a 
vola, tak ako to bolo uvedené  
v evanjeliu. Pri týchto jas- 
liach potom slúžili štedrove-
černú omšu.

Výstavu okrem kancelárie 
starostu spoluorganizovalo 
Združenie kresťanských se-
niorov a Miestna knižnica 
Petržalka. Betlehemy budú  
v Pastoračnom centre vysta-
vené do 17. decembra, a po-
tom si ich majitelia zoberú 
domov, aby im spríjemnili 
vianočné sviatky.

(sv)

foto: (mk)



6 • 15. 12. 2017 PETRŽALSKÉ NOVINY

e?!

S Í D L I S K O

Nie až na jar, 
ale už pred zimou 

Správny hospodár, ktorý sa 
stará o svoju záhradu a okolie 
vie, že opadané lístie treba ešte 
pred príchodom zimy pohrabať a 
správne ho zlikvidovať. V Petržal-
ke (časť Háje) to však ako keby ne-
malo svojho gazdu. Rok čo rok sa 
ponecháva lístie tam, kde spad-
lo, napospas prírode. Z ciest (aj 
to nie vždy) sa lístie upratovacou 
službou pozberá, zrejme z obavy, 
aby v prípade dažďov nedochá-
dzalo k znefunkčneniu kanali-
začného systému, ako sa to pred 
časom prihodilo na Romanovej 
ul. Lenže stačí silnejší vietor, 
o ktorý v Petržalke niet núdze, 
a upratovacia služba môže začať 
znova čistiť obrubníkové časti 
komunikácií. Nepozbierané lístie 
sa drobí, zahníva, vznikajú ne-
žiadúce prachové podiely, ktoré 
všetci vdychujeme. Preto čistiace 
práce treba urobiť už pred zi-

mou, a nie až na jar. Pozrel som 
si prostredie v okolí Kutlíkovej 
ul., tam taký problém nemajú. 
Aj toto je možno jedna z príčin, 
prečo zdravotníci poukazujú na 
zvyšujúci sa trend výskytu respi-
račných chorôb, nehovoriac, že 
takým parazitom, ako sú kliešte, 
poskytuje nepozbierané lístie 
vhodnú skrýšu. 

Starostlivosť o zeleň a porast 
by si tiež zaslúžila väčšiu pozor-
nosť. Prierezy kríkových systé-
mov, alebo tiež orezávanie stro-
mov od pňových a kmeňových 
výrastkov (tzv. vlkov) sa nerobia 
dôsledne. Takýto jav sotva uvidí-
te v krajinách západného sveta. 
Vidieť to (kto chce vidieť) napr. 
z � lmových záberov z tohoto 
prostredia. Čo keby sme sa po-
snažili vyrovnať sa im aj v takejto 
oblasti, je to v moci nás všetkých, 
skúsme to, chcime aj my mať tú 
našu Petržalku takú „pohľadnú“. 

Ladislav HOFIERKA, Petržalka.

Ad:

Pred dvadsiatimi dvomi rokmi kreslili, lepili, skla-
dali škôlkári svoje predstavy, ba až sny, akú kto z 
nich chce mať, ak nie hneď, tak „raz“ svoju  Petr-
žalku. Bližšie sme o tom písali v predchádzajú-
com čísle PN. Zároveň sme ako redakcia vyzvali 
Petržalčanov, že - čo tak po dvoch desaťročiach 
nadviazať na naše vtedy nedospelé deti, na ich vytvorené, stvárnené 
detské odkazy o budúcej Petržalke (z nich sú už zrejme viacerí rodičmi 
svojich malých detí) a už v inom čase formulovať, už ani nie tak predsta-
vy, ako skôr potreby a požiadavky, aká má, ale aj nemá byť,  akú ju chce-
me mať, a akú zasa nie. A nemusí ísť vždy len o veľké, viditeľné, zásadné 
veci, novoty, zmeny, ktoré výrazné menia naše prostredie a životy, ale aj 
malé, až drobnosti, ktoré prispievajú k občianskej spokojnosti či nespo-
kojnosti. Takže, začíname...

Takú Petržalku

chceme mať!?

ale už pred zimou 

vie, že opadané lístie treba ešte 
pred príchodom zimy pohrabať a 
správne ho zlikvidovať. V Petržal-
ke (časť Háje) to však ako keby ne-
malo svojho gazdu. Rok čo rok sa 
ponecháva lístie tam, kde spad-
lo, napospas prírode. Z ciest (aj 
to nie vždy) sa lístie upratovacou 
službou pozberá, zrejme z obavy, 
aby v prípade dažďov nedochá-
dzalo k znefunkčneniu kanali-

Vedeli ste, že ak chcete chrániť životné prostredie, stačí zhasínať 
svetlo, zastavovať vodu, kým si umývate zuby a vypínať televízor 
úplne (nielen do pohotovostného režimu)? Aj takéto praktické veci 
učia tretiakov a štvrtákov zamestnanci Henkel Slovensko inšpirova-
ní mottom „Ak chceme niečo zmeniť, musíme začať od seba“. 

Cieľ je jednouchý, naučiť 
školákov správať sa šetr-

ne voči životnému prostrediu 
a byť vzorom súrodencom,
rodičom a okoliu. Projekt Šam-
pióni udržateľnosti v tomto 
roku vďaka stovke ambasá-
dorov absolvovalo viac ako 
5 000 detí v desiatkach sloven-
ských škôl naprieč krajinou. 
Projekt prináša do základ-
ných škôl vzorovú hodinu, na 
ktorej sa deti hravou formou

učia, ako môžu jednoducho
šetriť vodou, energiami, či zní-
žiť množstvo odpadu. Interak-
tívna hodina, vedená zamest-
nancami spoločnosti Henkel 
Slovensko, dáva deťom prak-
tický návod, ako môžu šetriť 
životné prostredie. 

„Ak nič nezmeníme na sú-
časnom štýle života, budeme
v roku 2050 potrebovať k živo-
tu päť planét. Je dôležité, aby 
sme sa všetci voči našej pla-

néte správali udržateľne. Kaž-
dý z nás to vie ovplyvniť. Preto
sme sa rozhodli ukázať de-
ťom, ako môžu pomôcť život-
nému prostrediu a zároveň 
inšpirovať rodičov a súroden-
cov, aby sa správali rovnako,“ 
povedal prezident spoločnos-
ti Henkel Slovensko Christian 
Schulz na stretnutí v Základnej 
škole na Nobelovom námestí.

A ako vyzerala hodina? Za-
mestnanci spoločnosti Henkel, 

Marek a Patrik, sa detí najprv 
veľa pýtali, či vedia, ako dlho 
sa rozkladajú rôzne materiá-
ly. Či doma recyklujú odpad, 
či v škole zbierajú papier a či 
vedia koľko stromov zachráni 
tona recyklovaného papiera. 
(odpoveď je 17 stromov).

Štvrtáci z Nobelovho ná-
mestia sa dozvedeli, čo zna-
mená Tajný kód 3R (reduko-
vať, recyklovať, reused (znova 
použiť). A že životné prostre-
die šetria, aj keď to doteraz 
netušili – aj tým, že používa-
jú umývateľný box na desia-
tu. Pozreli si rozprávku o tom, 
čo našu planétu teší a neteší. 
A kreslili, ako doma šetria 
energiami. Na záver ich čakal 
kvíz, v ktorom so cťou obstáli.

Spokojnosť s takýmto spô-
sobom enviromentálneho 
vzdelávania vyjadrila aj riadi-
teľka školy, Valéria Fogašová:  
„Žiaci sa z hodiny veľmi tešili. 
Hravou formou spoznali zdro-
je a dôležitosť šetrenia akejkoľ-
vek energie v záujme ochrany 

Zachrániť planétu? 
To je ľahké

prírody. Verím, že vedomosti, 
ktoré získali, budú ďalej rozví-
jať a využívať v bežnom živo-
te, ako doma, tak aj v škole.“ 
O jej spokojnosti svedčí i fakt,
že škola sa na projekte už 
zúčastnila a plánuje takúto 
hodinu aj pre tretiakov. 

Do projektu Šampióni udr-
žateľnosti sa môže prihlá-
siť každá základná škola na 
Slovensku cez webovú strán-
ku zriadenú spoločnosťou 
Henkel Slovensko, www.sam-

pioni.sk. Web obsahuje všet-
ky informácie o projekte vrá-
tane kvízu, v ktorom si otes-
tujete svoje znalosti. Projekt 
môže pomôcť ušetriť ročne  
až 50 miliónov litrov vody a až
2,6 milióna kWh elektriny.
Stačí, ak všetci členovia 5 000
domácností raz týždenne 
namiesto kúpeľa vo vani pou-
žijú sprchu, úplne vypnú TV a 
znížia pri veľkom týždennom 
praní teplotu zo 60 na 30 °C.

Michaela Dobríková

foto: autorka
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Novovzniknutá štvrť Slnečnice má nový supermarket, jej obyvatelia tak 

nebudú musieť za nákupmi cestovať.

Billa otvorila na sídlisku Slnečnice ďalšiu predajňu, 
obyvatelia novej štvrte tak budú mať opäť nákup-
né možnosti bližšie po ruke. Predajňa je súčasťou 
nákupnej zóny, ktorá ponúka aj ďalšie možnosti, 
no Billa bude jediným supermarketom na tomto 
novom sídlisku. Predajňa však nebude slúžiť len 
obyvateľom Slnečníc. Výhodou je strategická po-
loha na ceste do okrajových mestských častí, takže 
poslúži aj ľuďom bývajúcim ďalej od centra. Parko-
vanie pred predajňou bude spoločné pre celú ná-
kupnú zónu, takže by malo byť bezproblémové.

Zákazníci nájdu na ploche 893 metrov štvor-
cových štandardný sortiment, ktorý Billa ponú-
ka. „V našich predajniach máme pre zákazníkov 
pripravenú širokú ponuku výrobkov navrhnutú 
tak, aby sme uspokojili ich potreby. Zameriava-
me sa na čerstvý sortiment – najmä na ponuku 
pečiva, ovocia, zeleniny či mäsa. Práve produkty 
z lokálnej slovenskej produkcie od chovateľov a 
pestovateľov ponúkame pod značkou Slovenská 
farma,“ uviedla hovorkyňa Billy Denisa Pernicová.

Billa dopĺňa bežný sortiment aj širokou ponukou 
privátnych značiek. „Spomedzi našich vlastných 
značiek si vyberie každý. Zákazníci nájdu v našich 

predajniach produkty viacerých kategórii od diskont-
ného Cleveru cez kvalitu za výhodnú cenu pod znač-
kou Billa po prémiové produkty BILLA Premium. Dáva-
me si záležať aj na pôvode výrobkov, preto ponúkame 
napríklad aj bio produkty pod privátnou značkou 
Naše bio, no zároveň máme zaradené v sortimente 
aj produkty zdravej výživy značky Alnatura,“ vysvetli-
la Pernicová. Billa tiež ponúka viacero značiek výrob-
kov so 100-percentne slovenským pôvodom. Okrem 
spomínanej značky Slovenská farma bude predajňa 
v Slnečniciach takisto ponúkať produkty od lokál-
nych slovenských producentov v špeciálnom stojane  
v rámci projektu „BILLA regionálni výrobcovia“.

Nová predajňa v Slnečniciach je už piatou pre-
dajňou Billa v mestskej časti Petržalka. Na najväč-
šom bratislavskom sídlisku má tak Billa aj najviac 
predajní spomedzi mestských častí. „Predajne 
Billa staviame práve tam, kde je to potrebné.  
V Petržalke býva veľký počet obyvateľov Bratisla-
vy, ktorým je potrebné poskytovať im komplet-
nú občiansku vybavenosť, k čomu supermarket 
nevyhnutne patrí,“ vysvetlila Pernicová.

Celkovo má Billa na Slovensku už 144 predaj-
ní vrátane novej predajne v Slnečniciach. Prácu  
v novej predajni nájde 26 zamestnancov.

V Slnečniciach otvárajú ďalšiu Billu
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Minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš rokoval 
30. novembra na pôde rezortu s generálporučíkom Metodi-
jom Velichkovskim, náčelníkom Generálneho štábu Armá-
dy Macedónskej republiky. Témami stretnutia boli priority 
v oblasti medzinárodnej bezpečnosti, ako aj doterajšia 
spolupráca oboch krajín v oblasti obrany. 

V rámci ďalšieho progra-
mu sa vzácni hostia  

v sprievode generálmajora 
Pavla Macka, 2. zástupcu 
náčelníka Generálneho 
štábu OS SR vybrali na 
návštevu vojenského his-
torického cintorína z prvej 
svetovej vojny, kde položili 
kytice kvetov k centrálne-
mu krížu podlých vojakov. 

Na cintoríne je pochova-
ných 331 vojakov z 9 štátov 
rakúsko-uhorskej armády. 
Delegácia sa potom pre-
sunula do vedľajšieho ob- 
jektu vojenského múzea 
v bunkri BS-8 Hřbitov na 
Kopčianskej ulici. Vedenie 
zahraničnej delegácie sa 
živo zaujímalo o dejiny  
a vystavené artefakty, fo- 

Generáli si prišli pozrieť aj 
vojenský historický bunker 

Petržalčania sa môžu  

tešiť z nového parku 

na Bosákovej ulici
Dlhé roky zanedbaný verejný 
park na Bosákovej ulici je už 
minulosťou. 

Investor, ktorý v danej lokalite posta-
vil už zopár bytových domov a stará 

sa aj o zeleň v ich okolí, si jedného dňa 
povedal, že prišiel čas aj na obnovu 
tohto priestoru. Ide síce o mestský 
pozemok a mestský park, no ak mesto 
nemá inancie a nedokáže ho dať do 
lepšej podoby, pustí sa do toho sám. 
Veď priestor by mal slúžiť ľuďom... 

„Táto myšlienka vznikla z podnetov 
viacerých ľudí, aby sa okolie koneč-
ne nejako dotvorilo,“ približuje Miloš 
Kedrovič, predseda predstavenstva 
spoločnosti Vodotika, a. s. Mesto sa  
v rámci svojich možností síce sta-
ralo o stromy a investovalo do ich 
výsadby, ale parčík volal po kom-
plexnejšej obnove. Tej sa nakoniec 
ujal developer, ktorý tam počas nie-
koľkých mesiacov vytvoril nový park  
s množstvom novej zelene, fontánou 
a jazierkom, oddychovou zónou, lavič-
kami a detským ihriskom.

Využil pritom v čo najväčšej možnej 
miere prírodné materiály. Aj preto nie 
sú chodníky asfaltové či betónové, ale 
časť z nich je zo žulového materiálu 
z Českej republiky a časť má mlatový 
povrch. Ide teda o vodopriepustné po-
vrchy, cez ktoré dokáže voda vsiaknuť 
do zeme. A buď ju využije okolitá lóra, 
teda korene stromov a rastlín, alebo  
v prípade potreby sa časť vyparí, a tým 
spríjemní ovzdušie predovšetkým  
v horúcich letných mesiacoch.

