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Polievačka a šibačka sú už v meste nemoderné. Trocha 
vody, voňavky a symbolické pošibanie korbáčom sa ujde 
z povinnosti už len mamám, babkám a ženám v užšom 
kruhu rodiny. Zábavou ostáva tradičné veľkonočné 
„trápenie“ nežnejšieho pohlavia len pre menších chlap-
cov, zhodli sa viacerí oslovení Petržalčania.

www.petrzalskenoviny.sk
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Štyri veľkonočné dni voľna sú však 
vítanou príležitosťou na stretnutia 

s priateľmi, dovolenky alebo čas strá-
vený v prírode. Napriek tomu sme na 
Veľkonočný pondelok stretli v Petržal-
ke aj vyobliekaných šibačov - otcov so 
synmi, na Hálovej aj skupinu mláden-
cov v plnej šibačkovej výzbroji. „Boli 
sme šibať väčšinou babky a ženy z 
blízkej rodiny,“ prezradil nám 19-ročný 
Janko. ,,Keď som bol menší, tak to bola 

väčšia zábava. Ale dnes stihli sme vy-
šibať aj tri spolužiačky a jedna nás te-
raz čaká pred domom,“ dodal. ,,Dostali 
sme aj nejaké vajíčka, ale alkohol ne-
pijeme,“ reagoval na našu otázku, koľ-
ko pohárikov si už dali. Pred domom 
na Hálovej chlapci dievčinu poriadne 
obliali, ale aj postriekali voňavkami od 
výmyslu sveta.  

Miroslav Košírer

foto: autor

Polievačka a šibačka sú už v meste nemoderné. Trocha 

Tradície
ešte nevymreli

Kto bude 
Osobnosť Petržalky?
To záleží aj od vás! Ešte stále, až do 

30. apríla, môžete posielať svoje 

návrhy na petržalský miestny úrad. 

Ak je vo vašom okolí niekto, komu 

nie je naša Petržalka ľahostajná, kto 

sa roky stará napr. o predzáhradku, 

organizuje akcie pre deti či susedov, 

neváha hoci aj sám pozbierať od-

padky spred domu alebo z trávni-

ka... jednoducho je Petržalčan telom 

i dušou, tak neváhajte. Osobnosťou 

Petržalky boli nielen známi ľudia, 

o ktorých hovorí celé Slovensko, ale 

napr. aj mnohí učitelia a iní zaujíma-

ví Petržalčania.

Podmienky podávania návrhov na 

Osobnosť Petržalky 2016 nájdete na 

petržalskej webovej stránke. 

Petržalka upratuje
Jubilejný 20. ročník Týždňa čistoty 
odštartuje petržalská samospráva 
22. apríla. Okrem čistenia Chorvátske-
ho ramena sa budú upratovať aj brehy 
Dunaja.

strana 5

Chodiace stromy 
aj Superškola
Svetoznámy paleobiológ Peter Vršan-
ský je tohtoročným laureátom Krištá-
ľového krídla, ale aj autor ojedinelého 
projektu Petržalská super škola.

strany 12 - 13
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Výnos z poplatku 
by sa mal deliť 
Jednou z priorít regionálneho zdru-
ženia v súčasnom období je vyrie-
šenie aplikácie zákona o miest- 
nom poplatku za rozvoj v pod-
mienkach Bratislavy. 

Pretavenie litery zákona do pra-
xe si vyžaduje prijatie príslušného 
všeobecne záväzného nariadenia 
a novelu štatútu mesta. V týchto 
dokumentoch má byť okrem iné-
ho zakotvená sadzba miestneho 
poplatku za rozvoj a  deľba z jeho 
výnosu medzi mesto a mestské 
časti.  Predstavy starostov vyjadru-
je prijaté uznesenie, ktoré vnímajú 
ako základ pre ďalšie rokovania s 
mestom. Uznesenie obsahuje tri 
zásadné body: zavedenie jednot-
nej sadzby spomínaného poplat-
ku na celom území mesta, ďalej 
uplatnenie maximálnej sadzby 35 
eur za meter štvorcový a do treti-
ce deľbu výnosu z poplatku v po-
mere 32 percent pre mesto a 68 
percent pre mestské časti. „S tými-
to faktami a číslami potom môžu 
pracovať aj poslanci, či už mest-
skí, alebo v mestských častiach,“ 
konštatoval predseda združenia, 
starosta Záhorskej Bystrice Jozef 
Krúpa. V zásade však starostovia 
presadzujú názor, že výnos z po-
platku sa má využiť v lokalite, kde 
sa bude stavať. 

Bratislava potrebuje 
nový zákon
Na 27. snem Združenia miest a 
obcí Slovenska (ZMOS), ktorý sa 
bude konať 18. a 19. mája, pôjdu 
bratislavskí starostovia s požia-
davkou, ktorá tu rezonuje celé 
roky. V prijatom uznesení regi-
onálne združenie žiada orgány 
ZMOS, aby do programového 
vyhlásenia vlády presadzovali ako 
prioritu prijatie nového zákona 
o hlavnom meste SR  Bratislave,  
ktorý by rešpektoval okrem iné-
ho výlučné postavenie hlavného 
mesta v sústave samosprávy na 
Slovensku vrátane jeho inančné-
ho postavenia. O opodstatnenos-
ti takejto požiadavky nasvedčuje 
skutočnosť, že hlavné mesto ako 
spoločenské, politické a kultúrne 
centrum krajiny funguje zároveň 
ako jej výkladná skriňa. Finančné 
toky však zaostávajú ďaleko za 
potrebami metropoly.

Alžbeta Klesnilová,

tlačová tajomníčka RZ MČ BA

Miestne zastupiteľstvo zobra-
lo na vedomie všetky, okrem 
koncepcie rozvoja Bytového 
podniku Petržalka, ktorá ich 
zrejme nepresvedčila.

Záver niekoľkohodinové-
ho rokovania patril interpelá- 
ciám poslancov. Poslanca Jo-
zefa Vydru zaujímalo, prečo 
sa zasadnutie zastupiteľstva 
koná len 6x do roka, zdalo sa 
mu to málo. Navrhol aj, aby 
sa rokovania konali v popo-
ludňajších hodinách, aby sa 
na nich mohla zúčastňovať aj 
pracujúca verejnosť. Vladimír 
Dolinay chcel vedieť, či do 
plánu Zóna Matador boli za-
pracované pripomienky ob-
čanov. Oliver Kríž predniesol 
problém Gogoľovej ulice, kde 
nákladné autá porušujú zákaz 
vjazdu a zároveň tam v zá-
krute blokujú premávku za-
parkované autá. Okrem toho 
informoval, že Štátne lesy 
SR sa v kauze Pečniansky les 
odvolali a teda rozhodnutie 
súdu o výmene pozemkov v 
prospech OZ Človek a strom 
ešte nie je právoplatné. 

Celé miestne zastupiteľ-
stvo absolvovala aj sotva 
trojmesačná dcérka poslan-
kyne Miroslavy Makovní-
kovej Mosnej, ktorú vítame 
medzi obyvateľmi Petržalky 
a želáme jej do života všetko 
dobré.

Michaela Dobríková

Hlavnou témou rokovania poslancov bolo 

parkovanie

Prednosta poslancov v krát- 
kosti oboznámil s výsled-

kami kontroly, ktorá sa konala 
od 23. októbra do 22. novem-
bra 2015. Konkrétne v časti 
parkovacia politika NKÚ kon-
štatoval, že bol porušený zá-
kon o obecnom zriadení tým, 
že podpis zmluvy s EEI nebol 
schválený obecným zastupi-
teľstvom. Podľa slov prednos-
tu tým, že došlo k odstúpeniu 
od zmluvy zo strany EEI, je 
to pre MČ uzavreté. Okrem 
toho NKÚ našiel chybnú 
projektovú dokumentáciu na 
výmenu okien v DK Zrkad-
lový háj a konštatoval, že MČ 
nepostupovala v súlade so 
zákonom o verejnom obsta-
rávaní. Prednosta vysvetlil, že 
chybnú dokumentáciu dodal 
riaditeľ Kultúrnych zariadení 
Petržalka a aby sa podob-
ným prípadom v budúcnosti 
predišlo, nariadila MČ riadi-
teľovi KZP prijatie opatrení 

pre viacnásobnú kontrolu i-
nančných operácií a zároveň 
poslala zamestnancov refe-
rátu verejného obstarávania 
MÚ na odborné preškolenie. 
Na záver prednosta dodal, že 
voči kontrolným zisteniam 
vzniesla MČ námietky a po-
dala podnet na prokuratúru  
s tým, že kontrola bola nepro-
fesionálna a neodborná. 

Potom sa poslanci veno-
vali návrhu Milana Vetráka o 
pozastavení uznesenia z júla 
2014 o zavedení parkovacie-
ho systému externou irmou 
na účet mestskej časti, kto-
rý v prvom hlasovaní nebol 
schválený. M. Vetrák argu-
mentoval tým, že kým toto 
uznesenie bude platné, ne-
možno v súlade so zákonom 
použiť inancie MČ na ana-
lýzu výhodnosti toho, či má 
MČ parkovaciu politiku rea-
lizovať vo vlastnej réžii, alebo 
využiť služby externej irmy. 

Po tom, čo jeho stanovisko 
podporil miestny kontrolór 
MČ Stanislav Fiala, poslanci 
schválili úpravu uznesenia z 
roku 2014, vypustením čas-
ti o zavedení parkovacieho 
systému externou irmou na 
účet mestskej časti.

Na miestne zastupiteľstvo 
boli pozvaní aj Soňa Cha-
nečková – riaditeľka Stredis-
ka sociálnych služieb, Milan 
Lezo - riaditeľ Strediska slu-
žieb školám a školským zaria-
deniam, Katarína Bergerová 
- riaditeľka Miestnej knižnice 
Petržalka, Peter Litomerický 
- riaditeľ Kultúrnych zaria-
dení Petržalka, Martin Füzek 
- riaditeľ Miestneho podniku 
Verejnoprospešných služieb 
a Miroslav Cajchan – konateľ 
Bytového podniku Petržalka. 
Každý z nich pred poslanca-
mi odprezentoval koncepciu 
rozvoja jemu zverenej inšti-
túcie na roky 2016 až 2018. 

Na prvom tohtoročnom zastupiteľstve rezonovali najmä dve témy. 
Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR v mestskej časti Petržal-
ka a návrh poslanca Milana Vetráka o pozastavení uznesenia z júla 
2014 o zavedenie parkovacieho systému externou irmou na účet 
mestskej časti. Zastupiteľstvo viedol prednosta Miestneho úradu Mi-
roslav Štefánik, starosta Vladimír Bajan sa pre chorobu ospravedlnil.

Ponuky na vnútorné vybavenie novej plavárne medzi Jirásko-
vou a Tupolevovou ulicou predložili traja uchádzači. Samo-

správa o tom informuje na svojej oiciálnej internetovej stránke s 
tým, že po Veľkej noci ich vyhodnotí komisia. 

Predpokladaná hodnota zákazky je 102 445 eur bez DPH. 
Plaváreň stále kolaudujú, spojili ju s wellness svetom, ľudia 
budú mať k dispozícii 25-metrový plavecký päťdráhový bazén, 
zážitkový bazén, detský bazén a whirlpool pre relax v horúcej 
vode. Chýbať nebudú sauny a občerstvenie. „Otvorenie pla-
várne plánujeme v jarných mesiacoch. Zaznamenali sme veľký 
záujem aj zo strany plaveckých klubov, preto sa budeme sna-
žiť skĺbiť všetko do jedného celku tak, aby sme predovšetkým 
Petržalčanom mohli poskytnúť kvalitné možnosti športového 
vyžitia a relaxácie,” uvádza starosta Petržalky Vladimír Bajan. 
Športové zariadenia Petržalky na petržalskej internetovej strán-
ke zverejnili aj pracovné ponuky na obsadenie miest prevádz-
kový manažér, pokladník, údržbár, upratovačka a, samozrejme, 
plavčík.

Samospráva predpokladá, že minimálne ročné náklady na 
prevádzku plavárne budú 600-tisíc eur, denná kapacita päťsto 
ľudí a jej personál by malo tvoriť 20 - 25 zamestnancov. Zaparko-
vať bude možné na štyroch parkoviskách s kapacitou 53 miest. 
Komu a za akých podmienok bude samospráva poskytovať zľa-
vy a výšku vstupného, určia petržalskí poslanci v prevádzkovom 
poriadku plavárne.             (sita)

V súťaži sú traja uchádzači
Vážený pán starosta, v Zichyho paláci sme mali tú česť priví-
tať v novembri seniorský spevácky zbor Petržalčanka a v marci 
seniorský spevácky zbor Melódia. Touto cestou by som chce-
la vyzdvihnúť obidva súbory za ich prácu, výsledkom ktorej 
boli úžasné vystúpenia. Osobitne by som chcela vyzdvihnúť  
a poďakovať sa seniorskému speváckemu zboru Melódia, 
ktorá prijala pozvanie bez honoráru. Tento čin – prezentácia 
petržalských seniorov si zaslúži Vaše poďakovanie.

Keďže som tiež Petržalčanka a poznám Váš vzťah k seniorom, 
verím, že nebudete moju prosbu o poďakovanie za prezentáciu 
považovať za trúfalosť.     

Veľmi pekne ďakujem aj Vám aj seniorským speváckym zbo-
rom.                      S úctou   Mgr. Ľubica Janegová

vedúca oddelenia kultúry MČ Staré Mesto

Poďakovanie

realitná kancelária MRK & RETEXnájdete nás na Znievskej ulici 15, Bratislava-Petržalkawww.mrkretex.sk 63453910, 0907772623, 0905606016

� vypracovanie kúpnych zmlúv � finančné poradenstvo �
� znalecké posudky � individuálny prístup ku každému klientovi �

Sme tu pre Vás už viac ako 17 rokovVáš partner naPREDAJ - KÚPU - PRENÁJOM - NEHNUTEĽNOSTI- výmeny bytov -

�

ČLENNÁRODNEJASOCIÁCIEREALITNÝCHKANCELÁRIÍSLOVENSKA



1. 4. 2016 • 3PETRŽALSKÉ NOVINY
Š K O LY / I N Z E R C I A

im školská dielňa v dnešnej 
dobe nemôže poskytnúť. Žia-
ci získajú potrebné pracovné 
zručnosti a fi rmy zase kvalifi -
kovaných pracovníkov. Teda, 
takáto spolupráca je pre obidve 
strany prospešná. 

Ako získavate zamestnáva-
teľov, ktorí žiakom poskytnú 
potrebnú prax?

 V minulosti sme sa snažili 
hľadať partnerov, ktorí by par-
ticipovali na vzdelávaní našich 
žiakov, my sami a to podľa 
učebných odborov, ktoré sme 
práve potrebovali . Najskôr sme 
oslovovali väčšie fi rmy, lebo 
tie boli prvé ochotné s nami 
komunikovať. Podarilo sa nám 

odbornými školami z pohľadu 
zamestnávateľov. Ako vníma-
te toto ocenenie?

 Samozrejme, že nás všetkých 
táto správa veľmi potešila, pre-
tože úspešné uplatnenie žiakov 
OU na trhu práce považujeme 
za našu prioritu. Výsledky vý-
skumu ukázali, že aj špeciálne 
školy, medzi ktoré patrí naše 
odborné učilište, obstoja svo-
jimi výsledkami v konkurencii 
škôl bežného typu. Je to zároveň 
i potvrdenie toho, že popri jazy-
kových, športových, cirkevných 
školách či školách pre nadané 
deti, majú školy pre deti a žiakov 
so zdravotným znevýhodnením 
svoje opodstatnenie. 

Školy boli zamestnávateľmi 
hodnotené podľa 14 paramet-
rov, ako napríklad skúsenosť 
fi rmy s absolventmi konkrétnej 
SOŠ, pripravenosť týchto ab-
solventov pre prax, iniciatív-
nosť školy v hľadaní spolupráce 
s fi rmami a v hľadaní práce pre 
absolventov či kvalita výučby 
jazykov a PC gramotnosti. Sú-
časťou výskumu bolo aj zisťova-
nie názorov rodičov na vníma-
nie kvality SOŠ, ktorú ich dieťa 
navštevuje. A z výskumu sa zdá, 
že na Slovensku zatiaľ nie je ob-
vyklým javom, že rodičia vybe-
rajú SOŠ pre svoje dieťa podľa 
posudzovania jej odborného 
imidžu a prepojenia s praxou

Michaela Dobríková
foto – SŠ Švabinského

Podľa čoho budete vyberať strednú odbornú školu pre svoje dieťa? 
Podľa toho, ako sa umiestňuje v rebríčkoch testovania vedomostí 
alebo podľa toho, či mu pomôže nájsť si po jej skončení zamestnanie? 
Na konci roka 2015 Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v 
spolupráci so svojím švajčiarskym partnerom EHB, realizoval v rám-
ci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, výskum. 

Švabinského je najlepšia

nadviazať spoluprácu s Tes-
co Stores SR, kde vykonávajú 
prax žiaci v učebnom odbore 
pekár. Firma Eurest nám po-
skytla praktické vyučovanie 
pre žiakov v učebnom odbore 
kuchár. Do OLO Florea chodili 
na prax naši záhradníci a v Ne-
mocnici Ružinov praxujú žiaci 
z učebného odboru zdravot-
ník- opatrovateľ. Žiakov učeb-
ných odborov murár a maliar 
umiestňujeme na pracoviská 
rôznych stavených fi riem, kde 
pracujú pod dozorom našich 
majstrov odbornej výchovy. 
Títo žiaci vykonávajú praktic-
ké vyučovanie aj v niektorých 
školách, kde pomáhajú zveľa-
ďovať prostredie. O vykonáva-
nie praxe našich žiakov je veľký 
záujem. Firmy a organizácie 
nás kontaktujú a už v júni pri-
pravujeme dohody o spoluprá-
ci pre nový školský rok. Tento 
fakt potvrdzuje skutočnosť, že 
spolupráca medzi školou a fi r-
mami je obojstranne výhodná.

