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Jazvy Petržalky                                                                                                 
Tak hovorí o zárezoch starosta Ba-
jan. Jazvy sú pokryté trávou, obsiate 
kríkmi, vyhúknutými pokrútenými 
stromami, niekde ešte kopce hliny, 
inde zo zeme trčiace sondážne rúry. 
Niekoľkokilometrový koridor (ako 
nosný dopravný systém v Petržalke?) 
je prázdny, pustý, divoký, akurát  tak 
na venčenie psov a ich výkaly. Ne-
jazdia tu vozne podzemného metra, 
ani rýchlodráhy, ani zapusteného či 

povrchového tram-trainu, ba ešte 
ani električky. Nik tu nenastupuje, 
neprestupuje, nevystupuje. Niet do 
čoho, niet z čoho. Až, možno až, ak 
- v roku 2023 bude konečná zastáv-
ka v Janíkovom dvore...  

Na každém šprochu pravdy 
trochu? 
Počuli ste, že...? A je to na svete! Ak 
verejnosť nemá informácie „zho-
ra“, hľadá ich kade-tade, „zdola“. Sú 
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vážne i nevážne, pravdivé, možné, 
vymyslené, mätúce, klamlivé. A vy, 
novinári, nože sa spýtajte. Keď ide 
práve o tie zárezy. O petržalské jazvy. 
To, čo nasleduje, nie je celkom bez 
logiky. Dohady, predstavy, otázky. 
Investor Slnečníc už dlhšie zverejňu-
je vizuály, aký bude vzhľad  obytných 
zón na juhu Petržalky. V zóne Slneč-
nice - Viladomy však už niet na nich 
umelého kopca. Toho za kruhovou 
križovatkou, z Panónskej cesty sme-
rom na Rusovce, po pravej ruke. Na-
miesto kopca sú na vizuáloch  bytové 
domy. Kam sa podeje hora skládky, 
rokmi naskladaného kadejakého od-
padu? Prieskum z roku 2004 (uvádza 
Trend v decembri minulého roku) 
odhaduje, že kubatúra valu je 805-ti-
síc kubických metrov. 

Z okien bytov (v Hájoch, na Lúkach) na ne hľadíme 
už štvrté desaťročie. Zárezy v teréne. Miestami až 
hlbočiny. Ťahajú sa povedľa ciest a panelákov, za-
čínajú a končia sa v blízkosti križovatiek, niekde sú 
takmer v dotyku s vodným kanálom. Pripomínajú 
dlhočizný prázdny válov alebo vaňu.   

Električka 
a iné 
súvislosti (2) 

Za Pavlom Minárikom
Petržalčania si ho určite pamätajú. 

Prv, ako Pavol Minárik odišiel do 

„veľkej“ politiky ako poslanec NR SR 

za KDH, bol poslancom práve v pe- 

tržalskom „parlamente“ a v rokoch 

1994 – 1998 aj zástupcom staros-

tu. Aj vtedy ním bol Vladimír Bajan. 

Preto sa najmä jeho, ale aj všetkých, 

ktorí Pavla Minárika poznali, bolest-

ne dotkla správa, že 10. marca pod-

ľahol zraneniam, ktoré utrpel pri 

dopravnej nehode pred necelými 

dvoma mesiacmi.

„Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť 

manželke Márii, deťom a celej smútia-

cej rodine. S Pavlom Minárikom som 

toho v Petržalke prežil veľa. Dobrého 

i komplikovaného. Chcem sa mu aj 

takto poďakovať za všetko dobré, čo 

sa mu v živote podarilo a je mi úprim-

ne ľúto za tým, čo všetko ešte mohol 

v živote stihnúť. Smútim a modlím sa 

za priateľom a ČLOVEKOM. Česť jeho 

pamiatke,“ vyznal sa Vladimír Bajan.

(red)
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Chcete zlepšiť svoje prostredie?
Petržalská samospráva pod-
poruje aktívnych. V prípade, 
ak máte záujem pomôcť 
zlepšiť životné prostredie vo 
svojom okolí, máte šancu do 
30. 4. 2018 požiadať o grant 
vo výške od 2 001 do 4 000 
eur (finančná spoluúčasť žia-
dateľa je minimálne 10 % z 
výšky požadovanej grantovej 
dotácie), ktorý je určený najmä 
na skvalitnenie okolia domov, 
vnútroblokov, pochôdznych 
terás, revitalizáciu zelene, ne-
využitých priestorov, budova-
nia komunitných mobilných 
záhrad či vzdelávacích enviro 
programov. Celková výška 
vyčlenených finančných pros-
triedkov na grantovú výzvu je 
30 000 eur. 
Už v prípravnej fáze sa odpo-
rúča zámer konzultovať na 
miestnom úrade predovšet-
kým na oddelení životného 
prostredia a oddelení naklada-
nia s majetkom. 
Kto môže o grant požiadať?
Potenciálnymi žiadateľmi sú 
právnické osoby a fyzické oso-
by – podnikatelia, ktoré majú 
sídlo alebo trvalý pobyt na úze-

mí mestskej časti, alebo ktoré 
pôsobia či vykonávajú činnosť 
na území mestskej časti, alebo 
poskytujú služby obyvateľom 
mestskej časti napríklad: 
 občianske združenia, nezis-

kové organizácie, 
 spoločenstvá vlastníkov by-

tov a nebytových priestorov 
v domoch, 

 správcovia bytových domov 
v mene vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov v do- 
moch.

Žiadosť je potrebné podať na 
formulári zverejnenom na we-
bovej stránke mestskej časti. 
Finančne podporení žiada-
telia sú povinní predložiť vy-
účtovanie dotácie a správu 
o realizácií projektu vrátane 
fotodokumentácie do 15. 12. 
2018. 
Formulár žiadosti nájdete na 
stránke: https://www.petzal- 
ka.sk/tlaciva/
Svoje žiadosti posielajte na 
e-mail michal.radosa@petr-
zalka.sk
Podporené projekty budú rea-
lizované do 30. 11. 2018.

(mr)

Na februárovom zasadnutí petržalskí poslanci vyjadrili nesúhlas 
 s vybudovaním križovatky v lokalite Vyšehradská ulica – Pa-
nónska cesta. Svoje NIE tomuto zámeru prišli povedať priamo 
na zastupiteľstvo aj obyvatelia dotknutej oblasti. Okrem križo-
vatky protestovali aj proti vybudovaniu diaľničného privádzača  
v tejto lokalite. 

O oboch týchto témach 
po rokovaní miestne-

ho zastupiteľstva hovorili aj 
so starostom Vladimírom 
Bajanom a prednostom MÚ 
Miroslavom Štefánikom. Sta-
rosta obyvateľov ubezpečil, 
že podporuje ich stanovisko, 
zároveň im vysvetlil, čo je 
obsahom územného plánu a 
čo požaduje investor. Ten sa 
napokon už na zastupiteľstve 
vyjadril, že nemá záujem ísť 
proti ľuďom a je ochotný o 
všetkých sporných otázkach 
s nimi diskutovať. Starosta 
zároveň obyvateľov upozor-
nil, aby sa nenechali zavádzať 
rôznymi poslaneckými sku-
pinami a uprednostnili dialóg 
a triezvy rozum pred vášňa-
mi. Aj preto sa tento týždeň 
stretne zástupca investora  
s obyvateľmi a zástupcami 
samosprávy, aby ich informo-
val o všetkých podrobnos-
tiach ich investičného záme-
ru a aby si vypočul aj návrhy  
z druhej strany. Je totiž isté, že 
sa priechod cez Panónsku na 
Slnečnice bude musieť riešiť 
tak, aby bol predovšetkým 
bezpečný pre všetkých, ktorí 
budú medzi Lúkami a Slneč-
nicami prechádzať.

Starosta s prednostom oby- 
vateľom tiež vysvetlili, že 

oblastí, a potom je otázne, ako 
by petržalské vnútrobloky vy-
zerali. Poslanci ale prisľúbili, že 
sa tejto téme budú podrobnej-
šie venovať.

Granty 
a personálne zmeny

Poslanci schválili Granto-
vú výzvu v oblasti životného 
prostredia, predovšetkým za 
účelom finančnej podpory re- 
vitalizácie, obnovy, skvalitne- 
nia verejného priestoru, oko-
lia domov vnútroblokov, po-
chôdznych terás, výsadby, re- 
vitalizácie zelene, nevyuži-
tých priestorov, realizovania 
komunitných/mobilných zá-

NIE križovatke 
Vyšehradská – Panónska

hrad či vzdelávacích enviro 
programov (píšeme o nej po- 
drobnejšie na inom mieste).

Na svojom zasadnutí ok- 
rem iného poslanci odvolali 
riaditeľa Miestneho podniku 
Verejnoprospešných služieb 
Petržalka Ing. Martina Fü-
zeka k 31. 3. 2018 a poverili 
Bc. Richarda Uhrína vede-
ním Miestneho podniku Ve- 
rejnoprospešných služieb 
Petržalka od 1. 4. 2018 do 
dňa vymenovania nového 
riaditeľa Miestneho podniku 
Verejnoprospešných služieb 
Petržalka.

(sv)
foto: Miro Košírer

diaľničný privádzač, o ktorom 
bola tiež na zastupiteľstve reč, 
je len rezervou v rámci územ-
ného plánu a jeho výstavba nie 
je momentálne na programe 
dňa. Starosta ale prisľúbil, že 
na magistrát napíše podnet na 
zmenu územného plánu, kde 
by už privádzač vôbec nefigu-
roval.

Oplotený „výbeh“ 
pre deti

Obyvateľov Vyšehradskej vy- 
striedala zástupkyňa obyva-
teľov z Černyševského ulice, 
aby poukázala na neúnosné 
množstvo psích exkrementov, 
ktoré sa nachádzajú v ich vnút-
robloku, a požiadala poslancov, 
aby zabezpečili oplotenie tejto 
trávnatej plochy tak, aby na ňu 

nemali psi prístup a deti sa 
nemuseli hrať medzi hovien-
kami. Na tento podnet reago-
vali poslanci rôzne. Jedni boli 
jednoznačne za, iní prejavili 
aj isté pochybnosti. Isté to-
tiž je, že s problémom psích 
exkrementov sa samospráva 
borí už roky. Legislatíva síce 
hovorí, že majitelia psov sú 
ich povinní odstraňovať, ale 
kontrolovať dodržiavanie 
tohto nariadenia je takmer 
nemožné. Na druhej stra-
ne sa treba zamyslieť aj nad 
tým, ako by sa takáto oplote-
ná plocha kosila a udržiavala.  
A – nepochybne to nie je oje-
dinelá lokalita, ktorej sa tento 
problém týka, preto je prav-
depodobné, že by podobné 
požiadavky zazneli aj z iných 
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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

Ponuka práce v školskej jedálni
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam 
Petržalky, Bohrova 1 príjme na plný úväzok od 
1. júna 2018 do novo zriadenej MŠ Vyšehradská 17, 
851 07 Bratislava-Petržalka a ŠJ Vyšehradská 17 
hlavnú kuchárku v školskej jedálni, so mzdou v zmys-
le zákona a náborovým príspevkom 650 € brutto.

Záujemca musí spĺňať kvalifikačné predpoklady: vyučený  
v odbore s výučným listom bez maturity, vítaný aj s maturitou, 
zaučený kuchár s odbornou spôsobilosťou, zdravotný preu-
kaz.

Uchádzač musí spĺňať aj ďalšie požiadavky, ktorým i sú: bez-
úhonnosť, skúsenosti s normovaním jedál podľa zisteného 
stavu stravníkov a platných materiálno-spotrebných noriem  
a jedálneho lístka. 

V náplni práce hlavnej kuchárky je: vypĺňanie denného strav-
ného listu o spotrebe surovín, podieľanie sa na tvorbe jedál-
neho lístka, preberanie tovaru od dodávateľov, starostlivosť 
o správne uskladnenie tovaru, dodržiavanie správnych tech-
nologických postupov a receptúr pri príprave jedál, kontrola 
činnosti zamestnancov v prevádzke školskej jedálne (pomoc-
ný kuchár, pomocná sila) a dodržiavanie predpisov HACCP  
a osobnej hygieny.

Zároveň príjme na plný úväzok jednu pomocnú silu  
v školskej jedálni v platovej tarife pedagogických za-
mestnancov a s náborovým príspevkom 550 € brutto.

Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady: základné 
vzdelanie, vítané je stredoškolské. Požiadavkou je tiež zdravot-
ný preukaz, bezúhonnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť. Náplň 
práce tvoria pomocné práce pri príprave hlavných a doplnko-
vých jedál a dodržiavanie HACCP a osobnej hygieny. 

V materskej škole je 7 tried a 150 miest.
Termín zasielania žiadostí o zaradenie do výberu na jed-

notlivé pracovné pozície je do 4. mája a predpokladaný 
termín ukončenia do 21. mája.

Žiadosti o zaradenie do výberu na jednotlivé pracovné pozí-
cie posielajte na adresu:
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržal-
ka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava. Kontaktná osoba: Darina 
Totevová, vedúca PaM, t. č. 02/68 20 10 58, e-mail: totevo-
va@strediskoskole.sk 

K žiadosti o zaradenie do výberu na jednotlivé pracovné po-
zície priložte štruktúrovaný životopis, súhlas so spracovaním 
osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Ďalšie benefity: práca v zrekonštruovaných priestoroch ma-
terskej školy a školskej jedálne.

(MÚ)

Chcete pracovať 
v materskej škole Vyšehradská?
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalky, 
Bohrova 1, príjme od 1. augusta 2018 do novo zriadenej MŠ 
Vyšehradská 17, 851 07 Bratislava-Petržalka a ŠJ Vyšehradská 17 
zamestnancov na pracovné pozície: tri upratovačky, pomocnú 
kuchárku v školskej jedálni a dve pomocné sily v školskej jedálni.
Podmienky na pozíciu 
upratovačky 
Mzda v zmysle zákona a ná- 
borový príspevok 550 € brut-
to. Vyžaduje sa základné vzde- 
lanie, vítané je stredoškolské, 
spoľahlivosť a zodpovednosť. 
Náplňou práce je upratova-
nie priestorov školy, školské-
ho areálu materskej školy, 
spolupráca s pedagogickými 
zamestnancami pri zabezpe-
čení hygienických požiada-
viek na deti (pomoc pri seba-
obslužných činnostiach detí).

Podmienky na pozíciu 
pomocnej kuchárky 
v školskej jedálni
Mzda v zmysle zákona - Pla-
tové tarify pedagogických za- 
mestnancov – a náborový 
príspevok 650 € brutto. Kva-
lifikačné predpoklady: vy-
učený v odbore s výučným 
listom bez maturitnej skúšky, 
zaučený kuchár s odbornou 
spôsobilosťou.

Požiadavky na uchádzača: 
zdravotný preukaz, bezúhon-

nosť, spoľahlivosť a zodpo-
vednosť.

Náplňou práce je pomoc 
pri príprave hlavných a do-
plnkových jedál, dodržiava-
nie technologických postu-
pov a receptúr a dodržiavanie 
HACCP a osobnej hygieny. 

Podmienky na pozíciu 
pomocnej sily  
v školskej jedálni
Mzda v zmysle zákona - Pla-
tové tarify pedagogických za- 
mestnancov – a náborový 
príspevok 550 € brutto.

Predpokladom na prijatie 
je základné vzdelanie, vítané 
je stredoškolské, zdravotný 
preukaz, bezúhonnosť, spo-
ľahlivosť a zodpovednosť.

Náplňou práce sú pomocné 
práce pri príprave hlavných 
a doplnkových jedál a do- 
držiavanie HACCP a osobnej 
hygieny. 

Rozsah úväzku u všet-
kých pracovných pozícií je 
plný úväzok. Termín zasie-
lania žiadostí o zaradenie 
do výberu na jednotlivé pra- 
covné pozície je do 11. mája 
a predpokladaný termín 
ukončenia výberu je do  
8. júna. Žiadosti o zarade-
nie do výberu na jednotlivé 
pracovné pozície zasielajte 
na adresu: Stredisko služieb 
školám a školským zariade-
niam Petržalka, Bohrova 1, 
851 01 Bratislava. Kontakt-
ná osoba: Darina Totevová, 
vedúca PaM, t. č. 02/68 20 
10 58, e-mail: totevova@
strediskoskole.sk 

K žiadosti o zaradenie do 
výberu na jednotlivé pra-
covné pozície priložte štruk-
túrovaný životopis a súhlas 
so spracovaním osobných 
údajov v zmysle zákona  
č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení ne-
skorších predpisov. 

Ďalšie benefity:
práca v zrekonštruovaných 

priestoroch materskej školy  
a školskej jedálne.

(MÚ)
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Inzercia

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

� GLAZÚROVANIE VANÍ 
Tel.: 0905 983 602

� Spojená škola internát-
na Vlastenecké nám. 1, BA 
PRIJME DO TPP pomoc-
nú silu do kuchyne. Tel: 
02/62412998.

� Hľadám opatrovateľku pre
ležiacu pani v Petržalke. Infor-
mácie na tel. č. 0908 193 770.

� Realitná kancelária hľadá 
asistentku na polovičný úväzok. 
info: 0905606016

Tešíme sa na vaše 
podnety, 
návrhy, reakcie
email: 
petrzalskenoviny@gmail.com

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

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 13€

0948 080 835, 0911 634 718, www.bmbyvanie.sk
STAVBY  PRESTAVBY  REKONŠTRUKCIE

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

OŠETRUJEME AJ DETSKÝCH PACIENTOV

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

ˇ

PLÁVANIE 
U ČIMA - 
PETRŽALSKÁ PLAVÁREŇ

základné, zdokonaľovacie a kondičné plavecké kurzy 
pre dospelých

informácie: 
0903 204 034, plavanieucima@gmail.com

 

14. 3. 2018 uplynie rok, 
čo nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec, svokor a dedko 

Vladko CHLPÍK
Venujte mu tichú spomienku

Spomienka

 

Ked som dostala tú správu, že naša priateľka
 
Elenka Šantavá
nás opustila, zaskočilo ma to. 
Doma som prezerala fotky a uvedomila som 
si, že odkedy sme začali spolu viesť Jogu pri 
Chorvátskom ramene počas letných prázd-
nin, prešlo už 6 rokov. 
Elenka dakujeme, zostala si v našich srdciach.

