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Hanka určite potešila všetkých 
Petržalčanov. Veľkú radosť z jej 

úspechu mal aj petržalský starosta 
Vladimír Bajan, ktorý je vždy hrdý na 
tých, ktorí sú dôkazom, že v Petržal-
ke žije mnoho výnimočných ľudí. Po 
úspešných športovcoch sa potešil, že 
môže kvetmi poďakovať a zablahože-
lať aj krásnej dáme. 

Nielen o súťaži Miss Slovensko 
2017 sme sa porozprávali s jej víťaz-
kou, ale aj s jej mamou, ktorá je riadi-
teľkou ZŠ Dudova.

Pre nedostupnosť niektorých bytovýchvchodov, po rekonštrukciách bytovýchdomov, si môžete
vyzdvihnúť zo stojanov vo vestibule Miestneho úradu na Kutlíkovej ulici,v Dome kultúry Zrkadlový háj,v Dome kultúry Lúkya aj v novobudovanej časti PetržalkySlnečnice,

v miestnychpotravináchPePi.
OTVORENÉ:Pon. - Piat. 6-21Sob. -        8-17Ned. -        8-15

Pozývame Vásna pohodové nedeľné popoludnie:PETRŽALSKÁ JARNÁŠARKANIÁDA ´2017Súťaženie rodín v dvoch základných kategóriách:O najkrajšieho šarkanaaO najvyššie vyleteného šarkana“O víťazný POHÁR“...prídu aj koníky z Poníkovaa iné zábavné a športové atrakcie...pri muzičke COUNTRYFIED14. mája 2017od 15 do 18 hna Námestí Republiky(lúka pri Tatra Banke – Tupolevova)gestor podujatia:My sme Petržalka a Rudolf KusýV prípade daždivého počasia sa akcia nekoná!

Najkrajšia

je Petržalčanka

Po súťaži Miss Sloven-
sko 2017 je všetko jasné. 
Najkrajšou Slovenkou je 
21-ročná Petržalčanka, 
Hanka Závodná. O víťazke 
Miss Slovensko 2017 roz-
hodovala porota na čele s 
predsedníčkou a bývalou 
Miss Slovensko Karolínou 
Chomistekovou. 
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Keďže aprílové zasadnutie 
miestneho zastupiteľ-
stva sa v riadnom čase 
neskončilo, poslanci svoje 
rokovanie prerušili. Pokra-
čovať budú 16. mája od  
9. hodiny v Technopole.

Kým však rokovanie prerušili, 
stihli schváliť ešte tieto dôležité 
body:

• schválili vytvorenie mimo-
rozpočtového Fondu rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Pe-
tržalka a zobrali na vedomie 
Návrh Štatútu Fondu rozvoja 
a zároveň požiadali starostu 
a predsedov poslaneckých 
klubov dopracovať Štatút 
fondu rozvoja a predložiť  
ho na schválenie na zasadnu-
tie miestneho zastupiteľstva;

• schválili poskytnutie dotácií 
(zoznam nájdete na www.

petrzalka.sk)

• schválili premenovanie Star-
hradskej ulice na Ulicu Ladi-
slava Chudíka. Návrhom sa 
teraz bude zaoberať názvo-
slovná komisia a potom aj 
mestské zastupiteľstvo.

(tod)

Prerušené 
rokovanie

Na ostatnom zasadnutí petržalských poslancov sa dlho  
a búrlivo diskutovalo o budúcnosti budovy bývalej  školy  
a škôlky na Znievskej ulici. Poslanci napokon schválili 
zámer nadobudnutia tejto zdevastovanej budovy  od Brati-
slavského samosprávneho kraja.

Debata o budove 
na Znievskej bola búrlivá 

Od začiatku mája pre-
máva nová autobusová 
linka MHD č. 97. Petržal-
ku spojí s autobusovou 
stanicou na Mlynských 
nivách na skúšku na tri 
mesiace.  

Táto linka má byť alternatí-
vou k linke 95, ktorá spájala 
Petržalku so Starým Mestom. 
Trasa novej linky vedie z Vyše-
hradskej ulice až po zastávku 
Farského na Bosákovej ulici. 
Od zastávky Farského bude 
pokračovať v trase cez Bosá-
kovu, Most Apollo, Košickú, 
Mlynské nivy na autobusovú 
stanicu. Naspäť pôjde cez 
Dostojevského rad, Landere-
rovu, Most Apollo, Einsteino-
vu a Jantárovú cestu.

(tod)

Nová linka

Budova na Znievskej  
č. 4 je po požiari v roku 

2011 nevyužívaná a je v de- 
zolátnom a nepoužiteľnom 
stave. Patrí Bratislavskému 
samosprávnemu kraju ako 
aj vedľajšia budova Zniev-
ska 2, kde sídli Súkromná 
základná škola pre nadané 
deti. Vlastníkom pozemku 
pod oboma budovami je 
hlavné mesto SR Bratislava. 

Napriek tomu, že petržal-
ská samospráva nemá vlast-
nícky vzťah ani k budovám 
ani k pozemku, tento stav 
ju trápi, pretože ide o katas-
ter Petržalky a znepokojuje 
aj obyvateľov z okolia. Aj 
preto sa na svojom aprílo-
vom zasadnutí tejto téme 
petržalskí poslanci venovali 
aj za účasti predsedu BSK 
Pavla Freša. Budúcnosť dis-
kutujúci videli vo vybudova-
ní objektu na pôvodný účel  
z minulosti – teda materskú 
školu či strednú školu, ale aj 
základnú školu, komunitné 
centrum, denný stacionár 
alebo zariadenie pre senio-
rov či dokonca verejný park 
a podobne. 

Župa slovami svojho 
predsedu deklarovala, že sa 
svojej zodpovednosti vzdať 
nechce a má záujem na 
vyriešení situácie. A to na-
priek tomu, že predaj bu- 
dovy, ktorý pôvodne po-
slanci BSK schválili, napo-
kon nepovažujú za jediné 
možné riešenie a predaj 
stiahli. Pavol Frešo vyhlá-
sil, že bude rád na inom 
riešení spolupracovať tak 
s obyvateľmi danej lokality 
ako aj so zástupcami súk-
romnej strednej školy zo 
Znievskej 2 a, samozrejme, 
aj s petržalskou samosprá-
vou. 

V rámci petržalského za-
stupiteľstva boli na stole dva 
možné mechanizmy rieše-
nia. Zástancovia jedného 
z nich boli presvedčení, že 
problém má riešiť ten, kto 
ho spôsobil, a kto má na to 
nielen právny základ, ale aj 
financie. Dôvodili, že Petr-
žalka má z troch samospráv, 
ktoré v území pôsobia (kraj, 
mesto, mestská časť) naj-
menej peňazí a nemôže zo 
svojho rozpočtu financovať 

všetko, čo iní zanedbajú. 
Vyslovili záujem dohodnúť 
sa na riešení, ktoré však má 
a môže financovať vlastník 
budovy.

Niektorí poslanci však vy- 
jadrili nedôveru župe, kto-
rá problém nechala doviesť 
do tohto stavu a navrhovali 
prevziať objekt od župy a 
postarať sa oň vo vlastnej 
réžii. Tvrdili, že nemôžeme 
len prstom ukazovať na vin-
níka, ale musíme prevziať 
zodpovednosť. Okrem toho 
chceli, aby tam bola mater-
ská škola, keďže kapacít v 
tejto oblasti má Petržalka 
stále nedostatok. 

Poslanci v tejto súvislosti 
zvažovali a ďalšie fakty - ako 
zadlženosť mestskej časti, 
schválené priority poslan-
cov, ktoré je potrebné tiež 
financovať – rekonštrukcie 
ciest, športovisko Jama, 
rekonštrukcia MŠ Vyše-
hradská a MŠ Turnianska, 
rekonštrukcia zariadenia 
sociálnych služieb či domov 
kultúry a mnohé ďalšie.

Zásadným problémom v 
oboch prerokovaných ná-

vrhoch riešenia v prípade 
Znievskej 4 je práve vzťah 
k pozemku, ktorý je v ru-
kách hlavného mesta, preto 
sa všetci zhodli na tom, že 
kľúčovým krokom je jeho 
vysporiadanie v prospech 
župy, ktorá vlastní budovy.

Poslanci napokon prijali 
uznesenie, v ktorom schvá-
lili zámer nadobudnutia 
zdevastovanej budovy bý-
valej školy a predtým škôlky 
na Znievskej ulici od Brati-
slavského samosprávneho 
kraja za 1 euro.

Po rokovaní zhrnul vý-
sledok riešenia predseda 
BSK takto: „Znievska 2 je 
škola pre inteligentné deti 
s hendikepom a je to aj ten 
istý pozemok ako škôlka na 
Znievskej 4 z roku 1990. 
Obidve školy tvoria jeden 
celok, a tak sa bude župa 
usilovať, aby sa pozemok 
dostal z mesta na župu. Aby 
sme sa potom, po porade so 
školou, ktorá má výborné 
kontakty na obyvateľov, po 
diskusii s tými, ktorých sa 
to týka, dohodli na tom, čo 
ďalej. Prvé, čo urobíme, je 
rekonštrukcia tejto budovy 
vo vlastnej réžii, to je naša 
povinnosť a už v tejto chvíli 
prebiehajú oceňovacie prá-
ce. Potom sa dohodneme, 
čo s tým zvyškom. Príde-
me opäť na zastupiteľstvo 
a budeme žiadať jasnejšie 
uznesenie ako to, ktoré sa 
dnes schválilo.” 

Uznesenie, ktoré poslanci 
prijali 16-timi hlasmi z 30-
ich prítomných, napokon 
starosta Petržalky nepodpí-
sal, pričom dôvodil zjavnou 
nevýhodnosťou pre Petržal-
ku. „Budovu nám nikto ne-
ponúkal, takže rozhodujeme 
o majetku, ktorý nemáme. 
Navyše zbúranie súčasného 
zdevastovaného objektu a 
postavenie niečoho nového, 
navyše, ak nemáme vzťah 
k pozemku, je komplikova-
né a príliš drahé vo vzťahu  
k rozpočtu, aký máme 
každoročne k dispozícii a 
projektom, ktoré máme už 
naplánované,“ zdôvodňu-
je svoj krok starosta. Podľa 
neho sa tým Petržalka nevy-
hýba zodpovednosti, preto-
že existuje stále efektívnejšie 
a vhodnejšie riešenie – v ré-
žii župy.

 (tod)

foto: (tod)
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Podunajská 25, Bratislava
0915 309 566
0905 341 121

bytservis.ba@bytservis.sk
www.bytservis.sk

• Výmena stúpačiek
• Montáž vodomerov a meračov tepla
• Vyregulovanie kúrenia po zateplení
• Vyregulovanie teplej vody

Bola toto vaša prvá súťaž 
krásy? 

Miss Slovensko bola 
prvá súťaž krásy, do ktorej 
som sa prihlásila.

Ako ste sa počas všetkých 
kôl Miss Slovensko 2017 
cítili? V akej disciplíne ste 
sa cítili najlepšie a ktorá 
vám „sadla“ najmenej?

Celá príprava na fi nálo-
vý večer bolo jedno krás-
ne dobrodružstvo. Cítila 
som sa výborne nielen 
v športových disciplínach, 
ktoré sme plnili na prvom 

sústredení na Kapverdských 
ostrovoch, ale úžasné a ne-
zabudnuteľné boli aj ďalšie 
disciplíny ako príprava sushi, 
predvádzanie talentovej dis-
ciplíny, u mňa taekwondo, či 
predvádzanie krásnych mo-
delov módnych návrhárov až 
po predvádzanie spodnej bie-
lizne. V každej disciplíne som 
sa cítila naozaj výborne.. 

Kedy ste začali tušiť, že by to 
mohlo byť aj na najcennej-
šiu korunku?

Asi vtedy, keď sme na pó-
diu zostali len tri fi nalistky, 

prebleslo mi hlavou, že by 
som mohla byť úspešná.

Plánujete sa modelingu ve-
novať naplno? Aké ste už do-
stali ponuky?

Zatiaľ ponuky na spoluprá-
cu nemám, ale možno by som 
sa modelingu pár rokov veno-
vala.

Myslíte si, že vás život v Pe-
tržalke pripravil na svet mo-
delingu? 

Žijem v Petržalke od naro-
denia a som tu naozaj šťastná a 
spokojná. Našla som tu všetko, 
čo pre život potrebujem, školy 
(základná, stredná i vysoká), 
šport, kultúru, relax, naozaj 
všetko. Či ma pripravil na svet 
modelingu, to naozaj neviem 
povedať, ale určite ma život v 
Petržalke pripravil na život.

Chystáte sa z Petržalky od-
sťahovať, alebo si viete pred-
staviť, že by ste tu zostali, aj 
keď možno v inom bývaní?

Keďže som získala byt od  
Smart Brokers, tak sa z Petr-
žalky na jeden rok odsťahu-
jem. Ale v Petržalke zostáva 
moja rodina a puto k Petržalke 
zostane rovnako silné. Len si 
vyskúšam, aké to je viesť svoju 
vlastnú domácnosť, veľmi sa 
na to teším.

Vaša mama je učiteľka. Ne-
bránila vám zúčastniť sa na 
tejto alebo podobnej súťaži? 

Mame som povedala, že 
som sa rozhodla prihlásiť do 
súťaže Miss Slovensko najmä 
na odporúčanie mojich pria-
teľov. Tak ako vždy, stáli obaja 
rodičia pri mne a mojom roz-
hodnutí, ďakujem za ich bez-
hraničnú podporu.

Čo vás teraz čaká? Ste pri-
pravená na záujem médií?

Asi si ešte úplne neuvedo-
mujem, čo všetko ma čaká, 
ale som pripravená neskla-
mať porotu súťaže. A záujem 
médií? Samozrejme, som 
pripravená, musím byť pri-
pravená:-). 

Pani Závodná, určite ste na 
dcéru hrdá. Ako ste prežíva-
li fi nálový večer?

Samozrejme, som na dcéru 
hrdá a stále tomu nemôžeme 
uveriť. Finálový večer bol pre 
nás veľmi emotívny, zachvá-
tila nás nervozita a očakáva-
nie. Ale už účasť našej Hanky 
vo fi nále sme považovali za 
úspech

Kedy ste začali tušiť, že by 
Hanka mohla aj vyhrať?

Neverila som tomu ani po 
vyhlásení Hanky za víťazku. 
Mala som pocit, že keď už zís-
kala Miss Gosh a Miss Pierot, 
tak ocenia iné krásne dievča. 

Nebojíte sa pustiť dcéru do 
sveta modelingu?

Hanka je dospelé a veľmi 
rozumné dievča, určite sa ne-
bojím.

Neprekáža vám, že ako uči-
teľka máte doma missku, 
alebo si naopak myslíte, že 
je dobrou inšpiráciou aj pre 
vašich žiakov?

Nie, určite mi to nepre-

Pokračovanie z titulnej strany

Najkrajšia Plánujete sa modelingu ve-
novať naplno? Aké ste už do-
stali ponuky?

Zatiaľ ponuky na spoluprá-

sa modelingu pár rokov veno-
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tržalke pripravil na svet mo-
delingu? 

stali ponuky?

sa modelingu pár rokov veno-
vala.

je Petržalčanka

káža, som na Hanku hrdá. 
Do súťaže sa môže prihlásiť 
každé dievča, ktoré je nielen 
krásne, ale nemôže jej chýbať 
ani odvaha a určitá zdravá 
dávka sebavedomia. Verím, 
že sú deti, dievčatá, pre ktoré 
môže byť aj inšpiráciou, že aj 
obyčajné dievča z Petržalky 
môže uspieť.

Prezraďte, aká je Hanka, 
keď sa práve nemusí usmie-
vať a byť „za krásnu“?

Hanka sa usmieva skoro 
stále, kto ju pozná, bude so 
mnou súhlasiť. Je trochu tré-
mistka, ale je láskavá a milá, 
má rada deti a zvieratá, keby 
sme mali väčší byt, asi by sme 
mali viac ako troch psov, zaja-
ca a andulky.

V Petržalke žijete, šéfujete 
škole... čo pre vás Petržalka 
znamená?

Petržalku považujem za 
svoj domov od roku 1990. 
Som tu naozaj spokojná, je to 
krásne miesto na život. Áno, 
som riaditeľkou školy a táto 
práca nie je ľahká, ale sme 
úžasný kolektív, a tak sa dá 
všetko zvládnuť. Život v Petr-
žalke je mojou každodennou 
realitou, nedám na Petržalku 
dopustiť a verím, že so mnou 
mnohí súhlasia.

(sv)
foto: (mp) a archív H.Z.

Zároveň hľadá aj dobrovoľníčku, 
hlasovú pedagogičku, ktorá by 

dozerala na spevácku zložku súboru. 

Záujemcovia, kontkatujte, prosím, 

Alžbetu Korbelovú, 
tel. č. 0918 023 342

SÚBOR 

PETRŽALČANKA

HĽADÁ NOVÝCH 

SPEVÁKOV 

A SPEVÁČKY

PETRŽALSKÉ NOVINY   nájdete nás aj na facebooku!



Hrobákova 7 (prízemie)

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

Otvorené: pondelok - piatok 
 9.00 - 19.00 h, 
 sobota 8.00 - 13.00 h, 
 iba na objednávku
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Inzercia

Riadkovú inzerciu prijímame

po telefonickom dohovore iba 

osobne v redakcii PN. 

0905 273 414 - Oľga

0905 273 416 - Vlaďa 

Platba v hotovosti

KÚPIME - byt v Petržalke, 
aj zadĺžený. Tel.: 0917 708 319

www.montaz-nabytku.com
Tel.: 0948 590 956

www.svadobne-etikety.sk

HĽADÁME - šikovného pre-

vadzkára/prevadzkárku, do sa-

moobslužnej reštaurácie Kla-

sika vo Freshmarkete.

Pracovná doba: pracovné dni 
od 7 do 16 plus soboty.

Náplň práce: príprava prevád-
zky + pokladne, práca za po-
kladňou, objednávanie a pre-
beranie tovaru a predovšetkým 
komunikácia so zákazníkmi. 
Pozícia je ideálna pre kandidá-
tov, ktori sú radi medzi ľuďmi..

Bene� ty: obedy a nápoje z na-
šej kuchyne a príjemný kolek-
tiv.
Kontakt: info@klasika.sk,
tel. 0910 684 470 . 

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka
8. 4. 2017 Kotyian Karol – Kniezová Lucia
22. 4. 2017 Piecka Jaroslav – Stypová Martina
 Havran Peter – Pokorná Monika
 Žiška Michal – Kmetyová Barbora
27. 4. 2017 Igor Turner – Natália Belanová
29. 4. 2017 Marek Szalai – Mária Mészarosová
 Martin Červenka – Eva Strážayová

Cirkevný sobáš
29. 4. 2017 Juraj Ingr – Lucia Némethová

 Uvítali sme do života

22. apríla sme slávnostne uvítali do života tieto detičky: 

• Mateo Šavel • Martina Bradáčová • Patrik Labaš • Hana Po-
korná • Sebastián Lahučký • Leonard Kalman • Paulína Turčá-
niková • Lukáš Druska • Ela Výpalová • Nina Lukáčová • Roma-
na Rebrová • Alenka Krížová • Oskar Molnár • Laura Ujhelyová 
• Šimon Turanský • Hana Durišová

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček

Osuského 44, Bratislava Petržalka
 

Otváracie hodiny: Po - Pi 10 -18,30 h. ∙ So: 9,30 - 12,30 h.

