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Ladislav Chudík pri sadení dubu 

v roku 2009

Milí Petržalania,

Čo schválili  
poslanci? 
Posledný júnový týždeň rokovali 
petržalskí aj mestskí poslanci. Aké 
témy boli predmetom diskusií a čo 
všetko schválili, jednoducho, čo nás 
v najbližších týždňoch a mesiacoch 
čaká, si prečítajte na stranách 

strany 2, 3, 5, 19

Na Starhradskej ulici žil 
človek, ktorého pozna-
lo a vážilo si celé Slo-
vensko. Predposlednú 
júnovú stredu sme si 
pripomenuli pamiatku 
Ladislava Chudíka. A to 
takmer doslova pod jeho 
oknami. Na mieste, ktoré 
by zmizlo pod betónom 
parkoviska, nebyť neú-
navnej snahy Občianske-
ho združenia Za zeleň 
Petržalky. Dnes však už 
lúku nechráni len OZ, 
ale  aj sedem sloven-
ských osobností - Eva Si-
racká, Milka Vašáryová, 
Daniel Hevier, Marika 
Gombitová, Milan La-
sica a už z druhej strany 
Anton Srholec a Ladislav 
Chudík. 

Počas predchádzajúcich rokov 
prijali pozvanie, aby v deň výro-

čia Nežnej revolúcie na lúke zasadili 
strom. Dnes má toto miesto svoje 
meno – Lúka vďaky. A vzniká na 
ňom ďalšia tradícia ctiaca človeka i 
prírodu a ich spoločný vzťah. 

Ladislav Chudík na lúke zasadil 
prvý strom - dub. Je mocný, pretrvá 
tisíc rokov. To ale neplatilo o tabuľ-
ke s informáciou, aký je to strom 
a kto ho zasadil. Rukám vandalov 
odolávala tri roky. Alena Chudíková 
sa rozhodla, že strom, ktorý zasadil 
vlastnými rukami jej manžel, dosta-
ne novú tabuľku. Trvácnu, dôstojnú 
a osobnú. A práve ju, v deň prvého 
výročia jeho smrti prišla s OZ Za 
zeleň Petržalky osadiť. Sprevádzala 
ju ich dcéra Berenika, herec Dušan 
Jamrich, priatelia rodiny a Bohuslav 
Nemky, starosta obce Hronec, rodis-
ka M. Chudíka. 

Alena Chudíková: „Rada by som 
poďakovala predovšetkým poslan-
com obecného zastupiteľstva obce 
Hronec, že odsúhlasili, aby sa takýto 
dar obce, ktorý bude stáť pred stro-
mom Ladislava Chudíka, vytvoril. 
Samozrejme, aj pánovi starostovi 
Bohuslavovi Nemkymu, ktorý po-

rozumel mojim dôvodom a aktív-
ne sa podujal nájsť a osloviť tých  
v Hronci, ktorí by zmenšeninu vy-
staveného torza liatinového mosta 
z roku 1810, ktorý slúžil až do roku 
1962, vyrobili. Tak sa aj stalo a ja 
ďakujem aj irmám - Modeláreň,  
s. r. o., Hronec a Technos, a. s., Hro-
nec, lebo vytvorili krásne dielo verné 
svojej predlohe. Dokázali, že sú rov-
nako šikovní ako ich predkovia“.

Ako nám na stretnutí prezradil 
Bohuslav Nemky, vyrobiť trojroz-
mernú liatinovú repliku nebolo jed-
noduché: „Ale  rozhodli sme sa ísť 
do toho. Stálo nás veľa premýšľania, 
akým najvhodnejším technologic-
kým spôsobom zmenšeninu vyrobiť, 
ale výsledok stojí za tú námahu. Pán 
Chudík prežil v Hronci detstvo v čase 
jeho najväčšej oceliarskej slávy a ani 
po odchode do Bratislavy sa jeho 
puto k domovu  nepretrhlo. Preto si 
myslím, že tento symbol jeho rodiska 
bol zvolený veľmi vhodne.“

Bohuslav Nemky osobne odha-
lil kópiu mosta za zvukov zvonca  
z Hronca, ktorý maestrovi darovali  
k jeho deväťdesiatke.  

Michaela Dobríková

foto: autorka

Pocta 

maestrovi

www.vasabss.sk

správca domov

(02) 210 28 544

Alena Chudíková 

a Bohuslav Nemky
je tu opäť leto a s ním prázdni-
ny, dovolenky, jednoducho čas 
oddychu a čerpania nových síl do 
jesenných dní. Veríme, že si tento 
čas užijete so svojimi rodinami,  
s ľuďmi, ktorých máte radi a že sa 
po lete vrátite nielen oddýchnutí, 
ale aj plní zážitkov. 

Dovolenkovať budú aj Petržalské 
noviny. V rukách držíte posledné 
predprázdninové číslo. To nasle-
dujúce vyjde 19. 8. 2016. 

Želáme vám krásne leto a po 
prázdninách sa na vás opäť tešíme!

Vaša redakcia PN
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Mestská časť Petržalka vlani hospodárila s pre-
bytkom vyše 960-tisíc eur. Vyplýva to závereč-
ného účtu za rok 2015, ktorí prerokovali miestni 
poslanci. 

Petržalka môže pripraviť ďalšie 
významné investície 

Túto sumu dokázali ušetriť 
jednotlivé programy roz-

počtu aj napriek jasným a ad-
resným výdavkom, ktoré kopí-
rovali priority mestskej časti. 
Medzi poslancami vládne zho-
da, že ušetrené fi nancie Petr-
žalka nerozdrobí na spotrebu, 
ale investuje ich do zásadných 
rekonštrukcií ciest a chodníkov 
vo svojej správe na budúci rok.

Šetriť sa darilo aj popri veľ-
kých investíciách, ktoré spolu 
presiahli sumu jeden milión eur. 
Najväčšia suma (viac ako pol 
milióna eur) išla na rekonštruk-
ciu a modernizáciu základných 
a materských škôl a vybudova-
nie novej MŠ na Gessayovej uli-
ci. Petržalka zároveň zdigitalizo-
vala Artkino za zrkadlom v DK 
Zrkadlový háj, zrekonštruovala 
Námestie hraničiarov, vybudo-
vala výbeh pre psov na Holíčskej 
ulici, športový areál pri základ-
nej škole na Tupolevovej ulici, či 
opravila parkoviská na Holíčskej 
a Hrobákovej ulici. Pre zvýšenie 
bezpečnosti rozšírila počet ka-
mier v uliciach.

Petržalka hospodárila v mi-
nulom roku s celkovou sumou 
29,5 milióna eur. Najviac bež-
ných výdavkov, vyše 13,6 mi-
lióna eur, čo predstavuje 53 %, 
smerovalo do školstva. 

Zhruba po dva milióny eur pu-
tovali z rozpočtu v minulom roku 
do oblasti životného prostredia 
– t. j. na udržiavanie a výsadbu 
zelene, starostlivosť o detské ih-
riská, o koše na psie exkremetny 
či prevádzku zberného dvora, ale 
aj do kultúry a športu. Vyše mili-
óna eur použila mestská časť na 
zabezpečenie sociálnej pomoci a 
sociálnych služieb.

Petržalka v súčasnosti splá-
ca dva úvery, jeden z nich bol 
prijatý v roku 2009 za účelom 
zníženia energetickej nároč-
nosti školských budov a ostat-
ného majetku, a druhý, prijatý 
v roku 2013, čerpá Petržalka na 
výstavbu plavárne a zlepšenia 
technického stavu svojich škôl 
a kultúrnych zariadení. Nespla-
tená istina predstavuje necelých 
5,2 milióna eur. 

Z komentára k záverečnému 

účtu rovnako vyplýva, že mest-
ská časť dopláca takmer dva 
milióny eur na spolufi nancova-
nie preneseného výkonu štátnej 
správy, keďže štát samosprávam 
zveril viaceré kompetencie, no 
bez dostatočného fi nančného 
krytia. Najvypuklejšie je to v prí-
pade stavebného úradu, kde ide 
o rozdiel cca 280-tisíc eur, ktoré 
na jeho chod dopláca Petržal-
ka z vlastných zdrojov. Z mi-
nisterstva dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR bola Pe-
tržalke poskytnutá dotácia na 
túto funkciu len vo výške 100-ti-
síc eur, čo je len tretina celko-
vých výdavkov. 

„Stále tiež zostáva nevyrie-
šený problém tzv solidarity 
voči malým mestským častiam, 
ktorú hlavné mesto napriek 
platným uzneseniam nemá zá-
ujem riešiť, a tak Petržalčania 
naďalej dotujú činnosť iných 
mestských častí. Mohli sme mať 
viac pokosené, čistejšie, možno 
opravených viac ciest, chodní-
kov a verejných priestranstiev,“ 
povedal starosta Petržalky Vla-
dimír Bajan. 

Celý Záverečný účet nájde-
te na http://www.petrzalka.
s k / w p - c o n t e n t / u p l o a d -
s/2016/06/02_Zaverecny_
ucet_MC_Petrzalka_za_ro-
k_2015.pdf 

(rn) 

Novú výstavbu v MATADORky treba prehodnotiť 

Mestská časť Petržalka od
 roku 2012 obstaráva Územ-

ný plán zóny MATADOR. 
Územie stratilo svoj pôvodný 
význam a vedie sa široká dis-
kusia, ako by malo byť využité 
v budúcnosti. 

Súčasné možnosti sú stano-
vené platným územným plánom 
hlavného mesta. No vzhľadom 
na to, že pripomienky obča-
nov k návrhu územného plánu 
zóny, ktorý má za úlohu bližšie 
špecifi kovať podmienky územ-
ného plánu hlavného mesta, 
s nadradeným dokumentom 
nekorešpondujú, nemohli by sa 
prijať.  

Petržalka zaznamenala množ-
stvo námietok a pripomienok 
k zóne, týkali sa najmä výhrad 
voči intenzite budúcej zástavby 
budúcej výstavby, ako aj výške 

budúcich stavieb. V plánoch 
investora boli napríklad viaceré 
výškové budovy. Najmä miestni 
obyvatelia si však prajú omno-
ho nižšie stavby. 

Veľkú diskusiu vyvolali aj 
funkcie, ktoré by malo v prvom 
rade územie prinášať. Či už by 
šlo o vybavenosť, bývanie, šport, 
modernizáciu súčasných budov, 
keď sa napríklad Depo Kopčany 
medzičasom stalo chránenou 
kultúrnou pamiatkou. 

„Problém nastal v tom, že 
sa musíme riadiť mantinelmi, 
ktoré určuje nám nadradený 
územný plán hlavného mesta. 
To by znamenalo, že drvivú 
väčšinu pripomienok, akokoľ-
vek opodstatnených, by sme 
nemohli akceptovať. V tomto 
stave je výhodnejšie proces za-
staviť a všetky opodstatnené 

pripomienky, ktoré vzišli, by 
sme preniesli na hlavné mesto 
pri aktualizácii a tvorbe nové-
ho územného plánu hlavného 
mesta. Inak by doterajšia prá-
ca mohla výjsť navnivoč,“ po-
vedal starosta Petržalky Vla-
dimír Bajan. Pokračovanie v 
procese by si navyše podľa jeho 
slov vyžiadalo ďalšie fi nancie. 

Okrem ukončenia procesu 
mali poslanci na stole aj al-
ternatívne rozhodnutie, a to 
pokračovanie v procese obsta-
rávania Územného plánu zóny 
MATADOR. Väčšina sa však 
priklonila k ukončeniu proce-
su s tým, že všetky podklady a 
doposiaľ vykonanú prácu Petr-
žalka poskytne hlavnému mes-
tu, ktoré bude môcť materiály 
použiť pri aktualizácii súčasné-
ho územného plánu hlavného 
mesta a tvorbe nového územ-
ného plánu. 

(rn)

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka okrem iného:

• požiadali starostu Vladimíra Bajana o komplexnú in-
formáciu ohľadom problematiky prekládky vysokého 
napätia nad Veľkým Draždiakom, ktorá má byť prero-
kovaná na septembrovom zasadnutí miestneho zastu-
piteľstva,

• určili starostovi Vladimírovi Bajanovi mesačný plat vo 
výške 3 162 eur, tzn. minimálnu mzdu,

• 1. zobrali na vedomie Pedagogicko-organizačné 
  zabezpečenie školského roka 2016/2017 v ZŠ a MŠ 

 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti 
  Bratislava-Petržalka,
• 2.  schválili počty tried I. ročníka, počty špeciálnych

  tried a počty žiakov I. ročníka.
• schválili postup Mestskej časti Bratislava-Petržalka pri 

prevode vlastníctva obecných bytov do osobného 
vlastníctva formou dobrovoľnej dražby prípadne ob-
chodnou verejnou súťažou, 

• schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa prená-
jom nebytových priestorov v objekte ZŠ Černyšev-
ského 8 pre MUDr. Annu Kubačkovú za účelom pre-
vádzkovania zubnej ambulancie, na dobu určitú od 
1. 9. 2016 do 31. 8. 2021, za cenu 61,00 €/m2 /rok, celko-
vo za 2 385,10 €/rok,

 • schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa predĺ-
ženie prenájmu objektu ŠH Prokofi evova pre žiadateľa 
Romana Šuláka a manželku, za účelom ďalšieho pre-
vádzkovania športovej haly do 30. 6. 2021 s možnosťou 
predčasného vypovedania zmluvy, za cenu 3 836,00 € 
ročne za podmienky investovania do opravy strechy 
budovy, 

• schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa prená-
jom nebytových priestorov v objekte ZŠ Černyševské-
ho 8 pre Danu Hanákovú za účelom výkonu správy re-
gistratúrneho strediska, na dobu určitú od 1. 9. 2016 do 
31. 8. 2021, za cenu 12,00 €/m2 /rok, celkovo za 314,04 
€/rok, 

• schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa prená-
jom časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. 
č.5830/12 o výmere 101,00 m2 – ostatné plochy, pre 
žiadateľa Natáliu Pavlíkovú, na dobu určitú do 31. 12. 
2021 za cenu 77,80 €/m2 /rok, čo predstavuje ročne 
sumu 7 857,80 €, 

• schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa prená-
jom časti pozemku parc. č. 347 o výmere 1914 m2 a 
časti pozemku parc.č.347 o výmere 40 m2 , spolu o vý-
mere 1954 m2, pre Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, 
na dobu určitú od 01.07.2016 do 30.06.2041 za cenu 
1,00 €/rok celkovo za celú dobu nájmu 25,00 €, 

• neschválili predaj nebytového priestoru na Fedinovej 
18 v Bratislave spoločnosti CRAZY-LAZY,  

• zobrali na vedomie Správu o kontrole vedenia účtov-
níctva v Stredisku služieb školám a školským zariade-
niam Petržalka,

• schválili Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 
2016 do 31. decembra 2016,

• schválili Stanislavovi Fialovi miestnemu kontrolórovi 
Mestskej časti Bratislava-Petržalka odmenu za druhý 
polrok 2015 vo výške 17 % z jeho určeného mesačné-
ho platu.                    (rn)

Komuniké z 13. zasadnutia 
Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava-Petržalka 
zo dňa 28. júna 2016

Petržalskí poslanci odsúhlasili ukončenie spracovávania Územ-
ného plánu zóny MATADOR. Dôvodom sú obmedzenia, ktoré 
stanovuje územný plán hlavného mesta. 
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Materské školy sú jednou 
z petržalských priorít

V súčasnosti navštevuje 
23 petržalských mater-

ských škôl 2 558 detí, ďalších 
1 501 žiadostí školy zazname-
nali pri jarných prihláškach 
na nasledujúci školský rok. 
Mestská časť bola schopná 
vyhovieť 825 žiadostiam, čo 
je vďaka každoročným in-
vestíciam do rozširovania 
kapacít škôl o 111 detí viac 
ako v minulom roku.

Mestská časť hľadá aj iné 
spôsoby, ako vyjsť v ústre-
ty rodičom, ktorých deti 
sa do škôlok nedostali. Už 
vlani začala vybraným rodi-
čom prispievať na poplatky 
v súkromných materských 
školách. Poslanci miestneho 

zastupiteľstva na júnovom 
zasadnutí schválili, aby sa 
v projekte pokračovalo.

Počas nedávneho prijíma-
nia detí do materských škôl 
mestská časť neprijala pre 
chýbajúce kapacity 360 detí 
vo veku tri až päť rokov. Ten-
to rok by mali dostať nárok 
na príspevok 60 eur mesačne 
rodičia 40 detí, v osemnástich 
prípadoch ide o deti, ktoré 
súkromné materské školy 
navštevovali už v uplynulom 
školskom roku. Podmienkou 
na príspevok je, aby dieťa 
aj rodič mali trvalý pobyt v 
Petržalke a mzda rodiča ne-
presiahne 500 eur mesačne. 
Zároveň dieťa nebolo prijaté 

Petržalka investuje každoročne značné fi nančné prostriedky do 
obnovy a rozširovania kapacít svojich materských škôl, v prieme-
re až 700-tisíc eur ročne. Od roku 2012 vzniklo v Petržalke vyše 
220 nových miest, za posledných osem rokov celkovo 430, no 
dopyt je stále vyšší ako ponuka. Súvisí to aj s tým, že nepribúda 
len miest v materských školách, ale aj detí v Petržalke.

do materskej školy mestskej 
časti pre nedostatok kapacít a 
rodičia nemajú voči mestskej 
časti podlžnosti. 

Po novelizácii školského 
zákona, ktorý obmedzil počet 
detí v triedach v materských 
školách, prišla Petržalka s my-
šlienkou zriaďovania tzv. elo-
kovaných tried. V priestoroch 
základných škôl vybudovala 
triedy určené pre deti mater-
ských škôl. Tento spôsob roz-
širovania kapacít bol dokonca 
použitý ako vzor v materiáli 
ministerstva školstva, ktorý 
sa zaoberal práve alarmujú-
cou situáciou v materských 
školách. Petržalka zriadila 8 
elokovaných tried, v ktorých 

V Petržalke od septembra pribudne nová špeciálna materská 
škola s logopedickým zameraním. Vznikne na podnet záujmu 
rodičov a narastajúcich komunikačných problémov u detí. 
V novom školskom roku 2016/2017 sa otvára jedna trieda 
s maximálnym počtom 12 detí, ktoré majú logopedickú 
diagnózu a vyžadujú pravidelnú predškolskú výchovu s lo-
gopedickým zameraním. V budúcnosti sa plánujú otvoriť 
ďalšie triedy špeciálnej materskej školy.

Materská škola sa otvára v Základnej škole internátnej pre 
žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou na Vlaste-
neckom námestí č. 1 a je určená deťom v predškolskom veku 
5 - 6 rokov. 

Pribudne špeciálna škôlka

Na základe tohto vyhlá-
senia a žiadosti Jána 

Ďurovčíka starosta Petržalky 
Vladimír Bajan odporučil ne-
hlasovať o samotnom pre-
nájme pozemku pre divadlo. 
Keďže si však naďalej myslí, že 
projekt je pre Petržalku vhod-
ný a prospešný, a deklarovali 
to aj viacerí poslanci, navrhol 
hlasovať o uznesení, ktorým 

Na minulotýždňovej prezentácii zámeru muzikálového divadla pred petržalskými poslancami 
choreograf Ján Ďurovčík vyhlásil, že napriek tomu, že si nie je vedomý žiadneho pochybenia, 
nemá záujem v tejto dobe, v tejto situácii, kedy sú stále otvorené otázky a pochybnosti zo strany 
poslancov ohľadom jeho zámeru a kedy necíti takpovediac celospoločenský záujem, do toho 
ísť. Je pripravený diskutovať s kýmkoľvek o čomkoľvek a necháva projekt k dispozícii.

Rozhodnutie o divadle Jána Ďurovčíka sa odkladá

umiestnila 168 detí. Tieto sa 
od 1. januára 2016 v zmysle 
zákona stali plnohodnotný-
mi materskými školami. 