Prietelia z jogy

Na prenájom zabehnutý 
obchod, nízky nájom.
Tel.: 0903 258  840

Daňové priznanie 
priamo z auta
Finančná správa zazname-
nala minulý rok s mobilnými 
kanceláriami veľký úspech, 
preto chce tento projekt na 
podanie daňových priznaní 
k dani z príjmov zopakovať 
aj tento rok. Dve mobilné 
kancelárie budú pristavené 
na parkovisku vedľa daňo-
vého úradu na Ševčenko-
vej ulici. Daňové priznanie 
priamo z auta budete môcť 
podať 29. marca (od 8.00 do 
18.00 h) a 3. apríla (8.00 do 
19.00 h). 

Klienti tak môžu odo-
vzdať daňové priznanie, 
resp. oznámenie o odkla-
de, v mobilnej kancelárii, 
prevezmú si potvrdenie a 
odídu autom plynulo z par-
koviska. Prípadné otázky je 
vždy potrebné riešiť na da-
ňovom úrade.
už 6 rokov. 

(upr)
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Za 3 týždne, čo bola zbier-
ka vyhlásená, Petržalča-

nia do Denného centra na 
Vyšehradskej ulici priniesli 
20 pánskych a dámskych 
vetroviek, 50 pulóvrov, teplú 
spodnú bielizeň, plné vrece 

šálov, čiapok, rukavíc, čižiem, 
15 hrubých diek, spacie vaky, 
nohavice, 4 futrované kabáty. 
Pracovníci sociálneho oddele-
nia tieto veci priebežne rozvá-
žali bezdomovcom na miesta, 
kde sa zdržiavajú. Všetkým, 

Pomohli sme ľuďom 
bez domova
Zima je vždy náročným obdobím pre ľudí, 
ktorí z rôznych príčin prišli o svoj domov. 
Je už pravidlom, že pracovníci sociálneho 
oddelenia petržalského miestneho úradu v 
zimných mesiacoch vyhlasujú verejnú zbier-
ku šatstva a prikrývok, ktoré potom rozdá-
vajú ľuďom bez domova. 

ktorí tieto veci priniesli a po-
mohli tak zmierniť následky 
tuhých mrazov týmto ľuďom, 
patrí veľká vďaka.

Petržalský miestny úrad 
dobre vie, kde sa ľudia bez 
domova zdržiavajú, lebo nie-

koľkokrát ročne robí ich mo-
nitoring, v zimnom období, 
v prípade vysokých mrazov 
aj denne. Podľa ich zistení sa 
vonku nenachádzajú žiadne 
maloleté deti, nezaznamenali 
ani žiadne vážne prípady, kto-
ré by si vyžadovali prípadnú 
zdravotnú pomoc. 

V nasledujúcich dňoch, 
aj vzhľadom na predpoveď 
počasia, budú pracovníci so-
ciálneho oddelenia opätovne 
monitorovať ľudí bez domova 
každý deň a budú ich infor-
movať o možnostiach prespať 
v nocľahárni, ako aj o výdaji 
čaju na určených miestach. 
Keďže Petržalčania priniesli 
teplé veci do denného centra 

videlne poskytujú sociálne 
poradenstvo alebo výpomoc, 
pomáhajú im pri vybavovaní 
osobných dokladov. Prax je 
však taká, že väčšina ľudí bez 
domova odbornú pomoc stá-

na Vyšehradskej aj po oficiál-
nom termíne, pracovníci so-
ciálneho oddelenia ho, samo-
zrejme, ľuďom bez domova 
rozvezú. 

Pracovníci sociálneho od-
delenia bezdomovcom pra-

le odmieta. Dokonca aj v kru-
tých mrazoch uprednostňujú 
pobyt vonku pred možnosťou 
ísť do nejakého zariadenia 
alebo ubytovne. 

(sv)
foto: archív MČ

Dr. Horský všetkých mi- 
lo prekvapil, lebo k 

nám zavítal v uniforme, čo 
malo pre žiakov čaro prvé-
ho okamihu a silu momentu. 
Odvtedy ho už počúvali so 
zatajeným dychom. Na za- 
čiatku sa deti (najmä tie 
mladšie) mohli dozvedieť ale- 
bo si prehĺbiť (žiaci 9. roční-
kov) vedomosti o Trojdoho-
de, Trojspolku či Maginoto-
vej línii. Potom sa náš hosť  
v prednáške zameral najmä 
na tému obranných opevne-
ní Petržalky. Aké boli dôvody 

ich vybudovania? Zadržali ne-
priateľa? Pomohli získať čas na 
mobilizáciu armády? Pomohli 
nejako spojencom? Aj na také-
to otázky vedel prednášajúci 
pútavo odpovedať. 

A čo deti zaujalo najviac? 
Samozrejme obrazová pre-
zentácia konkrétnych opev-
není, ktoré sa nachádzajú iba 
kúsok od ich bydliska. Zaují-
mavé však bolo pre ne aj zis-
tenie, že najmenší vojenský 
objekt sa volá „ropík“, aký je 
jeho priemer alebo to, že si  
v ňom mohli spokojne „naží-

Prečo? Aby sa nezabudlo...
Do našej školy zavítal významný hosť – PhDr. Ivan Horský, aby 
starším aj mladším žiakom porozprával o histórii Petržalky, ktorá 
sa týka aj ich. 

vať“ až siedmi vojaci. Ropík 
mal bojové aj tylové podlažie 
a okolo neho bola vykopaná 
protitanková priekopa. No-
vou informáciou pre školákov 
bola aj tá, že na území dnešnej 
Bratislavy bolo vybudovaných 
až 15 bunkrov, ktoré sú ozna-
čené S1 - S15 a do niektorých 
z nich sa dá ísť aj pozrieť. 
Prekvapením bolo aj to, že 
najväčší delostrelecký zrub 
bol vybavený úzkokoľajkou či 
studňou, aby v ňom dokázalo 
prežiť 300 - 700 vojakov. Ako 
vyzerali bunkre predtým? Ako 
vyzerajú teraz? Opravil ich 
niekto alebo chátrajú? PhDr. 
Horský na všetky otázky zod-
povedal a pridal aj originálne 
fotky zachovaných bunkrov 
pred rekonštrukciou aj po nej. 

Na záver starší žiaci dostali 

testík a tí mladší maľovanku, 
aby si svojho „ropíka“ mohli 
zamaskovať sami. A všetci 
spoločne sme sa potešili po-
zvaniu na návštevu niektoré-
ho z bunkrov v máji, v rámci 
Dňa múzeí a v septembri, po-
čas ukážky mobilizácie. Nik 
nechce vojnu, ani zažiť boje, 
ktoré prinášajú len utrpenie 
a bolesť. Táto prednáška pre 
žiakov našej školy mala byť 
aj ukážkou, čo všetko voj-
na so sebou prináša. Končili 
sme slovami pána Horského: 
„Želajme si, aby tieto obrazy 
a slová rezonovali v nás ako 
memento.” Prečo? Aby sa ne-
zabudlo...

Zostáva len súhlasiť, za-
tlieskať, rozlúčiť sa. Ďakuje-
me!             (sv)

foto: archív MČ
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 Pokračovanie zo strany 5

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl  
sa uskutoční v piatok, 6. apríla, od 15.00 do 
18.00 h a v sobotu 7. apríla, od 8.00 do 12.00 h. 

Petržalské školy 
otvárajú svoje brány

Predtým však môžu prísť 
rodičia aj s budúcimi 

prváčikmi v rámci pripra-
vovaných dní otvorených 
dverí na malú „inšpekciu“ 
do petržalských škôl. 

Pedagógovia a ostatní 
zamestnanci škôl pripravili 
pre deti množstvo zaují-
mavých aktivít a informácií 
o škole a jej priestoroch, 
výchovno-vzdelávacej čin-
nosti, aktivitách školského 
klubu detí či prevádzke 
školskej jedálne. 

Tieto dni sú príležitosťou 
na stretnutia s pedagógmi a 
osobne sa dozvedieť o za- 
meraní školy, školskom vzde- 
lávacom programe, vy- 
učovaní cudzích jazykov, 
športovej a záujmovej čin-
nosti (vlani fungovalo v ško- 
lách 210 krúžkov, ktoré 
navštevovalo vyše 4-tisíc 
žiakov, čiže väčšina z cel-
kového počtu 4 460 žia-
kov), realizácii projektov, 
dosiahnutých úspechoch  
a získať ďalšie informácie 
o škole. Počas návštevných 
dní sa môžu zúčastniť na 
vyučovacích hodinách, na-
vštíviť školské kluby detí, 
záujmové krúžky, ochutnať 
niektoré zdravé jedlá zo 
školskej jedálne alebo vyu-
žiť konzultácie so školskými 
psychológmi a špeciálnymi 
pedagógmi. 

Školstvo patrí k priori-
tám mestskej časti. Okrem 
toho, že venuje pozornosť 
kvalite výučby (podporuje 
to napríklad aj projekt Na-
učiť lepšie, odmeniť viac, 
ktorý motivuje učiteľov k 
zvýšeniu kvality vzdeláva-
cieho procesu), stará sa aj 
o budovy. Na rekonštrukcie 
objektov ZŠ a MŠ išlo vlani 
830-tisíc eur. Okrem toho 
má Petržalka v dlhodobých 
cieľoch aj postupné rekon-
štrukcie školských areálov. 
Tento rok pôjde z rozpočtu 
mestskej časti na vzdeláva-
nie vyše 20 miliónov eur.

(sf)
Newsletter: MČ

Budatínska 61 22. 3.
Černyševského 8 13. 3. od 13.45 do 16.00 h
Dudova 2 24. 3. od 9.00 do 12.00 h 
Gessayova 2 14. 3. od 8.00 do 12.00 h 
    a v ŠKD od 14.00 do 15.00 h
Holíčska 50 19. a 20. 3. od 8.00 do 11.00 h

Lachova 1 27. 3. od 8.00 h
Pankúchova 4 6. 4. od 8.45 do 10.45 h
Prokofievova 5 27. 3. od 8.30 do 15.30 h
Tupolevova 20 16. 3. o 8.00 h
Turnianska 10 19. 3. od 15.30 do 16.30 h

Deň otvorených dverí v základných školách:

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Zápis do 1. ročníka ZŠ v školskom roku
2018/2019

Termíny zápisu
6. apríla 2018 (piatok) od 15.00 – 18.00 h
7. apríla 2018 (sobota) od 8.00 – 12.00 h

PETRŽALSKÝ NEWSLETTER

Spádová škola. Čo to je?
Spádova škola je základná ško-
la, ktorá sa nachádza v obvode,  
v ktorom má dieťa trvalé bydlis-
ko. Školské obvody sú zriadené 
preto, aby každé dieťa mohlo 
byť prijaté na primárne vzdelá-
vanie. Do spádovej školy, kam 
dieťa patrí, ho musia zobrať 
prednostne. Rodič môže zapísať
dieťa aj na inú školu ako spádo-
vú, riaditeľ však môže dieťa od-
mietnuť, ak nemá voľné miesto.

Základné školy v pôsobnosti
mestskej časti Bratislava –
Petržalka nájdete na:
www.petrzalka.sk/oblasti/skol-
stvo/zakladne-skoly/

Základné školy špeciálne
ZŠ Prokofievova - triedy pre de-
ti s autizmom 
ZŠ Tupolevova – triedy pre deti 
s poruchami učenia 
ZŠ Černyševského – triedy pre 
deti s poruchami výživy

Viete, čo by malo dieťa zvládnuť
pred nástupom do 1. ročníka?
1.  samostatne sa najesť, napiť, 

vie používať príbor, obliecť 
sa, zapnúť gombíky, zavia-
zať šnúrky, zvláda hygienic-
ké návyky;

2.  poznať základné farby a 
tvary;

3.  vedieť narátať do päť
4.  správne držať ceruzku 

alebo pero
5.  vystrihnúť predkreslený 

jednoduchý tvar
6.  vyjadrovať sa plynulo, bez 

výraznejších rečových 
problémov;

7.  vie zreprodukovať krátku 
rozprávku, povedať básnič-
ku či zaspievať pesničku;

8.  orientuje sa v priestore, vie 
kde je vpravo, vľavo, hore, 
dolu...

9.  vedieť povedať svoje meno 
a adresu

Občan Slovenskej republiky je
povinný v súlade s § 20 zákona č. 
245/2008 Z o výchove a vzdeláva-
ní (školský zákon) a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov prihlá-
siť svoje dieťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky bez ohľadu 
na to, kde žije. Nedodržaním pri-
hlasovacej povinnosti sa zákonný 
zástupca dopustí priestupku pod-
ľa § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve, za čo mu môže byť 
uložená pokuta do výšky 331,50 € 
Mestská časť Bratislava - Petržalka 
je oprávnená kontrolovať dodržia-
vanie uložených povinností.

Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava www.petrzalka.sk https://www.facebook.com/pg/viembytpetrzalcan

Kedy dieťa zapísať do 1. ročníka?
Zákonní zástupcovia sú povinní zapísať svoje 
dieťa do základnej školy, ktoré do 31.8.2018 
dovŕši šiesty rok veku a dosiahlo školskú spô-
sobilosť a tiež dieťa, ktoré malo v predchádza-
júcom školskom roku odklad povinnej škol-
skej dochádzky.

Aké údaje a doklady potrebuje rodič 
pri zápise?
Zákonní zástupcovia sú pri zápise dieťaťa do 
školy povinní predložiť občiansky preukaz, 
rodný list dieťaťa a podľa potreby preukáza-
teľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

Môžem zapísať do 1. ročníka aj dieťa 
mladšie ako 6 rokov?
Zákonní zástupcovia môžu výnimočne po-
žiadať o prijatie dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky aj keď do 31.8.2018 nedo-
vŕši šiesty rok veku. K žiadosti musia priložiť 
súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre 
deti a dorast a súhlasné vyjadrenie prísluš-
ného zariadenia výchovného poradenstva a 
prevencie.

Dieťa nie je zrelé na školskú dochádz-
ku. Ako požiadať o doklad?
Zákonní zástupcovia môžu na základe písom-
nej žiadosti požiadať o odklad povinnej škol-
skej dochádzky, ak dieťa po dovŕšení šiesteho 
roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť. 
Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecné-
ho lekára pre deti a dorast a odporučenie prí-
slušného zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie.
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* plný pracovný úväzok (38,75 h/týž.)

www.lidl.sk/Kariéra

AŽ DO 1004 €*
GARANTUJEME NÁRAST PLATU

ZAŽIAR AKO PREDAVAČ/KA –
POKLADNÍK/ČKA
V BRATISLAVE V ČASTI PETRŽALKA

M I R A N

Bravčové karé bez kosti  ...................... 3,99 €
Bravčové plece  ...................................... 3,99 €
Bravčové stehno  ................................... 4,19 €
Jahňa  ......................................................... 7,99 €
Teľacie stehno  ......................................10,99 €
Údené stehno  ....................................... 4,99  €
Údená krkovička  ................................... 4,99 €
Údená lahôdka  ...................................... 4,99 €
Oravská slanina  ..................................... 4,99 €
Veľkonočná klobása  ............................ 4,99 €

Czemege klobása  ................................. 4,99 €
Bravčová klobása  .................................. 4,99 €
Sedliacka klobása  ................................. 5,69 €
Domáca klobása  ................................... 3,79 €
Pečeňový syr  .......................................... 3,99 €
Tlačenka  ................................................... 3,99 €
Jaternice, krvavnice  ............................. 3,59 €
Paprikový lalok  ...................................... 3,49 €
Saláma Štefánik  ........................... 1 ks  4,99 €

www.miran.sk

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

· Eisnerova 46 (Devínska Nová Ves)

TRADIČNE KVALITNÉ MÄSOVÉ VÝROBKY OD MIRAN-A!
PREDÁVAME LEN MÄSO ZO SLOVENSKÉHO CHOVU, ČERSTVÉ, CHLADENÉ A HOVÄDZIE MÄSO Z MLADÝCH BÝČKOV



S T U D I O  B E L L A N I
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
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Je prekvapením, ak pri-
chádzajú zvesti (napr. 

internet, fejsbuk),  že od-
pad z valu presunú ako vý-
plň zárezov, vyrovnanie do-
pravného koridoru s oko-
litým terénom, keďže ním 
povedie trať budúcej elek-
tričky až do Janíkovho dvo-
ra? Logika nechýba - niekde 
je niečoho priveľa, a niekde 
zasa primálo. Navzájom sú 

Električka a iné súvislosti (2) 

údržba ciest, komunikácií a zelene BA 
0948/916 727

životopis posielajte na cankovova@aii.sk 

�KOSEC – ručný krovinorez, na KUBOTE, 
�PILČÍK – preukaz výhoda 
�VODIČ „C“ – nad 3,5 t, traktor, multikára
�RUČNÝ PRACOVNÍK – ručné dočisťovanie

�DISPEČER prevádzky

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 

10.00 – 10.45  Guliverov denník 
 Divadlo Hotel Mária 
11.00 – 11.35 Bábkové divadlo Drevenná krava  
 Divadlo z domčeka 
11.45 – 12.00 Folklórny súbor Studienka
12.00 – 13.00 Súťaže pre deti

  Vstup zadarmo!

