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Najcennejší titul
Paráda a klobúk dole! Petržalčan, tenista
Martin Kližan sa stal víťazom dvojhry na
halovom turnaji ATP v holandskom Rotterdame. Vo inále zdolal po výbornom výkone piateho nasadeného Francúza Gaela
Monilsa 6:7 (1), 6:3, 6:1 a získal štvrtý singlový titul na ATP Tour, doposiaľ najcennejší
v kariére. Podujatie v Rotterdame bolo zaradené medzi 500-ky.
,,Stále nemôžem uveriť tomu, že som získal v Rotterdame titul. Je to fantastický
pocit. Ďakujem všetkým za podporu,“ povedal Kližan. Rozhovor s ním a jeho športovým manažérom Jozefom Korbelom
nájdete na strane 24.

Brána do života bez bariér
V krízovom centre OZ Brána do života v pondelok
slávnostne otvorili nový bezbariérový priestor. Tvoria
ho dve izby a kúpeľňa, všetko usporiadané tak, aby sa
tam dalo pohybovať aj na invalidnom vozíku. Krízové
centrum je teda pripravené na situáciu, kedy by muselo poskytnúť dočasný domov hendikepovanej klientke
alebo klientke s hendikepovaným dieťaťom.

6SRĀDKOLY¿ P
správca domov
www.vasabss.sk
(02) 210 28 544

odľa slov Daniely Gálikovej, riaditeľky Krízového centra OZ Brána
do života, sa na nich už v minulosti
obrátili ženy v ťažkej životnej situácii,
ktoré ale nemohli prijať práve pre absenciu takéhoto priestoru a mohli im
pomáhať len ambulantne.
Vybudovať bezbariérový priestor
trvalo mesiac, podarilo sa to vďaka
spolupráci s Poisťovňou Slovenskej

sporiteľne, a. s. VIG, ktorá sa stala
dôležitou súčasťou života krízového
centra. „Pred štyrmi rokmi vznikla z
našej strany iniciatíva a chuť zlepšiť
život klientkam a ich deťom dobrovoľníckymi aktivitami. Snažíme sa spolu
aktívne prežiť voľný čas. Dáva nám to
nielen zmysel, ale zanecháva to v nás
aj dobrý pocit a spomienky,“ povedal
Martin Kaňa, generálny riaditeľ Pois-

Dvojtýždenník • Zadarmo
ťovne Slovenskej sporiteľne. „Som veľmi rád, že naša spolupráca vyústila do
otvorenia bezbariérovej izby,“ dodal.
Štvorročnú spoluprácu si pochvaľuje aj Daniela Gáliková, najmä preto,
že nejde len o inančnú pomoc, ale aj
ľudský vklad zamestnancov poisťovne
v podobe spoločne stráveného času s
klientmi krízového centra: „Februárové otvorenie bezbariérovej izby sme
spojili s Valentínskym workshopom.
Dobrovoľníci z poisťovne deťom pomáhali vyrábať valentínske priania
a dekorácie. Naše spoločné popoludnia sú dynamické a veľmi obľúbené,
kde každý dostáva svoj priestor na
sebavyjadrenie. Teším sa, že sme v
poisťovni našli dlhodobého partnera,
ktorý vníma naše potreby a vie na ne
reagovať.“
Krízové centrum Brána do života
poskytuje azylové bývanie obetiam
domáceho násilia a poskytuje pomoc matkám s deťmi, ako aj tehotným či osamelým ženám. Okrem
ubytovania majú klientky možnosť
využívať sociálno-právne poradenstvo, ako aj psychologickú podporu.
Mnohé z nich prežili nielen komplikované partnerské vzťahy, ale aj
vlastné problémové detstvo. Príchod
do krízového centra je tak aj príchodom do bezpečia a miestom, kde si
žena v pokoji môže premyslieť, ako
ďalej bude svoju situáciu riešiť.
Michaela Dobríková
foto: Marek Chalány

Daniela Gáliková a Martin Kaňa
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Starostovia odmietli Nesrovnalovo memorandum

Nepotrebujeme

nič neriešiace deklarácie,
odkázali primátorovi

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal zvolal na začiatku februára
spoločné stretnutie, kde mali všetci sedemnásti bratislavskí starostovia podpísať memorandum, ktorým sa zaväzujú spoločne
riešiť parkovaciu politiku v meste. Nesrovnal ostal sám, zástupcovia mestských častí sa na jeho akcii odmietli zúčastniť.

S

tarostovia dostali výzvu
na podpis memoranda na
poslednú chvíľu, navyše bez
možnosti diskusie, či prerokovania materiálu s miestnymi poslancami. Nebolo im
tiež zrejmé, pod čo sa vlastne
majú podpisovať, keďže išlo
o politický dokument, ktorý
riešenie parkovania nikam
nepohne.
Pôvodná dohoda totiž
podľa starostov bola, že primátor Nesrovnal predloží
do mestského zastupiteľstva
dokumenty, ktoré zriadenie
spoločnej parkovacej politiky umožnia. Ide o všeobecno
záväzné nariadenie a zmenu
Štatútu hlavného mesta, ktoré
mestské časti pripomienkovali a odobrili ešte v roku 2013,
kedy sa celý proces zastavil.
“Namiesto toho však pán
primátor predložil memo-

randum, ktoré nemá žiadny
vplyv na riešenie parkovacej
politiky, čím vlastne len skrýva svoju neschopnosť,” nešetril
kritikou Nesrovnala starosta
Petržalky Vladimír Bajan.
Rovnaký názor svojou
neúčasťou na podpise memoranda potvrdili všetci 17
starostovia, ktorí sa odmietli
„mediálnej hry“ zo strany primátora Nesrovnala zúčastniť.
„Očakávame od primátora
konkrétne kroky, ako je napríklad predloženie zmeny Štatútu hlavného mesta, VZN
a súvisiacich materiálov tak,
aby sme ich spolu s poslancami mestských častí a mesta
mohli prerokovať čo najskôr.
Sme presvedčení, že spravovanie mesta sa nedá riešiť
bezobsažnými memorandami, ale konkrétnymi krokmi
a rozhodnutiami, za ktorými

Ako pokračuje plaváreň
Vo iniši výstavby petržalskej plavárne Športové zariadenia Petržalky podpísali zmluvy s
dodávateľmi energií a budova plavárne sa už
temperuje. Medzitým pripravujú podklady na
verejné obstarávanie interiérového vybavenia
a doplnkov ako sú lehátka, uteráky, vybavenie
reštaurácie ale aj smetné koše.

stojí aj zodpovednosť,” uviedol
Bajan. Nesrovnal následne
prisľúbil, že potrebné materiály predloží na rokovanie mestským poslancom čo najskôr.
Spoločná parkovacia politika pri postupe, ktoré zvolilo mesto, nebude zavedená
ani v roku 2017. Ako uviedol
starosta Ružinova Dušan Pekár: „Memorandum nehovorí absolútne nič o fungovaní
parkovania, platbách, termínoch, súťaži dodávateľov či
zavádzaní systému parkovania v jednotlivých mestských
častiach. Petržalka si to už
vyskúšala, ak tam budú namietať účastníci verejných
obstarávaní, ak teda niektorá mestská časť bude chcieť
vysúťažiť externú irmu, tak
jednotná parkovacia politika
nebude do konca roka 2016
zavedená.“

Vladimír Bajan:

Riešenie parkovania má mesto
na stole od roku 2013
Primátor Nesrovnal zjavne neočakával odmietnutie zo strany
všetkých starostov. Čo vás, pán starosta, viedlo k tomuto spoločnému rozhodnutiu?
Od mesta neočakávame podpisovanie nezmyselných dokumentov.
Očakávame, aby čo najskôr presadilo zmenu Štatútu hlavného mesta a VZN, ktoré umožní parkovaciu politiku riešiť. Na týchto krokoch sa
mesto zabrzdilo už v roku 2013. Deklarovali sme to všetci sedemnásti
starostovia, keď sme sa odmietli podpísať pod ničneriešiace memorandum primátora Nesrovnala. Príslušné dokumenty, ktoré sa v ňom
spomínajú, sme na úrovni mestských častí pripomienkovali a následne schválili ešte koncom roka 2013. Len pripomínam, že to boli práve
mestskí, nie miestni, poslanci, ktorí celý proces zastavili.
Mali ste s inými starostami pripravený nejaký spoločný materiál k
parkovaniu?
K samotnému riešeniu celomestskej parkovacej politiky štyria starostovia najväčší mestských častí (Petržalka, Staré Mesto, Nové Mesto
a Ružinov) vydali ešte 21. marca 2013 stanovisko, v ktorom sme deinovali konkrétne spoločné prvky parkovacej politiky, prerozdelenie
kompetencií aj očakávania od mesta na úspešné zavedenie parkovacej
politiky. Nasledovať malo schválenie VZN a zmeny štatútu na úrovni
mesta. Mimo iné sme v stanovisku uviedli, že sme nepovažovali za
nevyhnutné a nesúhlasili sme podmieňovanie schválenia pravidiel
hneď aj zriadením parkovacej spoločnosti a obstarávania technológií.
Odvtedy magistrát nevyvíjal takmer žiadnu činnosť, až kým sa Petržalka
rozhodla riešiť parkovanie samostatne, keďže ide o kľúčový problém
mestskej časti.
Má celomestská parkovacia politika v blízkej budúcnosti šancu na
úspech?
Ak má byť schválená parkovacia politika na celomestskej úrovni,
musí sa to udiať čo najskôr. Ide totiž o nepopulárne opatrenie, ktoré
si vyžaduje politickú odvahu a konsenzus sedemnástich mestských
častí, mesta a ich poslancov. Samotný systém prerozdeľovania inancií
by mal byť postavený na tom, že prostriedky vybrané na území mestskej časti, by jej mali ostať a byť použité na riešenie parkovania v danej
mestskej časti.
Prečo je zavedenie parkovacej politiky takou dôležitou témou?
Parkovacia politika sa robí pre obyvateľov Bratislavy, ktorí majú každodenné problémy so zaparkovaním svojho auta a od samosprávy
očakávajú riešenie. Tým je v súčasnosti jedine zavedenie rezidenčného
parkovania, nutné investície a aj inančné zvýhodnenie ľudí s trvalým
pobytom v Bratislave.
A ako to bude s parkovaním v samotnej Petržalke?
Petržalka svoju víziu, ako riešiť parkovanie, kde chýbajú tisíce miest
na parkovanie miestnych, predstavila. Stala sa tak celobratislavským
lídrom v parkovacej politike. Poslanci to koncom minulého roka odmietli a samotná irma, ktorá mala referencie a aj prostriedky na zavedenie parkovania, pre poškodzovanie svojho mena zo strany niektorých
poslancov a aktivistov odstúpila. Vlastný návrh mali predložiť samotní
poslanci, ktorí tvrdili, že ho majú takpovediac v „šulíku.” Odvtedy prešli
štyri mesiace a zmysluplný návrh, nie strieľanie ciier do novín, doposiaľ
nepredstavili.
Viac ráz som sa vyjadril, že očakávam aktivitu od poslancov, ktorí zavedenie parkovacej politiky podľa návrhu päťročnej práce odborných
skupín odmietli. Žijeme v dobe, kedy byť proti niečomu je jednoduchšie
a populárnejšie, ako sa snažiť niečo presadiť. Som pripravený problém
riešiť, ale naozaj teraz čakám na už spomínané návrhy od poslancov.
(sf)
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Basa už je
pochovaná
Basa už je pochovaná
Plačky kvílili, kňaz mával kadidlom,
smrtka sa obšmietala okolo a nebohá ležala na márach prikrytá smútočnou stuhou – posledný fašiangový štvrtok v DK Zrkadlový háj
pochovávali basu.

V

to bláznivé popoludnie
ste v sprievode, ktorý sa
tiahol od Technopolu až k
domu kultúry, mohli stretnúť
všakové maškary. Nechýbala tradičná cigánka, žobrák,
stará žena či prespanka s deckom.
S nápadom usporiadať fašiangovú veselicu prišla za petržalskými seniormi z denných
centier Alena Podmajerská zo
sociálneho oddelenia miestneho úradu. Nápad nadchol aj
Ruženu Borzovú zo speváckeho súboru Melódia, ktorý už
13 rokov funguje pri dennom
centre na Vyšehradskej ulici:

„Trvalo asi mesiac, kým sme
program nacvičili. Zapojili
sa seniori zo všetkých šiestich
denných centier a Melódia to
‚zabezpečovala umelecky‘. Musím povedať, že sme si prípravu naozaj užívali a myslím si,
že to bolo vidieť aj pri samotnom pochovávaní basy. Už keď
som písala texty, presne som
vedela, pre koho je ktorá rola
masky ako ušitá. Verím, že sa
pri našom pochovávaní basy
bavili diváci rovnako dobre
ako my. A sľubujem im, že po
tomto nultom ročníku bude
budúcoročný, oﬁciálne prvý
ročník, ešte lepší.“

Na pozvanie zástupcov Prahy 5 (Smíchov) sa Petržalka aj tento rok
zúčastnila na koncerte laureátov súťaže „Talent Prahy 5“.
mestskú časť sa na
pódiu predstavila Júlia Pechová, študentka spevu,
pod vedením pedagogičky
Darinky Tóthovej zo ZUŠ J.
Albrechta. V poradí už 9. roč-

ník súťaže Talent Prahy 5 bol
opäť prehliadkou výrazných
talentov, medzi ktorými Júlia Pechová s áriou Zerliny
z opery Don Giovanni zažiarila. Svoje nadšenie jej po

Michaela Dobríková
foto: autorka
a Michaela Platznerová

Fašiangový sprievod sa podľa tradície zastavil u starostu
pred sídlom miestneho úradu,
kde ich Vladimír Bajan vyprevadil na cestu. Masky potom
pokračovali k miestu fašiangovej veselice. O výzdobu sály
domu kultúry sa postarali pracovníčky Kultúrnych zariadení
Petržalka a tanec masiek odštartovali drobci z Materskej
školy na Bradáčovej ulici, ktorá so seniormi spolupracuje v
projekte Naprieč generáciami.
Potom už pódium patrilo smútočnému obradu za zosnulú
basu. Základným motívom pochovávania basy je zákaz zábav

Petržalka v Prahe opäť zapôsobila

Za

počas nasledujúceho 40-dňového pôstu, ktorý sa začína sa
Popolcovou alebo aj Škaredou
stredou. Ide o komické stvárnenie smútočného obradu.
Seniori sa predviedli vtipným
textami a naozaj precítenými
hereckými výkonmi. A keď
bola basa pochovaná, začala sa
posledná fašiangová veselica.
My len doplníme, že aj keď nebudete držať pôst až do Veľkého piatku, aj pár dní prospieva
telu aj duši.

vystúpení prejavil dirigent
Leoš Svárovský a hudobníci
orchestra. Poklonu jej prišli
zložiť aj zahraniční účastníci
a ich pedagógovia a rodičia,
ktorí ich sprevádzali.

Na večernom koncerte, ktorý sa konal 2. februára v Národnom dome na Smíchove, sa zúčastnili víťazi Talentu Prahy 5 a zahraniční hostia
z partnerských krajín a miest
zo Slovenska, Maďarska,
Chorvátska a Srbska. Účinkujúcich sprevádzal Pražský
ﬁlharmonický orchester (Prague Philharmonia orchester)

pod taktovkou dirigenta Leoša
Svárovského.
Daniela Emeljanovová
foto: autorka
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♥ Zosobášili sa

Inzercia
Prijmem mužov na manuálnu prácu.
Tel.: 0903 467 220.
KÚPIME byt v Petržalke,
aj zadlžený. Tel.: 0917 708 319
GLAZÚROVANIE VANÍ.
Tel.: 0905 983 602
PRIJMEME upratovačky na
dohodu. Tel.: 0903 467 220

Matričný úrad Bratislava-Petržalka
23. 1. 2016
Bálint Benko - Lívia Cirmanová
Radoslav Obert - Daniela Gastgebová

Cirkevný sobáš
30. 1. 2016
Tomasz Leszek Hurkała - Veronika Mužíková

Upozornenie

PREDÁM 4 ár. záhradu
s chatkou v Devínskom jazere.
Cena dohodou.
Tel.: 0915 738 952.

ZŠ I pre žiakov NKS Vlastenecké námestie č. 1 prijme do školskej kuchyne
pomocnú silu. Informácie na tel. č.: 02 6241 2998

OPTIKA LENTIS, s. r. o.

Kvôli voľbám do NR SR zriaďuje mestská časť od 1. februára
do 4. marca do 12. h námietkovú kanceláriu v priestoroch
využívaných na bezplatné poradenstvo. Budú v nej vydávané hlasovacie preukazy pre prípad, že volič chce voliť mimo
miesta svojho trvalého bydliska. Z tohto dôvodu bude činnosť bezplatnej právnej pomoci Petržalčanom ako aj mediačnej poradne prerušená na toto obdobie.

Fitnessland, Rovniankova 15
www.fitness-land.sk
n ov in k a

Šustekova 15, 851 04 Bratislava

tel: 02/62 31 72 22
Ponúkame Vám:
• okuliarové rámy od 10 eur
• okuliarové šošovky
od 18 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.

Spaľovanie tuku
infračerveným žiarením
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
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Hrobákova 7 (prízemie)
KADERNÍCTVO
Objednávky: Janka • 0903 191 885
Katka • 0905 156 765
NECHTOVÝ DESIGN
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KOZMETIK A N O V I N K A !










