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Dvojtýždenník • Zadarmo

O tom, že ľudové tradície ešte ne-
vymreli, nás presvedčila aj Te-

rézia Vitková, vedúca krúžku palič-
kovanej čipky Babka, podľa ktorej 
nastala renesancia týchto tvorivých 
aktivít. „Aj mladí ľudia si uvedomu-

jú, že v dnešnej uponáhľanej dobe je 
potrebné kompenzovať stres neja-
kou záľubou, koníčkom. V súčasnos-
ti nie je problém zohnať akýkoľvek 
materiál či nástroje na výrobu čip-
ky, nie ako v minulosti. Budúcnosť 
paličkovania preto vidím v opti-
mistických farbách,“ myslí si vedúca 
krúžku.

Členky petržalského krúžku Bab-
ka prišli predviesť svoje diela už po 
tretíkrát do pobočky petržalskej 
knižnice na Vavilovovej ulici, kde 
ich výstava potrvá takmer do kon-
ca apríla v čase otváracích hodín 
knižnice. To, že čipka má univer-
zálne využitie, bolo vidieť na rôz-
norodých a rôznofarebných prácach 
od obrazov, obrusov, šperkov až po 
veľkonočné dekorácie zobrazujúce 
vajíčka, kvety či motýle. Aj keď exis-
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Petržalská 
super škola tentoraz 
o peniazoch
Spoločný projekt SAV a mestskej 
časti Bratislava- Petržalka  pokračo-
val poslednou, šiestou prednáškou. 
Tému „Peniaze nie sú zadarmo“ im 
veľmi zaujímavo priblížil Ing. Marcel 
Novák, PhD. z Ekonomickej univerzi-
ty Bratislava. 

strana 5

V poslednom čase sme si mohli všimnúť návrat folk-

lórnych prvkov. A nielen do módy. Akoby sme si za-

čali viac uvedomovať a vážiť dôležitosť tradícií našich 

predkov, od ktorých sme vo veľkom upustili a dali 

sme pred nimi prednosť moderným technológiám. 

Jar odetá do čipky 

tuje mnoho publikácií o paličkovaní 
čipky či návodov na internete, pod-
ľa vedúcej krúžku nepozná nikoho, 
kto by sa naučil túto ručnú prácu čí-
taním kníh. Dôležitá je každodenná 
prax a neustále zdokonaľovanie sa.

Tereza Vitková okrem toho ve-
die aj krúžok paličkovania v Cen-
tre pomoci ligy proti rakovine, kde 
sa môžu minulí aj súčasní pacienti 
navzájom podporiť a prísť na iné 
myšlienky. „Viac ako polovica vy-
stavených predmetov je výsledkom 
ich práce. Mnohí nevedia, že vďaka 
zbierke na blížiaci sa Deň narcisov 
môžeme takéto aktivity pre onkolo-
gicky chorých pacientov organizo-
vať, preto by som bola veľmi rada, 
keby sa do zbierky zapojilo čo naj-
viac ľudí aj tento rok,“ dodala. 

Pokračovanie na strane 2 A

Milí čitatelia, 

veľkonočné sviatky sú symbolom 
jarného prebúdzania, znovuzrode-
nia, predznamenávajú prílev novej 
energie a sily. Preto vám všetkým 
želáme, aby ste počas nadchá-
dzajúcej Veľkej noci nabrali toľko 
sily a energie, aby vám vystačila 
minimálne do budúcej jari.            
Prežite pekné sviatky!     
 Redakcia
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Petržalskí poslanci na svojom marcovom zasadnutí 
okrem iného schvaľovali aj trhové poriadky.

Tržnica už má svoje pravidlá

TO NAJLEPŠIE Z DVOROV, LÚK A HÁJOV
WWW.PETRZALSKATRZNICA.SK

 Otvorené
od 6. apríla

 od 11:00

A Pokračovanie z titulnej strany

Jar odetá do čipky 
„Dlhé roky som túžila venovať sa 

paličkovaniu, no nikdy mi to nedovoli-
li pracovné a rodinné povinnosti. Pred 
piatimi rokmi som si konečne mohla 
splniť svoj sen,“ hovorí nadšenkyňa ruč-
ných prác Jana Petrovičová, ktorá je tak- 
isto jednou z členiek krúžku. „Dcére aj 
neveste som vyrobila náušnice aj náhr-
delníky,“ pochválila sa. „Jednu náušnicu 
vyrobím zhruba za jeden deň - celkom 
prácne, ale napĺňa ma to.“ Medzi náv-
števníkmi výstavy boli aj členky iných 

čipkárskych krúžkov, 
napríklad aj takmer 
90-ročná Judita Kutlí-
ková, ktorá sa k palič-
kovaniu vyjadrila jas-
ne: „Nie je to žiadna 
záľuba, ale nevylieči-
teľná choroba.“

Text a foto: (mh)

V našej mestskej časti sa v jar-
ných mesiacoch môžeme tešiť 

na otvorenie hneď dvoch tržníc – 
na Bratskej ulici (v objekte bývalé-
ho Terna) a v Slnečniciach. Aby ale 
mohli fungovať, potrebujú mať dané 
jasné pravidlá o predaji a prevádzke. 

Kým trhový poriadok a podmien-
ky predaja pre tržnicu na Bratskej 
petržalské miestne zastupiteľstvo 
schválilo už dávnejšie, pre Trch na 
Slnečniciach ich schvaľovali práve 
na marcovom zasadnutí. Poslan-
ci schválili VZN o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na tomto trhovom mieste  
a VZN,  ktorým sa vydáva trhový 
poriadok pre túto tržnicu. 

Poslanci tiež diskutovali o ďalšom 
využití športovej haly na Prokofie-
vovej ulici. Mestská časť Bratislava-
-Petržalka spravuje objekt športovej 
haly od roku 1993. Vzhľadom na jej 
opotrebovanie v závislosti na jeho vek 
a dlhoročné využívanie (funguje od r. 
1989) sa mestská časť rozhodla pre 
jeho obnovu. Hala si bude vyžadovať 
rozsiahlu rekonštrukciu, predovšet-
kým stabilizáciu podložia, celkovú 

rekonštrukciu striech, inžinierskych 
sietí, športových plôch, šatní, sociál-
neho vybavenia, okien, dverí, preto 
je odhadovaný objem potrebných 
finančných prostriedkov asi 584 000 
eur. Pri návrhu ďalšieho postupu ide 
mestskej časti predovšetkým o to, aby 
obyvatelia  mali možnosť športových, 
pohybových aktivít vo vyhovujúcich 
priestoroch. Preto predložila návrh 
riešenia v 2. variantoch.

Prvým variantom je prenechanie 
športovej haly do prenájmu tretej 

osobe. Nájomca by bol v rámci dl-
hodobého prenájmu zaviazaný v ur- 
čitom časovom horizonte preinves-
tovať do obnovy majetku požado-
vanú sumu 584 000 eur, pričom mu  
o túto čiastku bude primerane zní-
žené nájomné. Doba prenájmu by 
bola 40 rokov.

Druhým variantom je zrekonštru-
ovanie športovej haly a jej následné 
prevádzkovanie vo vlastnej réžii. 
Keďže rozhodovanie o takejto zá-
važnej  veci nie je jednoduché, po-
slanci sa uzniesli na tom, že si vyža-
duje širšiu diskusiu, preto rokovanie 
o tomto bode prerušili.

(sv)

foto: Miroslav Košírer  
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Z parkovísk zmizli ďalšie vraky
Mestská časť každodenne bojuje s nezodpovednými 
majiteľmi nepojazdných áut, ktorí napriek nefunkčnosti 
vozidla odmietajú ich odstránenie z parkovísk, čím zabe-
rajú i tak dosť poddimenzované miesta na parkovanie.

Petržalka počas roka 2017 odstrá-
nila prostredníctvom svojej za-

zmluvnenej odťahovej služby z par- 
kovísk 50 nepojazdných vozidiel,  
o ktoré ich majitelia nejavili záu-
jem. Okrem toho z parkovísk zmizlo 
ďalších 64 vozidiel, ktoré odstránili 
samotní vlastníci po výzve MČ do-
ručenej poštou alebo vylepenej na 
okne vozidla. Neskôr k týmto od-
stráneným autám pribudli ďalšie 
dve.

V tomto roku sa mestskej časti po-
darilo do dnešného dňa prostredníc-
tvom zazmluvnenej odťahovej spo- 
ločnosti odstrániť z verejných prie- 

stranstiev 10 vozidiel a 8 vozidiel si 
odstránili vlastníci po výzve mestskej 
časti sami.
Viac informácií nájdete tu: www.petr-
zalka.sk/oblasti/zivotne-prostredie/
vraky-stare-vozidla-aktual/page/7

(tod)

foto: MU

Petržalka nečaká so založenými rukami
Petržalská samospráva má v pláne množstvo projektov, 
ktoré by mohli skvalitniť život v najväčšej mestskej časti. 
No nie na všetky sú peniaze v rozpočte. Samospráva však 
nečaká so založenými rukami, ale sa uchádza  
o financie aj z rôznych grantov a dotácií.

Vlani tak Petržalka získala 90-ti-
síc eur na rekonštrukciu stre-

chy v DK Zrkadlový háj z Environ-
mentálneho fondu. Z Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR dostala takmer 364-tisíc eur 
na rekonštrukciu priestorov v ob-
jekte ZŠ Turnianska, kde vzniknú  
4 triedy MŠ pre 90 detí. Momen-
tálne je vypísané verejné obstaráva-
nie na dodávateľa. Materská škola 
by mala začať fungovať od januára 
budúceho roka. Na rovnakom mi-
nisterstve sa petržalská samospráva 
uchádzala o financie na vybudova-
nie nových, prípadne modernizáciu 
už existujúcich odborných učební 
v 11 základných školách. Maximál-
na výška dotácie je 200-tisíc eur, 
do konca apríla by mali byť známe 
výsledky odborného hodnotenia 
a teda to, či a v akej výške dotáciu 
Petržalka dostane. Z dotačnej sché-
my Bratislavského samosprávneho 
kraja Petržalka žiadala takmer 20-ti-
síc eur na rekonštrukciu umyvární  
a šatní pri bazéne v ZŠ Pankúcho-
va. Výsledky by mali byť zverej-
nené do konca marca tohto roka.  

Z rovnakej schémy požiadala ešte 
v roku 2016 takmer 60-tisíc eur na 
vybudovanie exteriérového florba-
lového ihriska na Černyševského 
ulici, BSK jej ale pridelil len nece-
lých 7-tisíc, čo bolo však na ten-
to projekt primálo, preto musela 
samospráva dotáciou odmietnuť.
Tento rok Petržalka požiadala o tak- 
mer 2 400 eur na vybudovanie pe-
tangového ihriska na Holíčskej ulici 
z Nadácie VÚB. Z dotačnej schémy 
Úradu vlády SR sa mestská časť uchá-
dza o financie na výmenu umelého 
trávnika na multifunkčnom ihrisku 
pri ZŠ Gessayova 2, na dobudovanie 
detského ihriska  na Gessyovej ulici 
22 a na nákup materiálno-technic-
kého vybavenia  a športovej výbavy 
pre ZŠ Tupolevova. Cieľom týchto 
projektov je zapájať všetky vekové 
kategórie obyvateľov Petržalky  do 
športových aktivít, a tým podporovať 
zdravý životný štýl v sociálnom spo-
jení s celou komunitou okolia špor-
tovísk a tiež budovanie lepších su-
sedských vzťahov. Tieto projekty sú 
momentálne v procese hodnotenia.

(tod)

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov 

11. 4. (streda) pristavenie – 

13. 4. (piatok) odvoz

Starhradská 16-18
Tematínska 6
Topoľčianska 22
Brančská 1 ku KS
Holíčska 7 ku KS
Holíčska 13-15 (na parkovisko pri KS) 
Šintavská 6
Smolenická 1-3
Strečnianska 12, Znievska 4 pri KS
Budatínska 3-13 ku KS

18. 4. (streda) pristavenie – 

20. 4. (piatok) odvoz

Budatínska 27 pri KS
Budatínska 33-43 pri KS (dole v jame)

Budatínska 75-81 (do stredu ulice)
Lietavská 14-16 
Znievska 5
Znievska 28 pri KS
Beňadická 2-4 
Beňadická 5
Šášovská 6 pri KS
Vígľašská 11-13

25. 4. (streda) pristavenie – 

27. 4. (piatok) odvoz

Vyšehradská 25
Jasovská 1 - požiadavka
Jasovská 13 - požiadavka
Jasovská 37
Turnianska 4
Krásnohorská 2-4 alebo 6 (kde bude voľné)

Krásnohorská 16-18
Ľubovnianska 10 pri KS
Žehrianska 2-4 pri vchode MS 
Bzovícka 26 oproti KS - kruh 
  
2. 5. (streda) pristavenie – 

4. 5. (piatok) odvoz 
M. C. Sklodowskej 4
A. Gwerkovej medzi 1-9
Pankúchova č. 5
Mamateyova medzi 26-30
Jankolova č. 2
Mamateyova č. 15
Medveďovej č. 25
Medveďovej medzi 18-22
Bulíkova medzi 15-17
Blagoevova medzi č. 2-12

9. 5.  (streda) pristavenie – 

11. 5. (piatok) odvoz 
Blagoevova medzi 14-24
Šustekova medzi 17-23
Šustekova medzi 1-7
Mlynarovičova medzi 14-24
Lachova č. 25

Lachova č. 16
Haanova č. 14
Haanova č. 3
Furdekova č. 4
Furdekova č. 1

16. 5. (streda) pristavenie – 

18. 5. (piatok) odvoz 
Námestie hraničiarov 2/A
Gessayova č. 11 vnútroblok
Gessayova č. 10
Osuského č. 26
Osuského č. 3/A
Hrobákova č. 32
Rovniankova 18-20
Rovniankova 12-14
Bradáčova č. 2 
Romanova medzi 23-29

23. 5. (streda) pristavenie – 

25. 5. (piatok) odvoz 

Dargovská ul. 
Kežmarské námestie
Kopčianska 86
Vilová 21-27
Pečnianska 5-7
Pečnianska 27 – 29 – 31 - 33
Planckova 4 - Kapicova roh ulíc
Nobelovo námestie 7-10 
(zo strany domu od Nobelovho námestia )

Gercenova 13-15
Zadunajská cesta 1-9 

30. 5. (streda) pristavenie – 

1. 6. (piatok) odvoz 

Černyševského 9-13
Macharova 9, Wolkrova 1 parkovisko
Wolkrova 17-19
Farského 18-22
Vavilovova 2-16
Wolkrova 39-41
Jungmannova 14-16
Hálova 12
Belinského 10 -16
Ševčenkova 1-5 parkovisko

6. 6. (streda) pristavenie – 

8. 6. (piatok) odvoz 
Ševčenkova 2-4
Ševčenkova medzi 13-15 a 17-19
Fedinova 22
Švabinského 10 parkovisko
Andrusovova 5-7
Jiráskova 2-10 (parkovisko zo strany Jiráskova)

Tupolevova 8-10
Tupolevova 22-24
Markova 11-13-15
Iľjušinova 12-14

Plaváreň počas Veľkej noci
OTVÁRACIE HODINY POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV 

ŠTVRTOK:  29. 3.  6.00 – 22.00 

PIATOK:  30. 3.  9.00 – 21.00 

SOBOTA:  31. 3.  9.00 – 21.00 

NEDEĽA:  1. 4.  9.00 – 21.00 

PONDELOK:  2.4.  ZATVORENÉ

UTOROK:  3. 4.  6.00 – 22.00
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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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Inzercia

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

K GLAZÚROVANIE VANÍ 
Tel.: 0905 983 602

K Realitná kancelária hľadá 

asistentku na polovičný úväzok. 

kontakt: mrkretex@mrkretex.sk

K PRENAJMEM zabehnutý 
obchod na Nám. Hraničiarov 
- nízky nájom.
Tel.: 0903 258  840

Riadkovú inzerciu prijímame

osobne v redakcii PN. 

0905 273 414 - Oľga

0905 273 416 - Vlaďa 

Platba v hotovosti

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

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

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

0948 080 835, 0911 634 718, www.bmbyvanie.sk

STAVBY  PRESTAVBY  REKONŠTRUKCIE
www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167

už od 13€

 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

hľadá spolupracovníkov na dohodu
počas nedeľných dostihov na rôzne pozície: 

 E technicko-obslužný personál; kontakt  svec@zavodisko.sk

 E rozhodca, pomocný rozhodca; kontakt  valtyni@zavodisko.sk

 E pracovník stávkovej kancelárie; kontakt  mlevicky@gmail.com

ZÁVODISKO, š.p. 
Starohájska 29, Bratislava

Vedenie účtovníctva pre
Spoločenstvá bytov a NP

VYÚČTOVANIA
jasne a zrozumiteľne

0915 959 645

kneznikova@fenixis.sk

Tešíme sa na vaše 

podnety, 
návrhy, reakcie
email: 

petrzalskenoviny@gmail.com

ZELENÁ LINKA 
PODNETY, POSTREHY A NÁVRHY 
v oblasti čistoty a životného 
prostredia v mestskej časti Brati-
slava-Petržalka môžete oznámiť 
prostredníctvom „zelenej linky“ 
02/ 63 820 158. Informácie 
o MP VPS: www.mpvps.sk
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Vo svojom vystúpení 
 priblížil žiakom od- 

povede na otázky prečo exis-
tujú peniaze, prečo si penia-
ze nekupujeme v obchode 
ako všetky ostatné tovary, 
odkiaľ sa peniaze berú a ako 
sa k nám vôbec dostanú.

Človek si peniaze nikde 
nemusí kúpiť, ale každý ich 
odniekiaľ dostane. Ak si ich 
nemusíme kúpiť, sú asi za-
darmo, či nie? Peniazmi sa 
vyjadrujú ceny tovarov a v pe- 
niazoch sa uchovávajú hod-
noty. V skutočnosti peniaze 
môžu urobiť človeka šťast-
ným iba v dvoch prípadoch: 
vtedy, keď vás nimi niekto 
obdaruje, alebo keď vy obda-
rujete niekoho iného.

V minulosti boli peniazmi 
rôzne tovary, ktoré sa dali 
vymeniť za iné tovary, na-
príklad kožušiny, dobytok, 

soľ, mušle, či perly. Napríklad 
Slovania, naši predkovia, pla-
tili plátnom – odtiaľ vzniklo 
slovo „platiť“. Ďalší stupeň vo 
vývoji peňazí znamenal na-
hradenie drahých kovov (naj-
mä zlata) za papierové penia-
ze. Papierové peniaze vynašli 
Číňania pred 1 300 rokmi a  
v Európe sa rozšírili až v 17. 
storočí. Dnešné papierové 
peniaze a mince nemajú takú 
hodnotu, aká je na nich na-
písaná. Znamená to teda, že 
hodnota, ktorá je na nich vy-
obrazená je len ilúzia toho, čo 
si vieme za ne reálne kúpiť. Sú 
teda zadarmo?

Mince a bankovky dáva do 
obehu centrálna banka kaž-
dého štátu. Okrem centrálnej 
banky existujú aj obchodné 
banky a tie taktiež tvoria pe-
niaze. Ide o takzvané banko-
vé peniaze. Bankové peniaze 

Petržalská super škola 
tentoraz o peniazoch
Spoločný projekt SAV a Mestskej časti 
Bratislava-Petržalka Petržalská super škola 
pokračoval poslednou, šiestou prednáškou, 
ktorá bola určená pre žiakov 8. ročníka. 
Tému Peniaze nie sú zadarmo im veľmi za-
ujímavo priblížil Ing. Marcel Novák, PhD.  
z Ekonomickej univerzity Bratislava. 

sa nemusia tlačiť, vzniknú  
v bankovom systéme inak. 
Určiť potrebné množstvo 
peňazí v systéme je v pô-
sobnosti centrálnej banky 
a je to veľmi dôležitá vec, 
pretože vplýva na hodno-
tu peňazí. Peňazí má byť 
presne toľko, koľko stačí na 
to, aby fungovala výmena. 
Nemá ich byť ani viac a ani 
menej – ak je ich viac, ich 
hodnota sa znižuje, čo vedie 
k inflácii. Je to akási inflačná 
príšera. A hlavným cieľom 
Európskej centrálnej banky 
a Eurosystému je udržiavať 
cenovú stabilitu a „bojovať  
s inflačnou príšerou“. O euro 
sa stará Európska centrálna 
banka, ktorá sídli vo Frank-
furte (Nemecko) a 19 cen-
trálnych bánk krajín, ktoré 
používajú euro. Spolu tvoria 
Eurosystém. Hlavnou úlo-

hou Eurosystému je určovať 
a vykonávať menovú politiku 
eurozóny, to znamená udržia-
vať cenovú stabilitu – mieru 
inflácie na úrovni nižšej ale-

bo blízkej 2 % v strednodo-
bom horizonte. V súčasnosti 
Európska centrálna banka 
nalieva ďalšie peniaze do eko-
nomiky a nazýva to: „kvan-
titatívne uvoľňovanie“. Tým 
chce centrálna banka dosiah-
nuť, aby mali všetci veľa pe-
ňazí, aby banky poskytovali 
úvery, ľudia a podniky míňali 
ešte viac a ceny tovarov mier-
ne rástli (do 2%), lebo to je 
dobré pre ekonomiku. Aká je 
odpoveď na otázku sú penia-
ze zadarmo? Nie sú. Tak ako 
nič v živote nie je zadarmo, aj 
keď niekedy to môže vyzerať 
naozaj tak.             (čb)

foto: archív MČ

Rodičia budúcich prvá-
čikov určite zvažujú, do 

ktorej základnej školy svoje 
dieťa zapíšu. Rozhodovanie 
určite nie je jednoduché – 
každý má vlastné preferencie 
ovplyvňujúce výber školy. 
Pomôcť vyriešiť ich dilemu sa 
snaží samospráva napríklad aj 
možnosťou navštíviť vybranú 
školu/školy a vidieť na vlastné 
oči nielen priestory, ale aj vy-
učujúcich a dozvedieť sa, čo 
všetko daná inštitúcia ponúka. 
Jednou z prvých škôl, ktoré 
otvorili svoje brány počas dňa 
otvorených dverí, je aj Zák-
ladná škola na Černyševského 
ulici. Boli sme sa tam pozrieť.