Samotná fontána je napájaná zo 
studne neďaleko parčíka. „Z nej priro-
dzene odteká voda do jazierka, ktoré 
má utesnené dno a priepustné svahy, 
čím sa prirodzene udržuje jeho hladi-
na. Čiže voda, ktorú vyčerpáme, prej- 
de cez fontánu do jazierka a vsakuje 
sa späť do podzemia,“ vysvetľuje Miloš 
Kedrovič. A ako dodal, v lete by mali 
byť v jazierku aj farebné rybky. 

Martina Halušková

todokumenty českoslo-
venskej armády. Návšteva 
mala trvať dvadsať minút, 
no predĺžila sa na viac ako 
polhodinu. Na záver vede-
nie zahraničnej delegácie 
skonštatovalo, že vojenské 
múzeum v historickom 
bunkri je veľmi zaujímavé 
a na dobrej úrovni.

Text a foto: 

Miroslav Košírer

Milovníci skateboardingu sa môžu tešiť. V areáli 
Spojenej školy Svätej rodiny na Gercenovej ulici 
vyrástol prvý ozajstný bratislavský betónový 
skatepark. Svojpomocne ho za sedem mesiacov 
postavili dobrovoľníci z celého Slovenska.  

Ojeho vybudovanie sa 
snažili šesť rokov. „Bolo 

nám ľúto, že aj menšie mestá 
ako Hlohovec, Sereď či Ná-
mestovo svoje parky majú a 
hlavné mesto nie. Mesto však 
nejavilo žiadnu snahu s tým 
niečo robiť, preto sme prob-
lém vyriešili sami - s veľkou 
pomocou verejnosti,“ hovorí 
Teodor Kuhn, podpredseda 
Asociácie skateboardingu 
(AS) SR.

Podobne pritom pocho-
dili aj vo viacerých mest-
ských častiach v Bratislave. 

„S projektom, v ktorom sme 
inštitúciám ponúkali, že im 
ako občianske združenie za-
darmo postavíme moderný 
skatepark, sme prekvapivo 
neuspeli vo viacerých mest-
ských častiach. Napokon 
nám pomohla progresívne 
zmýšľajúca riaditeľka Spoje-
nej školy Gercenova – Hele-
na Jánošíková. Keď som jej 
vysvetlil koncept parku, kto-
rý by postavili dobrovoľníci 
a inancovala verejnosť, bez 
rozpakov ho prijala a bola 
veľmi nápomocná aj pri jeho 

realizácii,“ zaspomínal Kuhn. 
A tak sa mohlo začať s budo-
vaním nového športoviska. 

Nový skatepark je navrh-
nutý tak, aby vyhovoval za-
čiatočníkom aj pokročilým a 
aby bol zároveň bezpečný. 
Je určený širokej verejnosti, 
bez akéhokoľvek obmedze-
nia. „Z technických príčin 
však nemajú prístup bicykle 
BMX, ktoré by svojou ťažkou 
konštrukciou ničili betónové 
povrchy a prekážky,“ doplnil 
Kuhn. Nový skatepark by mal 
byť zatiaľ prístupný každý deň 

Prvý bratislavský betónový skatepark 

je na Gercenovej 

po vyučovaní v škole a počas 
víkendov.

Vybudovanie športoviska 
stálo 8 000 eur. Z tejto sumy 
vyzbierali 3 000 eur dobro-
voľníci, zvyšných 5 000 eur 
dal Bratislavský samosprávny 
kraj (BSK). Od jari budúceho 
roka sú v pláne rôzne súťaže, 
exhibície profesionálov, škola 
skateboardingu pre deti či 
rôzne výstavy. Plánuje sa aj 
zhotovenie sedenia či vytvo-
renie miesta s mestskou zele-
ňou na oddych.

Martina Halušková
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Služby Božie 

VIANOCE 2017 a Nový rok 2018

v Petržalke a Rusovciach

24. decembra 2017   9:00 – nemocnica (Antolská ul.)

4. adventná nedeľa   9:30 – Petržalka - SB 

  s Večerou Pánovou

Štedrý deň 14:00 – Rusovce 

 15:30 – Petržalka 

 17:00 – Petržalka 

25. decembra 2016   9:00 – nemocnica (Antolská ul.) 

1. sviatok vianočný   9:30 – Petržalka 

 11:00 – Rusovce 

 17:00 – Petržalka 

26. decembra 2016   9:00 – nemocnica (Antolská ul.) 

2. sviatok vianočný   9:30 – Petržalka - SB 

  s Večerou Pánovou

 

31. decembra 2016   9:00 – nemocnica (Antolská ul.)

Nedeľa po Vianociach   9:30 – Petržalka 

Záver občianskeho roka 14:00 – Rusovce

 17:00 – Petržalka

 

1. januára 2017   9:00 – nemocnica (Antolská ul.)

Nový rok   9:30 – Petržalka 

 11:00 – Rusovce 

 17:00 – Petržalka

6. januára 2017   9:00 – nemocnica (Antolská ul.)

Zjavenie Krista 

Pána mudrcom   9:30 – Petržalka

 11:00 – Rusovce

 17:00 – Petržalka 

7. januára 2017 15:00 – Novoročný koncert - 

   Petržalka

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 ! 
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�����	 	 ��������
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Ďakujeme za skvelú sezónu
a prajeme Vám pokojné sviatky 

a šťastný nový rok.

Tešíme sa na Vás aj v roku 2018

v bratislavskom ISTROPOLISE
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Ježiškov kuriér
Pamätáte sa ešte na chvíľu, 

kedˇ ste otca po prvý raz na-
čapali, ako sa s darčekmi zakráda 
k vianočnému stromčeku tváriac 
sa ako Ježiško? 

S podaktorými to zamávalo, 
iní tomu zázraku celkom prestali 
veriť, no a s podaktorými to po 
drobnom vysvetlení neurobilo 
vôbec nič.

To je aj môj prípad. Otec mi to-
tiž nahovoril, že Ježiško sa veľmi 
ponáhľal a poprosil ho, aby pod 
stromček darčeky položil on. 
Čomu som ochotne uveril. 

Ježiško sa zrejme ponáhľa kaž-
dý rok, pretože už poriadne dlho 
do našej rodiny osobne nezavítal. 
Aspoň ja o tom neviem. A tak ho 
pravidelne zastupujem aj bez po-
verenia. Sám sebe robím kuriéra. 

Celkom iný prípad je môj dlho-
ročný známy. Toho podobný zá-
žitok ťaží ešte aj dnes. Usudzujem 
podľa toho, čo mi porozprával. 
Neverí na Ježiška, neje zemiako-
vý šalát ani vyprážaného kapra, 
nezdobí vianočný stromček a 
darčeky, ktoré Ježiško nosí, pova-
žuje za nezmysel. Vraj, ako môže 
nosiť darčeky niekto, kto sa práve 
narodil? Pozoruhodná úvaha.

Na kontrolnú otázku, ako to vy-
riešil s darčekmi pre najbližších, 
odpovedal, že to vybaví vždy na 

začiatku decembra. Dôvod je 
prostý. Ten známy sa totiž volá 
Mikuláš.

Druhý pán zrejme tiež pije z 
podobného súdka. Ten však pre 
istotu nenávidí všetky sviatočné 
a voľné dni. Aj v nedeľu maká as-
poň zopár hodín a na pracovisko 
sa chystá aj teraz počas Vianoc. 
Nečudujem sa. Vo irme je ma-
jiteľom.

Väčšina obyvateľov našej do-
moviny má k Vianociam, na-
šťastie, dlhodobo kladný vzťah. 
Dnes rovnako ako za socializmu. 
Podaktorí dokonca v tomto neo-
byčajnom čase pociťujú potrebu 
podeliť sa o svoje citové poryvy 
nielen s najbližšími. 

Na Štúrovej v Bratislave nás na 
čísle popisnom 10 v osemdesia-
tych rokoch minulého storočia 
bývalo vyše dvadsať rodín a ne-
viem koľko ľudí dohromady. Je-
diná, ktorá sa pravidelne starala 
o vianočnú atmosféru naprieč 
poschodiami, bola istá pani Iva-
nová. Len čo sa na Štedrý deň 
trochu rozvidnilo, vyrazila na 
chodbu ešte v pyžame a spustila 
najhlasnejšie ako vládala. 

Spočiatku to vzdialene pripo-
mínalo spev. A niečo, čo sa do-
konca podobalo na koledy. Ale 
pretože každým okamihom ra-

pídne ubúdalo z fľašky, ktorú si 
zrejme zobrala na pomoc, aby 
jej nebola taká zima, hudob-
né kreácie postupne naberali 
znaky žánrov bežnej verejnosti 
neznámych. Zhruba po dvoch 
hodinách sa vianočný recitál 
bez potlesku skončil. A pritom 
bol úplne zadarmo. Ach, kde sú 
tie časy! Dnes koledníci u nás 
chodia po dedine a pár minút 
zapejú aj pred vašimi dverami. 
Ak si ich objednáte a zaplatíte.

 Fascinujúca v tomto roznež-
nenom čase je aj snaha bohat-
ších pomáhať tým, ktorým sa 
očividne darilo menej. Za pred-
pokladu, že napodobenina šeku 
bude dostatočne veľká, aby ho 
na verejnosti videlo čo najviac 
ľudí.

Možno si po týchto riadkoch 
kladiete otázku, čo mám proti 
Vianociam. Nič. Práve naopak. 
Čas vianočný je, podľa mňa, vý-
nimočný, nenahraditeľný. Žiad-
na účelová romantika. Aj keby 
som pod stromčekom nenašiel 
vôbec nič.

Moja posledná veta na túto 
tému by preto mala znieť milo, 
optimisticky a sviatočne štýlovo. 
Tu je: Počas Vianoc a minimál-
ne aj na konci starého a začiatku 
roka nového, taký pokoj v duši, 
ako keď vonku ticho sneží...  
A vy nemusíte nič odhrabávať.

Oskar Král

 

Za peniaze si každý môže dovoliť iba toľko, na 
koľko mu stačia a keď mu už nestačia, kúpi si 
noviny, aby sa dozvedel, komu stačia. Zvedavé 
indivíduum však čoskoro zistí, že nestačia ani 
tým, ktorým by stačiť mohli. 

Napríklad taký poslanec, ktorý začínal ako 
zapálený zväzák a člen kedysi najrodnejšej štá-
tostrany sa oprávnene sťažuje, že ak to pôjde 
ďalej bez pridanej tisícovky ku gáži, nebude 
mať za čo si dávať šiť každý druhý mesiac nový 
oblek. S tým by sa malo niečo urobiť. Teda  
s platom, nie s poslancom. Slovenské slúžky  
v Rakúsku, živoriaci dôchodcovia či na štrajky 
sa chystajúci učitelia by si za ním vyplakali oči.  
A nielen za ním. Takých, v našom malom 
domčeku, pod ktorým sa trasú demokratické 
základy, by sa našlo neúrekom.  

Zatriasť sa dá aj povesťou zodpovedného 
aliančného partnera. Jeden by neveril, čo všet-
ko dokážu ukradnuté náboje, ručné granáty 
alebo mimoriadne účinné ručné protitankové 
granátomety, o ktoré je záujem nielen medzi 
teroristami, ale poslúžiť by mohli aj maii či 
extrémistom. Ochudobnenie armády o časť 
výzbroje iniciovalo ministra vydať rozkaz vyko-
nať fyzickú kontrolu vo všetkých centrálnych 
muničných skladoch ozbrojených síl. Otázka 
prečo až teraz, je asi zbytočná. Nezrovnalosti 
vraj mohli vzniknúť už v minulosti, kontroly boli 
laxné alebo zakamulované. Ej bisťu, to už len 
máme armádu! Nebodaj nám raz ukradnú aj sa-
mého ministra obrany, čo by zasa až taká škoda 
nebola. Pánboh pri nás a zlé preč! Ktože by po-
tom reprezentoval neschopnú ochranu štátu  
a jeho občanov? 

Pri ochrane zdravia je to na prvý pohľad jed-
noduchšie, napriek tomu reálnych výbuchov 
môže byť viac ako veľa. Náš zákon zákonov 
prezrádza, že na základe zdravotného poiste-
nia majú občania právo na bezplatnú zdravot-
nú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za 
podmienok, ktoré ustanoví zákon menšej práv-
nej sily. Šups s ústavou do kúta, stačí sa pohrať 
so slovíčkami a z prednostného ošetrenia za 
mierny poplatok sú šmahom pera pre väčšinu 
pacientov vysoko platené doplnkové ordinač-
né hodiny, ktoré ukrojujú z tých zákonom pred-
písaných. Minister zdravotníctva s partiou sa 
pochlapili - vlk je sýty, aj baran zostal celý, len 
človek je kdesi fuč. Je pravda, národ je už zvyk-
nutý aj na onakvejšie veci, čo však nevylučuje 
možnosť poslať experimentátora na taký post, 
kde by jeho systém pokus - omyl nevytváral vi-
tálne neschopného mačkopsa.      

Epizódka s oblekmi na mieru v priamom pre-
nose bola ukážkou arogancie a povýšenosti jed-
ného z mnohých adeptov na tisícku, a to nielen 
z parlamentu. Žiadne škrupule, iba primitívne 
správanie sa volených zástupcov ľudu, čo pred-
nedávnom na najvyššom zastupiteľskom fóre 
potvrdila vyplazeným jazykom smerom k vraj 
cvičeným opičkám, zrejme tá menej vycvičená.  

Tak si myslím, že infantilný spolok môže exis-
tovať aj s logom národnej rady.

Jaroslav Gründler

Granáty, vlci a mačkopes

 Tak si myslím

Zákazníkom ku prospechu 
Na našu redakciu sa obrátil 

Petržalčan, ktorý je pra-
videlným zákazníkom predajne 
Terno na Ovsišťskom námestí. 
Tá disponuje čítačkami, ktoré 
zákazníkom ukazujú cenu to-
varu. Podľa jeho slov sa suma 
na tmavom displeji zobrazuje 
tmavými číslicami a je preto zle 
viditeľná (najmä pre seniorov). 
Ako povedal, už niekoľko razy 
sa obrátil na minulé aj terajšie 
vedenie predajne, či by nebolo 
možné čítačky nahradiť takým 
typom, ktorý má kontrastnejší 
displej. K žiadne zmene ani po 
roku urgencií ale nedošlo. 

Rozhodol sa preto kontakto-
vať naše noviny s nádejou, že 
mu s týmto problémom pomô-
žeme. 

My sme vzápätí oslovili spo-
ločnosť Terno, či neplánuje vyjsť 
svojim zákazníkom v ústrety, 
aby mohli nakupovať komfort-

nejšie a nemuseli do čítačiek vysi-
lene žmúriť.

V krátkom čase odpovedali, že 
samozrejme chcú ponúkať zá-
kaznícke služby a tovar na čo naj-
vyššej úrovni. A k 29. novembru 

2017 skutočne kompletne vyme-
nili čítačky cenoviek na spomína-
nej predajni 

Zmenu k lepšiemu si už všimol 
aj ich verný zákazník a aj prostred-
níctvom našich novín vyjadruje 
svoju spokojnosť.              (md)

foto: autorka

 Vybavili sme 
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Prajeme Vám pokojné prežitie vianoèných sviatkov,

ve¾a zdravia a šastia v novom roku v rodinnom aj pracovnom prostredí.