3D mihalnice .............................................................................................50 €
Permanentný make-up obočia ...........................................................90 €
Objednávky:
Ľubka • 0907 556 758
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Otvorené:

Po - Pi
9.00 - 19.00 h
Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku
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Prijímanie detí do materských škôl bude v apríli
K 15. septembru 2015 naplnilo 112 tried petržalských materských
škôl 2558 detí. Z tohto počtu je viac ako 900 detí, ktoré by si v školskom roku 2016/2017 už mali plniť povinnú školskú dochádzku na
základných školách. Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre
školský rok 2016/2017 sa v Petržalke uskutoční od 11. do 22. apríla.

M

aterské školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti
mestskej časti spravidla prijímajú deti vo veku od 3 rokov
do 6 rokov. Uprednostnené sú
deti, ktoré dovŕšili piaty rok
veku a majú v nasledujúcom
školskom roku plniť povinnú
školskú dochádzku, deti s odloženým začiatkom plnenia
povinnej školskej dochádzky
a deti s dodatočne odloženým
začiatkom plnenie povinnej

školskej dochádzky. Ostatné
podmienky prijímania detí určuje riaditeľka materskej školy
a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich zverejní
na všeobecne prístupnom
mieste.
Zákonní zástupcovia detí
predložia materskej škole žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s
potvrdením o jeho zdravotnom
stave. Tlačivo Žiadosť o prijatie
dieťaťa na predprimárne vzde-

lávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským
je zverejnené na internetovej
stránke www.petrzalka.sk v oblasti školstvo. Žiadosť si môže
rodič vyžiadať aj osobne v materskej škole alebo si ho stiahnuť zo stránky školy.
Rodičia majú možnosť požiadať o prijatie dieťaťa so
zdravotným znevýhodnením
aj do štyroch špeciálnych tried.
Materská škola na Turnianskej

Ako byť lepšou školou
Základná škola na Pankúchovej ulici v polovici februára hostila
pedagógov petržalských škôl. Konal sa tam seminár organizovaný
Oddelením školstva a športu Miestneho úradu Petržalka. Jeho témou boli Sebahodnotiace procesy ako objektívna potreba poznania
úrovne vzdelávania v základných školách.

J

ednotliví pedagógovia referovali o rôznych procesoch
skúmania efektivity vyučovania, využívaní rozmanitých
postupov na získanie lepších
študijných výsledkov. Ale aj o
kvalite medziľudských vzťahov na pracovisku, atmofsére
v škole a na hodinách. Každá
z jedenástich základných škôl
pripravila prezentáciu, aby
kolegov oboznámila s výsledkami sebahodnotiacich procesov. Hovorili o využívaní
idviduálnych štýlov učenia,
didaktických pomôckach, využívaní oddychových kútikov
a zážitkovom učení. Školská psychologička, Katarína
Betáková zo ZŠ Nobelovo

námestie, veľmi zaujímavo
referovala o konkrétnych prípadoch riešenia konﬂiktov
v triede, pričom za výsledky
práce hovorí aj fakt, že v ankete sa až 86% žiakov vyslovilo, že sa v škole cíti bezpečne
a 70% hodnotí atmosféru v
škole ako príjemnú.
Jedna zo spoluautoriek národného projektu Externé
hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy, z ktorého
seminár v ZŠ Pankúchovej
vychádzal, Mária Uhereková,
vravela o tom, že súčasným
trendom je odsúvať encyklopedičnosť a naučiť žiakov učiť
sa samostatne. Tak sa žiak

niečo základné v škole naučí
natrvalo a bude to aj reálne
využívať. Na záver dodala, že
škola sa môže zlepšovať len
vtedy, ak pozná svoje slabé
stránky a vie ich napraviť.
V súvislosti s týmto národným projektom pre petržalských pedagógov oddelenie
školstva naplánovalo ďalšie
dve stretnutia a ich prezentácie plánuje zverejniť na
webovej stránke Petržalky.
Rodičia sa z nich môžu dozvedieť, akým spôsobom
škola pracuje na tom, aby sa
tam ich deti cítili dobre a učili sa efektívne.
Michaela Dobríková
Foto - autorka

6 prijíma deti ľahko mentálne,
zmyslovo alebo telesne postihnuté, s narušenou komunikačnou schopnosťou a deti s poruchami správania. Dlhodobé
skúsenosti s výchovou a vzdelávaním detí s autizmom má
materská škola na Iľjušinovej 1
a pre deti s poruchami výživy
je zriadená špeciálna trieda na
Piﬄovej 10. O prijatí dieťaťa so
zdravotným znevýhodnením
rozhoduje riaditeľka školy po
vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím
aj s vyjadrením príslušného

odborného lekára.
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie zašle riaditeľka materskej školy
zákonným zástupcom dieťaťa
najneskôr do 10. júna.
Každá materská škola bude
mať na všeobecne prístupnom
mieste zverejnený termín,
miesto a podmienky prijímania žiadosti o prijatie dieťaťa
na predprimárne vzdelávanie
do materskej školy. Bližšie informácie k prijímaniu detí do
materských škôl poskytne zákonným zástupcom detí v každej materskej škole riaditeľka
alebo jej zástupkyňa.
(tod)

Samospráva dá na školstvo
v tomto roku 13,6 milióna eur
V minulom roku vyčlenila Petržalka na školstvo
12,3 milióna a v tomto roku je to až 13,6 milióna
eur. Z tejto sumy pôjde aj tento rok 250 tisíc
eur na zlepšenie technického stavu budov, ale
oproti vlaňajšku ďalších 300 tisíc je plánovaných z úverových zdrojov.

M

estská časť sa zaviazala do roku 2018 zlepšiť hygienické podmienky vo všetkých 33 materských a základných školách. Pre tento rok je naplánovaná rekonštrukcia
hygienických zariadení v siedmich školách v celkovej hodnote približne 200 tisíc eur. Okrem toho bude samospráva venovať pozornosť havarijným stavom, zariadeniam
kuchýň a rekonštrukciám šatní. Všetky školské budovy už
majú plastové okná a väčšina aj zrekonštruované vstupné
brány a schodiská. Vymenené sú aj termostaty a osvetlenie,
čo znížilo energetické náklady na prevádzku týchto budov
až o 40 %.
Na podporu voľnočasových aktivít v základných školách
vyčleňuje mestská časť ročne viac ako milión eur. V predchádzajúcom školskom roku otvorili na školách takmer
300 rôznych športových, hudobných, výtvarných a ďalších
krúžkov. Okrem toho o úrovni petržalských škôl hovoria aj
výsledky. Na konci školského roka zo 4143 petržalských žiakov z 11 základných škôl bola viac ako tretina čistých jednotkárov. Tento školský rok uspelo na výbornú 1202 žiakov
prvého a 158 žiakov druhého stupňa.
Petržalka začala s rekonštrukciou zdevastovanej materskej školy na Vyšehradskej ulici, ktorá by mala byť otvorená
v školskom roku 2017/2018. Okrem týchto nových 150 miest
už v apríli pribudne ďalších 40 (dve nové triedy) v ZŠ Gessayova. V dlhodobých cieľoch má samospráva aj postupné
rekonštrukcie školských areálov, ktoré budú slúžiť širokej
verejnosti na rozvoj športových aktivít (ZŠ Tupolevova).
Michaela Platznerová
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Rozvodová anatómia a diagnózy paneláku
Meniť či nemeniť... spýtal by sa novodobý Hamlet žijúci v paneláku. Na otázku, či zatepliť alebo
nezatepliť, doteraz odpovedalo pol Slovenska áno a polovica bytových domov je už zateplená.
Domáci rátajú percentá, porovnávajú, o koľko znížili tepelno-energetickú spotrebu v porovnaní s rokom – rokmi bez zateplenia, keď bol ich dom akoby bez kabáta, bez kožucha.

vskutku po hranici životnosti.
Ilustračne: plynové potrubia
zvyknú hrdzavieť v zamurovaných častiach, kde sa drží
voda unikajúca z práčok.

P

Domový mudrc však na schôdzi vlastníkov povie, že netreba nič meniť, stačí iba zaizolovať niektoré rozvody...
To môžu zaizolovať, napokon od júna minulého roku je
to zákonná povinnosť, ibaže
v krátkom čase sa nevyhnú
väčším problémom, možno
i havárii. S dôsledkami a škodami, ktoré môžu byť oveľa väčšie
ako len výmena rozvodov. To
nestraším, to sú skúsenosti.
Zaizolovanie starých rozvodov
neznamená automaticky aj zníženie tepelných strát. Staré potrubia sú zanesené a odoberajú
teplo, teda je to k ničomu.

anelák je krajší, sviežejší, predsa – novší:
s novou omietkou, s novými
oknami v bytoch, na schodiskách, s novými vstupnými dverami doň. To všetko
vidno, veď svieti doďaleka.
Dom má však aj svoj „telový obeh“, orgány, cievy, žily
i nervy, tie nie sú na očiach,
len pocítime ich občasné
či trvalé zlyhanie. Neraz až
bolestne. Sú pod kožou, v
svaloch, vo vnútornostiach –
v múroch, stenách, šachtách,
podlahách, stropoch. V materiáloch, v ich funkciách
a aktuálnej funkčnosti či nefunkčnosti. Ako technické
rozvody domu. Práve o nich
bude reč s Ivanom Frickým,
konateľom sabinovskej ﬁrmy
FRIVAN, ktorá má vo svojom
podnikaní i montáž, rekonštrukciu a údržbu plynových
a tlakových zariadení, vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo.
Urobila a robí nejednu výmenu rozvodov v petržalských
panelákoch – 1 440 bytov
v roku 2015.

Tak meniť či nemeniť?
A keď, potom kedy? - to
ako nejeden svár vlastníkov
v nejednom dome. Zrážajú
sa laici s odborníkmi, neraz
však pri rozhodovaní majú
navrch - „odborníci“...
Poznáme to dôverne, keď
vstúpime do bytov, počujeme
zmes názorov. Za výmenu
i proti nej. Všetci majú spoločnú pravdu – že rôzne materiály majú rôznu dobu životnosti. Inú má pozinkovaná oceľ,
inú azbest (aj ten je tam), inú
liatina a kamenina, inú olovo
či PVC. To všetko je v našom
dome, v ležatých a zvislých
rozvodoch, v potrubiach,
v stupačkách. Plyn, kúrenie,
voda, kanalizácia, ba i elektrina.
Aký je potom názor skutočných odborníkov?
Napríklad jedna práca vypracovaná na katedre
technických zariadení budov
na Stavebnej fakulte STU
uvádza, že priemerná životnosť technických rozvodov

VÝMENA

stúpačkových rozvodov
kanalizácie, vody a plynu
v bytových domoch
u
Realizácia 13 bytov nad sebo
pred výmenou

za 1 deň !
po výmene

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

http://www.frivan.sk/

a zariadení je 20 rokov, i keď
individuálne majú rôzny čas
životnosti. Vodovodné pozinkované oceľové potrubie
na studenú vodu 20 rokov,
armatúry ešte menej, len 15
rokov, zato kanalizačné azbestocementové potrubia už
35, ba plynové až 50 rokov.
To podstatné však je, že všetky boli zabudované, nainštalované v rovnakom čase. Nachádzajú sa síce v tých istých
podmienkach, v tom istom
„amortizačnom“ prostredí,
väčšinovo v rovnakom zaťažení ich používania, prietokov, namáhania. Na každom
materiáli sa však mohli práve rovnaké zaťažujúce parametre prejaviť rôzne. Preto
je zhoda odborníkov v tom,
že ak meniť potrubia technických rozvodov v dome,
potom naraz – a všetkých
– už po dvadsiatich rokoch,
ako doby ich priemernej životnosti. V praxi to znamená
výmenu v bytových domoch
postavených pred rokom
1995.

1. mája 65
014 01 Bytča
tel.: 041/5522234

Až tak akútne?
Je to ako so zdravím človeka. K lekárovi sa zvykne ísť
vtedy, keď je už zle. Zvyčajne
sa ide pre jeden zdravotný
problém a lekár po vyšetreniach nájde ďalších päť diagnóz súvisiacich alebo nesúvisiacich s tou, s ktorou prišiel
pacient. Tak je to aj s domom.
Výmena rozvodov by nemala byť už ako odstraňovanie
dôsledkov zlého „zdravotného stavu domu“, ale jeho prevenciou. Zanedbaná
choroba zvyčajne znamená
aj ťažšie následky. Mnohé
v dome nevidíme, len vnímame ako istú poruchu, stres
v domácnosti, pričom môže
ísť už o nezvratný proces zlého stavu a znižovania funkčnosti materiálov. Lebo to
netečie či práve tečie, niekde
vlhne, tam niečo preniká či
fučí a iné zvuky či obrázky –
poznáme to predsa. Potom
príde havária a narýchlo výjazdovka. Potrubia stúpačiek
v panelových bytových domoch starších ako 30 rokov sú

Čo potom považujete za
najsilnejší argument na výmenu technických rozvodov
v dome?
Bezpečnosť. Novými technickými rozvodmi sa obnoví
životnosť domu ako celku,
zvýši sa komfort bývania, pričom náklady naň sa enormne
znížia. A to je dosť, či pre niekoho ešte stále nie?
Rudolf Gallo

Realizujeme komplexnú obnovu budov
s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť.





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

Beňadická 20-22

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),

Beňadická 12-14

 vyregulovanie/doregulovanie

vykurovacej sústavy,
 úpravu interiérov – obklady, dlažby,

maľby, nátery,
 originálne farebné riešenie,
 poradenstvo v oblasti financovania

obnovy domu,
 energetická certifikácia,
 záručný aj pozáručný servis

Starhradská 18
Kancelária:
Toryská 7
821 07 Bratislava
tel.: 0911 090 516

info@eurostav-slovakia.sk  www.zatepli-to.sk
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Do múzeí a galérií
sa môžete dostať aj zadarmo

Glváč:

Začíname
s výstavbou obchvatu,
odkloní dopravu
z Prístavného mosta
Doprava, ktorá dnes spôsobuje permanentné
zápchy na Prístavnom moste a prístupových cestách
do Bratislavy sa odkloní na nultý obchvat a rýchlostnú cestu R7. Po dlhých rokoch sa tento projekt
podarilo reálne spustiť.
O obchvate, bezplatnom vstupe do galérií, či o múzeu pod Slavínom sme sa zhovárali s bratislavským
krajským predsedom Smeru Martinom Glváčom.
Situácia na bratislavských cestách
a v okolí je v čase špičky často neúnosná. Po dlhých rokoch príprav bola len
s rozpakmi spustená Bratislavská integrovaná doprava. Vidíte cestu von
z tohto začarovaného kruhu?
 Najdôležitejší projekt bratislavskej
dopravy je jednoznačne nultý obchvat
Bratislavy. Ide o diaľnicu, ktorá bude po
vonkajšej strane obchádzať Petržalku,
pôjde poza Slovnaft až po Raču. Táto
cesta bude kompletne hotová v roku
2020. Spoločne s rýchlostnou cestou
R7 to pomôže nielen vodičom, ktorý
cez Bratislavu prechádzajú, ale aj ľudom
ktorí do nej denne dochádzajú alebo sa
v rámci nej presúvajú. Petržalčania určite
ocenia odľahčenie dopravy na mostoch,
na ktorých si ráno pri ceste do centra a
popoludní pri návrate musia povinne
užiť niekoľkominútový výhľad na Dunaj.
S Petržalkou a autami sa spájajú nielen
zápchy na mostoch. Tie často vznikajú
aj na neslávne známej Kopčianskej pri
evidencii vozidiel, kde rady ľudí nemajú konca.

 Tu považujem za najdôležitejšie otvorenie Jednotného klientskeho centra na
Tomášikovej. Veľká časť Bratislavčanov si
už veci spojené s vybavovaním evidencie vozidiel, prihlásením a odhlásením
vybaví tam. Okrem toho na jednom
mieste vybavia aj veci súvisiace s trvalým pobytom, či výmenou a vydávaním
dokladov.
Kvalita života sa odvíja aj od kultúrnych možností. Pohne sa niečo aj
v tomto smere v hlavnom meste?
 Teší ma, že vláda schválila ministerstvu kultúry peniaze na rekonštrukciu
Slovenskej národnej galérie na Vajanského nábreží. Dlho neprístupné priestory
budú opäť naplnené a otvorené už o
dva roky. Mnohí tiež nevedia, že do galérií a múzeí, ktoré spadajú pod ministerstvo kultúry, majú každú prvú nedeľu
v mesiaci bezplatný vstup, čo inicioval
môj kolega Marek Maďarič.
Ako ste prišli na myšlienku vytvoriť
múzeum v priestoroch pod Slavínom?
 Musím priznať, že ma minulý rok pre-

DODÁVATEĽ: UPTOWN PRODUCTION, s.r.o. Guothova 2/E, 831 01 BratislavaI ČO: 35 818 361

kvapilo, keď som sa dozvedel o prázdnych priestoroch pod bratislavským
Slavínom. Po ich návšteve sa zrodila
myšlienka vybudovať v nich múzeum
venované oslobodzovaniu Slovenska.
Oslovil som primátora Iva Nesrovnala a
získal jeho podporu. Myšlienka sa páči aj
premiérovi Robertovi Ficovi, ktorý ju zo
svojej rezervy aj inančne podporil. Múzeum by zatraktívnilo toto miesto nielen
pre Bratislavčanov, ale aj zahraničných
turistov.
Minulý rok vláda zaviedla 10% DPH na
vybrané potraviny. Máte už ohlasy ľudí
na túto zmenu?
 Chceme aby ľudia mali úžitok z toho,
keď sa štátu darí. V prvom rade musíme
pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.
Podľa ohlasov viem, že hlavne dôchodcovia zníženú sadzbu DPH privítali. Snažíme sa ale pomôcť aj inde, či už ide o bezplatné cestovanie vlakmi alebo zvýšenie
minimálnej mzdy. Už dnes garantujeme,
že ak po marcových voľbách bude SMERSD vo vláde, budeme naďalej robiť všetko preto, aby sa ľuďom žilo lepšie.

