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Šiesteho apríla 2018 sa uskutoč-
nilo jej oficiálne otvorenie aj za 

účasti predstaviteľov našej mestskej 
časti – prednostu Miroslava Štefáni-
ka a zástupcov starostu Jána Bučana 
a Michala Radosu.

„Vítame novú kvalitu, ktorú trž-
nica zamerala predovšetkým na 
domácu produkciu. Svojím logom, 
sloganom a celým dizajnom sku-
točne do Petržalky zapadla. Tento 
projekt naša mestská časť od za-
čiatku podporovala, páči sa mi, že 
ho nepoňali len pro zákaznícky, ale 
aj komunitne a verím, že sa nám 
postupne podarí prepojiť aktivity 
mestskej časti s týmto priestorom,“ 
povedal prednosta MÚ Miroslav 
Štefánik.

Okrem 16. stánkov bude v tržni-
ci aj dvanásť špeciálnych predajní, 
ako napríklad drogéria, lekáreň či 
potreby pre domáce zvieratá. Súčas-
ťou tržnice je aj supermarket Kraj a 
štyri prevádzky so službami. V nich 
nájdu Bratislavčania napríklad kveti-
nárstvo či nechtové štúdio. Na trho-
visku bude aj šesť gastroprevádzok. 
Zóna občerstvenia ponúkne sloven-
skú klasiku, moderný street food či 
domáce palacinky. 

„Petržalka má z minulosti svoju 
pozitívnu skúsenosť s trhoviskami, 
ktoré tu boli veľmi populárne. Som 
rád, že do Petržalky prichádza za-
ujímavý a moderný koncept tržnice, 
ktorý zvyšuje atraktivitu služieb v na-
šej mestskej časti. Navyše v rámci 
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Opäť sa stretneme 
na plavárni
Petržalka opäť organizuje 12-hodi-
novú plaveckú štafetu. Prihlásiť sa 
môžete už dnes, štartuje sa 12. mája 
o ôsmej ráno. Všetko potrebné nájdete 
na www.petrzalka.sk
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Dopyt po čerstvých a „autentických“ potravinách od 

lokálnych producentov nenechal na seba dlho čakať ani 

v najväčšej mestskej časti v Bratislave. V Petržalke na 

Bratskej ulici 3 vyrástla nová tržnica, ktorá sľubuje oby-

vateľom najčerstvejšie potraviny z Dvorov, Lúk a Hájov, 

kvalitné farmárske výrobky, ale aj služby.

V Petržalke už máme 

tržnicu 

tohto priestoru nepôjde iba o ná-
kupy, ale bude tu príležitosť stretávať 
sa aj pri rôznych voľnočasových akti-
vitách. Želám tomuto projektu, aby 
bol obľúbeným miestom pre Petržal-
čanov,“ povedal na oficiálnom otvore-
ní prvý zástupca starostu Bučan.

Tržnica má plochu 4 931 m2 a pri 
nej sa nachádza parkovisko s kapaci-
tou 139 miest. To umožňuje pohodl-
né parkovanie pre všetkých návštev-
níkov a zároveň poskytuje priestor 
pre outdoorové aktivity, ako príle-
žitostné trhovisko či detské ihrisko. 
TERNO do projektu investovalo 2,9 
mil. eur a ponúkne 46 pracovných 
miest.Petržalská tržnica bude otvo-
rená denne od 7.00 do 21.00 h.

Texta foto: (mh)

Platí od 1. 3. - 31. 8. 2018. Obrázok vozidla je ilustračný. Financovanie od CITROЁN FINANCIAL SERVICES pre C3 ELLE za 11 990 €. Pri akontácii 6 594, 50 € splátka 112,40 € mesačne 
a pri výhodnom balíku havarijného a zákonného poistenia vo výške 33,81 €. Doba splácania 48 mesiacov. Spracovateľský poplatok je 5,65 % z ceny vozidla, odpredajný poplatok 1 €. PRMN 18,07 % vrátane poistenia. 
Príklad financovania je orientačný. Viac informácií nájdete na www.citroen.sk.

Petržalka ocenila 
pedagógov
Petržalka si svojich učiteľov váži, 
preto každoročne ich prácu oceňuje. 
Nebolo to inak ani tento rok na sláv-
nostnom podujatí v Cik Cak Centre 
na Jiráskovej ulici, kde si pedagógovia 
zo základných a materských škôl 
prevzali ocenenia za svoju neľahkú a 
zodpovednú prácu.

strana 2

Jedine farmaceut
vie o lieku všetko
Na základe niekoľkých otázok súvisia-
cich s užívaním liekov, ktoré sme do 
redakcie PN dostali predovšetkým od 
našich seniorov, požiadali sme o rozho-
vor prezidenta Slovenskej lekárnickej 
komory Ondreja Sukeľa.

strany 12 - 13
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Podunajská 25, Bratislava

0915 309 566

0905 341 121

bytservis.ba@bytservis.sk

www.bytservis.sk

• Výmena stúpačiek

• Montáž vodomerov a meračov tepla

• Vyregulovanie kúrenia po zateplení

• Vyregulovanie teplej vody

Byť v dnešnej dobe učiteľom je mimoriad-
ne náročné. Či si to verejnosť chce pri-
znať alebo nie, stále sa od učiteľa očakáva 
vysoká zodpovednosť za výchovu a vzde-
lávanie detí, za ich zdravie, bezpečnosť a 
ich osobnostný rast. Každoročne na Deň 
učiteľov - 28. marca - si pripomíname, že 
táto profesia je veľmi osožná a potrebná. 

Petržalka 
ocenila pedagógov

Petržalka si svojich uči-
teľov váži, preto každo-

ročne ich prácu oceňuje. 
Nebolo to inak ani tento rok 
na slávnostnom podujatí v 
Cik Cak Centre na Jirásko-
vej ulici, kde si pedagógovia 
zo základných a materských 
škôl prevzali ocenenia z rúk 
zástupcov starostu Jána Bu-
čana a Michala Radosu ako 
aj členky školskej komisie 
našej mestskej časti Ľud-
mily Farkašovskej. Plakety 
J. A. Komenského, kytice  
a vecné odmeny si odniesli za 
dosiahnuté výsledky v peda-
gogickej a odbornej činnos-
ti, v mimoškolskej činnosti,  
v práci s nadanými a ta-
lentovanými žiakmi, ale aj 
so žiakmi so zdravotným 
znevýhodnením. Siedmi si 
odniesli ocenenia v kategó-
rii Najlepší pedagogický za-
mestnanec, traja v kategórii 
Učiteľ, na ktorého sa neza-
búda, v ktorej mohla hlaso-
vať verejnosť. Okrem toho 
petržalské materské a zák-
ladné školy súťažili o titul 
Materská škola roka 2017 a 
Škola roka 2017. 

Titul Materská škola 

roka 2017 získala MŠ Streč-
nianska 2, a to najmä za 
zapájanie detí do športovo-
-výchovných programov a 
uplatňovanie netradičných 
aktivít pre deti ako napr. 
animoterapia Poníky v ma-
terskej škole, návšteva hasič-
skej stanice, škola v prírode, 
prehliadka starého mesta 
Vláčikom Blaváčikom, Deň 
mlieka či Svetový deň výživy. 
Materská škola prezentovala 
svoju činnosť aj protredníc-
tvom zábavno-vzdelávacej 
relácie pre deti Fidlibum  
v RTVS a spoločnými podu-
jatiami detí a rodičov – tvori-
vé dielničky, vianočná tržni-

ca, výstava jesenných plodov. 
Cenu si prevzala riaditeľka 
materskej školy Jana Martino-
vičová spolu so zástupkyňou 
Danielou Gregušovou.

Najúspešnejšou základ-

nou školou za rok 2017 sa 
stala Základná škola Proko- 
fievova 5, ktorá dosiahla v sle- 
dovanom období mimoriad- 
ne kvalitné výsledky vo všet-
kých oblastiach svojej činnosti. 
Profilácia tejto základnej školy 
je známa širokej rodičovskej 
verejnosti zvlášť tým, ktorí 
potrebujú pomôcť pri vzde-

lávaní žiakov so zdravotným 
znevýhodnením. Tím profesi-
onálnych odborníkov pomáha 
zvládať zdravotné problémy 
žiakov s Aspergerovým syn-
drómom a ďalšími pervazív-
nymi vývinovými poruchami. 
Navyše získala mimoriadne 
ocenenie za dosiahnutie vyni-
kajúcich výsledkov v celoštát-
nom testovaní žiakov 5. roční-
ka aj 9. ročníka. Žiaci z oboch 
ročníkov získali oveľa lepšie 
výsledky než bol celoslovenský 
priemer zo slovenského jazy-
ka a literatúry aj matematiky. 
Ocenenie si preprebrala riadi-

Ocenení pedagógovia:
Dagmar Kresánková z MŠ Lachova 31 – za celoživotnú pedago-
gickú činnosť v oblasti predprimárneho vzdelávania;
Michaela Čechová z MŠ Röntgenova 16 – za výborné výsledky 
v edukačnej činnosti, osobitne za kvalitnú prípravu detí na vstup 
do základnej školy;
Ľuboš Paller zo ZŠ Dudova 2 – za dlhoročnú prácu s nadanými 
a talentovanými deťmi a mládežou a za úspešnú prezentáciu školy 
na verejnosti;
Vlasta Valachová zo ZŠ Holíčska 50 – za celoživotnú obetavú pe-
dagogickú prácu a mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti;
Ľudmila Sulačeková zo ZŠ Lachova 1 – za vynikajúce výsledky  
v edukačnej činnosti a prezentáciu výsledkov práce školy;
Ján Horváth zo ZŠ Pankúchova 4 – za vynikajúcu pedagogickú 
činnosť s osobitným zreteľom na rozvoj športovo-talentovanej 
mládeže Petržalky;
Jana Pramuková zo ZŠ Turnianska 10 – za celoživotnú obetavú 
prácu s osobitným zreteľom na prácu s hendikepovanými žiakmi.
Verejné ocenenie Učiteľ, na ktorého sa nezabúda:
Oľga Filáková – za celoživotnú obetavú pedagogickú prácu  
v predprimárnom vzdelávaní (návrh predložili starí rodičia Helena 
a Marián Pospíšilovci);
Gréta Krčulová – za celoživotnú tvorivú pedagogickú prácu pri 
rozvoji osobnosti žiakov (návrh predložila Katarína Alexandra Ker-
pánová);
Marián Šimlovič – za dlhoročnú tvorivú a obetavú prácu a mi-
moriadne výsledky vo výchove a vzdelávaní (návrh predložil jeho 
bývalý žiak Jaroslav Šipoš).

(tod), foto: (mh)

Ignorácia primátora 
ohrozuje petržalské 
projekty

Situácia, ktorá sa bohužiaľ 
opakuje - primátor Nesrov-
nal zase kašle na uznesenia 
svojho zastupiteľstva. Tento-
raz aj na tie, ktoré už podpí-
sal. Dokonca nemá problém 
ignorovať aj schválený roz-
počet hlavného mesta, ktorý 
jasne (konečne po desiatich 
rokoch) jednoznačne upra-
vuje ekonomický nezmysel, 
akým je tzv. solidarita. Podľa 
spomínaných schválených a 
podpísaných  uznesení má 
pán primátor poslať podie-
lové dane mestským čas-
tiam tak, ako určuje štátny 
rozpočet a tzv. malým mest-
ským častiam dorovnať časť 
ich príjmov z mestského roz-
počtu v rámci tejto solidari-
ty. Ešte vo februári mi listom 
sľuboval, že to, samozrejme, 
musí zrealizovať.

Keďže sa tak stále neudia-
lo, po mojich opätovných 
dotazoch som sa nedozve-
del nič. Mestská časť Petr-
žalka tak aj v tomto roku 
prichádza o cca 700-tisíc eur, 
čím sú zásadne ohrozené 
priority poslancov aj mest-
skej časti. Peniaze primátor 
jednoducho neposlal a my 
nebudeme mať inú mož-
nosť, ako stopnúť +nanciami 
nekryté priority petržalské-
ho rozpočtu... Zostáva veriť, 
že poslanci v Petržalke, ale aj 
tí, čo nás zastupujú v mest-
skom zastupiteľstve, sa pre-
stanú zaoberať sami sebou a 
žabomyšími hádkami a spo-
ločne zasiahneme proti ig-
norácii pána primátora. Veď 
na opravené terasy, chodní-
ky, ihriská či ďalšie potrebné 
aktivity netrpezlivo čakajú 
naši obyvatelia.

Ja som pripravený opätov-
ne konať, ale potrebujem 
pomoc všetkých poslancov. 
Inak nič nedokážeme...

teľka Daniela Petríková spolu 
so svojou zástupkyňou Oľgou 
Mateovičovou.

Súčasťou slávnostného odo-
vzdávania cien boli vystúpenia 
žiakov zo Základnej umeleckej 

školy Jána Albrechta, ktorí 
spríjemnili podujatie hrou na 
klavíri, husliach, recitovaním 
aj spevom.

Všetkým oceneným 

gratulujeme!
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sobnú majsterku sveta Vanessu 
Staršicovú, čo svedčí o vysokej 
profesionálnej úrovni rozvoja 
športovej činnosti v tejto mestskej 
organizácii. 

Rybársku organizáciu Bratislava 
V. vedie a navonok zastupuje od 
roku 2014 6-členný výbor pod 
vedením predsedu JUDr. Rasti-
slava Rybára a tajomníčky Mgr. 
Marianny Jankovičovej. Výbor 
je v zmysle Stanov Slovenského 
rybárskeho zväzu najvyšším vý-
konným orgánom každej mest-
skej organizácie. Je volený členmi 
organizácie na obdobie 4 rokov. 
Za najväčšie úspechy súčasné-
ho výboru pôsobiaceho od roku 
2014 zastúpeného JUDr. Rybárom, 
Mgr. Jankovičovou, MUDr. Kupec-
kým, pánom Kotlárom, pánom 
Rybárom ml. a pánom Šebestom 
st. možno považovať hlavne veľký 
rozvoj rybárskej športovej činnos-
ti, prebytkové zákonné a transpa-
rentné hospodárenie s �nanciami 
organizácie, zvýšenie starostlivosti 
o čistotu okolitej prírody a v nepo-
slednom rade aj dôslednú ochra-
nu práv a rybárskych oprávnení 
všetkých svojich členov. Na zákla-
de dobrých �nančných výsledkov 
si môže organizácia každoročne 
dovoliť za ušetrené �nančné pro-
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Mestská organizácia Sloven-
ského rybárskeho zväzu Bra-

tislava V. združuje na území Petr-
žalky, Rusoviec, Jaroviec, Čunova 
a okolia viac ako 2 000 osôb so 
záujmom o rybárstvo už od sep-
tembra roku 1987, kedy sa datuje 
jej o�ciálny vznik. Medzi jej hlavné 
činnosti patrí rozvoj rybárstva vo 
všetkých ohľadoch so zameraním 
na ochranu životného prostredia. 
Organizácia hospodári na 12. re-
víroch s približnou rozlohou pre-
sahujúcou 180 hektárov vodnej 
plochy. Okrem jarného a jesen-
ného zarybňovania rybárskych 
revírov sa v značnej miere venuje 
výchove a osvete detí a mládeže 
prostredníctvom voľno-časového 
krúžku mladých rybárov pod ve-
dením Mareka Rybára ml., ktorý 
združuje všetky deti so záujmom 
o prírodu a rybárstvo už od veku 
5 rokov. Málokto však vie, že táto 
petržalská organizácia rybárske-
ho zväzu vychovala počas svojho 
pôsobenia mnohých úspešných 
športovcov v oblasti športového 
rybárstva. Popri nespočetných 
úspechoch mládežníckych pre-
tekárov na celoslovenskej úrovni 
dokázala vychovať pod vedením 
skúseného športového trénera 
Miroslava Jankoviča aj  dvojná-

Záchrana všeľudového rybárstva v Petržalke
striedky väčší nákup násadových 
rýb do vlastných revírov. Transpa-
rentným a zodpovedným kona-
ním zástupcov organizácie došlo 
tiež k vyvodeniu zodpovednosti za 
zneužívanie zverených právomocí 
niektorých bývalých funkcionárov, 
ktorí zneužívali svoje postavenie 
voči radovým členom.        

Jednu z najväčších problema-
tík dnešných dní organizácie tvorí 
negatívne správanie sa mnohých 
jej členov. V rozmedzí rokov 2015 
- 2016 zaznamenala organizácia 
viacero podnetov o šikanovaní ry-
bárov členmi jej vlastnej rybárskej 

stráže a rovnako tak zaznamena-
la viacero pokusov o nelegálne 
konanie v jej vlastnom mene. Aj 
napriek tomu, že výbor dôsledne 
dohliadol na riadne a legitímne 
vyšetrenie uvedených skutkov a 
následné vyvodenie disciplinár-
nej zodpovednosti, previnilci sa 
zo svojho negatívneho konania 
nepoučili. V snahe o osobnú 
pomstu šíria prostredníctvom 
sociálnych sietí, diskusných fór a 
propagačných materiálov štva-
vú kampaň proti organizácii a jej 
výboru založenú na klamstvách, 
čím poškodzujú dobré meno or-
ganizácie budované desiatky ro-
kov. Najsmutnejší je ale motív ich 

IDE O VOLEBNÝ ROK - viac info na: www.srzbratislava5.sk

.

.

konania, ktorým je zabezpečiť si 
priazeň nič netušiacich poctivých 
členov v nastávajúcich voľbách 
do orgánov tejto organizácie na 
základe klamstva a poloprávd. 

Keďže v dnešnej dobe platí 
heslo, že stokrát opakovaná lož sa 
stáva pravdou, slušným rybárom 
združeným v tejto organizácii 
neostáva v snahe o záchranu ich 
alma mater nič iné, ako zúčastniť 
sa na členskej schôdzi mestskej 
organizácie Slovenského rybár-
skeho zväzu Bratislava V. a svojím 
hlasom tak vo voľbách do štruktúr 
organizácie rozhodnúť o ďalšom 
smerovaní všeľudového rybárstva 
v Petržalke.
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Inzercia

K KÚPIME byt v Petržalke, aj 

zadlžený. Tel.: 0917 708 319

K GLAZÚROVANIE VANÍ 

Tel.: 0905 983 602

Realitná kancelária HĽADÁ 
asistentku na polovičný úvä-
zok. mrkretex@mrkretex.sk

Riadkovú inzerciu prijímame

osobne v redakcii PN. 

