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Na Iľjušnovej a Bzovíckej sa už 
učia prvé zásady správania 

sa na ceste, na Pifflovej je dopravné 
ihrisko zatiaľ vo výstavbe. 

„Asfaltové plochy v týchto areá-
loch boli už v zlom stave. Bolo jas-
né, že ich musíme opraviť. Chceli 
sme pre škôlkarov spraviť aj niečo 
viac, než len samotné chodníky. 
A dopravné ihrisko bolo tou naj-
lepšou alternatívou. Veď bicykel už 
dnes majú asi všetci a nebude trvať 
dlho a zapoja sa do ozajstnej cestnej 
premávky. Preto je dôležité, aby si 
už teraz vybudovali správne návyky 
správania sa na ceste,“ hovorí staros-
ta Petržalky Vladimír Bajan. Zároveň 

prisľúbil, že sa pokúsi priviesť na ho-
diny dopravnej výchovy aj policajtov.

Na Bzovíckej majú deti svoje 
dvojkolesové „tátoše“ zaparkované v 
oplotenom priestore. „O takúto ga-
ráž sa postarali rodičia,“ pochválila 
ich riaditeľka materskej školy Božena 
Kováčová. Okrem toho aj na výstav-
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Nezabudnuteľné 
stretnutia s Milošom 
Formanom
Vo veku 86 rokov, v piatok trináste-
ho apríla 2018, odcestoval nakrúcať 
svoj ďalší, nepochybne skvelý fi lm do 
nebíčka. Reč je o režisérovi Milošovi 
Formanovi.
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Cesty vyznačené vodorovným dopravným značením, 

zvislé dopravné značky, kruhové objazdy. Z „ozajst-

ných“ ciest, ktoré Mestská časť Bratislava-Petržalka 

vybudovala v areáloch niektorých materských škôl, sú 

deti nadšené. 

Dopravné ihriská 
pre škôlkarov 

bu ihriska prispeli sumou 10-tisíc 
eur. Nové chodníky a celé dopravné 
ihrisko stáli takmer 48-tisíc eur.     

Na rekonštrukciu areálu MŠ Iľju-
šinova išlo z petržalského rozpočtu 
takmer 50-tisíc eur. Navyše sa tam 
totiž robil nový vstup.

Petržalka sa opäť 
stretne na plavárni
Takmer presne do roka a do dňa sa na 
petržalskej plavárni uskutoční 2. roč-
ník plaveckej dvanásťhodinovky – 
Petržalka na plavárni. Všetko vypukne 
12. mája (vlani to bolo o deň neskôr) 
o 8.00 h.

strana 8

Lásku k histórii 
odovzdáva ďalej
Ľuboš Paller  už 20 rokov učí dejepis v 
ZŠ Dudova 2. Je známy svojou veľkou 
láskou k histórii a netradičnými spô-
sobmi vyučovania. Z exkurzií, výletov a 
rôznych potuliek tvorí školský interne-
tový časopis Dejepis extra.

strany 12 - 13

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.
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Riaditeľ OZ Bratislava zo Slovenského vodohospodárskeho pod-
niku Jozef Dúcz sa prednedávnom stretol so starostom Petržalky 
Vladimírom Bajanom, aby riešili situáciu s nezákonným pohy-
bom motorových vozidiel na petržalskej hrádzi.

Pomáhame zvyšovať 
bezpečnosť na hrádzi

Dôsledkom ich stretnutia 
bol kontrolný deň, kde 

hliadky vodnej stráže a mest-
skej polície monitorovali po-
hyb vozidiel. „Oceňujem, že 
sa prvý kontrolný deň usku-
točnil tak rýchlo po našom 
stretnutí. Výsledky kontrol 
potom spoločne zanalyzuje- 
me a pripravíme ďalšie opat- 
renia, ktoré by bezpečnosť 
na hrádzi zvýšili. Naša spo-
lupráca bude rozhodne aj 
naďalej pokračovať,“ povedal 
Vladimír Bajan. 

Aj napriek tomu, že mnohí 
vodiči nemajú žiadne povo-
lenie, hrádzu využívajú ako 
jednu z prístupových ciest, 
čo sa nám potvrdilo na kon-
trolnom dni. Vodiči nielen- 
že nemali žiadne povolenie, 
okrem toho jazdili nepri-
merane rýchlo, čím vážne 
ohrozovali iných účastní-
kov premávky. Len za mi-
nulý rok vyzbierala mest-
ská polícia v našej mestskej 
časti celkovo 19 790 eur za 

dopravné priestupky, medzi 
nimi sú zahrnutí aj vodiči, 
ktorí jazdia po hrádzi. Ne-
odrádzajú ich ani dopravné 
značenia či zásady dodržiava-
nia podmienok na vodohos-
podárskych objektoch. „Hoci 
máme nasadené hliadky vod-
nej stráže aj mestskej polície, 
nemôžeme mať situáciu pod 
kontrolou 24 hodín denne. 
Preto chceme v najbližšom 
čase nainštalovať štyri kame-
ry, ktoré nám pomôžu moni-
torovať stav na hrádzi, najmä 
teraz, keď je v niektorých úse-
koch cyklotrás čulý stavebný 
ruch,“ povedal k téme ria- 

Električka  
je pre Petržalku 
prioritou
Na nedávnom brí�ngu in-
formoval primátor Ivo Ne-
srovnal o aktuálnom stave 
výstavby II. etapy električ-
kovej trate do Petržalky. 
Na stretnutí sa zúčastnil aj 
petržalský starosta Vladimír 
Bajan.

„Odkedy som starostom 

Petržalky, od roku 1992, 

sa hovorí o tom, aká je 

električka potrebná a že ju 

treba postaviť. Som pre-

svedčený, že už nič nebráni 

tomu, aby sa tento projekt 

naozaj zrealizoval a že ter-

mín – 2023 bude naozaj 

konečný.

Teším sa na tú chvíľu, keď 

sa aj vďaka dokončenej 

električkovej trati Petržalka 

stane plnohodnotnou sú-

časťou mesta so všetkým, 

čo k tomu patrí. Chcem 

všetkých ubezpečiť, že pre 

Petržalku je dokončenie 

električkovej trate priori-

tou, hoci termíny sú aj pre 

nás šibeničné. Verím, že 

dokončenie trate nebudú 

umelo brzdiť ani iní, napr. 

rôzni pseudoaktivisti či ne-

prajníci,“ povedal Vladimír 
Bajan.

(red)

diteľ OZ Bratislava Jozef Dúcz.
Mestská časť by aj z tohto 

dôvodu chcela upozorniť naj-
mä cyklistov, aby na hrádzi 
dbali na zvýšenú bezpečnosť 
vzhľadom k prebiehajúcim sta-
vebným prácam pri výstavbe 
mosta diaľnice D4. „V súvislosti 
so zvýšeným počtom náklad-
ných vozidiel prechádzajúcich 
cez hrádzu zintenzívnime in-
formovanosť verejnosti pros-
tredníctvom našej webovej a 
facebookovej stránky aj v Petr-
žalských novinách,“ povedal 
starosta Bajan.

(sv)
foto: MÚ

Už tradične dobrovoľníci so škatuľou plnou 
narcisov prišli hneď ráno na petržalský miest-
ny úrad. 

Ich prvá cesta viedla za sta-
rostom Vladimírom Baja-

nom. „Som presvedčený, že on-
kologické ochorenie sa nejakým 
spôsobom,žiaľ, týka každého z 
nás. Buď ho okúsil na vlastnej 
koži, alebo s ním bojovali či bo-

jujú jeho príbuzní, kamaráti, 
kolegovia... Môžeme povedať, 
že je to ochorenie 20. a 21. sto-
ročia a určite si zaslúži našu 
pozornosť. A Deň narcisov, kto-
rý už 22. rok organizuje Liga 
proti rakovine, je príležitosťou, 

Petržalka už aj 
na Instagrame
Obyvateľom Petržalky sa 
vždy snažíme priniesť iba 
tie najdôležitejšie a naj- 
zaujímavejšie informácie 
zo života najväčšej mest-
skej časti v Bratislave. Kaž-
dý deň je bohatý na rôzne 
udalosti, či už politického, 
športového či kultúrne-
ho charakteru, preto ak 
chceme obsiahnuť kom-
plexne aktuálne dianie čo 
najlepším možným spô-
sobom, využívame na to 
viaceré komunikačné ná-
stroje. Či už ide o webovú 
stránku www.petrzalka.
sk, facebookovu strán-
ku Viem byť Petržalčan 
a teraz už aj Instagram, 
každý, kto chce vedieť, 
čo sa okolo neho deje si 
príde na svoje. 

Na webe a facebooku 
nájde verejnosť už tradič-
ne nielen úradné ozna-
my, ale aj informácie zo 
života v samospráve ob-
sahujúce správy o podu- 
jatiach, pripravovaných 
akciách a aktivitách, ktoré 
mestská časť organizova-
la pre svojich obyvateľov. 
Prehľad o podujatiach 
majú aj vďaka Kalendáru 
udalostí, ktorý funguje 
na webovej stránke už 
viac ako dva mesiace  
a kde sa po kliknutí na 
konkrétny deň obozná-
mia s názvom a popisom 
podujatia.

V snahe vyjsť v ústre-
ty obyvateľom rôznych 
vekových kategórií sa 
mestská časť rozhodla, 
že okrem o�ciálnej we-
bovej a facebookovej 
stránky založí aj pro�l na 
Instagrame, obľúbený 
najmä u mladších roční-
kov. Keďže Instagram je 
hlavne o estetickom zá-
žitku, budeme sa snažiť 
potešiť našich fanúšikov 
predovšetkým vizuálne 
peknými fotogra�ami, vi-
deami či „insta príbehmi.“ 
Záujemcovia o sledova-
nie našich príspevkov nás 
na Instagrame nájdu pod 
názvom Miestny_urad_

Petrzalka: https://www.

instagram.com/miest-

ny_urad_petrzalka/

(tod)

Spoločne bojujeme 

proti škodcom
Na to, aby sme minimalizo-
vali epidemiologické riziko v 
oblasti verejného zdravia, je 
potrebné pravidelne vyko-
návať opatrenia na reguláciu 
živočíšnych škodcov. Jediným 
efektívnym spôsobom je pra-
videlná celoplošná deratizácia 
najmenej dvakrát ročne – na 
jar a na jeseň. Preto Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva 
vyzval na vykonanie celoploš-
nej jarnej deratizácie na území 
celého Bratislavského samo-
správneho kraja do 15. mája.

Petržalský miestny úrad za- 
bezpečí deratizáciu na všet-
kých verejných priestranstvách 
a zároveň vyzýva všetky fyzické 
osoby – podnikateľov a práv-
nické osoby, aby tak spravili aj 
oni vo svojich priestoroch ale-
bo nimi spravovaných objek-
toch na území Petržalky.

(tod)

Úrad plný narcisov

ako boj s touto chorobou pod-
poriť. A som rád, že sa do tejto 
aktivity radi zapájajú aj moji 
kolegovia na úrade,“ povedal 
Vladimír Bajan.   

(tod) 
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o štvrtine rozhoduje staros-
ta, pričom ide o dotácie do  
2 000 eur, a o 75%  rozhoduje 
miestne zastupiteľstvo (dotá-
cie nad 2 000 eur). Tento rok 
poslanci rozhodovali o 32 žia-
dostiach, z nich podporili 30. 
Z tých najzaujímavejších azda 
stojí za zmienku podpora ne-
ziskovej organizácie Depaul, 
ktorá sa stará o ľudí bez do-
mova, na projekt Iba zdravý 
človek sa vie pohnúť ďalej, OZ 
Doplhins – klub telesne a zra-
kovo postihnutých na prípra-
vu a účasť ME v plávaní, OZ 
Kaspian, ktoré roky pracuje 
predovšetkým s mládežou, na 
projekt Spájame prekážkami, 
OZ Odyseus na výkon terén-
nej sociálnej práce pri projek-
te Chráň sa sám, OZ Petržal-
čanka na projekt Petržalské 
páračky a Dožinky, ďalšie zo 
zaujímavých folklórnych pá-
siem, ktoré nám pripomínajú 
naše ľudové tradície, OZ Kon-
duktor na rekonštrukciu ple-
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Štatút mesta
Poslanci schválili návrh Šta-
tútu hlavného mesta SR Bra-
tislavy. V jeho novom znení 
sa okrem iného prenáša tzv. 
solidarita z veľkých mest-
ských častí na hlavné mesto 
Bratislava. To znamená, že po 
uplynutí štvrťroka sa nebude 
krátiť výnos dane z príjmov 
fyzických osôb z veľkých 
mestských častí, ale táto po-
vinnosť sa bude hradiť z roz-
počtu hlavného mesta, ktoré 
to už má zapracované v schvá-
lenom rozpočte na rok 2018.

Dotácie
V našej mestskej časti pôso-
bia v oblasti kultúry, športu a 
sociálnej oblasti desiatky rôz-
nych organizácií a združení. 
Petržalka ich činnosť každo-
ročne podporuje aj formou 
finančných dotácií.  V toh- 
toročnom rozpočte je na do-
tácie vyčlenených takmer 
100-tisíc eur. Z tejto sumy 

Poslanci rozhodovali aj o dotáciách  
chovej plastiky Strom života 
či OZ Múzeum Petržalského 
opevnenia na podporu múzea 
v bunkri B-S 4 Lány.

Zo športových aktivít pod-
porí hokejbal dotáciou pre 
OZ Jokerit, ktoré mimoriadne 
úspešne reprezentuje Petržal-
ku, OZ Deti na štarte na pro-
jekt Gepardiny pre deti z ma- 
terských a základných škôl za-
meraný na rozvoj ich pohybo-
vých zručností,  či Slovenskú 
triatlonovú akadémiu na pro-
jekt Pressburg Triathlon. Všet-
ky schválené dotácie nájdete 
na www.petrzalka.sk, sekcia 
Samospráva. 
Ostatné body programu po-
slanci nestihli do času našej 
uzávierky prerokovať.          (sv)

ilustračné foto: archív PN

Dopravné ihriská 
pre škôlkarov 
V areáli MŠ Pifflova boli 
ešte robotníci. „V týchto 
dňoch areál síce nemôže-
me využívať a s deťmi mu-
síme chodiť na vychádzky 
mimo, ale určite to stojí za 
to. Deti sa už dopravného 
ihriska nevedia dočkať,“ 
povedala riaditeľka Emília 
Šimková. Do rekonštrukcie 
chodníkov a vybudovania 
dopravného ihriska pôjde  
z rozpočtu 52-tisíc eur. 
Značky si bude MŠ zabez-
pečovať z vlastných zdrojov. 

V závislosti od finanč-
ných prostriedkov by 
mestská časť chcela takto 

upraviť ešte aj ďalšie areály 
materských škôl. O tom, 
koľko ich bude, v koneč-
nom dôsledku rozhodnú 
poslanci.

Texta foto: (mh)

Mlynské nivy neuzavrú

K uzávere ulice nedôjde, 
dôjde iba k zúženiu jazd-

ných pruhov na ulici Mlynské 
nivy, pričom počet jazdných 
pruhov ostane zachovaný. 
Investor bude rekonštruovať 
verejný vodovod, plynovod, 
rozvody vysokého napätia, 
optické káble, káble verejného 
osvetlenia a samotnú cestnú 
komunikáciu. Neskôr pristúpi 
aj k budovaniu podzemného 
kruhového objazdu a k vý-
mene sútokovej komory pod 
Križovatkou Mlynské nivy – 
Karadžičova – 29. augusta.

Od 2. mája postupne od-
stránia trakčné vedenie a až 
do ukončenia prác na bulvári 
Mlynské nivy tam bude trole-
jová doprava MHD vylúčená. 
Pripravené budú náhradné 
linky a trasy mestskej hro-
madnej dopravy. Zmeny budú 

trvať približne do polovice ok-
tóbra 2018. 

Pár dní pred spustením ob- 
chádzkových trás MHD pri-
stúpi investor HB Reavis k prí-
pravným prácam, kedy dôjde 
k zúženiu jazdných pruhov  
v križovatkách Mlynské nivy 
- Svätoplukova, Mlynské nivy 
- Karadžičova a Mlynské nivy 
- Ul. 29. augusta. 

Adrián Rác, HB Reavis Slo- 
vakia: „Nejde len o rekonštruk-
ciu ulice na povrchu, ale aj o 
kompletnú rekonštrukciu tech- 

Z pôvodnej autobusovej stanice na Mlynských nivách nezostalo už takmer nič. Novú 
plánuje HB Reavis otvoriť v roku 2020. Bude kombináciou medzinárodného autobuso-
vého terminálu, nákupného centra, tržnice a výškovej administratívnej budovy. Kým sa 
to však stane, čaká ešte Bratislavu rekonštrukcia ulice Mlynské nivy. Hoci sa spočiatku 
hovorilo o celkovej uzávere, vedenie mesta, Dopravný podnik Bratislava a investor HB 
Reavis našli napokon iné riešenie.

nickej a dopravnej infraštruk-
túry. Mlynské nivy sú hlav-
nou tepnou v centre mesta, 
do ktorej sa nezasiahlo 35 
rokov. Infraštruktúra je veľmi 
zastaraná, kanalizácia je tam 
dokonca z čias Márie Terézie 
a treba ju kompletne obnoviť. 
Nachádzajú sa tam tiež pa-
rovody, káblovody, vodovody, 

plynovod a niekoľko desia-
tok optických káblov. Preto je 
rekonštrukcia ulice Mlynské 
nivy komplikovanejšia, ako by 
sa zdalo. Sme preto radi, že sa 
nám podarilo nájsť kompro-
mis, ktorý umožní revitalizá-
ciu celej oblasti tak, aby nemu-
selo dôjsť k celkovej uzávere.” 

Výsledkom plánovanej re- 
konštrukcie bude okrem kom-
pletnej obnovy infraštruktúry 
ulice nad aj pod jej povrchom 
rozšírenie bulváru o jeden 
jazdný pruh v oboch smeroch. 
V podzemí ďalej pribudne 
kruhový objazd. Rekonštruk-
ciu, ktorá je rozdelená do via-
cerých etáp, plánuje investor 
začať 2. mája. Počiatočné fázy 
by mali byť ukončené počas 
jesene 2018, z nového bulváru 
sa Bratislavčania budú môcť 
tešiť na jeseň 2019. 

Obnova dopravnej a tech-
nickej infraštruktúry na ulici 
Mlynské nivy a na okolitých 
komunikáciách je predbežne 
vyčíslená na 24 miliónov eur. 
Projekt realizuje HB Reavis na 
vlastné náklady. 

Všetky obchádzkové trasy 
budú značené príslušnými do- 

pravnými značkami, HB Re-
avis aj DPB budú informovať 
cestujúcich všetkými dostup-
nými prostriedkami. 

