
Ocenili Petržalku
Už od roku 2013 sa 
Petržalka pravidel-
ne umiestňuje na 
popredných stu-
pienkoch hodno-
tenia samospráv, 
ktoré najlepšie 
riešia podnety 
od obyvateľov a 
ich komuniká-
cia s nimi je na 
vysokej úrovni. Inštitút 
pre dobre spravovanú spoločnosť 
(SGI) opäť ocenil osem samospráv 
za najlepšie riešenie podnetov 
od obyvateľov a komunikáciu na 
portáli Odkaz pre starostu, ktorý 
slúži na nahlasovanie problémov 
v samosprávach. 

Medzi ocenenými samosprávami 
bola opäť aj naša mestská časť, 
ktorá získala Zlaté vedro. Inštitút 
bral pri vyhodnotení do úvahy 
nielen samotné riešenie podnetov, 
ale aj kvalitu komunikácie samo-
správ a množstvo podnetov, ktoré 
samospráva musela spracovať. 

R
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správca domov

(02) 210 28 544

Kuchyňa v základnej škole na Budatínskej 31 prešla 
počas prázdnin kompletnou premenou. Okrem sta-
vebných úprav a výmeny inštalácií vymenila samo-
správa aj zariadenie kuchyne. 

Keď sme sa prišli pozrieť, ako sa 
im vo vynovených priestoroch 

varí, práve pripravovali deťom via-
nočku na desiatu a obľúbené špa-
gety na obed. Petržalské školské 
kuchyne majú už vyše tridsať rokov. 
Nečudo, že si pýtajú obnovu. Ako 
prvá prišla na rad kuchyňa na Bu-
datínskej, lebo tá už naozaj mlela 
z posledného. Samosprávu jej kom-
pletná rekonštrukcia stála 130-tisíc 
eur a trvala zhruba šesť týždňov. 
Vymenili v nej asi všetko – elek-
troinštaláciu, rozvody, dovybavili 
a zmodernizovali zariadenie. A na 
to bolo treba vysekať podlahy osekať 
steny, premiestniť niektoré priečky, 
kuchyňu dispozične upraviť podľa 

toho, aby spĺňala súčasné predpisy 
a normy, ale aj aby bola pre kuchár-
ky praktická na používanie. 

A – ako sa vyjadrili kuchárky – 
v takejto novučičkej, modernej ku-
chyni je naozaj radosť variť. Niekto-
rí rodičia mohli namietať, že sa tu 
nezačalo variť hneď v prvý školský 

deň, ale konečný efekt určite stál za 
niekoľko dní trpezlivosti. 

Ak to dovolí petržalský rozpočet, 
postupne by na rad mali prísť aj ďal-
šie školské kuchyne.  (tod)

foto: (mp)

V novej kuchyni 
sa aj lepšie varí

Už od roku 2013 sa 
Petržalka pravidel-
ne umiestňuje na 

Počas rekonštrucie
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V čase, keď starosta Petržalky navrhol prenájom časti pozemkov na Ná-
mestí Jána Pavla II, tzv. Pápežskej lúke, za účelom divadla, ma prekvapil 
odmeraný, skôr negatívny prístup magistrátu a primátora k tejto veci. 
Prekvapil preto, lebo v dnešnej dobe je zámer postaviť nové divadlo za 
súkromné peniaze ojedinelý.

Divadlo nie, ale byty môžu byť? 

Kultúrne stánky sú skôr ata-
kované snahou o zbúranie a 

nahradenie nejakými ziskovými 
stavebnými ideami. PKO i Diva-
dlo Stoka v Starom Meste nevy-
držali a boli zbúrané.

Keď som v lete hovoril kole-
gom poslancom o tom, že reál-
nou alternatívou k divadlu sú by-
tové domy, niektorí si možno mys-
leli, že to hrám na falošného kuvi-
ka. Bohužiaľ som sa nemýlil. Pri-
mátor Bratislavy predložil na za-
sadnutie mestského zastupiteľstva
29. septembra materiál o postupe 
pri výstavbe náhradných nájom-
ných bytov určených zväčša pre 
Staromešťanov, bývajúcich v reš-
tituovaných domoch. A nečuduj 
sa svete, medzi lokalitami, kde by 
sa mohli v krátkom čase stavať, je 
aj Námestie Jána Pavla II. Vyme-
niť divadlo za náhradné nájomné 
byty nie je pre Petržalku dobré. 

Naviac, už podľa súčasného 
územného plánu je výstavba ná-
hradných nájomných bytov na 
tom území v obmedzenom roz-
sahu možná. Ale zo strany mesta 
je na Námestí Jána Pavla II. uva-
žované so zmenou územného 
plánu, takže zrejme má pred-
stavu o rozsiahlejšej výstavbe v 

porovnaní s limitmi územného 
plánu. Inak by s niekoľkoročným 
procesom zmeny územného plá-
nu neuvažovalo.

Groteskné na tom je aj to, že 
argument mesta proti divadlu bol, 
že sa má čakať na urbanistickú štú-
diu, ktorá prinesie kvalitu do tohto 
územia. V prípade nájomných 
bytov sa však spomína skôr po-
stup „naprojektuj a postav“, teda 
žiadna architektonická súťaž, ale 
štýl, nech sa hlavne stavbár traf í 
do ceny a na kvalite architektúry 
až tak príliš nezáleží. Osobne pri-
tom výstavbu nájomných bytov, 
nielen tých náhradných, vítam. 
Primátorovi zdedený problém 
vôbec nezávidím, ale nepodporiť 
divadlo a uvažovať o nových byto-
vých domoch, nie je nič moc.

Pri záchrane lesov na Kráľovej 
hore v Karlovej Vsi bolo napriek 
nesúhlasu nášho miestneho za-
stupiteľstva zamenených takmer 
50 000 m2 pozemkov v Petržalke, 
ktoré prešli z verejného do súk-
romného vlastníctva. Jedného 
dňa sa na tých pozemkoch bude 
stavať. Petržalská samospráva sa 
nevyhýba prispeniu k celomest-
ským povinnostiam. Ale nepáči 
sa mi taká predstava zahusťova-

nia, že v Petržalke jedinými nový-
mi budovami majú byť opäť, stále 
a zas bytové domy a ich veľkosť 
bude maximálna možná, dokonca 
sa zmení územný plán, aby dovolil 
stavať viac a navyše sa architektú-
rou stavieb budovaných za verejné 
peniaze necháme prekvapiť. A sta-
vím sa, že ani iným Petržalčanom 
sa to určite páčiť nebude. Preto 
verím, že mestský návrh je iba 
podkladom na začiatok diskusie 
a nájdeme rozumnú spoločnú reč 
nielen o tejto, ale aj o iných navr-
hovaných lokalitách. 

Bez ohľadu na predchádzajúce 
riadky som snahu o nové divadlo 
v Petržalke nevzdal, i keď pozem-
kov vhodných na tento projekt 
nie je veľa. Petržalka má priestor 
na rozvoj, ale čo sa novej výstavby 
týka, jej obyvatelia nepotrebujú až 
tak pridať viac sídliska a nových 
bytových domov, ale skôr pridať
mestotvorné funkcie, medzi iný-
mi aj stavby, ktoré zvýšia kvalitu 
ich života a okrem iného aj zlep-
šia ponuku kultúrneho vyžitia, za 
ktorým dnes často chodíme cez 
Dunaj. Ďalšie byty, nie sú tým, 
z čoho majú súčasní Petržalčania 
veľký osoh.            Michal Radosa,

zástupca starostu Petržalky

Z poslednej on-line diskusie so starostom 

Vladimírom Bajanom vyberáme:

Michal: Dobrý deň, plánujete zaviesť na petr-
žalskej plavárni aj permanentky? Ak áno tak kedy? 
Ďakujem.
Starosta: Permanentky na plaváreň budú 
k dispozícii už v decembri, s platnosťou od janu-
ára 2017. Typy permanentiek by mali byť nasta-
vené podľa požiadaviek užívateľov plavárne a od 
toho sa bude odvíjať aj ich cena.
Zdenka: Dobrý deň pán starosta, dopočula 
som sa, že primátor chce postaviť v Petržalke byty 
pre reštituentov. Viete už, kde budú stáť a koľko 
ich bude?
Starosta: Žiaľ, na toto vám neviem odpovedať. 
Pán primátor zatiaľ nepredložil žiadny konkrétny 
projekt. V prípade, že nejaký predloží, budem žia-
dať, aby o ňom okamžite komunikoval aj s občan-
mi, ktorých sa potenciálna výstavba bude týkať.
Tibor: Dobrý deň, rád by som sa opýtal či je nie-
čo nové v kauze Domino na Jasovskej ulici.
Starosta: Niekoľkokrát som pána primátora žia-
dal, aby sa k tejto veci vyjadril. Podľa iných zdrojov 
magistrát prehodnocuje nové záväzné stanovisko 
k predmetnej stavbe.
Zdeno: Pán primátor sa nechal počuť, ako sa 
stará o celú Bratislavu. Neviete náhodou, kedy sa 
postará aj o schátranú materskú školu na Zniev-
skej?
Starosta: Problémom pána primátora je, že sa 
necháva len počuť, bez toho, aby urobil jeden 
konkrétny krok. Aj táto škôlka, aj CVČ na Hrobáko-
vej sú v katastrofálnom stave. Som z toho smutný, 
lebo za 25 rokov, čo som v komunálnej politike, 
som takéto (ne)konanie magistrátu nezažil. Verím, 
že to bude už len lepšie.
Peter: Dobrý deň pá starosta, mám na vás dve 
otázky týkajúce sa lokality Vyšehradská. V akom 
stave je rekonštrukcia škôlky? V médiách som sa 
dočítal, že bol plán zrekonštruovať ju tak, aby v 
roku 2017 mohla začať plniť svoj účel, ale zatiaľ 
sa s budovou nič nedeje. Rád by som sa informo-
val, či je v pláne výstavba chodníka pred bytovým 
domom Vyšehradská 19 - 23 v smere na zastávku 
Lúky. Na portáli odkazprestarostu.sk je vyjadrenie 
MČ, že chodník sa začne realizovať v roku 2015. 
(https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/
podnety/13302/chodnik-vysehradska-petrzalka) 
Ďakujem za odpovede
Starosta: Mestská časť je stále vo fáze súťaže 
na zhotoviteľa rekonštrukčných prác a ešte stále 
nepozná jej výsledky. Prebieha overovanie súťaž-
ných podkladov a posudzovanie ekonomicky naj-
výhodnejšej ponuky so zohľadnením lehoty vý-
stavby. Ak nebudú námietky zo strany účastníkov 
súťaže, v najbližších týždňoch by sme mohli celý 
proces uzavrieť a víťaz bude známy. Potom bude 
nasledovať uzatvorenie zmluvy a rekonštrukcia 
budovy. Chodníky sme zaradili do harmonogra-
mu prác na rok 2015, no v súvislosti s prebieha-
júcimi a plánovanými rekonštrukciami už nebol 
k dispozícii dostatok � nančných prostriedkov na 
projekt a jeho vybudovanie. Obstaranie projektu 
a realizácia je preto plánovaná nasledujúci rok.

Diskutovali ste 
so starostom
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Riadkovú inzerciu prijímame 

iba osobne v redakcii PN. 

Platba v hotovosti. 

JÁN POLÁK - vodoinštalá-

cie, údržba. Tel.: 0905 627 321 

KÚPIME byt v Petržalke, 

aj zadlžený. Tel.: 0917 708 319 

GLAZÚROVANIE VANÍ

Tel.: 0905 983 602

ŠJ PRI ZŠ TUPOLEVOVA prij-

me pracovnú silu do kuchyne.

Tel.: 02/2076 3823

ZŠ PANKÚCHOVA 4 prijme 

pracovnú silu do kuchyne.

Tel.:  02/6231 1109

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka

17. 9. 2016 

 Peter Sečanský – Mária Šidelská
 Juraj Bajzík – Lucia Ongerová
 Jozef Mihalík – Jana Fazekašová
 Doc. Ing. Vladimír Goga PhD. – Alexandra Lakatošová
 Mgr. Pavol Škápik – Ing. Martina Ráčková
24. 9. 2016 

 Pavol Gaži – Kristína Lamošová
 Dávid Hikle – Monika Vinciová
 Vladimír Michalička – Anna Moravická
 Lukáš Filo – Ing. Monika Sičová

Cirkevné sobáše

16. 9. 2016 

 Ing. arch. Rudolf Lesňák – Mgr. art. Veronika Jakubcová
3. 9. 2016  

 Mgr. Pavol Škápik – Ing. Martina Ráčková
 Miroslav Belák – Anna Tarábková 
 Ján Hozza – Petra Kubincová
 Ľubomír Paulík – Veronika Gábrišová

Inzercia Kto vyhral? 
V našej súťaži o lístky na divadelné predstavenia sme 
vyžrebovali týchto výhercov:

 Do divadla La Komika pôjde Mária Slobodová a Katarína 

Hájovská, 
do divadla Wüstenrot Jana Haladeková a Heda Kristová, 
na Malú scénu Zuzana Janšáková, Mitko Binev a Oliver 

Skurka.                                                           Víťazom blahoželáme

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri 

ZŠ Holíčska 50 príjme do 

TPP vyučenú kuchárku a 

pomocnú silu do kuchyne. 

Informácie na 

t. č.: 02/ 6382 7103

Hrobákova 7 (prízemie)

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

K A D E R N Í C T V O
Objednávky: Janka • 0903 191 885 
 Katka • 0905 156 765
  
K O Z M E T I K A  N O V I N K A !
3D mihalnice .....................................................50 €
Permanentný make-up obočia ................90 €
Objednávky: Ľubka • 0907 556 758

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček

Osuského 44, Bratislava Petržalka
 

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

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU NA OKULIAROVÝ RÁM, 

PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

HĽADÁME
VYCHOVÁVATEĽKU

Základná škola internátna 
pre žiakov s narušenou komunikač-

nou schopnosťou, 
Vlastenecké námestie č. 1, 

851 01 Bratislava 
prijme do pracovného pomeru 

pomocnú vychovávateľku 
so zameraním na denné aj nočné 
služby do internátu (môže byť aj 

aktívna dôchodkyňa).

Kontakt: riaditeľstvo školy

02/62411703

 prijíma nových 
pacientov bez bolesti 

a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

PETRŽALSKÉ NOVINY 
nájdete nás aj na facebooku!

Záporožská 8, 851 01 Bratislava, tel.: 6353-0002, 6353-0044, mob.: 0911 126 644

www.bsou.sk  bsou@bsou.sk

BULHARSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
A GYMNÁZIUM V BRATISLAVE

ZÁPIS DETÍ DO VŠETKÝCH ROČNÍKOV 
EŠTE NEVIETE, KDE DAŤ DIEŤA DO ŠKOLY?

(máme viac voľných miest v 1., 2. a 5. triede)
NIE JE POTREBNÉ, ABY DIEŤA VEDELO PO BULHARSKY. 

MY HO NAUČÍME!
výučba slovenského, bulharského a anglického jazyka
individuálny prístup v málopočetných triedach
bulharská a slovenská maturita
moderné spôsoby vyučovania

GYMNÁZIUM BEZ PRIJÍMACÍCH POHOVOROV 

ŠTÚDIUM A DRUŽINA SÚ BEZPLATNÉ
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Ponúkame istotu• v nadnárodnej spoločnosti• rozvoja zamestnancov• pracovných príležitostí (nielen v SR)• podpory našim  zamestnancom  od nadriadených a kolegov • práce na hlavný  pracovný pomer • výplaty, ktorá je vždy a včas na účte

Hľadáme posily na technickú podporu UPC v Bratislave.  
Pomáhajte našim klientom so službami a odpovedajte  
na ich otázky. Zaškolenie je samozrejmosťou.

Pošli nám svoj životopis a staň sa dôležitým článkom nášho tímu v Bratislave.
Naštartuj svoju kariéru v spoločnosti, v ktorej môžeš kariérne rásť.
kariera@upc.sk www.upc.sk

Rozširujeme helpdesk v BratislavePracujtev stabilnejmedzinárodnejspoločnosti
Máme aj zaujímavé beneity• zamestnanecké zľavy za služby UPC • odborné technické a komunikačné školenia• interné rozvojové tréningové programy• možná účasť  na medzinárodných  projektoch spoločnosti• iremné akcie  a teambuildingy

O akom území hovoríme 
v súvislosti s NP? 
Národný park by mal spojiť existujúce 
chránené územia od sútoku Moravy a 
Dunaja (Devínska Kobyla, Slovanský 
ostrov, Sihoť) cez Bratislavu (Bratislav-
ské luhy), Dunajské Luhy až po Veľko-
lelský ostrov. Celková výmera by mala 
byť 8 332,98 hektára. Samotná rozloha 
národného parku bude záležať na roz-
hodnutí vlády SR. 
 
Kto prišiel s iniciatívou vzniku 
nového národného parku?
Myšlienka vzniku národného parku 
Podunajsko vznikla pred 30 rokmi 
medzi komunitou bratislavských 
ochranárov. Túto myšlienku znovu 
oživil podpredseda BSK Martin Berta 
spolu s iniciátormi okolo profesora 
Mariána Hubu. Ako župa sme túto 
iniciatívu podporili a verím, že už 
nebudeme čakať ďalších 30 rokov na 
zavŕšenie iniciatívy.
 