0905 273 414 - Oľga

0905 273 416 - Vlaďa 

Platba v hotovosti

 Uvítali sme do života

V sobotu, 7. apríla, sme v Cik Cak centre slávnostne privítali do 

života týchto malých Petržalčanov:

• Alexander Vajdák • Bruno Pitoňák • Dominika Kazimírová • El-
liot Antony Smallwood• Gabriel Guľa • Jozef Berky • Lucas Mi-
kšík • Maxim Mikuš • Nela Kazíková • Nela Rabeková • Richard 
Merc • Richard Poništ • Stella Baštrnáková • Tamara Bánovská 
• Tamara Maxianová • Tereza Glodová a Viktória Slámková

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 22. VÝROČIA

35 % ZĽAVU NA OKULIAROVÝ RÁM, 

PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

 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

Zaujímavé novinky 
u susedov
Národný park Donau-Auen - Du-

najské luhy) je obľúbený cieľ vý-

letov mnohých slovenských ná-

vštevníkov. Rozprestiera sa me-

dzi Viedňou a Bratislavou, len 

35 km od slovenských hraníc. 

Aj tento rok je tu pripravená 

mimoriadna ponuka pre náv-

števníkov zo Slovenska, v termí-

noch: 21. apríla, 1. mája, 8. mája, 

19. mája, 2. júna, 16. júna, 5. júla, 

28. júla, 11. augusta, 29. augusta, 

1. septembra, 15. septembra, 6. 

októbra, 20. októbra a 1. novem-

bra 2018 (počas slovenských 

štátnych sviatkov a vybraných 

sobôt) v návštevníckom Centre 

národného parku (schlossORTH 

Nationalpark-Zentrum), Orth an 

der Donau.             (upr)
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Marec bol v našej škôlke 
na Ševčenkovej ulici 

veľmi pestrý. Vítali sme prvý 
jarný deň, rozprávali sme sa o 

prebúdzaní prírody, pozorovali 
sme zmeny v prírode, počúvali 
štebot vtáčikov. Naučili sme sa 
jarné básne a piesne.

U nás, 
na Ševčenkovej

Čas, ktorý deti prežívajú v MŠ, nie je len  
o hraní, papaní či spaní. A mamičky sa ne-
pýtajú len – papal si, hral si sa, spinkal si? 
Hneď vysvetlím, prečo.

Marec bol aj mesiac kni-
hy, tak sme k nám pozvali 
ilustrátorku z Mladých liet 
na besedu. Deti videli naživo 
niekoho, o kom sme si dote-
raz len rozprávali. Veľmi sa 
zaujímali o zrod knihy, s nad-
šením počúvali a zapájali sa 
do diskusie. Vytvorili sme 
si vlastnú Knihu príbehov. 
Všetky Žabky boli odrazu 
spisovateľmi aj ilustrátormi. 
Na záver mesiaca sme navští-
vili knižnicu na Prokofievovej 
ul. kam pravidelne chodíme. 
Pracovníci knižnice totiž 
vždy vedia deťom pripraviť 
niečo zaujímavé a pútavé.

V apríli čaká predškolákov 
zápis do školy. Aby deti zís-
kali predstavy o novom pro-
stredí, ktoré na nich čaká, aby 
videli, ako vyzerá vyučovacia 
hodina, zavítali sme na náv-
števu do dvoch prvých tried 
v ZŠ Prokofievova. Deti sa 
na návštevu veľmi tešili, veľa 
od toho očakávali. V škole si 
vyskúšali, ako sa sedí v lavi-
ciach, písali na tabuľu, recito-
vali, spievali, zahrali sa spolu 
s kamarátmi z prvej triedy. 
Poprezerali si celú triedu a od 
školákov dostali na rozlúčku 
malý darček. Táto akcia splni-

la svoj účel. Veľmi sa im páčilo 
a deti, ktoré mali určité obavy, 
sa posmelili. 

Veľmi vydarená bola akcia 
v materskej škole, na ktorej sa 
zúčastnili všetky deti, a to boli 
Veľkonočné dielničky. Sú ty-
pické tým, že prídu mamičky, 
oteckovia, babky aj dedkovia, 
ale aj ďalší členovia rodiny. V 
každej triede spoločne s deť-
mi tvorili - maľovali, strihali, 
oblepovali, rôzne zdobili, od-

razu boli plné stoly krásnych 
vajíčok, zajačikov, sliepočiek 
a kvietkov. V triedach vládla 
veselá nálada, príjemná atmo-
sféra. Mamičky nás prekvapili 
svojimi nápadmi a zručnosťa-
mi. Všetky krásne veci, ktoré 
boli stvorené v dielničkách, 
sú vystavené a vdýchli do 
priestorov MŠ veľkonočnú 
atmosféru

 Text a foto: 

Marta Svobodová

4. apríla 1945 oslobodila 
Červená armáda Bratisla-
vu. Pri tejto príležitosti 
prišli na Slavín desiatky 
politikov, diplomatov, 
občianskych aktivistov, 
ale aj bežných ľudí. Kým 
premiér vo svojom prejave 
upozorňoval na renesanciu 
zvrátených ideológií, pred-
seda parlamentu vyzýval 
na trvalý mier. 

Po pietnom akte sa prí-
tomným prihovorili 

ruský veľvyslanec A. L. Fedo-
tov, premiér SR Peter Pelle-
grini, predseda NR SR Andrej 
Danko, bratislavský župan Ju-
raj Droba a nakoniec predseda 
Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov Pavol Seč-
kár. V dave bolo vidno aj ex-
prezidenta Ivana Gašparoviča, 
exministra spravodlivosti Šte-
fana Harabína či expremiéra 
Jána Čarnogurského. Do Bra-
tislavy pricestoval aj podpred-
seda Ruského zväzu veteránov 
V. I. Romanenko. Predseda 

parlamentu Andrej Danko sa 
vo svojom prejave dotkol aj 
súčasnej situácie, pričom od-
mietol zaťahovanie Slovenska 
do konfrontácie veľmocí. „Slo-
váci žijú radi v mieri, a verím, 
že aj dostatočne poznajú jeho 
hodnotu. Preto sa ako národ 
prirodzene staviame na odpor 
voči všetkým pokusom ohroziť 
krehkú rovnováhu medzi dob-
rom a zlom kdekoľvek na zemi. 
Náš národ okúsil hrôzy dvoch 
svetových konfliktov. Už nikdy 
nechceme byť účastníkmi, ani 
svedkami ďalšieho ničivého 
stretu národov,“ povedal Dan-

Slováci žijú radi v mieri  ko. Na Slavíne, ktorý bol vybu-
dovaný v rokoch 1957-1960, 
je pochovaných 6 845 soviet-
skych vojakov v šiestich ma-
sových a 278 individuálnych 
hroboch. Od roku 1962 je 
miesto Národnou kultúrnou 
pamiatkou. Po pietnom akte 
Andrej Danko vyjadril nádej, 
že sa tam v blízkej budúcnos-
ti vybuduje múzeum. Mo-
mentálne tomu bráni statika. 
„Viem si predstaviť, že v pod-
zemí Slavína, ak dôjde k spev-
neniu tých oslabených častí, 
bude múzeum podobné, aké 
som videl v Petrohrade,“ pove-
dal predseda parlamentu. Pre 
zaujímavosť, Bratislavu oslo-
bodili vojská 7. gardovej ar-
mády 2. Ukrajinského frontu 
spolu s Dunajskou vojenskou 
riečnou flotilou a rumunským 
plukom. Dnes je síce doba iná, 
ale napriek tomu by sa mali 
žiaci aj študenti základných a 
stredných škôl zúčastňovať na 
spomienkových podujatiach. 
Za slobodu bojovali aj ich de-
dovia, pradedovia, oni položili 
život za to, aby sme my mohli 
žiť v mieri. 

Na Slavíne sme videli pri 
kladení kytíc zo živých kvetov 
k pamätníku niekoľko desiatok 
školopovinných detí z Ruskej 
federácie, ktoré boli na turné po 
Európe, našli si čas na to, aby si 
uctili pamiatku svojich padlých 
vojakov. Pochvalu si iste zaslúžia 
aj študenti Gymnázia Alberta 
Einsteina z Einsteinovej ulice, 
ktorí sa tiež vybrali na Slavín, 
aby položili kyticu vďaky k pa-
mätníku. 

  Text+ foto: 

Miroslav Košírer



Tento rok sa ich zapísalo 
1 023, z toho 499 dievčat 

a 524 chlapcov. V porovnaní 
s predchádzajúcim školským 
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Piatok 6. apríla a sobota 7. apríla sa v Petržalke niesli v znamení 
zápisu budúcich prváčikov do základných škôl.

Do základných škôl sa zapísalo 
vyše tisíc detí

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

rokom je to o 105 detí viac. 
Predpokladá sa aj nárast tried 
– z vlaňajších 38 na 41 tried 
1. ročníka, z toho budú tri 

špeciálne triedy pre žiakov so 
zdravotným znevýhodnením.  
Koľko detí ale skutočne na-
stúpi 1. septembra do prvého 
ročníka, to je teraz ťažko po-
vedať.  

My sme sa boli pozrieť, aká 
atmosféra vládla v deň zápisu 
v ZŠ Tupolevova. „Naše pani 
učiteľky a vychovávateľky sa 
snažili pripraviť pre deti čo 
najpríjemnejšie prostredie. 
Zápisy boli poňaté v duchu 
rozprávkových bytostí. Na 
deti čakali tvorivé dielne a 
zoznamovací test, ktorý ob-
sahoval úlohy spojené s napí-
saním mena či priraďovaním 
geometrických tvarov na 
interaktívnej tabuli,“ popísal 
aktivity riaditeľ školy Miroslav 
Cisár, podľa ktorého sú jej naj-
väčšími výhodami  moderné 
vybavenie tried, široká ponu-
ka mimoškolských aktivít a 
veľmi príjemné prostredie s 
bežeckou traťou, ktorá slúži aj 
verejnosti. 

Okrem klasických tried sa v 
každom ročníku prvého stup-
ňa základnej školy otvára pre 
žiakov trieda so zameraním 
na odstraňovanie špecifických 
porúch učenia. O žiakov sa tu 
starajú špeciálni pedagógo-
via, ktorí v maximálnej miere 
eliminujú ich poruchy ako je 
napr. dysgrafia, dyslexia, dys-
ortografia, porucha koncen-
trácie, dyskalkulia či iné.  Žiaci 
sú vzdelávaní pri počte najviac 
10 žiakov. Na druhom stupni 
sú začleňovaní do bežných 
tried alebo odchádzajú do 
spádových škôl.

„Pre túto školu sme sa 

rozhodli, lebo sa nám páči 

vonkajší areál s ihriskom a 

celkové moderné vybavenie 

školy.  Zaujala nás už na dni 

otvorených dverí, kedy sme os-

tali naozaj milo prekvapení. 

Triedy na nás pôsobia útul-

ne a čisto. Dýcha tu na nás 

rodinná atmosféra,“ opísala 
svoje dojmy zo ZŠ Tupolevova 
Lívia, ktorá prišla na zápis so 
svojou dcérou Ninou. „Už len 
dúfame, že nám pošlú pozitív-
ne stanovisko,“ dodala. 

(mh)

foto: autor

PRIJÍMANIE DETÍ 
DO MATERSKÝCH ŠKÔL 
PRE ŠK. ROK 2018/2019

SA USKUTOČNÍ V TERMÍNE
od 16. do 27. apríla 2018

PETRŽALSKÝ NEWSLETTER

ŽIADOSŤ
Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia 

predložia žiadosť o prijatie dieťaťa 
na predprimárne vzdelávanie v MŠ 
s potvrdením o zdravotnom stave – 

tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa 
na predprimárne vzdelávanie 

v materskej škole s vyučovacím jazy-
kom slovenským“. Žiadosť je zverej-
nená a dá sa stiahnuť z  internetovej 
stránky www.petrzalka.sk v oblasti  
školstvo a z internetových stránok 

jednotlivých MŠ. Žiadosť môže 
poskytnúť aj príslušná MŠ. 

ŠPECIÁLNE TRIEDY

Do špeciálnych tried v MŠ možno 
podať žiadosť aj o prijatie dieťaťa so 
zdravotným postihnutím a zdravotným 
oslabením nasledovne:

MŠ Turnianska - deti ľahko mentálne, 
zmyslovo alebo telesne postihnuté, s 
narušenou komunikačnou schopnosťou 
a deti s poruchami správania;

MŠ Iľjušinova - deti s autizmom;

MŠ Pifflova -   deti s poruchami výživy 

V zmysle § 59 ods. 5 školského zákona o 
prijatí dieťaťa so zdravotným postihnu-
tím rozhoduje riaditeľka MŠ po vyjad-
rení príslušného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie a vyjadrení 
všeobecného lekára pre deti a dorast. 
Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným 
postihnutím aj s vyjadrením príslušného 
odborného lekára. 

Ak ide o dieťa s poruchami výživy, k 
prihláške do MŠ treba doložiť iba potvr-
denie od odborného lekára.

V zmysle § 59 ods. 
1 školského zákona, 

sa v pôsobnosti zriaďovateľa 
Bratislava – Petržalka budú 

prijímať do MŠ:

Deti vo veku od 3 rokov (deti, ktoré  
v roku 2018 dovŕšia vek 3 rokov) do 
6 rokov ich veku.
  
Prednostne deti, ktoré dovŕšili pia-
ty rok veku a majú v nasledujúcom 
školskom roku plniť povinnú škol-
skú dochádzku. 

Odpovede na najčastejšie otázky 
zákonných zástupcov detí  nájdete 
tu: https://www.petrzalka.sk/wp-
-content/uploads/2018/01/Odpove-
de_MS.pdf

AKO PRIPRAVIŤ DIEŤA NA 
VSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY
Trénujte príležitostné odlúčenie 
dieťaťa od rodičov, napríklad tak, že 
dieťa zostane  krátky čas so starými 
rodičmi, u kamarátov a podobne.

Rozprávajte sa s ním o tom, že už 
čoskoro pôjde do materskej ško-
ly,  kde sa bude môcť hrať s deťmi, 
kresliť, bude tam mať nové hračky... 
Zároveň ho ubezpečte, že sa preň 
vždy vrátite.

Choďte spolu na deň otvorených 
dverí, na zápis, prípadne si spravte  
prechádzku okolo škôlky, najmä v ča- 
se keď sú na dvore deti. 

Trénujte s dieťaťom samoobslužné 
činnosti. Škôlkar by mal zvládnuť: 

- používať  toaletu, byť bez 
 plienok;
- umyť a utrieť si ruky;
- samostatne piť a jesť;
- obliecť a vyzliecť sa;
- poznať svoje veci;
- komunikovať s okolím 
 (reč nemusí byť dokonalá),
 vedieť poprosiť, poďakovať, 
 pozdraviť...

V zriaďovateľovej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Petržalka sa nachá-
dza 24 materských škôl, vrátane MŠ Vyšehradská, ktorá bude do siete mater-

ských škôl a školských zaradení SR zaradená od 1. septembra 2018.

Ostatné podmienky prijímania detí 

v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. 
o materskej škole v znení vyhlášky  
č. 308/2009 Z. z. určí riaditeľka prís-
lušnej MŠ a po prerokovaní s pedago-
gickou radou školy zverejní 
na všeobecne prístupnom mieste.

PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 
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DOST – domová odovzdávacia 
 stanica tepla

Ekologické zníženie nákladov na tepelný komfort 
od skupiny Veolia Energia Slovensko

• Vďaka efektívnej príprave TÚV
priamo v dome sa zníži spotreba
tepelnej energie, čo prináša 
pokles vašich nákladov.

Čo je to DOST?

• Menší objem spotrebovanej 
tepelnej energie sa odrazí na
vašej uhlíkovej stope.

• DOST dokáže zabezpečiť až 24
hodinovú, nepretržitú dodávku
teplej úžitkovej vody (TÚV).

• Vykurovanie je možné spustiť 
a ukončiť vtedy, keď to 
požadujete.

Kontakty: 
Veolia Energia Slovensko, a.s.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,

telefón: +421 2 6820 7207,
email: klient@veoliaenergia.sk
www.veoliaenergia.sk

 Ohlas čitateľa PN

Petržalka. Dalo by sa povedať, že je jej geo-
gra�ckým stredom a často sa využíva na ve-
rejné akcie a  predvolebné aktivity popred-
ných straníckych centrál, oslavy sviatkov ako 
napríklad SNP, či stavanie mája a podobne. 
Prípadne aj na podujatia iných organizácií, 
športové zápolenia v skate parku či na via-
nočné trhy, hudobné produkcie, púšťanie 

Oživme park na Námestí Republiky
Hovorí sa: podaj prst, budú chcieť celú 
ruku. Nech sa to nechápe ako nevďačnosť 
voči tým, ktorí nedávno vynovili zopár po-
škodených lavičiek na Námestí Republiky - 
vďaka aj za to - ale podľa seniorov žijúcich 
v neďalekom okolí to, žiaľ, nestačí. Treba si 
uvedomiť, že Námestie Republiky má uni-
kátnu polohu v rámci mestskej časti (MČ) 

šarkanov atď. Na tomto mieste vznikli aj 
nové miesta zábavy a  športu: bowlingové 
centrum a  plaváreň, ktoré majú dokonca 
charakter presahujúci rámec Petržalky. No 
a,  samozrejme, k námestiu patria aj klienti 
a zamestnanci pobočky Tatra banky. Voľné 
trávnaté plochy parkového typu lemované 
chodníkmi  sú tiež výborným miestom od-
dychu pre všetky vekové kategórie obyva-
teľov v okolí námestia, osobitne pre senio-

rov, rodičov s deťmi, ale aj pre mládež 
a strednú generáciu, vrátane majiteľov 
štvornohých rodinných miláčikov. Je to 
teda miesto, ktoré má predpoklady stať 
sa ideálnou zónou oddychu. Nehovo-
riac o tom, že pri náhodných prechádz-
kach alebo väčších organizovaných 
podujatiach by najmä rodiny s  deťmi 
a  mamičky s kočíkmi uvítali možnosť 
užívať si chvíle pohody a  príjemného 
oddychového posedenia, pozorovať 
pritom v pokoji svoje šantiace ratolesti 
na zelenom trávniku.