Škola pripravila pre rodičov 
nielen ukážku priestorov školy 
a možnosť stretnúť sa s uči-
teľmi, ale rodičia sa mohli zú-
častniť aj priamo na hodinách 
slovenského a anglického jazy-

ka a na hodine „multimediálnej 
čítanky“. Práve posledný spo-
menutý predmet je jedinečným 
a môžu sa ním pochváliť ako 
jediní na Slovensku. Využívajú 
ho najmä žiaci prvého stupňa, 
pričom prváci začínajú jedno-
duchými textami  a náročnosť 
sa každým rokom stupňuje. 
Cieľom je podporiť záujem die-
ťaťa o čítanie, ako aj to, aby sa 
u školákov rozvíjalo čítanie s 

porozumením, ktoré je dôležité 
ovládať pri všetkých predme-
toch, vrátane matematiky, fyzi-
ky a chémie. U detí je multime-
diálna čítanka veľmi obľúbená, 
keďže majú možnosť vďaka nej 
pracovať s počítačom. Iniciáto-
rom myšlienky bol Dr. Marek 
Nagy z Fakulty matematiky, fy-
ziky a informatiky UK, ktorého 
projekt bol zároveň jeho dokto-
randskou prácou. 

Deň otvorených dverí 
v petržalských základných školách je už v plnom prúde

Od roku 1997 sa táto základ-
ná škola zameriava aj na deti, 
ktoré sú zdravotne oslabené, 
najmä také, ktoré trpeli rôzny-
mi alergiami alebo probléma-
mi s dýchacími cestami. Preto 
škola ponúka pre takýchto 
žiakov aj rôzne druhy stra-
vy vzhľadom na ich diagnózu 
(diabetická, bezlepková, šetria-
ca a iné).

Podľa riaditeľky školy Mag-
dalény Benkovej, dni otvore-
ných dverí organizujú už viac 
rokov a účasť medzi rodičmi 
je vždy vysoká, čomu sa, sa-
mozrejme, tešia. Rodičov často 
zaujíma aj to, aké cudzie jazy-
ky škola ponúka a od ktorého 
ročníka sa vyučujú. „Naša ško-

la ponúka výučbu anglické-

ho jazyka od 1. ročníka a od  

6. ročníka sa pridáva aj ne-

mecký jazyk,“ uviedla riaditeľ-
ka. V škole je okrem iného aj 
množstvo záujmových krúž-
kov. Jedným z nich je florba-
lový, v ktorom žiaci získali už 
veľa úspechov. 

Viac informácií o Dňoch 
otvorených dverí na iných 
základných školách v Petr-
žalke nájdete na stránke 
w w w. p e t r z a l k a . sk / 2 0 1 8 

-03-06-dni-otvorenych-dve-

ri-v-zakladnych-skolach- 

v-zriadovatelskej-posobnos-

ti-mestskej-casti-bratislava-

-petrzalka               (čb)

foto: archív MČ

Druhú marcovú stredu sa priestor jedálne v ZŠ Lachova pre-
menil na trhovisko. Opäť sa tam totiž konala tradičná marco-
vá Burza kníh, časopisov a hračiek. Z jedálne sa ozýval bzukot 
ako z úľa. Deti pozerali ponuku, zvažovali možnosti, počítali 
peniažky... Vymieňali, predávali a kupovali knižky, časopisy, 
drobné hračky, vlastnoručne vyrobené náramky aj popu-
lárne zberateľské kartičky. Popritom rozvíjali svoju �nančnú 
gramotnosť, hodnotiace myslenie, komunikačné zručnosti. 
Mnohé odchádzali spokojné s novým „úlovkom“ či „zárob-
kom“. Tohtoročná burza kníh sa naozaj vydarila, tešíme sa na 
budúci rok.

Za kolegyne Denisa Dolná,

vychovávateľka ZŠ Lachova

Burza kníh na Lachovej 
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I pedikúra

I manikúra klasická

I manikúra japonská

I gelové nechty na rukách

I gelové nechty na nohách

I masáž nôh

I detoxikácia - prístrojová

I depilácia
Katarína Tóthová, Znievska 19,Petržalka-Bratislava

Kontakt: 0904 518 831, email:katarina.pedikura@gmail.com

ABAS SR Management príjme   Operátora na PCO 

Kontakt: 0910 835 203, mail: kariera@abasco.sk                

POMOC RODINÁM V NÚDZI PETRŽALSKÝ NEWSLETTER

AKO MÔŽE POMÔCŤ MESTSKÁ ČASŤ RODINÁM?

- poskytuje pomoc pri finančných problémoch rodiny;

- aktívne podporuje občana pri riešení neplatenia výživného 
 (v spolupráci s UPSVaR, exekútorom a pod.);

- umožňuje sociálnu pomoc (pre tých, ktorí na ňu majú nárok) vo for- 
 me sociálnych a zdravotných kupónov alebo preberanie tovaru zdarma 
 v Sociálnej výdajni; 

- pomáha pri riešení domáceho násilia (ak sa na ňu občan obráti);

- hľadá prechodné ubytovanie v krízových centrách.

AKTIVITY PRE DETI ZO SOCIÁLNE SLABŠÍCH RODÍN

Jednou z priorít mestskej časti je aj pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v so-
ciálnej alebo finančnej núdzi. Najmä deti, ktorých sa situácia v rodine 
dotýka najviac, si často nemôžu dovoliť také aktivity, ako ich rovesníci. 
Pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia každoročne Petržalka 
pripravuje viacero akcií. Pravidelne robia stretnutia s Mikulášom spojené 
s kultúrnym programom. Organizujú pre ne výlety do okolia, rôzne špor-
tovo – zábavné podujatia, návštevu ZOO, výlet loďou, množstvo súťaží, 
hier a podobne. Mnohé akcie robia aj v rámci projektu Most generácií. 
V každom roku pre tieto deti zorganizujú priemerne 4 až 5 akcií.

MOŽNOSTI PRECHODNÉHO UBYTOVANIA 
V ZARIADENIACH MČ PETRŽALKA  
Pre osamelých rodičov a deti:

Stredisko sociálnych služieb Petržalka - Domov pre rodičov a deti, 
Vavilovova 18, 851 01 Bratislava, Tel: 02/ 63 310 566, 0910 176 405

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

„Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine,“ povedal Lev Niko-
lajevič Tolstoj. Nie každý má ten dar, vyrastať v harmonickej a 
spokojnej rodine. Neúplné rodiny, osamelé matky s deťmi, ná-
silie v rodine, slabé sociálno - ekonomické prostredie pre dieťa 
alebo neplatenie výživného zo strany druhého rodiča. S týmito 

problémami, ale i s mnohými ďalšími, sa stretávajú pracovníci 
oddelenia sociálnych vecí. Pri riešení problému oddelenie so-
ciálnych vecí úzko spolupracuje aj s rôznymi inými inštitúciami 
ako sú – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, polícia, materské 
a základné školy, obvodní lekári a podobne. 

KDE NÁJDETE POMOC?  
Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
5. poschodie, kancelárie č. 501, 505, 506, tel.: +421-2-68 288 857

MÁTE PROBLÉM? POMÔŽU VÁM AJ V ZARIADENIACH, 
KTORÉ NEPATRIA MESTSKEJ ČASTI

Liga za duševné zdravie, 
Ševčenkova 21, E-mail: dusevnezdravie@ dusevnezdravie, Poradňa 
každý štvrtok od 10,00 do 15,00 hod. 
Telefón: +421-2-63 815 592, https://www.dusevnezdravie.sk
Liga je nepolitické, charitatívne, humanitné, nezávislé záujmové 
združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora 
duševného zdravia. V rámci rôznych aktivít, ktoré Liga za duševné zdra-
vie ponúka, sa občania môžu obrátiť na online poradňu (https://www.
dusevnezdravie.sk/online-poradna/) s rodinnými, citovými, rodičov-
skými, duševnými, či sociálnymi problémami.

Fórum osamelých matiek – FOMa, 
Osuského 1/A, 851 03 Bratislava – Petržalka, www.alonemothers.org 
Telefón: +421-903 314 136 
- Poradenstvo pre matky a osamelých ľudí v oblasti právnej, sociálnej 
 a psychologickej.
- Pomoc ohrozeným deťom (sociálna, psychologická a právna poradňa,  
 psychoterapia, soc. asistencia, mediácia):

Centrum Nádej, 
www.centrumnadej.sk 
Tel: 02 62 247 877, pohotovostný mobil: 0905 463 425, 
non stop bezplatná linka: 0800 212 212

MOŽNOSTI PRECHODNÉHO UBYTOVANIA
Pre obete domáceho násilia:

Krízové centrum Brána do života, Medveďovej 4, 
851 04, Bratislava, Tel: 02/ 62 410 469, 0915 439 245
Pomoc pre ľudí, ktorí sa ocitli v krízovej situácii:
Krízové centrum, Budatínska 59/A, Bratislava, 
Tel: 02 62 250 035

údržba ciest, komunikácií a zelene BA 
0948/916 727

životopis posielajte na cankovova@aii.sk 

OKOSEC – ručný krovinorez, na KUBOTE, 
OPILČÍK – preukaz výhoda 
OVODIČ „C“ – nad 3,5 t, traktor, multikára
ORUČNÝ PRACOVNÍK – ručné dočisťovanie
ORUČNÝ PRACOVNÍK – vod. preukaz "B"

ODISPEČER prevádzky

OŠPECIALISTA VO verejné obstarávanie

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 
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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
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Arcibiskup Mons. Stanislav 
Zvolenský požehnal priestory 
Centra pre obnovu rodiny 
Úsmevu ako dar

 

Termín poslania žiadostí o zaradenie do výberu na 

pozície hlavnej kuchárky a pomocnej sily do školskej 

jedálne je do 4. mája 2018 a predpokladaný termín 

ukončenia je do 21. mája 2018.

Podmienky na pozíciu 

hlavnej kuchárky v školskej jedálni:

Mzda v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. a náborový 

príspevok 650 € brutto. Záujemca musí spĺňať kva-
li%kačné predpoklady: vyučený v odbore s výučným 
listom bez maturity, vítaný aj s maturitou, zaučený 
kuchár s odbornou spôsobilosťou, zdravotný preukaz. 
Uchádzač musí spĺňať aj ďalšie požiadavky, ktorými sú: 
bezúhonnosť, skúsenosti s normovaním jedál podľa 
zisteného stavu stravníkov a platných materiálno-
-spotrebných noriem a zásad zostavovania jedálneho 
lístka.

V náplní práce hlavnej kuchárky je vypĺňanie denné-
ho stravného listu o spotrebe potravín, podieľať sa na 
tvorbe jedálneho lístka, preberanie tovaru od dodáva-
teľov, starostlivosť o správne uskladnenie tovaru, dodr-
žiavanie správnych technologických postupov a recep-
túr pri príprave jedál, kontrola činnosti zamestnancov 
v prevádzke školskej jedálne, dodržiavanie HACCP a 
osobnej hygieny.

Podmienky na pozíciu 

pomocnej sily v školskej jedálni:

Mzda v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. a náborový 

príspevok 550 € brutto. Od uchádzača sa vyžaduje zá-
kladné vzdelanie, vítané je stredoškolské. Požiadavkou 
je platný zdravotný preukaz, bezúhonnosť, spoľahlivosť, 
zodpovednosť. Náplňou práce sú pomocné práce pri 
príprave hlavných a doplnkových jedál a dodržiavanie 
HACCP a osobnej hygieny.

Chcete pracovať od 1. septembra 2018 v novozriadenej modernej  
Materskej škole na Vyšehradskej ulici a získať aj náborový príspevok?

SSŠaŠZP hľadá zamestnancov na pozície hlavná kuchárka a pomocná sila v školskej jedálni 

a na pozície učiteliek, upratovačiek, pomocnej kuchárky a pomocnej sily v školskej jedálni. 
Termín poslania žiadostí o zaradenie do výberu na 

pozície učiteliek, upratovačiek, pomocnej kuchárky a 

pomocnej sily do školskej jedálne je do 11. mája 2018 

a predpokladaný termín ukončenia je do 8. júna 2018.

Podmienky na pozície učiteliek:

Mzda v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. – platové tarify 
pedagogických zamestnancov a náborový príspevok  

750 € brutto. Záujemcovia musia spĺňať kvali%kačné 
predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedago-
gických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a 
vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvali%-
kačné predpoklady a osobitné požiadavky pre jednotlivé 
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov – úplné stredné vzdelanie v odbore uči-
teľstvo pre materské školy alebo vysokoškolské vzdelanie 
I. a II. stupňa v zmysle vyhláška č. 437/2009 Z. z. Požia-
davkami sú ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť a 
telesná a duševná spôsobilosť pre výkon činnosti uči-
teľa. Ďalšie požiadavky sú práca s počítačom a vítaná je 
ukončená I. atestácia. Náplňou práce je priama výchov-
no-vzdelávacia činnosť, príprava na priamu výchovno-
-vzdelávaciu činnosť, podieľanie sa na vypracúvaní a 
vedení pedagogickej dokumentácie a ďalšia činnosť vy-
plývajúca zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Pre pedagogickým zamestnancov je bene%tom mož-
nosť ubytovania v stredoškolských internátoch v Bratisla-
ve (Vranovská 2-4, Saratovská 26).

Podmienky na pozície upratovačiek:

Mzda v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. a náborový prí-

spevok 550 € brutto. Vyžaduje sa základné vzdelanie, 
vítané je stredoškolské. Požiadavky sú spoľahlivosť, bezú-
honnosť a zodpovednosť. Náplňou práce sú upratovacie 
práce v priestoroch materskej školy a areálu, spolupráca 

s pedagogickými zamestnancami pri zabezpečení hygie-
nických požiadaviek na deti (pomoc pri sebaobslužných 
činnostiach detí).

Podmienky na pozíciu 

pomocnej kuchárky v školskej jedálni:

Mzda v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. a náborový prí-

spevok 650 € brutto. Vyžadujú sa kvali%kačné požiadav-
ky: vyučený v odbore s výučným listom bez maturitnej 
skúšky, zaučený kuchár s odbornou spôsobilosťou. Ďalšie 
požiadavky: zdravotný preukaz, bezúhonnosť, spoľahli-
vosť a zodpovednosť. Náplňou práce je pomoc pri prí-
prave hlavných a doplnkových jedál, dodržiavanie tech-
nologických postupov a receptúr, dodržiavanie HACCP a 
osobnej hygieny.

Podmienky na pozíciu 

pomocnej sily v školskej jedálni:

Mzda v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. a náborový 

príspevok 550 € brutto. Od uchádzača sa vyžaduje zá-
kladné vzdelanie, vítané je stredoškolské. Požiadavkou 
je platný zdravotný preukaz, bezúhonnosť, spoľahlivosť, 
zodpovednosť. Náplňou práce sú pomocné práce pri 
príprave hlavných a doplnkových jedál a dodržiavanie 
HACCP a osobnej hygieny.

Rozsah úväzku pri všetkých pracovných pozíciách je plný 
úväzok. Žiadosti o zaradenie do výberu na jednotlivé pozície 
treba zasielať na adresu Stredisko služieb školám a škol-

ským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Brati-

slava. Kontaktná 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 pozície prilož-
te štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osob-
ných údajov v zmysle zákona.

Poskytnúť dočasný domov rodičom v ťažkej 
životnej situácii, pomôcť im postaviť sa opäť 
na vlastné nohy a zabrániť umiestneniu ich 
detí do detských domovov. O to sa snažia 
krízové centrá Úsmevu ako dar a jedno už 
má aj Petržalka. Okrem strechy nad hlavou 
klientom ponúkne sociálne, psychologické či 
odborné poradenstvo. 

Nový začiatok pre rodiny 
čaká v Petržalke

V ústavnej starostlivosti ak- 
tuálne žije viac ako 5 000 

detí. Podľa výskumov organi-
zácie Úsmev ako dar by sa viac 
ako polovica z nich mohla vrá-
tiť k rodičom, keby sa rodine 
niekto systematicky venoval a 
podal jej pomocnú ruku. Jozef 
Mikloško, predseda Spoloč-
nosti priateľov detí z detských 
domovov Úsmev ako dar: 

,,Práve z tohto dôvodu budu-
jeme už od roku 2006 centrá 
na pomoc deťom a rodinám v 
kríze, a to nielen v najchudob-
nejších regiónoch, ale rozhodli 
sme sa jedno otvoriť aj v Bra-
tislave, kde sa sústreďujú rodi-
ny v núdzi s vidinou lepšieho 
života. Chceme zachrániť 
hlavne deti, aby ostali so svo-
jou mamou a otcom. Vďaka 

nášmu odbornému zázemiu 
rodiny sprevádzame na zloži-
tej životnej ceste tak, aby sa im 
situácie, ktoré ich priviedli do 
krízového stavu, neopakovali.“ 
Za uplynulých desať rokov sa 
takto podarilo pomôcť 255 ro-
dinám, 469 deťom a 218 mla-
dým dospelým.

Organizácia Úsmev ako dar 
riadi najväčšiu sieť centier s po-

bytovou službou pre ohrozené 
rodiny na Slovensku. Centrum 
na Ševčenkovej ulici je určené 
predovšetkým rodinám s deť-
mi, ktoré sa ocitli bez strechy 
nad hlavou, alebo im takáto si-
tuácia hrozí. Kapacita zariade-
nia je 17 osôb v štyroch samo-
statných bytových jednotkách. 
Emília Bezáková, riaditeľka no-
vého Centra pre obnovu rodi-

ny: ,,Našou ambíciou je vytvo-
riť komplexné multifunkčné 
centrum poskytujúce sociálne, 
psychologické či iné odborné 
poradenstvo rodičom, alebo 
ich deťom, ktoré ho budú po-
trebovať.“ 

Emília Bezáková sama vy-
rástla v detskom domove a je 
manažérkou regionálnych po-
bočiek a odborných činností 
v spoločnosti Úsmev ako dar: 
,,Byť šéfkou takéhoto centra 
bol vždy môj sen, nedúfala 
som, že sa tak skoro naplní. Je 
to pre mňa výzva, idem však 
do toho s pokorou a s dôverou 
v našich pracovníkov, ktorých 
pokladám za profesionálov. 
Bez nich to nepôjde.“ 

Kúpa budovy centra a je-
ho rekonštrukcia si vyžiadali 
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stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 

83-tisíc eur, projekt podporil 
aj Arcibiskupský úrad vý-
ťažkom zo siedmeho roční-
ka Svätomartinskej zbierky, 
ktorá bola prerozdelená aj 
do ostatných centier na Slo-
vensku. „Úsmev ako dar je 
spoločenstvo ľudí, ktorí sú 
nadchnutí službou pre dobro 
rodín. Pomáhajú rodinám i 
manželstvám v kríze a záro-
veň majú veľkú vnímavosť 
voči tým, ktorí sa dostali do 

detských domovov. Táto ich 
vnímavosť je pre mňa veľkým 
povzbudením,“ povedal bra-
tislavský arcibiskup Stanislav 
Zvolenský, ktorý požehnal 
priestory nového centra. Vý-
razne finančne prispelo tiež 
Katolícke hnutie žien Sloven-
ska výnosom z charitatívneho 
podujatia Podeľme sa v roku 
2016. 

(medi)

foto: autorka, ÚAD

Blížia sa termíny zápisov detí 
do prvých ročníkov ZŠ. Niekto-
ré deti majú v tomto období 
určité problémy, pre ktoré je 
im navrhnutý odklad školskej 
dochádzky. Pre rodičov vzniká 
otázka, čo s dieťaťom ďalej. 
Môže ho ponechať v MŠ alebo 
ho zapísať do prípravného ale-
bo nultého ročníka ZŠ. Špeciál-
na základná škola s materskou 
školou na Žehrianskej ulici im 
takúto možnosť ponúka. Už 

niekoľko rokov otvára triedy 
prípravného ročníka. Pomoc pri 
rozhodovaní rodičov, či prihlá-
sia svoje dieťa do prípravného 
ročníka tejto školy, pomôže aj 
DOD, ktorý sa bude konať 18. 
apríla v čase od 10. do 12. ho-
diny.  Bližšie informácie o škole 
a  o tomto dni budú zverejnené 
na webovom sídle školy, rodičia 
sa môžu informovať aj telefo-
nicky.   Web: www.szszehrian-

ska.sk, č. t.: 63532084.