Výluka trolejovej dopravy 
na ulici Mlynské nivy sa týka 
trolejbusov č. 202, 210, 212  
a nočného spoja N72. Tro-
lejbus č. 202 bude odklonený 
cez Miletičovu s ukončením 
na Jelačičovej, súčasná ko-
nečná Nemocnica sv. Micha-
la bude zrušená. Trolejbus  
č. 205 ostane bez zmeny trasy, 
nakoľko vozidlá na tejto linke 
disponujú pomocným poho-
nom. Tak bude jazda v úse-
ku Svätoplukova - Mlynské 
Nivy - Nemocnica sv. Michala 
uskutočňovaná s pomocným 
dieselgenerátorom. Trolejbus 
č. 210 bude premávať bez 
obojsmernej obsluhy zastávky 
Autobusová stanica. Náhrad-
né autobusová linka X72 bude 
premávať obojsmerne vo vy-
lúčenom úseku Nemocnica 
sv. Michala, Mlynské nivy, 
Prievozská a Hraničná. Všetky 
ostatné autobusové a trolejbu-
sové linky ostanú bez zmeny.

(md)

foto: autorka

Mlynské nivy

Vizualizácia HB Reavis

Petržalské miestne zastupiteľstvo malo tradič-
ne bohatý program. Do času našej uzávierky 
stihli prerokovať len niektoré body, z ktorých 
vyberáme. 
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Inzercia

K KÚPIME byt v Petržalke, aj 

zadlžený. Tel.: 0917 708 319

K HĽADÁME ekonómku.

 Tel.: 0903 712 196

K GLAZÚROVANIE VANÍ 
Tel.: 0905 983 602

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

K BRIGÁDA v záhrade v 

Petržalke. Tel.: 0903 712 196

Servis, opravy a predaj PC
v Petržalke. Tel.: 0915 720 730,

www.aatuh.sk

Riadkovú inzerciu prijímame

osobne v redakcii PN. 

Platba v hotovosti

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

S T U D I O  B E L L A N I
Hrobákova 7 (prízemie)

Otvorené: pondelok - piatok 9.00 - 19.00 h, 

sobota 8.00 - 13.00 h, iba na objednávku

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

 Katka • 0905 156 765

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

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

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

Objednávky: Ľubka • 0907 556 758

 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

I pedikúra

I manikúra klasická

I manikúra japonská

I gelové nechty na rukách

I gelové nechty na nohách

I masáž nôh

I detoxikácia - prístrojová

I depilácia
Katarína Tóthová, Znievska 19,Petržalka-Bratislava

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

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček

Osuského 44, Bratislava Petržalka
 

 Otváracie hodiny: Po-Pi  10:00-12:30  13:15-18:30 

  So 09:30 – 12:30

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 22. VÝROČIA

35 % ZĽAVU  NA OKULIAROVÝ RÁM, 

PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 49 €

MY SA O VÁS STARÁME

 Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka

21. 4. 2018 
Radovan Suško – Barbora Takáčová

Tešíme sa na vaše  podnety, návrhy, reakcie
email: petrzalskenoviny@gmail.com
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Prišli, pomohli
Stalo sa už tradíciou, že pri príležitosti oslo-
bodenia Bratislavy Sovietskou armádou 4. 4. 
1945 a o deň neskôr 5. 4. 1945 oslobodenia 
Petržalky, kde kde sa konali ústupové boje s 
nemeckou fašistickou armádou, Magistrát 
hl. mesta SR Bratislavy otvoril pre verejnosť 
vojenský cintorín z 1. sv. vojny. Občianske 
združenie Zachráňme petržalské bunkre zase 
sprístupnilo pre verejnosť vojenské múzeum 
v bunkri BS – 8 Hřbitov na Kopčianskej ulici.

Za tie roky tam príroda vy-
tvorila pomerne hustý 

agátový lesík premiešaný to-
poľmi, javormi, čerešňami, ale 
 aj inou vysokou a nízkou zele-
ňou. Neoddeliteľnou súčasťou 
otvorenia vojenského areálu je 
aj jarné upratovanie.  Bolo to 
tak aj tento rok, 7. apríla. Po-
časie bolo trochu smutné, ale 
aj tak prišlo 15 brigádnikov - 
malých aj veľkých. V skupine 
nechýbali ani členovia Petržal-
ských skautov. Všetci sa zapo-
jili do vyhrabávania trávnatej 
časti, vyzametali chodníky, 
hrabali a vynášali napadané 
listy, zbierali konáre. Za prá-

cu v areáli múzea boli všetci 
účastníci odmenení dlhou a 
zaujímavou exkurziou  o deji-
nách československej a sloven-
skej armády a rovnako sa mali 
možnosť odfotografovať s his-
torickými artefaktami. Brigádu 
v areáli múzea zorganizovala 
Petržalčanka  Daniela Brunclí-
ková. A nielen to, ale aj  cyklo-
výlet do čokoládovne v Kittsee, 
ktorý absolvovali hneď ráno, 
ešte pred brigádou. Ďakujeme 
jej aj prostredníctvom PN za 
zorganizovanie tohto prospeš-
ného podujatia.

 Text a foto: 

Miroslav Košírer

Počas minulého roka 

sme vás informovali o 

pripravovanej prestavbe 

starej bikrosovej dráhy na 

Haanovej ul. na modernejší 

a bezpečnejší pump track, 

ktorú pripravuje OZ Pedál. 

Po dotiahnutí všetkých ad-

ministratívnych procesov 

a získaní prvých prostried-

kov na nákup materiálu na 

projekt, pristupuje teraz 

OZ Pedál k jeho realizácií.

Prvý „výkop“ je naplánova-
ný na sviatok práce, 1. mája 
a pokračovať sa bude aj na-
sledujúce dni až do 6. mája. 
Počas týždňa sa uskutočnia 
tieto práce:
• Nákup lodného kontajnera 

a jeho osadenie
• Odkopanie priestoru pre 

detský okruh Bambi line
• Spevnenie svahu pri kon-

tajneri, vytvorenie sedenia 
pri Bambi line

• Vymodelovanie Bambi line 
a bočného nájazdu na štar-
tovaciu rampu

• Asfaltový povrch Bambi 
line.
Predpokladaný postup prác 

počas jednotlivých dní nájdete 
na https://ozpedal.sk/pribeh-
-bikrosky-pokracuje/. V prípa-
de operatívnych informácií na 
FB profile a web stránke www.
ozpedal.sk .

Počas všetkých dní sa na 
prestavbe budú podieľať pro-
fesionálni pracovníci s me-

chanizáciou a niekoľko dob-
rovoľníkov. Pokiaľ by sa vám 
dalo prísť pomôcť vo voľné aj 
pracovné dni, pomoc bude 
určite vítaná, keďže projekt 
sa realizuje najmä prostred-
níctvom práce dobrovoľníkov.  
A ešte lepšie, ak sa vopred za-
hlásite na pumppark@ozpedal.
sk, aby vám realizátori zabez-
pečili drobnú mechanizáciu, 
náradie a pod, podľa rozpisu 
predpokladaných prác.

(aba)

foto: archív

Nový PUMPPARK v Petržalke  

Tulipánový 

pochod solidarity

Pri príležitosti Svetového 
dňa Parkinsonovej choroby 
sa po celom svete konali po-
chody solidarity. Bratislava 
sa k nim pripojila v sobotu, 
7. apríla v Sade Janka Kráľa 
druhým ročníkom Tulipá-
nového pochodu. Študenti 
ošetrovateľskej fakulty roz-
dávali informačné materiály. 
Pod ich vedením si mohli 
záujemcovia vyskúšať cviče-
nia, ktoré tvoria základ pre 
dobrý zdravotný stav parkin-
sonika. Cvičenia ovplyvňujú 
spomalenosť pohybov, stuh-
nutosť tela, tras, neobratnosť, 
únavu a nestabilitu v stoji a 
chôdzi. Pochod organizuje 
Spoločnosť Parkinson Slo-
vensko, ktorá združuje ľudí 
postihnutých Parkinsonovou 
chorobou, ich rodinných 
príslušníkov, odborníkov a 
sympatizantov a občianske 
združenie Slovenský pacient. 
Pacienti s parkinsonovým 
ochorením z celého Sloven-
ska absolvovali sprievodný 
pochod celým parkom. 

Tento ročník bol venovaný 
téme pomoci pacientom. Tak 
ako všetci, aj pacienti s Parkin-
sonovou chorobou potrebu-
jú vedieť, že nie sú sami.

(upr)

C Pamätná fotografia 

s vojakom Belešom v buunkri

 B Skauti odpratávali listie. 

B B Deti vyzbierali haluze  

a vyčistili takmer cely lesik

Na všetkých linkách preplavila Slovenská plavba a prístavy – lod-
ná osobná doprava, a.s. doposiaľ už viac ako jeden a pol milióna 
turistov. „Celkovo sme len za minulý rok realizovali 1 250 plavieb, 

plavilo sa s nami takmer 110-tisíc osôb a naše lode odplávali až 

2,5 milióna osobokilometrov. Najväčší záujem bol o najobľú-

benejšiu plavbu - na Devín. Na tejto linke sme prepravili 55 059 

osôb,“ povedal Marek Považan, riaditeľ spoločnosti. Tradične 
veľký záujem bol aj o pravidelné linky rýchloloďou medzi Brati-
slavou a Viedňou a o víkendové plavby do Čunova. Zaplnené boli 
tiež lode na mimoriadnych plavbách rýchloloďou do Gabčíkova, 
a tiež plavby na dlhšie vzdialenosti, do Štúrova, Kremsu a Tullnu. 

Z celkového počtu cestujúcich tvorili deti až 25 %, pričom 
plavby po Dunaji absolvujú ako školské výlety. 

„Pre narastajúci záujem o jednodňové výlety sme do ponuky 

zaradili nové mimoriadne plavby do destinácií ako sú rakúsky 

Melk (s možnosťou návštevy známeho benediktínskeho klášto-

ra) a Spitz (plavba do čarovného údolia Wachau). Výhodou je, 

že počas každej mimoriadnej plavby si klienti môžu vypočuť od-

borný výklad od slovensky hovoriaceho sprievodcu, ktorý s nimi 

absolvuje aj prehliadku mesta“, prezrádza Marek Považan. SPaP-
-LOD, a.s. na základe skúseností a požiadaviek od klientov pristú-
pila aj k úprave časových harmonogramov niektorých plavieb. 

(oa)

Veľtok pretínajúci hlavné mestá Európy ožil 20. apríla 

otvorením novej plavebnej sezóny 2018.  

Začala sa sezóna na Dunaji
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www.starohajskapivaren.sk
info a reservé: 0944 186 328

Vás pozýva na májovú sezónnu ponuku:
120 g Marinovaný tataráčik z nórskeho lososa 

so cherry paradajkami a kôprom, 
hrianky z bieleho chleba  

200 g Grilovaná marinovaná bravčová krkovička 
pripravená metódou sous vide s gril. zeleninou 
a cesnakovo-jogurtovým dressingom         

200 g Grilovaná marinovaná bravčová panenka 
pripravená metódou sous vide s gril. zeleninou 
a jemnou chrenovou omáčkou 

180 g Grilovaný steak z nórskeho lososa 

na bylinkovom masle so zelenou špargľou 
a holandskou omáčkou 

Ako prílohu odporúčame 200 g Zemiakové hobliny  

200 g Mix listových šalátov s 180 g grilovaným 
steakom z nórskeho lososa na bylinkovom 
masle a kôprovým dressingom  

200 g Tagliatelle verde s 100 g grilovaným kuracím 
mäsom, omáčkou z lesných húb a parmezánom 

7,90 €

6,90 €

7,90 €

9,90 €

1,90 €

8,90 €

7,90 €

PRÁCA V NOVEJ PREVÁDZKE              
SALESIANER MIETTEX s.r.o. , Panónska cesta 3943 – 
Petržalka, Bratislava, hľadá do svojej novej prevádzky 
práčovne pracovníčky a  pracovníkov do trvalého pracovného pomeru na pozíciu

„Pracovník práčovne“ a  „Šička“
Ponúkaná mzda  (brutto) 600 € + výkonnostné odmeny do výšky (brutto) 100 € + extra 

�nančná odmena a všetky príplatky podľa Zákonníka práce.
Práca vhodná pre každého. 

Termín nástupu: ihneď

Kontaktná osoba: Daniela Horínková, 
Tel.: 0948 783 980, d.horinkova@salesianer.sk

Petržalka si zahrala ping pong
Oslava svetového dňa stolného tenisu pod 
názvom ...ideme hrať ping-poooong... sa 
konala v ZŠ Tupolevova za účasti verejnosti a 
petržalských ZŠ. 

si pochvaľovali všetci účast-
níci. Zahrali si na 10. stoloch, 
k dispozícii mali rakety aj 
loptičky, ale boli aj takí, ktorí 
si priniesli svoje náčinie, do-
konca aj loptičky. 

Ambasádorkou podujatia 
bola vicemajsterka sveta Alica 
Chladeková-Grofová, ktorá 
neúnavne celý deň hráčov po-
vzbudzovala, radila im, odpo-

Od 8.00 do 16.00 h sa 
v priestoroch ško-

ly vystriedalo 67 milovníkov 
ping-pongu. Prišli nielen žia-
ci ZŠ či obyvatelia Petržalky 
prevažne v strednom veku, 
ale aj  vyše 80-roční hráči a 
jedna 63-ročná hráčka. Toto 
podujatie, ktoré sa v rámci ce-
losvetových osláv po prvý raz 
uskutočnilo aj na Slovensku, 

vedala na otázky a aktívne sa 
zapojila do organizácie podu-
jatia.                            (tod)

foto: autorŽiaci prvého a druhého ročníka petr-
žalských základných škôl sa 11. mája 
stretnú na atletickom mítingu s názvom: 
Detský atletický štvorboj s gepardom.  

Športujeme s gepardom 

Bratislava–Petržalka aj s fi-
nančnou podporou Ivana 
Štefanca – europoslanca, 
ktorý venoval do súťaže 
vecné ceny. 

Jedna zo škôl - tá víťazná, 
si odnesie domov pamät-
ný pohár a žiaci školy malé 
prekvapenie.

Veríme, že sa deti zabavia 
a čím viac bude akcií po-
dobného druhu, tým bude 
väčší predpoklad na to, aby 
naše deti žili lepšie, zdrav-
šie, vitálnejšie a „športovej-
šie“.

O pár dní na to, v čase od 
14. do 18. mája, budú zápo-
liť aj škôlkari. Počas týždňa 
ich budú čakať 3 disciplíny: 
neposedný slimák, šikovná 
líška a rýchly gepard. V kaž-
dej budú musieť splniť po 
dve úlohy. Disciplíny sú zo-
stavené tak, aby sa zapojilo 
do súťažných aktivít celé te-
lo (každá partia) a aby bola 
pri športe aj zábava spojená 
s kolektívnym myslením a 
zapojením každého dieťaťa! 
Súťaž organizuje Občianske 
združenie Deti na štarte a 
Mestská časť Bratislava–
Petržalka.

 (jt)

Mestská časť Bratisla-
va-Petržalka, Zák-

ladná škola Tupolevova, 
AK Run For Fun Petržalka 
s podporou OZ Deti na 
štarte zorganizovali súťaž, 
aby nazbierali čo najviac 
športových hodín strá-
vených vonku. Deti tak 
správne využijú svoj po-
tenciál, naučia sa vyhrávať i 
prehrávať, ale hlavne budú 
v pohybe. 

Ako napovedá aj samot-
ný názov podujatia: Detský 
atletický štvorboj s gepar-
dom, 100 dievčat a 100 
chlapcov bude spoločne 
súťažiť v štyroch disciplí-
nach: Beh na 60 m, beh 
na 300 m, skok do diaľky 
z miesta a hod vortexom 
(VORTEX - ergonomická 
pomôcka v tvare raketky, 
ktorá vďaka rotácii umož-
ňuje presné a rýchle há-
dzanie do diaľky). Gepard 
je v názve preto, lebo ge-
parda si OZ Deti na štarte 
vybralo ako symbol naj-
rýchlejších. 

Pre tých najlepších sú pri- 
pravené zaujímavé odme- 
ny, ktoré zabezpečili orga- 
nizátori: Mestská časť  



PETRŽALSKÉ NOVINY 27. 4. 2018 • 7
I N Z E R C I A

Rýchla doba si vyžaduje rýchlu komunikáciu
Mnohé spoločnosti už pochopili, že ak si chcú dlhodobo 

udržať zákazníka, je potrebné, aby mu ponúkli okrem 

výhodnej ceny aj pridanú hodnotu vo forme zákazníckej 

starostlivosti. Dobrou príležitosťou, ako sa dostať bližšie 

k zákazníkovi a flexibilne reagovať na jeho potreby, je 

presunúť komunikáciu s ním do online prostredia. Via-

ceré firmy majú okrem svojich ofi ciálnych webstránok 

zriadené aj profily na sociálnych sieťach, prostredníctvom 

ktorých môžu dostávať zo strany zákazníkov podne-

ty na zlepšenie alebo aj pozitívne hodnotenia. „Naša 

spoločnosť je otvorená komunikácii cez sociálne siete. 

Berieme to ako priestor, kde môžeme získavať spätnú 

väzbu od svojich zákazníkov a zároveň s nimi diskutovať 

a hľadať riešenia na ich požiadavky. Uvedomujeme si, že 

mnohí ľudia uprednostňujú online komunikáciu, ktorá je 

rýchla a jednoduchá. Naši zákazníci majú preto k dispozícii 

online účet na www.zse.sk. V rámci neho si môžu kedykoľ-

vek z pohodlia svojho domova zmeniť výšku mesačných 

záloh za elektrinu alebo plyn, upraviť dátum splatnosti, 

aktualizovať kontaktné údaje či aktivovať elektronickú 

faktúru. Zákazník má vo svojom online účte prístup ku 

všetkým faktúram za posledných 6 rokov, môže si podrob-

ne analyzovať svoju spotrebu elektriny aj s tipmi a trikmi 

na úsporu energií alebo využiť ďalšie výhody online účtu. 

Zároveň sme pre tých, ktorí uprednostňujú osobné stret-

nutia s našimi pracovníkmi, umožnili objednať sa online 

na konkrétny termín do ktoréhokoľvek ZSE Centra,“ hovorí 

Marián Ponechal, vedúci tímu propozícií a analýz v ZSE.

Získajte k elektrine a plynu havarijnú službu 
zadarmo
V dnešnom konkurenčnom boji o zákazníka neobstojí 

hocijaká ponuka. Spoločnosť ZSE ako jediná prišla na trh 

s bezplatnou nonstop havarijnou službou Elektrina a Plyn 

so zárukou. „Tieto služby doteraz využíva viac ako 300 000 

spokojných zákazníkov, ktorým sme vďaka týmto službám 

celkovo ušetrili už 150 000 ◊. V rámci služby Elektrina 

so zárukou má zákazník krytú úhradu práce technika 

v prípade havárie elektriny vrátane dopravy a drobného 

materiálu až do výšky 150 ◊. Služba Plyn so zárukou kryje 

prácu, dopravu a drobný materiál použitý pri odstránení 

havárie plynu takisto do výšky 150 ◊. Počet havárií za rok 

je neobmedzený,“ dopĺňa Marián Ponechal zo ZSE.