Metská časť vybudovala aj 
novú MŠ na Gesayovej ulici.

Ďalšou formou je rekon-
štrukcia existujúcich no chát-
rajúcich budov bývalých ma-
terských škôl, ktoré sú však v 
správe iných subjektov. Petr-
žalke sa od hlavného mesta 
podarilo získať do správy 
budovu na Vyšehradskej 
ulici. V súčasnosti má samo-
správa vypracovaný projekt 
a verejným obstarávaním 

hľadá dodávateľa stavebných 
prác. Objekt zdevastovanej 
materskej školy, ktorý mest-
skí poslanci zverili Petržalke, 
dostane novú šancu poslúžiť 
viac ako 150 deťom už v škol-
skom roku 2017/2018.

Štartuje ďalší inovatívny 
projekt na základe spoluprá-
ce s Neziskovou organizá-
ciou UniCare. Pre školský 
rok 2016/2017 vytvorilo 
UniCare Centrum 40 miest 
pre deti vo veku 2-5 rokov na 
Polereckého 3.

(upr)

poslanci tento zámer privítajú, 
aby vyslali signál, že o takýto 
projekt je dobré zabojovať. Po-
dobný návrh uznesenia navr-
hol aj zástupca starostu Michal 
Radosa. Napokon po diskusii 
poslanci odhlasovali, že sú pri-
pravení v rokovaniach pokra-
čovať aj ďalej a chcú byť otvo-
rení aj ďalším kultúrnym pro-
jektom, prípadne ďalším loka-

litám, kde by ich bolo vhodné 
umiestniť.

Ján Ďurovčík je podľa vlastných 
slov pripravený a očakáva otázky, 
návrhy a pripomienky k svojmu 
projektu tak, aby sa k nemu mohli 
poslanci po lete vrátiť. Nevyluču-
je, že nebude rokovať aj s inými 
mestskými časťami, ale rozhodne 
sa napokon podľa podmienok, 
ktoré mu budú ponúknuté.

Výzva
Mestská časť Bratislava-Petržalka verejne vyzýva všetkých 
záujemcov o investovanie a následné prevádzkovanie záme-
rov v oblasti kultúry v Petržalke nadmestského, mestského 
i miestneho významu, aby svoje projekty obsahujúce pred-
pokladanú výšku i konkrétny spôsob � nančného krytia ná-
kladov predložili mestskej časti do 30. 9. 2016.

Uznesenie
Mestská časť Bratislava-Petržalka považuje územie parcely 
č. 3169/1 v k. ú. Petržalka vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, 
ktorá sa nachádza pri Kostole Sv. Rodiny na lúke Jána Pavla II, 
pri Chorvátskom ramene a budúcej trase 2. etapy električky za 
veľmi kvalitné územie vhodné na námestie, verejné priestory 
s funkciou kultúry, oddychu a parkovej zelene. Miestne zastupi-
teľstvo v Petržalke nesúhlasí so zástavbou bytovými a výškový-
mi domami vrátane obchodných centier na tejto parcele.

Keď sa svetoznámy choreograf a tanečník Ján Ďurovčík v rámci 
spoločenskej akcie zdôveril petržalskému starostovi Vladimírovi 
Bajanovi, že chce vybudovať vlastné divadlo, starostovi ihneď na-
padlo, že by mohlo stáť v Petržalke, ktorá baží po kultúre. Jánovi 
Ďurovčíkovi sa tento nápad pozdával, veď k Petržalke má blízko. 
Potom vytipovali aj lokalitu - tzv. pápežskú lúku medzi Techno-
polom a Kostolom Sv. Rodiny. Petržalku by to nestálo ani cent. 
Akurát by mestská časť Jánovi Ďurovčíkovi prenajala pozemok 
pod divadlo za jedno euro, všetky ostatné náklady na výstavbu 
divadla by hradil choreograf zo svojho. Túto ideu predložili aj 
petržalským poslancom (informujeme o tom na inom mieste). 
Keďže niektorí tento nápad spochybnili, rozhodli sme sa spýtať 
na názor vás, Petržalčanov.

1. Chcete, aby na tzv. 
pápežskej lúke bolo:
a) divadlo
b) niečo iné
2. Chcete, aby Ján Ďu-
rovčík vybudoval svoje 
divadlo v Petržalke?
a) áno
b) nie

Vyplnený dotazník nám 
pošlite do konca júla poštou 
na adresu redakcie alebo 
e-mailom na petrzalskeno-
viny@gmail.com.

 Anketa



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

Hrobákova 7 (prízemie)

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

PREDÁM nehnuteľnosť v ti-

chej lokalite Továrnik (2 km 

od Topoľčian) s veľkým po-

zemkom pred dokončením. Je 

napojená na IS. Vhodná aj na 

podnikanie. Cena dohodou. 

Tel.: 0940 894 557 

PRIJMEME upratovačku - na 

2,5 hod. denne, BA-Staré mesto, 

dohoda/živnosť - 150 € netto.

Tel.: 0908 112 860, volať od 

9,00 - 15,00.

 ♥ Zosobášili sa

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

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 17€

Matričný úrad Bratislava-Petržalka

25. 6. 2016 Ing. Ivan Mojžiš – Lucia Melicherová  

  Marek Dudáš – Monika Rentmeistrerová

  Tomáš Mizerák – Jana Šmihulová

Cirkevné sobáše

26. 6. 2016 Michal Matejka – Pavla Hrdá

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček

Osuského 44, Bratislava Petržalka
 

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

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU NA OKULIAROVÝ RÁM, 

PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

PETRŽALSKÉ NOVINY 

nájdete nás aj na facebooku!
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• 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

Ponúkame Vám:
•  okuliarové rámy od 10 eur 
•  okuliarové šošovky 

od 20 eur za pár

•  multifokálne šošovky 
od 80 eur za kus

•  vyšetrenie zrakovej ostrosti

Záleží nám na tom, 
aby ste mali LACNÉ 

a zároveň DOBRÉ okuliare.

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

tel: 02/62 31 72 22

Záporožská 8, 851 01 Bratislava, tel.: 6353-0002, 6353-0044, fax 63451568

www.bsou.sk  bsou@bsou.sk

BULHARSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
A GYMNÁZIUM V BRATISLAVE

ZÁPIS DETÍ DO VŠETKÝCH ROČNÍKOV 
JE MOŽNÝ POČAS CELÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

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 DRUŽINÁ SÚ BEZPLATNÉ

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

Inzercia

         

8. apríla uplynul 1 rok, 

čo nás opustil 

ujo EDUARD CHOLEVA

a 28. júla uplynie 1 rok, 

čo nečakane odišla aj naša teta 

KLÁRA CHOLEVOVÁ, 

rod. KRAUSOVÁ

Kto ste ich poznali venujte im tichú spomienku.  
Smútiaca neter s rodinou

Spomienka
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Stavbám na pôdohospodár-
sku produkciu zvýšia daň 

o päťdesiat percent, pre cha-
ty a garáže ju zvýšia o desať 
percent. O päťdesiat percent 
vyššiu daň zaplatia vlastníci 
ostatných stavieb, čo sa bude 
týkať napríklad štátnych bu-
dov ako ministerstiev a úra-
dov. Stavebným pozemkom 
zvýšia daň o 150 percent. 

Zvýšením dane z nehnu-
teľnosti chce mesto Bratislava 
zabezpečiť príjem do dlhodo-
bo podvyživeného rozpočtu 
mesta aj mestských častí na 
zabezpečovanie samospráv-
nych funkcií. Nové sadzby 
dane by ročne mali Bratislave 
vyniesť približne o sedem mi-
liónov eur viac, výnos z dane 
si mesto a mestské časti delia 
na polovicu. Ako po hlasovaní 
poslancov povedal primátor 
Bratislavy Ivo Nesrovnal, je to 
dobrá správa pre Bratislavča-
nov, Bratislava sa bude za tieto 
peniaze rozvíjať a opravia za 
ne 35 kilometrov ciest. Primá-
tor sľubuje, že všetky inancie, 
ktoré takto mesto získa, sa 
vrátia i do chodníkov, zelene 
a to isté očakáva aj od mest-
ských častí. 

A ako vidia toto zvýšenie 
poslanci za Petržalku  
v mestskom parlamente?
Ľudmila Farkašovská: „Ne-
bolo to ľahké rozhodovanie a 
nebolo ani rýchle - a pritom 
nemám na mysli len takmer 
päťhodinovú rozpravu na za-
stupiteľstve. O zvýšení dane  
z nehnuteľnosti sme v posla-
neckých kluboch debatovali 

pol roka, hľadali sme cestu, 
ako čo najviac pomôcť podvy-
živenému rozpočtu hlavného 
mesta a čo najmenej zaťažiť 
občanov. Napokon sa na stôl 
dostal kompromisný návrh, 
ktorý vzišiel z inančnej komi-
sie a ktorý bol pre väčšinu po-
slancov akceptovateľný naj- 
mä preto, že sa v ňom daň za 
bývanie zvyšuje o necelú treti-
nu, pričom pôvodne sa hovo-
rilo o jej zdvojnásobení. Tento 
návrh na zastupiteľstve len 
málokto spochybňoval, aku-
rát zaznievalo, aby sme o ňom 
hlasovali až v septembri. Pre 
mňa osobne bolo rozhodujúce 
najmä to, že za peniaze, ktoré 
do mestského rozpočtu takto 
pritečú, sa opraví jedenásť 
ciest v Petržalke. Všetci vie-
me, v akom stave sú a ako si 
na nich ničíme autá, ktorých 
opravy vychádzajú oveľa dra-
hšie ako tých 12 eur ročne, o 
čo vzrastie daň za klasický 
trojizbový petržalský byt. Ok-
rem toho, zo zvýšenej dane z 
nehnuteľnosti pribudne sluš-
ná suma aj do petržalského 
rozpočtu – za 750 tisíc eur, 
o ktorých hovoríme, môžeme 
mať napríklad pár kilomet-
rov nových chodníkov či cyk-
lotrás alebo nový park.“

Oliver Kríž: „Zvýšenie dani 
z nehnuteľnosti v pôvod-
nej podobe (podľa z návrhu  
z roku 2015, čiže o 100 % 
pre byty a domy), by som ne-
podporil. No myšlienka istej 
optimalizácie tejto dane je 
naozaj na mieste. Bratislava 
má nastavenú sadzbu dane 

z nehnuteľnosti veľmi níz-
ko v porovnaní s ostatnými 
hlavnými mestami EÚ a naši 
obyvatelia si zaslúžia kva-
litnejšie komunálne služby. 
Preto som pripravený podpo-
riť variantný návrh zvýšenia 
dane v intervale 30 - 50%, čo 
pre domácnosti predstavuje 
v priemere 1 - 1,50 euro me-
sačne navyše. Zároveň však 
budem požadovať, aby boli 
takto získané inancie účelovo 
viazané na zveľadenie verej-
ných priestranstiev a opravu 
cestných komunikácií. Po ob-
nove vozového parku MHD si 
Bratislavčania zaslúžia aj 
kvalitné cesty.“

Elena Pätoprstá: „Zvyšovanie 
dane za byty v osobnom vlast-
níctve, daň za školské stavby, 
domovy pre seniorov, sociálne 
stavby, domovy detské alebo 
organizácií poskytujúce so- 
ciálne služby verejnosti pova-
žujem za neetické a zlé rie-
šenie pre mesto. Strecha nad 
hlavou je existenčná istota a 
základ pre kultúrny rozvoj člo-
veka. Mesto to nerešpektovalo 
vo svojom návrhu na zvýšenie 
dane z nehnuteľností. Na za-
stupiteľstve hlavného mesta 
návrhová komisia o mojom 
návrhu na 0% navýšenia 
dane nedala hlasovať a väč-
šina poslancov mesta prijala  
30 % zvýšenie dane za byty. 

Nefungujúce služby mesta 
a slabé inancovanie Brati-
slavy zo strany vlády nemož-
no zachraňovať zvyšovaním 
daní. Finančné zdroje treba 
hľadať v efektivite služieb. 

Príkladom je zle postavená 
zmluva za zimnú údržbu, za 
ktorú sme zaplatili 800 000 
eur v marci tohto roku, aj keď 
nesnežilo. 

Je to takmer rovnaká su- 
ma, ktorú prinesie zvýšenie 
dane za byty. Magistrát ne- 
má dlhé roky poriadok v evi-
dencii majetku. Podľa indícii 
nášho klubu ZZ, Nova, KDS, 
OĽaNO existujú užívatelia 
nehnuteľnosti s komerčnou 
funkciou, ktorí z dôvodu zlej 
evidencie dlhé roky dane 
vôbec neplatia. Zvyšovanie 
dane nepomôže znižovať 
rozkrádanie a korupčné sprá-
vanie tých, ktorí s daňami 
nakladajú. Nenapraví ani 
nespravodlivé delenie našich 
daní zo strany vlády SR, ktorá 

S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A

Daň z nehnuteľnosti za domy, byty a stavby na bývanie v Bratislave zvýšia od nového roka 
o tridsať percent. Po štvorhodinovej diskusii o tom rozhodli bratislavskí mestskí poslanci. 
Nepôjde tak o dvojnásobný nárast, ako to radnica pôvodne vlani navrhovala.

Daň za byty bude o 30 percent vyššia

Zatiaľ, čo sa pre mnohých začal čas dovoleniek, mestská časť Pe-

tržalka sa pripravuje na niekoľko investičných akcií. V letných me-

siacoch sa začne budovať časť novej cyklotrasy Prístavný most 

– Rusovská cesta, konkrétne sa bude rekonštruovať chodník Dol-

nozemská cesta – Gettingova ulica. Mestská časť tiež vybuduje ex-

teriérové športovisko pri Chorvátskom ramene a výbeh pre psov 

na Vyšehradskej ulici. Obyvatelia Rovniankovej 2 až 4 sa dočkajú 

opravy severnej terasy. Miestny podnik verejnoprospešných slu-

žieb Petržalka sa zároveň chystá osadiť nové lavičky a smetné koše. 

Už v týchto dňoch inišujú práce na výstavbe pitnej fontánky pre 

psov v psom parku na Wolkrovej ulici a výstavba studne na Ovsišt-

skom námestí. V plnom prúde sú aj práce na Markovej ulici, kde sa 

roky nevyužívané asfaltové ihrisko zmení na 30 nových parkova-

cích miest pre obyvateľov tamojších bytoviek.                            (tod)

Petržalka dovolenkovať nebude 

zabudla, že naša krajina má 
aj hlavné mesto.

Iné európske metropoly po-
užívajú dane ako nástroj na 
zlepšovanie kvality života v 
meste. Napríklad výrazné až 
likvidačné dane pre veľkoroz-
merné reklamne plochy v mes-
te, daňové úľavy pre parko-
viská, ktoré umožňujú verejné 
parkovanie alebo 1 hodinu 
zadarmo, stavebné parcely, 
ktoré majú vysoké percento 
zelených plôch, rôzne daňové 
úľavy pre podnikateľov, ktorí 
umožňujú bezplatné verej-
noprospešné služby. Je preto 
veľmi dôležité nerobiť kuloár-
ne zákony a totalitne ich pre-
sadzovať, pretože výsledok je 
nekvalitný daňový zákon. 
Pri akýchkoľvek reguláciách 
daní je dôležité komunikovať 
s verejnosťou a odborníkmi  
a zabezpečiť kvalitnú parti-
cipáciu na zákonoch a uzne-
seniach, ktoré majú dopad na 
kvalitu života ľudí“. 

(sita, sv)

Na júnovom miestnom zastupiteľstve poslanci schvaľovali 

aj niekoľko všeobecno-záväzných nariadení. Okrem iného 

aj VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území Bratislavy.

Na tom by nebolo nič zvláštne, keby návrh tohto VZN neposlal 

magistrát len pár dní predtým, ako ho mala Petržalka aj s pri-

pomienkami poslať späť. Málo času na pripomienkovanie, ešte 

menej na to, aby pripomienky schválilo zastupiteľstvo. Konkrétne 

k tomuto VZN má Petržalka 40 vážnych pripomienok (napr. k fun-

govaniu zberných dvorov, pristavovaniu veľkokapacitných kon-

tajnerov, vývozu vianočných stromčekov, nahlasovaniu čiernych 

skládok a pod.) Ak by ich v termíne nestihli magistrátu doručiť, 

ten by ich vôbec nemusel brať do úvahy. A toto VZN vôbec nie je 

výnimkou. Magistrát sa takto voči mestským častiam, teda mini-

málne voči Petržalke, správa štandardne. Je otázne, či je to preto, 

že názor mestských častí magistrát nezaujíma, alebo je to „len“ 

neúcta voči ich práci (nech všetko odložia a venujú sa iba tomu, 

čo potrebuje magistrát), či jednoducho arogancia nadradenosti.

Nech už sú dôvody hocijaké, takto by spolupráca mesta a jeho 

častí rozhodne vyzerať nemala.                                                       (sv)

Mesto verzus mestská časť 
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Jedinečný 
a prepotrebný

Baobab
„Navštívili sme sedem špeciálnych materských škôl. 
Z nich len jedna bola ochotná prijať Lujzu na tri 
hodiny denne. To ale nie je plnohodnotné navštevo-
vanie kolektívu. Škôlky väčšinou udávali ako dôvody 
odmietnutia, že nemajú dostatok školeného personá-
lu, nie sú bezbariérové a nemajú dostatok fi nancií na 
vytvorenie vhodných podmienok. V Bratislave úplne 
chýbajú zariadenia pre deti s viacnásobným znevý-
hodnením. Napríklad, keď je slabozraké, fyzicky aj 
mentálne postihnuté a k tomu ešte aj nerozpráva. 
O takéto dieťa sa v súčasnosti žiadna inštitúcia nevie 
plnohodnotne postarať.“ 

Mária Tomaško je mama, ktorá sa rozhodla, že ak jej dcéra nemôže 
tráviť väčšinu dňa v kolektíve rovesníkov v existujúcich zariade-
niach, tak jej jedno vytvorí. Unikátne denné centrum Baobab sídli 
na Blagojevovej 10-12 a celodennú prevádzku otvára v júli. 

Slovenska z grantového pro-
gramu Dôvera.
 
Aká je kapacita Baobabu?

Kapacita denného centra 
je 15 detí, momentálne sa ko-
najú výbery a pohovory s ro-
dičmi detí. Máme 8 záujem-
cov o denné navštevovanie 
centra a ďalších 3 záujemcov 
na kratšie pobyty. Smerovanie 
sociálnych služieb sa uberá 
k deinštitucionalizácii, k práci 
v menších skupinkách, k osob-
nejšiemu prístupu. Pred otvo-
rením centra sme absolvovali 
stáž v rakúskej organizácii 
Evangelisches Diakoniewerk 
Gallneukirchen, ktorá má 
viac ako 140-ročnú skúsenosť 
so starostlivosťou o ľudí s po-
stihnutím. V mnohom nás 
inšpirovali a v spolupráci s ni-
mi vznikali aj priestory cen-
tra – jeho interiérové uspo-
riadanie. To pozostáva z veľ-
kej multifunkčnej herne, kde 
sa koná hlavná liečebno-peda-
gogická intervencia v skupine 
detí. V menšej herni máme 
pomôcky na stimuláciu detí 
a do tretice relaxačnú miest-
nosť. Jedáleň je určená na 
základný nácvik jedenia, dr-
žania lyžičky, pitia a podobne. 
U mnohých detí s viacnásob-
ným postihnutím je veľkým 
krokom aj to, keď samostatne 
ukážu na pohár či tanier, ak 
sú smädné alebo hladné. Rov-
nako i kúpeľňa je prispôsobe-
ná deťom na nácvik osobnej 
hygieny. Tak, aby napríklad 
aj tie, ktoré sú „plienkované“ 
a nehlásia potrebu, si mohli 
vyskúšať napríklad nočník či 
malú toaletu alebo pocit tečú-
cej vody pri umývaní rúk. 