Žehrianska otvorí svoje dvere všetkým 

Podľa slov veľvyslankyne Českej republiky 
v SR Lívie Klausovej spočíva slovenská 
obľuba českej kuchyne aj v tom, že sme 
desaťročia žili v spoločnom  štáte. Chute 
slovenských a českých jedál sú si podobné, 
hoci nie rovnaké. Poznáme ich z domácej 
kuchyne a máme ich radi už od detstva. Ako 
napríklad lahodnú „svíčkovou na smetaně“. 

Toto mimoriadne obľú-
bené jedlo pripravil mi-

nulú stredu pre hostí šéfku-
chár z českej ambasády Jiří
Hřičinda počas Dňa národ-
nej kuchyne v SOŠ Gastro-
nómie a hotelových služieb 
na Farského ulici. Šéfkuchá-
rovi asistovali študenti školy, 
kuchári, aby sa naučili tra-
dičnú prípravu tohto jed-
la a aby budúci čašníci uká-
zali svoje schopnosti pri ob-
sluhovaní slávnostnej tabu-
le pre veľvyslankyne a veľvy-
slancov z Bulharska, Japon-
ska, Maďarska, Grécka Poľ-

ska a Číny. Hostiteľom 13. časti 
projektu Deň národnej kuchy-
ne bolo české veľvyslanectvo 
a Lívia Klausová svoj uvítací 
prejav predniesla vo vynikajú-
cej slovenčine. Kolegom z veľ-
vyslanectiev po anglicky pri-
blížila spoločnú históriu na-
šich krajín a vysvetlila, že na-
priek rozdeleniu Českoslo-
venska sú si naše národy stále 
blízke. O kultúrny program sa 
postarali dve dámy, študentka 
prvého ročníka VŠMU Re-
nata Bicánková a jej hudobný 
sprievod na klavír Jana Nagy- 
Juhász áriami z diel českých 

velikánov, Antonína Dvořáka 
a Bedřicha Smetanu.

A nasledovala najobľúbenej-
šia časť programu – slávnostný 
obed pre hostí a zamestnan-
cov školy. Menu dominovali 
knedlíky - v polievke, hlavnom 
jedle aj ako dezert. Prvým 
chodom bol hovädzí vývar s 
pečeňovými knedlíkmi, nasle-
dovala spomínaná sviečková 
na smotane s karlovarským 
knedlíkom a brusnicami a 
napokon tvarohové knedlíky 
a čučoriedkovým „žahourem“ 
(roztlačené čučoriedky s cuk-
rom) a kyslou smotanou.

Na našej web stránke www.
petrzalskénoviny.sk nájdete 
recepty celého menu.

Michaela Dobríková
foto: autorka

Český poklad na „smetaně“

Lívia Klausová predstavuje 
šéfkuchára Jiřího Hřičindu

Príprava obeda

Vzácni hostia a hrdí hostitelia 
budú aj na tento deň radi spo-
mínať. Preto spoločná fotka 
na pamiatku.
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Zázrak vzkriesenia 
a zrodu nového života

Symboly a plodnosť
Výpočet dátumu Veľkej noci sa v 

jednotlivých cirkvách odlišuje. Je to 
jediný z cirkevných sviatkov, ktorý 
sa riadi podľa prírodných zákonov. 
Presnejšie, podľa splnu mesiaca. Kres-
ťanské cirkvi ju slávia v prvú nedeľu po 
prvom splne po jarnej rovnodennosti. 
Táto nedeľa bola ustanovená na nicej-
skom koncile v roku 325. 

Veľkonočné sviatky sa zhruba 
prekrývajú s pohanskými solárnymi 
oslavami, ktorými kedysi vyjadro-
vali úctu k Slnku, predznamenáva-
júcemu koniec zimy. Naše ľudové 
tradície prevzali z predkresťanských 
dôb mnoho krásnych zvykov, ktoré 
sú spolu s jedinečným slovenským 
folklórom oslavou nového života. 
Veľká noc nepochybne patrí medzi 
najkrajšie sviatky v roku, tešíme sa 
na ňu, prináša nám očakávanú jar, 
obklopujeme sa typickými symbolmi, 
opakujeme kroky naučené ešte od na-
šich prarodičov a pochutnávame si na 
dobrotách, ktoré sú charakteristické 
pre náš kraj. Osviežme si spomienky, 
skúsme sa priblížiť k zvyklostiam, na 
ktoré v tomto hektickom svete akosi 
stále viac zabúdame. 

Baranček, bahniatka, kraslice, zaja-
čik a kríž. Symboly, ktoré nezameni-
teľne reprezentujú sviatky Veľkej noci 
sú známe všetkým veriacim i nezna-
bohom. Kraslice poznajú hádam na 

celom svete. Človek by možno neuve-
ril, ale v podstate ide o pohanský znak, 
ktorý sprevádzal vítanie jari spojené 
s rituálnymi obradmi. Farbenie vají-
čok je späté najmä so Slovanmi, ktorí 
ich kedysi farbili väčšinou na červe-
no, aby tak pripomínali Ježišovu krv, 
bahniatka patria medzi symboly iba v 
okolitých krajinách, po ich posvätení 
ochraňujú rodinu. Kríž sa stal symbo-
lom z pochopiteľných dôvodov – kvôli 
ukrižovaniu Krista, baranček je sym-
bolom Ježiša a upomienkou na jeho 
obetu. Zajačiky a iné mláďatká odka-
zujú na prichádzajúcu jar. 

Bodkou za sviatkovaním je ponde-
lok, ktorý vďaka prívlastku Veľkonoč-
ný, dáva šuhajcom bez ohľadu na vek 
právo, v iné dni roka nemysliteľné, vy-
obšívať žubrienky, juniorky, ženy, pa-
ničky aj babičky. Čas jarného šibania 
a polievania vodou prežil z predkres-
ťanského obdobia, kedy Slovania slá-
vili sviatky jari ako symbol plodnosti. 
Od polovice dvadsiateho storočia však 
polievači čoraz častejšie menili kýbeľ 
plný vody za fl akón s lacnou voňav-
kou, čo sa vraj malo prejaviť na pokle-
se pôrodnosti. Oblievanie a kúpanie 
dievčat mládencami sa považovalo za 
očistné, plodonosné a malo im na celý 
rok zabezpečiť zdravie. Oblievanie 
studenou vodou nevďačnice nepoteši-
lo, no nadšené neboli ani keď ich ob-
lievači obišli. 

Pôst a potom mňam
Pôstne obdobie pred Veľkou no-

cou, ktoré uzatvára Veľký piatok, trvá 
štyridsať dní. Prísne pôstne sú najmä 
Popolcová streda a Veľký piatok, keď 
je prikázané zdržať sa mäsitých po-
krmov a je dovolené iba raz za deň sa 
dosýta najesť. 

Zelený štvrtok azda netreba extra 
predstavovať. Tento deň je neodmys-
liteľne spojený so špenátom, ktorý je 
predzvesťou príchodu väčších dobrôt 
s menším zdrojom antioxidantov a 
iných zdraviu prospešných látok. Čo 
už. Také post pôstne hodovanie nie je 
možné priblížiť  slovom ani písmom 
bez toho, aby sa človeku pôstnemu 
i menej rigoróznemu neaktivovali 
slastné predstavy. Je pravda, čo región 
to iný jedálniček, ale voňavá šunka, 
údené mäso, klobásky, vajíčka, chren 
sa len tak nedajú obísť v paneláku, ani 
hen, na valale. K tradičným pokrmom 
patrí aj jahňacina, baranina, kozľacina 
či králičie mäso. Medzi sladkosťami, 
okrem pletencov a iných dobrôt, by 
nemal chýbať ani baranček (prinaj-
horšom taký hypermarketový) bohato 
zdobený cukrom a zelenou vetvičkou. 
Po ataku na chuťové bunky pre ama-
térskych kuchtíkov a menej pokročilé 
gazdinky prinášame niekoľko nápa-
dov, ako si spestriť chvíle sviatočné aj 
pri rodinnom stole. Ale striedmo, pre-
tože ako sa vraví, na Veľkú noc najem 
sa moc, a na Jána v bruchu jama.
Jahňacie kotlety

Potrebujeme: 4 jahňacie kotlety 
(1 ks asi 100 g), 2 PL oleja, soľ, čierne 
korenie, 40 g cesnakového masla

Postup: Kotlety potrieme olejom, 
položíme na rošt, podsunieme plech 
na odkvapkanie a pripravujeme pod 
rozohriatym grilom (pri 275 °C) ale-
bo horúcim vzduchom (pri 220 °C), 
5 minút z každej strany, okoreníme 
soľou i korením a podávame s cesna-
kovým maslom. 
Pečený králik 

Potrebujeme: králika, jednu veľkú 
cibuľu, dva strúčky cesnaku, slaninu, 
rascu, soľ, majorán, olej

Postup: králika naporciujeme, na-
solíme, uložíme do pekáča, posypeme 
rascou. Na porcie dáme nadrobno na-
krájaný cesnak, plátky cibule a slaniny. 
Ostatnú cibuľu a slaninu dáme naoko-
lo. Keď je králik väčší, alebo starší, je 
dobré ho slaninou prešpikovať. Podle-
jeme trochou oleja a vodou. Prikryté 
dáme piecť. Králika počas pečenia 1-2 
razy otočíme. V pekáči by malo byť 
vždy trochu vody. Polejeme výpekom. 
Keď je králik mäkký, jemnučko ho po-
sypeme v prstoch rozdrveným majo-
ránom a odkrytého ho zapečieme do 
červena. 
Šunková roláda

Potrebujeme: 400 g šunky, 50 g mas-
la, soľ, mleté čierne korenie, 5 vajec, 

150 g strúhaného tvrdého syra, 1 dl 
12 % sladkej smotany, petržlenová 
vňať, 400 g lístkového cesta (vypomô-
že hypermarket).

Postup: Na rozpustenom masle 
opražíme pokrájanú šunku, osolíme 
a okoreníme. Vajcia, syr a smotanu 
zmiešame a pridáme k šunkovej mase, 
upečieme omeletu, posypeme petržle-
novou vňaťou a necháme vychladnúť. 
Lístkové cesto vyvaľkáme na hrúbku 
pol centimetra, potrieme šunkovou 
omeletou, zvinieme a vrch potrieme 
vajíčkom. Šunkovú roládu pečieme asi 
15 minút v horúcej rúre.
Veľkonočný baranček

Potrebujeme: 160 g práškového cuk-
ru, 3 vajcia, 1 citrón, 180 g múky, 60 
g masla, 1 balenie vanilkového cukru.

Postup: Vajcia vymiešame s cukrom. 
Citrón umyjeme a kôru nastrúhame 
najemno, polovicu šťavy si odložíme. 
Kôru a šťavu pridáme k vajciam s 
cukrom. Maslo roztopíme, vmiešame 
k múke, prilejeme vajcovú zmes a vy-
pracujeme cesto. Formu na barančeka 
vymastíme maslom, vysypeme múkou 
a cesto vlejeme do nej. Pečieme pri 
teplote 160 stupňov dozlata. Keď je ba-
ranček hotový, necháme ho vychladn-
úť, vyklopíme z formy a obe polovice 
spojíme krémovou plnkou, prípadne 
ho ozdobíme polevou. 

 
Bláznovstva na záver

Dátum, na ktorý pripadá blížiaca sa 
veľkonočná nedeľa, údajne oslavovali 
už starovekí Rimania. Nazývali ho Hi-
laria a bol zasvätený bohovi Attisovi. 
Bol to sviatok smiechu, ktorý sa začal 
25. marca a vrcholil práve 1. apríla. 
Na Slovensku sa aprílové vtipkovanie 
rozšírilo až v minulom storočí. Každý 
vie, že v tento deň môže kdekoho pre-
kabátiť, či len tak si z neho vystreliť. 
Aprílovými žartíkmi sa dnes bavíme 
vo veľkom, často aj novinári, ktorí radi 
využívajú  prvý apríl na rôzne výmys-
ly, nepravdy, alebo prekrútené pravdy, 
adresované svojim čitateľom. Neverte 
im. Namiesto dlhého úvodu krátka 
otázka: Viete, prečo sa naši politici te-
šia na Veľkú noc? No preto, lebo neši-
be iba im. 

Šťastné a veselé. S úsmevom, ale 
bez vážnych bláznovstiev. Na prvé-
ho apríla i po celý rok.

Spracoval Jaroslav Gründler

foto: P. Leginský

Jar spolu so svojou neopakovateľnou nádherou, kvit-
núcimi kvetmi a omamnými vôňami má a odjakživa 
mala svoje sviatky, ktorým nedokážeme určiť pevný 

dátum, pretože sme len maličkí tvorovia v ohromnom 
objatí nekonečného vesmíru.    

Korbáč, vodu, kraslíc moc, 
nech prinesie Veľká noc
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Tajomstvo, prečo odchádzajú malí dodávatelia 
energií z trhu, odhalené
Zmenili ste niekedy dodávateľa elektriny 

alebo plynu? Ak áno, možno ste tak urobili 

v nádeji, že ušetríte, alebo ste len chceli 

vyskúšať niečo nové. Otázkou však ostáva, 

či sa táto zmena skutočne vypláca. 

Pravdou totiž je, že z dôvodu regulácií cien energií ušetrí 

zákazník pri zmene dodávateľa ročne len niekoľko eur. 

Napríklad rodina žijúca v dome ušetrí zmenou dodáva-

teľa elektriny priemerne len 8 eur za rok, rodina žijúca 

v byte ušetrí dokonca ešte menej. Za zmienku určite 

stojí aj to, že menší hráči postupne odchádzajú z trhu 

a ukončujú poskytovanie svojich služieb, pretože nedo-

kážu konkurovať svojou ponukou. Dôkazom toho je, že 

v priebehu minulého a začiatkom tohto roka ukončili 

svoju činnosť až štyria dodávatelia energií. 

„Elektrina sa nakupuje na burzách. Výhodou veľ-

kých spoločností je, že sú schopné nakupovať ju vo 

veľkých objemoch a dokážu tak zabezpečiť stabilnú 

dodávku energií pre svojich zákazníkov na dlhšie 

obdobie. Navyše, zamestnávajú skúsených expertov, 

ktorí vedia spoľahlivo zrealizovať obchodovanie elek-

triny a plynu. Aj vďaka našej schopnosti, zabezpečiť 

pre zákazníkov výhodné ceny, sa nám za posledné 

4 roky podarilo 4-násobne zvýšiť počet zákazníkov odo-

berajúcich plyn,“ informuje Marián Ponechal, vedúci 

tímu propozícií a analýz v ZSE.

Stabilná dodávka elektriny a plynu je pre zákazníkov 

veľmi dôležitá. Každý chce mať istotu, že v domác-

nosti bude všetko fungovať tak, ako má – svetlo bude 

svietiť, chladnička chladiť, plynový kotol vykurovať... 

„ZSE poskytuje svoje služby domácnostiam, firmám aj 

verejnému sektoru už viac ako 95 rokov. Zároveň zodpo-

vedne pristupuje k pomoci a finančne podporuje rôzne 

verejnoprospešné aktivity, napríklad projekt Rozprúdime 

regióny, zameraný na oživenie komunitného a kultúrneho 

života v ob ciach, alebo projekt Dostaneme ťa do školy, 

ktorý umožňuje školám získať príspevok na vybudova-

nie bezbariérového prístupu pre žiakov s postihnutím,“ 

dopĺňa Marián Ponechal zo ZSE. 

Výhodou stabilných dodávateľov energií je aj rokmi 

dlhodobo zvyšovaná úroveň zákazníckej starostlivosti. 

Keď nastane problém, potrebujeme ho vyriešiť bez 

zbytočného odkladu. Dnešná doba je rýchla a komu-

nikácia medzi zákazníkmi a firmami sa čoraz viac pre-

súva do online prostredia. Prozákaznícky orientované 

spoločnosti preto využívajú rôzne formy komunikácie, 

aby mohli flexibilne reagovať na zákazníkove potreby. 

„Na našu spoločnosť sa denne spolieha milión zá-

kazníkov. Sme otvorení komunikácii s nimi, a preto 

sme dostupní na sociálnych sieťach, sprístupnili sme 

live chat na svojom webe a zároveň sme vytvorili 

ďalšiu komunikačnú platformu – online účet. V rám-

ci neho si zákazník môže jednoducho a kedykoľvek 

z pohodlia svojho domova vybaviť väčšinu záleži-

tostí týkajúcich sa elektriny, plynu a doplnkových 

služieb, napríklad zmeniť výšku mesačných záloh, 

dátum splatnosti, aktualizovať kontaktné úda-

je, aktivovať elektronickú faktúru, získava prístup 

ku všetkým faktúram za posledných 6 rokov, môže 

si podrobne analyzovať svoju spotrebu elektriny aj 

s tipmi a trikmi na úspory energií alebo využiť ďalšie 

výhody online účtu,“ dodáva Marián Ponechal, vedúci 

propozícií a analýz v ZSE. 

Viac informácií na www.zse.sk

Kedy: 11. 4. – 27. 6. 2018   

vždy v stredu o 18:00 hod.  

Kde:  Wolkrova 4, BA - Petržalka  
(v zasadačke na prízemí) MHD: 83, 84, 88, 92, 99, 192 (zastávka Hálova)

 11. 4. POHROMA – Hľadanie nádeje
 18. 4. KONFLIKT – Hľadanie zmyslu
 25. 4. BOLESŤ – Hľadanie odpovedí
 2. 5. VIERA – Hľadanie pravdy
 9. 5. HRDINOVIA – Hľadanie Spasiteľa
 16. 5. STRATENÍ – Hľadanie záchrany

 23. 5. VINA – Hľadanie pokoja
 30. 5. PRAVIDLÁ – Hľadanie slobody
 6. 6. VYHORENIE – Hľadanie oddychu
 13. 6. PODVRH – Hľadanie originálu
 20. 6. SMRŤ – Hľadanie osudu
 27. 6. PEKLO – Hľadanie lásky

Pozývame Vás na dokumentárny seriál spojený s diskusiou

Seriál „Hľadanie“ umožňuje pootvoriť dvere novej perspektíve života uprostred stále sa prehlbujúcich kríz. Tých, ktoré zúria okolo 
nás, aj v nás. Pomáha formulovať vlastné odpovede na kľúčové otázky: „Kam speje svet v 21. storočí?“, „Prečo musí tak veľa ľudí 
trpieť?“ či „Čo bude po sm>i?“. 

Dokument pripravilo Štúdio Nádej s.r.o. | Info: 0948 526 722

www.bratislava.dotknisaneba.sk

Môžete sa tešiť na dokumentárny FILM (30 min.) a DISKUSIU (30 – 45 min.)
Diskusiu vedú: Marek Riečan, Marek Majtán a Juraj Turóci



12 • 29. 3. 2018 PETRŽALSKÉ NOVINYD O P R AVA

ny vytvorenie zelenej hranice 
so suchými poldrami pre prí-
pad povodní alebo aj zberu 
dažďových vôd, teda zelený 
prstenec západného obalu Pe-
tržalky. Táto idea ožila po 20. 
rokoch aj v štúdii magistrátu, 
podľa mňa by si ju mal nový 
územný plán osvojiť ako jed-
no zo základných koncepč-
ných východísk. A už vtedy 
sme kreslili v centrálnej osi 
–vedľa nosného systému - aj 
električku. ...Túto našu myš-
lienku potvrdila neskôr rene-
sancia električiek novej gene-
rácie v Európe, ktorá priniesla 
novú kvalitu priestoru, dizaj-
nu...a električka sa stala atrak-
tívnym dopravným prostried-
kom. (foto- wTRAM Dijon 
križovatka). Potom to boli 
štúdie lokálneho charakteru 
pre Lúky VIII. Ak by sa z nich 
vychádzalo, nebolo by nezmy-
selnej „zahusťovacej“ výstav-
by na Jasovskej a bolo by aj 
po problémoch so statickou 
dopravou. Riešili sme napr. aj 
umiestnenie dnešných kosto-
lov, rímsko-katolíckeho a eva-
njelického, ktoré sú dnes ne-
vhodne situované. Pripravuje 
sa výstava o histórii Petržalky 
– všetky tieto štúdie môžeme 

Rozprávali sme sa s auto-
rom urbanistickej štúdie 

- Centrálnej rozvojovej osi 
Petržalky, prof. Ing. arch. 
Bohumilom Kováčom o naj-
dôležitejšom rozhodovaní 
v histórii modernej Petržalky.

Žijete v Petržalke viac ako 
tri desaťročia, podľa vlast-
ných slov ste s priateľmi 
často diskutovali o možnej 
podobe „centrálnej časti“ 
tohto sídliska. Ako sa menili 
vašej názory na jej podobu?