Viac informácií na www.zse.sk

Čakaniu v ZSE Centrách už odzvonilo 
Vedeli ste, že väčšinu záležitostí, týkajúcich sa elektriny alebo plynu, nemusíte riešiť osobne v zákazníckych 
centrách alebo volaním na linku? Môžete si ušetriť čas a vybaviť ich jednoducho a pohodlne online.  

ZELENÁ LINKA / PODNETY, POSTREHY A NÁVRHY

V oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej časti Bratislava-Petržalka môžete oznámiť prostredníctvom „zelenej linky“ 02/ 63 820 158. 

Informácie o MP VPS nájdete na stránke www.mpvps.sk



8 • 27. 4. 2018 PETRŽALSKÉ NOVINY
S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Doteraz takto svoju národ-
nú kuchyňu predstavili od 

roku 2013 veľvyslanectvá Indo- 
nézie (dvakrát), Turecka, Gru-
zínska, Egypta, Japonska, Ta-
lianska,Grécka, Izraela, Srbska, 
Vietnamu, Rakúska, Bulharska 
a Českej republiky. 

Cieľom projektu je dať štu-
dentom školy príležitosť, aby 
sa oboznámili s jednoduchými 
receptami iných krajín, ktoré 
budú môcť uplatniť aj v pra-
xi. Riaditeľ školy Jozef Horák 
vo svojom príhovore okrem 
vzácnych hostí privítal aj Xiao 
Xiao Chen, absolventku školy 
čínskeho pôvodu, ktorá prišla 
študovať pôvodne bez znalosti 
slovenčiny, ale končila ako jed-
na z najlepších. 

Tento raz bol hostiteľom 
Veľvyslanec Čínskej ľudovej 

V polovici apríla sa po pätnásty raz študenti 
SOŠ Gastronómie a hotelových služieb na 
Farského ulici oboznamovali s cudzokrajnou 
kuchyňou. Tentoraz s čínskou.

Deň čínskej kuchyne

republiky pán Lin Lin. Vo 
svojom príhovore vyzdvihol 
stále intenzívnejšie kontakty 
medzi našimi, takými vzdia-
lenými, krajinami, k čomu 
prispievajú aj takéto poduja-
tia. Po prvýkrát za celé štyri 
roky projektu prišiel medzi 
študentov a vzácnych hostí 
aj nový predseda BSK Juraj 
Droba, ktorý ocenil pôvod-
nú myšlienku a prisľúbil fi-

vrátane rodičov s deťmi, 
vytrvalci a kolektívy zák-
ladných a stredných škôl, 
ktoré sídlia v Petržalke, 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.                        (up)

Vlani Petržalčania aj (ne)Petržalčania, 
ktorí sa zapojili do plaveckej dvanásťho-
dinovky (a bolo ich spolu 401) preplávali 
takmer do Banskej Bystrice, konkrétne 
175 575 metrov. Tento rok majú orga-
nizátori – oddelenie školstva a športu 
Miestnej časti Bratislava-Petržalka a pe-
tržalská plaváreň – ambície ešte vyššie. 

Petržalka sa opäť stretne 

na plavárni

Takmer presne do roka a 
do dňa sa na petržalskej 
plavárni uskutoční 2. roč-
ník plaveckej dvanásťho-
dinovky – Petržalka na 
plavárni.

Všetko vypukne 12. mája 
(vlani to bolo o deň ne-
skôr) o 8.00 h. Plávať sa 
bude do ôsmej večer. Pri-
hlásiť sa môžu jednotlivci, 

Na účastníkov čaká aj drobné občerstvenie – vody 
Lucka a jabĺčka od Kauflandu.

nančnú pomoc pri vydaní 
brožúrky, ktorá má výsledky 
projektu predstaviť aj iným 
školám a zainteresovaným 
inštitúciám. Úvod podujatia 
korunovala hrou na klasic-
kom čínskom hudobnom 
strunovom nástroji čínska 
študentka VŠMU,Huang Zen- 
gjingjie.

Na strane veľvyslanca Lin 
Lin k slávnostnej tabuli (ne- 
chýbali ani typické čínske 
červené lampióny) zasadli 
vzácni hostia – slovinský veľ-
vyslanec Gregor Kozovinc, 1. 
tajomník Veľvyslanectva Čes-
kej republiky Ondřej Pomet-
lo, zástupcovia šeského mi-
nisterstva školstva Alexandra 
Naňová, riaditeľka kancelárie 
štátnej tajomníčky MŠVVaŠ 
SR a Juraj Moravčík, poradca 
štátnej tajomníčky MŠVVaŠ.

Za stôl na strane pána ria-
diteľa Horáka zasadli ďalší 
vzácni hostia. V prvom rade 
župan Juraj Droba, ktorý zau-
jal znalosťami čínskej kuchy-
ne, a po jeho boku novinári 
venujúci sa téme gastronó-
mie a turizmu: Viera Dudášo-
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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 ! 

vá (Gastro-revue), Andrea 
Hinková (Harmonia a kam-
kam.eu) a Kristína Ilaszová 
(WomanMan.sk). 

Po krátkom prípitku ko-
ordinátora projektu Gustá-
va Murína pohárikom likéru 
z bambusových listov začala 
samotná degustácia vybra-
ných jedál. Pod dohľadom 
šéfkuchára Veľvyslanectva 
Čínskej ľudovej republiky 
Jin Songa a majstrov odbor-
ného výcviku navarili štu-
denti SOŠ Farského tú naj-
klasickejšiu zostavu čínskej 
kuchyne.

Studeným predjedlom bo-
lo údené tofu so zelerom. 
Nasledovala kukuričná po-
lievka. Ako hlavné jedlo bo-
lo kuracie Kungpao s opeka-
nou ryžou a vajíčkom. Ako 
chuťovka nasledovali kreve-
ty s hríbmi a bambusovými 
výhonkami. Záver patril 
dezertu, ktorým boli sladké 
vyprážané guľôčky.

K hlavnému jedlu sa po-
dávalo biele a červené víno 
Dynasty, k dezertu vavríno-
vé víno a na záver čaj typu 
wulong Železná bohyňa mi-
losrdenstva.

Výzdobu slávnostného 
stola i obsluhu zvládli na 
výbornú študenti v odbo-
re čašník-servírka, ktorých 
viedli Viera Nižňanská, 
Janka Drdacká, Helena Gra-
chová a Danica Šidlíková. 

(gm) 
foto: Viliam Šuška

 

V Petržalke sa začalo veľké upratovanie

... so Zelenou hliadkou  

Dominik Neradovič zo Zelenej 

hliadky: „Tá loďka prekvapila 

aj nás, nebolo to v pláne, ale oce-

ňujeme kreativitu. Naša dobrovoľ-

nícka organizácia sa zameriava 

v prvom rade na likvidáciu čier-

nych skládok, ktoré nie sú na po-

zemkoch magistrátu. Okrem toho 

natierame zábradlia, maľujeme 

a čistíme zástavky, odstraňujeme 

gra�  ti, obnovujeme zničenú mest-

skú zeleň, čistíme zelené plochy... 

Jednoducho, všemožne sa snaží-

me očistiť a skrášli mesto, v kto-

rom žijeme. V duchu motta Lebo 

sa nás to týka chceme poukázať 

na problém odpadu na uliciach 

v našom meste a motivovať ľudí, 

aby sa angažovali v prospech 

svojho životného prostredia a 

bydliska aspoň tým, že nebudú 

množiť odpadky na uliciach“.

Zelená hliadka pôsobí vo všet-

kých mestských častiach. Stretáva 

sa každý druhý víkend. Minulý 

patril Petržalke. V sobotu Chorvát-

„Pred šiestimi rokmi sme začali s čistením brehov 

Chorvátskeho ramena a tam začal vznikať zárodok 

tvrdého jadra našej iniciatívy. Po mnohých rokoch je čas 

vrátiť sa na miesto činu,“ písalo sa v pozvánke Zelenej 

hliadky na facebooku. Komu sa nelenilo, obliekol tep-

láky a pridal sa. Zbierať smeti. V sobotu sa tak brehom 

ramena medzi električkovou zastávkou Farského až po 

Rusovskú cestu dostalo starostlivosti niekoľkých desia-

tok usilovných rúk a dokonca i jedného kanoe. 

ske rameno a v nedeľu Lužné lesy 

v okolí Prístavného mostu. V so-

botu sa dobrovoľníkom so Zele-

nou hliadkou podarilo vyzbierať 

60 vriec odpadu.

Nedávno boli po troch rokoch 

opäť  v opustenom areáli pri An-

tolskej, ktorý je majetkom Slo-

venského pozemkového fondu. 

Naplnili tam odpadom celý veľký 

kontajner. Podľa najnovších infor-

mácií by mali cestu k nemu znovu 

zatarasiť, aby cestu k čiernej sklád-

ke de) nitívne uzavreli. 

... s dobrovoľníkmi 
a rybármi

Nezaháľali ani členovia OZ 

My sme Petržalka, ktorí spolu so 

Slovenským rybárskym zväzom 

(Miestna organizácia Bratislava V)

začiatkom apríla vyrazili do terénu 

a brigádovali na brehu Chorvát-

skeho ramena v úseku pri Lacho-

vej ulici. Ako sa vyjadril predseda 

združenia Ján Bučan, „sme radi, 

že môžeme aj týmto spôsobom 

zlepšovať naše životné prostre-

die.“ 

(md, oa), foto: autori
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Ulica Mlynské nivy bude rozšírená 

o jeden jazdný pruh v oboch sme-

roch. V podzemí pribudne kruhový 
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-
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ských nív prebehla bezproblémovo a 

-
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zúženie jazdných pruhov

prejazdné pruhy

automobilová doprava

autobusová doprava

trolejbusová doprava

výluka trolejbusovej dopravy

Stavenisko 
Stanice 
Nivy

VÚB

Twin City Autobusová 
stanica 
Bottova

Mlynské nivy

Karadžičova

Zmeny infraštruktúry v oblasti Mlynských nív
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Partner:www.flora
bratisl

ava.sk

* plný pracovný úväzok (38,75 h/týž.)

ZAŽIAR AKO PREDAVAČ/KA 

POKLADNÍK/ČKA

V BRATISLAVE V ČASTI PETRŽALKA

A NA DUNAJSKEJ ULICI

NÁSTUPNÁ MZDA 917 €*

GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY

www.lidl.sk - sekcia Kariéra
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Z oceňovania 

pedagógov

Š K O LY

Pred stretnutím sme oča-
kávali štandardný rozho-

vor. Spýtame sa na niekoľko 
otázok (vopred pripravených), 
pán učiteľ odpovie a rozhovor 
bude hotový. Mýlili sme sa. 
Ľuboš Paller nie je tradičný 
uučiteľ, a preto ani náš rozho-
vor nebol tradičný. To, že nie-
čo bude úplne inak, sme zistili 
už na začiatku. Neprivítal nás 
totiž sám, ale s deťmi. Vraj, 
rozhodca v hre nie je podstat-
ný, dôležití sú hráči. Tak nech 
jeho „hráči“ povedia niečo o 
ňom sami. A tak sme sa ich 
spýtali. „Spovedali“ sme Karo-
la, Mišku, Kláru, Margarétku a 
Emu.

Čím sú hodiny s týmto učite-
ľom zvláštne? 

 Sú úplne iné výkladom. Pán 
učiteľ nám rozpráva rôzne 
zaujímavosti, ktoré sa nikde 

inde nedozvieme. Dokonca 
také, ktoré sa nedajú nájsť ani 
na internete. Samozrejme, 
chodíme aj na rôzne exkurzie. 
Hodiny u neho nie sú len o 
skúšaní a bifľovaním sa učiva, 
ale najmä o zážitkoch - jeho 
vlastných, ale aj tých našich, 
ktoré s ním zažijeme. Málo-
kedy povie, že niečo nevie. Je 
to asi preto, že jeho zaujíma 
všetko.

Kde všade ste sa dostali na 
exkurziu? 

Boli sme s ním napríklad  
v Skalici v kostole, ale aj v 
kostole v Ilave. Zvláštny je 
tým, že sa čiastočne nachádza  
v priestoroch väznice, ale 
vojsť do neho sa dá len spre-
du. Pod kostolom sa nachá-
dza krypta, v ktorej sme tiež 
boli pozrieť. Zaujímavou ex-
kurziou bola pre nás aj Dol-

niečo zaujímavé otvorili, ide 
tam s nami. On je jednodu-
cho super.

Potom sme do debaty za-
pojili aj samotného Ľuboša 
Pallera. 

Prekvapilo vás ocenenie, ktoré 
ste dostali? 

 Vôbec som takúto cenu ne-
čakal, ani som nevedel, že ma 
niekto nominoval. Asi týždeň 
pred odovzdávaním cien som 
dostal list a v ňom informáciu, 
že budem ocenený. Bol to pre 
mňa celkom šok. 
 
Za vašu záľubu vraj môže zá-
pal pľúc...

Keď som bol prvák na zák-
ladnej škole, ochorel som na 
zápal pľúc a dlho som musel 
byť doma. Nemal som čo ro-
biť, a tak sa mojou zábavou 
stali knihy. Čítal som všetko, 
čo mi prišlo pod ruku. Až som 
nakoniec prečítal všetko, čo 
sme doma mali. Moja mama 
už bola zo mňa nervózna, a 
tak raz vybrala svoje stredo-
školské dejepisy a dala mi ich. 
Najskôr som si len pozeral 
obrázky, potom čítal. Veľmi 
ma to zaujalo. A drží ma to 
dodnes.

V školstve pôsobíte už 25 ro-
kov, z toho v ZŠ Dudova 20 
rokov. Učíte dejepis. Ste tvor-
com časopisu Dejepis extra. 
Ako vznikol nápad robiť niečo 
takéto?

 Raz sme išli s deťmi do školy 
v prírode a s kolegyňou sme sa 

rozhodli spraviť časopis, ktorý 
by mapoval, čo sme každý deň 
robili a rodičia by si ho mohli 
pozrieť „online“. Malo to veľmi 
dobrý ohlas nielen u rodičov, 
ale aj u detí. A tak mi neskôr 
napadlo robiť niečo podobné 
aj pri exkurziách. A tak vzni-
kol Dejepis extra.

Existuje na Slovensku jedno 
miesto, ktoré by mal navštíviť 
každý?
   Slováci dnes veľa cestujú 
kvôli pamiatkam do zahra-
ničia. Ja som za to, že do za-
hraničia by mal ísť človek až 
vtedy, keď videl aspoň 50 zau-
jímavých miest na Slovensku. 
Miesto, kam by som určite 
každého poslal, je kláštor v 
Hronskom Beňadiku. Zobral 
som tam aj svojich žiakov a 
táto exkurzia mala neuveriteľ-
né čaro. Boli sme tam v čase, 
keď sa už skôr stmievalo, hor-
šie im fungovalo osvetlenie a 
pani, ktorá nás sprevádzala, 
bola staručká a mala paličku. 
Ten pocit, akoby ste sa ocitli v 
inom čase, bol neopakovateľ-
ný nielen pre žiakov, ale aj pre 
mňa. K ďalším mimoriadne 
zaujímavým miestam patrí aj 
Nová Baňa, v ktorej nájdete 
parný stroj na čerpanie vody. 
Zostrojil ho Isaac Potter a vy-
riešil tak problém zatopených 
šácht a štôlní. A obísť netreba 
ani obec Dechtice, kde náj-
dete zaujímavý kostolík, kto-
rého pôdorys lode je zvonku 
obdĺžnikovitý a vnútri elipso-
vitý.

Lásku k histórii 
odovzdáva ďalej  
ĽUBOŠ PALLER už 20 rokov učí dejepis v ZŠ Dudova 2. Je známy svojou 
veľkou láskou k histórii a netradičnými spôsobmi vyučovania, ako sú napr. 
tvorba trojrozmerných projektov, divadielka, exkurzie, návštevy kultúrnych a 
historických pamiatok Slovenska. Z exkurzií, výletov a rôznych potuliek tvorí 
školský internetový časopis Dejepis extra. Individuálne sa venuje žiakom so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a aj vďaka jeho prístupu títo 
zvládajú obsah učiva bez väčších problémov. Okrem toho je administráto-
rom webovej stránky ZŠ, ktorú si mesačne pozrie asi 10 000 návštevníkov. 
Je členom projektového tímu mestskej časti a Slovenskej akadémie vied pod 
názvom Petržalská super škola. Skrátka, pán učiteľ Paller je všade tam, kde je 
potreba šikovných, zapálených a iniciatívnych učiteľov, ktorí sa chcú podeliť o 
svoje bohaté vedomosti a skúsenosti so svojimi žiakmi. Tento rok bol za svoju 
dlhoročnú prácu ocenený v kategórii Najlepší pedagogický zamestnanec. Pre-
to sme sa rozhodli Ľuboša Pallera trocha vyspovedať.

ná Krupá, kde sme si mohli 
pozrieť Rozárium aj kaštieľ. 
Navštívili sme aj Osvienčim, 
Trnavu - kde sme si pozreli 
aj evanjelický kostol. V Brati-
slave sme videli Františkánsky 
kostol, Bratislavský hrad, sta-
rú budovu Národnej rady SR 
a veľa iných pekných miest. 
Netradičnou bola aj dejepisná 
vychádzka do Serede, kde bol 
kedysi pracovný tábor pre Ži-
dov. Dnes je to Múzeum ho-
lokaustu a nachádza sa v ňom 
aj dobytčí vagón, v ktorom sa 
prepravovali Židia. A v rámci 
zážitkového vyučovania nás 
tam pán učiteľ na chvíľu za-
vrel, aby sme čiastočne zažili 
atmosféru. A ktorá bola naj-
lepšia? Každá jedna je niečím 
výnimočná, keďže sa často s 
pánom učiteľom dostaneme 
na miesta, kde sa bežne ľudia 
nedostanú. Ak vidí, že niekde 

Ornament, ktorý charakterizuje Petržalku.

Pre žiakov je nezabudnuteľný aj výlet do kaštieľa v Dolnej Krupej.
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K histórii patria aj erby. Čo 
hovoríte na náš, petržalský? 

 Slovo erb je odvodené od 
latinského slova arma- teda 
zbraň. Táto informácia sa 
datuje až ku križiackym vý-
pravám, kedy sa pri boji často 
vojská premiešali a neraz, 
keďže sa nevedeli odlíšiť, si 
pozabíjali vlastných vojakov. 
Dobrý erb je taký, ktorý vie 
nakresliť aj malé dieťa. V zá-
sade platí, že čím je erb starší, 
tým je jednoduchší a naopak. 
Zaujímavosťou je, že keď sa v 
minulosti dal erb jednej kra-
jiny na inú, znamenalo to, 
že jedna druhú mocensky 
ovládla. Erb Petržalky patrí k 
tým mladším. Autormi erbu 
Petržalky sú Jozef Novák a 
Ladislav Čisárik, ktorí robili 
aj základný výskum. Podľa he-
raldickej komisie erb rešpek-
tuje všetky heraldické pravidlá 
a je teda heraldicky správny. 