Kto sa o deti v centre Baobab 
počas dňa stará?

Zákon o sociálnych služ-
bách určuje, aký má byť per-
sonál v DSS, nie je to inak ani 
u nás. S deťmi pracujú odbor-
ní zamestnanci, liečebný pe-

dagóg, opatrovateľky a časom 
aj fyzioterapeut. Denné cent-
rum bude otvorené od 7. do 
16. hodiny. Želaným vedľaj-
ším efektom je odľahčenie 
rodičov, najmä matiek, ktoré 
sa dlhodobo starajú o die-
ťa. Centrum by im malo 
umožniť zamestnať sa aspoň 
na čiastočný úväzok. Z reakcií 
rodičov vieme, že existencia 
nášho centra je v mnohých 
prípadoch riešením ich kom-
plikovanej životnej situácie. 
Hoci často sú ich očakávania 
veľmi vysoké. Roky s dieťa-
ťom navštevovali individuál-
ne terapie a očakávajú rovna-
ký prístup aj u nás, napríklad 
jeden zamestnanec na jedno 
dieťa.
 
Nie je to v prípade detí s viac-
násobným znevýhodnením, 
ktoré nie sú schopné obslúžiť 
sa bez pomoci druhej osoby, 
oprávnené očakávanie?

Norma, ktorú stanovuje 
zákon o sociálnych službách, 
je jeden zamestnanec na tri 
deti. Kladieme si za cieľ apli-
kovať liečebno-pedagogický 
prístup a poskytovať deťom 
bežné denné zážitky ako 
majú deti v materských ško-
lách. Zažiť kolektív a zažiť si aj 
to, že musím chvíľu počkať či 
ukázať na to, čo chcem. Chce-
me ich aj týmto spôsobom 
socializovať, aby neboli indi-
vidualisti zvyknutí na prístup 
v rukavičkách, ale brať ich ako 
bežné deti a dopriať im rov-
nakú atmosféru ako majú deti 
v škôlkach. Na západe sú bež-
né inkluzívne triedy, kde sú 
deti s viacnásobným postih-
nutím spolu so zdravými deť-
mi, a tak je bežné, že každá po-
treba nie je uspokojená hneď. 
Vďaka tomu je dieťa motivo-
vané hľadať iné formy prejavu 
a komunikácie. Má tak oveľa 
viac podnetov a aj intenzív-
nejšie vníma, čo sa okolo neho 
deje. Aj to je naším cieľom. 
Nechceme aplikovať prístup, 
v ktorom všetko za deti robia 
iní a vedú ich k pasivite. Na-
opak, chceme im v dennom 
centre Baobab vytvárať inšpi-
ratívne prostredie bežného 
života v kolektíve. Viac per-
sonálu by nám pomohlo, no 
je to otázka fi nancií. Citeľné 
je to najmä pri prechádzkach, 
hľadáme dobrovoľníkov, ktorí 
by nám pomohli.

Michaela Dobríková

foto: OZ Baobab

Aké možnosti majú v Bra-
tislave rodičia zdravotne 
znevýhodnených detí, ktoré 
nemožno prijať do bežnej 
škôlky?

Momentálne je to veľmi 
veľký problém, pretože štan-
dardné materské školy majú 
veľa záujemcov. Detí je veľa, 
škôlok málo. Špeciálne mater-
ské školy prijímajú deti so zne-
výhodnením, ale skúsenosť 
ukazuje, že sa zameriavajú 
skôr na deti s ľahším stupňom 
postihnutia. Hoci deti s viac-
násobným postihnutím sú 
bežnou súčasťou našej spo-
ločnosti, zabúda sa na ne.

Na základe týchto skúsenos-
tí ste sa rozhodli pre vlastný 
projekt?

Pochopili sme, že pre našu 
dcérku nedokážeme nájsť
zariadenie, kde by mohla 
chodiť denne do kolektívu 
rovesníkov a rozhodli sme sa 
pomôcť si sami. Založili sme 
Občianske združenie Baobab 

príklad 2 % z dane. Vychádza 
to na 250 až 300 eur mesačne. 
Naše ďalšie fi nancovanie je 
odkázané na granty, projek-
ty, sponzorské dary či indivi-
duálnych darcov. Pri vytvore-
ní vhodného prostredia nám 
pomohlo mnoho organizácií. 
Projekt „Učíme sa zmyslami“ 
na nákup pomôcok na stimu-
láciu jednotlivých zmyslov 
podporila ČSOB nadácia. 
Projekt na zakúpenie špeciál-
nych polohovacích pomôcok 
podporila Nadácia pre deti 

a v rámci neho minulý rok po-
stupne vznikol návrh projektu 
denného centra, ktoré deťom 
s najvyšším stupňom odkáza-
nosti poskytuje kvalitnú a od-
bornú celodennú starostlivosť, 
s individuálnym prístupom 
a terapiami. S návrhom projek-
tu a prosbou o pomoc pri rea-
lizácii sme oslovili Neziskovú 
organizáciu Diaconia Svätý Jur. 
Stretli sme sa s veľkou em-
patiou a podporou. Diaconia 
Svätý Jur, ako poskytovateľ so-
ciálnych služieb, rozšírila svo-
ju činnosť v spolupráci s OZ 
Baobab o Domov sociálnych 
služieb ambulantnou formou 
pre deti s viacnásobným po-
stihnutím. Pričom nositeľom 
myšlienky a realizátorom den-
ného programu je OZ Baobab. 
Čo sa týka fi nancovania, časť 
podľa zákona zabezpečuje 
Bratislavský samosprávny kraj 
vzhľadom na odkázanosť detí. 
A časť prijímame ako plat-
bu od rodičov, pričom majú 
možnosť hradiť to formou na-
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Sme žiačky zo  ZŠ Tupolevova, ktoré sme sa v máji 
zúčastnili na vzdelávacej exkurzii do Cernu a na 
Aiguille du Midi - Mont Blanc, a rady by sme vám 
priblížili náš vzdelávací program a naše spomienky. 

Naša exkurzia sa uskutočni-
la v spolupráci so Súkrom-

ným bilingválnym  gymnáziom 
Česká. Triedna učiteľka Darina 
Kováčechová nám sprostredko-
vala prehliadku výskumného cen- 
tra v Cerne s Dr. Chochulom. Do-
zvedeli sme sa mnoho informácií 
zo zákulisia vedeckých výskumov. 
Naša prehliadka sa začala v diel-
ňach, kde testujú náhradné urých-
ľovače častíc. Toto testovanie trvá 
aj niekoľko týždňov. Keď sa skon-

Cern - magnet pre žiakov!

čila prehliadka dielní, pozreli sme si 
krátky dokumentárny ilm a dozve-
deli sme sa niečo viac o vesmíre. Po 
pol dni strávenom v Cerne sme sa 
o niečo múdrejší presunuli do cen-
tra Ženevy. Všetci sme boli ohúrení 
mestom a jeho krásou. Všetkých asi 
najviac očaril gejzír v Ženevskom 
jazere, ale aj nádherné hory, krásne 
údolia, čistota a udržiavané mesto. 
Neskôr sme sa presunuli do kosto-
la, kde sme vystúpili na vyhliadku. 
Ten výhľad bol prekrásny. Z veže 

sme videli celé mesto. Ešte v ten 
večer sme sa autobusom presunu-
li do hotela. Ráno sme vyrazili do 
Chamonix, na vrchol Aiguille du 
Midi (3842 m). Pravdupovediac, 
vyrazilo nám to dych a všetci sme 
boli zaskočení tou krásou. 

Keďže naša pani učiteľka je che-
mikárka a fyzikárka, nemohli sme 
odtiaľ odísť bez pokusu. Skúma-
li sme, pri akej teplote bude voda 
vrieť v takej výške. V tejto výške 
voda vrie pri 85 stupňoch Celzia. 
Urobili sme si tam naozaj veľké 
množstvo fotiek. Strávili sme tam 
takmer celý deň. Po zostupe sme 
išli do Chamonix. Naši chalani 
skáču parkúr, a tak si tam na kraji 
mestečka aj trochu zaskákali. Ob-
divovali sme aj krásu rieky, ktorá 
tade preteká. Odpočinutí, najedení, 
vybláznení a plní zážitkov sme si 
sadli do autobusu a boli pripravení 
vyraziť na cestu domov.  Ďakujem 
našej triednej pani učiteľke Ková-
čechovej a pani učiteľke Matisovej 
za fantastický zážitok.  

Žiačky 8. B triedy  
zo ZŠ Tupolevova 20, foto: autorky

Dočká sa Gymnázium Einsteinova 
rekonštrukcie?

Patrí vám veľké 

ĎAKUJEM

S P O L O Č N O S Ť

Keď sme v roku 2010 vyberali škôlku pre 
našu staršiu dcérku Táničku, voľba padla na 
Materskú školu na Lachovej ulici. V prvom 
rade zvíťazila jej poloha hneď vedľa nášho 
paneláka, na mieste druhom zavážil aj 
vzhľad jej dvora. Odrastené stromy, listnaté 
aj ihličnaté, poskytujúce dostatok tieňa v 
teplejších slnečných dňoch, poskakujúce 
veveričky po stromoch, svieži trávnik, vysa-
dené kvety okolo terasy, dve pieskoviská a 
viacero hracích prvkov pre deti. V septem-
bri 2013 začala navštevovať túto materskú 
školu aj naša druhá dcérka Martinka. Za 
tých šesť rokov, čo tam vodíme naše diev-
čatá, škôlka prešla významnými zmenami a 
z roka na rok skvalitňuje prostredie pre deti, 
ktoré tam trávia väčšiu časť týždňa. Z 2 % 
vyzbieraných od rodičov a priateľov škôlky 
bola na dvore vybudovaná šmykľavka, dre-
vený vláčik, v triedach pribudol nový fareb-
ný nábytok (stoly, stoličky, skrinky) a ďalšie 
zariadenie v triedach. Na základe rozhod-
nutia zastupiteľstva pribudla v našej škôlke 
aj piata trieda zariadená pekným novým 
nábytkom, ktorá poskytla pri stále zvyšujú-
com sa počte neumiestnených detí do MŠ 
priestor na predškolské vzdelávanie pre 
ďalšie naše ratolesti.

Kolektív učiteliek materskej školy každý 
rok zvyšuje počet aktivít, ktoré detičkám 
spestria denný program a zaujímavou hra-
vou formou dopĺňajú vzdelanie. V prvom 
rade by som vyzdvihla „Týždeň svetadielov“ 
či environmentálne aktivity. Láske k prírode 
učia naše deti aj chovatelia zvierat. Medzi 
deti chodievajú dve mamičky detí z našej 
škôlky, ktoré predvádzajú výcvik psíkov, 
deti mali v areáli škôlky možnosť voziť sa na 
poníkoch alebo vyskúšať si na vlastnej koži 
potkana, hada, pavúka či iný hmyz. Zavítali 
k nám dokonca sokoliari s ukážkami výcvi-
ku dravých vtákov. A to sú len niektoré z 
množstva aktivít, ktoré pripravujú pre deti 
počas celého roka.

Nielen všetky tieto zaujímavé aktivity či 
pestré akcie robia z našej škôlky príjem-
né a obohacujúce prostredie pre deti, ale 
hlavne záujem, snaha a láska učiteliek k de-
ťom pod vedením starostlivej a milej pani 
riaditeľky ju robia výnimočnou. Ja osobne 
obdivujem ich nekonečnú kreativitu a ak-
tívny prístup k deťom a ich vzdelávaniu, 
na strane druhej nekonečnú trpezlivosť, 
láskavosť, nadhľad a humor za každých 
okolností. O tom, že učiteľky z Materskej 
školy na Lachovej ulici si svojím prístupom 
a láskavosťou získali srdiečka detí, svedčia 
časté návštevy už školopovinných detí, 
odchovancov „našej škôlky“. Chodia sa po-
chváliť svojimi školskými či mimoškolskými 
úspechmi, alebo len tak sa vystískať so svo-
jimi „prvými učiteľkami“ v živote. Za tých 6 
rokov za moje dve dcérky vyslovujem veľ-
ké ĎAKUJEM.

Henrieta Guziová

V rámci pravidelných obhliadok budov Bratislavského samosprávneho kraja 
zástupcovia kraja navštívili Gymnázium Einsteinova.

Návštevu inicioval poslanec 
samosprávneho kraja Eduard 

Demel (OZ My sme Petržalka), 
ktorý je zároveň člen rady školy. 
„Na budove gymnázia dochádza k 
značnému narušeniu hydroizolácie 
hlavne vplyvom výstavby susednej 
diaľnice, opakované opravy nestačia 
a aj osvetlenie v učebniach nespĺňa 
súčasné normy,“ uviedol Eduard 
Demel. Poslanec sa už dlhodobo 
venuje problematike technického 
stavu školských budov, ktoré pat-
ria BSK. Podľa neho nie je možné 
naďalej ignorovať tento status quo 
aj vzhľadom na to, že hrozí ich za-
tvorenie z dôvodu nevyhovujúcich 
podmienok na vyučovanie. 

Gymnázium Einsteinova je dru-
hé najstaršie gymnázium v Bratisla-
ve a najstaršia škola bilingválneho 

ruského jazyka v Bratislave. Aktu-
álne sa posudzuje a tvorí projekt, 
ktorý by mal tento stav zvrátiť a dať 
zelenú plánovanej investícii. Celá 
budova musí byť odizolovaná, aby 
prestali steny vlhnúť. V tomto roku 
však bude realizovaná zrejme len 
prvá časť rekonštrukcie v hodnote 
50 -70-tisíc eur, ktorá sa týka osvet-
lenia. Dôvodom je úprava rozpoč-
tovej kapitoly, určenej primárne na 
opravu a rekonštrukciu stredných 
škôl. „Na júnovom zastupiteľstve 
došlo k zníženiu inančných pros- 
triedkov v programe Opravy a údrž- 
ba, primárne určeného na opra-
vu a rekonštrukciu stredných škôl  
a prostriedky boli presunuté na 
opravy ciest. Uvedomujem si, že 
BSK potrebuje aj zlepšenie stavu 
ciest, no zdá sa mi nevhodné, aby 

sme inancie ukrajovali práve stred-
ným školám, ktoré si dlhodobo vy-
žadujú našu pozornosť,“ upozornil 
Eduard Demel. Študenti a učitelia 
si teda budú musieť počkať nielen 
na rekonštrukciu Gymnázia Ein-
steinova, ale aj ostatných stredných 
škôl v Petržalke. „Posledná rekon-
štrukcia gymnázia sa uskutočnila  
v roku 1985 a podľa dnešnej obhli-
adky odborníkov bol nešťastne po-
užitý druh fasády, ktorý absolútne 
nedýcha,“ povedala riaditeľka gym-
názia Drahomíra Kovaříková.

Text a foto: (upr)



Naši knihovníci neod-
dychujú ani v lete. 
Na letné prázdniny 
pripravili veľký výber 
rôznych podujatí 
nielen pre prázdninu-
júce deti, ale aj pre ich 
rodičov, ktorí sa počas 
leta potrebujú tiež 
zrelaxovať a oddých-
nuť si. 

Už prvý deň prázdnin 

začína piatkové det-

ské interaktívne čítanie 

a predstavenie na motívy 

najkrajších a najlepších 

detských kníh doplnené 

o výtvarné dielne s našimi 

ilustrátormi na Tyršovom 

nábreží. 

Rodičia si zatiaľ môžu vy-
brať knihu alebo časopis 
v Open Air Knižnici a užiť si 
pohodu pod korunami stro-
mov pri našom modrom Du-
naji. Podvečerné stretnutia so 
slovenskými autormi obľúbe-
ných románov či poviedok 
samozrejme tiež nebudú 
chýbať. Toto leto sú priprave-
né tri stretnutia vždy v stredu 
o 17.30 h.

V pobočkách petržalskej 
knižnice si môžu návštevníci 
nielen pozrieť, ale aj zažiť, in-
teraktívne výstavy. Na poboč-
ke Turnianska je každý deň na 
nádvorí pripravené zábavné 
čítanie, súťaže, vedomostné 
hry a na Furdekovej zas ob-
ľúbené podujatie Čítame si 
večerníčky. 

V júli a v auguste bude-
te môcť roztočiť vaše knihy 
v petržalskom knižnom kolo-
toči – prineste prečítané, od-
neste si nové na dovolenku 
– od 9.00 do 12.00 h 13. júla 
a 10. augusta sa na všetkých 
tešia naši dobre naladení a 
vždy usmiati knihovníci.

(tod)
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Tešia sa, 
že môžu pomáhať 

Po dohode s mestskou 
časťou novým ná-

terom ošetria dvanásť lavi-
čiek tak, aby mohli lepšie 
slúžiť jeho návštevníkom. 
Koordinátor Maroš hovorí: 
„Chceme ukázať, že ľudia 
s mentálnym postihnutím 
dokážu aktívne pomáhať a 
byť prospešní pre spoločnosť. 
Naše združenie rado pomôže 
všade, kde treba. A teraz je to 
v Petržalke.“

Akcia sa deje cez program 
Naše mesto v spolupráci 
s Nadáciou Pontis.

Poďakovanie patrí riadi-
teľke Ivete Mišovej - Repub-
liková centrála Združenie na 
pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v SR.

Text a foto: (upr)

Zamestnanci Republikovej centrály Združenia na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím v SR, mladí ľudia s mentálnym postihnu-
tím a dobrovoľníci z Johnson Controls International, s.r.o. a Genpact 
Slovakia, s.r.o. sa pustili do práce a práve maľujú lavičky v Sade Janka 
Kráľa v Petržalke.

Aj petržalská právna poradňa bude mať prázdniny a počas najbližších 
dvoch mesiacov budú jej brány dočasne zavreté. Právne rady začne 
jej gestorka ponúkať až v septembri, a to v rovnakých dňoch ako 
doposiaľ. 

Gestorom petržalskej bez-
platnej poradne je JUDr. 

Jarmila Doležalová, ktorá do-
posiaľ poradila viac ako tisíc 
Petržalčanom, pomohla im 
napísať odvolanie či žiadosť. 
Jej pomoc sa však neobme-
dzuje len na právne záleži-
tosti. Pri osobných stretnu-
tiach ponúka porozumenie, 
ľudskosť a empatiu, čo je 
často viac ako dobrá právna 
rada. Aj preto pred poradňou 
počas dvoch stránkových dní 
sedia ľudia a trpezlivo čakajú, 
kým na nich príde rad. 

Zaslúžené voľno si minu-
loročná Osobnosť Petržalky 
spravodlivo delí medzi svo-
je vnúčatá, a aj preto bude 
právna poradňa od 29. jú-

na do 31. augusta zatvo-

rená. 

Petržalčania sa v riešení 
svojich problémov môžu 
prísť opäť poradiť v ponde-
lok, 5. septembra, a to v riad-
nych stránkových hodinách, 
v čase od 9.00 do 12.00 h. 

(tod), foto: archív PN

Dovolenkovať bude aj právna poradňa

Prázdniny 
v knižnici

Počas tohtoročných 
letných prázdnin 
pripravili Kultúrne 
zariadenia Petržalky 
ďalšie Kultúrne leto 
opäť s bohatým 
programom pre deti 
aj dospelých. 

V ponuke sú opäť obľúbe-
né sobotné tvorivé dielne 

a nedeľné divadielka pri det-
skom ihrisku v areáli Grand 
hotela PRESSBURG a „hu-
dobné vlnenia“ v záhradnej 
reštaurácii Oáza na Draždia-
ku. Tento rok promenádu 
v Sade Janka Kráľa Petržalča-
nom spríjemnia vystúpenia 
dychových hudieb pri fon-
táne. Denné letné tábory 
a kurzy v Dome kultúry Zr-
kadlový háj, v Dome kultúry 
Lúky a v CC Centre vyplnia 
váš prázdninový čas tvori-
vými a turisticko-zábavnými 
programami.