Mám svoj vlastný príbeh, 
ako sa z chlapca, resp. mladíka 
zo zabývanej lokality Tehelné 
pole, stal Petržalčan, podob-
ne ako sa Petržalčankou stala 
moja manželka zo „Šteinerky“. 
Keďže byty boli na poradovník 
a vyberať sa nedalo, dostali 
sme sa na samotný vtedajší 
„vyhnanov“ Petržalky – Lúky 
VIII. Bez autobusov, chodní-
kov, vybavenosti, telefónov. 
Na najvyššie šieste poschodie 
v ére, keď ploché strechy boli 
vážnym rizikom pokojného 
bývania... Ale ako architekt 
urbanista som sa vedel dívať 
dopredu, poznal som zámery, 
ale aj potenciál svojho nového 
domova. To mi vlievalo istý 

optimizmus a ten sa mi len 
potvrdil. Bývať tu, na tomto 
mieste a na tomto poschodí, v 
tomto byte a v dome, s tými-
to ľuďmi – sa ukázalo že má 
svoje prednosti. Pochopil som 
to postupne aj ako rodič. Naši 
priatelia bývali na vychyte-
ných adresách v Starom Mes-
te, ale každý víkend chodili 
k nám na návštevu, aby sa mali 
ich deti kde slobodne hrať. 
A moje deti? Tie sú už rodení 
Petržalčania. Keď môj starší 
syn ako malý 4-ročný chlapec 
videl v mojom zahraničnom 
časopise, ako sa rúcajú pane-
láky, úpenlivo sa rozplakal – 
zľakol sa, že taký osud čaká aj 
náš dom – jeho rodný! Vtedy 
som vďaka detskej duši po-
chopil mnohé. A keď neskôr 
dostal krásny byt po svokre na 
Krížnej, zrazu zatúžil po ná-
vrate do tejto lokality. Hrádza, 
dobré väzby na mesto... bývať 
na okraji mesta má zrazu svoje 
výhody. 

Sám alebo s kolegami z ka-
tedry som robil niekoľko ur-
banistických štúdií Petržalky, 
mnohé sú podľa mňa aj dnes 
aktuálne. Napr. hneď prvá štú-
dia humanizácie z r. 1991 na-
vrhla namiesto železnej opo-

poskytnúť, je to autentický 
materiál postupného vývoja 
odborných názorov.

Ako dobre poznáte aktuál-
nu podobu územia, ktoré 
štúdia spracúva? 

Ako dobre? Dobre by asi 
nestačilo. Veľmi podrobne, 
chodil som tam roky, fotogra-
foval, rozmýšľal o tom území, 
periférne som ho profesio-
nálnou deformáciou neustále 
vnímal. Ale treba si uvedo-
miť, že obyvatelia, ktorí tade 
chodia denne, ten svoj kúsok 
poznajú ešte lepšie, a preto 
je potrebné s nimi komuni-
kovať. My zasa poznáme iné 
súvislosti, ktoré vidno z inej 
optiky, a tú občan nemusí po-
znať. Preto vítame participá-
ciu a v rámci nej aj diskusiu. 
V rámci analýz pre štúdiu 
sme prešli takpovediac každý 
centimeter. Naštudovali sme 
si podrobne aj mimoriad-
ne rozsiahly vývoj názorov 
na Centrálnu rozvojovú os 
(CRO), ako sa štúdia ofi ciál-
ne nazýva, mnohé už skoro 
zabudnuté štúdie, spôsob jej 
využitia dopravou, zástavbou, 
zeleňou, názory na Chorvát-
ske rameno. Bez poznania tej-

to histórie, ale aj bez poznania 
základných pilierov dnešnej 
nedokončenej urbanistickej 
koncepcie, by štúdia stála na 
hlinených nohách. S kolegom, 
dopravným inžinierom, mo-
jím susedom Petržalčanom a 
dlhoročným spolupracovní-
kom a priateľom Lacom Ben-
čekom, s ktorým spolupracu-
jeme aj na štúdii, sme roky pri 
pive či nad výkresmi a ma-
pami debatovali o nosnom 
systéme, nových trendoch, 
ako aj o názoroch na pláno-
vanú cestnú komunikáciu - 
štvorprúdovku. Z osobných 
zahraničných skúseností sme 
vedeli, že paradigma dopravy 
sa začína uberať iným sme-
rom ako bolo plánované pre 
CRO. Tridsať rokov stavebnej 
uzávery v úseku Romanova 
– Pajštúnska, dokonca preru-
šeného provizória Jantárovej 
cesty a bez jej vyvedenia na 
Starý most a napriek tomu 
vidíme, že predsa žijeme. 
Lebo tu je iná situácia ako v 
Dúbravke alebo Ružinove, 
kde stredná os aj zbiera do-
pravu, takže električku logic-
ky a nevyhnutne sprevádza 
aj štvorprúdovka (ale aj tam 
by vyžili aj bez nej, ak by 
zmenili v hlavách rozhodnu-
tie namiesto autom cestovať 
električkou či bicyklom). Ale 
v Petržalke máme obvodové 
komunikácie, voľný potenciál 
na vedenie cyklistických ciest. 
Pamätám sa, ako ľudia v Ruži-
nove (asi r. 1970) či v Karlovej 
Vsi (asi r. 1975) po zavedení 
električiek zrazu vďaka ko-
ľajniciam, ktoré vedú priamo 
do centra, pocítili spojenie 
s mestom. Toto potrebuje aj 
Petržalka a ja poviem aj Dol-
né hony. Prvá etapa realizácie 
električkovej trate Bosákova 
- Jungmanova, aj keď sa mi 
stavebne nepáči ani náhodou, 
nás presviedča, že električka 
je v Petržalke odsúdená na 
úspech. Ale len táto jedna 
koľaj všetko nevyrieši, treba 
sa zamýšľať aj nad jej ďalším 
priestorovým vetvením a jej 
spojením s mestom aj cez ďal-
šie mosty. Kvôli viere v met-
ro sme nerozvíjali koncepciu 
rozvoja električiek a teraz 
máme v tejto veci manko. 
Urbanizmus je interdiscipli-
nárnou záležitosťou – pre nás 
je preto cenné, že do týchto 

Križovatka wTRAM Dijon 
(foto: Christophe Bourgeois)Za kľúčové považujeme

spoluprácu s občanmi 
Ak by bola Petržalka rozprávkou, územie okolo Chorvátskeho ramena 
by bolo jej Šípkovou Ruženkou. Spiacou nádherou, ktorá čaká na princa, 
aby si konečne ponaťahovala preležané údy. A ten princ už je tu, stojí pred 
bránami, pripravený presekať plot z tŕnia, ukázať svetu, aká je petržalská 
princezná úžasná.  
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Zastávka električky pred stanicou v Dijone dokazuje 
opodstatnenosť situovania zastávky priamo do plochy 
námestia 

(foto B. Jakubikova, 
autori riešenia EGIS a atelier Alfred Peter Paysagiste).

našich diskusií konštruktívne 
vstupuje napr. aj expert na 
mestské inžinierstvo verej-
ného technického vybavenia 
územia Ing. Hromada.

Ako by ste toto územie cha-
rakterizovali, čím je pre 
Petržalku dnes?

Dnes má potenciál skĺbiť 
rozvoj aj bývanie, vybave-
nosti verejného charakteru, 
riešenia problémov statickej 
dopravy a najmä uplatnenia 
zelene a nových ekologických 
požiadaviek ako opatrení pri 
globálnom otepľovaní. A elek-
tričková trať, ak to ale urobí-
me ozaj dobre a s najvyššou 
architektonickou náročnos-
ťou a invenciou (v zahraničí 
vedú takéto projekty často ar-
chitektonické kancelárie...), sa 
môže stať sceľujúcim prvkom 
dnes rozdelenej Petržalky, jej 
novým geniom loci.

Taká šanca je len raz a to 
teraz! Náš problém je, že 
nediskutujeme o návrhoch 
(napr. kadiaľ a ako viesť trať 
električky a ako majú dizajno-
vo vyzerať jej zastávky, stožia-
re, detaily koľajiska...), ale ba-
víme sa priamo o projektoch. 
Električka bude nosným civi-
lizačným atraktorom územia. 
Straší nás, žiaľ oprávnene, aj 
tlak termínu. A tak preskaku-
jeme jednu, a to najdôležitej-
šiu koncepčnú etapu hľadania 
konceptu, myšlienky. Projekt 
je „len“ nástroj na jeho reali-
záciu. 

Na posledných dvoch stret- 
nutiach s verejnosťou o štú-
dii bolo zrejmé, že občanov 
zaujíma najmä zachova-
nie prírodného charakteru 
územia a hustota a výška 
zástavby. Ako sa vaša štú-
dia stavia k týmto dvom 
témam? 

Je to prirodzený reflex po-
treby zelene a jej zachovania, 
ale lepšie povedané aj tvorby 
prírodných prvkov. Koncep-
cia Petržalky je založená na 
veľkých vnútroblokoch, kto-
ré by mali poskytnúť základ-
ný podiel tzv. obytnej zelene  
a priestor pre rozvoj sused-
stiev. To je nová paradigma, 
kde sa očakáva, že ju prostre-
die umožní vytvárať. Okrem 
svojich biologických a eko-
logických funkcií má zeleň 
možnosť ovplyvniť aj mierku 
územia, teda dokomponovať 
ho aj z estetických hľadísk. 

Na druhej strane tu máme 
dnešnú panelákovú fyzickú 
štruktúru, ktorá najmä vďaka 
tzv. obalovkám (12-pocho-
dovým panelákom) so schát-
ralými terasami má práve 
v centrálnej osi nehostinný 
charakter. Ten môže zmeniť 
aj zeleň, samotná však nebu-
de na túto úlohu postačovať. 
Pomôcť môže paradoxne aj 
nová, samozrejme umiernená 
a zjemňujúca výstavba. Nebál 
by som sa v opodstatnených 
miestach uplatniť elegant-
nú architektúru s ľudským 
meradlom a atraktívnym ve-
rejným priestorom, funkčne 
zameranú najmä na verej-
noprospešné funkcie. Prí- 
klad Petržalského korza a zó- 
ny Gercenova svedčí o tom, 
že takéto vklady môžu byť 
úspešné a akceptované. 

V súčasnosti v súvislosti  
s vašou urbanistickou štú-
diou prebieha proces parti-
cipácie. Prečo je potrebné, 
aby sa k nej vyjadrovala od-
borná aj laická verejnosť a 
pripomienkovala ju, ak bola 
urbanistická štúdia dosť 
dobrá na to, aby vyhrala ar-
chitektonickú súťaž?

V prvom rade treba pove-
dať, že na rozdiel od takmer 
paralelne bežiacej trenčian-
skej súťaže, s ktorou práve  
v tejto otázke bola petržalská 
súťaž porovnávaná, bola táto 
súťaž ideovou súťažou. Preto 
podľa môjho názoru tu bol 
zvolený správny postup, keď 
súťaži nepredbiehala partici-
pácia. Súťažiaci sa tak mohli 
slobodne vyjadriť a predložiť 
odbornej porote a násled-
ne aj verejnosti na diskusiu 
viacero možných ideových 
prístupov. To považujem za 
demokratické. Pre nás bol 
výsledok veľkou poctou, pre-
tože mená v medzinárodnej 
porote a tíme jej expertov 
vzbudzovali v nás obrovský 
rešpekt. Pre mňa osobne to 
bolo zvlášť zložité, pretože  
v mojom veku nielen profeso-
ri chodia z „bezpečnostných“ 
dôvodov skôr do porôt, ako 
predkladajú súťažné návrhy 
s rizikom škrabanca na dob-
rom mene. Mal som ozaj veľ-
kú dilemu, ale zdalo sa mi ako 
odborníkovi a Petržalčanovi, 
že vyjadriť sa k tejto téme len 
jedným, aj to anonymným, 
hlasom porotcu sa nevyrov-
ná vyjadriť názor formou 

súťažného návrhu. Ďakujem 
mladým kolegom architek-
tom Štefancovej, Görnerovi, 
Hianikovi a Winkovej, spolu-
autorom a spolupracovníkom 
súťažného návrhu, že svojím 
mladým elánom pomáhali 
tieto, ale aj mnohé odborné 
dilemy prekonať. A kolegovi 
Benčekovi ze podporu no-
vej dopravnej paradigmy bez 
potreby štvorprúdovky. Čo 
sa týka verejnosti - tzv. „laic-
ká verejnosť“ má absolútne 
právo to všetko komentovať, 
bude v konečnom dôsledku 
dotknutá a moderný urbaniz-
mus je najmä vecou verejnou. 
Ale tá súťaž bola potrebná na 
to, aby verejnosť vedela ešte 
skôr, čo si o veci myslia od-
borníci na strane súťažiacich 
a najmä nezávislej poroty. 

Do akej miery môžu pripo-
mienky verejnosti ovplyvniť 
konečnú podobu štúdie?

V prvom rade to bude za-
danie, do ktorého môže ve-
rejnosť aktívne zasiahnuť. 
Verejnosť by potom v ďalšom 
priebehu mala sledovať najmä 
súlad štúdie so zadaním. Ako 
sme uviedli, koncept bude va-

povahu. To je kompetenciou 
až územného plánu, pre ktorý 
– na základe výsledku prero-
kovania – sú štúdie argumen-
tačným podkladom. Tu si tre-
ba uvedomiť, že štúdia CRO sa 
kreslí v mierke 1:2 000 a územ-
ný plán mesta, ktorého zmeny 
môže vyvolať, je v mierke  
1:10 000. Teda v 5x hrubšej 
optike videnia územia.

Konečný termín na zasla-
nie pripomienok a podnetov  
v rámci procesu participá-
cie bol 19. marca. Čo bude 
nasledovať teraz? Keď bude 
štúdia hotová, bude pod-
netom k zmene územného 
plánu daného územia. Kto 
do tohto procesu bude zasa-
hovať?

Myslím, že to už podrob-
nejšie priblížila pani hlavná 
architektka Ingrid Konrad  
v predminulom čísle a s jej vy-
jadreniami sa dá len súhlasiť. 
Z nášho pohľadu beží teraz 
etapa spracovania variantné-
ho konceptu riešenia, ktoré 
varianty sa budú verejne pre-
rokovávať, aby sa ustanovila 
predstava o konečnom návr-
hu. Treba si ale uvedomiť, že 

potom by sa mohlo pristúpiť 
k obstaraniu podrobnejších 
územnoplánovacích doku-
mentácií – územných plánov 
zón. Tie na rozdiel od hrubé-
ho územného plánu prinesú 
inú, adresnú podrobnosť re-
gulácie pre využitie územia. 
Existuje eventualita, že 
mestskí poslanci napokon 
schvália územný plán, kto-
rý sa štúdiou nebude riadiť 
?

Taká eventualita jestvu-
je vždy, ale len ak im bude 
predložený taký návrh. Po- 
slanci v tomto prípade ne-
môžu veci, ktoré majú pred-
ložené na schválenie, meniť, 
môžu ich len schváliť alebo 
neschváliť. Preto je potreb-
né, aby využili okrem svojho 
najväčšieho práva hlasovať 
aj právo sa verejne vyjadriť 
v pripomienkovom konaní. 
Ale myslím, že práve pro-
cesy participácie môžu byť 
poslancom nápomocné pri 
rozhodovaní. Okrem vní-
mania svojich voličov tu 
však budú aj odporúčania 
odborníkov. Ak sa tieto po-
stoje zblížia, bude rozhodo-
vanie jednoduchšie. Preto 
sa o to treba snažiť z úrovne 
magistrátu, ale aj mestskej 
časti. Ja osobne túto väzbu 
medzi magistrátom a mest-
skou časťou považujem za 
dôležitú. Tak, ako nám sú na 
magistráte partnermi kole-
gyne či kolegovia z Útvaru 
hl. architektky Ingrid Kon-
rad, napr. arch. Kiselová  
a územného plánu od arch. 
Čiernika alebo odd. dopravy, 
tak považujeme za dôležitú 
komunikáciu s petržalským 
miestnym úradom, napr. so 
Zuzanou Kordošovou, Joze-
fom Vasekom, Štefanom Ha-
sičkom či Milanom Rausom 
a, samozrejme, aj vedením 
mestskej časti Petržalka, 
najmä so starostom. Zabez-
pečenie týchto väzieb očaká-
vam od magistrátu, pretože 
je obstarávateľom štúdie. 
Keď sme už pri menoslove, 
musíme verejnosti predsta-
viť aj architektu Valkovú, 
ktorá vykonáva funkciu ob-
starávateľky štúdie z Banskej 
Bystrice. Dôverujme jej skú-
senostiam a nestrannosti. 
Ale všetci, akokoľvek je to 
náročné, za kľúčovú považu-
jeme spoluprácu s občanmi. 

Michaela Dobríková
foto: archív B. Kováča

riantný a verejnosť tak môže 
v prerokovávaní variant vý-
razne nakloniť váhy k jednej 
z nich. Tá sa dopracuje do 
výslednej podoby. Zo štúdie 
však netreba robiť strašiaka, 
pretože úlohou štúdie je v pr- 
vom rade možnosti územia 
študovať, a to aj z viacerých 
hľadísk, a nie o nich defini-
tívne rozhodnúť. Preto štúdie 
ani v zákone nemajú záväznú 

prvoradým cieľom štúdie je 
stabilizovať predstavu o funk- 
čnom, priestorovom a pre-
vádzkovom využití územia 
a ak toto bude iné ako dnes, 
umožňuje územný plán mes-
ta, môže sa stať podkladom 
pre jeho aktualizáciu formou 
zmien a doplnkov. A či sa 
zmeny uskutočnia. O tom či 
áno a ako, rozhodnú poslan-
ci mestského zastupiteľstva, 
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Takmer mi nenačapovali

Na úvod som spomenul 
viacero úspechov do- 

siahnutých v domácnosti po-
čas uplynulého roka, dobré 
vzťahy so susedmi i fakt, že 
môj pes za celý čas nášho spo-
lužitia nevzniesol ani jednu 
kritickú pripomienku. Prá-
ve som sa hotoval priblížiť k 
odpovedi, môj sused mi však 
skočil do reči a spýtal sa, či 
mi šibe. A chcel si odsadnúť. 
Krčmárka zaťala ešte hlbšie. 
Vraj, tým čo už majú vypité, 
žiadne pivo nenačapuje. Ak si 
ho chcem dať, mám sa okam- 
žite začať správať normálne. 
Ticho som teda splynul s pro-
stredím a dostal tak aj pivo.

V posledných týždňoch  
a dňoch som si najmä pro-
stredníctvom televíznej obra-

zovky a tiež prostredníctvom 
úst verejných činiteľov rôznej 
politickej farby a váhovej ka-
tegórie vypočul naozaj po-
zoruhodné veci. Presviedčali 

ma, že uveriť mám práve tej ich 
polopravde, štvrťpravde, prí-
padne aj niečomu inému. Istý 
veľmi vplyvný muž ma z obra-
zovky presviedčal, že si mám 

činitelia ma do jedného pre-
sviedčali, že mám zachovať 
pokoj a myslieť pozitívne. 
Nie samostatne a kriticky, ale 
pozitívne! A tak som urobil 
akúsi skúšku, kedysi tomu 
hovorili štichpróba. Pokazila 
sa mi chladnička. Amatérsky 
som odhadol, že oprava bude 
stáť okolo osemdesiat eur. 
Opravár bol šikovný a navyše 
aj slušný človek, a tak si tých 
eur vypýtal len päťdesiat. Po-
zítívny záver znie – tridsať eur 
som vlastne ušetril. Takto ste 
si to pozitívne myslenie pred-
stavovali?

Do budúcnosti sa však po-
zerám s miernymi obavami. 
Dumám, ako to pozitívne 
myslenie dopadne. Čo ak mi 
napríklad spadne strecha na 
dome? Alebo povolia jeho zá-
klady? Myslím aj toho nášho, 
spoločného. Netuším, čo po-
zitívne poviem v takom prí-
pade. Šľak, aby to trafil. To po-
zitívne neznie ani náhodou.

Na záver: Napriek blaho-
sklonným odporúčaniam 
budem vlastnú hlavu stále po-
užívať na myslenie, nielen na 
nosenie čapice.

Oskar Král

Ilustračné foto: archív

dať pozor na chaos a rozvrat. 
Prezrel som celý byt vrátane 
WC, ale nič také som neob-
javil. Všimnite si, aký som to-
lerantný. Vôbec som nepoužil 
slovo lož. A núkalo sa.

Z podobných rečí som taký 
domotaný, že až. Vôbec ne- 
viem, kde má to klbko začia- 
tok a kde koniec. Obávam 
sa, že ani oni nie. A obávam 
sa tiež, že nevedia, ako ho 
aspoň čiastočne rozmotať. 
Mám však nápad, ktorý je 
ešte z gréckeho divadla. Deus 
ex machina. Čo v preklade 
z latinčiny znamená – Boh 
zo stroja. V gréckom divadle 
označoval spustenie hercov 
hrajúcich boha pomocou plo-
šiny na javisko, aby vyriešili 
zložitú zápletku deja. V pre-
nesenom význame je to neo-
čakávané vyriešenie zápletky 
vôbec. Vykoná ho umelá ale-
bo nepravdepodobná postava. 
Všetko tá záhadná bytosť roz-
motá namiesto autora, ktorý 
si zrejme s príbehom nevie 
poradiť.

Otázka však znie: Máme u 
nás, na Slovensku, takú šikov-
nú plošinu a na závažné úko-
ny vhodných hercov?