We wish you a pleasant and peaceful Christmas 

and all the best in your personal and professional life in the new year.

Nadácia Veolia Slovensko už tradične podporuje zaujímavé iniciatívy či spoločenské udalosti. 

Rok 2017 nebol výnimkou a z nadácie putovali inančné príspevky na 24 projektov po celom 

Slovensku. Celková suma príspevkov sa tento rok vyšplhala na úroveň 70 000 eur. Priamo  

v Petržalke bolo podporených sedem projektov a nadácia poskytla inancie aj pre dva dobro-

voľnícke projekty zamestnancov Veolie. 

Podpora kultúry 
a miestnych komunít
Nadácia Veolia Slovensko pod-

porila obľúbené podujatie s náz- 

vom Dni Petržalky, ktoré nav-

štívili tisícky obyvateľov z celej 

Bratislavy. Na palube jednorožca 

je akcia zameraná na podporu 

nadaných detí zo sociálne slab-

šieho prostredia. Peňažný dar 

putoval aj na realizáciu Petržal-
skej baretky a Teplákového bálu. 

Podujatie Petržalka deťom orga-

nizuje mestská časť v spolupráci 

s občianskym združením Pre 

radosť. Aj vďaka podpore z na- 

Veolia opäť podporila 
dobročinné aktivity aj kultúrne podujatia 

Petržalka deťom

dácie organizátori pripravili pro- 

gram venovaný tým najmenším.

Dobročinné  
a revitalizačné aktivity
Peňažný dar na vymaľovanie 

stien verejného priestoru výmen- 

níkovej stanice v blízkosti školy 

putoval na Základnú školu Ges-

sayova 2. Vďaka Nadácii Veolia 

Slovensko sa realizovala úprava 

rumoviska na školskom dvore 

Bilingválneho gymnázia C. S. Le- 

wisa a jeho premena na work out 

ihrisko, ktoré bude prístupné aj 

širokej verejnosti. Nadácia pod-

porila aj neziskovú organizáciu 

Lepší svet, ktorá sa stará o ľudí  

s mentálnym znevýhodnením.

Dobrovoľnícka činnosť 
zamestnancov Veolie
Ruku k dielu priložili aj zamest-

nanci Veolie. Prostredníctvom 

inančných grantov a s priamou 

angažovanosťou jednotlivých 

žiadateľov bol zveľadený dvor 

materskej školy na Turnianskej 

ulici a zrevitalizovalo sa i školské 

ihrisko na Tupolevovej ulici.

Dni Petržalky Na palube jednorožca

Výmenníková stanica 
GessayovaPetržalská baretka

Školské ihrisko, Tupolevova Materská škola, Turnianska
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 Petržalské sochy,

čo s nimi bude?
Možno si ešte spomeniete, ako v roku 2011 pri stavbe 

predajne Lidl v Ružinove staviteľ zničil sochu Jozefa Jan-

koviča. Ako ospravedlnenie spoločnosť Lidl inancovala 

vydanie 5-zväzkovej publikácie o sochárskych dielach na 

území Bratislavy v rokoch 1945 - 2012. Jej autorkou je 

dcéra dnes už nebohého J. Jankoviča, Sabina Jankovičová 

a  Roman Popelár. Ich súpis vznikol z reálnej potreby 

zmapovať sochárske diela v Bratislave.

rozdiel od napríklad Dolných 
Honov, Devínskej Novej Vsi 
alebo Karlovej Vsi a jej časti 
Dlhé Diely, pomerne vysoký 
počet umeleckých diel. Počas 
výstavby sídliska boli dôsled-
ne umiestnené nielen v rámci 
verejných priestranstiev, ale aj 
v každom areáli, alebo interié-
ri školy. Mnohí umelci, ktorí 
boli v komunistickom Česko-
slovensku z ideových dôvo-
dov nežiaduci, mali povolené 
tvoriť takéto umelecké diela 
(často anonymne). 

S. Jankovičová: „V 70. ro-
koch nastáva rozmach tvor-
by v rámci nárastu výstavby, 
ten kulminuje v 80. rokoch. 
Je možné konštatovať, že k 
monumentálnej tvorbe na 
Slovensku prispeli rôznym 
podielom všetci výtvarníci 
žijúci v tomto období. So-
chárske diela na území Bra-
tislavy zastupujú rozmanité 
výtvarné prejavy v celej škále 
od abstrakcie po idealizovaný 
realizmus, čiže od experimen-
tovania po diela poplatné 
oiciálnej ideológii. Zastúpe-
né sú všetky názory a autori 
všetkých generácií. Oiciálne 
presadzovaným štýlom zo-
stáva socialistický realizmus 
viditeľný v pomníkovej a pa-
mätníkovej tvorbe, ale celkovo 
sa obdobie 70. a 80. rokov pa-
radoxne vyznačuje pluralitou 

foriem výtvarného umenia vo 
verejnom priestore.“

Politici sa snažili umením 
„skrášliť“ sídlisko. V časoch, 
kedy sa šetrilo pri výstavbe 
na všetkom, sa umeniu tento 
trend vyhol. Naopak, umelec 
mal podľa zákona 0,5 až 2% z 
ceny stavby (podľa dôležitos-
ti stavby) isté. Dnes je kvalita 
moderných umeleckých diel 
vďaka chýbajúcim pravidlám 
často horšia ako v 80. rokoch. 

Žiadna centrálna eviden-
cia moderných sôch totiž 

dovtedy neexistovala. Tento 
stav viedol v praxi k ich za- 
nedbávaniu, ale aj nenávratnej 
strate. Čo potvrdzuje aj petr-
žalská skúsenosť. 

J. Jankovič vytvoril umelec-
ké dielo aj pre naše sídlisko, 
hliníkovú realizáciu, ktorej 
návrh v 70. rokoch vyrobil 
pomocou počítača. Umiest-
nená bola v Zrkadlovom háji 
na budove zdravotného stre-
diska, až kým ju nedemonto-
vali kvôli oprave budovy. Späť 
už ju však nevrátili a jej osud 
je neznámy. Pravdepodobne 
skončila v zbere.

Takýto údel umeleckých diel 
v Bratislave nie je vôbec vý-
nimočný. Mnohé zmizli bez 
stopy, k iným sa nik nehlási a 
chýba im akákoľvek starostli-
vosť. Vlastník nejasný, autor 
často neznámy, inancie na 
obnovu chýbajú. Aj o týchto 
problémov sa posledný no-
vembrový štvrtok diskutovalo 
na Petržalskom historickom 
večere na tému petržalských 
sôch. Podujatie organizoval 
Petržalský okrášľovací spolok 
a hosťom bola práve Sabina 
Jankovičová.

Fenoménu sochárstvo v ar- 
chitektúre sa venuje už od 
doktorandského štúdia. Pod-
ľa jej slov má Petržalka, na 

Aj preto vznikla pri Mestskom 
ústave ochrany pamiatok 
Bratislava komisia zložená z 
odborníkov, ktorá sa snaží, 
okrem iného, pomôcť aj pri re-
gulácii umiestňovania nových 
umeleckých diel. 

Niektoré mestské časti (a Pe- 
tržalka medzi nimi nechýba) 
sa pustili do pasportizácie 
umeleckých diel a pamätihod-
ností na svojom území. V spo-
lupráci najmä s obyvateľmi, ale 
aj s mestom je pasportizácia 
ukončená, teraz ide o to, aby sa 
našli prostriedky (štátne alebo 
súkromné) na ich opravy a 
aby sa určilo, kto sa o ne bude  
v budúcnosti starať. Väčšina  

ti nedostupná. Kým sa im to 
podarí, môžete si spraviť vir-
tuálnu prechádzku medzi pe-
tržalskými, ale aj bratislavský-
mi dielami na stránke www.
supissoch.sk, ktorá k pub- 
likácii patrí. Zoznam na strán-
ke nie je kompletný a mno-
hé údaje chýbajú. Čiastočný 
súpis, ale bez mien autorov, 
nájdete aj na oiciálnej stránke 
Petržalky, www.petrzalka.sk/
samosprava/pamatihodnosti/.

Na záver už len informácia 
že umeleckým dielam na na-
šom sídlisku sa dlhodobo ve-
nuje Petržalčan Martin Kleibl. 
Zmapoval ich fotograicky  
i textom vo svojej knihe Petr-

Zľava I.Plšeková, 
S.Jankovičová 
a moderátor večera 
Ernest Húska

Dievčatám od akad. sochára  
Juraja Hovorku, starostli-
vosť prospieva. Bez graitov 
sú oveľa krajšie. 

publikácia S.Jankovičovej, Sochárske diela na území  
Bratislavy, 1945 – 2012

z nich totiž svojho „pána“ 
nemá. A veľmi často sa nedá 
dopátrať ani ich autor.

Podľa diskustujúcich by stá-
lo za zamyslenie aj to, že by si 
domové samosprávy „adopto-
vali svoje umelecké dielo“ a pri-
spievali na jeho údržbu z fon-
du opráv. Na konci stretnutia 
Iveta Plšeková z Petržalského 
okrášľovacieho spolku uviedla, 
že sa usilujú o reedíciu petržal-
skej časti publikácie Sochárske 
diela na území Bratislavy, 1945 
– 2012, keďže je v súčasnos-

žalka – prekvapivý sprievodca 
mestskou časťou, ktorá je ne-
všedným turistickým sprie-
vodcom Petržalkou. Obsahuje 
viac než tristo fotograií, pred-
stavuje jednotlivé časti Petr-
žalky a ich históriu, zvláštne 
časti publikácie sú venované 
napríklad vojnovej okupácii 
Petržalky, ale aj utopickým 
projektom, akými bola medzi-
národná urbanistická súťaž či 
výstavba metra. 

Michaela Dobríková

foto: autorka



 Uvažujme spolu
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Zvládli sme prvé obdobie petržalskej 
„svojbytnosti“, ktorej znakom bývali 

iné výsledky v parlamentných voľbách 
dosiahnutých na pravom brehu Dunaja 
ako na ľavom a „zvyšnom“ Slovensku. 

S A M O S P R ÁVA

Náš údel petržalský
Sú to naše devät-
náste petržalské 
Vianoce a Nový 
rok. Spoločné. Vaše 
a moje starostov-
ské. Toľkokrát som 
sa vám o takomto 
čase tiež prihovoril 
prostredníctvom 
Petržalských novín. 
Niekedy vecne, skôr 
bilančne a vonkaj-
škovo, čo pribudlo, 
čo sa okolo nás 

stavebne, infraštruktúrne zmenilo a čo je 
neprehliadnuteľné. Inokedy zase emotív-
nejšie, čo potešilo, naladilo, povzbudilo, ale 
tiež, čo sa nás nepríjemne dotklo, čo sa  
v nás potom menilo a niekoho aj zmenilo. 
To už individuálne podľa nátur a stupňov 
odolnosti. Prečo hrám na takúto nôtu? Aj 
preto, že pri nejednom úradnom rokovaní, 
ale aj pri kamarátskych dišputách s kole-
gami starostami, primátormi dostávam 
otázku. Jednoduchú, až banálnu, o akej sa 
hovorí, že je len na „zahriatie“, aby reč ne-
stála: Tak, ako si tu žijete?

politický pragmatik Churchill 
s citátom, že „národ, ktorý 
zabudne na svoju minulosť, 

Moja odpoveď je tiež jed-
noduchá, nie však ba-

nálna. Je podstatná: Žijeme si 
tak, po petržalsky... A rukou 
naznačím vlnovku... Je v nej 
všetko o Petržalke, Petržalča-
noch. Mám na mysli - nie jej 
engerauské, ani presburácke, 
ale najnovšie, už sídliskové, 
mladé, hoci už čoskoro polsto-
ročné petržalské časy. Nech sú 
mi v tejto chvíli oporou dvaja 
klasici. Literárny Sienkiewicz 
a jeho výrok, že „národ, kto-
rý nepozná svoju minulosť, je 
odsúdený prežiť ju znova“ a 

významom, pravdivosťou. Je 
o komunite ľudí, spojenec- 
tve, spolupatričnosti, väzbách, 
vzťahoch, spoluzodpovednosti. 
Ako spoločné sídliskové, pane-
lákové dejiny. Práve s tou vlnov-
kou. Ako život - po petržalsky. 
Vo vývoji „horedole“. Čo platilo 
predvčerom - neplatilo včera.
Nádej - sklamanie. Vytrvalosť 
- rezignovanie. Rozhodnosť - 
váhavosť. Odvaha - opatrnosť. 
Sľuby - tárania. A iné vlnenia. 
To, keď sa rozhodovalo o nás 
bez nás. Keď konali za nás iní. 
Keď sme neboli ani prví, ani 
druhí, ale - tretí. Neboli sme 
subjektmi diania, boli sme ob-
jektmi zmien, ktoré pripravili a 
nastavili iní. Len si spomeňme. 

Pre jeden režim sme boli 
najväčšou ideologickou pý-
chou v strednej Európe, v akom 
masovom rozsahu a tempe sa 
dokáže vedúca sila spoločnosti 
postarať o bývanie pracujú-
ceho ľudu, čiže, paneláky. Po 
jeho páde sme sa stali ideolo-
gickou, stavbárskou i faunovou 
hanbou pre druhý, „výmenný“ 
režim, ktorý tiež darwinovsky 
odvíjal pôvod človeka, len nie 
od primátov, ale osobitne v 
Petržalke od králika domáce-
ho. Preto - zbúrať! Nestalo sa, 
našťastie. Zvládli sme tiež prvé 
obdobie petržalskej „svojbyt-
nosti“, ktorej znakom bývali iné 
výsledky v parlamentných voľ-
bách dosiahnutých na pravom 
brehu Dunaja ako na ľavom 
brehu a „zvyšnom“ Slovensku. 
Počiatky našej občianskej a sa-
mosprávnej svojprávnosti cha-
rakterizovala vtedajšia vládna 

Sme v piatom dejinnom 
období. Kolegovia starostovia  
a primátori na Slovensku sa  
o ňom zmieňujú takto: 
„Počkáme si, čo urobí ako prvá 
Petržalka...“ To hovoria úradné 
hlavy miest a dedín vo chví-

ľach, kedy nastáva zavádzanie 
nových legislatívnych, sociál- 
nych, ekonomických, škol-
ských zmien do praxe, do živo-
ta samosprávy. Lebo, ak to do-
káže, zvládne „veľká Petržalka“, 
potom by to mali zvládnuť aj tí 
- nie veľkí. Stali sme sa pred-
jazdcom slovenskej mestskej a 
obecnej samosprávy. Zvyčajne 
prvá zavádza zmeny, prvá ich 
overuje, prvá iným radí. Tak-
že, vôbec nie náhodou dostala 

pred mesiacom Petržalka od 
Úradu pre normalizáciu, met-
rológiu a skúšobníctvo SR Ná-
rodnú cenu SR za spoločenskú 
zodpovednosť za rok 2017. 
Sme víťazmi v kategórii Orga-
nizácie verejného sektora. 

moc div nie ako vzburu. Ustáli 
sme aj to.

