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Pripravuje sa 
ďalšia štúdia  
pešieho pohybu
Po vypracovaní štúdie pešie-

ho pohybu pre lokalitu Háje 

naša mestská časť pripravuje 

jej pokračovanie – tentoraz pre 

lokalitu Dvory. Keďže je dôle-

žité, aby štúdia odzrkadľovala 

potreby Petržalčanov, sú dôle-

žité vaše názory. Preto sa do jej 

tvorby môže zapojiť každý, kto 

vyplní dotazník, ktorý nájdete 

na https://lnk.sk/lywW.

Tak, ako aj minulý rok, podarilo 
sa zostaviť štyri tímy, každý so 

štyrmi členmi. Petržalská samosprá-
va sa tak rozhodla opäť podporiť tr-
valo udržateľný rozvoj a motivovať 
svojich zamestnancov, aby namiesto 
motorového vozidla siahli po bicykli.
Aktuálny ročník kampane však zís-
kal nový rozmer. Nebude mať iba 
motivačný či súťažný charakter, ale 
poslúži aj na získanie informácií o 

trasách presunov obyvateľov za prá-
cou. „Nie sú rozhodujúce najazdené 
vzdialenosti, oveľa hodnotnejšie je 
odhodlanie každého vyskúšať si iný 
druh dopravy aspoň počas jedného 
mesiaca a možno skúsiť, či sa nedá 
na bicykli prepravovať aj počas celé-
ho roka, nielen počas mája,“ povedal 
starosta Petržalky Vladimír Bajan.

(mh)

foto: (autor)

   PETRŽALSKÉ NOVINY
www.petrzalskenoviny.sk

11. 5. 2018 • ročník 24 • číslo 9

Petržalský chalan, 
ktorý si splnil  
svoje sny
Ktoré dieťa by nechcelo mať vo svojej 
detskej izbe veveričky, hady či plazy 
alebo vlastnú vlakovú dráhu?  
Peter Modrovský ju má, aj keď teda, 
už dávno dieťa nie je... Spravil si ju 
vo svojej tanečnej škole, v ktorej trávi 
takmer všetok čas.
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„Odhodlaj sa zmeniť svoj pohľad na cestu do práce!“ 
S týmto mottom pokračuje už piaty ročník celosloven-
skej kampane Do práce na bicykli, do ktorej sa opäť 
zapojili aj zamestnanci petržalského miestneho úradu. 

Petržalka
na dvoch kolesách 

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.

Do práce na bicykli 

je súťaž určená pre všetkých oby-
vateľov slovenských miest. Vyhla-
sovateľom súťaže je národný cyklo-
koordinátor, Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR. Hlavným cieľom je 
podporiť rozvoj nemotorovej, pre-
dovšetkým cyklistickej dopravy  
v mestách, vyzvať samosprávy na 
Slovensku, aby vytvárali kvalitné 
podmienky pre ekologické druhy 
dopravy v meste, motivovať za-
mestnávateľov, aby budovali vo 
svojich sídlach vhodné podmienky 
pre zamestnancov, ktorí dochádza-
jú do práce na bicykli a motivovať 
zamestnancov, aby viac používali 
túto formu alternatívnej dopravy 
pri každodennom cestovaní do 
práce.                  (tod)
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Električka  

už má zelenú 

Primátor Bratislavy Ivo Ne-
srovnal 4. mája odprezento-
val zástupcom Monitorova-
cieho výboru Operačného 
programu Integrovaná in-
fraštruktúra projekt 2. etapy 
električkovej trate do Petržal-
ky. Členov monitorovacieho 
výboru uistil, že na projekte 
mesto v spolupráci s riadia-
cim orgánom intenzívne 
pracuje tak, aby stihlo všetky 
termíny a projekt mohol byť 
�nancovaný z prostriedkov 
Operačného programu In-
tegrovaná infraštruktúra. 
Informoval, že aktuálne má 
mesto k dispozícii právoplat-
né záverečné stanovisko EIA, 
to znamená posúdenie stav-
by z hľadiska vplyvu na život-
né prostredie. Rozbehol sa aj 
proces získavania kladných 
stanovísk k Dokumentácii pre 
územné rozhodnutie, v rámci 
ktorého získali zatiaľ 16 zo 48 
potrebných stanovísk. Keď 
ich mesto bude mať, podá 
žiadosť o vydanie územného  
rozhodnutia na MČ Petržalka. 
Primátor Bratislavy informo-
val zástupcov monitorova-
cieho výboru aj o neočakáva-
ných faktoroch, ktoré proces 
2. etapy električkovej trate 
do Petržalky zbrzdili. Projekt 
sa musel prepracovať, pre-
tože občania formou petície 
protestovali proti pôvodne 
plánovanej štvorprúdovke 
v okolí električkovej trate.  
V rámci procesu EIA sa hlavné 
mesto muselo vysporiadať 
s množstvom odvolaní zo 
strany jedného občana, čo 
predĺžilo tento proces až na 
6 mesiacov. Okrem toho sa 
do projektu museli zapra-
covať požiadavky Krajského 
dopravného inšpektorátu na 
zmenu križovatky Betliarska 
– Lietavská, čo trvalo ďalšie 
mesiace. V najbližšom čase 
hlavné mesto dopracuje ďal-
šie stupne projektovej do-
kumentácie, potom sa bude 
musieť vysúťažiť zhotoviteľ 
stavby a podať žiadosť o ne-
návratný �nančný príspevok 
z európskych zdrojov cez 
Operačný program Integro-
vaná infraštruktúra (OPII). 
Projekt musí byť zrealizova-
ný najneskôr do roku 2023, 
dokedy trvá programové ob-
dobie OPII.       (mk)

Na aprílovom miestnom 
zastupiteľstve poslan-

ci otvorili aj tému Petržalskej 
plavárne. Funguje totiž už 
takmer dva roky, tak je zrej-
me čas pozrieť sa na niektoré 
oblasti jej prevádzky. Navyše 
sme dostali k plavárni aj kritic-
ký článok od poslanca Olivera 
Kríža, tak sme sa boli sami pre-
svedčiť, ako to na plavárni vy-
zerá. Našu pozornosť sme up- 
riamili na tri oblasti. 

Oblasť prvá – personál
V plavárni na bezpečnosť náv- 
števníkov dozerá dostatok plav- 
číkov a o čistotu sa sústavne 
starajú upratovači. Zdá sa, že 
prevádzka takejto plavárne si 
naozaj vyžaduje nemálo per-
sonálu. Rátajme spolu s pre-
vádzkarkou Editou Širillovou. 
Plaváreň je každý pracovný 
deň otvorená 16 hodín (t. j. 2 
pracovné zmeny) počas víken- 
dov a sviatkov 12 hodín. Na 
jednej zmene pracujú 2 poklad- 
níčky, 1 upratovačka, 3 - 4 plav- 
číci - podľa toho, koľko bazé-
nov je práve „otvorených“ (pri 
každom musí byť zo zákona 
jeden), jeden saunár a jeden 
službukonajúci prevádzkar. Či- 

že 9 ľudí na zmenu. Hoci sme 
k nám, do redakcie, ani našu 
webovú stránku žiadnu sťaž-
nosť na ich správanie alebo 
na ich prácu nedostali, ne-
znamená to, že sú všetci len 
spokojní. „Iste, k nezhodám a 
konfrontáciám sem-tam do-
chádza, spravidla však vtedy, 
ak návštevníci nerešpektujú 
návštevný poriadok. Isteže 
sa im potom nepáči, keď ich 
upozorníme na ich nevhod-
né správanie, nehygienické a 
neohľaduplné zlozvyky a tiež 
nerešpektovanie pravidiel, čo 
poškodzuje nielen plaváreň, 
ale aj iných návštevníkov. Ale, 
samozrejme, každú sťažnosť 
si vypočujeme, ak je oprávne-
ná, okamžite ju riešime,“ vy-
svetľuje Edita Širillová.

Oblasť druhá – 
prenájom dráh
Do plavárne sme prišli pred-
poludním. V dvoch drá-
hach mali plavecký výcvik 
škôlkari, v druhej trénovali 
aquatlonisti, z ktorých nás 
viacerí reprezentujú na význam- 
ných medzinárodných pod-
ujatiach. Vo zvyšných dvoch 
plávalo šesť ľudí. Je jasné, že 
by bolo škoda v „hluchších“ 
časoch plavecký bazén ne-
využívať, aj plaváreň sa musí 
správať ekonomicky, veď 
inak by sme jej mohli vyčítať 
nehospodárnosť. O prenáj-
moch dráh sú návštevníci 
informovaní na webovej aj 
FB stránke plavárne, aby sa 
vedeli rozhodnúť, kedy sa im 
viac oplatí do plavárne prísť. 

Navyše, ako sme sa presved-
čili, nikdy nie je v jednom 
čase prenajatých viac ako tri 
dráhy, od 17.00 h sú verej-
nosti k dispozícii všetky drá-
hy. Počas víkendov sa dráhy 
prenajímajú len do 10.00 h. 
Keď si predstavíme, že napr. 
na Pasienkoch sa prenajíma-
jú dráhy neobmedzene počas 
celého dňa a týždňa, tak naša 
plaváreň svojim návštevní-
kom vychádza v ústrety ove-
ľa viac.

Oblasť tretia – bufet
Bufet plavárni prevádzkuje 
súkromník. Jeho sortiment 
prešiel za vyše roka jeho fun-
govania viacerými zmena-
mi. Je pravda, že špeciálne v 
gastronomických službách 
sa nedá vyhovieť každému.  
„S prenajímateľom bufetu 
pravidelne komunikujeme, 
hovoríme o pripomienkach 
návštevníkov, ktoré ponuku 
bufetu výrazne ovplyvňujú,“ 
dodáva Edita Širillová.

Toto sú teda naše skúsenos-
ti. Budeme, samozrejme, radi, 
ak sa s nami o svoje skúsenosti 
s Petržalskou plavárňou pode-
líte aj vy.

(sf)

foto: archív

Poslanci hovorili aj o plavárni

Keďže sme o aprílovom petržalskom miestnom zastupiteľstve kvôli 
našej uzávierke informovali len čiastočne, prinášame vám informáciu  
o ďalších bodoch ich rokovania.  
Čo ďalej so športovou 
halou na Prokofievovej?
O budúcnosti tejto haly sa 
hovorilo už na marcovom 
zastupiteľstve. Športová hala 
si vyžaduje rozsiahlu rekon-
štrukciu a mohlo by sa z nej 
stať moderné multišportové 
ba aj multifunkčné zariade-
nie, ktoré by sa mohlo roz-
šíriť aj o priľahlé vonkajšie 
športoviská. Keďže konečný 
verdikt nepadol, poslanci o 
hale rozhodovali opäť. Čle-
novia komisie športu od-
porúčali predĺžiť prenájom 
haly doterajším nájomcom, 
manželom Šulákovcom, do 
30. 7. 2019. Dovtedy navr-
hujú pripraviť projekt rekon-
štrukcie športovej haly na 
Prokofievovej ulici na multi-
funkčné športové centrum s 
možnosťou využívania aj na 
niektoré špecifické kultúrne 
podujatia a do tohto projek-

tu zahrnúť aj športové plochy  
v susedstve športovej haly. 
Pretože celková rekonštruk-
cia sa odhaduje na takmer 
600-tisíc eur, je potrebné 
pripraviť alternatívy financo-
vania projektu a projektovej 
dokumentácie.

Petržalské wifi zóny
Európska komisia prostred-
níctvom iniciatívy WiFi4EU 
ponúka mestám a obciam 
poukazy v hodnote 15-tisíc 
eur, za ktoré majú zriadiť 
Wi-Fi vo verejných priesto-
roch vrátane knižníc, múzeí, 
verejných parkov či námestí. 
Petržalka rozhodne chce túto 
príležitosť využiť a poskytnúť 
tak obyvateľom aj návštev-
níkom Petržalky možnosť 
pripojiť sa bezplatne na in-
ternet, preto sa už do tejto 
iniciatívny zaregistrovala a  
v polovici mája bude vyhlá-

sená prvá výzva, počas kto-
rej môžu registrované obce 
a mestá požiadať o prvých 
tisíc poukazov na WiFi4EU 
(každý v hodnote 15-000 
eur). Poukazy budú rozdeľo-
vané podľa poradia, v akom 
o ne obce požiadajú. Ak by 
sme boli úspešní, poslanci 
už na tomto zastupiteľstve 
navrhli lokality, v ktorých 
by wifi zóny mohli vzniknúť. 
Ide o tieto lokality: budovy 
Kultúrnych zariadení Petr-
žalky (DK Zrkadlový háj, DK 
Lúky, CC Centrum), Veľký 
Draždiak, budova miestneho 
úradu, Námestie republiky, 
Vlastenecké nám. a priestor 
pred Technopolom, priestor 
pred TPD na Farského ulici 
a vnútroblok Jama. Ktorá lo-
kalita sa napokon skutočne 
stane bezplatnou wifi zónou, 
poslanci spresnia po vyhod-
notení výzvy.

Pribudne telocvičňa?
Petržalka dotácie nielen roz-
dáva, ale snaží sa na svoje 
projekty (najmä finančne 
náročnejšie) získať peniaze 
aj z iných zdrojov. Je to tak 
aj v prípade možnosti zís-
kať finančné prostriedky z 
Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR na re-
konštrukciu veľkej a malej 
telocvične vrátane náraďov-
ne v ZŠ Lachova 1. Minister-
stvo ponúka možnosť získať 
peniaze na rozvoj výchovy a 
vzdelávania žiakov v oblasti 
telesnej a športovej výcho-
vy formou dostavby, rekon-
štrukcie alebo výstavby novej 
telocvične rok, a to na zákla-
de výzvy vyhlásenej 6. apríla. 
Naša mestská časť má mož-
nosť uchádzať sa o dotáciu a 
chce túto možnosť aj využiť. 
Maximálna výška pre jeden 
rozvojový projekt (pre jednu 
školu) je 150 000 eur. Poslan-
ci v tejto súvislosti schválili 
aj spoluúčasť mestskej časti 
Bratislava-Petržalka
vo výške 17 991 eur.

(sv)

O čom rokovalo zastupiteľstvo?
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išiel mimo Bratislavy. Len-
že časom prišiel aj o druhú 
nohu, tak chtiac-nechtiac 
musel súhlasiť s pomocou 
úradu a odísť do útulku Sv. 
Lujzy na Hatalovej ulici. 

Alebo pani Darina, ktorá je 
na ulici už dlho. Na rozdiel od 
mnohých svojich „kolegov“ 
má vždy okolo svojho príbyt-
ku čisto a poriadok. Má  však 
psychické problémy a keď 
cíti, že sa zhoršujú, požiada o 
pomoc. Aj teraz je hospitali-
zovaná.

Ale život ľudí bez domova 
je aj o neporiadku, špine. Aj 
takýto monitoring je súčas-
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„Petržalských bezdomovcov 
máme podrobne zmapova-
ných,“ začína svoje rozpráva-
nie Ľuboš Koller. „Veď chodí-
me za nimi minimálne raz za 
týždeň, zisťujeme, či nepotre-
bujú lekársku či inú pomoc, 
ponúkame im možnosť ísť do 
niektorého útulku či nájsť ne-
jakú prácu. Väčšinou bezvý-
sledne. Ale, keď už je najhor-
šie, tak pomoc prijmú.“

Tak, ako to bolo aj v prípa-
de Ivana, ktorý prišiel o jednu 
nohu. Vtedy mu ľudia zo „so-
ciálneho“ vybavili ubytovanie 
kdesi pri Komárne. No, pove-
dal, že radšej zomrie, než by 

Príbehy ľudí bez domova 
mávajú aj šťastné konce

ťou práce pracovníkov odde-
lenia sociálnych vecí. „Len za 
posledných pár týždňov sme s 
pomocou Miestneho podniku 
verejnoprospešných služieb 
vyčistili štyri miesta znečis-
tené ľuďmi bez domova, vy-
čistili sme vykachličkovaný 
priestor za internátmi EU 
na  Starohájskej ulici, nepo-
riadok po bezdomovcoch na 
Osuského a pod schodmi pri 
zástavke autobusov Dvory,“ 
vyratúva Ľuboš Koller.