A ešte niečo. Spomínaní 

Po dlhom čase som sa rozhodol, že zasa raz zájdem do miestnej krč-
my. Dám si čapované pivko, posedím, podebatujem. Chlapík sediaci 
vedľa mňa sa spýtal, prečo som sa tak dlho na tomto milom mieste 
neukázal. Odpovedať som mohol jednou vetou, pár slovami, ja som 
sa však bohvieprečo rozhodol, že vyskúšam niečo v tomto prostredí 
nezvyčajné. Že odpoviem tak, ako niektorí naši verejní činitelia od-
povedajú novinárom, ktorí ich oslovujú kdekade. Len v krčme nie.
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Koníky pomá- 
hali deťom 
Zvieratá a umenie majú zá-
zračnú moc liečiť telo, ale 
najmä dušu. Vieme to asi 
všetci, mnohí z nás s tým 
majú aj osobnú skúsenosť.
V školskom roku 2017/2018 
detskí klienti z Poraden-
ského Centra Nádej mali 
možnosť sa pravidelne zú-
častňovať na hipoterapii a 
arteterapii. Hipoterapia sa 
odohrávala v priestoroch 
OZ Kôň ako koníček v areáli 
petržalskej dostihovej dráhy. 
Deti sa zoznámili so špeciál- 
ne vycvičenými koníkmi a 
poníkom Bubíkom. Učili sa, 
ako ku koníkom pristupovať, 
ako sa o ne starať a, samo-
zrejme, na nich skúšali jaz-
diť a robiť rôzne cviky, napr. 
otočky okolo svojej osi na 
chrbte koňa. 

Arteterapia sa konala v 
priestoroch OZ Poradenské-
ho Centra Nádej. Deti pros-
tredníctvom kresby vyjadro-
vali svoje pocity, hovorili o 
svojich záujmoch, relaxovali. 
Arteterapeutka niekedy pri-
niesla aj hudobné nástroje, 
knižku či maňušky a kresba 
bola spojená aj s týmito ak-
tivitami. 

Počas hipoterapeutických 
aj arteterapeutických skupi-
niek sa deti učili spracovať 
nepríjemné emócie, nado- 
búdali sebavedomie a, sa-
mozrejme, vznikli aj nové 
kamarátstva, zvyšovala sa 
ich dôvera vo vzťahy. Toto je 
pre deti s traumatickými zá-
žitkami z domáceho násilia 
a ťažkých konfliktov rodičov 
počas rozvodu veľmi dôleži-
té. Sme radi, že sme im túto 
možnosť mohli poskytnúť. 
V rámci projektu Každé dieťa 
potrebuje bezpečný domov 
sa uskutočnili aj preventív-
ne aktivity v ZŠ, aby sa deti, 
ktoré potrebujú pomoc, 
dozvedeli, na koho sa môžu 
obrátiť. Projekt podporila 
Nadácia pre deti Slovenska z 
grantového programu Hodi-
na deťom. Ďakujeme!

Mária Gajarská

Ilustračné foto: archív

Veolia informuje o aktuálnych prerušeniach
dodávky tepla a teplej vody na svojej webstránke

Od začiatku marca 2018 nájdu petržalské domácnosti
na internetovej stránke www.veoliaenergia.sk aktuálne
ozna my nielen o plánovaných, ale aj aktuálnych poru -
chách v dodávkach tepla a teplej vody. 

Informácie o aktuálnych poruchách sú momentálne dos-
tupné pre bratislavské mestské časti Petržalka, Dúbravka a
Podunajské Biskupice, no v blízkej budúcnosti budú pribúdať
ďalšie lokality. V prípade plánovaných odstávok pokrývajú

uverejňované informácie všetky mestá a obce v pôsobnosti
Veolie.

Návštevníci webovej stránky sa najrýchlejšie dostanú k oz-
namom prostredníctvom dvoch farebných blokov na pravom
okraji domácej stránky www.veoliaenergia.sk (viď obrázok).
Správcovia objektov, ktorých sa to týka, sú súbežne s ozna -
mom na internetovej stránke informovaní aj e-mailovou noti-
fikáciou.

www.veoliaenergia.sk

 

Pravdy o pravde  

 Tak si myslím

Rád si prečítam úprimné slo-
vá novinárske, z ktorých sa 
kadečo dozviem. Napríklad, 
že ľudia po pretečení pohára 
trpezlivosti vyšli do ulíc, aby 
vyjadrili svoj nesúhlas, a že ta-
kýto nesúhlas nie je nič viac a 
nič menej, ako obyčajný ne-
súhlas a že žiadne konšpirácie 
ani sprisahania za tým netreba 
hľadať. Podľa pisateľa je to pre 
Slovensko pozitívna správa. 
Osobne som spomínané pľu-
havstvá ignoroval pri každej 
vhodnej príležitosti, napríklad 
po prečítaní niektorých spra-
vodajských portálov. Snažím 
sa žiť čo najmenej konšpira-

tívne, bez snahy angažovať sa  
v sprisahaneckej bunke.     

Pokiaľ aspoň približne tuším, 
konšpiračná teória, alebo teória 
sprisahania, je názor na ľubovoľ-
nú tému, pri ktorom sa predpo-
kladá, že istá skupina ľudí vedo-
me a tajne pôsobí v neprospech 
inej skupiny ľudí. Som rád, že 
ľudia ulice, s bohatou znalosťou 
ústavy a príslušných zákonov 
demokratického štátu, spomína-
nými ničomnosťami neohrozu-
jú mňa, ani vyše päť miliónov 
mojich spoluobčanov. Spolu s 
autorom si ich cením, pretože s 
odvahou vlastnou len im sa ne-
boja veci na Slovensku zmeniť. 
Zrejme však nebudem sám, kto 
sa akosi stále nevie dozvedieť, čo 

zmeniť treba. Vrátiť staré červené 
časy, alebo ešte ísť o pár desať-
ročí vzad? Vzdať sa suverenity 
štátu, alebo čo najskôr vhupnúť 
do jadra? Zažiť teror, vojny, alebo 
pestrofarebné občianske rozbro-
je? Prijať migrantov, alebo vyhnať 
Rómov, Ukrajincov, Srbov? Dostať 
na politické výslnie iných korupč-
níkov? Z ľudí napĺňajúcich ulice a 
námestia to nemusí vedieť nikto. 
A zrejme ani poriadne netuší. 
Požiadavky na zmeny bez kon-
krétne nastaveného cieľa sú iba 
výkrikmi smädného na púšti. Na-
teraz to vyzerá tak, že čím je viac 
podozrení, tým menej dôkazov. 
Na ulici aj v parlamente. 

Už starí Rimania si boli vedomí, 
že múdry človek netvrdí nič, čo 

nemôže dokázať. Malo by to pla-
tiť aj dnes pre každú societu, ktorá 
sa dožaduje interpersonálnej a 
politickej slušnosti. Kto je tu teda 
za hlupáka? Posväťme účel, pros-
triedky a forma sa nájde. Asi tak to 
bolo a tak to aj bude. I keď histo-
rická pravda nemusí vždy spĺňať 
všetky atribúty pravdy, je pravda, 
že história je matkou múdrosti. 
Pravdou však je a zostáva aj to, že 
sa z nej zväčša poučia iba tí, ktorí 
z nej pro$tujú.

Tak si myslím, že konšpiráciu 
naozaj netreba hľadať na námes-
tiach. Realizuje sa niekde inde.  
A to je pre Slovensko negatívna, 
veľmi negatívna správa, pán ko-
lega. 

Jaroslav Gründler

N Á Z O R Y  A  S TA N O V I S K Á / I N Z E R C I A
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Bratislavská lýra bol v rokoch 1966 až 1989 najpopulárnejší a najobľúbe-
nejší festival populárnych piesní v Česko-Slovensku, ktorý sa konal kaž-
doročne v Bratislave. Na lýre vyrástlo niekoľko generácií interpretov 
a autorov a dodnes je pre nich nezabudnuteľným odrazovým mostíkom 
v ich kariére. Ovplyvnil nielen dianie na tejto festivalovej scéne, 
ale aj vývoj populárnej hudby v ČSR od 1966 až po Nežnú revolúciu.  

Hudobné kino - 
Bratislavská lýra VIII.

Producent seriálu Patrik 
Pašš: „Bratislavská lýra 

mi vstúpila do života ako 
15-ročnému chlapcovi, bol 
to mimoriadne silný kultúr-
ny fenomén, ktorý ovplyvnil 
myslenie mnohých ľudí na 
Slovensku. Nebol to šoubiznis, 
bola to kultúra a my sme prá-
ve tomuto aspektu v našom 
seriáli dali obrovský priestor, 
pretože veľká väčšina ľudí 
vníma spevákov a ľudí, ktorí 
pôsobia v populárnej hudbe, 
tak zhora, aké šaty nosia, kto 
s kým má pletky. Ale málo 
ľudí vie, čo si títo ľudia ako 
kultúrni pracovníci myslia o 
dobe, ako sa na veci pozerajú. 
Toto je práve to cenné, ktoré 
v seriály je, odkrývame my-
slenie týchto ľudí na pozadí 
historických udalostí.“ 

Dramaturgia Domu kul-
túry Lúky zaradila filmový 
cyklus Zlatá lýra do svojho 
programu. Pravidelne v me-
sačnej periodicite prináša di-
vákom výpovede viac ako 200 
jej účastníkov, ktoré sa po-
darilo zachytiť v unikátnom 
10-dielnom dokumentárnom 
cykle. Podujatie je realizované 
s láskavým zvolením Trigon 
production a Slovenského fil-
mového ústavu.

Pozývame vás v piatok,  
6. apríla, o 19. hodine na ôsmy 
večer Hudobné kino - Bra-
tislavská lýra VIII. do Domu 
Kultúry lúky na Vígľašskej 
ulici. Jeho hosťom bude textár 
Ján Štrasser, ktorý pred sa-
motným premietaním priblíži 
divákom hudobný, kultúrny 
a spoločenský život vtedajšej 
doby v konfrontácii so súčas-
nosťou. A ako dokument hod-
notí?

„Filmový dokument Lýra 
má svoj zmysel, ako všetko, 
čo mapuje našu kultúrnu 
históriu. Áno, ten dokument 
je vcelku výstižný, aj keď je 
na môj vkus trochu priveľmi 

oslavný. Lýra mala aj svoje 
temnejšie stránky.“

Ak by ste mali porovnať sú- 

časnosť a minulosť, čo sa 

týka kultúry a kultúrnosti a 

to nielen v hudbe, v čom vi-

díte najpodstatnejší rozdiel?

„Odpoviem metaforou. Ob- 
čas dostávam otázku, aké sú 
dnešné texty pop music, sú 
lepšie a či horšie, ako v minu-
losti? Pod minulosťou tí, čo sa 
pýtajú, myslia roky pred Než- 
nou revolúciou. Odpovedám: 
v zásade sú horšie (česť výnim-
kám). Ale pozor, keby som si 
mal zvoliť, či má byť totalita 
a lepšie texty, alebo sloboda a 
horšie texty - tak nech je slobo-
da a horšie texty!“

Spolu s Milanom Marko-

vičom ste tvorili politický 

kabaret. Vraví sa, že poli-

tickej satire sa najlepšie darí  

v totalite, lebo musí hľadať 

sofistikované spôsoby, ako 

mocných zosmiešniť a ujsť 

ich odplate (napr. Satinský  

a Lasica). To platilo aj za 

Vladimíra Mečiara. Dnes sa 

u nás politickej satire darí, 

zdá sa, len mimo hlavných 

médií, medzi ľuďmi, profe- 

sionálni herci a „zabávači“ 

sa jej takmer nevenujú. Pre-

čo je to tak?

„Politická satira stratila 
svoj raison d´etre. Main- 
stream ju nepotrebuje, lebo 
ten chce „čistú“ zábavu, hoci 
aj hlúpu. A tých „okrajov“, kde 
by satira mohla fungovať, je 
dnes najmä na internete toľko, 
že sa v tom už nikto nevyzná. 
Ale politická satira neumrela, 
dokonca pritvrdila - pozrite si 
hoci Cynickú obludu a viete,  
o čom hovorím.“

JÁN ŠTRASSER (1946) 
bol na prelome sedem-
desiatych rokov redakto- 
rom časopisu Mladá tvor- 
ba, neskôr divadelným 
dramaturgom na Poe-
tickej scéne a počas vo-
jenskej služby pôsobil vo 
Vojenskom umeleckom 
súbore.

V rokoch 1987 – 1990 
bol redaktorom časopisu 
Slovenské pohľady, v ro-
koch 1990 – 1993 jeho 
šéfredaktorom. Od roku 
1993 pracoval ako pub-
licista a novinár pre roz-
hlasovú stanicu Slobod-
ná Európa. Písal texty pre 
politický kabaret Milana 
Markoviča (Večery Mila-
na Markoviča). Od roku 
1997 do roku 2004 bol 
redaktorom týždenníka 
Domino fórum. V súčas-
nosti je v slobodnom po- 
volaní.

Jeho publicistická tvor- 
ba zahŕňa okrem fejtó-
nov aj novinárske texty. 
Vydal jedenásť básnic-
kých zbierok, niekoľko 
kníh piesňových a pub-
licistických textov a se- 
demnásť kníh rozhovo-
rov s významnými osob-
nosťami slovenského kul- 
túrneho a spoločenské-
ho života. Prekladá z ruš-
tiny a s Petrom Zajacom 
z nemčiny. Písal aj pies-
ňové texty k muzikálom 
či hraným �lmom, naprí-
klad Cyrano z predmes-
tia, Neberte nám prin-
ceznú, Niekto ako ja.

Ján Štrasser je prekla-
dateľ, spisovateľ, textár, 
básnik, redaktor, divadel-
ný dramaturg a novinár. 
Je päťnásobným držite-
ľom ceny Jána Hollého 
za umelecký preklad. 

Ocenenia - Cena Ivana 
Krasku, Cena vydavateľ-
stva Smena, Cena Jána 
Hollého, Cena Zory Je-
senskej, Ruská štátna Puš-
kinova cena, Cena Do- 
minika Tatarku...

Voľ, či nevoľ!
Tak si tu, v 
Petržalke, 
ž i j e m e . 
Voliteľne. 
Volíme si, 
čo a ako, 
čo má byť, 
čo nemá. 

Čím sa zaoberať, o čo ne-
stáť. Koho kritizovať, koho 
velebiť. „A keby len súkrom-
ne!“ zvolal spevným hla-
som náš „primáš“ Miško Hr- 
dopýško a vôbec nie tíško.  „Vo-
liteľnosť je v poslednom ča- 
se hlavne vec verejná.“ „A prie-
merná,“ zaveršoval Ferdiš Ne-
víš, len tak, aby mal slovo, hoci 
len krátke a nie celkom trefné 
(alebo áno?).

V našej petržalskej partii sa 
búrlivo (aj menovite) diskuto-
valo a stále diskutuje o proti-
póloch v domácej politickej si-
tuácii. Len Jarčin Karči si vybral 
iné. Chcel prehodiť výhybku, 
ako to robieva dosť často: „Ja 
by som si radšej volil televíznu 
stanicu, v ktorej by púšťali iba 
indiánky a verneovky.“ Prečo? 
„Lebo aj v nich sa strieľa a fan-
tazíruje.“ Patália Písmenková 
„múdro“ dodala: „A nebolí to. 
Ani nezasiahne našu osobnú 
a spoločnú budúcnosť.“ Opäť 
sme sa vrátili na začiatok. 
Rýchla rotácia.

Urban Turban #egmaticky za- 
vesil: „A mne stačí si zvoliť, čo 
budem piť a večerať...“ Smaj-
líkový típek, nemyslíte? Kon-
zum a prostriedky naň - aj 
tak budú hrať – v konečnom 
dôsledku – prím. „Alebo prvé 
husle,“ vybľafol Ferdiš Nevíš 
potmehúdsky. A nahlas zaľu-
toval, že si nepriniesol starú 
harmoniku. Aj Vierka, bledá 
ako stierka, zakontrovala: „Bolo 
by nám s muzikou, nie tou po-
litickou, určite veselšie.“

Ja vám želám rozvážnosť 
a pokoj (ako ten indiánsky – 
aj podľa mojej ilustrátorky), 
dobrú náladu nielen počas 
veľkonočných sviatkov a ich 
dozvukov, či medzi petržal-
skými kamarátmi. Voľ, či nevoľ 
(hudbu dneška a perspektívy) 
– je to len na vás. Či si vybe-
riete niečo na ľudovú nôtu, 
niečo tvrdšie alebo jemnejšie, 
nostalgickejšie.

Vaša Dáša

Kresba:

 Natália Mura-Oravcová Michaela Dobríková
foto: archív

Presýpacie hodiny 
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situáciu na poli slovenskej literatúry a 
máme prehľad o všetkom dôležitom, 
čo sa tam udeje. A podľa toho si aj vy-
beráme tých najzaujímavejších hostí.

Ako ste spokojní s festivalom, splnil 
očakávania?

Hoci bola príprava organizačne aj 
technicky veľmi zložitá, dovolím si 
povedať, že vyšiel na 100 %. Všetci po-
zvaní prišli a petržalské školy potvrdi-
li našu výbornú spoluprácu, za čo im 
veľmi pekne ďakujeme a máme z toho 
radosť. Chcela by som poďakovať aj 
našim knihovníčkam a knihovníkom. 
Bola to pre nich veľmi veľká záťaž, keď-
že festival pripravovali a realizovali po-
pri svojej zvyčajne práci na pobočkách. 
Takéto podujatie si môžeme dovoliť 
uskutočniť za plnej prevádzky knižnice 
len vďaka ich profesionalite.

Čo je najdôležitejšie v dobrej detskej 
knižke? Predsa obrázky. Tie nás zauj-
mú ako prvé, až potom sa začítame 
do slov. Jedným z autorov detských 
ilustrácií je Miroslav Regitko. A práve 
s ním sa piataci zo ZŠ Dudova vydali 
do svete drakov. Mnohí najprv bez-
radne dumali nad papierom ako za-
čať, ale napokon stvorili desuplné ob-
ludy, čo žrali rytierov na počkanie, ale 
aj ladné dračice s nežným pohľadom. 
Miroslav Regitko s nimi nielen kreslil, 
ale im aj porozprával, ako vzniká ko-
miks, ako sa rodia športoví maskoti a 
že obrázok je cesta, ktorá vás privedie 
k príbehu. 

Len o kúsok ďalej sa v pobočke MsKP 
na Furdekovej debatovalo o veľmi za-
ujímavých témach. Barbora Kardošo-
vá a ilustrátorka Katka Slaninková sa 
spolu so štvrtákmi zo ZŠ Pankúchova 
delili o tajomstvá. O čom bude ďalšie 
pokračovanie ich knihy, o tom, že deti 
majú občas pocit, že ich rodičia neľú-
bia a že aj v petržalskom byte si mož-
no nájsť bunker a skryť sa v ňom pred 
celým svetom. Hoci to možno znie 
smutne, atmosféra taká nebola, nao-
pak, zdieľané tajomstvá už nie sú také 
ťaživé a štvrtáci sa živo zaujímali o bu-
dúce trampoty a dobrodružstvá Troch 
kamošov v pripravovanej knižke.

Stretnutia s autormi a ilustrátormi, 
tvorivé alebo dramatizované číta-

nia, workshopy či divadelné predstave-
nia na motívy detských kníh. Päťdesiat 
podujatí s dvadsiatimi piatimi hosťami 
počas troch dní v piatich pobočkách 
MsKP.  Ako to zvládli a či sa im II. roč-
ník festivalu podaril sme sa rozprávali 
s Katarínou Bergerovou, riaditeľkou 
Miestnej knižnice Petržalka.

Čo ste chceli podujatím dosiahnuť? 
Predstaviť knižnicu novým čitate-
ľom alebo ukázať svojim čitateľom, 
čo všetko im ešte môžete ponúknuť? 

Oboje. Desať pobočiek našej kniž-
nice má ročne zapísaných takmer 
osemtisíc čitateľov. Napriek tomuto 
vysokému číslu neustále robíme podu- 
jatia, aby sme oslovili nových a aby 
sme verným čitateľom pravidelne 
ponúkali podnetné aktivity. Festival 
Prebuď sa (s) knihou nadviazal na po-
pularizáciu knihy v marci a zároveň 
na celoslovenský projekt Týždeň slo-
venských knižníc. 

Na základe čoho ste vyberali hostí?
Na  základe celoslovenského hod-

notenia a podľa ich aktivít či tvorby. 
Aktívne využívame spoluprácu s Bi-
bianou - medzinárodným domom 
umenia pre deti a ďalšími organizácia-
mi, ktoré každoročne vyhlasujú najlep-
šie a najkrajšie detské knihy. Sledujeme 

Ako vznikne komiks a poďme kresliť draky. Exkluzívne čítanie 
z knihy, ktorá ešte nevyšla či debata o tom, ako je dobre mať 
bunker. Čo sa stane so strachom, keď ho vyfučíme a prečo 
Analfabeta Negramotná zjedla Jankovi Hraškovi halušky a čo 
bolo potom – to sú len maličké kúsky z pestrej mozaiky festiva-
lu Prebuď sa (s) knihou, ktorý v tretí marcový týždeň zorganizo-
vala Miestna knižnica Petržalka (MsKP). Festival podporil 
z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
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Na tvorivom stretnutí liečebnej pe-
dagogičky Miriam Halamickovej  
s deťmi zo Spojenej školy internát-
nej na Vlasteneckom námestí sa 
hovorilo predovšetkým o strachu. 
V priestoroch pobočky MsKP na 
Vavilovovej si najprv deti vytvorili 
vlastné strašidielka pomocou baló-
nov a fixiek. A potom ich vyfučali. 
A vyfučané strašidlo už vôbec nie 
je strašidelné. Je maličké a strašne 
smiešne. A keď už viete, že sa ničo-
ho nemusíte báť, môžete sa poho-
dlne usalašiť a počúvať rozprávku  
o bojazlivej Stíne, ktorá trik s baló-
nom ešte nepozná.