Jedinou chybičkou krásy je to, čo chý-
ba azda najviac nám, seniorom – mož-
nosť kombinovať príjemnú prechádzku 
s príležitosťou vychutnať si čaro oddy-
chu s  výhľadom na otvorené zelené 
priestranstvo na pohodlnej lavičke. Na 
celej ploche námestia je ich minimum 
a v poobedňajších hodinách  sú v prí-
pade aspoň trochu lepšieho počasia 
všetky obsadené. Viacero lavičiek bolo 
navyše odstránených pri vybudovaní 
väčšej štvorcovej plochy pre vianočné 
trhy. Nezaškodilo by, keby pribudli aj 
kríky, zachytávajúce exhaláty z miestnej 
komunikácie, a  nové stromy, ktoré by 
potešili zrak a vyvážene poskytli pri la-
vičkách tieň. Dalo by sa tak vybrať – byť 
na slnku alebo v tieni. Keď som na túto 
tému súkromne hovoril s  niektorými 
pracovníkmi MÚ v Petržalke, zistil som, 
že príčina pretrvávania tohto nevyho-
vujúceho stavu je spojená s  názorom, 
že nové lavičky by mohli obsadzovať 
bezdomovci, čím by vraj ich postavenie 
mohlo mať  kontraproduktívny účinok. 
Nie je to pravda. S  manželkou - v  prí-
pade, že máme šťastie a podarí sa nám 
včas obsadiť voľnú lavičku – si na ná-
mestie chodíme oddýchnuť s  knihou 
v  ruke a  situáciu dôverne poznáme. 
Bezdomovci zvyknú sedieť len na la-
vičke v  rohu námestia, kde je pomník 
a  nemajú tendenciu rušiť nevhodným 
spôsobom ľudí na ostatných lavičkách. 
Tento argument teda neobstojí. Ak 
by sa tak, nebodaj dialo, nemôže byť 
predsa problémom, aby to bez väčších 
problémov ad hoc dala do poriadku 
mestská polícia. 

Že sa to dá riešiť, ukazuje aj príklad 
osadenia nových lavičiek v  blízkosti 
chodníkov v  okolí Cik Cak Centra na 
Fedinovej ulici, čo okolitému prostrediu 
tohto centra značne pomohlo. Osade-
ním nových lavičiek v parku a dolade-
ním vzhľadu Námestia republiky by sa 
príťažlivosť tejto časti Petržalky mohla 
len zvýšiť. Viem si napríklad živo pred-
staviť, že by k  tomu mohla napríklad 
prispieť aj besiedka uprostred kvadran-
tu vianočných trhov oproti skate parku. 
Určite by potešila mladých i  tých skôr 
narodených aj v nepohode počas daž-
ďa alebo za ostrého slnka.

Ján Puchovský

senior - publicista
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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 

Dom Kultúry Lúky v Bratislave 

 Štvrtok 26. apríla o 10h : 
predstavenie vo francúzskom jazyku

Piatok 27. apríla o 10h a o 17h30 : 
predstavenia v slovenskom jazyku

CIGÁNKA LORDA STANLEYHO

Rezervácie : +421 (0)2 63 835 404  

email : vstupenkydkl@kzp.sk – TicketPortal.sk  

Vigľašská 3009/3, 851 07 Petržalka

PLAMENNÉ PREDSTAVENIE HRANÉ 24

Kunowský majer (kúsok od Senice) je príkladom toho, 

ako by malo vyzerať „drobné“ podnikanie v oblasti potravi-

nárstva. Samozrejme, že títo schopní ľudia začínali metódou 

pokusov a omylov. Dnes už ponaučení si zvolili smer, ktorý 

nesie výsledky. Na svojom majeri majú ovce, z nich robia syr, 

žinčicu a bryndzu. Sliepky chovajú tak, že sa pasú voľne, va-

jíčka majú také ako majú byť – pekné, žltučké. Na majeri náj-

dete aj včely, predajú vám med, propolis, ale aj medovinu. 

Pre tých, ktorí chcú vidieť niečo zvláštnejšie, majú rybníky, v 

nich pstruhy, jesetery, kapríky a africké sumčeky. Ak chcete 

čerstvé, nech sa páči, ak údené, majú aj tie. Ak ich chcete 

ochutnať na mieste, nie je problém, gril je pripravený. 

Jednoducho, ľudia na Kunowskom majeri urobia všetko 

pre to, aby ľudia od nich odchádzali spokojní, plní dojmov a 

poznatkov z toho, že potraviny sa dajú vyrábať poctivo, bez 

chémie, spôsobom, akým ich robili aj naši dedovia. Keď bu-

dete mať cestu okolo, určite sa zastavte aj s rodinkou, zaba-

víte sa a ochutnáte dobroty, ktoré chutia úplne ináč ako tie, 

ktoré si kúpite v nejakom mega obchode. 

A my sme radi, že takíto ľudia chodia k nám, na trhy, pre-

dávať svoje výrobky, sú totiž zárukou, že farmárske trhy pred 

TPD Euronic, každý piatok majú svoj zmysel.

Farmárske trhy 
a Kunowský majer

Sú ľudia, ktorí si dokážu splniť svoje túžby, mnohé 
v živote stratiť, ale aj veľa získať. Kto to v živote 
neskúsil, nevie posúdiť.

„Som rád, že sa Dolno-

zemská dostala do zo-

znamu ciest, ktoré sa hlavné 

mesto rozhodlo opraviť.“  po-
chvaľuje si starosta.

Do opráv komunikácií in-
vestuje hlavné mesto 16 milió-
nov eur a to 7 mil. z rozpoč-
tu mesta a 9 mil. eur je vládna 
dotácia. Z celkového harmo-
nogramu všetkých opráv na 
rok 2018, pôjde o dva najdlh-
šie úseky. Dolnozemskú v úse-
ku od okružnej križovatky s 
Panónskou po odbočku na 
Kutlíkovu, a to všetky jazdné 
pruhy v oboch smeroch, za-
čalo mesto opravovať 3. apríla. 
Celkovo sa do 13. mája opraví 
14 km jazdných pruhov. 

Dolnozemská a Bajkalská sú prvé dva úseky 
ciest, ktoré v tomto roku začína rekonštruo-
vať hlavné mesto. Aj o tejto petržalskej ces-
te, ktorá si opravu rozhodne zaslúži, hovoril 
starosta Vladimír Bajan.

Opravujú Dolnozemskú

Bajkalskú začalo mesto 
opravovať v piatok večer 
pred víkendom, keď už bo-
la dopravná situácia na tejto 
vyťaženej ceste pokojnejšia. 

Rovnako ako pri Dolnozem-
skej pôjde o veľký úsek cesty 
v celkovej dĺžke 12,5 km jazd-
ných pruhov. Nový asfalt sa 
položí obojsmerne od Trnav-
skej  cesty po Mlynské nivy. 
Opravovať sa bude na etapy a 
to nielen počas víkendov, ale 
aj počas pracovného týždňa. 
Plánované ukončenie prác je 
21. mája.

Väčšinu z plánovaných 
opráv ciest bude hlavné 
mesto realizovať cez letné 
prázdniny, aby sa tak čo naj-
menej zaťažovala doprava a 
mobilita v meste. Súčasťou 
balíka opráv je aj vybudova-
nie 200 bezbariérových úprav 
priechodov pre chodcov, 
oprava 19 km chodníkov a 
26 bezpečnejších zastávok 
MHD. O všetkých opravách 
ciest a s tým súvisiacich do-
pravných obmedzeniach bu-
de hlavné mesto Bratislavča-
nov priebežne informovať. 

(mk)

foto: Miroslav Košírer

Vodné filtre Nerezové fľaše www.nerezoveflase.sk

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167

už od 13€
0948 080 835, meszaros@bmbyvanie.sk 

0911 634 718, bielik@bmbyvanie.sk

STAVBY  PRESTAVBY  REKONŠTRUKCIE
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VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

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

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 

 

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.
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Jarné akože a naozaj 
Na Veľkonočný pondelok som 

ráno vstal o niečo skôr ako 
zvyčajne. Čakala ma totiž riadna šichta 
pri šibaní a polievaní rodinných i nero-
dinných príslušníčok. Za týmto účelom 
som tak, ako vlani, použil metódu pro-
spešnú pre všetky zainteresované stra-
ny. Polievačku a šibačku cez mobil. Je to 
metóda jednoduchá a svojím spôsobom 
aj zábavná.

Vy i volaná osoba sa tvárite, že stojí-
te na rovnakom mieste. Vy akože máte 
v ruke vedro s vodou a riadny korbáč, 
dotyčná ešte suché šaty a je v očakáva-
ní. Virtuálne vyšibete, polejete, zaželáte. 
A hotovo. Reálne sa síce neudialo nič, 
obe strany sú však spokojné a pokojné. 
Neverili by ste, ako takáto v podstate 
banálna záležitosť utužuje medziľudské 
vzťahy. I medzigeneračné.

Nehovoriac o tom, koľko ušetríte 
času a benzínu. Ja som do hodiny zvlá-
dol trasu naprieč celou republikou. Pár 
minút som strávil aj na južnej Morave. 
Vrelo na budúci rok odporúčam.

 Sused sa rozhodol pre tradičný 
prístup. Vyleštil auto, zaobstaral vyše 
metrový korbáč zvaný šibák a zopár fla-
kónikov voňavky strednej kvality. Mala 
to byť číra radosť, pohodička, rozkoš.

Neskoro popoludní som od susedov 
začul čudesné zvuky. Podobali sa na  
tiahly rev raneného zvera. O chvíľu však 
všetko utíchlo, a tak som pozornosť za-
meral inam. Až na druhý deň som sa od 
suseda dozvedel, že tie zvuky vylúdila 
jeho žena. Išlo o to, že on, teda sused, 
počas šibačky niečo alkoholické požil, 
načapali ho policajti a na istý čas prišiel 
o vodičák.

 Ja som počas telefonovania tiež 
niečo požil, pravdaže bez nepríjem-
ných následkov. Sused sa podľa mňa  
v budúcnosti musí viac zamerať na 
moderné trendy. Jednoducho, po-
krok nemožno ignorovať, či dokonca 
mu brániť v ceste. Celá patália, as-
poň podľa neho, predsa len má akési 
pozitívum: Milostivá, pretože nie je 
držiteľkou vodičského oprávnenia, 
bude musieť viac chodiť po vlastných. 
V dôsledku čoho spadne do nižšej 
hmotnostnej kategórie. 

Pár slov ešte o štarte tohtoročnej 
jari. Tá astronomická po dlhočiznom a 
túžobnom očakávaní napokon do našej 
obce priletela s družičkami - snehový-
mi vločkami. To už v hniezde vzdiale-
nom len zopár kilometrov od nás sedel 
párik bocianov. Navigácia bola v po- 
riadku, zrejme však zlyhalo strednodo-
bé avízo počasia. Bociany to však pre-
žili bez úhony, a tak sa už môžu tešiť na 
príjemnejšie dni. Hoci neviem, ako sa 
bociany tešia. Tuším klepocú zobákmi. 
Ale tým nie som si celkom istý.

A čo my, nelietajúci? Aj naša per-
spektíva je v zásade ružová. Už to pôj- 
de rýchlo. Trávička zelenšia ako vo 
vzorkovníku farieb, kvietky nádhernej-
šie ako kadejaké umelé a zem perfektne 
vyhriata na bosú nohu.

Navečer, len čo sa zotmie, treba 
zájsť na terasu, na dvor, do záhrady. 
Stačí sa pozrieť smerom hore a človek 
uvidí celú tú nebeskú nádheru. Kuli-
sy fantastického divadla, v ktorom si  
každý môže zahrať tú svoju miniatúr-
nu úlohu.

Oskar Král

 

Keď v roku 2010 prijalo zastupiteľstvo 
koncepciu mestskej parkovacej politi-
ky v Bratislave, bol to rozumný krok v 
ústrety územnému generelu statickej 
dopravy. Spoločné pravidlá parkova-
nia v meste si ako neúspech prvotne 
pripísal manažment predchádzajúce-
ho primátora, ktorý nedokázal zjed-
notiť názorové nezhody jednotlivých 
mestských častí. 

Nová metla lepšie metie sa malo 
potvrdiť aj v prípade statickej dopravy 
v hlavnom meste Slovenska. Primátor 
Ivo Nesrovnal cez médiá potešil meš-
ťanov aj cezpoľných vyjadrením, že 
mesto plánuje spustiť celomestskú 
parkovaciu politiku začiatkom roka 
2016. V tom čase bolo zámerom vy-
riešiť problém s parkovaním v meste 
a uprednostniť Bratislavčanov pred 
vodičmi, ktorí do mesta len dochá-
dzajú. Pravidlá mali byť jednotné pre 
magistrátne cesty I. a II. triedy, ako aj 
komunikácie III. a IV. triedy v správe 
mestských častí. A tu kdesi je kameň 
úrazu, presnejšie jeden kameň z mo-
zaiky balvanu, ktorý si naši mestskí zá-
stupcovia štafetovo tlačia pred sebou. 
Predchádzajúce rokovania mestského 
snemu ukázali, že väčšina mestských 
častí vyjadrila vôľu mať na svojom 
území kontrolu nad parkovaním a, pri-
rodzene, z toho aj pro�tovať. Dodatok 
štatútu hlavného mesta, ktorý upra-
vuje deľbu kompetencií magistrátu a 
bratislavských mestských častí v rámci 
regulácie parkovania, sa na program 

Jedno mesto, jedna Bratislava!  

 Tak si myslím

 

Wi# v Petržalke môže byť zadarmo 
Vždy, keď sa vo svete na verejnom mieste pripájam na internet cez bez-
platnú wi�, spomeniem si na Petržalku. Žijem v nej rád a chcem, aby bola 
rovnako smart ako veľké štvrte Londýna,  Berlína, Bruselu či Prahy. Viac 
digitálnych informačných tabúľ na zastávkach MHD, električky s wi�, inteli-
gentné verejné osvetlenie, bezplatná wi� na miestach, kde sa Petržalčania 
koncentrujú a kam chodia za kultúrou, športom či prírodou. 

Som hrdý  Petržalčan a v 
oboch zastupiteľstvách, 

kde Petržalčanov zastupu-
jem, budem podporovať 
technologický posun Petr-
žalky do tretieho tisícročia. 
Bezplatná wi� totiž neprine-
sie úžitok len obyvateľom, 
ale aj zastupiteľom a správe 
mestskej časti. Dobre na-
stavený informačný systém 
môže  mestskej časti priniesť 
oveľa širšiu spätnú väzbu od 
ľudí, viac informácií o tom, v 

akom stave sú cesty, verej-
né priestranstvá a čo Petr-
žalčania najviac potrebujú.

Európska únia vyčleni-
la na roky 2017 - 2019 na 
podporu bezplatnej wi�  
v parkoch, na námestiach, 
vo verejných knižniciach 
či zdravotných strediskách 
120-miliónov eur. Otvoril 
som túto tému na marco-
vom zasadnutí petržalské-
ho zastupiteľstva. Mest-
ská časť sa zaregistrovala 

medzi záujemcov o tento 
grant a dúfam, že tak uro-
bila včas. Diskusia o prvých 
lokalitách s bezplatnou 
wi� bola búrlivá, a tak sme 
zaviazali miestny úrad, aby 
na aprílové rokovanie za-
stupiteľstva predložil návrh 
vhodných lokalít. Verím, že 
Petržalka v grante uspeje a 
pribudne nám prvá lokalita 
s pouličnou wi�.

Oliver Kríž

foto: archív O. K.

presúvaného termínu rokovania do-
stal prednedávnom. Po viac či menej 
zmysluplných pripomienkach, dopl-
ňujúcich návrhoch a všeobecných 
výmen názorov, skončil v prachom 
pokrytom šanóne. Primátorom stiah-
nutá klauzula potvrdzuje, že parkova-
ciu politiku v hlavnom meste máme 
aj naďalej iba na papieri. 

Parkovanie patrí medzi primárne 
problémy hlavného mesta. Ak za 
takmer desať rokov hľadania naši 
volení komunálni zástupcovia nedo-
kázali vyriešiť zásadnú vec, ktorá by 
uľahčila život nielen motoristom, ale 
všetkým užívateľom mestských ko-
munikácií, svedčí to o neschopnosti 
tých, ktorým občania naivne dávajú 
svoj hlas. Blíži sa koniec aktuálneho 
volebného obdobia, v ktorom sa už 
v parkovacej politike veľa nezmení. 
Azda časom, s inými poslancami, ktorí 
nebudú sedieť na dvoch či troch po-
slaneckých stoličkách, ale urobia viac 
pre ľudí, nájde magistrát s mestský-
mi časťami spoločnú reč! O termíne 
spustenia parkovacej politiky sme po- 
čuli už viackrát. Nezodpovedanou 
otázkou už nie je kedy, ale či vôbec. 

Tak si myslím, že neschopní poslan-
ci, presadzujúci svoje stranícke, osob-
né či inak motivované záujmy, majú 
nateraz veľké šťastie. Defenestrácia, 
po slovensky odchod z funkcie cez 
oblok, sa totiž v tomto storočí už ne-
nosí. 

Jaroslav Gründler
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vnímaná u nás ako pomáha-
júca?

 Prvé kampane boli zame-
rané na samozrejmé veci. 
Prvá, nazvaná Kto má kľú-
če od skrinky s jedmi?, bola 
zameraná na liek ako priro-
dzenú súčasť domácnosti a 
na všetko s tým spojené – od 
skladovania, cez správne uží-
vanie až po riziká bežných 
liekov. Druhá, Dieťa nie je 
malý dospelý, priblížila ve-
rejnosti problematiku liečby 
u detí – je to podceňovaná 
téma a názov kampane nie 
je iba bonmotom, ale veľkou 
farmakologickou pravdou, 
ktorú treba zásadne brať do 
úvahy. Tretia kampaň – Lie-
ky počas dojčenia, kedy áno, 
kedy nie... – sa stretla asi s 
najväčším ohlasom a dodnes 
viaceré kolegyne s touto té-
mou vystupujú napríklad v 
materských centrách. 

Počas kampaní sme le-
kárnikom poskytli špeciálne 

Ste prezidentom stavovskej 
organizácie slovenských le-
kárnikov. Čím je pre vás, ako 
pre hlavu našich lekárnikov, 
lekáreň?