 
Deti na ulici nie sú

Veľmi citlivou témou sú 
malé deti, ktoré sa na uli-

ci ocitnú spolu s rodičmi. 
V Petržalke ale deti na ulici 
nie sú. „Ak by sem aj takáto 
rodina prišla, okamžite by 
nás o nej informovali ´naši´ 
bezdomovci, alebo by ich 
zaregistrovali ostatní Petr-
žalčania a upozornili nás,“ 
vysvetľuje Alena Halčáková, 
vedúca oddelenia sociál-
nych vecí. „Aj my chodíme  
s otvorenými očami. Veď len 
nedávno si kolegyňa cestou 
do práce všimla rodinku  
s dvoma malými deťmi, ktoré 
boli evidentne v zúboženom 
stave. Okamžite sme zasiah-
li. Zalarmovali sme príslušné 
orgány a chlapcov vo veku 14 
a 30 mesiacov sme odovzdali 
do opatery Oddelenia so- 
ciálnoprávnej ochrany detí  
a sociálnej kurately.“

A aby naozaj žiadne deti 
na ulici neboli, je dôležité, 
aby sme s otvorenými očami 
chodili všetci.  „Veľmi si túto 

pomoc Petržalčanov cením. 
O tom, že im osudy ľudí bez 
domova nie sú ľahostajné, 
svedčia aj mnohé podnety, 
ktoré dostávam v Odkaze pre 
starostu, alebo sa ich dozve-
dáme z e-mailov či prostred-
níctvom sociálnych sietí. Moji 
kolegovia vedia riešiť situáciu 
takmer okamžite,“ dodáva 
petržalský starosta Vladimír 
Bajan. Takže, ak by ste vi-
deli napríklad rodinu, ktorá 
by podľa zdania žila na ulici,  
neváhajte kontaktovať odde-
lenie sociálnych vecí petržal-
ského  miestneho úradu.

Týka sa to aj upozornení 
na lokality, ktoré je treba po 
bezdomovcoch vyčistiť. Od-
pratať neporiadok nie je vždy 
jednoduché. Môže totiž byť 
na pozemku, ktorý Petržalke 
nepatrí, a potom celý proces 
trvá dlhšie. 

(sv)
foto: archív MÚ

Zostať bez strechy nad hlavou nemusí byť až taký problém. Dlhy, 
rozvod, vyhadzov z práce... Dôležité ale potom je, ako sa pod as-
poň nejakú strechu dostať. A na to človek, jednotlivec, väčšinou 
sám nestačí. Potrebuje pomocnú ruku, hoci ani tá vždy nemusí 
byť účinná... Človek sám totiž musí chcieť, urobiť niečo pre to, 
aby sa z ulice dostal. Čím však je na ulici dlhšie, tým má menšiu 
vôľu z nej odísť. Pracovníci oddelenia sociálnych vecí petržalské-
ho miestneho úradu o tom vedia svoje.

Podunajská 25, Bratislava

0915 309 566

0905 341 121

bytservis.ba@bytservis.sk

www.bytservis.sk

• Výmena stúpačiek

• Montáž vodomerov a meračov tepla

• Vyregulovanie kúrenia po zateplení

• Vyregulovanie teplej vody

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
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Inzercia

K KÚPIME byt v Petržalke, aj 

zadlžený. Tel.: 0917 708 319

K HĽADÁME účtovníčku.

 Tel.: 0903 712 196

K GLAZÚROVANIE VANÍ 

Tel.: 0905 983 602

K Servis, opravy a predaj PC 
v Petržalke. Tel.: 0915 720 730, 
www.aatuh.sk

K HĽADÁME upratovačku.

 Tel.: 0903 467 220

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

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

5. 5. 2018 

Richard Rybár – Jaroslava Korená

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167

už od 13€

Riadkovú inzerciu prijímame

osobne v redakcii PN. 

0905 273 414 - Oľga

0905 273 416 - Vlaďa 

Platba v hotovosti

Tešíme sa na vaše 

podnety, 
návrhy, reakcie

email: 

petrzalskenoviny@gmail.com

Vodné filtre Nerezové fľaše www.nerezoveflase.sk
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7.6.2018 / 15:50-21:00

Moderátor: Mirec BABJAK

www.kniznicapetrzalka.skwww.kzp.sk |

SPRIEVODNÉ PODUJATIA: 
prezentácia MČ Bratislava-Petržalka
prezentácia Miestnej knižnice Petržalka
prezentácia Kultúrnych zariadení Petržalky
výtvarná zóna Kultúrnych zariadení Petržalky
OSOBNOSTI A ZAUJÍMAVOSTI NAŠEJ BRATISLAVY
- výtvarné dielne inšpirované bohatou históriou
MOJA BRATISLAVA, MOJE MESTO 
- minivýstavka obrazov, ktorého autormi sú žiaci z petržalských škôl

- zmena programu vyhradená -

15:50 - 16:00
16:00 - 16:20
16:20 - 16:25
16:30 - 16:40
16:45 - 17:05
17:10 - 17:30
17:35 - 17:55
18:00 - 18:20
18:25 - 18:40
18:45 - 19:05
19:10 - 19:30
19:35 - 19:55
20:00 - 21:00

BUBNOVÁ ŠKOLA RYTMIKA
BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR
PRÍHOVOR
MŠ ROVNIANKOVA
SZ MELÓDIA
TANEC V DUŠI – TANEČNÉ VYSTÚPENIA ZŠ
ROPE SKIPPING 
DFS LÚČKA
POP HIT – VÍŤAZI SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE
PETER LUHA A HOSŤ
DFS HÁJENKA
FS POLENO
DENIS LACHO BAND 

PROGRAM: 
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K umeniu som 

inklinovala 

odmalička

Si talentovaná speváčka, 
pesničkárka a poetka. Kedy 
si zistila, že sa chceš reali-
zovať v umeleckej sfére a v 
čom si sa našla skôr, v poézii 
alebo v hudbe?

Už ako malé dieťa som si 
vraj stále pospevovala a tan-
covala. Neskôr ma inšpiro-
valo moje rodinné prostredie 
– počúvali sa u nás platne, 
deduško bol vášnivým čitate-
ľom kníh, hralo sa na gitare... 
Čiže bolo to u nás vždy veľ-
mi pestré. Od ôsmich rokov 
som chodila na klavír, spie-
vala som v Zbore Slovenské-

ho rozhlasu. Popri gymnáziu 
som vyštudovala aj druhý cyk-
lus ZUŠ a na gymnáziu ma už 
vtedy veľmi zaujímala literatú-
ra, dejiny umenia či filozofia. 
Vždy ma teda zaujímalo viace-
ro vecí, preto pohyb v dvoch 
sférach súčasne je pre mňa 
prirodzený, v každej sfére sa 
vyjadrujem iným umeleckým 
jazykom.
Poézia a hudba majú k sebe 
veľmi blízko. Čím by mala 
osloviť dobrá báseň, a čím 
dobrý text piesne?

Áno, majú k sebe blízko, na-
chádzajú sa hneď v susedstve, 
prelínajú sa, ovplyvňujú, ba 
občas aj spájajú. Myslím si, že 
univerzálne pravidlá, čím by
mala osloviť dobrá báseň a čím 
dobrý text, neexistujú. Každý
autor je iný, zaujme svojím 
osobitým rukopisom. Vše-
obecne však platí, že dobrý 
textár potrebuje mať aj cit pre 
hudobný rytmus, musí mať 
v hlave hudbu, pre ktorú text 
vzniká, pokiaľ nepíše rovno 
celú pieseň naraz aj s hudbou. 
A to báseň až tak nevyžaduje. 
Báseň nie je limitovaná hudob-
ným cítením svojho autora.
Čo ťa inšpiruje pri tvojej 
tvorbe? Ktoré témy ťa naj-
viac oslovujú?

Väčšinou píšem v neja-
kých pohnutých obdobiach 
svojho života. Inšpiráciou mi 

býva súčasná doba, ktorá je 
v mnohom zvláštna a priná-
ša nám nové situácie a témy. 
Za všetky takto inšpirované 
básne spomeniem napríklad 
báseň Nepočujeme, v ktorej 
píšem o odpadovom hluku, 
alebo báseň Generácia žien, 
v ktorej píšem o súčasných 
mladých ženách. Občas sa 
zvyknem inšpirovať okrem 
vlastného života aj životom a 
pocitmi iných ľudí. 
Vyrastala si v Petržalke. 
Ovplyvnilo toto prostredie 
nejakým spôsobom tvoju 
tvorbu? Ak áno, ako?

Keď to vnímam takto s 
odstupom času, myslím si, 
že zásadne. Odmalička som 
vnímala nejakú jej sivotu, ne-
osobnosť, Petržalka bola v ča-
soch môjho detstva ukážkou 
jednotvárnosti a konform-
nosti. Mám priamo dva texty, 
ktoré sú presne o tom. Prvým 
je pieseň Sivá a druhým je 
báseň Panelové deti. A v os-
tatnej mojej tvorbe asi tiež 
dýcha taká tá patológia doby 
deväťdesiatych rokov. Myslím 
si, že my, ktorí sme v tej dobe 
rástli na tomto sídlisku, vieme 
o tom svoje. Dnes už Petržal-
ka, našťastie, pôsobí celkom 
iným dojmom, rada sa tam 
vraciam. Je omnoho ľudskej-
šia, prívetivejšia, dorástli nám 
v nej zelené stromy, kvety, vy-

Domová odovzdávacia stanica tepla (DOST) je moderné zaria -
denie na prípravu tepla a teplej vody, ktoré je umiestnené pria -
mo vo vašom bytovom dome. Vďaka efektívnej príprave teplej
vody sa zníži spotreba tepelnej energie, čo zároveň prináša pok-

les nákladov pre vašu domácnosť. Spotrebované teplo určené
na prípravu teplej vody sa meria v mieste spotreby, takže sa
minimalizujú straty na tepelných rozvodoch.

Koľko ušetríte na teple po in šta lácii DOST? Jednotková cena
tepla zostane rovnaká, pretože
ju stanovuje Úrad pre reguláciu
sieťových odvetí. Úspora ná -
kladov vznikne vďaka efektivite

DOST a adresnému meraniu spotrebovaného tepla  v mie ste
jeho odberu. Ako znázorňuje tabuľka, úspory sa môžu v jed-
notlivých petržalských bytových domoch líšiť, no celkový pokles
nákladov na teplú vodu sa blíži k 20 %.

Viac informácií o DOST nájdete na webovej stránke:
www.veoliaenergia.sk/dost.

V prípade záujmu o inštaláciu technológie DOST kontaktujte
špecialistov starostlivosti o zákazníkov:

V pracovných dňoch od 9:00 do 17:00
Tichomír Ivan 0917 340 420, Lucia Kóšová 0918 844 508
Ľuboš Hollý 0907 842 055, Peter Višváder 0907 749 455

Ako ušetriť na teple a teplej vode?

maľovali sa paneláky. Petržal-
ku mám rada tak, ako môžem 
mať rada človeka – aj s jeho 
temnejšou históriou, s jeho 
kladmi aj zápormi...
Máš medzi slovenskými ale-
bo svetovými poetkami a 
básnikmi nejakého obľúbe-
ného autora? 

Mám rada napríklad Urba-
na, Štrpku, Peteraja. U každé-
ho z nich sa mi páči niečo iné. 
Osobitne mám rada textár-
sku tvorbu Peteraja. Krásne 
veci sa nachádzajú na plat-
niach Mariky Gombitovej. 
V každej piesni je vyroz-
právaný jeden celý príbeh, 
od začiatku do konca. Sú to 
krásne veci. A vďaka Marike 
a jej výrazu sa to dá celé ob-
siahnuť ešte lepšie a ľahšie, 
viac to predýchať, prevnímať, 
prežiť... Túto dámu som vždy 
rada počúvala.
Aké sú tvoje plány do bu-
dúcnosti?
Momentálne mám obdobie, 
kedy príliš neplánujem, sna-
žím sa viac si vychutnávať 
okamihy, ktoré prichádzajú 
samé, a menej riešiť veci do-
predu. Okrem toho sa chcem 
povenovať aj svojim najbliž-
ším priateľom, lebo tých som 
zanedbávala práve pre pra-
covné a umelecké povinnosti.

Zhováral sa Martin Chudík

foto: Radoslav Hoblík

SOŇA FERENCOVÁ (1989) 

Narodila sa v Prešove, vyrástla v 

Petržalke. Vyštudovala UK v Bra-

tislave. Venuje sa piesňovej a po-

etickej tvorbe, koncertuje s vlast-

nou kapelou. Pôsobila v Det-

skom a mládežníckom zbore 

Slovenského rozhlasu a v roz-

ličných miestnych hudobných 

zoskupeniach. V roku 2010 

vydala svoje autorské piesne 

na hudobnom nosiči Priania. 

Neskôr publikovala svoje básne 

v časopise Dotyky. V roku 2015 

získala ocenenie v literárnej sú-

ťaži Cena Rudolfa Fabryho a 

v tom istom roku sa autorsky 

presadila vo # nále pesničkovej 

súťaže Košický zlatý poklad. V ro-

ku 2016 knižne debutovala bás-

nickou zbierkou Objímanie le-

tokruhov. Vlastným nákladom 

vydala EP 2015, z ktorého singel 

Túž bol uvedený v relácii Blues-

nenie na rádiu Devín. A my sme 

sa s ňou porozprávali.

ZELENÁ LINKA

PODNETY, 
POSTREHY 
A NÁVRHY 
v oblasti čistoty 
a životného prostre-
dia v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 
môžete oznámiť 
prostredníctvom 
„zelenej linky“ 
02/ 63 820 158. 
Informácie o MP VPS 
nájdete na stránke

www.mpvps.sk

FOTOGRAFOVANIE
fotoateliér v Bratislave
svadby O deti O oslavy

0905 623 012 O fotograf-svadba.sk

0948 080835, meszaros@bmbyvanie.sk
0911 634718, bielik@bmbyvanie.sk

STAVBY 

PRESTAVBY 

REKONŠTRUKCIE

B M  B Ý V A N I E
Stavebná spoločnosť
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Prázdne steny a múry ne-
musia zostať vždy len  

šedé, v horšom prípade ne-
musia byť počmárané. V Pe- 
tržalke máme na to niekoľko 
príkladov. V nedávnej minu-
losti zaujímavé grafiti skráš-
lili múr pri Zbernom dvore 
na Čapajevovej ulici a plot 

Aj takto môže vyzerať 
detské ihrisko

okolo školy na Pankúchovej.  
A pred pár dňami oži-

vil stenu na ihrisku na To-
poľčianskej Vlasto Štef ík  
z Vlasto art gallery. Teraz to 
na ihrisku vyzerá takto a ro-
dičia a najmä deti sú nadšení.                             

(upr)
foto: archív PN

Vlani Petržalčania aj (ne)Petržalčania, ktorí sa zapojili 
do plaveckej dvanásťhodinovky (a bolo ich spolu 401) 

preplávali takmer do Banskej Bystrice, konkrétne  
175 575 metrov. Tento rok majú organizátori – oddele-
nie školstva a športu Miestnej časti Bratislava-Petržal-

ka a petržalská plaváreň – ambície ešte vyššie.

Petržalka sa opäť stretne 
na plavárni

 

Takmer presne do roka a do dňa sa na petržalskej plavárni 
uskutoční 2. ročník plaveckej dvanásťhodinovky – Petr-
žalka na plavárni. Všetko vypukne 12. mája (vlani to bolo 
o deň neskôr) o 8.00 h. Plávať sa bude do ôsmej večer. 
Ak ste sa nestihli doteraz prihlásiť, nevadí, jednotlivci či 
rodičia s deťmi môžu prísť rovno na plaváreň 
v sobotu, 12. mája od 8.00 do 19.00 h.                         (up)

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

SPOLU o. z.
Gessayova 41, 851 03 Bratislava

Rehabilitačné stredisko

Vígľašská 11-13, 851 07 Bratislava

tel: 0905 123 433, 0903 484 895 
mail: spoluoz3@gmail.com

Naše občianske združenie v decembri 2017 otvorilo a prevádzkuje Re-

habilitačné stredisko na Vígľašskej ulici č. 11 v Bratislave – Petržalke pre 

ľudí s mentálnym znevýhodnením ako neverejný poskytovateľ sociál-

nych služieb. Kapacita zariadenia je pre 20 klientov, v súčasnej dobe 

poskytujeme sociálnu službu 10 klientom.

Týmto oznamujeme, že radi príjmeme 

do nášho zariadenia klientov, ktorí sú odkázaní 

na pomoc inej fyzickej osoby.
Záujemcovia o umiestnenie v našom zariadení nás môžu kontaktovať 
telefonicky na tel. č. 0905 123433 alebo 0903 484895, mailom na 
adrese: spoluoz3@gmail.com.

Pozrieť si nás môžete na funpage faebooku ako SPOLU o.z.