V Bratislavskom kraji sa vaša 
škola umiestnila na prvom 
mieste medzi top strednými 

Zamerali sa v ňom na zna-
losť jednotlivých stredných 

odborných škôl (SOŠ), ale naj-
mä na vnímanie ich kvality 
očami zamestnávateľov a ro-
dičov. Pomocou vzorky 2000 
zapojených fi riem vytvorili 
relatívne presný rebríček „kva-
lity“ SOŠ v jednotlivých kra-
joch podľa zamestnávateľov. 
V ňom sa umiestnili aj dve pe-
tržalské školy. Na treťom mies-
te skončila Stredná zdravotníc-
ka škola na Strečnianskej ulici 
(predstavíme vám ju v budú-
com čísle novín). A s najlepším 
hodnotením od zamestnávate-
ľov obsadila prvú priečku Spo-
jená škola - Odborné učilište 
na Švabinského ulici. My sme 
sa porozprávali s jej riaditeľkou 
Ľudmilou Lukačkovou:

„Naša škola má dve organi-
začné zložky - odborné učilište 
a praktickú školu. Odborné uči-
lište pripravuje na povolanie 
žiakov s ľahkým zdravotným 
znevýhodnením. Do praktickej 
školy sú prijímaní žiaci, ktorí 
nezvládli obsah vzdelávania 
OU, čiže ich znevýhodnenie je 
ťažšie a pripravujú sa na prácu 
v chránených dielňach. V sú-
časnosti máme v odbornom 
učilišti 13 učebných odborov, 
ale v tomto školskom roku sme 

otvorili sedem najžiadanejších 
- maliar, murár, kuchár, pekár, 
zdravotník - opatrovateľ, pedi-
kúra - manikúra a záhradník. 
Všetky učebné odbory sú troj-
ročné a končia sa výučným lis-
tom. Vzdelávanie žiakov v OU 
sa člení na teoretické a prak-
tické, pričom teóriu majú žiaci 
dvakrát a prax trikrát do týž-
dňa. Na stredných odborných 
školách majú žiaci zvyčajne 
prax a teóriu v pomere jedna 
k jednej.“

Ako vyzerá odborná prax 
v ponímaní vašej školy?

 Opäť sa začína hovoriť o du-
álnom vzdelávaní, ktoré my v 
odbornom učilišti realizujeme 
už dlhé roky. Skúsenosti nám 
ukázali, že žiaci, ktorí počas 
štúdia vykonávajú prax mimo 
školy, v zmluvných fi rmách, sa 
na trhu práce uplatňujú oveľa 
lepšie. Väčšinou sa zamestnajú 
hneď po skončení školy priamo 
tam, kde počas štúdia vykoná-
vali odborný výcvik, teda prax.

Výhodou spolupráce s fi r-
mami je, že si žiaci od prvého 
ročníka zvykajú na požiadavky 
potenciálneho zamestnávateľa, 
kde prichádzajú do kontaktu 
s najnovšími výrobnými tech-
nológiami a materiálmi, ktoré 

Rebríček Top – SOŠ v Bratislavskom kraji 
v hodnotení zamestnávateľov

1. SŠ- Odborné učilište Švabinského 7, Petržalka
2. SZŠ Záhradnícka 44, Ružinov
3. SZŠ Strečnianska 20, Petržalka
4. SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Staré Mesto
5. SŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska cesta, Karlova Ves
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JÁN POLÁK - vodoinštalá-

cie, údržba. Tel.: 0905 627 321  

ÚČTOVNÍCTVO - kvalitne 

a spoľahlivo. Tel.: 0910 960 376

KÚPIME byt v Petržalke, 

aj zadlžený. Tel.: 0917 708 319 

GLAZÚROVANIE VANÍ. 

Tel.: 0905 983 602

KÚPIM za najvyššie ceny 
obrazy od významných sloven-

ských, českých a iných maliarov, 

starožitný nábytok, hodiny, 

porcelán a iné. Platím okamžite. 

Tel.: 032/65 284 92, 

0905 409 972. E-mail: 

najvyssie.ceny@gmail.com

ZŠ I pre žiakov NKS Vlaste-

necké námestie č. 1 prij-
me do školskej kuchyne 

pomocnú silu. Informá-

cie na tel. č.: 02 6241 2998

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 17€

Inzercia

Fitnessland, Rovniankova 15
www.� tness-land.sk 

Kombináciou infračerveného žiarenia 

a pohybu dochádza k rýchlejšiemu úbytku tukových 

zásob v tele. 30 minút tréningu na prístroji 

SUN 400XL sa vyrovná behu na 30 km. Infračervené 

žiarenie napomáha tiež k ošetreniu pokožky.

objednávky na tel. č.: 0915525462

Kombináciou infračerveného žiarenia 

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Janka • 0903 191 885 

 Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

Hrobákova 7 (prízemie)

Otvorené:

Po - Pi

9.00 - 19.00 h

Sobota

8.00 - 13.00 h

iba na objednávku

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka
 
19. 3. 2016 

Peter Pohanka – Katarína  Pohanka
Ing. Róbert Solčanský – Mgr. Lucia  Masárová 
Jozef Antoš – Silvia Hudecová                   
Roman Krasňanský – Andrea  Funtálová

FOTOGRAFOVANIE
fotoateliér v Bratislave 
svadby  deti  oslavy

0905 623 012 fotograf-svadba.sk
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paralyzovala Bratislavu 

 Čo nové vo VPS 

Okrem pravidelných činnos-
tí, ako sú čistenie cestných 
komunikácií, chodníkov, ve-
rejných priestranstiev vyko-
návajú pracovníci MP VPS 
aj náročnú prípravu areálov 
základných a materských 
škôl v správe mestskej časti 
na jarné obdobie. Aby dodr-
žali literu zákona, je potreb-
né do konca marca stihnúť 
výrub vyschnutých a poško-
dených stromov. 
Postupne prichádza rad aj na 
opravy a revitalizácie piesko-
vísk na verejných detských 
ihriskách. Výroba nového 
pieskoviska si vyžaduje svoj 
chronologický proces. Najprv 
sa musia narezať drevené hra-
noly na presnú dĺžku. Ďalej  je 
potrebné už narezané hranoly 
ručne ohobľovať a následne 
karbobrúskou dobrúsiť hrany, 
aby neboli ostré. Toto opatre-
nie sa robí z bezpečnostných 
dôvodov. Takto pripravené 
hranoly si vyžadujú penetrač-
ný náter, po ktorom prichá-
dzajú tri vrstvy ochranného 
laku. Náter však treba robiť pri 
správnej teplote, a to v rozme-
dzí 10 - 25 °C. Po každej nane-
senej vrstve ochranného laku 
musia drevené hranoly schnúť 
minimálne 24 hodín. Potom 
prichádza rad na demontáž 
pôvodného ohradenia pies-
koviska, odstránenie starého 
piesku a zarovnávanie podlo-
žia. Na takto pripravený povrch 
sa môžu osadiť precízne spra-
cované drevené hranoly, ktoré 
sa pripevnia skrutkami o že-
lezné konzoly vsadené v zemi. 
Na rohy ohradenia sa osadia 
rohové sedáky, navezú sa tri 
vrstvy nového piesku a vyčistí 
sa okolie pieskoviska. Po tejto 
etapovitej práci pieskovisko 
čaká už len na našich najmlad-
ších Petržalčanov.

Marek Kovačič

S Í D L I S K O

(tod)

•
•

• 

kontaktovať petržalský miest-
ny úrad osobne počas strán-
kových dní, telefonicky alebo 
mailom a nahlásiť druh a po-
čet spotrebičov, meno, adresu 
a, samozrejme, kontakt. 

V termíne od 1. apríla do 

15. mája bude na území Pe-

tržalky aj celoplošná dera-

tizácia. V tomto období sú 
povinné vykonať deratizáciu 
aj všetky právnické a fyzické 
osoby – podnikatelia vo svo-
jich prevádzkach, mestská časť 
zabezpečuje deratizáciu len na 
verejných priestranstvách. Ak 
to bude potrebné a výskyt hlo-
davcov budú obyvatelia aj na-
ďalej nahlasovať na oddelenie 
životného prostredia, postará 
sa samospráva o mimoriadnu 
(opakovanú) deratizáciu.

(mu)

Petržalka upratuje

Jubilejný 20. ročník sa usku-

toční 22. apríla od 9.00 h. 

„Zmenou oproti minulým 
obdobiam je pridanie piateho 
stanovišťa pod Dolnozemskou, 
odkiaľ sa bude postupovať 
smerom k Medissimu,“ prezra-
dila vedúca oddelenia životné-
ho prostredia Zuzana Juhásová 
a dodala, že tak ako po minulé 
ročníky, opäť zabezpečili vre-
cia, rukavice, náradie a pekné 
počasie. Chýbať nebude ani 

malé občerstvenie od spoloč-
nosti Straubyt. Potápači z klu-
bu OCTOPUS vyčistia v pia-
tok koryto v okolí premostenia 
na Antolskej a v sobotu aj ďalší 
úsek jazera Veľký Draždiak.

Jarné upratovanie brehov 

Dunaja je ďalšou akciou, do 
ktorej sa mestská časť zapojila 
poskytnutím vriec, rukavíc a 
zabezpečením odvozu odpa-
du. Čistenie petržalského bre-
hu v lokalite bývalého kúpalis-

ka LIDO organizuje Vodácky 
klub Dunajčík, ktorý v Petržal-
ke pôsobí už viac ako 90 rokov. 
Do aktivity sa zapojili aj Staré 
Mesto a Karlova Ves. Štart 
je na troch stanovištiach už 
2. apríla o 9.00 h.

V sobotu 14. mája oby-
vateľom Petržalky bezplatne 
odvezie spoločnosť Envidom 
nepotrebné elektrospotrebi-

če na ekologickú recykláciu. 

Stačí najneskôr do 11. mája 

Týždeň čistoty v Petržalke, ktorý mestská časť vyhlásila po dru-
hý raz, sa stáva čoraz obľúbenejším pre mnohých, ktorí spolu so 
susedmi a kamarátmi prispeli k uprataniu svojho blízkeho oko-
lia. Všetkým, ktorí sa do akcie zapojili, patrí vďaka a veríme, že sa 
z tejto aktivity stane tradičné podujatie, akým je napríklad čistenie 
Chorvátskeho ramena. 

Ešte pred ofi ciálne vyhláseným Týždňom čistoty sa na mnohých 
miestach v Petržalke už vo veľkom upratovalo. 

Čo sme už vyčistili?

Brigádu na Budatínskej 41- 43 a v okolí Streč-
nianskej zorganizoval Michal Tkáčik. 

Upratovacia akcia v Kopčanoch „Vyčistíme si 
sídlisko“ dopadla na jednotku. Zapojili sa do 
nej obyvatelia vrátane mladých pomáhačov, 
aj o. z. Ulita a Prima. Prišlo 23 ľudí, ktorí spra-
vili kus roboty. Začali pri futbalovom ihrisku, 
pokračovať budú pri jednotlivých bytových 
domoch. „Ďakujeme oddeleniu životného 
prostredia MČ Petržalka za poskytnutie vriec, 
rukavíc a zabezpečenie odvozu,“ povedal na 
záver organizátor akcie Ľuboš Šmidák. 

Obyvateľom Dudovej 1 
a Starohájskej 10 sa poda-
rilo vyzbierať až 50 vriec 
odpadu z lesíka na Staro-
hájskej ulici.
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Dnes starý plot žiari novou 
farbou a múry sú pomaľované 
rozprávkovými motívmi. Zlaté 
dažde doplnili nové kríky, tráv-
nik žiari zeleňou. Basketbalo-
vé ihrisko dostalo nový „šat“. 
Vznikli záhony kvetov aj byli-
niek a ovocných kríkov.  Chod-
níky sú novo vyasfaltované. 
Pribudli lavičky aj teplé dosky 
na betónové sedenie. Prelie-
začky a drevený domček plný 
drobností na tvorivé hranie. 
Altánok, v ktorom sa počas 
teplých dní deti učia a domáci 
si tu popoludní môžu urobiť 
piknik. Futbalové bránky vypl-
nili siete. Prváci začali sadiť alej 

Petržalčania záujem, možno aj 
komunitná záhrada. Miesto, 
kam sa bude každý rád vracať. 

V sobotu 9. apríla od 8.30 h 
začíname tradičnú jarnú bri-
gádu v školskom areáli na Be-
ňadickej ulici. Príďte a prineste 
si pracovné oblečenie a dobrú 
náladu (ak prinesiete aj niečo 
dobré na spoločný stôl, nebu-
dete odmietnutí). Budeme ma-
ľovať, natierať, opravovať, píliť, 
drtiť, hrabať, variť guláš, jesť, 
súťažiť, športovať. Svet možno 
nezmeníme, ale športový areál 
na Beňadickej určite! 

Text a foto: Hana Kobzová

Preneste sa  na chvíľu  do sveta, kde to žije dob- 
rovoľnosťou, kreatívnymi nápadmi, profesiona-
litou, prokomunitným myslením, spoluprácou 
školy a rodičov, a to všetko v úsilí s jedným cie-
ľom: vytvoriť v Petržalke estetický a bezpečný 
areál športu a aktívneho odpočinku pre žiakov 
školy a okolitú verejnosť. Areál, kde to dýcha 
človečinou, kde je ihrisko namiesto striekačiek.

Ako sme oslavovali MDŽ      Deti si užili 
so starkými 

nerkami Lotkou, Dominikou, 
Amálkou, Simonkou a Ninkou 
to poriadne roztočili. Na záver 
nášho vystúpenia sme každé-
mu rozdali priania so srdieč-
kami k MDŽ - ušlo sa aj mu-
žom - a za odmenu sme dostali 
kvietky, ktoré nám vlastnoruč-
ne vyrobili seniori. Ešte raz 
ďakujeme pani riaditeľke za 
milé pozvanie a dúfame, že sa 
zas niekedy prídeme pochváliť 
s novým programom a poteší-
me tak už „naše“ milé babičky 
a deduškov...

   Triedna učiteľka 

Zuzana Bulafčíková 

Dokončujeme priania, opa- 
kujeme básničky, spieva-

me piesne, tancujeme ľudové  
i brušné tance. Miška cvičí zo-
stavičku z gymnastiky. Chys-
táme sa totiž už po tretíkrát 
na vystúpenie s kultúrnym 
programom do Domu 3. veku 
na Poloreckého ulici. Boli sme 
tam už na Deň matiek a na 
Vianoce. Veľmi sa tam tešíme 
a oni sa vraj tešia na nás. Na 
pomoc nám príde i stredoško-
láčka Dominika, ktorá má na 
starosť príhovor a Paťko Kost-
ka z 8. B, ktorý zaspieva pieseň 
od speváčky ADELE. 

Je poobede a my sme už 
v škole. Sme plní dojmov  
z dnešného vystúpenia. Na 
fotkách vidno, že sa nám 
program vydaril. Pesničky Fia-
lôčka, iala a Pieseň na dvoch 
tónoch sa rozozvučali celou 
sálou. Maroško i Lucka so 
svojimi básničkami Prekážka 

a Výplata rozveselili každého 
a všetci seniori im budú držať 
palce v Školskom kole súťa-
že v prednese poézie a prózy 
Hviezdoslavov Kubín. Gym-
nastka Miška očarila všetkých 
a nikto pri jej zostave ani ne-
dýchal. Doma má totiž už 
zbierku medailí a pohárov zo 
súťaží. Brušné tanečnice Lot-
ka, Ninka a Sárinka krásne za-
tancovali a zaštrngali peniaž-
kami na svojich sukničkách. 
A ako dopadol ľudový tanec 
Červený kacheľ? Na jednot-
ku! Norko, Samko, Maroško, 
Alexko a Adamko v krojoch 
a so svojimi tanečnými part-

V  Dome tretieho veku v Ov- 
sišti, personál zorganizoval 

akciu spolu s Materským cen-
trom Budatko, kam chodíme 
do herničky. Predpokladala 
som, že vytvoríme spolu mag-
netky, starkým urobíme trošku 
radosť, ale bolo to celé úplne 
ináč. Deti robili hotový prievan, 

ale toľko úsmevov, smiechu a milých slov som nepočula hádam 
za celý mesiac. Starkí sa z detí veľmi tešili, samozrejme, že tie toho 
veľa nenatvorili, zato starkým šla práca jedna radosť a veľkonoč-
né dekorácie pribúdali veľmi rýchlo. Napriek vekovému rozdielu si 
malí s tými najstaršími výborne rozumeli, spoločne rozoberali vizáž 
papučiek a tieločiek a iné dôležité veci. Babka Majka nám priamo 
pred očami piekla slané oblátky a rovno sme ich aj koštovali a po-
niektorí drvili v prstíkoch. Potom nám otvorili úžasnú relaxačnú 
miestnosť, pozrieť nás dobehla aj pani riaditeľka domova. 

Z rečí mamičiek so sestričkami z domova som odpočula, že 
v apríli alebo máji plánujú ešte nejakú akciu vonku, v záhrade, s 
grilovaním a jazierkom plným rybičiek. Veľmi sa tešíme, určite si 
to nenechám ujsť. Som veľmi rada, že máme v Petržalke takéto 
nádherné možnosti trávenia voľného času. ĎAKUJEM ZA VŠETKY 
MAMINY!    Spokojná mamina

 Monika Mikadová

Je 8. marca a v našej  2. B triede je celé pred-
poludnie rušno ako v úli.  

Ihrisko namiesto 

striekačiek

– raz, keď vyrastú, jeden z no-
vých stromov bude ich vlastný. 

Čo nás ešte čaká? Nápadov 
je veľa.  Fitness zóna, prekáž-
ková dráha, Petržalský beh 
a premietanie ilmov, multi-
funkčné ihrisko, grilovacie pul-
ty, organizované podujatia ako 
Restaurant Day a ak budú mať 

Na počiatku bolo zaned- 
bané petržalské školské 

ihrisko na Beňadickej, ktoré 
má CZŠ Narnia v prenájme od 
MČ Bratislava-Petržalka. Ošar-
pané sivé múry občas ozdobe-
né nevkusnými graity, rozbité 
chodníky, zarastený antukový 
bežecký ovál, namiesto futba-
lových bránok hrdzavá kon-
štrukcia so zdupanou hlinou 
namiesto trávnika, v rohoch 
ihriska sa minuloročné lístie 
mieša s odpadkami rôzneho 
veku a druhu,  vrátane strie-
kačiek. Všetko neútulné, sivé, 
škaredé... A tu naše deti trávia 
väčšinu svojho denného „po-

bytu na čerstvom vzduchu“!  
Áno, je to tak!

Hľadali sme spôsoby „ako 
áno“ a nie dôvody „prečo nie“!  
A výsledok? Prešli 3 roky, hla-
vy dalo dohromady 15 rodičov 
a učiteľov, 500 párov rúk det-
ských aj dospelých odpracovalo 
spolu 3 000 hodín, založili sme 
občianske združenie Brána do 
Narnie, inančnú pomoc po-
núklo 10 iriem a organizácií – 
spolu 50 000 eur. Spolu vytvá-
rame nový priestor - estetický  
a bezpečný, prokomunitný - 
ako stvorený pre šport a aktív-
ny odpočinok, priestor, kde je 
ihrisko namiesto striekačiek. 

#LEPŠIAŠTVRŤ
JE BEZPEČNÁ PRE DETI

www.slnecnice.sk
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20 %
na celý  

   Váš nákup!*

Šaty

9,99

Tento a d’alšie produkty nájdete 

v našich obchodoch v blízkosti 

hraníc v Neusiedl am See, FMZ 

Pannonia Shopping Park, Bruck 

a.d. Leitha, FMZ Shopping 

Bruck alebo Parndorf, FMZ 

PADO Shopping Park alebo 

online na adrese 

www.ernstings-family.at

SUNNY

& CHIC.