Môže si dať spraviť erb hoci-
kto? 

 Samozrejme. Na Slovensku 
sú už šľachtické výsady zruše-
né, a tak si ho môže dať vyho-
toviť ktokoľvek. U nás existuje 
heraldická komisia a erb by 
mal byť vyhotovený podľa ich 
pravidiel. Nie je to však pod-
mienka. Jediným pravidlom 
preto je, že erb nesmie niesť 
znaky xenofóbie, prvky štát-
nych znakov a podobne.

Ornament Petržalky. Ako ste 
sa k nemu dostali? 

 Pred nejakým časom sme 
komunikovali na tému tra-
dičného ľudového ornamentu 

v oblasti Petržalky. Následne 
som o tom hľadal viac infor-
mácií. Napokon mi napadlo 
osloviť Múzeum kultúry 
Chorvátov na Slovensku. Pra-
covníci mi poskytli pohľad na 
tradičný chorvátsky ornament 
z oblasti Petržalky, Jaroviec, 
Rusoviec a Čunova. Z neho 
sme v škole vyabstrahovali 
jeden ornament. Následne sa 
vytvorila šablóna, ktorú žiaci 
dokresľovali. 

A ako vidí svojho kolegu ria-
diteľka ZŠ Dudova 2, Hana 
Závodná?

 Som veľmi rada, že ocenenie 
dostal práve on. Myslím, že 
táto škola je pre neho ako rodi-
na. Stará sa o ňu, záleží mu na 
nej a pomáha jej. Nikdy neľu-
tuje čas, ktorý tu trávi aj mimo 
svojich povinností. Vždy je 
ochotný pomôcť a riešiť prob-
lémy, ktoré prichádzajú. V 
našej škole je známy najmä 
vďaka netradičnému vyučo-
vaniu dejepisu. Históriu má 
veľmi rád a často sa podelí o 
zaujímavosti z dejín aj so žiak-
mi 1. stupňa, ktorí majú veľmi 
radi jeho pútavé rozprávanie. 
Zaujímavosťou je, že pravidel-
ne pripravuje darčeky z dreva 
na rôzne príležitosti pre hostí 
našej školy. Organizuje Ško-
ly v prírode s veľmi bohatým 
cestovateľským programom 
zameraným na spoznávanie 
Slovenska, jeho histórie a kul-
túrnych pamiatok. Je presne 
takým pedagógom, akého žia-
ci majú radi.

Katarína Mrázová, 
foto: autorka a archív

Prichádza nová generácia detí. 

Sme na ňu pripravení?

Pred pár dňami sa skončil zápis detí do 

prvých ročníkov. A mne sa stále častejšie 

vynára z pamäti príbeh R. Fulghuma z knihy 

Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa 

naučil v materskej škole. A hoci sa to nezdá, 

dnes sa ukazuje byť pre pochopenie týchto 

detí ešte dôležitejším, ako keď som ho pred 

viac ako dvadsiatimi rokmi čítala po prvý raz 

a vravela si, že práve na TOTO nesmiem po-

čas svojho učenia nikdy zabudnúť. Skúsim 

zreprodukovať:

„… Hrali sme sa s asi 100-člennou skupinou 

detí také tie „behacie” zábavné hry, ktorých 

cieľom je vyblázniť sa a nasmiať… V okami-

hu, keď už všetko vrcholilo, zakričal som:

- A teraz škriatkovia naľavo a čarodejníci 

vpravo!

Každý sa mal rýchlo rozhodnúť, kým je. Na-

stal zmätok a smiech, strkanica a šteklenica 

a vtom ma niekto poťahal za rukáv.

- A kde majú stáť morské víly,? spýtal sa ma 

nežný hlások.

Morské víly? Aké morské víly?!, prebehlo mi 

hlavou. 

- Morské víly nehrajú - chcel som zo seba vy-

sypať. Hrajú iba škriatkovia a čarodejníci… 

Sklonil som sa k tomu stvoreniu, že mu to po-

viem, no skôr ako som stihol, ono mi sústre-

dene pozrelo do očí a vraví:

- Viete, lebo ja som morská víla.

Pochopil som vážnosť okamihu. Nechcela 

byť škriatok, ani čarodejnica. Ona totiž pres-

ne vedela, kto je. Poznala svoju kategóriu a 

odo mňa chcela vedieť, kde je pre ňu v tejto 

hre miesto.

-Tu, povedal som a chytil som ju za ruku.

- Morské víly majú stáť tu, presne vedľa mor-

ského kráľa, povedal som.

Mimochodom, nie je pravda, že morské víly 

neexistujú. Ja jednu poznám, držal som ju za 

ruku !”

Keď som ho čítala po prvý raz, povedala 

som si, že sa celú svoju pedagogickú prax 

budem snažiť, aby som NIKDY, naozaj nik-

dy neprehliadla žiadnu morskú vílu, aj keď  

v škole pre ne zdanlivo nie je miesto. Myslím, 

že sa mi to darilo. No pri tomto zápise som si 

uvedomila, že už to nestačí. Zrazu už nestačí 

iba neprehliadať morské víly, ktoré nás ťahajú 

za rukáv.

Do školy nám prichádzajú deti. A akokoľ-

vek si navrávame, že škola je pre každého, v 

skutočnosti je nastavená tak, ako Robertova 

hra pre škriatkov a čarodejníkov. Je nastavená 

tak, aby sa zaradili do určenej kategórie.

No, prichádza stále viac morských víl, jed-

norožcov, vedátorov, Aslanov, vynálezcov, 

faunov, hráčov, kráľovien, rytierov, objavite-

ľov, dinosaurov, mlčanlivých pozorovateľov, 

komentátorov, nepoznaných bytostí…

A rodičia sa nás pýtajú, či tie deti „uspeli“ a 

či sa hodia do školy, ktorú im vybrali. Snažia 

sa ich tam dostať - niekedy aj za každú cenu, 

s presvedčením, že pre ne robia to najlepšie. 

Lenže, čo sa stane, až sa malá morská víla 

dostane do skvelej školy pre škriatkov a čaro-

dejníkov? Kde bude jej miesto? A ako sa tam 

bude cítiť ?

Pozerám na všetky tie deti, ktoré zapisujem, 

a v istých okamihoch žasnem nad všeličím 

neočakávaným, čo vedia, robia, žijú a aj nad 

všeličím, čo by som od nich očakávala, že by 

robiť, žiť a vedieť mali a oni ani netušia… V 

prvom okamihu ma zaplavia otázky, ako, ako 

prepánajána, chcú tieto deti byť v tejto škole?

A až oveľa neskôr, v okamihu, keď presta-

nem na ne hľadieť ako na „niekoho, kto nás 

bude stáť veľa síl, než z neho urobíme škriat-

ka či čarodejnicu”, si spomeniem na Roberto-

vu morskú vílu.

A uvedomím si, že akokoľvek skúmame 

pripravenosť detí na školu, je to len jedna 

strana mince (a tým teraz naozaj neznevažu-

jem screenenig zrelosti, pretože viem, mám 

zažité, aké dôležité tieto informácie sú a ako 

vedia pomôcť, veď ja sama som našej dcére 

dala školský odklad a bolo to vážne super 

rozhodnutie).

Mali by sme skúmať aj pripravenosť školy 

na deti. A pripravenosť svoju, osobnú. To te-

raz píšem ako učiteľka, ktorá zapisovala novú 

generáciu detí.

Mám sama v sebe učenie a školu nasta-

venú iba na „škriatkov a čarodejníkov”, alebo 

som pripravená prijať víly, jednorožce, fau-

nov, kentaurov a vlastne celú triedu plnú 

jedinečných „rozprávkových“ bytostí, z kto-

rých niektorí už poznajú svoju kategóriu a 

hľadajú si miesto a iní, iní ju ešte len hľadajú? 

Som pripravená učiť sa spolu s nimi všetkými, 

pomáhať im spolu „rozprávkovo žiť”, učiť sa a 

rešpektovať sa navzájom?

Sú školy pripravené? Alebo trvajú na zauží-

vanom stereotype učenia?

Lebo prichádza nová generácia detí. Detí, 

ktorých rodičia (väčšina) sa narodili po revo-

lúcii, nepoznali mnohé, čo sme poznali my a 

poznajú a denne zažívajú mnohé, čo my len 

objavujeme. A hoci ma stretnutia a rozhovo-

ry s nimi najskôr zaskočili, teraz už viem, čo je 

mojou osobnou výzvou - držať sa s nimi za 

ruky. Navzájom. Aby každý z nás mal v škole 

svoje miesto. A aby sme sa navzájom vedeli 

vnímať, rešpektovať, učiť sa a cítiť dobre.

A čo vy, rodičia? Ste pripravení prijať toľkú 

jedinečnosť a rôznorodosť, v ktorej bude 

vaše dieťa žiť a učiť sa, alebo by ste radšej 

prijali, keby všetky deti kvôli jednoduchosti 

a prehľadnosti boli prispôsobované vopred 

určeným kategóriám?

Dúfam, že nájdete pre ne to, čo hľadáte. 

Alebo, že to budete objavovať spolu so ško-

lou a učiteľmi, ktorých ste pre svoje dieťa 

vybrali. Lebo nie je nič lepšie, ako keď je ro-

dinný štýl zhodný so štýlom školy, ktorú ste 

pre dieťa vybrali.

Držme si palce.

Ľubica Noščáková

Pozornosť a záujem žiakov je priamo úmerná pútavému 

rozprávaniu učiteľa.
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Kedy: 11. 4. – 27. 6. 2018   

vždy v stredu o 18:00 hod.  

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

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

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

Pozývame Vás na dokumentárny seriál spojený s diskusiou

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

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

www.bratislava.dotknisaneba.sk

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

Bližšie informácie a kontakt:
BRATISLAVSKÁ BUSINESS SCHOOL EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE,
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava, 
https://euba.sk/aktivity-a-media/univerzita-tretieho-veku

Tel.: 02/6729 5165, 0911 695 747, e-mail:  jarolim.hrasko@euba.sk

Získajte nových priateľov a zaujímavé poznatky v štúdiu 

na Univerzite tretieho veku v odboroch:

OEkonómia pre každého
OMedzinárodný cestovný ruch a klient
OSám sebe manažérom – osobné a rodinné financie
OKúpeľníctvo a wellness
OMarketing a obchod ako ich nepoznáte

Záujemcovia záväzne prihlásení do 31. 5. 2018 získajú   
20 % zľavu z  účastníckeho poplatku. 

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, „T“ traktor, multikára
ORUČNÝ PRACOVNÍK – ručné dočisťovanie
ORUČNÝ PRACOVNÍK – vod. preukaz "B"

ODISPEČER prevádzky
OMECHANIK nákladných vozidiel

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 

Možno hovoriť o tom, že by 
boli labute v Petržalke pre-
možené?

Z ekologického hľadiska 
nemožno niečo považovať 
za premnožené. Labute žijú 
v Petržalke, lebo sa tu cítia 
bezpečne a majú tu dostatok 
potravy. 
Ovplyvňuje ich prítomnosť 
kvalitu vody v jazere Veľký 
Draždiak?

Nie samotná prítomnosť 
labutí vo vode, ale ich nad-
merné prikrmovanie. Vodu 
môžu znečistiť práve nestrá-
vené zvyšky potravy. Preto je 
nevhodné labute prikrmovať 
v teplých mesiacoch. 
Súvisí prítomnosť labutí s vý-
skytom siníc v jazere?

Veľký Draždiak má po-
merne rýchle prúdenie pod-
zemnej vody a dlhodobo 
patri medzi najčistejšie vody 
v Bratislave. Prípadné prem-
noženie siníc je vždy spôsobe-

né najmä suchým obdobím a 
vysokou teplotou, ktorá tým-
to organizmom vyhovuje.
Má teda prítomnosť labutí 
nejaký vplyv na život v jaze-
re a Chorvátskom ramene? 

Labute sú pri svojom hniez-
dení pomerne agresívne, tak-
že z okolia hniezda odháňajú 
prípadných konkurentov (ka-
čice) či nepriateľov – ľudí 
a psov. To je jediný „prob-
lém“ labutí na Draždiaku. Na 
druhej strane ale vďaka ich 
prítomnosti môžu deti sle-
dovať výchovu a rast mláďat 
z tesnej blízkosti, čo považu-
jem za veľký prínos z hľadiska 
envirovýchovy.

Ako by sa návštevníci jaze-
ra mali správať k labutiam? 
Vo vode i mimo nej.

Čo sa týka kŕmenia, tak 
jednoznačne odporúčam 
skôr nejakú zeleninu, mrkvu, 
šalát a pod., chlieb len mini-
málne. A ak, tak dostatočne 
suchý. Celkovo by sme mali 
prikrmovať len v období 
zlých poveternostných pod-
mienok - sneženie, vietor 
(v zime), mrznúci dážď a pod. 
Inak to nie je potrebné pre-
háňať. Labute sa živia rastli-
nami, mladými výhonkami, 
ktoré trhajú pri dne pomo-
cou dlhých krkov. Mláďatá 
zbierajú rastlinnú potravu 
z hladiny, rodičia sú s nimi 
a vytrhávajú rastliny z dna. 
Čo je ale dôležitejšie ako há-
dzať im chlieb a pečivo, je 
pristupovať k nim s láskou, 
porozumením a úctou. 

Michaela Dobríková

fot: autorka

Na naše noviny sa obrátila Petržalčanka, ktorej sa zdá, že sú labute v Petržalke premno-

žené a obáva sa, že ich prítomnosť na jazere Veľký Draždiak má za následok zhoršovanie 

kvality vody a výskyt siníc. Obrátili sme sa preto na Jána Dobšoviča, ktorý sa ornitológii a 

ochrane prírody venuje od roku 1996. Vyštudoval environmentalistiku na Prírodovedec-

kej fakulte UK a je vedúcim Bratislavskej pobočky Slovenskej ornitologickej spoločnosti/

BirdLife Slovensko. 

Labute a kvalita vody
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Na lýre vyrástlo niekoľko ge-
nerácií interpretov a autorov 

a dodnes je pre nich nezabud-
nuteľným odrazovým mostíkom 
v ich kariére. Ovplyvnil nielen dia-
nie na tejto festivalovej scéne, ale 
aj vývoj populárnej hudby v ČSR 
od 1966 až po Nežnú revolúciu. 

V prvý májový piatok, 4. 5. o 19. 
hodine, vás pozývame do Domu 
kultúry Lúky na IX. večer venovaný 
filmovému dokumentu mapujúce-
mu Bratislavskú lýru.

Hosťom májového večera Hu-
dobné kino - Bratislavská lýra IX. 
bude pesničkárka Soňa Horňáková, 
ktorá pred samotným premietaním 
priblíži divákom hudobný, kultúrny 
i spoločenský život vtedajšej doby 
v konfrontácii so súčasnosťou.

(md)
foto: archív

Cesta rozprávkovými hádankami
„Čítanie knihy je neustály dialóg, pri ktorom nás kniha oslovuje 
a naša duša jej odpovedá.“                                                         (André Maurios)

Na svete už má svoj deň či mesiac 
takmer všetko. A inak to nie je 

ani s knihami. Preto už roky práve mesiac 
marec spájame nielen s príchodom jari, 
ale aj s knihou. Kniha, najväčší priateľ 
človeka, od nepamäti patrí medzi neod-
mysliteľných spoločníkov širokej kategó-
rie čitateľov - mladších či starších.  

Marec sa ako mesiac knihy oslavuje 
už dlhé desiatky rokov. Konkrétne to 
je už od roku 1955, kedy ho v bývalom 
Československu vyhlásili na počesť Ma-
teja Hrebendu Hačavského. Cieľ bol 
naozaj jednoduchý – podporiť záujem 
o knihy od útleho detstva. Práve vďaka 
nim môžeme odovzdávať našim deťom 
a budúcim generáciám najkrajšie posol-
stvo a najväčší dar - pokladnicu  životnej 
múdrosti. 

A inak to nebolo ani v našej mater-
skej škole, ktorá sa premenila na „ces-
tu rozprávkovými hádankami“. Tento 
skvelý nápad sa zrodil už minulý rok 
vďaka šikovnosti a umu pani učiteľky –
Dominiky Cochovej. Pre veľký úspech a 
záujem sa tak stalo aj tento rok. Mater-
ská škola Haanova 9 sa na celý mesiac 
ponorila do rozprávkového sveta pro-
stredníctvom rozprávkových hádaniek 
a iných zaujímavých a  hravou formou 
prezentovaných úloh. Samozrejme aj s 
víziou zaujímavej odmeny pre šikovných 
a úspešných čitateľov. 

V materskej škole panovala rozpráv-
ková atmosféra, v ktorej sa do hádania 
zapojili deti spolu s rodičmi, ktorí zazna-
menávali odpovede svojich detí. Bolo 
veľmi zaujímavé a čarovné sledovať roz-
mýšľajúcich rodičov a ich ratolesti. „Vieš, 
So� nka, to je tá zelenina, zelená a sladká, 
ktorú máš najradšej. „Mami, hmmm, že 
by to bol hrášok?!“ „Áno, je to hrášok!“ 
„Hurááá, už viem správnu odpoveď!“ Je 
to rozprávka:„Janko Hraško!“ A v tejto 
atmosfére sa postupne našli odpovede 
na všetky hádanky, ktorých bolo viac 
než dosť. Priestor dostali takmer všetky 

Kontaktná osoba: Ing. Andrej Babej
Tel.: +421903411793, E-mail: andrej.babej@gmail.com

Pracovník/čka bistra/reštaurácie 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

Hľadáme zodpovedného pracovníka/čku (brigádnika/čku), ktorý/á dokáže sa-
mostatne fungovať v bistro/reštauračnej prevádzke na plavárni. Vyžadujeme 
poctivý prístup a ochotu pracovať profesionálne.
Pracovnou náplňou je vedenie smeny, obsluha hostí v bistre/reštaurácii, 
príprava freshov, smoothies, kávy a iných nápojov a príprava jednoduchých 
jedál. Práca s pokladňou. Mimoriadny dôraz kladieme na udržiavanie čistoty 
na pracovisku. Skúsenosti s takýmto typom práce sú výhodou.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 4 Eur/hodina

Druh pracovného pomeru: skrátený úväzok, na dohodu (brigády)

Lýra 
so Soňou 
Horňákovou

SOŇA HORŇÁKOVÁ (1959) - Slo-
venská folkrocková speváčka, gi-
taristka, skladateľka a textárka. Vy-
študovala Pedagogickú fakultu UK 
v Trnave. Ako hudobníčka začínala 
v študentskej kapele Mladosť, po-
kračovala v Letorostoch. Koncer-
tovala v malých folkových kluboch 
na Slovensku a nahrávala prvé 
piesne pre Československý rozhlas 
v Bratislave. Začiatkom 80. rokov 
pôsobila vo folkrockovej skupine 
Strom, neskôr s formáciami Nika 
a S. H. Band. Prezentuje vlastnú 
tvorbu. Nahrala vyše sto pôvod-
ných pesničiek a vydala sedem CD. 
Vydala tri malé platne so skupinou 
a jednu ako sólistka. Spolupracova-
la s renomovanými hudobníkmi, 
ako sú Fero Griglák, Andrej Šeban, 
Richard Müller či Tóno Kubasák. 
S Pavlom Hammelom naspievala 
tri duetá a pod vedením dirigenta 
Rudolfa Gériho naspievala piesne 
k televíznemu = lmu Citové cviče-
nia (1990). 