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU NA OKULIAROVÝ RÁM, 

PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

PETRŽALSKÉ NOVINY 

nájdete nás aj na facebooku!

Pozvánka! 
 

pozýva všetkých malých aj veľkých 
 

na Cestu okolo sveta a oslavu 10. narodenín. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedy:  v sobotu 20. mája 2017 od 15.00 do 19.00 hod. 

Kde:    nábrežie jazera Veľký Draždiak  

a pláž Grand Hotela Pressburg. 

Program:  Divadielko, poníky a zábavné stanovištia. 

Skákacie hrady, montessori aktivity a vodné hry. 

Tvorivé dielne a tombola. 

 Vstup:  zdarma.  

Každé dieťa dostane malý darček. 

 Registrácia: www.budatko.sk v sekcii Semafor. 
Materské centrum Budatko, Holíčska 30, 851 05 Bratislava, email: mcbudatko@gmail.com, www.budatko.sk. 
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Kedy:  v sobotu 20. mája 2017 od 15.00 do 19.00 hod. 

Kde:    nábrežie jazera Veľký Draždiak  

a pláž Grand Hotela Pressburg. 

Program:  Divadielko, poníky a zábavné stanovištia. 

Skákacie hrady, montessori aktivity a vodné hry. 

Tvorivé dielne a tombola. 

 Vstup:  zdarma.  

Každé dieťa dostane malý darček. 
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Otvárame dokument 
Program 
hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja

Možno už v lete bude mať aj Petržalka celkom nové po-
lopodzemné kontajnery. Moderné smetné nádoby majú 
okrúhly tvar a sú zapustené 1,6 m do zeme. Ich objem je 
šesťkrát väčší ako bežný 1 100- litorový kovový kontaj-
ner v stojisku. 

Pilotný projekt polopodzemných 
kontajnerov bude mestská spo-

ločnosť Odvoz a likvidácia odpadu 
(OLO) realizovať v štyroch lokali-
tách: Budatínska 17 (Petržalka), Dru-
žicová 1 – 10 (Ružinov), a Stavbárska 
34 – 38 a 40 – 42 (Vrakuňa). Pričom 
prvú májovú stredu dali do užívania 
prvé v objekte polyfunkčnej stavby 
Zuckermandel na Nábreží arm. gen. 
L. Svobodu (Staré Mesto).

Vo zvyšných lokalitách sa osadenie 
kontajnerov pripravuje, v súčasnosti 
čaká OLO na súhlas magistrátu a sa-
motná realizácia by mala byť, podľa 
slov hovorkyne OLO Beaty Hume-
níkovej, hotová do leta. O tom, kde 
budú nové kontajnery osadené, roz-

hodol záujem správcov nehnuteľnos-
tí alebo správcovských spoločností 
na oznámenie o takejto možnosti a 
technické podmienky lokalít.
Beata Humeníková: „Z 23 záujem-
cov sme vybrali lokality, ktoré spĺňali 
kritériá – prístup zvozovej techniky, 
aby sme vedeli kontajnery vyprázd-
niť. Žiadne inžinierske siete pod ze-
mou a súhlas správcov nehnuteľnos-
tí. Kritéria splnili 4 lokality, pričom 
najviac limitujúcim práve bolo, aby 
v danom mieste pod zemou neviedli 
inžinierske siete.“ 

Vo všetkých vybraných lokalitách 
bude osadených 5 kontajnerov - dva 
na zmesový komunálny odpad plus 
kontajnery na plasty, papier a sklo. 

Kontajnery na zmesový komunálny 
odpad, papier a plasty majú objem 
5 m3. Kontajner na sklo je v objeme 
3 m3. Pre predstavu, 1 polopodzem-
ný kontajner s objemom 5 m3 na-
hradí 6 kusov kovových 1 100 l kon-
tajnerov a 55 kusov 120 l kontajnerov. 
Každý z kontajnerov obsahuje mo-
nitorovacie zariadenie na kontrolu 
stavu naplnenosti. Hĺbka kontajnera 
podľa OLO znemožňuje opätovné 
vyberanie jeho obsahu, čo zame-
dzuje znečisťovaniu okolia a zároveň 
sú smeti celoročne v chlade, čo ob-
medzuje zápach. Konštrukcia kon-
tajnerov tiež bráni prístupu zvierat a 
hmyzu. Jeho osadenie trvá 8 dní. 

Pre tieto kontajnery je určená špe-
ciálna zvozová technika, OLO v sú-
časnosti rieši obstarávanie takéhoto 
vozidla. Je charakteristické tým, že 
má hydraulickú ruku a nevyžadu-
je, aby s kontajnerom manipuloval 
pracovník. Ruka zdvihne celý vrch 
kontajnera čím vytiahne zberové 
vrece. Vyprázdňovanie sa realizuje 
zo spodnej časti vreca, a tak vhadzo-
vací otvor ostáva čistý. 

Náklady na vybudovanie stanoviš-
ťa v Zuckermandli boli z jednej tre-
tiny fi nancované mestskou spoloč-
nosťou OLO a z dvoch tretín spoloč-
nosťou J&T REAL ESTATE. Celkové 
náklady zahŕňali vypracovanie pro-
jektu, dodanie a montáž piatich ku-
sov polopodzemných kontajnerov, 
projektovú dokumentáciu, inžinier-
sku činnosť, stavebné práce, dodanie 
a montáž monitorovacieho zariade-
nia na kontrolu stavu naplnenosti 
kontajnerov. 

Vytvorenie pilotného projektu 
polopodzemných kontajnerov v Bra-
tislave bolo jednou z priorít vedenia 
mesta a mestskej spoločnosti OLO.

Michaela Dobríková

foto: autorka

Súčasťou schváleného Programu hos-

podárskeho a sociálneho rozvoja je 

aj systému jeho monitorovania, ktoré 

pripravujú príslušné oddelenia miest-

neho úradu. V najbližších dňoch budú 

operatívne hodnotiť jednotlivé projek-

ty a sledovať prípadné zmeny v jednot-

livých prioritných oblastiach. Obsahom 

monitorovania bude zoznam projekto-

vých zámerov, ich realizovaných aktivít 

a � nančných nákladov, plánovaných 

na rok 2016. Okrem monitorovania je 

ďalšou úlohou samosprávy raz ročne 

získať a spracovať pripomienky so-

ciálno-ekonomických partnerov, ako aj 

širokej verejnosti. Vykonať to musia do 

termínu začiatku prípravy rozpočtu na 

ďalší rok.

Uvítame, ak sa aj tentoraz aktívne 

zapojí do tohto procesu verejnosť 

a obyvatelia, ktorí prispejú svojimi pri-

pomienkami či podnetmi k jednotlivým 

projektom v rámci akčného plánu. Ak by 

chceli navrhnúť zmeny v rámci našich 

prioritných oblastí, je nutné ich zaslať 

v termíne do 31. mája 2017 na e-mailo-

vú adresu jana.jeckova@petrzalka.sk

Kompletný materiál na rok 2016-

2023 a jeho prílohu Akčný plán si mô-

žete pozrieť na petržalskej webovej 

stránke.

Strategický dokument mestskej časti 

Bratislava-Petržalka Program hospodár-

skeho a sociálneho rozvoja mestskej 

časti Bratislava-Petržalka na roky 2016-

2023 (skratka PHSR) bol schválený v 

Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 15. marca 2016.

(tod)

Moderné kontajnery 
budú aj na Budatínskej 

Zaberajú miesto na parkoviskách, hyzdia okolie, 
často sú hrozbou pre životné prostredie. 
Vraky sú jedným z najpálčivejších problémov, 
ktoré Petržalka priebežne rieši. Od začiatku tohto roka sa 
už postarala o odstránenie takmer štyroch desiatok takýchto áut. 

Vraky z Petržalky 
rýchlo miznú

Mestská časť Bratislava-Petržal-
ka tento rok do dnešných dní 

z verejného priestranstva odstránila 
prostredníctvom svojho zmluvného 
partnera 20 vozidiel, ktoré ohrozo-
vali či poškodzovali životné prostre-
die alebo poškodzovali vzhľad mest-
skej časti. 

Na výzvu mestskej časti si odstrá-
nilo svoje vozidlo 18 vlastníkov. Viac 

ako tri desiatky vrakov sú priprave-
né na odstránenie a pribúdajú stále 
ďalšie.

Petržalka tým, že vraky odstra-
ňuje, vlastne nahrádza povinnosti 
vlastníkov vozidiel, ktorí sú podľa zá-
kona o odpadoch povinní na vlastné 
náklady zabezpečiť odstránenie vo-
zidla z miesta, na ktorom poškod-
zuje alebo ohrozuje životné prostre-

die alebo narušuje estetický vzhľad. 
Navyše, keď sa o odstránenie vra-

ku musí postarať mestská časť, ide 
o zdĺhavý proces. Najskôr musí na 
vrak umiestniť výzvu na jeho odstrá-
nenie, potom musí čakať 60 dní, či 
majiteľ bude reagovať (podľa starého 
zákona to bolo „len“ 30 dní), potom 
musí požiadať dopravný inšpektorát 
o zistenie majiteľa, ktorého následne 

upozorní na stav vozidla. Ak do ur-
čitého termínu vozidlo nespojazdní 
alebo neodstráni, požiada obvodný 
úrad o preverenie technického sta-
vu vozidla. A celý kolotoč s výzvami 
pokračuje a trvá dlhé mesiace, kým 
môže mestská časť vrak skutočne 
odstrániť.

(tod)

foto: (tod)
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Ako neplytvať jedlom
Odkiaľ sú paradajky? Kde vyrástli baná-
ny? Kto piekol tento chlieb? Viete, odkiaľ 
sa vzali potraviny na vašom stole? V ZŠ 
Turnianska sa s deťmi rozprávali nielen 
o tom, odkiaľ sú, ale aj ako ich nákup 
ovplyvňuje život ľudí na iných kontinen-
toch a najmä ako potravinami neplytvať. 

Koncom mája v škole vy-
vrcholila celoročná čin-

nosť v projekte Jedlá zmena 
Akčným dňom. Žiaci, učite-
lia, ale aj rodičia mali mož-
nosť ochutnať zdravé jedlá, 
dozvedieť sa, čo je zodpoved-
ný prístup k potravinám, čo 
sú Fair Trade potraviny, ako 
využiť zvyšné suroviny, čo je 
biodiverzita a pod. 

Medzinárodný projekt Je-
dlá zmena reaguje na rastúci 
záujem o zodpovednú konzu-

máciu potravín, teda i pred-
chádzanie plytvaniu jedlom, 
zníženie spotreby mäsa, prob-
lematika dovozu potravín a 
pod. Cieľom je prispieť k po-
znaniu o vzájomnej závislosti 
a prepojenosti dnešného sve-
ta potravín a tak aktívne pri-
spieť k zodpovednému spô-
sobu spotreby potravín. Jedlá 
zmena je realizovaná v rámci 
programu Zelená škola, ktorý 
je najväčším environmentál-
nym programom na svete. 

My sme sa na Akčný deň na 
Turnianskej prišli pozrieť na 
pozvanie pani učiteľky Niny 
Temešiovej, koordinátorky 
projektu Jedlá zmena.

Celý prvý stupeň mal v 
triedach jedlo z najrôznejších 
potravín, sladké i slané koláče, 
šaláty, jednohubky, nátierky, 
chleby vo vajíčku, zapečené 
toasty. Tieto hody pripravili 
deti spolu s rodičmi z toho, 
čo by inak doma vyhodili. Nie 
preto, že by bolo jedlo staré či 
pokazené, ale bolo ho toľko, 
že už by to doma nemal kto 
zjesť. 

Nina Temešiová: „Chceme 
deti naučiť niečo o zodpoved-
nom prístupe k potravinám, 
ktoré kupujeme a jeme. Aby 
boli zdravé a prínosné pre 
naše telo, ale aby sme záro-
veň ich výberom šetrili našu 
planétu. Deti sa učia, že 
všetko so všetkým súvisí – 
to, aké produkty kupujeme, 
ovplyvňuje život a prácu ľudí 
v krajinách na iných konti-
nentoch. A že i dnes na prácu 
využívajú ich rovesníkov a že 
existujú organizácie, ktoré sa 
to snažia zmeniť. Napríklad, 
že spoločnosť Fair Trade sa 
snaží, aby ľudia za svoju 
prácu dostávali férovú mzdu 
a pracovali v dôstojných pod-
mienkach.“

Praktickými ukážkami, ako 
jedlom neplytvať, bol naprí-
klad Týždeň čistých tanierov. 
Žiaci sa boli v kuchyni po-
zrieť, koľko odpadu z nezje-
dených obedov sa nazbiera za 

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 ! 

týždeň. A nasledujúcich päť 
dní sa snažili zjesť všetko, čo 
mali na tanieri. Potom porov-
nali, koľko odpadu zostalo a 
porovnali s predchádzajúcim 
číslom. Výsledkom je, že po-
čas Týždňa čistých tanierov 
vyprodukovali o 10 litrov 
odpadu menej. Deti sa, podľa 
slov N. Temešiovej, pri stole 
často ovplyvňujú, stačí, aby 
jeden z partie povedal, že mu 
nechutí a celý stôl zloží lyžič-
ku. Takže, aj opačná pozitívna 
motivácia nesie svoje ovocie.

Snahu neplytvať jedlom 
preniesli žiaci aj domov, po-
čas týždňa sledovali, koľko 
majú v chladničke jedla a koľ-
ko z neho sa napokon nespot-
rebovaného vyhodí.

N. Temešiová: „Na Akčný 
deň, ktorý bol vyvrcholením, 
si deti mali vymyslieť a pri-
praviť zo zvyškov jedla celkom 
nové, aby sa potraviny použi-
li a nevyhodili. Keďže máme 
veľmi aktívnych rodičov a aj 
vďaka nim sme sa stali školou 
roka, ochotne deťom pomohli 
doma pripraviť originálne 
pochúťky. Hotové jedlo žiaci 
doniesli do školy a spolu sme 
časť jedli v triedach, pričom 
každý povedal, z čoho ho pri-
pravil a ktorú zložku by inak 
doma vyhodili. A časť sme vo 
vestibule pripravili pre druhý 
stupeň, aby ochutnali a inšpi-
rovali sa, ako s jedlom nakla-
dať hospodárne.“

Na podujatie boli pozvaní 
aj rodičia, mama štvrtáčky 
Ziny a druháka Mareka, Ve-

 

Vážení rodičia, priatelia ško-
ly, milí známi i neznámi! 

Radi by sme poďakovali 
všetkým, ktorí ste našu školu 
ZŠ Lachova podporili svojím 
hlasovaním vo vybraných 
prevádzkach Tesco. Náš pro-
jekt školskej záhrady zapojený 
do programu Vy rozhodujete, 
my pomáhame Nadácie Tesco 
vyhral hlasovanie zákazníkov 
s počtom 25 641 hlasov.

Vďaka vašej podpore naše 
deti zistia, že mrkva nenarást-
la v supermarkete a paradaj-
ka má žlté kvietky. Že včely a 
dážďovky sú naše kamarátky a 
šalát môže byť chutný napriek 
tomu, že má zelenú farbu. Vy-

pestované ovocie a zeleninu 
ovoniame, ochutnáme a pri-
pravíme z nej chutné jedlá 
plné vitamínov.

Ďakujeme za podporu 
školskej záhrady

Vďaka vašim hlasom 
našu školskú záhradu � -
nančne podporí Nadácia 
Tesco sumou 1 300 eur. 
Ďakujeme :)

Vaša ZŠ Lachova

foto: archív školy

ronika Žatkuliaková, prezra-
dila, že u nich sa potraviny 
nehromadia a namiesto veľ-
kých nákupov uprednost-
ňuje priebežné dokupova-
nie čerstvých základných 
potravín: „Namiesto slad-
kostí radšej upečieme koláč 
a nátierka sa dá tiež ľahko vy-
robiť, nemusí byť kupovaná. 
V Petržalke sa dajú nakúpiť 
čerstvé a kvalitné potraviny, 
ak si na to nájdete čas. Som 
rada, že aj škola vedie deti 
k hospodárnosti, lebo mnohé 
zrejme netušia, odkiaľ sa vza-
lo jedlo na ich stole a nemajú 
problém hodiť do koša, čo im 
„už nechutí“.

Okrem hodov v triedach 
na prvom stupni žiaci pripra-
vili semienkovú banku, kde 
vysvetľovali tému agro–bio–
diverzity či stánok na ochut-
návanie paradajok z rôznych 
krajín sveta, deti porovnávali 
vzdialenosti, odkiaľ k nám 
cestovali a ktoré paradajky 
lepšie chutili. 

Podľa minuloročných in-
formácií z Ministerstva pô-
dohospodárstva a rozvoja vi-
dieka SR sa v EÚ vyhodí okolo 
89 miliónov ton potravín roč-
ne, čo predstavuje 179 kilo-
gramov na jedného obyvate-
ľa. Podľa odhadov OSN sa na 
Slovensku vyhodí asi 900 tisíc 
kíl potravín, čo predstavuje v 
priemere 0,44 kilogramu vy-
hodených potravín denne na 
jednu osobu za rok.

Michaela Dobríková

foto: autorka
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Potom si k tomu ešte pripočítajme spotrebiče, ktoré v zásuvke musia byť 
zapojené nonstop, ako chladnička, mraznička, indukčná varná doska, ... 
a dostávame sa na 120 €, niekedy aj viac. Vzhľadom na fakt, že v dnešných 
domácnostiach už nie je len jeden televízor, počítač alebo notebook, ale 
v niektorých rodinách pripadá aj kus na hlavu, spotreba elektriny v domác-
nostiach závratne rastie. 

SPOTREBA DOMÁCICH ŽRÚTOV V MOBILE
Pomocníkom pri dosiahnutí vyšších úspor môže byť riešenie pre inteligentnú 
domácnosť ZEON Smart Domov od ZSE. Umožňuje pohodlné meranie 
spotreby domácich spotrebičov, ktoré sú zapojené do smart zásuvky 
alebo smart predlžovačky. „Okrem merania aktuálnej a historickej spotreby 

môžete spotrebiče vypnúť na diaľku cez mobil jednotlivo alebo naraz. Toto 

sa hodí najmä vtedy, keď si cestou do práce uvedomíte, že ste v rannom 

zhone zabudli vypnúť žehličku či televízor. Ešte lepšie sa zbytočnej spotrebe 

vyhnete tak, že si prednastavíte automatické vypínanie spotrebičov cez 

aplikáciu ZEON,“ tvrdí Ivan Puchrík, manažér pre ZEON Smart Domov 
v ZSE. Veľa ľudí používa niektoré spotrebiče dlhé roky bez toho, aby riešili 
ich spotrebu. Ich apetít na elektrinu môžeme odhaliť zapojením do smart 
zásuvky či smart predlžovačky. Tie nám následne pomôžu pri rozhodovaní, 
či nie je čas na výmenu domácich žrútov elektriny.