Čo v tomto smere doteraz 
BSK podnikol?
Bratislavský samosprávny kraj inicioval 

Kedy môže byť NP realitou?
Vyhlásenie národného parku môže byť 
beh na dlhú aj krátku trať. Obyvatelia 
Bratislavského samosprávneho kra-
ja podporujú túto iniciatívu a našou 
snahou je presvedčiť aj vedenie minis-

tri pracovné stretnutia, na ktorých sa 
zúčastnili zástupcovia mimovládnych 
organizácií, Slovenskej akadémie vied, 
univerzity, zástupcovia samosprávy 
BSK, TTSK a NSK. BSK pripravil pozičný 
materiál, ktorý schválili župní poslanci 
9. 9. 2016 a mal by tvoriť základný doku-
ment na diskusiu s ministerstvami život-
ného prostredia a pôdohospodárstva 
o vzniku Národného parku Podunajsko.
 
Bude NP prístupný ľuďom? 
Zákon o ochrane prírody a krajiny jasne 
de� nuje územie parkov. Pre obyvateľov 
kraja by to neznamenalo zásadné ob-
medzenie vstupu a možností využíva-
nia cyklotrás a rekreovania sa, nakoľko 
národný park by mal vzniknúť spoje-
ním existujúcich chránených území do 
jedného celku. Na základe stretnutí so 
zástupcami národných parkov a samo-
správ v Rakúsku (Donau-aeun), Česku 
(Podyjí) a Maďarsku (Dunaj - Ipeľ, Du-
naj - Dráva), ktoré ležia na toku rieky 
alebo v lužných lesoch vieme, že práve 
vznik národného parku pomohol k roz-
voju cestovného a turistického ruchu 
v danej oblasti.

Župan Frešo: 

 Verím, že štát podporí vznik 
 Národného parku Podunajsko

terstiev, že národný park tu má svoje 
opodstatnenie a že nebudeme čakať 
na jeho vznik opäť desiatky rokov. 
 
Kto má v kompetencii 
vyhlásenie NP?
Vyhlásenie národného parku má 
v kompetencii Vláda SR na návrh mi-
nisterstva životného prostredia. Bra-
tislavský samosprávny kraj sa stáva 
sprostredkovateľom diskusie medzi 
vládou, ochranármi a obyvateľmi 
kraja, ktorí podporujú vznik Národ-
ného parku Podunajsko.



6 • 7. 10. 2016 PETRŽALSKÉ NOVINY

e?!

S Í D L I S K O / I N Z E R C I A

FOTOGRAFOVANIE fotoateliér v Bratislave 
svadby  deti  oslavy0905 623 012 fotograf-svadba.sk

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

VSTUPENKY: WWW.TICKETPORTAL.SKPREDSTAVENIA ZACÍNAJÚ O 19:30

MICHALSKÁ 5, 810 01 BRATISLAVA
WWW.LAKOMIKA.SK

FACEBOOK.COM/LAKOMIKA

október 2016

ENGLISH DVOJKA  

JEDEN ZA VŠETKÝCH,  
VŠETCI DO NEBA

28. 10. 

25. 10. 

29. 10. 

27. 10. 

22. 10. 

Aj Ty v IT sa stalo part-
nerom medzinárod-

ného zoskupenia krajín Vy-
šehradskej štvorky, v rám-
ci projektu V4MULA (číslo 
projektu 21520396). Hlav-
ným koordinátorom je ne-
ziskový rozvojový cluster 
INNNOSKART ICT Cluster 
so sídlom v maďarskom Szé-
kesfehérvári. Poľským part-
nerom je Vysoká škola biz-
nisu v Dabrowej Górniczi, 
a českým DEX Innovation 
Centre z Liberca. Hlavnou 
náplňou ich spoločného 
projektu je vytváranie siete 
spolupracujúcich organizá-
cií so zameraním na rozvoj 
regiónov a inovácií. Cieľom 
je implementovať spoločný 
program Zodpovedného vý-
skumu a vzdelávania v kraji-

nách Vyšehradskej štvorky. 
Slovenská časť projektu sa 

zameriava na prepojenie ob-
čianskej spoločnosti a ino-
vácií a benefi ty, ktoré z 
tohto spojenia môžu vzni-
kať. Téma je dôležitá i v 
nadväznosti na Sloven-
ské predsedníctvo v Ra-
de Európskej únie, ktoré má 
rozvoj inovácií ako jednu zo 
svojich priorít. 

Výstupom stretnutia, ktoré 
sa konalo v Bratislave v uply-

nulom období, je prepojenie 
viacerých partnerov medzi 
jednotlivými krajinami. Hlav-
ným „ťahúňom“ partner-
stiev je práve maďarský IN-
NOSKART ICT Cluster. 

Ako uviedla riaditeľka AJ 
Ty v IT, Petra Kotuliaková: 
„Neziskové projekty vnímajú 
ľudia na Slovensku prevažne 
ako programy pre sociálne 
odkázaných občanov, alebo 
ľudí so zdravotným hendike-
pom. Organizácie typu AJ Ty 
v IT však v neziskovom svete 
vytvárajú úžasné projekty, 
ktorých výsledkom sú nové 
poznatky, inovácie, a v prípa-
de našej organizácie naprí-
klad mladé dievčatá, ktoré 
vieme pritiahnuť do IT.“

(up)

foto: archív

Na Slovensku máme veľa kvalitných projektov, ktoré si prerazi-
li cestu aj na medzinárodnom poli. Jedným z nich je občianske 
združenie AJ Ty v IT, ktoré sa venuje práci s mladými dievčatami. 
Hlavným cieľom je motivovať ich k štúdiu informatiky a násled-
nému zamestnaniu v danom odbore.    

Poznáte slovenskú iniciatívu Aj Ty v IT?

Ihrisko má aj umelé os-
vetlenie a ochranné sie-

te. ako nás informoval pred-
seda Rady MŠK Iskra Ma-

tador D. Svetík, športový 
areál bude môcť využívať 
okrem futbalistov aj široká 
verejnosť. Na slávnostnom 

otvorení sa zúčastnili za 
miestny úrad vicestaros-
ta Michal Radosa, Robert 
Schnurmacher, V. Kovár 
a ďalší hostia. Čestný výkop 
lopty pred futbalovým zá-
pasom internacionáli vyko-
pol P. Mikloš z MF SR. 

Miroslav Košírer

foto: autor 

V sobotu, 24. septembra, športový klub 
MŠK Iskra Matador v areáli ZŠ na Bu-
datínskej ulici slávnostne otvoril nové 
multifunkčné ihrisko s umelou trávou na 
ploche 38 x 22 m.    

Pokrstili ďalšie 

multifunkčné ihrisko 
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BLIŽŠIE, NEŽ SI MYSLÍTE

ZĽAVOBRANIE
13. – 16. 10.

BM_BoryMolo_Inzercia_204x133_Petrzalske.indd   1 20/09/16   09:34

V našej módnej destinácii, v Bory Mall, zažijete nielen šialené 
zľavy počas EMMA ZĽAVOBRANIA, ale aj veľtrh krásy a svadob-
ných inšpirácií - BORY BEAUTY & WEDDING SHOW. Ukážeme 
vám, ako sa pripraviť na váš deň „D“ - či je to stužková, ples 
alebo iný výnimočný deň, počas ktorého chcete očariť. Naše 
centrum v októbri musí navštíviť každá nákupná maniačka  
a maniak. Povieme vám, prečo.

V Bory Mall sa budete chcieť vydať!

To, na čo ste sa celé leto tešili, je opäť tu! Na 
výmenu šatníka, zmenu štýlu a imidžu budú 
dni od 13. do 16. októbra ako stvorené. Vyše 
stovku zliav nájdete v EMME alebo v Peknom 
bývaní len v jedinej knižke, ktorá sa stane va-
ším bedekrom po Bory Mall. MANGO, MO-
HITO, RESERVED, ale tiež štýlové NINE WEST 
či NYMPH otvárajú dvere vášnivým zákazní-
kom, tí si predsa niečo také nenechajú ujsť. 
ZĽAVOBRANIE vás jednoducho dostane!

Aby sme však nepredbiehali, začiatok októb-
ra patril športu. Už 1. a 2. októbra bolo bed-
mintonové ihrisko priamo v našom centre 
plné športovcov. Turnaj dvojíc na Bedmin-

ton Tour 2016 u nás už druhý raz privítal 
fanúšikov jednej z najstarších hier na svete, 
ktorá je stále in.

Verní však zostaneme aj vám, ktorí k nám 
radi chodíte recyklovať, tentoraz to bude 
textil. Priučíme sa redizajnu a deťom vysvet-
líme, že na prírode by nám malo záležať. 

Bude sa strihať, šiť a trblietky s korálikmi 
ovládnu stôl, kde budú mladí kreatívci tvoriť 
nové modely. Recyklovať hravo budeme 
15. a 16. októbra.

BORY BEAUTY & WEDDING SHOW si do 
kalendára zapíšte 22. a 23. októbra. Budeme 
workshopovať so Slovak & Czech Fashion 
Awards, sledovať mladých vizážistov a súťaž 
hair-stylistov s wanda.sk a jedna z vás mož-
no prejde absolútnou premenou! Prídu aj 
vychytení módni fotograi a skúsení odbor-
níci na organizáciu svadby, aby bolo všetko 
perfektné. Slávnostnú atmosféru dotvoria 
loristi a prehliadka tých najkrajších svadob-
ných šiat. Show priamo na móle vás inšpiruje  
a z vystavených modelov nespustíte oči.

Že vás ešte nepožiadal o ruku? Vezmite 
ho so sebou na Bory beauty & wedding 

show, možno mu to dôjde :-))

Bory Mall – Bližšie, než si myslíte

BILLA, súčasť skupiny REWE Group, je úspešný potravinový reťazec 
na me dzinárodnej úrovni s predajňami v 7 európskych krajinách. Našich 
zákazníkov sa snažíme získať šírkou nášho sortimentu, kvalitou poskytovaných 
služieb a vždy ochotným personálom.

PRIDAJTE SA K BILLA TÍMU
Práca podľa vášho výberu
 pokladník/predavač
 predavač na úseku lahôdok
 pekár
 mäsiar

Možnosti pracovného pomeru
 hlavný pracovný pomer
 polovičný pracovný pomer 
 brigáda/dohoda pre študentov, mamičky, dôchodcov

Pokiaľ máte záujem pracovať u nás v BILLA, pošlite, prosím, svoj životopis so súhlasom 
na spracovanie osobných údajov poštou na adresu BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, 
e-mailom na praca@billa.sk alebo sa informujte v najbližšej predajni BILLA.
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Do Európskeho týždňa športu sa zapojili aj žiaci  
v Základnej škole na Gessayovej ulici.

V  škole už tretí rok úspešne pracuje krúžok rope skipping, 
preto sme sa druhýkrát zapojili do aktivity Flash Move - 

natočenie videa s tanečnou choregraiou, ktorá je rovnaká 
pre celú Európu. Spoločne s nami pred Euroveou tancovali 
naši kamaráti z Nového Jičína a tréneri rope skippingu z Ra-
kúska, Maďarska, Talianska a Čiech. Mali sme tú možnosť, že 
nás na workshope učili a trénovali tí najlepší. Boli to skokani 
a zároveň tréneri z Rakúska, Maďarska, Talianska a Nemecka.  
V telocvični boli okrem našich detí aj deti z Nového Jičína, 
Vsetína, Považskej Bystrice a Bratislavy. 

Za túto možnosť ďakujeme predovšetkým pani Hado-
vej, ktorá v spolupráci s našou školou celú akciu na Slo-
vensku organizačne zabezpečila. Všetci sme prežili zaují-
mavé, i keď fyzicky náročné, popoludnie. Deti sa toho veľa 
naučili, prekonávali aj počiatočné neúspechy, no tréneri 
ich povzbudzovali k trpezlivosti úsmevom a vtipom. De-
ťom i dospelým sa ťažko lúčilo so zábavou, s kamarátmi  
a všetkými nadšencami pre tento druh športu. 

Úžasné, športom nabité víkendové dni mali pokračovanie 
a ukončenie v pondelok. Päť trénerov predviedlo žiakom 
školy počas tretej a štvrtej vyučovacej hodiny svoje športové 
zručnosti, úžasné vystúpenie so švihadlami plné pohybo-
vých trikov, gymnastiky a obratnosti. Špeciálny zážitok sme 
mali z vystúpenia Benjamina Schmitza, majstra sveta v rope 
skipping. Na záver umožnili žiakom vyskúšať si spoločne  
s nimi skákanie medzi dvoma veľkými švihadlami. 

Zažili sme pekný športový víkend a už sa tešíme na ďalšie 
spoločné dni naplnené pohybom a zábavným športom.

E. Malíčková

foto: autorka

Flash Move na Gessayovej  

Ihrisko na Farského 4 až 
12 a Černyševského 1-7 sa 

vyzdobilo, pani Obrcianová 
zabezpečila občerstvenie a 
pitie a na záver každé dieťa 
dostalo kopček zmrzliny, a to 
všetko zadarmo. Nechýbala 
muzika od pána Mareka a 
chodenie po lane bolo zase v 
réžii pána Doda a jeho man-
želky Aniko. Večer sme na ih-
risku zapli svetelnú výzdobu, 
ktorá rozžiarila očká deťom 
a dotvorila jeho slávnostnú 
výzdobu. Pani Obrcianová 
chcela zblížiť ľudí a navnadiť 
ich na takéto akcie, ktoré sa 
nemusia konať len na dedine. 

Chceme sa poďakovať našej susedke Hanke Obrcianovej a jej 
dcére Dáši, ktorá mala nápad zorganizovať akciu pre deti na  
našom ihrisku.

Ľudia sa vedia zabávať aj na 
najväčšom sídlisku, v Petr-
žalke, aj v našom povestnom 
účku. Prišlo veľa ľudí, akcia 
mala veľkú odozvu, predo-
všetkým pozitívnu. Hovorili, 
že takéto akcie sú aj v zahra-
ničí, ale väčšinou tam, kde sú 
rodinné domy. Na dedine sa 
skoro každý s každým pozná. 
Tu sa susedia navzájom nie-
lenže nepoznajú, dokonca sa 
ani nepozdravia. O Bratislave 
a hlavne o Petržalke hovoria, 
že je to veľké a chladné síd-
lisko, no táto akcia dokázala, 
že opak je pravdou. Aj tu sa 
ľudia vedia nadchnúť pre spo-

ločnú vec a spontánne zor-
ganizovať takéto akcie. Pani 
Obrcianová už minulý rok 
zorganizovala v súčinnosti s 
deťmi zo sídliska akciu Bet-
lehémske svetlo, ktoré malo 
tiež dobrú odozvu. Bude sa 
konať aj tento rok, 23. de- 
cembra. Prostredníctvom PN 
sa chcem poďakovať všetkým 
zúčastneným za dobrú ná-
ladu a pomoc pri chystaní a 
uprataní po akcii. Dúfam, že 
podobné stretnutia nedajú na 
seba dlho čakať.

Dagmar Lelkesová

a všetci zúčastnení rodičia

a hlavne deti

Pre deti to bolo veľmi pekné 
podujatie. Mali možnosť 

prežiť panoramatickú plavbu 
popod bratislavské mosty s 
nezvyčajnými pohľadmi na 
mesto z paluby vyhliadkovej 
lode. Niektoré prvýkrát zažili 
pohľad z lode na starú his-
torickú časť Bratislavy a jej 
nábrežie. Mohli sa pokochať 
pohľadom na mohutný Brati-
slavský hrad, aj na most SNP 
a most Lafranconi. Prihovorili 
sa im aj dunajské lesy, vlastne 
ich videli takto z lode tiež pr-

výkrát a boli prekvapení ich 
veľkosťou a mohutnosťou. 

Netrvalo dlho a ukázal sa 
stredoveký hrad Devín, ktorý 
sa hrdo vyníma na skale vo 
výške 212 metrov nad mo-
rom. Deti mali k dispozícii 
informačný materiál, mate- 
riál, v ktorom sa mohli o ňom 
dočítať základné informácie. 
Najviac sa im páčila tá o vežič-
ke, ktorá sa nazýva Panenská, 
pretože je spojená s úžasným 
príbehom lásky. Mohli si ju 
obzrieť, keď prechádzali po-

pod ňu na hrad a mnoho detí 
si ju aj odfotografovalo. 

Skoro všetky deti po pr-
výkrát videli, ako sa vlieva rie-
ka Morava do Dunaja. Hlavne 
pohľad z hradu bol pre ne ne-
zabudnuteľný. Tento rok nám 
prialo aj počasie, bolo krásne 
slnečno, takže sme si mohli 
vychutnať pohľady z hradu 
Devín, najmä na Rakúsko a na 
Národnú prírodnú rezerváciu 
Devínska Kobyla. 

Plavba loďou sa stáva čoraz- 
obľúbenejším spôsobom pre-
pravy a deti ju milujú. Celé pu- 
tovanie na Devín bolo podľa 
detí skvelé. Už sa tešia na bu-
dúci rok - a my veríme, že im 
miestny úrad Petržalka zasa 
prispeje na takú skvelú akciu  
a ďalšie deti zo špeciálnej ško-
ly Žehrianska sa budú môcť 
zúčastniť na tomto podujatí.