Skomponovala scénickú hudbu 
k rozhlasovým hrám pre deti a 
mládež a k poetickým programom 
v televízii. So skupinou Nika sa 
predstavila na festivale Bratislavská 
lýra ´88, kde získala bronz za pieseň 
Pavla Hammela a Jozefa Augustína 
Štefánika Dnes je láska príťaž.

V roku 1993 jej vyšiel prvý sólový 
album s názvom Soňa Horňáková. 
V tom čase to bola tretia najpre-
dávanejšia platňa na Slovensku. 
Koncom 90. rokov spolupracovala s 
Danielom Hevierom na projekte Bu-
virozprávky pre Slovenský rozhlas.

Bratislavská lýra bol v rokoch 1966 až 1989 najpopu-
lárnejší a najobľúbenejší festival populárnych piesní 
v Československu, ktorý sa konal každoročne 
v Bratislave. 

rozprávkové bytosti: princezné, ježibaby, 
draci, trpaslíci atď. Počet odpovedí pribú-
dal každým dňom, až do = nálneho dňa 
– hodnotenia a odovzdávania odmeny. 
V hale sa stretli všetky deti. S napätím oča-
kávali, či ich odpovede boli tie správne. 
A dočkali sa! Pani učiteľka odpovede 
skontrolovala a vyhlásila výsledky. Deti 
ani nedýchali, keď sa dozvedeli, že boli 
všetky úspešné a  odmenu si zaslúžili 
všetci. S radosťou v srdci a s úsmevom 
na tvári sa rozpŕchli do svojich tried. Tá 
radosť bude doznievať určite ešte dlho. 
Čo k tomu dodať? 
V prvom rade patrí veľká vďaka pani 
učiteľke za skvelý nápad a kreativitu. 
A, samozrejme, nesmieme zabudnúť ani 
na našich najmenších a oceniť ich snahu, 
záujem a skvelo dosiahnuté výsledky. 
A práve tu môžeme poukázať, aké dôle-
žité je dať možnosť deťom rásť s knihou 
a dopriať im to čaro a svet fantázie, ktorý 
je nekonečný a večný. 

V neposlednom rade ďakujeme za 
krásnu oslavu kníh a tešíme sa opäť 
o rok, keď sa znovu ponoríme do sveta 
rozprávok a fantázie.

Silvia Veselá

foto: autorka

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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hotelíku pri Karlovom moste 
a Kampe, kde bol ubytovaný. 
Mali sme sa o čom rozprávať, 
všetko som si nahrávala na 
diktafón, občas niečo zapísa-
la. Tematický oblúk bol väčší 
ako viacnásobná dúha na ob-
lohe.

Potom prišiel jeden jeho 
český kamarát, ktorý žije v 
Londýne. „Čo máte spoloč-
né?“, všetečne som sa opý-
tala po jeho odchode. Nebol 
to totiž ani náznakom typ 
filmového fanúšika, tobôž 
znalca. „Zháňa mi lístky na 

Wimbledon,“ stručne odpo-
vedal Miloš, s ktorým sme si 
predtým stihli potykať, aby 
sme si jazyky nelámali.

Potom sme sa vydali k ur-
nám, lebo boli prvé slobodné 
voľby (8. - 9.  6. 1990), veľká 
to udalosť ako pre Čechov, tak 
aj pre Slovákov! A opäť rozho-
vory. O všeličom možnom od 
výmyslu sveta.  

Z nášho uverejneného in-
terview uvediem - keďže u 
nás sa teraz všeličo premieľa 
ako na ulici, tak aj tam „hore“ 
medzi mocnými - jeden prí-
pad, ktorý sa kedysi udial  
v USA. Mladí ľudia – na 
protest neviem voči čomu či 
komu – verejne spálili ame-
rickú zástavu, jeden z hlav-
ných symbolov Ameriky! 
Rozpútal sa, pochopiteľne, 
nekonečný škandál na všet-
kých úrovniach. Prišlo aj na 
súdy, až sa to dostalo na Naj-
vyšší  súd. „V Amerike sa jeho 
členovia všeobecne považujú 
za veľmi konzervatívnych,“ 
opisoval situáciu Miloš. „Tak- 
že sa očakávalo, že omladi-
nu potrestajú.“ Ibaže verdikt 
Najvyššieho súdu skoro všet-
kých zaskočil. Znel: „Americ-
ká zástava, ako symbol USA, 
je taká silná, že ochráni aj 
tých, ktorí ňou opovrhujú.“ To 
zapôsobilo aj na mňa.

Podvečer prikvitol Milošov 
dlhoročný priateľ a spolupra-
covník Teodor Pištek, sve-
toznámy kostýmový návrhár. 
„Ideme na večeru?“, pozval 
nás oboch a Miloš len zagúľal 
očami, lebo ma mal už určite 
za celý deň dosť, no nedal to 
najavo ako vychovaný gent- 
leman.  Po večeri som sa ko-
nečne rozlúčila s  otázkou, 
ako mu mám dať náš rozho-
vor autorizovať, keďže hneď 
ráno letí späť do New Yorku. 
Mávol rukou: „Ja ti dôveru-
jem.“

Noviny s naším dvojstra-
novým interview som mu 
poslala do Ameriky. Odpísal 
mi rukou. V liste okrem iné-
ho stálo: „Také dobré a výstiž-
né interview som ešte v živote 
nezažil.“ (A to ich musel, naj-
mä po Oscaroch, absolvovať 
skutočne véééľmi veľa.) Aká 
to svetová pochvala! Ani 
doma si ma až tak neocenili.

Stretnutie druhé – 
na Manhattane v NYC
Či budem nezamestnaná na 
Slovensku alebo v Ameri-

Stretnutie prvé – 
v Prahe
Na počiatku bolo interview. 
Pre vtedy vládny denník Ná- 
rodná obroda. Krátko po Než- 
nej revolúcii som sa skontak-
tovala s Milošom Formanom, 
ktorý po dlhých rokoch pri-
šiel z USA do Matky Stove-
žatej. Po týždňovom nočnom 
telefonovaní Petržalka – Pra-
ha („...zavolajte mi zajtra...“, 
samozrejme, že hovoril po 
česky, ale nechcem to komo-
liť) sme sa predsa len stretli. 
Hneď zaránky v štýlovom 

ke, mi bolo vlastne jedno. V 
roku 1995 zrušili týždenník 
Slobodný piatok, kde som 
robila ako redaktorka. No 
objavil sa, takmer zletel z ob- 
lakov, slušný človiečik - me-
cenáš, ktorý ma pozval do 
New Yorku – prečo nie, OK. 
Prežila som tam pol roka. 

A keďže som tam poznala 
iba Miloša Formana, zavolala 
som mu – po piatich rokoch 
od nášho prvého stretnutia - 
tak trochu opatrne: „Dobrý 
deň, pán Forman, tu je novi-
nárka Natália z Bratislavy...“ 
A on:  „Ahoj, Natálko, kde si, 
a veď sme si potykali.“ „Tu, 
na Manhattane.“ „Chceš sa 
stretnúť niekde v reštaurácii 
alebo u mňa?“ Jasné, že som 
bola zvedavá, ako býva.

V dvojizbovom bytíku, ho-
nosne sa tomu hovorí apart-
mán, v mrakodrape s vrátni-
kom a s výhľadom na Central 
Park. V obývačke mal okrem 
preplnenej knižnice veľa 
obrazov, predpokladám, že 
originálov. Pribudla k nim aj 
moja drobnokresba. Donies-
la som mu ukázať tiež moje 
fotky z New York City (nešla 
som bez aparátu ani len za 
roh po kávu). Páčili sa mu - 
na fotografii, ktorú som uro-
bila uňho doma, si ich práve 
prezerá. Newyorčania stále 
festivalujú a niečo oslavujú 

Nezabudnuteľné 
stretnutia 

s Milošom Formanom

Vo veku 86 rokov, v piatok trinásteho 
apríla 2018, odcestoval nakrúcať svoj ďalší, 
nepochybne skvelý film do nebíčka. Viem 
si predstaviť, že rodák z Čáslavi nebude 
zaháľať ani tam, lebo on už je taký. 
Reč je o režisérovi Milošovi Formanovi.
O jeho živote a diele (dostal dvoch Osca-
rov za filmy Prelet nad kukučím hniezdom 
a Amadeus) uverejňujú všetky svetové 
médiá a sociálne siete množstvo informá-
cií. Ja sa s vami chcem podeliť o kúštik zo 
svojich osobných zážitkov zo stretnutí s 
týmto umeleckým velikánom, no večne 
skromným a ľudským človekom.

Na Slovensku sa úspech 
neodpúšťa
Knižku pod rovnomenným 
titulom uviedol pred nie-
koľkými dňami do života 
kardiochirurg prof. MUDr. 
Viliam Fischer, CSc., FICS. 
Stalo sa tak pri príležitosti 
dvadsiateho výročia prvej 
transplantácie srdca v Slo-
vensku. O knihe, ale aj o 
inom, hovoríme s jej auto-
rom.  

Tak toto je text, ktorý sa 
nám zásluhou škriatka tla-
čiarenského podarilo zatajiť pred našimi čitateľmi. Škodora-
dostník vymazal aj popis pod fotogra�ou, na ktorej čitatelia 
mohli spoznať profesora Fischera s moderátorkou Katkou 
Brychtovou, ktorí vítali hostí, pozvaných na krst knihy. 

Čo vy na skrytých škriatkov?, spýtali sme sa profesora 
Fischera, ktorý nás ubezpečil, že piadimužíkov nájdeme na 
mnohých miestach a v mnohých podobách. Aj o tom je 
moja kniha, doplnil povedané.  

Napriek uspokojivým slovám, sa profesorovi Fischerovi, 
ako aj našim čitateľom redakcia ospravedlňuje

(jgr) 

a keď ich odfotíte, ešte sa aj 
poďakujú (nie ako u nás). Je 
tam prestrofarebný raj pre 
objektívy, aspoň ja som to 
tak naplno vnímala.

No keď som sa Miloša 
opýtala, či by som nemohla 
fotografovať pri jeho ďalšom 
filmovom nakrúcaní, pove-
dal mi: „Raz som si vyhlia-
dol jednu šikovnú poľskú 
fotografku, ktorá za svoju 
tvorbu získala najprestíž-
nejšie ceny po celom svete 
– no americké odbory mi 
ju nepovolili. Niekedy je to 
tu, v Amerike komplikova-
né.“ Verím. Ešte sme všeličo 
preberali, a už viac sme sa 
nestretli.

Miloš Forman je osobnosť 
veľkého formátu, treba pod-
čiarknuť, že absolútne bez 
hviezdnych manierov. Ostal 
normálnym, príjemným člo-
vekom so zlatým srdcom – 
aj v časoch, keď ho hrmotne 
stavali na vysokánske pie-
destály (a na to sú Američa-
nia naozaj experti, to im mu-
síme nechať). Zapísal sa do 
svetových filmových dejín 
zlatými písmenami. Nikdy 
naňho, ani na jeho diela ne-
zabudnem(e). Klapka. Ďal- 
ší diel nasleduje až tam,  
v nebíčku.

Text a foto: 
Natália Murat-Oravcová
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Európa nám starne a možno preto sa čoraz nástojčivej-
šie vynárajú témy, ktoré oslovujú staršie generácie, lebo 

sa priamo dotýkajú problémov, ktoré prináša pokročilý vek.  
V hre Pred západom slnka nejde o chorobu, ani o demenciu 
alebo opatrovanie jedného z rodičov, ale o fakt, či starší, aj 
keď po celý život úspešný človek, má ešte po sedemdesiat-
ke nárok milovať.  Ľúbiť z celého srdca, nezištne a možno aj 
bláznivo. Nielen platonicky, ale určite aj telesne.  Či má právo 
ako vdovec priviesť k rodinnému stolu, pri ktorom sedia jeho 
deti a vnúča,  objekt svojej lásky. On tvrdí, že áno, oni ho za 
to odsúdia. V hlavnej úlohe kultivovanej konverzačky sa ako 
bohatý podnikateľ, priam magnát a hlava veľkej rodiny  Mat-
tias Clausen predstaví Martin Huba, po jeho boku exceluje  
v úlohe  chápavého priateľa  Geigera  Emil Horváth. Veľkým 
hereckým koncertom je aj  postava dcéry  Bettiny Clausenovej  
v podaní Táne Pauhofovej. Ostatným postavám v inscenácii, 
ktorú režijne vedie Michal Vajdička, tiež nič nechýba, a preto 
najmä staršiemu divákovi tento, hoci dlhý, ale skvelý divadelný 
projekt pripomína tie najlepšie časy nášho činoherného ume-
nia. Keď sa chodilo do divadla nielen pozerať sa, ale aj smiať sa, 
plakať a hlavne premýšľať na tým, ako veľmi či málo sa nás táto 
téma dotýka.  Ak teda chcete zažiť bravúrny hereckých koncert  
s hviezdnym obsadením, neváhajte. Z divadla síce pôjdete 
dávno po západe slnka, no bude to stáť zato.

Barbora Laucká

foto: archív SND

KULTÚRA

nácie v priestore. Myslím si, že 
pri hrách z akéhokoľvek pros-
tredia, ktoré nám nie je blízke, 
či z obdobia, ktoré sme neza-
žili, je takýto detailný postup, 
analýza a spôsob naštudova-
nia nevyhnutnosťou.

Ktorý z dialógov či mono-
lógov v tejto hre je pre vás 
najvýraznejší, možno naj-
zapamätateľnejší?  

Nedá sa povedať najvýraz-
nejší či najzapamätateľnejší... 
Do pozornosti by som však 
dal monológ, ktorý odznie 
po autentických spovediach 
všetkých hercov, a ktorým 
sa ako keby vraciame k hre  
z pera autora. Je veľmi kvalitne 
a rozmanito napísaný. Dubček 
v tomto monológu zhodnotí 
svoju existenciu, pôsobenie a 
jasne zdôrazní, že pre národ 
už, bohužiaľ, nevie nič urobiť. 
Tento monológ je akousi ob-
hajobou, respektíve smutným 
konštatovaním jednak pred 
hercami, ktorí vyjadrili svoj 
názor, prípadne osobnú skú-
senosť, ale aj pred ľuďmi, ktorí 
sedia v hľadisku. 

Čo pre vás, vo všeobecnosti, 
predstavujú hry, ktoré nesú 
v sebe aj historický odkaz? 
Akú hodnotu má práve táto 
forma, nazvime to „dejepi-
su“ pre dnešok?   

Už na začiatku sme si po-
vedali, že je našou ambíciou 
vybudovať inscenáciu, ktorá 
bude mať edukatívny odkaz. 
Je to téma, ktorá mladším ge-

neráciám nič nehovorí, a to 
je veľmi smutné. Výučba de-
jepisu sa zväčša na stredných 
školách končí druhou sveto-
vou vojnou. Preto si myslím, 
že hry s historickým odkazom 
sú pre divadlo vo vzťahu k sú- 
časnosti, ako aj vo vzťahu  
k mladým ľudom, inšpiratívne 
a neodkladné. Faktom je, že 
hier s podobnou tematikou 
existuje veľa, preto je potrebné 
dosiahnuť, aby mladý divák, 
pre ktorého je to konkrétne 
dielo vytvorené, do divadla aj 
naozaj zavítal, alebo, ak to nej-
de inak, aby divadlo prišlo za 
mladými ľuďmi. 

V súvislosti s hrou #dubček 
sa spomína, že ide o výpo-
veď mladej generácie cez 
nezaujatý, nedeformovaný 
pohľad. V čom konkrétne je 
táto charakteristika v hre 
poznateľná? Alebo mož-
no inak, v čom je Dubček  
s hashtagom iný od Dubče-
ka z Uhrovca?    

Myslím si, že pohľad mla-
dej generácie je sčasti defor-
movaný. Neustále z každej 
strany počúvame, aké to bolo. 
Samozrejme, každého osobná 
skúsenosť je podmienená tým, 
či je pozitívna alebo negatívna. 
Každý režim niekomu vyho-
vuje a niekomu nie, a také sú aj 
spomienky naň. Ja patrím ku 
generácii, ktorá si jednak nevie 
a ani nechce predstaviť, aké to 
je, keď vám napríklad vezmú 
všetko, čo ste mali a nik sa ne-
pýta na váš názor. To je príklad 

Pražská jar, invázia vojsk 
Varšavskej zmluvy v au-

guste 1968, ale aj socializmus 
s ľudskou tvárou. Aj to sú fak-
ty, s ktorými sa spája meno 
Alexandra Dubčeka. „Dnešný 
Dubček“ dostal hashtag a cez 
tento symbol súčasnej mladej 
generácie sa ho práve mladí 
snažia pochopiť. Obyčajný 
prvý tajomník ÚV KSČ? Ide-
alista? A vôbec, čo znamena-
lo byť tou tvárou vtedajšieho 
socializmu, ktorá mala dostať 
akousi „plastickou operáciou“ 
črty ľudskosti?      

Herec Matej Marušin mu-
sel, ako predstaviteľ hlavnej 
úlohy, tiež veľa pochopiť. Ako 
vníma človeka a dobu... 
Hra #dubček má podtitul ... 
o človeku a dobe. Z pohľa-
du umelca, ktorý stvárňuje 
hlavnú rolu a má si hru na-
študovať, o akom človeku a 
akej dobe je #dubček?

V prvom rade musím po-
vedať, že som hlavným pred-
staviteľom, no paradoxne som 
režim, na ktorého čele stál istý 
čas aj samotný Dubček, neza-
žil. Nie je to moja prvá poli-
tická hra z tohto obdobia, no 
napriek tomu som si musel, 
ako aj ostatní kolegovia, naštu-
dovať veľa materiálov o Dub- 
čekovi a o komunizme ako 
takom. Tomu prináleží aj sa-
motná neštandardnosť skú-
šobného procesu, v ktorom 
sme sa veľmi veľa zhovárali  
a študovali rôzne materiály, 
kým sme vôbec prešli k sa-
motnému budovaniu insce-

Divadelné hry zvyčajne odzrkadľujú nielen životy svojich hrdinov, ale často 
interpretujú aj posolstvo doby, v ktorej títo hrdinovia žijú. Výstižne to poňali 
aj tvorcovia najnovšej inscenácie divadla Aréna. Ich hra  #dubček nesie pod-
titul ... o človeku a dobe.  

združstevňovania a zoštátňo-
vania majetku, ktorý postihol 
aj moju rodinu. 