PREHĽAD O TOM, ČO SA DEJE U VÁS DOMA
Už sa vám niekedy stalo, že ste po víkende v horách zistili, že ste nechali 
okno na dome otvorené a len zázrakom ste doma nemali nečakanú návšte-
vu? Aj na toto má ZEON Smart Domov riešenie. „V aplikácii ZEON sa vám 

zobrazí, že ste zabudli poriadne zatvoriť okno alebo dvere. Viete sa tak hneď 

vrátiť a nemusíte byť v strese, keď ste už mimo domova,“ dopĺňa manažér 
pre ZEON Smart Domov zo ZSE. Takisto máte prehľad o tom, že deti prišli 
domov z krúžkov v dohodnutom čase, vždy presne viete, akú máte doma 
teplotu alebo vlhkosť vzduchu. Celkom užitočné, čo poviete? 

LEN 9,90 € MESAČNE
Základný balík ZEON Smart Domov sa skladá z riadiacej jednotky a do-
plnkových senzorov (dverový, pohybový, dymový), smart zásuvky a smart 
tlačidla. Cena balíka je 9,90 € mesačne. Viac sa dozviete na www.zeon.sk

DOMÁCNOSŤ, KTORÁ ŠETRÍ SAMA? 
AJ U NÁS JE TO UŽ REALITOU
Vedeli ste, že spotrebiče, ktoré nevypíname zo zásuvky 
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Jednotlivé družstvá privítal 
program detí z hostiteľskej 

MŠ Bulíkova (program nacvi-
čili pani učiteľky Iveta Grejtá-
ková, Marta Wohlmuthová a 
Blanka Mészárosová) - bás-
ňami so športovou tematikou 

a tancom s využitím staveb-
nice LEGO. Riaditeľka MŠ 
prezentovala autorský pro- 
jekt medzinárodných part-
nerstiev škôl eTwinning „LE- 
GO a šport“, ktorý sa realizo-
val v materskej škole v spo- 

lupráci s dvomi školami na 
Slovensku a so školou v es-
tónskom Talline v mesiacoch 
september – december 2016 
a získal aj certiikát kvality. 
Prezentovala aj skúsenosti a 
aktivity s legom. 

Jednotlivé aktivity a výsled-
ky tvorivých činností s legom 
a s informačno-komunikač-
nými technológiami predsta-
vili ukážky videí partnerských 
škôl, fotograie a autorské 
úlohy na interaktívnej tabuli. 
Prítomné deti z petržalských 
škôl si tiež vyskúšali niektoré 
aktivity na interaktívnej tabu-
li a utvrdili si tak poznatky o 
olympijských hrách, známych 
športovcoch (e-puzzle cho-
dec Matej Tóth), pomenova-
li rôzne športové disciplíny 
(e-pexeso legoigúrok špor-
tovcov), priradili piktogramy 
niektorých druhov športov k 
legoigúrkam športovcov) a aj 
napodobňovali v telovýchov-
nej chvíľke postoje zhotove-
ných legopanáčikov na obráz-
koch. Tieto aktivity rozvíjali 
nielen informačné kompeten-
cie u detí, ale aj priestorovú 
orientáciu, logické myslenie, 
pozornosť, pohotovosť.

Jednotlivé družstvá petržal-
ských škôl si vyžrebovali čísla 
zo stavebnice LEGO matema-
tika od 1 do 6, pod ktorými sa 
skrývali vybrané druhy špor-
tu. S cieľom získania nových 
kamarátov alebo upevňovania 
kamarátskych vzťahov spolu-
pracovali pri konštruovaní z 
lega spoločne družstvá dvoch 
škôl. Pri samotnom konštruo-
vaní sa deti rozprávali o špor-
te, ktorý majú znázorniť – na 
akom športovisku sa odohrá-
va, ktorého významného 
športovca z tohto športu po-
znajú, aké športové náradie  
a náčinie potrebuje, či patrí  
k letným alebo zimným špor-
tom a pod. Vznikli jednotlivé 
projekty ako Hokejový zápas 
na zimnom štadióne, Futbalo-
vý zápas na štadióne, Plavecké 
preteky, Bicykle pre Petra Sa-
gana, Olympijský víťaz v chô- 
dzi Matej Tóth a to, čo je špe-
ciálne aj petržalské Dostihy 
na dostihovej dráhe v Petr-
žalke.

Odmenou pre deti boli aj 
diplomy a drobné darčeky od 
miestneho úradu i sponzora – 
loptička - zemeguľa, relexný 
pásik a farebné kriedy, diplom 

a medaila z papierovej hmoty, 
do ktorej bol urobený otlačok 
dielikov LEGO v tvare pís-
mena L. Zámery podujatia - 
sprostredkovať radosť a pocit 
naplnenosti z úspechu pri vy-
riešení edukačných úloh, dať 
deťom pozitívne vzory špor-
tovcov a zdôrazniť význam 
športovania a pohybu v rámci 
Národného programu boja 
proti obezite, bol splnený.

Soňa Hanzalová, 

riaditeľka MŠ

Šport a lego

Aprílové predpoludnie bolo ukážkou tvori-
vosti a príležitosťou pre družstvá detí a ich 
učiteliek z 11 MŠ a z 1 ZŠ sprostredkovať 
radosť z objavovania a pocit naplnenosti  
z úspechu pri vyriešení edukačných úloh  
s využitím učebných pomôcok LEGO. 
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Každá škola hľadá cesty a možnosti zatraktívnenia a zefektívnenia vý-

chovnovzdelávacieho procesu. Cieľ je pritom jasný - pripraviť svojich ab-

solventov čo najlepšie na ich budúce povolanie, na ktoré sa štúdiom na 

strednej škole pripravujú, a pre uplatnenie sa  na náročnom  trhu práce.

Postrehy z odbornej praxe 
bratislavských stredoškolákov

Jedinečné možnosti a príležitosti 

v týchto snahách manažmen-

tu škôl ponúka projekt Európskej 

únie Erasmus plus – vlajková loď EÚ 

v oblasti vzdelávania zameraného 

na odbornú prípravu mládeže v ob-

dobí rokov 2014 - 2020. Program 

podporuje mobilitu študentov a kva-

litu odborného vzdelávania.

Aj naša SOŠ podnikania na Streč-

nianskej 20 v Bratislave sa uchádzala 

o možnosť participovať na spomí-

nanom projekte. Po dôkladnej prí-

prave projektu v spolupráci s agen-

túrou Agamos, s.r.o sa stalo skutoč-

nosťou, že prvá skupina desiatich 

žiakov – štvrtákov na jeseň školského 

roka 2016/2017 vykonávala odbornú 

prax, ktorá je organickou súčasťou 

odbornej prípravy žiakov, v medziná-

rodnom prostredí. Konkrétne v mo-

ravskosliezskom kraji v meste Ha-

vířov. Jarný termín stáže bol pridelený 

ďalšej skupinke – tentokrát tretiakom, 

študentom študijného odboru ma-

nažment regionálneho cestovného 

ruchu.

Odborné, ale aj komunikačné zruč-

nosti nadobúdali študenti na rôznych 

pracovných pozíciách v cestovných 

agentúrach, v účtovníckej � rme, na 

magistráte mesta, v oddelení kancelá-

rie primátora a redakcii regionálneho 

časopisu, na recepcii hotela, v prijíma-

cej kancelárii, oddelení animačných 

a kultúrnych aktivít v neďalekom kú-

peľnom stredisku. Všade pod odbor-

ným vedením ochotných zamestnan-

cov spomínaných inštitúcií.. 

Pozitíva praxe žiakov ako organic-

kej súčasti ich odbornej pro� lácie do-

kresľujú aj ďalšie atribúty ich pobytu 

v medzinárodnom prostredí. Predo-

všetkým fakt, že sa učili aj zásadám 

korektnej komunikácie v inojazyčnom 

prostredí (pre generáciu dnešných 

mladých ľudí je už čeština cudzím ja-

zykom). Mali možnosť konfrontovať 

podmienky na výkon činností vyplý-

vajúcich z príslušnej pracovnej pozície 

v domovskej a hosťujúcej krajine.

Stáž žiakov mala aj ďalšie pozoru-

hodné dimenzie. Tie sa prejavili vo 

využívaní voľného času. Keďže ide o 

žiakov, ktorých odborná príprava je 

smerovaná na oblasť turizmu a ces-

tovného ruchu, žiaci si sami so záuj-

mom pripravovali časový aj obsahový 

itinerár voľnočasových aktivít počas 

popoludní a najmä víkendov. Ich cie-

ľom bolo mapovať, aké možnosti na 

relaxovanie prináša región, v ktorom 

trávia dva týždne. 

Žiaci si prezreli najmladšie mesto 

v Českej republike - Havířov, históriu 

našli v neďalekej metropole morav-

skosliezskeho kraja Ostrave. Navštívili 

vyhliadkovú vežu mestskej radnice, 

ktorá ponúka panoramatický výhľad 

na celé mesto a okolie z výšky 85 m. 

Zaujal ich aj pohľad na najväčší čes-

ký priemyselný koncern Vítkovické 

železiarne, kde je koncentrovaná 

strojárska výroba a metalurgia. Počas 

celodenného výletu navštívili aj zau-

jímavo architektonicky riešenú ZOO, 

historické centrum mesta s katedrá-

lou Božského spasiteľa a výstavu mi-

niatúr. 

Že tento kraj je skutočne plný 

krás a zaujímavých miest, ktoré láka-

jú nielen miestnych obyvateľov, ale 

predovšetkým návštevníkov, sa štu-

denti našej školy mohli presvedčiť 

aj vychádzkami k meandrom riečky 

Lučina, ku Kotulovej dreveničke a 

k Žermanickej priehrade. Jej plnú krá-

su vnímali nielen z výšky priehradné-

ho múru, ale tiež z vyhliadkovej veže v

 Soběšoviciach.

Milovníci športu navštívili hokejo-

vé podujatie, z kultúrnych podujatí 

si žiaci vybrali návštevu kina a milov-

níčky domácich miláčikov sa ponúkli 

venčiť psíkov z útulku a nevynechali 

ani ponúknutú možnosť zajazdiť si na 

koňoch.

Na záver praxe si žiaci ešte prezreli 

Karvinú. Ostala im už len povinnosť 

spracovať odborný aj spoločensko-

kultúrny rozmer stáže a odprezento-

vať spolužiakom a študentom niek-

torej z bratislavských stredných škôl 

svoj pohľad a svoje skúsenosti z tohto 

pobytu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili 

o zmysluplné nasávanie nových po-

znatkov a skúseností pre obohatenie 

pro� lu absolventa našej školy. 

 Ing. Darina Kováčiková,

 učiteľka odborných predmetov 

 SOŠ podnikania, 

Strečnianska 20, Bratislava
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matiek Den 

Preto sa Petržalka rozhodla  
v Denných centrách pre 

seniorov vytvoriť priestor na 
pravidelné stretnutia s taký-

mito významnými a vzácny-
mi ľuďmi. 

Seniori sa vždy tešia na ich 
názory, pohľady na dianie oko-

lo nás a na šírenie pozitívnych 
myšlienok a životných posol-
stiev, ktoré sú zaujímavou in-
špiráciou pre nás všetkých.

Tento raz v už tradičnom 
Kresle pre hosťa vo štvrtok, 
4. mája, seniori z denných 
centier privítali v Dome kul-
túry Zrkadlový háj dve úžas-
né a veľmi milé dámy - Majku 

Velšicovú a Idku Rapaičovú. 
Vytvorili úžasnú atmosféru, 
spolu s pani Majkou si zaspie-
vali, pán Slaušek z Denného 
centra na Vyšehradskej ju do-
konca vyzval do tanca. Pani 

Idka zarecitovala nádherné 
básne, na záver Staroslovien-
sky otčenáš. Keďže sa veľmi 
dobre cítili, určite toto stret-
nutie nebolo posledné

Na záver týmto milým dá-
mam v mene pána starostu 
poďakovala vedúca oddelenia 
sociálnych vecí Alena Halčá-
ková, odovzdala im kytice a 
pamätné listy.         (upr)

foto: archív

Pohladenie duše
Zrelí ľudia sú zdrojom múdrosti, životných skúseností. Sú nosi-
teľmi tradícií, povolaní a mnohých zručností, ktoré sa dedili 
z pokolenia na pokolenie. 

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A
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Mládež, podľa P. O. Hviezdoslava v prisu-
dzovanej pozícií držiteľky rána, sa naďa-
lej  zobúdza do dní, ktoré kormidlujú jej 
otcovia. A, prirodzene, občas aj mamičky 
- to len, aby ma hneď v úvode nenapadol 
spolok sufražetiek, či inej mimovládnej 
partie.    

Zaujal ma nedávny výskum o vedo-
mostiach našej blízkej histórie a posto-
joch budúcej slovenskej inteligencie  
k menšinám. Nič moc. Vo vedomostiach 
ani v tolerancii. A niet sa čo čudovať, keď 
istá vysoká škola verbuje na štúdium 
bez pohovorov, na ďalšej (jednej z pri-
chytených) zasa dávajú skúšky za malú 
pozornosť. Iný výskum spred niekoľkých 
rokov na Spiši predstavoval vzorku hod-
notových postojov mládeže v regióne. 
Najvyhranenejšie boli názory a predsudky 
voči Rómom a homosexuálom. „Cigáni 

nič nerobia, len podpory berú...  zastáva-

jú sa ich, lebo nemusia s nimi žiť ... všetko 

rozoberú a ukradnú...“. Priamočiare boli aj 
odpovede mladých ľudí vo veku 12 – 25 
rokov na ďalší balík otázok. „Registrované 

partnerstvo? Vôbec nie, lebo to by si mohli 

zobrať dieťa a to je najväčší shit..., spoloč-

nosť by adopciu homosexuálnym párom 

nikdy nemala akceptovať, vyrástli by noví 

buzíci..., decko adoptované homosexu-

álmi by bolo stratené, nemalo by kama-

rátov...“. Nepochybujem, že napriek po-
chopiteľnej zdržanlivosti vo výpovediach 
by podobný prieskum medzi staršou ge-
neráciou dopadol podobne. Jablká totiž 
padajú pod strom. Azda by sa zišlo menej 
cieleného pokrytectva, jeden ružový po-
chod ani mocou privilegované názory 
predsa nevyjadrujú v pertraktovaných 
problémoch myslenie väčšiny občanov. 
Pri informáciách z médií hlavného prúdu 
má človek niekedy pocit, že práve ony 
prioritne podsúvajú do rúk spoločnosti 
Čierneho Petra. Z novín, televízií, ilmov sa 
prototypy dobra nehrnú, vo vysvetľovaní 
súvislostí viazne aj školská výchova. Kto 
vlastne učí našich najmladších, aké majú 
vzory? Prihlúplych svalovcov z brakovej 
kultúry či politických komediantov, ktorí 
ignorujú základné pravidlá slušnosti? Vý-
smech najvyšších ústavných činiteľov po-
menovaním kapitán Danko či letec Kiska 
sú hrubou neúctou k človeku, ale najmä 
k jeho postu. Nikomu to neprekáža, ale 
rozhorčujeme sa, keď žiak prefacká svo-
ju učiteľku. Hľadanie pravdy mladými by 
nemalo byť uličnou zábavou s párkom a 
tričkami pomaľovanými informáciami o 
tom, že Fico je zlodej a vláda skorumpo-
vaná. Ajhľa, neúcta k vekovo starším ako 
predvoj morálnej, mentálnej a vedomost-
nej dekadencie. Slovensko, teš sa!   

Tak si myslím, že netolerantnej a nezna-
lej držiteľke rána spoločnosť niečo dlží.

Jaroslav Gründler

 Tak si myslím

Posmech ako politika 

Bez pukov a s pukom

Trochu o politike a trochu o pive

Prvý máj tohto roku bol v našej 
obci úplne bez pukov na čereš-

niach, čo miestnemu obyvateľstvu 
znemožnilo tradičné bozkávanie sa 
pod nimi. Na verejnosti. Čo sa dialo 
v súkromí, teda mimo záberu očí 
miestnych klebetníc, o tom nie sú 
spoľahlivé informácie. A už vôbec 
nie obecné štatistiky.

Osobne sa spolieham na to, že 
mesiac lásky tunajší odštartovali 
zodpovedne. Do akej miery aj ra-
zantne, to sa ukáže zhruba o povest- 
ných deväť mesiacov, čiže niekedy 
vo februári. Tohto roku však v da-
nom termíne bolo zápisov v matri-
ke toľko, že vymieranie nám v obci 
nehrozí ani náhodou. 

My, Slováci, sme skrátka národ 
aktívny. Čo však neznamená, že si 
nevieme aj zaleňošiť. Najmä, ak je 
to na úkor štátu. A začiatkom mája 
sme mali príležitosti až dve – prvé-
ho a ôsmeho. Pravda, sú aj výnim-
ky. Mám známeho, ktorý vlastní 
súkromnú irmu. A ten akékoľvek 
voľné dni nenávidí, najmä štátom 
uznané sviatky. Z voľna je mu nevoľ-
no. Povedané slovníkom nedávnych 
čias – túži niekoho vykorisťovať.  
V tomto prípade najmä sám seba.

Každý politik a každý jeho spin 
doktor počíta so štamgastami a 

so „svojimi“, kto iný by ich mal po-
držať pri výkone?

Líder novembrových mítingov  
z roku 1989 Fedor Gál po návrate  
z Ameriky v roku 1990 napísal: 
moje poznanie, aj v Amerike volia 
bruchom... 

Politický boj nie je súbojom ideí, 
kto by to čítal? Každé voľby sú sú-
bojom píár agentúr, tie starostlivo 
skúmajú, aké sú nálady medzi ľuďmi. 
Istý spin doktor Fedor Flašík vedel 
ako prvý vyrobiť z vody coca-colu, 
odvtedy sa trh rozbehol a politici zis-
tili, že sa netreba priveľmi zapodie-
vať cudzím voličstvom: to ich voliť 
nebude. Najlepšie to vystihol obyčaj-
ný človek Igor Matovič. Po nešťast-
nej dopravnej nehode Daniela Lip-
šica povedal, že sa nemusel vzdávať 
mandátu, lebo „naši“ voliči by mu to 
odpustili. (A slúži ku cti Daniela Lip-
šica, že jeho morálka je iná.) 

Počas kresťanských sviatkov, 
hoci požehnaných štátom, tunaj-
ší nezvyknú narábať s motykou  
a podobným náradím. Aby ani ná-
hodou nespáchali nejaký hriech. 
V prípade tých čisto štátnych to 
však neplatí. Dám si špeciálneho 
bacha na to, čo susedovi vyraší 
zo semien do zeme zabudova-
ných počas slávnostne voľných 
dní. Možno to hriech nebude ani  
v prípade svetského katechizmu. 

V pondelok prvého mája ráno 
som na svojich dedinských spo-
luobčanov vytasil kedysi známe 
heslá: Nech žije prvý máj, sviatok 
všetkých pracujúcich! Kto nepra-
cuje, nech neje! Tí postarší sa na 
mňa pozerali nechápavo, chvíľu 
trvalo, kým im došlo, že to nemys-
lím celkom vážne. A viete, že sa im 
ani nečudujem? Dnes ťažko zistiť, 
čo kto vlastne myslí naozaj. Mladí 
sa pozerali ešte nechápavejšie. Čo 
chápem tiež. Jednoducho neve-
deli, čo to v skutočnosti znamená. 
Ale najnovšie hity poznajú. Aj naj-
novšie mobily. Perfektne. 