Ľudovít Lupták 

Detská organizácia Bratislavský Fénix 
zorganizovala pre deti zo špeciálnej školy 
Žehrianska putovanie po Dunaji na hrad 
Devín. Putovanie inančne podporil miest-
ny úrad Petržalka. 

Boli sme na Devíne 

Rozlúčili sme sa s letom 

Základná umelecká škola Jána Albrechta na Topoľčianskej 
15 prejavila vďačnosť za dar škole na stretnutí 20. septem-

bra koncertom žiakov. Za prítomnosti primátora Iva Nesrovnala  
a sponzorov, spoločnosti Penta, bol škole oiciálne odovzdaný 
inančný dar v konkrétnej podobe nového klavíra, koncertného 
krídla svetoznámej značky Petrof. Riaditeľka ZUŠ Jána Albrechta 
Lucia Celecová srdečne poďakovala za tento vzácny dar a v prí-
hovore oboznámila hostí s pracovnou činnosťou jednotlivých 
odborov školy, úspechmi žiakov doma i v zahraničí. V krátkom vi-
zuálnom zábere zachytil odbor audiovizuálnej a multimediálnej 
tvorby prepravu a umiestnenie darovaného hudobného nástroja 
do koncertnej sály školy, tiež prácu a činnosť ZUŠ na početných 
domácich i zahraničných podujatiach. Hostia sa zmienili o svojich 
pocitoch a vzťahu k hudbe a umeniu. V závere vpísali pamätné 
slová do kroniky školy. 

(bd)

Koncert vďaky  
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Stranu pripravila: Michaela Dobríková

Bratislava nie je dedina

Mohli za všetko hraničiari?

Presne rovnaký text ako v titulku 
sa nedávno skvel na transpa-

rente v sále, kde rokovali poslanci 
bratislavského Starého Mesta. Nad 
hlavou ho s trochu jedovitým vý-
razom v tvári držal občan, ktorý 
zrejme chcel ovplyvniť tých, čo roz-
hodovali. Išlo o to, či v danej chvíli 
schvália úpravu zatváracích hodín 
podnikov v tejto mestskej časti na 
desiatu večer, alebo nie.

Poslanci schválili, starosta všeo-
becne záväzné nariadenie napokon 
nepodpísal. Všetko zostáva po sta-
rom. Aj to, že podaktorí majitelia 
radšej zaplatia pokutu, ale otvorené 
budú mať dlhšie. A podaktorí maji-
telia okolitých bytov si to, tak, ako 
doteraz, zliznú. Prípad však vraj 
ešte bude napínavý.

Možno teraz čakáte, že ako roz-
hodca zoberiem píšťalku, zapískam 
a ukážem na toho, kto v tomto 
prípade fauloval. Nič také. Mož-
no i preto, že aj ja som kedysi bol 
účastníkom podobnej hry. Bývali 
sme vtedy so ženou na druhom po-
schodí paneláka v Petržalke. A tak- 
mer priamo pod našimi oknami sa 
nachádzalo isté zariadenie slúžiace 
na osvieženie tela. Aj alkoholický-
mi nápojmi. Vonku so stoličkami  
a stolmi pre návštevníkov, ktorí tú-
žili po menej zafajčenom vzduchu. 

Sledovala a usmerňovala naj-
mä pohyb osôb okolo štátnej 

hranice. Najostrejšie boli strážené 
úseky hranice s bývalou Nemec-
kou spolkovou republikou (NSR) 
a Rakúskom, kade viedla takzvaná 
Železná opona. 

Hraničiari mali rozkaz za kaž-
dú cenu „zastaviť narušiteľov“- aj 
streľbou. Na hraniciach zomrelo v 
rokoch 1948 - 1989 450 utečencov. 

To je síce pravda, ale dnes sa už 
nikto nezamýšľa nad tým, akí to 
boli ľudia (mnohí totiž boli aj zlo-
činci), len ich všetkých velebíme, 
a nikto sa nezamýšľa nad tým, kto 
boli členovia Pohraničnej stráže. Že 
to boli často 19-roční chalani, ktorí 
si nemohli vybrať, kde budú slúžiť 
a museli plniť rozkazy, aj keď im to 
bolo výsostne proti srsti, ale nemali 
odvahu sa vzbúriť. Iste, boli medzi 
nimi aj fanatici, ktorí boli presved-
čení, že každý, kto chce „utiecť na 
Západ“, si guľku zaslúži. Ale – ako 

s návštevami raz a navždy. A nikto 
dodnes nevie prečo. 

Vrátim sa však k tomu transparen-
tu. A síce otázkou. Sme my, žijúci na 
dedine, horší ako nejaká Bratislava? 
Tak to teda veru nie. Dedina nie je 
žiadny zapadákov. Aj my tu máme 
škandály a škandáliky. Prirodzene, 
aj s nočným hurhajom a muzikou. 
Niekoľko nočných hudobných výst-
relkov, hoci na súkromných pozem-
koch, už riešila aj polícia.

Niektoré babizne z našej dediny, čo 
doma vládnu rukou železnou, by rady 
zariadili skoršie zamykanie krčiem. 
Máme ich dve a k tomu ešte aj bar. 
Ani jednej z tých báb však ešte nepri-
šlo na um zájsť s takou požiadavkou 
aj na obecný úrad. To by im neprešlo 
len tak. Dokonca ani doma nie.

Čo sa týka futbalových derby zápa-
sov, to podstatné hulvátstvo sa udeje 
priamo v areáli ihriska. Pokiaľ viem, 
nikto v dedine zatiaľ pred ani po zá-
pasoch pohostinské zariadenia nede-
moloval. Nezasahovala ani polícia na 
koňoch. V tomto smere ešte máme 
čo doháňať. To je holý fakt.

Čo sa týka problému so sedením, 
popíjaním a hulákaním v uliciach 
Starého Mesta, možno stačí, aby po-
slanci ešte chvíľu počkali. Vyrieši ho, 
asi tak, ako v Petržalke, niekto iný. 
Teda, aspoň načas. Napríklad sneh a 
mráz. Možno.

Oskar Král

V r. 1978 bratranci Barešovci – 
Robert (22), Václav (20) a Milan (26) 
uniesli z kempingu pri Jeseníckej 
priehrade autobus s 39 gymnazistami 
a šoférom Jánom Novákom (26). Ich 
cieľom bolo únosom prebiť si cestu 
na západ. Všetci traja boli recidivisti, 
ktorí mali časté potýčky so zákonom. 
Po unesení autobusu polícii odkázali, 
aby uvoľnila hraničný priechod v Po-
mezí pri Chebe. Inak pozabíjajú ruko-
jemníkov. Československé úrady im 
otvorili hranice. Trojica si pomýlila 
závoru a signálne zátarasy s hranica-
mi a to využili hraničiari. Únoscovia 
zastrelili vodiča autobusu, neprežil 
ani Milan. 6. 9. 1978 súd odsúdil Ró-
berta, označovaného za vodcu akcie, 
na trest smrti a Václava na 25 rokov 
väzenia. Po r. 1989 nariadila prvá 
ministerka spravodlivosti Dagmar 
Burešová obnovu procesu a nechala 
Václava Bareša prepustiť z väzenia. 

A tak by sme mohli pokračovať ďa-
lej a ďalej.

V súčasnosti sa znovu zriaďuje po-
hraničná stráž, ale len na hraniciach 
Európy. Jej členovia budú zrejme mať 
podobné rozkazy ako mali hraničiari 
v minulosti.

Miroslav Košírer

Zaujímavé veci sa na danom 
mieste zvyčajne odohrávali až po 
záverečnej. Nadránom, alebo skoro 
ráno, čo prevádzkovatelia pri naj-
lepšej vôli nijako nemohli ovplyvniť. 
Azda len tak, že by tam vyžrebova-
ný zamestnanec zostal strážiť až do 
otvorenia.

Všetko sa zvyčajne začínalo drob-
ným šramotom, pripomínajúcim 
rozkladanie vecí na stole. Potom 
krátke ničnehovoriace ticho a z ni-
čoho nič akoby ste zapli rádio. Po-
riadne nahlas. Pre nedoslýchavých. 
To medzi sebou, zrejme po rýchlom 
požití niečoho podobného jedlu a 
niečoho podobného vínku alebo 
čomu, prítomní odštartovali výme-
nu názorov a skúseností. A zvyčajne 
zapeli aj nejakú pesničku. Zatiaľ ešte 
širokej verejnosti neznámu, prípad-
ne známu, no známu ako sprosto-
národnú. Čo sa na danom mieste 
dialo skutočne, presne nevedel ni-
kto. Všetko totiž decentne zakrýva-
la strieška.

Poliatie studenou vodou preto 
neprichádzalo do úvahy, rovnako 
ako telefonát na políciu. V tomto 
bode sa postihnutí dohodli, že vo-
lať je zbytočné, lebo návštevníci by 
aj tak uniformovaným ufrngli pred 
nosom. Všetko sa napokon vyrieši-
lo akosi samo. Ranní hostia prestali  

emigrantov, tak ani hraničiarov ne-
možno posudzovať čierno-bielo.

 Ak sa vrátime do minulosti, na 
hraniciach bolo od roku 1963 zabi-
tých niekoľko stoviek hraničiarov. 
Spomeňme niektorých. Slobodník 
v zálohe Jaroslav Soukup, 21. 10. 
1963 zomrel na následky zranenia 
pri plnení ochrany štátnej hranice 
zadržaným agentom Sudarsom, 
ktorý použil ukrytú pištoľ. Pri pát-
racej akcii utrpela ťažké zranenia aj 
ďalšia hliadka hraničiarov, Musil a 
Kardoš. Neskôr sa agent Sudarsen 
pokúsil zozadu zákerne zavraždiť 
čatára absolventa Páleničku, ktorý 
bol na kontrole hliadok. Práporčík 
Alfons Lakota bol zastrelený pri zá-
kroku proti ozbrojeným vojenským 
zbehom 29. 10. 1967. Poručík Jaro-
slav Vinikar zahynul v prestrelke s 
ozbrojeným vojenským zbehom 7. 
9. 1968. Kapitán Ján Bajtoš zomrel 
na následky postrelenia spôsobené-
ho vojenským zbehom 22. 9. 1968. 

 

Noviny, televízia, internet, ombudsmanka, 
poslanci, vláda. Do riešenia prípadu chýba 
už iba kancelária prezidenta, aby sa dokona-
la dokonalá šou v réžii politických predstavi-
teľov. Kauzu, dnes už smutný, nie však oje-
dinelý prípad sexuálneho zneužívania detí, 
zrazu pretriasa kvantum premúdrených ľudí, 
ktorí si na tragédii prihrievajú vlastnú straníc-
ku polievočku. Citlivá záležitosť sa nečakane 
stala problémom inštitúcií a jednotlivcov, 
nemajúcich s prípadom po kompetenčnej 
alebo profesijnej stránke nič spoločné. Nie 
je ťažké uhádnuť, že ich primárnym cieľom 
je zviditeľniť sa i za cenu rozpitvávania a roz-
mazávania smutnej udalosti, ktorá v zmysle 
platných zákonov Slovenskej republiky je 
primárne v právomoci okresných orgánov. 

Zvolený zástupca ľudu, predtým šéf hy-
permarketu, by sa logicky mal skôr anga-
žovať vo veci samovražednej dohody TTIP 
hroziacej zaplaviť náš trh americkými GMO 
potravinami, ako pridávať jedu do aj tak za-
motanej a stále viac zahmlievanej situácie. 
Angažovanie jeho straníckej kolegyne, ktorá 
dala do pohybu dnes už jednoznačne spo-
litizované podozrenie zo spáchania trest-
ného činu, resp. súbehu trestných činov, 
vraj vychádza z jej záujmu ochraňovať deti. 
Vyvstáva otázka, prečo sa tak muselo stať 
pubertálnym spôsobom cez sociálne siete. 
Podľa jej slov tento nástroj používa v kraj-
nom prípade, keď už žiadna inštitúcia nevie 
alebo nechce pomôcť. Poslankyni, ktorej nie 
je známa povinnosť oznámiť bez odkladu 
trestný čin vtedy, keď sa oznamovateľ do-
zvie o jeho spáchaní, za porušenie zákonnej 
požiadavky, asi nič nehrozí. Oznámiť  bez 
odkladu znamená využiť najbližšiu možnosť 
k oznámeniu a dotýka sa rovnako „obyčaj-
ného“ človeka ako aj člena nášho najvyššie-
ho zastupiteľského zboru. Práve poslanec 
má, v prípade zlyhania nižšej organizačnej 
zložky, k dispozícií všetky eventuality dostať 
sa priamo k šéfovi najvyššej ustanovizne 
kompetentnej daný prípad riešiť.  

Chrániť mravný a fyzický vývin detí, mlad-
ších ako pätnásť rokov, pred rôznymi útokmi 
na ich sexuálnu nedotknuteľnosť sa podiv-
nou skratkou rozhodol aj poradca nielen 
predsedu vlády, ale všetkých ukrivdených. 
Na základe takto vytvoreného precedensu 
môže zrejme každý a hocikedy odskočiť si na 
vládu a požiadať o dobrú radu alebo pomoc 
pri riešení svojho prípadu. A to bez tútorov 
majúcich kontakty. 

S vylúčením ironického podtónu však 
neodchádza fakt, že vyšetrovanie trestných 
činov spáchaných na mládeži si vyžaduje 
špeciický spôsob. Ovplyvňovať duševný a 
mravný vývoj poškodenej sa dá aj neželanou 
publicitou, pri ktorej si dieťa poľahky vytvorí 
doteraz nepoznaný obraz života dospelých a 
bez problémov absorbuje všetky ich negatí-
va. Žiaľ, tých je v našej spoločnosti čoraz viac, 
ako čistých dní.

Jaroslav Gründler

Poznámka

Čistý deň, špinavá hra

Ako všetci zrejme vieme, Pohraničná stráž (PS) 
bola ozbrojená zložka, ktorá mala zo zákona na 
starosti ochranu a kontrolu štátnej hranice. 
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Poslanecký klub SDKÚ-DS, KDH:  
My sme Petržalka 

Ján Bučan – predseda klubu
Ľubica Škorvaneková
Ľuboš Kačírek
Gabriel Gaži
Oľga Adamčiaková

Klub pre Petržalku:
Ivana Antošová - predseda
Ľudmila Farkašovská
Miroslav Lažo
Vladimír Gallo

Zmena zdola Demokratická únia 
Slovenska, NOVA, Konzervatívni 
demokrati Slovenska , nezávislí po-
slanci a OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti: Poctivá Petržalka

Elena Pätoprstá – predseda
Jozef Vydra
Ľuboš Homola
Vladimír Dolinay
Peter Hochschorner
Pavel Šesták
Lýdia Ovečková
Miroslava Makovníková Mosná
Milan Vetrák

SIEŤ, MLADÁ PETRŽALKA, Strana 
zelených:
Oliver Kríž – predseda
Michal Radosa
Michal Vičan
Juraj Kríž
Tomáš Mikus
Martin Jóna

Slobodný klub
Ján Karman – predseda - vystúpil  
z PK SIEŤ, MLADÁ PETRŽALKA, SaS, SZ 
15. 7. 2016
Peter Cmorej - vystúpil z PK SIEŤ, MLA-
DÁ PETRŽALKA, SaS, SZ 15. 7. 2016
Alica Hájková - vystúpila z PK SIEŤ, 
MLADÁ PETRŽALKA, SaS, SZ 15. 7. 2016
Vladislav Chaloupka - vystúpil z PK SIEŤ, 
MLADÁ PETRŽALKA, SaS, SZ 17. 8. 2016
Ján Hrčka – nahlásené 17. 8. 2016

Nezaradení
Jana Hrehorová – vystúpila z PK Klub 
pre Petržalku 23. 9. 2015
Daniela Palúchová - vystúpila z PK Klub 
pre Petržalku 27. 10. 2015
Michal Fiala – vystúpil z klubu My sme 
Petržalka a KDH 7. 9. 2016
Alexandra Petrisková – vystúpila z klu-
bu My sme Petržalka a KDH 7. 9. 2016
Anna Dyttertová – vystúpila z klubu  
My sme Petržalka a KDH 7. 9. 2016
Ivan Uhlár - vystúpil z PK SIEŤ, MLADÁ 
PETRŽALKA, SaS, SZ 16. 9. 2016

(mu)

Poslanecké kluby  
v miestnom 
zastupiteľstve:

Radšej na dvere klopať, 
než do nich kopať
Poslanci miestneho zastupiteľstva Petržalka sú takmer 
v polovici svojho funkčného obdobia. Sú dva roky málo 
či dosť, aby sa ich plány a predsavzatia pretavili do 
reálnej podoby?  

Ak zacielime na pro-
gramové priority, 

ktoré ponúkli svojim vo-
ličom, môžeme nájsť od-
poveď. Oslovili sme preto 
predsedov poslaneckých 
klubov, aby o výsledkoch 
svojej práce informovali 
Petržalčanov v Petržal-
ských novinách. Na úvod 
však treba povedať, že 
poslanecké kluby sa v po-
slednom čase kreovali - 
nepracujú v tom zložení, 
ako na začiatku volebného 
obdobia. Či sa tým zmenili 
alebo preskupili aj jednot-
livé priority klubov, zistí-
me časom. Kvôli orientácii 
čitateľov - voličov a kvôli 
prehľadnosti uvádzame 
aktuálne názvy a zloženie 

poslaneckých klubov v sa-
mostatnom materiáli.