Prišlo štvrté dejinné petržal-
ské obdobie - naozaj vlastné, 
naozaj svoje, naozaj naše. Zme-
nili sme, meníme naše domo-
vy. Áno, práve tie králikárne. 
Taká trúfalosť. Sú z nich obno-
vené paneláky. Ako nové... To 
neurobil nikto prvý, ani druhý, 
ale my tretí - už ako len a len 
vo všetkom a vždy - už len 
prví! Nik neinvestoval do svo-
jich „kúč“ toľko - v množstve, 
rozsahu, ba i kvalite - ako my,  
v Petržalke. 

nemá budúcnosť“. Reč oboch 
je síce o národe, ale je rovna-
ko aplikovateľná na mesto, 
obec, ba i panelák. Obsahom, 

Ale to už nie je iba pohľad 
iných, zvonka, ale aj pohľad 
vlastných, našich Petržalča-
nov na ich Petržalku. Takže, 
milí Petržalčania, nech sa 
nám ďalej spoločne darí. Tak 
po petržalsky. 

Príjemné a štedré vianočné 
sviatky, zdravý, dravý a úspeš-
ný Nový rok 2018 všetkým 
Petržalčanom želá 

Nie náhodou dostala Petržalka od Úradu 
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníc- 
tvo SR Národnú cenu SR za spoločenskú  
zodpovednosť za rok 2017. Sme víťazmi  

v kategórii Organizácie verejného sektora. 
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Na jazz  
aj do plavárne
Do Vianoc zostáva ešte 

pár dní, ktoré si môžete 

užiť aj inak ako len naku-

povaním a upratovaním.

Milovníci jazzu sa môžu 

vybrať do divadla Aréna za 

atmosférou, síce nie priamo 

vianočnou, ale určite oddy-

chovou. V rámci tradičných 

podujatí Jazz v Aréne tu 14. 

decembra o 20. hodine vy-

stúpi Dan Bárta s kapelou 

Illustratosphere.  

Dosýta sa vianočnej at-

mosféry a zrejme aj chlad-

nejšieho vzduchu až do 

20. decembra nadýchate 

na Vianočných trhoch na 

Námestí republiky. Aby 

predsa len bola tá zima  

o niečo znesiteľnejšia, tak 

na zahriate sú tam stánky  

s občerstvením, tým tuhým 

aj tekutým a, samozrejme, 

rôzny kultúrny program. 

Ak to preženiete s degus-

tovaním všetkých dobrôt 

počas predvianočného 

stretávania sa trhoch, ale-

bo doma počas rozprávok 

pri televízii, tak Petržalská 

plaváreň pomôže nejaké 

to kilečko plávaním zhodiť. 

Už teraz je možné zakúpiť si 

permanentku na rok 2018 

vo forme kreditnej karty  

v hodnote 100 eur, ale vy-

užiteľná hodnota je navý-

šená o 10 %, to znamená 

110 eur. A od nového roku 

sa chystá aj ponuka masér-

skych služieb.

Eva Vašková

Medzi petržalskými „deckami“ sú už 
dvadsať rokov
Niekedy si zahrajú človeče či futbal. Inokedy pomáhajú s domáci-
mi úlohami, no sú aj súčasťou prežívania prvých lások a rozhod-
nutí o výbere školy. Kedysi dobrovoľníci, dnes profesionálni pra-
covníci, ktorí svoj čas venujú deťom a mladým na našom sídlisku. 
KASPIAN je súčasťou Petržalky už dvadsať rokov. 

Ich práca je možno čias-
točne zjednodušovaná. Veď 

sa len ,,bavia s deckami”. Za 
prácou s deťmi a mladými 
vo forme nízkoprahových 
aktivít, tzn. ľahko dostupných 
pre všetkých, je veľké množ-
stvo odbornej práce, energie 
a neustáleho rozvíjania sa. 
Svoje o tom vedia aj v petr-
žalskom KASPIAN-e. Tento 
rok oslavuje toto nízkopra-
hové centrum pre deti svoje 
dvadsiate narodeniny.

„Nízkoprahové programy 
vznikli ako reakcia na zmeny 
vo svete mladých ľudí. Menilo 
sa prostredie, ale aj záujmy 
detí. Petržalka bola prvým 
miestom na Slovensku, kde 
takýto program vznikol. Vo 
všeobecnosti naše sídliská 
vytvárajú veľa priestoru na 
to, aby sa deti naučili čo - to 
do života, dobré aj zlé,“ hovo-
rí Zuzana Milatová odborná 
garantka KASPIAN-u.

Podstatu nízkoprahových 
aktivít a programov vníma 
hlavne v podpore mladých 
ľudí. A to je možné vďaka to- 
mu, že ich pracovníci sú istou 
súčasťou partií detí a mladých 
ľudí. Prijímajú ich a vytvárajú 
pre nich podnetný a bezpeč-
ný priestor, napríklad vo svo-
jich kluboch. Je to cesta, ako 
robiť prevenciu nežiaduceho 
správania a zapájať tú naj-
mladšiu generáciu do života 
komunity. 

KASPIAN začal ako akti-
vita dobrovoľníkov z cirkev- 
ného zboru v roku 1997. Dnes 
je z nej profesionálna organi-
zácia, ktorá robí nielen klubo- 
vú, ale aj terénnu činnosť  
v miestnom skateparku. Podľa 
„Kaspiáncov“ je dospievanie  
na sídlisku úžasným dobro- 
družstvom. Na druhej strane 
však nie je v nikoho silách 
ustrážiť deti a mladých od to- 
ho, aby sa tam nestretli naprí-
klad s drogami, kriminalitou 
alebo vlastnými zlými roz-
hodnutiami. Dôležité je však 
to, aby pri tom všetkom mali 

niekoho, s kým sa môžu po- 
radiť či dokonca situáciu 
vyriešiť. 

„Dospievanie je nádherné, 
ale môže byť aj veľmi nároč-
né obdobie. Naším cieľom je, 
aby ním deti preplávali nie-
len bez ujmy, ale boli schop-
ní aj budovať zdravé vzťa-
hy s rovesníkmi, partnermi  
a objavili svoje silné stránky a 
potenciál, ktorí budú ďalej vo 
svojom živote rozvíjať,“ hovorí 
Marína Bartoňová, štatutárna 
zástupkyňa KASPIAN-u. 

Zároveň dodáva, že hoci 
KASPIAN začínal svoju čin- 
nosť doslova v divokých deväť- 
desiatych rokoch a Petržalka 
sa odvtedy výrazne zmenila, 
tak základné potreby detí a 
mladých nepodliehajú ani 
ekonomickým, ani spoločen-
ským zmenám. Stále chcú cí- 
tiť, že niekam patria, mať po- 
cit bezpečia a prijatia. 

Voľnočasové a preventívne 
aktivity, ako aj rozvojové a so- 
ciálne služby ponúkajú v klu- 
be, aj priamo v uliciach prost- 
redníctvom terénnej sociál- 
nej práce. Jej „srdcom“ je Ska- 
tepark na Markovej na ulici, 
určený jazdcom, ale aj tým, 
čo si chcú len posedieť či sa 
porozprávať. 

Keď spomínajú na svoje 
skúsenosti, hovoria o situá-
ciách, kedy sa vďaka činnos-
ti pracovníkov KASPIAN-u 
decká rozhodli dokončiť si 
školu, hoci ich lákala iná cesta, 
alebo, ako sa snažia aktívne 
ich podporovať v rôznych čin- 

nostiach. Ponúkajú im mož-
nosti zapojiť sa a zorgani-
zovať napríklad športové či 
komunitné podujatie. „Decká 
sa učia samostatne plánovať, 
prezentovať, vybavovať na 
úradoch, zháňajú sponzorov 
a podobne,“ hovorí Marína. 
Takáto aktivita ich učí dôle-
žitým životným zručnostiam, 
ako je efektívna komuniká-
cia, riešenie konfliktov, ale 
aj tímovej práci. Pre deti je 
Petržalka jednoducho priro- 
dzené prostredie, kde žijú, kde 
sa radujú aj trápia, kde majú 
svojich kamarátov. „A našou 
ambíciou je budovať v nich 
okrem pocitu zodpovednosti 
za seba aj zodpovednosti za 
miesto, kde žijú, a to je Petr- 
žalka. A tak dúfame, že naša 
činnosť má význam aj pre 
Petržalku ako celok,“ dopĺňa 
Marína. 

Význam KASPIAN-u, resp. 
ľudí, ktorí za ním stoja, potvr-
dzuje aj ocenenie Zuzany Mi- 
latovej ako Osobnosť Petržalky 
v roku 2016. Marína tento fakt 
komentuje takto: „Som hrdá 
na to, že KASPIAN má silu 
získať si šikovných ľudí - pra-
covníkov, dobrovoľníkov, part-
nerov, ktorí sú pre neho zapá-
lení, rýchle sa stotožnia s jeho 
víziou, poslaním a sú ochotní 
dať mu zo seba to najlepšie.“

„Kaspiáncov“ aktuálne náj- 
dete na Furdekovej ulici, kam 
sa v podstate len nedávno 
presťahovali. Milí, otvorení a 
skutočne, ako ich charakteri-
zovala Marína, pre vec zapá-

lení ľudia z KASPIAN-u si na 
nové priestory rýchlo zvykli a 
cítiť to aj zo samotnej atmo-
sféry v klube. Nik sa na nič 
a nikoho nehrá. Podstatné je 
len to, aby sa či v klube alebo 
priamo v teréne vytvárala tá 
správna priateľská atmosféra, 
s profesionálnym prístupom. 

Nové priestory vníma Zu- 
zana svojím spôsobom ako 
začiatok – začiatok spozná-
vania komunity. „So zmenou 
priestorov prišla aj zmena 
okolitej komunity. Do veľkej 
miery sme opäť v procese jej 
spoznávania, ale aj vlastného 
hľadania.“  

KASPIAN je dnes v pries- 
toroch polyfunkčného ihris-
ka, ktoré je ideálnym mies-
tom práve na spoznávanie 
tejto komunity. Tam sa totiž 
stretávajú rodičia s deťmi, 
starí rodičia s vnúčatami, 
tínedžeri s kamarátmi a po- 
dobne. „Denne tak môžeme 
s nimi komunikovať a oni to 
zatiaľ hodnotia veľmi pozi-
tívne, že chátrajúci priestor 
opäť slúži deťom a mladým 
a niekedy sú prekvapení, že 
naša ponuka je bezplatná,“ 
hovorí Marína. Ich dvere sú 
tak otvorené pre každé dieťa.

Aktivity KASPIAN-u sú  
finančne podporované pros- 
tredníctvom Bratislavského 
samosprávneho kraja či via-
cerých ministerstiev, nadá-
cií a európskych grantov. 
Podporu KASPIAN nachá-
dza však, samozrejme, aj  
u mestskej časti Petržalka  
a ďalších sponzorov. 

Dvadsať rokov KAS- 
PIAN-u je prísľub, že veľa 
inšpi-ratívneho a pekného ešte 
príde. Pretože, slovami Zu- 
zany: „Nízkoprahové progra-
my, ktoré ponúkame, sú 
programy podporujúce deti 
na ich ceste k dospelosti.  
A tak vytvárajú lepšie pod-
mienky pre život miestnych 
komunít.“            

O činnosti KASPIAN-u sa 
viac dozviete na ich webovej 
stránke www.kaspian.sk či 
facebooku.

Eva Vašková 

foto: archív

Kam s vianočnými 
stromčekmi?
Bratislavská mestská spo-

ločnosť Odvoz a likvidácia 

odpadu (OLO) a. s. sa postará 

o zber a odvoz vianočných 

stromčekov aj počas tohto-

ročnej zimy. Odvoz stromče-

kov bude zabezpečovať od 

8. 1. 2018 do 31. 3. 2018. 

Odzdobené vianočné strom-

čeky je potrebné ukladať v prí- 

pade rodinných domov ku 

zberným hniezdam – najbliž-

šiemu stojisku a v prípade by-

tových domov ku stanovištiam 

zberných nádob. Je možnosť, 

priviezť stromček aj osobne do 

zberného dvora OLO na Starej 

Ivánskej ceste 2.                    (upr)
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1. Vedúci pedagogický zamestnanec materskej školy
Mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z . - Platové tarify pedagogických 
zamestnancov. 
Náborový príspevok: 750 € brutto

Kvaliikačné predpoklady:    
Vzdelanie: v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnan-
coch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvaliikačné predpoklady a osobitné 
kvaliikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnan-
cov a odborných zamestnancov:
- úplné stredné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy alebo
 vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
- 5 rokov pedagogickej praxe
- vykonaná I. atestácia

Požiadavky na uchádzača:
- ovládanie štátneho jazyka
- bezúhonnosť
- telesná a duševná spôsobilosť pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho 
 pedagogického zamestnanca

Ďalšie požiadavky na uchádzača:
- ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, Outlook)
- vítané skúsenosti v oblasti riadenia materskej školy

Náplň práce:
 riadiaca a pedagogicko-organizačná práca k zabezpečeniu predprimárneho 

vzdelávania detí v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
 personálne zabezpečenie činnosti MŠ a ŠJ MŠ v spolupráci so zamestnávate-

ľom,
 vytváranie podmienok na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,
 materiálno-technické zabezpečenie činnosti MŠ v spolupráci so zamestná-

vateľom,
 vypracovanie školského vzdelávacieho programu a ďalšej pedagogickej a 

inej dokumentácie ustanovenej osobitným predpisom pre zabezpečenie 
činnosti MŠ,

 priama výchovno-vzdelávacia činnosť,
 ďalšie činnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov pre 

riadenie materskej školy.

2. Pedagogický zamestnanec materskej školy
Mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z . - Platové tarify pedagogických za-
mestnancov. Náborový príspevok: 750 € brutto

Kvaliikačné predpoklady:    
Vzdelanie: v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky  
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvaliikačné predpoklady a osobitné kvali-
ikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov  
a odborných zamestnancov:
- úplné stredné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy alebo 
 vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Požiadavky na uchádzača:
- ovládanie štátneho jazyka
- bezúhonnosť
- telesná a duševná spôsobilosť pre výkon činnosti učiteľa 

Ďalšie požiadavky na uchádzača:
- ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, Outlook)
 vítané ak má uchádzač vykonanú I. atestáciu

Náplň práce:
 priama výchovno-vzdelávacia činnosť,
 príprava na priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť
 podiel na vypracúvaní a vedení pedagogickej a inej dokumentácie 
 ďalšie činnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov 

3. Dve upratovačky do materskej školy
Mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z .
Náborový príspevok: 550 € brutto

Kvaliikačné predpoklady: 
základné vzdelanie, vítané stredoškolské 

Ďalšie požiadavky na uchádzača: spoľahlivosť, zodpovednosť

Náplň práce: 
- upratovanie priestorov školy, školského areálu materskej školy ,
- spolupráca s pedagogickými zamestnancami pri zabezpečení hygienických  
 požiadaviek na deti (pomoc pri sebaobslužných činnostiach detí)

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalky, 
Bohrova 1, 851 01 Bratislava

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalky 
príjme od 1. marca 2018 do novo zriadenej MŠ Vyšehradská 17, 851 07 Bratislava-Petržalka 

zamestnancov na tieto pracovné pozície:

Miesto práce: Vyšehradská 17, 851 07 Bratislava-Petržalka
Počet tried a kapacita materskej školy: 7 tried, 150 miest 
Rozsah úväzku: plný úväzok
Termín zasielania žiadostí o zaradenie do výberu na jednotlivé pracovné pozície: do 22. 01. 2018
Predpokladaný termín ukončenia výberu: do 19. 02. 2018
Rozsah úväzku u všetkých pracovných pozícií: plný úväzok
Žiadosti o zaradenie do výberu na jednotlivé pracovné pozície zasielať na adresu: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, 
Bohrova 1,b 851 01 Bratislava
Kontaktná osoba: Darina Totevová, vedúca PaM, t. č. 02/68 20 10 58,e-mail: totevova@strediskoskole.sk 

Príloha k žiadosti o zaradenie do výberu na jednotlivé pracovné pozície:
- štruktúrovaný životopis,
- u pedagogických zamestnancov fotokópia dokladu o ukončení požadovaného vzdelania
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

Ďalšie beneity:
- pre pedagogických zamestnancov možnosť získať ubytovanie v stredoškolských internátoch v Bratislave (Vranovská 2-4, Saratovská 26),
- práca v zrekonštruovaných priestoroch materskej školy
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Vždy mi záležalo a stále záleží 
na poctivosti v práci aj v živote. 