Čo sa stane, ak vás omylom zamknú v 
knižnici po záverečnej? Začnú sa pri-
rodzene diať čudné veci. Rozprávkové 
postavičky ožívajú a to je poriadne 
drsné, najmä ak sa voláte AnalfaBe-
ta Negramotná a v živote ste nemali 
knihu v ruke. Žiaci zo ZŠ Tupolevo-
va ale rozprávku o Jankovi Hraškovi, 
samozrejme, poznajú, a preto sa na 
nedorozumení so zjedenými haluš-
kami dobre bavili. Príbeh o dievčati 
stratenom v knižnici a najznámejších 
rozprávkových hrdinoch z knihy Jána 
Uličianskeho AnalfaBeta Negramot-
ná si pozreli v bábkovo-divadelnom 
predvedení v pobočke MsKP na Pro-
kofievovej ulici.

Michaela Dobríková
foto: autorka

Prebuď sa (s) knihou 
po druhý krát 

Výtvarný workshop s ilustrátorom 
Miroslavom Regitkom – Petržalský 
farebný rozprávkový drak 
v pobočke (MsKP)  Dudova.

Workshop Miriam Halamickovej 
ku knihe Stína o strachu a priateľstve.

Beseda s autorkou Barborou 
Kardošovou a ilustrátorkou Katkou 
Slaninkovou o ich knihách Traja ka-
moši a fakticky fantastický bunker a 
Traja kamoši a fakticky fantastický 
poklad.

Divadelné predstavenie Barbory 
Zamiskovej a Martina Kollára 
AnalfaBeta Negramotná.
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Pokladňa DK Lúky 
ST, ŠT, PIA, NE 16:00-20:00  
PO, UT, SO hodinu pred podujatím
tel: 63 835 404, vstupenkydkl@kzp.sk

ARTKINO ZA ZRKADLOM
NOVINKA!  na všetky fi lmové predstavenia 
si môžete zakúpiť vstupenky aj online 
cez www.ticketportal.sk

01.04. | 10:00 | 4,50 €
LEO DA VINCI: MISIA MONA LÍZA
01.04. | 18:00 | 4,50 €
S LÁSKOU VINCENT 
01.04. | 20:00 | 4,50 €
LADY BIRD 

02.04. | 18:00 | 4,50 €
OTCOVA VOLGA 
02.04. | 20:00 | 4,50 €
MÁRIA MAGDALÉNA (Z)

09.04. | 18:00 | 4,50 €
BACKSTAGE
09.04. | 20:00 | 3 € pre členov FK / 4,50 € 
THE FLORIDA PROJECT

10.04. | 18:00 | 3 € pre členov FK / 4,50 € 
PREZIDENT BLANÍK
10.04. | 20:00 | 3 € pre členov FK / 4,50 € 
ODNIKIAĽ

11.04. | 18:00 | 4,50 €
DANCER 
11.04. | 20:00 | 4,50 €
ISMAELOVE PRÍZRAKY 

13.04. | 18:00 | 4,50 €
TLMOČNÍK (DÚ)
13.04. | 20:00 | 4,50 €
OPERÁCIA ENTEBBE

vstupné 4,00 €: deti a mládež do 18 rokov, 
študenti VŠ, ZŤP a seniori

DOM KULTÚRY LÚKY
06.04. | 19:00 | 3 € / MUSIC CLUB                                       
HUDOBNÉ KINO - BRATISLAVSKÁ LÝRA VIII.
fi lmový dokument o populárnom festivale
hosť večera: Ján ŠTRASSER 

13.04. | 17:00 | 2 € / MUSIC CLUB                                  
LUDUS TONALIS _JAZZOVÉ DIALÓGY VOL.7
jazzový večer študentov  Cirkevného konzervatória 
Bratislava, pod vedením Františka Báleša + diskusia

08.,15.,22.,29.04. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečno-zábavné popoludnie 

12.04. | 18:30 | 4 € rodič / 2 € dieťa 
BUBNOVAČKA ORCHESTRA
spoločná zábava pri bubnovaní a hraní na rôzne 
rytmické nástroje

15.04. | 14:00 | 2 € 
DIVADLO PRE DETI-ROZPRÁVKA O JASIETKE
rozprávka pre deti od 4 rokov-Divadlo DADABOJA

DOM KULTÚRY 

ZRKADLOVÝ HÁJ
03.04. | 15:30 a 19:30    | á  / 6 € / 8 €*          ticketportal
25.04. | 16:00 a 19:30 | á /6 € / 8 €*        
NESKORO VEČER
talk show Petra MARCINA, verejná nahrávka 
pre RTVS s exkluzívnymi hosťami 

06.04. | 19:00 | 10 €                       ticketportal
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
Predstavujeme Vám mesto STRÁŽNICE 
a obce PETROV a RADĚJOV
FS ŽEROTÍN  (Strážnice), FS PETROVJAN (Petrov), 
RADĚJOVSKÝ ŽENSKÝ SBOR, 
CIMBALOVÁ MUZIKA  s primášom Josefom 
ŠŤASTNÝM ml. a Cimbalová muzika VČELÍNEK 
(Radějov)

08.04. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO-ZAJKO LAJKO
detské divadelné predstavenie - Divadlo Žihadlo

17.04. | 15:00 | 3 €
NESTARNÚCE MELÓDIE
zábavno-tanečné popoludnie 
s hudobnou skupinou PARTY TIME

23.04. | 19:00 | 14 € (bz)                     ticketportal
FRAGILE – BRATISLAVA NARCIS TOUR 2018
koncert úspešnej a cappella skupiny

27.04. | 19:00 | 12 €                   
SUPERSTARÍ 
vystúpenie seniorov FS z Bratislavy a ich hostí 

28.04. | 18:00 | 15 €                   
SUPERSTARÍ 
vystúpenie seniorov FS z Bratislavy a ich hostí 
podujatia SUPERSTARÍ podporili:
Vladimír Bajan - starosta MČ Bratislava-Petržalka
a Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

29.04. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO-BODKOVANÁ FARMA
detské divadelné predstavenie-Divadlo KASIA

KLUB ZA ZRKADLOM
04.04. | 19:00 | 15 €                                        ticketportal
NIEKTO PRÍDE
MM Kabaret uvádza nový program
účinkujú: Milan MARKOVIČ a PÁNI BRATIA 
(Peter NIŇAJ a Róbert PUŠKÁR)
Na návšteve: Róbert BEZÁK

12.04. | 19:00 | 5 €                                        ticketportal
HUDOBNÉ FOAJÉ Igora ŠIMEGA No.3
všestranný herec, spevák a šansoniér  Igor ŠIMEG
 a jeho muzikálni a muzicírujúci hostia:
Juraj BAČA, herec a seriálový psovod komisára 
Rexa, Petra SABOVÁ, spievajúca herečka 
Divadla Jána Palárika v Trnave, Alexandra Mária 
MATUŠOVOVÁ a Filip ŽILKA - klaviristi, koncertní 
hudobníci

18.04. | 19:00 | 2 €                                   ticketportal
CESTOVATEĽSKÝ KLUB
FILIPÍNY - PIESOK, LÁVA, KARAOKE
prezentácia fotografi í a videa Romana HANGÁČA 

20.04. | 19:00  | 9 € / 11 €*                        ticketportal
NANY HUDÁK S HOSŤOM, 
ŽIARISLAV A BYTOSTI
dvojkoncert slovenských zoskupení 
Nany Hudák - fantasy folk 
Žiarislav a Bytosti - novodrevná hudba

27.04. | 17:30 | 7 € / 9 €* / dieťa  5 €                   ticketportal
CIGÁNKA LORDA STANLEYHO
divadelno-tanečné vystúpenie 
francúzska divadelná spoločnosť TAMERÁNTONG 

28.04. | 9:00 | vstup voľný
SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA 
AMATÉRSKYCH HUDOBNÝCH SKUPÍN
dispozície a prihláška: www.kzp.sk

28.04. | 19:00 | 5 €                                        ticketportal
CICHO, BO SKAJPUJEM S DZIVKU!
komédia v podaní divadla KĽUD Kladzany
Tento projekt z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia

CC CENTRUM
04.,11.,18.,25.04. | 9:00, 10:30 | 1 € / osoba
09.,16.,23.,30.04. | 9:30 | 1 € / osoba
ČARBANIČKY

05.,12.,19.,26.04. | 15:00 a 16:00 | 2,50 €
KERAMKO 

11.,18.,25.04. | 16:00 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY 

12.,19.,26.04. | 16:00 | 2 €
HOPSASA

22.04. | 14:30 | 2 €/ osoba 
FAREBNÁ NEDEĽA   
výtvarno-tvorivé popoludnie pre šikovné deti 
od 4 do 10 rokov, téma: JARNÁ MOZAIKA 

KONCERT
22.04. | 17:00 | 2 € dôchodcovia, študenti, ZŤP/ 3 € 
MOMENTUM MUSICUM
cyklus komorných koncertov
MLADÍ UMELCI A HUDBA TROCH STOROČÍ
študenti Štátneho konzervatória v Bratislave
Koncert z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia 

VÝSTAVA
12.04. - 27.04. | 10:00 | vstup voľný
P R E M E N Y
výstava výtvarných prác klientov DSS KAMPINO 
vernisáž výstavy: 11.04. o 18:00 

26.04. | 17:30 | vstup voľný
TRIO
prezentácia publikácie básnických textov trojice 
autorov: D. BANGA, K. KLATTA, I. HRMA

    * predpredaj/ v deň podujatia / (bz) bez zľavy    | ticketportal - vstupenky možné zakúpiť aj v sieti ticketportal |     zmena programu vyhradená

KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK

Klub za zrkadlom, 68 299 211, kzz@kzp.sk

OHODNOŤTE NÁS

na www.kzp.sk

ticketportal

ticketportal



PETRŽALSKÉ NOVINY 29. 3. 2018 • 19K U LT Ú R A

Neobyčajne baletné dielo 
Esmeralda, ku ktorému 

hudbu napísal C. Pugni, sa 
zrodilo na motívy románu 
Victora Huga. V choreografii 
M. Petipu, ale aj V. Medvede-
va a S. Feču, dielo so súborom 

SND hudobne naštudoval 
Alexander Anissimov. Bohaté 
kostýmy z dielne J. Zajcevy, 
scéna podľa návrhu Alyony 
Pikalovej dávajú tušiť, že pred-
stavenie sa nesie v duchu tých 
najlepších tradícií ruskej klasi-

Keď Balet SND uviedol slovenskú premié-
ru baletu Esmeralda, uplynulo presne 200 
rokov od narodenia najvýznamnejšej osob-
nosti baletných dejín Mariusza Alphonza 
Petipu. Ako povedal riaditeľ Baletu SND Jo-

zef Dolinský:  „Toto bol hlavný dôvod, prečo 
sme sa rozhodli pozvať slovenského diváka 
na stretnutie s týmto veľkolepým baletným 
klenotom.“  

Kabaret žije! 
Tento vzácny druh umenia, v ktorom sa glosuje aj 
zabáva, stále u nás živí legendárny zabávač Milan 
Markovič. Spolu so zohratým duom Páni bratia 
prináša porciu inteligentného humoru, vtipných 
narážok a kvalitných piesní. Vzácnym hosťom ich MM 
Kabaretu, ktorý sa otvára 4. apríla o 19. 00 h v Klube 
Za zrkadlom v DK Zrkdlový háj pod názvom Niekto 
príde, bude Róbert Bezák.

Kabaret na Slovensku niekoľko rokov chýbal, ale opätovne 
sa vrátil s človekom, ktorý u nás patril k jeho zakladateľom. 
Dobrý kabaretiér by mal byť zabávačom, hercom, scená-
ristom, moderátorom a muzikantom. A práve to do bodky 
spĺňa Milan Markovič. Široká verejnosť si ho môže pamätať 
z deväťdesiatych rokov, z éry politického kabaretu. Milan 
MARKOVIČ pokračuje v kabaretných vystúpeniach pod 
názvom MM Kabaret, kde sú jeho umeleckými partner-
mi Páni bratia - Peter NIŇAJ (dirigent, skladateľ, klavirista, 
akordeonista) a Róbert PUŠKÁR (huslista, spevák a hráč na 
rôzne ľudové nástroje). Tak ako Milan Markovič strieda rôz-
ne humorné nástroje, tak Páni bratia menia počas vystú-
pení obvyklé aj neobvyklé 
hudobné inštrumenty. 
Spoločným úsilím vzniká 
neopakovateľná šou - ka-
baret zo života. Svoje po-
znatky, skúsenosti a glosy 
do neho vnesie hlavný 
hosť tohto dielu Róbert 
BEZÁK, ktorý zaujme svo-
jím zmyslom pre humor aj 
vrodenou muzikalitou. 

   (tod)

foto: archív

Smiech lieči 

Nechajte si predpísať 
Týždeň komédie
Už tretí rok budú dosky Mestského divadla 
P. O. Hviezdoslava „pukať od smiechu.“ Prvý 
aprílový týždeň tam patrí komédii. 

Žiadne ťažké Shakespea-
rovské dialógy ani veľko-

lepé historické výpravy. Vtip, 
bežné situácie, a tak trochu 
aj sebareflexia s nadsadením, 
práve v podobe humoru. 
Týždeň komédie chce diváka 
zabávať, ale zároveň mu dať 
aj možnosť zamyslieť sa nad 
dneškom v odraze zrkadla 
komika. 

Tohtoročný Týždeň komé-
die prináša štyri slovenské a 
dve české inscenácie. „Ide o 
divadelné predstavenia, kto-
ré budú v Bratislave uvedené 
po prvýkrát alebo také, ktoré 
sú vždy beznádejne vypreda-
né,“ konkretizuje Jana Túry 
z Bratislavského kultúrneho 
a informačného strediska. 

Je skutočne také prekva-
pujúce, že podvod môže byť 
životným štýlom? Ako, a je 
vôbec možné stvoriť „lep-
šieho človeka?“ A čo več-
ná téma muži verzus ženy? 
Otrepaná fráza o tom, že 

mužské myslenie je oveľa 
jednoduchšie ako to ženské? 
Aj to sú témy, ktoré autori 
hier a režiséri obliekli do šiat 
satiry, humorných scénok či 
frašky. Samotné „modely“ 
predstavia skvelí herci vrá-
tane napríklad Božidary Tur-
zonovovej či Ivana Vojteka, 
ale aj mnohých ďalších. 

Týždeň komédie v Mest-
skom divadle P. O. Hviezdo-
slava sa začína už 3. apríla. 
Kompletný program poduja-
tia nájdete na www.mdpoh.
sk - oficiálnej webovej stránke 
divadla. 
  Eva Vašková

foto: M.D P. O. Hviezdoslava 

Esmeralda
baletný klenot

ky. Ibaže v podaní nášho, už 
prevažne medzinárodného, 
baletného súboru a nie v čisto 
ruskom baletnom prevedení. 
To však neznamená, že sa nie 
je na čo pozerať.

Už pred 180 rokmi vzbu-
dila Esmeralda, ako baletný 
klenot, pri svojom uvedení 
rozruch. Romantický príbeh 
krásnej cigánky z chudobné-
ho okolia Notre Dame, o kto-
rej priazeň bojuje celý Paríž, 
bol znázornený realisticky 
a neprikrášlene. Roman-
tický Petipov balet uvádza 
Slovenské národné divadlo 
v spolupráci s ruským Veľkým 
divadlom v Moskve na poza-
dí impozantnej scény, ktorá 
je zapožičaná z „Boľšovho“. 
V postave Esmeraldy mi-
lovníci baletu uvidia Oľgu 
Chelpanovu alebo Erinu 
Akatsuka. Artemyja Pyzho-
va alternuje Viačeslav Krut 
v postave Piera. Aj ostatné 
obsadenie je prevažne ruské 
alebo medzinárodné. Pri-
praviť sa však treba na nao-
zaj dlhý baletný opus, lebo 
príbeh s dvoma prestávkami 
je naozaj dlhým eposom so 
všetkým, čo k tomu patrí.

Barbora Laucká, 

foto: SND Peter Brenkus

Hudobné foajé 
Igora Šimega

Formát tohto cyk-
lu zábavnej šou 
a kultúrnej revue 
vychádza z obľú-
beného progra-
mu Hudobná glo-
sa Igora Šimega, z 
ktorého sa usku-
točnilo už viac ako 
päťdesiat repríz 
v Banskej Bystrici. 
Základom je sil-
ný príbeh a silné 
osobnosti, ktoré 
dokážu o svojom 
povolaní pútavo 
a vtipne rozprá-

vať, ale najmä dobre zahrať, zaspievať a zaimprovizovať. 
V treťom pokračovaní sa v pomyselnom foajé petržal-
ského Domu kultúry Zrkadlový háj stretnú  Juraj BAČA, 
herec a seriálový psovod komisára Rexa, Petra SABOVÁ, 
spievajúca herečka z Divadla Jána Palárika v Trnave a ďal-
ší hudobní hostia. 

12. apríla o 19. 00 h. v Klube Za zrkadlom porozprávajú 
svoje zážitky, historky zo zákulisia slovenského šoubiznisu 
a predovšetkým zahrajú  a zaspievajú.

(tod)

foto: archív
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 Polícia upozorňuje Jednou vetou

Dagmar B., Petržalka: 

Pýtate sa, ako postupovať v zmysle zá-
kona, aby predmetný priestor mohol byť 
prenajatý a využívaný na komerčné úče-
ly. Z príspevku nevyplýva, či jednotlivými 
krokmi vedúcim k stavebným úpravám 
došlo podľa príslušných právnych pred-
pisov, najmä zákona č. 182/1993 Z. z. o 
vlastníctve bytov a nebytových priesto-
rov v platnom znení. Nie je zrejmé, kto o 
vytvorení miestnosti rozhodol, na akom 
základe a kto projekt �nancoval. Pokiaľ sa 
informácia, že vlastníci bytov a nebyto-
vých priestorov sa o stavbe dozvedeli až 
počas jej realizácie, išlo by o nezákonné 
konanie vášho správcu a na to nadvä-
zujúce ďalšie protiprávne postupy. Na 
otázku, ako treba postupovať, aby vytvo-
rený priestor mohol byť poskytnutý na 
prenájom, sa dozviete na inom mieste 
tejto poradne. Nakoľko môže ísť o poru-
šenie príslušných  právnych predpisov, 

privítam konkrétne informácie o veci, 
na základe ktorých sa redakcia prípadu 
venuje podrobnejšie.  
B.M. (zoznam.sk): Veci získané darom 
podľa § 143 Občianskeho zákonníka nie 
sú predmetom bezpodielového spo-
luvlastníctva manželov i keď ich nado-
budol jeden z manželov počas trvania 
manželstva. Znamená to, že peniaze z 
 predaja nehnuteľnosti po starých ro-
dičoch, ktoré vám otec chce darovať, 
nebudú patriť do bezpodielového spo-
luvlastníctva manželov a vy s nimi môže-
te disponovať podľa vlastného rozhod-
nutia, či už ide o rozhodnutie urobené 
počas manželstva, alebo po prípadnom 
rozvode. 
Jarmila D., Petržalka: Zákon č. 182/1993 
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v platnom znení (§ 14), Zákon 
č. 50/1976 Zb. - zákon o územnom plá-
novaní a stavebnom poriadku v platnom 
znení (§ 54 a nasl.).

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bez-

platné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpoved-

nosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.  

(dnes o rodičoch a deťoch)

Rodina – základ spoločnosti (2)
Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie každý sa doká-

že pohybovať 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.

§ Opatrovník majetku dieťaťa               

 Ak sú záujmy maloletého súvisiace so spravovaním jeho majetku v zmysle zá-
kona č. 36/2005 Z. z. - zákon o rodine v platnom znení ohrozené a rodičia sami 
neurobili, alebo nie sú schopní urobiť vhodné opatrenia na ochranu majetku, 
súd môže na tento účel ustanoviť maloletému majetkového opatrovníka. To-
muto rozhodnutiu nemusí predchádzať rozhodnutie o obmedzení rodičov-
ských práv a povinností. Majetkovým opatrovníkom sa môže stať fyzická oso-
ba, ktorá s ustanovením za majetkového opatrovníka súhlasí, je spôsobilá na 
právne úkony v plnom rozsahu a spĺňa predpoklad, že funkciu majetkového 
opatrovníka bude vykonávať v záujme maloletého dieťaťa. Ak nebolo možné 
ustanoviť za majetkového opatrovníka žiadnu fyzickú osobu, súd ustanoví za 
majetkového opatrovníka obec alebo inú právnickú osobu, ktorá s ustanove-
ním za majetkového opatrovníka súhlasí a spĺňa predpoklad, že funkciu ma-
jetkového opatrovníka bude vykonávať v záujme maloletého dieťaťa. V roz-
hodnutí o ustanovení majetkového opatrovníka súd uvedie konkrétny rozsah 
majetku, ktorý bude opatrovník spravovať, spôsob nakladania s ním a lehoty, v 
ktorých je majetkový opatrovník povinný predkladať súdu správy o nakladaní s 
majetkom maloletého dieťaťa.