Ste bratislavským krajským predsedom
strany SMER – SD, ale na prvom mieste ste ministrom obrany. Tento rok ste
spustili dobrovoľnú vojenskú prípravu.
O čo ide?
 Dobrovoľná vojenská príprava je určená pre mladých ľudí, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a my touto cestou
chceme získať kandidátov do aktívnych
záloh. Nie je vylúčené, že v budúcnosti
môžu byť absolventi dobrovoľnej vojenskej prípravy zaujímavý aj pre prácu
v bezpečnostných a záchranných zložkách. Absolventi prípravy majú zabezpečený okrem oblečenia, ubytovania
a stravovania aj inančný príspevok 375
eur. Osobne ho však nepovažujem za
hlavnú motiváciu.
Aký je váš odkaz Petržalčanom?
 Verím, že ľuďom dokážu radosť priniesť aj menšie projekty. Jedným z takých
je street workoutové ihrisko, ktoré sme
otvorili minulú jeseň na Ovsištskom námestí v Petržalke. Budem rád, ak si ho vyskúša čo najviac z vás a možno si niektorí
nájdete aj nové hobby.

OBJEDNÁVATEĽ: SMER - SOCIÁLNA DEMOKRACIA Súmračná 25, 821 02 Bratislava IČO: 31 801 242
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Ako bude pokračovať električka
Hádam už aj najväčší skeptici veria, že električka v Petržalke bude. Po rôznych variantoch je
tu deﬁnitíva. Najprv ťažké sovietske metro, rýchlodráha, potom pneumatikové systému VAL,
cez Tram – train, rýchlu električku až po modernú nízkopodlažnú klasickú električku.

V

marci roku 1973 schválili
územné rozhodnutie, v apríli spustili výstavbu Petržalky. Bol tu plánovaný dopravný
koridor v strede s električkou v
duchu mestského bulváru ako
v Karlovej Vsi, Ružinove alebo
Dúbravke, s občianskou vybavenosťou. A pritom to bolo také jednoduché: voľný koridor,
žiadna zástavba.
Keďže sa stále sa nevedelo,
čo to bude, zaužíval sa názov
Nosný dopravný systém (NDS).
Napojenie na centrum malo byť
riešené tunelom pod Dunajom.
Z nedostatku ﬁnančných prostriedkov bolo v roku 2003 rozhodnuté zapojiť petržalskú radiálu dočasne cez Starý most
prostredníctvom povrchovej
električky.
V tomto duchu sa začala
v roku 2013 príprava II. etapy.
Lenže názory verejnosti sa časom výrazne zmenili a slabá
komunikácia mesta s obyvateľmi mala za následok veľký
odpor verejnosti proti tomuto
riešeniu dopravného koridoru.
Dokonca sa vyskytli hlasy za
centrálny park bez dopravného
koridoru. Našťastie, EK cestou
Operačného programu Doprava ﬁnancovať takúto možnosť
neumožňovala.
Mesto práce na projekte
zastavilo a vypísalo Architektonicko – urbanistickú štúdiu
Severo - južná rozvojová os
Petržalky. Zatiaľ je, aj nie je známy víťaz tejto súťaže. Medzinárodná porota ale vyhodnotila
všetky projekty a oznámila zásadné podmienky, ktoré by mal
projekt v jednotlivých stupňoch
akceptovať:
• Rešpektovať dopravný koridor a počet zastávok
• Chápať električku ako nosný prvok verejnej dopravy,

schopný iniciovať ďalší územný rozvoj, s možným následným smerovým vetvením
• Električkovú trať poňať ako
základ koľajového systému
mestskej aj regionálnej verejnej hromadnej dopravy
• Preferovať úrovňové riešenie
v teréne, pričom električka je
iniciátorom revitalizácie verejných priestorov
• Električka má byť v priamom
kontakte s novo navrhnutými verejnými priestormi
(námestia, parky, ulice), cez
ktoré má prechádzať a nie ich
míňať
• Fenomén vody a zelene nechápať ako kontinuálny park,
ale ako rozdielne komponované plochy medzi novými
polyfunkčnými centrami, viazanými na zastávky
• Zastávky navrhnúť v miestach možných polyfunkčných centier s optimálnou
pešou dostupnosťou a možnosťou prestupných uzlov na
autobusy
• Priebežným prvkom pozdĺž
celej električkovej trate majú byť pešie trasy s ponukou rôznych spoločenskorekreačných aktivít, ako aj
cyklotrasy. Prípadné komunikácie pre motorové vozidlá nemajú tvoriť súbežné
kontinuálne trasy, ale len
prístup do novovytvorených
polyfunkčných centier.
Také sú závery štúdie, ale
zatiaľ sa v príprave nepokračovalo. Konzultačná spoločnosť
EK JASPERS na rokovaní s
MDVaRR SR a hlavným mestom koncom minulého roka
s počudovaním okomentovala
nečinnosť a určila pre druhú
etapu výstavby jasné mantinely: električka v úrovni terénu,
žiadne súbežné a obslužné
cestné komunikácie, úrovňové
križovanie (okrem križovatky
električky s Pajštúnskou, kde
sa posudzuje aj variant mimoúrovňová). Depo na konečnej

projektovať len ako halu pre
ľahkú údržbu maximálne pre
12 električiek. Bude doplnená
zastávka Gessayova, čo je v súlade so štúdiou Petržalka City. Pri
každej zastávke budú odstavné
plochy pre bicykle. Riešenie križovania električky s Rusovskou
cestou a Námestím hraničiarov
si vyžaduje aj preložku Chorvátskeho ramena.
Finančná čiastka poskytnutá
pre plánovacie obdobie 2014 2020 je pre II. Etapu maximálne 70 mil. €.

Koncept zámeru EIA – posudzovanie na vplyvy na životné
prostredie bol odovzdaný 29.
Januára. Okresný úrad – odbor
starostlivosti o životné prostredie posúdi a rozhodne, na aké
vplyvy sa bude posudzovať.
Hlavné mesto po negatívnych
skúsenostiach pri nedostatočnej komunikácii s obyvateľmi
v minulosti sa rozhodlo iniciatívne už v priebehu prerokovávania EIA uskutočniť stretnutia s občanmi, aj keď mu to
zákon v tejto fáze neukladá.

Záverečná správa by mala
byť na jeseň. Potom bude
možné projektovať jednotlivé
stupne projektovej dokumentácie. Následne bude vypísané výberové konanie na výber
zhotoviteľa a ak bude úspešné,
samotná realizácia by mohla
začať v máji roku 2018. Je reálne, že stavba bude ukončená
do konca roku 2020.
Tomáš Fabor,
splnomocnenec MČ Petržalka
pre Nosný dopravný systém

2. 3. 2016
18:30 h
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Tak si myslím

Domnienky
a fantázia
Mám rád ten čas predvolebný. Z úst
bojovníkov tiahnucich na parlament
s víziou teplého štvorročného džobu sa
človek všeličo podozvedá. Prirodzene,
o tých druhých, ktorí s neprehliadnuteľným politickým šarmom tým prvým
nezostávajú nič dlžní. Raz darmo - čím
viac prikladáš, tým viac horí. Ako prezrádza bezbariérová kortešačka, niektorí aktéri zrejme trpia dlhodobou stratou
pamäte. Taká pamäť je z medicínskeho
hľadiska veľmi krehká, môže sa poškodiť bez toho, aby si to postihnutý
uvedomil. Pokiaľ sa však pamäť stráca
úmyselne, hovoríme tomu klamstvo.
V danej alternatíve niet si čo vyberať,
politik, chorý na hlavu, nie je pre spoločnosť o nič menším nebezpečenstvom
ako ten, ktorý sa domnieva, že postaví
svoju kariéru na lži a podvodoch.
Človek sa odjakživa domnieval,
pretváral hypotézy na vieru, vieru na
pravdu a pravdu na zákon. Domnieval
sa, že Boh stvoril vesmír, domnieval sa,
že človek kedysi dávno zliezol zo stromu, že Slnko sa krúti okolo Zeme, že
najlepší je práve ten systém, ktorého je
zástancom. Domnieval sa a svoje ego
formou ponuky a dopytu predával a
keď to nešlo inak i úplatkami posúval
ďalej. Vždy sa našlo dosť takých, ktorí
svoje domnienky dokázali vyhlasovať za jedinú pravdu všetkých a pre
všetkých. Pravda, v domnienkach a
v hľadaní pravdy sa dá pokračovať aj
iným smerom, priestor pre fantáziu je
nekonečný - tak, ako sú nekonečné
domnienky. Domnienka ale nie je slovenská dvadsaťtriročná samostatnosť,
obdobie prinášajúce v živote človeka
dospelosť, v existencii štátu dokumentujúce iba zlomok genézy z poprevratovej budúcnosti. A histórie plnej privatizácie a iných zlodejstiev, ktoré vyústili
v dávnejšie aj v súčasné štrajky sestričiek, pedagógov a iných nespokojencov s nenaplnenými sľubmi siedmych
vlád a večných politikov zo širokého
spektra našich politických strán o dupľovaných platoch, malom Švajčiarsku
a iných, predvolebným nebom poletujúcich medových motúzov.
Tak si myslím, že nie vždy sa dá splniť
všetko povedané. Zakaždým sa ale dá
povedať iba toľko, čo je možné splniť,
pretože človek je iba dotiaľ človekom,
kým si slova stojí. Potom sa stáva politikom. Výrok Alberta Einsteina o hodnotení človeka, ktoré má vychádzať
z toho, čo dáva a nie z toho čo je schopný získať, komentár nepotrebuje.
Jaroslav Gründler
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Dobre zaplatená nula

Na začiatku roka mi na stole pristál list z depozitára cenných papierov. Nebolo to však obligátne želanie všetkého najlepšieho, či nebodaj zvesť o tom, že
môžem rátať s nejakým, prepytujem, výnosom. Presne naopak. Že moje akcie
síce majú nulovú hodnotu, ale aj tak musím za ich spravovanie zaplatiť. A to
dokonca viac než vlani.

S

pravovanie akcií s nulovou hodnotou je zrejme inančne náročnejšie ako si bežný občan uvedomuje. A podľa tunajších kritérií aj
namáhavé. Veď si len predstavte, za
celoročný vývoz tuhého komunálneho odpadu, čiže smetí, občan v našej dedine zaplatí dokonca o dvadsať centov menej. Kam sa smetiari
hrabú na takých úradníkov-správcov
bezcenných papierov.
Mám ešte v živej pamäti ako sme
sa čelom napred vrhali do kupónky.
To bola tortúra! Najskôr získať informácie, kde správne investovať.
Zaručene dobré, ešte lepšie a vôbec
najlepšie. Ja som získal echo stredného kalibru. Potom zohnať a vyplniť kupónovú knižku, vystáť nekonečný rad, a napokon zodpovednej
osobe vycálovať na drevo celkom
slušnú sumičku. Domov sme si však
vykračovali zvesela. Bodaj by aj nie,
bol to rázny krok budúceho kapitalistu. Alebo čím sme to mali byť.
A dnes? Lístok s oznamom, že v
depozitári mám pravú kapitalistickú
nulu. Vlastne nulu nie, ešte musím
za jej spravovanie aj zaplatiť. Ak sa
tej nuly a platby chcem nadobro zbaviť, mám, ako som sa z telefonátov

dozvedel, jedinečnú šancu. Previesť
spomínané akcie na štát. Bezodplatne. V prípade, že neprevediem a
nezaplatím... veď viete. Upomienky,
pokuty, súdy. Mimochodom, vy ste
sa ešte nesúdili?
Prevod na štát je vraj absolútne
jednoduchý. Stačí zájsť na poštu,
predložiť občiansky preukaz a hotovo. Lenže pozor! Len na vybranú
poštu. A taká je od našej dediny
vzdialená dvadsať kilometrov. A teraz si predstavte, že túto triviálnu
záležitosť máte vyriešiť, hoci, ako
príklad, máte vyše sedemdesiat a ste
imobilní.
Netreba dramatizovať, riešenie je
opäť banálne. Stačí zohnať človeka,
ktorého ste nahovorili, uhovorili,
presvedčili, aby vám pomohol. Potom napísať splnomocnenie, s tým
dotyčník zájde k notárovi, ktorý ho
overí (za overenie zaplatíte), a potom už len spomínaných dvadsať
kilákov na poštu. A pretože jednotlivec-dobrodinec sa nabehá, spáli
benzín a stratí zhruba pol dňa, vycálujete mu, čo si zapýta. Jednoduchšie
to už vari ani nejde.
Alebo, že by predsa len? Za kvitnúceho socializmu od novinára,

ktorý vyšťúral nejaký problém, súdruhovia žiadali, aby navrhol aj jeho
riešenie. Inak žiadne uverejnenie.
Riešenie nemali hľadať ľudia sediaci
na príslušných vedúcich miestach,
ale nezodpovedne kritický novinár.
Veru tak. Aby si nemyslel.
V duchu tejto tradície budem
teraz postupovať aj ja. Tu je môj
návrh: Pretože k spomínaným akciám s hodnotou nula sú k dispozícii nielen mená a adresy, ale aj dátumy narodenia a dokonca i rodné
čísla, stačí sa úradníctvu dohodnúť
s počítačom. A potom na príslušné adresy rozoslať listy s návratkou
a otázkou, či sa akcií chcú zbaviť,
alebo si ich budú predplácať aj naďalej. Ak by sa vrchnosti zdalo, že
zásielok je príliš veľa, navrhnutej
možnosti by sa určite potešili aspoň
tí, čo už mali sedemdesiat. Určite
ich bude menej. Napokon, príslušnú
korešpondenciu si za posledné roky
bohato zaplatili.
Kto chce, nech pokojne tento nápad prezentuje ako vlastný. Ak sa tak
však nestane, nič to, stále budeme na
prvom mieste v Európe. Ako krajina,
kde si najviac ľudí predpláca nulu.
Oskar Král

Cestovanie ako v 50. rokoch
Iba 10 minút do centra mesta - tak sa píše o poslednej časti starej Petržalky za
areálom bývalého závodu Matador. Skutočnosť je iná. Do tejto časti k cintorínu na Nábrežnej ulici chodí autobus číslo 80 iba občas. Cez školské prázdniny
sa tam skončil život. Autobus tam ľudia nepotrebujú. Nepremáva!

Ľ

udia, ktorí žijú v lokalite na Gogoľovej, Dargovskej, Nábrežnej,
Kubínskej, Goralskej, Hrobárskej,
Kaukazskej nepotrebujú nakupovať
potraviny, sú zdraví, nepotrebujú lekára. Či v lete alebo v zime, po zmrznutých chodníkoch a cestách chodia
pešo až na Záporožskú ulicu alebo
na Kopčiansku ulicu k autobusovým
spojom asi 30 minút. Na Kopčiansku ulicu musia prejsť po Úderníckej
ulici, a to ťažko, lebo autá stoja na
oboch stranách cesty. Značky zákaz státia tam boli iba chvíľu. Kde je
1,5 m chodník a kde sú jazdné pruhy? Ľudia z tejto lokality a návštev-

níci cintorína už neraz písali na inštitúcie, ktoré rozhodujú o mestskej
hromadnej doprave, a stále žiadne
riešenie. Odpoveď občanom sa opakuje - úzke ulice v zlom stave, autobus sa neotočí, málo obyvateľov
a podobne.
Prvou skúškou bol malý minibus
s číslom 180. Premával každú hodinu a ranné spoje do 8. h častejšie.
Autobus mal konečnú na Holíčskej
ulici, ľudia mali možnosť prestupu,
premával v pracovné dni, víkend,
sviatok, školské prázdniny. Autobus
číslo 99 jazdí cez celú Petržalku, nech
prejde aj do tejto časti bez konečnej

zastávky v pracovný deň ráno do
8. h častejšie, a potom každú hodinu
aj počas víkendu, sviatku, školských
prázdnin.
Zlé cesty, žiadne dopravné značenie, žiadne chodníky, nie je plyn,
kanalizácia, riadne osvetlenie. Zametajú iba ulice Gogoľova a Dargovská. Dane za nehnuteľnosti sa ale
vyberajú ako v meste, už niekoľko
desiatok rokov. Ľudia riadne platia a
nič sa nerobí. Riešenie určite je, len
treba chcieť investovať do oblasti
bez očakávania super zisku.
Gumbír,
obyvateľ Nábrežnej ulice
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SPOLOČNOSŤ

Otvorili dva

bezpečné ženské domy
Bratislavský samosprávny kraj, spolu s ďalšími partnermi, nedávno otvoril dva nové bezpečné ženské domy.