Veselá Veľká noc 

marec              201824. soBota

          Ľudoví 
            umelci

maľovanie 
KRaSLÍC, pLetenie 

KoRBáčov

Tvorivé dielne 
výRoBa 

veľKonočnýCh 
DeKoRáCiÍ

� Pokračovanie z titulnej strany

kopec a zárezy len neďale-
ko od seba, priamo pod no-
som. V Hájoch, na Lúkach. 
Existuje tiež údaj, že zárezy 

Vizuál Slnečnice - zóna 
Viladomy, vľavo namiesto 

umelého kopca sa postavia 
bytové domy

Zárez v teréne ( pôvodná 
dráha metra) od križovatky 
Jantárová cesta – Šintavská 

ul. – Topoľčianska ul. ku kri-
žovatke na Pajštúnskej ul. pri 

Technopole, Lúky I a IV

ZELENÁ LINKA / PODNETY, POSTREHY A NÁVRHY 
v oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
môžete oznámiť prostredníctvom „zelenej linky“ 02/ 63 820 158. 
Informácie o MP VPS nájdete na stránke www.mpvps.sk
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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 ! 

sa vyplnia materiálom, kto-
rého navezenie predstavuje 
15-tisíc nákladných áut, čo 
je 30-tisíc jázd tam a späť. 
Čo už je poriadna záťaž na 
životné prostredie, komuni-
kácie, najmä však pre miest-
nych obyvateľov. Poďme ďa-
lej, kto čo vie, čo nevie, kto 
rozhoduje...  
 
Čo na to magistrát?    
Oslovili sme najskôr mesto, 
jeho magistrát. Čo a koľko 
je na tom pravdy, že sa na 
výplň zárezov, ako podlo-
žia pod koľajnice električky, 
použije odpad z umelého 
kopca, valu na juhu Petržal-
ky? Ak nie, potom čo, kedy 
a odkiaľ sa bude navážať, čo 
to bude znamenať pre ľudí, 
komunikácie a iné... Dosta-

li sme odpoveď, citujme to 
podstatné: „V súčasnej dobe 
sme v procese získavania 
územného rozhodnutia. Na 
otázky ohľadom zasypá-
vania zárezov, trasovania 
obchádzok a pod. je v tomto 
štádiu predčasné odpove-
dať.“

Čo na to investor? 
Oslovili sme developera Sl-
nečníc, spoločnosť CRES-
CO GROUP. Čo s umelým 
kopcom, v akom stave je, 
kedy a ako ho zlikvidujú, 
kam vyvezú? 

Prišla odpoveď, obsiahlej-
šia. Vyjadrenie Pavla Baslíka, 
riaditeľa marketingu spo-
ločnosti CRESCO GROUP:  

„Detaily projektu, ktorý 
plánujeme o niekoľko rokov 
realizovať v tejto lokalite, a 
teda aj na mieste pozem-
ku pod kopcom, ešte nie sú 
sfinalizované. Je teda pred-
časné hovoriť o tom, ako 

konkrétne bude projekt 
vyzerať. Z dvoch tretín ale 
plánujeme rezidenčnú vý-
stavbu a z jednej tretiny 
občiansku vybavenosť.  

Pred komunikáciou de-
tailov by sme radi získali 
všetky povolenia, ktoré sú 
potrebné na realizáciu toh-
to projektu.  

Kopec vznikol historic-
ky pri stavbe Petržalky. 
Podľa meraní odborníkov 
v rokoch 2006 až 2016 ne-
obsahuje látky škodlivé pre 
ľudí či životné prostredie. 
Súčasťou kopca je z drvi-
vej väčšiny zemina a re-
cyklovateľná stavebná suť 
zo starej Petržalky (betón, 
tehly). Rovnaké výsledky 
merania nám potvrdila aj 
špeciálna sondáž, ktorú 
sme si objednali nad rámec 
zákona. 

Informácia, že by sa mal 
materiál z kopca použiť na 
zasypanie týchto zárezov, 

je pre nás novinka. Nikto 
nás v tejto veci nekontakto-
val.“

Čo na to petržalský 
stavebný úrad?

Problém ten istý, otázky 
kompetenčné. Odpovede
jasné, vecné, odborné s 
podpisom Miroslavy Fran-
zovej, poverenej vedením 
oddelenia územného kona-
nia a stavebného poriadku:  

„Stavebný úrad vydal sta-
vebné povolenie na terénne 
úpravy Objekt SO 00 Prí-
prava územia - odstránenie 
navážkového valu I. eta-
pa, ktoré pozostáva, cit.: 
Terénne úpravy obsahujú 
odstránenie južnej časti na-
vážkového valu tzv. „umelé-
ho kopca“ na účel zabezpe-
čenia prípravy územia pre 
jeho nové využívanie pre 
budúcu navrhovanú bytovú 
výstavbu Južného mesta - 
Zóny C0 - 1. Etapa.

Povolenie obsahuje upo-
zornenie, cit.: Toto rozhod-
nutie nenahrádza potreb-
né rozhodnutia, súhlasy a 
povolenia na vytváranie 
terénnych úprav (resp. sklá-
dok) zo zeminy a iných ma-
teriálov získaných z pred-
metného odstraňovaného 
navážkového valu, na iných 
okolitých pozemkoch v úze-
mí (s výnimkou dočasných 
medziskládok na účel re-
cyklácie a triedenia, ktoré 
sú súčasťou povolených te-
rénnych úprav a povolené-
ho zariadenia staveniska 
na pozemkoch uvedených 
v tomto rozhodnutí), ani 
v iných územiach. 

Znamená to, že z umelé-
ho kopca sa nesmie zemi-
na, odpad a iný „materiál“ 
navážať kdekoľvek inde ako 
na skládku a nesmú vytvá-
rať bez povolenia iné a inde 
terénne úpravy  - ani v kori-
dore „metra“ resp. električky 
II. etapy.“

Redakčné P. S.  
Vyčkáme (keď sme vydrža-
li štyridsať rokov), uvidíme 
(veď vidíme to tiež na šty-
ridsať rokov). 

Rudolf Gallo
foto: archív PN 

Zárez pri veľkopredajni 
Kaufl and na Romanovej ul. 
k Chorvátskemu ramenu 
a Technopolu, Zrkadlový Háj

Umelý kopec oproti Slnečnice 
- zóna Viladomy, Panónska 
cesta na Rusovce, 
pohľad z kruhovej križovatky, 
Lúky VIII 
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Ako si to užívame 
Zimná olympiáda nám po jej skon-

čení rýchlo vyšumela z hlavy. 
Napokon, načo si zbytočne ukladať 
problém v takej vyťaženej časti nášho 
tela. Samozrejme, v Banskej Bystrici 
bola veľká sláva. Ľudia právom tlieska-
li Nasti Kuzminovej. A tí zanietenejší 
si možno zapamätajú aj zopár iných, 
naozaj dobrých výsledkov. Lenže, to je 
nateraz asi všetko. A čo takto na na-
sledujúcej olympiáde, možno už bez 
našej zlatej?

Čo sa týka mňa, ja som si okrem iné-
ho zapamätal aj výrok jedného z na- 
šich, povedzme to eufemisticky, me-
nej úspešných účastníkov olympiády. 
Pretože stál zato. Povedal, že to, ako sa 
správal na pretekárskej trati síce nestá-
lo za veľa – ale on si to predovšetkým 
užíval.

Chudáčisko! Musel sa trepať až sko-
ro na druhý koniec sveta len preto, 
aby si užil pár minút na lyžiach. Oby-
čajní ľudia, tí sa majú. Zabehnú kdesi 
len na Pezinskú Babu a už to užívanie 
fičí dolu svahom. Navyše, nikto sa do-
datočne nepozastavuje nad kvalitou 
takého pokusu. Nevláčia ich po novi-
nách.

Ešte, aby niekto požadoval nahra-
diť výdavky za taký výlet. Nesmejte 
sa. Lebo svet je zlý, ľudia závidia a 
nedoprajú. Povedzme taký človek na 
úrovni. Čo sa natrápi, koľko musí pre-
mýšľať, kombinovať a všeličo možné, 
kým sa mu podarí previesť obyčajný 
miliónik - dva na vlastné konto. Lenže 
ani potom nenájde dostatok pokoja. 
Treba vybaviť, aby daňová kontrola 
dopadla úspešne. Nezabudnúť ani na 

kamarátov, čo boli trochu nápomocní, 
vybrať správnu banku, neustále všetko 
kontrolovať a strážiť. 

Také patálie obyčajný človek nepo-
chopí. Ten si len tak zájde do roboty 
a večer má voľno. Musí sa akurát po-
starať o to, aby si rodina mohla z tých 
ľahko zarobených peňazí žiť zvesela. 
Nečakajú ho žiadne nudné spoločen-
ské večierky, kde sa treba pretvarovať. 
Večer si sadne pred televízor a hoto-
vo. A pracovné obedy? Viac rečnenia 
ako jedenia. Zatiaľ čo napríklad také 
rýchle občerstvenia sú dnes na slušnej 
úrovni.

Nehovoriac o otravných noviná-
roch. Ponevierajú sa všade. Dokola 
sa vypytujú to isté. A kto už si len má 
pamätať, čo povedal pred mesiacom. 
Oni tie odpovede potom podlo porov-
návajú. Namiesto toho, aby sa venovali 
ťažko vybojovaným úspechom na poli 
práce. Nečudo, že opytovanému občas 
puknú nervy. Povie aj to, čo si vôbec 
nemyslí.

Alebo taký dôchodca. Má peknú 
penziu a tú mu štát každý rok bez jeho 
vlastného pričinenia zvyšuje. Prepočí-
ta koľko eur má na deň a užíva si. A za 
výhodných podmienok si ešte môže aj 
privyrobiť. 

 Podaktorí už ani nevedia čo od 
dobroty. U nás napríklad istá dôchod-
kyňa celé dni chodí po obchodoch a 
porovnáva ceny. Zrejme sa nudí. Ale-
bo sa ako koníčku venuje prieskumu 
trhu. Ťažko uveriť, že to robí z takých 
nízkych pohnútok ako je obyčajné še-
trenie.

Oskar Král

 

Predtým to bolo jednoduché. Ženy 
dostali 8. marca červený kvietok, 

uterák a príhovor súdruha riaditeľa  
o tom, ako si ich strana i podnik ctia.  
A potom sa už oslavovalo až do rána, až 
do rána bieleho. Po prevrate zaduben-
ci opečiatkovali tento globálny sviatok 
žien komunistickou nálepkou a bolo 
upratané. Kvietky si však k ženám na-
chádzali cesty i bez fanfár a tribúnových 
fanfarónov, ktorých v krajine pod Tatra-
mi máme viac, ako by sa na normálny 
štát patrilo. Kyticu dostávajú naše ženy 
aj na druhú májovú nedeľu, ktorá už tra-
dične patrí všetkým maminám. Zaslúžia 
si ich, ale je v tom aj veľká skrivodlivosť.    

Medzinárodný deň mužov má  
v kalendári dátum 19. november a jeho 
zmyslom je poukázať na zdravotné 
rizikové faktory mužov. Pofidérnej dôs-
tojnosti sviatku trošku uberá fakt, že na 
tento deň pripadá aj Svetový deň toa-
liet. Žiadne víťazstvo. Oslavy s myšlien-
kami na prostatu v tieni hajzlíkov nie 
sú dvakrát dôvodom na zvesela preži-
tý deň. Aby sa nepovedalo, tatuškovia 
dostali aj Medzinárodný deň otcov, ale 
oba sviatky sú, takpovediac, v utajení. 
Ako keby sme si my, muži, nezaslúžili as-
poň to dobré slovo a teplé objatie. Vraj 
rodová rovnosť! V daných prípadoch 
ide o nehoráznu diskrimináciu takmer 
poloviny obyvateľstva, s čím by sa malo 
niečo urobiť. 

Diskriminácia sa ma dotkla aj po 
prečítaní listu, adresovaný organizá-
tormi zhromaždenia predstaviteľom 

Kvetinky a machri  
 Tak si myslím

 
Kamery a zábrany mali byť na hrádzi už dávno 
Frustrovaný nízkou vymožiteľnosťou práva v tejto krajine, obul som 
sa do riešenia problému na petržalskej hrádzi. Roky sa tu opakujú 
incidenty medzi cyklistami a korčuliarmi, ale nenašla sa autorita, kto-
rá by nastolila poriadok. Naopak. Cez hrádzu si začali na luxusných 
autách agresívne a väčšinou nelegálne skracovať cestu aj majitelia 
hausbótov z Jaroviec, ktorí sa tak vyhýbajú zápcham. Ohrozujú však 
ľudí na bicykloch či korčuliach.

Roky o tom vedela polícia, 
vodohospodári aj petr-

žalský starosta. Ale nedialo sa 
nič. Keď som začal na sklon-
ku minulého roka búchať 
na dvere kompetentných, 
škatule sa odrazu rozhýba-
li. Moje aktivity súvisiace  
s hrádzou dokonca prebrali 
z letargie aj pasívneho petr-
žalského starostu.

Šéf krajského dopravné-
ho inšpektorátu aj vodo-
hospodári avizovali rieše-
nia. Bolo by iste prínosné, 
keby na hrádzi pribudli 
kamery, nové elektronické 
zábrany a poriadok by po-
pri policajtoch kontrolovala 
aj vodná stráž. 

Aby sa to stalo realitou, 
budem sa za všetkých 

Bratislavčanov opakovane 
pýtať a dožadovať ich pl-
nenia. Na oplátku chcem 
všetkých cyklistov a korču-
liarov poprosiť, aby boli na 
hrádzi k sebe slušní a pred-
chádzali vzájomným kon-
fliktom. Verím, že slušnosť 
je nákazlivá.

PaedDr. Oliver Kríž
foto: archív O. K.

akademickej obce, so žiadosťou o 
zrušenie prednášok v deň konania, 
aby si naša nositeľka budúcich rán (ro-
zumej dní, nie pohrôm) mohla zapro-
testovať. Dotklo sa ma to, prečo oni 
áno a mne nikto nezavolá, nenapíše, 
slovkom nepodvihne moju zdeptanú 
vieru v demokraciu? Tričko mám na-
chystané, aj transparent v angličtine 
namaľovaný, aby bol zrozumiteľný 
bársakým  turistom, aj za slušné Slo-
vensko vulgárnosťami a inými apoli-
tickými prejavmi som ochotný kade-
čo porobiť. Som aj za dôveryhodnú 
vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, 
u ktorých existujú podozrenia z ko-
rupcie a prepojenia na organizovaný 
zločin. Len, preboha, kde ich nabrať? 
O angažovaných psychopatoch a  šia- 
lencoch opojených mocou sa z no-
vín dozvedám denne, prečo ale naše 
jednosmerné mienkotvorné médiá, 
ktoré všetko vedia, mi otvorene ne-
povedia, kto je hodný nám vládnuť? 
Alebo náš nadstranícky prezident, ten 
by určite vedel odporučiť čestných 
kandidátov, ktorí bez pekelného nut-
kania podvádzať na daniach a zne-
užívať moc, povedú národ k lepším 
zajtrajškom. Žiaľ, proklamovaná, cha-
rakterovo zocelená bytosť politická, 
je požiadavka priezračná ako krištáľ  
a neprehľadná ako sama politika.    

Tak si myslím, že máme čestných 
ľudí, ktorí nemusia tušiť kam kráčajú 
 a máme skrytých machrov, ktorí v tom 
až veľmi dobre vedia chodiť. Ku škode 
ulice i tým, ktorí vedia viac.

Jaroslav Gründler
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Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Slovensku 
Bratislava-Petržalka

Strečnianska 15

Zelený štvrtok (29. marca)
16:00 – stretnutie starších v zborovom dome
17:30 – Večera Pánova v Petržalke

Veľký piatok (30. marca)
  9:00 – ranné služby Božie v nemocnici na   
       Antolskej
  9:30 – pašiové služby Božie v Petržalke
10:30 – Večera Pánova v Petržalke
11:00 – pašiové služby Božie s VP v Rusovciach
18:00 – večerné služby Božie v Petržalke

Biela sobota (31. marca)
15:00 – služby Božie v penzióne DTV

Veľkonočná nedeľa (1. apríla)
  9:00 – ranné služby Božie v nemocnici na   
       Antolskej
  9:30 – slávnostné služby Božie v Petržalke
11:00 – slávnostné služby Božie v Rusovciach
18:00 – večerné služby Božie v Petržalke

Veľkonočný pondelok (2. apríla)
  9:00 – ranné služby Božie v nemocnici na   
        Antolskej
  9:30 – slávnostné služby Božie s Večerou    
       Pánovou v Petržalke

(red)
ilustračné foto: archív

Služby Božie − 
Veľká noc 2018 

V E Ľ K Á  N O C / I N Z E R C I A

Info a predaj vstupeniek:   www.mejdanroku.sk   0948 381 146

Aké výhody prináša DOST?

Domová odovzdávacia stanica tepla, skrátene
DOST, je moderná a ekologická alternatíva pre
dodávku tepla a teplej vody. Technológia DOST
využíva existujúce systémy centrálneho zásobo-
vania teplom (CZT), ale príprava tepla a teplej
vody prebieha priamo v mieste odberu. Tento
spôsob prípravy obyvateľom prináša najmä
výhody a pokles nákladov.

HLAVNÉ VÝHODY
► Nezávislosť od ostatných bytových do mov
Bytový dom si môže nastaviť vlastný teplotný a časový
režim dodávok tepla a teplej vody. Teplú vodu môžu
mať obyvatelia k dispozícii 24 hodín denne, ale aj vo
variabilných teplotných a časových režimoch. Vyku -
rovaciu sezónu je možné začať a ukončiť na zá klade
rozhodnutia obyvateľov bytového domu.
► Príprava tepla a teplej vody priamo v by tovom

dome
Teplo a teplá voda sú pripravované individuálne podľa
požiadaviek a potrieb obyvateľov konkrétneho byto -
vého domu.
► Adresné a transparentné meranie spo tre bo -

va ného tepla = úspora nákladov
Vďaka efektívnej príprave teplej vody priamo v do me
sa zníži spotreba tepelnej energie, čo prináša pokles
vašich nákladov až do výšky 20 %.
► Údržba, servis 24/7, povinné revízie a on-line

monitoring DOST počas celej doby prevádzky
zariadenia

Všetky uvedené činnosti zabezpečí skupina Veolia
Ener gia Slovensko bez dodatočných nákladov.