Kultúrne leto sa začína pr-
vou prázdninovou sobotou 
2. júla 2016. Viac informácií: 
www.petrzalka.sk

(tod)

Máte už program 
na leto?
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Raňajky s novinármi orga-
nizujú rôzne inštitúcie, 

aby informovali o aktualitách 
z ich „kuchyne“ a o svojich 
plánoch do najbližšej budúc-
nosti. Na raňajky pozýva no-
vinárov celkom pravidelne aj 
bratislavský primátor Ivo Ne-
srovnal. Ale len niektorých... 
Z niektorých médií... Tí, ktorí 
majú tú výsadu vedieť ako 
prví. Alebo tí, ktorí nebudú 
klásť nepríjemné otázky?

Môžeme si len domýšľať, 
lebo Petržalské noviny na 
zozname pozývaných nie 
sú. Nie, že by sme boli ješit-
ní, ale niekedy sa hovorí aj 
o veciach, ktoré sa Petržalky 
priamo týkajú, a my by sme 
boli radi pritom, prípadne sa 
čo-to opýtali, vyjasnili si. Ale – 
nemáme šancu.

Tak, ako nedávno. Dozve-
deli sme sa, že sa na novinár-
skych raňajkách bude hovoriť 
o starostlivosti o zeleň, kon-
krétne o kosení, a o územ-
nom pláne. Keďže je Petržal-
ka často kritizovaná, že málo 
kosí (tejto téme sa venujeme 
na str. 12-13) a mesto má v 
Petržalke nemálo pozemkov, 
tak sme boli zvedaví, ako vi-
dia starostlivosť o „petržalskú“ 
zeleň oni. No a územný plán 
sa našej mestskej časti rovna-
ko dotýka. Keď sme sa spýtali, 
či by sme sa na stretnutí s pri-
mátorom nemohli zúčastniť, 
dostali sme od hovorkyne 
magistrátu Ivany Skokanovej 
odpoveď, že raňajky sú len 
pre pozvané médiá a ďalší 
novinári by sa do miestnosti 
už nevošli. Tak sa teda môže-
me spoľahnúť len na oiciálne 
informácie a prípadné otázky 
poslať mailom. Škoda.

Noviny najväčšej mestskej 
časti, ktoré vychádzajú v 47-
tisícovom náklade, zrejme nie 
sú pre primátora a magistrát 
dostatočne zaujímavé. Ani 
vtedy, keď je (alebo by mohla 
byť) reč o tomto území, o na-
šej Petržalke. Nám je ľúto, že 
nie sme medzi „vyvolenými“ 
a nemôžeme vás teda infor-
movať z prvej ruky, za čerstva. 
Tak si mnohé môžeme len 
domýšľať a vysvetľovať po 
svojom.

Silvia Vnenková    

Poznámka Na dedine hrmí trochu inak
Vstup len  
pre vyvolených 

Prázdniny. Úžasné slovo. Naporúdzi sú však aj iné podobne 
vzrušujúce. Napríklad Vianoce či nedeľa. Tiež sľubujú veľa, 
takú silu ako slovo prázdniny však nemajú. Nielen čo sa týka 
dĺžky, ale ani obsahu.

Za čias mojej mladosti, 
čiže hlboko v mi-

nulom storočí, bol tento 
zázračný čas presne vyme- 
dzený. Júl, august a hotovo. 
Prvého septembra sa išlo 
do školy. Výnimkou bola len 
nedeľa, pretože do práce sa 
do roku 1968 chodilo aj v so- 
botu. Luxus s dvojdňovým 
voľnom bude teda onedlho 
mať významné okrúhliny. 
Tohto roku prvý september 
pripadne na štvrtok, z čoho 
usudzujem, že nástup do 
školy sa hromadne odohrá 
až v pondelok, teda septem-
bra piateho. Nejaké zdôvod-
nenie sa už nájde.

S výberom miesta prázd-
ninového pobytu v tých 
dávnych časoch nikto vedu 
nerobil. V zásade boli len 
dve možnosti takého detské-
ho relaxu: pioniersky tábor  
a starí rodičia. 

V pionierskom tábore som 
nikdy nepobudol, hoci šatka 
pionierska moju hruď občas 
zdobila. Povinne v školskej 
lavici. Kto ju uviazanú ne-
mal, tomu súdružka učiteľka 
Pilná udelila čierne body. Ak 
dosiahli určitú výšku, museli 
ste si dať prsty dohromady 
a nastaviť ich smerom hore. 
Hovorili sme tomu hruška. 
Špeciálne upravená trstenič-
ka potom vykonala svoje. Aj 

tak sa pestovala láska k tejto 
milej organizácii.

V mojej detskej hlave sa 
preto vcelku logicky usíd-
lila myšlienka, že v takom 
tábore sa dejú ešte horšie 
veci. Navyše od navrátivších 
sa spolužiakov som získal 
informácie o tom ako den-
nodenne už skoro ráno, ob-
čas navzdory vetru a dažďu, 
vztyčovali trojfarebnú zá-
stavu vtedajšieho Českoslo-
venska. A okamžite potom 
radostne a odhodlane pio-
nierskym spôsobom zapeli 
aktuálny budovateľský hit.

Dnes tu máme letné tábo-
ry. Alebo detské, či ako sa im 
hovorí. Pionierske už veru 
nie. A záujem o taký pobyt 
je naozaj slušný. Zákonní zá-
stupcovia svojich ratolestí si 
musia dobre rozmyslieť kam 

na tie dva mesiace umiestniť 
pokračovateľov rodu. Čo sa 
mňa týka, byť tak kedysi mo-
jím rodičom, seba samého by 
som bez dozoru nikam ne-
pustil. Rodičia určite vedeli, 
čoho všetkého sa môžem len 
tak bez predchádzajúceho 
varovania dopustiť, túžba 
mať zopár týždňov odo mňa 
pokoj však zrejme bola silnej-
šia ako opatrnosť.

Mladý človiečik počatý, 
odkojený a rastúci v panelá-
ku, ľahko nadobudne dojem, 
že prírodné živly vonku fun-
gujú vlastne len tak akoby. 
Keď mrzne, páli slnko, leje a 
fučí, v takom bytíku zo všet-
kých strán, zospodu i zvrchu 
obloženom vankúšikmi iných 
obydlí, to vyzerá, že sa nič 
zvláštne nedeje. Treba len 
dobre pozatvárať okná a je to.

A na dedine sú potom spo-
mínané deťúrence vyvalené 
z toho, že príroda funguje 
naozaj. Minulé leto prišla k 
istému spoluobčanovi z na-
šej dediny na pár dní mladá 
mestská slečinka, budúca if-
lenka. V jeden slnečný deň sa 
z ničoho nič prihnala riadna 
búrka. Blesky šľahali, hromy 
duneli, dážď bubnoval na 
všetky okná, múry, všade. 
Vtedy si domáci všimli, že 
slečinky nikde. Kričali, beha-
li, hľadali. Aj na ulici. A nič. 
Až keď všetko tentoraz na-
ozaj prehrmelo, vysvitlo, že 
mladá dáma celý čas-nečas 
strávila učupená v pivnici. 
Na kontrolnú otázku, prečo 
zaliezla práve tam, odpove-
dala vskutku interesantne. 
Vraj mala strach preto, lebo 
na dedine hrmí a prší oveľa 
horšie ako v meste.

Asi by si cez prázdniny 
mala poriadne prečítať text 
štátnej hymny. Zistila by, že  
u nás hromy bijú divo. Ale 
inak si s ostatnými môže 
vychutnávať šťavnaté nične-
učenie.

Oskar Král

Parlamentný bulvár

Problémov, ktoré kvária našu 
republiku, je viac než dosť. 

Azda niet občana, ktorý by o 
nich nevedel alebo nepoznal 
z vlastnej skúsenosti. Kritizovať 
riešenie nezamestnanosti, sys-
tém a kvalitu nášho školstva 
či nedajbože zdravotníctva, 
pripomína púšťať si starú vi-
nylovú platňu. O desiatkach 
ďalších neriešených alebo 
vleklých záležitostiach radšej 
pomlčme a upnime pohľad 
na veci, ktoré sú v politike plne 
funkčné.  

Žiadne strachy, aj keď 
niektoré parlamentné témy 

akosi nemajú snahu pomôcť 
občianstvu slovenskému, as-
poň ho dokážu rozdeliť, čo je 
výborná vec. Vždy sa nájde 
niekto s niečím, čo rozvíri aj tak 
cholerickú hladinu spoločnos-
ti. Čím horšie tebe, tým lepšie 
mne. A o tom to je. Senzácia 
odhalenia minulosti politika 
určite potlačí budúcnosť v hla-
dových dolinách či zvyšovanie 
poplatkov za televíznu konce-
siu, zabudne na dlhodobo ne-
zamestnaných alebo na úpra-
vu penzií starodôchodcom. 
Bulvár v priamo prenose. Sme 
svedkami žaloby jedného poli-

tika na druhého, pretože druhý 
prvého spája so zlodejstvom, 
korupciou a inými prospešný-
mi osobnými aktivitami. Nej-
de o tvrdenia toho či onoho 
spravodlivého, maslo na hlave 
majú obaja, čo im však nebrá-
ni chrániť tú svoju pravdu. Tá 
je koniec koncov fenoménom 
zajtrajška a nie faktom dneška, 
najmä tá politická, ktorá rastie 
a rozpína sa s mocou a jej 
aroganciou. Podnety na pro-
kuratúry, trestné oznámenia, 
dôkazy, obvinenia a obžaloby 
z ktorých nezahrmí, úplatní 
svedkovia svedčiaci o predaj-
nosti protistrany. Poslaneckí 
asistenti zapletení do podvo-
dov, vyšetrovatelia rezignujúci 

na svoje posty, oligarchovia na 
kapitánskom mostíku, klamstvá 
a podrazy, záhadné prepojenia 
kapitálu a účty kdesi na inom 
konci sveta. Je toho dosť. 

Zatiaľ ešte hazardéri s dô-
verou danou im voličmi pri-
mitívne manipulujú, ješitnosť 
a strach o miesta dokážu aj  
z politického velikána (čo u nás 
nehrozí) spraviť hulváta a kla-
mára najhrubšieho zrna. Žiaľ, 
vo všetkých farbách omieľaná 
politická kultúra bledne spolu 
s dávno zabudnutým poslanec-
kým sľubom.   

Tak si myslím, že stredoveká 
defenestrácia mala niečo do 
seba.

Jaroslav Gründler

Tak si myslím
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Ak si chcete vylepšiť svoj prázdninový rozpočet, príďte do Bory Mall a zarábajte na-
kupovaním. Čakajú na vás letné výpredaje a veľká letná súťaž o skvelé ceny. Okrem 
výhodných nákupov a výhier vám ponúkame pár inšpirácií z pestrej ponuky júlo-
vých podujatí pre vás a vaše rodiny. 

Materské centrum Budatko ukončilo svoju 9. se-
zónu. Momentálne je pre verejnosť zatvorené, 
okrem jednorazových aktivít, zverejnených na 
webe www.budatko.sk alebo na facebooko-
vej stránke. Novú sezónu naštartuje Hľadanie 
pirátskeho pokladu, v nedeľu, 18.septembra, pri 
Veľkom Draždiaku. Budatko otvorí o deň neskôr, 
v štandardných otváracích hodinách.

Tie najlepšie kúsky leta nájdete v Bory Mall

Bory Mall – Bližšie, než si myslíte. 

Aj počas leta čakajú na 
záujemcov občasné 

akcie, cvičenia a tanečné ho-
diny, v závislosti od možností 
dobrovoľníčok. Momentálne 
je možné prihlasovať sa na 
jednorazové tanečné hodiny 
Folklóriček pre deti, Vodné hry 
a Deň súkromných škôlok, 
ktorý sa uskutoční 12. 7. v do-
obedných hodinách. V ostat-
ných dňoch budú v centre 
prebiehať rekonštrukčné, upra-
tovacie a údržbové práce.

Budatko 
v prázdninovom režime 
do 18. septembra 

Ďakujeme všetkým priaznivcom a návštevníkom 
za úspešnú sezónu 2015/2016.

(upr), foto: Budatko

4. 7. – 1. 9.

BLIŽŠIE, NEŽ SI MYSLÍTE

A 1. 9. HLAVNÚ CENU
CITROËN C4 CACTUS

VYHRAJ
KAŽDÝ DEŇ

350 €
ZA NÁKUP NAD 10 € 

Nakupovanie hrou / 4. 7.-1. 9.
Osvieženie spomalenej letnej 
atmosféry prinesie veľká prázd-
ninová súťaž Nakupovanie hrou, 
v ktorej môžete vyhrať hneď 
niekoľkokrát. Ak od 4. 7. do 1. 
9. 2016 nakúpite v ktorejkoľvek 
z prevádzok v Bory Mall v mi-
nimálnej hodnote 10 eur na 
jednom pokladničnom bloku, 
môžete vyhrať denne 350 eur 
v darčekových kartách Bory Mall! 
Stačí vyplniť žrebovací lístok, kto-
rý dostanete na Infopulte centra 
a vhodiť do zlosovacieho osudia. 
Každý deň vyžrebujeme zo žre-
bovacích lístkov z predchádza-
júceho dňa výhercu parádnych 
350 eur a 1. 9. bude zo všetkých 
žrebovacích lístkov počas súťaže 
vyžrebovaný majiteľ hlavnej vý-
hry - Citroënu C4 Cactus. 

Bory Guláš Cup / 16. 7.
V polovici júla sa Bory rozvo-
ňajú neodolateľnou gulášovou 
vôňou.  Gulášové partie budú 
16. 7. súťažiť o najlepší guláš na 
1. ročníku Bory Guláš Cupu. Zú-

častniť sa môžete aj vy v tíme s 
neobmedzeným počtom členov 
po zaplatení tímového štartov-
ného vo výške 10 eur. Prineste si 
ingrediencie, kotol a náradie po-
trebné na varenie gulášu, všetko 
ostatné zabezpečí organizátor. 
Súťaží sa o darčekové karty vo 
výške 500 eur, 300 eur a 100 eur, 
ale ja iné zaujímavé ceny. Víťaz-
ný guláš vyberá porota na čele 
s vychýrenou gazdinkou a vždy 
dobre naladenou „svokrou“ Giz-
kou Oňovou.

Gurmánske zážitky podčiark-
ne poriadna dávka rodinnej a 
priateľskej festivalovej zábavy 
pre deti a „dospelákov“. Najväčší 
skákací hrad, minidisco, detskí 
Slávici, latino párty, škola tanca, 
súbory Dance cool, populárna 
Záhorienka, šašovia a kúzelník, 
ale aj hasičská show, zorbingový 
futbal v pene a množstvo ďalších 
atraktívnych hostí a hudobníkov 
sa postará o zábavu počas ce-
lého víkendu. Pre deti bude už 
tradične k dispozícii aj najväčší 
detský svet Buppi. 

Šikovných a zručných tímo-
vých hráčov, u ktorých je na-
varenie chutného gulášu len 
príjemnou pridanou hodnotou 
k odbornejším zručnostiam, 
hľadá do svojich prevádzok aj 
Volkswagen Slovakia - hlavný 
partner Bory Guláš Cupu. Pre 
záujemcov o zamestnanie v 
najväčšom výrobnom automo-
bilovom závode na Slovensku 
pripravil priamo na podujatí 
náborový stánok, kde sa môžu 
záujemci informovať o mož-
nostiach a podmienkach za-
mestnania.  

Kasting do � lmu Cuky&Luky 
Malí, veľkí, dievčatá, chala-
ni, maminky, oteckovia... ak 
máte záujem účinkovať v ce-
lovečernom � lme Cuky&Luky 
ako komparzisti vo vedľajších 
postavách alebo hromadných 
scénach, neváhajte, a príďte do 
Bory Mall. Všetkých vás pozýva-
me na júlový kasting, ktorého 
termín čoskoro zverejníme na 
borymall.sk a našej Fanpage. 
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Petržalka 
ako príklad 
v starostlivosti 
o zeleň

Okolie Chorvátskeho 
ramena od Námes-

tia Hraničiarov po Janíkov 
Dvor na trase plánovanej 
električky spravuje spoloč-
nosť METRO, ďalšie pozem-
ky vrátane zelene pri cestách 
II. triedy má v správe hlavné 
mesto. Iné plochy patria vo-
dohospodárom a súkrom-
ným vlastníkom. Kosí sa už 
aj tam, ale až po urgenciách 
petržalského miestneho 
úradu. Mnohí sa spamä-
tajú až vtedy, keď mestská 
časť začne správne konanie 
s hrozbou pokuty.

Mestská časť pritom 
všetkým každoročne zasiela 
harmonogram kosenia tráv-
nikov a vlastníkov písomne 
vyzýva, aby zabezpečili ko-
senie na pozemkoch v ich 
vlastníctve. „Vzhľadom na 
súčasné priaznivé podmien-
ky pre rast vegetácie boli 
vlastníci pozemkov opä-

tovne vyzvaní na urýchlené 
vykonanie nápravy, aby sa 
k svojim zvereným zeleným 
plochám správali rovnako 
zodpovedne ako my,“ pove-
dala vedúca oddelenia život-
ného prostredia miestneho 
úradu Zuzana Juhásová.

Niekde sa mulčuje
Práve kosenie dáva ľuďom, 

ktorí sa o pekné prostredie 
starajú, v týchto týždňoch 
najviac zabrať. „Od jarných 
mesiacov do obdobia jese-
ne je najdôležitejšia kosba 
trávnatých plôch. Rast trá-
vy na plochách je závislý na 
dĺžke vegetačného obdobia 
a na klimatických vplyvoch, 
najmä zrážkach a teplote. 
V základných a materských 
školách je potrebné kosiť o 
niečo častejšie,“ hovorí Mar-

tin Füzek, riaditeľ Miestneho 
podniku verejnoprospešných 
služieb Petržalka.

Füzek ďalej uviedol, že Petr-
žalka na vybraných plochách 
kosí mulčovaním, kedy sa kosí 
častejšie a pokosená tráva sa 
necháva na mieste. Princíp 
mulčovania spočíva v navrá-
tení živín vyprodukovaných 
rastom trávy späť do trávnika, 
pričom sa musí dodržať frek-
vencia kosenia, aby tráva ne-
prerástla. Efekt tejto technoló-
gie spočíva v nízkom poraste, 
vrátení živín, zabráneniu rastu 
plevelu a nežiaducich druhov 
tráv, ktoré neznášajú vysoký 
počet kosení, lebo im to bráni 
v rozmnožovaní. Takéto kosby 
sa musia vykonávať približne 
dvakrát častejšie. „Nezanedba-
teľný efekt je v období sucha. 
Trávnik po kosení touto tech-
nológiou je oveľa dlhšie zelený, 
pričom okolité porasty už spá-
lilo slnko. Príkladom mulčo-
vania je Námestie republiky a 
lúka pri areáli kostola Sv. rodi-
ny,“ doplnil Martin Füzek.

Nielen o tráve
Starostlivosť o zeleň, na kto-

rú mestská časť vynakladá 
vyše milión eur ročne, však 
nie je len tráva. „Aktuálne 
vykonávame orezy drevín 
hlavne v korunovej časti z dô-
vodu bezpečnosti, presvetle-
nia, nedostatku svetla v by-
toch, poškodzovania a zasa-
hovania do fasád domov, a 
v neposlednom rade z dôvodu 
tvarovania a úpravy korún. 

Zo zákona to smieme robiť 
od 1. apríla do 30. septembra. 
Rany po rezoch sa v tomto ob-
dobí zahoja najlepšie. Stromy 
ich zaplavia miazgou a ošet-
ria si ich vlastne samé,“ dodal 
Füzek. 