V

Bezpečnom ženskom
dome nájdu svoje útočisko ženy a matky s deťmi,
ktoré sa stali obeťami násilia. Okrem ubytovania budú
mať k dispozícii aj celý súbor sociálnej pomoci, ktorá bude spoluinancovaná
z prostriedkov BSK. Bude
tam sociálna pracovníčka,
ktorá poskytne ženám v ťažkej životnej situácii sociálne a psychologické poradenstvo. Pomoc nájdu aj
u psychologičky, ktorá im
poskytne poradenstvo, diagnostiku,
psychoterapiu.
Deťom sa bude venovať
špeciálny pedagogický pracovník. Kapacita Bezpečného ženského domu je
6 rodinných miest.
„Máme 10-ročnú skúsenosť s prevádzkou detského
krízového strediska, kde
bývajú mamy s deťmi a deti samotné. Tam musia
ženy prispievať v podstate

na energie. Toto je taká novinka, ženy budú síce hradiť
nejakú sumu, ale tá sa im
bude ukladať do depozitu
a budú si šetriť. Keď napríklad žena od nás po pol roku
odíde, tak bude mať našetrenú celkom slušnú čiastku
a môže sa posunúť ďalej,“
povedala riaditeľka Bezpečného ženského domu Dúha
Dagmar Povodová.
Vznik nového útočiska
pre obete rodovo podmie-

neného násilia bol podporený z Nórskeho inančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR vo výške
641 007 eur. Prijímateľ projektu – občianskeho združenia Domov – Dúha a jeho
partneri spoluinancovali
projekt vo výške 75 806 eur.
V Bratislave dva bezpečné
ženské domy poskytnú 18
rodinných miest pre ženy
a ich deti.
(bsk)

Petržalčania pomáhajú
Aj v Petržalke žijú a pôsobia ľudia, ktorí prekračujú horizont
našej mestskej časti aj mesta. Jednou z nich je aj Janka Hažírová, ktorá sa viac ako 20 rokov venuje témam rozvoja občianskej spoločnosti a rozvoju profesií, ako sú napr. učitelia, sociálni pracovníci a policajti – a to nielen v našej mestskej časti,
ale v rámci celého Slovenska.

P

osledné roky pôsobí v neziskovej
organizácii
Stredoeurópsky manažérsky
a rozvojový inštitút, ktorá
má sídlo v Petržalke a venuje
sa takým citlivým, ale dôležitým témam, ako sú rodová
rovnosť, vyváženie práv a povinností medzi mužom a ženou v rodine a boji proti diskriminácii na akomkoľvek
základe. Janka Hažírová sa
aktívne podieľa na implementácii pilotného projektu
pod názvom Rozvoj rodovej toleranciu u rómskych
žiakov v regióne Gemera a
Malohontu, ktorý presahuje
územie nášho kraja a pomá-

ha tým, ktorí to najviac potrebujú.
Projekt reaguje na absenciu
zážitkového vzdelávania zameraného na oblasť rodovej
rovnosti, antidiskriminačných techník a predchádzanie nenávistných verbálnych
prejavov a trestných činov
z nenávisti. Zameraný je
najmä na marginalizované
rómske komunity a osvetovo-vzdelávaciu činnosť v tejto oblasti. Projekt sa stretol
s pozitívnym ohlasom tak u
pedagógov ako aj samotných
žiakov. Projekt Rozvoj rodovej tolerancie u rómskych
žiakov v regióne Gemera a

Malohontu bol podporený
sumou 9 000 eur z Fondu
pre mimovládne organizácie, ktorý je inancovaný
z Finančného mechanizmu
EHP 2009 - 2014. Správcom
Fondu je Nadácia otvorenej
spoločnosti - Open Society
Foundation. Cieľom projektu Rozvoj rodovej tolerancie
u rómskych žiakov v regióne Gemera a Malohontu je
Posilnenie aktívneho občianstva. Viac informácii
o projekte a projektoch na
realizácii, ktorých sa podieľa úspešná Petržalčanka
sa dozviete na web stránke:
www.semerit.sk.
(rt)
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Na občianske projekty
vyčlenili 50-tisíc eur
Obyvatelia Bratislavy majú aj tento rok možnosť rozhodnúť, na aké
projekty pôjde časť rozpočtu hlavného mesta. Na občianske projekty radnica tento rok vyčlenila 50-tisíc eur. O tom, ktoré projekty
samospráva v rámci Občianskeho rozpočtu uskutoční, môžu ľudia
rozhodnúť do 29. februára.
V hlasovaní si môžu ľudia vybrať z 22 projektov, rozdelených do štyroch kategórií: Životné prostredie; Doprava, ulice, nábrežia a verejné
priestranstvá; Školstvo, kultúra a šport a Sociálne veci, bezpečnosť a čistota. V každej kategórii je možné zahlasovať za jeden projekt, dovedna
tak udelia štyri hlasy. Bratislavčania môžu hlasovať napríklad za vytvorenie
komunitnej záhrady, za opravu pontónového mosta cez Chorvátske rameno v Petržalke či za príspevok pre mačací útulok. V ponuke je aj viacero projektov na opravu chodníkov či zriadenie vyhradených autobusových pruhov na Štefánikovej, Gagarinovej, Popradskej, Lamačskej ulici
a na Patrónke. Ľudia tiež môžu rozhodnúť aj o tom, či mesto zrevitalizuje
Námestie Slobody alebo zrekonštruuje ihriská, či prispeje na vyčistenie
budov od plagátov a letákov. Hlasovanie radnica potom vyhodnotí a najúspešnejšie projekty zrealizuje. V každej kategórii uspeje ten projekt, ktorý
získa najviac hlasov, radnica tak 50-tisíc eur rozdelí medzi štyri projekty.
Vybrané projekty majú byť uskutočnené do konca roka. Hlasovací formulár ľudia nájdu na internetovej stránke Bratislavy http://www.bratislava.
sk/vismo/formulare2.asp?id_f=1291, k dispozícii je aj vo Front Oice
na prízemí bratislavského magistrátu.
Projekty, ktoré sa dostali do hlasovania, vzišli z občianskych podnetov,
ktoré Bratislavčania posielali v minulom roku do Burzy nápadov. Dovedna na bratislavský magistrát prišlo 62 podnetov. Doručené podnety
posudzovala Rada pre Občiansky rozpočet zložená zo zástupcov mesta
a verejnosti, ktorá odporučila na verejné hlasovanie 22 projektov.
(SITA)

Mesto dá na odstraňovanie
graitov 90-tisíc eur
Majitelia budov už môžu žiadať o príspevok na odstraňovanie graitov, žiadatelia môže dostať maximálne 3 000 eur.
Hlavné mesto má tento rok na odstraňovanie graitov pripravených
90-tisíc eur. Peniaze bude radnica postupne rozdeľovať medzi majiteľov
budov, ktorí o príspevok požiadajú. Svoje žiadosti už môžu záujemcovia
posielať hlavnému mestu. Každý žiadateľ môže dostať maximálne 3 000
eur, o jeho pridelení bude rozhodovať odborná komisia každý mesiac až
do septembra alebo do vyčerpania vyčlenenej sumy.
Príspevok je určený pre irmy či organizácie, ktorých zakladateľom nie
je hlavné mesto a pre občanov s trvalým pobytom v Bratislave. Príspevok
môžu využiť na odstránenie graitov z fasád bytových i nebytových budov či na zakúpenie antigraitového náteru. Podmienky na poskytnutie
inančného príspevku i vzor žiadosti nájdu záujemcovia na internetovej
stránke www.gratity.bratislava.sk. Hlavné mesto sa pustilo aj do odstraňovania graitov z fasád mestských budov či z verejných priestorov. Zakúpili si na to aj nový prístroj za vyše 7 000 eur. Prístroj pracuje tak, že pod
tlakom rôznych hmôt, buď pomletých orechových škrupín alebo skla s
rôznymi hrúbkami zŕn, sa čistia povrchy od nanesených farieb. Pomleté
orechové škrupiny sa používajú na jemnejšie povrchy, odstrániť tak vedia
farby napríklad z mramoru či skla. Sklo sa zase používa na pevnejšie povrchy, napríklad na čistenie kameňa. S novým prístrojom radnica plánuje
zbaviť graitov budovy základných umeleckých škôl, centier voľného času
i ďalšie budovy v správe hlavného mesta.
V minulom roku hlavné mesto na odstraňovanie graitov rozdelilo 85tisíc eur. Príspevok dostalo 40 žiadateľov, uchádzali sa oň vlastníci bytov a
domov, spoločenstvá vlastníkov bytov, ale aj školy, cirkvi, fyzické či právnické osoby. Peniaze putovali aj žiadateľom do Petržalky.
(SITA)
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Aká bude Petržalka v roku 2023?
Petržalka v týchto dňoch ukončila pripomienkovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016 až 2023 s výhľadom do roku 2040. Ide o základný dokument
mestskej časti, ktorá na 140 stranách popisuje chod Petržalky a určuje základné priority,
na ktoré sa má zamerať v najbližších rokoch. Jeho tvorba trvala deväť mesiacov.

V

pondelok sa v CikCak
Centre konalo verejné
pripomienkovanie
programu. Zúčastnilo sa na ňom 40
ľudí, ktorí prezentovali svoje
návrhy na doplnenie materiálu. Išlo napr. o projekty
pre Vodácky klub Dunajčík,
dostavbu kanalizácie v Starej
Petržalke, či o bývalé verejné
kúpalisko Lido.
Tvorbe PHSR predchádzal vlaňajší prieskum medzi
takmer 400 obyvateľmi. Na základe zozbieraných informácií
deﬁnuje 57 kľúčových investícií
do rozvoja Petržalky do roku
2023, ktoré si vyžiadajú zhruba
26 miliónov eur. Program pred
verejnosťou predstavili Eduard
Donauer a Tamás Szöke zo
spoločnosti Centire, ktorá ho
pre mestskú časť spracovala.
Projekty, ktoré sa v programe
nachádzajú, má riešiť priamo
mestská časť zo svojich zdrojov
a prípadných získaných dotácii
a eurofondov.
Je medzi nimi rekonštrukcia
ciest v správe mestskej časti,
obnova verejných priestran-

stiev a námestí, vyriešenie
dlhodobého problému s terasami, dobudovanie kapacít v
materských a základných školách, rozvoj športovísk a podpora voľnočasových aktivít.
Materiál uvádza, že Petržalka má pokračovať v tom,
aby sa stala plnohodnotnou a
modernou mestskou časťou
s kvalitnou infraštruktúrou
s prihliadnutím na ochranu a
rozvoj zelene. Po spracovaní
pripomienok program v marci poputuje na schválenie do
miestneho zastupiteľstva.
PHSR sa delí na dve základné časti. V tej prvej odborníci
popisujú prítomnosť, teda
reálny stav, ako mestská časť
funguje. V tej druhej nastavujú
priority mestskej časti na roky
dopredu, pričom musia myslieť na socio-demograﬁcký vývoj (PHSR obsahuje aj štruktúru obyvateľstva a to, ako sa na
základe doterajších dát bude
vyvíjať priemerný vek obyvateľstva, ale aj vznikajúce sociálne potreby) a ďalšie atribúty,
s ktorými sa musí mestská časť

do budúcnosti vysporiadať.
Preto je súčasťou dokumentu
aj analýza, ktorá má deﬁnovať
to, čo má mestská časť urobiť
a čoho sa vyvarovať, aby bola
ešte lepším miestom na život
v našom hlavnom meste.
V dokumente sú zahrnuté
aj kompetencie alebo „úlohy“,
ktoré má mestská časť na starosti. Tie vyplývajú zo zákonov
a toho, že Petržalka je súčasťou
Bratislavy, aj štatútu hlavného
mesta, ktorý jednotlivé kompetencie prerozdeľuje. Nielen
úlohy, ale aj spôsob ich riešenia
sú súčasťou dokumentu. Či už
ide o správu ciest, starostlivosť
o zeleň, vytváranie možností
na voľnočasové aktivity, kultúru, ale aj rozsah starostlivosti o
seniorov, či ďalšie kompetencie
vo verejnom záujme obyvateľov
Petržalky. Tiež sa tam obyvatelia dočítajú, aké športové kluby,
kultúrne zariadenia, rôznorodé
združenia a ďalšie komunity
v mestskej časti pôsobia a ako
ich samospráva podporuje.
(mu)
foto: (rg, mp)

Aj takto by mohla vyzerať Petržalka.
Jedna z predstáv študentov architektúry.

Taká bola...
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Tak sa menila Petržalka
Rovnaké tapety, rovnaké vane, rovnaké kuchyne – tak poznáme
mladú Petržalku vo výstavbe. Bez zelene, bez chodníkov, plnú
prachu alebo blata, so stavebným odpadom váľajúcim sa všade
tak dlho, až sa zmenil na súčasť detských ihrísk. Na svoju adresu
si vypočula všelijaké „komplimenty“. Faktom ostáva, že sa vďaka
panelákom, šedivým, ale novým a plným svetla, stala domovom
pre viac ako 100-tisíc ľudí.

A

le ešte pred ňou tu bola
Stará Petržalka. Malebná dedina plná marhuľových
sadov, ktorej obyvatelia vraj
nemali nič, len svätý pokoj.
Až kým im ho v roku 1973
nezbúrali buldozéry. A práve
o tom, ako sa z dediny stalo
sídlisko, čo pri tom vzniklo a
čo nenávratne zaniklo, je štvrtý ročník výstavy Taká bola
Petržalka 1973-1989. Pripravila ju Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s Fakultou
etnológie a muzeológie Filozoﬁckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave. My
sme sa o živote v Petržalke
pred zbúraním rodinných
domov, ktoré ju tvorili pred
rokom 1973, a o živote na novom sídlisku rozprávali s dvoma dámami, Brigitou Halászovou a jej dcérou Vierou
Némethovou, ktoré obe tváre
Petržalky poznajú osobne, ich
rodina sa sem prisťahovala už
v roku 1937:
Brigita Halászová: „Moja stará
mama sa presťahovala z Budapešti na Dargovskú ulicu v tzv.
Kolónii (časť pri Cintoríne Petržalka za areálom bývalého závodu
Matador). Odtiaľ bolo všade ďaleko. A asi aj preto tam vládol silný
pocit spolupatričnosti. Každý tam
každého poznal a pomáhali sme
si navzájom. Už pri stavaní svojich
prvých domov všetci pochopili,
že ak sa neoprú o seba navzájom, inde sa pomoci nedočkajú.
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Napokon, ak máte všade ďaleko,
a veľa vecí ťažko dostupných,
rýchlo pochopíte, že sused je zároveň váš najlepší priateľ. Nakupovať sme chodili na Stalinku (cez II.
svetovú vojnu Adolf Hitler strasse,
neskôr Stalinova ulica, dnes Zadunajská), čo bolo poriadne ďaleko.
Chodil síce autobus, ale kým ste
naň došliapali, boli ste už v polceste. A keď sa na Stalinku v deň výplaty „matadoráci“ vyhrnuli s výplatou v obálke, kým prešli celú
ulicu, mali komplet nakúpené
a boli bez výplaty. Z celej ulice už
zostala len škola, kam som ako
dieťa chodila, dnes v budove sídli
Gymnázium Mercury a dobrovoľný hasičský zbor.“

Projekt výstavy vznikol
v roku 2012 z iniciatívy riaditeľky Miestnej knižnice
Petržalka Kataríny Bergerovej. Zmapovať históriu starej Petržalky aj obrazne sa
podarilo vďaka fotograﬁckej
zbierke Ernesta Húsku, bývalého riaditeľa knižnice. Na
celom cykle výstavy sa podieľali okrem pracovníkov petržalskej knižnice pedagógovia
Univerzity Komenského, najmä Ľuboš Kačírek, študenti
a rodiny Staropetržalčanov,
ktoré dali k dispozícií rodinné
dokumenty, albumy i osobné
veci. A organizátori výstavy
si veľmi cenia, že im aj návštevníkom dovolili nahliadnuť
do ich súkromia v petržalskej
minulosti.

Viera Némethová pracuje ako
riaditeľka pobočky Miestnej
knižnice Petržalka: „Som veľmi
rada, že mám vedľa seba človeka,
ktorého sa môžem pýtať na minulosť Petržalky. A že je to práve
moja mama. A že som sa aj ja tej
histórie aspoň jedným prstom dotkla. Pretože keď robíme lektorské
stretnutia o výstave pre deti, hovorím o niečom čo poznám osobne,
čo som zažila. Jedna vec sú fakty
a druhá môcť na svojich poslucháčov preniesť emóciu. A myslím
si, že tieto výstavy a aj prípravy
na ich realizáciu potrebovali svoj
správny čas. Pretože v mnohých
starousadlíkoch ostala po výstavbe bolesť a hnev nad tým, o čo prišli. Odmietali o minulosti hovoriť,
aj dnes je ten smútok viditeľný.“
B. Halászová: „Ťažko podpísať
taký papier, že súhlasíte so zbúraním vlastného domu. Pamätám
sa, ako sa pri sťahovaní snažili
niektorí aspoň zo záhradky zachrániť niečo a vzápätí tým skrášliť
okolie svojho nového bydliska. Ešte
sa prášilo, stavalo, ešte sa všade
šliapalo, ale aj tak. Veľa z vysťahovaných ľudí už bolo v dôchodcovskom veku a to, že nemali nič na
práci, prišli o svoje záhrady, dvory,
zvieratá, celú situáciu zhoršovalo.
Chodili po vonku a spomínali, či
sa skôr žalovali – Tam bola moja
záhrada, tam rástli moje višne. Nič
ich nezaujímalo a do roka mnoho
z nich od smútku aj zomrelo. Iní sa
v novom bývaní v paneláku zatvrdili - Kašlem na to, že vypadla

žiarovka, že je rozbité sklo, to nie
je moje! Mne moje zobrali, ja som
sa nikam nepýtal, ja som toto nechcel! Ale napokon si uvedomili, že
tak sa žiť nedá a ak sa o svoje nové
bývanie nepostarajú, neurobí to
za nich nik iný.“

zbúranej Iskry a Partizána. Chlapi
čakali, aké krčmy budú.“

Roky 1973 – 1989 boli najdynamickejším obdobím v živote Petržalky, kedy výrazne
zmenila svoju tvár. Výstava
v pobočke Miestnej knižnice
Petržalka na Prokoﬁevovej
ulici mapuje aj výstavbu infraštruktúry vrátane dvoch mostov, rýchlodráhy, vyššej občianskej vybavenosti, ihrísk,
ale aj osobnosti kultúrneho
a športového života.