Zároveň záujemcov pozývame 
na Deň otvorených dverí 

dňa 24. 5. 2018 v čase od 10:00 do 15:00

Deň matiek oslávte na dostihoch
Nemáte ešte program na nedeľu 13. mája? Zoberte rodinu 
a priateľov na dostihy! Užijete si víkendový relax v lone prí-
rody. Čaká na vás množstvo vzrušujúcich a atraktívnych do-
stihov - veľký magnet sezóny v podobe hneď dvoch klasík 
- Veľkej jarnej ceny a Jarnej ceny kobýl. Príďte stráviť nedeľné 
popoludnie do petržalského Starého hája. V sprievodnom 
programe vystúpi tanečný súbor Sillmarion a kúzelník Peter 
Šesták vo svojej kúzelnícko-balónovej show. Najmenší náv-
števníci sa môžu povoziť nielen na koníkoch, ale aj detských 
elektrických autíčkach. Neváhajte a príďte včas, prvé dostihy 
odštartujú už o 14. hodine. Viac na www.dostihy.sk.        (rip)

Týždeň rodiny
ZŠ Pankúchova 4 organizuje 12. – 17. mája 
pri príležitosti 30. výročia jej založenia Týž-
deň rodiny, ktorý je určený na spoločné 
aktivity rodín žiakov navštevujúcich školu. 
Projekt sa uskutočňuje s finančnou dotáciou 
starostu Petržalky. 
Program: 
Sobota 12. 5. - cykloturistika 
s dvoma trasami: 1) Horný 
Žitný ostrov pre zdatnejších 
cyklistov, 2) jazero Kopáč pre 
malých cyklistov, odchod 
o 10.00 h spod Prístavného 
mosta

Pondelok 14. 5. - športový 
podvečer (stolný tenis, bo-
dytoning pre ženy, cvičenia  
v bazéne pre dospelých, cvi-
čenia s kruhmi)
Utorok 15. 5. - Hravé popo- 
ludnie (spoločenské hry, hla-
volamy, prírodovedné po-

kusy), Učíme sa hravo, Pexeso 
– súťaž
Streda 16. 5. - športový podve-
čer (plávanie pre rodiny, body-
toning pre ženy)
Štvrtok 17. 5. - Tvorivé dielne 
(dekorácia tašiek, obal na zošit, 
stavby z kartónu, urob si nára-
mok)

Všetky podujatia sa uskutoč-
nia od 17.00 do 20.00 h. 

Ďalšou aktivitou v máji bude 
vzdelávací program pre žiakov 
II. stupňa Historické 8 v našich 
dejinách.                   

Štefan Rác, 
riaditeľ školy
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VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

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

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 

Údržba ciest, komunikácií a zelene v BA 
Cankovova 0948/916 727, cankovova@aii.sk 

A.I.I. Technické služby s.r.o. prijme ihneď

OMECHANIK nákladných vozidiel - 1 111 € mesačne brutto 

ODISPEČER prevádzky - 1 400 € mesačne brutto

OVODIČ „C“ nad 3,5 t,  „T“ traktor - 1 111 € mesačne brutto

OVODIČ „B“,  „T“, PILČÍK - 824 € mesačne brutto

OKOSEC ručný krovinorez, KUBOTA  - 752 € mesačne brutto

ORUČNÝ PRACOVNÍK ručné čistenie - 657 € mesačne

bruttoOUBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

Život ako šanca
Občianske združenie Presadíme prináša enviromentálne aj 
spoločenské témy. Svoju činnosť a vízie budú prezentovať 
verejnosti aj v sobotu, 26. mája v Dome kultúry Lúky na Víg-
ľašskej ulici.  Má ambíciu predstaviť  možnosti osobného roz-
voja a aktívneho podnetného života v každom veku. 
Najprv je pre návštevníkov o 17.30 h pripravené  premieta-
nie medzinárodne oceňovaného  � lmu Deti za účasti režisé-
ra Jara Vojteka (cena od Luca Bessona).

A potom už sa môžete tešiť na koncert dámy slovenského 
šansónu Kristíny Prekopovej, sprievod klavír Martina Kachlo-
vá a diskusiu na tému vzťahy - nenásilná komunikácia. Hos-
tia: Lenka Fikarová, Jaro Vojtek a Kristína Prekopová).

Neváhajte, počet miest je obmedzený (220). A vstup voľný. 
V prípade vážneho záujmu možnosť rezervácie na 
bosansky@universal.sk                                            (md) 

Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Mlynarovičova 23, 851 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Vavilovova 18, 851 01 Bratislava

Hľadá:  OPATROVATEĽKY

na úsek opatrovateľskej služby v domácnosti, 

OPATROVATEĽKY a ZDRAVOTNÉ SESTRY 
na úsek zariadenia opatrovateľskej služby 

Kvali& kačné predpoklady: Akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín
alebo úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie 
alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
Nástup: možný IHNEĎ.
Pracovná doba: od 7.30 hod. - 15.30 hod. počas pracovných dní,  prípadne po dohode a potreby 
opatrovaného, na území MČ Bratislava - Petržalka. V zariadení opatrovateľskej služby na trojzmennú 
prevádzku. 
Vodičský preukaz skupiny B je vítaný.
Zamestnanecké výhody – bene& ty: polročné odmeny, stravovacie poukážky v hodnote 3,50 €,
príspevok na dopravu do zamestnania, pravidelné vzdelávanie, dodatková dovolenka
Nástupná mzda  od 650 Eur – 876 Eur

Bližšie informácie Vám poskytne PhDr. Irena Tatranská,   t. č.: 02/625 24044, mobil: 0910 176 405 
alebo osobne na adrese Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Vavilovova 18, 851 01 Bratislava
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S dronom nad hlavou 
Slnko svietilo zvesela a hrialo 

viac ako je v apríli zvykom. Se-
del som v záhrade. Scéna na zeleno, 
ticho a trocha príjemnej samoty. 
Takmer som zadriemal. A tu odrazu 
nad hlavou nezvyčajný zvuk. Žiad- 
ne vtáctvo nebeské. Pár metrov 
nado mnou vrčal dron. Zopár razy 
zakrúžil a odletel. Celú vec som naj-
skôr pustil z hlavy. Aby som sa k nej 
navečer vrátil.

Lebo dron vo vzduchu sa praktic-
ky rovná lietadlu vo vzduchu. Len 
v krátkosti: Ak má dron aj kameru, 
podľa zákona ide o leteckú prácu. 
Na to potrebujete absolvovať skúš- 
ky, získať príslušné oprávnenie a 
pred každým letom žiadať o povo-
lenie také práce vykonávať. A to nie 
je všetko, majiteľ má aj fúru iných 
povinností, nepotrebuje azda iba 
súhlas veliteľa vzdušných síl.

Bývalý kolega mi hovoril, že  
v jeho terajšej redakcii zatúžili po 
atraktívnych záberoch zo vzduchu. 
V momente ako si prečítali, čo všet-
ko s tým súvisí, razom ich prešla 
chuť na podobné špecialitky. 

Čo teda hľadal dron práve nad 
mojou záhradou? Možností je plno, 
stačí si vybrať. Ani jedna však nepa-
suje na mňa. Viem si predstaviť ex-
kluzívne foto bývalej, teraz zaned- 
banej a v dlhoch sa topiacej rocko-
vej hviezdy. Pre bulvár aspoň krát-
kodobá chuťovka. Alebo pohľad na 
obstarožnú, tučnú, kedysi žiadanú a 
obdivovanú hereckú hviezdu. Nech 
ľudia vidia ako sa príroda dokáže na 
človeku vyzúriť. Ale koho by mohol 
zaujímať dočista nekompromitujúci 
pohľad na mňa?

Určie vám neunikli siahodlhé 
debaty o čerpaní agrodotácií na 
plochy podivného pôvodu, vlast-
níctva a využitia. Aj vyasfaltované. 
Kompetentní sa zastrájajú, že po-
robia poriadky. Kto chce, nech verí. 
A súčasťou konania toho poriadku 
má byť aj prísna a zároveň kom-
pletná kontrola súčasného stavu. 
Z vesmíru i z dronov. Nemožno 
teda vylúčiť, že do pozorného oka 
zabezpečovateľov onoho poriad-
ku padla aj moja záhrada. Hoci,  
o agrodotácie som nikdy nežiadal, 
lebo o takej možnosti som ani ne-
vedel. A keby aj – tak nič. V záhrade 
sadím čoraz menej, pretože sa mi už 
jednoducho nechce celé leto plieť, 
okopávať a polievať. 

A takých je u nás na dedine čo-
raz viac. Napokon, v supermarkete 
dostanete kúpiť prakticky čokoľvek 
a kedykoľvek. Ale nula v pestovaní 
napriek tomu určite nehrozí. Kam 
sa totiž hrabe taká dovozová rajči-
na alebo uhorka na tú z vlastnej zá-
hrady! Čerstvučkú, trochu teplú od 
slnka, chutiacu náramne.

Ešte o tom drone. Podľa mňa ho 
na ten nedeľný let niekto vypustil 
len tak, aby si v zábavke zmenil 
chuť. Preto padajú všetky moje 
konšpiračné teórie. A ak na to ne-
mal žiadne skúšky ani príslušné po-
volenia, išlo síce o trestný čin, ale aj 
o akýsi bonus k tej zábavke. Preto-
že našinci predpisy, nariadenia, ba  
i zákony radi porušujú. Môžu to byť 
zážitky veselé, ale aj presne naopak. 
Podľa toho, akých a kde máte zná-
mych.

Oskar Král

 

Plastové opojenie zabíja  

 Tak si myslím

Na prvé videnie silná a nezdolná matka Gaia, 
v skutočnosti veľmi krehká a veľmi ľahko 
zraniteľná Zem. Taká je dnes naša planéta, 
hľadajúca ochranu so všetkým, čo ju robí je-
dinečnou a každým prijateľným spôsobom 
vyžadujúcou v jej prospech konečne niečo 
urobiť,  alebo  niečoho sa zdržať. 

Deň Zeme, ktorý sme si prednedávnom 
pripomenuli, má už takmer päťdesiat rokov. 
Do každoročného celosvetového kalendára 
sa zapísal zásluhou amerického aktivistu, 
ktorému sa znepáčil ľahostajný vzťah k nivo-
čeniu životného prostredia a ktorý pochopil, 
že najväčším nepriateľom prírody sme my 
sami, či si to už priznáme, alebo sa zahrá-
me na príslovečného pštrosa do čohosi str-
kajúceho hlavu. Je fajn, ak ľudia čo i len na 
pohľad drobnými environmentálnymi akti-
vitami prispievajú k ochrane životného pro-
stredia všetkými možnými, často aj menej 
možnými, prostriedkami. V popredí záujmu 
o ochranu životného prostredia sa v posled-
nom čase umiestňuje problematika odpadu, 
recyklácia či obaly. Podľa zistení OSN sa do 
oceánov ročne dostáva viac ako osem milió-
nov ton plastového odpadu, čo je až 80 per-
cent všetkého odpadu v moriach. Pri rých-
losti, akou sa zbavujeme �iaš, tašiek a ďalších 
plastových výrobkov na jedno použitie, 
bude do roku 2050 v oceánoch viac tohto 
svinstva  ako rýb. Pravda, na mori sa len tak, 
na počkanie, nestretneme s hypermarketmi 
plnými tovarov v lákavých obaloch, takže je 
logické, že more znečisťujúci odpad pochá-
dza z pevniny. Podľa vyjadrení odborníkov to 
predstavuje celých osemdesiat percent. 

Počas ľúteho, nateraz však málo úspeš-
ného boja proti každému jedinkému obalu, 
každému jedinkému gramu odpadu, na jed-

nom dobrom bratislavskom trhu novátorsky 
zariadili, aby predajcovia podávali nápoje a 
jedlo len v kompostovateľných nádobách, 
čo je bezpochyby nasledovaniahodný po-
čin. O rok vraj majú na tomto dobrom trhu 
(podľa zistení, centrálne trhovisko sa nateraz 
k iniciatíve neprihlásilo) v stánkoch s občer-
stvením dávať prednosť takým návštevní-
kom, ktorí si prinesú vlastný pohár, príbor či 
obedár. O recyklovateľných servítkach reč 
zatiaľ nepadla. Predpokladám, že časom pri-
budnú v mestách aj predajne, do ktorých si 
ako kedysi po mlieko odskočím s kanvičkou, 
s krčiažkom kúpiť si pivko, alebo s kastrólom 
čapovaný olej do motora. Je pravda, príkla-
dy tiahnu, aj aktivity v malom sú impulzom 
pre veľké veci. Len aby nám veľké maličkosti 
nezatienili iniciatívne pohľady na developer-
mi okupované polia a parky, olejové škvrny 
na moriach, vyrúbané lesy, bezprecedent-
né nakladanie s odpadom v marginálnych 
osadách, čierne skládky, otrávené rieky, stá-
le viac kontaminovanú pôdu, rádioaktívne, 
hlukové, svetelné znečistenie, vojny a tisícky 
ďalších aktivít zabíjajúcich našu Matku Zem. 
Brojíme proti obalom, recyklujeme, kom-
postujeme už aj na balkónoch, čo sa vraj 
susedom celkom pozdáva, ale zabúdame, 
že proti znečisťovaniu životného prostredia 
sa dá aktívne postaviť nielen prinesenými 
príbormi na prvomájovú veselicu či hasičský 
bál.   

Tak si myslím, že predstava aktivistov o 
domácnosti bez odpadu sa v tomto storočí 
asi nenaplní, ale napríklad s likvidáciou bil-
bordov alebo ilegálnych skládok je pri dob-
rej vôli možné začať takmer ihneď. Pravda, 
treba chcieť.

Jaroslav Gründler

 Poďakovanie

Blíži sa koniec školského roka a 
pre žiakov 4. A zo Spojenej ško-

ly Svätej Rodiny na Gercenovej ul.  
v Petržalke je to aj ukončenie jednej 
etapy ich školského života. 

Počas celých štyroch rokov bola 
ich sprievodcom pani učiteľka Dra-
homíra Chalásová. 

Aj prostredníctvom PN by som  
v mene žiakov a rodičov, rada po-
ďakovala pani učiteľke za všetko,  čo 
pre deti počas tohto obdobia uro-
bila. Ceníme si jej nekonečnú trpez-
livosť, pochopenie a ľudský prístup. 

Veríme, že deťom ostane navždy 
v srdiečkach a na základoch, ktoré 
ich naučila, úspešne postavia svoje 
ďalšie štúdium.

Želáme našej pani učiteľke pevné 
zdravie a veľa síl pri práci s ďalšími 
žiakmi.                               K. Gronová, 

za žiakov 4. A a ich rodičov

Dovoľte mi poďakovat sa 
chlapom z MP VPS Petr-

žalka, ktorí nám na moju pros-
bu ostrihali živý plot na Pi"o-
vej 1 - 3.

Zároveň som veľmi rád, že 
sa na MP VPS vrátil Richard 
Uhrín. Verím, že s pánom Bele-
šom splnia všetky požiadavky 
obyvateľov Petržalky, ktorým 
záleží na ich okolí. Samozrej-
me, nemôžu byť všade, ale my, 
ktorí sme s nimi  spolupraco-
vali a spolupracujeme, vieme, 
že im na Petržalke záleží. Veď 
aj pán starosta mi kedysi pri 
osobnom rozhovore potvrdil, 
že sa na chlapov z MP VPS 
môže spoľahnúť.

Dakujeme!
Peter Šagát, 

Pi%ova 3
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Starostlivosť 
Chorvátske rameno je dlhé  
5 138 m, hlboké maximálne 
1,5 metra a vyhĺbené v bý- 
valom ramene Dunaja. Je do- 
movom viacerých druhov 
obojživelníkov, plazov, vod-
ných vtákov, bobra a vydry. 
Jeho správcom je Slovenský 
vodohospodársky podnik, zá- 
vod Šamorín. Ten sa oň sta-
rá ako o prvok protipovod-
ňovej ochrany územia Petr-
žalky a upravený vodný tok. 
To znamená že zabezpečuje 
jeho prietočnosť, kosí trávo-
vé porasty a odstraňuje vod-
né rastlinstvo. Okrem toho 
spravuje jeho tri segmentové 
hate a dve čerpacie stanice. 
Ako nám povedal Zoltán La- 
jos zo Slovenského vodohos-
podárskeho podniku, š. p., 
od prírodného materiálu je 
potrebné čistiť rameno dva 
až štyrikrát ročne a od odpa-
du spôsobeného obyvateľmi 
Petržalky prakticky nepretr-
žite.

V súvislosti s výstavbou 
električkovej trate v Petržalke 
príde aj k úpravám Chorvát-
skeho ramena.

Od čias výstavby Petržalky 
sú na ňom vytvorené dočas-

né stavebné prekrytia (betó-
ny pri Technopole) a križo-
vania s cestnou sieťou. Všetky 
tieto prvky majú byť odstrá-
nené a provizórne priepusty 
nahradené mostnými ob-
jektmi. Podľa Zoltána Lajosa 
bude zlepšenie prietočnosti 
a výmena vody prospešné vo 
všetkých smeroch.