ČO OBNÁŠA INŠTALÁCIA DOST?
► Pre inštaláciu DOST sú potreb né približne dva
kalendárne týždne, počas ktorých dôjde

 k čias točnému obme dzeniu do dávky teplej
vody

Obmedzenie často netrvá dlhšie ako 5 pracovných dní
a je plánované na obdobie letných prázdnin a dovole-
niek, dodávka studenej vody nie je prerušená.
► DOST je inštalovaná do spo loč ných priestorov

priamo v bytovom dome
Technológia zaberá cca 9 m2, záleží však na individuál-
nom posúdení a dispozičnom riešení rozvodov v kon -
krétnom bytovom dome.

Vaše otázky o DOST vám radi zodpovedia naši
zamestnanci.

Ďalšie informácie a kontaktné údaje nájdete na in-
ternetovej strán ke www.veoliaenergia.sk/dost.
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Pôvodný plán bol, že urbanistická štúdia určí 
budúcu podobu „chrbtice Petržalky“ vrátane trasy 
električky. Preto sa architektonická súťaž konala 
už v roku 2013. Chybou zlých rozhodnutí úradní-
kov magistrátu na oddelení vrejného obstaráva-
nia sa však stal opak. Trasa trate je určená, ale na 
definitívnej podobe urbanistickej štúdie sa kvôli 
trojročnému zdržaniu stále pracuje.  
A už sa musí ona prispôsobiť výstavbe trasy. 
Skúsiť ju nielen dobehnúť, ale dokonca 
predbehnúť. 

Diskutovali sme 
o tom, ako bude vyzerať 
okolie električkovej trate 

existuje „diera v sieti“. Úlohou 
urbanistickej štúdie je vymys-
lieť naň záplatu, ktorá sieť zacelí 
tak, aby bola plne funkčná. Pri 
tvorbe územného plánu takýto 
podklad pre rozvoj a potreby 
územia okolo Chorvátskeho ra-
mena neexistoval. 

Počas prerokovania previedol 
prof. Kováč prítomných hlavný-
mi časťami zadania urbanistickej 
štúdie a arch. Viera Kiseľová od-
porúčaniami, ktoré vzišli z pro- 
cesu participácie s odbornou ve-
rejnosťou a pýtaním sa občanov 
v teréne v okolí Chorvátskeho 
ramena. Zároveň po každom z 
troch blokov dostali prítomní 
priestor na otázky.

Pretože hotová Urbanis-
tická štúdia - Riešenie 

centrálnej rozvojovej osi Petr-
žalky – bude podkladom pre 
zmenu v územnom pláne. 
A pre územné plány zóny – 
teda doslova na meter pod-
robné plány daného územia. 
Nie určí, ale ovplyvní to, aké 
parky, aká výstavba, aké lavič-
ky, chodníky, kaviarne, budú 
lemovať trať električky. Kde 
bude výstavba nízkopodlažná 
a hustá, kde naopak vysoká 
a riedka. Odporučí, kde by 
bolo vhodné vytvoriť park, 
vybudovať ihrisko či postaviť 
radnicu. Práve preto je taká 
dôležitá. 

Poslednú februárovú stre-
du sa v galérii Archa konalo 
verejné prerokovanie zada-
nia tejto urbanistickej štúdie. 
Verejnosti ho predstavili Ing.
arch. Ingrid Konrad – archi-
tektka hlavného mesta, Ing. 
arch. Viera Kiseľová – zodpo-
vedná za proces participácie, 
Ing. arch. Miroslava Valková 
- zastupujúca obstarávateľa 
– hlavné mesto a autor štú-
die, prof. Ing. arch. Bohumil 
Kováč.

Spiace územie 
či diera v sieti
Ako sme v úvode uviedli, cie-
ľom urbanistickej štúdie je 
prehodnotiť aktuálny územný 
plán mesta a navrhnúť v ňom 
zmeny, ktoré by podporili prí-
rodný charakter územia okolo 
Chorvátskeho ramena a bu-
dúcej trate električky. Mesto 
sa rozhodlo vyjsť v ústrety 
verejnosti a získať čo najviac 
názorov, ako by toto územie 
malo vyzerať. Preto súčasne 
so spracovaním spustilo pro-
ces participácie, v ktorom s 
občanmi zdieľa zadanie štúdie 
a žiada ich o pripomienky a 
podnety. A to formou dotaz-
níka v teréne alebo na webe a 
diskusiami s odbornou aj laic-
kou verejnosťou. 

Ako na stretnutí povedal 
prof. Kováč, máme územ-
ný plán (ÚP), ktorý treba 
rešpektovať, ale názory na 
funkčné využitie územia sa, 
nielen rokmi, menia. Zmenila 
sa potreba dopravnej funk-
cie centrálnej osi na funkciu 
spoločenskú. Petržalka bola 
plánovaná ako celistvé úze-
mie, ale už desaťročia v ňom 

Postav dom, 
zasaď strom - 
životné prostredie 
Začali bodom Životné pros-
tredie a zeleň, ktorý je podľa 
prof. Kováča východiskom 
k riešeniu celého územia. 
Petržalčania si na súčasnú 
podobu okolia Chorvátskej 
územia zvykli a využívajú ho. 
Urbanistická štúdia má po-
núknuť víziu aj pre budúce 
generácie. Prístupom k zeleni 
aj urbanizmu pracovať s jeho 
potenciálom tak, aby sa stalo 
veľkým relaxačným územím 
mesta. V. Kiseľová dodala, že 
výsledky z doterajšej parti-
cipácie odporúčajú podpo-

riť Chorvátske rameno ako 
dominantný prvok územia. 
Sprístupniť vodné plochy 
obyvateľom, maximálne za-
chovať zeleň, vytvoriť parky a 
využiť potenciál prostredia na 
adaptáciu na klimatické zme-
ny a zlepšenie mikroklímy  
v Petržalke.

Prítomných v diskusii naj-
viac zaujímalo, čo bude už  
s existujúcou náletovou zele-
ňou. Otázku položil aj bývalý 
dopravný inžinier Bratislavy 
Ing. Tibor Schlosser, ktorého 
zaujímalo, či zadávateľ vyhod-
notil a zapracoval aj výsledky 
dendrologického výskumu, 
podľa ktorého je v území  



Dvojstranu pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk
Poznámka redakcie: materiály boli pripravované pred parlamentnými udalosťami
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2 400 stromov, ale z toho len 
117 má spoločenskú hodno-
tu. Prof. Kováč odpovedal, že 
dendrologický výskum po-
zná a pracuje s ním, ale štú-
dia nevidí jednotlivé stromy, 
ale celkový systém a práca  
s náletovou zeleňou je podľa 
neho potrebná pre založenie 
novej zelene (napríklad te-
matických parkov). I. Konrád 
dodala, že napriek tomu, že 
pre výstavbu trate bude výrub 
stromov nevyhnutný, budú sa 
snažiť zachovať všetky zdravé 
a vzrastlé stromy všade, kde 
to bude možné. Zaznela aj 
otázka, či bude súčasťou ur-
banistickej štúdie aj lineárny 
zelený park. Prof. Kováč: „Ak 
by som výkres štúdie vyfarbil 
v PC, 90% územia by bolo ze-
lenej farby. Hovorí sa – postav 
dom, zasaď strom. Ja vravím 
– postav dom a zasaď tri stro-
my. Ale ak zasadíš park, po-
stav v ňom aj dom pre gazdu.“

Odborníci sa nezhodli 
- urbanizmus 
Druhým bodom prerokova-
nia bol Urbanizmus a verejné 
priestory. Podľa prof. Kováča 
by mala mať realizovaná vý-
stavba najmä verejnú, kul-
túrnu a spoločenskú funkciu. 
Myslí si, že Petržalka potre-
buje skutočné námestie s rad-
nicou. Vniesť do monotónnej 
panelákovej zástavby ikonické 
stavby, ktoré rozbijú jej uni-
formitu a zjemnia ju. Podpo-
ru by mali získať zariadenia, 
ktoré prinesú nové pracovné 
príležitosti. Čo sa týka odpo-
rúčaní výsledkov participácie, 
podľa V. Kiseľovej sa zástup-
covia odbornej verejnosti  
v téme výšky a hustoty zástav-
by nezhodli a laická verejnosť 
ju v terénnom dotazovaní skôr 
odmietala. Kľúčovými budú  
v tejto téme zastávky elek-
tričky, práve okolo nich je 
prirodzená koncentrácia ľudí, 
a tam má aj zástavba svoje 
opodstatnenie. Kým medzi 
zastávkami je priestor na par-
ky a iné zelené plochy.

Tentoraz prítomných za-
ujímalo, čo si profesor pred-
stavuje pod zjemnením exis-
tujúcej zástavby. A ako bude 
eliminovaný hluk z električ-
kovej dopravy. V súčasnosti je 
dotknuté územie ohraničené 
12-pochodovými panelákmi 
s terasami. Nová výstavba by 
to podľa prof. Kováča mohla 
zjemniť tak, ako sa to stalo na 

Gercenovej pozdĺž Petržalské-
ho korza. Čo sa týka prenosu 
hluku, považuje ho v prvom 
rade za technický problém, 
ktorý by mal riešiť realizátor 
stavby trate, teda spoločnosť 
Reming Consult. Ale dodal, 
že si tento podnet značí a s 
kolegami bude v urbanistickej 
štúdii uvažovať nad „modelo-
vaním vĺn“ (keďže mesto roz-
hodlo, že zárezy určené pre 
koridor metra budú zasypa-
né a nie využité ako plánoval 
pôvodne v štúdii). Plus počíta 
s tým, že ako bolo sľúbené, 
bude trať zatrávnená, čo by 
tiež malo pomôcť.

Námestníčku primátora 
Ivetu Plšekovú zaujímalo, aká 
bude podoba zastávok, či o 
nej rozhodne spol. Reming 
alebo urbanistická štúdia. 
Prof. Kováč odpovedal, že 
dúfajú v kompromis. Reming 
podľa neho realizuje stavbu 
(trate) a tá musí byť v súlade 
s územným plánom. A územ-
ný plán ovplyvní urbanistická 
štúdia. I. Konrád dodala, že 
komunikácia s Remingom zo 
začiatku nebola jednoduchá, 

ale situácia sa už zmenila k 
lepšiemu. Položená bola aj 
otázka ohľadne Petržalka 
City, ktorá ma v dlhodobom 
prenájme časť územia pri 
Chorvátskom ramene a plá-
nuje tam stavať. I. Konrád ob-
jasnila, že predložený projekt 
Petržalka City nebol v súlade 
s územným plánom, a preto 
sa v súčasnosti prehodnocuje. 
Najmä čo sa týka intenzity a 
výšky zástavby.

Petržalská a mestská po-
slankyňa Elena Pätoprstá po-
žiadala hlavnú architektku, 
aby okrem vedenia mestskej 
časti Petržalka o postupe prác 
na urbanistickej štúdii infor-
movali aj petržalských po-
slancov a zaujímalo ju, kedy 

by mohli byť hotové územné 
plány zóny. I. Konrad jej od-
povedala, že je to dlhý proces, 
ale existujú aj iné možnosti, 
tzv. masterplany. Ako príklad 
uviedla Muchovo námestie, 
kde sa jej podarilo vďaka ta-
kémuto masterplanu za rok 
zmeniť plánovanú výškovú 
výstavbu na riešenie prijateľné 
pre obyvateľov aj majiteľa (pô-
vodne mestského) pozemku.

Zober električku 
či bicykel, nie auto - 
mobilita
Tretím bodom verejného 
prerokovania bola Mobilita. 
Vyjadrenie prof. Kováča bolo 
jednoznačné, túto tému treba 
riešiť systémovým opatrením 

preferencie električky. Teda 
to autám trochu „sprekážko-
vať“, aby platilo, že do mesta 
sa ľahšie, pohodlnejšie a rých-
lejšie dostanete električkou, 
nie autom. Zároveň zdôraznil 
potrebu vytvorenia systému 
prestupných bodov električka 
– autobus. A podporiť mobili-
tu bikesharingom a priečnymi 
pešími a cyklistickými spoje-
niami. Tak, aby Jantárová ces-
ta mala len pomocnú úlohu. 
V. Kiseľová jeho slová potvr-
dila výsledkami z participá-
cie. Odborníci podľa nej jed-
noznačne odporučili podporu 
pešej a cyklistickej dopravy 
ako doplnok k električke. 

Michaela Dobríková
foto: autorka

Na záver M. Valková, 
zastupujúca hlavné 
mesto ako obstarávate-
ľa urbanistickej štúdie 
pripomenula, že do  
19. marca sa môžu 
občania zapojiť do 
participačného procesu 
a vyjadriť sa k budúcej 
podobe centrálnej 
časti Petržalky. Či už 
v dotazníku na webe 
alebo mailom, faxom, 
či listovou zásielkou. 
Všetko potrebné nájdu 
na web stránke www.
participacia-petr-
zalka.bratislava.sk. Na 
pripomienke nesmie 
chýbať meno, adresa 
a telefonický alebo 
mailový kontakt na na-
vrhovateľa. Participácia 
bude ďalej pokračovať 
workshopmi, výstavou 
a verejným pripomien-
kovaním urbanistickej 
štúdie.



každá fotografia istým spôso-
bom raritná. Autor konceptu 
Martin Kleibl zachytáva dy-
namiku premien tejto mest-
skej časti. Rodený Petržalčan 
je znalcom miestnej histórie, 
autor aj zberateľ fotografií. 
Materiál na výstavu zhro-
maždil z viacerých zdrojov, 
napríklad od známeho slo-
venského fotografa Ľuba Sta-
cha či Kamila Beladiča, niek-
dajšieho riaditeľa GIB, ktorý 
fotografoval výstavbu sídlis-
ka, aj záznamy rôznych chýb 
a porúch, ktoré sa počas tak 

Nová a stará Petržalka – to je kontrast výstavy umiestnenej na oplo-
tení okolo staveniska novovznikajúcej polyfunkčnej budovy Einpark 
medzi Einsteinovou a Zadunajskou cestou. V Petržalke vznikla Street 
Gallery Einpark, ktorá prezentuje výstavu fotografií premeny mestskej 
časti na pravom brehu Dunaja na najväčšie stredoeurópske sídlisko 
pod názvom Petržalka story. Zámerom tohto umeleckého projektu je 
priniesť obyvateľom a návštevníkom Petržalky umeleckú tvorbu, ktorá 
reflektuje život v Petržalke. Projekt vznikol vďaka spoločnosti COR-
WIN, ktorá je developerom Einparku a rozhodla sa ponúknuť viac ako 
180 metrov oplotenia svojej výstavby umeniu.
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Roman Karabelli, zástupca 
developera: „Výstavou, 

ktorú v našej galérii pred-
stavujeme, sú fotografie v 
autorskej koncepcii mladého 
fotografa Martina Kleibla, 
rozprávajúce príbeh Petržal-
ky od výstavby v 70. rokoch, 
kedy tu začalo vyrastať veľké 
moderné sídlisko. Petržalka 
je jedna z najdynamickejších 
mestských častí, k jej vývoju 
a premene chceme prispieť aj 
my novým obytno-adminis-
tratívnym komplexom Ein-
park. Verím, že výstava fo-
tografií prinesie okoloidúcim 
nielen estetický zážitok, ale aj 
nové poznatky z histórie tohto 
miesta,“ uviedol. 

Z výstavby najväčšieho pa-
nelového sídliska v strednej 
Európe neexistuje veľa foto-
grafického materiálu, preto je 

Rodina Budova 2018 
víťazstvo MSR SR 10-tancov 
mládež

Petržalský príbeh na stavenisku  

V decembri 1967 položili zá-
kladný kameň nového mosta 

cez Dunaj, ktorého realizácia 
mala byť akýmsi úvodom do 

výstavby na pravom brehu, 
teda výstavby Petržalky. 

Most dokončili v roku 1972. 

Výstava Petržalka story 
v Street Art Gallery

V októbri sme sa boli pozrieť v  Združení na pomoc ľuďom s mentálnym postih-
nutím v Petržalke – Impulz na projekt s názvom Pinf hry ako impulz pre spojenie a 
učenie. S podporou Nadácie pre deti Slovenska v rámci programu Hodina deťom 
bola v Impulze zriadená miestnosť s interaktívnou tabuľou a počítačmi, ktoré vy-
užívali klienti Impulzu spoločne so žiakmi základných, stredných a vysokých škôl 
a klientmi iných sociálnych zariadení na hranie Pinf hier, ktoré nielen bavia, ale aj 
učia. Ušitých na mieru pre ľudí so špeciálnymi potrebami. Ich autorom je sotva 
sedemnásťročný Ondrej Vrábel a žne s nimi úspech na celom svete..

Pinf hry v tomto projekte 
ale neboli len poučnou a 

zábavnou hrou, ale aj otvo-
reným priestorom pre vznik 
nových kamarátstiev, vzá-
jomného učenia a podpory. 
V posledný februárový deň sa 
konalo vyvrcholenie projek-
tu, na ktorom sa stretli všetci, 
ktorí sa doň zapojili, aby  pre-
zentovali svoje poňatie témy 
Môj Projekt pre druhých. Viac 
nám povedala koordinátorka 

projektu Bronislava Romano-
vá: 
„Stretli sa u nás v Impulze  
deti a mladí ľudia zo ZŠ Tur-
nianska, Spojenej školy na 
Švabinského, Špeciálnej zák-
ladnej školy Žehrianska, SZŠ 
& Gymnázia CENADA pre žia-
kov so všeobecným intelek-
tovým nadaním a klienti Ob-
čianskeho združenia Impulz.  
O svojich projektoch rozprá-
vali autori individuálne alebo 

Môj Projekt pre druhých
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obrovskej výstavby vyskytli. 

Martin Kleibl: „Vítam každú 
príležitosť týkajúcu sa Petržal-
ky, a tak to bolo i pri možnosti 
vystaviť na verejnosti veľko-
metrážne fotografie, ktoré som 
nazhromaždil počas môjho 
skúmania histórie Petržalky. 
Na sociálnych sieťach exis-
tujú rôzne skupiny venujúce 
sa minulosti bratislavských 
mestských častí a je zrejmé, že 
táto téma ľudí zaujíma. Aj keď 
mnohým sa pri slove Petržalka 
vybaví „betónová džungľa“, ja 
mám na Petržalke najradšej 
zeleň, ktorá ju obklopuje v po-
dobe lužných lesov. Teší ma, že 
Petržalka a celkovo pravý bra-
tislavský breh Dunaja majú 
stále obrovský potenciál stať sa 
popri bývaní a práci športovo-
-rekreačným zázemím Brati-
slavy, tak, ako to bolo pláno-
vané.