OD UTORKA,
5. APRÍLA

iba raz. Nevzt’ahuje sa na cesty, poukazy, 

náklady na dopravu a objednávky online. Nie je 

*

Tentoraz sme pre vás pripravili hneď niekoľko atraktívnych predstavení, 
na ktorých sa môžete zúčastniť. Stačí, ak správne odpoviete na otázku:

Ako sa volá ulica, kde onedlho otvoria petržalskú plaváreň?

Vyhrať môžete lístky na viacero predstavení. Vyberte si, o ktoré chcete súťažiť tak, 
že k odpovedi pripíšete písmenko, ktorým je konkrétne podujatie označené

Súťažte s Petržalskými novinami
A  Divadlo LA KOMIKA, Michalská 5 - Bohyňa vo vani, 25. 4. o 19.30 h (2 lístky)

B  Vystúpenie SHAOLIN KUNG FU - Hant Aréna, 14. 4. o 18.30 h (4 lístky)

C  Koncert HABERA A TEAM , AEGON Aréna, 12. 5. o 20.00 h (2 lístky)

D  Cirkusový muzikál Alenka v krajine zázrakov - Hant Aréna, 15. 5. o 16.00 h (2 lístky)

E  Koncert LUCIE  BÍLÁ, - ZŠ O. Nepelu, 10. 4. o 19.00 h (4 lístky)

Odpovede posielajte do 6. apríla na: sutazimspn@gmail.com

1. 4. 2016 • 7
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(štát, mesto, obec, súkrom-
ná právnická či fyzická oso-
ba), robiť na nich „parkovacie“ 
úkony, uskutočniť priestorové 
a funkčné zmeny bez súhla-
su týchto tretích osôb, je po-
rušením ich vlastníckych práv 
či výkonu správy. Je prejavom 
svojvôle, nezákonnosťou, nech 
by bol kohokoľvek úmysel ako-
koľvek šľachetný alebo nalieha-
vý. A nech by sa to dialo kde-
koľvek - v blízkosti, kontakte, 
dotyku či priamo pred vcho-
dom či schodmi do paneláku, 
rodinného domu, pred fi rmou, 
úradom, pri škole. Vlastnícke a 
spoluvlastnícke práva a vzťa-
hy (vrátane správy, prenájmu a 
i.) k stavbám (najmä bytových 
domov, bytov) sa v Petržalke 
zväčša končia, resp. sú ohra-
ničené základmi obvodových 
múrov. To ostatné mimo (ba i 
tie chodníky vedúce do vcho-
dov panelákov) či okolo je nie-
len iné, ale vlastnia to aj iní. 
Úvahy o možných parkova-
cích miestach, ich vyznačení, si 
preto vyžadujú súhlas vlastní-
ka, resp. správcu nehnuteľnos-
ti - pozemku, cesty, chodníka, 
parcely, verejného priestoru. 
Komunikácie I, II., III. a IV. 
triedy sú vlastníctvom mesta 
Bratislavy, z nich komunikácie 
III. a IV. triedy (chodníky, par-
koviská - ale nie všetky) sú zve-
rené do správy MČ Petržalka. 
Plochy verejných priestorov 
(priestranstiev) a iné pozem-
ky (pokiaľ nie sú privátne), sú 
tiež vo vlastníctve mesta, časť 
z nich spravuje MČ Petržalka. 

čiť ho ako parkovaciu plochu, 
vyznačiť na ňom parkovacie 
miesta - na verejných priesto-
roch, verejných (miestnych) 
komunikáciách, na pozem-
koch, parcelách, ktoré vlast-
nia alebo spravujú tretie osoby 

Podmienka prvá: 
komu čo patrí a nepatrí? 

Začnime realizáciou, hoci je 
až na konci, ale jej problém, a 
podstatný, vzniká už na začiat-
ku. Je ním vlastníctvo. Pretože 
len tak si vybrať priestor, ur-

tujú pravidlá na postavenie 
stavby, je ním stavebný zákon a 
iné právne a technické normy, 
aj komunikáciu treba vybudo-
vať, dať jej funkčnosť, prevádz-
kyschopnosť a bezpečnosť len 
podľa určitých pravidiel. Kaž-
dé parkovacie miesto na ko-
munikácií je istým zásahom 
do jej funkčnosti. Buď ju zvy-
šuje alebo obmedzuje. Nesta-
čí letmý pohľad na biele čiary, 
sú tu rôzne súvislosti - bezpeč-
nosť, životné prostredie, bez-
bariérovosť, zodpovednosť a 
iné. A na to treba projekt. Mô-
že ho vypracovať len odborne 
spôsobilá osoba - projektant. K 
projektu sa vyjadruje Krajský 
dopravný inšpektorát. On ne-
sie zodpovednosť za bezpeč-
nosť a plynulosť prevádzky na 
komunikáciách. Ak je všetko 
splnené, cestný správny orgán, 
hl. mesto Bratislava, povolí do-
pravné značenie, vodorovné aj 
zvislé (čiary na zemi a doprav-
né značky). Do 30 dní sa mu-
sí dopravné značenie osadiť 
a vyznačiť, inak stráca platnosť. 
K vodorovnému značeniu par-
kovacieho státia je potrebné 
osadiť aj zvislé značenie. Tiež 
v zmysle platnej legislatívy, 
v tomto prípade vyhlášky č. 9/ 
2009 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon o cestnej premávke. Až 
potom je parkovacie miesto 
kompletné. Bez tohto dvoji-
tého značenia je parkovacie 
miesto - nijaké, divoké, právne 
irelevantné. Ešte k realizácii, 
„vymaľovaniu“, správne fyzic-
kému vyznačeniu parkovacie-
ho státia. To môže zasa robiť 
len odborne spôsobilá osoba, 
resp. fi rma majúca príslušnú 
licenciu. Vyznačenie realizuje 
spoločnosť, resp. osoba, ktorá 
bola úspešná vo verejnom ob-
starávaní, pretože fi nančné ná-
klady na realizáciu parkovacie-
ho miesta znáša MČ Petržalka. 
Žiadne čmáranice, i keď ani la-

dov panelákov) či okolo je nie-
len iné, ale vlastnia to aj iní. 
Úvahy o možných parkova-

(PN č. 2/2016)

Odpoveď:
Ako autor článku Petržalka = parkovací raj?, na ktorý 
reaguje obyvateľka Petržalky zaujímavým príspev-
kom, sa domnievam, že k niektorým jej návrhom je 
potrebné sa vyjadriť. Takéto videnie a riešenie prob-
lému parkovania nie je totiž v Petržalke ojedinelé. 
Lebo je už - neudržateľné... (Odpoveď je konzultova-
ná na oddelení územného rozvoja a dopravy Miest-
neho úradu Petržalka.)    

Som obyvateľkou Petržalky a tiež vlastníčkou motorové-
ho vozidla. So záujmom sledujem snahu o riešenie par-
kovania v Petržalke a dovoľujem si popísať jeden prípad, 
ktorého  som bola svedkom.
Na Mlynarovičovej ulici za budovou pošty si vlastník 
objektu VŠEMVS dal tú námahu a riešil parkovanie. Na 
tejto ulici v časti budovy pošty, čo je úsek asi 200 m, vyšli 
v jeden deň jeho pracovníci, vzali si vedro farby, štetec 
a drevenú latu. Namerali normované parkovacie miesta 
a označili ich bielou farbou. Trvalo im to iba jeden deň 
a na tomto krátkom úseku vytvorili nových 5 parkovacích 
miest. Ak by boli označili aj druhú stranu ulice, už by ich 
bolo 10 naviac. A pritom v Petržalke je toľko ulíc, kde ne-
zodpovední vodiči parkujú tam, kde sa im zachce. Pokiaľ 
sú však parkovacie miesta označené pruhmi, zrazu sa stá-
vajú kultúrnymi vodičmi. Petržalka má množstvo dlhodo-
bo nezamestnaných a v rámci aktivačných prác by sa tie 
pruhy určite dali namaľovať. Stačí k tomu niekoľko vedier 
farby, dajaké štetce, drevená lata a niekto, kto vie narábať 
s pásmom. Ak na takúto činnosť nemá Petržalka � nancie, 
stačilo by jeden deň od každého vodiča vybrať jedno euro 
a bolo by na farbu. Ak takýto výber nie je zúčtovateľný, 
stačí  vyzvať vodičov, aby darovali mestskej časti potreb-
ný materiál. Určite by to malo veľký ohlas. A hlavne by sa 
zrazu „objavilo“ toľko parkovacích miest, aby sa situácia 
v Petržalke zmenila, ak nie aj úplne vyriešila.

(e-mail, adresa v redakcii)

Ad Petržalka = parkovací raj?

Takže bez súhlasu vlastníka ani 
centimeter bielej čiary! 

Podmienka druhá: 
len odborne...

Parkovacie státia, miesta, 
nie sú predzáhradky. Ani vý-
znamom, ani účelom. Vysta-
čiť si pri ich vyznačení niekoľ-
kými vedrami farby, dajakými 
štetcami, drevenou latou a nie-
kým, kto vie narábať s pásmom 
je zjednodušením právneho, 
technického, výkonného pro-
cesu a zľahčovaním problému. 
Tu nejde o občiansku svojpo-
moc ani riešenie problémov 
nezamestnanosti. Sú činnosti, 
ktoré môžu vykonávať len od-
borne spôsobilé osoby majú-
ce zákonom požadovanú kva-
lifi káciu či licenciu. Hoci sa to 
niekomu môže zdať banálne, 
veď ide len o auto, ktoré bu-
de stáť na mieste... Napriek to-
mu si nemôže ktokoľvek „ma-
ľovať“ na komunikáciách, čo sa 
mu zachce. Nie je to priestor 
pre amatérov, dobrovoľníkov, 
sprejerov, pre záujmovú či inú 
vedľajšiu činnosť. Ani pre ak-
tivačné práce. (Nemýliť si s 
hrabaním, zametaním, kopa-
ním, zbieraním, nakladaním a 
iným.) Parkovacie miesta mož-
no vyznačiť len v zmysle tech-
nickej normy STN 73 6056 
odstavné a parkovacie plochy 
cestných vozidiel. Neznamená 
to šikanovanie, ani byrokraciu 
navyše. To sú pravidlá. Parko-
vacie miesto musí mať svoje 
rozmery - dĺžku, šírku, plochu 
podľa kategórií vozidiel. Tiež 
podľa spôsobu parkovania - 
kolmé, šikmé, pozdĺžne či vy-
hradené státie. Tak ako exis-
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ta, ani pásmo pri tom nechý-
bajú. Tiež farba nie je ako far-
ba. Nie je z papiernictva. Je 
špeciálna, trvácna, protišmy-
ková, odolná voči času i ne-
času. Mrazu, snehu, dažďu, 
vetru, prachu, páľave... 

Podmienka tretia: 
ako na to - poďme na to! 

Tak, ako sa to už udia-
lo na viacerých komuniká-
ciách v Petržalke v súčinnos-
ti s obyvateľmi určitej loka-
lity. Vyhliadneme si vhodné 
miesto, kde sa dá „ešte“ orga-
nizovane parkovať. Napríklad 
cestu popri našom paneláku. 
Napíšeme žiadosť na Miest-
ny úrad, oddelenie územné-
ho rozvoja a dopravy. Od-
borníci z oddelenia dopravy 
si prídu obhliadnuť mož-
né parkovacie státia. Ak ide 
o jedno-dve-tri státia, nie je 
problém, zložitejšie je to už, ak 
sa má vyznačiť celá ulica, 20 - 
30 miest. Treba vypracovať 
projektovú dokumentáciu na 
zjednosmernenie ulice. S pro-

jektom sa „ide“ na magistrát. 
Keďže mesto je cestný správny 
orgán, je správcom všetkých 
bratislavských komunikácií, 
po súhlase Krajského doprav-
ného inšpektorátu určí do-
pravné použitie ... a je to. Ce-
lý, už predtým opísaný proces, 
zabezpečuje MČ Petržalka. 
Nesie aj všetky fi nančné nákla-
dy - od začiatku až po úspešný 
koniec. Všetko je legálne, od-
borné, kvalitné, zodpovedné., 
nespochybniteľné. Výsledok? 
Vidieť ho na Jasovskej, Zniev-
skej, Šustekovej ulici a iných 
(viď foto v článku). 

Podmienka štvrtá: 
nenaplnená

Lebo to všetko, o čom píšem,
a malo sa to udiať a vidieť v ce-
lej Petržalke, obsahoval práve 
nový parkovací systém. Jeho 
vybudovanie, prevádzkovanie, 
údržba. Rezidenčné parkova-
nie, ktoré však bolo v októbri 
minulého roku zmarené... 

Rudolf Gallo

foto: archív PN

–SINCE 1987–
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V záľahe dramatických udalostí, 

ktoré sa na nás denne valia  

v podobe ľudských tragédií 

režírovaných bezbrehým človečím 

hyenizmom, sa prednedávnom 

poľahky stratila drobná infor-

mácia o školákoch, ktorí vyriekli 

ortieľ smrti nad mačkou. 

Nemám v úmysle rozpitvávať ich 
správanie, čas ani miesto, kde sa tak 
stalo. Koniec koncov, stalo sa niečo? 
Ktosi, vraj štrnásťroční mládenčeko-
via, si zašpásovali s akousi škrieka-
júcou vecou a potom ju zavesili do 
prievanu v konároch blízkeho stromu. 
Upútala ma reakcia psychologičky, 
ktorá sa na margo prípadu vyjadri-
la, že nejde o bežné správanie, ale  
o prejavy agresie. Keď však takéto die-
ťa označíme za zlé, nemá motiváciu 
sa zmeniť. Odborné zhodnotenie činu 
doplnila poznámkou o nutnosti po-
stupovať voči previnilcom normálne, 
nereagovať na ich konanie agresívne. 
Je vraj potrebné odsúdiť správanie, 
nie dieťa. Pochopil som to tak, že mlá-
dencov netreba doma tĺcť ako žito, 
ale pekne im porozprávať o trýznivej 
bolesti, ktorú musela mačka cítiť. 

Argumenty, že zviera je vec, preto-
že ako také sa môže stať predmetom 
právneho úkonu či prevodu vlastníc-
tva, sú len vizitkou apatie a nezáuj-
mu spoločnosti pristúpiť k zákonnej 
deinícii zvieraťa ako cítiacej bytosti.  
A túto aj chrániť všetkými zákonnými 
prostriedkami. Slovensko je jedinou 
členskou krajinou Európskej únie, 
ktorá nemá zákon o ochrane zvierat. 
Ustanovenie § 22 zákona č. 39/2007 
Z. z. o veterinárnej starostlivosti je na 
problém len malou a slabou náplas-
ťou. Trestný zákon za týranie zvieraťa 
krutým a surovým spôsobom alebo 
jeho utýranie sľubuje odňatie slobo-
dy až na dva roky, v prípade že taký 
skutok je spáchaný verejne alebo 
na mieste prístupnom verejnosti, je 
sadzba až päť rokov. Podľa dostup-
ných prameňov vlani za mrežami za 
týranie zvierat neskončil nikto, pod-
mienečný trest si odnieslo šesť osôb 
a dvaja boli odsúdení na peňažný 
trest. 

Tak si myslím, že v prípade sadis-
tického mučenia zvierat je k náprave 
detských hriešnikov potrebné apli-
kovať aj veku primeraný trest. Aby  
z našich detičiek nevyrastali ľudia 
bez duše a citu, ktorí si myslia, že im 
je všetko dovolené. Takých už máme 
dosť.

Jaroslav Gründler

 Tak si myslím Humanoid sa holiť nemusí
Nedávno sa mi stala 

drobná nehoda. Z ruky 
mi vypadol cedník a rozbil 
sa. Ako vysvitlo, bola to po-
sledná umelohmotová vec, 
ktorú som mal v kuchyni.  
V podstate ma to ani ne-
nahnevalo, plastové veci 
nemám rád. Hoci, v časoch 
mojej mladosti, také kauču-
kové či bakelitové vecičky 
mali punc priam výnimoč-
nosti. Ako malý chlapčisko 
som napríklad obdivoval 
otcovu holiacu súpravu, pri-
rodzene bakelitovú. Len pre 
informáciu, bakelit je prvá 
priemyselne vyrábaná umelá 
hmota už zo začiatku minu-
lého storočia. Dlhé roky sme 
vlastne každej umelej hmote 
hovorili bakelit. A hotovo. 

Skrátka a dobre, tá holiaca 
súprava pozostávala z myd-
la v miske, štetky, holiaceho 
strojčeka a zrkadla. Všetko 
v bakelite. Neviem, prečo 
sa hovorí holiaci strojček, 
keď je to len akýsi držiak 
na žiletku s rukoväťou. Ale 
dobre, strojček. Predstavte 
si, tú bakelitovú vecičku má 
môj brat dodnes. Vyskúšal 
som ju - oholil som sa ľahko, 

hladko, báječne. Na rozdiel 
od tých dnešných jednora-
zových holiacich zázrakov 
s dvoma čepieľkami, čo je 
holenie za trest. 

Už som písal o tom, čo 
nám zo života mizne, teraz 
to skúsim naopak. Uteše-
ne nám pribúdajú umeliny, 
plasty a podobne. Keď som 
si napríklad, a nie je to boh- 
vieako dávno, na Streč- 
nianskej v Petržalke nechal 
plastovými oknami zaskliť 
balkón, bola to tortúra. Od 
vybavovania povolenia, až 
po prvé otvorenie okna.  
V tom čase bol panelák  
značne štrbavý, dnes neza-
sklený balkón je už rarita.

Plastové okná jednodu-
cho letia. Neverili by ste, 
kde všade ich odborníci len 
na to určení, osadili. S úža-
som som napríklad hľadel na 
žiarivo biele plastové okná 
na klasickej dedinskej dre-
venici. Jednoducho, zázrak. 
Škoda len, že majiteľ nebol 
nikde nablízku. Určite inte-
resantná by bola odpoveď 
na otázku, čo ho k takej este-
tickej bravúre viedlo. Možno 
pretlak vkusu.

Dávno-pradávno som 
cez prázdniny u deda občas 
aj z donútenia robil podob-
né poriadky. I s hrabľami. 
Pre mňa síce o číslo väč-
šími, zato však drevenými. 
Po rokoch si skúšam pred-
staviť, ako by to dopadlo  
s tými z umelej hmoty, 
ktoré v obchode ponúkajú 
dnes. Asi dosť úboho. Ako 
deti sme sa hrávali s dreve-
ným koníkom. Také dnes 
vyvážame do zahraničia, 
nám doma stačia aj plas-
tové.