Vrátim sa ešte raz k tým pukom. 
Presnejšie k puku. Pretože hokej 
sa hrá len s jedným. Po roku nám 

Spoločnosť je rozbitá, lebo túto 
ligu okresnej úrovne už hrajú všet-
ci. A aj keby sme si hlavu odkrútili, 
čo ňou tak krútime, v tejto situácii 
sa nijakej morálky nedočkáme. No, 
hádam by sme nepriznali nejakého 
zablúdeného „vlastenca“, veď by sú-
per hneď zaujal našu pozíciu. Hoci 
nie je o nič lepší, len ešte nenahral 
dosť bodov, aby bol na špici!

Ľudia sú nespokojní, len tie 
dôvody nespokojnosti im politici 
šikovne svojimi kľučkami a nahráv-
kami a malými domov rozbíjajú.

Chceli sme ísť do Európy, 
prestrihli sme drôty, no tak sa zdá, 
že sme si ich prestrihli iba z jednej 
strany. A tak trochu nie pre všet-
kých rovnako. Môžeme ísť von, 
môžeme sa vrátiť, ale ten rozdiel 
medzi Rakúskom, Nemeckom či 
nebodaj Amerikou je tu stále ne-
botyčný. Nielen preto, že plat ro-
botníka z tej istej montovne áut 
v Nemecku a na Slovensku je ako 

opäť vypuklo májové šialenstvo 
zvané majstrovstvá sveta v hokeji.

Spomínate si ešte, ako to bolo 
pred pätnástimi rokmi? Vo Švéd-
sku sme sa stali majstrami sveta. 
Vyprášili sme aj domácich a Ru-
sov 4:3 vo inále. Bývali sme vtedy 
na Strečnianskej v Petržalke. Na 
druhom poschodí. Z espresa na 
prízemí sa ozýval taký rev, búcha-
nie a dupot, že sme vôbec nemu-
seli sledovať televíziu a aj tak sme 
presne vedeli, čo sa práve na ľade 
deje. Dodnes nepochopím, ako je 
možné, že statika domu zostala ne-
narušená. Alebo sa mýlim?

Dnes je všetko inak. Z NHL 
nepríde nikto, niektoré mená zo 
zostavy mnohí zaregistrovali po 
prvý raz. Fanúšikovia sa rozdelili 
na dva nezmieriteľné tábory. Vraj 
prekvapíme. A vraj vypadneme. 
Na ktorú stranu sa pridáte?

Ponúkam jednoduché rieše-
nie. Zájdite do niektorej krčmy s 
obrazovkou vždy už zopár hodín 
pred zápasom. Tam pri pive s ka-
mošmi všetko rozhodnete dávno 
pred prvým hvizdom. A dopadne 
to dobre. S hokejovým výsledkom, 
pravdaže. Keby aj náhodou nie, po 
toľkých krígľoch je to už bežnému 
človeku aj tak úplne jedno.

Oskar Král 

nebe a dudy, ale aj preto, že plat 
europoslanca zo Slovenska a euro-
poslanca z Nemecka je rovnaký... 
No, niečo tu nehrá... Ťažko potom 
onen robotník nájde spoločnú reč 
s europoslancom, ich zážitok z 
prestrihnutých drôtov je zásadne 
iný. A tak sa prirodzene díva do-
zadu, veď tí súdruhovia neboli až 
takí zlí, mali viac, ale iba o trochu... 
Nie nostalgia, skúsenosť ich otáča 
dozadu. A aj na východ. (Pravda-
že nezmyselne, lebo „slovanská 
vzájomnosť“ sa nám v tej krutej 
tri roky trvajúcej bratovražednej 
vojne na Ukrajine ukazuje v plnej 
paráde. Nech nás dobrý pánboh 
od takej lásky uchovať ráči.)

Keď sa už zdá, že sme tu všetci 
proti všetkým a najlepšie by bolo 
dať niekomu riadne po hube, dob-
re je vyjsť si do lesa, veď ho máme 
hen, za humnom. Petržalka je 
asi najkrajšia bratislavská mest-
ská časť. Má európsky veľtok, má 
chorvátske ramená, má lužné lesí-
ky, hrádzu. A má ľudí, ktorí si ešte 
stále nesú v sebe tú slovenskú po-
hostinnosť, hoci by si pri pive pre 
politiku na meno nevedeli prísť. 
Ale pivo sa vypije, hlava prebolí. 
Dobre nám je, aj keby na chleba 
nebolo.

Gabriela Rothmayerová 

Keď hrajú „naši“, tak fandíme. Nie, žeby sme nevideli 
sem-tam faul, no ale veď sú to naši! Šport a politika, 
to vždy išlo dokopy, a najmä pri pive. Nejeden štam-
gast by bol lepším útočníkom, nehovoriac o premié-
rovi či prezidentovi. Ľavou zadnou. 



PETRŽALSKÉ NOVINY

Tak to vidím ja

N Á Z O R Y  A  S TA N O V I S K Á

Petržalka bola priamym 
svedkom napoleon-

skych vojen v roku 1805. 
V roku 1809 vyhorela a za- 
hynulo veľa ľudí. Na kon-
ci 2. svetovej vojny tu bol 
pracovný tábor, kedže Pe-
tržalku okupovali Nemci  
7 rokov. V roku 1946 sa sta-
la mestskou časťou Bratisla-
vy v rámci ČSR.

Projekt dnešnej Petržalky 
schválili v rokoch 1973-1974 
a prvý panelák skolaudovali 
v roku 1977. Stará Petržalka 
sa začala meniť na paneláko-
vé sídlisko. Odvtedy je v ne- 
ustálom pohybe. Uvedo-
mujeme si vôbec, čo všetko 
máme? Čo všetko dodáva 
sídlisku ducha? V rýchlom 
slede si spomeňme na Sad 
Janka Kráľa, divadlo Aréna, 
Mágio pláž, obnovené det-
ské ihriská. Aj vďaka staros-
tovi Bajanovi sa Petržalka za 
tie roky zmenila na zelené 
a športové sídlisko. Prispel 
napr. k tomu, že sme sa moh- 
li stretnúť a bicyklovať aj so 
„zlatým“ Petrom Saganom.

Vďaka patrí aj Saleziá-
nom, ktorí zriadili ihriská 
pre mládež a hracie plochy 
pre malé deti. A o tom, že sa 
cyklistika vzmáha, svedčia 
aj nové cyklo a ski obcho-
dy a servisy. V Ovsišti, kde 
bývam, vidieť na bicykloch, 
trojkolkách, kolobežkách 
aj malé deti s rodičmi –  
a stretneme aj chodcov a 
bežcov. Deti, starší, dôchod-
covia. Občas spolu komu-
nikujeme a rúcame tak 
priehrady medzi mladou a 
starou generáciou. Problém 
býva najmä pri nediscipli-
novaných cyklistoch, ktorí 
rušia premávku na cestách 
a na cyklotrase, nepouží-
vajú zvonček, nespomalia.  

V Rakúsku, ale aj v Holand-
sku, má polícia povinnosť 
kontrolovať a pokutovať, 
preto sú tam cyklisti trpez-
liví a disciplinovaní. Bolo by 
vhodné, aby sa to udomác-
nilo aj u nás. Prospelo by to 
k zlepšeniu životného pro-
stredia a sčasti vyriešilo aj 
problém parkovania. Dobré 
je, že sa pomaly zavádza 
požičiavanie bicyklov. Ur-
čite pomôže aj električka  
a elektrické bicykle.

Veľmi sa osvedčilo v sezó-
ne, ale aj mimo nej, revitali-
zované Ovsištské námestie 
na športové aktivity, pre-
dovšetkým cyklistiku aj pre 
malé deti. Rodičia môžu od-
dychovať na otvorenej terase 
neďalekej pizzerie a pritom 
mať deti pod kontrolou. Ho-
kejový a futbalový štadión  
v Ovsišti sú celý rok v pre-
vádzke, oddelené francúz-
skou školou, takže po športe 
tam všade počuť angličtinu, 
francúzštinu, ale aj maďarči-
nu a ruštinu. Šport a jazyky 
spájajú ľudí aj vo svete plné-
ho rozporov. Šport učí disci-
plíne, jazyky kumunikácii.

Kafé Lampy pri starono-
vom moste a knižnice zria- 
ďujú výstavy aj pre deti a 
veľmi sa tešíme návštevám 

pracovníka Ústavu ekológie 
lesa SAV, doc. Sanigu – spo-
mínam si na jeho predstave-
nie murárika červenokríd-
leho pre žiakov 6. – 9. tried 
v rámci projektu Petržalská 
Superškola.

Neodmysliteľnou čas-
ťou Petržalky sú lužné lesy, 
ktoré majú byť vyhlásené za 
národný park. Potešiteľné je, 
že sa kritizuje výrub lesov 
pri výstavbe nových domov 
a že miestny úrad, najmä 
oddelenie životného pro-
stredia, sa snaží o výsadbu 
zelene a jej ochrany v spo-
lupráci s VPS. Samozrejme, 
s účinnou pomocou mno-
hých obyvateľov, ktorí sa 
bežne starajú o čistotu svoj-
ho okolia, vysádzajú kvety, 
psov majú na vôdzke...

Miestny úrad organi-
zuje pre obyvateľov čiste-
nie sídliska pod názvom 
Zelená Petržalka. Vždy sa 
napríklad pripája aj Klub 
dôchodcov na Gercenovej 
pod vedením pani Karešo-
vej. Keď už píšem o pozití-
vach, tak k nim určite patrí 
ocenenie za architektúru 
za bytové domy Starý háj a 
revitalizáciu blízkeho parku 
na dostihovej dráhe. Sú tu 
aj ďalšie neprehliadnuteľné 
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Vezmime rozum do hrsti 
a neriešme problémy krikom
V súvislosti s Petržalkou som si spomenula na výrok starogréckeho 
ilozofa Heraklita: Všetko plynie, všetko sa mení, svet je v neustálom 

pohybe. A je to pravda. Petržalka píše svoju históriu už od 13. storo-
čia. Mala veľa pomenovaní, najznámejšie sú Ligetfalu, Engerau  
(dedinka na nive, obec na rieke, úžine). Od roku 1920 sa volá Petr-
žalka. A viete prečo? Vraj v obci s rodinnými domčekmi sa v záhra-
dách pestovala zelenina a darilo sa petržlenu.

Na aké miesta v Petržalke 

by ste pozvali návštevu?

Mária Chovancová (45 

rokov): „V Petržalke bývam 
15 rokov a musím priznať, že 
som si zvykala pomaly na ži-
vot na sídlisku. Pochádzam z 
dediny, kde sú pevnejšie vzťa-
hy medzi ľuďmi a bonusom je, 
že ak vyjdete z domu, vonku 
vás čaká príroda. Tak som za-
čala skúmať aj okolie nášho 
paneláku. Dnes viem, že Pe-
tržalka patrí medzi najkrajšie 
sídliská. Aspoň ja to tak cítim. 
Je zelená, uprataná... Mojím 
najobľúbenejším miestom je 
Chorvátske rameno. Návštevu 
by som pozvala na prechádku 
po jeho brehoch. Od Petržal-
ka City až po Veľký Draždiak. 
Privítala som aj lavičky, na 
ktorých si môžu ľudia nielen 
oddýchnuť, ale aj pozorovať 
vtáky, labute, o chvíľku roz-
kvitnú lekná. Pekné miesto aj 
pre cudzinca.“

Jozef Buranský (67 rokov): 

„Jednoznačne by som návštevu 
pozval do Sadu Janka Kráľa. Je 
to jedinečné miesto – pre deti 
aj dospelých. Často tam trá-
vim voľný čas – prechádzkou 
parkom si vyčistím myšlienky a 
pookrejem. Verím, že rovnako 
by sa cítaliaaj návšteva.“

Zuzana Prieložná (19 ro-

kov): „Bývam neďaleko petr-
žalskej plavárne – chválabohu! 
Bývam v novostavbe a moji su-
sedia sú tiež mladí ľudia. Často 
chodíme na plaváreň, je úžas-
ná! A odtiaľ si ideme zahrať 
bowling. Minulý mesiac som 
tu mala priateľov z Anglicka 
a tí si program, ktorí som im v 
Petržalke pripravila, nevedeli 
vynachváliť. Zdá sa, že onedl-
ho ich tu mám opäť.“

Radko Koval (33 rokov): 

„Mám rád kone a pravidelne 
chodím na dostihovú dráhu. 
Keď sú preteky alebo keď sú 
Dni Petržalky. Moja priateľka 
zvykne hovoriť svojim rodičom: 
Príďte na návštevu až v júni! 
Bude na dostižke galavečer a 
to stojí zato! Na Dni Petržalky 
by som pozval návštevu aj ja, 
alebo aspoň na prechádzku 
lužnými lesmi.“

bar)

Spýtali sme sa 
na sídlisku

Anketakomplexy, napr. Petržalka 
City pri Chorvátskom rame-
ni, novostavby pri Šusteko-
vej. Petržalská stanica môže 
byť príkladom, pretože má 
pôsobivú architektúru, o 
bezpečie sa stará stála poli-
cajná hliadka a zamestnanci 
o čistotu. Funguje spojenie s 
Viedňou. Škoda, že sa zru-
šilo vlakové spojenie pre 
lyžiarov do Semmeringu. S 
úsmevom si spomínam na 
článok Rudolfa Galla o kri-
tike našich panelákov. Áno, 
ich tvar neodčiníme, ale 
americké televízne seriá- 
ly nám veľmi pripomínajú 
Draždiak a činžiaky za ním.

O ďalšom ocenení Petržal-
ky nás informoval architekt 
Nemec. Ide o ocenenie pre 
najväčšie sídlisko v strednej 
Európe - Cogen Europe Re-
cognition za projekt v oblas-
ti energetiky ekonomickým 
a ekologickým spôsobom a 
stal sa inšpiráciou pre vyu-
žitie obnoviteľných zdrojov.

Chorvátske rameno je 
súčasťou zelenej a športovej 
Petržalky. Z jednej strany 
upravenými chodníkmi pre 
šport (a hlavne pre mamič-
ky s malými deťmi) a z dru-
hej strany prírodné chod-
níky, napr. pre psičkárov. 
A čo tie labute, divé kačky 
a najmä na hrádzi aj čajky! 
Trocha ďalej sa presťahova-
li bobry a zlatý osamelý bo- 
cian, ktorý k vode na hrádzi 
priletel na jar. Hneď oproti 
novému bytovému komple-
xu Slnečnice.

O tom, že Petržalka je  
v neustálom pohybe a mení 
sa k lepšiemu, svedčí aj 
starší prieskum v bratislav-
skom regióne. Výsledná 
štúdia ukázala, že viac ako 
50% opýtaných by sa pres-
ťahovalo do Petržalky, do 
Ružinova 13% a do Starého 
Mesta 4 %.

Využijem slová starostu 
Bajana o zdravom rozume a 
človečine. Takže: Vezmime 
rozum do hrsti a s ohľadom 
na našich blížnych rieš-
me problémy nie krikom a 
zlobou, ale komunikáciou  
a kompromisom - aj podľa 
úžasného Angličana, hu-
manistu Sira Nicolasa Win-
tona (mimochodom, zom-
rel vo veku 106 rokov).

Mária Nemešová

foto: archív redakcie
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Takže my, domáci. Naše vlast-
né novoty. V Petržalke, ktorá 
je na štyri pätiny či na päť šes-
tín obnovená, sme sa stali jej 
najväčšími investormi. My si 
ju podstatne meníme. Máme 
za sebou, v skutočnosti pred 
sebou, vyše 500 obnovených 
stavieb, panelákov, v nich vyše 
30-tisíc bytov. Odhaduje sa, že 
Petržalčania (podiel projekto-
vanej ceny na jeden byt 10 až 
15-tisíc eur) doteraz investo-
vali do obnovy od 300 do 450- 
miliónov eur, čo predstavuje v 
sumáre 15 až 20 ročných roz-
počtov Petržalky. A investuje 
sa ďalej, do zvyšných, ešte ne-
obnovených panelákov. Sme 
slovenskí rekordéri! A pritom 
vôbec - nepodnikáme... 
 Petržalka je príjemne vidi-
teľná. Krajšia, akoby i mlad-
šia, funkčnejšia, kvalitnejšia.  
A - sebavedomejšia. Domy sú 
vynovené, moderne ošatené, 
vnútorné orgány sú zasa zdra-
vé. Stávame sa vnímavejší, ná-
ročnejší, kritickejší k tomu, čo 
je povedľa, v blízkosti, v okolí, 
vo verejnom priestore. Stav-

Petržalské 
exteriéry 

Vyjsť z bytu, z paneláku - a ísť von, do verejného priestoru, 
užiť si ho... To je tretí krok, ktorý majú Petržalčania urobiť. 
Tak vnímal petržalskú osudovosť ako budúcnosť profesor 
Štefan Šlachta. Uznávaný hlavný architekt Bratislavy, tiež 
Petržalčan, kým žil, býval v paneláku. 

Prvým krokom po nasťa-
hovaní sa do bytu sa začal 

meniť jeho interiér. Strhli sa 
gýčové tapety, vystierkovali 
a vymaľovali steny, vymenila 
umakartová kuchynská linka, 
niekde sa vybúralo a vymuro-
valo jadro kúpeľne. Druhým 
krokom bola (a ešte stále je) 
obnova paneláku. Ako spoloč-
ný krok spoluvlastníkov byto-
vého domu. Od zateplenia 
fasády až po výmenu výťahov 
a rozvodov tepla, vody, plynu, 
elektriny. A teraz sa robí tretí 
krok... 

Zmeny okolo nás 
a v nás
Mimo byt, mimo dom. Vyjsť z 
rodinnej a panelákovej komu-
nity a vojsť do uličnej, vnút-
roblokovej, lokálnej, sídlisko-
vej, mestskej. Do verejného 
priestoru. Záujmovo v ňom 
komunikovať. Pohybovali sme 
sa v ňom i doteraz, sme jeho 
súčasťou, ibaže sa budeme hý-
bať a vidieť akosi inak. V okolí 

toho veľa vyrástlo, pribudlo, 
ale už i zostarlo, ba ubudlo. 
Niekdajšia petržalská „holo-
zem“, do ktorej sme pred tromi 
- štyrmi desaťročiami prišli, je 
na príjemné zelené nepozna-
nie. Nie sú už stromy medzi 
panelákmi, sú paneláky medzi 
stromami. Je viac áut a málo 
parkovísk, postavili sa poly-
funkčné budovy, supermar-
kety, most Apollo, plaváreň, 
zimný štadión, ba na krátkom 
úseku jazdí aj električka... 

Braník, predajňa po-
travín na Lúkach IV mala 
v osemdesiatych rokoch 
minulého storočia najväčšiu 
predajnú plochu v Bratisla-
ve. Je prázdna s oznamom 
na dverách: Priestory na 
prenájom

Osudová Znievska 26. 
Pôvodne materská škola, 

potom učebňa pre vysoko-
školákov a napokon dom 

sociálnych služieb pre hen-
dikepované deti a dospe-

lých. Štvrtý rok je prázdna, 
bez života... 