Na otázku, či bude možné 
využívať vody ramena aj na 
verejné kúpanie či člnkova-
nie, dostávame vyjadrenie, v 
ktorom musíme sami hľadať 
odpoveď: „Principiálne ide 
o čistú priesakovú podzem-
nú vodu a znečisťujú ju iba 
miestni obyvatelia a premno-
žená vodná vegetácia vzhľa- 
dom na odpor Štátnej ochra-
ny prírody (ŠOP) voči jej od-
straňovaniu.“ 

Tým mal asi na mysli, že 
harmonogram kosenia bre-
hových porastov a vodných 
rastlín (okrem chránených 
lekien) si neurčuje Slovenský 
vodohospodársky podnik, ale 
každoročne ho navrhuje prá-
ve ŠOP. Takže pokračujme 
Radovanom Michalkom zo 
ŠOP – Správa CHKO Dunaj-
ské luhy: 

„Vodnú hladinu je možné 

Budúcnosť 
V súvislosti s výstavbou elek-
tričkovej trate čakajú okolie 
Chorvátskeho ramena veľké 
zmeny. Okrem trate a cyklo-
diaľnice pribudnú nové mosty 
a pešie lávky. A, samozrejme, 
výstavba. Jej rozsah, výšku a 
typ by mal určiť nový Územný 
plán na základe Urbanistickej 
štúdie centrálnej osi Petržalky. 
Ešte skôr bude ale pri ramene 
vybudovaný mestský park. Le-
movať by ho mal od Rusovskej 
cesty až po Romanovu ulicu. 
Developer Petržalka City ho 
plánuje realizovať počas na-
sledujúcich dvoch rokov po 
fázach, podľa jednotlivých 
funkčných zón. V nich si bude 
možné zašportovať či kultúr-

mi. Prvým krokom by mal byť 
dlho plánovaný projekt revita-
lizácie ramena. 

Mestský park – 
najprv deti
Naozajstný kolotoč, hracie 
prvky rozdelené do zón podľa 
veku, atraktívne edukatívne 
zložky vyrobené na mieru 
pre park a odkazujúce na 
rieku Dunaj. Bufet, toalety aj 
prebaľovací kútik. Pôvodná 
vzrastlá zeleň zachovaná v 
maximálnej možnej miere, 
výsadba novej. Obrovské ze-
lené moderné ihrisko pre deti 
všetkých kategórií. To sľubuje 
Petržalčanom Juraj Richter z 
Petržalka City. A je zrejmé, že 
ide o jeho srdcovú záležitosť, 
keďže si napríklad presadil 
umiestnenie karuselového 
kolotoča. V súčasnosti na ih-
risku pokladajú zavlažovací 
systém, potom príde na rad 
trávnik, osvetlenie a pod.

A o mesiac, v piatok 8. jú- 

na, sú všetky deti pozva-

né na slávnostné otvorenie 

plné zábavných prekvapení. 
Rodičov by mohlo zaujímať, 
že ihrisko bude strážené ka-
merovým systémom a v noci 
aj strážnikmi. A aby bolo rov- 
nako atraktívne ako v deň 
otvorenia, bude jeho údržba 
financovaná z peňazí, ktoré 
Petržalka City platí hlavnému 
mestu za prenájom pozem-
kov pri Chorvátskom rame-
ne. Z rovnakých peňazí bude 
financovať starostlivosť o ce- 
lý plánovaný mestský park. 
Podrobnejšie informácie o 
Detskom svete vám prinesie-
me v budúcom čísle PN.

Michaela Dobríková

foto: archív

Detský svet pri 
Chorvátskom ramene 
bude otvorený 
už o mesiac

V súvislosti s výstavbou električkovej tra-
te v Petržalke sa často spomína Chorvát-
ske rameno, ktorého koryto trať sprevá-
dza a pretína. Tak sme sa pozreli, aké je 
dnes a aké zmeny ho čakajú.

kosiť v mesiacoch september 
až november, aby sa odstrá-
nili vodné rastliny na konci 
vegetačného cyklu. Inak by 
ich odumreté zvyšky napa-
dali na dno a spôsobili jeho 
kontamináciu. Brehy s trsti-
nou je možné takto upravo-
vať od septembra do februá-
ra vzhľadom na hniezdiace 
vodné vtáctvo. Úseky bez trs-
tiny je možné kosiť celoročne, 
rovnako ako aj okolité širšie 
trávnaté brehy.“

ne sa vyžiť a svoj priestor tam 
budú mať aj majitelia psov, 
mačiek či fretiek. 

S výstavou už začal, kon-
krétne zónou Detský svet, kto-
rá má rozlohu pol hektára. Čo 
sa týka samotného Chorvát-
skeho ramena, aj to by Petržal-
ka City rada zahrnula do svo-
jich plánov. Na vizualizáciách 
možno vidieť na jeho hladine 
napríklad člnky. Tu však bude 
musieť nájsť spoločnú reč s 
vodohospodármi a ochranár-

S Í D L I S K O
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Niet nad vlastné videnie, počutie, cítenie, poznanie. Osobné prežitie. Nie rokom, 
ale rokmi až desaťročiami. Reč je o električke - neelektričke v Petržalke. Tá, čo 
mala jazdiť a končiť na desiatej zastávke v Janíkovom dvore už v roku 2015. Po-
tom v roku 2018. A potom ďalšie potom - rok 2020. Ani ten už nebude. Lebo iné 

potom, aspoň podľa magistrátu, má byť až v roku 2023...  

v komerčnej TV: „No, pochy-
bujem, že ja sa toho dožijem. 
Viete čo, už to tak dlho trvá, 

že neviem, ja strácam nádej.“ 
Dotazník nie je električka.

Neodvezie, nedove-
zie. Ani Petržalčan nie 
je knieža Potemkin. 

Menšina 
nie je väčšina
Výsledok ankety - 
participácie je tiež už 
známy. Do 20. mar-
ca vyplnilo dotazník 
2 600 respondentov. 
Keďže to nebola len 

miestne petržalská záležitosť, 
ale výzva na „zapojenie sa“ 
všetkých Bratislavčanov do 
tvorby centrálnej osi Petržalky, 
potom ilustračne uvediem iné 
čísla, aby sa pri vyhodnocovaní 
nepodľahlo inému ošiaľu. Bra-
tislava má evidovaných 400-ti-
síc voličov, z nich Petržalka 
100-tisíc. Potom v pomeroch 

- z koľkých sa koľkí zúčast-
nili - treba vidieť skutočnú 
výpovednú hodnotu ankety, 
hodnotu participácie. Aby sa 
dosiahnuté percentá na úrov-
ni štatistickej odchýlky nevy-
dávali za rozhodujúce priania 
obyvateľstva. Že „Petržalčania 
to tak chceli!“ (Ak nie všetci, 
tak aspoň väčšina, všakže!?)

Petržalsko-
potemkinovsky 
Električka jazdí aj nejazdí. 
Od tretej zastávky za Starým 
mostom, na Jungmannovej 
ulici, niet do Janíkovho 
dvora žiadnych koľají. 
A mali byť. Už pred tromi 
rokmi. Až prekvapujúco 
ľahko, priam ľahostajne 
zaregistrovali Petržalča-
nia nový termín dokon-
čenia výstavby električ-
kovej trate o ďalších päť 
rokov. Akoby nešlo o ro-
ky, ale o dni. Hore-dole. 
Akosi nepočuť ani petr-
žalských poslancov - miest-
nych, mestských, krajských. 
V nevýznamných záležitos-
tiach buntošia obyvateľov, 
spisujú petície, tlačia sa do 
médií. Zdá sa, že si privyká-
me na to, že čo malo byť, nie 
je, a čo nemalo byť, je. A (osu-
dovo?) sa s tým zmierujeme. 
I keď na vyjadrenie jednotliv-

cov zasa nie až tak všeobec-
ne. Tí, ktorí nepodľahli ošiaľu 
mediálne vnucovanej partici-
pácie, vypĺňaniu dotazníka s 
otázkami, kto kde venčí psa, 

koľkokrát chodí k Chorvát-
skemu ramenu, na pikniky, 
čo rád najčastejšie robí a iné 
„objavnosti“. Vraj výpovede 
obyvateľov majú napomôcť 
urbanistickej štúdii, centrál-
nej osi Petržalky, mestskému 
parku, územnému plánu, až 
napokon aj  električke. Cituj-
me však výrok, ktorý odznel 

Aby sme si rozumeli, ne-
znevažujem participáciu, 
účasť obyvateľov na tvorbe 
svojho okolia, prostredia, 
ich právo sa vyjadriť, preja-
viť vôľu, prianie. (Veď koľko 
sme si sami okolo panelákov 
urobili, postavili, posadili, 
a nikomu sme o tom neho-
vorili...) Len ju nepovyšu-
jem (lebo absolútne upred-
nostňujem - o odborných 
veciach majú rozhodovať 
odborníci, tí, ktorí vedia, 
poznajú, rozumejú, a nie tí, 
čo si len myslia, že...!), nedví-
ham na Olymp všeobecnej, 
väčšinovej vôle celej Brati-
slavy, celej Petržalky. Lebo 
to tak nie je! Ani ju nemožno 
za takú vydávať, ani nemá, či 
doslova nesmie komukoľvek 
v najbližších komunálnych 
voľbách na akúkoľvek želanú 
miestnu či mestskú funkciu 
poslúžiť. Menšina nie je väč-
šina a naopak. I keď je práve 
taký spoločensko-politický 
trend. 

Klamaná, oklamaná, 
sklamaná generácia
Privykli sme na kadečo, na 
sľuby, na jazvy, vidíme ich 
takmer štyridsať rokov, čo je 
čas „merania“ životov dvoch 
generácií. Prvá reč o koľa-
jovej doprave v Petržalke je 
z roku 1980. Nebola prázd-
na, ani márna, ani papierová. 
Tí, ktorí do novej Petržalky 
prichádzali, aby ju „zabývali“ 
(podľa sociológov ide o po-
vojnovú generáciu tzv. baby 
boomers, čiže deti ekonomic-
kého rozmachu, narodené 
v rokoch 1946 – 1965), videli 
práve v úpravách terénu pod 
oknami bytov, v kúdoloch 
prachu, v ťažkom blate, v to-
nách nákladov dolovanej a 
odvážanej zeminy, kadiaľ by 
mala viesť budúca koľajová 

Električka
a iné súvislosti 

3
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Do našej predajne v Petržalke hľadáme:

PRACOVNÍK ODDELENIA LAHÔDOK
VAŠOU ÚLOHOU BUDE
 poskytovať špičkové služby pre našich zákazníkov
 dodržiavať prísne hygienické predpisy
 upravovať vitríny a dokladať tovar na danom úseku
 dodržiavať prísne hygienické predpisy

OČAKÁVAME
 odolnosť voči stresu, zdvorilosť a priateľský prístup
 tímovosť a radosť z práce v kolektíve
 zameranie na precíznosť, detail a prezentáciu výrobkov

PONÚKAME
 dlhodobú prácu v stabilnej a silnej spoločnosti
 dôkladné zaškolenie a ďalšie vzdelávanie, ako aj možnosť kariérneho rastu
 kolektív, ktorý sa navzájom k sebe správa s rešpektom a úctou

Pokiaľ máte záujem pracovať u nás v BILLA, pošlite životopis so súhlasom na spracovanie osobných údajov 
na adresu BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava alebo na email praca@billa.sk, prípadne sa informujte 
v najbližšej predajni BILLA, alebo telefonicky na +421 910 836 603.

trať - inú, lepšiu a zaujímavej-
šiu budúcnosť Petržalky, než 
akú im v tej chvíli núkalo holé 
sídlisko a šeď panelákov. Ná-
dejná, povzbudivá predzvesť, 
že Petržalka nezostane len na 
prespávanie, ale že sa bude 
vo svojom vnútri celodenne 
koľajovo hýbať, alternatívne 
obyvateľov presúvať z jed-
ného brehu rieky na druhý. 
Petržalka s plnohodnotnou 
dopravnou infraštruktúrou, 
keďže aj tento druh mestskej 
dopravy vnáša do prostredia 
rôzne podnikateľské impul-
zy, návštevnosť, pracovné  
a záujmové príležitosti. Nie-
čo z toho je, niečo nie. To 
nie znamená - ani metro, ani 
rýchlodráha a ešte ani „celá“ 
električka. Generácia „baby 
boomers“ bola dvojgenerač-
ne (deti, vnuci) dopravne-
-koľajovo klamaná. Oklama-
ná. Sklamaná. Núkať jej ako 
bolestné za štyridsaťročné 
jazvy pod oknami panelákov 
dotazníky na ich spoveď - 
kde chodia, čo majú a nema-
jú radi, kde by čo malo byť je 
však ako kompenzácia ne-
uskutočneného a neskutoč-
ného za hranicami súdnosti. 
Aspoň mňa, ako jedného z 
„baby boomers“, dotazník a 
otázky v ňom tak - radšej po-
mlčím... 

Sedem divov Petržal-
ky a - „nedivy“
Skladali sme si zázraky, ktoré 
sme tu vo svojich príchodoch 
nachádzali, ale i tie, ktoré 
nám rástli, či sa menili pred 
očami, tak ako naše deti. Ako 
má svet svojich sedem divov 
sveta, my sme hľadali našich 
sedem divov - petržalských. 
Počítali sme ich na prstoch: 
Sad Janka Kráľa, lužné lesy, 
Chorvátske rameno, Veľký 
Draždiak, Divadlo Aréna, 

UFO na 85 m pylóne Mosta 
SNP, petržalské bunkre. Bolo 
ich aj viac, no niektoré už, 
žiaľ, nie sú. Pýcha - futbalové 
ihriská, štadióny. Lebo, kým 
sa na ľavom brehu Dunaja, vo 
„veľkej“ Bratislave bývalo, tu, 
na pravom brehu, v „malej“ 
Bratislave - Petržalke sa hralo 
a zabávalo... A potom ďalšie 
a ďalšie, čo ešte mohlo ako 
nové, či iné byť, a - nie je. Ne-
stali sa divmi, iba „nedivmi“. 

Viď urbanistická štúdia 
zóny Veľký Draždiak z ok-
tóbra 2004. Aký to len mal 
byť rekreačno-oddychový 
areál, prírodné kúpalisko! 
Pravda, nebyť vysokého na-
pätia. Jeho prekládka sa mala 
uskutočniť v roku 2011. Ne-
stalo sa. Plané sľuby. Stožia-
re stoja, drôty sa tiahnu nad 
vodou, kúpanie je naďalej na 
vlastné riziko. Budúcnosť 
Veľkého Draždiaka je jasná 
a známa. Každé zajtra bude 
ako včera... 

Nik nezrušil ani inú urba-
nistickú štúdiu tohto územia. 
Je z roku 2008 a má názov 
Mestský lesopark Draždiak. 
Zámer: Skultivovať a upraviť 
vyše 50-hektárovú lokalitu, 
aby pribudli chodníky, osvet-
lenie, prírodné športoviská 
na rekreovanie všetkých ve-
kových kategórií. Žiadna vý-
stavba nových objektov. To je 
to pozitívne. Negatívne - tre-
ba vylúčiť z projektu výstav-
bu kanála medzi Veľkým a 
Malým Draždiakom. Prepo-
jenie ako neprimeraný zásah 
do prírody. Kompromis bol 
možný, občiansky odpor však 
bol silnejší. Urbanistická štú-
dia išla dostratena. Z vaničky 
sa vylialo aj dieťa. Škoda...

 Nie inak tomu je aj s 9-ha 
župným pozemkom na Ja-
níkových roliach. Nestojí na 
ňom areál s multifunkčnou 

hokejovou halou, plavárňou a 
hotelom z roku 2010, ani Ná-
rodný futbalový štadión s kapa-
citou 25-tisíc miest z roku 2012, 
ba ani neskorší zábavný park 
rodinného typu po roku 2015. V 
súčasnosti vzácne pokosený po-

zemok nič nestratil na trhovej 
hodnote 16 a pol milióna eur. 
Ibaže je - k ničomu. Rovna-
kým tónom možno hovoriť o 
petržalskom ne/parkovaní (re-
zidenčnom), nepostavení par-
kovacích domov v Petržalke, 

aj keď v roku 2000 bola obsta-
raná štúdia na rozmiestnenie 
sedemnástich viacpodlažných 
parkovacích garáží pre státie 
3 160 osobných automobilov. 
A iné... 

Nič z toho, z možných ďal-
ších petržalských divov ne-
bolo, nič vo výsledku (okrem 
slov, sľubov, dokumentov, štú-
dií), čo možno uchopiť, čoho 
sa dotknúť, čo použiť, do čoho 
si možno sadnúť, kde sa prista-
viť, oddýchnuť, zrekreovať, za-
športovať, cez čo sa dá prejsť, 
čo využiť - sa nestalo, lebo sa v 
politických priekoch premár-
nilo, v sporoch, klamstvách 
spálilo. Aj preto toto písanie 
- aby takým nebol konečný 
osud električky na desiatej za-
stávke v Janíkovom dvore.