Doteraz to bolo o ve- 
ciach. Poďme však na člo-
veka. Hitom sú určite prs-
né implantáty. Niektoré 
predtým zakomplexované 
devy a ženy po príslušnom 
zákroku môžu ohurovať aj 
hornou časťou tela. Ale čo 
ostatné časti?

Zoberme to pekne po 
poriadku, zhora nadol. Pa-
rochňa, inak tupé, umelé 
oko, umelé zuby, umelé 
srdce. Mimochodom, viete, 
že také srdce funguje ako 
pumpa, používa sa ako do-
časné riešenie a u nás ho 
využili už v takmer dvad- 

siatich prípadoch? A stojí 
vraj okolo 160- tisíc eur!

Posuňme sa však ďalej. 
Umelá ruka, noha, prsty, 
cievy. A podľa odborníkov 
nás čakajú ešte radostnejšie 
zajtrajšky. Fúru náhradných 
dielov zabezpečí 3D tlačia-
reň. Z toho by sa už dal po-
skladať takmer celý človek.

Čo dal? Už sa dá! Japonci 
nedávno predstavili najnov- 
šieho človeka-robota, huma-
noida. Presnejšie – humano-
idku. Všeličo dokáže vyko-
nať, dokonca aj konverzovať, 
iba smeje sa tak akosi umelo. 
Ale na tom až tak veľmi ne-
záleží. Predstavte si nasle-
dovnú situáciu: Vy si len tak 
polihujete, podriemkávate, 
zatiaľ čo humanoidka všet-
ko porobí, uprace, operie, 
navarí a ešte vás aj obslúži. 
A to všetko úplne bez slova. 
Odpovie, len ak sa jej opýta-
te. To je baba!

Taká by sa v mojej vdov-
skej domácnosti zišla. Lenže, 
toho sa ja určite nedožijem. 
A tak teraz dopíšem tento 
text a pôjdem si niečo uvariť. 
Ešte predtým sa však oho-
lím, čo kolega spomínanej 
umelej dámy robiť nemusí. 

Oskar Král

Lebo mačka

J. A. Komenský

Výchova nepotrebuje tvrdú ruku, 
ale vysokú kultúru srdca!
S prihliadnutím na vzdela-

nie, považované za hlav-
ný nástroj rozvoja ľudstva, 
je nutné položiť si viaceré 
otázky: Majú samotní učite-
lia bezprostrednú možnosť 
účasti na podpore vzdeláva-
nia obyvateľstva a u žiakov 
rozvoj zvedavosti, kritického 
myslenia, tvorivosti, inicia- 
tívy a slobodného rozho-
dovania pre uskutočnenie 
zmeny? Neovplyvňuje úro-
veň školstva u nás veľa pro-
blémov okrem inančného 
ohodnotenia? Napríklad čas-
té zmeny ministrov od roku 
1989 - až v počte 18? Ako je 
možné, že vo Fínsku čaká na 
neobsadené miesto učiteľa 
až desať študentov, podlie-
hajúcich náročnému výbe-
ru? A čo nerovnováha me- 
dzi mužmi a ženami? Vy-
spelé krajiny investujú do 

vzdelania priemerne 6 % 
HDP, kým u nás je to sotva 
3,9 %! Prezident SR Andrej 
Kiska vyhlásil: „Stratili sme 

rešpekt a úctu školstva!“ A či 
stačí na výber uchádzačov 
len ich vedomostná úro-
veň? Nehrajú dôležitú úlohu 
osobnostné kvality ako mo-
rálna bezúhonnosť, zmysel 
pre zodpovednosť a solidari-
tu, komunikácia a priaznivý 
postoj k tímovej práci?

Medzinárodná konferen-
cia v Ženeve mala za cieľ 
preskúmať, čo sa naplnilo 
od jej konania v školstve od 
roku 1989 do roku 1996! 
Aký bol vtedy výsledok a kto 
niesol zodpovednosť zaň? 
Už tu pramení ľahkovážny 
postoj k plneniu prioritných 
spoločenských záväzkov! 
V školstve sa neuskutočnili 
plánované zmeny a v takom 

stave sa čas prešmykol do-
teraz. Učila som takmer  
40 rokov na oboch stupňoch 
základnej školy, pracovala 
som aj na dvoch výskum-
ných školách, dopisovala  
o práci do pedagogických 
časopisov, v obciach bola 
moja činnosť mimo školy 
bohatá. Odmenili ma me-
dailou J. A. Komenského, 
toho času najvyšším vyzna-
menaním. Nedá mi zabud-
núť na odmenu, ktorú mi 
spôsobila žiadosť šéfredak-
tora časopisu Komenský o 
moje povolenie uverejnenia 
rozsiahlej práce s témou Hry 
na hodinách telesnej výcho-
vy v skriptách pre študentov 
pedagogického vzdelávania 
v Brne. Nedá sa povedať, že 
ohodnotenie učiteľov bolo 
primerané, no rozdiel bol  
v tom, že sme si viac cenili 

dosiahnuté výsledky. O kon-
zumnom štýle života dnes 
sa to povedať nedá! Zdravie 
a vzdelanie sú dve základné 
hodnoty spoločnosti. Mô- 
žeme s tým súhlasiť, keď 
Slovensko oceňuje povo-
lanie učiteľa zo všetkých 
krajín najmenej? Keď aj  
z vysokoškolských vzdelan-
cov majú najmenej učitelia?  
I keď po prípadnom zvýšení 
učitelia nedosiahnu toľko 
ako ľudia z iných odbornos-
tí? V šetrení v investovaní 
do vzdelania predbiehame 
celý moderný svet.

Chýba nám uvedomenie, 
že v informačnej spoločnos-
ti sa prístup k informáciám 
stáva čoraz jednoduchší, no 
oveľa viac treba klásť dôraz 
na celkový rozvoj osobnosti 
a kľúčových kompetencií!

Učiteľ je totiž, ako dob-
rý záhradník, ktorý pestuje  
a šľachtí najkrajšie kvety ži-
vota – deti!

Mgr. Lýdia Galbičková

pedagóg a novinárka
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9. � 17. 4.

ZĽAVOBRANIE
21. � 24. 4.

www.borymall.sk

BORY_FestivalZahrad_Inzercia_210x130_Lamacan.indd   1 22.03.16   10:59

Príď s nami osláviť príchod jari na naše balkóny, terasy 
a záhrady. Inšpiruj sa nielen kvetinovými inštaláciami, ale 
aj nápadmi ako si zveľadiť a zazeleniť kúsok svojho do-
mova. Bory Mall sa premení 9. - 17. apríla na zelenú oázu.

Festival kvetov a záhrad

JAR/LETO 2016

www.borymall.sk

BORY_TRENDY_210x130_Lamacan.indd   1 19.02.16   17:14

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

Na jar nesmieme podceniť 
svoju kondíciu a zdra-

vie, a preto sa vám hneď na 
začiatku apríla povenujú mladí 
medici. Škola zdravia je projekt 
venovaný prevencii vzniku 
najčastejšie sa vyskytujúcich 
ochorení. Príďte 2. 4. do Bory 
Mall a dozviete sa viac nielen o 
zdravom životnom štýle, ale aj 
o tom, ako predchádzať rakovi-
ne prsníkov, semenníkov, kože, 
pľúc či hrubého čreva. Zároveň 
si môžete dať zmerať tlak, cho-
lesterol, BMI a glukózu.

K podpore zdravého tela a po-
kojnej mysle nesporne patrí aj 
prostredie, v ktorom žijeme. 
Rastliny, zelené kúsky našich 
domovov, nám prinášajú pote-
šenie i relax. Od 9. apríla sa mô-
žete v Bory Mall prejsť po živom 
trávniku. A nielen prejsť! Môže-

te si na ňom dopriať i obed-
ňajší piknik alebo sa zahrať. 
Pripravili sme počas víkendov 
mnoho inšpiratívnych podne-
tov, workshopov na témy sú-
visiace s rastlinami, záhradami, 
terasami a balkónmi. O krásne 
kvetinové a záhradné prezen-
tácie sa postarajú kvetinárstvo 
Rhapis, záhradníctva Plantago 
a Agapé a mnoho ďalších.

Vzťah k záhrade môžete vzbu-
diť i u vašich detí, ktorým uká-
žeme, prečo je fajn študovať na 
strednej škole odbor záhrad-
níctvo. Tí menší si budú môcť 
precvičiť i naučiť sa rozoznávať 
slovenské dreviny, ich listy, kve-
ty a plody. 9. a 10. apríla budú 
Borci z Bory Mall absolvovať 
pútavý a zábavný náučný 
chodník. Ďalší víkend zas mla-
dí záhradníci budú recyklovať 

zdanlivo nepoužiteľné veci a 
meniť ich na originálne nádo-
by a črepníky pre rastliny.

Aby ste sa prišli nielen pozrieť, 
ale mohli si aj odniesť kúsok 
zelenej radosti domov, počas 
víkendov Festivalu kvetov a 
záhrad bude v Bory Mall aj 
kvetinový a hand-made trh. O 
kreatívne nápady, zaujímavé 
výtvory a inšpiratívny program 
sa postará najväčší portál ši-
kovných rúk sashe.sk 

Na záver to najlepšie. Od 21. do 
24. apríla si môžete skutočne 
dopriať nový vietor aj do svo-
jich šatníkov a domácností. 
Budeme zbierať zľavy na fan-
tastickom jarnom EMMA Zľa-
vobraní. Knižku so zľavovými 
kupónmi nájdete v magazíne 
EMMA číslo 5.

Viac informácií nájdete na borymall.sk

FOTOGRAFOVANIE
fotoateliér v Bratislave  svadby - deti - oslavy

0905 623 012 fotograf-svadba.sk
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S P O L O Č N O S Ť

Ako sa zrodila Petržalská 
super škola a čo bolo jej pri-
oritným cieľom?

Neinšpirovalo nás nič. 
Pretože je to úplná novinka. 
Rozmýšlali sme s kolegyňou 
a spolužiačkou z Gymnázia 
Metodova Michaelou Platzne-
rovou, ktorá je petržalskou 
hovorkyňou, prečo žiaci majú 
čím ďalej tým menej aktivít 
„na ulici“ alebo v lese. A keď 
už sedia za počítačmi, prečo 
nenabúrajú ako ich americký 
rovesníci Pentagon alebo neu-
robia niečo podobne užitočné 
na intelektuálnej úrovni. Na 
Slovensku máme mnohých 
vedcov, ktorí sú na svetovej 
špičke, ale málokto o nich vie. 
Nápad bol na svete, a tak sme 
ho predostreli vedúcej odde-
lenia školstva a športu Vero-
nike Redechovej, ktorá nás 
jemne uzemnila a po sérii veľ-
mi ťažkých rokovaní vypraco-
vala formálne plne funkčný 
model Petržalskej super školy. 
Jej kolega Juraj Monsberger 
následne vypracoval komplet-
nú a komplexnú logistiku pre 
viac ako 10 000 účastníkov – 
preňho maličkosť, pre mňa 
španielska dedina. Ja mám 
na starosti výber prednášajú-
cich a prípravu prednášok po 
obsahovej stránke, Michaela 

zas technické zabezpečenie, 
tok informácií smerom von, 
komunikáciu medzi naši-
mi inštitúciami. Až do prvej 
prednášky sme netušili, čo 
všetko sa za tým skrýva, pre-
tože prednášky nie sú určené 
len „vyvoleným“, ale všetkým 
žiakom od najhoršieho až po 
najlepšieho, nie metaforic-
ky, ale konkrétne. Cieľom je 
otvoriť horizonty všetkým bez 
rozdielu, inšpirovať najslab-
ších a dostať na vedomostný 
Olymp tých najlepších.

Stretla sa myšlienka spolu-
práce najväčšej bratislav-
skej mestskej časti a naj-
väčšej slovenskej vedeckej 
inštitúcie u ich predstavi-
teľov so záujmom?

Projekt zaujal ako vtedaj-
šieho predsedu SAV Jaromí-
ra Pastoreka, tak aj starostu 
Petržalky Vladimíra Bajana 
natoľko, že už v októbri 2012 
sme odštartovali nultý ročník. 
Pri organizovaní tohto pro-
jektu nám výrazne pomohla 
participácia pedagógov z kaž-
dej zapojenej školy v našom 
pracovnom tíme. Ich pomoc 
sa týkala najmä prípravy žia-
kov na prednášku, pomoc pri 
vypracovávaní záverečných 
súťažných projektov aj pri 

samotnom „usádzaní“ žiakov 
v sále, najmä však prinášali vy-
soko hodnotnú spätnú väzbu 
nielen za seba, ale aj od svojich 
žiakov. Odvtedy sme na pôde 
Petržalky zrealizovali viac ako 
300 prednášok pre viac ako 
10-tisíc účastníkov. To nepo-
trebuje komentár.

Ako reagovali vaši kolegovia, 
keď ste im predostreli požia-
davku ísť prednášať do Petr-
žalky štyrom stovkám žiakov 
druhého stupňa?

prednášajúcich ospravedlnili 
len dvaja a našli špeciálnych 
náhradníkov. A rátame s nimi 
do ďalších ročníkov. No a na 
prednáške sa nezúčastnil môj 
priateľ a kolega Peter Lupták 
z Bojnickej ZOO, ktorý pri vý-
kone svojej práce - počas štú-
dia a ochrany vzácnych zvierat 
a ich prostredia na expedícii 
v Južnej Afrike tragicky zahy-
nul. 450 petržalských žiakov 
a ich učiteľov si uctili jeho 
pamiatku pred pár dňami veľ-
mi disciplinovane, minútou 
ticha. 

Vy sám ste sa tiež postavili 
pred žiakov s prednáškou 
o jantáre. Mali ste trému? 

Ani jeden prednášajúci 
to nezvládne bez trémy. Nie 
som výnimka. Pri toľkých 
deťoch už nastávajú iné psy-
chologické aj sociologické fe-
nomény, než keď ich je „len 
sto“. Navyše, niektorí účasť na 
prednáške stále pokladajú len 
za ulievanie sa z vyučovania, 
takže musíte byť stále v stre-
hu, udržiavať ich pozornosť 
rôznymi metódami a tech-
nikami a okamžite reagovať 
na stále sa meniacu náladu 
v sále. Proste, do diania musí-
te strhnúť úplne všetkých.

Pre šiestakov, siedmakov 
a ôsmakov sú prednášky raz 
mesačne v DK Zrkadlový 
háj. Piataci a deviataci sú 
z projektu vynechaní? 

Deviatakov sme odčlenili 
z logistických dôvodov, nestí-
hajú vypracovávať projekty, 
keďže sa pripravujú na prijí-

Pre nás, vedcov, je to výzva. 
Popularizácia nie je ľahká, čas-
to je totiž jej zjednodušovanie 
v priamom rozpore s podsta-
tou našej exaktnej práce. Ale na 
druhej strane je to neuveriteľné 
zrkadlo. Deti reagujú spontán-
ne a každú neúprimnosť dajú 
„vyžrať“. Človek si tiež uvedo-
mí, čo je pre ďalšiu generáciu 
zaujímavé, podstatné a dôle-
žité. A živý a hlboký záujem 
detí o veľmi zložitú prácu je 
pre nás veľkým darom. Preto 
sa z troch stovák oslovených 

Svetoznámy paleobiológ Peter Vršanský 

má vo svoji 40-tich rokoch za sebou už 

7 výskumov, z ktorých každý si prečí-

talo viac ako 150 miliónov ľudí vo viac 

ako 200 krajinách. Minulý rok sa dostal 

na prestížnu titulku BBC dvakrát, za 

výskum prehistorického hmyzu a objav 

zvláštnych chodiacich stromov. Okrem 

toho bol nominovaný na Krištáľové 

krídlo aj v súvislosti s jedinečným pro-

jektom Petržalská super škola, ktorého 

tretí ročník spoločne realizujú Sloven-

ská akadémia vied a mestská časť Brati-

slava-Petržalka.

Chodiace stromy 
aj Super škola
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Príťažlivosť aj úskalia slovenského 
jazyka predstavila 16. marca asi štyristo 
ôsmakom v rámci projektu Petržalskej 
superškoly Sibyla Mislovičová. Vedec-
ká tajomníčka Jazykovedného ústavu 
ústavu Ľ. Štúra sa snažila priblížiť žiakom 
zaujímavosť nášho jazyka a jeho vývoj.

Práve otázka, ako sa náš jazyk vyvíja (a či vôbec), 
je jednou z najčastejších, s ktorými sa na Jazyko-

vedný ústav ľudia obracajú. „Vyvíja sa najmä slovná 
zásoba. Počet nových slov, ktoré pribudnú za rok, len 
ťažko odhadneme. Najviac to vidíme v technických 
a technologických odboroch, kde počet nových slov 
rastie priamo úmerne s vývojom v týchto oblastiach,“ 
vysvetľovala odborníčka. Svoje slová dokladovala aj 
príkladmi. Slovu dáždnik predchádzalo slovo parazól 
a pred ním ambrela. Rovnako tak sa vyvíja aj výslov-
nosť. „Dnes už nie je striktne prikázané vyslovovať 
‚ľe, ľi’, ale, ak môžem poradiť, naučte sa vyslovovať 
mäkké ľ tam, kde sa mäkčeň aj píše. Vyhnete sa tak 
chybám v gramatike,“ odporúča Sibyla Mislovičo-
vá. Práve gramatika je podľa nej tá oblasť, ktorá sa 
v slovenčine na rozdiel od slovnej zásoby nemení. 
A spôsobuje problémy. Ypsilon a mäkké i zostávajú, 
rovnako pravidlá skloňovania a časovania, čiže ohyb-
nosť jazyka – to je to, čo slovenčinu i ostatné slo-
vanské jazyky ozvláštňuje a to, čo sa možno zdá pre 
cudzincov na slovenčine náročnejšie. Sibyla Mislo-
vičová zároveň odmieta názor, že by bol slovenský 
jazyk najťažší. „Štúdia, ktorá pred pár rokmi kolovala 
po internete, bola pamlet. Nemožno označiť, ktorý 
jazyk na svete je ťažký a ktorý ľahký. Mnohé jazyky 
majú hlásky, ktoré my ani nevieme vysloviť.“ 

Po prednáške sa k slovu dostali aj deti, ktoré za-
ujímalo, koľko musela Sibyla Mislovičová študovať 
alebo čo sa stane, ak vznikne niečo nové a nebude 
to mať názov. „Také sa nemôže stať. Všetko nové, čo 
vznikne, má okamžite názov. Ten, kto to vymyslel, to 
hneď aj pomenuje,“ objasnila.

Sibyla Mislovičová je vedecká tajomníčka Jazyko-
vedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Venuje sa výskumu sú-
časného jazyka, je vedúcou oddelenia jazykovej kul-
túry a terminológie a hlavnou redaktorkou časopisu 
Kultúra slova. Verejnosť ju pozná najmä z obľúbenej 
rozhlasovej relácie Slovenčina na slovíčko. Napísala 
aj niekoľko kníh pre deti a veľa ich preložila.