Samotnej Kolónie sa napokon buldozéry takmer nedotkli. Hoci jej obyvateľom,
rovnako ako ostatným Staropetržalčanom, dali kompetentní jasne najavo, že celú
Petržalku zbúrajú napriek
všetkým protestom. Nebola
nádej, že by niekoho ušetrili,
zrovnať sa malo všetko. Kolónia napokon unikla vďaka
tomu, že bola v záujmovej
sfére Matadoru a Závodov
ťažkého strojárstva.

B. Halászová: „Je úžasné, že sa
podarilo výstavu zrealizovať.
Mám radosť, keď so mnou dcéra
konzultuje a pomáham jej trochu ukázať starú Petržalku jej
dnešným obyvateľom. Dúfam,
že to návštevníkom naozaj niečo
dá, pretože ani starí Petržalčania
o svojich dejinách nevedeli nič.
Neboli články, texty, výstavy. Petržalka nie je ako Rača, Krasňany či
Rusovce, nemá svoj folklór ani nejakú jednotnú určujúcu črtu. Žili
tu Slováci, Nemci, Maďari, Chorváti, Bulhari, Židia. Spájalo ich
iba to, že žili na jednom území,
ale každý „spieval svoju pieseň“.

B. Halászová: „Náš dom, ktorý
sme si kúpili a žili v ňom s mužom
a našimi piatimi deťmi, vyvlastnili
práve ZŤS a zbúrali aj s polovicou
Dargovskej ulice kvôli rozšíreniu
výroby. Museli sme sa presťahovať späť do pôvodného domčeka
v inej časti ulice, ktorý v roku 1937
postavila stará mama.“

Výstavba však priniesla okrem
panelákov aj nové obchody,
polikliniky, školy, škôlky.

Súčasťou výstavy Taká bola
Petržalka 1973-1989, ktorá
je návštevníkom prístupná
v otváracích hodinách knižnice, potrvá do 15. apríla. Jej
súčasťou je aj séria sprievodných podujatí – prednášok.

B. Halászová: „Vozili sme sa autobusom po vznikajúcom sídlisku
a obzerali, kde čo vyrástlo. Vidieť
väčší „obchoďák“ bol pre nás úplný div, boli sme zvyknutí len na
obsluhu pri pulte. Čakali sme, či
nám postavia nové kiná miesto

Michaela Dobríková
foto: Erik Németh
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Henrieta HRUBÁ
kandidátka na poslankyňu NR SR

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček

Krúžkujte číslo

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

Slovensko potrebuje víziu a odborníkov.

35 % ZĽAVU NA OKULIAROVÝ RÁM,

Bratislavu nevyrieši komunálna politika.
Potrebuje nový zákon v NR SR!

PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV
PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

Nebuďme ľahostajní k svojmu hlavnému mestu.
Potiahnime spolu Bratislavu dopredu. Potrebuje
kompetencie a spravodlivé financovanie.
Viac na www.henrietahruba.sk

MY SA O VÁS STARÁME

Volím ľudí (s charakterom) a

ty?

Stepos Group, s. r. o., Vinohradnícka 2, 900 21 Svätý Jur, IČO: 34141928

Naša súťaž
Kto vyhral?
V našej súťaži o dva lístky do divadla La Komika
február 2016
na predstavenie Navždy alebo nikdy sme spomedzi správnych odpovedí na otázku:
Schválili petržalskí poslanci zásady parkovania (správna odpoveď – neschválili),
vyžrebovali Eduarda Blaža. Blahoželáme!
Redakcia

PREDÁM LACNO
PC INTEL CELERON, E 3400@2,6 GHz, 1,96 GB RAM, 60 GB
+ 90 Gb = 150 GB pamäť... Cena: 200 € (pôv. cena 500 €)
 Info: 0905 273 414
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PRE VEĽKÝ ZÁUJEMRT
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Veselá rozlúčka s fašiangami
N

ádherné masky, ktoré
vytvorili šikovné ruky
žiakov, rodičov a starých
rodičov sa stretli na školskom karnevale v Základnej
škole Pankúchova 4. Pekné
prostredie, výborná nálada,
rytmická hudba a príjemný
hlas vychovávateľky Vlasty Moravčíkovej prispeli k
tomu, že sa nám školský kar-
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neval a rozlúčka s fašiangami
naozaj vydarili. V školskom
vestibule sa stretlo takmer
180 rôznych masiek. A tak
sme sa po dlhom roku mohli
opäť stretnúť s princeznami,
vílami, čarodejnicami, bojovníkmi, rytiermi, kvetinkami,
rôznymi zvieratkami a čudesnými čarovnými vecami.
Všetky masky boli úžasné,

DETSKÁ BURZA

PETRŽALSKÉ NOVINY

JAR - LETO

nájdete nás aj na facebooku!

pestré, veselé, originálne. Porota, ktorú tvorili zástupcovia
žiakov, učiteľov a rodičov, nemala ľahkú úlohu. Zamerala
sa hlavne na masky, ktoré boli
vyrobené z recyklovateľného
materiálu. Nakoniec sa jej
však podarilo vybrať 20 najkrajších, ktoré boli odmenené
cenami, ktoré zakúpili rodičia
z prostriedkov rodičovského

združenia. Tie im odovzdával
zástupca rodičov pán Zsillei.
Ceny žiakom nielen odovzdal,
ale vyzdvihol ich originalitu a
vytvorenie veľmi príjemnej
atmosféry počas karnevalu.
Porote sa najviac páčila maska „smutná vŕba a víla“. Nakoniec každá maska dostala
drobnú sladkosť. Na karnevale sa zabávali nielen žiaci z
I. stupňa, ale aj zopár žiakov z
II. stupňa. Svojich žiakov prišli
podporiť aj učiteľky. Niektoré

z nich a aj vychovávateľky sa v
čarovných maskách premenili
na nepoznanie. Všetci sme sa
výborne bavili pri hudbe, ktorú nám mixoval žiak VIII. C
triedy Jakub Šabo. Sme veľmi radi, že podporiť žiakov
prišli aj rodičia a starí rodičia
v oveľa väčšom počte ako po
minulé roky. Už teraz vieme,
že sa tešíme na karneval v budúcom roku.
Mária Sitárová
ZŠ Pankúchova 4

5. marca 2016
9 – 12 hod
v Spojenej škole Svätej Rodiny
Gercenova 10
Bratislava – Petržalka

info@1detskaburza.sk
VSTUP VOĽNÝ

www.DomacaRehabilitacia.sk
0903 246 167

už od 17€

BuĎTE Aj Vy PRI šTARTE NoVEj PREVádzky!
SALESIANER MIETTEX s. r. o.
hľadá do novej prevádzky práčovne v Petržalke pracovníkov na pozíciu:
 Pracovníčka práčovne
Základná požiadavka: Manuálna zručnosť
 Vodič – skladník
Základná požiadavka: Vodičský preukaz sk. C
 Údržbár
Základná požiadavka: Platné osvedčenie §22
Termín ukončenia výberového konania: 31. 3. 2016
Práca na trvalý pracovný pomer.
Svoje životopisy posielajte na e-mailovú adresu: L.grman@salesianer.sk
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nosti ako individuálnych požiadaviek užívateľa. Niektoré výrobky, ktoré neohrozujú
život, zdravie, možno užívať
až do rozpadnutia. Niektoré
až naveky. To keď ide o historickú pamiatku, kultúrne, architektonické dedičstvo pre
ďalšie generácie. V našich panelákoch však treba riešiť najmä fyzickú životnosť.

Raz postavený,
tri razy zaplatený

Zima zvyčajne stavebne odpočíva. Je prípravou na naberanie síl, presvedčenia i prijatie
rozhodnutí. O mesiac pominie a prídu stavebné obdobia - jar, leto, jeseň. Kiež budú také
úrodné ako vlaňajšie. Lebo v obnove bytového fondu bol rok 2015 na Slovensku rekordný.
Zabrala i Petržalka: miestny stavebný úrad vydal 47 stavebných povolení a ŠFRB poskytol
bytovým domom 32 úverov. Aký bude rok 2016, aké témy a problémy bude ešte nejeden
neobnovený panelák riešiť a prekonávať, o tom už s projektantom, autorizovaným inžinierom Karolom Ferenčíkom (získal druhé miesto v súťaži Najlepšie obnovený bytový dom
v roku 2013, panelák v Piešťanoch ušetrí až 60 percent energií).
Paneláku predurčili odborníci 77- ročný život. Naše,
petržalské, sú v jeho polovici, ba už aj za ňou. Komu
česť, tomu chvála, keďže
štyri pätiny či až päť šestín
z nich sú čiastočne alebo
úplne obnovené. Zo 600 panelových stavieb zostáva iba
niekoľko desiatok objektov
neobnovených. Oplatí sa ešte
do zvyšného „života“ paneláku investovať toľké peniaze?
Ak by takto uvažovali
vlastníci rodinných domov, vidiek by už neexistoval. Inak,
77- ročná životnosť domu je
iktívna hodnota a pôvodne
znamenala, že bytový dom sa
postaví, využije na bývanie a
jeho hodnota amortizáciou
klesne na hodnotu či skôr nehodnotu 0,000, takže sa zbúra
a postaví nový. Mimochodom,
nebolo to pôvodne 77 rokov,
ale len 50 rokov. Na to však,
aby sa táto časová hodnota
naplnila, musí sa dom udržia-

vať a obnovovať. A obnovovať
úplne. Napr. farba nevydrží 50
rokov, ale podľa umiestnenia
2 až 10 rokov. Potom ju treba
obnoviť. Sami sme videli, ako
z panelákov „odchádzali“ farby, ako jednotne šediveli. To
je vonkajšok domu. A čo jeho
vnútro? Výťah tiež asi 50 rokov nevydrží.
Bratislavský cech výťahárov
odhaduje, že v panelákoch,
nemocniciach, úradoch, v
stavbách postavených za socializmu, je asi 40 tisíc zastaraných výťahov. Odhaduje sa, že na ich opravu či skôr
výmenu je treba vyše 1 a pol
miliardy eur…
U nich treba varovne hovoriť o hranici končiacej bezpečnosti a začínajúcej nebezpečnosti, čo je vážny problém. To
isté platí aj o technických rozvodoch. Všetky časti domu,
malé či veľké, podstatné či doplňujúce majú svoju životnosť.

Okná, dvere, vypínače, lampy,
potrubia, ventily, bleskozvod,
plynomer... To však nie je fyzická životnosť, po ktorej sa
produkt rozpadne alebo odparí. Dôležitá je tiež kvalita,
frekvencia, spôsob používania
a údržba. Jednotlivé časti stavieb sú orientačne sumarizované v tabuľkách životnosti.
Je to čas, ktorý odmeriava používanie produktu, alebo čas-

ti stavby, kým sa nahradia novým produktom, bez ohľadu
na stav. Aby sa tento čas naplnil, je nutné pri niektorých
zariadeniach prísne dodržať
frekvenciu a spôsob údržby.
To sú predovšetkým vodovodné, plynové, elektrické, tepelné a iné technické zariadenia.
A čo morálna životnosť?
Je súčasťou celkovej život-

V NDR ich búrajú. Priam
miznú pred očami. Ako prežitok socializmu.
Aj keď s výstavbou panelákov sa začalo už za kapitalizmu. Takmer pred sto rokmi, po prvej svetovej vojne
v Holandsku, potom začali s ich výstavbou v Nemecku,
Francúzku, Švédsku, Fínsku…
O panelákoch za socializmu sa
hovorí v súvislosti s ich hromadnou výstavbou, nie symbolom socializmu, až tak panelákom neubližujme. Tak
isto neplatí, že v bývalej NDR
sa hromadne búrajú. To píšu
niektoré médiá. Ja som tam
bol… Ak v istej mestskej časti boli pod panelákmi problémové podložia, napríklad bane, časť lokality sa zbúrala.
Nie však preto, že to boli paneláky, ale že bola ohrozená
bezpečnosť bývania, alebo ich
bol prebytok. V Nemecku inak
poňali aj ich obnovu. Ich obyvateľov dočasne vysťahovali. Až na skelet domu, panelovú konštrukciu, všetko
z nich vybrali, vymenili. Nič sa
hromadne nebúralo, nič hromadne nepadalo. Domy sa rekonštruovali a predávali ako
novostavby majúce stále panelovú podstatu. Pôvodní obyvatelia si mohli domy kúpiť
prednostne a výhodnejšie ako
ostatní záujemcovia.
Čo je lacnejšie - spoločné či
individuálne bývanie? Bytový dom, teda byt, či rodinný
dom? Lebo aj to riešia pri obnove paneláku niektorí vlastníci. Zostať, alebo byt predať
a odísť či ho prenajať?
Je známou skutočnosťou,
že životnosť stavby sa zaplatí trikrát. Prvý raz, keď sa postaví, a dva razy, keď ju treba
obnoviť, pričom ide o takmer
rovnakú výšku nákladov. Tam
hľadajme aj tých 77 rokov odmeraného života paneláku.
Niet značných inančných
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rozdielov medzi bývaním v
bytovom dome, v byte a v rodinnom dome. Ak je rozdiel,
potom v časovom rozložení
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nákladov. Rodinný dom si „pýta“ každý rok niečo, a postupne, bytový dom raz za čas, a
poriadne. Je však paradoxom,

že obnovu paneláku berieme
ako výnimočnosť, nepríjemnú
nutnosť, kým zmeny v byte a
výmena zariadení sú priam
hobby, príjemnou rodinnou
udalosťou. Nové omietky, batérie, podlaha, nábytok, sedačka, posteľ, stoličky… Bývať
modernejšie,
pohodlnejšie,
príjemnejšie. Inovujeme, aby
veci dlhšie vydržali, lepšie slúžili. Prečo to má byť pri bytovom dome ako celku inak? Aj
doň vojdeme, v ňom žijeme.
Ochraňuje a robí funkčným
náš byt, bývanie. Zodpovednosť vlastníkov za stav domu
je neprenosná. Bytový zákon
každému vlastníkovi ukladá,
citujem, na svoje náklady udržiavať byt v stave spôsobilom
na riadne užívanie, zabezpečiť
jeho údržbu a opravy.
Normy, stavebné úrady,
štátne orgány nikoho v súčasnosti nemôžu nútiť obnoviť
svoj majetok, s výnimkou – ak
stavba ohrozuje život a zdravie, životné prostredie a podobne. Zachovať primeraný
vzhľad stavby však zatiaľ žiad-
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ny zákon neukladá, týka sa to vou zateplením a s odstraňoiba pamiatok.
vaním systémovej poruchy.
Oprava a obnova nie sú rovV Petržalke sú paneláky, kto- naké činnosti a nemajú rovnaré si ich vlastníci „obnovili“ ký cieľ. Oprava, nátery, škáropo svojom. Žiadny zatepľo- vanie, opravy balkónov, lodžií,
vací kontaktný systém – po- nátery zábradlí, výmeny skiel
lystyrén, minerálna vlna. Na- a pod. nezvyšujú úžitkové vlastnovo zaškárovali škáry medzi nosti konštrukcií, ale vracajú
panelovými dielcami, fasádu im približne pôvodné vlastnosľahko omietli, resp. natreli ti, ak je to možné. Obnova úžitšpeciálnou ochrannou fareb- kové vlastnosti zvyšuje. A čo
nou hmotou. Takto vraj do- dodať k ochranným náterom,
siahli dvojitý efekt – predĺžili zázračným látkam používaživotnosť paneláku a, najmä, ným vraj aj v kozme? Ako laik
za lacné peniaze. Nezadlžili som navštívil dodávateľa jednésa. Čo vlastne vyriešili – sta- ho takéhoto produktu. Všetko
vebne, technicky, konštruk- je super, extra, budúcnosť! Načne, energeticky na svojom čo zateplenie! - a dodávateľ mi
dome?
predkladal rôzne údaje, výpoRozsah údržby, opravy, ob- čty, ktorým som nerozumel ani
novy a modernizácie si s po- ja, ani moji kolegovia. Potom
mocou odborníkov určuje sta- som návštevu zopakoval, ale už
vebník. Sú domy, ktoré nie sú s vizitkou autorizovaného inna tom ekonomicky dobre, žiniera, projektanta. Odpoveď
takže volia iba „diétnu“ obno- dodávateľa bola stručná: Viete,
vu – nátery, škárovanie a pod. ten náter, tá hmota v žiadnom
V zásade nie je možné mať prípade nemá nahrádzať zatepproti tomuto postupu námiet- lenie! A bolo po zázraku...
ky. Ale sú to len opravy. Nie je
Rudolf Gallo
to možné porovnávať s obnofoto: archív PN