Rudolf Gallo

foto: autor
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I N O V Á C I E  O DW W W . Z E O N . S K

OCHLAĎTE  SVOJ DOMOV
SO ZEON KLIMA

 ŠPIČKOVÉ JAPONSKÉ KLIMATIZÁCIE
 VÝHODNEJŠIA ELEKTRINA
 PREDĹŽENÁ ZÁRUKA NA 4 ROKY
 OVLÁDANIE NA DIAĽKU CEZ SMARTFÓN

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. 

„Minulý školský rok rodičia podali približne 
120 prihlášok. V tomto roku sme po troch 
prvých dňoch evidovali viac ako 70 prihlá-
šok. Neočakávame však extrémny nárast 
oproti minulému roku. Niektorí rodičia,  
v snahe zabezpečiť dieťaťu miesto v MŠ, po-
dávajú duplicitné prihlášky. To však nie je 
záruka, že dieťa sa do materskej školy dosta-
ne. Samozrejme, aj po odrátaní duplicitných 
prihlášok, nebude možné uspokojiť všetkých 
rodičov. V tomto roku nám viac detí odchá-
dza do prvých tried, a tak sa uvoľní viac 
miest v triede predškolákov,“ povedala Jana 
Mikušová, riaditeľka MŠ Šustekova. 

Hanka Neradová, 
mama 4-ročného syna: 
„Rozhodla som sa podať 
prihlášku do MŠ Šusteko-
va, keďže ju mám blízko pri 
práci a aj trvalé bydlisko 
mám neďaleko škôlky. Syn 
má 4 roky a zatiaľ do materskej školy ne-
chodil, rozhodla som sa až teraz podať pri-
hlášku, lebo si myslím, že je už je čas, aby sa 
socializoval.“ 

Práve v týchto dňoch vyhodnocujú riaditeľky MŠ v spolupráci s oddelením školstva petr-
žalského miestneho úradu počty reálne podaných nových prihlášok do materských škôl 
(čiže odrátajú tie, ktoré rodičia podali do viacerých MŠ), zmapujú, koľko predškolákov 
reálne nastúpi do školy a koľkí z rôznych dôvodov v škôlke ešte zostanú, a tak zistia,  
koľko „nových“ škôlkarov môžu prijať. My sa ale ešte vrátime do dní, kedy sa prihlášky 
do škôlok podávali. Oslovili sme aj niektoré mamičky.  

Škôlky vyhodnocujú prihlášky  

DOMČEK Z

Letný denný tábor SLONÍČATÁ
v termíne 13. 8. - 17. 8. 2018

• má tanečné zameranie, ale venujeme sa aj iným aktivitám
•  je určený pre dievčatá aj chlapcov
• vek: 7 - 13 rokov
• cena: 75,-€/týždeň
• denne od 07:00 do 17:00 hod.
• cena obsahuje: desiaty, obedy, pitný režim, pedagogický   
 dozor, celodenný výlet vrátane dopravy autobusom 
 a vstupov, odmeny, poistenie... a veľa zábavy 

Prihlasovať sa môžete na: www.domcekz.sk  
alebo mailom na adrese domcekz@domcekz.sk

Lucia Končal, 
mama 3,5-ročnej Mie 
a 1,5-ročného Dominika: 
„Tento rok podávame pri-
hlášku pre dcérku opako- 
vane. Minulý školský rok sme dali jednu pri-
hlášku a dcérku nám do škôlky nezobrali. Tento 
rok dávame tri prihlášky. Jednu do MŠ Bulíko-
va, druhú do MŠ Šustekova a tretiu do MŠ Vy-
šehradská. Pre Bulíkovu sme sa rozhodli preto, 
že sme na ňu počuli veľmi dobré referencie a  
s pani riaditeľkou sme boli aj v osobnom kon-
takte, keď sme sa počas minulého roka snažili 
dcéru niekde umiestniť. Šustekova sa nám páči 
kvôli krúžkom a aktivitám pre deti a Vyšehrad-
skú sme vybrali preto, že je to nová škôlka, kde 
sa bude prijímať väčší počet detí, a tak by mohla 
byť šanca na prijatie vyššia. Blízkosť  materskej 
školy od bydliska nie je pre nás dôležitá. Stačí, 
ak sa bude nachádzať cestou do práce. Ove-
ľa dôležitejšie sú pre nás aktivity a prostredie,  
v ktorom sa pohybujú deti počas dňa.“

O tom, koľko detí tento školský rok mohli 
petržalské MŠ prijať, vás, samozrejme, budeme 
informovať.

Text a foto: (km) 
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Pokiaľ dýcham, môžem byť 
šťastný
Všetky šťastné rodiny sú si po-
dobné. Každá nešťastná rodina 
je nešťastná svojím spôso-
bom. Spomenutý citát z Anny 
Kareninovej pozná a uznáva 
hádam každý. Ale - čo tak  
s Tolstým polemizovať? Nie sú 
si aj nešťastné rodiny často po-
dobné? Tým, že si nevážia dary, 
ktoré v živote dostali a poveda-
né slovami mojej starej mamy, 
„nevedia od dobroty, čo robiť, 
a len preto sú nešťastné?“ Nie 
sú si často podobné tým, že 
šťastie nehľadajú na ceste, ale 
„len“ v tom, čo od života do-
stávajú?

Poznám mnoho rodín s deť-
mi so špeciálnymi potrebami. 
Mal som to šťastie sa s nimi 
počas môjho života bližšie zo-
známiť. Prežiť s nimi niektoré 
životné okamihy. V niektorých 
z nich vyrastá autista. V iných 
dieťa s Downovým syndró-
mom. Neviete si to predstaviť? 
Že šťastný život takto nevyze-
rá? Možno som si to niekedy 
myslel aj ja. Ale osobná skúse-
nosť môj názor zmenila. Práve 
v rodinách s takýmito špeciál-
nymi deťmi človek často na-
chádza pravé, hlboké šťastie. 

Rozprával som sa raz s pani 
doktorkou, celý svoj profe-
sionálny život sa venujúcou 
onkologicky chorým deťom. 
Povedal som jej, že ako rodič 
by som to asi nezvládol, mať 
onkologicky choré dieťa. Pre-
kvapila ma svojou reakciou. 
Podľa nej to rodičia mentálne 
postihnutých detí majú oveľa 

ťažšie. Vďaka pokroku v medi-
cíne sa už množstvo onkolo-
gicky chorých detí darí vyliečiť. 
Pri niektorých diagnózach až 
takmer 100%. A ak je, bohužiaľ, 
aj smutný koniec, rodičia sú 
ešte mladí a väčšinou mávajú 
po čase ďalšie dieťa. Život pre 
nich pokračuje ďalej. Ale rodi-
ny s dieťaťom so špeciálnymi 
potrebami sú na ťažšej ceste 
celoživotne. Napriek tomu mô-
žeme aj o nich hovoriť ako o 
šťastných rodinách.

Človek, ktorý mal to šťastie a 
nezažil vo svojom živote váž-
nejšie zdravotné peripetie seba 
či svojich blízkych, nemá šancu 
pochopiť, čím si tieto rodiny 
prechádzajú. Z jeho pohľadu to 
je cesta, podobajúca sa neustá-
lemu stúpaniu na Golgotu. Kríž 
je ťažký, niet nikoho, kto s ním 
pomôže. Treba len ísť a trpieť. 

Z pohľadu rodiny, ktorá tento 
kríž nesie, to je síce tiež o Gol-
gote. Veď ak by zmysel tejto 
cesty človek neprijal, nedalo 
by sa mu po nej kráčať. Ale, 
paradoxne, práve vďaka ťažšie-
mu krížu je to cesta, ktorá má 
zmysel. Na nej niet času riešiť 
veci nedôležité, či prchavé. Sily, 
lásku, nádej si človek musí šet-
riť na ďalšie a ďalšie kroky. Ale 
šťastie, to na nej leží.

Všetky šťastné rodiny sú si 
podobné. Ale mám pocit, že tie 
nešťastné často tiež. 

Pokiaľ dýcham, dúfam. Dú-
fam, žijem a môžem byť šťast-
ný. 

Jozef Mak ml.

Rozlet – 
!t v každom veku
Priatelia pozývame vás na spo-
ločné aktivity Nordic Walking.

Program:  
12. 5. 2018 túra  Borinka-Pajštún 
16. 6. 2018 mini kurz Nordic Walking a túra  
Železná studnička-Kamzík  NW palice sa dajú zapožičať.

Počas prázdnin v mesiacoch júl a august sa stretneme na 
cvičení jogy každý utorok od 17,00 do 18,00 na Chorvátskom 
ramene (Ševčenkova ul.)  vedľa detského ihriska.

                                                                                                        Tešíme sa na stretnutie

Prihláste sa telefonicky: 0949 714 46, Mail:  rozlet3@gmail.com
Podrobnejšie informácie o výletoch, alebo o joge si pozrite na face-
booku/ Rozlet !t v každom veku. www.rozlet.sk

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 €

 Človek milión

Šéfka
Ona venčila, ja som venčil. Bolo leto, tri či štyri 
roky dozadu. Psi občas ľudí rozhádajú, väčšinou 
však zbližujú. Téma za témou, najskôr o psoch, 
potom počasí a zavŕšenie politikou. Krok za kro-
kom, slovo za slovom, o kadečom je reč. Aj s ňou 
tak bolo. Bola milá, plachá, zdvorilá, načo tajiť 
vek, nuž - čoby vnučka.

 Keď sme mali za sebou ďalšiu oboznamova-
ciu tému, čo v Petržalke ešte nie je a už v nej 
dávno malo byť (električka, parkoviská, kultúr-
no-športová hala a iné), prešli sme k osobnej 
sfére. Jej plachosť sa náhle vytratila. Ktovie kde 
jej zablúdila myseľ, len vyhŕkla: „Keď my, mladí, 

musíme na tých starých, na ich dôchodky, na ich 

prvý pilier robiť...“ Ajaj, až ma ohla toľká úprim-
nosť devy, stále čoby vnučky. Aha, ona už musí 
byť v druhom dôchodkovom pilieri a dostala 
poriadnu ekonomicko-ideologickú nakladačku 
od agenta niektorej dôchodkovej spoločnosti, 
domýšľam si. Poznáme to z tv reklám - neváhaj-
te, vstúpte do druhého dôchodkového piliera, 
v ňom sporíte len pre seba, pre svoju šťastnú 
budúcnosť! Dôverujte rastovým fondom! Švaj-
čiarske dôchodky známy srandovný herec už 
síce nesľubuje, ale načo sa deliť s inými o svoje 
peniaze „strhnuté“ z platu, keď by som mohol 
mať raz všetky, no nie? To dá rozum... „A kdeže, 

moje radostné dieťa, na tých starých prvopi-

liernikov robíte?“ - pýtam sa až ustarane, tak 
dedkovsky. Dostane sa mi odpovede, že „moje 

radostné dieťa“ ešte nikde nerobí, práve skon-
čila vysokú školu, fakultu manažmentu. „Práve 

si hľadám robotu, budem manažérkou, bu- 

dem riadiť“, oznámila neváhavo a zrozumiteľne. 
Čiže, budúca šéfka. Nedalo mi sa nespýtať, čo 
bude riadiť, resp. čo by chcela, zrejme má neja-
ké tajné želanie. „Bársčo“ vyhŕkla nevyberovo. 
Univerzálnosť, absolútnosť, bezhraničnosť jej 
vôle, odbornosti, schopnosti. Ohromila ma tak, 
že som sa zmohol na bezmocné zahundranie: 
„Ono to už s tým Slovenskom aj tak vyzerá.“ Lebo 
- bolo to už prekonanie onoho známeho české-
ho „dejte mi lidi a já to udělám“.

Rozlúčili sme sa. Ako premýšľam, tak premýš-
ľam... je ešte z generácie Y či už je generáciou Z? 
Až potom mi dochádza... panebože, veď na túto 
moju neznámu vnučku, radostné to dieťa, robím 
doteraz aj ja! Na jej školy, zdravotnú starostlivosť, 
rodinné prídavky, ba i bezplatné rýchliky. Koľkože 
to rokov - dvadsať jeden - dva - tri? A to nie je 
bársčo. Ešteže 29. apríl je Európsky deň solidarity 
a spolupráce medzi generáciami! 

Rudolf Gallo

 Glosa
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A hneď ma prihlásila. Dá sa 
povedať, že tak trochu proti 
mojej vôli. Dnes som jej však 
za to nesmierne vďačný,“ ho-
vorí sympatický tanečník. Zo 
začiatku ho trénovali man-
želia Jágerskí, pán Minárik a 
Moisés. Neskôr mal množ-
stvo zahraničných trénerov. 
Úspechy začali prichádzať, 
keď začal tancovať s Barbo-
rou Jančinovou. 

Otec mu nikdy 
nechýbal

„Vyrastal som s mamou a 
babkou, ktorá už, bohužiaľ, 
rok nežije. Otec od nás odi-
šiel, keď som mal 3 - 4 me-
siace, takže si ho vôbec nepa-
mätám. Mamina potom už 
nikdy nemala priateľa. Aby 

nás uživila, musela chodiť do 
práce, robila aj nočné, a tak 
ma vychovávala viac babka, 
ktorá bola oveľa prísnejšia, 
taká tá stará škola vo výcho-
ve, tvrdšia ruka. Zastupovala 
otca v rodine. Napriek prís-
nejšej výchove som mal bab-
ku veľmi rád. Aj s mamou si 
skvelo rozumiem, veď mi aj 
pomáha v tanečnej škole,“ vy-
znáva sa tanečník. 

Školské časy (mt)
„Najskôr som začal chodiť 

do ZŠ Pankúchova 4, vtedy to 
bola ulica Kláry Zetkinovej. 
Neskôr v nej spravili gymná-
zium a my sme prešli do ved-
ľajšej budovy. Bol som klasic-
ký petržalský chalan. V škole 
to so mnou nebolo jednodu-
ché, mal som trojky, štvorky 
a niekedy aj pätky. Ale, školu 
som mal rád, najmä však pre-
to, že v nej boli moji kamará-
ti. Už ako druhák na základ-
nej škole som začal chodiť po 
súťažiach, a tak bola škola u 
mňa na druhom mieste,“ roz-
hovorí sa Peťo. Nedá nám ne-
opýtať sa, čo hovorila mama 
na tie známky. „Mama ma  
nikdy nebila, dokonca ani za 
tie päťky. A za trojku mi dá-
vala dve koruny na pedro žu-
vačky,“ smeje sa pri spomien-
kach tanečník. 

Po skončení základnej školy 
nastúpil do SOU železničné, 
odbor oznamovacia a zabez-
pečovacia technika. „Neviem 
prečo, ale táto škola ma ba-
vila. Možno preto, že mama 
pracovala na železnici, alebo 
preto, že som od detstva milo-
val vláčiky. Už ako dieťa ma 
„trafák“ neraz riadne potria-
sol. Vláčiky mám rád dodnes, 
veď pozrite, mám ich všade,“ 
ukazuje nám svoju zbierku 
vláčikov, ktorých trať sa vinie 
po obvode celej tanečnej ško-
ly. Každý vozeň má svoj ná-
zov. A onedlho k nim pribud-
ne ďalší – s logom Petržalky. 

Nevšedná škola
„Predtým sa tu nachádza-

lo Slovenské divadlo tanca 
Jána Ďurovčíkaa kancelá-
rie. Bolo to tu naozaj škare- 
dé. Zmenil som všetko „od 
podlahy“, spravil štyri taneč-
né sály. Ja som tu inštalatér, 
školník, záhradník, manažér 
a občas tréner, keď zastupu-
jem kolegov. Ale, keď treba 
robiť elektrinu, volám elek-
trikára, na to si netrúfam. 

Peter Modrovský - tanečník, 
víťaz tanečnej súťaže Let’s 
dance, spoluzakladateľ pro-
jektu The School Dance, 
zakladateľ prestížnej súťaže 
Grand Gala a spolumajiteľ 
tanečnej školy Dansovia,  
v ktorej učí tancovať mla-
dé talenty. A hlavne, rodený 
Petržalčan, ktorý svoje det-
ské a študentské roky prežil 
na najväčšom slovenskom 
sídlisku. Ako sa dieťa z Ov-
sišťa stane jedným z najlep-
ších tanečníkov u nás? Zis-
ťovali sme priamo u neho  
v tanečnej škole Dnsovia.

„S tancovaním som začal 
ako 8-ročný. Mamina raz vy-
bavovala niečo na úradoch v 
meste a uvidela tam oznam 
o tanečnej škole Jagermajster. 

Všetko ostatné si viem spraviť 
sám alebo s pomocou skvelých 
kamarátov. Jeden pomohol 
s podlahou, iný s farbami...,“ 
hovorí manažér, ktorý necho-
dí do práce v obleku.