Hodina slovenčiny 
so Sibylou Mislovičovou

Pripravila: Silvia Vnenková

Žili v Petržalke mamuty?

Mimoriadne interaktívnu a názornú prednášku 
pripravil petržalským žiakom dokumentátor 

odborného archívu a kurátor prírodovednej zbier-
ky Balneologického múzea v Piešťanoch - Tomáš 
Mlynský, ktorý je zároveň aj doktorand Ústavu 
vied o Zemi SAV. Vo veľkej sále domu kultúry v 
Zrkadlovom háji rozložil množstvo vzoriek nielen 
pozostatkov mamutov ale aj rôzne skameneliny 
trilobitov, ulitníkov a zuby žraloka. Prednáška pre-
viedla žiakov obdobím, kedy žili na našej planéte 
mamuty, čím sa živili a prečo vyhynuli. 

„Čo myslíte, boli v Petržalke mamuty?“, obrátil 
sa na žiakov Tomáš Mlynský. Odpoveď, že aj na 
našom území tieto majestátne tvory žili, zasko-
čila takmer všetkých siedmakov. V ďalšej časti im 
porozprával, ako sa zbierajú a kategorizujú vzorky, 
či sa vedcom s genetikmi na základe nálezov po-

darí „oživiť“ mamuta a porovnal ich s najbližšími 
príbuznými, ktorí na planéte žijú v súčasnosti. Na 
záver si žiaci mohli všetky exempláre pozrieť zblíz-
ka a aj si zobrať vzorky, ktoré im Tomáš Mlynský 
priniesol zo svojej zbierky.  

mačky a osvedčila sa v ich prípa-
de práca v menších skupinách. 
Pre deviatakov máme priprave-
né prednášky priamo v školách, 
pričom sa vždy spoja dve až tri 
školy. Aj keď je to principiálne 
niečo iné a oveľa náročnejšie 
pre prednášajúcich, lebo musia 
v jeden deň robiť viac predná-
šok, osvedčil sa nám práve tento 
model a zatiaľ nie je dôvod ho 
meniť. Piatakov sme po nultom 
ročníku vynechali, pretože pre 
lektorov je veľmi ťažké vykladať 
vedu takým malým žiakom. Nič 
im neujde, lebo už ako šiestaci 
sú schopní nielen plnohodnot-
ne príjímať informácie, ale ich aj 
spracovávať formou projektov.

Žiakov motivujete zapojiť sa 
do súťaže o najlepší projekt. 
Tri dni pobytu s elitnými sveto-
vými vedcami na Smolenickom 
zámku a pekné vecné ceny sú 
dostatočným lákadlom? Ako 
hodnotíte úroveň predklada-
ných projektov?

O súťaž je veľký záujem a nie- 
len víťazné projekty majú ne-
skutočnú kvalitu. Veda budúc-
nosti, ak bude stáť iba na schop-
nostiach, sa naozaj nemusí báť. 
A navyše, neuveriteľná pre nás 
je aj kvalita prezentácií. Deti sú 
- čo sa týka komunikatívnosti 
- na úplne inej hladine. Sú inte-
raktívne a pracujú v tíme aj pri 
samotnej prednáške – niečo, čo 

nikto z našej generácie už nedo-
siahne.

Petržalská super škola je na 
Slovensku jedinečný projekt. 
Plánujete ho rozširovať aj do 
iných mestských častí?

V roku 2015 sa tento projekt 
vďaka podpore Centra VTI SR 
pilotne uskutočnil vo všetkých 
mestských častiach Bratislavy  
a vyzerá to, že tento rok už bude 
vyskúšaný aj v iných mestách. 
Navyše, rovnaký projekt pripra-
vujeme aj pre všetkých učiteľov 
Slovenska. Prezradím ešte ta-
jomstvo, že o projekt je konkrét-
ny záujem aj inde v Európskej 
únii a aj v ďalekom zahraničí.
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Priemyselná výroba bývala ešte v 20. storočí celkom všed-
nou súčasťou širšieho centra Bratislavy a mnohí z jej oby-
vateľov pracovali v niektorom z jej závodov. V dôsledku 
procesov, ktoré sa spustili v 90. rokoch minulého storočia, 
došlo k postupnému ukončeniu výroby vo viacerých loka-
litách. Názory spoločnosti na budúcnosť týchto území nie 
sú jednotné. Zatiaľ, čo jedni vidia potenciál pre ďalší rozvoj 
nahradením pôvodnej štruktúry novou zástavbou s novou 
funkčnou náplňou, iní pociťujú potrebu aspoň do určitej 
miery zachovať pamiatku na minulosť, ktorá sa dlhé roky 
podieľala na charaktere konkrétneho miesta. 

  

70 rokov sme 

Bratislavčanmi

Práve 1. apríla tohto roku si 
pripomíname 70. výročie 
pripojenia Petržalky k mestu 
Bratislava. Končí sa tým jedna, 
vyše 700-ročná, etapa histórie 
Petržalky ako samostatnej 
obce. Toto rozhodnutie však 
nebolo prekvapujúce, keďže 
po výstavbe stáleho mosta cez 
Dunaj v roku 1890 sa Petržalka 
k Bratislave ešte viac primkla.

Petržalka stratila svoju samostatnosť 
na základe vyhlášky Povereníctva 

vnútra č. 1623 z 13. februára 1946, keď 
sa od 1. apríla 1946 stala súčasťou Brati-
slavy ako jej XI. obvod. Okrem Petržalky 
sa v tom roku stali súčasťou tzv. Veľkej 
Bratislavy aj dovtedy samostatné obce 
Devín, Dúbravka, Lamač, Prievoz, Rača 
a Vajnory. Pripojením Petržalky sa Brati-
slava na chvíľu „roztiahla“ až k maďarskej 
hranici. Ale len do októbra 1947, kedy 
k Československu pričlenili tri dovtedaj-
šie maďarské obce: Jarovce, Rusovce 
a Čunovo. Tie sa stali súčasťou Bratislavy 
až v roku 1972.

Petržalka, ktorá bola do svojho pripoje-
nia k Bratislave najväčšou dedinou Česko-
slovenska, sa tak stala v roku 1946 súčas-
ťou hlavného mesta Slovenska. Zmena 
nastala aj na poste predsedu petržalského 
Miestneho národného výboru: Františka 
Tomeška, posledného nezávislého pred-
staviteľa Petržalky, nahradil v apríli 1946 
Andrej Pátek, ktorý stál na čele Petržalky 
do februára 1948. Starostom obce bol 
už v 30. rokoch – ako posledný starosta 
Petržalky pred jej okupáciou Nemeckom 
v roku 1938. Z petržalských „dedinčanov“ 
sa tak stávajú „z večera do rána“ bratislav-
skí „mešťania“. Ďalší vývoj Petržalky a život 
jej obyvateľov tak už bol hlavne v rukách 
vedenia Bratislavy. V 50. rokoch, ak nerá-
tame výstavbu železnej opony na hranici 
s Rakúskom, bola Petržalka mimo záujmu 
bratislavských radných. Od začiatku 60. 
rokov sa v súvislosti s prípravou nového 
územného plánu začalo uvažovať nad 
väčšou urbanizáciou Petržalky a výstav-
bou nového sídliska. Ako ukázal ďalší vý-
voj, zmena postavenia Petržalky priniesla 
v 70. a 80. rokoch pôvodným obyvateľom 
namiesto očakávaného skvalitnenia živo-
ta postupnú likvidáciu urbánnej a sociál-
nej štruktúry pôvodnej obce. Na druhej 
strane pre obyvateľov panelového sídlis-
ka znamenala výstavba sídliska nádej na 
nový začiatok.

Ľuboš Kačírek

Priemyselná výroba bývala ešte v 20. storočí celkom všed-
nou súčasťou širšieho centra Bratislavy a mnohí z jej oby-
vateľov pracovali v niektorom z jej závodov. V dôsledku 
procesov, ktoré sa spustili v 90. rokoch minulého storočia, 
došlo k postupnému ukončeniu výroby vo viacerých loka-
litách. Názory spoločnosti na budúcnosť týchto území nie 

Industriál 
očami odborníkov a pamätníkov 

Projekt „Industriál oča-
mi odborníkov/pa-

mätníkov“, za ktorým stojí 
architektka Nina Bartošová 
z Fakulty architektúry STU 
v Bratislave v spolupráci 
s historičkou architektúry 
Katarínou Haberlandovou 
zo Slovenskej akadémie 
vied, je iniciatívou, ktorá má 
ambíciu umožniť vnímanie 
priemyselnej architektú-
ry v širšom spoločenskom 
a historickom kontexte. Ne-
usiluje sa o hľadanie rých-
lych riešení, ale stojí na pre-
svedčení, že pozitívny vzťah 
k miestam, ktorý je pre 
životaschopný rozvoj ne-
vyhnutný, vychádza z poz-
nania hlbších súvislostí, 
ktoré majú často nesúrodú 
povahu. Preto sa projekt 
popri pohľade odborníkov 
(architektov, historikov, 
pamiatkarov) sústredí aj na 
zbieranie pamätí ľudí, ktorí 
mali k továrňam blízko, 
väčšinou ide o bývalých za-
mestnancov priemyselných 
závodov.

Po výstave „Stein a Lud-
wigov mlyn. Industriál 
očami odborníkov/pamät-
níkov“, inštalovanej v no-
vembri 2015 v priestoroch 
Fakulty architektúry v Bra-

tislave, ktorá ponúkala via-
cero pohľadov na lokalitu 
pivovaru Stein a bývalého 
Ludwigovho mlyna, pro-
jekt pokračuje aj v tomto 
roku s podporou Minis-
terstva kultúry SR. Jeho 
vyvrcholením bude ďalšia 
výstava – zameraná na 
areál bývalej cvernovky, 
matadorky a dynamitky 
(dimitrovky, Istrochem), 
ktorá sa otvorí pre verej-
nosť v novembri v priesto-
roch Dopravného múzea 
v Bratislave. Ešte pred tým 
tam budú mať návštevníci 
možnosť vidieť predchád-
zajúcu výstavu, ktorá bude 
v Dopravnom múzeu na-
novo sprístupnená od po-
lovice mája. Verejnosť sa 
tak bude môcť oboznámiť 
s históriou spomenutých 
tovární, vidieť reprodukcie 
archívnych plánov, návrhy  
priemyselných konverzií 
vypracovaných študentmi 

Fakulty architektúry STU, 
ale aj zaujímavé postrehy 
pamätníkov, doplnené o 
dobové fotografi e. Dôleži-
tou súčasťou oboch výstav 
je vydanie sprievodného 
katalógu.

V súvislosti s pripravo-
vanou výstavou si dovoľu-
jeme osloviť aj čitateľov 
Petržalských novín. Mož-
no ste vy, alebo vaši zná-
mi, pracovali v niektorom 
z menovaných podnikov 
a mali by ste záujem po-

deliť sa o svoje spomienky, 
ktoré približujú každoden-
ný život v továrni, o staré 
fotografi e, či iné doku-
menty, ktoré by mohli byť 
zaujímavé ukázať verej-
nosti. Budeme radi, ak sa 
s nami spojíte priamo pro-
stredníctom Facebooku: 
https://www.facebook.

com/industrial.ocami/, 
alebo e-mailom na adresu 
nina.bartosova@stuba.sk.

Nina Bartošová

foto: archív autora
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Challenge Family 
prvý raz na Slovensku   

 

HABERA & TEAM

TOUR 2016
“33”

Mediálni partneri:

 1. 5.  PRIEVIDZA - Zimný štadión
 4. 5.  KOŠICE - Steel arena 
 6. 5.  POPRAD - Zimný štadión
 12. 5.  BRATISLAVA - AEGON aréna
 16. 5.  MARTIN - Zimný štadión

Info a predaj vstupeniek:  www.mejdanroku.sk

uvádza

priblížili svoju tvorbu 
i konkrétne knižné titu-
ly – Záhada čarovného 
vajíčka (M. Šurinová) a 
Ach, tá Joja (L. Riečan-
ská). Porozprávali nám 
o tom, čo ich priviedlo 
na spisovateľskú dráhu, 
čím sa inšpirujú, ako 

Mesiac knihy sme si  
v našej ZŠ pripomenu-
li viacerými spôsobmi. 
Zúčastnili sme sa na 
mnohých vydarených 
podujatiach – napr. na 
veľmi vtipnej a zároveň 
poučnej akcii Pitva kni-
hy v miestnej knižnici, 
na úžasnom koncerte  
s divadelnými vstupmi– 
Rómeo a Júlia v Sloven-
skom rozhlase, uskutoč-

nili sme literárne kvízy  
a výstavku kníh, ilustro-
vali sme literárne texty.

K najzaujímavejším 
podujatiam patrili be-
sedy so spisovateľkou  
M. Šurinovou – pre žia-
kov 1. stupňa, spisova-
teľkou L. Riečanskou 
pre starších žiakov a 
vydavateľkami z vyda-
vateľstva TRIO Publis-
hing. Spisovateľky nám 

Marec tradične patrí knihám. O tom, 
že sú atraktívne aj v dnešnej elektronic-
kej dobe, svedčia aj podujatia v dvoch 
základných školách, o ktorých nám 
napísali ich žiaci.

Mesiac knihy
v petržalských školách 

Na Holíčskej kvízy aj ilustrácie

vzniká kniha. Odpo-
vedali na mnohé naše 
zvedavé otázky – bolo 
ich toľko, že na všetky 
ani odpovedať nestihli, 
tak sme si sľúbili ďalšiu 
besedu. Naše spoločné 
stretnutie ukončili au-
togramiádou.

Vanessa Polášková, 9. A trieda,
Laura Belovičová, 8. A trieda

Deti z ŠKD pri ZŠ Pankúchova 4

Rady čítame, chodíme 
do knižníc, rozpráva-
me sa o knihách – to sú 
slová detí zo školského 
klubu v ZŠ Pankúcho-
va 4. Pred niekoľkými 
dňami nás v školskom 
klube navštívila spiso-
vateľka Renáta Matúš-
ková. Rozprávali sme sa 
s ňou o jej novej knihe 
povestí. Dozvedeli sme 
sa ako kniha vznikla, 
kde autorka čerpa-
la námety a či všetky,  
v knihe spomínané hra-
dy a zámky navštívila. 
Knihu sme si v predsti-
hu pred besedou s pa- 
ni vychovávateľkou čí- 
tali, a tak sme prišli 
na besedu pripravení. 
Okrem povestí o hra-
doch a zámkoch sme 

sa dozvedeli aj rôzne 
zaujímavosti a pikošky. 
Boli sme veľmi zvedaví, 
otázkam nebolo konca 
kraja, a preto pani spi-
sovateľka mala stále čo 
rozprávať.

Na záver príjemné-
ho popoludnia sme si 
mohli knihu kúpiť a pani 
spisovateľka nám do 
nej napísala venovanie 
a podpísala ho. Takto 
sme získali nielen nové 
vedomosti o hradoch a 
zámkoch na Slovensku, 
nové poznatky o tom, 
ako sa kniha tvorí, ale 
aj vlastnoručný podpis 
spisovateľky. Tešíme sa 
na ďalšie stretnutie spo-
lu aj s Tomášom Jano-
vicom, ktoré nám pani 
spisovateľka prisľúbila.

Na Pankúchovej so spisovateľkou

Jedny z najprestížnejších svetových triatlono-
vých pretekov Challenge Šamorín zavítajú tento 
rok do x-bionic® sphere v Šamoríne. 
 

Ako už názov napovedá, podujatie je určené nie-
len tým najlepším triatlonistom, ale aj rodinám 

s deťmi, pre ktoré je pripravený nabitý program plný 
zábavy a súťaží či tréningový kemp. Challenge Ša-
morín sa uskutoční od 15. do 21. augusta. 

V rámci Challenge Šamorín sa organizuje niekoľko 
triatlonových pretekov: od šprintu (750 m plávanie – 
20 km cyklistika – 5 km beh), cez olympijské preteky 
(1500 m - 40 km - 10 km), až po hlavné preteky na polo-
vičnej „ironmanskej“ trati (1900 m - 90 km – 21,1 km). 

Nezabúdame ani na rodiny - súčasťou festivalu 
je tréningový kemp pre deti a mládež za účasti naj-
lepších profesionálnych triatlonistov so súťažami  
v aquatlone a detskom triatlone na záver. 

„A keďže v čase Challenge Šamorín sa uskutočnia 
triatlonové preteky na olympijských hrách v Rio de 
Janeiro, budeme mať veľkú fanúšikovskú zónu s veľ-
koplošnými obrazovkami, kde môžu naši priaznivci a 
účastníci spolu zdieľať olympijskú atmosféru a aspoň 
na diaľku povzbudiť české a slovenské nádeje,“ pove-
dal predstavenstva X-BIONICR SPHERE, a.s. Juraj Bača. 

Prihlásiť sa môžete na www.challenge-samorin.sk, 
kde nájdete viac informácií. 

(upr)
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 zlepšenie technického stavu budovy,
 zníženie prevádzkových nákladov,
 predĺženie životnosti budovy,
 zvýšenie trhovej hodnoty

Máme mnohoročné skúsenosti, odbornú spôsobilosť, licencie.
V rámci komplexnej obnovy Vám ponúkame tieto služby:

 návrh vhodných technických riešení,

 vypracovanie projektovej dokumentácie, 
príprava podkladov pre stavebné 
konanie,

 Statické posúdenie objektu,

 energetický audit domu, 

 odstránenie systémových porúch 
bytového domu,

 sanácia obvodového plášťa ešte pred 
zateplením,

 samotné zateplenie obvodového plášťa,

 sanácia balkónov a lodžií vrátane 
opravy/výmeny zábradlí, hydroizolácie 
a dlažby,

 rekonštrukciu a zateplenie strechy,

 výmenu otvorových konštrukcií – okien 
a dverí (vstupné brány),

 vyregulovanie/doregulovanie 
vykurovacej sústavy,

 úpravu interiérov – obklady, dlažby, 
maľby, nátery, 

 originálne farebné riešenie,

 poradenstvo v oblasti � nancovania 
obnovy domu,

 energetická certi� kácia,

 záručný aj pozáručný servis

Realizujeme komplexnú obnovu budov 
s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. 

1. mája 65

014 01 Bytča 

tel.: 041/5522234

Kancelária:
Toryská 7

821 07 Bratislava 

tel.: 0911 090 516

info@eurostav-slovakia.sk  www.zatepli-to.sk

Starhradská 18

Beňadická 12-14

Beňadická 20-22

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 ! 