Moja hodnotová orientácia sa ne-
zmenila, len sa mi zdá, že ľudia  

a život okolo akosi splytčeli. 

K u lt ú r a

Chcem, aby môj divák 
so mnou dýchal
Herečka Ida Rapaičová virtuózne ovláda slovenský jazyk.  

Jej Proglas, prebásnený Viliamom Turčányim, to je hudba  

v slove. Ale Ida Rapaičová nie je len interpretka poézie, 

rovnako bravúrne ovláda divadelný priestor. Jej gesto, krok, 

práca s rekvizitou, to všetko je na milimeter presné.  

A vždy citovo zasiahne diváka.

Pred niekoľkými rokmi 
som vás videla na ja-

visku Novej scény v tragi-
komédii maďarského dra- 
matika Istvána Örkenya 
Mačacia hra. Spolu s Kve-
tou Stražanovou ste pri-
niesli na javisko príbeh o 
hľadaní lásky, sebaúcty, to- 
lerancie a porozumenia. 
Zmenilo sa niečo od chví-
le, keď tento príbeh vznikol 
– alebo inak, smerujeme  
k lepšiemu svetu?

Predovšetkým som o pár 
rokov strašia a menia sa hlav-
ne veci okolo mňa, ja už iná 
nebudem. Vždy mi záležalo 
a stále záleží na poctivosti  
v práci aj v živote. Moja hod-
notová orientácia sa nezme-
nila, len sa mi zdá, že ľudia  
a život okolo akosi splytčeli. 

Bola to vtedy „hosťovačka“ 
Divadla Jonáša Záborské-
ho z Prešova, uviedli ste 
ju aj na doskách SND. Ka-
menné divadlo vám nie je 
cudzie, no je pre vás, skúse-

nú herečku, rozdiel, či hrá-
te na veľkom javisku alebo 
v komornom priestore?

Nie! Skúsenosť ma nauči-
la, že živí ľudia sú stále prí-
tomní v hľadisku i na javis-
ku. Kontakt medzi nami je 
najdôležitejší a ten závisí od 
vzájomnej citlivosti. O to sa 
vždy snažím a to je vždy môj 
cieľ. Na prostriedkoch veľmi 
nezáleží, napokon, je tu vždy 

prítomný režisér, a ten drží 
„opraty“. 

Teraz hráte práve v takom 
komornom priestore (AR-
TEATRO na Bielej ulici v 
Bratislave), kde vám divá-
ci priam dýchajú do tvá-
re.  Sedela som v hľadisku, 

prežívala váš príbeh a ob-
čas sa aj nahlas  zasmiala, 
prípadne zhíkla (v závere) 
– vnímate to, keď ste na 
scéne? Cítite, že publikum s 
vami prežíva drámu?

 O to celý večer bojujem! 
Aby som diváka vtiahla do 
svojho života na scéne, aby 
so mnou dýchal, smial sa či 
plakal.  A verte mi, už presne 
viem a cítim, kedy to tak je. 

Ale to súvisí aj s momentál-
nym publikom, vždy je to aj 
v momentálnej konštelácii a 
náhodnom zoskupení ľudí 
na oboch stranách – a to je, 
žiaľ, mimo mňa...

Hra Zlomatka rieši vzťah 
medzi synom - gayom a mat- 

kou, prísnou bigotnou kato-
líčkou. Vytvorili ste v tejto 
hre postavu akoby zostar-
nutého dieťaťa, s ktorým sa 
život nemaznal: spomien-
ka na kruté detstvo je stále 
živá. Je matkou, ktorá stra-
tila tri deti a teraz, aspoň si 
to myslí, stráca aj to štvrté, 
lebo syn je „iný“. Čo vás v tej 
hre bolelo najviac?

Bolesť je normálna súčasť 
života a ani ja sa jej nevyhý-
bam. Bolesť prehlbuje pre- 
žívanie, a ak ju človek takto 
prijíma, tak ju aj lepšie zvlá-
da. Tváriť sa, že všetko je 
ľahké a bezproblémové, to 
nikam nevedie a práve di-
vadlo by malo byť zrkadlom 
týchto zápasov oboch pro-
tipólov: dobra a zla. Viem, 
znie to príliš jednoducho, 
ale v živote, tom skutočnom, 
to nikdy nie je jednoduché. 
Nikto predsa nemá patent 
na dobro, krásu, radosť. Kaž-
dý máme svoje vlastné oči, 
svoje srdce i dušu... A o tom 
tá hra je.

V hľadisku bolo veľa mla-
dých ľudí, tí pravdepodob-
ne nemajú problém vnímať 
inakosť. Premýšľala som, 
ako by reagovali konzerva-
tívnejšie naladení diváci. 
Hrali ste už aj pred takým 
publikom?

Chvalabohu, nie! Ešte to  
nehráme tak dlho, a potom: 
hra nie je len o „inakosti“, ale 
predovšetkým o vzťahu syna 
a matky, a ten je už od an-
tiky komplikovaný a večný. 
Som presvedčená, že kým 
bude život na tejto planéte, 
dovtedy bude aj tento prob-
lém žiť. 

Inscenácia je venovaná váš- 
mu životnému jubileu a 
užasla som, s akou ener-
giou ju hráte. Veľa textu, 
veľa pohybu, aj na klavíri 
si zabrnkáte. Ako sa pred 
predstavením sústreďujete? 
Koľko vám trvá príprava?

Hráme to predstavenie s 
veľkými časovými odstupmi, 
takže mám čo robiť! Už deň 
pred ním začínam textami, v 
noci sa budím a v deň pred-
stavenia som „nepoužiteľná“. 
Ale príbeh dlhšie doznieva aj 
po predstavení, veď ste videli, 
že to nie je prechádzka ružo-
vým sadom. Ale stojí to zato! 
Inak by som sa na to nedala. 
Aj mladý režisér Tomáš Ro-

 

Sníček 
podávajte deťom 
pred spaním 
Sníček Hugo deťom splní, 

čokoľvek si vysnívajú!  

V noci im vždy prináša 

pekné sny, ale počas dňa sa 

nudí. Sám je ešte neposed-

né dieťa a chce sa zabávať.  

A tak si zmyslí, že súro-

dencov Luciu a Damiána 

navštívi, aj keď nespia. Ne-

vie sa však v našom svete 

správať, tak ho deti učia, 

čo je slušné a čo nie. Hugo 

im za to vysvetlí a ukáže, 

ako fungujú najznámejšie 

hodiny na svete alebo ako 

žijú rôzne zvieratá. Vezme 

ich do džungle, pod mor-

skú hladinu, do vesmíru 

a tiež do svojho snového 

sveta, kde je možné naozaj 

všetko.

Kniha Sníček je nádherne 

ilustrovanou detskou knižkou, 

ideálnou na čítanie pred spa-

ním. Pre mnohé deti už Sníček 

nie je neznámy, poznajú ho 

ako postavičku z obľúbeného 

seriálu detskej TV Rik. Drama-

turgička televízie Branislava 

Hronská sa rozhodla vdýchnuť 

Sníčkovi aj jeho knižnú podo-

bu. Knihu ilustroval talentova-

ný slovenský ilustrátor, výtvar-

ník mnohých detských kníh na 

Slovensku aj v zahraničí, Ad- 

rián Macho. Kniha vychádza 

vo vydavateľstve IKAR. Knihu 

pokrstil hviezdnym prachom 

trblietkami televízny Sníček. 

(md)

foto: autorka



PETRŽALSKÉ NOVINY 15. 12. 2017 • 17
K U LT Ú R A / I N Z E R C I A

háč, aj môj bývalý žiak Emo 
Leeger alias môj syn, mi za 
to určite stoja! Sú skvelými a 
zodpovednými partnermi. 

Patríte ku generáciám he-
rečiek, ktorých meno je po-
jem. Priniesli ste so svojimi 
kolegyňami do divadla nie-
len mladosť, krásu, ale pre-
dovšetkým rozhľad. Človek 
vám veril, pretože ste neboli 
len hovoriace hlavy...

 Neviem, či je to zásluha 
doby, v ktorej sme žili, alebo 
je to v ľuďoch, ktorí nás for-
movali. V každom prípade to 
dnes mladí ľudia nemajú ľah-
ké. Ale asi ich viac láka vidina 
zárobku ako poslanie, ktoré 
táto profesia znamená. (As-
poň by mala!)

Prežívali ste niekedy svoju 
úlohu tak, že vám zasaho-
vala do života? Napríklad 
aj nepríjemne – že ste sa jej 
nevedeli zbaviť? 

Klamala by som, ak by 
som povedala, že nie. Môj 
život bol samý kompromis 
a najviac si to odniesla moja 
rodina. Môj manžel. Už som 
vravela, že v deň predstavenia 
som „nepoužiteľná“, a pred-
stavte si, že boli časy, keď som 
mala 21 predstavení mesačne. 
Tak to vydrží naozaj málokto! 
Ale moja rodina, so všetký-
mi problémami, je tu, žije a 
sme predovšetkým jeden pre 
druhého.

Vy ste okúsili na chvíľu aj 
svet politiky, boli ste poslan-
kyňa NR SR. Spoznali ste 
zákulisie toho divadla? Čo 
vám to dalo?

 Bola to cenná skúsenosť. 
Ale už nikdy viac! Nech každý 
robí to, čo ho baví a na čo má. 
U mňa to bol skôr omyl...

A v ktorom divadle sa lepšie 
hrá? 

To pravé divadlo nemá 
hranice a možnosti vyjadre-
nia nemajú dna... Som rada, 
ak som len trošku prispela 
k jeho zmysluplnosti. 

Želám vám v mene Petr-
žalčanov samé dobré úlohy 
– na javisku, aj v súkromnom 
živote.

Idu Rapaičovú si môžete v 
úlohe Zlomatky pozrieť v di-
vadielku ARTEATRO. 

Gabriela Rothmayerová
foto: archív

Balet SND uvádza skutočnú lahôdku. Jeho 

riaditeľovi, Jozefovi Dolinskému, sa podarilo 

nahovoriť ruského choreografa svetového 

formátu Borisa Eifmana, aby s baletným 

súborom SND naštudoval  balet s názvom 

Za hranicami hriechu.

Napriek úskaliam, slzám, 
odreninám a škrípaniu 

zubov sa to nášmu súboru 
nakoniec bravúrne poda-
rilo. Balet, ktorý vychádza 
z klasického románu F. M. 
Dostojevského Bratia Ka-
ramazovovci, je vymakaný 
nielen po hudobnej stránke 
– hudbu choreograf vybral 
z diel Musorgského, Rach-
maninova a Wagnera, ale 
hlavne z faktu, že sa aj našim 
tanečníkom podarilo neví-
dané – skĺbiť tanečnú zlož-
ku, ktorá občas v diele hra-
ničí s artistickými výkonmi, 
s hereckým prejavom. Eif-
manova baletná psychoana-
lýza, v ktorej sa pýta na to, 
či je naozaj všetko dovolené 
vo svete, kde niet viac Boha, 
je nadčasová a prekračuje 
hranice. Je rovnako aktuálna 
v súčasnej Európe, ako 

v USA či na iných kontinen-
toch. 

Tento balet choreograf Eif-
man už uvádzal v roku 1996 
v Rusku. Bratislavské pred-
stavenie je s prvým ruským 
uvedením identické. Nuž a 
niekedy si divák v hľadisku 
pri pohľade na bravúrne vý-
kony sólistov, ale aj celého ta-
nečného súboru kladie otáz-
ku: Naozaj to tancujú naši a 
nie Rusi? Je to tak. Pretože do 
naštudovania dávali tak, ako 
slávny choreograf požadoval, 
všetko – nielen technickú 
zdatnosť, ale aj lásku k tancu 
a vášeň pre dobre odvedenú 
prácu. S takýmto nasadením 
sa našinec stretáva v súčas-
nosti iba zriedkavo. O to cen-
nejšie je, že je to na doskách 
našej prvej divadelnej scény.

Barbora Laucká, 
foto: Peter Brenkus, SND

Sobota, 2. 12. 2017

10.00 – 10.45  
Ako konať dobro 
Divadlo Hotel Mária

11.00 – 11.45  
Vianočná Lívia
Divadlo JaKi

11.45 – 12.30  
Mikuláš, Anjel a Čert

12.30 – 12.50  
Súťaže pre deti

13.00 – 13.30  
Speváčka Katka Ščevlíková

10.00 – 14.00  
Zábavné FREE PLAY LEGO® 
zahrajte sa so stavebnicami Lego, 
vyrobte si vianočnú pohľadnicu

Sobota, 16. 12. 2017

10.00 – 10.45  
Vianočný stromček
Divadlo KaSia

11.00 – 11.20  
Koledníci – Detský 
folklórny súbor Prvosienka

11.30 – 12.15  
Vyskúšaj si nástroj 
Hudobná škola Marcela Véna
pre deti, ktoré sa chcú naučiť 
základy hrania na hudobnom nástroji 

12.15 – 12.45  
Speváčka Veronika Hatala

12.45 – 13.15  
Súťaže pre deti 

10.00 – 14.00  
Tvorivé dielne pre deti a rodičov 
vyzdobte si medovníček a vyrobte  
si vianočné aranžmá 

Rozprávkové 
Vianoce 

V OBCHODNOM CENTRE 

DAN
UBIA

    Vstup 

zadarmoZa hranicami hriechu 
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Partneri

DECEMBER 2017 
JANUÁR 2018

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

   zmena programu vyhradená

15.12. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ
predstavujeme vám obec HEĽPA
To ta Heľpa, to ta Heľpa, to je pekné 
mesto...spieva sa v známej ľudovej 
pesničke o folklórnom epicentre 
stredného Slovenska. Zanôtiť ju, spolu 
s ďalšími tradičnými ľudovkami, príde 
folklórny súbor a ľudová muzika HEĽPAN 
a hosť večera - majster ľudovej umeleckej 
výroby Michal FIĽO. Na záver  programu 
bude spoločenské posedenie pri ľudovej 
hudbe s ochutnávkami domácich špecialít. 
Podujatie z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia.