Lekáreň je kľúčový život-
ný priestor mojich kolegov, 
ktorí mi zverili dôveru zastu-
povať ich prirodzené záujmy 
smerom k reprezentácii štátu 
aj smerom k verejnosti. Pre-
to je v tejto funkcii mojou 
prioritou to, aby ten životný 
priestor bol príjemný a po-
skytoval jednak kvalitné zá-
zemie pre napĺňanie odbor-
ných ambícií a farmaceutov, 
ale predovšetkým ich apliká-
ciu vo forme starostlivosti o 
pacienta.

Čo od lekárnika čakajú ľudia 
prichádzajúci do lekárne?

 Nikto nevstupuje do systé-
mu zdravotnej starostlivosti 
dobrovoľne. Preto možno 
jednoducho zovšeobecniť, 
že každý, kto vyhľadá akékoľ-

vek zdravotníckej zariadenie, 
očakáva pomoc. Lekáreň má 
tú „výhodu“, že pojem pomo-
ci tam má širšie spektrum. 
Niekto očakáva banálny ná-
kup kozmetiky, iný rýchle 
riešenie nejakého zdravotné-
ho nepohodlia. Niekto potre-
buje pripraviť špeciálny liek, 
niekto zdravotnícku pomôc-
ku, niekto „iba“ sa porozprá-
vať. Iná je lekáreň na sídlisku, 
iná v nákupnom centre, iná 
na dedine. V každej z nich 
je však stále prítomný aka-
demicky vzdelaný odborník 
pripravený poskytnúť kvalifi-
kovanú pomoc.

Farmaceut ako pomáhajúca 
profesia. V tomto duchu sa 
niesol rok 2016 pre sloven-
ských farmaceutov. Sloven-
ská lekárnická komora pri 
tejto príležitosti predstavila 
tri osvetové kampane pre 
verejnosť. Pomohli? Je profe-
sia lekárnika aj v roku 2018 

semináre, materiály pre pa-
cientov, vydali sme tri od-
borné publikácie, realizovali 
osvetové prednášky pre ve-
rejnosť na celom Slovensku. 
Pre veľký záujem sme objed-
nali dotlač trojice publiká-
cií, ktoré si objednala ďalšia 
tisícka lekárnikov. S trochou 
nadsádzky možno povedať, 
že v každej druhej lekárni 
dnes máme lekárnika, ktorý 
sa o tieto tri témy aktívne za-
ujímal a je v nich viac erudo-
vaný ako predtým.

Zaujímajú sa Slováci o to, 
aké lieky majú doma v ro-
dinných lekárničkách?

 Obávam sa, že nie. Ne-
dávno mi do lekárne doniesli 
pozostalí lieky po babičke, z 
ktorých niektoré ešte vyrobi-
la Slovakofarma, štátny pod-
nik a takéto zážitky má väčši-
na mojich kolegov. Na jednej 
strane je paradoxné, že ľudia 
doma skladujú skutočne zby-
točné preexpirované lieky, 
ktoré im predpísal lekár a ne-
dobrali ich a na druhej stra-
ne som za sedemnásť rokov 
mojej praxe nezažil ani jedny 
Vianoce, počas ktorých mi 
niekto z mojich známych 
nevolal, že potrebuje nejaký 
bežný liek od horúčky.

A čo otázka vzájomného uží-
vania viacerých druhov lie-
kov? Majú vedomosť o tom, 
že takéto kombinácie môžu 
niesť aj riziko liekových in-
terakcií?

 Problematika liekových in-
terakcií nie je vôbec vnímaná 
tak zásadne ako by vnímaná 
byť mala. Ani medzi laickou 
a dokonca ani medzi odbor-
nou verejnosťou.

Na už spomenuté tri osve-
tové kampane nadviazala 
Slovenská lekárnická komo-
ra v minulom roku osveto-
vým projektom zameraným 
práve na interakcie liekov. 
Mohli by ste nám ho priblí-
žiť? Pre koho je určený? Čo je 
hlavným cieľom projektu?

 Ide o najrozsiahlejší pro-
jekt v histórii Slovenskej le-
kárnickej komory. Projekt je 
určený pacientom aj farma-
ceutom. Pacienti majú na 
stránke www.interakcielie-
kov.sk k dispozícii bezplatnú 
aplikáciu, prostredníctvom 
ktorej si môžu jednoducho 
overiť riziko nežiadúcej vzá-

jomnej interakcie liekov, kto-
ré užívajú. Prostredníctvom 
aplikácie sa tiež vedia objed-
nať na konzultáciu v jednej z 
viac než dvesto zapojených 
lekární, v ktorých špeciálne 
preškolení lekárnici poskyt-
nú o tomto riziku podrobné 
informácie aj s návrhom rie-
šenia. Farmaceuti majú k dis-
pozícii podrobné informácie 
prostredníctvom prístupu do 
najväčšej databázy liekových 
interakcií, kde okrem inte-
rakcie samotnej majú popis 
jej klinického rizika, me-
chanizmus jej vzniku, návrh 
opatrení a odkaz na prísluš-
nú vedeckú literatúru.

Súčasťou projektu Interakcie 
liekov je pre zapojené lekár-
ne prístup do najväčšej da-
tabázy liekových interakcií. 
Čím je táto databáza uni-
kátna?

 V prvom rade jazykom. Je 
v češtine, čím je na rozdiel od 
podobných svetových data-
báz skutočne prístupná kaž-
dému lekárnikovi, aj tomu, 
ktorý sa nekamaráti s anglič-
tinou. V druhom rade cenou 
– do konca roka 2018 ju majú 
lekárnici bezplatne, pokiaľ sa 
však nové vedenie komory, 
ktoré vzíde z novembrových 
volieb, rozhodne v projekte 
nepokračovať, tak cena roč-
ného prístupu je trojciferná 
a začína sa jednotkou. No a 
nakoniec to najdôležitejšie 
– je to databáza pravidelne 
aktualizovaná kolektívom 
odborníkov podľa najnovších 
publikovaných vedeckých 
poznatkov. Toto nespĺňa na 
Slovensku žiaden poskytova-
teľ odborných informácií.

Ako sa liekové interakcie 
môžu prejaviť na zdraví člo-
veka? Dá sa kvantifikovať 
miera rizika nežiaducich 
liekových interakcií?

 U niektorých áno, u nie-
ktorých nie. Ako sme sa do-
zvedeli na seminári v rámci 
projektu – ľudské telo je zá-
zračné a vie sa vysporiadať 
s mnohými skutočnosťami, 
ktoré sa mu pri poskytova-
ní zdravotnej starostlivosti 
udejú. Niektoré liekové inte-
rakcie sa prejavia okamžite a 
vedú k akútnemu zhoršeniu 
zdravotného stavu – naprí-
klad serotonínový syndróm 
pri kombinácii niektorých 
analgetík a antidepresív, či 

Jedine farmaceut 
vie o lieku všetko  
Na základe niekoľkých otázok súvisiacich s užívaním liekov, 
ktoré sme do redakcie PN dostali predovšetkým od našich se-
niorov, požiadali sme o rozhovor prezidenta Slovenskej lekár-
nickej komory Ondreja Sukeľa. Komora lekárnikov je nezisko-
vá, profesijná organizácia, ktorá obhajuje záujmy lekárnikov na 
Slovensku. V rozhovore sme sa venovali lekárnikom ako od-
borníkom pomáhajúcim sa nám efektívne liečiť, liekom a tomu, 
ako ich užívať, na čo dať pri ich užívaní pozor... 
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zlyhanie účinku niektorých 
antimykotík pri kombinácii s 
antacidami – niektoré sú dl-
hodobé a vedú k zlyhaniu te-
rapie z dlhodobého hľadiska 
– napríklad neúčinnosť nie-
ktorých liekov na osteoporó-
zu pri súčasnom podávaní s 
minerálmi.

Uveďme si hypotetický prí-
klad. Užívam viacero dru-
hov liekov a chcem si overiť v 
špecializovanej internetovej 
aplikácii, ktorá je kľúčovou 
časťou vášho projektu, riziko 
interakcií pri liekoch, ktoré 
užívam. Ako mám postupo-
vať? Je na úvod potrebná re-
gistrácia?

 Áno, každý záujemca sa 
zaregistruje svojím e-mai-
lom, na ktorý potom dostane 
overovací kód a dostane sa 
do prostredia aplikácie. Re-
gistrácia je jednoduchá a je 
dôležitá pre hodnovernosť 
výsledkov. Po prihlásení sa 
do aplikácie stačí zadať po-
hlavie, vek a užívané lieky. 
Aplikácia hneď poskytne vý-
sledok a možnosť objednať 
sa na konzultáciu napríklad 
podľa miesta bydliska.

Je pravda, že interakcie 
môžu vznikať nielen medzi 
liekmi, ale že účinky lieku 
môže znižovať aj tekutina, 
ktorou ho zapíjam, či iná 
konzumovaná potravina? 
Môžete uviesť príklady ta-
kýchto liekových interakcií?

 Najviac známe sú účinky 
citrusových plodov, zvlášť 
grepu, ktorý spomaľuje me-
tabolizmus mnohých liečiv, 
čím zvyšuje ich hladiny v 
krvi a môže viesť až k toxi-
cite. Opačný efekt má naprí-
klad ľubovník, ktorý metabo-
lizmus zrýchľuje a vedie až 
k zlyhaniu terapie. Niektoré 
silne mineralizované vody 
môžu znížiť vstrebávanie 
hormónov štítnej žľazy, chi-
nolónových antibiotík a nie-

ktorých liekov na osteoporó-
zu. Rozdiely v účinku liekov 
môže spôsobiť aj prítomnosť 
či neprítomnosť potravy  
v žalúdku, dlhodobé fajčenie, 
chronické užívanie alkoholu 
či bežné pitie kávy a čajov. 
Aj na tieto otázky poskytuje 
naša aplikácia odpoveď.

Aké sú najčastejšie chyby, 
ktorých sa pacienti dopúšťa-
jú pri užívaní liekov?

 Prvou a najčastejšou chy-
bou je nesprávne skladova-
nie. Viete, kde najviac do-
chádza k liekovým otravám 
detí? U starých rodičov. Ro-
dič je opatrný, lieky skladuje 
tak, aby k nim dieťa nemalo 
prístup. Starí rodičia, ktorí 
majú deti povedzme raz za 
rok na týždeň na prázdniny, 
už tak opatrnosť vycvičenú 
nemajú a chronicky užívané 
lieky majú napríklad na ku-
chynskej linke tak, aby si ich 
hneď ráno všimli a nezabudli 
ich užiť. Pre zvedavé dieťa je 
to však krabička s farebnými 
cukríkmi, navyše ľahko do-
stupná. Toto však nie je jedi-
ný problém – kuchyňa, kde 
je často teplo a vlhko nie je 
vhodným miestom na skla-
dovanie liekov. 
Ďalšou skupinou sú zane-
prázdnení pracujúci – lieky 
majú napríklad v priehradke 
auta, aby ich mali stále so 
sebou. Ale napríklad jeden z 
najčastejšie užívaných liekov 
na liečbu vysokého tlaku krvi 
sa už pri teplote nad 25 stup-
ňov mení na neúčinnú látku. 
Veľkou a častou chybou je 
nerešpektovanie liekovej 
formy a napríklad delenie 
tabliet. Ak máme liek s po-
stupným uvoľňovaním s 
obsahom 100 miligramov 
liečiva, ktorý každú hodinu 
uvoľní cez obal tablety naprí-
klad 10 miligramov a pacient 
užije polovicu tejto tablety, 
tak ten obal je narušený a 
pacient dostane 50 miligra-

mov naraz. Tie sa rýchlo 
metabolizujú, a tak má pa-
cient namiesto desiatich ho-
dín správnu hladinu liečiva v 
krvi iba hodinu – dve. Tento 
problém je zvlášť rizikový u 
detí, ktorým s úmyslom po-
dania nižšej dávky podáme 
polovicu tablety pre dospe-
lých a rýchlym uvoľnením 
vysokej dávky vzniká riziko 
predávkovania.

Máte zistené, koľko ľudí 
aplikáciu doteraz využilo, 
prípadne koľko pacientov 
v rámci osvetového projek-
tu komory využilo možnosť 
konzultácií v lekárňach za-
pojených do projektu?

 Za pol roka aktívneho na-
sadenia aplikácie ju využilo 
približne tritisíc pacientov. 
Zaznamenali sme okolo je-
denásťtisíc dvojíc interagujú-
cich liekov a približne dvesto 
objednávok na konzultáciu v 
lekárni.

Ako dlho bude projekt Inte-
rakcie liekov trvať?

 Projekt je nastavený do 
konca roka 2018, keďže v 
novembri sa uskutočnia v 
Slovenskej lekárnickej komo-
re voľby a o jeho prípadnom 
pokračovaní rozhodne nové 
vedenie komory.

Zmenia osvetové projekty 
Slovenskej lekárnickej komo-
ry prístup Slovákov k užíva-
niu liekov?

 Nechajme sa prekvapiť. 
Za dôležité považujem to, 
aby sme laickú verejnosť 
naučili správnej zvedavosti. 
Správnej takým spôsobom, 
aby každý vedel, kde hľadať 
tie správne informácie. Aby 
bolo pre pacienta prirodzené 
s akoukoľvek otázkou o lie-
ku obrátiť sa na farmaceuta. 
Jedine farmaceut vie totiž o 
lieku všetko.

Anabela Nová

foto: archív redakcie

Na bazár bez peňaženky
„Kaspiánci“ pracujú s „Petržalčatami“ či v klube ale-

bo priamo v teréne. Do spolupráce sa zapájajú aj 

ich rodičia, starí rodičia či susedia z vedľajšieho blo-

ku. Aktuálne sa všetci môžu stretnúť na bazári, na 

ktorom peňaženka nebude potrebná.

Nízkoprahové centrum 

KASPIAN si vďaka svo-

jej činnosti vytvorilo silné 

väzby s deťmi a mladými, 

rovnako však aj s miestnou 

komunitou všeobecne. 

Jednoducho pracujú pre 

tých, s ktorými tu, na sídlis-

ku, žijú. 

„Po dvadsiatich rokoch 

práce s petržalskými deťmi 

a mládežou rozširujeme 

svoje aktivity aj o oblasť 

organizovania komunit-

ných akcií na rôzne témy. 

Tou prvou bude bazár jar-

ného a letného detského 

oblečenia a vybavenia,“ 

hovorí Radka Hrnčiarová  

z KASPIANU.

Ak vám jarné prevetra-

nie bytu a skríň ukázalo, že 

to či ono už nepotrebujete, 

alebo že z týchto teplákov 

či trička už vaša ratolesť vy-

rástla, tak KASPIAN vás po-

zýva podeliť sa s tými, ktorí 

vašu nepotrebnú detskú 

kolobežku alebo vyrastenú 

mikinu ocenia.

Vy sa tak zbavíte vecí, kto-

ré sú pre vás už nepotreb-

né, a iných tým potešíte. 

Na druhej strane možno aj 

vy niečo aktuálne hľadáte a  

v žiadnom z obchodov ste 

to ešte neobjavili. Možno 

to nájdete práve tu. 

Príďte teda v sobotu,  

28. apríla v čase od 10.00 

do 16.00 hodiny do are-

álu detského ihriska na 

Furdekovej ulici, pred klub 

KASPIAN. Kaspiánci sa te-

šia, že si spoločne s vami 

vychutnajú kávičku, osla-

dia si život nejakým domá-

cim koláčom a strávia s os-

tatnými príjemný deň. Ten 

môžete na bazáre zažiť, sa-

mozrejme, aj vtedy, keď sa 

len zastavíte. Bez toho, že 

máte niečo nazvyš alebo 

vám niečo chýba. 

„Radi by sme pripomenuli, 

že náš bazár je bez peňazí. 

To znamená, že „predaj“ 

vecí bude bezplatne a pôj- 

de o ich darovanie. Ak 

chcete prispieť svojimi ve-

cami, alebo máte akékoľ-

vek otázky, napíšte nám na 

kaspian@kaspian.sk, prí-

padne zavolajte na 0910 

971 887,“ uzatvára Radka.

Eva Vašková 
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Využívajte výhody troch služieb naraz
V domácnosti však často dochádza aj k iným problé-
mom. Raz sa pokazí televízor, inokedy vypovie službu 
práčka, prípadne kvapká radiátor, či iskrí elektrická 
zásuvka. Našťastie, existujú služby, s ktorými vás ta-
kéto situácie nezaskočia a navyše, vďaka nim môžete 
ušetriť nemalé peniaze.

„Zákazníci môžu využiť výhody troch asistenčných 
služieb naraz v rámci balíka ZSE Balík Domov Komplet. 
Výhodou je, že v rámci tohto balíka im bude uhradený 
neobmedzený počet havárií a opráv spotrebičov, bielej 
a čiernej techniky v domácnosti vrátane náhradných 
dielov, a to do výšky 200 ◊ na jednu haváriu alebo 
opravu. Navyše majú k dispozícii lekára na telefóne 
24 hodín denne, preplatenie nadštandardnej izby pri 
hospitalizácii do výšky 200 ◊ a taktiež získajú pomoc 
pri ťažkostiach s počítačom a nastavení domácej 
elektroniky, či obnovu dát z poškodených dátových 
nosičov,“ informuje Marián Ponechal, vedúci tímu 
propozícií a analýz v ZSE. ZSE poskytuje aj ďalšie 
služby, ktoré zákazníkom pomáhajú ušetriť peniaze 
a starať sa o bezpečný a bezproblémový chod do-

mácnosti. „K elektrine a plynu majú naši zákazníci 
možnosť aktivovať si bezplatné služby Elektrina a Plyn 
so zárukou. Ide o nonstop havarijné služby, v rámci 
ktorých zákazníkom zabezpečíme príchod technika 
pri havárii elektriny alebo plynu do 2 hodín a práce 
spojené s odstránením havárie do 150 ◊ zadarmo. 
Sme radi, že vďaka našim asistenčným službám sme 
doteraz mohli zákazníkom ušetriť viac ako milión eur,“ 
dopĺňa Marián Ponechal zo ZSE. 