ZIMNÝ ŠTADIÓN 
O.NEPELU 

P A R T N E R I :

PRE VEĽKÝ ZÁUJEM 

PRIDÁVAME KONCERT

10.4. NEDEľA 19:00
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Súbor Petržalčanka hľadá 

harmonikára, gitaristu a spevákov z radov seniorov, 

ktorí by ešte chceli prinášať ľuďom radosť a spolupracovali by na 

spoločných vystúpeniach aj pri nacvičovaní novej divadelnej hry. 

Záujemcov prosíme hlásiť sa u pani Alžbety Korbelovej  

na čísle 0918023342 alebo v Dennom centre na Osuského. 

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

nosti. Petržalčanka, ktorá má 
za sebou tri roky naplnené 
činorodou prácou, sa celkom 
pochopiteľne aj vlani chcela 
zúčastniť na krajskej pre-
hliadke seniorských spevác-
kych súborov organizovanej 
Jednotou dôchodcov na Slo-
vensku. 

„Žiaľ, pri výbere z dvoch 
petržalských súborov, ktorý 
mal ísť na prehliadku, sa 
diali čudné veci. Najprv o 
ňom malo rozhodnúť tajné 
hlasovanie či hádzanie min-
cou. Odmietla som to, pre-
tože si myslím, že postúpiť 
má kvalitnejší,“ informovala 
A. Korbelová a pokračova-
la: „Následne predsedníčka 
okresnej organizácie Jednoty 
dôchodcov podrobila čle-
nov Petržalčanky kontrole: 
1. či sú všetci, čo by mali 
ísť na prehliadku, skutočne 
dôchodcovia, 2. či už majú 
zaplatené členské príspevky, 
hoci ich úhrada je možná až 
do konca roka. Podotýkam, 
že prehliadka bola v máji! 
Samozrejme, že sme pojali 
silné podozrenie, že nás chce 
niekto z tejto akcie vylúčiť.

Články o občianskom 
združení Petržalčanka 

zverejnené vo viacerých bra- 
tislavských regionálnych no- 
vinách možno v dobrom 
označiť za chválospevy. Za-
slúži si ich. Dnes ho tvorí už 
takmer 40-členné zoskupe-
nie seniorov, ktorí sa s láskou 
venujú ľudovej piesni a slo-
venským tradíciám. Vidno a 
počuť ich na takmer každom 
významnejšom petržalskom 
podujatí. Vrcholom v ich do-

terajšom pôsobení bolo dra-
maticko-hudobné pásmo 
Svadba v Petržalke, ktoré 
má za sebou už 21 repríz.

Na výročnej členskej schô- 
dzi tohto združenia 16. mar-
ca však chválospevy neza-
zneli - ak, tak sa vzťahovali 
len na výkony ocenených 
jednotlivcov. Predsedníčka 
združenia Alžbeta Korbe-
lová na schôdzi ponúkla 
prítomným nemilosrdný 
pohľad do zákulisia ich čin-

Nikdy sa totiž nič podobné 
nerobilo!“ 

To všetko, ale aj následné 
hodnotenie prezentácií sú-
borov spevácku zložku Pe-
tržalčanky znechutilo. Podľa 
nej by v porote hodnotiacej 
výkony súborov mal byť as-
poň jeden odborník schopný 
poradiť a posunúť spevákov 
ďalej. A je nevyhnutné spra-
covať jednoznačné pravidlá 
hodnotenia účinkujúcich. 
„Vedomie, že na celosloven-
skú prehliadku sa postupne 
dostaneme všetci bez ohľa-
du na kvalitu vystúpenia, je 
demotivujúce. V tomto roku 
preto na prehliadku Petr-
žalčanka nepôjde a veríme, 
že sa to zmení,“ povedala na 
záver predsedníčka.

Už niekoľko týždňov skú-
šajú petržalskí seniori nové 
predstavenie. Opäť v ňom pôj- 

de o slovenské tradície a slo-
venskú ľudovú pieseň. Priblíži 
páranie peria - činnosť, ktorou 
si kedysi dedinské ženy krátili 
dlhé zimné večery chystajúc 
tak veno pre nádejnú neves-
tu. „Ide o inančne náročnú 
záležitosť a je mi cťou ozná-
miť, že nám na ňu prispela 
mestská časť Petržalka a 
hlavné mesto. Dnes som sa 
dozvedela, že páračkový pro-
jekt schválilo aj ministerstvo 
kultúry, čo ma nesmierne 
teší,“ potešila prítomných na 
schôdzi A. Korbelová. Nové 
voľby ju potvrdili vo funkcii 
predsedníčky združenia. Teší 
ju to, no na druhej strane si 
uvedomuje, že ju v nasledu-
júcom trojročnom volebnom 
období čaká veľa náročnej 
práce zameranej na aktívny 
život seniorov.

Text a foto: (ak)

Generálny partner Hlavní partneri

Petržalčanka 
ostáva verná ľudovým tradíciám 
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

CC Centrum, Jiráskova 3 
tel.: 63 824 390, ccc@kzp.sk

Kultúrne zariadenia Petržalky 
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava, tel.: 68 299 200, kzp@kzp.sk

Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3 
tel.: 68 299 217/219, dkzh@kzp.sk

Dom kultúry Lúky, Vígľašská 1 
tel.: 63 835 404/400, dkl@kzp.sk

VÝBER PROGRAMU
APRÍL 2016

Pokladňa DK Zrkadlový háj
PO-PIA 10:00-21:00 
SO, NE hodinu pred podujatím
tel.: 68 299 225, vstupenkydkzh@kzp.sk

Pokladňa DK Lúky
UT, ŠT, PIA 16:00-20:00, ST 13:00-18:00
PO, SO, NE hodinu pred podujatím
tel.: 63 835 404, vstupenkydkl@kzp.sk

 KLUB ZA ZRKADLOM 

12.05. | 19:30 | VIDIEK + PACORA TRIO - koncert

26.05. | 19:00 | PET JAZZ 
XVI. ročník jazzového festivalu

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Web

www.kzp.sk
      Kulturne-zariadenia-Petrzalky

Partneri

    * predpredaj/ v deň podujatia   | ticketportal - vstupenky možné zakúpiť aj v sieti ticketportal   |   zmena programu vyhradená

  DK ZRKADLOVÝ HÁJ  

2.05. | 19:00 | FRAGILE - koncert vokálnej skupiny

27.05. | 19:00 | VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
predstavujeme obec HROCHOŤ

PRIPRAVUJEME:

Klub Za zrkadlom, david.majersky@kzp.sk

Artkino za zrkadlom, artkinozazrkadlom@gmail.com

ĎALŠIE PODUJATIA NA WWW.KZP.SK

KLUB ZA ZRKADLOM

8.04. | 20:00 | 8 €                               ticketportal

FUNKY LIVE - DANCE NIGHT
Tribute to Maurice White EW&F
GOOD FEELING/ IGOR KMEŤO
DJ KOKI�FUNKADELICBROTHERS SAX 

21.04. | 19:30 | 8 €                             ticketportal

KATARÍNA KORČEK / JERGUŠ ORAVEC TRIO
dvojkoncert + special guest 

DOM KULTÚRY LÚKY

MUSIC CLUB                                                ticketportal

1.04. | 19:30 | 3 € | 3 x instruments - drums
DÁVID ČUDEK/GÁBOR TOKÁR/ MICHAL FEDOR 
8.04. | 19:30 | 3 € | THIERRY EBAM-Pravda o Afrike 
15.04. | 18:30 | 3 € | ŠPORT, DROGY A ROCK‘N‘ROLL
29.04. | 19:30 | 3 € | EXPERIMENTAL ENSEMBLE 

3., 10., 17., 24.04. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečno-zábavné popoludnie 

21.04. | 18:30 | 3 € / rodič + dieťa 5 €
BUBNOVAČKA ORCHESTRA
spoločná zábava pri bubnovaní 

22. - 24.04. | 12 € / 14 €*                                ticketportal 

SlavCon
3-dňový festival: sci-fi, fantasy, hry, mytológia

27.04. | 19:00 | 2 €                                        ticketportal 

CESTOVATEĽSKÝ KLUB 
THAJSKO, MALAJZIA, SINGAPUR 
so stanmi, eco-fiendly a lacno
s L. GÁLLOVOU a M.SOLČANSKÝM

30.04. | 8:30 | vstup voľný
SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA 
AMATÉRSKYCH HUDOBNÝCH SKUPÍN
víťaz súťaže vystúpi na Galaprograme 
Dní Petržalky 18.6.2016

CC CENTRUM

po, št, pia | 9:30 – 12:00 |  1 € / matka + dieťa  
DETSKÁ HERŇA 

2.04. | 9:00 – 12:00  
2,50 € predávajúci / 0,70 € kupujúci
JARNÁ BURZA DETSKÉHO OBLEČENIA

17.04. | 14:30-16:00 | 2 €  
FAREBNÁ NEDEĽA - O kvetinkách a kvetináčoch 

17.04. | 17:00 | 2 € dôchodcovia, študenti, ZŤP / 3 € 
MOMENTUM MUSICUM 
NA ČIERNYCH A BIELYCH

VÝSTAVY
1.04. – 15.04. | vstup voľný 
CAMINO DE SANTIAGO

21.04. –  6.05. | vstup voľný
ROK OČAMI KAMPINA           

PROGRAMY PRE DETI 
4., 11., 18., 25.04.  | 9:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY     

5.,12.04. | 10:00- 12:00 | 2 € +  3 € materiál
OD MAMIČKY, PRE DETIČKY

5., 12., 19., 26.04. | 16:30 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY

6., 13., 20.,27.04. | 9:00 a 10:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY     

7., 14.,21.,28.04. | 15:00 a 16:15 | 2,50 €
KERAMKO - LETOM SVETOM 2016
Projekt podporil Nadačný fond Telekom Nadácie Pontis

7., 14., 21., 28. 04. | 16:00-17:00 | 2 €
HOPSASA

ARTKINO ZA ZRKADLOM
komplet program na www.kzp.sk

ZVÝHODNENÉ VSTUPNÉ:
3,30 € deti a mládež do 18 rokov,
študenti VŠ, ZŤP a seniori

DOM KULTÚRY 

ZRKADLOVÝ HÁJ

3.04. | 10:00 | 2 €    
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
ŠAŠO MÚDREJŠÍ AKO KRÁĽ
s divadlom Hotel Maria

13. a 26.04. | 16:30 a 19:30 | 6/8 €*                ticketportal

NESKORO VEČER 
TALK SHOW PETRA MARCINA
verejná nahrávka  show s exkluzívnymi hosťami pre RTVS 

14.04. | 19:00 | 8/10 € *                             ticketportal

PÁNI BRATIA - TO JE NÁŠ ŽIVOT
PETER NIŇAJ a RÓBERT PUŠKÁR 
multižánrový koncert

16.04. | 19:00 | 11 €
FIESTA DE LA  BAILADORA

17.04. | 19:00 | 7 €    
GALÉRIA  – premiéra 
Svetlo a Tma v živých obrazoch tanečného divadla ATak

19.04. | 15:00 | 3 €
NESTARNÚCE MELÓDIE
tanečno-zábavné podujatie

22.04. | 19:00 | 10/11 €* 
23.04. | 18:00 | 12/13 €* 
SUPERSTARÍ - IV. ročník 
vystúpenie seniorov FS z Bratislavy a ich hostí
Podujatie podporili: Vladimír Bajan – starosta 
MČ Petržalka a Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

24.04. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
KLAUNIÁDA s Divadlom zo šuflíka

29.04. | 19:00 | 10 €                             ticketportal

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
Hradišťské Dolňácko 
predstavujeme vám obec BORŠICE 

30.04. | 18:00 | 10 €
LÚČKA a hosť
vystúpenie DFS a FS VRŠATEC z Dubnice nad Váhom
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Emerenciu hrá Marián Labuda 
mladší, Žavotu Peter Kadlečík a 
je zrejmé, že si obaja svoju rolu 
vychutnávajú a bavia sa rovnako 
dobre ako publikum. 

Ako povedal Marián Labuda, 
boľ veľmi rád, keď ho režisér Ga-
briel Tóth oslovil, hoci dúfal, že 
to bude konečne do úlohy princa. 
A aj ostaným režisérom odkazu-
je, že je už naozaj pripravený stať 
sa princom. Vílu, ktorá Popoluš-
ke pomáha s domácimi prácami a 
outitom na bál, stvárňuje Kristí-

na Greppelová. Samotná Popo-
luška, nežná Adela Mojžišová, 
hrá v Divadle Aréna po prvý raz, 
na úlohy rozprávkových prince-
zien je ale zvyknutá z divadla Lu-
dus a z bábkového divadla. Pavol 
Plevčík sa do Arény vrátil po de-
siatich rokoch ako mužný princ. 
S podobnými úlohami má skúse-
nosti z Malej scény a podľa neho 
je divadelná rozprávka náročný 
žáner, pretože aj dieťa je náročný 
a úprimný divák. Pozvanie hrať 
v Popoluške ho potešilo aj preto, 

že do Adely Mojžišovej bol podľa 
vlastných slov platonicky zaľú-
bený už na konzervatóriu a je 
rád, že je na javisku jej princom.  
A počas scény, kde ju drží v náru-
čí, mu to divák ochotne uverí.

Herec Peter Kadlečík po pred-
stavení povedal, že podľa neho je 
rozprávka veľmi lexibilná, stačí 
kdesi ubrať a popoludní zabaví aj 
menších divákov a. naopak, večer 
trochu pridať a baviť sa budú do-
spelí. S týmto tvrdením sa stotož-
ňujeme.

Michaela Dobríková

foto: Peter Chvostek

Trápenie s nefungujúcou ro-
dinou, túžba po láske a po 

skutočných rodinných vzťahoch, 
sny o krásnom živote a vysníva-
nom partnerovi. Divadlo Aréna 
pripravilo v tejto sezóne pred-
stavenie pre detských divákov. 
Rozprávka s pesničkami je podľa 
divadla určená pre deti od päť 
rokov, ale vezmite na ňu radšej 
desaťročné a staršie deti. V roz-
právke sa nedočkáte žiadnych 
prekvapení a dej plynie podľa 
klasickej predlohy. To, prečo sa 

na ňu oplatí prísť, sú herci, vý-
borná hudba a texty piesní. 

Herecké obsadenie je menšie 
ako počet postáv, pretože dvojúlo-
hu otec/macocha si zahral režisér, 
scenárista, autor hudby a pies-
ní v jednej osobe, Gabriel Tóth. 
Hoci si toho nabral mnoho, v sa-
motnom predstavení nechal vy-
niknúť kolegov hercov, sám bol 
najmenej výraznou postavou/
postavami.  Naopak, pobave-
nie vyvolal už len samotný prí-
chod oboch macochiných dcér. 

Ako princ konečne 
Popolušku získal 
Vedeli ste, že prvý príbeh 
podobný Popoluške pochádza 
zo starého Egypta a že existuje 
okolo 3 000 verzií tejto rozprávky? 
Režisér Gabriel Tóth vraví, 
že je to tým, že si v nej každý 
niečo nájde. 

Melódia 
v Zichyho paláci
Náš seniorský spevácky súbor Melódia dostal 
ponuku vystupovať v Zichyho paláci v Sta-
rom Meste. Pozvanie radi prijali, a tak 3. mar-
ca dostali hodinový priestor v sobášnej sieni, 
aby predstavili veselé ľudové piesne o víne.

Keďže majú v repertoári ok-
rem mnohých ľudových 

piesní aj hudobno-slovný pro-
jekt Melódia vo vinárni, ktorý je 
okrem piesní popretkávaný ve-

selými slovnými prekáračkami 
a je úspešný aj mimo Petržalky, 
tak ho radi predviedli. Obliekli 
sa do krásnych šiat, naladili  har-
moniku, gitaru a hlasivky a začali 

spievať. Plne obsadená miestnosť 
spolu s nimi celú hodinu spieva-
la. Na záver museli aj pridávať. 
Tešili ich aj otázky, kde vystupujú 

a že radi prídu na ich vystúpenie.  
Spevácky súbor Melódia za-

ložila a aj 13 rokov vedie Majka 
Winkláreková. Preto aj týmto im 

chceme poďakovať za reprezen-
táciu našej Petržalky.

Ružena Borzová

foto: archív
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Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.  

 Polícia upozorňuje   Jednou vetou

 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 
Autosedačky a deti 
Pred časom sme si kúpili prvé auto. Zhodou okol-
ností som si v ktorýchsi novinách prečítala, že ak 
sa na sedadle vybavenom bezpečnostným pásom 
prepravuje dieťa nižšie ako 150 cm, musí takéto 
sedadlo mať detskú sedačku. Existuje viac druhov, 
alebo sa jedna sedačka použije pre malé aj väčšie 
deti? Kto sa v tejto súvislosti považuje za dieťa  
a ako je to s dospelým, ak má menej ako požado-
vanú výšku? Ďakujem.                            Eleonóra (chello.sk)

Dnes o susedskej pohode pod jednou strechou

(časť druhá)

Bezkonliktný bytový dom 
Nie každý má vedomosť o práve potrebnom zákone 
a nie každý sa dokáže pohybovať v spleti paragrafov. 
Prinášame základné informácie o tom-ktorom práv-
nom predpise. V prípade nejasností alebo praktickej 
potreby radi odpovieme na vaše konkrétne otázky. 

§ Aké sú povinnosti vlastníka (užívateľa) bytu v súvislosti 
s bezkonliktným bývaním v dome vyplývajúce zo zákona 
č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  
v platnom znení pri predchádzaní požiaru? 
Užívateľ bytu pri predchádzaní požiaru je povinný dodržiavať po-
žiarnobezpečnostné predpisy, ktoré by mali byť dostupné na mieste  
v dome obvyklom. Je povinný: 
a) udržiavať poriadok v spoločných priestoroch, kde môže dôjsť  

k vzniku požiaru alebo k sťaženiu práce zásahovej jednotky, 
b) nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach s možnosťou 

vzniku požiaru (pivnice, schodiská, výťahy), 
c) dbať, aby dvere do pivničných priestorov boli vždy uzamknuté, 
d) zdržať sa prác, pri ktorých môže vzniknúť požiar a pre ktoré je po-

trebná odborná spôsobilosť podľa osobitných predpisov, 
e) udržiavať v bezchybnom stave elektrickú inštaláciu, nepreťažovať 

elektrické obvody pripájaním nadmerného množstva elektric-
kých spotrebičov, zdržať sa neodborných opráv a zriaďovania 
provizórnych elektrických vedení, 

f ) dbať, aby nedochádzalo k poškodzovaniu hasiacich zariadení, 
najmä vybavenia nástenných požiarnych hydrantov, požiarnych 
hadíc, prúdnic, ručných hasiacich prístrojov a k ich používaniu na 
účely nesúvisiace s ochranou pred požiarmi.