10.01. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ
S OPERETOU DO NOVÉHO ROKU 
- Novoročný koncert
Nový rok 2018 privítame veľkolepo s  renomovaným 
METROPOLITNÝM  ORCHESTROM BRATISLAVA   
pod    vedením     Petra     ULIČNÉHO  a sólistami 
Mariannou GELENEKYOVOU  a  Pavlom ORAVCOM.  
Najznámejšie operetné melódie Johanna 
Straussa, Emmericha Kálmána, Franza Lehára, 
Gejzu Dusíka a ďalších  navodia slávnost-
nú  atmosféru v prvých dňoch Nového roku. 
Záštitu nad koncertom prevzal 
starosta MČ Bratislava-Petržalka Vladimír BAJAN. 

21.12. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ
LA GIOIA A SIMPLE LOUNGE QUARTET 
- VIANOČNÝ GALAKONCERT  
Nový vianočný repertoár prídu 
predstaviť traja operní speváci Peter 
Ďurovec, Peter Ševčík a Matej Vaník 
s ich úspešným projektom LA GIOIA, 
v ktorom za hudobného sprievodu 
ansámblu SIMPLE LOUNGE QUARTET, 
interpretujú vianočné piesne a koledy                                                                                      
v popových aranžmánoch. 
Koncert je ochutnávkou k novému 
vianočnému albumu.

25.01. | 19:00 |  KLUB ZA ZRKADLOM
HUDOBNÉ FOAJÉ Igora ŠIMEGA 
- premiéra cyklu
Všestranný herec, spevák,  šansoniér a pútavý 
rozprávač Igor ŠIMEG si hneď do pilotnej časti 
svojej hudobnej revue pozval zaujímavých 
hostí. 
Príde spievajúca herečka Zuzana VAČKOVÁ, 
fenomenálny gitarista David BÍLEK, výrobca 
a hráč na originálny indiánsky hudobný 
nástroj bansuri Eduard RITOK, klavirista, 
víťaz Hudobnej ligy 2016 Marek KUTNÁR                                    
a výtvarník  Jozef STANČÍK.

22.12. | 19:30 | ZRKADLOVÝ HÁJ
FRAGILE 
- VIANOČNÝ KONCERT
Koledovanie v štýle a cappella zaznie 
v podaní nášho najznámejšieho 
predstaviteľa tohto žánru. 
Kapelník zoskupenia Braňo KOSTKA  
povyberal známe slovenské a zahraničné 
vianočné piesne a hity, ktoré spolu                         
s ním, iba za sprievodu vlastného vokálu, 
zaspievajú Jana Golis, Helena Krajčiová, 
Svetlana Rymarenko, Slavo Košecký, 
Martin Madej a ďalší.

30.01. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ
ZOZNÁMTE SA: ACES!
Textár, manažér a hudobný dramaturg 
Klubu za zrkadlom Martin SARVAŠ 
sprevádza publikum v novom formáte 
naprieč slovenskou hudobnou scénou. 
A začíname poriadne zostra -  
koncertom heavy blues rockovej skupiny 
ACES, nominovanej na titul Objav roka.

PRIPRAVUJEME V JANUÁRI 2018

 LA 
   GIOIA

                                                               TIP NA VIANOČNÝ DARČEK          

darčeková poukážka do ARTKINA ZA ZRKADLOM 
vstup na predstavenie podľa vlastného výberu počas roka 2018

I. variant - 5 vstupov za 14,90 €
II. variant - 10 vstupov za 28,90 €

možnosť zakúpenia darčekových poukážok od 4.12.2017 cez www.zlavomat.sk

                                                                                  KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK

na fi lmové predstavenia (5 vstupov)

platnosť od 1.1.2018 do 31.12.2018

ARTKINO ZA ZRKADLOM

heavy blues rock 
koncert

Klub Za zrkadlom, tel: 68 299 211, kzz@kzp.sk
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Poďte nahliadnuť do zákulisia 

Bratislavskej lýry a rokov 80-

tych so speváčkou Marcelou 

Laiferovou. V piatok, 12. ja-

nuára, o 19. hodine. v Dome 

kultúry Lúky na Vígľašskej 

ulici. Vychutnajte si piaty ve-

čer s fascinujúcim � lmovým 

dokumentom a zaujímavou 

diskusiou o populárnej hud-

be vtedy a dnes.

(upr)

V neďalekom Hainburgu 
roky funguje firma Phi-

lippa Schneidera, ktorá spra-
vuje a vystavuje historické hu-
dobné nástroje. Pravou rukou 

majiteľa je slovenský majster 
Frederik Šulc, ktorý je zodpo-
vedný za technickú prípravu 
a ladenie nástrojov. A práve 
z tejto firmy zapožičali Fran-

tiškovi Perglerovi tri nádher-
né klavírne krídla – najstarší 
viktoriánsky klavír Steinway, 
ktorý familiárne volajú Viktor, 
osobitý tým, že ho vyrobili v 

roku 1868 v New Yorku. Pria-
mym predchodcom dnešného 
moderného Steinwaya je ďalší 
klavír Steinway and Sons Kon-
zertflugel Mod. Centennial, 
zostrojený z vyberaných ma-
teriálov. Takýto klavír kedysi 
vlastnili skladatelia ako M. 
Ravel či E. Grieg. Nuž a tretí 
Bluthner Mod. 234 cm pochá-
dza z roku 1903 a je  veľmi dra-
hý hudobný nástroj pre bohaté 
rodiny. Zvuk každého z týchto 
troch koncertných krídel je iný 
a osobitý. Toto ocenili nielen 
interpreti – študenti klavíra,  
ktorí predstavili na podujatí 
svoje schopnosti, ale aj početné 
hudobne vzdelané publikum.  
V troch koncertných blokoch 
zneli v Dvorane diela Clary 
Schumannovej, Johannesa  

V koncertnej sieni Dvorana v budove Hudobnej fakulty VŠMU sa 
konal Bratislavský klavírny karneval. Koncert na troch originálnych 
historických klavíroch zorganizoval hudobný pedagóg doc. Fran-
tišek Pergler, ktorému pomáhali kolegovia z Katedry klávesových 
nástrojov VŠMU. 

NAJ dedinka Slovenska Kamienka 
v NAJ Petržalke

Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s Českým 
centrom pripravila interaktívnu výstavu ilustrácií 

známeho českého ilustrátora Miroslava Šašeka. Expozíciu 
tvoria informačné a hracie moduly, prostredníctvom kto-
rých sa zoznámia so Šaškovými ilustráciami a pocestujú 
po známych krajinách sveta. Uvidia romantickú benátsku 
gondolu, londýnsky poschodový autobus či žltý newyor-
ský taxík. Postavia si vlastné mesto z moderných a tradič-

ných budov a pri otáčajúcom module si poskladajú ľudí v 
ich typickom oblečení. Realistické obrázky sú plné farieb a 
detailov. Dokonale vykresľujú každodennú realitu krajín, 
ktoré Miroslav Šašek osobne navštívil. Ilustrácie oboz-
námia malých i veľkých návštevníkov výstavy s urbaniz-
mom, dopravou, obyvateľmi i jazykmi svetových 

Ivana Antošová, 
poslankyňa MČ Bratislava-Petržalka

foto: autorka

Lýra s Marcelou 
Laiferovou 

Brahmsa, Antona Grigorievi-
ča Rubinsteina, ale aj Franza 
Liszta či Bélu Bartóka a Ernsta 
von Dohnányiho. Všetci títo 
skladatelia mali  vzťah k Bra-
tislave. Organizátor František 
Pergler  ako bonus podujatia 
pripravil výstavku Prechádzky 
klavírnou Bratislavou, na kto-
rej sa návštevníci mohli viac 
dozvedieť o dejinách hudob-
ného života Bratislavy, ktoré 
ukrývajú množstvo neobyčaj-
ných príbehov. 

Barbora Laucká, 
foto: autorka    



PETRŽALSKÉ NOVINY20 • 15. 12. 2017
P O R A D Ň A

 Polícia upozorňuje Z vašich listov

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

služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované for-

muláciou otázok.

(dnes o vrátení tovaru)

Nespokojnosť  
s vianočným darčekom 
Nie každý má vedomosť o akurátne potreb-

nom zákone a nie každý sa dokáže pohybo-

vať v spleti paragrafov. Na tomto priestore 

prinášame základné informácie o tom - kto-

rom právnom predpise. V prípade nejasností 

alebo praktickej potreby radi odpovieme na 

vaše konkrétne otázky.

§ Predaj na diaľku         

 Nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvo-
du vzniká len vtedy, keď spotrebiteľ v zmysle 
zákona č. 102/2014 Z. z. - zákon o ochrane 
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo posky-
tovaní služieb v platnom znení (ďalej len „zá-
kon“) zakúpil tovar prostredníctvom zmluvy 
uzavretej na diaľku alebo zmluvou uzavretou 
mimo prevádzkových priestorov predávajúce-
ho. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie 
zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom 
dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníc-
tvom jedného alebo viacerých prostriedkov 
diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej 
prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, 
najmä využitím webového sídla, elektronickej 
pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo po-
nukového katalógu. Zmluvou uzavretou mimo 
prevádzkových priestorov predávajúceho sa 
rozumie zmluva uzavretá za súčasnej fyzickej 
prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na 
mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom 
predávajúceho a v niekoľkých ďalších, záko-
nom uvedených prípadoch. 

§ Odstúpenie od zmluvy           

 Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotre-
biteľovi informácie o práve odstúpiť od zmlu-
vy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia 
dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľ-
ku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádz-
kových priestorov predávajúceho do 14 dní.  V 
prípade, že predávajúci poskytol spotrebite-
ľovi informácie až dodatočne, najneskôr však 
do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na 
odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie 
od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, 
keď predávajúci dodatočne splnil informačnú 
povinnosť. Spotrebiteľ môže uplatniť právo 
na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho 
v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na 
inom trvanlivom nosiči. Ak bola zmluva uzav-
retá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na 
odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jedno-
značne formulované vyhlásenie spotrebiteľa 
vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

§ Vzájomné vyrovnanie             

 Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, ruší sa od 
začiatku aj každá doplnková zmluva súvisia-
ca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstú-
pil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať 
žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti 
so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhra-
dy nákladov a platieb uvedených v zákone 
a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy 
poskytnutie služby a ak došlo k úplnému po-
skytnutiu služby.

 Zákony v každodennom živote  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

Zástupca vlastníkov, alebo vlastníka? 

Pomôže snaživcom klub? 

Prvú stranu, ktorú nalistujem v no-

vom čísle PN je Poradňa. Poskytli ste 

množstvo informácií, zaujalo ma aj 

doručenie oznámenia o schôdzi 

preukázateľným spôsobom - opro-

ti podpisu. Práve dnes som skúsila 

získať podpis, niektorí susedia sa 

urazili, radšej nechceli pozvánku. 

Za dlhší čas som zbierala množstvo 

dôkazov o správcovom nehospo-

dárnom nakladaní s naším majet-

kom. Ľudia sú apatickí, susedia sa 

rozhorčia iba v dobe vyúčtovania. 

Rada by som poznala tých niekoľ-

kých snaživcov, ktorí chcú primäť 

susedov k aktivite v zmysle starania 

sa o svoje inancie. Možno by sme 

si mohli navzájom pomôcť praktic-

kými skúsenosťami, možno by bolo 

dobre zorganizovať klub, ktorého 

členovia by iniciovali „vyšperkova-

nie“ zákona o bytoch. Možno by 

sme si mohli prísť navzájom na do-

movú schôdzu ako splnomocnenci 

a vzájomne by sme sa podržali. Po-

mohli by sme si? Ak by vlastníci by-

tov prejavili záujem o spoluprácu, 

rada uvítam SMS na č. tel. 09........              

A. P., Ševčenkova

Vážená pisateľka, v súvislosti so su-
sedmi, ktorí odmietli podpísať pre-
vzatie oznámenia o schôdzi vlastní-
kov bytov a nebytových priestorov 
(ďalej len „vlastník/vlastníci“) treba 
povedať, že nie vždy je potrebné 
rozširovať administratívu spojenú so 
schôdzou vlastníkov. Ako som pred 
časom v poradni napísal, spôsob do-
ručenia zákon č. 182/1993 Z.z. o vlast-
níctve bytov a nebytových priestorov 
v platnom znení (ďalej len „zákon“) 
neustanovuje, ale pri rokovaní o dô-
ležitom investičnom zámere, alebo o 
skutočnostiach, ktoré by rozhodnu-
tím schôdze mohli výrazne ovplyv-
niť prevádzku bytového domu, je 
vhodné oznámenie o schôdzi doručiť 
oproti podpisu poštou, alebo iným 
preukázateľným spôsobom. Je len na 
rozhodnutí správcu bytového domu, 
aký postup v danej chvíli zvolí a je len 
na susedoch, či sa na schôdze zúčast-
nia a ako spoluvlastníci budú rozho-

dovať o veciach týkajúcich sa správy 
domu, alebo zostanú urazení a budú 
kritizovať všetko, na čom sa schôdza 
dohodla. Vlastník má právo nahlia-
dať do dokladov týkajúcich sa správy 
domu a čerpania FPÚaO a na základe 
zistených skutočností vec riešiť ces-
tou kompetentných orgánov. K váš-
mu podozreniu z nezodpovedného, 
resp. protiprávneho konania správcu 
domu bez bližšieho poznania veci nie 
je možné sa vyjadriť. Vzájomne sa na-
vštevovať na domových schôdzach 
nepovažujem za najlepší nápad. 
Nielen preto, že by to bolo v rozpore  
s príslušnými ustanoveniami zákona, 
ale aj z jednoduchého dôvodu, že 
vlastníci väčšinou nechodia ani na 
schôdze vlastné. Výmene skúseností 
jednotlivých vlastníkov sa medze ne-
kladú, akákoľvek iniciatíva je vítaná aj 
napriek tomu, že každý bytový dom 
má svoje špeciické problémy. Pokiaľ 
si myšlienku vzájomnej pomoci klu-
bu snaživcov nerozmyslíte, po vašom 
súhlase v ďalšom vydaní číslo vášho 
telefónu uverejníme. Ďakujem za slo-
vá uznania

Zástupca vlastníkov v bytovom dome 
podľa ustanovenia § 8a ods. 5 zákona 
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a 
nebytových priestorov v platnom znení 
(ďalej len „zákon“), je osoba zvolená na 
schôdzi vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov (ďalej len „vlastník/ci). Zabez-
pečuje obojstranný prenos informácií 
medzi správcom domu a vlastníkmi a 
oboznamuje ich s činnosťou správcu 
na úseku prevádzky domu. Nakoľko 
uvedené ustanovenie zákona nemá 
kogentný charakter (nevyplýva z neho 
povinnosť voliť zástupcu vlastníkov len 
z radov vlastníkov v bytovom dome a 
nevyplýva ani jeho právny vzťah k byto-
vému domu), môžu vlastníci za svojho 
zástupcu zvoliť aj inú fyzickú osobu, kto-
rá bude aktívna pri plnení si svojich po-
vinností. V danom prípade hovoríme o 
zástupcovi vlastníkov v bytovom dome, 
ktorého volí schôdza vlastníkov. 
V zmysle ustanovenia §14 ods.6 zákona 
sa vlastník v dome môže dohodnúť s 

inou osobou, aby ho zastupovala na 
základe splnomocnenia, ktoré musí 
byť v listinnej podobe s úradne ove-
reným podpisom a adresným príka-
zom ako na schôdzi pri jednotlivých 
otázkach hlasovať. Na rozdiel od tohto 
splnomocnenia, kde je vôľa splnomoc-
niteľa špeciikovaná, je možné osobu 
splnomocniť aj na konanie v celom 
rozsahu práv a povinností vlastníka. Na 
základe generálnej plnej moci je splno-
mocnenec oprávnený vykonať akýkoľ-
vek právny úkon, ktorý nie je v rozpore 
s právnym poriadkom. Ustanovenie 
§14 ods.6 zákona vymedzuje rozsah 
jednotlivých splnomocnení. V prvom 
prípade osoba môže iba hlasovať a 
to podľa pokynov splnomocniteľa, pri 
generálnej plnej moci vstupuje v danej 
veci do všetkých práv splnomocniteľa. 
Osoba s takýmto mandátom môže byť 
na schôdzi vlastníkov zvolená za ove-
rovateľa zápisnice. 