Na začiatku hry spomína-
me, že to nie je dráma dvoj-
níkov. A tak som sa v tejto 
divadelnej hre nesnažil byť 
Dubčekom. V každej konkrét-
nej situácii som sa skôr snažil 
reagovať ako človek, ktorý 
sa v nej ocitne, uvedomuje si 
okolnosti a dopad jeho roz-
hodnutí a na základe toho sa 
snaží konať ako mu je najpri-
rodzenejšie. Preto je v tejto hre 
vedľajšie, či postavu Dubčeka 
stvárňuje mladý alebo starší 
herec. Pre zvládnutie role, ako 
som už spomínal, bolo nevy-
hnutné načerpať čo najviac 
informácií o dobe a človeku, 
o ktorom naša hra je. Myslím 
si, že je to inscenácia, ktorá má 

#dubček #človek #doba

čo ukázať nielen mladej gene-
rácii, preto všetkých čitateľov 
PN pozývam, príďte do Di- 
vadla Aréna na #dubček!

Osobnosť Alexandra Dub-
čeka a jeho životný príbeh ak- 
tuálne ovládol aj filmové plát- 
na. Vidieť ho môžete v hlavnej 
úlohe s Adrianom Jastraba-
nom. Ten sa v tomto príbehu 
stáva Dubčekom - rozpráva-
čom, ktorý z vlastného pohľa-
du spomína na historické uda-
losti a okolnosti roku 1968. 

Divadelno - filmové spra-
covanie #dubček a Dubček je 
aktuálne zaujímavým umelec-
kým duom, vďaka ktorému aj 
my, diváci,  v tomto spojení 
možno spoznáme nové súvis-
losti – človeka a doby.  

Eva Vašková
foto: Aréna 

Civilné inscenácie, ktoré čerpajú zrozumiteľne 
zo života súčasníkov, sú na našej  prvej scéne 
čoraz zriedkavejšie. O to vzácnejšie je invenčné 
uvedenie drámy nemeckého autora Gerharta 
Hauptmanna Pred západom slnka na doskách 
SND. Dnes opäť aktuálna inscenácia vznikla v 
prvej polovici minulého storočia.

Dráma, 
ktorá vás 
očarí
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KLUB ZA ZRKADLOM
23.05. | 19:00 | 8 € / 11 €*                         ticketportal
PET JAZZ 2018
XVIII. ročník petržalského jazzového festivalu 
        

DOM KULTÚRY
LÚKY
MUSIC CLUB / PIATKY               ticketportal
04.05. | 19:00 | 3 €
HUDOBNÉ KINO - BRATISLAVSKÁ LÝRA IX.
11.05. | 19:30 | 3 € ALAN BARTUŠ TRIO (jazz)
18.05. | 19:30 | 3 € 
AKO HOVORÍ MOJA BÝVALÁ (srandovné beaty)
25.05. | 19:30 | 5 € RAP NA LÚKACH VOL.10

06.,13.,20.,27.05. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečno-zábavné popoludnie 

10.05. | 18:30 | 4 € rodič / 2 € dieťa 
BUBNOVAČKA ORCHESTRA
zábava pri bubnovaní a hraní na rôzne rytmické nástroje

23.05. | 19:00 | 2 €                                 ticketportal
CESTOVATEĽSKÝ KLUB
INDONÉZIA - 5 ZMYSLOV INDONÉZIE
fotografi e a prednáška Michaely MUKTI
+ ochutnávka indonézskej kávy

26.05. | 17:30 | vstup voľný
OZ „PRESADÍME SA“ PREDSTAVUJE
Deti - fi lm režiséra J. Vojteka, K. Prekopová
- koncert, Ako zvládnuť život- beseda s lektorkou 
L. Filkornovou

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ
04.05. | 16:00 a 19:30 | á/ 6 € / 8 €*          ticketportal
NESKORO VEČER
talk show Petra MARCINA
verejná nahrávka pre RTVS s exkluzívnymi   hosťami 

07.05. | 19:00 | 19 €  (bz)                            ticketportal
Florian Zeller: KLAMSTVO
Emília VÁŠÁRYOVÁ, Milan KŇAŽKO, Gabriela 
ŠKRABÁKOVÁ, Peter ŠIMUN

08.05. | 19:00 | 19 € (bz)                    ticketportal
Georges Feydeau: LEN SI POSPI MILÁČIK
Diana MÓROVÁ, Ján KOLENÍK, Tomáš MAŠTALÍR, 
Jozef VAJDA, Zuzana ŠEBOVÁ, Marián LABUDA ml. 

11.05. | 19:00 | 19 € (bz)                            ticketportal
MI TROMI
folklórna hudobno-tanečná šou fi nalistov 1. série 
Zem spieva: Štefan ŠTEC, Peter VAJDA a Michal NOGA

15.05. | 15:00 | 3 €
NESTARNÚCE MELÓDIE
zábavno-tanečné popoludnie so skupinou DIADÉM

18.05. | 18:00 | 8 €
DFS LÚČKA A HOSŤ FS KOPANIČIAR
vystúpenie + po predstavení malé posedenie 

24.05. | 19:00 | 8 €                                      ticketportal
HONZA VANČURA, IRENA BUDWEISEROVÁ                     
- PLAVCI
legendy českej country spolu na jednom pódiu!

25.05. | 19:00 | 10 €                 ticketportal
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
predstavujeme vám obec ZÁVOD 
účinkujú: FS ZÁVODZAN, DH ZÁHORIENKA 

27.05. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO-KÚZELNÉ PRÁZDNINY
predstavenie pre deti - DIVADLO NA VEŠIAKU

27.05. | 19:00 |15 (bz)                  ticketportal
Dario Fo: OTVORENÉ MANŽELSTVO
Anka ŠIŠKOVÁ a Ady HAJDU

29.05. | 10:00 | semifi nále / 17:00 | fi nále | 2 €
POP HIT 
23. ročník obvodnej súťaže v populárnej piesni

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

02.05. | 18:00 / 4,50 € JOHANKA SUPERSTAR 
02.05. | 20:00 / 4,50 € DUBČEK
05.05. | 10:00 / 4,50 € KRÁLIK PETER
05.05. | 18:00 / 4,50 € STRATILI SME STALINA
05.05. | 20:00 / 4,50 € PRÍSĽUB ÚSVITU 
06.05. | 18:00 / 4,50 € DUBČEK
06.05. | 20:00 / 4,50 € AŽ NA DNO
09.05. | 18:00 / 4,50 € OHROZENÉ DRUHY
09.05. | 20:00 / 3 € / 4,50 € ** TOM OF FINLAND
10.05. | 20:00 / 4,50 € NEZNÁMY VOJAK

zvýhodnené vstupné 4,00 € pre deti a mládež do 
18 rokov, študentov VŠ, ZŤP a seniorov

CC 

CENTRUM
02.,09.,16.,23.,30.05. | 9:00, 10:30 | 1 € / osoba
07.,14.,21.,28.05. | 9:30 | 1 € / osoba
ČARBANIČKY

02.,09.,16.,23.,30.05. | 16:00 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY 

03.,10.,17.,24.,31.05. | 15:00 a 16:00 | 2,50 €
KERAMKO 

03.,10.,17.,31.05. | 16:00-17:00 | 2 €
HOPSASA

20.05. | 14:30 | 2 €/ osoba 
FAREBNÁ NEDEĽA   
výtvarná dielňa pre šikovné deti od 4 do 10 rokov  
téma: MÁJOVÁ VÍLA 

KONCERT
20.05. | 17:00 | 2 € dôchodcovia, študenti, ZŤP/ 3 € 
MOMENTUM MUSICUM
cyklus komorných koncertov
SPIEVAJTE S NAMI 
študenti Štátneho konzervatória v Bratislave
Koncert z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia 

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

KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK

OHODNOŤTE NÁS

na www.kzp.sk

Hlavným partnerom podujatia 

a z verejných zdrojov festival  podporil Fond na podporu umenia 

PRIPRAVUJEME:

APRÍL - JÚN 2018 
SPRIEVODNÉ KULTÚRNE, SPOLOČENSKÉ A ŠPORTOVÉ PODUJATIA 

16.06. 2018 | 10:00 - 24:00
Dostihová dráha, Petržalka

DETSKÁ A SENIOR SCÉNA, SÚŤAŽE, ATRAKCIE
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ KOTOLNE VEOLIA ENERGIA

BURZA KNÍH, PETRŽALSKÁ ULIČKA, ZÓNA ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ
PREZENTÁCIA ČINNOSTÍ PETRŽALSKÝCH INŠTITÚCIÍ, INÉ 

GALAPROGRAM 
ARZÉN, SAMUEL TOMEČEK & BAND, MODUS MEMORY, 

INÉ KAFE, TUBLATANKA, KATE RYAN

XXI. ročník 

DNI PETRŽALKY 2018

7.06. 2018 | 16:00 - 21:00
Hlavné námestie, Bratislava

prezentácia Petržalky v rámci Kultúrneho leta 
a Hradných slávností 2018 v Bratislave

SPEVÁCKE, HUDOBNÉ A TANEČNÉ VYSTÚPENIA
TVORIVÉ DIELNE

PREZENTÁCIA ČINNOSTÍ PETRŽALSKÝCH INŠTITÚCIÍ

II. ročník 

PETRŽALKA 
NA HLAVNOM NÁMESTÍ

 

DENNÉ LETNÉ TÁBORY 2018
09.07.-13.07. | 7:30-17:00 | 90 €  
VIDEO TÁBOR  PRE DETI OD 7 DO 13 ROKOV
16.07.-20.7. | 7:30-17:00 | 65 € 
TVORIVO-HISTORICKÝ PRE DETI OD 7 DO 13 ROKOV

DK
ZRKADLOVÝ

 HÁJ

CC
CENTRUM

23.07.-27.07. | 7:30-17:00 | 70 € 
KERAMICKO-VÝTVARNÝ PRE DETI OD 6 DO 12 ROKOV
30.07.-03.08. | 7:30-17:00 | 70 €
VÝTVARNO-TVORIVÝ PRE DETI  OD 6 DO 12 ROKOV

DK
LÚKY

06.08.-10.08. | 8:00-16:30 | 70 € 
TURISTICKÝ TÁBOR  PRE DETI OD 8 DO 13 ROKOV
13.08.-17.08. | 8:00-16:30 | 70 € 
VÝTVARNO-TURISTICKÝ PRE DETI OD 7 DO 13 ROKOV
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Cyklus výstav Taká bola Petržalka, malá 
samoobslužná knižnica v nemocnici na 
Antolskej či otvorená knižnica počas leta 
na Magio pláži, na Tyršovom nábreží. Aj, 
a nielen to, je Miestna knižnica Petržalka. 
Knižnica s aktívnym „krvným obehom,“ ale 
hlavne profesijne aj ľudsky bijúcim srdcom. 

Knižnica – viac, 
ako len plná polica   

Že až príliš poetický prí-
vlastok pre knižnicu? 

Slová Kataríny Bergerovej, ri-
aditeľky Miestnej knižnice Pe-
tržalka, sú však dôkazom toho, 
že táto knižnica je naozaj pl-
nohodnotnou súčasťou komu-
nitného života nášho sídliska a 
knihovník či čitateľ - to nie sú 
len slová.

 
Miestna knižnica Petržalka 
má určite množstvo čitateľov, 
ktorí sa do nej radi. vracajú 
po dobrú knihu, ale rovna-
ko aj za dobrou besedou či 
výstavou. Ale čo takí, ktorí 
majú otvoriť dvere po prvý-
krát? Kto, čo je za dverami 
vašej knižnice?

Petržalská knižnica eviduje 
ročne priemerne 7 500 aktív-
nych, registrovaných čitateľov, 
ktorí prichádzajú do pobo-
čiek, aby si vypožičali knihy 
alebo periodiká, objednali či 
rezervovali vybranú literatú-
ru. Tú vieme zabezpečiť aj z 
iných knižníc na Slovensku, 
pokiaľ sa nenachádza v na-
šom knižnom fonde. Rôznych 
objednávok vybavíme každý 
rok 6 000, rezervácie využije 
ročne asi  1 000 čitateľov. Cel-

kove zaeviduje naša knižnica 
ročne okolo 330 000 výpoži-
čiek. Okrem čitateľov regist-
rujeme každoročne takmer 3 
000 používateľov verejného 
internetu. Využívajú ho tiež 
návštevníci, ktorí nemusia byť 
našimi čitateľmi. Za službami 
našej knižnice prichádza ka-
ždoročne priemerne 95 000 
používateľov. Na našich podu-
jatiach  sa vystrieda okolo 16 
500 návštevníkov. 

Všetkých desať pobočiek 
knižnice je lokalizovaných 
na území celej Petržalky rov-
nomerne v jej častiach systé-
mom dvojica malých knižníc 
so službami pre deti alebo 
dospelých v tesnej blízkos-
ti, resp. jedna veľká rodinná 
knižnica samostatne, čím je 
pre všetkých vytvorená dob-
rá dostupnosť a pohodlné 
navštevovanie. Návštevníkov 
privítajú fundovaní knihov-
níci, ktorí poradia s výberom, 
ponúknu služby, oboznámia 
sa s pravidlami a správaním sa 
v knižnici... 

Každý, kto sa rozhodne na-
vštíviť petržalskú knižnicu, 
môže sa stať registrovaným 
čitateľom alebo môže prísť 

ako návštevník na jedno z 
mnohých podujatí. 

Keby si mal čitateľ petržal-
skú knižnicu asociovať s ur-
čitými prívlastkami, aké by 
to boli?

Miestna knižnica Petržalka 
je veľkou knižnicou s takmer 
štvrť miliónovým knižničným 
fondom v hodnote viac ako 
milión eur. 

Služby zabezpečujeme on-
line, 24 hodín týždenne. Vý-
požičné hodiny sú denne do 
večera a v sobotu v troch po-
bočkách dopoludnia.

Každodenne sa čitateľom, 
používateľom a návštevníkom 
venujú odborne zdatní kni-
hovníci so snahou profesio-
nálneho prístupu ku každému 
bez rozdielu. Kolektív knihov-
níkov si ako riaditeľka veľmi 
vážim. Na svojich kolegov 
som hrdá, pretože dokážu po- 
pri základných povinnostiach 
knihovníka aktívne a tvorivo 
spolupracovať na celokniž-
ničných projektoch a progra-
moch. Vytvárajú  a realizujú 
vlastné menšie projekty, akti-
vity vlastné pre svoju pobočku 
a svojich lokálnych čitateľov. 
Nesmierne dôležité je, že sa 
môžeme jeden na druhého 
spoľahnúť a záleží nám všet-
kým na našich čitateľoch. Na 
ich spokojnosti a vzájomnej 
úcte. Úcta, dobré vzťahy a 
pracovitosť platia aj v našom 
knihovníckom kolektíve.
 
Je to iste špecifické - byť kniž-
nicou najväčšieho sídliska. 
V čom sa chcete odlišovať, v 
čom byť partnerom ďalším 
knižniciam?

Petržalka, ako obrovské síd-
lisko so svojimi špecifikami, 
zakladá v podstate požiadav-
ku aj pre knižnicu vysporiadať 
sa s rozlohou, hustotou, čle-
nením sídliska formou efek-
tívnej a praktickej dostupnosti 
našich priestorov (knižníc) a  
s tým spojených knižnično- 
-informačných služieb,  rovno-
merného a pestrého knižného 
fondu v pobočkách a v nepo-
slednej miere formou vnú- 
torného vybavenia a priesto-
rových možností pobočiek, 
ktoré sú v niektorých prí-

padoch skromné. Malé po-
bočky sú dokonca situované  
v nebytových priestoroch pa- 
nelových domov. Toto sú špe-
cifiká.

Ste jednou z kultúrnych, ko- 
munitných inštitúcii v Pe-
tržalke. Aký potenciál má 
podľa vás v tomto smere prá-
ve Petržalka? Do akej miery 
ho využíva?

Každá z našich pobočiek si 
vytvorila za roky svojej práce 
a poskytovania služieb svoj 
okruh čitateľov, priateľov či 
návštevníkov, ktorí spolu s kni- 
hovníčkou,vytvárajú dokonalý 
svet spriaznených osôb. Všet-
kých spája láska k literatúre, 
komorné prostredie, pokoj a 
bezpečie. Vtedy sa knihovníč-
ka stáva prirodzenou súčasťou 
rodinného života dospelých, 
školských problémov detí, 
nezbedníckych zážitkov pa-
nelákových  alebo školských 
kamošov a podobne. Takto si 
blízka či vzdialenejšia komuni-
ta používateľov knižnice zvyk-
ne prísť tiež na organizované 
podujatie. Program, ktorý je 
cielený, dobre prijatý a často 
nevtieravo poučný. To privá-
dza do našich pobočiek stále 
aktívnych a verných čitateľov.

Ak sa vrátime ešte späť k 
podujatiam a aktivitám, na 
ktoré z nich je petržalská 
knižnica najviac pyšná?

Dovolím vymenovať via- 
ceré: 
- aktívna a populárna poboč-

ka umenovednej a náučnej 
literatúry s jej regionálnym 
fondom a literatúrou o Petr-
žalke,

- Taká bola Petržalka – cyklus 
výstav a sprievodných kniž-
ničných podujatí o histó- 
rii Petržalky a na ňu nadvä-
zujúca spolupráca so základ-
nými školami Petržalky v ob- 
lasti kultúry a vzdelávania,

- spolupráca na Dňoch dobro-
voľníctva s dobrovoľníckou 
skupinou Vŕba a Susedská 
knižnica v Onkologickom 
ústave Sv. Alžbety v Bratisla-
ve. Ide o celoročnú ponuku 
prebytočných kníh z fondu 
našej knižnice pre pacien-
tov, rodinných príslušníkov a  

návštevníkov onkologického 
ústavu,

- Mini knižnica – samoob-
služná knižnica pre detských 
pacientov na Klinike pre deti 
a dorast A. Getlíka na Antol-
skej ulici v Petržalke. Vybra-
nými knihami spríjemňuje-
me pobyt hospitalizovaných 
detí a mládeže v spolupráci s 
klinikou a jej školským zaria-
dením,

- Petržalské súzvuky Ferka Ur-
bánka , 29 ročníkov literárnej 
súťaže začínajúcich autorov, 
ktorá za posledné tri roky 
nadobudla celoslovenský 
charakter a je o ňu zo strany 
autorov veľký záujem,

- Open air knižnica na Tyr-
šovom nábreží počas leta, 
ktorej súčasťou sú živé det-
ské literárno-dramatické po- 
dujatia. Petržalská knižnica 
je už po štvrtýkrát bartrovým 
partnerom Magio pláže,
Ako riaditeľka som pyš-

ná predovšetkým na kolektív 
svojich vedúcich a garantiek 
útvarov, ako aj na samotných 
knihovníkov. Náš úspech, 
to je naša spoločná práca, 
priateľské vzťahy a korektný 
prístup k práci.
 