Neoddeliteľnou súčas-
ťou starostlivosti sú aj kríky 
či živé ploty, ako aj čistenie 
plôch od odpadkov z neza-
bezpečených kontajnerových 
stojísk či ktoré odhodia ľudia. 

Naša mestská časť má v správe 183 hektárov zelených plôch. Je 
v tom zahrnutá sídlisková zeleň, Sad Janka Kráľa, Tyršovo nábrežie 
a lužné lesy. Tieto plochy sa kosia podľa potreby a fi nančných zdro-
jov, približne päťkrát ročne. O zeleň sa stará naozaj príkladne. 
Že sa vám to nezdá? Že na mnohých miestach je burina po kolená? 
Je to preto, že nie všetka petržalská zeleň je v správe mestskej časti.  
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Mestská časť pripravuje pro-
jekt osadenia lavičiek a od-
padkových košov, čo sa bude 
realizovať v letných mesia-
coch. Na Šrobárovom námes-
tí bolo vysadených  14 kusov 
marhúľ. Novinkou je výsadba 
záhonov v štrkovom podloží 
(CCCentrum Fedinova).

Čo je údržba zelene
„Pod starostlivosťou o zeleň 

sa rozumie najmä kosenie, 
vyhrabávanie, udržiavanie 
čistoty na plochách zelene, 
rez drevín a ich ošetrovanie, 
ochrana proti škodcom. Za-
bezpečujeme aj pravidelnú 
údržbu novovysadených par-
kov, námestí, vnútroblokov 

„Zámerom tejto aktivity je 
zapojiť obyvateľov Petržalky 
do zveľaďovania okolia svo-
jich domov a tým iniciovať 
aktívnu účasť na jej udržia-
vaní, ako aj vytváranie po- 
zitívneho vzťahu k zeleni pro- 
stredníctvom estetického pô- 
sobenia aj u najmladšej gene-
rácie,” povedala Juhásová. 

Obyvatelia, ktorí majú zá-
ujem o skrášlenie okolia svo-
jich bytových domov, majú 

Na čom sa ľudia spolupodieľajú, to si budú 
viac vážiť a chrániť. Aj to je základnou ilozo-
iou projektu Predzahrádky, na ktorú mestská 
časť vynakladá ročne zhruba 15- tisíc eur. 

Predzáhradky

ako aj pravidelnú zálievku,“ 
vyratúva Juhásová s tým, že 
mestská časť každoročne vy-
sadí zhruba 80 nových stro-
mov a celkovo na výsadbu 
drevín vynakladá okolo 30-ti-
síc eur. 

Kontaktujte nás
Pri úprave verejných plôch 

našej mestskej časti je vždy čo 
zlepšovať, treba poukazovať 
aj na chyby, a preto sa nevá-
hajte obrátiť na Zelenú linku 
s číslom 02/63 820 158. Ze-
lená linka slúži občanom ako 
odkazovač, na ktorý môžu 
zaznamenať svoje podnety, 
postrehy či žiadosti na čistotu 
a poriadok v Petržalke.

dve možnosti. Mestská časť 
im predzahrádky vytvorí ale-
bo poskytne materiál a od-
borný dohľad. „Podmienkou 
poskytnutia materiálov alebo 
kompletnej realizácie úprav 
je zaslanie vyplnenej žiados-
ti o rekonštrukciu, ktorá sa 
nachádza na internetovej 
stránke mestskej časti - tlači-
vo Petržalské predzáhradky. 
Žiadosť sa podáva prostred-
níctvom správcu bytového 

domu, alebo zástupcu vlast-
níkov s uvedením kontaktnej 
osoby, s ktorou sa spojíme 
kvôli obhliadke a prípadnému 
upresneniu požiadaviek,” vy-
svetlila Zuzana Juhásová. 

Minulý rok sa vytvorili pred-
záhradky v 11 lokalitách Petr-
žalky pri bytových domoch 
Šintavská 12-14, Topoľčianska 
29, Vavilovova 16, Polereckého 
9, Holíčska 21, Holíčska 46, Ro-
manova 2-12, Budatínska 19, 

Budatínska 21., Jasovská 39 a 
Smolenická 14. Obyvateľom 
v piatich lokalitách poskytla 
mestská časť Bratislava rast-
linný materiál, alebo substrá-
ty, potrebné k dotvoreniu už 
jestvujúcich predzáhradiek.

Úprava zelene 
pred Cik Cak Centrom 

V rámci nových sadovníc-
kych úprav boli na jar vysa-
dené dva stromy. V júni sme 

v časti pred sobášnou sieňou 
vytvorili nové záhony, na kto-
ré boli vysadené rôzne kvit-
núce trvalky, okrasné trávy a 
kvitnúce kríky. Tieto výsadby 
budú skrášľovať okolie počas 
celého roku. Výsadba bola 
navrhnutá tak, aby bola mini-
malizovaná údržba. V letnom 
období tu ešte plánujeme 
umiestniť päť lavičiek a dva 
odpadkové koše. 
Richard Nemec, foto: archív PN
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Tak - chalúpkovsky, 
všetko naopak 

Ušla sa nám výčitka. Píše-
te len o tom, čo zostáva 

po psoch okolo domov, na 

tráve, chodníkoch, terasách, 
schodoch, námestiach, na 
verejných priestranstvách, 
ako si mnohí ich majitelia 
neplnia povinnosti odpratať 

„to“. Vôbec sa však nezmie-
ňujete o tom, čo psi zane-
chávajú v bytových domoch. 
Ako si „značkujú“ výťahy, ste-
ny a rohy chodieb, schodiská, 

Psie safari (3)

Čo nestojí ani jediný cent

tak chalúpkovsky - všetko 
naopak. Povinnosť ako pre-
hra, vina ako víťazstvo. Čo  
s tým? Ako na to? 

Platiť či neplatiť za psa 
aj v paneláku

Netvárme sa, že o tom ne-
vieme, že sa o tom nehovorí. 
Téma každoročne rezonuje 
po 31. máji, keď správcovia 
domov doručia vlastníkom 
bytov vyúčtovanie nákladov 
spojených s užívaním bytu za 
predchádzajúci kalendárny 
rok. V minulom čísle PN sme 
v rozhovore s veterinárom 

uviedli, že v Petržalke na 45-
tisíc bytov pri odhadovanom 
počte 11-tisíc psov pripadá 
jeden pes na štyri byty. Ve-
terinár označil tento pomer 
už za zaťažujúci pre obyvate-
ľov domu. A pre mnohých aj 
obťažujúci. Psičkári zvyknú 
hovoriť o svojom psovi, že to 
nie je iba zviera, ale ďalší člen 
rodiny. Nepsičkári na to rea- 

Redakčná kolegyňa Michaela poznamenala vecne: Čo chceme  
v Petržalke dokázať veľké - vo výstavbe pre ďalšie desaťtisíce 
novo-Petržalčanov, čo po poslednú zastávku električky v Ja-
níkovom dvore, čo v potrebnej multifunkčnej hale na šport a 
kultúru, keď si nedokážeme poradiť s tým, čo zostáva po psoch. 
Čo ich majiteľa nestojí ani jediný cent, nikomu sa nesiaha na 
plat, dôchodok, netreba na to eurofondy ani výberové konania, 
stačí sa iba zohnúť a prejaviť viac človečenstva, petržalskosti, 
zodpovednosti, slušnosti a ohľaduplnosti voči ostatným, okoliu, 
mestu. Pokračujeme a zároveň dokončujeme nevoňavú tému...  

stojany na kvety, ba niekde 
z dlhého čakania na pána, 
ktorý ho má „vyvenčiť“, nalo-
žia svoju veľkú psiu potrebu 
na podlahu ešte v paneláku. 
Majú to ostatní obyvatelia to-
lerovať, ticho strpieť? Najmä 
po tom, čo si dom obnovili, 
vymaľovali spoločné priesto-
ry, vymenili podlahy, zrekon-
štruovali výťahy alebo ich vy-
menili za nové? Až na vzácne 
výnimky sa nik z „pánov či 
paničiek“ za to, čo zostáva 
po psoch neospravedlní, ani 
sa neunúva „to“ odpratať, 
očistiť, poumývať, deziniko-

vať. V dome sú predsa deti... 
Kto upozorní majiteľa psa, že 
dom je pre ľudí, a nie verejný 
záchod pre jeho psa, že je zaň 
zodpovedný, reakcie sú zaru-
čené a známe. Majiteľ psa to 
hodnotí ako útok človeka - na 
psa... Vyčítajúcemu sa ujde 
záplava nevybraných slov, ba 
i hrozba fyzického útoku po-
vinného na nevinného. Čiže 

Na novej električkovej trati  
v Petržalke vysoké tep-

loty na niektorých miestach 
zdeformovali koľajnice. Ako prvá 
o tom informovala internetová 
stránka imhd.sk: „Po prvých let-
ných horúcich dňoch sa objavilo 
zdeformovanie koľají. Vplyvom 
tepla a javu tepelnej rozťažnosti 
materiálov dochádza k predĺže-
niu koľajníc a na petržalskej trati 
sa tento jav prejavil medzi za-
stávkami Farského a Jungman-
nova vybočením polohy koľají 
v oblúkoch. V prvom prípade sa 
koľaj v smere jazdy do Petržal-
ky priblížila ku opačnej koľaji, v 
druhom prípade došlo k posunu 
koľaje do centra mesta ďalej od 
opačnej koľaje. Na trati je zre-
teľne vidno, ako menili polohu 
podvaly pod koľajnicami. Na 

jednej strane koľají chýba štrk na 
miestach, z ktorých sa podvaly 
posunuli, a na druhej strane je 
štrk vytlačený nad pôvodnú úro-
veň. Pôvodne plynulé koľajové 
oblúky sa zmenili na viacero ob-
lúkov s rôznym polomerom.” 

Stav električkovej trate boli 
zástupcovia Bratislavského sa-
mosprávneho kraja skontrolovať 
ešte 26. mája. Žiadne závažné 
technické chyby nenašli. O me- 
siac sa však situácia rapídne zme-
nila a ohrozila plánované júlové 
otvorenie trate. Ako objasnila 
Lenka Kubejová zo spoločnosti 
Eurovia SK, „chyba nastala na 
otvorenej jazdnej dráhe, ktorá 
sa nachádza v Petržalke v smere 
od Bosákovej ulice po obratisko. 
Na všetkých ostatných úsekoch 
stavby Nosného systému MHD 

Bratislava I. časť je použitá pev-
ná jazdná dráha a koľaj je kotve-
ná do betónu. Zvlnenie nastalo 
v dôsledku vysokých horúčav aj 
napriek tomu, že podľa kontroly 
projektov bola trať navrhnutá 
dostatočne a v súlade s predpis-
mi a normami. Keďže však pou-
žitie zdvojenej koľaje nie je bežné 
technické riešenie a neexistujú k 
tomu reálne skúsenosti, je pred-
poklad, že napriek dodržaniu 
všetkých normových paramet-
rov pri projektovaní a realizácii 
práve toto bolo príčinou vznik-
nutej deformácie“. 

Ako agentúru SITA informovala 
hovorkyňa Bratislavy Ivana Sko-
kanová, vedenie hlavného mesta 
sa so zhotoviteľom prác na Nos-
nom systéme MHD do Petržalky, 
prevádzkový úsek Janíkov dvor 

- Šafárikovo námestie v Bratislave, 
I. časť Bosákova ulica – Šafárikovo 
námestie, dohodlo na urýchle-
nom odstránení chyby na elek-
tričkovej trati v Petržalke. „S gene-
rálnym riaditeľom dodávateľskej 
spoločnosti sme sa dohodli, že 
chyby opravia tak, aby plánova-
né otvorenie trate nebolo ohroze-
né. Náklady na odstránenie chyby 

sa, samozrejme, hradia zo záruky, 
takže na mesto to nebude mať 
žiadny inančný dopad,“ povedal 
primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. 
Podľa informácií z magistrátu sa 
pri nevyužívaných koľajniciach v 
prípade vysokých horúčav môže 
stať, že koľajnice pracujú a rozpí-
najú sa. Stať sa to môže pri prud-
kých výkyvoch teplôt, najmä pri 
extrémnych otepleniach. Kritické 
sú hlavne miesta s dlhými oblúk-

Električkovú trať poškodili prvé letné horúčavy 
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gujú: Ak je pes „členom rodi-
ny“, domácnosti, bytu, nech 
majiteľ znáša zaň náklady na 
prevádzku celého domu, ako 
s ďalšou „osobou“ navyše. Veď 
tiež dom užíva, síce po svo-
jom, psovsky. 

Pritiahnuté za vlasy? Či až 
strelené? Áno, aj nie. Autor 
si tieto názory, postoje, zdô-
vodnenia nevymýšľa, sú z ľu- 
du. Petržalského. Len nebyť 
k iným názorom, pohľadom 
hluchý ani slepý. Sú pamätní-
ci „starého“ Bytového podni-
ku v Petržalke, ktorí poznali 
dva bytové domy, v ktorých 

tiež produkuje komunálny 
odpad. V sumáre je to práve 
to, čo tvorí položky vyúčto-
vania označené v dome ako 
spoločné. Po rozpočítaní nej- 
de o zanedbateľné čiastky. 
V celoročnom prepočte na 
jednu osobu v paneláku od 
100 do 150 €. Niekde me-
nej, niekde viac. Koľko ktorý 
byt zaplatí, záleží od celko-
vých nákladov, počtu osôb  
v dome a v konkrétnom byte. 
Napokon v zák. č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a ne-
bytových priestorov v znení 
neskorších predpisov sa § 10, 

domu, odvoz odpadov, čiste-
nie žúmp, užívanie výťahov, 
upratovanie, dodávka tepla a 
teplej vody, dodávka vody od 
vodárenských spoločností a 
odvádzanie odpadových vôd.“ 

Je ešte pre majiteľa bytu pes 
členom rodiny? Či už len ve-
cou podľa § 123 Občianskeho 
zákonníka, ktorú je vlastník  
v medziach zákona oprávne-
ný ako predmet svojho vlast-
níctva držať, užívať, požívať 
jeho plody a úžitky a nakladať 
s ním. Lebo vlaňajší októb-
rový pokus dvoch poslancov 
NR SR, aby sa do Občian-
skeho zákonníka dostalo no-
velizované ustanovenie ako 
§ 119a, že: „Živé zviera má 
zvláštny význam a hodnotu 
ako zmyslami obdarený živý 
tvor. Živé zviera nie je vecou 
a ustanovenia o veciach sa na 
živé zviera použijú obdobne 
len v rozsahu, v ktorom to ne-
odporuje jeho povahe.“- nebol 
úspešný. Na rokovaní NR SR 
skončil už v prvom čítaní bez 
väčšinovej podpory. Takže aj 
tu treba hľadať niečo z odpo-
vede, či platiť (aspoň niečo, 
po dohode potrebnej väčšiny 
vlastníkov) v dome za psa, 
alebo to vôbec zamietnuť ako 
úvahu. Žiadny zákon to pria-
mo neuvádza, ale niektorý na 
niečo z toho navádza. Len si 
to vyložiť. Ako vždy, len po 
svojom. 

Ani jediné euro!
Keď som sa spýtal ko-

legu, právnika, ktorý dlhší 

čas pôsobí na petržalskom 
miestnom úrade, či sa rozpo-
menie na prípad, kedy riešili 
priestupok majiteľa psa, kto-
rý neodpratal psie výkaly po 
svojom psovi tak, ako mu to 
ukladá § 6, ods. 1, § 7, ods. 2, 
písm f ), zák. č. 282/2002 Z.z., 
ktorým sa upravujú niekto-
ré podmienky držania psov  
a za ktorý možno uložiť pod-
ľa § 7, ods.3 pokutu do 65 €, 
jeho odpoveď znela: Vieš, že 
sa na také niečo vôbec nepa-
mätám? A vzápätí dodal: To 
sa takmer nedá dokázať... Má 
pravdu, dôkazová núdza je na 
svedkovi, inej osobe, prípad-
ne policajtovi obecnej či štát-
nej polície, ktorí by však, ak 
by to chceli nespochybniteľne 
zadokumentovať, museli byť 
sami svedkami konkrétne-
ho priestupku. Nuž, choďte  
a hľadajte... keď niektoré pe-
tržalské trávniky sú na „to“ 
psie „bohatšie a úrodnejšie“ 
ako záhorské borovicové lesy 
na suchohríby. (V roku 2015 
neodprataných takmer 750 
ton psích exktrementov.)  
A kde niet žalobcu, tam 
niet ani sudcu. Paradoxne, 
problém petržalských psov  
s ich dôsledkami až náram-
ne pripomína problém pe-
tržalského parkovania. Veľa 
psov a malé územie, veľa áut  
a málo parkovacích miest. Psi 
si robia hocičo, autá parkujú 
kade-tade. Sankcie žiadne. 
Nedodržiavanie právneho po- 
riadku, ignorovanie slušnos-
ti, obyčajov sa stali normou 

správania sa, vzťahov. Autá 
i psi znamenajú pre ich ma-
jiteľov viac ako ich blízki  
i vzdialení susedia, ba ako 
celá Petržalka. 

Nový erb Petržalky?
Počuli ste? Vraj sa uvažu-

je o novom erbe Petržalky. 
Súčasný - v striebornom 
štíte zo zelenej, zelenými 
krovinami a drobnými pri-
rodzenými listnatými stro-
mami porastenej trávnatej 
pažite vyrastajúci zlatý list-
natý strom so zelenou pri-
rodzenou korunou - už ne-
vyhovuje. Ako uvádza web 
stránka Petržalky, že ide o 
„prírodný motív evokujúci 
azda známy miestny park, 
založený už v roku 1776, 
podľa mladšieho pečatidla  
z roku 1832“, už nevystihuje 
dostatočne petržalskú sku-
točnosť. I keď zelené kroviny, 
listnaté stromy, ba i trávnaté 
pažite v Petržalke naďalej sú, 
len z pažite dlhé roky ne-
vyrastá zlatý listnatý strom. 
Ale každý deň v petržalskej 
tráve rastie, pribúda, množí 
sa čosi - čo nie je dozlata. 
Je dohneda. Odhadovaných 
30 nákladných železničných 
vagónov psích exkrementov 
sa nestratí, neschová, ne-
prekryje. „To“ a toľko, čo po 
svojich psoch neodstránili 
v roku 2015 ich majitelia.  
A vraj, práve oni sú tí „novo-
erboví“ navrhovatelia... 

Rudolf Gallo, 

foto: autor a archív PN

sa vlastníci na schôdzi vlast-
níkov dohodli, že majitelia 
psov budú prispievať väčší-
mi sumami na upratovanie. 
Aj prispievali. Dobrovoľne-
povinne. Lebo domáci cho-
dia so psom - von. Využijú 
výťah, elektrické osvetlenie 
spoločných priestorov, cho-
dia po chodbách, schodoch, 
halách - v čase i nečase. Pes 

ods. 6, o.i. uvádza: „Pri rozúč-
tovaní úhrad za plnenia sa 
zohľadňuje miera využíva-
nia spoločných častí domu a 
spoločných zariadení domu 
vlastníkmi bytov alebo ne-
bytových priestorov v dome... 
sa za plnenie spojené s uží-
vaním bytu alebo nebytové-
ho priestoru považuje najmä 
osvetlenie spoločných častí 

mi. Zhotoviteľ musel podľa pri-
mátora hlavného mesta „preve-
riť všetky možné dôvody chyby 
v projektovej dokumentácii ako 
aj v metodických postupoch 
ukladania koľajového zvršku. 