Na platnosť vypovedania zmluvy  

o výkone správy je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastní-
kov, schôdza nemôže hodinu po začatí 
rozhodovať nadpolovičnou väčšinou 
zúčastnených vlastníkov. Zmluva o vý-
kone správy môže ustanoviť, kedy je pri 
písomnom hlasovaní, okrem zákonom 
daných prípadov, potrebné úradné 
overenie podpisov. Počet overovate-
ľov zápisnice zákon neurčuje, je to na 
rozhodnutí vlastníkov. Overovateľom 
nepodpísaná zápisnica zo schôdze ne-
zakladá neplatnosť rozhodnutia vlast-
níkov. Pokiaľ nie je vlastník s výsledkom 
právoplatného hlasovania spokojný, 
môže sa v lehote do 30 kalendárnych 
dní od oznámenia o výsledku hlasova-
nia obrátiť na súd. Zákon pre vlastníka, 
ktorý sa o výsledku nemohol dozve-
dieť, poskytuje trojmesačnú lehotu. 
Obe lehoty sú prekluzívne, ich márnym 
uplynutím sa vlastník nemôže úspešne 
dovolať neplatnosti hlasovania a súd 
musí jeho návrh zamietnuť.

Môže byť za zástupcu vlastníkov domu, resp. overovateľov zápisníc 

zo schôdzí osoba, ktorá nie je vlastníkom bytu, resp. nebytových 

priestorov a má len splnomocnenie na zastupovanie vlastníka v ur-

čitých oblastiach činností správy domu na schôdzach vlastníkov? 

Koľko z overovateľov schválených na schôdzi vlastníkov, napr. pri 

zápisnici zo schôdze vlastníkov, resp. iných zápisníc, napr. z písom-

ného hlasovania vlastníkov o novom správcovi, je potrebných na to, 

aby príslušná zápisnica bola platná v zmysle zákona (všetci alebo len 

50%, resp. jeden a pod.)?                                                                  Ing. Viliam K., CSc.
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Milan
BUGAJ 
(32)

z Bratislavy

Popis osoby: podlhovastá tvár, 

vysoké čelo, krátke hnedé vlasy, 

zeleno-hnedé oči. 

Popis oblečenia: nezistený

Na menovaného vydal Okres-

ný súd Bratislava II príkaz na 

zatknutie.

   Neprehliadnite!

Jozef
HORVÁTH 
(42)

z Bratislavy

Róbert
BIHÁRI 
(45)

z Bratislavy

Popis osoby: oválna tvár, vyso-

ké čelo, krátke čierne vlasy na 

bokoch prešedivené, hnedé oči. 

Popis oblečenia: nezistený 

Na menovaného vydal Okresný 

súd Galanta príkaz na zatknutie 

pre zločin obchodovania s ľuď-

mi. 

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. 

Ohníky v očiach, nie na streche    
Okrem darčekov k sviato-
čnej atmosfére plnej poho-
dy bez rušivých elementov 
neodmysliteľne patria rôzne 
svetielka, girlandy, ozdobe-
ný stromček, všakové svieč-
ky, dobrá rybička a, samo-
zrejme, aj nejaký ten aperi-
tív a lahodné vínko. Počas 
týchto jedinečných dní ale 
akosi zabúdame na zvýšenú 
opatrnosť neuvedomujúc 
si, že plamienok sviečky sa 
dokáže v okamihu zmeniť 
na horiacu záclonu, chutná 
rybka na zdravotný prob- 
lém či podgurážený odvoz 
svokry po vianočnej návšte-
ve na rodinnú tragédiu. 

Zimné obdobie vytvára 
na cestách špeciické pod-
mienky ako hmlu, zlú vidi-
teľnosť či poľadovicu, čo 
by chodci ani vodiči nema-
li brať na ľahkú váhu. Rých-
losť a nevenovanie sa riade-
niu sú aj počas Vianoc prí-
činami smrteľných doprav-
ných nehôd. A pozor na 
sviatok sv. Štefana, štatistic-
ky nie je na tom práve naj-
lepšie! Lekári na Antolskej, 
v Ružinove a na ďalších bra-
tislavských urgentných príj- 
moch počas vlaňajšieho 
dňa a vianočnej noci ošetri-
li viac ako 440 ľudí. Kostička 
z ryby znepríjemnila život 
približne desiatke ľudí, vyše 
dvadsať malo zažívacie ťaž-
kosti, lekári sa činili pri oše-
trovaní úrazov následkom 
pádu, dopravných nehôd, 
intoxikáciách alkoholom, 
vyskytli sa aj psychické pro-
blémy ľudí, ktorí z rôznych 

dôvodov neuniesli tento 
deň naplnený láskou k blíž-
nemu.   

Počas vlaňajšieho Šted-
rého dňa zasahovali hasiči 
na Slovensku pri 34 požia-
roch, 19 technických uda-
lostiach a takmer dvad- 
siatke dopravných kolízií. 
Hasiči nemali prácu iba na 
cestách, ale aj v našich prí-
bytkoch. Je známe, že po- 
žiare v domácnostiach sa 
vyskytujú omnoho častejšie 
v zime. Pod mnohé sa pod-
pisujú nedbalosť, ľahostaj-
nosť a podceňovanie po- 
žiarneho rizika pri používa-
ní otvoreného ohňa. Sviečky 
nepochybne patria k svia- 
točnej atmosfére Vianoc. 
No skôr, ako ich zapálime, 
by sme sa mali presved-
čiť, či stoja na bezpečnom 
mieste. Pod každou zapá-
lenou sviečkou by mala byť 
podložka z nehorľavého 
materiálu a nikdy by nema-
la horieť bez dozoru dospe-
lej osoby, zapálené sviečky 
nesmú byť v dosahu našich 
najmenších. Nezaškodí si 
pripomenúť, že sviečky 
nezapaľujeme v blízkosti 
horľavých materiálov a 
ozdôb, či už ide o vetvičky 
vo váze, umelé kvety, papier, 
paraf ínový papier, plasty 
a iné, napríklad adventný 
veniec. Majme na pamä-
ti, že prievan v byte dokáže 
sviečku zahasiť, ale tiež jej 
plameň nasmerovať nežia-
ducim smerom. Vianočný 
stromček bez vianočného 
osvetlenia je zúfalá predsta-

va. Od sviečky praotcov do 
súčasnosti uplynul už pekný 
kúsok času, a tak tie plami-
enkom očarujúce vystrie- 
dali sviečočky oživované 
klikom na vypínač. Ani pri 
nich však nezaškodí kúsok 
opatrnosti, pretože, ako sa 
vraví, zlé nikdy netreba hľa-
dať, príde samo. Najmä, ak 
mu pomôžeme. Medzi naj-
častejšie príčiny požiaru 
počas Vianoc patrí elektric-
ké osvetlenie a sviečky na 
stromčeku. V prípade skra-
tu stačí, aby bol stromček 
suchý a nešťastie je na sve-
te. Aby sa tak nestalo, pri 
odchode z domu radšej sve-
tielka vypínajme. A neza-
budnime zhasnúť sviečku 
či iný otvorený oheň, aby 
sme k neradostnému počtu 
varovných čísel neprispeli aj 
my. Do smútku nás môžu 
dostať aj vianočné prskavky 
a iná zábavná pyrotechni-
ka, taká obľúbená na záver 
roka. Nesprávna manipulá-
cia sa podpísala pod mno-
hé nešťastia, najmä pokiaľ 
ide po domácky vyrobené 
svetlice či delobuchy, ktoré 
nepatria do rúk deťom ani 
dospelým. Pri ich odpaľo-
vaní vzniká otvorený oheň, 
ktorý nie je iba iniciátorom 
požiaru, ale aj mnohých 
zranení. Nedajme si naru-
šiť neopakovateľný pôvab 
Vianoc vlastnou neopatr-
nosťou a nedopusťme, aby 
sa sviatky pokoja a rodin-
nej pohody zmenili na boj 
o holý život a strechu nad 
hlavou.

Pozor  
na podvodníkov!
Polícia opätovne upozorňu-

je na praktiky podvodníkov, 

ktorí sa pod rôznymi zámien-

kami snažia najmä od star-

ších dôverčivých ľudí vylákať 

peniaze. V predvianočnom 

čase často využívajú trik  

s vyplácaním vianočných dô-

chodkov či iných príspevkov. 

Polícia odporúča nevpúšťať 

do bytov zvyčajne dôvery-

hodne vystupujúcich ľudí, 

ktorí staršie osoby oslovujú 

aj na ulici, naliehavo prosia o 

pomoc a žiadajú peniaze na 

rôzne účely. V prípade aké-

hokoľvek podozrenia ihneď 

kontaktujte políciu na telefo-

nickej linke 158. 

... v čase od 22. 11. do 2. 12. 

nahlásili v našom kraji krá- 

dež 11 motorových vozi-

diel, z toho v Petržalke 1 

(Lietavská)? V noci zlodeji 

ukradli 10 áut a cez deň 1. 

Ukradli aj jedno nákladné. 

V dňoch 25. novembra a 

1. decembra krádež auta 

nehlásili.

 

... od 1. januára do 26. no-

vembra sme v našom kraji 

zaznamenali 1 925 doprav-

ných nehôd, čo je o 148 

kolízií menej ako v rovna-

kom období vlaňajška? Pri 

týchto nehodách prišlo o 

život 19 osôb, z toho päť 

chodcov a dvaja moto- 

cyklisti. 

Polícia upozorňuje

Viete, že ...

Popis osoby: oválna tvár, vyso-

ké čelo, krátke prešedivené vlasy, 

hnedé oči.

Popis oblečenia: nezistený

Okresný súd Bratislava V vydal-

príkaz na zatknutie pre prečin 

zanedbania povinnej výživy.   

Sú dva druhy zlodejov motoriek - amatéri kradnú 

skútre a malé motocykle, aby si niečo zarobili, profe-

sionáli berú drahé mašiny, ktoré predávajú za hrani-

ce. V tohtoročnom novembri sa v Petržalke zlodeji 

ulakomili aj na staré Babety. Jednu ukradli neďaleko 

budovy polície na Holíčskej ulici, druhú pred bránou 

Petržalskej pekárne. Takže, pozor na motorky, ktoré 

máte uložené pod balkónmi panelákov.

Ilustračné foto + text: Miroslav Košírer

Pripravil Jaroslav Gründler    

grundler@chello.sk     

Aby Štedrý deň bol štedrý a pokojný   

Opustené chaty lákajú zlodejov

Chráňme si majetok! 
Zima je tu a s ňou aj zvýšené nebezpečenstvo vlámania do 

opustených chát. Chatové osady sú v zime prázdne a do ka-

rát zlodejom hrá aj ich odľahlosť. Pri ochrane sa zamerajte na 

najzraniteľnejšie miesta, ktorými sú okná, okenice so závorami, 

dvere (aj tie, na balkóne či terase). V drevených chatkách spevni-

te dvere plechom primeranej hrúbky. Nevynechajte pivnicu ani 

zásobovacie šachty. Aj tu platí zásada, že dobrá zámka odradí 

zlodeja. Okná ochránia okenice so závorami, mreže, ale aj bez-

pečnostné fólie. Nezabudnite na rebríky a iné dostupné náradia, 

ktoré by mohli zlodejom pomôcť. Nenechávajte v chate žiad-

ne cenné veci, drahú elektroniku, obrazy a pod., veď ochrana 

majetku je najmä na pleciach vlastníka. Napriek vašim zimným 

opatreniam z času na čas si svoj rekreačný príbytok skontrolujte. 

A nezabudnite na vhodne uzavretú poistnú zmluvu! 
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Tak sa v sobotu, 2. decem-
bra, na Petržalskej plavár-

ni a v ZŠ Tupolevova konal Pe-
tržalský zimný akvatlon. „Náš 
klub chce pokračovať v na- 
stúpenom trende, tak sme v spo- 
lupráci s mestskou časťou Pe-
tržalka vytvorili projekt, kde 
chodíme na hodiny telesnej 
výchovy a ukazujeme deťom čo 
triatlon / akvatlon je a ako sa 
dá naň pripraviť. Pred týmito 
pretekmi sme boli v piatich zá-
kladných školách a na jar chce-
me pokračovať určite v ďalších,“ 
hovorí Michal Varga. 

Petržalský zimný akvatlon 
patrí do série akvatlonov/triat-
lonov pre všetkých. A už z toho 
názvu je jasné, že na štart sa 
môže postaviť každý. Najkrat-
šia trať bola 25 metrov plávania 
a 125 metrov behu. Najmladší 
pretekári mali tak zo tri roky  
a najstarší mal 62. Ten plával  
1 km a bežal 5 km. Na štarte 
boli aj takí, ktorí absolvova-
li len plávanie, no kvôli zime 
sa na bežeckú trať nepostavili 
(bolo +1 stupeň Celzia).

„Akvatlon je pre triatlonis-
tov v prvom rade spríjemne-
ním zimnej prípravy na letnú 
pretekovú časť. Veľmi dobre 
slúži aj ako malý kontrolný 
pretek, čo je dôležité pre vy-
hodnocovanie tréningov v da- 
nom období. A pre mládež 
sú každé preteky prínosom  
v motivácii. V podstate triat-

lonisti majú hlavnú sezónu na 
Slovensku od polovice mája do 
začiatku septembra,“ vysvetlil 
Michal Varga. 

Na akvatlon v Petržalke sa 
môžeme tešiť opäť v máji, kedy 
Triax Bratislava plánuje zorga-
nizovať na Draždiaku Akvatlon 
pre všetkých.

Triax Bratislava má takmer 
60 členov – deti, dospelých, ale 
aj reprezentantov Slovenska. 