Stredná odborná 
škola podnikania na Streč-

nianskej ul. 20. Študijný 
dôkaz z prvej ruky, ako 
nemá vyzerať majetok. 

Typický pohľad 
na takmer všetky terasy 

v Petržalke. Nie na 
povrchu, pod nimi. 
Keď betón „hnije“...



PETRŽALSKÉ NOVINY 12. 5. 2017 • 13

by, veci, prostredie vidíme 
kontrastnejšie, porovnávame 
existujúce (patriace iným) s 
tým, čo sme doma sami doká-
zali. Uvedomujeme si však, že 
mnohé z toho „vedľa“, vo ve-
rejnom priestore, je tiež naše. 
Spoločné. Petržalské, krajské, 
bratislavské, štátne. Sme ob-
čanmi štátu, obyvateľmi troch 
územných samospráv. To nie 
je boľševický výmysel o „všeľu-
dovom“ vlastníctve, to plynie 
z Ústavy a ostatných zákonov. 

Z pyšného 
do nepekného 
To, čo predkladáme, nafote-
né stavby, verejný či súkrom-
ný majetok, priestor, nemá 
byť znevážením žiadneho 
vlastníka, správcu, štatutára, 
prenajímateľa, nájomcu. Kto 
s nehnuteľným majetkom 
nakladá, disponuje, podni-
ká, využíva ho či nevyužíva. 
Niektoré objekty boli pýchou 
Petržalky. V začiatkoch osíd-
ľovania oživovali panelákovú 
šedivosť, územnú prázdnotu 
- architektúrou, urbanizmom, 

farebnosťou, účelovosťou. Boli 
vtedy žiadanou až prevzácnou 
potrebou, nevyhnutnosťou. A 
sú doteraz. Školy, škôlky, jasle, 
obchody, kultúrne a zdravotné 
budovy, športo-viská, rekre-
ačné objekty a iné. Ibaže v ich 
dnešnom vzhľade, v kontraste s 
obnovenými panelákmi a nový-
mi budovami, pôsobia zaned- 
bane, chátrajúco, pustnúco 
a „doslúžene“. Trvácnosť ich 
nelákavého vzhľadu nie je oka-
mihová, že sa to stalo iba „vče-

O ošklivosti

„Ošklivosť je toxický, pomalý jed, kto-
rý zákerne pôsobí na dušu. Ošklivosť 
je disharmóniou, vedomým odmieta-

ním poriadku a ústupom k chaosu.  
Či už v dobrom, či v zlom, vyvíja ži-

votné prostredie tlak na kvalitu nášho 
života. Účinok je kumulatívny a pôsobí 
naprieč všetkými generáciami. Každá 
ďalšia generácia je menej vnímavá a 
starostlivá, než tá predchádzajúca.  

To čo sme predtým odmietali, berieme 
teraz ako normu a naše prostredie sa 
tak ďalej progresívne znehodnocuje.“

Herbert Bangs, 

architekt a dizajnér, známy ako hľadač harmónie 

medzi človekom a prostredím   

Vyjadrenia Miestneho úradu 
MČ Petržalka

Kto znečistí, nepokosí, neudržiava...
Oddelenie životného prostredia sa zaoberá čistotou a 

poriadkom na verejných priestranstvách a tiež nehnuteľ-

nostiach (pozemkoch, kontajnerových stanovištiach) vo 

vlastníctve, prípadne v správe (užívaní) súkromných osôb. 

To znamená, keď sú pozemky znečistené, zaburinené, ne-

pokosené, neudržiavané. V týchto prípadoch vyzývame 

vlastníkov pozemkov k zjednaniu nápravy. Ak tak neu-
robia v stanovenom termíne, postupujeme ďalej tak, že 

mestská časť začne vo veci správne konanie. V prípade, že 

ani v rámci správneho konania vlastník pozemku nezjedná 

nápravu, mestská časť rozhodne o uložení pokuty práv-

nickej osobe za porušenie príslušného VZN a uloží pokutu, 

ktorá môže byť až do výšky 6 638 €. Oddelenie životného 

prostredia nerieši vzhľad a stav objektov, budov. 

 Zuzana Juhásová, vedúca odd. životného prostredia 

Neznehodnotiť stavbu, neohroziť jej vzhľad 

V zmysle § 86 ods.1 stavebného zákona je vlastník stavby 

v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a 

s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, ko-

laudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dob-

rom technickom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo 

požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej 
znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu, aby sa čo 
najviac predĺžila jej užívateľnosť.

Podľa ods. 2, ak vlastník stavbu riadne neudržiava, 

môže mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť, 

aby sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral 

o nápravu. Užívatelia bytov a nebytových priestorov sú po-

vinní umožniť vykonanie nariadenej údržby stavby. Ustano-

venia odseku 1 a 2 platia primerane aj pre terénne úpravy, 

práce a zariadenia podľa tohto zákona. Podľa uvedeného 

nariadenie vykonania udržiavacích prác je podmiene-
né existenciou verejného záujmu. Tento musí byť jedno-

značne formulovaný ku každej posudzovanej záležitosti a 

musí byť presvedčivo odlíšený od súkromného vlastníctva. 

Ide o taký záujem , ktorý musí byť označený za všeobecný 

alebo verejnoprospešný.

Miroslava Franzová, 

poverená vedením odd. územného konania a stavebného 

poriadku 

ra“. Je dlhodobá. Teda žiadna 
náhodná udalosť, ale vedomý 
stav. Čo je tretí krok - k nepek-
nému, až do ošklivosti. Takto 
však nechceme vykročiť...

P. S. Ani jeden z týchto ob-
jektov nie je vo vlastníctve 
ani v správe mestskej časti,  
a teda mestská časť nie je  

za stav týchto objektov  

zodpovedná. 

Rudolf Gallo, foto: autor

Cestou na Veľký 

Draždiak. Kedysi tu boli 

tenisové kurty... čo zostalo 

po nich, je každoročne vidi-

teľné. Pripomienka: územie 

je určené na rekreáciu, šport 

a oddych. Naozaj?  

Cetrum obytného súboru 

Ovsište, v roku 1983 oce-

nené Cenou Zväzu sloven-

ských architektov.

To isté centrum na 

Ovsištskom námestí, už bez 

ocenenia. Predsa za špinu, 

hrdzu...



Keď v roku 1978 pozoroval z Bratislavského hradu stavbu 
prvých petržalských panelákov v hĺbke lužných lesov mla-
dý Bohumil Kováč, želal si len jediné, aby na takom mieste 
nemusel nikdy bývať. O štyri roky neskôr dostal výmer na 
byt – Lúky 8, objekt 28. Dnes vraví, že v rámci vtedajších 
možností nič lepšie ako nasťahovať sa na súčasnú Bzovíc-
ku ulicu sa mu nemohlo stať. 
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Taká bola a bude Petržalka 

očami Bohumila Kováča

HELENA VONDRÁČKOVÁ 
a 

KANDRÁČOVCI

hostia koncertu

EUROPEAN TOUR 2017

info a predaj vstupeniek:      www.alexandrovcinaslovensku.sk • www.mejdanroku.sk • tel. 0948 381 146 •

27. MÁJ 2017

BRATISLAVA
 INCHEBA

20:00 ALEXANDROVCI
19:25 KANDRÁČOVCI

15:00 ALEXANDROVCI

2 KONCERTY

14:25 KANDRÁČOVCI1.
2.

Reklamní partneri Mediálni partneri

Pochvaľuje si polohu vý-
hodnú pre rýchly presun 

do mesta i na rekreáciu. Ako 
vraví, pri pohľade z okna no-
vého bytu na budovanie síd-
liska už Petržalke veril, očami 
urbanistu videl desiatky rokov 
dopredu, kde bude škola, kde 
miesto na potraviny, zeleň. 
Dnes sa považuje za Petržal-
čana, jeho deti sa tu narodili, 
vyrástli a rovnako sa im páči 
bývať v Petržalke.

 Prof. Ing. arch. Bohumil 
Kováč, PhD. je urbanista, 
vysokoškolský učiteľ, člen 
kolektívu, ktorý pred rokmi 
vypracoval urbanistickú štú-
diu humanizácie Petržalky a 
viedol kolektív, ktorý spra-
coval urbanistickú štúdiu Pa-
nónska. Od roku 1982 je oby-
vateľom našej mestskej časti a 
za to, čo pre ňu robil a urobil 

sa mu v roku 2012 dostalo 
ocenenia Osobnosť Petržal-
ky. Spoločne s architektmi 
Luciou Štefancovou, Karo-
lom Görnerom a dopravným 
inžinierom Petržalčanom 
Ladislavom Benčekom je 
autorom víťazného návrhu 
súťaže riešenia centrálnej osi 
Petržalky s traťou petržalskej 
električky. Porota v ich práci 
vyzdvihla vznik verejných a 
poloverejných priestorov a 
aj zelených plôch vo väzbe 
na električku, originalitu jej 
zastávok, návrh viacerých 
parkov, revitalizáciu priesto-
ru Chorvátskeho ramena 
vrátane cyklotrasy, riešenie 
automobilovej dopravy, ktoré 
nepočíta so štvorprúdovkou 
z pôvodných zámerov. 

Prvý májový štvrtok bol 
hosťom besedy v rámci už 

piateho pokračovania cyklu 
výstav Taká bola Petržalka  
s názvom Petržalka v rokoch 
1973-1989 II, ktorú pripravi-
la Miestna knižnica Petržal-
ka v spolupráci s Katedrou 
etnológie a muzeológie FiF 
UK v Bratislave. Pre záujem 
verejnosti ju na pobočke 
MkP Prokofievova 5 predĺžili 
až do konca mája 2017. Pro-
fesor Kováč na nej hovoril o 
minulosti sídliska, ale aj jeho 
budúcnosti, ktorej je, ako 
spracovateľ urbanistickej štú-
die určujúcej podobu „chrb-
tice“ Petržalky, súčasťou. 

Podľa jeho slov sa socia-
listické zriadenie ako prvé 
odvážilo ísť do Petržalky s 
rozsiahlou výstavbou. Cie-
ľom bolo potvrdiť svoj vplyv 
na toto v histórii nestabilné 
územie a posilniť pozíciu čok 

Bratislavy zvýšením počtu 
jej obyvateľov umelou urba-
nizáciou.

Prvý územný plán mesta, 
ktorý uvažoval s výrazným 
rozvojom Petržalky, vznikol 
v roku 1963. Jeho súčasťou 
bol i obtokový kanál, ktorý 
by zároveň tvoril hranicu s 
Rakúskom. Plán rátal s pia-
timi mostmi v polohe ako 
ich poznáme dnes, ktoré by 
spájali Petržalku s ľavým bre-
hom Dunaja. V roku 1966 

bola vypísaná medzinárodná 
urbanistická súťaž o budúcu 
podobu Petržalky, z ktorej 
vzišlo v najvyššom poradí  
(3. miesto) päť rovnocenných 
návrhov. Žiadny z projektov 
sa však nerealizoval, čo bolo 
dané skutočnosťou, že išlo o 
ideovú súťaž, skutoční tvor-
covia koncepcie Petržalky sa 
ale výsledkami súťaže inšpi-
rovali.

Pri pohľade na model Pe-
tržalky je zrejmý zámer ar-
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čite nerátal., moderné hu-
manizujúce prvky v podobe 
výstavby v zóne petržalského 
korza na Gercenovej. A stavia 
sa stále ďalej, niektoré inšpi-
ratívne stavby ako Petržalka 
City I., iné bez originality a 
prínosu pre okolie. Ale celé 
územie i po rokoch pretína 
voľný nezastavaný koridor 
pôvodne pripravený na met-
ro. Peniaze z Prahy sľúbené 
na výstavbu metra ale nepri-
šli a po roku 1989 bolo zrej-
mé, že už ani neprídu. Na 
riešenie nosného dopravného 
systému sa začalo dívať cez 
prizmu financií – dnešným 
výsledkom je električka.  
A rozvojová os Petržalky stále 
čaká nedotknutá. Jej budúcu 
podobu má určiť urbanistická 
štúdia autorov, ktorí zvíťazili 
v súťaži vypísanej mestom  
v roku 2013. 

Aký je názor jej autora pro-
fesora Kováča, čo nám toto 
územie ponúka a čo v Petr-
žalke nemáme a potrebuje-
me?

V súťažnom návrhu sme 
napríklad nakreslili námestie 
s budovou petržalskej radni-
ce. Dôstojnosť a suverenita 
samosprávy potvrdená vlast-
ným sídlom. Chýbajú nám 
stavby ako múzeum moder-
nej architektúry, ktoré by 
mohlo o.i. mapovať históriu 
sídliska a prinášalo nové ná-
zory do jeho prostredia. Mys-

chitektov - vybudovať obytné 
skupiny, ktorých stred tvoria 
materské školy a školy. Záro-
veň je vidieť ako sa postupne 
s výstavbou menili názory a 
prístupy architektonických 
ateliérov. Prvé okrsky Háje a 
Ovsište založené na otvore-
ných blokoch s tzv. obalov-
kou polyfunkčných domov, 
s terasami ktoré lemujú celý 
priestor Jantárovej, postupne 
nahradila koncepcia väčších 
polouzatvorených oktogo-
nálnych vnútroblokov na Lú-
kach, aby skončili v poslednej 
etape v hustejšej zástavbe s 
pravouhlými vnútroblokmi, 
tak ako to vidíme dnes na 
príklad v časti Dvory.

Pôvodná urbanistická kon-
cepcia výstavby Petržalky, 
prezentovaná ako „komplex-
ná bytová výstavba“, predsta-
vovala konečný stav vrátane 
ďalších etáp občianskej a 
športovej vybavenosti, teda 
rátala s definitívnym ukonče-
ním výstavby. To bolo dané 
vtedajším centrálnym systé-
mom plánovania.

V reálnom živote sa ale ur-
banizmus stále posúva a vy-
víja. Po roku 1989 najmä so 
zmenou vlastníckych vzťa-
hov a prechodu na trhové 
hospodárstvo, kde sa pozem-
ky stali významnou ekono-
mickou komoditou, objavili 
sa nové požiadavky na úze-
mie. Prišli stavby kostolov,  
s ktorými pôvodný plán ur-

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA 

A SERVIS PEUGEOT

SPOLUÚ ASTI
AŽ DO VÝŠKY 100 %

PREPLÁCANIE

• pevné ceny servisných prehliadok • náhradné vozidlo zdarma pri oprave nad 400 € 
• krátke akacie doby na objednanie do servisu • olejový servis osobného vozidla za 99 €

Bratislava Petržalka Jasovská 22/A, 851 07, 02 / 212 907 77

€

nou peších a cyklistov. Úze-
mia pri zastávkach budú ale 
nepochybne trhovo zaujíma-
vé a nebude žiadnym prekva-
pením, keď tam vyrastú ko-
merčné priestory. Tým skôr, 
že ak chceme mať okolie elek-
tričky zelené, potrebujeme 
financie aby sme sa o tú zeleň 
vedeli postarať. A tie nezíska-
me výstavbou bytov, ale práve 
existenciou polyfunkčných 
objektov, ktoré budú spĺňať 
úlohu komerčnú, ale predo-
všetkým kultúrnu a spolo-
čenskú. Predstavujeme si, že 
komerčné aktivity budú na 
okrajoch Petržalky a centrálne 
územie bude patriť skôr ve-
rejnoprospešným stavbám a 
funkciám. Tieto otázky budú 
aj predmetom participačných 
procesov s verejnosťou a ich 
výsledky sa premietnu do za-
dania urbanistickej štúdie.

Michaela Dobríková
foto: autorka

toto by mohla byť cesta i pre 
Petržalku.

Vy ste neboli zástancom 
4-prúdovky vedľa električ-
ky v strede Petržalky, podľa 
vás jej funkciu už zberača 
dopravy spĺňajú Dolno-
zemská a Panónska cesta 
na obvode Petržalky. Bude 
teda okolie trate doménou 
chodcov a cyklistov?

V danom území, samozrej-
me, obslužné komunikácie 
musia vzniknúť, ale nebude 
to nič kompaktné a dynamic- 
ké. A áno, okolie električko-
vej trate bude určite domé- 

lím si, že je tu miesto i na ga-
lériu, sobášnu sieň, divadlo, 
klasické mestotvorné ulice a 
námestia. 

A čo Chorvátske rameno 
ako využiť jeho rekreačný 
potenciál?

Z hľadiska rekreácie má 
Petržalka fantastickú šancu, 
aby využila svoju koncepciu. 
A nemusí sa spoliehať len na 
Chorvátske rameno. Máme 
vnútrobloky, ktoré treba do-
budovať ako miesta kde sa 
stretáva istá komunita ľudí 
a formujú tie najužšie vzťa-
hy. Okrem toho, podľa dán-
skych urbanistických teórií, 
ktoré by som rád presadzo-
val nielen v štúdii, kompakt-
ný systém zelene prekonáva 
v kvalite prežitku dostupná 
sieť malých parkov so správ-
cami. Sociologické výskumy 
potvrdzujú, že množstvo ze-
lene vyjadrené napr. v inde-
xoch zelene na pozemku či 
podielu zelene na obyvateľa 
vyjadruje skôr kvantitu, ale 
nehovorí veľa o jej rozhodu-
júcej vlastnosti – o kvalite. 
Tú môže zabezpečiť dobre 
organizovaná a spravovaná 
zeleň vo forme aj menšieho 
parku s prvkami vybave-
nosti ako napríklad ihrisko, 
s atmosférou a koncepciou. 
Taká zeleň sa stáva pre ľudí 
hodnotnejším zážitkom, naj-
mä ak je v ich dochádzkovej 
vzdialenosti. A myslím si, že 
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Pegas hostí 
Slovensko
Súkromná základná ume-
lecká škola ART PEGAS 
pod záštitou petržalského 
starostu Vladimíra Bajana 
koncom apríla už po tretí 
raz zorganizovala celoslo-
venskú hudobnú súťažnú 
prehliadku PEGAS MUSI-
CALE. 

V  DK Zrkadlový háj sa zišlo 
58 súťažiacich z celého 

Slovenska, aby prezentovali 
svoje hudobné zručnosti.

Podľa Anny Gallovej z Art
Pegas je medzi deťmi stále 
najpopulárnejším hudob-
ným nástrojom klavír: „Ale 
oproti minulým rokom bolo 
veľa súťažiacich aj v hre na 
zobcovú � autu, dokonca nová 
bola hra na priečnej � aute.“

Ako dodala, súťaž sa do-
stáva do povedomia a zazna-
menáva záujem z viacerých 
škôl v BA, aj vo väčších mes-
tách v SR. Gallová ocenila 
vysokú úroveň výkonov sú-
ťažiacich: „Zaujímavé je, že 
hlavne výkony najmladších 
a najstarších súťažiacich si 
získali pozornosť poroty. 
Špeciálnu cenu si odniesla aj 
žiačka - korepetítorka Lenka 
Šalgovičová – za naozaj vyni-
kajúci výkon.