MIRAN

Tradične kvaliTnÉ mäsovÉ výrobkY od miran-a!
Bravčové stehno .....................3,39 €
Bravčové karé .........................3,39 €
Bravčové plece .......................2,99 €
Bravčový bok, rebro...............2,99 €
Kuracie prsia ...........................4,99 €
Kuracia zadná štvrťka ........... 1,79 €
Jaternice, krvavnice ...............3,39 €
Pečeňový syr ...........................3,39 €
Zabíjačková kaša....................2,49 €
Tlačenka ...................................3,99 €

Bravčová šunka MIRAN ........4,99 €
Vinohradnícky nárez .............3,39 €
Pizza nárez ..............................3,30 €
Šunková saláma .....................3,65 €
Údená lahôdka ........................3,99 €
Oravská slanina ......................3,99 €
Údené rebro.............................2,99 €
Domáca klobása.....................3,30 €
Sedliacka klobása ..................5,60 €
Bravčová klobása ...................5,60 €

PReDáVAMe leN MSO ZO SlOVeNSKéhO chOVu A hOVDZIe MSO
Z MlADých BýčKOV
Nájdete nás v predajniach:
Námestie hraničiarov č. 9, ☎ 62 31 19 04 · Mánesovo námestie č. 7, ☎ 62 24 50 51 · Pribišova č. 4, ☎ 65 31 69 16
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KULTÚRNE
ZARIADENIA
PETRŽALKY

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

VÝBER PROGRAMU
MAREC 2016

DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ
5.03. | 17:00 a 20:00 | 16 €
ticketportal
Georges Feydeau: LEN SI POSPI MILÁČIK
Finta pána Ribadiera
dobová komédia z prelomu 19. a 20. storočia
ticketportal
6.03. | 18:00 | 10 €
HOMMAGE Á EVA KOSTOLÁNYIOVÁ
spomienka na 40. výročie úmrtia Evy Kostolányiovej

8. a 23.03. | 16:30 a 19:30 | 6/8 €*
ticketportal
NESKORO VEČER TALK SHOW PETRA MARCINA
verejná nahrávka show s exkluzívnymi hosťami pre RTVS
10.03. | 19:00 | 20 €
ticketportal
JAN KRAUS ANEB HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE
obľúbená show moderátora JANA KRAUSA
12.03. | 18:00 | 10 €
OKA MIH
proﬁlový program FS HORNÁD

ticketportal

15.03. | 14:00 | 3 €
NESTARNÚCE MELÓDIE
17.03. | 19:00 | 8/10 €*
TOMÁŠ LINKA – 70 ROKOV
country koncert spojený s krstom CD

ticketportal

20.03. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
O ZVEDAVOM DIEVČATKU
detské divadelné predstavenie-DIVADLO NA VEŠIAKU
20.03. | 18:00 | 10 €
REČI O GEMERI
celovečerný program FS ŽELEZIAR

ticketportal

ticketportal
30.03. | 19:00 | 14 €
Marc Camoletti: KTO ZHASOL SVETLO?
hriešna komédia

31.03. | 19:00 | 18 €
JIŘÍ PAVLICA a HRADIŠŤAN
& VLASTA REDL S KAPELOU
Vandrovali hudci 2016

PETRŽALSKÉ NOVINY

INZERCIA

ticketportal

Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3
tel.: 68 299 217/219, dkzh@kzp.sk
Klub Za zrkadlom, Rovniankova 3
david.majersky@kzp.sk
Artkino za zrkadlom, Rovniankova 3
artkinozazrkadlom@gmail.com

CC Centrum, Jiráskova 3
tel.: 63 824 390, ccc@kzp.sk
Dom kultúry Lúky, Vígľašská 1
tel.: 63 835 404/400, dkl@kzp.sk

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

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

KLUB ZA ZRKADLOM

CC CENTRUM

13.03. | 18:00 | 10/12 €*
KATKA KOŠČOVÁ + NEŘEŽ

pondelky, štvrtky, piatky | 9:30 – 12:00 |
1 € / matka + dieťa
DETSKÁ HERŇA

ticketportal

16.03. | 19:00 | 8/10 €*
ticketportal
SLOVAK SHOWBIZ FOR BEGINNERS...
(Slovenský šoubiznis pre začiatočníkov)
účinkujú: THOMAS PUSKAILER a MARTIN MADEJ

DOM KULTÚRY LÚKY
MUSIC CLUB
ticketportal
4.03. | 19:30 | 3 € | 3 x instruments - dychy
ŠIMON MARKO/MÁRIO BELÁK/JURAJ PORUBSKÝ
11.03. | 19:30 | 6 € | DIDGERIDOO SOLO
ONDŘEJ SMEYKAL
18.03. | 18:00 | 5 € | ROCKOVÁ VEĽKÁ NOC
THE AVERZIA, RADIX
6.,13.,20.03. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
19.03. | 16:30 | 12 € / 15 €*
ticketportal
LIVIN´ BLUES 2016
XXIV.ročník medzinárodného festivalu
blues a rhythm&blues
JOINT VENTURE
ZVA 12-28 BAND
STARÁ ŠKOLA –THE OLD SCHOOL BAND
MOTHERS FOLLOW CHAIRS (CZ)
GRUFF! (PL)
LEBURN MADDOX (USA)

23.03. | 19:00 | 2 €
ticketportal
CESTOVATEĽSKÝ KLUB
DOROTA NVOTOVÁ: NEPÁL
Budhistický Woodstock v Upper Dolpo

ARTKINO ZA ZRKADLOM
komplet program na www.kzp.sk
ZVÝHODNENE VSTUPNÉ 3,30 € pre deti a mládež
do 18 rokov, študentov VŠ, ZŤP a seniorov

13.03. | 14:30-16:00 | 2 €
FAREBNÁ NEDEĽA - Veľkonočný zajko
13.03. | 17:00 | 2 € dôchodcovia, študenti, ZŤP / 3 €
MOMENTUM MUSICUM
NAJKRAJŠIE MELÓDIE
VÝSTAVY
1.03. – 11.03. | vstup voľný
LITERÁRNY ŽIVOT NA SLOVENSKU
fotograﬁe Petra Procházku
18.03. – 15.04. | vstup voľný
CAMINO DE SANTIAGO
fotograﬁe Martina Črepa a Veroniky Markovičovej
PROGRAMY PRE DETI
1., 8.03. | 10:00- 12:00 | 2 € vstupné + 3 € materiál
OD MAMIČKY, PRE DETIČKY
1., 8., 15., 22. 03. | 16:30 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY
2., 9., 16., 23.,30.03. | 9:00 a 10:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY
3., 10., 17.03. | 15:00 a 16:15 | 2,50 €
KERAMKO
3., 17., 31. 03. | 16:00-17:00 | 2 €
HOPSASA
7., 14., 21. 03. | 9:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY
18.03. | 10:00-12:00 | 2 € vstupné + 2 € materiál
MAMIČKÁREŇ
31.03. | 15:00 a 16:15 | 2,50 €

KERAMKO
LETOM SVETOM 2016
Projekt podporil Nadačný fond Telekom Nadácie Pontis

PRIPRAVUJEME:
DK ZRKADLOVÝ HÁJ
1.04. a 2.04. | 19:00
8. VEČER TANEČNÉHO HUMORU
VŠETEČNÍCI a hostia

22.04. | 19:00 a 23.04. | 18:00
SUPERSTARÍ � IV. ROČNÍK
vystúpenie seniorov folklórnych súborov

14.04. | 19:00
PÁNI BRATIA � TO JE NÁŠ ŽIVOT
multižánrový koncert Petra Niňaja a Róberta Puškára

29.04. | 19:00
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
predstavujeme HRADIŠTSKÉ DOLŇÁCKO

KLUB ZA ZRKADLOM
8.04.
FUNKY DANCE NIGHT
CC CENTRUM
2.04. | 9:00-12:00
JARNÁ BURZA DETSKÉHO OBLEČENIA

ĎALŠIE PODUJATIA NA WWW.KZP.SK
Zriaďovateľom

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Partneri

Web

www.kzp.sk

facebook.com/pages/Kulturnezariadenia-Petrzalky

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

E

šte koncom novembra minulého roka som sa pri parkovisku pri Tescu nešťastne pošmykla
na blate. Nevedela som sa vôbec
postaviť, neskôr vysvitlo, že som
si zlomila nohu. Najhoršie na tom
bolo, že som mala v kočíku malého syna.
Našťastie, mladý muž, ktorý išiel
autom okolo, zastavil, zavolal záchranku a počkal s nami až do
jej príchodu. Všetko sa dialo tak
rýchlo, že som sa ho nestihla ani
spýtať na meno, či nejaký kontakt.
Preto sa mu chcem aspoň takouto formou poďakovať a oceniť, že
okolo nás neprešiel bez povšimnutia. Bez jeho promptnej pomoci by sa určite všetko skončilo ešte
horšie. Ešte raz ĎAKUJEM za celú
našu rodinu.
Zuzana Zuberová

SPOLOČNOSŤ/INZERCIA

Pomôžte tvoriť Lepší svet

pre nás určujúce,“ približuje využitie prostriedkov riaditeľ neziskovej organizácie Lepší svet
Lepší svet je nezisková organizácia, ktorá už viac ako 12 rokov Dušan Mikulec.
Lepší svet sa od začiatku svopomáha ľuďom s mentálnym znevýhodnením ku kvalitnejjej existencie snaží predchádzať
šiemu životu. V súčasnosti sa vo svojich zariadeniach stará
vyčleňovaniu ľudí s mentálnym
o takmer stovku klientov. Aj vy sa môžete stať súčasťou ich
znevýhodnením na okraj spoločnosti a to priamo inkluzívpomoci. Práve vďaka dvom percentám chce táto organizánou formou v živote a v každocia zabezpečiť plnohodnotnú starostlivosť pre klientov, ktorí
dennej realite bežnej väčšinovej
bývajú v podporovaných bývaniach a okrem Lepšieho sveta už populácie. V súčasnosti realizuje niekoľko progresívnych pronemajú nikoho, kto by sa o nich postaral.
jektov, do ktorých zapája aj
dobrovoľníkov. Podieľa sa na
de o osoby s Downovým synvzdelávaní študentov sociálnej
drómom, autistov, ľudí po prepráce a špeciálnej pedagogiky,
konaní detskej mozgovej obrny,
ktorí v zariadeniach absolvujú
ale aj psychiatrických klientov,
praktické vyučovanie. V spoktorým sa vplyvom ich diagnólupráci s inými organizáciazy zrútil normálny rodinný žimi tiež vzdeláva opatrovateľov
vot. Sú to nízkopríjmoví klienti
a inštruktorov sociálnej rehabižijúci zväčša len z veľmi nízkych
litácie v rámci svojich akreditodôchodkov, ktoré nepokryjú ani
vaných kurzov.
ich základné potreby.
Viac informácií nájdete na
„Prostredníctvom inančných bezpečiť celoročné ubytovanie, ducho všetko, čo je nevyhnutprostriedkov z dvoch percent stravu, oblečenie, hygienic- né pre plnohodnotný život. My www.lepsisvet.org
(red), foto: archív
chceme aj tento rok pre nich za- ké potreby, lieky a pod. Jedno- sme ich jediná rodina a to je

I

Výnimky v súvislosti s klientskym centrom

Petržalčania len v Petržalke

A
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ko sme informovali, v súčasnosti o vydanie vodičského preukazu
alebo o vydanie nového občianskeho preukazu za stratený, odcudzený alebo z dôvodu uplynutia platnosti, môže občan požiadať
na ktoromkoľvek oddelení dokladov, z ktorých mnohé sú situované
priamo v klientskych centrách. V súvislosti s novootvoreným klientskym centrom na Tomášikovej 46 ministerstvo vnútra opakovane
upozorňuje na niekoľko výnimiek.
Naďalej platí, že prvý občiansky preukaz (pri dovŕšení 15 rokov
veku) vydá občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru v územnom obvode, kde má občan trvalý pobyt. Znamená to, že mladí
Bratislavčania, okrem pätnásťročných s trvalým pobytom v prvom
alebo treťom okrese, musia o svoj prvý občiansky preukaz požiadať
pracoviská dokladov podľa miesta trvalého pobytu. V prípade Petržalčanov je to naďalej oddelenie dokladov na Záporožskej 8. Stále
tiež platí, že občania, ktorí majú vydané občianske preukazy do 30.
júna 2008, môžu požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu
len na oddelení dokladov v územnom obvode podľa miesta trvalého
pobytu. Nezmenená zostáva aj žiadosť o výmenu alebo obnovenie
zahraničného vodičského preukazu, ktorú občan podáva na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru v mieste, kde
má evidovaný pobyt.
(jgr)

Tomáš Leňo ako parný valec
Začiatkom februára sa uskutočnila žiacka
liga v zápasení vo voľnom štýle. Súťažili aj
petržalskí chlapci z krúžku zápasenia zo
ZŠ Černyševského 8. Chlapci súperili vo
vekovej kategórii prípravka ročník 2005 až
2007, mladší žiaci ročník 2003 a 2004
a starší žiaci ročník 2001 a 2002. Štartovalo
11 zápasníckych klubov a súťažilo 165 pretekárov. Súťaž sa konala v telocvični
ZK Dunajplavba.

V

ýkonom prekvapil Filip
Kapsz. Štandard odviedol
Lukáš Zahradník. V disciplíne
a usilovnosti na tréningoch však
musí pridať Andrej Kaprálik,
ktorý odviedol svoj bojovný výkon až v boji o 5.miesto. Trocha
viac musí v zápase na žinenke
odviesť Denis Tranžík, zrejme

Výsledky:
prípravka - do 29 kg
5. miesto Kaprálik Andrej
do 44 kg
1. miesto Leňo Tomáš
mladší žiaci - do73 kg
1. miesto Kapsz Filip
do 85 kg
3. miesto Tranžík Denis
starší žiaci do 100 kg
1. miesto Zahradník Lukáš

je to len jeho psychická záležitosť – to znamená mať istotu v technike. Nebáť sa, že niečo pokazí. Najlepší výkon však
podal Tomáš Leňo, ktorý v skupine vyhral tri zápasy ešte pred
ukončením časového limitu na
lopatky v prvej polovici stretnutia a inále, tzv. technické lo-

patky, čiže limitom, rozdielom
10 bodov. Zápasil nebojácne
a smelo, rýchlo, obratne a technicky. Tréner Milan Macho dúfa, že forma chlapcom vydrží
a svoje úsilie budú dokazovať
na tréningoch a vo výsledkoch
v ďalších súťažiach.
(mm)
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Odpovedá právnik

Zdravotná spôsobilosť za volantom

JUDr. Jaroslav Gründler Nie som si istý, ako je to so zdravotným potvrdením pre šoférov. Viem, že nejaký predpis sa v tejto veci pred rokmi v zákone
menil a nerád by som sa dostal do zbytočných problémov. Tento rok budem mať šesťdesiat rokov a bol by som rád, keby ste
odpovedali na môj problém. Som amatérsky šofér bez väčších
zdravotných problémov, vodičský preukaz mám už skoro štyridsať rokov a bez nehody jazdím dobrých tridsať rokov. Od koľkých rokov sa musím podrobiť lekárskemu vyšetreniu, či som
spôsobilý viesť vlastné osobné auto? Ďakujem.
Zoltán (chello.sk)

grundler@chello.sk
Hornú hranicu pre spôsobilosť
k vedeniu motorového vozidla zákon nepredpisuje, platia tu však určité špeciiká. Ide
o zákonnú povinnosť podrobiť
sa pravidelným lekárskym prehliadkam a psychologickým
vyšetreniam s cieľom zistiť, či
sa zdravotná spôsobilosť vodiča, ktorý dovŕšil zákonom
predpísaný vek, nezmenila.
Zdravotnou
spôsobilosťou
v zmysle zákona o cestnej premávke - Zákon č. 8/2009 Z. z.
v platnom znení, sa rozumie
telesná a duševná schopnosť

viesť motorové vozidlo. Na
základe zdravotného stavu
osoby môže byť podmienená
použitím zdravotníckej pomôcky pri vedení motorového
vozidla, možnosťou viesť len
technicky upravené vozidlo,
pravidelným podrobovaním
sa lekárskej prehliadke a inými
obmedzeniami podľa záverov
lekárskej prehliadky. V prípade, ak ošetrujúci lekár zistí poškodenie zdravia, ktoré má za
následok obmedzenie alebo
nespôsobilosť viesť motorové
vozidlo, je povinný informovať

o tom dopravný inšpektorát
v mieste trvalého pobytu
žiadateľa najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa
prehliadky. Náklady spojené
s posudzovaním zdravotnej
a psychickej spôsobilosti
uhrádza posudzovaná osoba.
Pravidelným lekárskym prehliadkam sú povinní podrobiť
sa každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé
dva roky vodiči, ktorí vedú
motorové vozidlá skupiny C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
ako aj vodiči vedúci vozidlo