Predsedníčkou posla-
neckého Klubu pre Petr-
žalku je Ivana Antošová. 
V rozhovore pre Petržal-
ské noviny sme sa veno-
vali projektom, ktoré sa 
vďaka iniciatíve poslan-
cov klubu zrealizovali 
alebo sú v štádiu príprav.

Na niektoré aktivity váš- 

ho klubu nás upozorni-

li obyvatelia. Vnímajú 

predovšetkým váš prínos 

do obnovy a revitalizácie 

prostredia, v ktorom žijú. 

Spolupracovali ste s nimi 

na príprave prác?

Samozrejme, veľmi často 
sa stretávame s obyvateľmi 

obvodov, ktoré zastupuje-
me v našom petržalskom 
parlamente. Chceme po-
znať ich názory na riešenie 
problémov a chceme aj od-
povedať na ich otázky skôr, 
ako vzniknú rôzne nedo-
rozumenia. Nie všetci totiž 
so všetkým súhlasia a stáva 
sa, že verejný záujem je až 
za tým osobným. Keď sme 
spustili projekt komplexnej 
revitalizácie vnútrobloku 
na Pankúchovej ulici, pri-
viedli obyvatelia do pra-
covnej skupiny mladého 
architekta, ktorý projekt 
perfektne spracoval. Na 
danom mieste bolo kedysi 
ihrisko a potom sa z neho 
stala akási zabudnutá betó-
nová časť. Je to za bránou 

základnej školy Pankúcho-
va. Do konca roka by sa 
mal priestor premeniť na 
oddychovú zónu - so stro-
mami, záhonmi kvetov, la-
vičkami, hracími prvkami, 
street workoutovými prv-
kami. Je tam aj oddelená 
zóna - tabuľa, na ktorú si 
môžu ľudia písať odkazy, 
deti na ňu môžu maľovať… 
Na projekt nadväzuje aj 
menší - týka sa školského 
dvora Pankúchova. Prá-
ce sú rozrobené a po ich 
dokončení tam deti nájdu 
stolnotenisový stôl, lavič-
ky, príjemné prostredie. 
Jednou z vašich priorít 

bolo aj vybudovanie ih- 

riska na Medveďovej  ulici 

s čoraz populárnejšími 

Čo urobili poslanci za vaše dane
Petržalskí poslanci dostávajú z vašich daní cca 170 € 
mesačne za svoju prácu v komisiách, zastupiteľstve a za 
kontrolu činnosti úradu. Poslanci klubu Zmena zdola, 
KDS, NOVA a OĽANO vám chcú svoju prácu priblížiť 
na niektorých konkrétnych projektoch

JAMA - Za týmto ná-
zvom sa skrýva návrh 
projektu na športovo rek- 
reačný areál, na ktorom 
pracujú za náš klub v pra- 
covnej skupine MČ najmä 
poslankyne Lýdia Oveč-
ková a Mirka Makovní-
ková Mosna.
Na svete je už konečná ver- 
zia návrhu ako bude nový 
„Športový areál JAMA“ vy- 
zerať. (OBR1.) Do konca 
roku by malo byť hotové 
oplotenie, zemné práce po- 
trebné k osadeniu špeciál- 
nej smartsoftovej pod-
lahy, street workoutove 
ihrisko so zostavami pre 
všetky vekové kategórie - 
staršie deti, teenagerov, 
dospelých aj seniorov. 
Pevne veríme, že v budú-
com roku budú z roz- 
počtu MČ vyčlenené po-

trebné inančné prostried-
ky aj na dokončenie. Spolu 
s komunitou obyvateľov sa 
nám podarilo zohnať aj 
súkromné inančné pros- 
triedky vo výške 5000 pre 
II. a III. etapu.

Zelenému parkovisku na 
Röntgenovej sa za náš 
klub spolu s vedením pe- 
tície občanov a MČ venuje 
predsedníčka klubu Ele-
na Pätoprstá. Tento kon-
krétny projekt na cca 90 
parkovacích miest je vý- 
sledkom spolupráce so zá-
stupcami petície občanov, 
vedením MČ a zástupcom 
investora. Cieľom je čo naj- 
viac zachovať jestvujúcu 
zeleň a súčasne riešiť cit- 
livým spôsobom parkovis- 
ko so stromami - vyhrade 
né pre obyvateľov. 

Na problematiku par-
kovania a terás priniesli 
viaceré návrhy aj po-
slanci Jozef Vydra, Paľo 
Šesták a Milan Vetrák, 
ktorí zastupujú náš klub 
v pracovných skupinách. 
Cieľom je efektívnejšie 
riešenie parkovacích miest 
v konkrétnych lokalitách. 
Na niekoľkých miestach 
Petržalky sú problémové 
terasy a pod nimi sú 
priestory, ktoré mali slúžiť 
na zásobovanie obchodov. 
Mnohé z nich by sa dali 
úpravami prerobiť na 
garáže, resp. parkovacie či 
garážové státia. Neveľkými 
stavebnými úpravami by sa 
mnohé miesta využívané 
na pozdĺžne parkovanie 
dali upraviť na šikmé s vy-
značenými miestami. Tým 
by kapacita parkovacích 

miest stúpla o 10-15 %. 
Cieľom je i využiť dnes 
uzavreté parkovisko pod 
Železničnou stanicou Petr- 
žalka.

Náš klub pripravuje aj 
štúdie stavebných úprav na 
Zelené terasy.
Pod správu magistrátu 
a Dopravného podniku 
spadajú aj zástavky au-
tobusov a vozovky s pre-
padnutými a poškode-
nými povrchmi. Akútnu 
opravu by potrebovali všet- 
ky. Vyzerajú mnohé, ako-
by tadiaľ prešla frontová 
línia. Peniaze v rozpočte 
sa však v poslednom čase 
presúvajú práve z kolónky 
oprava ciest a chodníkov 
do iných „potrebnejších“a 
ani vláda sa nechystá inan- 
čne podporiť naše hlav- 
né mesto.

Vyhláseniu Národného 
parku Podunajsko a ži- 
votnému prostrediu v Pe- 
tržalke sa v našom klu- 
be venuje okrem Eleny  
Pätoprstej aj Ľuboš Ho_
mola. Spoločne s po-
slancami SAS a KDH 
sme predložili uznesenie 
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street workoutovými prvka-
mi. Podarilo sa?

 Podarilo. Mestská časť 
dala k dispozícii pozemok 
a bola súčinná pri realizá-
cii projektu. Investície pri-
šli zvonku - konkrétne do 
projektu investovali Mladí 
sociálni demokrati inančnú 
čiastku 8-tisíc eur. Po do-
končení projektu sme ihrisko 
odovzdali mestskej časti, čiže 
je to jej majetok, ktorý sme 
zrevitalizovali.

Aké formy a metódy vy-
užívajú členovia vášho 
klubu v kontaktoch s oby- 
vateľmi, aby vedeli čo chcú, 
ktoré problémy oni považu-
jú za prioritné na riešenie?

Nechcem hovoriť za všet-
kých, ale v praxi sa to asi veľ-
mi nelíši. Mám malé dieťa, 
chodievam von, rozprávam 
sa s mamičkami, komuni-
kujem s ľuďmi, nájdem si 
čas na seniorov, ktorí ocenia 
každú chvíľku, keď ich niek-
to vypočuje. Poznajú ma, a 
preto je kontakt jednoduchší. 
Často si nájdem lístok, aby 
som sa ozvala, že treba riešiť 

problém - väčšinou osobný 
alebo komunitný. Napríklad, 
včera mi napísala jedna pani, 
že si nevie dať rady so správ-
com domu - tak som prišla 
na miesto a ona vyjavene na 
mňa pozerala ako na zázrak. 
Tak skoro ste prišli? Nuž, 
mala som akurát čas, načo 
odkladať veci…

Poslancom je k dispozícii 
pri riešení problémov aj 
miestny úrad - jednotlivé 
špecializované oddelenia. 
Aké máte skúsenosti so spo-
luprácou? Zdá sa, že veľa 
poslancov využíva skôr in-
terpelácie… 

Keď počúvam na rokova-
ní, aké interpelácie niektorí 
poslanci dávajú, tak mám 
pocit, že keby som išla aj 
ja touto cestou, tak patrím 
k najlepším - lebo sú veci, 
ktoré sa dajú bežne vyriešiť, 
vybaviť, niekedy stačí zate-
lefonovať. Nemám problém 
zájsť na úrad, za konkrétnym 
pracovníkom a vždy nájdem 
niekoho, kto mi pomôže bez 
dlhých rečí problém vyriešiť. 
Som zástancom toho, že na 

dvere treba klopať a nie do 
nich kopať.

Medzi poslancami, ale aj v 
spoločnosti, rezonuje téma 
Ďurovčíkovho divadla. Nie- 
ktorí sú proti stavbe diva-
dla, ktoré by mestskú časť 
nestálo peniaze a poskytla 
by len priestor, niektorí ne-
súhlasia s lokalitou, spo-
chybňujú dobrú vôľu uzná-
vaného choreografa. Aký je 
postoj vášho klubu?

 Za náš klub môžem pove-
dať, že všetci súhlasíme s návr-
hom postaviť divadlo. Uvítali 
sme aktivitu pána Ďurovčíka 
bez výhrad. Sme presvedčení, 
že Petržalka by tým získala 
pridanú hodnotu - kvalitný 
priestor prístupný všetkým 
obyvateľom - a nielen Petr-
žalky. Zvýšila by sa atraktivita 
mestskej časti. Stretávam sa aj 
s ľuďmi z umeleckej oblasti a 
popravde, nechápu výhrady 
a spochybňovanie dobrých 
úmyslov niekoho a niečoho, 
čo ešte nie je.

Ak sa má rozhodnúť o tom, 
ako riešiť konkrétny pro-

blém, má poslanec pred ob- 
čanom určitú výhodu. Má 
viac informácií, viac mož-
ností. Ale aj nevýhodu roz-
hodnúť napriek tomu, že ob- 
čan si vyberie skôr riešenie 
v prospech seba než v pro-
spech verejného záujmu. Je 
nepríjemné povedať ľuďom, 
že pred ich domom bude 
stáť napr. parkovací dom, 
hoci oni by tam chceli park. 
Aká je vaša skúsenosť?

 Niekedy sa s ľuďmi ťaž-
ko komunikuje. Väčšinou 
nechcú počuť informáciu, 
ktorá im nevyhovuje, ani 
vysvetlenie zohľadňujúce ve-
rejný záujem. A netýka sa to 
len veľkých vecí - napríklad 
stavby nájomného domu. 
Rozdielne názory majú aj na 
to, či urobiť pri dome lavič-
ky - niektorí sa ich dožadu-
jú, iným prekáža, že na nich 
budú vysedávať ľudia a bude 
hluk. Neberú ohľad na tých, 
ktorí chodia s barlami a po-
trebujú si sadnúť, oddýchnuť. 
Je to ťažké, ale treba byť trpez-
livý a vysvetľovať, že nebýva-
me na dedine, ani v lese… Tí, 
ktorí sú zásadne proti, väčši-

nou svoje argumenty kričia 
- ticho im vysvetľujem, že nie 
som len “ich” poslankyňa, ale 
aj tých druhých, čo majú iný 
názor. Niekde sa v názoroch 
musíme stretnúť, aby sme sa 
pohli ďalej.

Aké sú vaše najbližšie plá-
ny?

 Pripravujeme pre školy 
program, ktorý ich obozná-
mi o tom, ako funguje colná 
správa. Deti sa dozvedia, aký 
druh tovarov sa nesmie do-
vážať z cudziny, ako sa vyhľa-
dávajú nedovolené veci, zvie-
ratá, výrobky. Viete, ja robím 
väčšinou bežné, praktické 
veci - lebo zamerať sa na to, 
či si starosta kúpil auto a živiť 
tému desať zastupiteľstiev, na 
to nemám čas ani chuť. Rad-
šej robím čiastkové veci pre 
ľudí, ktorých sa problém týka. 
Momentálne komunikujeme 
so strediskom sociálnych slu-
žieb v súvislosti s projektom 
rekonštrukcie a zväčšenia 
priestorov. Téme sa budeme 
s poslancami Klubu pre Pe-
tržalku venovať nabudúce.

Gaba Belanová

vyhlásenie Národného parku 
Podunajsko, do ktorého by 
mal patriť aj Pečniansky 
les, Soví les, Starý háj, ale 
aj iné chránené územia 
pozdĺž celého toku Dunaja 
- od Rakúska až po hranice  
s Maďarským národným par- 
kom.

Labutí priechod Rusovská - 
Chorvátske a bezbariérové 
priechody na chodníkoch, 
križovatkách a zelená os  
2. etapy električky sú srdcov-
ka Eleny Pätoprstej, ktorá na 
ich realizáciu a dokončenie 
„naháňa“ magistrát aj ako 
poslankyňa mesta. To že sú 
veľmi potrebné dokazuje 
aj vysoká využiteľnosť La-
butieho priechodu pre pe- 
ších a cyklistov ako i novo 
vybudovaných bezbariéro- 
vých priechodov na Šin-
tavskej, Jiráskovej a ďalších 
lokalitách. Venuje sa aj pri- 
pomienkovaniu 2. etapy 
električky a budovaniu cy- 
klotrás a zeleného pásu 
popri nej.

Športu sa v našom klube 
venuje Peter Hochshorner a 
školskej problematike Vla- 

do Dolinay. V rámci školskej 
komisie sme podporili vede-
nie MČ presadiť aby sa rodi-
čom, ktorých dieťa nezoberú 
do miestnej materskej školy, 
vyplácal príspevok, ak dajú 
svoje dieťa do súkromného 
zariadenia kvôli nedostatku 
kapacít. Vlado Dolinay s ko-

legyňou Lýdiou Ovečkovou 
predložili návrh na transpa-
rentné kritériá príjímania 
detí do materských škôl.
Aktuálne hľadáme riešenia, 
aby školy pri prenájmoch 
priestorov si mohli navýšiť 
rozpočet školy aspoň o časť 
tejto sumy.

Dôležitou prácou klubu je 
aj kontrola efektívneho na-
kladania s inanciami obce. 
Iniciovali sme aj veľmi dô- 
ležité uznesenie, ktoré má 
zabrániť predajom pozem-
kov pod zeleňou parkov  
a pod parkoviskami.

Poslancov za váš obvod náj- 
dete na linke:
www.petrzalka.sk/samo-
sprava/miestne-zastupitel-
stvo/volebne-obvody/

Elena Pätoprstá, 
predsedníčka

 klubu Zmena zdola, KDS, 
NOVA, OĽANO 

JAMA -1. 2. a 3. etapa areálu:
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Obyvatelia 
a dobrovoľníci 
pretvárali Petržalku

Počas celého týždňa to 
v Petržalke vrelo. Dva-

násť dobrovoľníkov zo Slo-
venskej sporiteľne natieralo 
lavičky v Sade Janka Kráľa 
a dvaja čistili kvetináče pri 
sobášnej sieni na Jiráskovej. 
Dobrovoľníci z organizácie 
Kresťania v meste zas vyčis-
tili okolie Veľkého Draždia-
ka po letnej sezóne. Svojím 
dielom prispeli aj Petržalča-

nia, ktorí si skultúrnili okolie 
v bezprostrednej blízkos-
ti svojich bytov. Súkromná 
škola pre Intelektovo nadané 
deti, Stredná odborná škola 
podnikania a petržalská sa-
mospráva spojili sily počas 
veľkej dvojdňovej brigády, 
počas ktorej sa rozhodli pre-
budiť k životu zanedbaný 
mestský športový areál na 
Strečnianskej ulici. „Petržal-

ka už niekoľkokrát vyzývala 
hlavné mesto, aby sa o svoj 
pozemok postaralo, ale väč-
šinou bez výsledku. Tento 
priestor by mal slúžiť obyva-
teľom blízkeho okolia a žia-
kom okolitých škôl a nie byť 
neudržiavaným strašiakom 
z odpadkov, buriny a psích 
výkalov,“ povedal starosta 
Vladimír Bajan a dodal, že 
po „zásahu“ šikovných žiakov 

a ich rodičov pod vedením 
manželov Orságovcov sa 
areál zmenil na nepoznanie. 
V sobotu dokonca navarili 
aj guláš pre Petržalčanov - 
brigádnikov. „Ten sa takisto, 
ako lopaty a hrable, nedoč-
kal „chtivých“ brigádnikov. 
Prišla len jedna milá pani zo 
susedstva. Všetci sme praco-
vali asi až príliš profesionál-
ne a vyzerali sme ako fi rma. 

Týždeň dobrovoľníctva prepojila samospráva s obľúbeným Týž-
dňom čistoty. Aj v jesennom období sa prihlásili obyvatelia, ktorí 
si v okolí svojich domov, vo vnútroblokoch alebo na priľahlých 
verejných priestranstvách chceli spraviť poriadok. Mestská časť 
im poskytla vrecia, rukavice a odvoz vyzbieraného odpadu. Veselú 
náladu a pocit z dobre vykonanej práce si už každý zabezpečil vo 
vlastnej réžii.  