Električka do Petržalky by mala 
byť sprístupnená v najbližšom 
čase a brehy Dunaja by mala 
spájať linka č. 1 z Hlavnej stanice 
Bratislava do Petržalky a linka č. 3 
do Rače. Podľa magistrátu leho-
ta na odvolanie voči vydanému 
kolaudačnému rozhodnutiu zo 
strany Bratislavského samospráv-
neho kraja uplynie začiatkom 
týždňa, treba však počkať na prí-
padnú poštu zaslanú v posledný 
deň lehoty. O presnom termíne 
sprevádzkovania električkovej 
trate do Petržalky bude hlavné 
mesto občanov informovať.

(SITA, upr)

foto: Archív PN

Po poslednom rozširovaní ka- 
pacity hrobových miest na Cin-
toríne Petržalka zmizli z chod-
níka aj spred domu smútku, 
lavičky. A chýbajú. V letných 
horúčavách, kedy dobre pad-
ne možnosť na chvíľu si pose-
dieť, oddýchnuť, ešte intenzív-
nejšie. Zostali len tie, ktoré si za 
poplatok osadili nájomcovia 
hrobových miest. Každý podľa 
vlastných možností a vkusu.  
A tak to aj vyzerá - každá je iná, 
mnohé v žalostnom stave.

Oslovila nás obyvateľka Pe-
tržalky, ktorá cintorín pravidel-
ne navštevuje. Rovnako ako 
väčšina starých Petržalčanov, 
i ona tam má pochovaných 
príbuzných. Cintorín Petržalka 

je podľa jej slov jedným z mála 
miest, kde sa Staropetržalčania 
ešte stretávajú. A absenciu lavi-
čiek vnímajú veľmi intenzívne. 
Oslovili sme preto Pohrebníc-
tvo mesta Bratislavy - Maria-
num ako správcu cintorína, či 
by vedeli túto situáciu vyriešiť.

Boris Šramko, prevádzkovo- 
technický námestník riaditeľa: 
„V súčasnosti pripravujeme 
výrobu 128 držiakov nádob na 
polievanie, aby sme dokázali 
odstrániť z cintorínov  v správe 
organizácie MARIANUM kon-
vičky na vodu a rôzne plastové 
nádoby, ktoré používajú náv-
števníci cintorínov nielen na 
polievanie kvetinovej výzdoby 
na svojich hroboch, ale aj na 

vodu, ktorou umývajú svoje 
pomníky. Takže v krátkom 
čase sa začnú objavovať pri 
všetkých studničkách na vodu 
na našich 17 cintorínoch a v 
Krematóriu kovové  stĺpiky s 
hákmi na polievacie nádoby. 
Následne máme naplánované 
na cintorínoch staré lavičky 
vymeniť za nové. Bude to spolu 
101 lavičiek s bezúdržbovými 
plastovými doskami s dlhou 
životnosťou. Tieto lavičky budú 
umiestňované na miesta, kto-
ré boli vytipované správcami 
cintorínov. Na cintoríne v Pe-
tržalke bude umiestnených  
5 nových lavičiek.“

Práce by mali byť hotové kon-
com septembra. V súčasnosti  

mapujú aj súkromné lavičky 
nájomcov hrobových miest,  
z ktorých mnohé sú postavené 
bez povolenia správcov cintorí-
nov. Tých, ktorí majú lavičku po-
stavenú bez povolenia, vyzvú, 
aby si ju zlegalizovali Ak však 
lavička nespĺňa základné bez-
pečnostné a estetické kritériá, 
požiada Marianum nájomcov 
hrobových miest, aby takúto 
lavičku odstránili, v opačnom 
prípade to urobí správca na ná-
klady nájomcu. 

Michaela Dobríková

foto:  autorka

Na cintoríne pribudnú lavičky 
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Pred samotným Behom 
olympijského dňa sa 

všetci účastníci mali mož-
nosť zapojiť do Detskej at-
letiky. Na desiatich stano-
vištiach absolvovali zábavné 
atletické disciplíny - skok 
do diaľky z miesta, beh v 
kombinácii šprint a beh cez 
prekážky, hod loptičkou na 
cieľ, vrh plastovou guľou z 
kruhu, beh z nízkeho štartu, 

Beh Olympijského dňa 2016

Viac ako Petržalčan

Petržalské noviny usku-

točnili počas svojej viac 

ako dvadsaťročnej existencie 

viacero projektov, ktorých 

cieľom bolo pomôcť sociálne 

slabým – predovšetkým de-

ťom. Dominantný je redakčný 

projekt Daruj hračku kamará-

tovi, ale nemožno zabudnúť 

ani na tie, v ktorých boli PN 

hlavnými partnermi: Protidro-

gové fórum, Deti ulice, Takú 

Petržalku chcem mať.  Niekto-

ré z nich presiahli aj hranice 

regiónu a kraja, pretože byť 

Petržalčanom je viac, ako byť 

obyvateľom sídliska. 

V tomto roku podporili PN aj 

snahu o� ciálneho slovenské-

ho fanklubu FC Barcelona, aby 

mohli malí fanúšikovia futba-

lu a Barcy (žijúci so zdravot-

ným  handykapom)  navštíviť 

Camp Nou a stretnúť sa so 

svojimi idolmi. Veľký letný fut-

balový zraz sa konal v Trávnici 

a aj � nančný výťažok z neho 

zabezpečí uskutočnenie sna 

malého Olivera - v auguste 

pocestuje so svojimi rodičmi 

do Barcelony na Gamperov 

pohár.

Veľkou mierou k tomu prispe-

li aj sponzori podujatia: Servis 

Bellani, Divadlo La Komika, 

AVON Lady Mária Podhorco-

vá, STIHL NITRA, Apartmány 

Pánisová, Vila Hermína, Pen-

zión Kúria, AQUAPARK SE-

NEC, TODOS Bratislava, Teatro 

Wüstenrot.

(aba), foto: autorka

hod lopty cez hlavu z kolien, 
beh cez frekvenčný rebrík, 
skoky do strán, prekážková 
dráha „Formula“, preskako-
vanie olympijských kruhov. 
Po absolvovaní jednotlivých 
stanovíšť získali deti drobné 
ceny a darčeky s olympij-
ským symbolom. Malí atléti 
pútali pozornosť krásnymi 
červenými tričkami a tiež 
svojimi výkonmi.

Na hlavnej časti Olympij-
ského dňa, slávnostnom Behu 
olympijského dňa, sa zúčast-
nilo 200 pretekárov - žiakov 
I. stupňa ZŠ v 4 kategóriách. 
Pretekári absolvovali behy na 
300, resp. 600 m. Potešujúce 

je, že takmer všetky zúčastnené 
školy mali na pomyselnom stup-
ni víťazov svojich zástupcov. 

Víťazom odovzdali medaily, 
diplomy a vecné ceny prezident 
SOV František Chmelár, sloven-
skí olympionici Martina Morav-
cová a Michal Martikán a zá-
stupca starostu Michal Radosa. 

Po slávnostnom ocenení víťa-
zov bola pre všetkých účastní-

kov pripravená autogramiádu 
s Martinou Moravcovou a Mi-
chalom Martikánom. Nadšené 
reakcie žiakov aj ich pedagó-
gov na nádherné podujatie boli 
najlepšou odmenou pre Slo-
venský olympijsky výbor ako 
hlavného organizátora, ako aj 
pre spoluorganizátora mestskú 
časť Petržalka. 

(rs), foto: autor

Výsledky: 
I. kategória: Chlapci - 1. a 2. ročník ZŠ: 
1. Maroš Novák (ZŠ Gessayova), 
2. Šimon Mičunek (ZŠ Černyševského), 
3. Riško Lipa (ZŠ Tupolevova).
II. kategória: Dievčatá: 1. a 2. ročník ZŠ: 
1. Viki Uríková (ZŠ Dudova), 
2. Ajka Miškolci (ZŠ Gessayova), 
3. Lea Lojdlová (ZŠ Lachova). 

III. kategória Chlapci 3. a 4. ročník ZŠ: 
1. Leonardo Varsík (ZŠ Lachova), 
2. Zdeno Adrian Braniš (ZŠ Nobelovo nám.), 
3. Francesco Salazar Urvay (ZŠ Gessayova)
IV. kategória dievčatá 3. a 4. ročník ZŠ: 
1. Aneta Galbavá (ZŠ Holíčska)
2. Simona Vaculová (ZŠ Gessayova)
3. Viktória Šoošová (ZŠ Budatínska).
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V Petržalke žijú rozmanité 
skupiny mladých ľudí, od so-
ciálne znevýhodnených, cez 
deti úspešných podnikate-
ľov, až po zástupcov rôznych 
menšín a subkultúr. Práve pre-
to je terénna práca v takejto 
komunite veľmi rozmanitá. 
V KASPIAN-e riešime to, čo 
mladých naozaj zaujíma a re-
agujeme na ich aktuálne po-
treby. S niektorými deťmi sa 
venujeme zvládnutiu bežných 
problémov súvisiacich s do-
spievaním na sídlisku, iných 
podporujeme pri realizácií 
ich nápadov. Preto okrem 
sociálnych služieb, preven-
tívnych či voľnočasových ak-
tivít ponúkame aj neformálne 
vzdelávanie a zapájanie sa do 
rôznych miestnych projektov. 
Sú to všetko nástroje, ktorými 
mladým pomáhame rásť.

Ktorý z výsledkov vašej prá-
ce by ste označili pre Petr-
žalku ako najvýraznejší? 

Po tých rokoch je to veľmi 
náročné povedať. Pozitívna 
zmena v živote jedného mla-
dého človeka môže mať veľký 
vplyv aj na život v mestskej 

nášajú moderný pohľad na 
život. Majú veľký potenciál 
byť úspešní nielen vo svojom 
živote, ale aj pozitívne vplývať 
na prostredie, kde žijú. Treba 
sa im len primerane venovať. 

Zároveň pre všetkých, čo 
tu žijú a pracujú, sú dôležitou 
súčasťou Petržalky prírod-
né plochy. Sad Janka Kráľa, 
Chorvátske rameno, jazerá či 
Lužné lesy sú priamou súčas-
ťou našej mestskej časti.

Osobnosťou Petržalky ste 
sa stali za priamu prácu s 
deťmi a mládežou v petr-
žalských uliciach. V čom je 
táto práca na najväčšom 
stredoeurópskom sídlisku 
špeciická? 

súčasnej Petržalke želali 
najviac?

Petržalke prajem, aby v nej 
žilo čím ďalej, tým viac ľudí, 
ktorým záleží na ich okolí. 
Aby pribudli ľudia, ktorí dob-
rovoľne opravia preliezačku za 
domom, pomôžu susedovi pri 
sťahovaní, zorganizujú sused-
skú grilovačku či upratovanie 
okolia domu. Práve vďaka ta-
kýmto ľuďom sa z priestoru 
plného panelákov stáva pre 
veľa ľudí skutočný domov.

Čo, podľa vás, odlišuje Pe-
tržalku od iných mestských 
častí Bratislavy? 

Sú to hlavne ľudia a prostre-
die. V našej mestskej časti žije 
veľa mladých ľudí, ktorí pri-

Zuzana Milatová sa prostred-
níctvom občianskeho zdru-
ženia KASPIAN podieľa na 
sociálnej práci, vďaka ktorej 
petržalské deti a mládež ob-
javujú svoje možnosti pre 
plnohodnotnejšie trávenie 
voľného času aj vonku medzi 
panelákmi. 

Vďaka ich činnosti môžu 
nielen kolobežkári využívať 
skatepark na Markovej ulici či 
cyklisti sa zúčastňovať na me-
dzinárodnej súťaži. Najnovšie 
rekonštruujú objekt na Fur-
dekovej, ktorý tiež bude slúžiť 
práci s deťmi a mládežou. 

Spoločne s ďalšími piatimi 
ocenenými ste sa stali Osob-
nosťou Petržalky. Čo by ste 

osobnosťou petržalky 
vďaka práci „na ulici“

časti. Pekným príkladom je 
jeden šikovný mladý muž, 
ktorý sa roky zapájal ako tíne-
džer do rôznych našich aktivít 
a projektov. Vďaka tomu dnes 
organizuje v Petržalke medzi-
národnú športovú súťaž, rea-
lizuje vlastné projekty a svoje 
skúsenosti posúva ďalej. 

Nedá mi však nespomenúť 
aj náš úspech v podobe zá-
chrany a rozvoja miestneho 
skateparku, ako aj aktuálnu 
rekonštrukciu bývalého klubu 
Slniečko na Furdekovej ulici. 
Som veľmi rada, že sa tento 
priestor opäť navráti deťom v 
podobe klubu KASPIAN.

Ktorý z vašich plánov je ten 
„naj“?

Bola by som rada, ak by sa 
v budúcnosti do miestnych 
projektov, našej činnosti a ak- 
tivít s deťmi výraznejšie za-
pájali aj ich blízki, napríklad 
ich rodina či susedia. Mojou 
osobnou pracovnou víziou 
je, aby sa deti zdravo vyvíjali  
v bezpečnom prostredí s pod-
porou ich komunity.

Eva Vašková
foto – archív Z. Milatová

petržalka už po osemnásty raz spoznala 
osobnosti petržalky. K šestici ocenených 
tento rok patrila aj Zuzana Milatová. 
Uznanie si získala za prácu s deťmi  
a mládežou priamo v uliciach sídliska. 
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 zlepšenie technického stavu budovy,
 zníženie prevádzkových nákladov,
 predĺženie životnosti budovy,
 zvýšenie trhovej hodnoty

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

 návrh vhodných technických riešení,

 vypracovanie projektovej dokumentácie, 
príprava podkladov pre stavebné 
konanie,

 Statické posúdenie objektu,

 energetický audit domu, 

 odstránenie systémových porúch 
bytového domu,

 sanácia obvodového plášťa ešte pred 
zateplením,

 samotné zateplenie obvodového plášťa,

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

 rekonštrukciu a zateplenie strechy,

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

 vyregulovanie/doregulovanie 
vykurovacej sústavy,

 úpravu interiérov – obklady, dlažby, 
maľby, nátery, 

 originálne farebné riešenie,

 poradenstvo v oblasti � nancovania 
obnovy domu,

 energetická certi� kácia,

 záručný aj pozáručný servis

Realizujeme komplexnú obnovu budov 
s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. 

1. mája 65

014 01 Bytča 

tel.: 041/5522234

Kancelária:
Toryská 7

821 07 Bratislava 

tel.: 0911 090 516

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

Starhradská 18

Beňadická 12-14

Beňadická 20-22

VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

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

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 
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Čo sa dialo ďalej, vám 
porozprávajú pria-

mi častníci a dokonca jedni 
z víťazov súťaže, žiaci z 5. B 
triedy zo ZŠ Holíčska:  „V po-
lovici júna sa v SND uskutoč-
nilo vyhodnotenie celosloven-
skej súťaže „Som nenormálne 
fér“. Do tohto dlhodobého 
projektu sme sa zapojili aj 
my. Cieľom bolo nielen sú-
ťažiť, ale aj veľa diskutovať, 
premýšľať, hľadať východis-
ká pre ľudí, ktorým osud na-
delil ťažšiu štartovaciu čia-
ru do života (ľudia telesne 
i duševne hendikepovaní, deti 
bez rodičov, deti zo sociálne 
slabších pomerov...). Spolu-
žiak Maťo vyslovil krásnu 
myšlienku – že my sme tí 
šťastní, ktorí takéto problémy 
nemajú a vyrastajú v pro-
stredí plnom lásky, a preto by 
sme mali pomáhať. 

Náš súťažný príspevok 
pozostával z trojrozmerného 
objektu a prezentácie pripra-

venej v grafi ckom programe 
PowerPoint, v ktorých sme 
sa venovali spomínaným té-
mam. Súčasťou nášho pro-
jektu bola aj beseda s tetou 
Lydkou z organizácie Equity, 
návšteva kaviarne Radnička, 
beseda s telesne hendikepo-
vanými, a predsa úspešnými 
a úžasnými ľuďmi – pani 
Silviou, poslankyňou NR SR 
a pánom Ivanom.

Keď moderátorka popo-
ludnia Gabika Dzuriková 
vyslovila naše mená, skoro 
sme od prekvapenia zabudli 

vyjsť na pódium. Až po upo-
zornení Kiky – Však to sme 
my! – sme sa rozbehli po 
ocenenie. Získali sme špe-
ciálnu prvú cenu hlavného 
partnera súťaže Férovej na-
dácie O2 s hodnotnými dar-
čekmi, certifi kát férových 
žiakov a učiteľa.

Našou najväčšou výhrou 
však je, že sme spolu vytvorili 
niečo zaujímavé, že sme mali 
možnosť spoznať rôzne ľud-
ské osudy a stretnúť skvelých, 
obohacujúcich ľudí.“

Deti z 5.B, ZŠ Holíčska

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Občianske združenie Equity pod záštitou verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej 

koncom marca vyhlásilo súťaž o rovnosti a rovnocennosti s názvom Som nenormálne 

fér. Určená bola pre základné školy, základné umelecké školy, stredné školy, komunitné 

centrá, detské domovy, centrá voľného času, reedukačné centrá, materské centrá, nefor-

málne skupiny detí a jednotlivcov. Do súťaže zaslali 503 prác – videoklipy, piesne, príbe-

hy, výtvarné práce a dokonca i divadelnú hru. V nich prezentovali svoj spôsob vnímania 

férovosti. Z nich porota vybrala práce približne 150 detí a pedagógov. 

V našej súťaži o čokoládu 

Milka sme vyžrebovali týchto 

súťažiacich: 

D. Farda, V. Dudits 

a P. Ilavanský.       Bahoželáme

Sme úspešní a sme fér! Kto vyhral FOTOGRAFOVANIE
fotoateliér v Bratislave 

  svadby 
  deti 
  oslavy

0905 623 012
fotograf-svadba.sk



Ocenenie jej bolo udelené 
Európskym združením na 

podporu kogenerácie (Cogen 
Europe) za projekt kombino-
vanej výroby elektrickej ener-
gie a tepla prostredníctvom 
18-tich kogeneračných jedno-
tiek inštalovaných na systéme 
centrálneho zásobovania tep-
lom (CZT), ktorý realizovala  
v spolupráci so spoločnosťou 
Veolia Energia Slovensko, a. s.  
Toto ocenenie je každoročne 
udeľované jednotlivcom ale-
bo spoločnostiam za podpo-
ru, profesionalitu a inovatívny 
prístup, vďaka ktorým výraz-
nou mierou prispeli k rozvoju 
kombinovanej výroby elektric-
kej energie a tepla v Európe. 
Starosta mestskej časti Petr-
žalka Vladimír Bajan prebral 
ocenenie z rúk Claudie Cane-
vari z Generálneho riaditeľstva 
pre energetiku pri Európskej 
komisii, ktorá vo svojom prí-
hovore vyzdvihla pozitívny 
prínos projektu pre životné 
prostredie a pre zabezpečenie 
obnovy a udržateľnosti systé-
mu centrálneho zásobovania 
teplom v Petržalke.

„Sme hrdí, že práve naša 
mestská časť je v tomto sme-
re príkladom a verím, že náš 
projekt bude inšpiráciou pre 
ostatné mestá a obce na Slo-
vensku. Týmto efektívnym rie- 
šením zabezpečujeme dlho-
dobú udržateľnosť systému 
CZT, bezpečnú, spoľahlivú a 
k životnému prostrediu šetr-
nú výrobu tepla a elektrickej 
energie. Sme si vedomí, že roz-
hodnutím podporiť a realizo-
vať tento projekt prispievame 
zároveň k napĺňaniu cieľov SR 
a EÚ v prechode na nízkouh-
líkové hospodárstvo“, uviedol 
Vladimír Bajan, starosta MČ 
Petržalka.

Projekt zároveň potvrdil, že 
centrálne zásobovanie tep-

lom je dôležitým nástrojom pre 
udržateľné, moderné a účinné 
vykurovanie, pretože umožňu-
je efektívnu implementáciu, či 
už obnoviteľných zdrojov ale-
bo kombinovanej výroby tepla 
a elektriny. 