Cesta k úspechu
„Decká najskôr začínajú s 

tréningami 2-krát do týždňa, 
neskôr aj denne. Piatky pre 
ne robíme imitácie súťaží, 
kde tancujú všetky páry. A, 
samozrejme, nesmú chýbať 
ani individuálne lekcie, sú-
stredenia, tábory... Profe-
sionálni tanečníci (u mňa 
Maťa, Tomáš, Paťka a Do-
minik) trénujú doobeda naj-
skôr seba a potom vyučujú. 
Takže, na parkete sú denne 
8 - 9 hodín.“ 

Napadlo nám, ako finančne 
zvládala kedysi synovu taneč-
nú slobodná mamička - Pe-
ťova mama. „Keďže to mama 
ťahala sama, peňazí nebolo 
nazvyš. Tak som si začal od 10 
rokov privyrábať – upratoval 
som v tanečnej škole, pracoval 
za barom... A, samozrejme, 
výrazne pomáhali aj rodičia 
mojej tanečnej partnerky – 
manželia Jančinovci, ktorým 
som veľmi vďačný. Bez ich po-
moci by som nebol mohol po-
chodiť 30 krajín sveta“.

Obľúbené tance
„Rád tancujem paso doble, 

sambu, tango... Jediné, čo som 
dodnes nepochopil, je valčík, 

Petržalský chalan, 
ktorý si splnil svoje sny
Ktoré dieťa by nechcelo mať vo svojej 
detskej izbe veveričky, hady či plazy alebo 
vlastnú vlakovú dráhu s perfektnými  
vláčikmi? Peťo ju má, aj keď teda, už dávno 
dieťa nie je... Spravil si ju vo svojej tanečnej 
škole, v ktorej trávi takmer všetok čas.

stále v ňom neviem nájsť ten 
príbeh,“ usmieva sa Peter.

Ako vidí Petržalku 
rodený Petržalčan 

„Pre mňa je najkrajšou lo- 
kalitou. Strategicky najlepšie 
miesto na bývanie s množ-
stvom zelene a stromov. Kedy- 
si sme sa hrávali medzi pa-
nelmi, zažili sme pády, bit-
ky, šport, zábavu, ale malo 
to svoje čaro. Dnes by som 
tu akurát zmenil niektorých 
ľudí,“ odpovedal nám so smie-
chom. „Niektorí Petržalčania 
nadávajú na parkovanie. Ja 
s ním problém nemám. Ne-
mám auto, nemám problém 
s parkovaním. Všade chodím 
verejnou dopravou alebo ta-
xíkom. Veď v zahraničí cho-
dia aj vrcholoví manažéri 
MHD.“ 

Pomaly odchádzame z ta-
nečnej školy. Nemôžeme si 
nevšimnúť krásnu predzá-
hradku. Robil ju sám. Pred-
tým tam bola tráva, ktorú ne-
mal kto pokosiť. Tak si z nej 
spravil predzáhradku, ktorá 
púta pozornosť každého, kto 
ide okolo. „Kedysi na mňa ľu-
dia naokolo spisovali petície, 
prekážalo im všetko. Dnes 
za mnou chodia a pýtajú si 
kvetinky zo záhradky. A ja im 
ich rád dám,“ hovorí chalan z 
Ovsišťa, ktorý by sa pokojne 
uživil aj ako záhradník.

Katarína Mrázová

Foto: Mária Halašková
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sále Primaciálneho paláca 
21. apríla. Medzi vynika-
júce výkony sa zaradili 
klaviristi David Fančovič 

Tie najlepšie produk-
cie z hudobného 

programu uviedli žiaci 
na koncerte v koncertnej 

Bratislavské mestské dni boli príležitosťou prezentácie všetkých 
odborov Základnej umeleckej školy Jána Albrechta. 

- žiaci z klavírnej triedy 
ped. Mgr. art. V. Ilievskej. 
Pozoruhodne muzikálne 
vystúpila huslistka Lau-
ra Gloria Bachledová  
v skladbe W. A. Mozarta 
Ave verum ped. Mgr.art. 
V. Harvan a Simona Šal-
govičová zaujala Variá- 
ciami na Corelliho tému 
F. Kreisslera- ped. Mgr. 
art. J. Lukáč. V štvor-
ručnej klavírnej hre sa 
predstavili Ema Somolá-
nyiová a David Fančovič 
brisknou „Hrou“ P. Stoja-
nova z cyklu Slnečné lúče 
ped. Mgr. art. V. Ilievska. 
Pôsobivo vyzneli dielka  
J. Pachelbela a E. Morico-
ne v podaní sláčikového 
noneta, umelecké vede- 
nie ped. Mgr. art. J. Lukáč. 

Text a foto: 

(bd)

Koncert 
v Primaciálnom 
paláci

Je jaro, nechoďte na ÁRO
Tak si tu, v Petržalke, žijeme. Bláznivo a roz-
kvitnuto. Alebo zamilovane? Post-aprílovo a 
už májovo. Konečne teplo. Verme, že sa začne 
postupne oteplievať aj medzi rozmanitými 
subjektmi (hádajte ktorými), ktoré raz hýbu, 
raz nehýbu svetom, prípadne menšími a čoraz 
menšími objektmi (akými?). Túto doplňovač-
ku berte ako relaxačné cvičenie a vyplňte si 
ju podľa vlastnej ľubovôle. Môže z toho vzísť 
niečo zaujímavé.

Náš petržalský parťák číslo jeden, čiže Miško 
Hrdopýško, s tým nikdy nemal problém. Vždy 
menoval všetko a všetkých až podozrivo kon-
krétne. No, nebol a nie je to nijaký špiceľ či 
agent s teplou vodou, aby ste si nemysleli. 

„Ale �gúrky sú len �gúrky,“ lakonicky konšta-
toval Malý Kamil. „Čo sa ich zámenou získa?“ 
Šachista sa nezaprie...

„No asi zisk,“ pridala sa Trasorítka Gitka, kto-
rá už medzi nami dlho nebola,  lebo varo-
vala vnúčatá až v Rači, vraj stačilo - „veď len  
o to ide“. Zajko Pajko sa otriasol z jarnej únavy: 
„Ľudkovia, preberte sa, my to nevyriešime, aj 
keby sme sa na hlavu postavili, aj keby sme 
neviemčo postavili.“ 

A tu k našej petržalskej partii prikvitol ne-
známy, ale sympatický mladý manželský pár s 
predškoláčkou – kúzelníčkou Leankou. Okam-
žite prevzala „velenie“, aj „vševravný“ Miško Hr-
dopýško podozrivo stíchol. „Dám vám hádan-
ku,“ smelo oslovila dospelákov, ktorí sa rečami 
skôr trápili ako bavili. „Je to zajac a nie je to 
zajac, čo to je?“ Zavládlo hlboké ticho, takmer 
bez výdychu. Čo? „No predsa mrkva!“ začala sa 
nahlas úprimne smiať Leanka a všetkým nám 
ukázala svoje deravé mliečňaky. „Zajac mrkvič-
ku papká...“

„Je jaro a Jaro má zlomenú ruku, ale inak sa 
máme fajn,“ napísala na pohľadnici dcéra Ten-
kej Zdenky zo zámoria. „Dosť veľa informácií,“ 
sarkasticky podotkla Patália Písmenková, ktorá 
si na slová a slovíčka doslova potrpí. „Zaujíma-
vejšie by bolo, či sa aj tak chodia bicyklovať...“ 
Ako Príma Milan, ktorý je v cyklistickom sedle 
každý deň, až kým nemrzne na kosť. Takto 
má pod kontrolou celú oblasť našej sídlisko-
vej časti Lúky 4. Lebo pri každej krčmičke sa 
zastaví, dá si malé pivko, poklábosí, podumá, 
spočíta stavy, zaznamená absencie – a chýry 
roznesie. 

Ja vám želám roznášať len to dobré, drobné 
si nechajte. Nech vás jarná únava nezloží, ale 
vidina leta nech len povzbudí. Smer: doktori 
– prísne zakázaní! Smer: príroda – vrelo odpo-
rúčam.                                                      Vaša Dáša

Kresba: Natália Mura-Oravcová 

Presýpacie hodiny 

v interpretácii F. Mendel- 
ssohna Batholdyho a Ryan 
Martin Bradshaw Kon-
certnou etudou F. Lizsta 

rok sa bude niesť symbo-
licky v duchu „osláv do-
spelosti.“ „Rozhodli sme, že 
takéto výročie je ideálnou 
príležitosťou, kedy môže-
me prepojiť staršiu, stred-
nú a mladšiu generáciu 
slovenského jazzu,“ dopĺňa 
Illéšová. 

Mladších bude repre-
zentovať Miloš Bihary & 

Jazz Funk Brothers. 
Mostíkom medzi tými 
neskôr a skôr narodený-
mi bude zvučné meno 
Petra Lipu s kapelou Pe- 
ter Lipa & Band. Pre-
pojenie uzavrie Gabriel 
Jonáš, ktorý má skúse-
nosti dokonca aj s new-
yorskou muzikantskou 
scénou. Predstaví sa so 
zoskupením Gabriel Jo- 
náš Quintet.

V tomto roku sa bude 
konať už osemnásty 

ročník festivalu Pet Jazz. 
Jazzové festivaly či kon-
certy sa už od roku 1991 
konali v Petržalke. Aj v 
súčasnosti sa na tradíciu 
podarilo nadviazať a dnes 
je Pet Jazz popredným hu-
dobným podujatím pre- 
zentujúcim jazz, ale aj 
funky, ako niečo, čo jed-
noznačne do hudby patrí.

„Festival sa snaží o 
podporu jazzu ako men-
šinového žánru a o vytvo-
renie stabilného zázemia 
na prezentáciu mladých 
jazzových umelcov zo Slo- 
venska i zahraničia,“ kon-
kretizuje Alexandra Illé-
šová z Kultúrnych zaria-
dení Petržalky. 

Ako ďalej uvádza, tento 

Jazzové hity zneli v Petržalke pravidelne už od roku 

1991 a budú znieť aj dnes. Hudobný štýl, ktorý je v 

rebríčku popularity niekde inde ako komerčný pop 

či rock, má v Petržalke dlhodobejšiu tradíciu. Pri-

pravovaný festival sľubuje pestrú paletu jazzových 

odtieňov aj širokú, vekovú škálu ich interpretov. 

dujatia. Vstupenky nájde-
te nielen v pokladniciach 
Kultúrnych zariadení 
Petržalky, ale aj v sieti Tic-
ketportal. Všetky festiva-
lové aktuality sú dostupné 
na www.kzp.sk. 

Text a foto: 

Eva Vašková 

Petržalský „jazzík“ Pezz jazz 2018 spustí 
svoje rytmy 23. mája od 
19. hodiny v Klube za Zr-
kadlom, v Dome kultúry 
Zrkadlový háj. Festival sa 
teší podpore aj zo strany 
Fondu na podporu ume-
nia, ktorý je zároveň aj 
hlavným partnerom po- 
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Partneri

MÁJ 2018

 
  

   

PRIPRAVUJEME V JÚNI:

18.05. | 19:30 
DK LÚKY

DOM KULTÚRY LÚKY

CESTOVATEĽSKÝ KLUB

23.05. | 19:00
prezentácia fofografií a videa 

MICHAELY MUKTI 
spojená s ochutnávkou indonézskej kávy

INDONÉZIA
5 zmyslov Indonézie

  

23.05. | 19:00 | KLUB ZA ZRKADLOM

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

predstavujeme vám 
obec ZÁVOD

účinkujú: 
FS ZÁVODZAN 
dychová hudba ZÁHORIENKA 

25.05. | 19:00
DK Zrkadlový háj

23. ročník obvodnej súťaže 

v populárnej piesni

29.05.  | 17: 00 

dk zrkadlový háj
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Koncom apríla otvorila Miestna knižnica Petržalka 
vo svojej pobočke na ulici Turnianska 10 nový cyklus 
výstav, besied a prednášok Novodobá Petržalka veno-
vaných histórii Petržalky od roku 1990 až po súčasnosť. 
Vernisáž voľne nadväzuje na predchádzajúci päťročný 
projekt Taká bola Petržalka, v ktorom bola spracovaná 
história Petržalky od najstarších čias až do roku 1989.  
Návštevníci sa dočítajú všetky zaujímavosti z tematic-
kých informačných panelov, výstavu zároveň dopĺňajú 
spomienkové predmety z petržalských domácností.

Zaspomínali sme si 

na 90. roky    

Návštevníci sa dočítajú všetky za-
ujímavosti z tematických infor-

mačných panelov, výstavu zároveň 
dopĺňajú spomienkové predmety z pe-
tržalských domácností.

„Určite má veľký zmysel pozrieť sa 
spätne do minulosti, ktorá nebola síce 
až taká dávna, ale mnoho vecí, ktoré 
sme možno kedysi hodnotili kritic-
ky, sa s odstupom času zmenilo. Rád 
si zaspomínam na 90. roky, preto by 
som chcel poďakovať za túto iniciatívu 
Mestskej knižnici a Katedre etnológie a 
muzeológie Filozofickej fakulty Univer-

zity Komenského v Bratislave za ten-
to skvelý nápad a teším sa na ďalšie 
výstavy o Petržalke aj v budúcnosti,“ 
povedal zástupca starostu Ján Bučan. 

Prvá séria výstavy Petržalka 1990 
– 2000 prináša návštevníkom prie-
rez desaťročným vývojom Petržalky, 
ktorá sa stala jednou zo 17 mestských 
častí, do ktorých bola rozdelená Bra-
tislava ako hlavné mesto Slovenskej 
republiky. V uvedených rokoch pre-
chádzala Petržalka mnohými preme-
nami. Niektoré spoločenské súvislosti 
sa menili k lepšiemu, iné stagnovali 

alebo sa menili k horšiemu. Zvyšovala 
sa kriminalita, chýbali pracovné prí-
ležitosti, zahusťovala sa doprava. Na 
druhej strane pribúdali nové objekty 
pre občianske služby, obchody, ban-
ky, pribúdali zdravotnícke zariadenia, 
narastal počet veriacich, ktorí mohli 
slobodne šíriť svoju náboženskú vieru 
a rozvíjal sa kultúrny a športový život. 
V roku 1991 čiastočne sprístupnili 
most Lafranconi, v lete 1997 otvorili 
po dlhých rokoch Nemocnicu sv. Cy-
rila a Metoda. Obľúbeným miestom 
oddychu bol naďalej Sad Janka Kráľa 
a dunajské nábrežie. Bratislavská mlá-
dež rada navštevovala bufet Propeler, 
v ktorom organizovali majitelia hlučné 
koncerty a diskotéky. Obnovenia sa 
dočkalo divadlo Aréna a reštaurácia 
Leberfinger. Rozsiahlou zmenou prešla 
rekonštrukcia železničnej trate a že-
lezničnej stanice. V tomto období ešte 
žila myšlienka na výstavbu metra alebo 
rýchlodráhy a aj po zastavení staveb-
ných prác v roku 1990 sa aj naďalej pri-
pravovala projektová dokumentácia.

Gestorom výstavy je riaditeľka petr-
žalskej knižnice PhDr. Katarína Berge-
rová, odborným garantom je Doc. Ľu-
boš Kačírek, PhD. Populárno-náučnou 
formou priblížime verejnosti Petržalku 
deväťdesiatych rokov a zmeny, ktorými 
prešla. Výstavu obohacuje a návštev-
níkom prináša zaujímavé informácie 
sprievodné podujatia na vybrané témy, 
a to besedy, prednášky a jednu spoloč-
nú sobotnú vychádzaku. Pre žiakov a 
študentov škôl sú pripravené lektoro-
vané prednášky. Záujemcovia ju môžu 
navštíviť do 30. júna, v čase otváracích 
hodín knižnice.                                 (red) 

foto: MÚ
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(dnes o rodičoch a deťoch)

Rodina – základ spoločnosti (5)
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.

§ Starostlivosť potomkov o predkov                
 Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú podľa zákona č. 36/2005 Z. z. - zákon o 

rodine v platnom znení (ďalej len „zákon o rodine“), povinné zabezpečiť svojim 
rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú. Každé dieťa plní vyživovaciu povin-
nosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, 
možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým 
pomerom ostatných detí. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a poskytovanie 
príspevku na výživu rozvedenému manželovi predchádza vyživovaciu povinnosť 
detí voči rodičom. Predkovia a potomkovia majú vzájomnú vyživovaciu povin-
nosť iba v prípade, ak to nevyhnutne potrebujú. Ak potomkovia nemôžu svoju 
vyživovaciu povinnosť plniť, prechádza táto povinnosť na predkov. Vzdialenejší 
príbuzní majú vyživovaciu povinnosť, len ak ju nemôžu plniť bližší príbuzní. Každý 
z príbuzných na rovnakom stupni plní vyživovaciu povinnosť v takom rozsahu, 
aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k 
schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných príbuzných. 

§ Vyživovacia povinnosť medzi manželmi                                 
 Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto po-

vinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná 
úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení roz-
sahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť. Vyži-
vovacia povinnosť medzi manželmi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči 
rodičom. Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od 
bývalého partnera, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schop-
ností, možností a majetkových pomerov. Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí 
rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj 
na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi. Príspevok na výživu 
rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa 
právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, 
ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvo-
dov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, 
ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti 
dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má 
sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru. Právo na 
príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo. 