Možno to práve odradilo po-
tenciálnych brigádnikov,“ po-
sťažoval sa organizátor Petr 
Orság a dodal, že čistenie 
areálu považuje za najväčšiu 
dobrovoľnícku akciu v rámci 
Petržalky. Samospráva v blíz-
kej dobe opätovne požiada 
mesto o zverenie športoviska 
do svojej správy, aby ho moh-
la sfunkčniť a zveľadiť tak, 
aby bol k dispozícii rodinám, 
mládeži aj seniorom.       

Týždeň čistoty a Týždeň 
dobrovoľníctva využili aj 
zamestnanci Oddelenia ži-
votného prostredia MÚ a 
po práci vyčistili priestor na 
Starhradskej a lesík pri Staro-
hájskej ulici. Zahanbiť sa ne-
dali ani dobrovoľníci zo Spol-
ku ochrancov vody Octopus, 
ktorí v sobotu vyčistili časť 
jazera Malý Draždiak. Na 
akcii sa zúčastnilo 8 členov 
spolku a za viac ako 5 hodín 
vyzbierali asi 3 kubíky rôz-
neho odpadu. „Žiaľ, musíme 
konštatovať, že toto jazero 

je mimoriadne znečistené 
odpadom, inými slovami, je 
to doslova smetisko pod vo-
dou. Výrazné znečistenie sme 
zaznamenali na strane od 
chatového pásma. Ide hlavne 
o nebezpečný stavebný od-
pad,“ opísal stav tohto „za-
budnutého“ jazera predseda 
spolku Tomáš Rácz a prisľúbil 
opätovnú pomoc pri ďalšom 
čistení Malého Draždiaka.  
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Sedem statočných a... ja. Fi-
lip „Kuchtovič“, Leuška „va-

laška“, naša Biba, Evička, pán 
Kuchta, Palo „Terminátor“ Va-
lachy, člen našej školy, bez 
ktorého sa ani lístok nepohne 
- Radim „Demoš“ Demáček a 
moja maličkosť. A guláš pre 
Petržalčanov - brigádnikov. Ten 
sa takisto ako lopaty a hrable 
nedočkal „chtivých“ brigádni-
kov. Neprekvapilo ma to. Ako 
sa areál menil v niečo kultúrne 
a pekné, tak sa začali zjavovať 
ľudia, ktorí si začali užívať našu 
prácu. A pozerali. Nech sa teda 
tešia. A hlavne deti.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili 
na revitalizácii športoveho are-
álu na Strečnianskej ulici, patrí 
moja obrovská vďaka. A boli zo 
všetkých kútov Petržalky, teda 

„Vysoko si cením prácu 
všetkých dobrovoľníkov a 
obyvateľov, ktorí pridali Pe-
tržalke na atraktivite a tá sa 
práve vďaka nim stáva dob-
rým miestom pre život,“ dodal 
Vladimír Bajan

Po jarnom čistení prišiel 
rad aj na to jesenné. Od 12. 
októbra do 9. decembra roz-
miestni mestská časť v Petr-
žalke veľkokapacitné kontaj-
nery postupne v 90 lokalitách 
vždy v stredu a odvezie ich 
v piatok. Onedlho sa tiež za-
čne obdobie vhodné na vý-
sadbu stromov a realizáciu 
projektu „Petržalské predzá-
hradky“, ktorý sa teší medzi 
obyvateľmi mimoriadnej ob-
ľube. Aj tento rok vyčlenila 
samospráva 15-tisíc eur na 
vybudovanie malých zele-
ných oáz pred panelákmi, 
ktoré vďaka aktívnym Petr-
žalčanom zas pridajú Petržal-
ke na atraktivite. 

Michaela Platznerová

foto: autor

išli v duchu „Viem byť Petržal-

čan“. Treba však povedať, že to 
boli najmä rodičia našich žiakov 
a priatelia našej školy. Ďaku-
jem, že ste sa nechali „namotať“ 
na môj nie celkom skromný 
nápad, ale toto je jediná mož-
nosť, ako sa dajú veci meniť. 
V prospech detí. Ďakujem aj náš-

Harmonogram 
pristavovania veľkokapacitných kontajnerov 
v mestskej časti Bratislava – Petržalka 
v rámci jesenného čistenia 2016

12.10. (streda) pristavenie – 

14.10. (piatok) odvoz 

Starhradská 16
Topoľčianska 12-14
Brančská 1
Holíčska 17-19 na roh ulice pri KS
Strečnianska 5
Strečnianska 12, Znievska 6
Smolenická 5
Smolenická 10
Budatínska 3-13 pri KS
Budatínska 29, oproti č. 17 ku KS  

19.10. (streda) pristavenie – 

21.10. (piatok) odvoz 

Budatínska 63
Budatínska 77
Znievska 21-23
Znievska 20
Lietavská 9-13
Beňadická 8
Beňadická 17-19
Vígľašská 10
Vyšehradská 17-19
Jasovská 1-3

26.10. (streda) pristavenie – 

28.10. (piatok) odvoz 

Jasovská 25
Jasovská 39-41
Krásnohorská 2 dvojstojisko
Krásnohorská 13-15
Ľubovnianska 3
Ľubovnianska 10
Bzovícka 8
Bzovícka 24-26
Žehrianska 14, oproti Jasovská 49 ku KS
Slnečnice križovatka Žltá - Béžová 

mu starostovi, pánovi Bajanovi 
a Miške Platznerovej, ktorí nás 
v tom podporili.

Rád by som tento areál pre-
menil na areál „1. kilometra za 
každú detskú obeť vojnových 
kon� iktov“. Touto cestou vás 
prosím o podporu a šírenie tej-
to myšlienky.

                 Petr Orság

foto: autor

Vieme byť Petržalčania
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Opäť sme pri večnom spore, 
či chceme mať z Bratislavy 17 
nezávislých dedín alebo jed-
no naozajstné mesto. Zatiaľ 
to vyzerá tak, že pokiaľ ide  
o majetok a peniaze, máme tu 
zásadne 17 mestských častí, 
keď však ide o zodpovednosť, 
tú už nesie mesto. S bytovými 
schôdzami majú skúsenosti 
všetci majitelia bytov. Zlé jazy-
ky vravia, že bytová schôdza je 
jasný argument proti priamej 
demokracii, pretože je prob-
lém zhodnúť sa na čomkoľ-
vek.

Jeden dom, v ktorom je 17 
rôznych bytov s rôznymi maji-
teľmi a ich rôznymi predstava-
mi. Keď sa chceme dohodnúť 
na oprave zatekajúcej strechy, 
byty zo spodných poschodí sú 
zásadne proti, pretože ich sa 

to predsa netýka. Keď chceme 
zatepľovať, tak to byty, ktoré 
nie sú na okraji domov alebo 
majú chladnomilných majite-
ľov považujú za zbytočné. Byty 
pri vchode by radi obmedzili 
nočné vychádzanie, pretože v 
noci kvôli hlasnému zatváraniu 
brány nemôžu spať. Niektoré 
byty sú hlučné, lebo majú radi 
zábavu, inde zas majú malé 
deti, ktoré dupocú nad hlava-
mi pokojnejším obyvateľom. 
Ďalší rád vypráža a pritom 
vetrá do spoločnej stúpačky. 
A na bytovej schôdzi sa často 
nevedia dohodnúť ani na naj-
základnejších veciach: stále je 
problém s nedostatkom pe-
ňazí vo fonde opráv a nijako 
nie je možné zhodnúť sa, či 
má prioritu výťah, zateplenie 
domu alebo nová strecha.

Jedného dňa príde investor, 
ktorý chce urobiť na dome 
nadstavbu. Ako kompenzáciu 
ponúka veľmi slušný príspe-
vok do fondu, z ktorého by 
sa dali zaplatiť aj strecha, aj 
zateplenie, výťah a možno aj 
nový elektrický vrátnik. Ale 
bytom sa to nepáči, lebo dva 
nechcú výťah, ďalšie štyri stre-
chu a niektorí zas zatepľovať. 
A tak investorovi navrhnú, že 
peniaze netreba do fondu 
opráv, vraj si ich radšej rozdelia 
medzi sebou. A tak si ich teda 
rozdelia, každý si kúpi novú 
chladničku, alebo televízor -  
a na ďalšej schôdzi znovu ve-
selo nadávajú správcovi, že nie 
je ani strecha, ani zateplenie, 
ani výťah.

Bratislava a jej správa je by-
tovej schôdzi veľmi podobná. 

Každá zo 17 mestských častí 
(„bytov”) má svoje požiadav-
ky na „správcu” - mesto. Cesty, 
zeleň, kosenie, mestská polí-
cia, osvetlenie, MHD. Mesto 
robí, čo sa dá, ale nie všetko 
je dokonalé, lebo rozpočet je 
len jeden a nedá sa nafukovať.  
A zrazu príde možnosť získať 
do rozpočtu peniaze od in-
vestorov navyše, z ktorých by 
sa časť požiadaviek mestských 
častí dala naplniť. Okamžite 
začne veľa „bytov” - mestských 
častí - kričať, že jedni nepotre-
bujú cesty, iní zeleň, ďalší ume-
lecké školy či lepšiu MHD a pe- 
niaze si radšej chcú nechať. 
Ak by peniaze z rozvojového 
poplatku skončili v mestských 
častiach, každá si kúpi ten svoj 
„televízor”, alebo „chladničku”  
a hneď ďalší deň sa začnú sťa-
žovať, čo všetko ten zlý „správ-
ca” (mesto) zanedbáva.

A opäť sme pri večnom spo-

re, či chceme mať z Bratislavy 
17 nezávislých dedín („bytov”) 
alebo jedno naozajstné mesto. 
Zatiaľ to vyzerá tak, že pokiaľ 
ide o majetok a peniaze, máme 
tu zásadne 17 mestských častí, 
keď však ide o zodpovednosť, 
tak tú už nesie mesto.

Ako primátor som presved-
čený, že potrebujeme peniaze 
aj na strechu, aj na výťah, aj na 
čisté schodište. Myslím si, že 
rozvojový poplatok má patriť 
všetkým Bratislavčanom. Iste, 
menšia časť poplatku môže 
zostať aj na ten „televízor” či 
„chladničku” tam, kde sa rozvoj 
práve deje. Väčšia časť však má 
po správnosti byť vynalože-
ná na správu a údržbu nášho 
spoločného domu: hlavného 
mesta Bratislava.

Ivo Nesrovnal, 

primátor Bratislavy

26. september 2016, 

blog, Denník N
Šiesty most cez Dunaj, detail, Nultý obchvat, diaľnica D4, vizuál.

Bytová schôdza v Bratislave
Keď napíše primátor... 

Prvým novembrovým 
dňom nadobudne účin-

nosť zákon č. 447/2015 Z. z. 
o miestnom poplatku za roz-
voj. Keď zákon schvaľoval 
parlament, v dôvodovej sprá-
ve sa uvádzalo, že narastajúca 
výstavba najmä vo väčších 
mestách Slovenska vyvoláva 
potreby budovania ďalšej in-
fraštruktúry, čo predstavuje 
tlak na výdavky v rozpočtoch 
jednotlivých samospráv. Tie 
zväčša chýbajú. Potom pod-
ľa prijatého zákona kto bude 

chcieť v obci, v meste stavať, 
zaplatí miestny poplatok za 
rozvoj.

Poplatok môže (teda ne-
musí) ustanoviť obec na 
svojom území, v jej jednotli-
vej časti alebo v jednotlivom 
katastrálnom území všeobec-
ne záväzným nariadením 
(VZN). Predmetom poplatku 
je pozemná stavba na území 
obce, na ktorú je vydané prá-
voplatné stavebné povolenie. 
Poplatníkom je fyzická alebo 
právnická osoba, ktorej bolo 

tových a kultúrnych služieb, 
sociálne bývanie, školské a 
zdravotnícke, verejne prí-
stupný park, úpravu verejnej 
zelene, miestne komunikácie, 
parkovacie plochy a technic-
kú infraštruktúru. Základom 
poplatku je výmera nadzem-
nej časti podlahovej plochy 
realizovanej stavby v m2, 
pričom sa za podlahovú plo-
chu považuje súčet výmery 
všetkých miestností v nad-
zemných podlažiach stavby. 
Sadzba poplatku za rozvoj je 
od 10 eur do 35 eur za každý, 
aj začatý m2 podlahovej plo-
chy nadzemnej časti stavby. 
Správu poplatku vykonáva 
obec, ktorá ho na svojom 
území uložila. Správu po-
platku za rozvoj vykonávajú 
v Bratislave a v Košiciach 

mestské časti, ak tak ustano-
ví štatút mesta.

A práve posledná veta je 
otáznikom. Ako v hlavnom 
meste SR naložiť s poplat-
kom, jeho výškou, najmä 
však, ako ho (a či vôbec) 
rozdeliť: koľko eur, resp. per-
cent z jeho výnosu má dostať 
mesto Bratislava a koľko zo-
stane mestskej časti (Petr-
žalke, Ružinovu a i., ktoré na 
stavbu vydali stavebné po-
volenie a na území ktorých 
sa stavba realizuje, čiže nesú 
investičnú záťaž a zodpo-
vednosť za vyvolané dôsled-
ky). Takže - stret pohľadov, 
názorov, záujmov, riešení. 
Magistrát mesta a primátor 
na jednej strane, sedemnásť 
mestských častí a ich staros-
tovia na druhej strane.

Redakcia PN 

Čo a komu, kedy, koľko?
Čítali ste to? - bol odkaz do redakcie PN. A čo sme mali čítať? 
- bola naša otázka. Predsa jeho, primátora! Na blogu! - znel tip. 
Blog sme našli na internete. A jeho téma je vskutku aktuálna. 

ako stavebníkovi vydané sta-
vebné povolenie. Povinnosť 
platiť vzniká dňom právoplat-
nosti stavebného povolenia 
alebo rozhodnutia o povolení 
zmeny v užívaní stavby. (Zá-
kon zároveň uvádza, na aké 
stavby sa poplatok nevzťahu-
je.) Poplatok je príjmom roz-
počtu obce a je možné (teda 
nie povinné) ho použiť na 
úhradu nákladov súvisiacich 
so stavbou - na zariadenia 
starostlivosti o deti, na po-
skytovanie sociálnych, špor-
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K dedinám:
Vo večnom spore, čo bolo 
skôr - sliepka či vajce - je to vy-
riešené. Dedina bola skôr ako 
mesto. Prvá vznikla 9-tisíc rokov 
pred Kristom a založili ju Indiáni 
na západnom pobreží Severnej 
Ameriky. Najstarším mestom je 
zasa Jericho na Blízkom výcho-
de, datuje sa v tom istom čase 
pred Kristom, ibaže nejaké sto-
ročia bolo osadou (dedinou?). 
Núkať dnes bratislavským 
mestským častiam - Petržalke, 
Dúbravke, Rači či Lamaču - sta-
tus nezávislej dediny, keď na 
účte mesta neskončí poplatok 
za miestny rozvoj, ktoré vyru-
bia mestské časti stavebníkom 
(niečo môže zostať mestským 
častiam na „televízor“ či „chlad-
ničku“), nemá ani vážnosť ani 
vtipnosť. Dedinský status je 
totiž ich niekdajšia skutočnosť, 
nedávna minulosť. Dejiny de-
diny a stáročná hrdosť. Ako 
dovtedajšie obce, dediny, boli 
pripojené k Bratislave v roku 
1946. Ba Podunajské Biskupice, 
Rusovce, Záhorská Bystrica „de-
dinsky“ prišli do Bratislavy ako 
jej mestské časti až v roku 1972. 
Nádejame sa, že primátorom 
ponúkaný výber - buď 17 nezá-
vislých dedín alebo jedno nao-
zajstné mesto - nepredstavuje 

dedina civilizačnú zaostalosť, 
nedostatočný komfort pre ži-
vot a nároky obyvateľov mesta, 
či nebodaj nedôstojnosť bytia  
a moderného žitia; že sa nevní-
ma folklórne, ani ako materiál-
ny, zvykový, mentálny skanzen 
krajiny z času na čas navšte-
vovaný rodákmi, niekdajšími 
dedinčanmi, no už súčasnými 
„mešťanmi“, novo-Bratislavčan-
mi. Na Slovensku žijeme v 140 
mestách, 43 percent populácie 
sídli na vidieku, v 2 750 dedi-
nách. S nemalým významom. 
Veď nenadarmo sa hovorí, a de- 
jinne, že dediny živia mestá. Nič 
sa na tom doteraz výrazne ne-
zmenilo. Práve naopak, vidiek 
viac a viac priťahuje naše deti, 
vnukov. Takže treba zraziť pán-
sku - mestskú pýchu a pridať 
sedliacku - dedinskú pokoru, 
lebo tiež sa hovorí, že Brati-
slava je tou najväčšou sloven-
skou dedinou. Polmiliónovou. 
Potom však večný spor, ktorý  
v prvej vete svojho blogu pred-
kladá primátor Bratislavy Brati-
slavčanom, neexistuje. Veď bez  
17 nezávislých dedín, čiže mest-
ských častí, by bol len primáto-
rom mestskej administratívy  
v dvoch budovách na Primaciál-
nom námestí - v Primaciálnom 
paláci a v Novej radnici. Napo-

kon, a to podstatné v údajnom 
večnom spore - keď má rozho-
dovať jeden poplatok o tom (a 
kto z neho viac dostane), kedy 
Bratislava je už „ozajstným 
mestom“, a kedy je len 17-timi 
nezávislými dedinami, potom 
jej netreba ani toho primátora. 
Vystačí si so starostami.