Inovácie, ktoré prinášajú pohodlie 
a úsporu
Možnosť úspor však nie je jedinou výhodou nových 
služieb od ZSE. ZSE nedávno prišlo na trh s novou pro-
duktovou značkou ZEON, pod ktorou prináša svojim 
zákazníkom práve inovatívne riešenia. „Sme experti 
v kompletných energetických riešeniach. Našim zákaz-
níkom sme v poslednom období dodali a inštalovali 
približne 350 riešení so solárnymi kolektormi ZEON 
Solar a viac ako 180 riešení s fotovoltickými panelmi 
ZEON Fotovolt. Stovky zákazníkov po celom Slovensku 
využívajú naše riešenie pre inteligentnú domácnosť 
ZEON Smart Domov. Tento rok prichádzame s novin-

kou ZEON Klima, v rámci ktorej ponúkame špičkové 
japonské klimatizácie za dostupné ceny. Naše klima-
tizácie sú v úspornej energetickej triede A+ až A++ 
a sú veľmi tiché. Navyše, iba u nás zákazník získa až 
o 20 % výhodnejšiu cenu za dodávku elektriny počas 
mesiacov júl a august, kedy je predpoklad zvýšenej 
spotreby elektriny. Ďalšou výhodou je predĺžená zá-
ruka na 4 roky a servis s čistením a výmenou filtra 
v nasledujúcom roku zadarmo. Záujemcovia o riešenie 
ZEON Klima nám môžu nezáväzne nechať kontakt na 
www.zeon.sk/klima a my ich následne budeme kon-
taktovať,“ dodáva Marián Ponechal zo ZSE. 

Zákazníkom sme vďaka našim službám 

ušetrili viac ako milión eur
Už sa vám niekedy stalo, že ste po zabuchnutí dverí na dome či v byte 

zistili, že pri sebe nemáte kľúče? Toto zaváhanie vás môže stáť aj 60 ◊. 

Divákom ponúkla v krás-
nom jarnom počasí hod-

notné výkony koní, jazdcov a 
pestrý program.   O príjemnú 
atmosféru sa počas prestávok 
starala skupina Johnny Cash 
Revival a deti sa znova moh-
li povoziť na koníkoch za-
darmo. 

Víťazná zostava sa nemení. 
To platí na sto percent aj po 
45. ročníku Jarnej ceny Petr-
žalky, ktorá sa rovnako ako 
minulý rok stala korisťou už 
10-ročnej Rain Magna (CZE) 
zo stajne KCL Slovakia. Zve-

renkyňu Jaroslava Brečku opäť 
víťazne cieľom previedol český 
džokej Jan Kratochvíl.  Druhý 
fi nišoval Trip To Sydney (FR) 
zo stajne Dr. Charvát a o krk 
za ním tretí bol slovenský 
Summer Hill (HUN). Favori-
zovaná hostiteľka Meny Bay 
(IRE), inak sparingpartnerka 
Rain Magny a zástupkyňa sub-
jektu Victory Farm futbalové-
ho manažéra a televízneho 
komentátora Viktora Blažeka 
sa musela uspokojiť s 3,5 dĺžky 
vzdialeným piatym miestom. 
Hetrik počas turfovej ouver-

túry zaznamenala Autoopra-
vovňa Petra „Emana“ Strniska 
(Justice Bold, Killwort, Casi-
no Ryan), kouč v jej službách 
Miroslav Stančík sa dokonca 

presadil štyrikrát (aj Sareia 
zo Stall Garant SK). V najvý-
datnejšie honorovanom teste 
prológu, rovinovom Memori-
áli Josefa Břečku (II. kat., 1600 
m, pre 3-ročné kone, celková 
dotácia 3600 eur) sa suvere-
nitou pri prvenstve spôsobom 
štart-cieľ ponúkol do pozor-
nosti v súvislosti s klasikami 
domáci najviac tipovaný Risk 
(FR) s džokejom Jiřím Palí-
kom  z portfólia Mostry Seni-
ca a čáčovskej opatery Zuzany 
Kubovičovej. V rozťahanom 
dobehu striebro bral maďar-
ský Anduril (GER) a bronz 
ďalší senický zástupca  Poklad 
(CZE).  ,,Teším sa z úvodného 
vydareného dostihového dňa. 
Vyšlo nám počasie, na Závo-
disko prišlo okolo tritisíc divá-
kov, hoci v Bratislave v nedeľu 

Turfová ouvertúra v nedeľu 8. apríla sa v petržalskom Starom háji 
vydarila po všetkých stránkach.  

Jarná cena Petržalky 
znova korisťou Rain Magna

boli aj iné významné športové 
udalosti. Na úvod sme videli 
pekné dostihy, zatiaľ je to taký 
rozbeh, ale verím, že v takom 
máji a v júni bude sezóna už 
v plnom prúde,“ povedal nám 
Ján Valtýni, vedúci úseku do-
stihovej prevádzky a marke-
tingu. Ceny odovzdávali aj Ján 
Bučan, prvý zástupca starostu 
mestskej časti Petržalka a Sil-
via Vnenková, vedúca odde-
lenia komunikácie s verejnos-
ťou. Druhá kapitola dostihovej 
sezóny pokračuje v nedeľu 15. 
apríla od 14.00 h v Petržalke. 
Športovým vrcholom bude 21. 
Veľká aprílová cena (rovina, 
I. kat., 1800 m, pre 4-ročné a 
staršie kone, celková dotácia 
7000 eur).

(mv)

foto: Milina Strihovská

Š P O R T / I N Z E R C I A
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Dnes vieme, že poru-
cha autistického spektra 

(PAS) je celoživotná neurový-
vojová choroba, ktorá ovplyv-
ňuje sociálne a  komunikačné 
schopnosti. Dôsledkom tejto 
poruchy je, že dieťa nespráv-
ne interpretuje informácie 
z toho, čo vidí a počuje, preto-
že tomu nerozumie. To potom 
ovplyvňuje jeho správanie voči 
okoliu.  V Petržalke máme vý-
nimočnú materskú školu, kto-
rá má dve špeciálne triedy pre 
deti s PAS. A s úspechom ich 
vzdeláva spolu s ich intaktný-
mi spolužiakmi. 

Ako každý rok, aj tento raz 
pri príležitosti Svetového dňa 
povedomia o autizme (2. apríl) 
sa v Materskej škole na Iľjuši-
novej konala úžasná hudob-
no-tanečná slávnosť s názvom 
Modrý deň. Malých škôlkárov 
prišli zabaviť hostia ako Miro 
Jaroš, Laci Strike s tanečníčka-
mi, Oto Kollmann, Maroš Re-
pík, Eva Bacigalová či Richard 
Vrablec. Na podujatí sa okrem 
nich zúčastnili aj prednosta 
miestneho úradu Miroslav 
Štefánik, poslankyňa miest-
neho zastupiteľstva Ľudmila 
Farkašovská, predseda rady 
rodičov MŠ Iljušinova Peter 
Radačovský, vedúca oddelenia 
školstva MÚ Veronika Rede-
chová a riaditeľky z iných MŠ.

Že nešlo o žiadnu formálnu 
udalosť a do tanca a zábavy sa 
zapojil naozaj každý, o  to sa 

postaral moderátor Richard 
Vrablec. Deti sa predviedli 
v speve, piesne Mira Jaroša od-
spievali bez zaváhania a bolo 
zrejmé, že sú z  jeho príchodu 
nadšené. 

Podľa slov riaditeľky MŠ 
Iľjušinova Márie Králikovej 
sa na Modrý deň veľmi tešili,  
pretože je pre nich výnimoč-
ný. Dodala, že je veľmi rada, 
že ich MŠ môže pomáhať 
deťom s PAS a  ich rodičom 
a  že prítomnosť týchto detí 
škôlku obohacuje. Zároveň 
poďakovala za pomoc všet-
kým, ktorí ich podporujú. 
My sme jej po podujatí polo-
žili niekoľko otázok.
Ako dlho ste Modrý deň pri-
pravovali? Splnil vaše oča-
kávania?

Organizácia podujatia Mo-
drý deň si vyžadovala úsilie 
celého kolektívu našej škôlky. 
Pripravovali sme ho v  spolu-
práci s  rodičmi a  Richardom 
Vrablecom, ktorý nám ne-
skutočne pomáhal s  organi-
záciou podujatia. Mali sme 
veľké očakávania a tie sa nám 
aj splnili.    
Podľa čoho vyberáte hostí?

Oslovili sme hostí, ktorí 
majú predovšetkým kladný 
vzťah k  deťom a  dokážu ne-
zištne pomáhať a podporovať 
rodičov detí s PAS v ich ťažkej 
životnej situácii. 
Myslíte si, že už má sloven-
ská spoločnosť lepšie infor-

mácie o deťoch s poruchou 
autistického spektra?

V súčasnosti sa zlepšila in-
formovanosť odborníkov, ro-
dičov a verejnosti o  autizme.  
Skvalitnila sa tiež diagnostika 
autizmu a legislatíva, ale je to 
stále veľmi málo v  porovna-
ní s  tým, ako je problematika 
školského vzdelávania a kom-
plexnej starostlivosti o ľuďoch 
s PAS riešená v zahraničí.
Počet týchto detí vo vašej 
materskej škole pribúda, či 
naopak?

V  našej MŠ dlhodobo za-
znamenávame výrazný nárast 
detí s  PAS. Len minulý škol-
ský rok sme zaevidovali 17  

žiadostí o  prijatie dieťaťa na 
predprimárne vzdelávanie do 
špeciálnej triedy pre detí s au-
tizmom.         
Koľko je v Bratislave MŠ, 
ktoré okrem zdravých detí 
prijímajú aj autistické deti?

Myslím si, že v BA sme je-
diná MŠ bežného typu, ktorá 
sa profiluje na integrované 
vzdelávanie detí s PAS. Naj-
väčší problém vidím v  tom, 
že v súčasnosti v rámci celého 
Slovenska nemáme dostatok 
materských škôl ani odbor-
níkov, ktorí by týmto deťom 
zabezpečili systematické pred-
primárne vzdelávanie. 
Máte ako slovenskí pedagó-
govia prístup k najnovším 
informáciám, ako najlepšie 
vzdelávať deti s poruchou 
autistického spektra alebo 
za svetom zaostávame?

Tu je dôležité povedať, že 
vzdelávať dieťa s PAS nemôže 
hocijaký špeciálny pedagóg. 
Deti s PAS potrebujú trpezlivý, 
citlivý a individuálny prístup 
erudovaného učiteľa. V  našej 
MŠ máme inovatívne špeciál-
ne pedagogičky, ktoré jednak 
získavajú odborné informácie 
z  rôznych médií a  učebných 
zdrojov a  ktoré v  spolupráci 
s  odborníkmi na autizmus 
participujú na výskumných  
metódach, ktoré aplikujú do 
praxe (napr. metóda Vizuálne 
čítanie s tabletom a pod.).  

No, problematika vzdelá-
vania špeciálnych pedagógov, 
ale aj rodičov detí s  PAS, má 
na Slovensku veľké rezervy. Aj 
v  tejto oblasti zaostávame za 
svetom. 

Michaela Dobríková
foto:  (mh)

Vedeli ste, že aj Albert Einstein mal poruchu autistického spektra? 
A zmenil dejiny. Jeho meno dnes pozná každý školák. Prvotné 
zmienky o detskom autizme boli publikované v prvej polovine dvad-
siateho storočia. 

Výnimočná slávnosť 
v modrom

Budú sa triasť 
paneláky?
V Petržalských novinách 5/2018 

som sa dočítal, že vybagrované 

zárezy pripravené pred cca 30 

rokmi na podpovrchovú alebo 

zapustenú električkovú trať, sa 

budú zasýpať pred výstavbou 

električkovej trate, ktorá má byť 

hotová v  roku 2023. Pýtam sa, 

prečo tieto ryhy neboli zasy-

pané hneď po roku 1990, keď 

sa rozhodlo nepokračovať vo 

výstavbe podpovrchového ale-

bo zapusteného metra. Odvte-

dy by sa už príroda postarala 

o  zhutnenie zásypov. Keďže sa 

zásypy majú robiť až v najbližších 

rokoch, budú sa musieť zhutniť, 

aby sa električková trať neprepa-

dávala. Alebo sa električková trať 

postaví v  podstate na mostoch, 

ktoré sa podsypú a  obsypú ne-

jakými zeminami? Ak sa bude 

zhutňovanie sypaného mate-

riálu robiť vibračnou metódou, 

tak obyvatelia panelákov suse-

diacich s  električkovou traťou si 

užijú dostatok hluku a  otrasov 

s nádejou, že otrasy nepoškodia 

existujúce paneláky a iné staveb-

né objekty. Ostáva mi len veriť, že 

toto riziko nebude dôvodom na 

odloženie pokračovania výstav-

by električkovej trate o ďalších 30 

rokov. Ryhy sa vraj majú zasypá-

vať materiálom z umelého kop-

ca. Pamätám sa ešte na osemde-

siate roky, kedy bol umelý kopec 

detským rajom najmä v  zime – 

sánkovanie, bobovanie a lyžova-

nie, ale aj v lete – behy do kopca, 

cez kopec a okolo kopca. Potom 

niekto silnejší kopec oplotil a deti 

sa mohli ísť schovávať pod terasy 

a  skúšať cigarety alebo aj niečo 

silnejšie. Nevidím dôvod, prečo 

by sa mal umelý kopec zlikvi-

dovať, treba ho vrátiť detským 

hrám, zábavkám a  aj krátkym 

prechádzkam. Veď ten kopec 

je tvorený inertným stavebným 

odpadom zasypaným zeminou. 

A prečo by reliéf krajiny nemohol 

mať aj v  Petržalke aspoň jeden 

kopec, keď už tu je? Určite by si 

ho ľudia opäť obľúbili. Vraj  tam 

niekto má záujem stavať bytové 

domy. Stavať bytové domy, poly-

funkčné objekty alebo hocičo iné 

sa dá aj inde. Aj napr. za kopcom 

smerom na Jarovce alebo Rusov-

ce. Ten kopec nie je až taký  veľký, 

aby bol nenahraditeľný a nieko-

mu až tak veľmi chýbal. Mal by 

zostať súčasťou oddychovej a re-

kreačnej zóny.

Adrián Panáček
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dĺžilo najmenej o dve hodiny a srdce 
darcu by to už nemuselo zvládnuť. 
Napadol mi iný spôsob riešenia, kto-
rý dovtedy nebol v  kardiochirurgic-
kej literatúre opísaný, ale ja som ho 
predtým už viackrát použil. Vyšlo to. 
O  štvrtej sme pacienta preložili na 
anesteziologicko - resustitačné odde-
lenie, odkiaľ ďalšie kroky pomaličky, 
ale isto viedli do nového života. De-
sať dní po operácii mal Štefan Petrík 
v nemocnici prvú tlačovku. Novinári 
neverili, že od zákroku uplynul len 
taký krátky čas. Po troch týždňoch 
od zákroku sme si s ním na rozlúčku 
štrngli pohárikom sektu.    
    
V  prológu svojej knižky spomína-
te, ako vám „určití“ ľudia ukončili 
kardiochirurgickú kariéru. Bolo 
to v  čase, kedy ste pri operáciách 
ischemickej choroby srdca mali iba 
jednopercentnú úmrtnosť a  vyše 
roka vám nezomrel žiadny pacient. 
Nasledoval rok 2015, v  ktorom ste 

boli na základe medializovaných 
informácií nadobro „odídený“. Stá-
le si myslíte, že žijeme v dobe, kedy 
konkrétne pomenovať veci a  uda-
losti si vyžaduje úvodzovky?  

Na túto otázku vám dám jedno 
značnú odpoveď! Moja povaha a 
zamestnanie v  medicíne - chirurgia 
a kardiochirurgia - ma vždy viedli k 
priamočiarosti. A nech bol akýkoľvek 
politický režim, či socializmus, kapi-
talizmus alebo terajší, ktorý neviem 
ako nazvať, vždy to bolo rovnaké. 
V medicíne, v  minulosti ani teraz, 
som nepoznal a ani nepoznám tak-
tizovanie. U  mňa vždy platila jedna 
filozofia, a to dostať pacienta z ope-
račného stola na anestéziologicko-
-resuscitačné oddelenie a odtiaľ na 
kardiochirurgické oddelenie. Potom 
do rodinného života a do plnej pra-
covnej činnosti. To sa nám darilo 
nadštandardne a naša klinika sa pod 
mojím vedením mohla svojimi vý-
sledkami porovnávať aj s najšpičko-
vejšími kardiochirurgickými klinika-
mi v  Európe. A nielen v Európe! To 
zrejme neuniesli niektorí moji „pria-
telia“ a možno, že taký aktívny v môj 
neprospech bol len jeden. Pán Boh 
vie...

Pred takmer 15 rokmi ste mi v roz-
hovore na otázku, či je výhodnejšie 
mať v blízkosti zlých priateľov, ale-
bo dobrých nepriateľov odpovedali, 
že najlepšie je mať dobrých nepria-
teľov so zlými priateľmi čo najďalej 
od seba. Podarilo sa?  

Najlepšie je mať dobrých priate-
ľov. Ale aj ten nepriateľ je na voľačo 
dobrý. Aj tých mám, sú to však skôr 
závistlivci. Myslím si, že tých nepria-
teľov by som mohol zrátať na prstoch 
jednej ruky. Ale opakujem, aj tí sú na 
voľačo dobrí. Nútia ma totiž k ešte 
väčšej aktivite, ešte viac ma tlačia do 
pozitívneho myslenia a do pozitív-
nych činov.

Kniha nie je iba prierezom vašej 
profesionálnej kariéry s  prívlast-
kom celoživotná láska, ale čitateľo-
vi približuje mnohé naše osobnosti, 
operačné sály aj rizikové faktory, 
ktoré do nich človeka privádzajú a 
zaoberá sa aj aktuálnymi problé-
mami nášho zdravotníctva. Komu 
ste čitateľsky pútavé riadky pri-
márne adresovali? 

V podstate všetkým občanom Slo-
venska. Môžu si prečítať názory ľudí, 
ktorí so mnou dlhé roky pracovali, 
poznajú môj charakter, povahu, pra-
covné nasadenie a vzťah k medicíne, 
ale aj názory mnohých osobností, pa-
cientov i ne-pacientov. Knihu by som 
odporučil prečítať aj nemalej, šesťde-
siatpercentnej skupine obyvateľstva 
s nadváhou a obezitou. Nájdu si tam 

Pán profesor, dátum 20. marec 
1998 sa zrejme navždy zapísal do 
vašich spomienok. Aké to bolo vte-
dy, keď na operačnú sálu priniesli 
srdce v  chladiacom boxe, ktorý 
ukrýval nielen pacientovu, ale aj 
vašu nádej v  úspešný priebeh zá-
kroku? 