§ Príspevok na náklady nevydatej matke                                      
 Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu 

dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej 
výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a 
pôrodom. Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je 
pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy 
- príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu 
potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila 
materská dovolenka. Právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s te-
hotenstvom a pôrodom sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu.

§ Potreby kontra možnosti                        
 Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj 

na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, mož-
nosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá 
bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového pro-
spechu a rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný 
na seba berie. Výživné sa platí v pravidelných opakujúcich sa sumách, ktoré sú 
zročné vždy na mesiac dopredu. Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v roz-
pore s dobrými mravmi, čo ale neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa. Právo 
na výživné sa nepremlčuje, možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho 
konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov 
spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. 
Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena, alebo zrušenie výživného možné 
len na návrh. Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov.                  

 Zákony v každodennom živote  Odpovedá právnik 

 Polícia upozorňuje Jednou vetou

A. F. Petržalka:    

Z otázky nie je zrejmé, v čom váš správca nerešpektuje zákon č. 182/1993 Z.z., 
resp. zmluvu o výkone správy. Nejasná je aj formulácia o rozhodovaní väčšiny 
vlastníkov bytov a NP, ktoré nie sú v súlade so zákonom. Pre požadované vy-
svetlenie je potrebné konkretizovať jednotlivé body otázky.

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 

Odkedy som  
aktívnym členom?   

Počas vyhotovenia zmluvy o prevode 
vlastníctva bytu (ďalej len „zmluva o pre-
vode“), ste ako kupujúci boli oboznámení 
s otázkami správy bytového domu, ktorý 
má zriadené spoločenstvo vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov (ďalej len 
„spoločenstvo“). Každý nadobúdateľ bytu 
je v súlade s § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a neby-
tových priestorov v platnom znení (ďalej 
len zákon“) povinný vyhlásiť, že pristupuje 
k zmluve o spoločenstve. Ide o podstatnú 
náležitosť zmluvy o prevode, v prípade jej 
absencie nie sú podmienky na vklad spl-
nené a správa katastra v zmysle § 31 ods. 
3 katastrálneho zákona vklad zamietne. 

S prevodom vlastníctva bytu prechá-
dzajú podľa ustanovenia § 7a ods.1 záko-
na na nového vlastníka bytu práva a po-
vinnosti vyplývajúce zo zmluvy o spolo-
čenstve. Ak vlastník bytu nadobudol byt v 
dome na základe zmluvy o vstavbe alebo 

nadstavbe domu, je povinný pristúpiť k 
zmluve o spoločenstve. Prevodom bytu 
na nového vlastníka odstupuje doterajší 
vlastník bytu v dome od zmluvy o spolo-
čenstve. Nového vlastníka bytu zaväzujú 
aj právne úkony týkajúce sa domu, spo-
ločných častí domu a spoločných zaria-
dení domu, príslušenstva a pozemku vy-
konané pred prevodom vlastníctva bytu. 
Základné práva a povinnosti vlastníkov 
sú dané v zmluve o spoločenstve, ktorú 
nový vlastník dostane spolu s dodatkom 
k predmetnej zmluve (prístupovou zmlu-
vou), hneď ako príde k zmene vlastníc-
kych práv k danej nehnuteľnosti. 

Za každý byt je pri hlasovaní o veci je-
den hlas. Platí to aj vtedy, keď sa na  zhro-
maždenie vlastníkov dostavia manželia 
spoločne. V prípade BSM občiansky zá-
konník umožňuje vybavovanie bežných 
vecí každému z manželov. Je predpoklad, 
že manžel, ktorý je  podpísaný na pre-
zenčnej listine, bude hlasovať zhodne s 
vôľou svojho manželského partnera. V 
prípade, že by sa na hlasovaní zúčastnili 
obaja manželia a nemali by jednotný ná-
zor na vec, ich hlas je neplatný. 

Určujúcim podkladom pre základné 
vymedzenie hraníc medzi spoločným 
a súkromným vlastníctvom v bytovom 
dome je na tomto mieste už viackrát 
spomenutý § 2 ods. 5 zákona, ktorý de-
$nuje spoločné zariadenia bytového do-
mu a zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (ďalej stavebný 
zákon). Podľa ustanovenia § 43b ods. 4 
stavebného zákona byt je obytná miest-
nosť alebo súbor obytných miestností  
s príslušenstvom usporiadaný do funkč-
ného celku s vlastným uzavretím, určený 
na trvalé bývanie. Majetkové hranice, 
ktoré oddeľujú vlastníctvo majiteľa bytu 
od podielového spoluvlastníctva všet-
kých vlastníkov bytov v dome, sú dané 
vstupnými dverami do bytu. Všetko čo je 
za nimi - rozvody vody, plynu, elektroin-
štalácia, odpady, STA, ústredné kúrenie, 
ale aj vaňa, batérie, atď. je súčasťou bytu 
vlastníka. Čo všetko k bytu prislúcha, čo 
v prípade opravy alebo obnovy si vlast-
ník hradí sám a na čo má nárok z FPÚO, 
je možné sa dozvedieť zo zmluvy o pre-
vode.

Prednedávnom sme si kúpili byt 
na zvýšenom prízemí v dome, 
ktorý má spoločenstvo vlastníkov 
ako svojho správcu. Zaujímalo 
by ma, odkedy môžeme (a či aj 
obaja spoločne) chodiť na byto-
vé schôdze a odkedy sa stávame 
členmi tohto spoločenstva vlast-
níkov bytov. Keď sme krátko po 
kúpe našej pani správcovej ozná-
mili, že nám kvapká prasknutý 
radiátor, reagovala na to tak, že 
si ho máme opraviť sami, že na to 
ona tu nie je. Ďakujeme.

Manželia J. (gmail.com)
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  Krimifórum

Majster tesár sa uťal 
Mnoho ľudí vie, alebo 

aspoň by malo vedieť, 
že ich správanie by sa vždy 
malo riadiť nielen princíp-
mi morálky, ale aj zákonný-
mi pravidlami, napriek tomu 
sa dostávajú do spoločen-
ských sporov či nechcených 
kontaktov so zákonmi. Viac-
krát trestaným osobám je to 
šum a fuk, ale ako sa môže 
človek, takpovediac sluš-
ný, nikdy netrestaný, dostať 
do paragrafového maléru po 
prvýkrát? Asi tak, ako Milan 
(39)...  

 Býval v okrajovej, ale o to 
viac prírodou dýchajúcej, bra-
tislavskej štvrti už pekných pár 
rokov. Takže, obligátne - kde 
bolo tam bolo máme za sebou, 
v skratke dodajme - tesár, 
ženatý, jedno maloleté dieťa, 
jedna zákonitá manželka, žij-
úca vcelku s dobrým mužom  
v patriarcháte. Som hlava ro- 
diny, domov nosím peniaze, 
a tak bude vždy po mojom. 
Viackrát vyslovené presvedče-
nie domáceho pána sa rokmi 

stalo nepísanou normou 
dodržiavanou členmi rodin-
ného spoločenstva. Je pravda, 
občas to zaiskrilo, no väčši-
nou sa to vždy skončilo dob-
re. Až na ten nešťastný deň. V 
robote skončili skôr, majster 
mal narodeniny, a tak to par-
tia náležite oslávila. Žena moja 
jediná, dávaj niečo na stôl, sti-
hol po príchode povedať skôr, 
ako žena jeho jediná vyslovila 
dve slovká. No nazdar, započul 
manžel, kde si sa zlatko moje 
takto zrichtovalo? Nehovor 
mi zlatko, som hladný, dávaj 
niečo na stôl, trval na svojom.  
V tejto časti našej retrospek-
tívy je potrebné zdôrazniť, že 
Milan k poháriku pričuchol 
skutočne iba občas, po krč-
mách nechodil a doma uzná-
val len domácu váru. Keďže 
si manželka  Božena (36) bola 
vedomá tejto vlastnosti, snaži-
la sa po návrate domov rýchlo 
niečo pripraviť, žiaľ, nestihla, a 
tak uklochnila  donáškovú piz-
zu. Toto teda žrať nebudem, 
tresol Milan päsťou do stola. 

To akože mám skapať od hla-
du? Aby predišla Božena hád-
ke, hneď v úvode hromobitia 
zbalila syna a požiadala o azyl 
rodinných priateľov, bývajú-
cich o pár ulíc ďalej. 

Zrejme to nebol najlep-
ší nápad. Milan predpokla-
dal cieľ úteku a tak už o pár 
minút zazvonil pri vchodo-
vých dverách, aby sa z do- 
máceho telefónu dozvedel, 
že jeho žena u priateľov nie 
je. Neuveril, pretože v tele-
fóne zachytil niečo ako neo-
tváraj, čo mu náramne pri-
pomínalo hlas jeho Boženky. 
Maj rozum, odporučil svojmu 

K R I M I

Pripravil Jaroslav Gründler 

 grundler@chello.sk     

  Viete, že...

... v čase od 20. 4. do 2. 5. nahlásili v našom kraji krádež 
18 motorových vozidiel, z toho v Petržalke 2 (Gessayova, 
Lenardova)? V noci zlodeji ukradli 15 a cez deň 3 autá.  
V dňoch 22. - 23. apríla, 2. mája krádež auta nehlásili. 

... od 1. januára do 29. apríla sme v našom kraji zazname-
nali 562 dopravných nehôd, čo je o 68 menej ako v rov-
nakom období vlaňajška? Pri nich prišli o život tri osoby. 
Na cestách Slovenska došlo k 4 014 dopravným neho-
dám, čo je o 75 viac ako v roku 2017. Pri týchto nehodách 
zahynulo 60 osôb, z toho 19 chodci. Oproti rovnakému 
obdobiu vlaňajška zahynulo na cestách Slovenska o dva-
násť osôb (17 %) menej. 

kamarátovi. Keď neotvoríš, 
bude veľká skaza. Rozbijem 
celý barak, vyhlásil. Planej 
hrozbe o demolácií dvanásť-
poschodovej bytovky kamarát 
neuveril a odporučil mu, aby 
sa radšej zbalil a išiel sa vyspať. 
Zaspí, bude pokoj, uspokojo-
vali Božku priatelia. 

Milan po príchode domov 
vytiahol z pivnice pajser, na 
posilnenie svojho nároku 
vypil pohárik rumu a hajde 
naspäť! Pusť mi ženu, otvor, 
lebo ti to tu všetko zdemolu-
jem, padla požiadavka. Bytov-
ka, na rozdiel od vchodových 
dverí, na ktorých sa vyzúri-

lo demolačné náradie, vydr-
žala. Niekoľko úderov na tie 
bytové postačilo, aby Milan 
uvidel svoju utajovanú man-
želku. A padaj domov sviňa, 
vyslovil sa zreteľne, pričom 
susedov vybiehajúcich z bytov 
odkázal do teplých miest, keď 
predtým jednému aktívnemu 
ochrancovi práv žien, poriad-
nu vypálil.  

Musel som ako hlava rodi-
ny zasiahnuť, ozrejmoval 
situáciu policajtom, keď si ho 
prišli vyzdvihnúť priamo na 
miesto činu. Nuž, cesty božie 
sú nevyspytateľné, najmä keď 
sem -tam zaúraduje alkohol.

 
V bratislavskom kraji v roku 2017 zaznamenali policajné štatistiky 116 prípadov trestného činu Výtržníctvo (SR 1015), 

na základe ktorých bolo trestne stíhaných a vyšetrovaných 126 osôb, z ktorých 49 spáchalo čin pod vplyvom alkoholu 

a ôsmi boli mladiství (objasnenosť 81 %). Tak vraví § 364 trestného zákona v súvislosti s výtržníctvom: Kto sa dopustí 

slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že 

napadne iného, hanobí štátny symbol, hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku, hrubým spôsobom ruší priebeh ve-

rejného podujatia, najmä nedovoleným použitím pyrotechnického výrobku, násilným poškodením sedadla alebo časti 

športového zariadenia slúžiacej na oddelenie sektorov, vhodením nebezpečného predmetu na športovisko alebo na 

iné miesto konania podujatia alebo vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo vykonávaním 

sexuálneho exhibicionizmu, alebo iných patologických sexuálnych praktík, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. 

(Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby - odňatie slobody na šesť mesiacov až tri roky – je osobitný 

motív, závažnejší spôsob konania, spáchanie činu v prítomnosti skupiny osôb mladších ako osemnásť rokov,  alebo na 

chránenej osobe).

Policajti v rýchlom dosahu
Adresár mestských policajtov slúžiacich na expozitúre Bratislava V  

Meno Funkcia Telefón E-mail

Mgr. Ladislav   veliteľ +421 2 625 253 31 pev@mp.bratislava.sk

Róbert Orlíček zástupca veliteľa +421 2 625 253 33 pez@mp.bratislava.sk

Marián Kapec Kopčany +421 914 369 403 okrskar.petrzalka@mp.bratislava.sk

Ladislav Kucman Dvory +421 914 369 420 okrskar.petrzalka@mp.bratislava.sk

Ľubomír Chomo Dvory +421 914 369 413 okrskar.petrzalka@mp.bratislava.sk

Vladimír Arbet Zrkadlový háj +421 914 369 408 okrskar.petrzalka@mp.bratislava.sk

Róbert Godžák Rusovce +421 911 921 704 okrskar.petrzalka@mp.bratislava.sk

Jaroslav Hrnka Jarovce +421 911 921 703 okrskar.petrzalka@mp.bratislava.sk

Milan Stroschneider  Čunovo +421 911 921 701 okrskar.petrzalka@mp.bratislava.sk

Peter Udič Lúky  +421 914 369 414 okrskar.petrzalka@mp.bratislava.sk

Anton Michalička Háje +421 914 369 416 okrskar.petrzalka@mp.bratislava.sk

Operačné stredisko  nepretržitá služba +421 2 625 253 31 

Tiesňové volanie nepretržitá služba 159 

Obvinenie zo zločinu neoprávneného 

nakladania s odpadmi sa dostalo 

Jánovi P. (62) z Bratislavy, ktorý mal 

dovážať na pozemky predovšetkým 

výkopovú zeminu, stavebný a  zmie-

šaný odpad z demolácií, biologicky 

rozložiteľný odpad a autovraky, čo 

umožnil aj iným subjektom. Spôsobe-

nú škodu vyčíslili na takmer 300 000 

eur bez DPH. V prípade preukázania 

viny hrozí obvinenému trest odňatia 

slobody na tri až osem rokov. Aktuál-

ny prípad je z Podunajských Biskupíc, 

následky kontaminácie životného 

prostredia ale hranice okresov či 

štátov nepoznajú.   

  Z policajného bloku

Smrť na diaľnici 

Diaľničná výjazdová vetva na Einsteinovu ulicu sa stala 

osudnou pre vodiča (18) motorového vozidla zn. BMW 7, keď 

narazil do tlmiča nárazov a následne do vozidla zn. Kia Kar-

nival. Privolaný lekár skonštatoval smrť. Podľa zistení polície 

vodič nikdy nebol držiteľom vodičského oprávnenia a v čase 

nehody viedol motorové vozidlo aj napriek udelenému zá-

kazu. Jeho spolujazdec (24) zranenia pri nehode neutrpel, 

bez zranení bol aj vodič (20) vozidla KIA, jeho spolujazdkyňu 

(46) jednorazovo ošetrili na mieste. Škodu spôsobenú neho-

dou vyčíslili približne na 17 000 eur.  

 foto: archív polície
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Jasná dominancia ZŠ Rusovce
Školská súťaž mladších žiakov a žiačok (nar. 
po 1. 9. 2007) 1. stupňa ZŠ v minifutbale v 
jubilejnom 20. ročníku Mc Donald´s Cupu 
pre  súťaže v bratislavskom regióne pokra-
čovala zápasmi obvodných kôl. 

Už šiestykrát štartovali v srbskej Subotici vybraní pretekári Karate 
klubu Seiken z Petržalky na XIX. ročníku Super Enpi Karate Cup. 
Na turnaji sa zúčastnilo až 1 250 registrovaných pretekárov z 12 eu-
rópskych krajín. Klub reprezentovalo 23 pretekárov, ktorí štartovali 
v kategóriách kata, kumite a kobudo, od najmenších vekových ka-
tegórií až po seniorské.