§ Bez rizík a za odmenu                       

 Majetkový opatrovník nesmie pri výkone správy majetku brať na seba ne-
primerané majetkové riziká. Za riadny výkon svojej funkcie zodpovedá súdu  
a podlieha jeho pravidelnému dohľadu. Súd môže podmieniť platnosť právne-
ho úkonu majetkového opatrovníka svojím súhlasom. Za porušenie povinností 
pri spravovaní majetku zodpovedá majetkový opatrovník podľa všeobecných 
predpisov o náhrade škody (občiansky zákonník). Pri výkone správy majetku 
maloletého dieťaťa majetkovým opatrovníkom sa použije osobitný predpis. 
Záverečný účet zo správy majetku dieťaťa je majetkový opatrovník povinný 
predložiť súdu najneskôr do dvoch mesiacov po skončení svojej funkcie. Ma-
jetkový opatrovník má počas výkonu svojej funkcie právo na náhradu nákladov 
spojených so správou majetku maloletého dieťaťa a na primeranú odmenu  
z výnosu majetku maloletého dieťaťa po skončení svojej funkcie. Výšku odme-
ny určí súd.

§ Zánik funkcie opatrovníka                                

 Funkcia majetkového opatrovníka zaniká dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, 
smrťou maloletého dieťaťa, smrťou alebo zánikom majetkového opatrovníka, 
právoplatným rozhodnutím súdu o zániku dôvodu, pre ktorý bol majetkový 
opatrovník ustanovený a  právoplatným rozhodnutím súdu o pozbavení ma-
jetkového opatrovníka jeho funkcie, alebo o jeho odvolaní. Súd pozbaví ma-
jetkového opatrovníka funkcie aj na jeho návrh, odvolá ho ak stratí spôsobilosť 
na výkon funkcie, porušuje svoje povinnosti, alebo zneužíva svoje práva vyplý-
vajúce z majetkového opatrovníctva. V rozhodnutí o pozbavení majetkového 
opatrovníka jeho funkcie, alebo v rozhodnutí o jeho odvolaní súd zároveň roz-
hodne, ak je to potrebné, o ustanovení nového majetkového opatrovníka.

§ Rodičovské práva a súd                 

 Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičov-
ských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny,  
o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, 
o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na bu-
dúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. Rodičia maloleté-
ho dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť na úprave výkonu 
ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu 
upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov 
zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme malo-
letého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj 
s blízkymi osobami. Ak manželstvo, z ktorého pochádzajú maloleté deti, zaniklo 
smrťou alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho a ak je to potrebné 
v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, môže súd na 
návrh upraviť styk maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomrelého manžela 
alebo manžela, ktorý bol vyhlásený za mŕtveho

(pokr.)

 Zákony v každodennom živote  Odpovedá právnik 

JUDr. Jaroslav Gründler 

grundler@chello.sk 

Z pivnice do ulice   

Pri zmene účelu užívania spoločných 
častí domu a spoločných zariadení do-
mu prijímajú vlastníci bytov a nebytových 
priestorov v dome (ďalej len „vlastník/ci“) 
rozhodnutie na schôdzi vlastníkov dvoj-
tretinovou väčšinou hlasov všetkých vlast-
níkov. Hlasovanie vychádza z primárneho 
aspektu bytového vlastníctva, aby čo i len 
jeden vlastník neznemožnil prijatie rozhod-
nutia o zmene účelu užívania spoločných 
častí domu a spoločných zariadení domu,  
s ktorým ostatní vlastníci súhlasia. Prostried-
ky ochrany vlastníka nespokojného s roz-
hodnutím upravuje zákon č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v dome (ďalej len zákon“) v platnom znení 
v ustanovení § 14 ods. 8 (možnosť obrátiť 
sa do 30 kalendárnych dní od oznámenia 
výsledku hlasovania na súd, prípadne naj-
neskôr do troch mesiacov, ak sa o výsledku 
hlasovania nemohol dozvedieť). Ak vlastník 
nepožiada súd o rozhodnutie, v oboch prí-
padoch právo vlastníka zaniká.

Vlastník môže v bytovom dome vyko-

návať zmeny a stavebné úpravy, len ak sú 
v súlade s platnými právnymi predpismi, 
okrem vyššie citovaného zákona najmä 
so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len 
„stavebný zákon“) v platnom znení, ako aj s 
právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva-
jú niektoré ustanovenia stavebného záko-
na. O zmene účelu užívania priestorov roz-
hoduje kompetentný stavebný úrad, a to aj 
vtedy, ak stavebnými úpravami v bytovom 
dome nedôjde k zmene, ktorá by mala 
vplyv na spoluvlastnícky podiel vlastníkov 
k spoločným častiam a spoločným zariade-
niam domu. Pokiaľ sa v týchto priestoroch 
plánuje prevádzka, na jej zriadenie dáva sú-
hlas miestny, resp. mestský úrad. Prenájom 
spoločných častí a spoločných zariadení je 
podmienený písomnou nájomnou zmlu-
vou. V prípade rozhodovania o prevode 
spoločných častí domu, spoločných za-
riadení domu, priľahlého pozemku, alebo 
ich častí, zákon vyžaduje súhlas všetkých 
vlastníkov.

V našom bytovom dome sa vlastníci bytov rozhodli dať 
do prenájmu nevyužívané priestory spoločnej pivni-
ce. Realizačný projekt ráta s vybudovaním vstupu do 
priestorov priamo z ulice, čím sa vlastníkom bytov nad 
novovytvoreným vstupom do domu zníži komfort bý-
vania. Zaujímalo by ma, koľkými hlasmi vlastníkov sa 
takéto rozhodnutie prijíma, aj aký je zákonný postup 
pri dodržaní vlastníckych práv k spoločným častiam a 
spoločným zariadeniam domu v prípade schváleného 
prenájmu a následnej realizácie. Ďakujem.

S. V., Petržalka
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  Krimipríbeh

Čaro novoročnej noci
Na vedľajšej ceste, po kto-
rej sa dá skratkou dostať do 
jedného z mnohých satelit-
ných osídlení  hlavného mes-
ta, nadránom po silvestrov-
skej noci prekvapilo policaj-
tov auto šinúce si to smerom 
do mesta. Zamysleli sa, vŕta-
lo im v hlavách, čo v takej 
hodine na bočnej ceste auto 
porába, a keďže to mali aj v 
služobnej náplni, rozhodli sa 
rýchlo jazdiaci starší merce-
des zastaviť. Nuž, márnosť 
nad márnosť, červené svet-
lo nielen podráždilo, ale aj 
dodalo vodičovi síl, tak sta-
točne pritlačil na prísluš-
ný pedál, čo v policajtoch 
vyvolalo odôvodnené podo-
zrenie, že za volanom sedí 
duša nekalá. Naháňačku ako 
zo slaboduchého americ-
kého filmu ukončili až dva 
výstražné výstrely. To bola 
reč, ktorej konečne vodič 
porozumel a zastavil. Teda 
auto. On sám vzal nohy na 
plecia a poďho, pobral sa s 
policajtom o závod, ktorý ale 
nemal dlhé trvanie.  

 Po vzájomnom pred-
stavení sa policajti zistili, že 
nebojácnym kaskadérom je 
pán Gabriel (39) z Bratislavy, 
podnikateľ venujúci sa občer-

stvovaniu pocestných stán-
kovým predajom všeličoho. 
Pri odstavenom vozidle ho 
privítal priateľ a kolega Jozef 
(45), ktorý sa rozhodol pred 
rukou spravodlivosti nikam 
neunikať, pretože po vyhod-
notení situácie zistil, že so 
svojou výške neprimeranou 
hmotnosťou sú jeho šance 
na úspech nulové. Pri pro-
cedúre zvyčajne sa opaku- 
júcej v prípade, keď muž 
zákona vycíti, či dokon-
ca zacíti, alkohol plávajúci 
vzduchom smerom od oso-
by spoza volantu, policajtov 
zaujali zvuky podobné kvi-
kotu, vychádzajúce z kufra 
vozidla nočných hriešnikov. 
Bol to skutočný kvikot, sku-
točných prasiatok, ktoré sa 
pred zrakmi policajtov obja-
vili po miernom prehovára-
ní vodiča, plného neochoty 
sprístupniť im svoje tajom-
stvo. Do frasa, veď sú to svi-
ne, celkom familiárne skon-
štatovali policajti, vidiac a 
cítiac nezameniteľnú arómu. 
Prosím nie, dovolil si opo-
novať kolega Jozef, to nie 
sú svine. Sú to odstavčatá, 
malinké prasiatka a všetkých 
šesť sme vyhrali v silvestrov-
skej tombole v našej rodnej 

obci. Tak, veru tak, prita-
kával bežec Gabo. Na otáz-
ku, koľkokrát v tej tombole 
vyhrali,  odpovede policajti 
nedostali. Viac sa o prasiat-
kach dozvedeli až na neďa-
lekom poľnohospodárskom 
družstve, kde o tombole nič 
nevedeli, vraj sa iba tanco-
valo a hodovalo, ako sa na 
Silvestra patrí. Vedeli však o 
jednej prasnici, ktorá smúti-

la za svojimi šiestimi potom-
kami. Vraj, keď jej ich vrátili, 
bola od radosti celá bez seba. 
Údajne viac ako hlavný zoo-
technik. 

Smutní zostali iba výher-
covia tomboly. Spomienku 
na čarom oplývajúcu novo-
ročnú noc im pokazil  poli-
cajný vyšetrovateľ, ktorý im 
to zrátal všetko pekne doko-
py, od jazdy pod vplyvom 
alkoholu až po krádež ružo-
vých prasiatok.

Viete, že...

Voľný štýl 

v parkovaní. 

Stoj, kde sa dá,  

nikomu to 

nevadí.   

foto: jgr.

... v čase od 7. 3. do 21. 3. nahlásili v našom kraji krádež 13 mo-
torových vozidiel,  z toho v Petržalke 1 (parkovisko Pod mos-
tom)? V noci zlodeji ukradli 10 a cez deň 3 autá. V dňoch 7. - 9., 
11., 12., 18., 20 a 21. krádež auta nehlásili. 
... od 1. januára do 18. marca sme v našom kraji zaznamenali 
341 dopravných nehôd, čo je o 35 menej ako v rovnakom ob-
dobí vlaňajška? Pri týchto nehodách prišla o život jedna oso-
ba. Na cestách Slovenska došlo k 2 515 dopravným nehodám, 
čo je o 38 viac ako v roku 2017. Pri týchto nehodách prišlo 
o život 31 osôb, z toho jedenásti chodci. Oproti rovnakému 
obdobiu vlaňajška zahynulo na cestách Slovenska o trinásť 
osôb (30 %) menej. 

... od 19. marca pôsobí cudzinecká polícia v nových priesto-
roch vo Vajnoroch, a to na Regrútskej ulici 4?

 V bratislavskom kraji v roku 2017 zaznamenali policajné štatistiky 15 611  prípadov trestného činu Krádež – z toho bola jed-

na krádež úžitkových domácich zvierat (SR 35). Tak vraví § 212 trestného zákona v súvislosti s krádežami: Kto si prisvojí cudziu 

vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Rovnako sa potrestá, kto si 

prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a čin spácha vlámaním, bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo 

hrozbou bezprostredného násilia, čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe, takou vecou je vec z úrody z pozemku, 

ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo z pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu, alebo ryba  

z rybníka s intenzívnym chovom, čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo 

bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššej trestnej 

sadzby  - tri roky až pätnásť rokov - je závažnejší spôsob konania, na chránenej osobe, osobitný motív, značná škoda, organizácia 

činu, škoda veľkého rozsahu, predchádzajúce odsúdenie za krádež, člen nebezpečného zoskupenia, krízová situácia a.i.).

Petržalskí policajti ukončili vyšetrovanie prečinu všeobecné-
ho ohrozenia z januára tohto roku, kedy sa žena (41) v auto-
buse na Rusovskej ceste mala obliať neznámou chemickou 
látkou. Z výsledkov znaleckého skúmania vyplynulo, že išlo 
o bežne dostupný čistiaci prostriedok. Vyšetrovanie potvrdi-
lo, že si žena zranenia a poškodenie odevu spôsobila sama. 
Trestné stíhanie v tejto veci bolo zastavené.

Vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry obvinil za-
mestnankyňu banky (38) z korupcie. Za úplatok 13 320 eur 
mala sľúbiť bezproblémové schválenie úveru. 
V marci 2017 riešil sprostredkovateľ, zaoberajúci sa posky-
tovaním služieb v oblasti finančníctva, úver pre svojho 
klienta. Obrátil sa štandardne na jednu z bánk, kde o mož-
nostiach úveru rokoval s produktovou manažérkou, ktorá 
ho uistila, že schválenie úveru vie zabezpečiť, pretože má 
dobré vzťahy s kolegami. Na nasledujúcom stretnutí mala 
zamestnankyňa banky požadovať úplatok vo výške tri 
percentá z úveru, čo zdôvodňovala tým, že ide o stredne 
ťažký prípad, ktorý nie je jednoduché vybaviť a za kladné 
vybavenie sa musí vyrovnať aj na vyšších úrovniach banky. 
Úplatok mal tiež zabezpečiť bezproblémovú spoluprácu 
pri schvaľovaní a poskytovaní úverov v budúcnosti. Kon-
com januára tohto roku mal už vyšetrovateľ dostatok zá-
konných podkladov na to, aby mohol vo veci začať trestné 
stíhanie, a tak 20. marca 2018 policajti pracovníčku banky 
zadržali.

Zlatý vek korupcie 

K R I M I

Simona
ŠEBOVÁ
(50)
z Bratislavy

Miroslav
GALATÍK 

(34)
z Bratislavy  

Popis osoby: asi 170 cm, štíhla 
postava, podlhovastá tvár, vy-
soké čelo, čierne krátke vlasy a 
hnedé oči.     
Popis oblečenia: Na menova-
ného vydal Okresný súd Brati-
slava IV. príkaz na dodanie do 
výkonu trestu odňatia slobody 
pre prečin zanedbania povinnej 
výživy.

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. 

Popis osoby: chudšia  tvár, tma-
vé vlasy po plecia a tmavé oči.    
Popis oblečenia: nezistený
Na menovanú bol vydaný príkaz 
na zatknutie pre zločin podvodu 
ako aj Európsky zatýkací rozkaz.

Martin

DOBAI

(23)
z Bratislavy

Popis osoby: oválna tvár, vyso-
ké čelo, krátke tmavé vlasy, mod-
ré oči.
Popis oblečenia: nezistený
Na ľavej strane tváre pod okom 
má výrazné tetovanie.
Na menovaného vydal Okresný 
súd Trnava príkaz na zatknutie.  

Pripravil Jaroslav Gründler O grundler@chello.sk     

Z policajného bloku
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V daviscupovej histórii pôj- 
de o prvé vzájomné 

stretnutie medzi Sloven-
skom a Bosnou a Hercegovi-
nou. Bude sa hrať po novom,  
v dvojdňovom formáte na dva 
víťazné sety. Úvodné piatkové 
dvojhry odštartujú o 16.00 h. 
V sobotu od 14.00 h sa začína 
štvorhrou, potom nasledujú 
záverečné single. Hlavným 

rozhodcom bude Brit Phil 
Evans, v úlohe empajrových 
arbitrov sa predstavia Nemec 
Timo Janzen a Tunisan Yas-
sine Lakhdar. Slováci vlani v 
septembri v NTC ešte pod 
vedením Miloslava Mečířa 
zdolali v baráži Poľsko 4:1. 

„Prípravu odštartujeme 
už v stredu, keď odcestujeme 
na sústredenie do španiel-

skej Marbelly, kde sa budúci 
týždeň uskutoční challenger,“ 
prezradil Domink Hrbatý. 
„Chceme, aby sa tím stmelil 
a aby v ňom vládla dobrá 
atmosféra. Počas sústredenia 
i turnaja budú na programe 
spoločné večere a ďalšie ak-
cie,“ dodal.

S nápadom zorganizovať 
spoločné sústredenie prišli 

Šestica slovenských tenistov Lukáš Lacko, Andrej Martin, 
Martin Kližan, Jozef Kovalík, Norbert Gombos a Igor Zelenay 
figuruje v širšej nominácii nového daviscupového kapitána 
Dominika Hrbatého na stretnutie s Bosnou s Hercegovinou. 
Duel 2. kola I. skupiny euro-africkej zóny sa uskutoční 
6 .- 7. apríla na antuke v NTC. Jeho víťaz postúpi do septem-
brovej baráže o svetovú skupinu.

REALIZAČNÝ TÍM SLOVENSKA

Kapitán: Dominik Hrbatý, tréner: Tibor Tóth, kondičný tré-
ner: David Olasz, lekár: Roman Fano, fyzioterapeuti: Milan 

Gašpárek, Róbert Bezák, masér: Tomáš Martikán, vypletač: 
Martin Pisák

Nový kapitán slovenského daviscupového tímu Dominik Hr-
batý si pochvaľuje trojmesačnú trénerskú spoluprácu s Marti-
nom Kližanom. O jej prípadnom predĺžení sa rozhodne po du-
eli s Bosnou a Hercegovinou. ,,Zatiaľ sme to neriešili, lebo ešte 
je pred nami Davis Cup. Uvidíme, či Martin bude chcieť po-
kračovať, alebo či s niečím príde. Pokiaľ ide o hodnotenie na-
šej doterajšej spolupráce, na Kližka nemôžem povedať jedno 
krivé slovo. Nemám voči nemu žiadnu výhradu. Vždy urobil to, 
na čom sme sa dohodli, alebo čo bolo treba odtrénovať. Keď 
bolo treba spraviť niečo navyše, akceptoval to bez nejakých 
rečí a odzrkadlilo sa to aj na jeho výsledkoch. Vyhral challen-
ger v Indian Wells, má to veľmi dobre rozbehnuté. Do začiatku 
Roland Garros by mohol byť v elitnej svetovej stovke,“ povedal 
Hrbatý. Aj Kližan hodnotí spoluprácu veľmi pozitívne. ,,Zatiaľ je 
to výborné. Urobili sme veľkú spoločnú prípravu, bolo to veľmi 
intenzívne. Našťastie sa to ukázalo aj na turnajoch. Priznám sa, 
že takýto pozitívny vstup do sezóny som nečakal. Nepočítal 
som s tým, že to pôjde rapídne hore. Teraz ideme na antuku. 
Dúfam, že moja forma bude ešte gradovať,“ uviedol momen-
tálne 140. hráč svetového rebríčka ATP.

hráči. „Chceli sme nejakú 
zmenu a toto bola výborná 
myšlienka. Uvažovali sme, či 
okrem sústredenia absolvuje-
me pred daviscupovým due-
lom aj turnaj a rozhodli sme 
sa, že budeme štartovať na 
challengeri v Marbelle,“ po-
vedal Kližan, ktorý víta dvoj-
dňový daviscupový formát. 
„Je to veľmi pozitívna zme-
na. Hráči musia počas roka 
odohrať množstvo turnajov a 
daviscupové týždne boli často 
dosť veľkou záťažou. Teraz 
aspoň ušetríme energiu.“

Hrbatý považuje Bosnu a 
Hercegovinu za tvrdý orie-

šok. „Damir Džumhur je na 
30. mieste svetového rebríčka 
ATP a vlani dosiahol skvelé 
výsledky. Zdolať ho bude veľ-
mi náročné. Cesta k úspechu 
by mohla viesť cez bosnian-
sku dvojku Mirzu Bašiča  
a cez štvorhru. Bašič preferu-
je hardy, na antuke hrá iba 
dva-tri turnaje do roka, čo by 
mohla byť pre našich chala-
nov výhoda. V debli sa spolie-
hame na Igora Zelenaya, kto-
rý je vo veľmi dobrej forme,“ 
uviedol nový šéf slovenskej 
daviscupovej lavičky. 

(sv)

foto: autor

Davis Cup 
s Bosnou a Hercegovinou

Petržalka si zahrá tenis
Stolný tenis ako jeden z najmasovejších, 
najrýchlejších a najpopulárnejších športov 
u nás i vo svete oslavuje od roku 2015 
World Table Tennis for all Day, Svetový deň 
stolného tenisu pre všetkých, ktorý je vyhlá-
sený na 6. apríla.

Do osláv sa v roku 2018 
sa prvýkrát prihlá-

silo aj Slovensko s výzvou 
...ideme hrať ping – poooo-
oong... A Petržalka nemôže 
na takomto podujatí chýbať! 
Prvé podujatie v rámci tohto 
projektu sa bude konať v ZŠ 
Tupolevova 14. apríla.