Pacient bol na stole večer,  päť minút 
po štvrť na deväť, samotná operácia 
sa začala o  tridsaťpäť minút neskôr.   
S našívaním jednotlivých štruktúr srd- 
ca problémy neboli, pridávali sme 
len dva malé dodatkové stehy. Keď sa 
nové srdce pustilo do behu, boli sme 
nadšení. Možno trochu predčasne. 
Už keď sme šili aortu sme si všimli,   
že je poznamenaná sklerotickými 
zmenami. Nebolo nám všetko jedno, 
pretože pred takmer dokončenou 
operáciou sa vyskytlo čosi, čo je sa-
mostatná diagnóza s požiadavkou na 
veľký chirurgický výkon s ďalšou zá-
stavou srdca. Klasickú metódu sme 
zavrhli, pretože by to operáciu pre-

Knižku pod rovnomenným titulom uviedol pred niekoľ-
kými dňami do života kardiochirurg prof. MUDr. Viliam 
Fischer, CSc., FICS. Stalo sa tak pri príležitosti dvadsiate-
ho výročia prvej transplantácie srdca v Slovensku. O kni-
he, ale aj o inom, hovoríme s jej autorom.

aj odpovede, ako riešiť svoje hmot-
nostné problémy.  

Mimochodom,  ako ste si pripo-
menuli výročie transplantácie na 
svojom bývalom pracovisku? Prečo 
vás nebolo vidieť na stretnutí s no-
vinármi?  

Na slávnostný večer 20. výročia 
prvej úspešnej transplantácie srdca 
v SR ma síce pozvali, ale na tlačovú 
konferenciu doobeda, ktorá sa kona-
la v  našom Ústave, už nie. Boli tam 
lekári, ktorí mi asistovali pri operácii, 
ale hlavného operatéra, teda mňa, 
akosi pozabudli prizvať! A  to som 
okrem prvej úspešnej transplantácie 
srdca ako hlavný operatér spravil pr-
vých desať transplantácií srdca a šty-
ridsaťpäť z prvej stovky. Pri ostatných 
som asistoval mojim piatim mladým 
kolegom, kedy ani jeden z nich nedo-
vŕšil vek 40 rokov. Neviem, či v Eu-
rópe, alebo aj inde, by sa našiel šéf 
kardiochirurgie, ktorý by ich v tomto 
veku pustil k realizácii takého nároč-
ného chirurgického výkonu, akým je 
transplantácia srdca! 

Na záver malé odbočenie. Počas 
prípravy nášho rozhovoru ste spo-
menuli, že ste sa prednedávnom 
ocitli v úlohe záchrancu priamo na 
verejnosti. 

Možno to bola náhoda, možno 
osud, alebo niekto vyšší tak chcel, ale 
sa to stalo práve v čase, keď som dostal 
vaše otázky pre Petržalské noviny. 

Môžete byť konkrétnejší? 
V  ten deň som okolo pol desiatej 

predpoludním prišiel do Auparku 
pozrieť priateľa z  Komárna, Igora 
Venta, ktorý tam mal pracovné po-
vinnosti. Sedel som oproti nemu, 
keď som počul buchot a videl jeho 
zľaknutú tvár. Obzrel som sa a  zba-
dal  neďaleko za mnou ležať na zemi 
ženu. Dobehol som k  nej, mala ne-
koordinované kŕčovité pohyby všet-
kých končatín, zmodravenú tvár, 
kaluž krvi za hlavou. Nedýchala. 
Okamžite som si kľakol za jej hlavu 
a rukami zatlačil na obidva výbežky 
sánky. Týmto manévrom sa uvoľnil 
zapadnutý koreň jazyka a  mohlo sa 
obnoviť dýchanie. Nebolo to až také 
jednoduché, pretože svalový kŕč 
z hypoxie (nedokrvenia) bol aj v ob-
lasti krku. Ako bývalý neurochirurg 
som si hneď pozrel aj zrenice, ktoré 
už boli rozšírene. Asi po minúte za-
čala pacientka dýchať, zrenice sa zú-
žili, otvorila oči a postupne sa začala 
preberať. To som už vedel, že sme 
vyhrali. 

S poďakovaním aj za 

neznámu ošetrenú ženu 

pripravil Jaroslav Gründler

foto: Peter Leginský

Na Slovensku sa 
úspech neodpúšťa
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S P O L O Č N O S Ť

mať vypracovaný plán sociálnej práce 
a vďaka nemu budeme môcť hodnotiť, 
či má daná rodina reálny záujem svoju 
situáciu s našou pomocou riešiť. A ak 
nie, našou povinnosťou je smerovať 
úsilie na takú, ktorá záujem má.
Akú ďalšiu pomoc, okrem ubytova-
nia, budete rodinám poskytovať?

Poskytujeme poradenstvo v  rôz-
nych oblastiach - pracujú u nás sociál- 
ni pracovníci, psychológovia, špeci-
álni pedagógovia, spolupracujeme 
s právnikmi, ktorí nám poskytujú svo-
je služby. Okrem toho intervenujeme 
v  ich prospech, ak je to potrebné, na 
úradoch, u lekára, v školských zariade-
niach. A v neposlednom rade ich učí-
me, ako takúto komunikáciu zvládnuť 
aj samostatne, aby v budúcnosti neboli 
odkázaní na našu pomoc. A  ukazuje 
sa nám, že rozvíjanie týchto zručnos-
tí  im skutočne dodáva sebavedomie 
a  pomáha im postaviť sa na vlastné 
nohy. 
Ako si vás nájdu tí, pre ktorých je 
vaša pomoc určená? 

Určite bude zriadená internetová 
stránka, kde bude možné vypísať žia-
dosť a podobne. Ale predpokladám, že 
ju budú využívať skôr na úradoch. Ľu-
dia, ktorí sa ocitnú na ulici, sa o nás do-
zvedia napríklad aj z médií. Aj po prvej 
medializovanej informácii o  zriadení 
tohto útulku sme mali niekoľko telefo-
nátov. Väčšinou k nám prídu osobne sa 

pýtať. Stretnú sa s naším pracovníkom, 
ktorý sa s nimi porozpráva a pomôže 
im spísať žiadosť. Ak by som nebola 
týmto pracovníkom v daný deň ja, tak 
sa, samozrejme, budem chcieť so záu-
jemcami zoznámiť, keďže som za celé 
zariadenie zodpovedná. A potom sa už 
bude rozhodovať o samotnej žiadosti. 
Na začiatku zrejme nebude jedno-
duché vybrať zo všetkých záujemcov 
o pomoc tých, ktorí to naozaj najviac 
potrebujú,  ale po prijatí prvých už bu-
deme limitovaní počtom voľných izieb, 
čo proces zjednoduší.
Aká je kapacita vášho ubytovacieho 
zariadenia?

Máme vybudované dve samostatné 
bytové jednotky a  ďalšie dve spojené 
spoločným sociálnym zariadením. Tak- 
že môžeme ubytovať tri alebo štyri 
rodiny. Pričom spolu môžu mať maxi-
málne 19 členov. 
Toto nie je prvý útulok, ktorý ste vy-
budovali. Aké máte skúsenosti?

Úsmev ako dar vybudoval prvé po-
bytové zariadenie pred 13 rokmi v Du-
najskej Lužnej. Je určené pre mladých 
dospelých bez rodiny, teda pre tých, 
ktorí po odchode z detského domova 
nemali kam ísť. Skúsenosti odtiaľ sú 
rôzne – sú tam takí, ktorí majú záujem 
sa začleniť do spoločnosti, ale aj mladí 
ľudia, ktorí to nezvládajú.
Okrem toho máme tri zariadenia s ná-
zvom Dorka. Najväčšie v Košiciach 
má kapacitu vyše 70 miest, v Prešove 
70 a vo Zvolene 20. Poskytujú bývanie 
nielen rodinám s deťmi, ale aj osame-
lým matkám s deťmi alebo mladým ľu-
ďom po odchode z detským domovov. 
Na východe je situácia veľmi ťažká, 
útulky sú stále plné a nestíhajú pokrý-
vať dopyt. Niektorí odídu po roku, iní 
po troch, ale máme informácie, že až 
80 percent z týchto rodín sa naozaj do-
kázalo postaviť na vlastné nohy, čo je 
veľmi motivujúce.
Očakávate, že vás vyhľadajú kom-
pletné rodiny, alebo skôr matky 
s deťmi?

Samozrejme, osamelých matiek je 
viac, ale útulkov pre celé rodiny je na-
ozaj málo. Takže verím, že si nás rodi-

Krízové centrum znamená, že ak 
vám zaklopú žiadatelia na dvere, 
viete ich hneď ubytovať?

Pokiaľ budeme mať miesto a z roz-
hovoru s nimi zistíme, že je to naozaj 
potrebné, tak určite áno. V prvom rade 
je náš útulok určený pre rodiny s ma-
lými deťmi, pretože tie sú najzraniteľ-
nejšie. Potom nás zaujíma, ako dlho ich 
problém trvá, čo už urobili pre riešenie 
svojej situácie, čo bolo dôvodom jej 
vzniku, či im dokážeme pomôcť a  či 
o to stoja. Kapacita nášho zariadenia je 
malá a nemôžeme si dovoliť ubytovať 
rodinu, ktorá to pojme ako najpohodl-
nejšie východisko a nebude mať ambí-
ciu svoj stav ďalej riešiť.
Je teda čas pobytu u  vás konkrétne 
obmedzený?

Podľa zákona je určený na krátky 
čas. Ale zo skúseností aj z iných zaria-
dení vieme, že to často nestačí. Preto 
je horná hranica obmedzená na ma-
ximálne tri roky. Ak k nám napríklad 
príde žena, ktorá čaká dieťa, nebude-
me ju predsa pol roka po pôrode stre-
sovať tým, že musí odísť, hoci nemá 
kam. Ale na druhej strane, nechceme 
vyvolať pocit, že ak sa sem rodiny na-
sťahujú, majú na tri roky vystarané. 
Našou úlohou je nájsť zlatú strednú 
cestu – teda zabezpečiť im potrebné 
zázemie a pocit bezpečia, ale zároveň 
ich podporovať v snahe postaviť sa čím 
skôr na vlastné nohy. Na to budeme 

Zostať zrazu bez strechy nad hlavou je desivá predstava. Pre 
rodiča ešte znásobená zodpovednosťou za bezpečie svojich detí. 
Čo v takej situácii, keď ste bez prostriedkov aj rodiny, ktorá by 
dokázala pomôcť?  Odpoveďou na túto otázku je nové petržal-
ské Centrum pre obnovu rodiny. Organizácia Úsmev ako dar 
riadi najväčšiu sieť centier s pobytovou službou pre ohrozené 
rodiny na Slovensku a centrum na Ševčenkovej ulici je určené 
predovšetkým rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli bez strechy nad 
hlavou, alebo im takáto situácia hrozí. My sme sa rozprávali 
s jeho riaditeľkou, Emíliou Bezákovou.

ny nájdu a nebudú sa musieť rozdeliť, 
ako to často býva. Teda, že otec ide do 
ubytovne pre bezdomovcov a  matka 
do ubytovacieho zariadenia pre matky 
s deťmi.
Úsmev ako dar sa prvotne venuje 
deťom z  detských domovov, ako sa 
napokon dostal až k  starostlivosti 
o rodinu?

Naša spoločnosť existuje viac ako 
30 rokov a  ľudia, ktorí tu boli predo 
mnou, dospeli postupne k  tomu, že 
najlepšie dokážeme pomáhať deťom, 
ak bude mať každé z  nich rodinu. 
A teda, že  najväčší zmysel má pomá-
hať deťom zachovať rodinu, aby z nej 
nemuseli odísť. Pretože v detskom do-
move dostanú po materiálnej stránke 
všetko, ale nedokáže im nahradiť to, čo 
každý z nás v živote potrebuje najviac 
– vzťah a blízke osoby. Rodičia robia 
chyby, to je jasné, ale svoje deti ľúbia. 
Len sa v  ich živote vyskytne situácia, 
ktorá je nad ich sily a potrebujú sa len 
na chvíľočku s tým bremenom podeliť, 
aby sa dokázali nadýchnuť a pokračo-
vať ďalej. Kedysi boli rodiny súdržnej-
šie, ich členovia si boli bližší a vždy sa 
našiel niekto, kto pomohol. Dnes ale 
vládne individualizmus, aj partnerské 
vzťahy sú často málo pevné a rozpad-
nú sa aj pre banálne príčiny. A  jeden 
z rodičov sa zrazu ocitá sám s deťmi, 
bez pomoci, bez bývania, bez financií, 
bez perspektívy. Máme aj veľa klien-
tov, ktorí sami vyrastali v  detskom 
domove a  v  zložitej životnej situácii 
nemajú doslova nikoho blízkeho, kto 
by im podal pomocnú ruku.
Možno teda povedať, že sa snažíte 
riešiť prevenciu? Teda pomôcť rodi-
ne, aby sa nerozpadla a dieťa zostalo 
spolu s rodičmi?

Presne tak.
Kedy bude vaše ubytovacie zariade-
nie otvorené?

Ešte čakáme na kolaudáciu, ale 
predpokladám, že v  júni k  nám už 
môžu prísť klopať rodiny so žiadosťami 
s tým, že v júli už bude bývanie pripra-
vené.

Michaela Dobríková 
Ilustračné foto - autorka

Ponúkajú pomoc  
v najťažšej chvíli

Divadelné predstavenie Barbory 
AnalfaBeta Negramotná.

Divadelné predstavenie Barbory 
AnalfaBeta Negramotná.
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KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK
Partneri

   zmena programu vyhradená

PRIPRAVUJEME V MÁJI:

BRATISLAVA NARCIS TOUR 2018

23.04. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ

predstavujeme vám: 
obec ZÁVOD
FS Závodzan
dychová hudba Záhorienka

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

podujatie podporili:
Vladimír Bajan - starosta MČ Bratislava-Petržalka
a Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

29.05. |  17:00
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

27.04. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ

28.04. | 18:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ

APRÍL 2018

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

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

Senior Devín, Mužská spevácka skupina Rodokmeň, Ružinov,
OZ Kubánkov  sen, FS Dopravár Seniori, Dimitrovec spevuľky, 

FS Dimitrovec, FS Gymnik Oldies, Tanečnice z Lúčnice Seniorky
a hostia

23. ročník obvodnej súťaže 

v populárnej piesni

2018

25.05. |  19:00
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

24.05. |  19:00
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

23.05. |  19:00
KLUB ZA ZRKADLOM

 27.04. | 17:30 | DK LÚKY  28.04. | 19:00 | DK LÚKY
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Od polovice júna čitatelia, používatelia 
a priatelia petržalskej knižnice nájdu v lokalite 
Lúky, na Vyšehradskej 27, tretiu zrekonštruo-
vanú pobočku, ktorá slúži malým aj veľkým.  

Ďaľšia vynovená pobočka 
petržalskej knižnice

Pobočka, situovaná v níz-
kopodlažnom panelovom 

bytovom dome prejde kom-
pletnou opravou a revitalizá- 
ciou interiéru vrátane knihov-

níckeho mobiliáru a vonkaj-
šieho vstupu. Pobočka prejde 
zároveň dispozičnými úpra-
vami pod dohľadom archi- 
tekta tak, aby ponúkala 

účelne a moderne riešený 
viacúčelový priestor pre ma- 
lých aj veľkých, deti mater-
ských škôl (hlavne novoot-
vorenej MŠ Vyšehradská), 
oddychovú zónu s možnos- 
ťou prezentácií pre žiakov 
ako flexibilný priestor, malú 
zónu čitárenského charakte-
ru ako súčasť vstupnej haly, 
ktorá bude slúžiť ako tzv. 
meeting point. Ťažiskovým 
priestorom je hlavná výpo-
žičná miestnosť, ktorá svojím 
vybavením, vrátane wifi zóny, 
dostane nový charakter. K tej- 
to miestnosti prislúchajú dve 
menšie výpožičné miestnosti 

Spoločný koncert

V rámci spolupráce uskutočnila Základná umelecká ško-
la Jána Albrechta spoločné podujatie s Konzervató-

riom v Bratislave. Koncert  zaznel 21. 3. v Koncertnej sále 
ZUŠ na Topoľčianskej 15. Doménou programu boli  sklad-
by určené pre bicie nástroje. Hodinový  program bol ná-
ročný najmä pre citlivých poslucháčov - predimenzovaný 
zvuk, hlučné decibely  v rytmicky pregnantných sólových 
improvizáciách vystriedal  kultivovaný prejav  Boyana Bo-
kova vo virtuóznom ovládaní hry na xylofón. Ocenili sme 
najmä vystúpenie hostí z Národného konzervatória Lubo-
míra Pipkova v bulharskej So�i. 

(bd)

s univerzálnym knižným fon-
dom pre dospelých.

Knižnica je zatvorená pre 
verejnosť od 9. 4., kedy sa celý 
knižničný fond a starý mobili-
ár vysťahuje, stavebné práce sa 
začnú od 16. 4. Otvorenie a pl- 
ná prevádzka pobočky sú na-
plánované na 18. 6.

Systém a realizácia pokraču- 
júcich rekonštrukcií pobočiek 
Miestnej knižnice Petržalka je 
pripravená vďaka ústretovosti, 
pochopeniu a osvietenosti zri-
aďovateľa s jeho plnou finanč-
nou podporou, schválenou  
v rozpočte knižnice. 

text a foto: (tod)

Takto bude vyzerať 
vynovená knižnica

Knižnica dnes
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(dnes o rodičoch a deťoch)

Rodina – základ spoločnosti (3)
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.

§ Neohovárajme, konajme!                

 Nevhodné správanie sa detí, ako aj porušovanie povinností rodičov vyplývajúcich 

z ich rodičovských práv a povinností, alebo zneužívanie ich práv, môže v zmysle 

zákona č. 36/2005 Z. z. - zákon o rodine v platnom znení, každý oznámiť orgá-

nu sociálnoprávnej ochrany detí, obci alebo súdu. Rovnako môže každý oznámiť 

tomuto orgánu, obci alebo súdu skutočnosť, že rodičia nemôžu plniť povinnosti 

vyplývajúce z rodičovských práv a povinností.