A v čom je význam súťaže 

pre deti? 
Anna Gallová: „Učiť sa hrať 
na hudobný nástroj pred-
pokladá nielen talent, ale aj 
ochotu často obetovať to, čo 
ma baví a čo by som chcel 
robiť radšej, ako cvičiť. Hra na 
hudobný nástroj vychováva 
deti k vytrvalosti, cielenému 
úsiliu a pomáha im aj v osob-
nom živote. Tá chuť nepoddať 
sa a chcieť byť stále dokona-
lejší prináša v dospelosti svoje 
ovocie. Druhým aspektom je 
aj to, že deti sa na súťaži vzá-
jomne vidia, porovnávajú a 
neraz aj vzájomne inšpirujú.

Špeci� kum našej súťaže je, 
že na veku súťažiaceho žiaka 
nezáleží, dôležitý je ročník, v 
ktorom súťažiaci v danom 
roku študuje v ZUŠ. Často die-
ťa začne študovať neskôr, nie 
hneď v 1. ročníku základnej 
školy, napríklad až v 2. alebo 
3. ročníku. A to bol na iných 
súťažiach problém.“

Michaela Dobríková

Súkromná ZUŠ na Proko� e-
vovej ulici (ďalej len SZUŠ) píše 
svoju úspešnú históriu od roku 
2000. Jej pedagógovia zabez-
pečujú žiakom kvalitné základ-
né umelecké vzdelávanie vo 
výtvarnom a tanečnom odbore 
priamo v ich kmeňových ško-
lách alebo v ich bezprostrednej 
blízkosti, aby tak odbremenili 
zaneprázdnených a pracovne 
vyťažených rodičov od starostí 
so sprevádzaním svojich detí 
do ZUŠ.

Na území Bratislavy má SZUŠ 
14 elokovaných pracovísk, pri-
čom v MČ Petržalka pôsobí 
v ZŠ Proko� evova (výtvar-
ný aj tanečný odbor) a v ZŠ 
Pankúchova (tanečný odbor). 
V školskom roku 2017/2018 
znovu otvárajú štúdium v ta-
nečnom odbore aj v elokova-
nom pracovisku na ZŠ Černy-
ševského.

Štúdium v SZUŠ je organizo-
vané ako prípravné – pre deti 
predškolského veku a základ-
né – pre žiakov základných škôl 
(1. stupeň), príp. stredných škôl 
(2. stupeň).

Prioritou pre SZUŠ je spokoj-
né, vyrovnané a šťastné dieťa. 
Vo vyučovacom procese sa pre-
to kladie dôraz na rozvoj fantá-
zie, predstavivosti, kreativity a 
schopnosti vyjadriť svoje pocity 
– výtvarne či pohybom. Veľkým 
prínosom pre deti sú spon-
tánne činnosti podané hravou 
formou, ktoré im pomáhajú pri 
zvládaní každodenného života 
a prinášajú väčšiu uvoľnenosť 
a spokojnosť. Hlavným cieľom 
SZUŠ je rozvoj umeleckého a 
estetického cítenia detí.

Žiakov vedú plne kvali� kovaní 
pedagógovia, z ktorých viacerí 
svoje poznatky obohacujú inter-
pretačnou praxou vo význam-

ných tanečných telesách (napr. 
v Lúčnici), na rôznych bratislav-
ských divadelných scénach ale-
bo sa úspešne venujú vlastnej 
výtvarnej či sochárskej tvorbe. 
Jedna z  tanečných pedagógov 
získala za svoju prácu čestné 
uznanie primátora mesta.

Pedagógovia tanečného od-
boru vedú žiakov k tomu, aby 
sa vedeli pohybovať a orien-
tovať v priestore, pracujú na 
správnom držaní tela a formu-
jú žiaka v základných taneč-
ných technikách klasického, 
ľudového, kreatívneho, dže-
zového či moderného tanca. 
Pomocou rytmických cvičení 
sa žiaci naučia základy taneč-
ných prvkov, vnímať rytmus a 
precítiť hudbu. Stupňovaním 
náročnosti sa prepracujú k jed-
notlivým tanečným variáciám 
a choreogra� ám, s ktorými sa 
potom prezentujú na otvore-
ných hodinách, spoločenských 
podujatiach, vystúpeniach a 
domácich aj medzinárodných 
súťažiach. Za všetko hovorí 
množstvo pódiových ocenení, 
medailí a trofejí, ktoré žiaci ta-
nečného odboru prinášajú kaž-
doročne nielen z domácich, ale 
aj z tých najvýznamnejších za-
hraničných súťaží (napr. World 
Dance Master Finals v Poreči či 
Mia Dance Finals v Prahe).

Už od útleho veku sa žiaci vý-
tvarného odboru zoznamujú 
so všetkými základnými i menej 
bežnými výtvarnými technika-
mi. Vo výtvarných ateliéroch 
sú okrem klasických farieb a 

pomôcok k dispozícií maliarske 
stojany s doskami na maľovanie, 
sochárske otočné stojany, gra-
� cký lis, hlina na modelovanie, 
keramická pec, hrnčiarsky kruh, 
atď. Učiteľ pri výučbe využíva no-
tebook na prezentáciu obrázkov 
a iných potrebných materiálov. 
Žiaci skúšajú tvoriť na hudbu, 
príležitostne využívajú internet 
na vyhľadávanie inšpiračných 
zdrojov pre vlastnú tvorbu. Vý-
tvarný odbor organizuje dvakrát 
do roka výstavu výtvarných diel 
všetkých žiakov SZUŠ. Počas roka 
sa realizujú výstavy samostatné 
či čiastkové, podľa aktivít odbo-
ru. SZUŠ každoročne vyhlasuje 
výtvarnú súťaž, prezentuje sa na 
rôznych kultúrnych podujatiach, 
zapája sa do tvorivých dielní a 
súťaží, kde sú práce žiakov SZUŠ 
pozitívne hodnotené a pravidel-
ne oceňované. Žiaci po absolvo-
vaní každého ročníka dostávajú 
vysvedčenie, kde sú hodnotení 
známkou z jednotlivých pred-
metov. Niektorí absolventi 
úspešne pokračujú v štúdiu na 
stredných umeleckých školách 
či konzervatóriách.

SZUŠ nezabúda na svojich 
žiakov ani počas leta, kedy orga-
nizuje denný letný tábor v pries-
toroch SZUŠ alebo letné sústre-
denie mimo Bratislavy. 

V záujme obohatenia kultúr-
neho života Bratislavčanov SZUŠ 
úzko spolupracuje s vedením 
mestských častí, najmä pri or-
ganizovaní prezentácií, výstav či 
tanečných vystúpení pre širokú 
verejnosť.             (upr)

Informácie o možnostiach a organizácii štúdia: www.umeleckaskola.sk • fb: https://www.facebook.com/szus.proko� evova
 Výtvarný odbor: 0917 867 542 • Tanečný odbor: 0907 383 370

Mladým umelcom 
do pozornosti

www.comtechno.sk

0902 366 363

KLIMATIZÁCIE +++

60 €

KURZ SM SYSTÉM - 

ZDRAVÁ CHRBTICA

info: www.pohybovaterapia.sk 

tel.: 0905448642

Skolióza, vyskočená platnička, 
operácie chrbtice, boľavé kĺby 
3-hodinový kurz  v Bratislave vedie 

diplomovaná fyzioterapeutka

 13. 5. 2017 sobota od 9.30 h
  26. 5. 2017 piatok od 17.00 h

10. 6. 2017 sobota 9.30 h

Tešíme sa na vaše 

podnety, 
návrhy, reakcie

email: 

petrzalskenoviny@gmail.com

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167

už od 17€

Vodné filtre Nerezové fľaše

www.nerezoveflase.sk
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S prezentáciou mu pomohol 
herec a recitátor František 

Kovár, ktorý charizmatickým 
hlasom predčítal autorove 
básne. V prestávkach spievala 
Sima Martausová a vek, mla-
dosť a talent sa prekrývali a 
dopĺňali.

Knižku Čítanie tváre z Vy-
davateľstva Petrus uviedol do 
života herec a spevák Ma- 
rián Geišberg orgovánom. Čo 
korešponduje s témou básní 

- prírodou, láskou a krásou 
obyčajných vecí. Ako pove-
dal, kto pozná Emila Babína 
v rozhovoroch, pozná ho ako 
človeka aforizmov (Pil na se-
keru, vydané 2016), keď ho 
však stretne v rodnej Rada-
ve či Píle uprostred prírody, 
stretne básnika. 

Emil Babín mu kontroval, 
že aforizmy píše sám život 
a on má len nastražené uši. 
Ale básnikom sa cíti byť už 

od dvanástich rokov: „Keď 
píšem, kladiem si otázky a 
vnímam aj ten najnepatrnej-
ší pohyb či už hmotných vecí 
alebo emócií. A práve v oby-
čajnostiach chcem zazname-
nať tieto pozorovania a po-
ryvy duše a ešte ich umocniť 
atmosférickou prírodou. Ako 
keď si maliar rozloží stojan a 
začne maľovať krásu, čo vidí, 
aby si ju uchoval navždy.“

Pár slov o autorovi: Emil 

Keď Emila Babína navštívi múza, nechá všetko tak a venuje sa 
len jej. Aby sa inšpirácia nestratila, musí byť zachytená hneď, aby 
nevyprchala a nezmizla v bludisku zabúdania. Jeho tretia zbierka 
básní má názov Čítanie tváre a predstavil ju prvý májový piatok 
v bratislavskom V-klube.
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Čítanie tváre Emila Babína

Babín (1960) vydal básnické 
zbierky Svätci na smetisku 
(2000) a Jar v raji (2010). 
Jeho verše preložili do fran-
cúzštiny, nemčiny a do bul-
harčiny. Pracuje ako editor 
v týždenníku Báječná Žena. 

Je tiež autorom knihy aforiz-
mov s názvom Pil na sekeru 
(2016). Žije v Petržalke, v let-
ných mesiacoch v Píle.

Michaela Dobríková

foto: autorka, 

Vydavateľstvo Petrus
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KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK
Partneri

MÁJ 2017

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

zmena programu vyhradená

CESTOVATEĽSKÝ
KLUB

CEST

MADAGASKAR - VEĽKÁ LÁSKA

17.05. | 19:00 
DK LÚKY

KLEZMER
MEETS 

BALKAN

18.05. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

19.05. | 19:00 
DK LÚKY

Festival z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia, 
ktorý je hlavným partnerom podujatia.

25.05. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

ESPECIAS
MARINA  ZETTL 

& THE KATS 
ERIK ROTHENSTEIN 
& GÁBOR WINAND 

a ELLSA VALLE

30.05. | 17:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

20.05. | 18:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

 
ÁBOLETNÉ T RY

LETNÉ KURZY 
 KULTÚRNE  

 LETO 
 s KZP

TVORIVÉ DIELNE
DIVADIELKA

KONCERTY

júl - august 2017 

info a prihlášky: www.kzp.sk
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Na svet sa díva... 
veľkými očami  

Novodobo 
so Shakespearom 

Novodobo so Shakespe-
arom je súťaž v prednese 
poézie, prózy a v speve  
v anglickom jazyku. Je urče-
ná pre žiakov petržalských 
základných škôl. 

Táto súťaž má v Petržalke veľmi 
dlhú tradíciu a vysokú úroveň.  

V ZŠ Tupolevova sa uskutočnil už jej 
12. ročník. Predtým sa súťaž konala 
pod vedením pani Bačovej z vtedajšej 
ZŠ Hálova, najstaršie ročníky súťaže za-
strešovalo CVČ Gessayova 6. Teší nás, 
že 27. apríla 34 talentovaných žiakov z 
10 petržalských škôl aj vďaka trpezlivej 
príprave pedagógov opäť predviedlo 
profesionálny prednes. Porota zložená 
zo skúsených a obetavých učiteliek 
anglického jazyka mala ako každý rok 
náročnú úlohu.

Ocenených bolo 17 žiakov. Touto 
cestou ďakujeme zástupcom vydava-
teľstiev Pearson, FLP a Oxford za spo-
luprácu, podporu a naozaj hodnotné 
ceny pre súťažiacich. Víťazom a uči-
teľkám, ktoré ich pripravovali, blaho-
želáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa 
na súťaži podieľali a pri jej organizácii 
pomáhali.

Výsledky sú uverejnené 
na webovej stránke školy 
www.zs-tupolevova.sk

Eva Gambaľová, 

predseda odbornej komisie súťaže

ZUŠ Jána Albrechta 
na Topoľčian-

skej ulici pripravila 26. apríla 
koncert s vystúpením niekoľ-
kých rodinných zoskupení. 
Vyzdvihnúť treba najmä: ko-
morné trio v zostave sestier 
– S. M. Bachledová klavír,  
L. Bachledová husle, P. Bachle-

dová violončelo-naštudovali a 
zahrali melodické skladby od. 
S. Watsa. Duo zobcových fláut 
–(mama a dcérka) S. Drličko-
vá-Sterankova a K. Steranková 
pripravili do programu anglic-
ké songy. Súrodenci S. Achs 
(zobcová flauta) a N. Achsová 
(husle) uviedli známe ľudové 

Cieľom projektu rodinných koncertov je ini- 
ciovanie rodičov k aktívnemu prístupuk hudbe 
a prebúdzaniu záujmu o umenie aj u ich  
ratolestí.

Rodinný koncert

Výtvarníčku Zuzanu Čáni charakterizuje netradičná tvor-
ba. Jej umeleckou múzou sa stali veľkooké, takzvané blythe 
bábiky. Ich neodolateľné pohľady aktuálne zaplnili petržalské 
Kafé Lampy. 

piesne Ej láska, láska a Dý-
nom dánom. Dobové tance 
Allemande, renesančný a sta-
rý tanec zazneli na zobcových 
flautách v podaní súrodencov 
F. Pohánku a Z. Pohánkovej. 
Program doplnili účinkujú-
ci sólovou hrou na zobcovej 
flaute, klavíri, gitare, trúbke, 
klarinete a recitáciou. Ako 
hosť obohatil podujatie štu-
dent bratislavského konzer-
vatória O. Fridrich vyspelou 
hrou na akordeóne.

(bd)

foto: T. Bachleda

Od detstva ju fasci-
novali postavič-

ky s veľkými očami a ne-
bolo nič netradičné, že jej 
kresbičky „zdobili“ školské 
zošity spolužiačok. Neskôr 
Zuzanu Čáni upútali kon-
krétne blythe bábiky. Zbe-
rateľské kúsky však neboli 
práve najlacnejšie, a tak 
sa rozhodla, že ich začne 
maľovať. Dnes už predsa 
len dva kúsky týchto bábik 
vlastní a sú jej modelmi pri 
tvorbe. Maľbe sa profesij-
ne venuje od roku 2008 v 
ateliéri Jozefa Kurinca. 

„Blythe bábiky sa vše-
obecne považujú za naj-
fotogenickejšie bábiky na 
svete a ich fotenie a stajlo-
vanie je vo vyspelých kraji-
nách životný štýl. Na svete 
nie je veľa umelcov, ktorí 
ich maľujú, všetci ich len 
fotia. Tak som sa rozho-
dla, že budem maliarkou, 
ktorá bude na obrazoch 

vyzdvihovať ich neuveri-
teľne fascinujúci pohľad, 
ktorý pojme všetky možné 
pocity od nevinnosti až 
po démonickosť,“ hovorí 
na margo svojej výstavy 
Zuzana. Ako ďalej dopĺňa, 
chcela touto cestou priblí-
žiť Slovensku tieto bábiky, 
ktoré sú u nás pomerne 
neznáme. 

Takzvané blythe bábiky 
majú svoj pôvod v Ame-
rike, odkiaľ sa v sedemde-
siatych rokoch minulého 
storočia rozšírili do sveta 

a svoju slávu zažívajú naj-
mä v Japonsku v podobe 
samostatných obchodov 
s príslušenstvom k bábi-
kám. 

A ako sa dostali bábiky 
do petržalskej Kafé Lam-
py? „Keď sa obrazy bábik 
stali u nás v byte prekáž-
kovou dráhou a už som 
čakala, kedy ma manžel 
upozorní, že čo je veľa, to 
je veľa, tak som sa spýta-
la v ateliéri, kam chodím 
maľovať. Lucia Ondru-
šeková, maliarsky talent, 

mi vtedy poradila práve 
Kafé Lampy a vďaka pani 
majiteľke, AndreI Reicho-
vej som mohla aktuálnu 
výstavu zrealizovať“. Ako 
hovorí práve Andrea Rei-
chová, Kafé Lampy víta 
nadšencov a obdivovate-
ľov umenia na pravidel-
ných výstavách. „Je úžasné 
pozorovať, ako sa tvorba 
týchto výnimočných ľudí 
dostáva do našich sŕdc. 
Nie každý si môže diela 
odniesť do svojich obý-
vačiek či kancelárií, ale 
často sme svedkami, ako 
ľudia nevedia odtrhnúť 
pohľad od niektorých 
diel,“ dopĺňa a zároveň na 
margo súčasnej výstavy 
Bábiky reaguje: „Od apríla 
rozširujeme umenie aj do 
ďalších našich priestorov, 
a to do sály LAMPY. Prav-
dupovediac, tento proces 
driemal v našich hlavách 
už dlhší čas. Urýchlila ho 
jedna umelecká duša, pre 
nás tak trocha éterická 
žena, výtvarníčka Zuzana 
Čáni. Prišla neohlásene, s 
obrazmi v aute, odchyti-
la ma pri odchode na iné 
stretnutie a vyslovila že-
lanie, že veľmi túži čo naj-
skôr realizovať výstavu.“

Túžba sa premenila na 
realitu a aktuálne môžete 
podľahnúť podmanivým 
pohľadom veľkookých bá-
bik i vy na výstave v Kafé 
Lampy. Ich „kukadlá,“ ale 
predovšetkým originál-
ne výtvarné stvárnenie 
jedinečných postavičiek, 
môžete obdivovať do 18. 
mája. A sami sa presved-
číte, aké emócie vo vás 
zanechajú.

Eva Vašková

foto: Martin Lachkovič
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Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, bezplatné osobné konzultácie ani platené 

právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľ-

ko tieto sú limitované formuláciou otázok.

(dnes o trestnom stíhaní mladistvých)

Účelom nie je trest, ale výchova (2) 
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 práv-
nom predpise. V prípade nejasností alebo praktickej potreby 
radi odpovieme na vaše konkrétne otázky.

§ Mladistvý pred súdom 
 Mladistvému môže súd uložiť len trest povinnej práce, peňažný trest, 

trest prepadnutia veci, trest zákazu činnosti, trest zákazu účasti na 

verejných podujatiach, trest vyhostenia, trest domáceho väzenia a 

trest odňatia slobody. Pri výmere trestu prihliadne súd ako na po-

ľahčujúcu okolnosť aj na to, ako mladistvý splnil uložené výchovné 

povinnosti a obmedzenia. Pri uložení trestu povinnej práce nesmie 

horná hranica tohto trestu prevyšovať polovicu hornej hranice 

trestnej sadzby ustanovenej zákonom. Trest povinnej práce nesmie 

vzhľadom na svoju povahu alebo okolnosti, za ktorých sa vykoná-

va, ohrozovať zdravie, bezpečnosť alebo mravný vývoj mladistvých. 