Výstava Petržalka story po-
trvá počas trvania výstavby 
Einparku, teda do leta 2019.

Einpark sa skladá z dvoch 
častí 18-poschodovej veže so 
110 bytmi a 6-poschodového 
kancelárskeho bloku v tvare 
písmena L. V pláne je aj 449 
vnútorných a 32 vonkajších 
parkovacích miest. Súčasťou 
výstavby bude napojenie na 
cyklotrasu Petržalského kor-
za, nový výťah na cyklolávku, 

zázemie pre cyklistov priamo 
v objekte a zelený vnútroblok 
vrátane zelených striech, ktoré 
developer CORWIN ako prvý 
predstavil ako štandard každé-
ho svojho projektu. Centrálnym 
zdrojom tepla a chladu sú te-
pelné čerpadlá typu voda-voda  
s vysokou účinnosťou, archi-
tektúra je dielom spolupráce 
domáceho ateliéru A1 Respect 
a v prípade kancelárskej budovy 
ateliéru OFIS zo Slovinska.

Pohľad z Romanovej ulice na 
juh. Dnes sa na konci ulice na-
chádza budova Technopolu.

MARTIN KLEIBL (1981) 
je rodený Petržalčan, ume-
lecký fotograf a nadšenec 
pre záchranu petržalskej 
histórie. Z jeho iniciatívy sa 
zachovala monumentálna 
nástenná maľba Mier na 
paneláku na Osuského.
V roku 2012 vydal pod 
značkou konduktor bro-
žúrku Petržalka – turistický 
sprievodca a o dva roky 
neskôr jej rozšírené a aktu-
alizované vydanie pod ná-
zvom „Petržalka – prekva-
pivý sprievodca mestskou 
časťou”. Známy je aj jeho 
umelecký projekt Susedia, 
interaktívna fotografia síd-
liskového paneláku, ktorá 
po kliknutí na ľubovoľný 
balkón zavedie diváka do 
konkrétnej obývačky k jej 
obyvateľom. Je aj auto-
rom brožúry Pravý breh 
Dunaja, ktorá predstavuje 
Petržalku, Jarovce, Rusovce 
a Čunovo aj ako turisticky 
zaujímavú destináciu pre 
návštevníkov. Minulý rok ju 
vydala Krajská organizácia 
cestovného ruchu Bratisla-
va Region Tourism.

Michaela Dobríková
foto: archív M. Kleibl, 
vizualizácia: Einpark

Vizualizácia Einpark

že si ich deti samé vymys-
leli a majú chuť ich v rámci 
svojich schopností a aj po 
dohode s rodičmi a peda-
gógmi zrealizovať. Veľkým 
prekvapením bolo, že mnohí 
mladí filantropi svoje projek-
ty už spustili. Žiaci špeciálnej 
a praktickej školy podrobne 
referovali, ako vypomáhajú 
svojim blízkym s novými do-
mácimi činnosťami, mladé 
gymnazistky o nacvičovaní 
programu pre seniorov a 
ako chodia venčiť psíkov do 

v menších skupinách. Tému 
si vyberal každý sám, pod-
ľa svojich záujmov a pocitu. 
Témy boli veľmi rôznorodé, 
od pomoci svojim najbližším, 
susedom, cez snahu potešiť 
osamelých seniorov až po 
celosvetové témy týkajúce sa 
ochrany životného prostre-
dia.“ 

Ako ste spokojní so záve-
rom projektu?
„Myslím si, že celý projekt sa 
vydaril k spokojnosti všet-
kých zúčastnených strán. 
Deti z jednotlivých škôl, ale aj 
naši klienti, sa zo spoločných 
stretnutí vždy veľmi tešili. 
Navzájom si pomáhali, vzni-
kali medzi nimi naozaj pekné 
priateľstvá. Veľká vďaka patrí 
aj pedagógom, ktorí s deťmi 
prichádzali. Obdivovala som 
ich trpezlivosť,  s akou sa de-
ťom aj s ťažším postihnutím 
dokázali venovať.  Aj ja som 
sa pri týchto stretnutiach veľa 
naučila a spoznala naozaj 

útulku. Ich spolužiaci už ve-
deli prezentovať konkrétny 
výstup svojho projektu pre 
druhých, počítačovú hru o 
triedení odpadu, web stránku 
s alarmujúcimi informáciami 
o znečisťovaní planéty a po-
čítačový kvíz zameraný na 
ekovýchovu.  Deti zo ZŠ Tur-
nianska si pripravili projekt 
pomoci deťom v  detskom 
domove, pomoc staršej pani 
susedke, ale aj projekt, ako 
pomôcť zlepšiť sa v komuni-
kačných schopnostiach nie-
ktorých našich klientov .“ 

Mária Tašková zo Špeciálnej 
základnej školy a materskej 
školy na Žehrianskej ulici po-
ďakovala Impulzu za príleži-
tosť zapojiť sa do projektu, 
podľa jej slov bol pre ich žia-
kov veľmi užitočný a získali 
vďaka nemu nové zručnos-
ti. Okrem toho ich potešilo 
stretnutie s  bývalým absol-
ventmi, či už tými v Impulze 
alebo zo Spojenej školy na 
Švabinského.

Podľa slov Zuzany Benko-
vičovej a Any Dominiovej zo 
Spojenej školy na Švabinského 
bolo zaujímavé sledovať, ako 
sa ich žiaci postupne osmeľo-
vali a svoje témy na záver už 
predniesli celkom suverénne.
Uvítali, že sa projekt konal pre 
nich v známom prostredí a 
že sa naučili, že sa počítač dá 
využiť aj zmysluplnejšie ako 
na surfovanie po sociálnych 
sieťach.

Ako B. Romanová dodala na 
záver, určite by sa ešte chceli s 
deťmi stretávať, aj keď už asi 
nie tak často ako počas pro-
jektu, aby zistili, či sa im pro-
jekty podarilo dotiahnuť do 
konca.  Má radosť aj z toho, 
že po osobnej skúsenosti sa 
myšlienku Môj projekt pre 
druhých rozhodla adoptovať 
a naďalej v ňom pokračovať 
Elena Bakošová, ktorá učí deti 
so všeobecným intelektovým 
nadaním.

Michaela Dobríková
foto: ZPMP Impulz

úžasných ľudí.  A, samozrej-
me, sme v Impulze  mali veľkú 
radosť, že si Ondrej našiel čas 
a bol s nami ako pri otvorení 
projektu, tak aj pri jeho sláv-
nostnom ukončení. Aj jemu 
držíme palce, aby sa mu hru 
darilo ešte viac spopularizovať 
a veríme, že o ňom ešte nieke-
dy budeme  počuť.“

Ktorý z prezentovaných pro-
jektov vás zaujal najviac?
„To je naozaj veľmi ťažko po-
vedať. Naozaj najkrajšie bolo, 
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Dôchodkový vek je pre mnohých len číslo. Nezáleží 
na tom, koľko máte rokov, ale na tom, ako sa k nim 
postavíte a ako si ich viete užiť. Mnohých určite ne-
treba presviedčať, že ide o ďalšiu zaujímavú kapitolu 
života, obdobie kedy môžete využiť svoj voľný čas na 
množstvo zaujímavých aktivít. Sú však aj takí, ktorí 
nevedia čo s časom a možnosťami, ktoré sa pred nimi 
po odchode na dôchodok objavia.  

Ako si užívať seniorský vek? 
Stále dobrí vás to naučiaMafia sa (ne)triafa

Tak si tu, v Pe- 
tržalke, žije-

me. Rozhárane. 
Rozbito. Rozo-
strene. Akoby 
nám zrak aj os- 
tatné vnemy 
nejako kolísali, 
nevedeli sa us- 
táliť, lietali sem 
a tam. „Akoby 
sme sa vozili 
na grafe, ktorý 

ukazuje našu hektickú činnosť srdca, čo však 
– na druhej strane – paradoxne znamená ži-
vot,“ múdro zahlásil Miško Hrdopýško, ktorému 
predstavivosť teda nechýba. „Moceme sa hore-
-dole, ako na húsenkovej dráhe, aj tak hlučne, 
nebezpečne,“ lakonicky pípla Vierka, bledá ako 
stierka.

Všetci vospolok sme mali na mysli nepríjem-
né až otrasne drsné udalosti posledných dní, 
týždňov, mesiacov, ktoré trasú nielen Petržal-
kou, ale celým Slovenskom a spol. O dušu kmá-
šu a trasú verejnou mienkou, ale aj kreslami či 
mešcami. „Čo to má byť? Zase velikánske ho-
go-fogo? Zase búrlivé oblbovanie? Aj tak sa nič 
nevyrieši, teda v náš prospech,“ zamračil sa Jar-
čin Karči, ktorý si radšej zaspieva ako zalamen-
tuje. „Politicko-hospodárska strieľačka, a pekne 
naostro,“ skúsil to upresniť Urban Turban, ktoré-
ho vedia pobaviť aj smutné informácie (šťastná 
to povaha). „Veď terčov je dosť, aj na vývoz...,“ 
pridal sa Dalibor Výbor a pokrčil ramenami, že 
aspoň v tomto problém nemáme, čo je čo po-
vedať.

Kde je pravda? Komu/čomu veriť? Koho a 
ako - od hlavy či od žalúdka? - vyšetriť? A kto?  
A čím? Kde sú nejaké kontrolné páky, či, môjty-
bože, kam sa podel zmysel pre zodpovednosť? 
Pandorina skrinka so zlom a zákernosťou nemá 
dna. „Rozprávkovo šťastný koniec nehrozí,“ po-
znamenal Ferdiš Nevíš, „ani len koniec sa nery-
suje“. „Priveľa otázok na jednom písmenkovom 
smetisku,“ zahlásila naša Patália Písmenková, 
ktorá pochádza z mediálneho prostredia. „Slo-
vá, slová, slová, za ktoré sa dá naozaj veľa scho-
vať...“

Ja vám želám - keď už bičíkom a riekankami 
triafať, tak iba tými veľkonočnými. Symbolicky, 
no presne trefne a najmä – pre zdravie a úprim-
ný úsmev.

Vaša Dáša
Kresba: Natália Murat-Oravcová 

Presýpacie hodiny 

Vnímať starnutie bez stresu a 
brať ho ako zaujímavú kapi-

tolu svojho života, to je prístup, 
ktorý sa snaží do povedomia 
Bratislavčanov v dôchodkovom 
veku vniesť nezisková organizácia 
STÁLE DOBRÍ. Aby svoj voľný 
čas využili zmysluplne a s nápa-
dom, pripravuje pre nich atraktív-
ne podujatia. V kaviarni Berlinka 
v budove Slovenskej národnej ga-
lérie organizuje pravidelné stret-
nutia Bratislavčanov nad 60 rokov 
pod názvom Čaj o piatej. Zo seriá-
lu podujatí si veľkú popularitu zís-
kala Tančiareň, v ktorej si senio- 
ri zatancujú pod vedením taneč-
ných majstrov. Diskusie o knihách 
priamo s ich autormi vedú se- 
niori počas Literárnych večerov, 
Hudobné večery zas ponúkajú 
príjemnú atmosféru s klasickou 
hudbou v súčasnom predvedení. 
Vyhľadávanými sú aj komentova-
né prehliadky aktuálnych výstav 
v Slovenskej národnej galérii, 
prehliadky mesta s výkladom, ale 
aj poznávacie vychádzky do prí-
rody. V spolupráci s Domom Quo 
Vadis pridali STÁLE DOBRÍ k 
programu aj pravidelné prednáš-
ky lekárov a iných odborníkov na 
rôzne užitočné témy týkajúce sa 
seniorov. Čo je okrem samotnej 
ponuky aktivít bezpochyby zaují-
mavé, že ich seniori môžu všetky 
navštíviť bezplatne.

V apríli prichádzajú STÁLE 
DOBRÍ so špeciálnou ponukou 
edukačno-zábavného popoludnia 
Radosť byť seniorom, ktoré senio- 
rov privíta 15. apríla od 15. h v 
hoteli Devín. Je určené tým, ktorí 
sa chcú stretnúť so zaujímavými a 
inšpiratívnymi ľuďmi, dozvedieť 
sa užitočné informácie ako sa sta-
rať o svoje fyzické a duševné zdra-
vie či rodinné vzťahy. Popoludním 
sprevádza ambasádorka podu-
jatia Iveta Malachovská, ktorá sa 
postará o to, aby sa na ňom cítili 
dobre návštevníci, ale aj atraktív-
ni hostia. Tými budú exhlásateľka 
Ada Straková, speváčka Marcela 
Laiferová a herec Ferko Kovár. 

Pri jarnom posedení pri káve sa s 
vami podelia o životné spomienky 
a rady ako si v zdraví a s dobrými 
vzťahmi s okolím žiť šťastný a na-
plnený seniorský život.  

Súčasťou programu budú aj 
prednášky a diskusie na rôzne 
seniorské témy. Od  doktorky 
Čunderlíkovej z centra Memory 
sa dozviete ako si precvičovať pa-
mäť a udržiavať ju v kondícii. Še-

diny sú dnes módnym trendom  
a elegantným doplnkom mno-
hých dám a pánov v najlepšom 
veku, ako sa o ne postarať a umoc- 
niť ich krásu poradia špecialisti 
z vlasového štúdia  Hairline. Ak 
stojíte pred otázkou riešenia vzťa-
hov v rodine, príďte si vypočuť 
prednášku a diskutovať o nich  
s psychologičkou, doktorkou Po-
liakovou. Poradí vám, ako mať 
dobrý vzťah s deťmi a vnúčatami 
a uistí vás, že sa to dá zvládnuť  
s prehľadom. Generálna riaditeľ-
ka Slovenskej národnej galérie 
Sandra Kusá vás prevedie progra-
mom galérie a jej ponukami urče-
nými špeciálne pre seniorov.

Netreba sa pozerať na svet spo-
za okien svojich bytov. Seniorský 
vek si treba užiť, venovať sa sebe 
a svojim blízkym. A prísť sa o ra-
dosť byť seniorom podeliť aj na 
akcie z programovej ponuky pre 
tých stále dobrých. Všetky po-
trebné informácie o podujatiach 
a ich programe nájdete na www.
staledobri.sk a budeme vás o nich 
informovať aj na stránkach Petr-
žalských novín.

(upr)
foto: Stále dobrí a archív

Tančiareň v Berlinke si medzi se-
niormi získava veľkú popularitu.
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Zrejme by to nebola 
až taká neštandardná situá-
cia. Deti majú vždy viac energie 
ako rodičia. Zaujímavejšie je, 
keď je detí viac, k tomu aj hy-
peraktívny pes a aktívne špor-
tujúci manžel, ktorý okrem 
fixného zamestnania bajkuje  
a robí inštruktora indoor-cyc- 
lingu. Asi treba nastoliť kvalit-
ný time management. Kto kedy 
ako robí svoje. Skombinovať  to 
s krúžkami detí a dodržiavať 
režim. A keď niečo aj napriek 
spolupráci a snahe oboch rodi-
čov nečakane zlyhá, byť pripra-
vený improvizovať. 

Čo najvtipnejšie a čo najku-
rióznejšie je zapísané v den-
níku aktívnej mamy Adely 
Jasenovcovej? 

Podľa čitateľov ide o bez-
prostredné podanie bežného 
života bez pokusov o pozér-
stvo. Realistický a triezvy po-
hľad na život bez prikrášlenia, 
čo sa automaticky musí skončiť 
vtipne. Život prináša kopec si-
tuácií, ktoré na začiatku vyze-
rajú ako katastrofa, no napokon 
je z toho humorná poviedka. 
Vraj sa dobre bavia na hláškach 
detí a tiež nad zdanlivými ne-
úspechmi hlavnej hrdinky, kto-
rá je občas nešikovná, nehrá sa 
na superženu, ani na statočnú 
bojovníčku. Jednoducho, berie 
život so všetkým, čo prináša a 
hrá s kartami, aké dostala. Mi-
luje svoje deti, ktoré sú vždy na 
prvom mieste, aj napriek tomu, 
že nestíha tréningy, žehliť, ani 
každý deň piecť domáce koláče. 
Ľuďom sa páči bod stretu oča-
kávania s realitou, kedy sa veľa 
mám pousmeje a pomyslí si, že 
to pozná z vlastného života.

A aká je vlastne aktívna 
mama Adela Jasenovcová?

Úplne obyčajná žena z Pe- 
tržalky. Hlavne nie je identic-
ká s hlavnou hrdinkou, ktorá 
reprezentuje vzorku aktívnej 
matky. Príbehy sú jej životom 
len inšpirované, no mnohé 
sa skutočne stali. Keby však 
všetky fakty súhlasili, už by 
asi tehličky na bruchu mala, 
ako sa uvádza v knihe. Guráž 
jej nechýba. To majú s hlav-
nou postavou spoločné. 

Aké miesto sa ti vybaví ako 
najkrajšie a najvhodnejšie 
na voľný čas strávený s deť-
mi práve v Petržalke? 

Som rodáčka z Trenčína a 
vždy sa tam rada vraciam. Od 
osemnástky som kvôli štúdiu, 
práci a súkromiu cestovala tri 
roky na trase Trenčín – Pieš-
ťany - Bratislava. Napokon 
som sa v dvadsaťjeden ro-
koch presťahovala natrvalo 
do Bratislavy. Toto mesto mi-
lujem, Petržalku obzvlášť. S 
deťmi a psom chodíme veľmi 
často do lužných lesov k Du-
naju, tam sú zákutia pri ra-
menách rieky, ktoré vyzerajú 
ako z rozprávky. Máme radi 
aj Draždiak, hrádzu, Danu-
bianu, Čunovo. Chodíme aj 
do Karpát, ihriská v prírode 
nás veľmi bavia. 