§ Výchovné opatrenia                         

 V prípade, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť 

o uložení týchto výchovných opatrení: vhodným spôsobom napomenie malole-

té dieťa, jeho rodičov a iné fyzické osoby, ktoré svojím správaním ohrozujú ale-

bo narušujú jeho riadnu výchovu, určí nad výchovou maloletého dieťaťa dohľad, 

uloží maloletému dieťaťu obmedzenie v rozsahu potrebnom na predchádzanie 

a zabraňovanie škodlivým vplyvom, ktoré môžu ohroziť, alebo narušiť jeho priaz-

nivý vývin, alebo uloží maloletému dieťaťu a jeho rodičom povinnosť podrobiť 

sa sociálnemu poradenstvu, alebo inému odbornému poradenstvu. Súd sleduje 

vykonávanie výchovných opatrení najmä v súčinnosti s orgánom sociálnoprávnej 

ochrany detí, obcou, neštátnym subjektom a s príslušným zariadením.

§ Tvrdší súdny postih                                  

 Ak si to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa a ak výchovné opatrenia neviedli k ná-

prave, súd dočasne odníme maloleté dieťa z osobnej starostlivosti rodičov aj proti 

ich vôli. Nariadi maloletému dieťaťu na účely zabezpečenia odbornej diagnostiky 

pobyt v zariadení, ktoré vykonáva odbornú diagnostiku, ďalej na účely zabezpeče-

nia odbornej pomoci maloletému dieťaťu, alebo zabezpečenia úpravy rodinných 

a sociálnych pomerov maloletého dieťaťa pobyt v zariadení a zabezpečenia reso-

cializácie drogových a iných závislostí pobyt v zariadení, ktoré vykonáva resociali-

začné programy pre drogovo a inak závislých. Na zabezpečenie účelu výchovného 

opatrenia, alebo na zabezpečenie úpravy rodinných a sociálnych pomerov ma-

loletého dieťaťa počas výkonu výchovného opatrenia súd môže rodičom dieťaťa 

uložiť povinnosť spolupracovať s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí, obcou, 

neštátnym subjektom alebo inú povinnosť. Súd hodnotí účinnosť výchovného 

opatrenia priebežne tak, aby pred uplynutím obdobia, ktoré uviedol v rozhodnutí 

o jeho uložení, zhodnotil splnenie účelu výchovného opatrenia. Súd zruší výchov-

né opatrenie, ak splnilo svoj účel. Ak je to v záujme maloletého dieťaťa, môže súd 

rozhodnúť o opakovanom uložení výchovného opatrenia, alebo o uložení iného 

vhodného výchovného opatrenia.

§ Pozastavené rodičovské práva                  

 Ak niektorému z rodičov bráni vo výkone jeho rodičovských práv a povinností zá-

važná prekážka a ak je to v záujme maloletého dieťaťa, súd môže pozastaviť výkon 

rodičovských práv a povinností. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd 

rodičom obmedzí výkon ich rodičovských práv. V rozhodnutí o obmedzení výkonu 

rodičovských práv, súd uvedie rozsah práv a povinností, na ktoré sa obmedzenie 

vzťahuje. Ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, 

zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa, alebo iným zlým zaobchádzaním 

s maloletým dieťaťom, alebo výkon rodičovských práv a povinností napriek pred-

chádzajúcim upozorneniam závažným spôsobom zanedbáva, súd pozbaví rodiča 

výkonu rodičovských práv.

§ Vyživovacia povinnosť                   

 Ak súd rozhodol o obmedzení alebo pozbavení výkonu rodičovských práv a povin-

ností, alebo o pozastavení ich výkonu iba vo vzťahu k jednému z rodičov, vykonáva 

rodičovské práva a povinnosti v plnom rozsahu druhý rodič. Ak rodičovské práva a 

povinnosti nemôže vykonávať ani jeden z rodičov, alebo ak súd rozhodol, že niekto-

rému z rodičov bráni vo výkone rodičovských práv a povinností závažná prekážka 

alebo rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k jedinému ži-

júcemu rodičovi, ustanoví vo svojom rozhodnutí maloletému dieťaťu poručníka. Ak 

súd rozhodol o obmedzení výkonu rodičovských práv a povinností vo vzťahu k obi-

dvom rodičom alebo k jedinému žijúcemu rodičovi, ustanoví vo svojom rozhodnutí 

maloletému dieťaťu opatrovníka. Vyživovacia povinnosť rodičov voči maloletému 

dieťaťu rozhodnutím súdu o obmedzení alebo pozbavení výkonu rodičovských 

práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu nezaniká.                        (pokr.)

 Zákony v každodennom živote  Odpovedá právnik 

 Polícia upozorňuje Jednou vetou

ba (gmail.com):  

Pri dodržaní zákonom č.182/1993 

Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov (ďalej len „zákon“) daných 

podmienok, písomné hlasovanie 

môže vyhlásiť správca aj bez požia-

davky štvrtiny vlastníkov bytov a ne-

bytových priestorov v dome (ďalej len 

„vlastník/ci“). Zástupca vlastníkov nie 

je oprávnený rozhodovať o veciach, 

o ktorých môžu rozhodovať iba vlast-

níci. Ak ste na schôdzi výmenu čipov 

zamietli, nové platné rozhodnutie o 

tej istej veci nahrádza predchádzajú-

ce. Je tu však zmena v požadovanom 

kvóre. V lehote do jedného roka od 

platného hlasovania o tej istej veci sa 

vyžaduje súhlas nadpolovičnej väč-

šiny všetkých vlastníkov v dome na 

rozdiel schôdze kde ste mohli hodinu 

po oznámenom začiatku schôdze roz-

hodovať nadpolovičnou väčšinou prí-

tomných vlastníkov. Pokiaľ písomné 

hlasovanie bolo v súlade so zákonom 

(sedem dní pred hlasovaním oznam, 

informácie o otázke, termín, miesto, 

čas hlasovania, hlasovacia listina so 

znením schvaľovaného návrhu, atď.), 

správca postupoval správne a zákon 

vo veci písomného hlasovania nepo-

rušil.

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

né alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť 

za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.  

JUDr. Jaroslav Gründler 

grundler@chello.sk 

Cestná kontrola 
nad rámec zákona?  

Postavenie orgánov Policajného zboru 

na úseku výkonu dohľadu nad bezpeč-

nosťou a plynulosťou cestnej premávky 

je predmetom úpravy zákona č. 171/1993 

– zákon o Policajnom zbore v platnom 

znení (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého 

polícia okrem plnenia iných úloh dohlia-

da na bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky, spolupôsobí pri jej riadení, 

odhaľuje priestupky a zisťuje ich pácha-

teľov a ak tak ustanovuje osobitný zákon, 

priestupky aj objasňuje a prejednáva. Ta-

kýmto osobitným zákonom je zákon č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom 

znení.  

Policajti sú v rámci plnenia úloh v zmys-

le § 23 zákona č. 171/1993 Zb. – zákon o 

Policajnom zbore v platnom znení (ďalej 

len „zákon“), oprávnení dávať pokyny na 

zastavenie dopravného prostriedku, zaká-

zať jazdu, plavbu alebo let na nevyhnut-

ne potrebný čas a podľa potreby odkloniť 

smer dopravného prostriedku. V prípade 

prehliadky vozidla majú policajti v súčin-

nosti s vodičom právo kontroly interiéru 

vozidla, pričom sú povinní vodiča poučiť 

o jeho právach. Kufor a ostatné odklada-

cie priestory sprístupňuje zásadne vodič, 

s vecami tam uloženými môže mani-

pulovať iba on, nie policajti. Prehliadka 

motorového vozidla, či dokonca osobná 

prehliadka bez súčinnosti alebo súhlasu 

vodiča je možná v prípade podozrenia 

na trestnú  činnosť vodiča, resp. osádky 

vozidla. Zo zákona policajtom vyplýva aj 

oprávnenie vykonať prehliadku doprav-

ného prostriedku, vecí, batožiny a ná-

kladu, ktoré sa v ňom prepravujú, alebo 

elektronickú kontrolu vozidla prepojením 

kontrolovaného vozidla so zariadením 

určeným na kontrolu identi&kačných 

údajov vozidla. K takémuto služobnému 

výkonu sú oprávnení v prípade, ak je 

podozrenie, že používaním dopravného 

prostriedku, na dopravnom prostriedku 

alebo v súvislosti s dopravným prostried-

kom bol spáchaný trestný čin. Platí to aj 

pri pátraní po hľadanej alebo nezvestnej 

osobe, zbraniach, strelive, výbušninách, 

omamných latkách, psychotropných 

látkach, jedoch, prekurzoroch, jadrových 

alebo iných rádioaktívnych materiáloch, 

vysokorizikových chemických látkach 

a vysoko rizikových biologických agen-

soch a toxínoch, ako aj pri pátraní po ve-

ciach pochádzajúcich z trestnej činnosti, 

súvisiacich s trestnou činnosťou, pri od-

haľovaní neoprávneného prechodu štát-

nej hranice alebo neoprávneného poby-

tu. Pri podozrení na zneužitie príslušného 

ustanovenia zákona, má takto dotknutá 

osoba možnosť formou sťažnosti po-

žiadať o prešetrenie Sekciu kontroly a 

inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR.

Nie je mi celkom jasné, kedy môžu policajti pri cest-

nej kontrole prikázať, aby som im umožnil prehliadku 

kufra a interiéru môjho auta. Stalo sa mi to pri návrate 

domov z okresu Rožňava. Je pravda, boli slušní, ale 

dôvod, prečo mi kontrolujú auto, mi nepovedali. Môžu 

požadovať sprístupnenie vozidla a zdržiavať vodiča v 

ceste, najmä keď vidia, že v aute je aj dieťa? 

Ivan. Ď. (chello.sk)
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  Krimipríbeh

Nakazený vydierač
Za účelom využitia slu-
žieb plných vzrušenia vstu-
pujú do erotického masáž-
neho salónu muži, aby sa 
po celodennej lopote a stre-
se patrične uvoľnili a zaba-
vili. Sú však aj onakvej-
ší,  napríklad sa povráva, že 
pred časom sa jeden z našich 
nemenovaných pánov pos-
lancov vyjadril na danú tému 
lakonicky – nie erotika, vzru-
šuje ma politika. Vráťme sa 
však k meritu veci. 

Boli dvaja a dobrovoľne 
nezamestnaní. Ako vieme, 
roboty je dnes habadej, ale 
niekedy je lepšia bokovka, 
teda občas si zarobiť iba tak, 
bez zdanenia. Je to výhod-
nejšie, než osem hodín drieť 
do úmoru za pár zdanených 
stoviek. A potom, zhod-
li sa kamaráti Ľudovít (32) 
s Igorom (28), peniaze sa 
dajú získať aj ľahšie, len treba 
vedieť, kedy a kde zaklopať 
na, keď nie zlatú, tak aspoň 
pozlátenú baňu. Je potrebné 
podotknúť, že hlavní aktéri 
okrem spomenutej sem-tam 
pracovnej iniciatívy, obľubo-
vali najmä ženy, s čím súvi-
seli ich dosť časté návšte-
vy v úvode spomenutého 
necudného podniku. Dalo 

by sa povedať, že to bola pre 
nich fi rma takmer rodinná. 
Navzájom sa poznali, slečny 
spolu s už neaktívnou šéf-
kou boli milé, kvalita prá-
ce na vysokej úrovni, dvoji-
ca  poskytnuté služby nikdy 
nereklamovala.   

Stalo sa však, čo stať sa 
nemalo. V deň D dvojica 
ako zvyčajne navštívila pod-
nik, ale na rozdiel od iných 
vstupov, mal tentokrát jeden 
z klientov v ruke kyticu čer-
vených ruží. Bol to Igor, pre-
tože mal modré oči a dob-
rácky výraz tváre. Teraz však 
z neho vyžarovala srdce-
rvúca neistota a strach. Vie-
te, stala sa vec, taká straš-
ná, začal Ľudovít, keď kyt-
ka zmenila majiteľa. Vče-
ra mi to povedal, mrkne 
na zbedačeného, pozrite 
sa veselý chlapec, poznáte 
ho, a teraz, toť, troska. Pani 
Mira pozrela a s úžasom si 
vypočula oznam o zdravot-
nom postihu stáleho klienta. 
Stať sa tak malo po posled-
nej návšteve, kedy si kama-
rát okrem prchavej spo-
mienky na rozkoš, odniesol 
aj trvalejšiu spomienku. Iný-
mi slovami, pán je nakazený 
pohlavnou chorobou, ktorá 

sa k nemu dostala od niek-
torej s profesionálnych rado-
dajok a pekne prosí o kom-
penzáciu, niečo ako bolest-
né, niečo v podobe päťti-
síc eur. Inak, dvihol hlavu aj 
ten smutný a nakazený, inak 
budeme musieť pre dobro 
iných klientov po bližšom i 
vzdialenejšom okolí chýriť, 
že masérky sú nakazené a že 
podaktoré dámy pracujú len 
tak, bez papierov, dal bod-
ku za príhovorom kama-
rát Ľudovít. S obavami pred 
pohromou madam Mira by 
prisľúbila aj viac, páni veď sa 

poznáme, chorému prispe-
jem na liečbu požadovanou 
sumou, isteže, ale požiadam 
vás, aby všetko zostalo medzi 
nami. 

Bolestné si Igor prišiel pre-
vziať o dva dni neskôr. Pani 
Mira ho už čakala spolu 
s policajtmi, ktorí boli umne 
zamaskovaní medzi sleč-
nami, prirodzene bez rov-
nošiat, ale oblečení. Spolu 
s videom pod šifrou corpus 
delicti si odniesli zázračne 
vyliečeného Igora, ku kto-
rému ráno pribudol ešte 
rozospatý pán Ľudovít. 

Viete, že...

... v čase od 22. 3. do 3. 4. nahlásili v našom kraji krádež 15 mo-
torových vozidiel,  z toho v Petržalke 2 (Budatínska, Švabin-
ského)? V noci zlodeji ukradli 13 a cez deň dve autá. V dňoch 
24., 29., 31. marca a 1. apríla krádež auta nehlásili. 
... od 1. januára do 25. marca sme v našom kraji zaznamenali 
370 dopravných nehôd, čo je o 48 menej ako v rovnakom 
období vlaňajška? Pri týchto nehodách prišla o život jedna 
osoba. Na cestách Slovenska došlo k 2 721 dopravným ne-
hodám, čo je o 19 viac ako v roku 2017. Pri týchto nehodách 
prišlo o život 37 osôb, z toho dvanásti chodci. Oproti rovna-
kému obdobiu vlaňajška zahynulo na cestách Slovenska o 
dvanásť osôb (24 %) menej. 

V bratislavskom kraji v roku 2017 zaznamenali policajné 

štatistiky 58 prípadov trestného činu Vydieranie (SR 468). 

Tak vraví § 189 trestného zákona v súvislosti s vydieraním: 

Kto iného násilím, hrozbou násilia, alebo hrozbou inej ťažkej 

ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá 

sa odňatím slobody na dva až šesť rokov. (Okolnosťou pod-

mieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby  - až dvadsaťpäť 

rokov, alebo trestom odňatia slobody na doživotie - je závaž-

nejší spôsob konania, na chránenej osobe, osobitný motív, 

značná škoda, ťažká ujma na zdraví viacerým osobám alebo 

smrť viacerých osôb, škoda veľkého rozsahu, člen nebezpeč-

ného zoskupenia).

Ukazoval pipíka
Za policajnými mrežami skončil Gábor K. (53) z Maďarska, kto-
rý sa v blízkosti jedného z Čunovských jazier  nevedel vpratať 
do svojej kože. Prezentovať svoje prirodzenie sa rozhodol na 
cyklistickom chodníku v predpoludňajších hodinách v čase, 
keď povedľa neho bežala žena. So sexuálnym exhibicioniz-
mom u poškodenej nepochodil, porozumenie však našiel u 
povereného policajta, ktorý ho odporučil do starostlivosti 
príslušného prokurátora. 

Pri jarných prechádzkach buďte opatrní, neznámi pácha-
telia rozmiestňujú otrávené návnady. Ide o vysokorizikové 
chemické látky, použité jedy sú nebezpečné nielen pre ži-
vočíchy, ale aj pre zdravie človeka!  Dávajte pozor aj na svo-
je spoločenské a hospodárske zvieratá. Otrávenými náv-
nadami môžu byť telá sliepok, holubov, zajacov, prípadne 
časti tiel domácich a hospodárskych zvierat. Ak niečo také 
v prírode nájdete, v žiadnom prípade s nálezom nemani-
pulujte a ihneď informujte políciu na tel. č. 158. Policajný 
zbor v mesiaci marec 2018 dokumentoval  päť prípadov 
použitia otrávených návnad. Dôsledkom je usmrtenie väč-
šieho množstva chránených a ohrozených druhov živočí-
chov a poľovnej zveri, predovšetkým dravých vtákov a ich 
mláďat v hniezdach, ako orol kráľovský, orliak morský, kaňa 
močiarna a iné. Táto forma protiprávnej činnosti je považo-
vaná za jednu z najzávažnejších foriem environmentálnej 
kriminality s prihliadnutím na spôsob jej páchania a hrozia-
ce následky. Ak máte informácie o páchateľoch, alebo iné 
informácie, ktoré by sa mohli týkať tejto trestnej činnosti, 
volajte na čísla 0905265302, 0961050156, 0961050123, ale-
bo napíšte na e-mail oenv.kp.ppz@minv.sk.

V prírode zvýšte opatrnosť! 

K R I M I

Silvia
Heinfarthová
(41)
z Bratislavy

Mária
Cedulová 

(37)
z Bratislavy  

Popis osoby: oválna tvár,  dlhé 
kučeravé melírované vlasy 
a hnedé oči.     
Popis oblečenia: Na menovanú 
vydal Okresný súd Bratislava V
príkaz na zatknutie. 

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: podlhovastá tvár, 
vysoké čelo, krátke blond vlasy a 
hnedé oči.  
Popis oblečenia: nezistený
Na menovanú vydal Krajský súd 
Bratislava príkaz na dodanie do 
výkonu trestu odňatia slobody, 
bol vydaný aj Európsky zatýkací 
rozkaz ako aj Európsky zatýkací 
rozkaz.