Šmykľavé mesto a zodpovednosť
Šmykľavé januárové dni, i keď ich nebolo veľa, ma prinútili opäť zamyslieť sa, ako je to s údržbou chodníkov
pred domami, ale aj na priľahlých terasách a schodiskách. Ľudia sa kĺzali, padali, niektorí si i polámali kosti.
Tak ako každý rok. Zaujímalo by ma, kto je za v lete znečistené, v zime neupravené a často životu nebezpečné chodníky, zodpovedný. Ako to poznáme, zodpovednosť na papieri je jedna vec, tou druhou sú zvyčajne
pekné reči a sľuby, ktoré nám, hlavne starším chodcom, ešte ulice nevyčistia a neurobia bezpečnejšími. Stará
sa niekto v meste aj o také záležitosti, ako sú snehom zapratané a nebezpečne klzké chodníky? Kto je za ich
údržbu zodpovedný?
Ivica (chello.sk)
Príslušné právne predpisy deinujú povinnosti a zodpovednosť jednotlivých subjektov.
V zmysle § 9 zákona o pozemných komunikáciách - zákon
č. 135/1961 Zb. v platnom
znení, nedostatky v schodnosti priechodov pre chodcov
na miestnych komunikáciách
a prejazdných úsekoch ciest
cez obce, ako aj v schodnosti
miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov a
na chodníkoch, sú povinní odstraňovať správcovia miestnych
komunikácií, ktorí aj zodpovedajú za prípadnú škodu. To neplatí v prípade, ak preukážu, že
nebolo v medziach možností
tieto nedostatky odstrániť, ani
na ne predpísaným spôsobom
upozorniť.
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PORADŇA

Pokiaľ ide o chodníky priľahlé k nehnuteľnostiam v súvisle
zastavanom území a hraničiace
s cestou alebo miestnou komunikáciou, povinnosť odstrániť
znečistenie, poľadovicu alebo
sneh majú vlastníci, správcovia
alebo užívatelia nehnuteľností,
ktorí aj zodpovedajú za spôsobenú škodu vzniknutú v priamej súvislosti so zanedbaním
zákonnej povinnosti. Rozsah
povinností a postih upravujú
s prihliadnutím na miestne pomery obce svojimi všeobecne
záväznými nariadeniami (VZN).
Na území mestskej časti Bratislava - Petržalka upravuje práva a povinnosti právnických
a fyzických osôb VZN č. 2/2014
zo dňa 25. 02. 2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku. Pokiaľ

hovoríme o zimnom období,
VZN konkrétne uvádza povinnosť dotknutých osôb zbavovať chodníky snehu a poľadovice aj viackrát za deň, sneh
zhŕňať na okraj komunikácie
do hromád. Na okraji komunikácie je potrebné uvoľniť
a očistiť vpusty kanalizácie, aby
sa v prípade odmäku zabezpečil odtok vody. Pri tvorení poľadovice je potrebné chodníky
posýpať vhodným posypovým
materiálom. Ak napadne sneh
v noci alebo keď sa v noci vytvorí poľadovica, musia byť
chodníky očistené a v prípade
poľadovice posypané do šiestej hodiny ráno.
Dodržiavanie VZN kontroluje mestská polícia, ktorá podľa
zákona o obecnej polícií vy-

s právom prednostnej jazdy,
motorové vozidlo využívané
na zasielateľstvo, taxislužbu
a na poskytovanie poštových
služieb. Týmto vodičom predpisuje zákon za rovnakých
podmienok ako pri lekárskych
prehliadkach povinnosť absolvovať aj psychologické vyšetrenia. Ostatní vodiči, ktorí sú
držiteľmi vodičského preukazu
Slovenskej republiky a ktorí
dovŕšili vek 65 rokov, sú povinní podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam každých
päť rokov. Doklad o zdravotnej
spôsobilosti vyhotovuje posudzujúci lekár v dvoch výtlačkoch, pričom jeden výtlačok
dostane posudzovaná osoba
a druhý výtlačok zašle posudzujúci lekár orgánu policajného zboru príslušnému podľa
miesta pobytu tejto osoby.
Doklad o zdravotnej, resp. psychickej spôsobilosti, je súčasťou dokladov potrebných na
vedenie motorového vozidla,
ktoré je povinný vodič mať pri
sebe a na požiadanie sa nimi
preukázať.

konáva všeobecne záväzné
nariadenia obce, uznesenia
obecného zastupiteľstva a
rozhodnutia starostu ako aj
kompetentní
zamestnanci
mestskej časti. Ak fyzická osoba zanedbá svoje povinnosti
v zmysle tohto nariadenia, ide
podľa § 46 zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov o priestupok proti poriadku v správe, za
ktorý možno uložiť pokutu do
33 eur. Právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie môže mestská časť
podľa ustanovenia § 28 ods. 2
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v platnom znení,
uložiť pokutu do 6 638 eur.
V prípade akýchkoľvek sťažností sa občan v danej záležitosti môže obrátiť na okrskovú
stanicu mestskej polície Haanova ulica č. 10, tel. č. +421 2
625 253 31 (non stop služba
Petržalka) alebo na tel. č. 159,
prípadne priamo na Ing. Zuzanu Juhásovú, vedúcu oddelenia životného prostredia
MÚ Petržalka, č. tel. +421 2
68 288 847.

Jednou
vetou
Polícia upozorňuje
S. L. (gmail.com): Nájom bytu je
chránený. Pokiaľ ste nenašli spoločnú reč a teda nedôjde k dohode medzi prenajímateľom a nájomcom, možno ho vypovedať iba
z dôvodov stanovených v zákone.
V prípade nájmu dohodnutého na
určitý čas, tento zaniká uplynutím
času. Vo vašom prípade, teda v prípade nájmu dohodnutého na
neurčitý čas, môžete nájom bytu
skončiť písomnou dohodou medzi vami a prenajímateľom z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez
uvedenia dôvodu. Zo zákona sa
vyžaduje trojmesačná výpovedná
lehota, ktorú môže prenajímateľ
písomne určiť aj dlhšiu. Pokiaľ ide
o požiadavku prenajímateľa zaplatiť požadovaný nájom a úhrady
spojené s užívaním bytu za čas,
kedy už nebudete byt užívať, je
právo na jeho strane. V písomne
uzatvorenej nájomnej zmluve ste
podpísali nájom na čas neurčitý,
no podľa vašej informácie, s klauzulou minimálnej doby trvania, čo
znamená, že v danom prípade nájom na neurčitý čas má hodnotu
trvania najmenej jeden a pol roka.
Ak sa s prenajímateľom bytu nedohodnete na inej forme kompenzácie a chcete sa vyhnúť zbytočným
problémom, jeho požiadavku budete musieť zrejme akceptovať.
Inge (chello.sk): Predseda vášho
spoločenstva vlastníkov bytov
a nebytových priestorov má
pravdu. Povinnosť na svoje náklady odstrániť chyby a poškodenia nielen vo vlastnom byte,
ale aj v iných bytoch, nebytových
priestoroch, spoločných častiach
a zariadeniach domu alebo na príslušenstve nastupuje vtedy, ak si
tieto spôsobili sami vlastníci alebo
osoby, ktoré predmetný byt alebo
nebytový priestor užívajú. Môžu to
byť napríklad vzniknuté škody pri
stavebných úpravách, ale aj pri vytopení suseda, upchatej kanalizácií
a pod. Podľa ustanovenia § 11 ods.
2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
výmenu prasknutého okenného
rámu spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov z fondu prevádzky, údržby a opráv nie
je povinné vám refundovať. Chybu
ste mali reklamovať pri obhliadke
bytu od predávajúceho.

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok
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Kriminálna polícia sa obracia
na občanov so
žiadosťou o pomoc pri pátraní
po týchto osobách. Akékoľvek
informácie oznámte na najbližšom policajnom útvare alebo
na bezplatnom telefónnom čísle
158, prípadne na e-mail patranie@minv.sk.
Peter
ADAMOVIČ
48)
z Bratislavy

Popis osoby: 185 cm, oválna tvár,
krátke hnedé vlasy, modré oči.
Popis oblečenia: modré rilové nohavice, tmavý sveter, tmavomodrú trojštvrťovú šuštiakovú bundu,
hnedé šnurovacie poltopánky.
Zvláštne znamenie: na pravej
ruke má jazvu o priemere 1 cm.
Menovaný je nezvestný od októbra roku 1998 kedy odišiel z bytu rodičov na motorovom vozidle VW
Passat. Naposledy ho videli v predajni parkiet na Kopčianskej ulici.
Pri sebe mal mobil a 50 000 Sk.
Milan
DÚBRAVSKÝ
(68)
z Bratislavy

Popis osoby: výška 168 cm, guľatá
tvár, hnedé vlasy, hnedé oči.
Popis oblečenia: bordové nohavice, biele tričko s krátkym rukávom,
sveter bordovej farby, poltopánky,
na ruke mal hodinky zn. SEIKO.
Menovaný je nezvestný od roku
2000, kedy ho naposledy videli vo
Vlčom hrdle pri bráne č. 1 na vrátnici irmy Slovnaft, kde si preberal
kľúče od budovy Slovgastu.
Alan
ZAHLBRUCKNER
(50)
z Bratislavy

Popis osoby: cca 175 cm, strednej
postavy, vysoké čelo, plešina, krátke
hnedé vlasy, malá briadka s fúzmi.
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný
súd Bratislava II Európsky zatýkací
rozkaz pre zločin podvodu a taktiež
je na hľadaného vydaných niekoľko
národných príkazov na zatknutie.
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KRIMI
Krimifórum

ZPolícia
blokuupozorňuje
polície

Denne necelých dvesto deliktov
Je dobré, hoci nie uspokojujúce, že štatistiky kriminality na Slovensku
vlani zaevidovali „iba“ 73 163 udalostí, čo je o 8082 trestných činov
menej ako v roku 2014, ktorý bol oproti roku 2013 lepší o 8432 prípadov trestných činov. Ako vidieť, celkovú štatistiku kriminality sa už
druhý rok podarilo znížiť o približne rovnaký počet, pričom ale nesmieme opomenúť fakt, že čísla štatistiky predstavujú iba zistenú, nie
latentnú kriminalitu. Pre zaujímavosť - v roku 2014 si delikventi na svoj
vrub štatisticky pripísali každý deň necelých 223 deliktov – čo hodina
to desať trestných činov. Vlani štatistiku trestnej činnosti páchatelia
obohatili denne o takmer 200 deliktov, čo prerátané na hodinový interval predstavovalo niečo viac ako osem trestných činov.

P

okiaľ ide o násilnú
kriminalitu, z vlaňajších zaevidovaných 5686
trestných činov, čo je o 49
prípadov viac ako v roku
2014, polícia objasnila 75
percent, čím zostala v objasnenosti na rovnakom
percente ako rok predtým. Vlani sme zaevidovali 48 vrážd, o 24 menej
ako v roku 2014, pričom
sa polícií podarilo objasniť 67 percent. Ak v roku
2014 prišla v našej krajine
násilne o život v priemere
každý piaty deň jedna osoba, vlani sa počet dní bez
zaznamenanej
násilnej
smrti zvýšil na takmer
osem. Bez akýchkoľvek
pochybností si pozornosť
zaslúži majetková trestná
činnosť. Napriek poklesu
oproti predchádzajúcemu
roku o 5037 prípadov, sa
na celkovom počte zaevidovaných trestných činov
podieľa bezmála 40 percentami, čo len potvrdzuje známy fakt, že Slovensko stále ponúka malým i
väčším zlodejom viaceré

možnosti ako okradnúť
iných. Z pohľadu objasnenosti, ktorá celkovo
predstavuje 57 percent,
je to pri majetkovej kriminalite iba 39 percentná
úspešnosť. Krádeže vlámaním do rôznych objektov (obchody, reštaurácie,
sklady, stánky, školy, atď.)
sme v predchádzajúcom
roku zaznamenali 10 155
krát, čo je bezmála 28 vlámaní za jediný deň! Pri
1021 vlámaní do bytov
sa úspešnosť odhalenia
páchateľov
pohybovala
na 55 percentách, menej
úspešní už boli policajti
pri krádežiach vlámaním
do obchodov so spôsobenou značnou a vyššou
škodou, kde zo sedemnástich prípadov objasnili
iba jeden. Na malé Slovensko, sledované tisíckami ochrankárov, policajtov, množstvom kamier
a iných technických prostriedkov, žiadna veľká
sláva. Najmenej sa však
policajtom, už tradične,
darilo v boji na poli ochra-

ny meny, kde pri 1458
prípadoch (o 216 menej
ako v roku 2014) dokázali
objasniť len tri percentá.
Z ekonomickej kriminality
si pozornosť zaslúžia ešte
podvody, ktorých štatistiky
vlani zaznamenali 2700 s 38
percentnou objasnenosťou.
V porovnaní s rokom 2014
klesol, pri takmer rovnakej
objasnenosti, ich počet o
308 prípadov.
Vysoké percento objasnených trestných skutkov
už tradične prináša drogová trestná činnosť. V roku
2014 z 5236 zistených prípadov vyriešila polícia 99
percent. Pri rovnakej objasnenosti sa vlani ohrozenie
pod vplyvom návykových
látok zapísalo do štatistky
5175 krát, pričom z 5048
stíhaných a vyšetrovaných
bol len jeden maloletý a 30
mladistvých osôb. Celkovo
v roku 2015 polícia stíhala, resp. vyšetrovala pre
podozrenie zo spáchania
trestného činu 46 429 osôb,
z toho bolo 3624 maloletých a mladistvých.

Policajti o internete
Pri príležitosti Dňa pre bezpečnejší internet sa aj petržalskí policajti venovali prevencii
zameranej na danú oblasť. Ich
cieľom bolo zvýšenie informovanosti, predovšetkým detí a mládeže, k bezpečnému využívaniu
informačných a komunikačných
technológií. Stretli sa s deťmi zo
ZŠ Holíčska, ZŠ Gessayova, ako aj
so študentmi v SOŠ gastronómie
a hotelových služieb na Farského
ulici.

Ožran za volantom
O tom, že jazda pod vplyvom alkoholu sa nevypláca, sa presvedčil
aj Marek M. (29) z Bratislavy, ktorý
jazdil na vozidle zn. Volvo. Došoféroval na Kopčianskej ulici, kde
mu policajti pri dychovej skúške
namerali 0,64 mg/l alkoholu (1,33
promile). Vyslúžil si obvinenie
z prečinu ohrozenia pod vplyvom
návykovej látky.

Nemodlil sa, kradol
Do objektu farnosti na Námestí
Jána Pavla II. vkročil doposiaľ neznámy hriešnik s úmyslom porušiť
siedme Božie prikázanie priamo
v Jeho stánku. Zámer mu vyšiel,
podľa informácií mal z priestorov
kancelárie farnosti odcudziť pokladnicu s hotovosťou vo výške
asi 10 000 eur.

Hladný nebude
Nateraz neznámy páchateľ sa počas dňa vlámal do osobného motorového vozidla zn. Škoda Roomster, ktoré bolo zaparkované na
Lenardovej ulici. Z auta odcudzil
zásielky so stravnými lístkami
v celkovej výške cca 28 195 eur.

Viete, že...
... v čase od 27. 1. do 10. 2.
nahlásili v našom kraji krádež 29 motorových vozidiel, z toho v Petržalke 9
(M. Medveďovej, Vyšehradská, Osuského, Fedinova,
Gessayova, Údernícka, Jarovecký dvor, Hálova, Blagoevova)? V noci zlodeji
potiahli 25 a cez deň štyri
autá. Zmizol aj jeden motocykel a jedna dodávka.
V dňoch 6. a 7. februára krádež auta nehlásili.

Ani sa nenazdáme a jarné
slniečko vytiahne na naše
cesty vyznávačov vetra vo
vlasoch. Vlani na našich cestách zahynulo takmer tridsať
motocyklistov. Štatistiky úmrtí
za posledné tri roky majú
stúpajúci trend, čo je dané aj
pribúdajúcimi motocyklami
na našich cestách. Zvýšiť opatrnosť a zbytočne neriskovať
platí pre všetkých účastníkov
cestnej premávky.
Stranu pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk
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Dve víťazstvá a prehra

Futbalisti FC Petržala akadémia v zimnej príprave na jarnú
časť V. ligy zohrali už tri priateľské zápasy. Najprv v oklieštenej
zostave vysoko podľahli súperovi z Čiech, TJ Sokol Lanžhot
1:8 (0:2), v drese ktorého sa predstavili aj ich dvaja bývalí hráči
Stanislav Velický a Jaroslav Hílek.