Napriek tomu, že denník 
každej z mám by bol sku-
točne originálnym čítaním, 
niektoré zo zážitkov sú po-
vedzme, že: „ako cez kopirák.“   
A možno práve tie nájdete aj 
v Adelinom Denníku aktív-
nej matky. Ale verte: o sŕkaní 
latte s dokonalým účesom, to 
nebude. 

Eva Vašková
foto: archív

Čo v Denníku aktívnej matky 
taká aktívna matka nájde? 
Prečo by mala siahnuť popri 
všetkých ďalších aktivitách 
ešte aj po tejto knihe? 

V knihe sa píše o veselých aj 
smutných momentoch ženy, 
ktorá sa rozhodla niečo robiť 
aj popri deťoch. Filozofovať o 
krajších začiatkoch, pravidel- 
nom stravovaní a zdravom ži- 
votnom štýle dokáže každý a 
veľmi dobre. Niekto si dá aj 
predsavzatie, vyhrnie si rukávy 
a pustí sa do jeho naplnenia. 
Iný vydrží cvičiť v posilňovni 
poctivo každý deň, až kým ho 
to neomrzí. Aktívna matka, ako 
aj tá pasívna, frfle úplne rovna-
ko, chce všetko hneď a verí, že 
sa raz bude môcť realizovať. Aj 
preto by si mohla knihu prečí-
tať, aby sa presvedčila, či sa jej 
to podarí. 

V akých situáciách je pre ak- 
tívnu matku táto knižka „pr- 
vou pomocou?“ Kedy je naj-
lepšie si z nej niečo prečítať? 

Najjednoduchšie počas ma-
terskej dovolenky je vraj nero-
biť nič. Presúšať sa sem a tam 
a motať sa deťom pod nohami. 
Tak si to vysvetľujú tí, ktorí buď 
zabudli, alebo pravú materskú 
nezažili. Každá matka má prá-
vo cítiť sa zmätene, frustrovane 
až zúfalo. Ale nie je sama, kni-
ha ponúka nadhľad a humor aj 
v situáciách, kedy by si človek 
najradšej zložil hlavu do dlaní. 
Hlavná postava aktívnej matky 
z vlastnej skúsenosti radí, ako 
riešiť isté situácie, ako zvládať 
nemožné a zachovať si stále 
identitu ženy, nielen matky.

A čo keď sú mimoriadne ak-
tívni dvaja? Popri aktívnej 
mame ešte aj (hyper)aktívne 
dieťa? 

Redaktorka, blogerka, inštruktorka jogy, 
mama... Jednoducho aktívna 
a v súčasnosti dokonca Petržalčanka, 
Adela JASENOVCOVÁ sa rozhodla, 
že sa o svoje rodičovské zážitky 
podelí aj s ďalšími mamami. 

Bola raz jedna aktívna mama 
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Livin, Blues 2018
Bluesový festival Livin´Blues 2018 srdečne pozýva  
17. 3. o 17.30 h do DK Lúky na svoj XXVI. ročník.  
Bohatý celovečerný program sľubuje dvorného spolu-
hráča Lou Reeda, amerických muzikantov, slovenské 
kapely aj jednu slovensko-českú hudobnú rodinu. 

Nášmu najvýznamnejšiemu bluesovému festivalu sa 
podarilo do svojho programu uloviť vzácnych inter-

pretov. Jedným z headlinerom tohto tradičného podujatia 
bude americký basgitarista, spevák a producent FERNANDO 
SAUNDERS, ktorý bol dlhoročným spoluhráčom Jeffa Becka, 
Jimmy Paga, Marianne Faithfull, Erica Claptona a sprevádzal 
desiatky ďalších hviezd. Trinásť rokov stál aj po boku dnes už 
zosnulého Lou Reeda. Medzitým si vybudoval veľké renomé 
a pestoval si aj vlastnú kariéru. V rodnom Detroite a neskôr v 
New Yorku získal presvedčenie, že hudobník by mal byť uni-
verzálnym hráčom, a tak čerpal inšpiráciu z rozličných žán-
rov, a preto je tak vyťaženým a oslovovaným umelcom. Mo-
mentálne žije v Ostrave odkiaľ príde so svojou sprievodnou 
kapelou v zložení Jiří Balcařík (gitara), Jiří Zabystrzan (klávesy, 
akordeón), Libor Orel (bicie nástroje). Druhou headlinerkou 
bude americká gospelová speváčka DORREY LIN LYLES, ktorú 
bude sprevádzať maďarsko-slovenské zoskupenie Johnnie 
Shepperd band pomenované podľa gitaristu Jana Pásztora, 
ktorý má bohaté skúsenosti s americkými hudobníkmi, veď 
spolupracoval už s Ronom Ringwoodom či Karen Carroll. Do 
tretice sa s americkou tvorbou skontaktujeme prostredníc-
tvom známeho gitaristu a soulového speváka RYANA DO-
NOHUE, ktorého v jeho triu doplní hráč na ústnu harmoniku 
Juraj Schweigert a bubeník Juraj Raši. Donohua charakteri-
zuje putovanie cez žánre (blues, jazz, gypsy jazz, country) a 
život na cestách. Svoju priazeň prejavuje najmä americkému 
juhu a stal sa veľkým popularizátorom hudby z New Orleans, 
kde už niekoľko rokov žije. Po troch rokoch sa na Livin‘ Blues 
vráti česká speváčka Petra Börnerová, a to v triu s partnerom 
- gitaristom Tomášom Bobrovniczkým a ich synom, osem-
ročným bubeníkom Tomášom, ktorých doplní významný 
slovenský basgitarista Fedor Frešo. Domácu bluesovú scénu 
zastúpi gitaristka a speváčka Zuzana Suchánková, trojnásob-
ná Najobľúbenejšia bluesová speváčka na Slovensku a drži-
teľka ocenenia Bluesman roka 2010, ktorá sa ako jedna z pr-

vých slovenských 
interpretiek ve-
novala interpre-
tácii černošského 
gospelu, a trnav-
ská formácia The 
Blues Mother - In 
- Law s ich mi-
xom blues, blues 
rocku a rock and 
rollu.

Hlavným part-
nerom podujatia 
a z verejných 
zdrojov festival 
podporil Fond na 
podporu ume-
nia.      (tod)

foto: archív
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KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK
Partneri

MAREC 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

PRIPRAVUJEME V APRÍLI:

18.03. | 17:00 
CC CENTRUM   

MOMENTUM  
MUSICUM 

cyklus komorných koncertov 

KYTICA OBĽÚBENÝCH 
MELÓDIÍ 

účinkujú:

študenti 
Štátneho konzervatória v Bratislave 

Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 

22.03. | 18:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ

 
KLUB ZA ZRKADLOM

27.04. | 19:00 a 28.04. | 18:00 

DK ZRKADLOVÝ HÁJ

KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK

20.04. | 19:00 a 21.04. | 17:00
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK

27.04.

KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK

23.04. | 19:00
DK ZRKADLOVÝ HÁJ
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Hlavným partnerom podujatia a z verejných zdrojov festival  podporil 
Fond na podporu umenia

Klub Za zrkadlom, tel: 68 299 211, kzz@kzp.sk

Artkino Za zrkadlom, tel: 68 299 218, 
artkinozazrkadlom@gmail..sk

Hlavným partnerom podujatia a z verejných zdrojov festival 
podporil  Fond na podporu umenia

ARTKINO ZA ZRKADLOM
15.03.-21.03.

seniorské folklórne súbory z Bratislavy
a  ich hostia-výročie detského folklórneho súboru-

Foto: Jakub Klimo

NÁVRAT NA SLOVENSKO PO ÚSPEŠNOM SVETOVOM TURNÉ

29. a 30.03. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ
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Kto je Ryan Martin Bradshaw?
Ryan Martin Bradshaw má 10 rokov, narodil sa v Hainburgu a je Slovák po mame  
a Austrálčan po otcovi. Celý život žije v Bratislave. Jeho mama o ňom napísala:
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V Prahe nás reprezentoval 
geniálny Ryan 

K U LT Ú R A

Viete, čo je 
Talent Prahy 5?
Súťaž patrí k tým, ktoré sledu-
jú záujem o hodnotnú hud- 
bu a umelecké výkony mla-
dých hudobných amatérov. 
Je určená najmä záujemcom 
z oblasti klasickej hudby, ale 
v speváckej kategórii aj inter-
pretom muzikálových pies- 
ní a speváckym zborom. Sa-
mozrejme, najlepším umož- 
ňuje verejnú koncertnú pre-
zentáciu s podporou profe- 
sionálnych hudobných umel-
cov. Je určená žiakom zák-
ladných umeleckých škôl a 
usporiadatelia ju rozdelili do 
4. kategórií - súťažiaci do 15 
rokov, súťažiaci od 15 do 26 
rokov, študenti hudobných 
konzervatórií a iných vyšších 
odborných hudobných škôl 
či vysokých hudobných škôl, 

spevácke zbory. Špeciálnou 
kategóriou je Mimoriadny ta-
lent. 

Tohtoročný Galakoncert 
sa konal 28. 2. v Národnom 
dome na Smíchove. Na záver 
programu sa predstavil mimo-
riadne nadaný 10-ročný klavi-
rista z Petržalky Ryan Martin 
Bradshaw, ktorý ohromil svo-
jím predvedením Haydnovho 
koncertu D-dur. Ryan roz-
víja svoj talent pod vedením 
Mgr. art. Vencislavy Ilievskej.  
O tomto výnimočnom mla-
dom mužovi budeme nepo-
chybne ešte počuť. 

V tomto období vás už niekoľko rokov 
informujeme o účasti našich výnimočných 
talentov na Galakoncerte v Prahe, ktorý je 
záverečným podujatím súťaže Talent  Prahy 
5. Naša mestská časť už dlhší čas intenzív-
ne spolupracuje s miestnou časťou Praha 
5. Na tohtoročnom Galaporgrame vystúpil 
výnimočný talent zo ZUŠ Jána Albrechta na 
Tematínskej ulici - Ryan Martin Bradshaw.  

Beethoven podľa sluchu
Naša cesta bola veľmi ťažká, 
keďže ani manžel ani ja nie 
sme hudobníci, neviem čítať 
ani noty, manžel hral kedysi 
dávno trošku na gitare. Keď 
mal Ryan šesť rokov, jeho uči-
teľka na Britskej medzinárod-
nej škole nám povedala, že je 
mimoriadne nadaný, fascino-
vaný číslami a dokáže s neu-
veriteľnou rýchlosťou hocičo 
vyrátať. Poradila nám, aby sme 
ho dali na hudbu, najlepšie 
na klavír. Mával 20 minút týž-
denne v škole klavír so svojou 
prvou učiteľkou Stankou Zim-
mermannovou. Približne po 
štyroch mesiacoch nás zavo-
lala s tým, že Ryan hrá podľa 
sluchu ľahšiu verziu Beethove-
novej Ódy na radosť.

Noty za tri mesiace
Odvtedy nabrali veci rýchly 
spád, hral skoro všetko, čo si 
zaumienil a pomocou You- 
Tube sa učil podľa sluchu 
najrozličnejšie skladby. Môj 
ujo Ivan Marton, dramaturg 
Slovenskej filharmónie, nám 
povedal, že musíme okamžite 
kúpiť normálny klavír (dovtedy 
hral iba na malom keyboarde 
za 100 eur). Následne sme sa 
rozhodli ho dať na základnú 
umeleckú školu, kde sa mu 
venovala skvelá klavírna pe-
dagogička Elena Šimlovičová. 
Ryan sa za tri mesiace naučil 
perfektne čítať noty, číta z lis-
tu rýchlejšie ako niektorí žiaci 
konzervatória. Učiteľka sa s 
takým niečím ešte nestretla. 
Robil veľmi rýchle pokroky. 
Vyhral celoslovenskú súťaž vo 
svojej kategórii, reprezentoval 

Slovensko na Akadémii Fran-
za Liszta v Budapešti v rámci 
projektu Bartók deťom, zahral 
si aj so Slovenským komor-
ným orchestrom Slovenskej 
filharmónie.

Zlom vo Viedni
Ryan hrá na klavíri intenzívne 
od roku 2013 a dnes už má 
svoju štvrtú učiteľku, profesor-
ku Vencislavu Ilievsku (pôsobí 
aj na Bratislavskom konzer-
vatóriu), s ktorou vyhral vlani 
počas šiestich mesiacov štyri 
medzinárodné súťaže v Brne, 
Záhrebe, Sofii a v Salzbur-
gu. V Sofii vyhral suverénne 
najmladší vo svojej vekovej 
kategórii, vďaka triumfu sa 
objavil v hlavných večerných 
správach v bulharskej televízii. 
Paradoxne, u nás médiá zatiaľ 
nezaujal. Práve pani profesor-
ka Ilievska nám odporučila, 
že Ryan ako zázračné dieťa 
potrebuje špičkových učite-
ľov, a preto by sme mali skúsiť 
Viedeň. Presnejšie, University 
of Music and Performing Arts 
Vienna, ktorá patrí k najlep-
ším na svete. Ryan absolvoval 
prijímacie skúšky a spomedzi 
40 záujemcov uspel s ďalšími 
dvomi. Študuje s Rakúšanmi, 
Japoncami, Číňanmi, Angli-
čanmi, Rusmi, Kórejcami a ďal-
šími v triede ruského klavírne-
ho virtuóza Vladimira Kharina.

„Sluch a talent!“
Odvtedy robí neuveriteľné 
pokroky, začal hrať aj na husle 
a dokonca komponuje. Vo 
Viedni už hral na mnohých 
koncertoch a naposledy mal 
obrovský úspech ako sólista 

s orchestrom, kde hral Mo-
zartov 12. klavírny koncert KV 
414 prvú časť. Pre scénu a vy-
stupovanie je priam stvorený. 
Jeho učiteľ nechápe, ako pred 
publikom dokáže násobne 
lepšie zahrať ako na skúške. 
Jedna významná klavírna pe-
dagogička z Londýna, ktorej 
žiaci vyhrali prestížnu súťaž 
BBC Talents, sleduje Ryana na 
YouTube a nedávno o ňom 
napísala: “This boy is one to 
watch! Such a talent! He talks 
music, which is such a rare gift 
nowadays! Well done, Ryan, I 
am your fan No.1!

Láska, šťastie a nevinnosť
Na Slovensku vystupuje Ryan 
od roku 2014 v SND v dráme 
Láskavé bohyne. V alternácii  
s dvomi ďalšími tam stvárňuje 
rolu malého klaviristu po boku 
Ľuboša Kostelného, Milky 
Vášáryovej, Táni Pauhofovej, 
Alexandra Bártu a iných. Hrá 
na klavíri, má aj svoj text a robí 
to s veľkou chuťou. Nečudo, 
veď jeho pradedko bol zná-
my slovenský herec Martin 
Gregor. Ryan je mimoriadne 
ambiciózny a vždy mi hovorí: 
„Mami, chcem byť najlepší na 
svete! Najväčšou výzvou je pre 
nás, aby Ryanovi ostala láska k 
hudbe a nestratila sa jeho ne-
vinnosť, ktorá je v umení taká 
dôležitá. Možno bude klavi-
rista, možno dirigent, možno 
bude komponovať. Uvidíme. 
Dôležité je, aby bol šťastný a 
svojou hudbou robil svet kraj-
ším. Keby bolo viac umenia, 
náš svet by bol oveľa ľudskejší. 

(red)
foto: archív

Carmen podľa Ďurovčíka
Carmen - to je láska, zrada, nenávisť a pomsta. Nový umelecký 
pohľad prináša vzrušujúce spojenie tanca, hudby a činohry.  
Krvavý príbeh ožíva v podaní Slovenského divadla tanca,  
v réžii Jána Ďurovčíka. Pozrieť si ho môžete 29. a 30. marca  
o 19.00 h v DK Zrkadlový háj. 

Slovenské divadlo tanca uvádza je-
den z najznámejších ľúbostných 

príbehov. Námet svetoznámej opery 
francúzskeho skladateľa Georga Bizeta 
rozpráva o vášnivej cigánke Carmen, 
ktorej zvodom podľahne plukovník 
Don José. Tragédia nenechá na seba 
dlho čakať. Notoricky známy dej je 

pod taktovkou choreografa a režiséra 
Jána Ďurovčíka poháňaný priamo-
čiarym spracovaním. Od originálu sa 
líši pridaním prvkov zo slovenského 
folklóru. Striedajú sa tak španielske 
a slovenské tance. Nešťastná láska 
Carmen a Dona Josého sa odohráva 
mimo konkrétneho času a priestoru. 

Ďurovčík využíva k tomu formu totál-
neho divadla v kombinácii hudobného, 
tanečného a činoherného prejavu. Na 
divákov čakajú jasné dramatické línie, 
priamy dej a veľmi rýchle tempo. Stre-
táva sa v ňom akčnosť s filozofickými 
otázkami o živote a smrti, o ktorých dis-
kutujú dva spoločenské protiprúdy.
Účinkujú: Katarína Kánnová a. h. SND, 
Vierka Bieliková, Ivana Kučerová, Domi-
nika Vanková, Silvia Jankovová, Marian-
na Paulíková, Miroslav Martinovič, Jozef 
Antálek. Patrik Sčasnovič, Filip Cipár, Ma-
tej Oškera a Peter Mihálik.     (tod)

foto: archív
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Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie 
či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor 
nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limi-
tované formuláciou otázok.  

(dnes o rodičoch a deťoch)

Rodina – základ spoločnosti        
Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie každý sa dokáže pohy-
bovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame základné informácie o tom - 
ktorom právnom predpise. Výňatok z právneho predpisu je voľne spracovaný a má len 
informatívny charakter. V prípade nejasností alebo praktickej potreby radi odpovieme 
na vaše konkrétne otázky.