„Cieľom projektu je výro-
ba a dodávka tepla a teplej 
úžitkovej vody moderným, 
ekonomickým a ekologickým 
spôsobom. Získané ocenenie 
je dôkazom toho, že spustenie 
projektu kogeneračných jed-
notiek pomáha plniť tento cieľ. 
Kogeneračné jednotky zvýšili 
energetickú efektívnosť exis-
tujúceho systému centrálneho 
zásobovania tepla a zároveň 
prinášajú inančné zdroje po-
trebné pre jeho ďalšiu moder-
nizáciu. Dodávky tepla sa stali 
efektívnejšími a spoľahlivejšími 
pre našich koncových zákaz-
níkov“, uviedol Miroslav Kot, 
generálny riaditeľ spoločnosti 
Veolia Energia Slovensko, a. s. 

Mestská časť Bratislava - 
Petržalka a spoločnosť Veolia 
Energia Slovensko, a. s. sú dl-
hodobými partnermi. Začiatok 
spolupráce siaha do roku 2000, 
keď spoločnosť Veolia Energia 
Slovensko, a. s. prevzala pre-
vádzku systému CZT v MČ Pe-
tržalka na základe dlhodobej 
zmluvy a zásobuje tak teplom 
40 tisíc domácností. Začiatkom 
roka 2013 bola táto nájomná 
zmluva predlžená, čo umožnilo 
realizovať projekt trvalej udrža-
teľnosti systému CZT, ktorého 
súčasťou bola aj inštalácia 18-
tich kogeneračných jednotiek 
s celkovým výkonom 14 MWe 
v existujúcich kotolniach. Ná-
sledná postupná obnova exis-
tujúceho systému CZT prinesie 
zvýšenie bezpečnosti, efektív-
nosti a kvality dodávok tepla 
všetkým odberateľom tepla  
v Petržalke. 

(upr), foto: archív

Dostali sme prestížne ocenenie 
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Ocenili darcov krvi“
Darovať krv –zachrániť život je jedno z vnútorných presved-
čení všetkých dobrovoľných darcov krvi  mesta Bratislavy a 
jeho mestských častí, ktoré pravidelne vyjadrujú darovaním 
bez nároku na akúkoľvek inančnú odmenu životne dôležitej 
tekutiny - svojej krvi.  

Súčasné prípojky vybu-
dovali ešte v 70. rokoch. 

Podľa vyjadrenia správcu sú 
fyzicky aj morálne zastara-
né a spôsobujú veľké straty 
tepla. Nahradia ich novým 
predizolovaným potrubným 
systémom. Rekonštrukcia 
sa týka celkovo 19 vchodov 
okolitých bytových domov a 
Základnej umeleckej školy na 
Topoľčianskej ulici. Obyvate-
lia boli o prácach informova-
ní výveskami vo vchodoch.

Počas prác spoločnosť vy-
rúbe celkovo 36 stromov. 
Ide prevažne o stromy, ktoré 
boli v minulosti vysadené 
príliš blízko obytných domov 
a priamo nad teplovodom, 
kde je ochranné pásmo a 
kde sa nesmú vysádzať dre-
viny s väčším koreňovým sys-
témom. Aj keď je vegetačné 
obdobie, osobitné predpisy 
v rámci Zákona o tepelnej 
energetike výrub umožňujú.

„V takýchto prípadoch sa 
na výrub stromov nevyža-
duje súhlas orgánu ochrany 

prírody, t. j. mestskej časti Pe- 
tržalka. Žiadateľ výrub ozna-
muje na Okresný úrad Bra-
tislava, ktorý vo veci vydal 
stanovisko,“ ozrejmila vedúca 
oddelenia životného prostre-
dia Zuzana Juhásová s tým, 
že na základe ornitologické-
ho posudku Veolia nesmie 
vyrúbať štyri stromy, pretože 
na nich hniezdia vtáky. 

Spoločnosť Veolia uviedla, 
že hoci povinnosť odstrániť 

stromy na vlastné náklady 
má majiteľ pozemku, ktorým 
je hlavné mesto, výrub pre 
urýchlenie procesu zaplatí 
spoločnosť. Obyvatelia sa 
tiež nemusia obávať straty 
zelene. „Hoci to nie je naša 
povinnosť, uskutočníme ná-
hradnú výsadbu v hodnote 
vyrúbaných drevín v sume 
28-tisíc eur,” uviedla vo vyhlá-
sení spoločnosť. 

(tod), foto: (rn)

Rozkopávky aj výrub stromov 
Centrálny správca tepla v Petržalke, spoločnosť Veolia, bude počas letných prázdnin 

rekonštruovať sekundárne rozvody ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody. Prí-

pojky sa budú meniť na uliciach Topoľčianska, Tematínska a Starhradská. Rozkopávky 

si vyžiadajú aj výrub stromov. .

dimír Bajan, ktorý aktívne 
podporuje organizovanie 
mobilných odberov krvi na 
území našej mestskej časti.

(upr), 

foto: (tod)

Slovenský Červený kríž 
každoročne oceňuje dob-

rovoľných darcov krvi plake-
tami profesora MUDr. Jana 
Janského a profesora MUDr. 
Jána Kňazovického, ktoré sú 
najvyšším ocenením postoja 
darcov.

V priestoroch miestne-
ho úradu v Ružinove preto 
v stredu 27. júna, oceňovali 
235 pravidelných darcov krvi 
z Bratislavy. Nechýbalo me-
dzi nimi ani 60 Petržalčanov. 
Bronzovú plaketu si prevzalo 
22 darcov a darkýň, strie-
bornú 15, zlatú plaketu 12 
darcov a darkýň.  Diaman-
tovú plaketu si prevzalo de-
väť Petržalčanov.  Najvyššie 

ocenenie medailu profesora 
MUDr. Kňazovického si pre-
vzali dvaja darcovia, Peter 
Maron a Igor Rechtovič. Me-
dzi striebornými ocenenými 
darcami bol aj starosta Vla-

Petržalka, najväčšia mestská časť sídliskového typu  

v strednej Európe, získala prestížne ocenenie pod náz- 

vom Cogen Europe Recognition Awards 2015. 



20 • 8. 7. 2016 PETRŽALSKÉ NOVINY
P O R A D Ň A

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, bezplatné osobné konzultácie ani platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

(dnes o právach byť poučený a o informovanom súhlase)

Pacient a zdravotná starostlivosť   
Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie kaž-
dý sa dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore 
prinášame základné informácie o tom - ktorom právnom predpise. 
V prípade nejasností alebo praktickej potreby radi odpovieme na 
vaše konkrétne otázky. 

§ Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú pri výkone 
 verejnej moci.   
 Právo na informácie o svojom zdravotnom stave vyplýva pacientovi zo 

zákona o zdravotnej starostlivosti, pričom predmetné informácie mu 
zabezpečuje aj Charta práv pacienta. Pacient má právo byť o svojom 
zdravotnom stave informovaný, má nielen vedieť o povahe svojho 
ochorenia a prípadných zdravotných výkonoch, ale v prvom rade in-
formácii aj porozumieť. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný 
pacienta informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskyt-
nutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných 
postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. 
Každý, kto má právo na poučenie, má aj právo poučenie odmietnuť. O 
odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam. Ak pacient odmiet-
ne úplné poučenie, lekár je povinný poskytnúť mu vhodné poučenie. 
Spôsob poučenia pacienta treba zaznamenať do zdravotnej doku-
mentácie. Ak pacient oznámil, že nechce byť informovaný, informácie 
sa mu neposkytnú za predpokladu, že neposkytnutie informácie ne-
bude na úkor samotného pacienta alebo iných osôb. 

§ Čo v prípade detí alebo iných osôb?  
 Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať zákonného 

zástupcu dieťaťa, opatrovníka, poručníka, inú fyzickú osobu ako rodič, 
ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, v náhradnej 
osobnej alebo pestúnskej starostlivosti, ďalej osobu, ktorá má záujem 
stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti, bu-
dúceho osvojiteľa a zákonných zástupcov pacientov pozbavených 
spôsobilosti na právne úkony, alebo s obmedzenou spôsobilosťou na 
právne úkony.  Aj v tomto prípade je ošetrujúci zdravotnícky pracovník 
povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s 
možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre infor-
movaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravot-
nému stavu osoby, ktorú má poučiť.

§ Patrí do poučenia pacienta aj informácia o platbách?  
 Pacient má právo byť informovaný o nákladoch poskytnutých zdra-

votníckych služieb a o cene liekov a zdravotníckych pomôcok, ktoré 
uhrádza. Zdravotnícke zariadenie je povinné umiestniť na viditeľnom 
mieste cenník vybraných výkonov zdravotnej starostlivosti, ktoré uhrá-
dza pacient. 

§ Môže do zdravotnej dokumentácie nazrieť aj pacient?   
 Pacient alebo jeho zákonný zástupca má právo nahliadať do zdravot-

nej dokumentácie a robiť si z nej na mieste výpisky. V prípade úmrtia 
pacienta má právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie manžel, 
manželka, plnoleté osoby, ktoré s ním žili v čase úmrtia v spoločnej 
domácnosti a plnoleté deti; ak deti nie sú, rodičia.

§ Čo je informovaný súhlas?
 Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej 

starostlivosti, ktorému predchádzalo zákonné poučenie. Informovaný 
súhlas dáva, ak zákon neustanovuje inak, osoba, ktorej sa má zdravot-
ná starostlivosť poskytnúť alebo zákonný zástupca, ak osobou, ktorej 
sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať in-
formovaný súhlas; takáto osoba sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej 
miere, ktorú dovoľujú jej schopnosti. Ak zákonný zástupca odmietne 
dať informovaný súhlas, poskytovateľ môže dať návrh na súd, ak je to v 
záujme osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas, ktorej sa má zdra-
votná starostlivosť poskytnúť. V tomto prípade súhlas súdu s poskytnu-
tím zdravotnej starostlivosti nahrádza informovaný súhlas zákonného 
zástupcu. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné 
výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života tejto osoby.     (pokr.)                                                                           

 Polícia upozorňuje  Zákony v každodennom živote  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav 

Gründler 

Detské tábory a ich riziká 
Mám dve deti vo veku jedenásť a sedem rokov, ktoré 
som zapísala do denného tábora. Aj keď suma je na 
moje inančné pomery dosť vysoká, deti tam podľa 
ponuky budú mať k dispozícií množstvo športových 
hier, ale aj náučný program a jazykový kurz. Infor-
movala som sa na podmienky vo viacerých takýchto 
zariadeniach nielen kvôli cene, ale aj preto, lebo ma 
zaujímala celková  starostlivosť o deti počas pobytu. 
S malými odchýlkami boli odpovede od organizáto-
rov rovnaké. Zhrnula by som to asi tak – mamička, 
nebojte sa, máme mladých kvaliikovaných ľudí, 
ktorí sa so všetkou vážnosťou o vaše detičky posta-
rajú. Je to naozaj tak? Bola by som zvedavá, či existu-
je nejaký zákon starajúci sa aj o takéto veci. 

Ida (chello.sk) 

Podrobnosti o požiadav-
kách na zotavovacie podu- 

jatia na základe ustanovenia  
§ 62 písm. k) zákona č. 355/2007 
Z. z. o ochrane, podpore a roz-
voji verejného zdravia, upra-
vuje vyhláška ministerstva 
zdravotníctva SR č. 526/2007 
Z. z. Zotavovacie podujatie je 
organizovaný pobyt najmenej 
piatich detí a mládeže do 18 ro- 
kov veku na čas dlhší ako štyri 
dni, ktorého účelom je rekreá-
cia detí a mládeže, posilnenie 
ich zdravia a zvýšenie ich te-
lesnej zdatnosti. Toľko právny 
predpis.  

Základným predpokladom 
na prevádzkovanie zotavova-
cieho zariadenia (ďalej len „tá-
bor“), je súhlas regionálneho 
úradu verejného zdravotníc-
tva príslušného podľa mies-
ta zotavovacieho podujatia, 
prípadne putovného tábora 
podľa miesta jeho začiatku. 
Nepredpokladám, že by pre-
vádzkovateľ takúto povinnosť 
opomenul. Ak nebol zákonný 
zástupca dieťaťa (ďalej len 
„rodič“) o tejto skutočnosti 
informovaný, má právo poža-
dovať konkrétny doklad. Pre-
vádzkovateľ je povinný orga-
nizovať tábor v zariadeniach, 
ktoré spĺňajú požiadavky na 
umiestnenie, funkčné člene-
nie, priestorové usporiadanie, 

ubytovanie, stravovanie a ďal- 
šie požadované kritériá, a to 
s prihliadnutím na vek detí  
a zameranie podujatia. 

Medzi dôležité faktory 
bezpečnosti detí a ich zdra-
via patrí zodpovedný prístup 
rodiča, ktorý by mal rešpek-
tovať skutočnosť, že do tá-
bora patria len zdravé deti. 
Do tábora môžu nastúpiť 
iba deti spôsobilé na pobyt 
v kolektíve aj s ohľadom na 
zameranie tábora, ktoré ne-
prejavujú príznaky akútneho 
ochorenia, nemajú nariadené 
karanténne opatrenie, štrnásť 
dní pred nástupom neprišli 
do kontaktu s osobou cho-
rou na prenosné ochorenie 
alebo podozrivou z nákazy 
prenosným ochorením. Je na 
vedúcich tábora, aby od rodi-
čov požadované potvrdenia 
o zdravotnej spôsobilosti 
dieťaťa aj striktne požadovali.  
V táboroch môžu pracovať 
iba osoby odborne spôsobilé, 
od kuchárky až po hlavného 
vedúceho. Zákon neupravuje 
počet detí, pripadajúcich v tá-
bore na jedného pedagogic-
ko-výchovného pracovníka, 
ich počet musí byť stanovený 
tak, aby bola zabezpečená 
ochrana zdravia a bezpeč-
nosť detí. Prevádzkovateľ má 
ale povinnosť zabezpečiť v 

tábore odborne spôsobilými 
osobami zdravotnú starost-
livosť, a to najmenej jednou 
osobou na 130 detí, ako aj 
zabezpečiť starostlivosť lekára 
dostupného z miesta tábora 
na základe písomného ozná-
menia o mieste a čase jeho 
konania. Ak by nastali aké-
koľvek zdravotné problémy, 
je vedúci tábora povinný bez 
meškania informovať rodiča o 
ochorení alebo inej poruche 
zdravia dieťaťa.

Napriek tomu, že vo väčši-
ne táborov je o deti skutoč-
ne dobre postarané, stále je  
možnosť, že dieťa sa nedban-
livosťou dohľadu či vlastným 
pričinením poraní, spraví 
si modrinu alebo si privodí 
zlomeninu, o čo sa môže po-
starať akákoľvek pohybová 
aktivita. Práve cez prázdniny 
sa zvyšuje riziko zranení a 
iných nebezpečenstiev vráta-
ne tých drogových, nástrahy 
striehnu všade, či už dieťa 
bude s rodičom v zahraničí, na 
horách alebo v tábore s inými 
rovesníkmi. V prípade nevy-
čerpaného programu alebo 
iného relevantného poruše-
nia zmluvných podmienok, 
rodič môže denný či poby-
tový tábor reklamovať alebo 
podať podnet na Slovenskú 
obchodnú inšpekciu.

 Polícia upozorňuje   Jednou vetou

Oprava práčky (chello.sk):  Podnikateľ je po-
vinný pri svojej činnosti dodržiavať podmien-
ky ustanovené zákonom o živnostenskom 
podnikaní a súvisiacimi predpismi, čo zna-
mená povinnosť svoju živnosť prevádzkovať 
nielen riadne, ale aj poctivo a odborne. A to 
aj v prípade, ak príde k vám domov. Riadne a 
poctivo nevykonáva živnosť podnikateľ, kto-

rý bez závažných dôvodov neplní svoje 
daňové, poplatkové a odvodové povin-
nosti. Ponuka vyúčtovať vám dodanú 
prácu bez faktúry nie je snahou ušetriť 
vám inancie, ale úsilím znížiť si vlastný 
daňový základ. Na otázku, akú máte isto-
tu v prípade reklamácie, sa dá odpovedať 
stručne - žiadnu alebo veľmi problema-
tickú.  
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Stranu pripravil: Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

Kriminálna polícia sa obracia 
na občanov so žiadosťou o po-
moc pri pátraní po týchto oso-
bách. Akékoľvek informácie oz- 
námte na najbližšom policaj-
nom útvare alebo na bezplat-
nom tel. čísle 158, alebo na  
e-mail patranie@minv.sk. 

Michal
BUZNA 

(29)

z Bratislavy

Milan
HANULA
(62)

z Bratislavy  

Popis osoby: výška 183 cm, 

strednej postavy, oválna tvár, krát-

ke prešedivené vlasy, šedivé fúzy, 

zelené oči.

Popis oblečenia: nezistený.

Na menovaného vydal Okresný 

súd Dunajská Streda príkaz na 

zatknutie pre zločin ublíženia na 

zdraví v súbehu s prečinom po-

škodzovania cudzej veci. 

Popis osoby: štíhly, vysoké čelo, 

krátke tmavé vlasy a tmavé oči.

Popis oblečenia: nezistený 

Na menovaného vydal Okresný 

súd Bratislava V. príkaz na zatknu- 

tie pre zločin úverového podvodu. 

Upozornenie: Môže byť nebez-

pečný, nakoľko sa v minulosti do-

púšťal aj násilnej trestnej činnosti.

   Krimipríbeh

Chráňme si majetok
V súvislosti s častými krádežami 

na verejnosti odporúčame ob-

čanom, aby na miestach, kde sa 

pohybuje viac ľudí, zvýšili pozor-

nosť a osobné veci ako tašky, prí-

padne mobilné telefóny nene-

chávali bez dozoru. Pri všetkých 

majetkových trestných činoch je 

potrebné si uvedomiť, že každý 

z nás je v prvom rade sám zod-

povedný za svoj majetok. Platí to 

aj v prípade ochrany vecí v aute. 

Vodičom odporúčame, aby ani 

pri krátkodobom opustení vozi-

dla si v ňom nenechávali navigá-

cie, telefón, tašky, kabelky či iné 

osobné veci. Nie je vhodné ich 

ukladať ani do kufra na mieste 

parkovania. Po opustení vozidla 

je potrebné toto skontrolovať 

a nespoliehať sa len na diaľko-

vé ovládanie. V prípade zistenia 

násilného vniknutia do auta je 

dôležité do vozidla nenastupo-

vať a ničoho sa nedotýkať. 

 Polícia upozorňujePolícia odporúča

Róbert
BENČÍK
(39)

z Bratislavy 

Dobromil a kráska   

Viesku povedľa stolič-
ného mesta zahaľo-

vala nuda takpovediac 
každodenná, ak nerátame 
občasné rozptýlenie hu-
moristami konventnými 
do chyží cez satelity a iné 
čudá vstupujúcimi. Nie 
každému v obydliach po-
kojných ale bolo sveta žiť. 
Našli sa aj od kostolnej 
myši za jeden chlp zámož-
nejší, ktorých každoden-
né rozptýlenie bolo inšpi-
rované snahou získať do 
úst niečo na zjedenie. Na 
zjedenie, napriek povitiu 
početného potomstva, 
bola aj slamená vdovica 
Emilka (36), po ktorej ne-
jeden šuhajec očkom vo 
veľkom sídle hodil. Neču-
do, že dobrosrdečnému 
richtárovi vo výslužbe sa 
uľútostilo a žienku v sna-
he pomôcť jej, aby netrela  
s detvákmi biedu, sem 
tam zaokryť chcel duká-
tom nezištným.  