Po európskom šampionáte 
boli u nás zimné preteky 
V apríli sme v Petržalke mali veľkú športovú slávnosť – ME v akvat-
lone. A keďže toto podujatie, ktoré organizoval triatlonový klub Triax 
Bratislava, bolo veľmi úspešné, tak sa vedenie klubu rozhodlo pokra-
čovať v tradícii tohto krásneho športu práve u nás, v Petržalke. Jeden 
z ďalších dôvodov je, že riaditeľ klubu, Michal Varga, vyrastal v Petr-
žalke. Ako sám tvrdí, sú tu ideálne podmienky pre plávanie aj beh.

Na posledných olympijských 
hrách sme mali možnosť sledo-
vať triatlonistu Richarda Vargu. 
V septembri sa Simon Brunov-
ský, reprezentant Slovenska 
v akvatlone na ME a MS, stal 
mládežníckym trénerom a te-
raz sa snaží systematicky zväč-
šovať svoj mládežnícky tím.  
A stále prijíma nových členov .

(tod)
foto: MÚ

Čapkovičovci a Suchý 
pokrstili Pamätnicu BFZ  
Koncom minulého mesiaca sa v hoteli Bratislava uskutočnil 
krst 316-stranovej publikácie s názvom Pamätnica Bratislav-
ského futbalového zväzu. Jej autormi sú Jozef Kšiňan, Tomáš 
Černák (zostavovateľ), Vladimír Wänke, Milan Valko a Rudolf 
Hupka. Pod moderátorskou taktovkou Marcela Merčiaka a 
Ľuboša Hlavenu a po príhovore predsedu BFZ Juraja Jáno-
šíka sa slávnostný večer začal privítaním všetkých okolo 120 
hostí. Medzi nimi bol aj nový predseda BSK Juraj Droba.

Publikáciu Pamätnica Bratislavského futbalového zväzu 
(BFZ) uviedla do života najslávnejšia slovenská futbalová 
dvojica Ján a Jozef Čapkovičovci. Spolukrstiteľom bol od 
roku 1998 najdlhšie pôsobiaci aktívny funkcionár v BFZ Ľu-
bomír Suchý. Knihu slávnostne pokrstili šampanským, trávou 
a vápnom, ktorým sa “lajnujú” čiary futbalových ihrísk. ,,Sme 
dojatí a poctení, že sme spolu s našim veľkým priateľom Ľu-
bom Suchým pokrstili túto Pamätnicu, veľmi sa tešíme na 
jej čítanie,“ povedali slávni bratia. Autorský kolektív na 316 
stranách spracoval písomnú a fotograickú dokumentáciu 
bratislavského futbalu od roku 1898 až dodnes. V knihe je 
jedna väčšia kapitola venovaná petržalskému futbalu. Od 
jeho vzniku až po najslávnejšiu éru v podaní Artmedie, ktorá 
vyvrcholila dvoma majstrovskými titulmi a skvelou jazdou v 
Lige majstrov v ročníku 2005/2006, ale tiež aj o jeho krachu 
a následnom vstaní z mŕtvych.                                          (mv)

foto: Milina Strihovská 

Postup kvarteta
Nový ročník Školského pohára 
SFZ 2017/2018 v malom futba-
le v kategórii mladších žiakov 
za účasti desiatich mužstiev 
rozohrali v predkolách na pe-
tržalských ihriskách s umelou 
trávou, na ZŠ Gesaayova a na 
ZŠ Budatínska. Výsledky – ZŠ 
Gessayova: Dudova 8:1, Pan-
kúchova 4 3:4, Gymnázium 
Pankúchova 0:0, G. Mercury 
15:1. ZŠ Dudova: Gessayova 
1:8, Pankúchova 4 0:3, Gym-
názium Pankúchova 1:6, G. 
Mercury 7:2. ZŠ Pankúchova: 
Gessayova 4:3, Dudova 3:0, 
Gymnázium Pankúchova 0:3, 
G. Mercury 10:0. Gymnázium 
Pankúchova: ZŠ Gessayova 
0:0, Dudova 6:1, ZŠ Pankúcho-
va 3:0, G Mercury 10:0. G. Mer-
cury: ZŠ Gesaayova 1:15, Du-
dova 2:7, Pankúchova 4 0:10, 

Gymn. Pankúchova 0:10. Do 
inále okresu Bratislava V z tejto 
skupiny postúpili Gymn. Pan-
kúchova a ZŠ Pankúchova 4. 
ZŠ Budatínska: ZŠ Černyšev-
ského 0:6, ZŠ Tupolevova 3:11, 
ZŠ Gercenova 1:5, ZŠ Rusovce 
1:3. ZŠ Černyševského: Bu-
datínska 6:0, Tupolevova 2:2, 
Gercenova 0:2, Rusovce 3:0. 
ZŠ Tupolevova: Budatínska 
11:3, Černyševského 2:2, Ger-
cenova 7:1, Rusovce 3:0. ZŠ 
Gercenova: Budatínska 5:1, 
Černyševského 2:0, Tupolevova 
1:7, Rusovce 3:2. ZŠ Rusovce: 
Budatínska 3:1, Černyševského 
0:3, Tupolevova 0:3, Gercenova 
2:3. Do inále z tejto skupiny 
postúpili ZŠ Tupolevova a ZŠ 
Gercenova. Rozhodoval Vladi-
mír Randa.

(mv)
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Motocyklový pretekár Ivan Ja-
keš sa nezúčastní na Rely Dakar 
2018. Štyridsaťštyriročný jazdec 
dal prednosť seriálu MS cross-
country rely, v ktorom bude v 
nadchádzajúcom roku premié-
rovo štartovať. Túto informáciu 
povedal na tlačovej besede  
v jednom z petržalských pubov. 

Jakeš sa obklopil zaujímavými 

ľuďmi, v tíme bude mať býva-
lého hráča Artmedie Petržalka,  
futbalového reprezentanta a 
v súčasnosti triatlonistu Filipa 
Šeba či exhokejistu Miroslava 
Laža, ktorý sa bude starať o ko-
ordináciu a tréningy a ktorý je 
majiteľom HDC Slovakia centra 
na petržalskom zimnom štadió-
ne. Marián Smyčka zabezpečuje 

logistiku a je vodič sprievodné-
ho vozidla, kondičným tréne-
rom je Milan Kabát. ,,Filip je veľ-

ký motivátor. Vie všetko doviesť 

do absolútnej dokonalosti. Je 

jeden z ľudí, ktorý ma presved-

čili, že je to dobré rozhodnutie. 

Je to triatlonista, takže mám 

sparing partnera. Navyše má 

veľa kontaktov v arabských kra-

jinách. Veľmi sa teším na nový 

rok,“ podotkol Jakeš. V jeho roz-
hodovaní zavážil aj minuloročný 
Dakar, v ktorom si pri páde v 5. 
etape zlomil ruku a utrpel ďalšie 
zranenia. A počas tretej etapy 
udrel tesne vedľa neho blesk. 
,,Dúfam, že pretrhnem moju 

dvojročnú smolu. Verím, že je to 

za mnou. Dakar stále zostáva 

pre mňa top podujatie a dúfam, 

že v roku 2019 na ňom budem 

opäť,“ dodal.           (mv)

foto: Ján Luky

Má za sebou 
super rok  
V kongresovom centre petr-
žalského Technopolu sa 7. de- 
cembra uskutočnilo vyhod-
notenie najúspešnejších špor- 
tovcov Slovenského strelec-
kého zväzu (SSZ) za rok 2017. 
Petržalčanka Zuzana Rehák 
Štefečeková má za sebou vý-
bornú sezónu, v súčasnosti je päťkou trapu žien v renkingu 
Medzinárodnej federácie športovej streľby (ISSF). Vďaka bron-
zovému úspechu na septembrových majstrovstvách sveta v 
Moskve sa jej podaril oproti predchádzajúcemu vydaniu skok 
z 36. priečky až do prvej päťky. 

Dvojnásobná strieborná olympijská medailistka z Pekin-
gu a z Londýna nám v stručnosti zhodnotila rok 2017: ,,Po 

návrate z materskej dovolenky do súťažného kolotoča bolo 

mojím cieľom pre túto sezónu vrátiť sa do Top 10 a tajným 

byť v prvej päťke. Som veľmi rada, že sa mi ho podarilo splniť. 

Vedela som, že na dosiahnutie tohto náročného predsavza-

tia musím získať aspoň jednu medailu, napokon boli z toho 

dve. Zo štyroch štartov - dvakrát vo Svetovom pohári, ME a 

MS - som sa trikrát prebojovala do inále, čo považujem za 

pekný úspech. Na MS v Moskve som získala bronz v trape, na 

ME v Baku som bola piata a som členkou bronzového druž-

stva trapistiek. Mám teda za sebou super rok, lebo som sa 

vyhrabala z dna medzi elitu. Zaujímavé je tiež, že som naj-

staršia trapistka z prvých šestnástich žien v renkingu.“ A aké 
podujatia Zuzku čakajú v roku 2018? ,,Pušku som už takmer 

mesiac nedržala v rukách, ale počas zimnej prípravy naberá-

me hlavne kondíciu. Určite absolvujem Svetový pohár v Kórei 

a na Malte, ME v Rakúsku, MS v Kórei a možno ešte na záver 

inále Svetového pohára. To sú moje najväčšie vrcholy sezó-

ny.“ Zuzka už štyri roky býva v Petržalke, kde sa jej páči hlavne 
lokalita, lebo všade má blízko. ,,Keby sme našli väčší a lepší 

byt, už by som sa nikde nesťahovala.“ 

Štefečeková zatiaľ dokopy vybojovala 32 medailí z vrchol-
ných podujatí - OH, MS, ME a SP (10 - 11 - 11), z toho tridsať 
seniorských (10 - 11 – 9).

(mv)

foto: Milina Strihovská 

Ocenenia za celoročnú prá-
cu si na ňom prevzali jej 

najúspešnejší aktéri: realizačný 
tím 3-ročnej kobyly Zoriana, 
ktorá bola v ankete zvolená za 
Koňa roka, Tréner roka Zuza-
na Kubovičová a Jazdec roka 
Jaroslav Línek, ktorí si súčasne 
vybojovali aj tituly rovinových 
šampiónov (Kubovičová aj Lí-
nek zhodne po piaty raz). 

Najúspešnejšou stajňou na 
rovinách je rovnako ako vlani a 
celkovo už po štvrtý raz MPL 
Racing. V prekážkovom od-
vetví šampiónsky hetrik skom-
pletizovala stajňa Agrolipt a 
Jaroslavovi Brečkovi sa podaril 
rovnaký kúsok ako v sezóne 
2014, keď sa stal v prekážko-
vom odvetví súčasne šampió-
nom trénerov aj jazdcov. Oce-
nenia si prevzali aj majitelia a 
tréneri najlepších koní v 12 
kategóriách a špeciálna cena 
Objav roka bola pripravená 
pre talentovaného jazdca Fer-
dinanda Kránera. Ján Valtýni, 
vedúci úseku dostihovej pre-
vádzky a marketingu ZB, ktorý 
po odvolaní riaditeľa Ľuboša 
Chmelára je dočasne poverený 
vedením štátneho podniku, vo 
svojom príhovore zhodnotil 
sezónu 2017. ,,Dosiahli sme 
celkom pekné čísla, ale každá 
minca má dve strany. Závo-

disko má už svoj vek, preto 
nutne potrebuje rekonštrukciu, 
napriek tomu náš vlak ide na 
najvyšší možný výkon.“ Medzi 
pozvanými 170 hosťami zo Slo-
venska a zo zahraničia bola aj 
Gabriela Matečná, nová pod-
predsedníčka vlády a minister-
ka pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, ktorá načrtla ďalšie 
plány agrorezortu so Závodis-
kom. ,,Štátne podniky sa vždy 
ťažko podporujú, ale nejaké 
mechanizmy na jeho napredo-
vanie vždy nájdeme. Budeme 
neustále rozvíjať prevádzku 
Závodiska, lebo je to jedineč-
ná inštitúcia a miesto, ktoré 
musíme nielen zachovať, ale aj 
zveľadiť. Snahu developerov o 
jeho získanie absolútne odmie-
tam. Areál bol vybudovaný v 

V Technopole  
bodka za dostihovou sezónou
Začiatkom decembra sa v kongresovom centre petržalského Tech-
nopolu uskutočnila slávnostná bodka za dostihovou sezónou 2017 - 
jubilejný 20. Galavečer slovenského turfu. 

šesťdesiatych rokoch minulého 
storočia, preto potrebuje veľa 
nových vecí. Chceme a musíme 
ho posunúť vpred, ministerstvo 
spolu so štátnym podnikom 
pripraví projekt kompletnej 
rekonštrukcie areálu a posta-
venie rozostavanej tribúny. 
Verím, že keď sa takto o rok 
stretneme, tak už na Závodis-
ku budú vidieť prvé zmeny.“ 

Jubilejný 20. ročník Gala-
večera slovenského turfu za 
účasti predstaviteľov Minis-
terstva pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR, sponzorov, 
majiteľov, trénerov, jazdcov a 
zamestnancov štátneho Závo-
diska bol dôstojnou bodkou za 
sezónou 2017.

Milan Valko

foto: Milina Strihovská

Jakeš so Šebom a Lažom

Bowlingová liga po 1. ročníku
Po „zahrievacom“ turnaji mestských častí v bowlingu, ktorý v roku 
2015 inicioval petržalský starosta Vladimír Bajan, sa predstavitelia 
mestských častí v roku 2016 dohodli na dlhodobej celoročnej 
bowlingovej aktivite – Lige mestských častí v bowlingu. 
V sobotu, 2. decembra, sme uzavreli jej prvý ročník, ktorý sa 
skladal zo 4 kôl počas celého roka 2017. Tri kolá sa odohrali v 
Petržalskom bowlingovom centre na Tupolevovej a jedno v Ná-
rodnom bowlingovom centre na Turbínovej ulici v Ružinove. Po 
zrátaní výsledkov určili organizátori najlepšie družstvá spomedzi 
desiatich účastníkov 1. ročníka Ligy mestských častí v bowlingu. 
Na chvoste rebríčka skončilo družstvo Devínskej Novej Vsi, ale to 
preto, lebo sa zúčastnilo iba na poslednom kole ligy, kde skonči-
lo na treťom mieste. Na 9. mieste sa umiestnilo družstvo Lamača, 
ktoré tiež vynechalo jedno kolo, na 8. mieste skončilo družstvo 
Rače (tiež vynechalo jedno kolo), 7. skončilo družstvo Ružino-
va, 6. bolo družstvo mestskej časti Podunajské Biskupice, na  
5. mieste sa umiestnilo družstvo mestskej časti Dúbravka a  
4. bolo družstvo Jaroviec. Fanfáry si vyslúžilo za tretie miesto 
družstvo z Rusoviec, druhé miesto patrí domácej mestskej časti 
Petržalka a víťazom 1. ročníka Ligy mestských častí v bowlingu sa 
stalo družstvo z Karlovej Vsi.

(rs)
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V EUROVEA
JE AJ DNES

ŠTEDRÝ DEŇ!
ZABALÍME VÁM DARČEKY

A ODVEZIEME VÁS DOMOV

ZA NÁKUP UŽ OD 30 €*
* nákup nad 30 € = kupón na zabalenie jedného darčeka v Giftissimo

* nákup nad 70 € = kupón na taxi v rámci Bratislavy

Akcia platí od 1. – 31. 12. 2017