K bytovým domom  
a schôdzam vlastníkov:
Primátorovi zrejme chýba skú-
senosť, ako to naozaj vyzerá 
v bytovom dome. Býva inde 
a inak. Aspoň tak informujú 
médiá. Nuž sa odvoláva na zlé 
jazyky, že „bytová schôdza je 

jasný argument proti priamej 

demokracii, pretože je prob-

lém zhodnúť sa na čomkoľ-

vek“. A uvádza epizódy, keď 17 
rôznych bytov s rôznymi ma-
jiteľmi má rôzne predstavy. Aj 
rôzne priania, čo v dome áno a 
čo nie. Uvádza ich účelovo, aby 
ich pripodobnil 17-tim mest-
ským častiam, ktoré sa zrejme 
tiež nevedia medzi sebou  
v kadečom dohodnúť... Ibaže, 
ono je to inak. Tí, čo v byto-
vých domoch naozaj býva-
me, máme jasné argumenty, 
ako priama demokracia na 
schôdzach vlastníkov funguje. 
Ak by to bolo inak, do dnešné-

ho dňa by nebol v Petržalke 
obnovený ani jeden panelák. 
Ilustračne niekoľko čísiel: Pro-
ces obnovy bytov v bytových 
domoch postavených na Slo-
vensku hromadnými formami 
výstavby sa týka 750-tisíc by-
tov. Obnova sa začala po roku 
1989. K 1. januáru 2014 bolo 
čiastočne obnovených 470-ti-
síc bytov, t.j. 62 percent. V Brati-
slavskom kraji sa celkovo obno-
vilo 50 percent. Odborníčka na 
obnovu prof. Zuzana Sternová 
predpokladá, že pri doterajšom 
tempe sa obnovia všetky byto-
vé domy v roku 2029. Koľko je 
však obnovených v Petržalke? 
Odhadom - k začiatku tohto 
roku 30-tisíc bytov, čo je 85 
percent zo všetkých bytov v 
600 panelákoch. Bezkonku-
renčná Petržalka. Má nielen 
počtom najviac panelákov 
v strednej Európe, ale aj na 
Slovensku, v Bratislave. Poč-
tom i percentuálne aj najviac 
obnovených. Mimochodom, 
najväčší investori v Petržalke 
nie sú vychýrení developeri, 
ani mesto, ani kraj, ale samotní 
Petržalčania. Do obnovy svo-
jich bytových domov doteraz 
vložili od 300 do 450-miliónov 
eur, čo predstavuje 10 až 15 
rozpočtov Petržalky. Tak - vedia 

sa ľudia na schôdzach zhod-
núť, alebo nevedia? 

K televízorom 
a chladničkám:
Mimoriadne zábavná epizóda, 
ako sa vie nejaký investor do-
stať k nadstavbe a ako ostatní 
spoluvlastníci bytového domu 
získajú spotrebný tovar. Neuve-
riteľné! Dom však nie je tržnica 
ani neznámy ostrov, keď obja-
vitelia rozdávali domorodcom 
zrkadielka, koráliky, farebné 
guľôčky a iné čačky hračky  
a brali im zlato. Ono je to 
právne zložitejšie. Ako možno 
uskutočniť nadstavbu, upra-
vuje zákon č. 182/1993 Z.z.  
o vlastníctve bytov a nebyto-
vých priestorov v platnom zne-
ní. V poradí už v štrnástej nove-
le v § 14, ods. 4 sa dá dozvedieť 
viac. To, čo uvádza primátor ako 
príklad, je mimo akúkoľvek rea-
litu a vážnosť. I keď to má byť 
len ďalšie podobenstvo, čo by 
mohli dediny - mestské časti  - 
z miestneho poplatku za roz-
voj dostať. Napokon sa to píše  
v blogu: Iste, menšia časť po-
platku môže zostať aj na ten 
„televízor” či „chladničku” tam, 
kde sa rozvoj práve deje.

O čo vlastne komu ide? 
Primátor Bratislavy Ivo Ne-
srovnal je zároveň aj preziden-
tom Únie miest Slovenska. Tá  
18. septembra 2015 vydala svo-
je stanovisko k Návrhu zákona  
o miestnom poplatku za roz-
voj. Odcitujme z neho: „Po-

platok možno vyrubiť a po- 

užiť výhradne na vyvolané 

investície konkrétnej stavby  

v oblasti sociálnej, technickej, 

dopravnej infraštruktúry, resp. 

úpravy verejnej zelene. V žiad-

nom prípade nie je možné po-

platok použiť na iný účel resp.  

v inej lokalite, ktorá nesúvisí  

s realizovanou stavbou.“

Komu a kam má ísť potom 
miestny poplatok za rozvoj? 
Otázka stručná, odpoveď jasná...

Rudolf Gallo

foto: archív

Ako sa do dediny volá, tak sa z dediny ozýva 

Redakčne 
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Primár Očnej kliniky NeoVízia MUDr. Radovan Pivači:

Operáciu sivého zákalu 
treba podstúpiť čo najskôr 

aj astigmatizmus - zlé zakrivenie 
rohovky.
Ako prvý slovenský chirurg od-
straňujete sivý zákal laserom. 
Aké výhody prináša laser pre 
pacienta? 
 Femtosekundový laser, ktorý 
pri zákroku používame, nahrá-
dza skalpel.  Celá laserová pro-
cedúra prebieha úplne bez do-
tyku ľudskej ruky. Tým vylučuje 
chyby spôsobené  manuálnym 
vytváraním rezov pomocou 

po operácii pacient uvidí, závisí od 
typu novej šošovky, ktorú mu im-
plantujeme do oka. Monofokálna 
odstráni zákal a jeden typ diop-
trie. Multifokálna zákal aj všetky 
typy dioptrií, po operácii pacient 
vidí už bez nutnosti používania 
okuliarov na čítanie a do diaľky. 
Novinkou je trifokálna šošovka, 
ktorá prináša špeciálne pohodlie 
na strednú vzdialenosť. Asferické 
šošovky zlepšujú videnie v noci a 
za šera, torické dokážu korigovať 

skalpela, nožníc a ihiel. Ope-
rácia je vďaka laseru kratšia 
a presnejšia. 
Ako je to s čakacími dobami 
na zákrok a s platením? 
Operáciu sivého zákalu s mo-
nofokálnymi šošovkami na na-
šej klinike kompletne prepláca 
každá zdravotná poisťovňa. 
Navyše, poistenci zdravotnej 
poisťovne UNION majú u nás 
nielen operáciu, ale aj vstupné 
vyšetrenie úplne bezplatné. 

 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 ! 

Jeseň každoročne plní nemocni-
ce, operačné sály a ambulancie 
lekárov. Operácia sivého zákalu 
je najčastejšou operáciou na ľud-
skom tele. Viete, čo sa pri zákroku 
deje a čo všetko má pacient nárok 
podstúpiť bezplatne? 
Čo sa deje s okom pri sivom zá-
kale? 
Ochorenie spôsobuje prirodze-
né starnutie vnútroočnej šošovky. 
Šošovka stráca vekom svoju pruž-
nosť, priehľadnosť a je stále tvrd-
šia. V pokročilom štádiu už môžu 
vnímať sprievodné príznaky ako 
citlivosť na svetlo, neostré videnie, 
zahmlený obraz, farby so sivožl-
tým nádychom. 
Aké sú možnosti liečby? 
 Operácia, počas ktorej pacien-
tovi odstránime zakalenú šošov-

ku a nahradíme ju novou, je 
jedinou možnosťou. Operácia 
je rýchly pätnásťminútový bez-
bolestný zákrok.  Navyše, čím 
skôr ju pacient podstúpi, tým 
menej komplikácií pri operácii 
riskujeme. Starý mýtus, že sivý 
zákal treba nechať dozrieť, kým 
sa operuje, dávno neplatí...
Dokážete pacienta zbaviť po-
čas zákroku aj všetkých diop-
trií? 
Áno, a to do  konca už natrva-
lo, do konca života. No to, ako 

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

3
2
1
1
6
0
0
0
7
-4

• bez búrania, špiny a prachu

• žiadne stavenisko
• kvalitné materiály
• vždy odborná montáž

AKCIA: Ku každým dverám kľučka ZADARMO
VOLAJTE  0919 188 535

Prevádzka: Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava

Obhliadka a poradenstvo ZADARMO

NOVÉ DVERE NA MIERU 
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?

RENOVÁCIA DVERÍ  a  ZÁRUBNÍ

európska jednotka v renováciách
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www.kzp.sk

NA VŠETKY PODUJATIA VSTUP VOĽNÝ

3.10. | 16:00 | DK Zrkadlový háj | Rovniankova 3
KYTICA POZDRAVOV

otvorenie IX. ročníka festivalu

účinkuje: Karol Csino, Berco Balogh,  Tanečná škola Viery Sádovskej, Melódia – seniorský spevácky zbor, SZUŠ Balkánska
moderuje: Alica Donthová

Mestská časť Bratislava-Petržalka a Kultúrne zariadenia Petržalky Vás pozývajú na

16.10. | 16:30 | DK Zrkadlový háj | Rovniankova 3
Z ÚCTY K VÁM 

HOMMAGE À EVA KOSTOLÁNYIOVÁ - GALAKONCERT
záver podujatia SENIORFEST 2016

účinkujú: Art Music Orchestra, spevácky zbor Lúčnica, sólisti: Zdeno Sychra, Júlia Vlčková, Kristína Belčíková,  Magdaléna Lekárová, Karolína Beňačková
moderujú: Nora Turancová a Martin Jurčo

zmena programu vyhradená

8.10. | 14:00-18:00 | DK Zrkadlový háj
 Rovniankova 3

JABLKOVÉ HODOVANIE
všetko o jablkách a dobrotách z nich

podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa jablka
program: tvorivé dielne, súťaž seniorov o najlepší 

jablkový koláč a prezentácia produktov z jabĺk
účinkujú: DFS Gerulata a FS Ekonóm

moderuje: Maroš Szalay

------------------------------------------------
9.10. | 15:00 | DK Lúky | Vígľašská 1

NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečno-zábavné popoludnie 

s hudobnou skupinou DIADÉM, 
s vyhodnotením stolnotenisového turnaja seniorov 

a vystúpením žiakov TŠ Viery Sádovskej
------------------------------------------------

10.10. | 10:00 | Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20

CHRÁŇ SI SVOJE ZDRAVIE 
AJ ZDRAVIE BLÍZKYCH

DOMÁCE NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH 
prednáška PhDr. Renáty Puškárovej

PRVÁ POMOC PRE SENIOROV 
prednáška Mgr. Evy Kabinovej 

PREVENTÍVNE MERANIE KRVNÉHO TLAKU 
A GLYKÉMIE 

žiaci odboru DVS

10.10. | 17:00 | DK Zrkadlový háj | Rovniankova 3
PETRŽALSKÉ PÁRAČKY

hudobno-tanečno divadelné predstavenie
účinkujú: seniori OZ Petržalčanka

------------------------------------------------
11.10. | 10:00 | CC Centrum | Jiráskova 3

JESENNÝ VENČEK
tvorivá dielňa v keramickej dielni 

pod vedením Zuzany Guľovej
------------------------------------------------
11.10. | 17:00 | DK Zrkadlový háj | Rovniankova 3

TVORIVOSŤ V JESENI ŽIVOTA 
vernisáž amatérskych výtvarných prác seniorov 

pod vedením Dariny Duf ekovej
------------------------------------------------

12.10. | 9:00-11:00 | Dom tretieho veku
Polereckého 2

RELAXAČNÉ DOPOLUDNIE 
tvorivé arteterapeutické a ergoterapeutické

aktivity v dielni, tréning pamäti, využitie Snoezelen 
miestnosti pri práci s dôchodcami

------------------------------------------------
13.10. | 15:00 | DK Zrkadlový háj | Rovniankova 3

NESTARNÚCE MELÓDIE 
tanečno zábavné popoludnie 

s hudobnou skupinou DUO SERVUS            
------------------------------------------------

14.10. | 9:00 | Areál reštaurácie Rančík
Starohájska ul.

PETANQUE
turnaj seniorov v známej hre z Francúzska                                                                                                                       

 

 

4.10. | 9:00 | DK Lúky | Vígľašská 1
S RAKETOU V RUKE

fi nále stolnotenisového turnaja seniorov
------------------------------------------------

5.10. | 10:00 | DK Lúky | Vígľašská 1
HRAJ A VYHRAJ

súťaž seniorov v lúštení osemsmerovky 
a kartovej hry „Zlodej“                                                     

------------------------------------------------
6.10. | 13:30 | DK Lúky | Vígľašská 1

TANCUJEME PRE RADOSŤ A ZDRAVIE
tanečná škola pre seniorov 

pod vedením Viery Sádovskej
------------------------------------------------

6.10. | 15:30 | DK Lúky | Vígľašská 1
DANUBE STORY – DUNAJSKÝ PRÍBEH    

premietanie dokumentárneho fi lmu 
od prameňa rieky po jej ústie, 

pretkaného príbehmi zaujímavých ľudí, 
spojené s besedou s autormi fi lmu
Jany Čavojskej a Vladimíra Kampfa

------------------------------------------------
7.10. | 9:30 | DK Lúky | Vígľašská 1

SPOMIENKA NA OKUPÁCIU PETRŽALKY
turistická vychádzka do bunkru B-S 8  

/zraz v DK Zrkadlový háj s vlastnými lístkami                                                                                                                                         
 na MHD a proviantom na opekanie/

------------------------------------------------
7.10. | 17:00 | DK Zrkadlový háj | Rovniankova 3

STOROČIE MIROSLAVA ZIGMUNDA
premietanie životopisného fi lmu 

o slávnom cestovateľovi      

------------------------------------------------
9.10. | 15:00 | DK Lúky | Vígľašská 1

NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
9.10. | 15:00 | DK Lúky | Vígľašská 19.10. | 15:00 | DK Lúky | Vígľašská 1

tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou DIADÉM, 
tanečno-zábavné popoludnie tanečno-zábavné popoludnie 

s vyhodnotením stolnotenisového turnaja seniorov 
a vystúpením žiakov TŠ Viery Sádovskej

s vyhodnotením stolnotenisového turnaja seniorov s vyhodnotením stolnotenisového turnaja seniorov 

DANUBE STORY – DUNAJSKÝ PRÍBEH    
premietanie dokumentárneho fi lmu 

od prameňa rieky po jej ústie, 
pretkaného príbehmi zaujímavých ľudí, 

spojené s besedou s autormi fi lmu
Jany Čavojskej a Vladimíra Kampfa
spojené s besedou s autormi fi lmuspojené s besedou s autormi fi lmu

------------------------------------------------
7.10. | 9:30 | DK Lúky | Vígľašská 1

SPOMIENKA NA OKUPÁCIU PETRŽALKY
7.10. | 9:30 | DK Lúky | Vígľašská 1

SPOMIENKA NA OKUPÁCIU PETRŽALKY
turistická vychádzka do bunkru B-S 8  

/zraz v DK Zrkadlový háj s vlastnými lístkami                                                                                                                                         

tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou DIADÉM, 
tanečno-zábavné popoludnie tanečno-zábavné popoludnie 

s vyhodnotením stolnotenisového turnaja seniorov 

tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou DIADÉM, 
tanečno-zábavné popoludnie tanečno-zábavné popoludnie 

s vyhodnotením stolnotenisového turnaja seniorov 
a vystúpením žiakov TŠ Viery Sádovskej

s vyhodnotením stolnotenisového turnaja seniorov s vyhodnotením stolnotenisového turnaja seniorov 

------------------------------------------------
10.10. | 10:00 | Stredná zdravotnícka škola

CHRÁŇ SI SVOJE ZDRAVIE 

DOMÁCE NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH 
prednáška PhDr. Renáty Puškárovej

12.10. | 9:00-11:00 | Dom tretieho veku
Polereckého 2

RELAXAČNÉ DOPOLUDNIE 
tvorivé arteterapeutické a ergoterapeutické

aktivity v dielni, tréning pamäti, využitie Snoezelen 
miestnosti pri práci s dôchodcami

------------------------------------------------
13.10. | 15:00 | DK Zrkadlový háj | Rovniankova 3

NESTARNÚCE MELÓDIE 
13.10. | 15:00 | DK Zrkadlový háj | Rovniankova 3

a vystúpením žiakov TŠ Viery Sádovskej
------------------------------------------------

10.10. | 10:00 | Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20

CHRÁŇ SI SVOJE ZDRAVIE 
AJ ZDRAVIE BLÍZKYCH

RELAXAČNÉ DOPOLUDNIE 
tvorivé arteterapeutické a ergoterapeutické

aktivity v dielni, tréning pamäti, využitie Snoezelen 
miestnosti pri práci s dôchodcami

------------------------------------------------
13.10. | 15:00 | DK Zrkadlový háj | Rovniankova 3

aktivity v dielni, tréning pamäti, využitie Snoezelen 

------------------------------------------------
13.10. | 15:00 | DK Zrkadlový háj | Rovniankova 3

a vystúpením žiakov TŠ Viery Sádovskej
------------------------------------------------

10.10. | 10:00 | Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20

CHRÁŇ SI SVOJE ZDRAVIE 
AJ ZDRAVIE BLÍZKYCH

a vystúpením žiakov TŠ Viery Sádovskej
------------------------------------------------

10.10. | 10:00 | Stredná zdravotnícka škola

CHRÁŇ SI SVOJE ZDRAVIE 
AJ ZDRAVIE BLÍZKYCH

------------------------------------------------
10.10. | 10:00 | Stredná zdravotnícka škola

pretkaného príbehmi zaujímavých ľudí, 
spojené s besedou s autormi fi lmu
Jany Čavojskej a Vladimíra Kampfa
spojené s besedou s autormi fi lmuspojené s besedou s autormi fi lmu

------------------------------------------------
7.10. | 9:30 | DK Lúky | Vígľašská 1

SPOMIENKA NA OKUPÁCIU PETRŽALKY
7.10. | 9:30 | DK Lúky | Vígľašská 1

AJ ZDRAVIE BLÍZKYCH
DOMÁCE NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH 

prednáška PhDr. Renáty Puškárovej
PRVÁ POMOC PRE SENIOROV

prednáška PhDr. Renáty Puškárovejprednáška PhDr. Renáty Puškárovej

prednáška Mgr. Evy Kabinovej 
PREVENTÍVNE MERANIE KRVNÉHO TLAKU 

prednáška Mgr. Evy Kabinovej prednáška Mgr. Evy Kabinovej 

A GLYKÉMIE 
žiaci odboru DVS

prednáška PhDr. Renáty Puškárovej
PRVÁ POMOC PRE SENIOROV

prednáška PhDr. Renáty Puškárovejprednáška PhDr. Renáty Puškárovej

prednáška Mgr. Evy Kabinovej 
PREVENTÍVNE MERANIE KRVNÉHO TLAKU 

prednáška Mgr. Evy Kabinovej prednáška Mgr. Evy Kabinovej 

A GLYKÉMIE 
žiaci odboru DVS

 3.10. - 16.10.