§ Do akej miery je možné využívať spoločné priestory? 
Do priestorov kočikární okrem detských kočíkov a invalidných vozí-
kov je dovolené umiestňovať bicykle, detské kolobežky a trojkolky. 
Na základe rozhodnutia vlastníkov je možná úprava, napríklad ulo-
ženie nábytku na kratší čas pri sťahovaní a pod. Za odložené veci 
správa domu nezodpovedá. Pokiaľ ide o spoločné lodžie a balkóny, 
nie je okrem kvetinovej výzdoby dovolené odkladať na ne akékoľvek 
iné predmety. Na súkromné účely je zakázané používať elektrické 
zástrčky umiestnené v spoločných priestoroch, inštalovať elektrické 
prípojky do jednotlivých pivníc vlastníkov a mať v nich dlhodobo 
alebo krátkodobo zapojené akékoľvek elektrické spotrebiče. Úprava 
pravidiel je na vlastníkoch bytov a nebytových priestorov, ktorí môžu 
hlasovaním rozhodnúť o jednotlivých záležitostiach. Bez ich pred-
chádzajúceho súhlasu nesmú byť spoločné časti domu, spoločné 
zariadenia domu a príslušenstvo domu použité na reklamné účely 
alebo montáž akéhokoľvek technického zariadenia.

§ Ako je to s vykladaním vecí z okien a balkónov? 
Kvety umiestnené na parapetoch okien, balkónoch a lodžiách musia 
byť zaistené proti pádu. Pri ich polievaní voda nesmie pretekať a po-
škodzovať spoločné časti domu, veci susediacich užívateľov a chod-
cov. Kvety na schodiskách je zakázané ukladať na miesta, ktoré podľa 
právnych predpisov tvoria únikovú cestu. Je zakázané prášiť z balkó-
nov, okien a lodžií koberce či iným spôsobom znečisťovať okolie.

§ A čo v prípade súkromnej iniciatívy zameranej na zvýšenie 
bezpečnosti v bytovom dome? 
Individuálne stavebné zásahy vlastníkov bytov v spoločných priesto-
roch, ako napríklad dodatočné inštalácie mreží alebo priečok, ktoré 
oddeľujú priestory pred bytom od ostatnej časti chodby, ktorá je čas-
ťou únikovej cesty, sú zakázané. V každom prípade takéto iniciatívy 
podliehajú povoleniu príslušného stavebného úradu. 

 Polícia upozorňuje  Zákony v každodennom živote 

Božka (chello.sk): Na základe vami poskytnu-
tých informácií nie je možné sa k veci vyjadriť. 
Ako vyplýva z ustanovenia § 70 ods.1 zákona  
o sociálnom poistení - zákon č. 461/2003 Z. z.  
v platnom znení, poistenec má nárok na invalid-
ný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal potrebný 
počet rokov obdobia dôchodkového poistenia 
a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky 
nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol 
priznaný predčasný starobný dôchodok. Ak ste 
presvedčená, že Sociálna poisťovňa pri svojom 
rozhodnutí pochybila, máte možnosť dožadovať 
sa nápravy súdnou cestou. Predtým ale odporú-
čam navštíviť Informačno – poradenské centrum 
Sociálnej poisťovne na Ulici 29. augusta č. 10-12 
a zdôvodnenie rozhodnutia si nechať vysvetliť.

Stánok (gmail.com): Podľa zákona č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v platnom znení priestup-
kom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo 

Pod pojmom dieťa rozu-
mieme fyzickú osobu, ktorá 
nedosiahla zákonom ustano-
venú hranicu plnoletosti. Podľa 
Dohovoru o právach dieťaťa sa 
dieťaťom rozumie každá ľudská 
bytosť mladšia ako osemnásť 
rokov, ak právnym poriadkom, 
ktorý sa na dieťa vzťahuje, nie 
je plnoletosť dosiahnutá skôr. 
Podľa nášho občianskeho zá-
konníka sa plnoletosť nadobú-
da dovŕšením osemnásteho 
roku, možnosť predčasného na-
dobudnutia plnoletosti je daná 
len uzavretím manželstva. 

Od 1. júna 2007 sú aj na Slo-
vensku, tak ako vo všetkých 
krajinách Európskej únie, detské 
sedačky povinné. Každé dieťa 
do výšky 150 cm a do hmotnos-
ti 36 kg je pri prevoze potrebné 
zabezpečiť pre prípad kolízie. 
Detskú sedačku, resp. detský zá-
držný systém, musia mať všetky 
vozidlá, ktoré sú vybavené bez-
pečnostnými pásmi a prepravu-
jú sa v ňom deti. Vhodná auto-
sedačka by mala dieťa ixovať, 

podstatné je, aby malo chrá-
nenú hlavu a hrudník, pretože 
práve tie sú pri autohaváriách 
najviac ohrozené. Zákon (naria-
denie vlády SR č. 554/2006 Z.z.) 
člení detské sedačky na päť 
skupín, z ktorých každá zohľad-
ňuje určité požiadavky: skupina 
0 - pre deti do 10 kg, skupina 0+ 
- pre deti do 13 kg , skupina I - 
pre deti od 9 do 18 kilogramov, 
skupina II - pre deti od 15 do 25 
kg, skupina III- pre deti od 22 
do 36 kg. Pre použitie detského 
zadržiavacieho zariadenia nie je 
až tak rozhodujúci vek dieťaťa 
ako jeho výška a hmotnosť. U 
detí, ktoré vzrastom nezapada-
jú do zaškatuľkovanej schémy, 
je možné kombinovať podse-
dák s bezpečnostným pásom. 
Prepravovať bez detskej sedač-
ky je možné len v obci a len deti 
staršie ako tri roky na zadných 
sedadlách, pripútané bezpeč-
nostnými pásmi. Platí to vtedy, 
ak vozidlá tieto detské zádržné 
systémy nemajú, je ich vo vo-

zidle málo alebo ak sa už dve 
deti prepravujú v sedačkách a 
z priestorových dôvodov nie je 
možné ďalšiu umiestniť. Deti do 
12 rokov a do výšky 150 cm sa 
môžu na predných sedadlách 
automobilov prepravovať len 
vtedy, ak je vozidlo vybavené 
vpredu bezpečnostnými pásmi 
a dieťa sedí v zádržnom systé-
me pre neho určenom. Vo vše-
obecnosti odborníci predné 
sedadlo pre deti neodporúčajú 
a to ani v prípade použitia det-
skej sedačky. V zmysle § 5 ods.3 
písm. f zákona č. 315/1996 Z. 
z. o premávke na pozemných 
komunikáciách osoba sediaca 
na sedadle vozidla povinne 
vybavenom bezpečnostným 
pásom musí byť počas jazdy 
týmto pásom riadne pripútaná. 
To neplatí pre osobu s telesnou 
výškou menšou ako 150 cm s 
výnimkou vodiča, ktorý je po-
vinný používať schválený a 
preňho určený bezpečnostný 
systém.

ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok 
výslovne označené v tomto alebo v inom záko-
ne, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný 
podľa osobitných právnych predpisov alebo 
o trestný čin. Na objasňovanie priestupkov v 
rozsahu svojej pôsobnosti sú kompetentné aj 
orgány obecnej polície, ktoré pri objasňovaní 
priestupkov sú oprávnené vyžadovať vysvetle-
nie od fyzických alebo právnických osôb, štát-
nych orgánov alebo obcí, vyžadovať odborné 
vyjadrenie od príslušných orgánov, vykonávať 
alebo vyžadovať úkony potrebné na zistenie 
totožnosti osôb a ich pobytu, vyžadovať po-
trebné podklady, najmä spisy a iné písomné 
materiály. V zmysle ustanovenia § 47 ods. 1 
písm. g citovaného zákona sa priestupku do-
pustí ten, kto poškodí alebo neoprávnene za-
berie verejné priestranstvo, verejne prístupný 
objekt alebo verejnoprospešné zariadenie. Na 
základe vami poskytnutých informácií bol po-
stup mestskej polície v súlade so zákonom. 
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Beztrestní pustošitelia život-

ného prostredia

foto: jgr 

K R I M I

Stranu pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

Nepoučiteľné radodajky

Je pravda, že Mária O. 
(27) a jej kolegyňa Niko-
leta Č. (29) prevádzkovali 
najstaršiu živnosť sveta, 
ale len ako pridruženú čin-
nosť. Ako vravievala mlad-
šia z dvojice, keď sa nedá 
uchmatnúť, treba ho za to 
chmatnúť. Tak či onak, eu-
ráče budú.  

Do polnoci mali každá 
dvoch spoločníkov, mo- 
torizovaní klienti si za-
platili za služby, a tak v 
jednej útulnej vieške, kto-
rej akýmsi nedopatrením 
zostal slovenský názov, im 
dobre padol pohárik riz-
lingu. Pánsku spoločnosť 
odmietali, čo však nezna-
menalo, že na jednotlivcov 
sa nepozerali a nehodnotili 
ako prípadných budúcich 
obchodných partnerov. 
Zaujal ich dobre obleče-
ný chlapík, taký celkom 
sympatický štyridsiatnik 
so začínajúcou plešinkou, 

rozosievajúci okolo seba 
dobrú náladu, ktorý mal v 
partičke ako vyšitej takmer 
stále hlavné slovo. 

Sebavedomie sa dá cha-
rakterizovať ako presved-
čenie o sebe, nie je to druh 
talentu, ani druh výnimo-
čnej schopnosti. Z pohľadu 
etiky ho nemožno zaradiť 
na pozitívnu ani negatívnu 
stranu. Pán inžinier, ma-
nažér na dobre platenom 
strednom stupni riadenia, 
nazvime ho Juraj (39), ho 
mal dosť. Oplýval všeobec-
ným rozhľadom, prezento-
val výbornú schopnosť za-
pôsobiť na ľudí a primerane 
sa vyjadrovať. Pravda, s pri-
búdajúcimi štrngnutiami  
s nevyhnutným na zdravie!, 
primeranosť vyjadrovania 
mala klesajúci trend. Pri 
treťom opakovaní vtipu o 
tom, ako sa dôchodcovia 
vyhrážajú vláde, že ak im 
nezvýši dôchodky, tak oni 

Hneď na úvod treba podotknúť, že v našom prípade nešlo ani 
tak o dávanie ako skôr o branie.  

   Krimifórum

Zlodeji na Markovej 
Bratislavčania Pavel M. (40) a Vla-
dimír K. (47) sa dohodli vybrať  
z Hyundai i2 zaparkovaného auta 
na Markovej ulici čelnú kame-
ru, baterku, servisnú knihu a iné 
predmety, spolu za 586 eur. Na 
tom by nebolo nič zlé, keby auto 
neotvorili skrutkovačom. Tento 
spôsob manipulovania s cudzím 
majetkom sa nepáčil policajtom, 
ktorí im vystavili účet v podobe 
príslušného obvinenia.

 Polícia upozorňuje Z bloku polície

... od 1. januára do 20. marca 2016 
sme v našom kraji zaznamenali 
447 dopravných nehôd, čo je o 
21 viac ako v rovnakom období 
vlaňajška? Pri týchto nehodách 
prišli o život štyri osoby, z toho 
boli traja chodci. Oproti rovnaké-
mu obdobiu vlaňajška zahynulo 
na cestách Slovenska o 13 osôb 
(25 %) menej.  

... v čase od 11. 3. do 23. 3.2016 
nahlásili v našom kraji krádež 
25 motorových vozidiel, z toho  
v Petržalke 7 (Švabinského, Krás-
nohorská Pečnianska 2x, Máne-
sovo nám., Fedinova, Panónska)?  
V noci zlodeji potiahli 20 a cez 
deň päť áut, ukradli aj dve náklad-
né vozidlá. V dňoch 16., 19., 20.  
a 22. marca krádež auta nehlásili. 

 Polícia upozorňuje   Viete, že...

Kriminálna polícia sa obracia na 
občanov so žiadosťou o pomoc 
pri pátraní po týchto osobách. 
Akékoľvek informácie oznámte 
na najbližšom policajnom útva-
re alebo na bezplatnom tele-
fónnom čísle 158, prípadne na 
e-mail patranie@minv.sk. 

Dušan
BENKO 

(51)
z Bratislavy

Popis osoby: okrúhla tvár, krátke 
tmavé vlasy s lysinou na temene, 
hnedé oči, nosí okuliare. 
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava II. príkaz na zatknutie 
pre trestný čin sprenevery.

Mário
BITTO
(24)
z Bratislavy 

Popis osoby: oválna tvár, krátke 
tmavé vlasy, hnedé oči.
Popis oblečenia: nezistený.
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava V. príkaz na dodanie do 
VTOS pre zločin lúpeže. 

Ivan
BEŇAČKA 

(44)
z Bratislavy 

Popis osoby: oválna tvár, krátke 
hnedé vlasy a hnedé oči. 
Popis oblečenia: nezistený 
Menovaný je celoštátne hľadaný 
na základe príkazu na zatknutie, 
ktorý na neho vydal Okresný súd 
Bratislava I.

jej na truc neumrú, bol jasný.
Pozrieme sa na vtáka, 

zhodli sa prakticky bez slo-
va ženy. Pre spresnenie, vtá-
kom mysleli pána inžiniera 
ako celok, iné ich v tejto 
chvíli vonkoncom nezaují-
malo. Vraví sa, že keď vtáčka 
chytajú, pekne mu spievajú. 
I stalo sa tak, keď pán so za-
hmleným všeobecným roz-
hľadom vyšiel z vinárne, do 
očí mu padla pekná slečna, 
ktorej nielen pohľad sľubo-
val rozkoše v prítmí neďale-
kého podchodu. Stačilo pár 
krokov a v smutnej spoloč-
nosti  osamotenej sliepňa- 
júcej žiarivky akoby melúcej 
z posledného, bola dohoda 
na svete. Aby Mária preu-
kázala v danej oblasti svo-
je kvality, začala dotykmi, 
pretože práve ony sú pred-
zvesťou nielen lásky, ale aj 
rozkoše. Pri ohmatávaní po 
tele jej akýmsi nedopatre-
ním prišla do cesty kapsič-
ka, ktorú mal objekt rýchlej 
lásky prevesenú cez plece. 
Stačila chvíľa a v rukách sex 
sľubujúcej partnerky skon-
čila peňaženka s osobnými 
dokladmi, písomnosťami a 
vyše štyristo eurami. 

Nacvičená scénka klapla 
aj tentokrát, kamulovaný 
príchod policajtov, ozná-
mený kamarátkou stojacou 
za rohom, zabral. Žienky 
uličné sa vyparili, ich rých-
losť však vzbudila v Jurajovi 
podozrenie, ktoré sa pohľa-
dom do kapsičky naplnilo.  
So svojimi vecami sa stretol 
o pol hodiny od nahlásenia 
udalosti. Známe irmy, kto-
ré boli za podobnú činnosť 
v uplynulých dvoch rokoch 
odsúdené, zadržala policaj-
ná hliadka v centre mesta 
pri komunikovaní s ďalším 
klientom. Každému sa do-
stalo, čo jemu patrí, len pán 
Juraj navyše aj od manželky, 
ktorej musel vysvetľovať 
čože on má s políciou.

V bratislavskom kraji za prvé dva mesiace roka 2016 zaznamenali poli-

cajné štatistiky 1 273 prípadov trestného činu Krádež – z toho bolo 36 

prípadov krádeže na osobách (SR 127), na základe ktorých bolo vyšet-

rovaných 15 osôb (objasnenosť 31 %). Tak vraví § 212 trestného zákona 

v súvislosti s krádežami: Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní 

a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 

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

spácha vlámaním, bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím 

alebo hrozbou bezprostredného násilia, čin spácha na veci, ktorú má iný 

na sebe alebo pri sebe, takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí 

do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo z pozemku, ktorý 

patrí do lesného pôdneho fondu, alebo ryba z rybníka s intenzívnym 

chovom, čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na zá-

klade osobitného predpisu, alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich 

dvanástich mesiacoch postihnutý. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie 

vyššie trestnej sadzby  - tri roky až pätnásť rokov - je závažnejší spôsob 

konania, osobitný motív, značná škoda, organizácia činu, škoda veľkého 

rozsahu, člen nebezpečného zoskupenia, krízová situácia).

Na základe odporúčania expertnej 
skupiny na koordináciu výmeny  
a analýzy informácií a spoluprá-
ce v oblasti boja proti terorizmu 
vytvorenej pri výbore Bezpeč-
nostnej rady SR pre koordináciu 
spravodajských služieb a Rady 
Národného bezpečnostného ana-
lytického centra s účinnosťou od 
23. marca 2016  vyhlásil minister 
vnútra SR na území Slovenskej re-
publiky druhý stupeň teroristické-
ho ohrozenia. Ministerstvo vnútra 
SR a Prezídium policajného zboru 
v súvislosti so situáciou v Belgicku 
prijíma mimoriadne bezpečnost- 
né opatrenia. Zvýšený počet po-
licajtov v uliciach sa bude sústre-
ďovať najmä na dopravné uzly, 
letiská, autobusové a vlakové sta-
nice. Posilnené budú aj policajné 
hliadky na miestach so zvýše-
ným pohybom ľudí. Slovensko v 
tejto chvíli nie je konfrontované  
s priamou hrozbou teroristického 
útoku.

 Polícia upozorňuje Polícia upozorňuje
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Vodné � ltre Nerezové fľaše
www.kvalitavody.sk
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RUSKÝ CIRKUSOVÝ MUZIKÁL

V KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOV

15.MÁJ o 16.00
BRATISLAVA

ŠPORTOVÁ HALA PASIENKY

V KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOVV KRAJINE ZÁZRAKOV
ALENKA

www.212.sk

V S T U P E N K Y :

AGENTÚRA KOVÁČOVÁ : 0907 795 882

Bohatý program a výhodné ceny pre poldenné 
a celodenné opatrovanie v raji B

DETSKÉ CENTRUM
- škôlka a jasle - s veľkým dvorom

Organizujeme 
DETSKÉ LETNÉ TÁBORY, NARODENINOVÉ 

OSLAVY, ŠPORTOVÝ KRÚŽOK

Vranovská 23, Bratislava V, 
minirajpredeti@gmail.com, +421 902 634 123  

www.miniraj.sk

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

Pozývame na Deň zdravia  
Bezplatné merania krvného tlaku, pulzua a hla-
diny cukru v krvi, merania hmotnosti, objemu 
tuku v tele a odborné poradenstvo v oblasti 
podpory a ochrany zdravia vrátane racionál-
nej výživy a poskytovania prvej pomoci. To 
všetko ponúka Stredná zdravotnícka škola na 
Strečnianskej ulici 20 už po štvrtý rok seniorom 
a neseniorom, členom aj nečlenom klubov dô-
chodcov. Tento rok sa táto školská aktivita bude 
konať v prvý aprílový utorok, teda piateho, 
v priestoroch školy od 10. do 14. hodiny.