Petržalská knižnica je jed-
nou z tých, ktoré dokazujú, 
že knižnice už dávno nie sú 
o regáloch s knihami „v ša-
látovom vydaní“ a prísnych 
knihovníčkach večne napomí-
najúcich, že tu musí byť ticho. 
V petržalskej knižnici nájdete 
aj najnovšieho Jo Nesba ako  
e-knihu, školákom v nej po-
môžu s písaním domácich 
úloh  a starším zdokonaliť sa 
napríklad v angličtine. A do-
konca sa v nej zbiehajú aj všet-
ci mladí bratislavskí filatelisti, 
ako v jedinom filatelistickom 
krúžku pre deti a mládež v ce-
lom hlavnom meste. 

Ak najbližšie budete hľadať 
nejakú voľnočasovú aktivitu, 
kliknite na www.kniznicapetr-
zalka.sk alebo lajknikte rovno 
jej Facebook. „Knižnica to 

totiž nie je len plná polica, 

ale môže sa ňou prehnať aj 

poriadna zábavy a inšpirácie 

víchrica.“

Eva Vašková  

foto: autorka
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(dnes o rodičoch a deťoch)

Rodina – základ spoločnosti (4)
Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie každý sa 

dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame 

základné informácie o tom - ktorom právnom predpise. Výňatok z práv-

neho predpisu je voľne spracovaný a má len informatívny charakter.  

V prípade nejasností alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše 

konkrétne otázky.

§ Mama sa zmluvou nestáva                

 V zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. - zákon o rodine v platnom znení (ďalej len „zá-

kon“), matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila. Dohody a zmluvy, ktoré sú v 

rozpore s povedaným, sú neplatné. V prípade, ak vzniknú pochybnosti o tom, kto 

je matkou dieťaťa, materstvo určí na základe skutočností zistených o pôrode die-

ťaťa súd. Návrh môže podať žena, ktorá o sebe tvrdí, že je matkou dieťaťa, alebo 

otec dieťaťa, alebo ten, kto preukáže, že má na tomto určení právny záujem. 

§ Mojím otcom je mamin manžel                             

 Otcovstvo sa určuje na základe domnienok otcovstva ustanovených v zákone 

súhlasným vyhlásením rodičov alebo rozhodnutím súdu. Ak sa narodí dieťa v 

čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva, 

alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky. Ak sa 

narodí dieťa žene znovu vydatej, považuje sa za otca neskorší manžel, aj keď sa 

dieťa narodilo pred uplynutím trojstého dňa po tom, čo jej skoršie manželstvo 

zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné. Pri počítaní času, ktorý je rozhodujúci 

na určenie otcovstva, sa predpokladá, že manželstvo toho, kto bol vyhlásený za 

mŕtveho, zaniklo dňom, ktorý bol v rozhodnutí o vyhlásení za mŕtveho určený 

ako deň smrti.

§ Mamin manžel nechce byť otcom                                      

 Manžel môže do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvod-

ne spochybňujúcich, že je otcom dieťaťa, ktoré sa narodilo jeho manželke, zaprieť 

na súde, že je jeho otcom. Ak manžel stratil spôsobilosť na právne úkony pred 

uplynutím lehoty na zapretie otcovstva, môže otcovstvo zaprieť jeho opatrovník 

do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochyb-

ňujúcich otcovstvo. Ak sa narodí dieťa v čase medzi stoosemdesiatym dňom od 

uzavretia manželstva a trojstým dňom po tom, čo manželstvo zaniklo, alebo bolo 

vyhlásené za neplatné, možno otcovstvo zaprieť len vtedy, ak je vylúčené, že by 

manžel matky mohol byť otcom dieťaťa. Otcovstvo voči dieťaťu narodenému v 

čase medzi stoosemdesiatym dňom a trojstým dňom od vykonania zákroku asis-

tovanej reprodukcie so súhlasom manžela matky nemožno zaprieť. Otcovstvo 

však možno zaprieť, ak by sa preukázalo, že matka dieťaťa otehotnela inak.

§ Spochybňované otcovstvo                      

 Ak sa narodí dieťa pred stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva, postačí 

na to, aby sa manžel matky nepovažoval za otca, ak zaprie svoje otcovstvo na súde. 

To neplatí, ak manžel s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do naro-

denia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, alebo ak pri uzavretí 

manželstva vedel, že je tehotná. Manžel má právo zaprieť otcovstvo voči dieťaťu 

a matke, ak sú obidvaja nažive, a ak nežije jeden z nich, voči druhému. Ak nežije 

ani dieťa, ani matka, toto právo manžel nemá. Aj matka môže do troch rokov od 

narodenia dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel. Ustanovenia o práve na 

zapretie otcovstva manželom matky dieťaťa sa použijú primerane. Ak bolo právo-

platne rozhodnuté, že neskorší manžel nie je otcom dieťaťa znovu vydatej matky, 

začína sa trojročná lehota na zapretie otcovstva pre skoršieho manžela dňom, keď 

sa dozvedel o právoplatnom rozhodnutí.

§ Dohodnime sa – je naše                      

 Ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho 

určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov, teda za otca sa považuje muž, ktorého 

otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. Súhlasné vyhlásenie rodi-

čov musí byť urobené pred matričným úradom, alebo pred súdom. Maloletý rodič 

môže urobiť súhlasné vyhlásenie iba pred súdom. Súhlasným vyhlásením rodičov 

možno určiť otcovstvo k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté. Muž, ktoré-

ho otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred 

súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mo-

hol byť otcom dieťaťa. Aj matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že otcom 

dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. Ak 

nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka 

alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo určil súd.

(pokr.)

 Zákony v každodennom živote  Odpovedá právnik 

 Polícia upozorňuje Jednou vetou

Dorota R. (gmail.com):   
Poznámka v zmluve podpísanej na 

bytovom družstve v znení „ majetko-

vé vysporiadanie si účastníci usku-

točnia medzi sebou“ nie je záväznou 

dohodou o vysporiadaní. Nemali ste 

čakať na podnet protistrany, ale mali 

ste a ešte máte možnosť prevziať  

v danej veci právnu iniciatívu (pozor 

na premlčacie lehoty). Na základe 

poskytnutých informácií nie je mož-

né sa bližšie k vášmu prípadu vyjad-

riť, odporúčam požiadať o pomoc 

platené právne služby. Pozname-

návam, že v prípade, ak sa účastníci 

nevyrovnajú dohodou, urobí tak na 

návrh niektorého z nich súd.

M.Š. (chello.sk): 
Na vašu otázku, čo je v súvislosti s dro-

gami vlastná spotreba a ako sa dá cha-

rakterizovať, odpovedá trestný zákon vo 

svojom ustanovení § 135, ktoré určuje 

hranicu medzi konzumentom - uží-

vateľom drogy a vami spomenutým 

predajcom – dílerom. Prechovávaním 

omamnej látky, psychotropnej látky, 

jedu alebo prekurzora pre vlastnú po-

trebu sa rozumie mať neoprávnene  

v držbe po akúkoľvek dobu drogu, a to 

v množstve, ktoré predstavuje maximál-

ne trojnásobok (resp. desaťnásobok) 

obvykle jednorazovej dávky, a to pre 

osobnú spotrebu. Zásadnou podmien-

kou pre prechovávanie drogy nie je jej 

ďalšia distribúcia.

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 

Iniciatíva zábudlivého 
správcu   

Schôdza vlastníkov bytov a nebyto-

vých priestorov v dome (ďalej len „vlast-

ník/ci“) rozhoduje v zmysle ustanovenia 

§ 14 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve 

bytov a nebytových  priestorov (ďalej len 

„zákon“) hlasovaním o všetkých veciach, 

ktoré sa týkajú správy domu, spoločných 

častí a spoločných zariadení domu, spo-

ločných nebytových priestorov, príslu-

šenstva a pozemku. 

Zápisnica zo schôdze nie je zbytoč-

né úradovanie, ale predstavuje dôležitý 

právny doklad, ktorý by mal zrozumiteľ-

ne zaznamenať priebeh rokovania (sta-

noviská, požiadavky, sťažnosti, návrhy). 

Právoplatne prijaté rozhodnutia schôdze 

sú nemenné, správcovi sa doručuje ori-

ginál. Do zápisnice nepatria skutočnosti, 

ktoré schôdza neprerokovávala, alebo 

nesúvisia s jej programom. Overovate-

ľom nepodpísaná zápisnica zo schôdze 

nezakladá neplatnosť rozhodnutia 

vlastníkov. Prostriedky ochrany vlastníka 

nespokojného s rozhodnutím upravuje 

zákon v ustanovení § 14 ods. 8 (možnosť 

obrátiť sa do 30 kalendárnych dní od 

oznámenia výsledku hlasovania na súd, 

prípadne najneskôr do troch mesiacov, 

ak sa o výsledku hlasovania nemohol 

dozvedieť). Rozhodovanie o zmluve o 

výkone správy, jej zmene, alebo zániku je 

nezastupiteľnou kompetenciou vlastní-

kov v dome, na čo by váš správca nemal 

zabúdať. V zmysle § 8a ods.1 zákona sa 

zmluva o výkone správy, jej zmena alebo 

zánik schvaľuje nadpolovičnou väčšinou 

všetkých vlastníkov v dome a je záväzná, 

ak je podpísaná nadpolovičnou väčšinou 

všetkých vlastníkov v dome a správcom. 

Posledné slovo, vo význame „rozhodnúť 

o niečom“, majú vždy vlastníci v dome 

a vždy iba predpísanou formou. Zmeniť 

správcu podpisovou akciou nie je mož-

né, ale v zmysle ustanovenia § 14 ods.7 

zákona, máte možnosť využiť inštitút pí-

somného hlasovania. 

Som zástupca vlastníkov bytov a NP v by-
tovom dome Bohrova 3-5. Zhodou okol-
ností som sa stal overovateľom zápisnice 
z domovej schôdze, zapisovateľkou bola 
technička správcu. Dostal som zápisnicu na 
opravy. Poslal som požiadavky na opravu. 
Medzitým som už dostal nezmenenú zá-
pisnicu na podpis. Samozrejme som trval 
na zmenách a zápisnicu som nepodpísal 
ani nevydal. Správca si dovolil bez mnou 
podpísanej zápisnice zvolať zástupcov 
domu na prerokovanie novej Zmluvy o vý-
kone správy. Ešte sa to nekonalo. Ja mám 
názor, že schôdza je naša a správca nemá 
čo robiť naše zápisnice. Je možné zmeniť 
správcu podpisovou akciou? Za akých pod-
mienok? O mojich zážitkoch so správcom 
by som mohol napísať hrubú knihu. Ďaku-
jem za odpoveď.  

Mgr. A. B., Bohrova
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  Krimifórum

Na vine bol jeden červ 
Bola zima, taká parádna, 

akú v krajoch sloven-
ských nevídať často. V jeden 
takýto mrazivý deň, len čo 
Igor (27) otvoril oči a zis-
til, že to včera prehnal, roz-
hodol sa otráviť červíka v 
neďalekom hostinci. Pre lep-
šie pochopenie osoby dotyč-
ného treba povedať, že to 
bol poriadny červ. Večer sti-
hol s kamarátom, toho času 
dočasne slameným vdov-
com, zlikvidovať všetky teku-
té zásoby nachádzajúce sa v 
byte jeho hostiteľa. Či dôvo-
dom nočnej konzumácie bo- 
la neprítomnosť manželky, 
ktorá spolu s deťmi trávila ví- 
kend u sestry v Humen-
nom, nie je jasné. Faktom ale 
zostáva, že domáci si z pria- 
teľského posedenia dvoch ka- 
marátov odniesol trojdňovú 
dočasnú pracovnú neschop-
nosť. Čo už, dočasnému 
vdovcovi dočasná péenka. 

To Igor bol z iného cesta. 
Takpovediac odolného, skú-
senosťami zoceleného. Ale 
vedel priznať aj svoje sla-
bosti. Tak, ako teraz. Komu 
dobre, tomu dobre, mne je 
naprd. S týmto vyhlásením 
vstúpil do miestnej krčmy, 
pričom jeho slová mali plat-
nosť len po prvé pivko a neja-
ký ten pohárik k tomu. Keď 
sa cestou domov jeho star-
ší brat Rudolf (37) zastavil 
kúpiť cigarety, prvé čo uvi-

del, či lepšie povedané zapo-
čul, bol rodný brat, ktorý sa 
z neznámeho dôvodu snažil 
do jedného z cudzích hostí 
pohostinstva natlačiť nedo-
jedený maďarský segedín. 
Po márnom pokuse utíšiť 
alkoholom dobre rozbehnu-
tého brata, s pomocou maji-
teľa a jedného z domácich, 
ho vyniesli pred krčmu. Už 
zasa si ožratý, iba hanbu na 
rodinu znášaš, bež, lebo 
ti dám jednu po papuli, tu 
pred všetkými, vyprevadil 
súrodenca domov.

Bratia, podobní a pred-
sa akoby z iného hniezda 
boli. Igor po maturite o ďal-
šie vzdelávanie záujem akosi 
neprejavil, po druhom spac-
kanom semestri sa so ško-
lou rozlúčil, zamestnanie si 
našiel ako skladový robotník 
v jednej bratislavskej firme. 
Pracant, ale sem tam ako-
by z reťaze pustený a hneď 
iba chľast a chľast. Zamest-
návateľa po čase skladní-
kove excesy prestali baviť 
a pracanta z práce vyhodil.  
V súčasnosti bol Igor takpo-
vediac na voľnej nohe, sem 
tam niekomu pomohol so 
záhradou, novousadlíkom 
so stavbou, opravil vodovod 
alebo vykopal jamu. V dedi-
ne, kde väčšina je už takých 
z mesta, sa vždy niečo našlo, 
šikovné ruky sa vedeli uplat-
niť. Rudolf spolu s  rodinou 

býval v novopostavenej vil-
ke a starý rodičovský dom 
zostal celý mladšiemu bra-
tovi. Nemali k sebe ďaleko, 
napriek tomu sa stretáva-
li sem tam, občas na pivku, 
sviatky, raz - dvakrát za rok 
rodina a tak. Rudo ako geo-
det pobehoval po celom Slo-
vensku, bol rád, keď si doma 
mohol posedieť s manželkou 
a deťmi. 

Za uspokojenie situácie 
sa krčmár Rudovi poďako-
val pohárom vareného vína, 
mrzne vonku, dobre vám 
padne, nech sa páči, sadnite 
si. Vrelé vínko neveľmi stihlo 
schladnúť, keď vzduch pre-
ťal hlas plný úzkosti. Tero-
rista, skríkol jeden z mierne 
podnapitých abonentov, uvi-
diac v rukách chlapíka, v roz-
mazaných obrysoch pripo-
mínajúceho suseda z hornej 
časti obce, niečo ako granát. 
Čo bliakaš mešuge,  aký som 

Viete, že...

... v čase od 4. 4. do 19. 4. nahlásili v našom kraji krádež 24. mo-
torových vozidiel, z toho v Petržalke 4 (Belinského, Gerceno-
va, Topoľčianska, Kopčianska)? V noci zlodeji ukradli 21 a cez 
deň tri autá. V dňoch 4., 6.- 8. ,13. a 18. krádež auta nehlásili. 
... od 1. januára do 15. apríla sme v našom kraji zaznamenali 
491 dopravných nehôd, čo je o 59 menej ako v rovnakom 
období vlaňajška? Pri týchto nehodách prišli o život dve 
osoby. Na cestách Slovenska došlo k 3 466 dopravným ne-
hodám, čo je o deväť menej ako v roku 2017. Pri týchto ne-
hodách prišlo o život 51 osôb, z toho 17 chodci. Oproti rov-
nakému obdobiu vlaňajška zahynulo na cestách Slovenska o 
trinásť osôb (20 %) menej. 

 V bratislavskom kraji v roku 2017 zaznamenali policajné štatistiky 257 prí-

padov trestného činu Nebezpečné vyhrážanie (SR 2251). Tak vraví § 360 

trestného zákona v súvislosti s nebezpečným vyhrážaním: Kto sa inému 

vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým 

spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slo-

body až na jeden rok. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej 

sadzby  - až tri roky - je závažnejší spôsob konania, čin spáchaný na chrá-

nenej osobe, osobitný motív, čin spáchaný na verejnosti, atď.).

Polícia opakovane apeluje na chodcov, ale najmä na vo-
dičov, aby pri prechádzaní cez železničné priecestie boli 
mimoriadne opatrní a dodržiavali pravidlá cestnej premáv-
ky. Pred vjazdom na železničné priecestie je nevyhnutné 
sa presvedčiť, či je možné bezpečne ho prejsť. Vodič ne-
smie vchádzať na železničné priecestie, ak situácia na ňom 
alebo za ním mu nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a  
v jazde pokračoval. Pamätajte, že vlak má dlhšiu brzdnú 
dráhu ako vaše vozidlo. Z dôvodu nelegálneho prechá-
dzania cez železničnú trať mimo označených priechodov 
zahynú na Slovensku každý rok desiatky osôb. Len počas 
tohto roka zaznamenali Železnice Slovenskej republiky  
27 zrážok mimo označených priecestí, pričom 22 ľudí 
zomrelo a päť sa ťažko zranilo. Polícia vlani zdokumentova-
la okolo 5 000 priestupkov, ktoré spáchali ľudia pri prechá-
dzaní cez koľajnice mimo označených priechodov. 

Smrtiace koľajnice 

K R I M I

Alžbeta
GRELLOVÁ
(38)
z Petržalky

Ivona
MILOŠOVIČOVÁ 

(40)
z Bratislavy  

Popis osoby: štíhla postava, 
hnedé oči a hnedé vlasy.
Popis oblečenia: nezistený
Na menovanú vydal Okresný 
súd v Bratislave V príkaz na za-
tknutie pre prečin zanedbania 
povinnej výživy. Po hľadanej je 
vedené celoštátne pátranie od 
roku 2015.

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, 
polodlhé hnedé melírované vla-
sy a modré oči.
Popis oblečenia: nezistený
Na menovanú vydal Okresný 
súd Bratislava V. príkaz na za-
tknutie pre prečin úverového 
podvodu.

Robert
BIHÁRI
(46)
z Bratislavy

Popis osoby: oválna tvár, krátke, 
tmavé, miestami prešedivené 
vlasy, hnedé oči. 
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný 
súd Galanta príkaz na zatknutie 
pre zločin obchodovania s ľuď-
mi.

Pripravil Jaroslav Gründler O grundler@chello.sk     

Polícia upozorňuje 

Otázka za sto: Je platná dopravná značka V13 - Šikmé 
rovnobežné čiary, ktorá zbledla závisťou nad zreteľne 
vyznačeným priechodom pre chodcov? Do súťaže sa môžu 
zapojiť dopravní a mestskí policajti, ako aj odborné úseky 
príslušných úradov.                                                     foto: jgr.

ja terorista, brat som tuhľa 
tomuto, zahlušiť sa chys-
tám bračeka svojho. Otca ti 
naháňam, vyhadzovať ma, čo 
si mi tatko, či čo si, skladal 
slovo za slovom, pričom ma- 
nipuloval s nebezpečným 
predmetom. 