Zákaz činnosti môže súd uložiť mladistvému len vtedy, ak to nie je 

na prekážku príprave na jeho povolanie, pričom horná hranica tohto 

trestu nesmie prekročiť päť rokov. Trest zákazu účasti na verejných 

podujatiach môže súd uložiť mladistvému iba za podmienok usta-

novených zákonom č. 300/2005 Z. z. - trestný zákon v platnom znení 

(ďalej len „zákon“), a to vo výmere do piatich rokov. Vyhostenie môže 

súd uložiť mladistvému iba za podmienok ustanovených zákonom, a 

to vo výmere od jedného roka do piatich rokov. Prihliadne pritom aj 

na rodinné a osobné pomery mladistvého, majúc na zreteli, aby mla-

distvý týmto trestom nebol vydaný do nebezpečenstva spustnutia. 

§ Za všetko sa platí 
 Peňažný trest od 30 eur do 16 590 eur môže uložiť súd pri splne-

ní podmienok ustanovených zákonom, ak je mladistvý zárobkovo 

činný alebo jeho majetkové pomery uloženie tohto trestu umož-

ňujú. Ak súd ukladá mladistvému peňažný trest, určí pre prípad, že 

by jeho výkon mohol byť v ustanovenej lehote úmyselne zmarený, 

náhradný trest odňatia slobody až na jeden rok. Náhradný trest 

odňatia slobody nesmie, ani spolu s uloženým trestom odňatia slo-

body, presahovať hornú hranicu trestnej sadzby. Po právoplatnosti 

rozhodnutia, ktorým bol mladistvému uložený peňažný trest, môže 

súd rozhodnúť po vyjadrení mladistvého, že jeho zaplatenie alebo 

nevykonaný zvyšok sa nahradí tým, že mladistvý odsúdený vykoná 

všeobecne prospešnú činnosť v rámci probačného programu. Súd 

môže podmienečne odložiť výkon peňažného trestu, ak vzhľadom 

na osobu mladistvého, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život 

a prostredie, v ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu, má za to, 

že účel trestu sa dosiahne aj bez jeho výkonu, alebo prijme záruku 

za jeho nápravu a ak vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku 

ponúkol, má za to, že účel trestu sa dosiahne. Povolenie podmieneč-

ného odkladu peňažného trestu sa netýka výkonu ostatných trestov 

uložených popri peňažnom treste, ak súd nerozhodol inak. Pri pod-

mienečnom odložení výkonu peňažného trestu súd určí skúšobnú 

dobu až na tri roky.

§ Podmienka, či za mreže? 
 Trest domáceho väzenia môže súd uložiť mladistvému pri splnení 

podmienok ustanovených týmto zákonom a so súhlasom jeho zá-

konného zástupcu až na jeden rok. Súd môže uložiť mladistvému 

počas výkonu trestu domáceho väzenia výchovné opatrenia. Trest-

né sadzby odňatia slobody sa u mladistvých znižujú na polovicu, 

pričom horná hranica zníženej trestnej sadzby nesmie prevyšovať 

sedem rokov a dolná hranica zníženej trestnej sadzby dva roky. Ne-

podmienečný trest odňatia slobody môže súd mladistvému uložiť 

len za podmienky, že by vzhľadom na okolnosti prípadu, osobu mla-

distvého alebo vzhľadom na predtým uložené opatrenia uloženie 

iného trestu zjavne neviedlo k dosiahnutiu účelu trestu. Ak mladistvý 

spáchal obzvlášť závažný zločin a miera jeho závažnosti je pre spo-

ločnosť mimoriadne vysoká, môže súd uložiť trest odňatia slobody 

nad sedem rokov až do pätnásť rokov.                              (pokračovanie)

 Polícia upozorňuje Zákony v každodennom živote  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

Čiastočné plnenie 
vyživovacej povinnosti 
Moje problémy s výživným na syna sa ťahajú už tretí rok. Bývalý 
manžel po krátkom čase od nášho rozvodu prestal na syna pra-
videlne posielať súdom určené výživné. Niekedy sú to aj tri me-
siace, kedy nereaguje na moje prosby, aby peniaze poslal. Žijem 
sama so synom, môj zárobok ako predavačky nie je taký, aby som 
bez problémov prežívala. Keď mu poviem, aby mi peniaze poslal, 
lebo na neho podám trestné oznámenie len sa zasmeje s pripo-
mienkou, že policajti majú inú robotu ako ho naháňať za pár eur. 
V súčasnosti dlhuje na výživnom už takmer 320 eur. Ako by som 
mala postupovať, aby som sa k dlžnej sume dostala? Ďakujem za 
odpoveď, prosím neuvádzajte moje plné meno.   

I. K. (gmail.com)

 Polícia upozorňuje   Jednou vetou

Ivana (gmail.com): Podľa Občianskeho zá- 

konníka sa právny úkon musí urobiť slo-

bodne a vážne, určite a zrozumiteľne. Ak 

nie sú splnené uvedené základné pod-

mienky právneho úkonu, právny úkon je 

neplatný. Problém odporúčam prekon-

zultovať s niekým blízkym z vášho okolia, 

najlepšie však je keď využijete kvaliikovanú 

odbornú pomoc. Môže ísť o pokus pripraviť 

vás o majetok.

Rodičia sú povinní starať sa o 

svoje deti pokiaľ nie sú schop-

né sa živiť samé. Na takéto 

konštatovanie nie je potrebný 

žiaden paragraf, postačujúci 

by mal byť ich zodpovedný 

prístup k svojim deťom. Po 

rozvode však mnohí, najmä 

otcovia, zabúdajú, že medzi 

ich primárne ľudské ako aj zá-

konné povinnosti patrí dbať o 

svoje deti aj vtedy, ak zo spo-

ločnej domácnosti odišli.    

Konanie vášho bývalého 

manžela (ďalej len „povinný“) 

môže naplniť skutkovú pod-

statu trestného činu zanedba-

nia povinnej výživy v zmysle § 

207 Trestného zákona v plat-

nom znení. Trestné oznámenie 

pre podozrenie zo spáchania 

prečinu zanedbania povin-

nej výživy je možné podať 

za predpokladu, že povinná 

osoba neplní vyživovaciu po-

vinnosť najmenej tri mesiace 

v období dvoch rokov. 

Ak povinný dobrovoľne 

neplní, prípadne výživné na 

maloletého syna plní nepravi-

delne, čím porušuje podmien-

ky uložené vykonateľným 

rozhodnutím súdu, v prvom 

rade by ste sa mali podľa záko-

na o súdnych exekútoroch a 

exekučnej činnosti (Exekučný 

poriadok) domáhať nezapla-

teného výživného prostred-

níctvom exekúcie. Svoj  návrh 

na vykonanie exekúcie môže-

te podať u ktoréhokoľvek exe-

kútora bez ohľadu na to, kde 

má váš maloletý syn alebo vy 

povinný trvalý pobyt. Z návrhu 

musí byť zjavné, ktorému exe-

kútorovi je určený, kto ho robí, 

ktorej veci sa týka, čo sleduje, 

musí byť podpísaný a dato-

vaný. Okrem toho návrh musí 

obsahovať aj označenie účast-

níkov, ich bydlisko, zamestná-

vateľa, zástupcu a vymedzenie 

vymáhaného nároku, prípadne 

označenie dôkazov, ktorých sa 

dovoláva. K návrhu je potrebné 

pripojiť rovnopis súdneho roz-

hodnutia opatrený potvrdením 

o jeho vykonateľnosti - exekuč-

ný titul, ktorým je vykonateľné 

rozhodnutie súdu. Bližšie infor-

mácie vo veci a pomoc vám 

poskytne každý exekútorsky 

úrad, spracovať vlastný návrh 

podľa internetových vzorov 

neodporúčam. 

V prípade splnenia podmie-

nok, máte aj ďalšiu možnosť 

prechodne preklenúť vzniknuté 

problémy. Keď povinný neplní 

vyživovaciu povinnosť v zhode 

s právoplatným rozhodnutím 

súdu, resp. súdom schválenou 

dohodou,  náhradné výživné, 

na ktoré má nárok oprávnená 

osoba, je vo výške výživného 

určeného právoplatným roz-

hodnutím súdu alebo súdom 

schválenej dohody, najviac vo 

výške 1,2 násobku sumy život-

ného minima pre nezaopat-

rené dieťa. Ak povinný neplní 

vyživovaciu povinnosť v plnej 

výške, náhradné výživné 

je vo výške rozdielu medzi 

výškou výživného určeného 

právoplatným rozhodnutím 

súdu alebo súdom schvále-

nej dohody, najviac vo výške 

1,2 násobku sumy životného 

minima pre nezaopatrené 

dieťa a výškou zaplateného 

výživného. Poberateľ náhrad-

ného výživného ako aj po-

vinná osoba majú povinnosť 

informovať úrad práce, so- 

ciálnych vecí a rodiny o kaž-

dej zmene skutočností, ktoré 

by mohli ovplyvniť vypláca-

nie náhradného výživného. 

Medzi relevantné skutočnos-

ti patrí aj oznam o uhradení 

(aj čiastočného) výživného. 

Nárok na náhradné výživné 

zanikne v prípade, ak povin-

ný začne plniť voči oprávne-

nej osobe vyživovaciu povin-

nosť. V zmysle ustanovenia 

§ 7 písm. b) zák. č.201/2008 

Z.z. - zákon o náhradnom 

výživnom v platnom znení 

- sa za plnenie vyživovacej 

povinnosti považuje jej pl-

nenie najmenej počas troch 

mesiacov v plnej výške, v le-

hote a spôsobom určených 

právoplatným rozhodnutím 

súdu alebo súdom schvále-

nou dohodou. Aj v prípade 

tejto načrtnutej alternatívy 

riešenia odporúčam požia-

dať o informácie príslušný 

úrad práce sociálnych vecí a 

rodiny. 
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Roman
BUGYI 
(46)

z Bratislavy

Popis osoby: oválna tvár, vysoké  

čelo, krátke hnedé vlasy, modré oči.

Popis oblečenia: nezistený

Zvláštne znamenie: Na menova-

ného bol vydal Okresný súd Brati-

slava V. príkaz na zatknutie.  

   Krimifórum

Popis osoby: podlhovastá tvár, 

vysoké čelo, krátke hnedé vla-

sy, brada s ryšavým nádychom, 

modré oči.  

Popis oblečenia: nezistený

Okresný súd Bratislava V. príkaz 

na zatknutie pre trestný čin za- 

nedbania povinnej výživy.

Martin
ADÁMAŤ
(55)

z Bratislavy

Anton
BANDA 

(54)

z Bratislavy

Popis osoby: podlhovastá tvár, 

krátke tmavé vlasy, vysoké čelo, 

hnedé oči.

Popis oblečenia: nezistený 

Na menovaného vydal Okresný 

súd Bratislava IV. príkaz na zatknu-

tie pre trestný čin zanedbania po-

vinnej výživy. 

Kriminálna polícia sa obracia 
na občanov so žiadosťou  
o pomoc pri pátraní po týchto 
osobách. Akékoľvek informá-
cie oznámte na najbližšom 
policajnom útvare alebo 
na bezplatnom telefónnom 
čísle 158, prípadne na e-mail 
patranie@minv.sk. 

Nevyspytateľná miera šťastia
Pre pána inžiniera to bol 

zdanlivo obyčajný deň 
zakončený hľadaním kúska 
rodnej petržalskej zeme, na 
ktorej by dokázal svoju ško-
dovku zaparkovať bez nevy-
hnutného obiehania pane-
lákového príbytku. Obaja, 
teda pán inžinier i panelák, 
pamätali lepšie časy, kedy sa 
dalo  prísť domov v hocikto-
rom dennom či v nočnom 
čase a miesta bolo vždy 
habadej. Škodovka také spo-
mienky nemala, pretože iba 
nedávno zbehla z výrob-
ného pásu a pravdupove- 
diac, bolo jej jedno, kde sto-
jí. Pán inžinier ani škodovka 
ešte netušili, čo dokáže jed-
na zábudlivosť.   

Na tomto priestore sa 
stretávame s príbehmi zo 
života, ktoré by mohli byť 
poučením, ale aj s poučenia- 
mi, ako sa nestať príbehom 
života v kronike kriminality. 
Je pravda, že Julo (31), lebo 
o ňom bude reč, na pouče-
nia nedbal. Svojimi aktivi-
tami pokračoval v rodinnej 
tradícii, z detstva si najviac 
pamätá na striedavú sta-
rostlivosť, zavedením kto-
rej rodičia predstihli našich 
zákonodarcov o pekných 
pár rokov. Tento model vte-
dy, ako aj v súčasnosti, priná-
šal viaceré problémy. Stávalo 
sa totiž, že občas boli obaja 
rodičia mimo domova, kedy 

sa chlapec musel zmieriť s 
menej prívetivým výchov-
ným zariadením detského 
domova. Za bežných okol-
ností však Julovou výhodou 
bolo, že v rodine jestvo-
val zaužívaný stereotyp, 
a tak bolo jedno, či je prá-
ve s otcom alebo s matkou. 
Obaja totiž preferovali rov-
naký spôsob života, takže 
synak mal stabilné, cudzími 
prvkami nerušené, výchov-
né prostredie. Po slovensky 
povedané, od svojich rodi-
čov sa mal čo naučiť. Oba-
ja sa s neuveriteľnou vervou 
venovali krádežiam všetké-
ho druhu, pričom prefero-
vali chaty v okruhu desiatok 
kilometrov od rodného síd-
la, ale priťahovali ich aj úra-
dy, kancelárie či obchody, 
kde napriek kamerám mali 
stále široké pole pôsobnos-
ti. Tento spôsob života im 
vynášal celkom slušné príj- 
my – samozrejme, ak za 
svoje aktivity neboli práve 
na odvykacej kúre. 

Miera šťastia záleží na 
tom, kam, kedy a po čom 
dokáže našinec siahnuť. 
Myšlienka, ktorú kedy-
si vyslovila hlava rodiny, 
rezonovala v jeho potom-
kovi prakticky od detstva. 
Niet sa čo čudovať, že cu- 
dzí majetok si začal vážiť až 
v okamihu, keď sa dostal do 
jeho rúk. Na základe tak-

to postavenej predstavy o 
vlastníctve si Julo počas 
svojho života vypočul šty-
ri súdne výroky. Keďže naša 
krajina je bohatá na boha-
tých ľudí, pred Julom bola 
istá perspektíva ako uspo-
kojovať svoju žiadostivosť. 
Slovenské príslovie hovorí, 
že čo koho má stretnúť, to 
ho aj stretne. Idúc domov 
sa o tom presvedčil aj Julo. 
Medzi autami, pritúlenými 
v nočnej tme, na prednom 
sedadle jednej škodovky 
zbadal koženú brašnu, kto-

rá niekoľkými pohybmi mu- 
ža činu zmenila majiteľa. 

Pre pána inžiniera zdan-
livo obyčajné ráno malo 
príchuť pekla. Dokaličené 
nové auto a nezvestná braš-
na s obsahom za vyše šesť 
stoviek dokáže s človekom 
parádne zamávať. Po troch 
dňoch podmienečne pre-
pustený Julo putoval späť 
za mreže a pán inžinier asi 
nezabudne, že zabúdanie je 
občas rizikové. Miera šťastia 
je totiž nevyspytateľná. 

Viete, že...

Parkujem na tráve 

a je mi dobre.

foto: (jgr)

Stranu pripravil 

Jaroslav Gründler, 

grundler@chello.sk

foto: (archív polície)

... v čase od 5. 4. do 2. 5. nahlásili v našom 

kraji krádež 31 motorových vozidiel. V Pe-

tržalke 5 (Holíčska 2, Starhradská, Roma-

nova, Brančska)? V noci zlodeji ukradli 28 

a cez deň 3 autá, potiahli aj dve nákladné. 

V dňoch 9., 11., 14., 16., 20., 22., 24., 27., 28. 

apríla a 1. mája krádež auta nehlásili. 

... od 1. januára do 23. apríla sme v na-

šom kraji zaznamenali 585 dopravných 

nehôd, čo je o 84 kolízií menej ako v rov-

nakom období vlaňajška? Pri týchto ne-

hodách prišli o život štyri osoby, z toho je-

den chodec. Oproti rovnakému obdobiu 

vlaňajška zahynulo na cestách Slovenska 

o šestnásť osôb viac (30 %.). Z celkového 

počtu prišlo v sledovanom období na 

území Slovenska o život 16 chodcov. 

... v Bratislavskom kraji sme za prvé dva 

mesiace roka 2017 zaznamenali 2 163 

trestných činov (SR 12 644), z ktorých po-

lícia objasnila 839 prípadov (SR 6 339), čo 

predstavuje 39 % (SR 50 %)? V súvislosti  

s deliktami polícia vyšetrovala či stíhala  

1 059 ľudí (SR 7 843), z ktorých boli tri ma-

loleté (SR 163) a 24 mladistvých osôb (SR 

450). Z celkového počtu zaevidovanej 

kriminality najvyšší počet trestných činov, 

až 3 616 prípadov (SR 4 867) zaznamenala 

majetková kriminalita, pri ktorej objasne-

nosť dosiahla 31% (SR 47%). Pod vplyvom 

alkoholu boli páchatelia v 166 (SR 1 261)  

a drogy im dopomohli k trestnej činnosti 

v šiestich prípadoch (SR 18).

 V bratislavskom kraji za prvé dva mesiace roka 2017 zazname-

nali policajné štatistiky 693 prípadov trestného činu Krádež –  

z toho bolo 139 krádeží vecí z áut (SR 401), na základe kto-

rých bolo vyšetrovaných 14 osôb (objasnenosť 7%). Tak vraví 

§ 212 trestného zákona v súvislosti s krádežami: Kto si pri-

svojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú ško-

du, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Rovnako sa 

potrestá, kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a čin 

spácha vlámaním, bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať 

si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia, čin 

spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe, takou 

vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospo-

dárskeho pôdneho fondu, alebo drevo z pozemku, ktorý pat-

rí do lesného pôdneho fondu, alebo ryba z rybníka s inten-

zívnym chovom, čin spácha na veci, ktorej odber podlieha 

spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo bol za 

obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch po-

stihnutý. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššej trest-

nej sadzby  - tri roky až pätnásť rokov - je závažnejší spôsob 

konania, na chránenej osobe, osobitný motív, značná škoda, 

organizácia činu, škoda veľkého rozsahu, predchádzajúce 

odsúdenie za krádež, člen nebezpečného zoskupenia, krízo-

vá situácia a.i.).

Muž strednej postavy, od parochne a brady cez bundu až po 

tenisky a rukavice celý v čiernom, vošiel do banky v nákupnom 

centre na Einsteinovej ulici s cieľom vybrať si peniaze. Pod 

hrozbou zbrane sa mu to aj podarilo a po zisku minimálne 50 

000 eur unikol po sklenenom moste pre chodcov a stratil sa  

v uliciach Petržalky. V čase lúpežného prepadnutia sa v priesto-

roch banky nachádzalo päť pracovníkov a jeden klient, k ich 

zraneniu nedošlo.

Z bloku polície 
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Lanovka na Kolibe
Pozrite sa na svet zhora!

Premáva po celý rok od štvrtka do nedele v čase od 10. – 18. h

Vysokohorský zážitok priamo v Bratislave? 