§ Mama, otec a ja              
 V zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. - zákon o rodine v platnom znení, súčasťou rodičovských 

práv a povinností sú najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu 
a všestranný vývin maloletého dieťaťa (ďalej len „maloletý“), zastupovanie maloletého 
a správa majetku maloletého. Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia, pri ich 
výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého. Tieto práva vykonáva jeden z rodičov, ak 
druhý z rodičov nežije, je neznámy, alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom 
rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povin-
ností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený, alebo pozasta-
vený. Súd môže priznať rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o 
maloletého aj maloletému rodičovi dieťaťa staršiemu ako 16 rokov, ak spĺňa predpoklady, 
že výkon tohto práva zabezpečí v záujme maloletého. Ak je potrebné spravovať majetok 
maloletého, v rozhodnutí o priznaní rodičovských práv a povinností súd zároveň rozhod-
ne o ustanovení opatrovníka na spravovanie jeho majetku (ďalej len „majetkový opatrov-
ník“). Rozhodujúcu úlohu vo výchove dieťaťa majú rodičia. Rodičia majú právo vychovávať 
deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením. Na výchove dieťaťa 
sa podieľa aj manžel, ktorý nie je rodičom dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti. 
Rodičia majú právo použiť pri výchove dieťaťa primerané výchovné prostriedky tak, aby 
nebolo ohrozené zdravie, dôstojnosť, duševný, telesný a citový vývin dieťaťa.

§ Zastupovanie maloletého                       
 Rodičia zastupujú maloletého pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilý. (Podľa ob-

čianskeho zákonníka majú maloletí spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou 
povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku). Žiadny z ro-
dičov nemôže zastupovať maloletého, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k 
rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým, alebo medzi maloletými, zastúpenými tým 
istým rodičom, navzájom. V takom prípade súd ustanoví maloletému opatrovníka, ktorý 
ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať (ďalej len „kolízny opat-
rovník“). Kolízneho opatrovníka súd ustanoví aj v prípadoch, ak maloletý nemá zákonného 
zástupcu, alebo ak zákonný zástupca nemôže z vážneho dôvodu maloletého v konaní, 
alebo pri určitom právnom úkone, zastupovať. 

§ Starostlivosť o majetok                                
 Subjekty pomoci poskytujú alebo zabezpečujú odbornú pomoc obetiam za podmienok 

ustanovených zákonom alebo príslušným právnym predpisom. Formy odbornej pomoci 
sú všeobecná odborná pomoc obeti a špecializovaná odborná pomoc obzvlášť zraniteľ-
nej obeti. Všeobecná odborná pomoc obeti je odborná činnosť a poskytovanie služieb, 
ktorými sa rozumie poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií, právna pomoc na uplat-
nenie práv obete, psychologická pomoc, poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania 
opakovanej viktimizácii. Subjekt pomoci je povinný poskytnúť obeti na požiadanie vše-
obecnú odbornú pomoc bez zbytočného odkladu. Obzvlášť zraniteľnej obeti je subjekt 
pomoci povinný poskytnúť špecializovanú odbornú pomoc na požiadanie bez zbytočné-
ho odkladu a bezplatne. Subjekt poskytujúci pomoc poskytne všeobecnú odbornú po-
moc bezplatne alebo za poplatok. Právnou pomocou sa rozumie poskytovanie právnych 
informácií a právne zastupovanie obete v trestnom konaní a v civilnom procese, ak si obeť 
uplatnila nárok na náhradu škody v trestnom konaní a o jej nároku nebolo rozhodnuté. 
Právnu pomoc poskytuje obetiam Centrum právnej pomoci. 

§ Nárok na odškodnenie                  
 Rodičia sú povinní spravovať majetok maloletého s náležitou starostlivosťou.  Výnosy z ma-

jetku maloletého získané pri jeho spravovaní môžu rodičia maloletého použiť najmä na 
uspokojovanie potrieb maloletého a v primeranom rozsahu aj na uspokojovanie potrieb 
rodiny. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom zostáva zachovaná. Ak vznikol bez zavinenia 
osôb, ktoré sú povinné maloletému poskytovať výživu, hrubý nepomer medzi ich majetko-
vými pomermi a majetkovými pomermi maloletého, možno na účel uspokojovanie potrieb 
maloletého a v primeranom rozsahu aj na uspokojovanie potrieb rodiny použiť aj majetok 
maloletého.  Rodičia odovzdajú dieťaťu jeho majetok, ktorí spravovali, najneskôr do 30 dní 
od dosiahnutia plnoletosti dieťaťa. Maloletý má právo požiadať rodičov alebo osoby, ktoré 
spravujú jeho majetok, o vyúčtovanie týkajúce sa správy jeho majetku. Ak sú záujmy malo-
letého súvisiace so spravovaním jeho majetku ohrozené a rodičia sami neurobili, alebo nie 
sú schopní urobiť vhodné opatrenia na ochranu majetku, súd môže na tento účel ustanoviť 
maloletému majetkového opatrovníka.                                                                                                   (pokr.)

 Zákony v každodennom živote  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

Keď je nemá 
tvár uštekaná   

Chov psov v mestských bytoch je dnes 
značne rozšírený. Nateraz však neexis-
tuje žiadna právna norma, ktorá by sa 
zaoberala otázkou, kto a za akých pod-
mienok môže mať v bytovom dome 
psa či iné spoločenské zviera. Zákon č. 
282/2002 Z. z. v platnom znení, ktorý 
upravuje niektoré podmienky drža-
nia psov, ako aj zo zákona odvodené 
všeobecné záväzné nariadenie obce, 
sa týkajú len verejného priestranstva. 
K chovu psa vo vlastnom byte nie je 
potrebný súhlas vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov v dome (ďalej 
len „vlastník“), v prípade prenajatého 
alebo nájomného bytu rozhoduje 
vždy jeho majiteľ. Sme ľudia žijúci 
medzi ľuďmi a tak sa, či chceme alebo 
nie, musíme vzájomne rešpektovať a 
byť voči sebe tolerantní. To by si mal 
uvedomiť každý z obyvateľov bytové-
ho domu a správať sa tak, aby svojím 
konaním neznepríjemňoval bývanie 
ostatným užívateľom bytov. 

Vlastnícke práva všetkých subjek-
tov v dome sú si rovnocenné a práve 
preto sú v určitej miere aj limitované. 
Využívaním vlastníckeho práva jedné-
ho vlastníka bytu nesmie byť naruše-
né pokojné využívanie vlastníckeho 
práva iného, čo sa v plnej miere pre-
javuje najmä pri susedských vzťahoch 
v bytových domoch. V zmysle ustano-
venia § 11 ods. 5 zákona č. 182/1993 
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v platnom znení (ďalej len 
„zákon“), ak vlastník  svojím konaním 
zasahuje do výkonu vlastníckeho prá-
va ostatných vlastníkov tak, že obme-
dzuje alebo znemožňuje výkon vlast-
níckeho práva o. i. aj tým, že sústavne 
narušuje pokojné bývanie ostatných 
vlastníkov v dome, môže súd na návrh 
spoločenstva alebo niektorého vlast-
níka rozhodnúť o predaji bytu. Schod-
nejšia cesta je však vzájomný doho-
vor. Súdny proces okrem času stojí aj 
peniaze a v neposlednej miere aj to, 
že štekajúci psi bez precízne spraco-
vaných dôkazov asi nebudú dosta-
točným dôvodom, aby súd nariadil 
predaj bytu. Myslím si, že je lepšie a 
rozumnejšie sa bez emócií dohodnúť 
tak, aby obe sporné strany boli spo-
kojné. Pokiaľ by takýto pokus zlyhal, je 
potrebné susedu dôrazne upozorniť, 
že vlastník nesmie nad mieru prime-
ranú pomerom obťažovať susedov 
ani hlukom, a to ako v čase nočnom, 
tak aj v dennom. Všeobecnú ochranu 
pred zásahmi hlukom do pokojného 
života upravuje Občiansky zákonník v 
ustanovení § 127 ods. 1., každý prípad 
však treba hodnotiť individuálne.

Povinnosti vlastníkov určite dobre 
pozná aj váš správca bytového domu, 
ktorý vie, ako má v danej veci postu-
povať. Odporúčam správcu písomne 
(nie elektronickou poštou) upozorniť 
na pretrvávajúci problém bez snahy 
o jeho adekvátneho riešenie. So sťaž-
nosťou máte možnosť obrátiť sa aj na 
referát predbežnej právnej ochrany 
Miestneho úradu v Petržalke na Kutlí-
kovej 17. Ak došlo k zrejmému zásahu 
do pokojného stavu a sú ohrozené, 
alebo narušené susedské práva, obec 
môže predbežným opatrením zaká-
zať, alebo uložiť, aby bol obnovený 
predošlý stav. V danom prípade je 
však potrebné, aby podanie išlo od 
viacerých vlastníkov. Prirodzene, že 
takýmto rozhodnutím nie je dotknuté 
právo domáhať sa ochrany na súde. 
V tejto súvislosti dodávam, že obec 
nemôže vydávať všeobecne záväzné 
nariadenia vo veciach vyhradených 
zákonu, ani upravovať dané medze 
základných práv a slobôd.

V našom dome máme problém s cho- 
vateľkou psov, ktorá sa k nám prisťa-
hovala vlani aj s dvomi psami. Keď pa-
nička odíde do práce, spustia štekot, 
zavýjajú a skučia, až kým sa nevráti. 
K nim sa často pridajú ďalšie psy v do- 
me. Ja som už na dôchodku, bývam o 
poschodie nižšie, o poschodie vyššie 
býva rodina s malým dieťaťom. Ľu-
tujem mladú mamičku, ktorá v noci 
vstáva k dieťaťu a cez deň si nemôže 
trochu zdriemnuť. Pokúsila som sa 
dohovoriť s chovateľkou, tá je však 
presvedčená, že nerobí nič v rozpore 
s občianskym spolunažívaním, preto-
že neruší nočný pokoj! Skutočne je to 
iba o nočnom pokoji? Správkyňa náš-
ho domu nám odkázala, že s tým nič 
nemá. Obraciame sa na vás s prosbou, 
ako by sa nám dalo pomôcť. Môže sa 
takej chovateľke nariadiť výcvik psov? 
Mohlo by pomôcť prijatie VZN o povin-
nom výcviku psov? Ďakujem vám za 
odpoveď.                         A. Š (azet.sk)
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Každá stopa sa cení
V súvislosti s vraždou reportéra Jána Kuciaka a jeho part-
nerky Martiny Kušnírovej sa polícia obracia na verejnosť 
s prosbou o pomoc pri objasnení tejto úkladnej dvojná-
sobnej vraždy. V prípade akýchkoľvek informácií, ktoré 
by dopomohli k objasneniu, alebo by mali súvis s uve-
deným skutkom, je potrebné bezodkladne kontaktovať 
políciu na tel. čísle 158, alebo na tel. čísle +421 915 967 
793. Zároveň vyzývame obyvateľov okresov Galanta, Šaľa, 
Dunajská Streda, ale aj všetkých, ktorí prechádzali týmito 
okresmi, aby si zálohovali dáta z kamerových záznamov z 
motorových vozidiel zo dňa 21. 2. 2 018 v čase od 17.00 
h do 22.00 h. Ak takýmito dátami disponujete, informáciu  
o zálohovaní, prosíme, pošlite na adresu velkamaca@
minv.sk. Všetkým ďakujeme za pomoc.

Matúš
DINIČ
(26)
z Bratislavy

Leila
DORNAIOVÁ 
(17)
z Podunajských 
Biskupíc  

Popis osoby: je 165 cm vysoká, 
plnoštíhla, tmavé dlhé rovné 
vlasy, môže byť prefarbená na 
blond, hnedé oči..      
Popis oblečenia: pri odchode 
čierna kožená bunda, čierna 
sukňa, bordové čižmy.
Menovaná je nezvestná od 24. 
12. 2016 kedy odišla z DD v Ber-
nolákove, kde je umiestnená, na 
vychádzku.

Kriminálna polícia sa obracia na 
občanov so žiadosťou o pomoc 
pri pátraní po týchto osobách. 
Akékoľvek informácie oznámte 
na najbližšom policajnom útva-
re alebo na bezplatnom telefón- 
nom čísle 158, prípadne na  
e-mail patranie@minv.sk. 

Dôverčiví seniori doplácajú       

...v čase od 22. 2. do 6. 3. nahlásili v našom kraji krádež 
11 motorových vozidiel,  pričom žiadne z nich nebolo 
nahlásené v Petržalke? V noci zlodeji ukradli deväť a cez 
deň dve autá, ukradli aj jedno nákladné. V dňoch 25. - 28. 
februára, 3.- 4. marca krádež auta nehlásili. 
...od 1. januára do 4. marca sme v našom kraji zazname-
nali 271 dopravných nehôd, čo je o 34 menej ako v rov-
nakom období vlaňajška? Pri týchto nehodách neprišla o 
život žiadna osoba. Na cestách Slovenska došlo k 2 050 
dopravným nehodám, čo je o tri viac ako v roku 2017. Pri 
týchto nehodách prišlo o život 24 osôb, z toho deviati 
chodci. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška zahynulo 
na cestách Slovenska o trinásť osôb (35%) menej. 

Viete, že...Polícia prosí o pomoc

Popis osoby: podlhovastá tvár, 
vysoké čelo, krátke hnedé vlasy, 
hnedé oči.  
Popis oblečenia: nezistený
Menovaný je obvinený z prečinu 
nedovolenej výroby omamných 
látok, psychotropných látok, je-
dov a prekurzorov a ich držania.

Jiří
BURKOVEC
(xx)
z Bratislavy

Popis osoby: oválna tvár, vyso-
ké čelo, dlhšie vlasy, nosí fúzy a 
má tmavé oči.   
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava I. príkaz na zatknu-
tie pre trestný čin podvodu

Pripravil Jaroslav Gründler  grundler@chello.sk     

Znie to smutne, ale s kvapkou 
zveličenia môžeme konštato-
vať, že s podvodníkmi sa dnes 
stretávame na každom kro-
ku. Petržalské noviny opako-
vane upozorňujú na ich sofis-
tikované metódy, časté sú aj 
upozornenia polície. Napriek 
tomu šibeničníkom môžu 
naletieť na hák všetky vekové 
skupiny obyvateľstva, k naj- 
ohrozenejším, na ktorých sa 
podvodníci a zlodeji upria-
mujú, sú však seniori. 

Páchatelia používajú rôz-
ne triky, zneužívajú dôveru 
najmä starých ľudí, ktorí sú 
často chorí, osamotení a radi 
sa s niekým porozprávajú. 
Predstavujú sa na ulici ale-
bo priamo doma u vyhliad- 
nutej obete ako pracovníci 
rôznych firiem, zamestnanci 
sociálnej poisťovne, plynární, 
elektrární, vodární a podob-
ne. Pod rozličnými zámien-
kami sa snažia dostať do bytu 
zvyčajne predtým vytipova-
nej obete. Takýchto prípa-
dov je neúrekom a práve pre-
to nie je dobré pri náhodných 
rozhovoroch sa vyjadro-
vať o súkromí a ponúknutú 
„pomoc“ či sprostredkovanie 
akejkoľvek služby je potrebné 
ihneď odmietnuť. Nečakané-
ho a nepozvaného návštev-
níka je dobré si obzrieť cez 
priezor vo dverách a ak je 
čo i len maličké podozrenie, 
neotvárať a dohovoriť si iný 
termín návštevy s poznám-
kou, že prítomný bude aj ďal-
ší člen rodiny. Za žiadnych 
okolností cudzie a neznáme 
osoby nevpúšťajte do svo-
jich príbytkov! V prípade, ak 
sa osoba, ktorú nepoznáte, 

správa podozrivo a snaží sa 
pod rôznymi zámienkami 
nadviazať s vami kontakt a 
vstúpiť do vášho bytu, volaj-
te políciu. 

Starší občania sa často stá-
vajú obeťami nečestne kona- 
júcich ľudí, ktorí využijú ich 
prílišnú dôverčivosť a náchyl-
nosť na manipuláciu s ich 
emotívnym správaním. Naiv-
né obete uveria vymyslenej 
legende o osobe, ktorá potre-
buje požičať peniaze z dôvo-
du vážnej dopravnej neho-
dy, pri ktorej sa ťažko zranil 
ich kamarát, pričom peniaze 
potrebujú na zaplatenie ope-
rácie, prípadne na finančné 
vyrovnanie. Kontaktný sce-
nár je nemenný a primitívny 
aj v prípade využitia telefónu. 
Príbuzný obete je v nemocni-
ci, potrebuje peniaze na to či 
ono. Po peniaze pošle kama-
ráta. V telefóne sa volajúci 
predstaví ako syn, dcéra či 
vnuk v ťažkostiach. Požiada o 
finančnú pomoc s tým, že po 
peniaze pošle kamaráta. 

Načrtnuté situácie majú 
pri zanedbaní opatrnos-
ti osloveného vždy smutný 
koniec. Prednedávnom pri-
šla o sumu takmer 19 000 
eur seniorka, ktoré od nej 
pod nepravdivou zámienkou 
vylákal páchateľ predstavu- 
júci sa ako lekár. Na dôver-
čivosť doplatila aj žena (77), 
ktorú podvodník oslovil pod  
rovnakou legendou. Poško-
dená  vybrala z banky 3 127 
eur, ktoré poukázala na účet 
páchateľa. Po opätovnom 
kontaktovaní páchateľ pod 
zámienkou nezrealizovanej 
platby a následného zhorše-

nia zdravotného stavu účast-
níkov dopravnej nehody, vylá-
kal od ženy ešte 15 535 eur. Do 
tretice falošný lekár telefonic-
ky vyskúšal dôverčivosť ženy 
(69) z ďalšieho kúta Bratislavy, 
ktorá mohla prísť o tritisíc eur. 
Seniorka si však situáciu pre-
verila u svojho syna a všetko 
dobre dopadlo. Treba si uve-
domiť, že lekári nekontaktujú 
rodinných príslušníkov a ne- 
žiadajú od nich finančnú hoto-
vosť určenú na to, aby neohlá-
sili dopravnú nehodu polícii, 
prípadne na prevoz účastní-
kov dopravnej nehody, ani na 
ich ošetrenie! 