Miroslava
Červenková
(42)
z Bratislavy

Popis osoby: podlhovastá tvár, 
dlhšie hnedé vlasy, hnedo-zele-
né oči.
Popis oblečenia: nezistený
Na menovanú vydal Okresný 
súd Bratislava II. príkaz na zat-
knutie pre trestný čin zanedba-
nia povinnej výživy.

Pripravil Jaroslav Gründler O grundler@chello.sk     

Z policajného bloku

Polícia vyzýva 

Stačí chvíľa 

nepozornosti 

a nešťastie 

je na ceste.    

foto: archív polície
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R ada ICF na svojom zasad-
nutí v Tokiu odhlasovala 

doslova popravu kategórie 
C2. Peter Hochschorner vy-
jadril rozčarovanie a vedenie 
ICF opísal slovami: ,,Urobili 

to najprimitívnejšie, čo im 
najviac vyhovuje, vygumovali 
a zbavili sa nás. Vôbec si ne-
uvedomili, akým spôsobom 
zasiahli mnohým do života. 
Mnohí z nás sa týmto špor-
tom živili a teraz nás prinúti-
li, aby sme uvažovali o konci. 
V tejto chvíli ešte nepoviem, 
čo ďalej s kariérou, potre-
bujeme si všetko vyjasniť, aj  
v našom stredisku.“

Podľa Petra Hochschor-
nera, názory, ktoré z ICF vy-
šli, pôsobia až retardovane. 
,,Vôbec si nevšímajú názory 
pretekárov a rozhodujú zvrá-
teným spôsobom, aj úvahy  
o zaradení mixu v deblov-
kách, akejsi náhrady za nás, 
sú v mnohých smeroch po-
divné. Niektorí funkcioná-
ri tam nemajú čo hľadať,  

v tomto športe sme si už zažili 
toľko zmätkov aj úprav v pra-
vidlách, že sa ťažko v nich aj 
orientovať. Ešte vlani počas 
svetového šampionátu v Pau 
sa dušovali, že deblovky neo-
pustia a ich podržia, aj so slo-
vami, že sa možno do olympij-
ského programu, z ktorého ich 
MOV vyradil, opäť vrátia.“

Hochschornerovcov láka 
teraz už len jedna výzva, jú-
nové majstrovstvá Európy  
v pražskej Troji. ,,Aj preto de-
finitívne nekončíme a do prí-
pravy sme investovali aj vlast-
né prostriedky. Česi majú túto 
kategóriu silnú a počul som, 
že rozposielali listy na jednot-
livé národné federácie, aby 
deblovky do Prahy pozvali  
a naplnili potrebný počet. Čo 
bude s nami ďalej sa už po-
núka, ťažko totiž pokračovať 
v kariére, keď niet prečo a len 
tak zo srandy sa púšťať dole 
korytom nemienime.“ 

(mv)

foto: archív

Najslávnejšie petržalské dvojičky, trojnásobní olympijskí víťazi  
v slalome na divokej vode, bratia Pavol a Peter Hochschornerovci 
majú za sebou prípravu na novú sezónu. V plnom tréningu ich za-
stihla správa, podľa ktorej sa Medzinárodná kanoistická federácia 
(ICF) rozhodla vyradiť „ich“ kategóriu z majstrovstiev sveta i seriá-
lu Svetového pohára a úplne ju zo slalomárskej mapy vymazať.

Hochschornerovcov láka ešte jedna výzva

Jokerit chce ísť čo najďalej
Hokejbalisti Jokeritu Petržalka si v tomto ročníku 
extraligy (HEL) počínajú dobre, lebo po základnej časti 
si vybojovali pekné 5. miesto zo štrnástich účastníkov 
a vo štvrťfinále play-off sa stretli s MŠK Vippokerpro 
Kežmarok. 

,,Základná časť nám ukázala mno-
hé tváre, najdôležitejšie je, že sme 
dokázali obmeniť a  doplniť káder 
o  10 nových hráčov strednej gene-
rácie, ktorá nám vyslovene chýba-
la. Náš prejav je v  súčasnosti oveľa 
behavejší a  konsolidovanejší, ako to 
bolo v minulých rokoch a odrazilo sa 
to aj na výsledkoch jarnej časti, keď 
sme z  10. zápasov dokázali zvíťaziť 
v 8. a to sme hrali so všetkými tíma-
mi od prvého po 6. miesto v tabuľke. 
Play-off je náročné, postúpilo tam 8 
najlepších tímov v SR, konkurencia je  
veľká, veď v  lige je až 14 tímov. Po-
stup do play-off však bol pre nás len 
základným predpokladom. Naším 
cieľom je ísť čo najďalej. V Ružinove 
hráme preto, lebo, žiaľ, majiteľ ihris-
ka v  Petržalke ho predal, a  to od 1. 
júla končí. Momentálne sa na ňom 
robia rekonštrukčné práce, čo sa 
týka zázemia a šatní, a preto stratilo 
spôsobilosť na hranie extraligového 
zápasu, kde musíme dodržať určité 

Krásne počasie, dobré výkony a hlav-
ne výborná atmosféra charakterizo-
vali 15. ročník 1. kola futbalového 
turnaja seniorov v  kategórii „SENIOR 
50+“ KAISSER – CUP 2018 v  športo-
vom areáli základnej školy vo Svä-
tom Jure. Jeho víťazom sa stal  pod 
vedením Pavla Jančoviča ŠK Old Boys 
Slovan Bratislava, za ktorý nastúpil 
aj 74-ročný Ivan Hrdlička, víťaz PVP 
z  roku 1969, ale aj bývalí reprezen-
tanti, s ôsmimi gólmi najlepší strelec 
turnaja Jaroslav Timko, Miroslav Chví-
la, či niekdajší hráči Petržalky Marián 
Pochaba a Martin Karnas. 

Na turnaji pravidelne štartuje aj  tím FC 
Engerau Petržalka, ktorý tentoraz skončil 
zo štyroch účastníkov na 4. mieste. Turnaj 
mal vysokú športovú a spoločenskú úro-
veň. Otvoril ho Milan Lošonský, manažér 
turnaja Vojenských Veteránov z agentúry 
správy majetku MO – SR a zúčastnil sa na 
ňom aj exstarosta Svätého Jura Alexander 
Achberger. ,,Bol to znova ďalší vydarený 
turnaj. Isteže, štvrté miesto nás neteší, ale 
som presvedčený, že naše mužstvo si za 
predvedené výkony určite hanbu neu-
robilo. Skôr naopak, zaslúži si pochvalu, 
lebo sme odohrali tri vyrovnané zápasy. 
Najlepší proti nabitému mužstvu Slovana, 
ktorému sme podľahli 2:3 a  iba niekoľ-
ko minút nás delilo od nerozhodného 

výsledku. Cennú remízu sme dosiahli aj 
s  Vojenskými Veteránmi. Nevyšiel nám 
len zápas s Mariánkou, ktorej sme nešťast-
ne podľahli 0:2. Podľa mňa prvý gól sme 
dostali po faule na nášho hráča. Ako sme 
teda skončili na štvrtom mieste, tak sme 
sa mohli umiestniť aj na druhej priečke. 
Najdôležitejšie však je, že sa tento turnaj 
pravidelne hráva, utužuje sa partia. Sme 
v podstate všetko ľudia nad 50 rokov, skôr 
nám ide o  spoločenské stretnutie, ako 
o  výsledky. Môžeme sa stretnúť a  dobre 
sa porozprávať o všetkom možnom,“ vraví 
František Schi�er, kapitán tímu FC Enge-
rau Petržalka. Výsledky 15. ročníka KAIS-
SER – CUP 2018 a  Vojenskej podpornej 
nadácie: Vojenskí Veteráni – ŠK Engerau 
Petržalka 1:1, OŠK Old Boys Mariánka - 
ŠK Old Boys Slovan Bratislava 1:4, Slovan 
– Petržalka 3:2, Veteráni – Marianka 2:1, 
Marianka – Petržalka 2:0, Veteráni – Slo-
van 1:5. Konečné poradie: 1. Slovan 9 bo-
dov, 2. Vojenskí Veteráni 4, 3. Mariánka 3,  
4. Petržalka 1. (mv)

 foto: Milina Strihovská  

FC Engerau skončil štvrtý

štandardy,“ povedal nám Andrej Au-
gustín, marketingový zástupca HEL, 
tréner a generálny manažér Jokeritu. 
Mimochodom, v  individuálnych šta-
tistikách skvelý finiš predviedol Miro-
slav Božik, ktorý prakticky vynechal 
celú jesennú časť, ale na jar ohromil 
štrnástimi gólmi. Je zároveň jedným  
z  hráčov, ktorí dali počas základnej 
časti štyri góly v jednom zápase. Bo-
žik to dokázal v 25. kole v Košiciach. 

(mv)

Foto: Milina Strihovská 
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  1. FC PETRŽALKA 20 16 4 0 60:10 52

  2. Rohožník 20 16 1 3 72:13 49

  3. Slovan Bratislava B 20 13 4 3 86:22 43

  4. Dunajská Lužná 19 12 3 4  50:18 39

  5. Rača  20 12 3 5 42:20 39

  6. Most pri Bratislave 18 9 4 5 37:20 31

  7. Tomášov 19 9 3 7 33:39 30

  8. Báhoň 19 8 2 9 31:39 26

  9. Rovinka 20 7 3 10 24:36 24

10. Bernolákovo   9 7 1 11 28:57 22

11. Devínska Nová Ves 18 6 3 9 28:24 21

12. Ivanka pri Dunaji 19 6 1 12 30:46 19

13. Lozorno 19 4 2 13 24:52 14

14. FK Vajnory 19 3 4 12 22:76 13

15. Pezinok 19 2 6 11 13:35 12

16. Svätý Jur 18 1 0 17 19:92 3

TABUĽKA 3. LIGA:

Výsledkový servis 
FC Petržalka

 A-TÍM   3. liga Bratislava: 19. kolo: FC Petržalka – OFK 
Dunajská Lužná 4:0 (2., 87. Gašparovič, 26. Lády, 71. Hečko), 
dohrávka 16. kolo: ŠK Bernolákovo – FC Petržalka 0:2 (8. 
Turčák, 23. Maco), 20. kolo: ŠK Lozorno – FC Petržalka 1:4 
(14. Lády, 31. Tino Miguez, 51. Turčák, 56. Minčič)

 U19   2. liga SD: 21. kolo: FC Petržalka – MŠK Púchov 
5:1 (29., 41., 65. Petriľák, 55. Žiga, 68. Sádovský), dohrávka 
19. kolo: FC Petržalka – ŠK Žolík Malacky 3:1 (50. Žiga, 
53., 85. Petriľák), 22. kolo: Lokomotíva Devínska Nová Ves - 
FC Petržalka 0:4 (36., 43. Polonyi, 37. Majcher, 78. Žiga)

 U17   2. liga MD: 21. kolo: FC Petržalka – MŠK Púchov 
4:0 (2. Puškár, 31. Čiernik, 62. Kudrnáč, 65. Bukovinský), do-
hrávka 19. kolo: FC Petržalka – ŠK Žolík Malacky 9:0 (3., 32. 
Bukovinský, 28., 44., 61. Kunštek (1. z 11 m), 65., 71. Mojžiš, 
67. Bolf, 70. Čiernik), 22. kolo: Lokomotíva Devínska Nová 
Ves - FC Petržalka 0:1 (52. Kunštek)

 ŽENY   2. liga, skupina A: 15. kolo: FC Petržalka – ŠK Vra-
kuňa Bratislava 0:1, 16. kolo: FK Senica – FC Petržalka 4:3 
(39. Filová, 67. Petöcz, 80. Balážová), 17. kolo: FC Union Nové 
Zámky – FC Petržalka 9:0

Majerčák: Naším cieľom je vždy 
víťazstvo a tri body do tabuľky
Medzi najväčšie opory futbalistov FC Petržalka patrí 22-ročný 
stopér Valentín Majerčák. Od prípravky až po seniorskú kategóriu, 
dlhých štrnásť rokov, si odkrútil vo farbách bratislavského Slovana. 
Vlani v lete sa rozhodol pre prvý prestup na pravý breh Dunaja a od 
úvodného zápasu výkonmi na ihrisku ukazuje, prečo sa vedenie 
FC Petržalka rozhodlo ponúknuť angažmán tomuto charizmatické-
mu mladému mužovi. S Valentínom Majerčákom sme sa porozprá-
vali na aktuálne témy.

Aj proti OFK Dunajská Luž-
ná ste potvrdili výbornú jar-
nú domácu formu, keď ste 
toto popredné mužstvo III. 
ligy zdolali viac ako rozdie-
lom triedy.

 Na kvalitného súpera sme 
sa zodpovedne pripravili. Veľ-
mi rýchlo sme strelili prvý 
gól, potom sme si vzadu dob-
re počínali a počkali sme si 
na situáciu, z ktorej sme dali 
druhý gól. Po zmene strán 
hostia za stavu 2:0 nevyužili 
dve celkom dobré strelecké 
príležitosti. Naopak, my sme 
našu prevahu na ihrisku vy-
jadrili ďalšími dvomi gólmi 
a vysokým víťazstvom sme 
našim priaznivcom pripravili 
pekné veľkonočné sviatky.

V tomto ročníku ste tohto 
súpera zdolali už trikrát, 
dvakrát v III. lige a raz 
v Slovnaft Cupe. Iste sa vám 
proti nemu dobre hrá aj pre-
to, lebo sa snaží hrať otvore-
ný futbal.

 Tréner Dunajskej Lužnej 
Karol Brezík svoje mužstvo 
vždy proti nám dobre pripra-
vil. Na jej pôde to boli pre nás 
ťažké zápasy, ale všetky tri sme 
zvládli preto, lebo sme ukázali 
predsa len väčšiu kvalitu.

FC Petržalka sa počas zim-
nej prestávky vhodne posil-

nil, ste silnejší ako v jesennej 
časti?

 Do mužstva prišlo niekoľko 
kvalitných hráčov aj s fortuna-
ligovými skúsenosťami. Gaš-
parovič v strede poľa ukazuje 
veľký potenciál, je to výborný 
hráč, nedávno v Báhoni dal 
možno aj gól roka z priameho 
kopu. Diriguje hru, rozdáva 
lopty, centruje a má aj výbornú 
strelu. Minčič hral tiež Fortuna 
ligu, keď bude fi t, tak nám ur-
čite pomôže, šancu dostávajú aj 
Hrnčár a Hutta, ktorí majú tiež 
dobré kvality.

FC Rohožník sa vás drží ako 
kliešť, pre ďalší vývoj na čele 
tabuľky bolo veľmi dôležité, 
že ste na jeho pôde remizo-
vali a doma ste nad ním vy-
hrali rozdielom triedy...

 Ideme od zápasu k zápasu, 
v prvom rade sa pozeráme na 
seba, v každom meraní síl tre-
ba podať zodpovedný výkon. 
Aj keď sme v súťaži nováčik, 
máme najvyššie ambície, a tak 
je naším cieľom vždy víťaz-
stvo a tri body do tabuľky.

S Petrom Sopúchom ste vy-
tvorili veľmi dobrú stopér-
sku dvojicu, ako sa vám spo-
lu hrá? 

 Spolu sme prišli do Petržal-
ky vlani v lete. Za ten čas sme 
si na seba zvykli, lebo sme ved-
ľa seba odohrali dosť zápasov 
nato, aby sme sa dokonale zo-
hrali. Dobré fyzické danosti sú 
naše prednosti, využívame ich 
v osobných súbojoch a aj takto 
mávame pred súpermi navrch.

V dohrávke 16. kola III. ligy 
ste vyhrali na pôde ŠK Ber-
nolákovo a vrátili ste sa na 
prvé miesto. Ostanete tam 
už do konca súťaže?

 Každé stretnutie v tejto sú-
ťaže, hlavne vonku, je ťažké. 
Sme radi, že sme ho zvládli 
a anglický týždeň s tromi zá-
pasmi sme v nedeľu zavŕšili 
v Lozorne, kde sme si išli tiež 
po tri body. Samozrejme, uro-
bíme všetko preto, aby sme si 
udržali prvé miesto až do kon-
ca tohto ročníka.

Milan Valko
foto: Milina Strihovská

Stolný tenis ako jeden z najmasovejších, najrýchlejších a naj-
populárnejších športov u nás i vo svete oslavuje od roku 2015 
World Table Tennis for all Day, Svetový deň stolného tenisu 
pre všetkých, ktorý je vyhlásený na 6. apríla.
Do osláv sa v roku 2018 prvýkrát prihlásilo aj Slovensko s vý-
zvou …ideme hrať ping – poooooong… A Petržalka nemôže 
na takomto podujatí chýbať! Prvé podujatie v rámci tohto pro-
jektu sa bude konať v ZŠ Tupolevova 14. apríla. Zahrať si môže 
každý, kto hrá stolný tenis a má záujem zapojiť sa do tohto pro-
jektu. Stačí prísť od 8.00 do 16.00 h, rakety a loptičky dostanete 
priamo na mieste.
Ambasádorkou projektu na Slovensku je Alica Chladeková 
– Grofová, najúspešnejšia stolná tenistka v histórii Slovenska, 
držiteľka 20 medailí z MEJ, ME a MS, vicemajsterka sveta.     (sv) 

Nezabudnite, 
ideme hrať 
ping – poooooong!

   

Opäť sa stretneme 
na plavárni
Takmer presne do roka a  do dňa sa na  petržalskej plavárni 
uskutoční 2. ročník plaveckej dvanásťhodinovky – Petržalka 
na plavárni.
Všetko vypukne 12. mája (vlani to bolo o deň neskôr) o 8. h. 
Plávať sa bude do ôsmej večer a tohtoročným cieľom, ktorý si 
dal organizátor – oddelenie školstva a športu Miestnej časti 
Bratislava-Petržalka, je preplávať viac ako vlaňajších 175 575 
metrov a na plaváreň prilákať viac ako 401 plavcov.
Prihlásiť sa môžu jednotlivci, vrátane rodičov s deťmi, vytrvalci 
a kolektívy základných a stredných škôl, ktoré sídlia v Petržal-
ke, už dnes na www.petrzalka.sk do 7. 5. Samozrejme, do 
plaveckej štafety sa bude možné zapojiť aj priamo 12. mája. 
Stačí iba prísť na plaváreň na Tupolevovej ulici.                    (sv) 
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