FC

nastúpil v tejto zostave: Droppa - Zemeš, Valent, Benci, MatovičDriapsa, Vulín, Vacula, Marko,
Gendiar - Dobrovodský. Striedali: Póša, Schwartz, Lavrinčík
ml., Kalina, ktorý dal gól z pokutového kopu. V ďalšom zápase FC na umelej tráve v Senci zdolal Zlaté Klasy 4:3 (2:1).
Góly: Mašulovič 3 (1. z poku-

tového kopu), Hečko. Zostava:
Droppa- Indrichovič, Tóth,
Lavrinčík st., Matovič- Gendiar,
Benci, Uhlík, Mašulovič, Rybecký, Hečko. Striedali: Vacula,
Lavrinčík ml., Dominik Marko,
Driapsa. A naposledy FC odohral narýchlo naplánovaný zápas proti FK Lamač, ktorý
pôsobí v 4. lige BA. Petržalka
zvíťazila 5:4, keď si po zbytoč-

ných chýbach zápas skomplikovala. Góly: Uhlík,
Schwartz, Valent, Póša, Tóth.
FC: Droppa - Driapsa,
Tóth, Valent, Matovič - Dávid Marko, Uhlík, Kalina,
Mašulovič,
Hečko,
Schwartz. Striedali: Lavrinčík ml., Gendiar, Póša,
Rybecký, Vulín.

európska
jednotka
v renováciách

(mv)

Súčasný stav spoločnosti, v ktorej žijeme, je už pre väčšinu občanov SR neznesiteľný. Nekresťanské dane zrážajú ľudí k zemi
a ústavou garantované bezplatné školstvo a zdravotníctvo je len informácia na papieri, no s realitou nemá nič spoločné.
V zdravotníctve sa stratí nevedno kam, 2,5 mld eur ročne.
Riešenie na tento stav vypracovala mimoparlamentná strana PRIAMA DEMOKRACIA (PD),
ktorú sa intenzívne snaží diskriminoviť a rozložiť ešte v zárodku jej existencie súčasná politická elita.
PD by po úspešnom vstupe do parlamentu urobila pre nás všetkých nasledovné:

„Objednávateľ“

OPTIKA

1) Zrušíme cca 30 druhov daní, daňové priznania, DPH, odvody do zdravotnej
a sociálnej poisťovne, množstvo byrokratických úradov a zavedieme „Jedinú daň“
2) Zavedieme „Základný Nepodmienený Príjem“ (ZNP), vo výške cca 350,- eur pre každého
občana SR od narodenia až do smrti. ZNP bude prirátaný k dôchodkom a ku mzdám.
3) Uzákoníme „Funkčné referendum“. Politici už nebudú rozhodovať o nás bez nás.
4) Zrušením vyššie uvedeného vznikne dostatok financií na bezplatné školstvo,
zdravotníctvo - vrátane zubnej starostlivosti, ich modernizáciu a mnoho ďaľšieho.
Uskutočniť navrhované zmeny môžeme spoločne iba vtedy, keď PRIAMA DEMOKRACIA zvíťazí
vo voľbách 2016 absolútnou väčšinou. A či sa tak stane, je aj na Vás.

JANA LACHKOVIČOVÁ č. 29

(výrobná pracovníčka)

PRIAMA DEMOKRACIA č. 22

Viac informácií na: www.lachkovicova.blog.sme.sk, www.facebook.com/lachkovicova.jana, www.priamademokracia-pd.sk

OPTIK-PROMINENT s. r. o.

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 %
kompletne okuliare už od 49 €
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

NOVOOTVORENÁ
ZUBNÁ AMBULANCIA

SPOLAHLIVÉ

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE

URCENIE OTCOVSTVA

prijíma
nových pacientov

Súkromne, anonymne,
aj znalecké posudky

bez bolesti a bez čakania

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

www.dnatest.sk
Tel.:(02) 4524 1268

REALITNÁ KANCELÁRIA
S NAJVÄČŠOU PONUKOU

BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk
TEL: 63453910,
0907772623,
0905606016
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Zvolenom a Nitrou prešli do
prebiehajúcej I. slovenskej ligy
žien. Pripojili sme sa k ďalším
dvom družstvám a vytvorili
sme skupinu o 1. - 5. miesto.
Hrá sa tu systémom každý s
každým, posledné kolo je na
programe 30. apríla, naším jednoznačným cieľom je vyhrať
I. ligu. Víťaz má automaticky
právo postupu do extraligy.

BK Petržalka sa formuje ako
mládežnícky klub
Basketbalistky BK Petržalka sa vo svojej druhej sezóne v ASWBL
(to je 1. liga spojená s družstvami z Rakúska) prebojovali do Final
Four, v ktorom v Šamoríne skončili na treťom mieste. O celkovej
situácii v klube a o tom, ako si počína BK v tomto ročníku, sme sa
porozprávali s jeho trénerom Marekom Adamčíkom.
Ako vás uspokojili výkony
družstva v spoločnej ASWBL,
kde ste obsadili tretie miesto?
Do tejto sezóny sme vstúpili so značne pozmeneným
kádrom, napriek tomu hneď
na úvod nás sklamala prehra s
Nitrou. V ďalšom zápase sme
už tohto súpera zdolali a potom
sme sa rozbehli podľa našich
predstáv. Dá sa povedať tak, že
čo sme mali vyhrať, tak to sme
aj dokázali, navyše sme vonku
potrápili silných rakúskych
súperov, s ktorými sme predtým prehrávali o 20 či o 30
bodov. Doma sme ich porazili,
či to už bol Basket, alebo BK
Duchess, ide o druhé a štvrté
družstvo ASWBL. S výkonmi
v základnej časti som bol až
na ten nevydarený spomínaný
zápas s Nitrou spokojný.
V tejto súťaži hralo osem
tímov, päť z Rakúska a tri zo
Slovenska. Čo by ste povedali
na ich adresu a vôbec celej
súťaže?
Svet sa v športe veľmi globalizuje, platí to aj o tejto súťaži
a som rád, že sme sa tomuto
vývoju prispôsobili. Je veľmi
dobré, že vznikol takýto spoloč-

ný projekt rakúsko-slovenskej
súťaže. Je to ideálna liga hlavne
pre mladé hráčky, je to taký
medzistupienok medzi juniorským a ženským basketbalom.
Rakúske družstvá majú svoju
kvalitu, Flying Foxes SVS Post
je jediný profesionálny klub v
súťaži, ktorý bol výkonnosťou
niekde úplne inde. S ostatnými
družstvami sa už dalo rovnocenne hrať, je to rýchla, behavá
a agresívna liga. Som veľmi
rád, že sme v nej pôsobili, je to
dobrý projekt.
Vo Final Four bol vašou
ambíciou postup do finále,
lenže nezvládli ste prvý zápas
proti Basket Flames , čo bolo
dôvodom jeho neúspechu?
Aj počas sezóny som dievčatám hovoril, že máme káder na
to, aby sme vo Final Four hrali
finále. Žiaľ, na súpera, ktorého
sme dobre poznali a boli sme
naň dostatočne pripravení, sme
tentoraz nestačili preto, lebo
dievčatá mali absolútny blok,
chýbala im potrebná koncentrácia. Jednoducho, rakúskemu
tímu sme na podnose darovali víťazstvo, nepobili sme sa
ani o kúsok ihriska, v našej

hre nebolo potrebné srdce,
ani iskra. Aj keď sme pracovali dobre v obrane, nedokázali
sme zužitkovať získanú loptu.
Náš súper zaslúžene postúpil
do finále.
Zato v súboji o 3. miesto ste
o desať bodov zdolali BK
Duchess...
Ako sme zle zahrali v
sobotu, o to lepší výkon sme
podali na druhý deň v nedeľu. Povedali sme si pár slov.
Myslím, že padli na úrodnú
pôdu. Dievčatá od začiatku
pristúpili k zápasu maximálne
zodpovedne. Stretnutie bolo
vyrovnané, chceli sme vyhrať
viac ako súperky, bola tam väčšia vôľa z našej strany. Zaslúžili
sme si vyhrať za prístup, za
srdiečko, ktoré sme do toho
dali. Jednoducho – chceli sme
získať 3. miesto a chceli sme si
napraviť reputáciu z neúspešnej soboty. Sme radi, že sme
dobre reprezentovali Slovensko
na medzinárodnej scéne.
V akej súťaži budete teraz
pokračovať?
Spoločná súťaž ASWBL sa
skončila, plynulo sme spolu so

BK Petržalka pred vyše
dvomi rokmi hrala aj extraligu, nepomýšľate na návrat
medzi slovenskú elitu?
V súčasnosti sa neustále formujeme ako mládežnícky klub,
pre nás je cieľom znova vybudovať pyramídu od prípravky
až po kvalitné ženské družstvo. Isteže, aj prvý tím má istú
prioritu, je to hlavne všetko o
peniazoch. Nechceme urobiť
ten krok ako v minulosti, keď
Petržalka hrala extraligu na
úkor ostatných mládežníckych
družstiev. Vidieť to aj teraz,
keď nám chýbajú niektoré
kategórie. Všetko si vyžaduje
čas a trpezlivosť, postupnými
cieľmi sa vynasnažíme napredovať. Rozhodne robíme všetko pre to, aby sa dievčatá mohli
naplno venovať iba basketbalu, ostatné záležitosti, hlavne
finančné, sú na bedrách klubu.
Ktoré hráčky sú najväčšími
oporami družstva?
Od začiatku sezóny mám
k dispozícii vyrovnaný káder,
ktorý by nám azda mohli závidieť aj niektoré extraligové tímy.
Pracujem s 15 - 16 hráčkami,
toto družstvo nestojí a nepadá na nejakých individualitách. Vyznávame tímový duch,
určite by sme sa však nezaobišli bez rozohrávačky Márie
Čápovej, ktorá má svoju kvalitu a v istých momentoch zápasov nám neraz pomohla. Takisto by som vyzdvihol niektoré
mladé hráčky, ktoré k nám

prišli na hosťovanie a pevne
verím, že u nás naďalej ostanú.
Je to rozohrávačka Michaela
Sedláčková, ktorá získala prvé
skúsenosti so ženským basketbalom a nestratila sa. Takisto
pivotka Monika Krajčovičová
je prísľubom do budúcnosti.
Vo Final Four výborne zahrala Barbora Urbanová, ktorá
najmä v zápase o 3. miesto
excelovala. Bola všade. Išla na
útočné doskoky, aj bodovo sa
presadzovala. Jednoducho bola
hnacím motorom celého družstva. Tiež chcem zdôzazniť, že
tie hráčky, ktoré v Petržalke
vyrástli, k tomuto klubu niečo
cítia a majú k nemu dobrý
vzťah. Je to veľké pozitívum do
budúcnosti.
Kde hrávate majstrovské
zápasy, kde trénujete a koľko
máte v súčasnosti družstiev?
Už dlhšie nie je v Bratislave
a najmä v Petržalke veľa vyhovujúcich priestorov, a tak od
novej sezóny pôsobíme v ŠH
Mladosť. A-družstvo tu má
svoj stan a takisto aj zápasy
starších žiačok sú v tejto hale.
Takže sme sa presťahovali
z jedného brehu Dunaja na
druhý. V ŠH Mladosť hrávame
v sobotu a v nedeľu od 16.00 h
majstrovské zápasy a štyrikrát
do týždňa trénujeme. Máme tu
dostatočný komfort na celkovú
prípravu a som rád, že aj našim
súperkám môžeme ponúknuť
slušné zázemie. V súčasnosti máme prípravku, ktorá sa
pripravuje na ZŠ Dudová v
Petržalke, takisto spolupracujeme s petržalským chlapčenským klubom BSC Bratislava.
Máme družstvo mladších mini
dievčat, žiačky, staršie žiačky a
ženy. Naším zámerom je celý
klub reštartovať, musíme začať
odspodu, potrebujeme ešte
juniorky a kadetky.
Milan Valko
Foto: Ján Luky
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Oslávenec je tu
veľmi spokojný

Sen Martina Kližana:

športový komplex v Petržalke
Martin Kližan je nielen tenista svetovej úrovne, ale aj Petržalčan. Navyše nedávno spojil svoje sily s ďalším známym Petržalčanom, bývalým novinárom Jozefom Korbelom, ktorý ukončil svoju spoluprácu cyklistom
Petrom Saganom. S oboma sme sa rozprávali o Petržalke, ale aj o tenise..

Vo štvrtok 4. februára oslávil životné jubileum, 70
rokov, František Chmelár, prezident Slovenského
olympijského výboru (SOV). Na čele SOV stojí nepretržite od novembra 1999, najprv ako predseda,
neskôr až doteraz ako prezident tejto organizácie.
Je historicky druhý šéf SOV po Vladimírovi Černušákovi, ktorý bol vo funkcii predsedu od založenia SOV
v decembri 1992 až po svoju abdikáciu v auguste
1999. František Chmelár už dlhé roky býva a žije v
Petržalke. ,,Bol som asi prvý obyvateľ Starého Hája,
lebo keď som tam dostal byt, bolo to niekedy okolo 15. januára 1978, tak v tom čase boli postavené
len dve bytovky. Bol som prvý, ktorý dostal kľúče
od bytu. Potom sa postavili dva-tri domy v Ovsišti a
dva domy v Zrkadlovom Háji. To bolo všetko, vtedy
nefungovala ešte mestská hromadná doprava, rovnako ani obchody, všetko bolo treba nakupovať v
meste. Do Petržalky sa chodilo peši cez Starý most,
pred domami bolo veľa blata. Začiatky priniesli rôzne ťažkosti, ale stále bývam na tom istom mieste od
začiatku a nemienim to meniť. Teraz je tam všetko,
čo potrebujeme, samozrejme, isté problémy sú s
parkovaním, ale to platí pre celú Bratislavu. Takisto
sú občas problémy aj s bezdomovcami, ktorí rozhadzujú kontajnery, myslím si však, že Petržalka sa
nijako nelíši od iných mestských častí. Veľkou výhodou je, že všade mám blízko, hlavne do mesta, som
tu spokojný,“ povedal nám František Chmelár.
Významný volebný úspech dosiahol na medzinárodnom fóre. Na 42. valnom zhromaždení Európskych olympijských výborov (EOV) v Ríme bol 23.
novembra 2013 na štyri roky zvolený do exekutívy
EOV. Ako prezident SOV privíta svojich kolegov na
zasadnutí exekutívy EOV 23. septembra 2016 v Bratislave. Jeho mandát v Európskych olympijských výboroch je však platný až do novembra 2017. Takže
v olympijskom hnutí bude aktívny ešte minimálne
rok po ukončení pôsobenia na čele SOV.
(mv)
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MARTIN KLIŽAN:
Ste Osobnosťou Petržalky, povedzte nám, aký máte k nej
vzťah?
Petržalka je moja srdcovka! Vyrastal som tu, chodil do
školy a bývam tu - treba dodať
niečo viac? Sídlisko, či mesto,
ktoré mám rád. Človek tu nájde
takmer všetko k životu - prírodu, lesy, jazero, cyklochodníky,
obchody a všetky služby. Rozrastá sa, modernizuje, ale ešte by
som bol rád, keby tu bolo oveľa
viac ihrísk pre mládež!
Koľko času v roku v Petržalke
strávite?
Pokiaľ nie som na turnajoch
po svete, tak väčšinou sa nachádzam doma v Petržalke, kde žijú
aj moji rodičia.
Vnímate zmeny, akými prechádza?
Určite že vnímam, niečo si
prečítam na internete alebo v
Petržalských novinách, niekedy
sa poteším, inokedy zahromžím… (smiech). Najnovšie som
zaregistroval dokončenie električkovej trate, dostavbu plavárne a iné…
Ktorú časť Petržalky máte najradšej a prečo?
Určite malé rameno, pri ktorom bývam, ale asi okolie Draždiaka, prípadne lesík pri dostihovej dráhe… Mám jeden veľký
sen: keď skončím kariéru, tak by
som chcel v Petržalke vybudovať
jeden veľký športový komplex
pre viacero športov.
Prečo ste si za svojho športového manažéra vybrali bývalého
novinára Jozefa Korbela? Myslíte si, že ako Petržalčania máte niečo spoločné?
Oslovil som ho bezprostredne potom, ako on ukončil osem-

ročnú spoluprácu so známym
cyklistom Petrom Saganom. Pošepol mi ho tréner Martin Hromec. Myslím si, že je to skúsený
človek v športovej a mediálnej
sfére. A prečo som si ho vybral?
Veď samotná systematická medializácia Sagana a ďalšie veci
za posledné roky hovoria jasnou
rečou, že je to v tomto smere
profesionál. Verím, že vydrží pri
mne aspoň toľko rokov, ako pri
Saganovi a rovnako aj mne pomôže v tejto oblasti. Mali sme
osobných niekoľko rozhovorov a
som spokojný.
Aký je váš tohtoročný tenisový
cieľ?
Na konci uplynulého roka
som všetko reštartoval, zahodil
som minulosť za hlavu a idem
novou cestou. Ciele? Nechcem
o nich veľmi hovoriť. Idem tvrdo pracovať a verím, že prídu aj
výsledky.
JOZEF KORBEL:
Prečo ste sa rozhodli stať športovým manažérom Martina
Kližana?
Keď ma oslovil, veľa som si o
ňom prečítal a už pri prvom našom ,,rande” ma oslovil svojou
bezprostrednosťou, humorom,
sebavedomým, ale aj citlivosťou.
Je rovnaké znamenie ako ja rak, má rád futbal rovnako ako

ja… (smiech). Teraz však vážne
- niečo z neho vyžaruje, čo mi
navrávalo - choď do toho! Mám
dobrú intuíciu, niečo cítim, že to
môže byť úspešné spojenie. Jedným slovom, chcem Martinovi
pomôcť! Verím, že spoločnými
silami a, samozrejme, aj s celým
realizačným jeho tímom, to postupne dokážeme!
Myslíte si, že ako Petržalčania
máte niečo spoločné?
Určite, obaja žijeme už roky na pravom brehu Dunaja…
navyše, takmer si vidíme do
okien… Takže ho môžem aj večer sledovať…
V čom budete Martinovi nápomocný?
V prvom rade s mediálnymi
vecami, ale aj marketingovými,
no hlavne by som mu chcel vysvetliť niektoré veci, ktoré mu v
minulosti uberali z pozitívneho
imidžu.
Aký je váš profesijný cieľ pri
spolupráci s Martinom?
Aby Martin napredoval po
športovej stránke a hlavne, aby
sme si mali vždy čo povedať a
keď raz skončíme spoluprácu,
aby mi vedel povedať jedno čarovné slovíčko - ďakujem…
Silvia Vnenková
foto: archív JK
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