Neberte na ľahkú váhu 
ľudí, zarábajúcich na človečej 
dobrote a dôverčivosti. Pod-
vodníci môžu zaklopať aj na 
vaše dvere, alebo vás osloviť 
priamo na ulici. Získať dôve-
ru seniorov sa pokúšajú spô-
sobmi, ktoré sme v našich 
novinách už mnohokrát opí-
sali. Ak sa stanete obeťou 
podvodu alebo krádeže, oka-
mžite kontaktujte políciu na 
bezplatnej linke 158. Polí-
ciu môžete pri akomkoľvek 
podozrení kontaktovať aj na 
týchto číslach:

Stačí chvíľa nepozornosti a plechy zarinčia
foto: archív polícia

 Obvodné oddelenie PZ 
Petržalka - stred, telefón 
09610 35705, 02/6224 0445

 Obvodné oddelenie PZ 
Petržalka - sever, telefón 
09610 35805, 02/ 6345 1346

 Obvodné oddelenie PZ 
Petržalka - juh, telefón 09610 
35905, 02/6382 0061       

 Obvodné oddelenie PZ 
Rusovce, telefón 09610 35775, 
02/6285 9073   

Nedávajte peniaze cudzej osobe! Limitovaný príjem 
žiadostí o vydanie 
dokladov
Petržalská polícia oznamuje 
občanom, že v dňoch od 12. 3. 
2018 do 23. 3. 2018  oddelenie 
dokladov na Záporožskej ulici 
čiastočne obmedzí prijímanie 
žiadostí o vydanie dokladov 
(s výnimkou zbrojných preu-
kazov). Ide o zníženie kapaci-
ty príjmu žiadostí o polovicu  
z dôvodu rozsiahlych staveb-
ných prác a úprav za účelom 
skvalitnenia služieb občanom. 
V tejto súvislosti upozorňu-
jeme, že v danom období je 
možné využiť aj ďalšie oddele-
nia dokladov v rámci Krajské-
ho riaditeľstva PZ v Bratislave.
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fotoateliér v Bratislave 
svadby  deti  oslavy

Š P O R T

Aká bola zimná príprava 
FC Petržalka?

Vydarila sa nám po všet-
kých stránkach, na rozdiel 
od vlaňajška väčšinou nám 
žičilo aj počasie, takže sme 
nemali žiadne problémy s 
ihriskom. Aj zranených hrá-
čov sme mali menej, väčšie 
starosti nám spôsobili iba 
zdravotné problémy Borisa 
Turčáka ešte z jesennej čas-
ti a Juraja Pirosku, ktorý si 
na tréningu zlomil ruku. V 
prípravných zápasoch sme 
hrali s kvalitnými súpermi, 
potešilo nás, že sme sa im 
dokázali vyrovnať, alebo ich 
aj prevýšiť. Ako napríklad s 
Interom, keď sme v druhom 
polčase podali výborný vý-

kon. To isté konštatovanie 
platí aj proti lídrovi II. ligy 
MFK Skalica, hoci sme s ním 
prehrali. Chlapci pristúpili  
k tréningom a zápasom tak 
ako mali, veľmi zodpovedne, 
starali sa o seba, dochádz-
ka bola výborná, takže túto 
zimnú prípravu hodnotím 
kladne. 

Káder sa troška zmenil, 
bude mužstvo silnejšie ako 
v jesennej časti?

Doteraz odišli Pivák, Čem-
ba a Hronec. Na ich miesta 
prišlo niekoľko nových hrá-
čov a horúcou novinkou je, 
že už sme dohodnutí s Iva-
nom Minčičom. Je to 198 cm 
vysoký stopér, ktorý ešte pred 

rokom a pol hral Fortuna ligu  
v drese ŽP Šport Podbrezová 
a bol jej kapitánom. Bude to 
pre nás veľmi kvalitná po-
sila, už sa s nami pripravuje 
a rovnako aj s kondičným 
trénerom. Ďalšou posilou 
do útoku je Lukáš Hutta. 
Už v minulosti petržalský 
dres obliekal a hral vo via-
cerých druholigových klu-
boch, ako Skalica, Sereď, 
Šamorín a bol aj v kádri  
A-mužstva Slovana. Do kon-
ca prestupového obdobia 
ešte možno príde v kádri k 
nejakým zmenám. 

Ako sa ukazujú posily, kto  
z nich bude hrávať v zák-
ladnej zostave? 

Zatiaľ najvýraznejšou po-
silou je stredopoliar Lukáš 

Futbalisti FC Petržalka vstúpia do jar-
nej časti III. ligy až tento týždeň, lebo 
ich zápas 16. kola v Bernolákove bol pre 
nespôsobilý terén odložený. Na mužstvo 

z pravého brehu Dunaja sa upiera veľká pozornosť, patrí totiž 
medzi veľkých kandidátov na víťazstvo v súťaži. O zimnej 
príprave, cieľoch a novinkách v tíme sme sa porozprávali 
s generálnym manažérom FCP Andrejom Kalinom. 

FC Petržalka
sa maximálne sústredí 
na jarnú časť III. ligy

Gašparovič aj s prvoligovými 
skúsenosťami. Myslím si, že 
bude patriť k našim oporám. 
Celkom dobre sa ukazuje aj 
Marko Vizváry, tento mladý 
hráč však ešte potrebuje čas 
zvyknúť si na vyššie nároky. 
Dano Kastl zasa zabojuje s 
Milanom Valašikom o post 
brankárskej jednotky. Pre-
stup Martina Juraška z Mos-
tu pri Bratislave sa kvôli jeho 
pracovnej vyťaženosti nezre-
alizoval. 

Väčšiu časť zimnej prípravy 
pre zranenie vynechali opo-
ry Turčák a Piroska, budú 
pripravení na jarný štart?

Turčák už hral viac ako 
hodinu v poslednom príprav-
nom zápase proti ASK Bruck 
a bude na prvý majstrovský 

Jeho spolujazdcami na 
špeciálnom pretekár-

skom automobile Škoda 
Fabia R5 budú Radovan 
Mozner madší a Filip Scho- 
vánek.

„Byť súťažným jazdcom 
v tomto tíme je pre mňa 
obrovská výzva a predo-

všetkým veľká motivácia. 
Dodá mi to novú energiu. 
Fabia R5 je špičkové pre-
tekárske auto, nedávno na 
ňom továrenský tím zvíťazil 
vo svojej kategórii na prvých 
pretekoch seriálu majstrov-
stiev sveta na Rely Monte 
Carlo,“ povedal na tlačo-

vej konferencii v Petržalke  
v sídle Škoda Martin Koči. 
Na margo svojich cieľov  
v nadchádzajúcej sezóne do-
dal: „Myslím si, že športovco-
vi môže len pomôcť, ak má 
najvyššie ambície. Ja som si 
už ako malé dieťa dal jeden 
cieľ – stať sa absolútnym 
majstrom sveta. Užívam si 
tú cestu, myslím, že smeru-
jem správne, že postupne na-
predujem. V nadchádzajúcej 
sezóne si dávam ešte sepa-
rátne ciele, vyjazdiť pre tím 
titul absolútneho majstra 
Slovenska a titul majstra Eu-
rópy U28.“

Súťažnú sezónu odštartu-
je Koči na prvých pretekoch 
osemdielneho seriálu JME na 
Rely Azorské ostrovy, kto-
rý sa bude konať (22. – 24. 

Škoda Auto 
vstúpila do motoršportu
Škoda AUTO Slovensko so sídlom v Petr-
žalke vstúpila do slovenského motoršpor-
tu. V aktuálnej sezóne bude o titul majstra 
Slovenska v rely bojovať nový pretekársky 
tím ŠKODA Slovakia Motoršport  
s úspešným mladým jazdcom 
Martinom Kočím.
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Jarný program  
FCP a MŠK Iskra

Počas tohto víkendu sa začne kompletným 17. ko- 
lom jarná časť III. a 14. kolom V. futbalovej ligy. 
Petržalka má v týchto súťažiach dvoch zástupcov, 
FC a MŠK Iskra. Pre priaznivcov obidvoch klubov 
prinášame aj jarné vyžrebovanie.
Jarný program FC Petržalka: 16. kolo v stredu, 4. 4. o 16.30 h 
ŠK Bernolákovo – FCP, 17. kolo v nedeľu, 18. 3. o 10.30 h FCP – 
FC Rohožník, 18. kolo 25. 3. o 15.00 h ŠK Báhoň – FCP, 19. kolo 
1. 4. o 10.30 h FCP – OFK Dunajská Lužná, 20. kolo 8. 4. o 16.30 
h ŠK Lozorno – FCP, 21. kolo 15. 4. o 10.30 h FCP – FK Rača, 22. 
kolo 22.4. o 17.00 h ŠK Tomášov – FCP, 23. kolo 29. 4. o 10.30 
h FCP – FK Slovan Ivanka pri Dunaji, 24. kolo 6. 5. o 10.30 h ŠK 
Slovan B – FCP, 25. kolo 9. 5. o 17.30 h FCP – ŠK Svätý Jur, 26. 
kolo 13. 5. o 17.00 h TJ Rovinka – FCP, 27. kolo 20. 5. o 10.30 h 
FCP – FK Vajnory, 28. kolo 26. 5. o 17.00 h PŠC Pezinok – FCP, 
29. kolo 2. 6. o 17.30 h Slovan Most pri Bratislave – FCP, 30. kolo  
9. 6. o 17.30 h FCP – Lokomotíva Devínska Nová Ves. 
Jarný program MŠK Iskra: 14. kolo 17. 3. o 10.30 h MŠK – 
NMŠK 1922 Bratislava, 15. kolo 24. 3. o 10.30 h MŠK – FK Dúb-
ravka, 16. kolo 31. 3. o 10.30 h MŠK – FC Senec, 17. kolo 7. 4. o 
10.30 h MŠK – ŠK Krasňany, 18. kolo 14. 4. o 10.30 h MŠK - OŠK 
Chorvátsky Grob, 19. kolo 21. 4. o 10.30 h MŠK – ŠK Nová De-
dinka, 20. kolo 28. 4. o 10.30 h MŠK – TJ Jarovce, 21. kolo 5. 5. o 
10.30 h MŠK – FK Vajnory B, 22. kolo 13. 5. o 17.00 h ŠK Igram – 

MŠK, 23. kolo 19. 5. o 
10.30 h MŠK – TJ Ma-
linovo, 24. kolo 27. 5. 
o 17.00 h ŠK Hrubý 
šúr – MŠK, 25. kolo 
3. 6. o 17.30 h ŠKO 
Miloslav – MŠK, 26. 
kolo 10. 6. o 17.30 h 
Lomotíva Devínska 
Nová Ves B - MŠK.

(mv)
foto: Milina 
Strihovská 

Kinder v MŠK Iskra

Bratislavský rodák bol 
futbalista s veľkým re- 

nomé, reprezentoval Čes-
koslovensko aj Sloven-
sko a v roku 1994 vyhral 
anketu Futbalista roka. V 
roku 1997 sa stal prvým 
Slovákom, ktorý prestúpil 
do prestížnej anglickej Pre-
mier League, kde takmer tri 
roky obliekal dres FC Mid-
dlesbrough.V rokoch 2001 
a 2003 hral za niekdajšiu 
Artmediu Petržalka a v 
najťažších časoch petržal-
ského futbalu ho pomáhal 
postaviť na nohy spolu s 
ďalšími niekdajšími viace-

rými ligovými hráčmi. V roč-
níku 2014/2015 FC Petržalka 
vyhral aj s Kinderom V. ligu s 
deväťbodovým náskokom.

(mv)

Futbalistov MŠK Iskra Petržalka v jarnej časti V. ligy 
povedie nový tréner  Vladimír Kinder. 

Kližanov triumf

Slovenský tenista a petr-
žalský rodák Martin 

Kližan sa stal víťazom na 
turnaji ATP Challenger Tour 
v americkom Indian Wells 
(dotácia 150 000 USD, tvrdý 
povrch Plexipave vonku). 
Vo finále si za 70 minút po-

radil s tiež nenasadeným Da-
rianom Kingom z Barbadosu 
6:3, 6:3. Dvadsaťosemročný 
Kližan si za triumf pripísal 
na konto 21 600 amerických 
dolárov a 125 bodov do ren-
kingu. Mimochodom, prvá 
stovka je takisto ako pred 
týždňom bez slovenských 
tenistov, aktuálne najlepší  
z nich Lukáš Lacko klesol zo 
101. na 103. priečku. V dru- 
hej stovke hodnotenia sú zo 
SR 122. Andrej Martin, čer-
stvý víťaz challengerového 
turnaja v Indian Wells Martin 
Kližan (polepšil si o 52 pos-
tov a je momentálne na 129. 
mieste), 144. Norbert Gom-
bos a 145. Jozef Kovalík.

(mv), foto: archív

duel pripravený. Piroska by 
mohol azda hrať aj s dlahou, 
verím, že už proti Rohožníku 
by mal byť fit. Obidvaja sú 
pre nás veľmi dôležití, preto 
som rád, že sa dali zdravotne 
do poriadku. 

Jakub Hronec pred časom 
prišiel do Petržalky s veľký-
mi očakávaniami a so skú-
senosťami aj zo zahraničia,  
v zime však odišiel do na 
hosťovanie PŠC Pezinok. 
Prečo? 

Hronec ešte na jar vo IV. li- 
ge utrpel ťažké zranenie člen-
ka, dlhšie maródoval a keď 
sa vyliečil, tak sa nedokázal 
na trávniku plnohodnotne 
presadiť. Hovoril nám, že 
chce hrávať viac, preto zvolil 
odchod na hosťovanie do Pe-
zinka. Bude hrať naďalej III. 
ligu, takže by sa mohol do-
stať do obvyklej formy. 

Veľmi zaujímavým hráčom 
je Španiel Tino Miguez, 
pokiaľ bude na sebe tento 
mladík tvrdo pracovať, tak 
má pred sebou veľkú bu-
dúcnosť...

Miguez je skutočne veľ-
ký talent, na túto tému som 
sa s ním bavil a chcel by sa 
stať dobrým profesionál-
nym futbalistom. Dôležité 
je, že sa mu u nás páči. Do 
FC Petržalka prišiel hlav-
ne za štúdiom, ale pokiaľ by 
sme postúpili do II. ligy, ne-
vylučujem, že by u nás ďalej 
pokračoval. Všetko závisí od 

dohody a v tomto smere sme 
optimisti. 
 
Registrovali ste, čo sa deje  
v iných kluboch, ktoré sú 
vašimi konkurentmi v boji  
o prvenstvo?

V prvom rade sa snažíme 
pozerať sami na seba a pre-
sadiť sa svojimi futbalovými 
kvalitami. Isteže, sledujeme 
aj ostatné kluby, s ktorými 
budeme bojovať o prvenstvo. 
Boli sme sa pozrieť aj na FC 
Rohožník, odišli mu niekoľkí 
hráči, ale nejako výraznejšie 
sa neoslabil, a preto to bude 
stále nepríjemné mužstvo. 
Myslím si však, že naším naj-
väčším súperom v boji o po-
stup do II. ligy bude Slovan 
B. Jeho ligový káder je nabitý 
mnohými dobrými hráčmi a 
môže sa stať, že viacerí, ktorí 
sa nedostanú na ihrisko v zá-
pasoch vo Fortuna lige, budú 
chodiť hrávať za ,,béčko“. 

FC Petržalka sa veľkému 
tlaku fanúšikov nevyhne, 
lebo doslova prahnú po po-
stupe do II. ligy... 

Naše mužstvo je už tak 
nastavené, že v každom zápa-
se ide za víťazstvom. Dobrú 
hru a tri body si doslova vy-
žadujú naši skvelí fanúšiko-
via. Preto aj na jar chceme 
hrať tak, aby sa diváci ne-
nudili a už sa tešili na ďalšie 
stretnutie. Sme veľmi radi, 
že máme takých verných a 
oduševnených priaznivcov  
a budeme sa aj naďalej snažiť 

o to, aby ich na náš štadión 
do Ovsišťa čo najviac chodilo. 

V minulom roku 2017 ste  
z 30 súťažných zápasov 
prehrali iba raz, na akú 
bilanciu si trúfate v tomto 
roku? 

V posledných troch ro-
koch sme vyhrali dvakrát V. 
a raz IV. ligu. Postupne sme 
sa vyrovnali aj s náročnejší-
mi súťažami, lebo sa snaží-
me tak pracovať, aby nás nič 
neprekvapilo. V najbližšom 
období sa maximálne sústre-
díme na jarnú časť III. ligy. 
Pokiaľ ju vyhráme a postúpi-
me do II. ligy, tak v lete zas 
urobíme veľa preto, aby sme 
sa nestratili ani v tejto celo-
slovenskej súťaži. Našu prácu 
robíme triezvo a poctivo, bez 
nejakého experimentovania.

Výsledky FC Petržalka  
v zimnej príprave: 
FC Petržalka – ŠK Gabčíko-
vo 3:1, góly: Kondrlík, Heč-
ko, Tino Miguez, FC Petržal-
ka – MFK Skalica 0:1, Inter 
Bratislava – FC Petržalka 1:6, 
Košťál, Kondrlík, Maco, Gaš-
parovič, Lády, Vizváry, FC 
Petržalka – Dynamo Mal-
ženice 2:0, Gašparovič, Tino 
Miguez, FC Petržalka – MŠK 
Púchov 1:3, Kondrlík, FC 
Petržalka – St. Margarethen 
2:1, Kondrlík, Gašparovič, 
FC Petržalka – ASK Bruck 
2:0, Lády, Kondrlík.

Milan Valko
foto: Milina Strihovská

marca). Prvým pretekom 
seriálu majstrovstiev Slo-
venska bude 13. – 14. aprí-
la Rely Prešov. 

Kočiho špeciál Fabia R5 
je pripravený na súťaže 
podľa predpisov Medzi-
národnej automobilovej 
federácie (FIA). Jeho cena 
je viac ako 200 000 eur. Je 
vybavený preplňovaným 
motorom 1,6 l, disponuje 
pohonom všetkých kolies, 
sekvenčnou päťstupňovou 
prevodovkou a nastavi-
teľným podvozkom so za-
vesením vpredu aj vzadu. 
Regule FIA určujú maxi-
málnu hmotnosť 1 230 kg. 
Palivová nádrž má objem 
82,5 l.

(mv)
foto: Ján Luky 
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