Pilnému gazdovi v drob- 
nom kráľovstve osadlosť 
jeho obrábať sa nedala, bo 
z cisárstva ešte celistvého 
od výmyslu sveta zemia-
kov, škopcov i hydu neú-
rekom bolo. I pobil gazda 
Ondro (39) lichvu svoju 
a za grošíky si kartu do 
eroplánu zadovážil. Tak 
sa, nešťastník bez roličky, 
detvákov i žienky peknej 
za morom až do bane do-
stal. Je pravda, toliariky 
posielal, tie sa ale vždy 
rozkotúľali, aj na chalúp-
ku bolo treba oferovať, aj 
deťom do školy sa žiadalo. 
A tak dookola. Za drob-
né služby v richtárovom 
dome dostávala Emilka 
raz peniaze, inokedy nie-
čo pod zub na prilepšenie 
detvákom. Ej chyba veľká, 
preveľká sa stala, bo po-
moc ubiedenej, žienke 
bohabojnej, sa stala vo-
dou na mlyn miestnych 
starien i mladších závist-

níc, ovrávajúcich každý 
krok dočasnej vdovice. 
Len sa pozrite na zrádni-
cu, líha s tým sviniarom, 
ako tie namachlené sto-
ličné pobehlice a muž jej 
robotný kdesi ďaleko sa 
lopotí. Takéto a podob-
né reči sa šírili už menej 
znudenou dedinou z úst 
sviečkových báb. I stalo 
sa, že ostrie zlomyseľného 
jazyka v anonymnom liste 
priviedlo muža Ondreja 
do rodnej viesky. Nevedel 
on, že sa nedobre končí 
príbeh, kde hlavné slovo 
má nežičlivosť. A hneď 
zostra, taká si mi žena 
vierolomná! So starcom 
sa prekacuješ v posteli za 
kus  žrádla, celá dedina 
o tej zrade vie! Darmo sa 
snažila ochraňovať svoju 
povesť, prisahať na všetko 

V našom prípade chudobná kráska mala štyri deti a jedného 
manžela, vzdialeného niekoľko tisíc míľ. Princ Dobromil, 
umiernený penzista, vlastným menom Jozef (67), bol pôvod-
ným povolaním zbohatlík, majúci pred nedávnymi rokmi  
v rukách aj richtársku palicu.   

sväté, deti i dušu matere 
zosnulej. Luháš hriešni-
ca povoľná, vyslovil jej 
nedôveru pred bohom i 
úradom zapísaný man-
žel, teraz prenasledovaný 
predstavou parožia na 
vlastnej hlave. 

V to neskoré popo-
ludnie vkročil do dvora 
richtárovej usadlosti. Po 
dvoch výstreloch mal akt 
pomsty rýchly koniec. 
Žandári skonštatovali, že 
trafený penzista má iba 
ľahké škrabnutie, čomu 
svedčil aj jeho výrok – 
Ondriš, si ty ale chmuľo! 
Nariekajúca žienka svoj-
ho milovaného ubezpeči-
la, že vylopotené toliariky 
dajú na pravotára a všetko 
bude, ako vravia Slováci, 
oukej. A viesku opäť pri-
kryla bezbrehá nuda.

  V bratislavskom kraji za prvé štyri mesiace roka 2016 
zaznamenali policajné štatistiky 65 prípadov trestné-
ho činu Ublíženie na zdraví (SR 664), na základe kto-
rých bolo vyšetrovaných 48 osôb, z toho dvaja mladis-
tví (objasnenosť 43 %). Osem osôb spáchalo čin pod  
vplyvom alkoholu. Tak vraví § 156 trestného zákona  
v súvislosti s ublížením na zdraví: Kto inému úmysel-
ne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť  
mesiacov až dva roky. (Okolnosťou podmieňujúcou 
použitie vyššie trestnej sadzby - odňatie slobody na 
jeden rok až päť rokov – je čin spáchaný na chránenej 
osobe, z osobitného motívu, závažnejší spôsob kona-
nia, za krízovej situácie alebo spôsobenie ťažkej ujmy 
na zdraví).

Čo s iremnými vozidlami bezplatne zaberajúcimi parkovacie miesta? 
foto: jgr

Popis osoby: podlhovastá tvár, 

krátke hnedé vlasy, vysoké čelo 

a modré oči.

Popis oblečenia: nezistený 

Na menovaného vydal Okresný 

súd Bratislava I príkaz na zatknu-

tie pre prečin poškodzovania 

cudzej veci.  

... od 1. januára do 19. júna 

sme v našom kraji zazname-

nali 1 088 dopravných ne-

hôd, čo je o 56 viac ako vlani? 

Pri týchto nehodách prišlo o 

život deväť ľudí, z toho jeden 

motocyklista a piati chodci. 

Oproti rovnakému obdobiu 

vlaňajška zahynulo na ces-

tách Slovenska o 87 osôb  

(15 %) menej.  

... v čase od 15. do 26. 6. na-

hlásili v našom kraji krádež 10 

motorových vozidiel, z toho 

v Petržalke štyri (Einsteinova, 

Smaragdová 2, Polereckého)? 

V noci zmizlo 7 a cez deň  

3 autá. Ukradli aj jeden mo-

tocykel. V dňoch 15., 16., 19.  

a 23. krádež auta nehlásili. 

 Polícia upozorňuje   Viete, že...
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1. Dostupnosť. Rajka, na-
priek tomu, že patrí už do 
Maďarskej republiky, je ofi -
ciálne vzdialená od Brati-
slavy len necelé 4 kilometre. 
Z Bratislavy je dostupná cez 
Rusovce, ale aj z rýchlostnej 
cesty smerujúcej na Buda-
pešť. Dôležitým faktorom 
úspešnosti lokality je aj au-
tobusové spojenie autobusu 
801 z Rajky do Rusoviec.
2. Cenová úroveň. S na-
rastajúcimi cenami nehnu-
teľností v okolitých čas-
tiach Bratislavy patrí Rajka 
bezpochyby medzi cenovo 
najatraktívnejšie lokality. Pre 
porovnanie, ceny bytov sa za-
čínajú na úrovni 1000 eur/m2, 
3-izbové domy od 78 000 eur 
v štandarde s pozemkom.
3. Slovenská komunita.
Ako už bolo spomenuté v úvo-
de, Rajku tvorí už z väčšej časti 
obyvateľstvo zo Slovenska, no 
napriek tomu je spolunažíva-
nie s ostávajúcimi miestnymi 
obyvateľmi bezproblémové 

a rečová bariéra sa pri malej 
snahe dá prekonať. 
4. Investičná príležitosť 
– súčasná trhová situácia v 
Rajke poskytuje príležitosť 
nielen pre bývaniachtivých 
Slovákov, ale aj pre tých, ktorí 
zvažujú nehnuteľnosti pre-
najímať, resp. držať na určitý 
čas. Za posledných 7 rokov 
sa zvýšila cena nehnuteľností 
o 15%.
5. Náklady na bývanie. 
Ceny energií sú v Maďarsku 
nižšie oproti Slovensku, čo si 
pochvaľuje určite každý súčas-
ný obyvateľ Rajky. Kompletné 
mesačné náklady dvojizbo-
vého bytu vychádzajú pre 
dve osoby 60-70 eur vrátane 
správcovských poplatkov.
5. Príroda a šport. Južný 
breh Dunaja síce nedispo-
nuje hornatým prostredím, 
no kompenzuje to krásnymi 
lúkami, pasienkami a hlavne 
jazerami a rybníkmi, využí-
vanými na vodné športy, prí-
padne rybolov. V neďalekých 

obciach sa nachádza zároveň 
aj niekoľko jazdiarní a golfo-
vé ihrisko. Na svoje si prídu 
aj cyklisti. Z Rajky vedie cyk-
lotrasa až do Rakúska. V ne-
poslednom rade je táto oblasť 
Maďarska známa aj termálny-
mi kúpaliskami. Najdostup-
nejšie je v neďalekom meste 
Mosonmagyaróvár, prípadne 
v obci Lipót.
6. Bývanie na vidieku. 
Rajka je ideálnym riešením 
pre každého, kto hľadá útočis-
ko od dennodenného mest-
ského ruchu. Poloha obce po-
skytuje výhodnú kombináciu 
pokoja vidieka, so všetkým 
súvisiacim, spolu s dostup-
nosťou do mesta. 
7. Občianska vybavenosť. 
Napriek vidieckemu charakte-
ru je všeobecná snaha o prínos 
potrebnej občianskej vybave-
nosti. Aktuálne sa v obci na-
chádza niekoľko predajní po-
travín, pošta, lekáreň, pohos-
tinstvá, reštaurácie, hotel, pen-
zión, cukráreň, škola a škôlka.

7 dôvodov prečo je Rajka najlepšou 
voľbou v bývaní na vidieku
Obec Rajka sa zaradila medzi najvyhľadávanejšie prihraničné oblasti s ponu-
kou dostupného a kvalitného bývania. Každoročne sa zvyšuje počet slovensky 
hovoriacich obyvateľov, ktorí si nachádzajú bývanie v nových štvrtiach rodin-
ných domov alebo zrekonštruovaním pôvodných vidieckych stavieb priamo 
v obci. Dôvodov, prečo sa čoraz viac Slovákov presúva k južným susedom je 
viac, ale pokúsime sa vyzdvihnúť aspoň tie najdôležitejšie:           Básnik Emil Babín sa kniž-

kou aforizmov Pil na se-
keru zaradil medzi básnikov 
(Tomáš Janovic, Peter Gre-
gor, Kamil Peteraj, Ján Štras-
ser a ďalší), ktorí majú dar vo 
výstižnej, brisknej a vtipnej 
skratke pomenovať pohnu-
tý stav vecí tohto sveta, spo-
ločenské deformácie, rozporuplnosť ľudského vnútra či „zvie-
rací“ charakter povahových vlastností a nerestí človeka. Babín 
neútočí, ani sa z nich povýšenecky nevysmieva, ale láskavým 
humorom a posunutím optiky odhaľuje skryté významy slov 
a vzťahov. Úderný je najmä v cykle politických aforizmov, kde 
pranieruje praktiky moci a tých, z ktorých sa pri válove stávajú 
„obyčajné svine“. Kto nemá chrbtovú kosť, ten sa nikdy nevy-
strie a bude stále poklonkovať mocným. Zaujmú aj paródie 
autorov a literatúry, azda najvtipnejšie sú aforizmy a absurdi-
ty o pijanoch, alkohole a o večných trecích plochách medzi 
mužom a ženou. 

Emil Babín(1960) vydal básnické zbierky Svätci na smetisku 
(2000) a Jar v raji (2010). Jeho verše preložili do francúzštiny, 
nemčiny a do bulharčiny. Pracuje ako editor v týždenníku 
Báječná Žena. Alkohol, erotika, politika, medziľudské vzťahy, 
slovné hračky a vôbec život sám vstupujú do autorových 
aforizmov, aby nám s presnosťou skratky jemne pripomenu-
li, že humor oslobodzuje aj obšťastňuje. A že dobrý humor 
je taký pravdivý, až sa človek občas neubráni slzám… Autor 
tvorí striedavo v Bratislave a na chalupe v Píle. Má rád vtipnú 
spoločnosť a kvalitné víno.                           (upr), foto: archív

Humor, čo štípe
„Známa herečka už má toľko plastík, že by mohla mať 

vlastnú výstavu,“                                                   Emil Babín

Oceníte vtipné narážky? Spoločenskú satiru? Hravosť 

v slovách a významoch? Vychutnávate si humor, kto-

rý nie je prvoplánový? Alebo sa spýtam jednoducho, 

máte radi aforizmy?
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Ligová štatistika: 23 vý-
hier, 2 remízy a 1 prehra, 
116 gólov dali a iba 6 dostali, 
spolu získali 71 bodov. 

Tréner Rado Kurina - Bo-
la to veľmi vydarená sezóna 
plná napätia. V klube sme si 
na začiatku sezóny poveda-
li, že by bolo super opäť po-
stúpiť a hrať 2. žiacku ligu. 
Dali sme si plán, mali sme 
víziu a podarilo sa. Chcel by 
som veľmi pekne poďakovať  
hráčom, ktorí dreli do po-

sledného kola a na každej 
jednej tréningovej jednotke. 
Výsledok sa dostavil, za čo 
som veľmi rád. Vytvorili 
sme veľmi dobrú partiu a 
super kolektív. Samozrejme, 
chcem poďakovať aj za pod-
poru rodičov a aj klubu.

Zostava hráčov: M. Ob-
ranec (brankár ktorý dal 
3 góly), E. Schickhofer 
(kapitán teamu), B. Toči, 
R. Mašlík, M. Kralovič, M. 
Baranovič, R. Seňan, M. Pa-

velka (najlepší strelec teamu 
35 gólov), F. Mašlár, S. Šelc, 
J. Mutkovič, P. Šišolák, M. 
Blaško, P. Kolek, N. Baňař

Realizačný team: Radomír 
Kurina (hl. tréner), António 
Licoli (asistent trénera) a v ne-
poslednom rade legenda 
klubu MŠK I. Petržalka otec 
hlavného trénera Ladislav 
Kurina ako morálna podpora, 
motivátor a vedúci mužstva.

(upr)

foto: archív

Súťaž starších žiakov SZM vyhrala naša Petržalská Iskra. Bol to 
boj dvoch tímov medzi Petržalskou Iskrou a Kráľovou pri Senci. 
Až posledné kolo určilo víťaza súťaže, a to Iskru, keď porazili 
súpera z Rovinky 5:0. 

Iskra to dokázala!
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Futsalisti ŠK Pinerola Bratisla-
va dosiahli najväčší úspech 
v klubovej histórii, keď sa 
stali víťazmi 1. SLF. Zveren-
ci trénera Viliama Zwinge-
ra zdolali v rozhodujúcom 
piatom � nálovom súboji 
play o�  mestského rivala 
a desaťnásobného šampi-
óna Slov-Matic FOFO Brati-
slava 2:1 a sériu vyhrali 3:2. 
Pinerola bude reprezento-
vať Slovensko v UEFA Futsal 
Cupe 2016/2017. V základnej 
časti sa Slov-matic so sídlom 
v Petržalke stretol s Pinerolou 
dvakrát, v oboch prípadoch 
sa zrodila remíza 2:2. Úvodné 

hrali o novú putovnú trofej, 
keďže tú predchádzajúcu 
Slovenský futsal po desiatom 
triumfe venoval do trvalého 
vlastníctva Slov-Maticu.

(mv)

foto: facebook

dva � nálové zápasy sa niesli v 
znamení Pineroly, no „oranjes“ 
nezložili zbrane a vyrovnali 
sériu na 2:2. V rozhodujúcom 
súboji však ťahal rekordný maj-
ster za kratší koniec povrazu. 
Zaujímavosťou je, že mužstvá 

Pinerola zdolala Slov-Matic

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

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
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Na olympiádu 
sa pripravuje v Petržalke

Považujete za výhodu, že 
vaša mama bola trénerka a 
už od plienok ste sa motali v 
hale, kde ste mohli pričuch-
núť ku gymnastike?

 Keby nebolo mojej ma-
miny, ktorá ma odmalička 
brávala do telocvične, tak 
by som určite nebola tam, 
kde som teraz. Som jej za 
to veľmi vďačná. V štyroch 
rokoch som už začala váž-
nejšie cvičiť a približne v 
šiestich som prešla k tré-
nerke Nadi Miklošovej. Do 
gymnastiky som sa okamži-
te zamilovala. 
  
Gymnastika je krásny, ale 
nesmierne náročný šport, 
stojí veľa úsilia a odrieka-
nia... 

 Máte pravdu, keď v tomto 
športe chcete niečo dokázať, 
musíte mu obetovať všetko. 
Týka sa to školy, tréningov a 
celkového režimu života. O 
to som šťastnejšia, že sa mi 
podarilo vybojovať si mies-
tenku na olympiádu. Za roky 
driny, odriekania, zranení a 
bolesti som bola krásne od-
menená.  

Ako na vás zapôsobilo Rio 
de Janeiro, aké ste si doniesli 
dojmy z dejiska OH?

 Poviem na rovinu, vôbec 
si neviem predstaviť, že tam 
budú o necelý mesiac olym-
pijské hry. Rio počas mojej 
návštevy bolo doslova roz-
kopané. Uvidím teda, ako sa 
im podarí dať všetko dokopy. 
Verím, že to zvládnu aspoň 
na takej úrovni, ako keď sa 
v Brazílii pred dvomi rokmi 
konali majstrovstvá sveta 
vo futbale a v Riu sa hrali 
viaceré zápasy, vrátane i-
nále. Gymnastická hala bola 
vcelku dobre vybavená, hoci 
v nej bola veľká zima. Ďal-
šie športoviská som nemala 
možnosť navštíviť, ani olym-
pijskú dedinu.

Keď budete mať čas, na kto-
ré športy sa v Riu pôjdete po-
zrieť a ktorých slovenských 
športovcov povzbudíte?

 Veľmi by som chcela ísť 
na atletiku, ktorá sľubuje str-
hujúce zápolenia. Takisto by 
som rada navštívila plávanie, 
skoky do vody a plážový vo-
lejbal.    

Ako prebieha vaša príprava 
na OH, čo by ste na nej chce-
li dosiahnuť, podľa trénera 
máte najviac šancí obstáť v 
preskoku?

 Po návrate z ME v Berne 
som sa troška dávala zdra-
votne dokopy, lebo som si 
liečila zranené koleno. Po-
stupne som začala cvičiť, 
zdokonaľujem všetko, čo sa 
len dá. Vylaďujem teda špor-
tovú formu, do Ria spolu s 
trénerom odlietame 31. júla. 
Výhodou je aj to, že budem 
mať niekoľko dní na riadnu 
aklimatizáciu. Veľmi rada by 
som sa prebojovala do 24-
členného inále. Teoreticky 
by sa mi to mohlo podariť, 
ale je to otvorené, lebo kon-
kurencia je veľká.     
 

Športová gymnastka Barbora Mokošová, ktorá sa pripravuje  
v špecializovanej telocvični v Pengym klube v Petržalke  
a v marci dovŕšila 19 rokov, je plná očakávania pred blížiaci-
mi sa letnými olympijskými hrami. Na jar tohto roku si  
v Rio de Janeiro vybojovala 37. miestenku pre Slovensko na 
augustovú olympiádu. Pretekárka TJ Slávia UK si takto spl-
nila veľký sen. V Riu zabojuje od 7. do 16. augusta v kvalii-
kácii a inále žien v športovej gymnastike.

Aké podmienky vám vytvá-
ra na váš profesionálny rast 
váš klub Slávia UK?

 Som spokojná, lebo máme 
kompletne vybavenú halu, 
akurát menšou nevýhodou 
je, že v prípravke je dosť veľa 
detí, takže býva tu väčšia 
tlačenica. Na druhej strane 
môžem prísť do haly hocike-
dy, keď skončím školu idem 
na tréning, nemám teda ob-
medzené hodiny na celkovú 
prípravu. Každý deň absol-
vujem dva tréningy, v sobotu 
jeden, voľno mám iba v nede-
ľu. V Pengym klube som už 
štvrtý rok, cítim sa tu dobre, 
hoci by sa nám zišla väč-
šia hala. Venujú sa mi dvaja 
tréneri, viac Martin Zvalo a 
potom Nadežďa Miklošová. 

Vychádzam s obidvomi veľ-
mi dobre, v mnohom mi už 
pomohli.
Účasťou na OH sa vám splní 
detský sen, aké sú vaše ďal-
šie túžby v živote, ktoré by 
ste chceli dosiahnuť?

 Veľmi dopredu nerozmýš-
ľam, celú moju myseľ zamest-
náva olympiáda, na ktorú sa 
ohromne teším. Po nej by 
som si chcela urobiť vodičský 
preukaz a verím, že ešte lep-
šie skĺbim štúdium na FTVŠ  
s náročnými tréningami. Aj 
touto cestou chcem poďa-
kovať svojej rodine a tréne-
rom za podporu, ktorá sa mi 
od nich dostáva a veria, že v 
gymnastike niečo dokážem.

Milan Valko
foto: Ján Luky