Vo veľkej konkurencii 
sa petržalskí karatis-

ti nestratili. Najúspešnejšími 
pretekármi boli Diana Kram-
merová, Veronika Hadvigová, 
Simon Jurík a Samuel Kováč. 
Pred pár rokmi patrili práve 
títo pretekári k „začiatoční-
kom“ a teraz bola zodpoved-
nosť za výsledky klubu na 
ich pleciach. Naopak, ešte 
minuloroční „ťahúni“ klu-
bu, Martin Kolčák a Micha-
el Šulka, si popri pretekaní 
vyskúšali aj úlohu koučov 
svojich mladších kamarátov. 
Najväčšiu časť výpravy tvorili 
pretekári so skúsenosťami zo 
slovenských súťaží - Veronika 
Štefeková, Zuzana Horňáko-
vá, Kristína Fiutová, Michal 
Horňák, Aneta Tettingerová, 
Filip Pollák, ale aj naši „nová-
čikovia“. Na súťažné tatami sa 
po prvýkrát postavili naši naj-
mladší - Stela Juríková, Nina 
Artnerová, Jakub Artner, 
starší žiaci Zuzana Škerlíko-
vá, Marko Malíšek, Maxim 

Čambalík, stredoškoláci Pat-
rik Mišovič, Karin Klapková, 
ale aj senior Marek Tettinger. 
Navyše dvaja zápasníci - To-
máš Tettinger a Teo Hurban 
- bojovali okrem kategórie 
kata aj v kumite.

S aktuálnym počtom zú-
častnených pretekárov sa 
táto súťaž v rámci jedného 
dňa stáva extrémne nároč-
nou. V celkovom hodnotení 
bol petržalský klub vyhod-
notený ako celkovo druhý 
najúspešnejší za domácim 
klubom Japan Beograd. Ten-
to výsledok sa tak stal pre 
klub veľkou motiváciou na 
budúcoročné obhájenie mi-
nimálne tohto výsledku. Pre 
najmenších sa stala účasť na 
tomto turnaji odrazovým 
mostíkom k „veľkému“ súťa-
ženiu a pre ostrieľaných bor-
cov prípravou na nadchá-
dzajúce Majstrovstvá Európy 
či sveta.

Peter Šulka
foto: ©seiken.sk

ka Malin Baryardová-Johnsso-
nová na H&M Second Chance. 
Slovák a petržalský rodák Bro-
nislav Chudyba obsadil štvrtú 
priečku. ,,Mám veľkú radosť. 

Môj kôň je vo vynikajúcej 

forme, už to predvádzal na 

začiatku roka v Portugalsku 

a potom v talianskom Arece. 

Som rád, že sme načasovali 

formu na domáce preteky a 

mohli sme tu byť v takej skve-

lej forme a bojovať o prvé 

priečky. Myslím si, že tunajšie 

podmienky patria medzi tie 

najlepšie vo svete. Všetko je 

tu postavené s ohľadom na 

kone a celé dejisko akcie je 

absolútne perfektné,“ uvie-
dol po úspešných pretekoch  
B. Chudyba.  

(mv)

 Milina Strihovská

Chudyba skončil štvrtý

V ZŠ Budatínska sa stre-
tlo šesť petržalských 

škôl, hralo sa 2x10 minút. 
Účastníci turnaja boli roz-
delení do dvoch skupín. 
V A-skupine hrali: ZŠ Du-
dova, ZŠ Vývojová 228 Ru-
sovce a Súkromná ZŠ Haa-
nova. V B-skupine boli ZŠ 
Gessayova, ZŠ Pankúchova 
a ZŠ Budatínska. Víťazné 
družstvo ZŠ Rusovce jasne 
dominovalo, lebo vyhralo 
všetky štyri zápasy s celko-
vým skóre 29:7! „K dispo-
zícii mám dobré družstvo,  
v ktorom je aj jedno výbor-
né dievča, Terézia Šoltyso-

vá, hrajúca za FK Čunovo, 
a v tom bola naša výho-
da. Myslím si však, že sme 
dobrými výkonmi príjemne 
prekvapili, vlani sme skon-
čili tretí, teraz sme obvodné 
kolo vyhrali a radi by sme 
dobre reprezentovali našu 
školu aj na krajskom kole, 
kde predsa len bude oveľa 
väčšia konkurencia. Nepôj-
deme sa tam iba zúčastniť, 
chceme naďalej vyhrávať,“ 
povedal nám učiteľ telesnej 
výchovy ZŠ Rusovce Tomáš 
Kecskés. ,,Na viac ako na 
druhé miesto sme nemali, 
lebo ZŠ Rusovce bola na 

tomto turnaji jasne najlep-
ším tímom. V minulosti sme 
viackrát vyhrali obvodné ko- 
lo, v súčasnosti nemáme toľ-
ko talentov ako v minulosti,“ 
vraví Viktor Marcinka, dlho-
ročný učiteľ telesnej výchovy 
v ZŠ Dudova. 
Výsledky: ZŠ Dudova – ZŠ 
Rusovce 2:8, ZŠ Dudova 
– ZŠ Haanova 12:1, ZŠ Ru-
sovce – ZŠ Haanova 7:1, ZŠ 
Gesaayova - ZŠ Pankúcho-
va 11:1, ZŠ Gesaayova – ZŠ 
Pankúchova 5:0, ZŠ Budatín-
ska – ZŠ Pankúchova 7:3. 1. 
semifinále: ZŠ Rusovce – ZŠ 
Budatínska 5:2, 2. semifinále: 
ZŠ Gesaayova – ZŠ Dudova 
2:2 (2:3 na pokutové kopy), 
o 5.-6. miesto ZŠ Haanova - 
ZŠ Pankúchova 3:15, o 3.-4. 
miesto ZŠ Budatínska – ZŠ 
Gessayova 5:7, o 1.-2. miesto 
ZŠ Rusovce – ZŠ Dudova 9:2. 
ZŠ Rusovce postúpili do kraj-
ského finále. Najlepším strel-
com sa s 12 gólmi stal Nicolas 
Sagan zo ZŠ Rusovce. Roz-
hodovali Vladimír Randa a 
Henrich Šusták. Turnaj riadil 
a ceny odovzdal Ivan Koneč-
ný, predseda komisie mládeže 
ObFZ Bratislava-vidiek, člen 
KM BFZ

 (mv)

 foto: Tomáš  Kecskés

Petržalskí karatisti opäť úspešní 

V   druhej polovici posled-
ného aprílového týždňa  

športový multikomplex v Ša-
moríne hostil špičku v jazdec-
kom Pohári národov - Longi-
nes FEI Jumping Nations Cup 
of Slovakia. Od štvrtka do ne-
dele (26. - 29. apríla) organizá-
tori privítali úspešných olym-
pionikov, majstrov Európy či 
víťazov *nále Svetového po-
hára Medzinárodnej jazdec-
kej federácie (FEI). V Šamoríne 
sa konala štvrtá z trinástich 
zastávok prestížneho seriálu. 
V disciplíne Against the Clock 
najvýznamnejšej kategórie 
CSIO 5* vyhral Egypťan Abdel 
Said na koni Beauminka. Za 
egyptským jazdcom skončil 
na druhom mieste Mark 
McAuley z Írska (Jacintha Vh 
Kriekenhof ) a tretia bola Švéd-
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  1. FC PETRŽALKA 24 19 4 1 70:16 61

  2. Rohožník 24 19 2 3 79:14 59

  3. Slovan Bratislava B 24 16 4 4 100:24 52

  4. Dunajská Lužná 24 16 3 5 62:21 51

  5. Most pri Bratislave 24 14 4 6 45:22 46

  6. Rača  24 14 3 7 51:26 45

  7. Tomášov 24 11 4 9 38:46 37

  8. Rovinka 24 8 3 13 30:46 27

  9. Báhoň 24 8 2 14 34:48 26

10. Ivanka pri Dunaji 24 8 2 14 35:50 26

11. Pezinok 24 6 7 11 24:39 25

12. Bernolákovo 24 8 1 15 30:65 25

13. Devínska Nová Ves 24 7 3 14 31:33 24

14. FK Vajnory 24 5 6 13 27:88 21

15. Lozorno 24 6 2 16 28:59 20

16. Svätý Jur 24 2 0 22 22:109 6

TABUĽKA 3. LIGA:

Výsledkový servis 
FC Petržalka

 A-TÍM   3. liga Bratislava: 22. kolo: ŠK Tomášov – FC Petr-
žalka 1:3 (84. Halmeš – 41. Lády, 57. Tino Miguez, 60. Tur-
čák), 23. kolo: FC Petržalka – FK Slovan Ivanka pri Dunaji 
3:1 (38. Hečko, 75. Turčák (z 11m), 85. Lády – 51. Figura), 24. 
kolo: ŠK Slovan Bratislava „B“ – FC Petržalka 1:0 (55. Antálek)

 U19   2. liga SD: 25. kolo: FC Petržalkaa – ŠK 1923 Gabčí-
kovo 3:0 (35., 53. Sádovský, 42. Majcher), 26. kolo: FK Dub-
nica - FC Petržalka 3:1 (61. I. Žiga), 27. kolo: FC Petržalkaa 
– MFK Skalica 1:2 (5. Majcher)

 U17   2. liga MD: 25. kolo:FC Petržalka – ŠK 1923 Gabčí-
kovo 9:0 (12. Cerula, 30., 33., 47. Puškár, 46. Bukovinský, 51. 
Farkaš, 62. Šimončič, 72. Bolf, 76. Kudrnáč), 26. kolo: FK Dub-
nica - FC Petržalka 3:2 (35. Kudrnáč, 50. Puškár), 27. kolo: FC 
Petržalka – MFK Skalica 1:0 (20. Kudrnáč)

 ŽENY   2. liga, skupina A: 119. kolo: FK Čaka –FC Petržal-
kaa 4:0, 20. kolo: FC Petržalka – FC Spartak Trnava 0:3, 21. 
kolo: FK Slovan Duslo Šaľa – FC Petržalka 3:1 (15. Balážová)

Slovenskí reprezentanti v športovej 
streľbe, Petržalčanka Zuzana Rehák-
-Štefečeková s Erikom Vargom trium-
fovali v disciplíne miešaný trap na 
podujatí Svetového pohára v kórej-

skom Čchangwone. Vo ?nále tra?li 41 asfaltových holubov 
a odsunuli na druhú priečku úradujúcich majstrov sveta 
Austrálčanov Penny Smithovú s Jackom Wallaceom (38). 
Tretí skončili Kuvajťania Sarah Alhawalová s Khaledom Al-
mudhafom. ,,Je skvelé vyhrať mix trap na „sveťáku“ po boku 
Erika. Je to niečo úplné iné ako individuálna disciplína,  
v ktorej súťažíte sám za seba. V miešanej súťaži vás niekedy 
potiahne váš parťák, inokedy zasa musíte pomôcť vy jemu 
a vedieť sa vyrovnať s tlakom,“ citovala slová Rehák-Štefeče-
kovej o?ciálna stránka podujatia

(mv), archív Z. Š.

Lády: O víťazstve Slovana 
rozhodla väčšia efektivita
V šlágri 24. kola III. futbalovej ligy Slovan B 
zdolal najtesnejším rozdielom FC Petržalka 
a zároveň mu pripravil prvú prehru v súťaži. 
O malom bratislavskom derby sme sa po-
rozprávali s najlepším strelcom Petržalky, 
Františkom Ládym, ktorý prišiel na pravý 
breh Dunaja práve zo Slovana.

Aké je vaše hodnotenie tohto 
derby?

 Zápas sa podľa mňa musel 
divákom páčiť, obe mužstvá 
ukázali dobrú hru a kvalitu. 
O víťazstve Slovana rozhodla 
väčšia efektivita v zakonče-
ní, lebo v druhom polčase 
nám z jedinej šance dal gól. 
Na druhej strane náš útočník 
Maco nevyužil dve výborné 
gólové možnosti, takže domá-
ci dosiahli šťastné víťazstvo. 
Priebehu derby by lepšie zod-
povedal nerozhodný výsledok.  
Ako ste vnímali fakt, že ste 
boli na ihrisku Slovana B 
prvý raz ako jeho súper?

 Už keď som vlani v lete zo 
Slovana prestúpil do Petržalky, 
tak som sa tešil, že odohrám 
proti belasým zaujímavý dvoj-
zápas a znova prídem na ihris-
ko do Prievozu. Tak sa aj stalo.  
V čom bola iná príprava na 
zápas v porovnaní s prípra-
vou na jesenný súboj v Petr-
žalke?

 V podstate príprava bola 
rovnaká, ako na každý iný zá-
pas. Samozrejme, vedeli sme 
proti akej kvalite nastúpime, 
predpokladali sme tiež, že Slo-
van využije aj niektorých hrá-
čov z ,,áčka“. Veľmi sme chceli 
uspieť aj v tomto derby, žiaľ, 
nepodarilo sa nám to. Naďalej 
sme však na prvom mieste, a 
preto myslíme na ďalšie víťaz-
stvá. 
Slovan B má výhodu v tom, 
že môže aj v III. lige použiť 
viacerých hráčov z ligové-
ho A-tímu. Proti Petržalke 
nasadil piatich na čele s 
exreprezentantmi Salátom 
a Vittekom. Čo si o tom mys-
líte?

 Vedeli sme o tom, že súper 
sa posilní o hráčov z prvého 
mužstva. Saláta a Vittek pri-
niesli do neho viac skúseností 
a kvality, takže ostatným mla-
dým futbalistom Slovana sa 
určite lepšie hralo. My sme si 
to však nejako nevšímali, v pr-

vom rade sme sa pozerali na 
seba.    
Pre vás, ale aj pre niektorých 
ďalších, ktorí ste v minulos-
ti pôsobili v Slovane, bolo 
toto derby špeciálne. Aj ste 
sa pred ním podpichovali s 
hráčmi belasých?

 Boli tam nejaké heco-
vačky, hlavne zo strany náš-
ho spoluhráča Majerčáka, 
osobne som však v kontakte 
s nikým nebol. Pred takýmto 
derby podpichovačky patria 
k tomu.
Už túto stredu ste doma hrali 
s posledným ŠK Svätý Jur a 
od vás sa čakalo iba presved-
čivé víťazstvo...

 Hneď po zápase nám tré-
ner Balázs Borbély povedal, 
aby sme zdvihli hlavy a z tejto 
prehry sa otriasli a poučili. Pat-
ria k futbalu, proti Juru sme od 
začiatku zápasu išli za tromi 
bodmi.

Milan Valko
foto: Milina Strihovská

Jokerit zastavili až Vrútky
Hokejbalisti Jokeritu Petr- 

žalka v semifinále play-
-off síce nepostúpili cez Ko-
metu Vrútky, ale aj tak si 
zaslúžia veľkú pochvalu za 
predvedené výkony v tejto se-
zóne. Túto sériu nám zhodno-
til Andrej Augustín, marke-
tingový zástupca HEL, tréner 
a generálny manažér Jokeritu. 
,,Celá semifinálová séria bola 
veľmi napínavá. Stretli sa dve 
mužstvá s podobným štýlom 
hry a misky váh sa prelievali 
raz na jednu, raz na druhú 
stranu. Dospela až do rozho-
dujúceho piateho zápasu vo 
Vrútkach. Žiaľ, rozhodujúci 
zápas sme prehrali 2:3, rov-
nako ako celú sériu. Domá-
ci nám odskočili na rozdiel 
troch gólov, veľkou bojovnos-
ťou a nezlomnosťou sme sa 

dokázali vrátiť do zápasu a 
v 4. minúte tretej tretiny sme 
znížili na 2:3. Napokon sme si 
vynútili aj tlak, ale vyrovnať 
sa nám nepodarilo, hoci sme 
vyše minúty hrali bez branká-
ra. Sezónu hodnotím kladne. 
Určite sme chceli vyhrať titul, 
mali sme na to. Mužstvo sme 
doplnili o desať nových hrá-
čov a na jar sa nám vyhýbali 
aj zranenia. Je to obrovská 
škoda, že sa nám nepodarilo 
postúpiť až do finále. Ale taký 
je šport a treba rešpektovať aj 
silu súpera, pretože Vrútky 
majú vynikajúce mužstvo a 
hrajú výborný hokejbal. Mo-
mentálne cítime sklamanie, 
pretože sme mali na to, aby 
sme išli ďalej. Chcem poďako-
vať všetkým našim fanúšikom 
za podporu a verím, že nám 

ostanú verní aj v budúcich 
rokoch.“
Piaty zápas play-off: Kome-
ta Vrútky - Jokerit Petržalka 
3:2 (1:0, 2:1, 0:1). Góly: 10. 
Hlaváč, 16. Fillo, 24. Čavajda 
- 25. Šúrek, 34. Dudík. Jokerit: 
Oboril (24. Letko) - Chudý, 
Dudík, Šúrek, Vančo, Kern, 
Matejík, Kramarič, Božik – 
Kratochvíla, Varga Ró., Kováč 
Ró., Axamit, Kováč Ra., Chro-
miak, Hudák, Varga Br., Kur-
tin, Sodoma, Haviar, Libica, 
Guba, konečný stav séria 3:2.

(mv), foto: Milina Strihovská 

Triumf Štefečekovej 
v mix trape
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BIG MARIONETTES CIRCUS

obrovské zvieracie 
bábky na promenáde
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