Spoznajte najkrajšie miesta lesoparku za jediný deň! 

Sedačková lanovka vás prepraví z Kamzíka 

na Železnú studničku (alebo späť) za osem a pol minúty. 

Na kilometrovej trase prekoná prevýšenie 186 metrov. 

Urobte si výlet s deťmi a pokojne so sebou vezmite 

svojich štvornohých priateľov alebo bicykel!

3
2
1
1
6
0
0
0
7
-
4

• bez búrania, špiny a prachu

• žiadne stavenisko
• kvalitné materiály
• vždy odborná montáž

AKCIA: Ku každým dverám kľučka ZADARMO
VOLAJTE  0919 188 535

Prevádzka: Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava

Obhliadka a poradenstvo ZADARMO

NOVÉ DVERE NA MIERU 
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?

RENOVÁCIA DVERÍ  a  ZÁRUBNÍ

európska jednotka v renováciách
Výstava realistických modelov vyhynutých zvierat ľadovej doby

18. februára – 18. júna 2017
Bratislava, Vajanského nábrežie 2 

Giganty
Ľ ADOVE J DOBY

SNM-Prírodovedné múzeum a Giganti s. r. o.www.snm.sk
www.giganti.cz

ZELENÁ LINKA/PODNETY, POSTREHY A NÁVRHY
V oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka môžete oznámiť prostredníctvom 

„zelenej linky“ 02/ 63 820 158. 
Informácie o MP VPS nájdete na stránke www.mpvps.sk

KLIETKY 
pre chov prepelíc 

PASCE 
na líšky a kuny

LIAHNE

tel.: 0907 181 800
www.123nakup.eu

Ponúkame Vám:
•  okuliarové rámy od 12 eur 
•  okuliarové šošovky 

od 20 eur za pár
•  multifokálne šošovky 

od 80 eur za kus
•  vyšetrenie zrakovej ostrosti

Záleží nám na tom, 
aby ste mali LACNÉ 

a zároveň DOBRÉ okuliare.

OPTIKA LENTIS, s. r. o. 
Šustekova 15, 851 04 Bratislava

tel: 02/62 31 72 22

ŠTARTOVACÍ BALÍČEK PRE REGISTROVANÝCH

SPOLOČNOSŤ 

BEER GROUP
ktorá prevádzkuje viacero reštaurácií v Bratislave
(Lunapark, Kráľovská piváreň, Slovanská Piváreň 

a Dúbravské Pivárne)

hľadá do svojho tímu nových ľudí na pozície: 

• Kuchár-šéfkuchár - (plat od 1200 € v čistom) 

• Pomocný kuchár - (plat od 900 € v čistom) 

• Umývač riadu (plat od 750 € v čistom) 

• Čašník (plat 3-4 €/hodina v čistom) 

• Rozvozár pizze a jedál (plat 600 € v čistom) 
   (auto a mobil � remné) 

• možnosť zamestnať sa na trvalý alebo polovičný 
 pracovný pomer (dohoda) 

• práca na krátky a dlhý týždeň 
 (dohoda na pracovnom čase je možná)

• možnosť kariérneho postupu

• strava, káva a pitný režim grátis  

•  príspevky na dovolenku 

• rôzne iné bene� ty a odmeny 
 

Kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky: 

Lindazahorec@gmail.com
0914 116 116

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk
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Zo športového klubu Pengym vychádzajú

olympionici
Boris Mlsna, prezident Slovenskej aso-
ciácie fi tnes, kulturistiky a silového trojboja, 
medzinárodný rozhodca a diplomovaný 
tréner IFBB je zároveň spolu s manželkou 
Gabikou, trojnásobnou majsterkou sveta 
a dvojnásobnou majsterkou Európy vo fi t-
ness, aj majiteľom športového klubu 
Pengym v Petržalke, ktorý má 
1 800 metrov štvorcových. 

,,Toto fi tnescentrum sme vybu-
dovali aj s kolegom, ten však 
zo spoločnosti odišiel, takže 
jeho majitelia sme už iba moja 
manželka a ja. Pengym pre-
vádzkujeme od roku 1994. Od-
vtedy sa o stredisko staráme a 
bojujeme s rôznymi probléma-
mi a prekážkami. Pred takými 
šiestimi rokmi sme sa spojili a 
prenajali priestory pre gym-
nastické centrum, ktoré u nás 
pôsobí na najvyššej úrovni na 
čele s reprezentáciou. Odtiaľto 
vychádzajú olympionici, naj-
novším príkladom je Barbora 
Mokošová, ktorá vlani štarto-
vala na OH v Rio de Janeiro. 
Pripravuje sa tu gymnastická 
reprezentácia a úžasné deti. 
Tie tu cvičia každý deň. Pre 
športovcov robíme, čo sa len 
dá, aby sa u nás dobre cítili a 
mali vytvorené kvalitné pod-
mienky na prípravu,“ vraví B. 
Mlsna. 

Pengym klub bol otvorený 
ako fi tnescentrum, ďalej je tu 
aerobiková sála a pripravujú 
sa tu ešte aj gymnasti. „Spolu 
s manželkou podávame po-

mocnú ruku aj športovcom 
z menej populárnych športov a 
snažíme sa vychádzať v ústrety 
aj mladým, začínajúcim alebo 
takým, ktorí nemajú možnosti 
sa kvalitne pripravovať. Takže, 
okrem kulturistov a fi tnesiek 
sme prichýlili aj trojbojárov, 
strongmanov, chodili k nám 
aj zápasníci - celý reprezen-
tačný výber. Navštívil nás aj 
Ivan Godor, majster sveta v 
thajskom boxe, takže sa k nám 
utiekajú rôzni športovci. Sa-
mozrejme, platí to aj pre verej-
nosť, ktorá dostatočne využíva 
svoje určené hodiny v týždni 
od 7. do 22. h a cez víkendy od 
8. do 22. h. Z Pengym klubu 
sme chceli urobiť športové 
centrum a hoci sa oň stará 
eseročka, na jeho vybudova-
nie by sme potrebovali dosť 
fi nancií. Len tak sa rozširovať 
na základe nejakých podnika-
teľských aktivít nemá význam. 
Potrebovali by sme získať neja-
ké eurofondy na šport. Veľmi si 
však vážime podporu starostu 
Petržalky Vladimíra Bajana. 
Bol u nás a rozprávali sme sa 

o lepšom využití tohto centra. 
Bojujeme s takými vecami, 
ako aj inde, s energiou, treba 
niečo vymeniť, opraviť. Cho-
dia k nám aj rôzni známi 
ľudia, herec Milan Kňažko, 
Ivana Horná, aktuálna maj-
sterka Európy v silovom troj-
boji, Fridrich Matej, slovenský 
rekordér v tlaku na lavičke, či 
tanečník Jaro Bekr. Všetci tré-
neri, ktorí u nás pôsobia, majú 
licencie a svoje kvality, vždy si 
ich najprv vyskúšame.“ 

Od 3. do 8. mája sa usku-
točnili v známom španielskom 
letovisku Santa Susanne IFBB 
majstrovstvá Európy v kultu-
ristike a fi tness. „Do dejiska 
šampionátu sme odišli s veľ-
kým 60-členným tímom a so 
45 športovcami. Samozrejme, 
každú účasť vo fi nále by sme 
si veľmi vážili. Máme mladý 
tím, lebo niektoré stálice túto 
sezónu vypúšťajú, ako naprí-
klad Timea Trajtelová, ktorá 
je medailistkou z posledných 
ME,“ dodal ešte B. Mlsna.

Milan Valko

foto: Jozef Benč

Futbalový tábor FCPA
Na základe pozitívnych skúseností z minulých rokov, 
futbalový klub FC Petržalka akadémia pripravil v areáli 
M. C. Sklodowskej (v prípade nepriaznivého počasia v te-
locvični) pre ratolesti aj tento rok Denný futbalový tábor, 
ktorý sa bude pre rôzne ročníky narodenia konať v troch 
turnusoch. Turnusy: 10. – 14. 7. (ročníky 2004, 2005, 2006), 
17. – 21. 7. (ročníky 2007, 2008, 2009, 2010), 24. – 28. 7. 
(ročníky 2007, 2008, 2009, 2010). Denný režim: 8.00 h 
– otvorenie dňa, 8.30 h – tréning, 10.30 h – spoločen-
ské hry, 12.00 h – obed, 12.30 h – spoločenské aktivity, 
14.00 h – futbalové video,15.00 h – tréning, 17.00 h – ukon-
čenie dňa. Týždenný poplatok je 125 eur (v cene je pitný 
režim a 3-krát strava – desiata, obed, olovrant). Prihlásiť 
sa možno u Martina Stopku (manažér mládeže), kontakt 
0915 059 087 alebo email martin.stopka@fcpa.sk alebo 
u Maroša Skovajsu (šéftréner prípraviek) 0902 658 530, 
maros.skovajsa@fcpa.sk.   (mv)

Víťaz ZŠ Tupolevova
Školská súťaž mladších žiakov a žiačok (nar. po 1. 9. 2006) 
1. stupňa ZŠ v malom futbale  v 19. ročníku Mc Donalds 
Cupu pre  súťaže v bratislavskom regióne pokračovala zá-
pasmi  obvodných kôl. Na ZŠ Budatínska  sa stretlo šesť 
petržalských škôl, hralo sa 2 x10 minút. Účastníci turnaja 
boli: ZŠ Tupolevova 20, ZŠ Pankúchova 4,  ZŠ Gessayova 
2, ZŠ Dudova 2, ZŠ Vývojová 228 Rusovce, ZŠ Trnková 1 
Jarovce. Výsledky Obvodného kola Bratislava V:  Tupole-
vova – Pankúchova 4:0, Rusovce – Dudova 8:1, Jarovce 
– Tupolevova 1:4, Gessayova – Rusovce 3:4,  Pankúchova -  
Jarovce 4:4, Dudova – Gessayova 4:0. I. semi� nále:  Tupole-
vova – Gessayova 2:0, II. semi� nále: Jarovce – Rusovce 4:3,  
o 5.-6. miesto: Pankúchova – Dudova 6:0, o 3.-4. miesto 
Gessayova – Rusovce 3:5, � nále: Tupolevova – Jarovce 4:2. 
Najlepším strelcom s 10 gólmi sa stal Martin Hlavatý zo ZŠ 
Rusovce.  Stretnutia rozhodovali Vladimír Randa a Rudolf 
Lehuta. Poháre, ceny a diplomy odovzdali: Marta Režná-
ková, riaditeľka ZŠ Budatínska, Ľubomír Čamek, pracov-
ník Okresného krajského školského úradu Bratislava, Ján 
Farbula, vedúci sekretár Bratislavského futbalového zväzu 
(BFZ) a Pavel Príkopa, koordinátor školských súťaží a mat-
rikár BFZ. Do krajského kola, ktoré sa uskutoční v stredu 
10. mája na štadióne ŠCP Dúbravka-Bratislava rovnako ako 
vlani postúpil víťaz obvodného kola ZŠ Tupolevova. Vlani 
v konkurencii ôsmich tímov skončila na siedmom mieste, 
tentoraz sa zverenci trénera a učiteľa Ericha Baláža vyna-
snažia o lepšie umiestnenie.  Celoslovenské � nále sa usku-
toční 12. a 13. júna na štadióne NTC Poprad. 

(mv)

Už druhá kontumácia
V priebehu tohto ročníka IV. futbalovej ligy sa na štadióne 
FC Petržalka akadémia neuskutočnil už druhý majstrov-
ský zápas. Na jeseň na pravý breh Dunaja nepricestoval 
FK Jablonové a naposledy teraz, na jar, ani TJ Slovan Vi-
ničné. Vedenie súpera uviedlo ako argument nedostatok 
hráčov, ktorí by boli k dispozícii na tento duel. Zápas ŠTK 
BFZ skontumoval výsledkom 3:0 v prospech petržalského 
klubu. Vzniknutá situácia ho veľmi mrzí. Vedenie FCPA to-
tiž dúfalo, že po neodohratom zápase proti Jablonovému 
počas jesennej časti súťaže sa takáto situácia nezopakuje. 
Bohužiaľ, opak je pravdou. Najbližšie FCPA doma v nede-
ľu, 14. mája, v šlágri 26. kola od 10.30 h hostí druhé SFC 
Kalinkovo. Pokiaľ ho domáci zvládnu, tak je dosť pravde-
podobné, že už budú oslavovať postup do III. ligy!  

(mv)
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Futsalisti Slov-Maticu FOFO 

Bratislava so sídlom v Petr-

žalke v najkratšom možnom 

čase postúpili do � nále play 

o�  1. SLF. Semi� nálovú sériu 

s Futsal Teamom Levice vy-

hrali „oranjes“ 3:0 na zápasy. 

Sumár - 3. zápasu semi� ná-

le play o�  1. SLF: Slov-Matic 

FOFO Bratislava - Futsal Team 

Levice 6:3 (2:3).Góly za Slo-

v-Matic: Serbin 2, Kyjovský, 

M. Zdráhal, Bahna, Bartošek 

– konečný stav série: 3:0), 

Slov-Matic postúpil do � -

nále.                                 (mv)

Slov-Matic 
prvým � nalistom

Š P O R T

Už v sobotu, 13. mája, o ôsmej ráno odštartuje starosta 

Vladimír Bajan v petržalskej plavárni historicky prvý pla-

vecký maratón ako súčasť 20. výročia Dní Petržalky.

Plávať sa bude 12 hodín a ak ste sa aj nestihli dopredu pri-

hlásiť, nevadí, stačí, ak počas soboty prídete do plavárne a 

stanete sa súčasťou tohto podujatia. Zúčastniť sa na ňom 

totiž môže každý  – bez ohľadu na vek a pohlavie – schopný 

odplávať najmenej 50 metrov. 

Cieľom je, aby sme ukázali, že Petržalčanom nie je pohyb 

cudzí, pochválili sa našou modernou plavárňou, ukázali ju 

tým, ktorí ju prípadne ešte nepoznajú a pokúsili sa zaplávať 

čo najviac kilometrov. Hoci nám nejde o žiadny rekord, bolo 

by fajn, keby sme sa na plavárni stretli v čo najväčšom počte a 

dokázali preplávať aj keď nie do Paríža, aspoň do Trnavy... Tak 

čo, pridáte sa?                                                                             (upr)

Preplávame z Petržalky do Paríža?

Do Starého hája 
aj v máji

Dostihová sezóna je v plnom prúde a na 
nedeľu, 14. mája, sú naplánované hneď prvé 
dve klasické skúšky Jarná míľa anglického 
plnokrvníka.  

Veľká májová cena (2 400 m)
a Jarná míľa (1 600 m). Chvíle 
medzi jednotlivými dostihmi 
spríjemní vystúpenie skupiny 
Johnny Cash Revival, najmen-
ších návštevníkov počas dosti-
hov zabavia maskoti a animá-
tori Trinity Hotels & Resorts. 

O týždeň neskôr, v nede-
ľu 21. mája, je na programe 
ďalší míting zložený spolu 
z deviatich rovinových a pre-

kážkových dostihov. Hlav-
ným bodom programu bude 
Prípravná cena, rovina I. ka-
tegórie na 1 200 m. Počas 
dostihov je pre návštevníkov 
pripravený zaujímavý prog-
ram: DOG DANCING, AGI-
LITY, DOG FRISBEE, ako aj 
vystúpenie žiakov petržalskej 
Základnej umeleckej školy 
Jána Albrechta.

Bezplatné vozenie detí na 
koníkoch je súčasťou každého 
nedeľného popoludnia v Sta-
rom háji, ktoré sa začína vždy 
o 14. hodine. 

Posledný májový víkend 
(27. – 28. máj) bude patriť 
na „dostižke“ festivalu psích 
športov – DOGDAYS. Vy-
užite krásne májové dni na 
príjemné strávenie voľného 
času v areáli dostihovej dráhy 
v petržalskom Starom háji. 
Neváhajte a príďte!

(rip)

Veľká jarná cena (rovi-
na Listed na 1 700 m, 

3-ročné kobyly a žrebce, 17 
prihlášok) a 25. Jarná cena 
kobýl (rovina Listed na 1 700
 m, 3-ročné kobyly, 13 pri-
hlášok) pod záštitou spo-
ločnosti LESY Slovenskej 
republiky. Nemenej zaují-
mavé budú aj zápolenia na 
rovinách I. kategórie pre 
4-ročné a staršie kone – 

aj v máji

Čaká nás 

bežecký festival 
Vajnorský minimaratón, Rusovský beh, Čunovský beh, Ra-
čiansky polmaratón... dokonca Mariatálsky štvanec... Každá 
časť Bratislavy a aj každá dedinka v okolí má svoje bežecké 
podujatie. Okrem Petržalky. A práve tu, vďaka bežeckým 
chodníkom a krásnej prírode, behajú azda všetci obyvatelia. 
Nezaslúžia si petržalskí bežci domáce podujatie? 

snažia oddeliť maratón od polmarató-
nov. Je to hlavne kvôli naplnenej kapa-
cite podujatí. Polmaratóny sú pritom, 
čo do počtu účastníkov, mnohokrát 
väčšie ako samotné mestské maratóny,” 
hovorí na margo Run Fest Petržalka or-
ganizátor podujatia Miloš Zágoršek. 

Prvé ročníky bežeckého poduja-

tia Run Fest boli na Partizánskej lúke. 
Rastúce požiadavky a aj rastúci počet 
účastníkov prinútili organizátora ob-
zerať sa po lokalite s väčšou kapacitou, 
ktorá by postačovala aj pre budúce roč-
níky. Očakáva sa totiž, že bežcov bude 
aj ďalej pribúdať. „Rokovania neboli 
jednoduché,” pripúšťa Miloš Zágoršek. 
„Našťastie sa v našej mestskej časti našli 
ľudia, vrátane  vicestarostu, Jána Buča-
na, ktorí so športom sympatizujú a do-
kážu o takéto výnimočné podujatie pre 

Run Fest Petržalka sa uskutoční me-
dzi Auparkom a Sadom Janka Kráľa 3. 
júna. Bežecké podujatie, ktoré môže 
kvalitou a počtom účastníkov skvelo 
konkurovať tým najväčším nielen v 
Bratislave, ale aj na celom Slovensku, 
sa teší čoraz väčšiemu záujmu. „Vo väč-
ších mestách Európy sa usporiadatelia 

občanov Petržalky zabojovať.” Sobota, 
tretieho júna, sa tak tento rok stane 
pre Petržalku oslavou behu. 

Hlavnou disciplínou je určite pol-
maratón, no organizátori pripravili 
pre účastníkov deň plný atraktívnych 
bežeckých disciplín. Detské behy a 
detská atletika, beh s kočíkom, beh 
naboso, beh po stene, corrida, autopo-
lis grand prix... mnohé z nich dávajú 
tušiť, že tento deň bude nielen plný 
behu, ale aj zábavy. 

Verím, že podujatiu Run Fest Petr-
žalka sa bude v našej časti mesta páčiť, 
udomácni sa tu a spoločne s petržal-
skými bežcami a občanmi vytvorí at-
mosféru, na ktorú sa budeme rok čo 
rok tešiť. Srdečne vás na podujatie 
pozývame.

Eduard Demel

foto: Ján Luky   