Cieľom projektu je podpo-
riť športovanie detí pravidel-
ným hraním stolného teni-

su na školách a v rodinách, 
osloviť čo najširšie masy ľudí 
všetkých vekových kategórií, 
aby prišli hrať stolný tenis, 
vyzvať ľudí, aby stolný tenis 
zaradili medzi športové akti-
vity, ktoré tvoria nevyhnutnú 
súčasť zdravého životného 
štýlu, prilákať k stolnému te-
nisu fanúšikov aj tých, ktorí 
nikdy nešportovali, zvýšiť po-
pularitu a záujem širokej ve-

rejnosti o tento šport 
na Slovensku, prispieť 
k masovému rozvoju 
stolného tenisu

Vlani sa zaregis-
trovalo na Svetový 
deň stolného tenisu 
pre všetkých 453 po- 
dujatí v 93 kraji-
nách sveta. Tento 
rok sa na Slovensku 
plánuje do projek-
tu zapojiť 139 škôl, 
CVČ či  DSS a ne-
uveriteľných 11 706 
účastníkov. Amba-
sádorkou projektu 
na Slovensku  je 
Alica Chladeková 
– Grofová, naj-
úspešnejšia stolná 
tenistka v histórii 
Slovenska, držiteľ- 

ka 20 medailí z MEJ, ME  
a MS, vicemajsterka sveta.

Zahrať si v ZŠ Tupolevoa 
môže každý, kto hrá stolný 
tenis a má záujem zapojiť sa 
do tohto projektu. Petržalská 
samospráva už oslovila zák-
ladné školy vo svojej zriaďo-
vateľskej pôsobnosti, vítaní sú 
ale zástupcovia aj ostatných 
škôl a vlastne všetci Petržal-
čania. Zahrať si teda 14. apríla 
od 8.00 do 16.00 h môže kto-
koľvek s kýmkoľvek, mestská 
časť v spolupráci ZŠ Tupole-
vova zabezpečí priestory, sto-
ly, rakety a loptičky.

Záujemcovia sa môžu hlá-
siť do 8. apríla na e-mailovej 
adrese robert.schnurmacher 
@petrzalka.sk

(upr), foto: archív 

A. Chladekovej-Grofovej

Slovenská šamipónka v časoch svojej 

najväčšej slávy. 
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  1. Rohožník 18 14 1 3 64:12 43

  2. FC PETRŽALKA 17 13 4 0 50:9 43

  3. Rača  17 11 3 3  39:17 36

  4. Dunajská Lužná 16 11 2 3 46:14 35

  5. Slovan Bratislava B 17 10 4 3 72:18 34

  6. Most pri Bratislave 16 9 3 4  36:18 30

  7. Tomášov 16 7 2 7 29:38 23

  8. Báhoň 17 7 1 9 28:37 22

  9. Rovinka 17 6 3 8 22:30 21

10. Bernolákovo 16 7 0 9 26:49 21

11. Devínska Nová Ves 16 6 2 8 27:20 20

12. Lozorno 16 4 2 10 21:39 14

13. Ivanka pri Dunaji 16 4 1 11 24:40 13

14. Pezinok 16 2 4 10 12:33 10

15. FK Vajnory 17 2 4 11 20:73 10

16. Svätý Jur 16 1 0 15 18:87 3

TABUĽKA 3. LIGA:

Výsledkový servis 
FC Petržalka

 A-TÍM   3. liga Bratislava: 17. kolo: FC Petržalka – FC 
Rohožník 3:0 (4. Turčák, 26. Tino Miguez, 39. Piroska (11m), 
18. kolo: ŠK Báhoň – FC Petržalka 1:2 (45. Gašparovič, 52. 
Sopúch)

 U19    2. liga SD: 18. kolo: FC Petržalka – FC Spartak Bá-
novce nad Bebravou 5:0 (18. Korenačka, 45. Petriľák, 48. I. 
Žiga, 51. Krisztín, 85. Sádovský), 19. kolo: FC Petržalka – ŠK 
Žolík Malacky (odložený na 4. 4. 2018), 20. kolo: MŠK Po-
važská Bystrica - FC Petržalka 0:2 (57. Sádovský, 60. Petriľák) 

 U17   2. liga MD: 18. kolo: FC Petržalka – FC Spartak 
Bánovce nad Bebravou 7:1 (21. Bukovinský, 39. Habovčík, 
55., 69. Mojžiš, 56. Juran, 65. Dubovec, 80. Mazur), 19. kolo: 
FC Petržalka – ŠK Žolík Malacky (odložený na 4. 4. 2018),  
20. kolo: MŠK Považská Bystrica - FC Petržalka 1:3 (18. Bu-
kovinský, 34., 49. Mojžiš)

 ŽENY  2. liga, skupina A: 14. kolo: FC Spartak „B“ –  
FC Petržalka 2:6 (14., 83. Anthea Quiroto, 41., 90. S. Filo-
vá, 48. Natália Látal, 86. Balážová), 15. kolo:  FC Petržalka –  
ŠK Vrakuňa Bratislava 0:1

Pre Homolu je to vrchol
V desaťročnej športovej kariére 23-ročného automobilo-

vého pretekára Maťa Homolu nastal výrazný kvalitatívny 

posun. Stal sa prvým Slovákom, ktorý bude jazdiť v novom 

seriáli Svetového pohára cestovných vozidiel WTCR 

s plnou továrenskou podporou.

S touto informáciou vyru-
koval na tlačovej besede v 

petržalskej Kant One Arena 
na stretnutí s médiami.   

Seriál sa uskutoční na šty-
roch kontinentoch – v Afri-
ke, Európe, Amerike a Ázii. 
Skladá sa z 30 samostatných 
pretekov, ktoré bude naživo 
vysielať televízna stanica Eu-
rosport. „Jazdiť budem na 
bielom automobile Peugeot 
308 TCR v belgickom tíme 
DG Sport Competition, za 
ktorý som štartoval aj vlani, 
len s iným autom. Absolvo-
val som už vo Francúzsku 
prvé testovacie jazdy, auto 
veľmi dobre reaguje na všet-

ky zmeny v nastavení, mám z 
toho veľmi dobrý pocit. Sláv-
nostné otvorenie sezóny sa 
uskutočnilo v stredu, 28. mar- 
ca v Barcelone, prítomní boli 
všetci pretekári WTCR. Bu-
dem tu absolvovať aj ďalšie 
predsezónne testy. V mojej 
kategórii cestovných automo-
bilov sa už vyššie nedá ísť. Ani 
si to ešte naplno neuvedomu-
jem, je to môj vrchol,“ vraví M. 
Homola. Tiež je zaujímavé, že 
Homola, jeden z najtalentova-
nejších okruhových jazdcov 
na Slovensku, práve v tejto 
petržalskej  hale začal robiť 
prvé kroky. A podieľa sa tiež 
na výchove mladých talentov. 

„Venujem sa im tri roky, za ten 
čas sme už vychovali veľa ná-
dejných jazdcov a ďalší sú tiež 
na dobrej ceste. V súčasnosti 
ich máme okolo 25, absolvu-
jú fyzickú prípravu, jazdy na 
trati, sledujeme ich a snaží-
me sa im pomôcť v ich raste. 
Takisto je veľmi dôležitá teó-
ria, stretávame sa dvakrát za 
týždeň a keď som na cestách, 
tak ma zastúpi môj otec a tiež 
ochotní ľudia z Kant One Are-
na,“  povedal nám M. Homola.

(mv)

foto: Miro Košírer

Turčák: Naše zámery 
nám vyšli na sto percent
Futbalisti FC Petržalka ostrú jarnú premiéru 
proti veľkému rivalovi v boji o prvé miesto 
FC Rohožník zvládli na výbornú. V šlágri 
17. kola III. ligy vyhrali rozdielom triedy. O 
zápase sme sa porozprávali s kapitánom FCP 
a strelcom prvého gólu  Borisom Turčákom.

Aký bol váš pohľad na jeden  
z jarných vrcholov súťaže?

Veľmi dôležité pre vývoj zá-
pasu bol prvý gól. Potom pri-
šiel druhý a tesne pred prestáv-
kou sme zaznamenali aj tretí 
zásah v bráne súpera. Druhý 
polčas už nebol z našej strany 
taký dobrý ako prvý, kontrolo-
vali sme však dianie na ihrisku 
a Rohožníku sme smerom do-
predu málo dovolili.

Pred zápasom ste si asi sot- 
va pomysleli, že už v polčase 
bude vymaľované?

Tak to sme vôbec nečakali, 
hoci sme do stretnutia išli s 
tým, že na súpera vybehneme 
a vynasnažíme sa streliť čím 
skôr prvý gól. Naše zámery 
nám však vyšli na sto percent a 
o to ľahšie sa nám potom hralo.

V čom bol najväčší rozdiel me-
dzi jesenným súbojom v Ro- 
hožníku a týmto v Petržalke?

V Rohožníku a v Petržalke 
vládli rozdielne poveternostné 

podmienky. Na Záhorí sa hralo 
vo veľkej horúčave, teraz u nás 
vládla zima, fúkal nepríjem-
ný vietor. Doma sme však na 
umelej tráve potvrdili našu silu 
a kvalitu, diktovali sme tempo 
hry a zaslúžene sme vyhrali. 
Toto víťazstvo bolo veľmi dôle-
žité, ale ešte nič nie je rozhod-
nuté, lebo pred sebou máme 
veľa dôležitých stretnutí.

Ako hodnotíte výkon mladé-
ho Španiela Tina Migueza, 

ktorý vám pripravil prvý gól 
a druhý strelil pohotovou 
hlavičkou?

Podal solídny výkon, je to 
veľmi dobrý hráč s veľkou per-
spektívou. V útoku môže hrať 
na rôznych pozíciách, sme 
radi, že máme v mužstve také-
ho šikovného futbalistu.

Keďže ste vynechali pre zra-
nenie väčšiu časť zimnej prí-
pravy, nepociťovali ste herný 
a kondičný výpadok?

Trénoval som iba tri týždne, 
pomohlo mi aj to, že sme jar-
nú časť začali o týždeň neskôr. 
Možno sa na mojej hre nejaký 
výpadok prejavil, ale som pre-
svedčený, že usilovným trénin-
gom všetko manko dobehnem 
a rýchlo sa dostanem do po-
trebnej formy.  

Po zápase celé mužstvo spolu 
s vedením klubu v útrobách 
štadióna zagratulovalo le-
gendárnému hlásateľovi Fer- 
kovi Štamberskému k jeho  
92. narodeninám. Týmto ges-
tom ste ho dojali až k slzám...

Pán Štamberský je možno 
najstarší hlásateľ na svete, je to 
legenda petržalského futbalu. 
Ešte keď som bol malý, tak som 
chodil za Starý most na futbal 
a odtiaľ som si ho pamätal. Ve-
rím, že bude medzi nami čo 
najdlhšie a bude sa s nami tešiť 
z pekných úspechov.

Milan Valko
foto: Milina Strihovská       

Už je to tu!
V nedeľu, 8. apríla sa na dostihovej 
dráhe v Starom háji začína nová sezóna 
s úvodným, už 45. ročníkom Jarnej ceny 
Petržalky, steeplechase na 3800 m. 
Medzi dostihmi budú mať zastúpenie aj naše noviny tra-
dičnou Cenou Petržalských novín, ktorú v minulom roku 
vyhral DOREMI LAFU zo slovenskej stajne HOROR Racing 
v sedle s džokejom a trénerom v jednej osobe Jarom Lín-
kom. Celkovo je naplánovaných spolu osem rovinových 
a prekážkových dostihov, počas nedeľného popoludnia v 
Starom háji vystúpi Robert Šimek & Johnny Cash Revival 
Band, najmenší návštevníci sa môžu zadarmo povoziť na 
koníkoch. Neváhajte a príďte na prvé tohtoročné preteky 
do areálu petržalskej „dostižky“. Popoludnie v Starom háji sa 
začína o 13,30 hod.                       (upr)
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Vstupujete už do 40. edície novej 
sezóny a latku náročnosti určite 
nechcete podliezť. Tak, ako ste na ňu 
pripravení?

 Na novú sezónu sa ako každý rok 
pripravujeme dlhodobo a zodpoved-
ne. Napriek personálnym zmenám 
vo vedení Závodiska je kontinuita 
prevádzky zachovaná a nová sezóna 
nadviaže čo do kvality a rozsahu na 
tú prechádzajúcu. V propozíciách je 
rovnako ako vlani 165 dostihov, 138 
rovinových a 27 prekážkových. Ter-
mínovú listinu sme museli prispôso-
biť aj susedným krajinám, samotné 
propozície sme konzultovali s tré-
nermi na pracovnom stretnutí, ktoré 
sa nieslo v konštruktívnom duchu. 
Drobnou zmenou je, že jeden augus-
tový míting sa presunul z Bratislavy 
do Topoľčianok, takže na dráhe Ná-
rodného žrebčína sa uskutočnia tri 
mítingy. Tradične po jednom dosti-
hovom dni je v pláne v Šuranoch a 
v Senici.

Z dvadsiatich mítingov vrcholom 
bude 40. ročník Turf-gala a 26. roč-
ník Slovenského derby s najvyššou 
dotáciou 64-tisíc eur. Čo nám k nim 
už teraz môžete povedať?

 Veľmi ma teší, že tieto dva naj-
významnejšie mítingy uvidia diváci 
na obrazovkách RTVS v priamom 
prenose. Keďže 3. júna sa uskutoční 
jubilejný 40. ročník Turf-gala, podľa 
toho budeme k nemu aj pristupovať. 
Prihlášky na toto podujatie sú kon-
com apríla a verím, že sa u nás znova 
stretne špičková medzinárodná kon-
kurencia. Sme v intenzívnych roko-
vaniach aj s potenciálnymi reklam-
nými partnermi. Slovenské derby sa 
uskutoční v nedeľu, 15. júla. Tento 
deň je nabitý vrcholnými športový-
mi udalosťami v zahraničí. Súbežne 
sa bude konať moskovské finále fut-
balových MS v Rusku, ale aj finále 
dvojhry mužov na grandslamovom 
tenisovom Wimbledone v Londýne 
a vďaka Petrovi Saganovi Slovákmi 
ostro sledovaná 9. etapa cyklistickej 
Tour de France z Arrasu do Rouba-
ix. Rozmýšľali sme aj o sobotňajšom 

V nedeľu, 8. apríla sa začne premiérovým mítingom 
Jarnou cenou Petržalky tohtoročná dostihová sezóna.  
Do 28. októbra sa uskutoční 20 mítingov, z toho  
15 práve na centrálnom hipodróme v petržalskom 
Starom háji. O tom, ako je na novú sezónu Závodisko 
pripravené, sme sa sa porozprávali s Jánom Valtýnim, 
vedúcim úseku dostihovej prevádzky a marketingu.

termíne, ale napokon sme sa predsa 
len rozhodli pre tradičnú nedeľu. 
Nielen preto, že derby vnímame ako 
niečo posvätné, ale nádejame sa, že 
tento exponovaný termín vytvorí aj 
pomerne atraktívny časový priestor 
vo vysielaní televíznej dvojky. Vlani 
nám tento prestížny míting vyšiel po 
všetkých stránkach aj vďaka ideálne-
mu počasiu a symbolickou čerešnič-
kou na torte bolo víťazstvo Zoriany v 
Derby. Veríme, že niečo podobné sa 
podarí aj tento rok.

Ktoré mítingy si zaslúžia ešte pozor-
nosť?

 Samozrejme, okrem júnového 
Turf-gala a júlového Derby sú tu 
ďalšie štyri klasické dostihy. Hneď 
prvým magnetom je 13. máj, kedy sa 
koná také malé ,,Turf-gala“, dva kla-
sické dostihy v jeden deň: Veľká Jar-
ná cena a Jarná cena kobýl. Septem-
ber zasa odštartuje Slovenské Oaks, 
teda akési „derby kobýl“. A napokon 
23. septembra sa uskutoční posledná 
klasika St. Leger. Naša termínová lis-
tina sa nerodila jednoducho, vždy je 
o hľadaní kompromisov so susedný-
mi krajinami. Aj preto sú v kalendári 
okrem tradičných nedeľných podu-
jatí aj dve soboty: 23. júna Zlatý bičík 
(v nedeľu, 24. 6. je v Prahe české der-
by) a 15. septembra naša Tatranská 
cena (o deň neskôr sa koná St. Leger 
vo Viedni).

Majitelia stajní, tréneri a džokeji sa 
dožadujú vyšších dotácií. S akým 
rozpočtom teda pracujete v tomto ro- 
ku z prostriedkov Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR, 
koľko peňazí je určených na dotácie, 
majiteľské a chovateľské prémie?

 Pre sezónu 2018 pracujeme s 
rovnakým „balíkom“ ako vlani. Tre-
ba zdôrazniť, že už minulý rok bol 
rekordný z hľadiska dotácií maji-
teľských a chovateľských prémií, 
lebo sme dovedna vyplatili 830-tisíc 
eur. Musíme si uvedomiť, v akom 
geografickom a ekonomickom re-
gióne sa nachádzame. Môžeme sa 
porovnávať s okolitými krajinami, 

Závodisko je na novú sezónu 

dobre pripravené 

ako sú Česko, Maďarsko a Poľsko. 
Dostihovým veľmociam Anglicku, 
Francúzsku či Nemecku konkuro-
vať, samozrejme, nemôžeme. Keď si 
však porovnáme priemernú dotáciu 
rovinových dostihov v rámci krajín 
V4, tak na Slovensku je najvyššia. Za 
minulý rok to bolo u nás 4 844 eur, v 
Poľsku 4 431 eur, v Česku 3 246 eur a 
v Maďarsku 2 993 eur. Keď sa zrátajú 
rovinové dostihy spolu s prekážko-
vými, Slovensko je na druhom mies-
te za Poľskom. Toto je realita, toto 
hovoria čísla. Aj touto cestou ďaku-
jeme Ministerstvu pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR za podporu 
slovenského dostihového športu.

V posledných troch rokoch o titul v 
rovinovom šampionáte bojovali iba 
Jaroslav Línek a Zdenko Šmida. 
Myslíte si, že aj v tejto sezóne si to 
rozdajú o prvenstvo?

 Je to veľmi pravdepodobné, lebo 
konkurencia jazdcov na Slovensku a 
ich početnosť je v súčasnosti veľmi 
nízka. Línek so Šmidom sú ostrieľaní 
harcovníci, štyridsiatnici, vyhľadá-
vaní a rešpektovaní aj v zahraničí. 
Jaro Línek vlani veľmi pekne skĺbil 
jazdenie aj s trénerským remeslom a 
zaslúžene sa stal rovinovým šampió-
nom. Šmida počas zimnej prestávky 
prestúpil zo stajne Autoopravov-
ňa Strnisko k trénerovi Michalovi 
Ročákovi, kde je síce menej koní, 
ale Zdenko vďaka svojej priaznivej 
hmotnosti 52 kilogramov si vždy do-
káže nájsť dobrý angažmán aj na iné 
kone. Takže dovolím si predpovedať, 
že aj v tomto roku budú Línek so 

Šmidom bojovať o titul rovinového 
šampióna. Veľmi som zvedavý na vý-
kony vychádzajúcej hviezdy minulej 
sezóny Ferdinanda Kránera, ktorý 
vyhral osem dostihov. Tento talento-
vaný chlapec sa tiež môže pochváliť 
priaznivou hmotnosťou, je svetlým 
zjavom na slovenskej turfovej scé-
ne. Medzi stálice patria Robo Šara 
či Štefan Budovič. Keby sme tu mali 
aj Michala Abíka, ktorý pred dvoma 
rokmi odišiel do Poľska a vlani sa u 
našich severných susedov stal do-
konca šampiónom, situácia by pred-
sa len bola zaujímavejšia. 

Aké novinky ste pripravili v areáli 
Závodiska?  

  V rámci našich finančných mož-
ností sme sa snažili aspoň o aké-
-také vylepšenia. Jazdci sa konečne 
dočkajú sauny, ktorá je pre úpravu 
ich hmotnosti jedným z najpou-
žívanejších prostriedkov. Dôležité 
práce na dráhe nám zhatila pomer-
ne dlhá zima, ktorá sa ťahala až do 
konca marca, pokúsime sa resty do-
behnúť počas sezóny. Snažili sme sa 
popracovať aj na vlani kritizovanej 
gastronómii, dva priame prenosy  
z vrcholov sezóny som už spomínal. 
V prípravnom období sme sa zame-
rali aj na metodické a organizačné 
zmeny. Tie si však všimnú najmä 
tréneri a ľudia od koní. Keďže sa do-
stihy konajú počas víkendov, zohnať 
spolupracovníkov nie je jednoduché. 
Aj touto cestou by sme radi pozvali 
každého, kto má rád kone, alebo si 
chce v nedeľu privyrobiť, nech sa u 
nás prihlási, na spolupráci sa určite 
dohodneme.

Ako to vyzerá s rekonštrukciou are-
álu, ktorý avizovala ministerka 
Gabriela Matečná na 20. galavečere 
slovenského turfu?

 V súčasnosti sme v štádiu schva-
ľovania finančného plánu našej pre-
vádzky na rok 2018, ktorý pôjde do 
vedenia ministerstva. Konkrétny 
investičný zámer na rekonštrukciu 
areálu zatiaľ nebol schválený, ale 
rovnako bude predmetom rokovania 
vedenia rezortu.

Milan Valko

foto: Milina Strihovská  
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