Životom ohrozenému bra 
tovi sa podarilo granát ura-
zenému pomstiteľovi z ruky 
vyraziť a prudko hodiť za se- 
ba. To sa už triezvi aj s pod-
guráženými v očakávaní po- 
hromy váľali pod stolmi. 
Tak sa aj stalo, rachot to bol 
parádny, črepiny rozprsknuté 
po celej miestnosti prezrád-
zali, že za obeť padla preskle-
ná vitrína plná značko-
vých liehovín. Ťažidlo v po- 
dobe ručného granátu pre-
zývaného kukuričnák nevy-
buchlo. Ďaleko k tomu však 
nemal vyšetrovateľ po Igoro-
vej otázke – a to som ho mal 
vystrašiť vari žehličkou?
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 Jokerit je v semifi nále!
Hokejbalisti Jokeritu Petržalka prežívajú 
najlepšiu sezónu vo svojej histórii 
v extralige. 

O triatlone sa na Slovensku tvrdí, že je to rodinný šport. Ak mu pre-
padne jeden člen domácnosti, pridajú sa vraj aj ďalší. Tak to bolo aj 
v rodine známeho rozhlasového športového reportéra, olympijského 
nadšenca a Petržalčana Petra Bučeka. Jeho syn Michal už roky žne 
úspechy na svetových podujatiach. Prečo sa však o 37-ročnom Mi-
chalovi Bučekovi viac hovorí v Ázii, ako na Slovensku, o tom sme sa 
s petržalským rodákom pozhovárali v našom rozhovore.

Ako si spomínate na svoje 
triatlonové začiatky?

 Najprv som sa venoval ka-
noistike, ale keďže voda od 
triatlonu nie je vôbec vzdia-
lená, tak som jedného dňa  
presedlal na tento šport. Vte-
dy som mal nejakých 14 - 15 
rokov a od prvých pretekov 
na Štrkovci som sa okamžite 
presvedčil, že triatlon bude to 
najlepšie pre moju športovú 
kariéru. Otec v tom čase prete-
kal za FTVŠ Triklub UK. Tiež 
som ho nasledoval do tohto 
klubu, viedol ma Jozef Jurášek, 
ktorý bol na jeho čele a ktorý je 
prezidentom Slovenskej triat-
lonovej únie. Bol som v ňom 
až dovtedy, kým som neodišiel 
do Ázie.     

Vaše meno sa viac spája s 
Hongkongom ako so Sloven-
skom, prečo? 

 Mal som 21 rokov, keď som 

dostal šancu pracovať v Ázii 
v módnom priemysle. Od-
vtedy som tam už takmer 16 
rokov. Najprv som prišiel na 
Taiwan a o rok som bol už v 
Hongkongu, kde som až dote-
raz. Je to už dlhý čas. Pravda, 
v začiatkoch som sa tam kvôli 
veľkej pracovnej vyťaženosti 
triatlonu nevenoval, ale po ta-
kom roku a pol som sa k nemu 
vrátil. Vtedy bol v Ázii triatlon 
v plienkach, venovala sa mu 
úzka skupina ľudí – azda 50. V 
súčasnosti, keď idem na pre-
teky, tak registrujem aj tisícky 
prihlásených, usporiadatelia 
ich počet už musia limitovať. 
Teraz je tam už triatlon na 
vysokej úrovni. V Hongkongu 
som prešiel viacerými práca-
mi, posledných sedem rokov 
sa venujem  trénerstvu, zdra-
vému životnému štýlu. Pod 
palcom mám viaceré rodiny a 
najmä ich deti.

Úspešne ste reprezentovali 
Slovensko aj na prestíž-
nych pretekoch o titul Že-
lezný muž – Ironman na 
svete...

 Keď som sa začal venovať 
triatlonu, tak asi sen každé-
ho športovca je dostať sa na 
olympijské hry, alebo absol-
vovať tieto prestížne pre-
teky. Keďže proti mne hral 
aj môj vek a nemal som už 
ani takú rýchlosť, aby som 
mohol ísť na olympiádu, tak 
som sa sústreďoval na toho 
Železného muža na Havaji. 
V roku 2009 som sa v Číne 
prvý raz kvalifi koval na tieto 
najťažšie preteky a v rokoch 
2010 a 2011 som bol ich sú-
časťou. Prvý raz som skončil 
v prvej stovke, čo bolo veľmi 
dobré umiestnenie, ale vtedy 
som až trištvrte roka veno-
val príprave. Bola to skutoč-
ne poriadne ťažká drina.   

Najprv sa s ňou  spoločne 
vyfotografovali vo štvr-

tok,19. apríla. V rámci slávnost-
ného predstavenia pohára 
zaznela naživo svetoznáma 
zvučka Ligy majstrov so 
speváckym sprievodom, po 
ktorej moderátor Slovomír 
Jurko privítal na pódiu známu 
futbalovú tvár zo susednej 
Českej republiky – Vladimíra 
Šmicera, ktorý v roku 2005 
v službách FC Liverpool ,,uša-
tú“ trofej vyhral. V piatok, 
20. apríla, bola trofej v Au-
parku vystavená a v rámci 
sprievodného programu vy-
stúpil populárny športový ko-
mentátor Marcel Merčiak.
Na pódium sa postavil aj Ľu-

bomír Moravčík, ktorý bol 
v rokoch 1992 a 2001 vyhlá-
sený za najlepšieho česko-
-slovenského, respektíve slo-
venského futbalistu a v ro-
koch 1998 až 2002 pôsobil 
v Celticu Glasgow. A tak-
isto Róbert Jež, ktorý v roku 
2010 postúpil s MŠK Žilina do 
skupinovej fázy Ligy majstrov

(mv), foto: Ján Luky  

 Liga majstrov v Petržalke

Vo štvrťfi nále play-off 
vyradili MŠK VIP-

POKERPRO Kežmarok 3:1 
na zápasy a túto sériu nám 
zhodnotil Andrej Augustín, 
marketingový zástupca HEL, 
tréner a generálny manažér 
Jokeritu. „Bola veľmi nároč-
ná, lebo za deväť dní sme 
odohrali štyri extrémne ná-
ročné zápasy. Kežmarok je 
minuloročným fi nalistom, 
je to veľmi skúsené a behavé 
mužstvo. Do série sa nám 
podarilo veľmi dobre vykro-
čiť jasným víťazstvom 6:2 
na pôde súpera. Na druhý 
deň sme hrali dlho vyrov-
nanú partiu, ktorú rozhodlo 
až predĺženie a súperov gól 
v ňom. V treťom zápase u 
nás sme najprv ustáli tlak 
súpera a neskôr sme tento 
raz my rozhodli v predĺže-
ní gólom Rada Kováča. Vo 
štvrtom súboji to bol veľ-

ký boj, takmer celú druhú 
tretinu sme hrali v oslabe-
ní, ale výbornou hrou sme 
dokázali eliminovať ne-
bezpečných hráčov súpera. 
Osem minút pred koncom 
sme sa ujali vedenia a po-
istili sme ho gólom Bôžika 
tri minúty pred koncom. 
Toto vedenie sme už udržali 
a zaslúžene sme postúpili 
do semifi nále play-off . Je to 
výborné, pretože Kežmarok 
má veľmi silný tím. Vrútky 
sú rovnako silným a húžev-
natým tímom, majú trošku 
odlišný štýl hry, počínajú si 
viac silovejšie, ale určite aj 
na nich platí dobrá tímová 
hra a hlavne veľa pohybu. 
Mimochodom, domáce zá-
pasy s Vrútkami odohráme 
v Petržalke na Tematínskej 
ulici v sobotu 28. a v nede-
ľu 29. apríla, zakaždým o 
10.30 h.

Prvé semifi nálové zápasy 
play-off : 
Kometa Vrútky – Jokerit 
Petržalka 6:1 (4:0, 1:1, 1:0).
Góly: 6. Čavajda (Rechtorík), 
7. Vidlár (Jurášek), 9. Simon 
(Učník), 9. Rechtorík, 21. 
Rechtorík (Brveník, Jurášek), 
42. Brveník (Simon, Barto) - 
20. Ra. Kováč (R. Varga, B. 
Varga). 
Kometa Vrútky – Jokerit 
Petržalka 2:3 pp (1:1, 1:1, 
0:0 - 0:1).Góly: 6. Brveník 
(Učník, Vidlár), 18. Fillo 
(Hlaváč, Čavajda) - 15. Ra. 
Kováč (Kratochvíla, Ró. Var-
ga), 25. Ró. Varga (Katochví-
la), 54. Božik (Ró. Varga), 
stav série 1:1.

(mv), foto: Milina Strihovská 

Petržalčan Buček
si v triatlone 

podmanil Áziu

V druhej polovici minulého týždňa bola Petr-
žalka svedkom veľkej udalosti. Najprv sa na 
Tyršovom námestí uskutočnila tlačová beseda 
k vystaveniu najprestížnejšej klubovej trofeje 
na starom kontinente - Ligy majstrov a potom 
si ju početní fanúšikovia mohli obzrieť v ná-
kupnom centre Aupark.
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  1. FC PETRŽALKA 22 18 4 0 67:14 58

  2. Rohožník 22 17 2 3 74:14 53

  3. Dunajská Lužná 22 15 3 4  60:18 48

  4. Slovan Bratislava B 22 14 4 4 91:24 46

  5. Most pri Bratislave 22 13 4 5  43:20 43

  6. Rača  22 12 3 7 45:25 39

  7. Tomášov 22 10 4 8 37:44 34

  8. Báhoň 22 8 2 12 32:44 26

  9. Bernolákovo 22 8 1 13 30:62 25

10. Devínska Nová Ves 22 7 3 12 29:28 24

11. Rovinka 22 7 3 12 25:43 24

12. Ivanka pri Dunaji 22 7 2 13 32:47 23

13. Pezinok 22 4 7 11 19:37 19

14. FK Vajnory 22 4 6 12 26:79 18

15. Lozorno 22 5 2 15 27:56 17

16. Svätý Jur 22 2 0 20 21:103 6

TABUĽKA 3. LIGA:

Výsledkový servis 
FC Petržalka

 A-TÍM   3. liga Bratislava: 19. kolo: 20. kolo: ŠK Lozorno 
– FC Petržalka 1:4 (14. Lády, 31. Tino Miguez, 51. Turčák, 
56. Minčič), 21. kolo: FC Petržalka – FK Rača Bratislava 4:3 
(26. Piroska, 50. Sopúch, 64. Turčák (11m), 75. Lády - 18., 40. 
Adam, 70. Boďo),  22. kolo: ŠK Tomášov – FC Petržalka 1:3 
(84. Halmeš – 41. Lády, 57. Tino Miguez, 60. Turčák)

 U19   2. liga SD: 22. kolo: Lokomotíva Devínska Nová Ves 
- FC Petržalka 0:4 (36., 43. Polonyi, 37. Majcher, 78. Žiga), 
23. kolo: FC Petržalka – FKM Karlova Ves Bratislava 1:1 (28. 
Petriľák), 24. kolo: FKM Nové Zámky - FC Petržalka 1:1 (9. 
Sádovský)

 U17   2. liga MD: 22. kolo: Lokomotíva Devínska Nová Ves 
- FC Petržalka 0:1 (52. Kunštek), 23. kolo: FC Petržalka – 
FKM Karlova Ves Bratislava 4:2 (1., 19. Puškár, 43. Dubovec, 
66. Žilinský), 24. kolo: FKM Nové Zámky - FC Petržalka 0:3 
(38. Žilinský, 65. Bukovinský, 72. Šimončič)

 ŽENY   2. liga, skupina A: 17. kolo: FC Union Nové Zámky 
– FC Petržalka 9:0, 18. kolo: FC Petržalka – FC ViOn Zlaté 
Moravce-Vráble 6:1 (3., 40. Balážová, 22., 76. Látal, 44. Poni-
ger, 64. Filová), 19. kolo: FK Čaka – FC Petržalka 4:0

Strieborná Slávia
Volejbalistky STRABAG VC FTVŠ UK Bratislava zvíťazili 
vo štvrtom stretnutí *nále play o+ extraligy na palu-
bovke VK Slávia EU Bratislava so sídlom v Petržalke 3:2 
a v celej sérii triumfovali 3:1 na zápasy. 

Zverenky trénera Tomáša Vargu získali na úkor rekordné-
ho 17-násobného šampióna svoj prvý extraligový titul 

a keďže uspeli aj v národnom pohári, tešia sa z cenného 
double. Obe družstvá bojovali o extraligový primát aj v mi-
nulom ročníku, STRABAG ešte pod názvom 1. Bratislavský 
volejbalový klub. Vlani Slávia EU uspela vo Qnále hladko 
3:0 na zápasy. Od vzniku samostatnej slovenskej extraligy 
nechýbala vo Qnále extraligy ani raz. Minulý rok pri svojej 
25. Qnálovej účasti vybojovala rekordný sedemnásty titul, 
tretí v sérii.                       (mv)

Už viackrát ste preplávali 
ľadovú a dravú žltú rieku  
na tibetsko-čínskej hranici 
ako prvý Slovák, čo to pre 
vás znamenalo? 

 Sú to také špecifické pre-
teky, najprv som ani nevedel, 
že sú na najvyššie položenom 
mieste na svete na tibetskej 
náhornej plošine. Minulý rok 
tam prišiel aj ďalší kamarát 
zo Slovenska, môj otec tam 
však bol ešte pred ním. Tento 
rok som bol na tejto rieke v 
januári. Preteky sú rozdelené 
na zimnú a letnú edíciu, voda 
má okolo 1 až 2 stupne, von-
ku je však až mínus 20 stup-
ňov. V lete je to lepšie, lebo 
voda má okolo 11 stupňov a 
teplota vonku je 25 stupňov. 
V lete tam pôjdem už asi po 
jedenásty raz. Dosiahol som 
tam dobré výsledky, dvakrát 
som bol druhý a šesťkrát som 
skončil do štvrtého miesta.     

Koľko pretekov máte za se-
bou vo svojej kariére a ktoré 
úspechy si najviac ceníte?

 V triatlone som absolvo-
val určite stovky pretekov. Na 
najvyššom stupienku v mojej 
kariére je Havaj a prestížne 
preteky Železný muž. Vyso-
ko si tiež cením víťazstvo v 

Bangkoku, kde mi cenu odo-
vzdal princ "ajska, bol to pre 
mňa veľký zážitok. Samozrej-
me, veľmi rád spomínam na 
množstvo úspešných prete-
kov v Číne, Malajzii, "ajsku 
a po celej Ázii.    

Koľko času ročne strávite  
v Hongkongu a koľko v Bra-
tislave?

 Teraz je to asi tak, že dva-
-tri týždne som v Hongkongu 
a mesiac a pol v Bratislave. 
Napríklad, v roku 2017 som 
päť mesiacov strávil v Hong-
kongu a ostatné v Bratislave. 
Keď som doma, tak pomá-
ham priateľke v jej firme a tiež 
trénujem.  

V akej športovej etape živo-
ta sa nachádzate? 

 V súčasnosti si užívam po-
hyb. V minulosti som na vy-
sokej úrovni ročne absolvoval 
v priemere 20 - 30 pretekov,  
v roku 2013 dokonca až 50, na 
všetky som sa veľmi zodpo-
vedne pripravoval. Niekedy 
som bol na konci sezóny taký 
unavený, že som aj mesiac 
oddychoval.  Tento rok som 
si povedal, že trošku zvoľním 
tempo. Preteky si budem vy-
slovene užívať aj zo zadných 

pozícií, nebudem sa už hnať 
iba pre dobré výsledky. Veď 
som už získal dosť ocenení a 
pohárov, preteky chcem vi-
dieť z inej perspektívy a viac 
sa na ne tešiť a nielen za kaž-
dú cenu vyhrať. A viac ich 
absolvujem už na Slovensku 
ako v Číne. Pre mňa je triat-
lon životný štýl, trénovanie aj 
preteky ma bavia, prinášajú 
mi radosť, takže chcem sa mu 
naďalej venovať a zároveň aj 
odovzdávať skúsenosti mlad-
ším pretekárom. 

Ste rodákom z Petržalky, 
aký máte k nej vzťah?  

 V Petržalke som prežil 
celú mladosť, z detstva mám 
na ňu len tie najlepšie spo-
mienky, najmä na Draždiaku 
som zažil   neskutočné chvíle 
cez plávanie v lete až po kor-
čuľovanie v zime. Petržalku 
milujem, sú tu výborné pod-
mienky na športovanie, hlav-
ne na plávanie, bicyklovanie 
a behanie. Známa hrádza 
poskytuje ohromné možnosti 
na športové vyžitie sa, nie je 
veľa takých miest v Bratislave 
a ani na Slovensku, ktoré by sa 
Petržalke vyrovnali.

Milan Valko

foto: archív Michal Buček

V tomto a minulom mesiaci 
sa rozbehol už 20. ročník 

základných kôl – McDonald´s 
Cup 2017/2018. Do Školskej 
súťaže najmladších žiakov a 
žiačok 1. stupňa ZŠ v minifut-
bale sa prihlásilo až 92 základ-
ných škôl. 

Úvodné kolá sa odohrali aj 
na troch petržalských ihriskách 
s umelou trávou – FC Petržalka, 
ZŠ Gessayova a ZŠ Budatínska. 
Hralo sa 1x20 minút. Žiaľ, ZŠ 
ProkoQevova a Tupolevovova, 
hoci sa prihlásili na turnaj, na-
koniec neprišli a narušili celú  

A- skupinu. To sa v budúcnosti 
viac nesmie stať! 
Výsledky skupina A – štadión 
FC Petržalka: Pankúchova – 
ProkoQevova 3:0 kontumačne, 
Haanova – Tupolevova 3:0 kon-
tumačne, Haanova – Pankúcho-
va 6:12, ProkoQevova – Haanova 
0:3 kontumačne, Pankúchova 
– Tupolevova 3:0 kontumačne. 
Do obvodného kola postúpili ZŠ 
Pankúchova a ZŠ Haanova.
Výsledky skupina B - UT pri 
ZŠ Gessayova 2: Gessayova – 
Dudova 6:1, Lachova – Gerce-
nova 5:2, Dudova – Gercenova 

4:1, Lachova – Gessayova 2:9, 
Dudova – Lachova 4:2, Ges-
sayova – Gercenova 11:1. Do 
obvodného kola postúpili ZŠ 
Gessayova a ZŠ Dudova. 
Výsledky skupina C - UT pri 
ZŠ Budatínska: Budatínska 
– Černyševského 8:1, Jarovce 
– Budatínska 4:4, Budatínska 
– Rusovce 5:8, Černyševského 
– Jarovce 1:3, Černyševského – 
Rusovce 3:5, Jarovce – Rusovce 
1:7. Do obvodného kola po-
stúpili ZŠ Rusovce a ZŠ Buda- 
tínska.          (mv)

 foto: Milina Strihovská

Postup šiestich tímov
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