IX. ročník

PETRŽALSKÝ 
SENIORFEST 2016
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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
OKTÓBER 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

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Web

www.kzp.sk
      Kulturne-zariadenia-Petrzalky

PRIPRAVUJEME:

Klub Za zrkadlom, david.majersky@kzp.sk

Artkino za zrkadlom, artkinozazrkadlom@gmail.com

ĎALŠIE PODUJATIA NA WWW.KZP.SK

Partneri

PINOKIO - DIVADLO ZO ŠUFLÍKA

BABIČKA Z VAJÍČKA - DIVADLO PIKI

PERNÍKOVÁ CHALÚPKA - DIVADLO OFINA

PRINC BAJAJA - DIVADLO Z DOMČEKA

DRÁČIK HÁČIK - DIVADLO HOP A SKOK

POSLEDNÝ DINOSAURUS - DIVADLO NA HOJDAČKE

ROZPRÁVKOVÁ JESEŇ 
2016

festival detských 
divadelných predstavení

14.10. - 16.10. | 10:00 a 14:00
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

Realizované s fi nančným príspevkom Fondu na podporu umenia 

folklórny október  
v dk zrkadlový háj 

14.10. | 19:00
ŠAK TO PEKNÉ ČASY BÝVALI...

FS Kopaničiar, ĽH z Myjavy

15.10. | 19:00
DOVIDENIA VIENKARI 

DFS Vienok, TS Staré Vínko,
ĽH Andreja Záhorca a iní 

23.10. | 19:00
FOLKLÓRNE ZRKADLENIE 

LEBO MI CHLEBA DAJ
Vysokoškolský umelecký súbor 

Technik STU Bratislava
Realizované s fi nančným príspevkom fondu na podporu umenia 

Realizované s fi nančným príspevkom Fondu na podporu umenia 

Be2Can 3  
Veľké fi lmové 

festivalové echo

24.10. | 18:00 | NEZNÁME DIEVČA 
24.10. | 20:00 | JA, DANIEL BLAKE 
28.10. | 18:00 | SMRŤ V SARAJEVE 
28.10. | 19:30 | SIERANEVADA 
30.10. | 18:00 | ZĎALEKA 
30.10. | 20:00 | TONY ERDMANN 
31.10. | 18:00 | HEDI 
31.10. | 20:00 | PO BÚRKE 

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM

DIVOKÉ SLOVENSKO 
očami Tomáša Hulíka

DOM KULTÚRY LÚKY

CESTOVATEĽSKÝ KLUB

26.10. | 19:00
prezentácia fotografi í a videa 

prírodovedca, 
dokumentaristu a fotografa

FOLK

BLUES

SESSION

2016
XVI. ročník festivalu folkbluesu, bluesu a folku 

6

BOKY CITOM, JANA ŠTEFLÍČKOVÁ �ČR�, SLOVAK BLUES PROJECT,
MANCO GROUP �AFRO BLUES PROJECT�SN,MR,MA�, HOSŤ: SILVIA JOSIFOSKA

komplet program na www.kzp.sk

 3.10. - 16.10.

IX. ročník

PETRŽALSKÝ
SENIORFEST  2016

8.10. | 14:00-18:00 
JABLKOVÉ HODOVANIE

10.10. | 17:00 
PETRŽALSKÉ PÁRAČKY

16.10. | 16:30
Z ÚCTY K VÁM

HOMMAGE À EVA KOSTOLÁNYIOVÁ
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SeniorFest odštartoval

Festival, ktorý už po devia-
ty raz pripravila mestská 

časť v rámci Mesiaca úcty k 
straším, prinesie súbor spo-
ločenských, kultúrnych a 
športových podujatí počas 
prvých dvoch októbrových 
týždňov. SeniorFest 2016 je 
vyvrcholením celoročnej po-
nuky podujatí – súťaže, pre-
hliadky, tvorivé dielne, pred-
nášky, tanečné zábavy, ktoré 
počas celého roka pripravu-
jú Kultúrne zariadenia Pe-
tržalky. Festival určený skôr 
narodeným otvoril starosta 
Vladimír Bajan slávnostným 
príhovorom,  v ktorom sa 
poďakoval všetkým petržal-
ským seniorom a vyzdvihol 
ich celoživotnú prácu,  kto-

rá by mala byť tej mladšej 
inšpiráciou. Tento rok si za 
svoju prácu v prospech Pe-
tržalčanov odniesli ocenenie 
dve výnimočné ženy - Betka 
Korbelová a Majka Vinkláre-
ková. Obe vedú umelecké te-
lesá,  ktoré už dávno svojou 
tvorbou prekročili hranice 
Petržalky. Súbory Petržal-
čanka a Melódia totiž repre-
zentujú našu mestskú časť 
po celom Slovensku. Potom 

 19. 11.  Poprad Aréna 
 20. 11.  Košice Good angels aréna

 22. 11.  Trenčín Piano Klub 

 23. 11.  Bratislava Pasienky Hant aréna

RECYKLUS TOUR
a jeho cílová skupina 

uvádza

www.mejdanroku.skInfo a predaj vstupeniek:

mediálny partner

už nasledoval bohatý kul-
túrny program,  ktorý našu 
staršiu generáciu rozosmial,  
rozospieval a najmä pobavil. 
Vystúpili Karol Csino, Berco 
Balogh, Tanečná škola Viery 
Sádovskej, seniorský spe-

vácky zbor Melódia a SZUŠ 
Balkánska. Po programe 
pripravila samospráva pre 
účastníkov aj prípitok a malé 
občerstvenie. 

Počas nasledujúcich dvoch 
týždňov je pre skôr narode-

ných Petržalčanov pripra-
vený ďalší pestrý a bohatý 
program. Na všetky tieto 
podujatia majú seniori vstup 
voľný.

(tod), 

foto: (mp)

Mgr. B. Baumannová SAKHom.

Petržalka

0940333013

bronabaumann@gmail.com

Administratívne centrum ACK1

Kremnická 2009/26 

pre dohodnutie termínu volaj:

mob: 

INZERCIA 38x .... mm

Jeseň je druhá jar, v ktorej je každý list kve-
tom (Albert Camus). A petržalskí seniori 
tento citát napĺňajú vrchovato. 
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Poradenstvo na tejto strane poskytujeme 

bezplatne, bezplatné osobné konzultácie 

ani platené právne služby neposkytujeme. 

Autor nepreberá zodpovednosť za komplex-

nosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované 

formuláciou otázok.

(dnes o policajnom zbore)

Pomáhať a chrániť  
Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a 
nie každý sa dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tom-
to priestore prinášame základné informácie o tom - ktorom 
právnom predpise. V prípade nejasností alebo praktickej po-
treby radi odpovieme na vaše konkrétne otázky.

§ Povinnosti policajta pri výkone služby    
 Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt v zmysle zákona č. 

171/1993 Z.z. o policajnom zbore v platnom znení (ďalej len „zá-
kon“) povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju 
vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto jeho činnosťou vznik-
la osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a 
slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledova-
ného jeho služobnou činnosťou. Pri vykonávaní služobnej činnosti 
je policajt povinný dodržiavať etický kódex policajta, ktorý vydá 
minister. Etický kódex policajta ustanovením základných pravidiel 
reguluje správanie a činnosť policajta. Je to súbor pravidiel a zásad, 
ktorých dodržiavanie sa prejavuje aj vo forme integrity policajta, 
resp. Policajného zboru. Ide o morálnu normu, sú to zásady, ktoré 
by mal mať každý policajt takpovediac v krvi. Policajt je pri vykoná-
vaní služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv alebo slobôd 
osoby povinný túto osobu hneď, ako je to možné, poučiť o jej zá-
konných právach. 

§ Kto je kto    
 Pred služobným zákrokom je policajt povinný preukázať svoju 

príslušnosť k Policajnému zboru, ak to povaha a okolnosti služob-
ného zákroku dovoľujú. Príslušnosť policajt preukazuje služobnou 
rovnošatou s identi� kačným číslom a pri výkone služobnej činnos-
ti aj  menovkou policajta, ktorá obsahuje jeho meno a priezvisko, 
prípadne akademický titul, služobným preukazom, odznakom 
služby kriminálnej polície, � nančnej polície alebo ústnym vyhláse-
ním „Polícia“. Pri preukazovaní nesmie služobný preukaz či odznak 
služby kriminálnej polície alebo � nančnej polície vydať z rúk, na 
požiadanie dá iba na nahliadnutie ich prednú stranu. Ústnym vy-
hlásením sa preukazuje policajt iba vo výnimočných prípadoch, 
keď okolnosti služobného zákroku neumožňujú túto príslušnosť 

preukázať iným, zákonom požadovaným spôsobom. Služobnou 
rovnošatou s identi� kačným číslom a pri výkone služobnej čin-
nosti aj menovkou policajta, služobným preukazom, odznakom 
služby kriminálnej polície alebo � nančnej polície sa policajt preu-
káže ihneď, len čo to okolnosti služobného zákroku dovolia.

§ Oprávnenia policajta pri výkone služby    
 Policajt je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, 

ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre od-
halenie priestupku alebo správneho deliktu, požadovať potrebné 
informácie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu prípadu, 
predviesť osobu na základe dožiadania kompetentnej inštitúcie 
a je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh 
podľa tohto zákona, aby preukázala svoju totožnosť dokladom to-
tožnosti. Policajt je oprávnený zaistiť osobu, ktorá svojím konaním 
bezprostredne ohrozuje svoj život, zdravie alebo život a zdravie 
iných osôb alebo majetok, ktorá na útvare policajného zboru urá-
ža policajta alebo inú osobu alebo sa správa inak agresívne, ďalej 
osobu, ktorá sa nachádza na mieste trestného činu bezprostred-
ne po jeho spáchaní a je potrebné zistiť jej súvislosť s trestným 
činom, ako aj v ďalších prípadoch daných zákonom. Policajt je pri 
plnení úloh oprávnený použiť služobného psa na pachové práce 
najmä pri sledovaní stopy osoby, vyhľadávaní osôb a vecí a iden-
ti� kácii osôb a vecí. Odoberanie pachovej stopy z osoby je mož-
né len ak ide o osobu, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného 
činu. 

§ Zastavenie a prehliadka auta         
 Pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona je policajt oprávnený dá-

vať pokyny na zastavenie dopravného prostriedku, zakázať jazdu, 
plavbu alebo let na nevyhnutne potrebný čas alebo prikázať smer 
dopravného prostriedku. Je oprávnený  urobiť prehliadku doprav-
ného prostriedku, ak je podozrenie, že používaním dopravného 
prostriedku, na dopravnom prostriedku alebo v súvislosti s do-
pravným prostriedkom bol spáchaný trestný čin ako aj pri pátraní 
po hľadaných osobách, zbraniach, strelive, výbušninách, omam-
ných a psychotropných látkach a jedoch a veciach pochádzajú-
cich z trestnej činnosti alebo súvisiacich s trestnou činnosťou.

 (Pokračovanie)

 Polícia upozorňuje  Zákony v každodennom živote 

 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav 

Gründler 

Parkovanie na súkromnom pozemku

 Polícia upozorňuje   Jednou vetou

Označenie vlastníctva samostat-
nou tabuľou Súkromný poze-

mok, Vozidlo bude odtiahnuté 
a pod. nemá z pohľadu cestnej 
premávky žiadnu právnu rele-
vanciu, nakoľko nejde o zákazové 
ani iné dopravné značky. Z vašej 
otázky nie je zrejmé, na akom 
mieste sa súkromný pozemok 
nachádza a aké je jeho súčasné 
využitie. Riešenie problému súk-

romného pozemku, z ktorého si 
vodiči robia parkovisko, vychádza 
z toho, či predmetná nehnuteľ-
nosť alebo komunikácie na ňom 
sú, alebo nie sú zaradené do cest-
nej siete, pričom nie je rozhodu-
júcim kritériom, kto predmetnú 
nehnuteľnosť vlastní.

V prípade, ak ide o cestnú sieť, 
každý účastník dopravy je povin-
ný dodržiavať zákon o cestnej 

premávke. Zo žiadneho ustano-
venia zákona o pozemných ko-
munikáciách (cestný zákon) ani 
z iného zákona totiž nevyplýva, 
že dopravné značenie by vodiči 
mali povinnosť rešpektovať len 
na komunikáciách vo vlastníctve 
štátu či obce, no nie vo vlastníc-
tve súkromnej osoby. Ak je z po-
hľadu cestného zákona plocha 
zaradená do cestnej siete, môže 

Igor (gmail.com): Drobné 
stavby, ktoré sú z hľadiska ve-
rejných záujmov menej vý-
znamné, nepodliehajú sta-
vebnému povoleniu. Sta-
vebník drobnej stavby má 
povinnosť ju vopred ozná-
miť stavebnému úradu, kto-
rý však zo zákonných dôvo-
dov môže určiť, že ohlásenú 
drobnú stavbu je možné 
uskutočniť len na základe 
stavebného povolenia. Stať 
sa tak môže z rozmanitých 
dôvodov, napríklad pri 
ochrane verejných alebo 
súkromných záujmov, ale-
bo pre rozpor s príslušným 
ustanovením stavebného 
zákona či iného právneho 
predpisu. Sused po prevzatí 
písomného oznámenia od 
stavebného úradu, že proti 
uskutočneniu drobnej stav-
by nemá námietky, si môže 
bez akýchkoľvek prekážok 
postaviť na svojom pozem-
ku altánok a to bez toho, 
aby vás o svojom zámere 
informoval, či dokonca žia-
dal o súhlas.

V Petržalke máme súkromný pozemok, vedľa ktorého sú dva 
autoservisy. To má za následok, že autá zákazníkov parkujú na 
pozemku, ktorý je riadne vyznačený dopravnými značkami. 
(P-reservé, sukr. pozemok a pod.). To však vodičom nebráni, 
aby tam parkovali.  Keď sa spýtam majiteľa auta, prečo igno-
ruje všetko to značenie, povie, že nemá kde parkovať, alebo 
že tam ide len na pár minút... Ako sa máme voči týmto, značky 
nerešpektujúcim, vodičom brániť? Napadlo mi volať mestskú 
políciu, ale mám dojem, že by to nie vždy stihli. Prepichovanie 
pneumatík nie je môj štýl. Ďalší problém sú denné prejazdy 
kamiónov na Gogoľovej ulici, kde je dvojnásobný zákaz vjaz-
du vozidlám nad 3,5t. Volali sme aj políciu, ale tá nejaví záu-
jem problém riešiť. Ďakujem za radu.

Zn.: Kamióny na Gogoľovej

mestská polícia nesprávne par-
kujúcim autám nasadiť blokova-
cie zariadenie a vodiča postihnúť 
blokovou pokutou. Spomínaný 
priestor označený  informatív-
nou prevádzkovou značkou IP 
12 Parkovisko označuje určené 
parkovisko, kde zastavenie a stá-
tie je dovolené len pre konkrétne 
vozidlo(á) a to jeho evidenčným 
číslom, resp. dodatkovou tabuľ-
kou. Doplňujúce údaje, ako údaj 
o polohe a dovolený spôsob 
státia z hľadiska situovania vozi-
dla možno vyznačiť aj na značke 
namiesto nápisu RÉSERVÉ ale-
bo na dodatkovej tabuľke E12. 
Okrem času, v ktorom je parko-
visko vyhradené, môžu na takto 
označenom parkovisku zastaviť a 
stáť, ak to nie je zakázané, aj vo-
diči iných vozidiel,. Pri porušení 
ustanovenia zákona o cestnej 
premávke nie je rozhodujúce 
ani  podstatné, či vodič dopravný 
priestupok spáchal na miestnej 
komunikácii alebo na pozemku v 
súkromnom vlastníctve. Podstat-

né je nerešpektovanie doprav-
ných predpisov. 