Učiteľka odborných predme-
tov Renáta Puškárová, ktorá sa 
zaoberá problematikou násilia 
páchaného na ženách, mužoch 
a starých a chorých ľuďoch, 
bude prednášať o tejto oblasti 
a predstaví činnosť linky pomo-
ci pre týrané ženy. A do tretice 

Tohtoročný program bude 
obohatený o tri odborné 

prednášky. Záchranárka Eva 
Kabinová bude informovať o 
naliehavých stavoch, pri kto-
rých je nevyhnutné volať rýchlu 
zdravotnícku pomoc a poradí, 
ako poskytnúť prvú pomoc. 

Adriana Tothová z Centra 
MEMORY odprezentuje pred-
nášku „Ako skvalitniť život 
človeka s Alzheimerovou 
chorobou“. 
V tento deň sa v škole budú 
venovať aj ozdraveniu život-
ného prostredia, kedy budú 
mať návštevníci možnosť 
priniesť staré a nepotrebné 
drobné elektrospotrebiče 
malých rozmerov a použité 
elektro-batérie.
Týmito aktivitami chce ško-
la podporiť kvalitu zdravia 
a zvýšiť zdravotné uvedo-
menie u seniorov aj neseni-
orov. Súčasne chce poskyt-
núť priestor svojim žiakom 
na spoluprácu s obyvateľmi 
všetkých vekových kategórií 
pri konkrétnych ošetrovateľ-
ských a edukačných činnos-
tiach. Prevencia chorôb je 
prvoradou úlohou každého. 
Riaditeľka SZŠ Strečnianska 
Eva Drobná: „Úprimne sa te-
šíme na stretnutie s návštev-
níkmi Dňa zdravia seniorov 
v našej škole. A veríme, že 
privítajú túto aktivitu orien-
tovanú na prevenciu a pod-
poru zdravia na zvýšenie ich 
vitality, ako aj na získanie 
zručností pri poskytovaní pr-
vej pomoci.“
K SZŠ Strečnianska sa dosta-
nete pomocou spojov číslo 
59, 93, 98 (zastávka Lúky II) 
alebo 68, 94, 99, 180 (zastáv-
ka Holíčska).                     (upr)

 foto: SZŠ Strečnianska 

Stredisko sociálnych služieb Petržalka

hľadá pracovníčk y na pozíc iu 

 opatrovateľky 
na úsek Domácej  opatrovateľskej  s lužby. 

Kvali� kačné predpoklady: 
-  úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom   
 odbore so zameraním na opatrovanie 
 alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo 
- akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 
 220 hodín.

Nástup:  možný IHNEĎ. 
Pracovná zmluva na plný, prípadne  skrátený pracovný 
úväzok. 
Pracovný čas od 7.30  do 15.30 h počas pracovných dni, 
prípadne po dohode a potreby opatrovaného, na území MČ 
Bratislava – Petržalka.

Bližšie informácie Vám poskytne Bc. Eva Pikusová  
na  tel. č.: 02/625 20 415, mobil: 0910 176 405,

alebo osobne na adrese Stredisko sociálnych služieb 
Petržalka, Vavilovova 18, 851 01 Bratislava
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MŠK by potešili dva postupy 
Aj vo futbalovom klube MŠK Iskra Pezržalka sú radi, že už 
majú za sebou dlhú zimnú prestávku. Ako ju všetky mužstvá 
využili, o tom sme sa porozprávali s tajomníkom MŠK a jeho 
bývalým hráčom Tomášom Lojdlom (na snímke).

nutia s tímami z vyšších súťaží 
a s SFC Kalinkovo sa stretlo v 
1. kole Pohára BFZ. Ani raz 
sme síce nevyhrali, ale výsled-
ky tentoraz neboli prvoradé. 
Aj naše mládežnícke mužstvá 
trénovali, hrali prípravné zápa-
sy a turnaje. Prípravkári sa cez 
zimu pripravovali v telocvični.  
Celkom nám aj žičilo počasie, 
mohli sme teda väčšinou tré-
novať vonku. 

Seniorské áčko je na čele VI. 
ligy, dokáže skončiť na prvom 
mieste aj po jarnej časti?

Čo všetko vaše tímy absolvo-
vali počas zimnej prípravy?

 Všetky využili dlhé zimné 
obdobie na solídnu prípravu. 
Pre seniorské áčko sme pri-
pravili turnaj na našom ume-
lom trávniku ZŠ Budatínska 
za účasti šiestich mužstiev - Ja-
rovce, Chorvátsky Grob, Raj-
ka, Jablonové, Dubová a MŠK 
Iskra Petržalka. Okrem toho 
zohralo ďalšie prípravné stret-

 Na zasadnutí výboru sme 
sa bavili o tom, že všetko zále-
ží od hráčov, či majú ambície 
postúpiť o súťaž vyššie, alebo 
im stačí hrať VI. ligu. Takže, 
keď sa im to podarí, budeme 
radi, keď nie, život pôjde aj 
tak ďalej. Do A-mužstva sa 
stále snažíme zaraďovať svo-
jich odchovancov, mladých 
hráčov, káder sme cez zimu 
doplnili tromi, ktorí dlhšie ne-
hrali súťažný futbal. Čaká nás 
veľmi ťažká jar, lebo postúpiť 
veľmi chcú Hamuliakovo aj 
Krasňany.

Iste vás veľmi mrzí, že va-
ši starší dorastenci boli po 
troch kontumáciách vylúče-
ní z 3. ligy...

 Je nám to veľmi ľúto, lebo 
keď v závere jesennej čas-
ti prišiel k mužstvu skúsený 
mládežnícky tréner Štefan 
Dana, tak sa situácia otočila o 
stoosemdesiat stupňov. Zrazu 
na tréningy začalo chodiť aj 
20 hráčov, boli sme presved-
čení, že mužstvo sa bez väč-
ších problémov zachráni. My 
sme však prijali ponuku ŠTK 
BFZ pokračovať v tejto súťaži, 

aby chlapci nestratili hernú 
prax, hoci ich výsledky sa ne-
počítajú do tabuľky. Víťazstvá  
v Rohožníku 6:1 a doma nad 
ŠK Šenkvice 12:1 jasne ukazu-
jú,  ako sú dobre pripravení.

Vaši starší žiaci sú na čele IV. 
ligy s veľkou šancou postúpiť 
do regionálnej súťaže...

 MVeľmi nám na tom zále-
ží, aby zverenci Rada Kurinu 
splnili tento cieľ a postúpili do 
II. ligy. V takomto prípade by 
sme mali automaticky v tejto 
súťaži aj mladších žiakov a to 
bez ohľadu na to, ako skončia 
tiež vo IV. lige. Starší žiaci do-
teraz zo štrnástich stretnutí 
vyhrali trinásť s fantastickým 
skóre 70:1. Z kádra nikto ne-
odišiel, takže je predpoklad, že 
aj na jar budú valcovať svojich 
súperov.

Milan Valko 
Foto: Miro Blusk

Na majstrovstvách sa sa 
zúčastnilo 130 prete-

károv z 22 zápasníckych klubov 
na Slovensku. Súťaž absolvo-
vali aj dvaja naši Petržalčania. 
Tým, že štartujú za ZK Dunaj-
plavba, jej svojím umiestnením 
pomohli obsadiť druhé miesto  
v hodnotení družstiev.

Ich umiestnenie:
hmotnosť do 73kg: 
3. miesto - Filip Kapsz 
hmotnosť do 85kg: 
4. miesto - Denis Tranžík  

Bojovným výkonom znova 
uspokojil Filip. Išiel na doraz 
v každom stretnutí na žinen-
ke. Páčilo sa mi, že ho prišli 
povzbudiť rodičia, neľutovali 
cestu z Bratislavy až do Košíc 
a späť. Keď stál na stupni víťa-
zov, medailu na krk mu zavesil 
majster sveta Jozef Lohyňa, 
náš historicky najúspešnejší 
pretekár. 

Podobné to na žinenke bolo 
aj s Denisom, len s tým rozdie-
lom, že obsadil nepopulárne  
4. miesto. Napr. v druhom kole  

Zo zápasníckej žinenky
V Košiciach sa nedávno konali majstrov-
stvá Slovenska mladších žiakov v zápasení 
vo voľnom štýle, na ktorých sa zúčastnili aj 
chlapci z krúžku zápasenia zo ZŠ Černy-
ševského. 

v stretnutí viedol po prvej po-
lovici 4:0 na body, ale ako mu 
dochádzala kondícia, nako-
niec náskok neudržal a pre-
hral vzhľadom aj na mierne 
zranenie. Ďalšie stretnutie po 
dohode s trénerom vzdal. Bo-
joval statočne a po zápase ne-
bol schopný odísť na vlastných 
nohách. V prvom kole zvíťa-
zil na lopatky s pretekárom  
z Nitry, ktorý obsadil druhé 
miesto. Dá sa povedať, že to 
bojové šťastie mu tentoraz  ne-
prialo. Aj jednému aj druhému 
v budúcich súťažiach želám 
veľa šťastia a bojového umenia 
na zápasníckej žinenke.

Okrem zápasníckych bášt 
na Slovensku - Košice, Prie-
vidza, Dunajplavba a Nitra 
- štartovalo veľa pretekárov z 
tzv. vidieka. Spomeniem as-
poň niektoré  - Veľký Meder, 
Trhová Hradská, Gabčíkovo, 
Modrany, Kolárovo, Marce-
lová, Trenčianska Turná atď. 
Chcem povedať, že chlapci 
z vidieka majú väčšiu seba-
dôveru, silu a kondíciu, čo 
mestským chlapcom chýba. 
Text a foto: Milan Macho

prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

Široký sortiment 
okuliarových rámov 
aj pre deti (aj silikónové)

Značkový tovar za AKCIOVÉ CENY.

Vyšetrenie zrakovej ostrosti očným lekárom 
 ZADARMO (pri kúpe okuliarov). Tel.: 0911/237 232

Zľavy od 10 – 70 %.

AKCIA   na multifokálne 

okuliarové šošovky: - 20 %, -50 % 

a jeden pár (Varilux) zadarmo

– pri zakúpení okuliarov. 

Môžete navštíviť aj našu prevádzku 
Optik-prominent s. r. o., Odborárske nám.1, 
(Starý Avion) Bratislava – Staré mesto.

www.optikavion.sk

e-mail: prominent@chello.sk

OPTIK-PROMINENT s. r. o.

OPTIKA
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FC Engerau Petržalka skončil tretí
Víťazom 11. ročníka futbalového halového turnaja seniorov v kategórii „SENIOR 
50+“ KAISSER – CUP 2016  v športovej hale kasárne vo Vajnoroch sa stal tím 
vojenských veteránov z ministerstva obrany a vojenskí veteráni zo Svätého Jura.

Engerau Petržalka Franti-
šek Schifer. „Som rád, že 
sa na turnaji zúčastnil aj 
prvý tajomník ruskej am-
basády Peter Borisov, ta-
kisto exprimátor Svätého 
Jura Alexander Achberger, 
ktorý je aj tajomníkom Vo-
jenských veteránov Svätý 
Jur a tiež predseda Vojen-
ských veteránov Svätý Jur 
Jozef Šimko. Škoda, že sa 
na turnaji pre pracovné 
povinnosti nemohla zú-
častniť zakladateľka tur-
naja (Kaisser Cupu) a dl-
horočná spolupracovníčka 
MO-SR Ľudmila Motýľová 
z irmy Kaisser, Marhane 
– Bardejova. Zápasy mali 
dobrú úroveň, bojovalo sa 
srdnato, ale férovo, vysoký 
štandard si udržiavajú aj 
futbalisti Marianky pod 
vedením Petra Drobného 
a predsedu Júliusa Dubov-
ského, ktorí opäť skončili 
na druhom mieste. Záro-
veň som rád, že sa nikomu 
nič nestalo, takže aj z tohto 
pohľadu turnaj dobre do-
padol a tešíme sa na ďalší,“ 
povedal Milan Lošonský, 
manažér turnaja Vojen-

Na turnaji hral aj tím 
FC Engerau Pe-

tržalka, ktorý skončil zo 
štyroch účastníkov na 3. 
mieste. „Hrávame spolu 
už 35 rokov, je to neuveri-
teľné, že sme taký dlhý čas 
vydržali spolu. Začali sme 
ešte dávno v Horskom par-
ku, potom na Ekonóme a 
odtiaľ sme sa presťahovali 
do telocvične na ZŠ Pankú-
chova. Teraz už máme oko-
lo 55 a 60 rokov, futbal nás 
však stále baví. Stretávame 
sa dvakrát do týždňa, vo 
štvrtok a nedeľu, dušou 
našej partie je Petržalčan 
Ladislav Lipták, ktorý má 
na Haanovej ulici predaj-
ňu na opravu bicyklov. Pre 
chorobu sa nezúčastnil na 
tomto turnaji. Väčšina 
týchto chlapcov hrávala 
futbal, napríklad v ČH pô-
sobil Milan Golier, nebolo 
to však na najvyššej úrovni. 
Chceme však aj takýmto 
spôsobom reprezentovať 
Petržalku, s tretím mies-
tom sme vcelku spokojní, 
turnaj mal dobrú športo-
vú a spoločenskú úroveň,“ 
vraví jeden z členov FC 

ských veteránov z agentúry 
správy majetku MO – SR. 
Na turnaji hral aj bývalý 
československý reprezen-
tant a niekdajší hráč ZŤS 
Petržalka Ivan Hrdlička a 
medzi pozvanými hosťami 
bol aj Justín Javorek, známy 
tréner viacerých ligových 

FC vyhral 
kontumačne 
Futbalisti FC Petržalka akadémia  
v úvodnom jarnom 14. kole V. ligy 
iba remizovali na pôde TJ Jarovce 
1:1. Hostia viedli už od 2. min gólom 
Mašuloviča, ale domáci ešte do pol-
času vyrovnali zásluhou Pauhofa. 
Výkon mužstva nebol optimálny, 
rýchly gól mu skôr ublížil ako pomo-
hol a takisto tím nevyužil ani dvad-
saťminútovú presilovku o jedného 
hráča. Športovo-technická komisia 
ObFZ Bratislava-mesto však tento 
zápas skontumovala v prospech FC 
Petržalka akadémia v pomere 0:3 
podľa SP čl. 82/1/f (neoprávnený 
štart hráča). Hráč TJ Jarovce č. 7 Do-
minik Šida reg. č. 1242208 hral na OP 
a do 48 hodín po stretnutí nepred-
ložil riadiacemu orgánu RP – v zmys-
le SP čl.43/3/b. Prípad odstupuje  
k riešeniu na DK. Túto nedeľu FC hral  
v Čunove s ŠK Igram, ktorému na 
jeho pôde podľahol 0:4. Keďže ta-
buľka je na prvých piatich miestach 
poriadne natlačená, Petržalka po-
trebovala veľmi vyhrať. 

(mv) 

Dostihová sezóna  
sa začína
V nedeľu 10. apríla sa na dostiho-
vej dráhe v Petržalke začína nová 
sezóna úvodným, už 43. ročníkom 
Jarnej ceny Petržalky, steeplechase 
na 3 800 m. Na dostihoch budú mať 
zastúpenie aj naše noviny tradičnou 
Cenou Petržalských novín, ktorú  
v minulom roku vyhral zástupca 
slovenskej stajne MPL Racing ryšiak 
PROUD BORIS v sedle s džokejom 
Lukášom Matuským. Celkovo je na 
program spolu osem rovinových 
a prekážkových dostihov, nedeľné 
popoludnie v Starom háji návštev-
níkom spríjemní vystúpenie skupi-
ny AKUSTIX. Počas dostihov je pri-
pravené obľúbené vozenie detí na 
koníkoch. Štart prvých dostihov je 
o 14 hodine.

(md)

foto - Karel Němec: PROUD BORIS

klubov. Zdravotnú služ-
bu zabezpečovala Gitka 
Szafarzynská. Rozhodcom 
celého turnaja bol aktívny 
mladý 16- ročný futbalis-
ta NMŠK 1922 Bratislava 
Erich Petriľák.

(mv)

foto: Milan Lošonský

Výsledky FC Engerau Petržalka:  
Veteráni – FC Engerau  ................................................... 4:3 
Marianka – FC Engerau  ................................................. 5:2 
FC Engerau – Dúbravka  ................................................ 3:1 

Poradie: 

1. Veteráni 6 bodov, 2. Marianka 4 b., 3. Engerau 2 b., 
4. Dúbravka 0 bodov

BK s dvomi prehrami
Basketbalistkám BK Petržalka, ktoré 
si dobre počínali v spoločnej rakúsko-
slovenskej súťaži ASWBL, keď vo Final 
Four skončili na treťom mieste, sa oveľa 
menej darí v prebiehajúcom ročníku  
I. ligy v skupine o 1. a 5. miesto. 

lo ako dôležitý moment. 
Úvod stretnutia, poznače-
ný mnohými nepresnosťa-
mi, bol jasne v našej réžii, 
už len samotné skóre 10:0 

Zatiaľ prehrali obidva 
zápasy, v Šamoríne  

a doma so Zvolenom. „Po 
úspešnom reprezentova-
ní v nadnárodnej súťaži 
ASWBL prišiel rad na  
I. slovenskú ligu žien. Na-
še družstvo vycestovalo  
k lídrovi súťaže, Šamorínu 
„B“. Museli sme sa vyspo-
riadať s maródkou všetkých 
rozohrávačiek v družstve, 
čo sa v zápase prejavi-

hovorí za všetko. Potom 
sme poľavili v každej bas-
ketbalovej činnosti. Prestali 
sme dominovať pod oboma 
košmi, kopili sme chyby na 
rozohrávke. Všetka česť 
dievčatám, ktoré zaskako-
vali na poste strednej rozo-
hrávačky, žiaľ, spoluhráčky 
im nedokázali pomôcť. Aj 
napriek negatívam sme sú-
pera držali na dištanc, len-
že v záverečných 2 minú-
tach sme náskok premrhali. 
Ani stretnutie so Zvolenom 
sme nezvládli, hoci bolo 
našou povinnosťou vyhrať 
ho. Nerád by som zhadzo-
val kvality súpera, ale so 

šírkou kádra a kvalitou na 
jednotlivých postoch sme 
mali v zápase od začiat-
ku dominovať. Kopili sme 
školácke chyby v obrane, 
nedokázali sme ubrániť 
situácie 1:1, keď k tomu 
pridám úspešnosť hráčok 
Zvolena - už v prvej štvrti-
ne sme dostali 22 bodov. Po 
zvýšení aktivity v obrane a 
zrýchlenému prechodu do 
útoku sme zápas postupne 
otáčali vo svoj prospech. 
Žiaľ, nepochopiteľný výpa-
dok v poslednej štvrtine nás 
stál výhru v zápase,“ vraví 
tréner BK Marek Adamčík.

(mv)

Výsledky: 

ŠBK Šamorín – BK Petržalka  ......................60:56 (28:34) 
BK Petržalka - ZŠ Zvolen 50: ............................58 (26:30) 