Pokiaľ predmetný pozemok 
nie je do cestnej siete zaradený, 
majiteľ by mal súkromný priestor, 
na ktorom bez jeho súhlasu par-
kujú cudzie vozidlá, zabezpečiť 
tak, aby pre iných účastníkov 
cestnej premávky bol nedo-
stupný, napríklad rampou, tech-
nickými zábranami alebo inými 
prostriedkami použiteľnými na 
danom súkromnom pozemku. 
Pri tejto eventualite mestská 
polícia z dôvodu uvedeného vo 
vašej otázke zasahovať nebude, 
účastníci cestnej premávky sa 
riadia iba inštrukciami majiteľa 
pozemku, ktoré musia byť v súla-
de s príslušnými právnymi pred-
pismi. O porušovaní dopravných 
predpisov vodičmi kamiónov na 
Gogoľovej ulici je potrebné opa-
kovane informovať Okrskovú 
stanicu MsP Petržalka, Haanova 
č. 10, č. tel. +421 2 625 253 31, 
prípadne prostredníctvom čísla 
skráteného volania 159.
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#LEPŠIAŠTVRŤ

www.slnecnice.sk

REBEKA DOSTÁLKOVÁ, módna blogerka

„Ja už bývam. A teším
sa na nových susedov.“

Zápis seniorov na jazykové kurzy

BOH, KTORÝ PRICHÁDZA  
SEDEM LISTOV  

OTVORENÉ DVERE NA NEBI
ROZLOMENIE SIEDMICH PEČATÍ   

MLČANIE NEBIES
TRÚBA SMRTI

ANJEL S OTVORENOU KNIHOU
ŽENA A DRAK

ŠELMY A ĽUDIA
LETIACI ANJELI

POSLEDNÉ RANY � SPOMIENKA NA EGYPT
POSLEDNÁ NOC � SPOMIENKA NA BABYLON

POSLEDNÁ VOJNA � SPOMIENKA NA HADA
BOH, KTORÝ UŽ NEODÍDE

Od 12.10. 2016 a následne každú stredu o 18:00 hod. Vstup voľný

BUDUCNOST 
Výklad biblickej knihy „Zjavenie Jána“

 Wolkrova 4, Ba – Petržalka | MHD: Hálova �linka 83, 84, 88, 92, 99, 192� | PREDNÁŠA: Mgr. Karol BADINSKÝ
INFO: 0948 526 722  | bratislava.dotknisaneba.sk

PODĹA BIBLIENAŠEJ ZEME

GYPT
POMIENKA NA BA YLON

Jazykové vzdelávanie patrí 

k obľúbeným aktivitám, ktoré 

dlhodobo priťahujú záujem se-

niorov. Po jednoročných prázd-

ninách sa tentoraz z Denných 

centier presúva do Pastorač-

ného centra Kostola Sv. Rodiny 

v Petržalke na námestí Jána 

Pavla II. V školskom roku 2016 

-17 sa pripravuje otvorenie štú-

dia anglického a nemeckého 

jazyka. 

Opäť plánujú otvoriť dve trie-

dy anglického jazyka – jedna pre 

začiatočníkov a mierne pokroči-

lých, druhá pre pokročilých. Vy-

učovanie skupiny začiatočníkov 

bude vždy v utorok od 13. 15 do 

14. 50 h a pre pokročilých od 

15. 00 do 16. 35 h v Pastoračnom 

centre Kostola Sv. Rodiny. Zápis 

pre obidve skupiny AJ v uvede-

ných priestoroch bude v utorok, 

11. októbra o 13. 15 h. 

Pokiaľ ide o vyučovanie ne-

meckého jazyka (NJ), takisto 

sa uvažuje o otvorení dvoch 

tried – jednej pre začiatočníkov 

a mierne pokročilých, druhej 

pre pokročilých. Bude sa ko-

nať v tých istých priestoroch 

v pondelok od 13. 15 do 14. 50 h 

pre začiatočníkov a pre skupinu 

pokročilých od 15. 00 do 16. 35 h. 

Zápis pre obidve skupiny NJ sa 

uskutoční v Pastoračnom centre 

Kostola Sv. Rodiny v pondelok, 

10. októbra o 13. 15 h. 

 Ján Puchovský
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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

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením

Š P O R T / I N Z E R C I A

FOTOGRAFOVANIE
fotoateliér v Bratislave 
svadby  deti  oslavy

0905 623 012 fotograf-svadba.sk

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 17€
Pomôžme spolu Lukovi! 

Slovensko malo vždy množstvo hokejových talen-
tov, ktorí sa dokázali presadiť či už na európskych 
klziskách alebo v zámorí. Jedným z talen-
tovanejších hráčov nastupujúcej generácie 
je aj petržalský rodák Tomáš Hedera. 
Má síce iba 17 rokov, ale jeho potenciál 
je veľký, so Slovanom sa v sezóne 
2015/2016 stal juniorským majstrom 
Slovenska. 

Odkedy hráte hokej, čo pre 

vás táto najrýchlejšia ko-

lektívna hra na svete zna-

mená?

K hokeju ma priviedol ot-
cov kamarát, ktorý mu na-
vrhol, aby som to vyskúšal. 
Mne sa tento šport zapáčil a 
začal som ho hrávať ako šesť-

v juniorskom tíme. Som ľavý 
obranca, zo začiatku som sa 
tlačil do útoku, ale neskôr 
ma v hokejovej škole Svišť 
tréner Roman Mega presu-
nul do obrany. Odvtedy som 
na tejto pozícii, hokej zna-
mená pre mňa veľa, raz by 
som chcel v ňom niečo veľké 
dokázať.

Zrejme ste na dobrej ceste, 

keďže ste už hrali za repre-

zentačné výbery Slovenska 

do 15, 16, 17 a 18 rokov?

V týchto mužstvách som 
získal celý rad cenných skú-
seností, lebo som absolvoval 
viacero hodnotných turnajov 
za morom a v Európe. Zatiaľ 
stropom v mojej kariére bola 
tohtoročná účasť na sveto-
vom šampionáte hráčov do 
18 rokov v USA, kde sme ob-
sadili výborné piate miesto. 
V Grand Forks sme postúpili 
zo skupiny z tretieho miesta. 
Zdolali sme Česko aj Dánsko, 
podľahli Fínom aj Kanade. 
Štvrťfi nálovú stopku nám vy-
stavili Švédi. Vo svojej doteraj-

ročný v prípravke HC Slovan 
Bratislava. S výnimkou dvoj-
ročného pôsobenia v hoke-
jovej škole Svišť, kde som 
hral juhomoravskú ligu,  som 
stále hokejistom Slovana. 
V ňom som prešiel viacerý-
mi mládežníckymi kategó-
riami, v súčasnosti pôsobím 

Slovensko malo vždy množstvo hokejových talen-
tov, ktorí sa dokázali presadiť či už na európskych 

Veľmi túži raz si zahrať 

v dobrej lige 

Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras, o� ciálny fanklub FC 
Barcelona na Slovensku sa v znamení hesla MES QUE UN CLUB opäť 
rozhodol opäť pomôcť tým, ktorý to naozaj potrebujú, tentokrát 
malému Lukovi Klokočovi a zbierkou pre neho zabezpečiť dôležité 
rehabilitácie, lieky a pomôcky.

Výťažok z jesenného Valného zhromaždenia 

fanklubu bude zaslaný Lukovi. V prípade, že 

budete mať záujem � nančne podporiť Luku 

aj vy, môžete tak spraviť do 6. 11. 2016 zasla-

ním peniažkov na účet fanklubu.

Tu je Lukov príbeh, ako ho poslala jeho 
mama:

Luka sa narodil 23. 1. 2014. Deň na to som 

sa dozvedela krutú pravdu, že môj Luka má 

iba 10 % nádej na prežitie. O život bojoval 

takmer rok. Potravu dokázal prijímať iba cez 

sondu rovno do žalúdka a jeho telíčko je veľ-

mi slabé a vyžaduje trvalú liečbu, ale hlavne 

nákladnú rehabilitáciu, aby jeho motorické 

funkciu úplne nezlyhali. Má úplne rozhá-

dzané vnútorné prostredie, metabolické 

neidenti� kovateľné ochorenie, mitochond-

riálne ochorenie nervového systému... Teraz 

prijíma potravu cez PEG (vývod zo žalúdka a 

nadvihnutie žalúdka na úroveň pažeráka) a 

bojujeme ďalej. Nevie ani nesmie chodiť. Raz 

za mesiac ideme do nemocnice na 4-5 dní 

na infúzie, aby ho naštartovali.  A zakaždým 

nám dajú novú informáciu,  akú liečbu nasta-

viť, aby sme sa pohli ďalej.

Potrebujeme cvičiť, rehabilitovať (odpo-

rúčajú nám len špeciálne zariadenia), zís-

kavať nové informácie, skúsenosti, postupy. 

Zabezpečovať transféry, hospitalizácie, lieky, 

pomôcky…  Radi by sme absolvovali aj hos-

pitalizáciu v Rakúsku, ale � nančne je to veľmi 

náročné.

SK7509000000005040700071
variabilný symbol – 2016002
správa pre prijímateľa – DAR – LUKA
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FC Engerau skončil tretí

Na turnaji sa už tradič-
ne predstavil aj tím 

FC Engerau Petržalka, ktorý 
tentoraz skončil zo štyroch 
účastníkov na 3. mieste. Tur-
naj mal vysokú športovú a 
spoločenskú úroveň, otvorili 
ho starosta Marianky Peter 
Hasoň a predseda FK Maria- 

thal Bratislava Július Dubov-
ský, ktorý bol v roku 2002 ve-
dúcim slovenskej výpravy na 
ZOH v Salt Lake City. „Som 
veľmi rád, že vás môžem pri- 
vítať v našom areáli, budem 
rád, keď sa na ďalšom tur-
naji zúčastní aj Inter, v 
ktorom pôsobím ako funk-

cionár. Takto by sme si as-
poň pripomenuli niekdajšie 
tradičné derby z najvyššej 
súťaže a verím, že časom sa 
Inter a Petržalka dostanú 
tam, kam patria,“ povedal 
Peter Hasoň. ,,Krajšie ih-
risko som mimo Bratislavy 
ešte nevidel, do tohto areálu 

treba zainvestovať, aby bol 
skutočnou ozdobou. Turnaj 
bol po všetkých stránkach 
na jednotku. V tomto roku 
sme boli dvakrát tretí a raz 
štvrtí. Na budúci rok aj za 
prítomnosti starostu Petr-
žalky Vladimíra Bajana 
budeme turnaj organizovať 
na pravom brehu Dunaja  
a vtedy by sme už radi skon-
čili aspoň na druhom mies-
te,“ vraví Peter Kulhánek, 
jeden z najlepších hráčov FC 
Engerau. ,,Ďakujem domá-
cim organizátorom za pre-
krásny turnaj a už sa všetci 
tešíme na ďalší v Petržalke,“ 
povedal Milan Lošonský, 
manažér turnaja Vojenských 
veteránov z agentúry správy 
majetku MO – SR. Rozhod-
com celého turnaja bol dele-
gát BFZ Jozef Slezák a hlása-
teľom František Zelený.     

Výsledky FC Engerau  

Petržalka:  
Slovan - FC Engerau 5:1, 
Marianka - FC Engerau 2:0, 
FC Engerau - Vojenskí Vete-
ráni 2:1.  
Poradie: 1. Slovan 9 bodov, 
2 . Marianka 6 b., 3. FC En-
gerau 3 b., 4. Veteráni 0 b.  

(mv)

foto: Ivan Paška

Víťazom 12. ročníka 3. kola futbalového turnaja seniorov v kategórii 
„SENIOR 50+“ KAISSER – CUP 2016 na štadióne OŠK Marianka  
sa stal ŠK Old Boys Slovan Bratislava, za ktorý nastúpil aj Ivan Hrd-
lička, víťaz PVP z roku 1969! Tento bývalý československý reprezen-
tant hral v závere kariéry aj za ZŤS Petržalka.

Myslí už na  
OH v Tokiu  
Nadácia Slovenského olym- 

pijského výboru (SOV) roz- 

delila ďalšie inančné pros-

triedky na podporu mla-

dých talentovaných špor-

tovcov. V rámci programu 

,,Ukáž sa!“ si tucet nádej-

ných športovcov spome-

dzi 75, ktorí sa uchádzali o 

granty, podelil 30 000 eur. 

Víťaz verejného hlasovania, 
ktoré sa konalo počas OH v 
Riu de Janeiro, plavec Adam 

Halas získal 4 000 eur. Lyžiar-
ka Simona Analová (3 500 
eur) a krasokorčuliar Oliver 

Kubačák (3 000 eur). Za nimi 
nasleduje 16-ročná karatistka 
Jana Vaňušaniková (2 500 
eur), ktorá je členkou petržal-
ského klubu ŠŠK Bratislava na 
Tupolevovej ulici a po prevza-
tí symbolických šekov v brati-
slavskom hoteli Falkensteiner 
nám povedala: ,,S karate som 

začala neskôr, až ako 10-ročná, 

ale o to viac mi učaroval. Spo-

čiatku sa mi darilo na klubovej 

úrovni, časom prišli úspechy na 

Slovensku a aj na medzinárod-

ných súťažiach. Som aktuál-

nou majsterkou Slovenska a vi-

cemajsterkou Európy kadetov, 

juniorov a U21 2016. Bola som 

tiež účastníčkou MS kadetov, 

juniorov a U21 v Indonézii. Tré-

nuje ma Kristína Macková. Bola 

som zaradená okrem juniorskej 

aj do seniorskej ženskej repre-

zentácie. Som držiteľkou maj-

strovského stupňa 1. dan a aj 

asistentkou trénera klubu. Zís-

kané peniaze použijem na sú-

stredenia a výjazdy na súťaže. 

Podmienky na trénovanie v klu-

be sú dobré, ale nie dokonalé.  

O štyri roky na XXXII. olympij-

ských hrách v Tokiu bude do 

programu prvý raz zaradené 

karate, takže veľmi by som si 

chcela na ne vybojovať účasť,“ 
vraví sympatická športov- 
kyňa.                           (mv)

foto: Ján Luky

šej kariére som už konfronto-
val svoje schopnosti proti zá-
morským tímom, ruskému, 
škandinávskym, teda tomu 
najlepšiemu, čo ponúka sve-
tový juniorský hokej. Bola to 
pre mňa najlepšia škola. 
 
Predpokladáme, že by ste 
sa radi prebojovali aj do 
slovenskej reprezentácie do 
20 rokov...

Samozrejme, chcel by som 
sa dostať do tohto projektu 
,,dvadsiatky“, hoci sú v nej 
starší a skúsenejší hráči. Vy-
nasnažím sa však zo všetkých 
síl vybojovať si miestenku na 
MS v budúcom roku 2017. 
Mám teda pred sebou dosť 
výziev a teda aj motivácie. 
Túžim hrať seniorský hokej 
v nejakej kvalitnej lige, uvi-
díme, kam ma vietor zaveje, 
kde sa uchytím. 

HC Slovan hrá veľmi ná-
ročnú súťaž KHL, v jeho 
radoch je málo odchovan-
cov, nezabojujete o miesto  
v jeho kádri?

Bol by som veľmi rád, keby 
sa mi to podarilo. Bude to 
však veľmi ťažká cesta, lebo 
Slovan má veľa kvalitných a 
skúsených hráčov. Na zápasy 
KHL dostávame vstupenky, 
na vlastné oči teda vidím za-
každým množstvo výborných 
hokejistov. Keďže však v juni-
orke, s ktorou som sa už stal 
majstrom Slovenska, sa mi 
veľmi darí, do budúcnosti sa 
pozerám s optimizmom.

V súčasnosti veľa hráčov už 
v mladom veku skúša šťastie 
za veľkou mlákou s vidinou 
raz si zahrať v slávnej NHL. 
Aj vás láka najprestížnejšia 
súťaž na svete?

Samozrejme, NHL po-
zorne sledujem, veľmi sym-
patické je mi Chicago Black  
Hawsk. V budúcom roku by 
som mal byť medzi tristo 
draftovanými hráčmi z ju-
niorských kanadských líg. 

Vynasnažím sa teda čo naj-
lepšie hrať,  aby som na seba 
upozornil rôznych skautov.

Súčasný náročný hokej si 
vyžaduje výbornú telesnú 
pripravenosť, máte nejaký 
vzor?

Vzor nemám, ale z obran-
cov sa mi veľmi páčil Ľubo-
mír Višňovský, ktorý nedáv-
no ukončil svoju nesmierne 
úspešnú kariéru. Bol to vý-
borný obranca, hoci menšie-
ho vzrastu, bodaj by som sa 
mu vo viacerých činnostiach 
priblížil.

Pre každého mladého hrá-
ča je pochopiteľne dôležité 
zladiť hokej so štúdiom. 

U nás, v Petržalke, som 
študentom 3. ročníka na 
Obchodnej akadémii na Du-
dovej ulici. Mám vybavený 
individuálny študijný plán,  
v škole mi všetci vychádzajú 
v ústrety. Hokej mám dobre 
skĺbený so štúdiom.

Milan Valko 

foto: Ján Luky
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