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V Petržalke sa zmenili volebné 
miestnosti v Ovsišti. Do volieb je 

opäť zapojená škola na ulici M. C. Sklo-
dowskej 1 – ide o Súkromnú strednú 
športovú školu, kde je vchod z areá-
lu (z dvora). Cieľom bolo, aby voliči  
z blízkeho okolia nemuseli chodiť na 
Pankúchovu ulicu. Ostatné volebné 
miestnosti ostávajú nezmenené.

Ak sa volič nemôže dostaviť osobne 
do volebnej miestnosti, môže požia-
dať o prenosnú volebnú schránku do-
mov. Okrskové volebné komisie však 
nebudú môcť ísť za voličmi do ne-
mocnice na Antolskej ul., na Kramáre 
a do iných zariadení mimo Petržalky.

V nemocnici na Antolskej ul. môžu 
voliť len tí hospitalizovaní pacienti, kto-

rí bývajú na ul. Antolská, Žehrianska  
a Bzovícka č. 30, 32, 36 alebo tí pacien-
ti, ktorí majú pri sebe hlasovací preu-
kaz. Podobne je to i s inými zariade-
niami (napr. AT sanatórium, domovy 
seniorov, Dom tretieho veku a pod.). 
Pokiaľ sa v takýchto zariadeniach na-
chádzajú klienti s trvalým pobytom 
v danom okrsku alebo vlastniaci hla-
sovací preukaz, komisia s prenosnou 
schránkou k nim príde. V opačnom 
prípade, pokiaľ chcú voliť, musia ísť do 
svojej volebnej miestnosti. 

S požiadavkou na prenosnú volebnú 
schránku sa obyvatelia môžu obrátiť 
na okrskové volebné komisie v deň 
volieb alebo v predstihu na oddelenie 
organizačných vecí, (denisa.pauleno-

va@petrzalka.sk), ktoré potom túto 
žiadosť postúpi na príslušnú okrskovú 
volebnú komisiu.

Volič je povinný odložiť nepoužité 
hlasovacie lístky alebo nesprávne upra-
vené hlasovacie lístky do zapečatenej 
schránky na odloženie nepoužitých 
alebo nesprávne upravených hlasova-
cích lístkov; ak ide o hlasovanie mimo 
volebnej miestnosti, volič nepoužité 
hlasovacie lístky alebo nesprávne upra-
vené hlasovacie lístky znehodnotí pred 
členmi okrskovej volebnej komisie.

(red)

foto: archív PN

V sobotu sa otvoria volebné miestnosti a my môžeme 

opäť využiť právo voliča a vybrať si svojich zástupcov 

do Národnej rady SR. Alebo aj nie. Pri hľadaní odpo-

vede na otázku – ísť či nejsť voliť? – by sme však mali 

brať na zreteľ aj fakt, že výsledky každých volieb – aj 

tých „veľkých“ – sa týkajú aj nás a Petržalky. Aj toho, 

ako budeme žiť a aká bude kvalita nášho života.  

Každé voľby sa týkajú aj Petržalky!

Navrhnite osobnosť 
Petržalky 2016
Ocenenie Osobnosť Petržalky patrí 
medzi tradičné podujatia Dní Petržal-
ky, ktoré sa budú v tomto roku konať 
v máji a júni.

Namiesto vyriešenia 
parkovania  
sa kontroluje
Najväčší problém Petržalky – parko-
vanie – sa odkladá na neurčito. 

strana 5

strany 12 - 13

Máme svetové kino
Artkino v Dome kultúry Zrkadlový 
háj sa od začiatku proilovalo ako 
kino pre diváka, ktorý hľadá kvalit-
ný ilmový zážitok.

Žiaci z Petržalky na 
návšteve v Slovane
ŠK Slovan Bratislava privítal dvad-
siatku detí z prvého stupňa z petr-
žalskej Cirkevnej základnej školy 
Narnia. Počas jedného dňa spoznali 
život profesionálneho futbalistu 
Róberta Vitteka.
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Mestská časť Bratislava - Petržalka, 
Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava

 v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce 
vo verejnom záujme vyhlasuje

v ý  b  e  r  o  v  é    k  o  n  a  n  i  e

na obsadenie miesta 

vedúceho oddelenia kultúry
 

Požiadavky, ktoré musí uchádzač splniť, aby mohol postúpiť 
do výberového konania: 

 

Požadované predpoklady:
•	 vysokoškolské	vzdelanie	
•	 bezúhonnosť
•	 zdravotná	spôsobilosť
•	 odborná	prax	min.	2	roky	vo	verejnej	správe

Iné požadované predpoklady:
•	 znalosť	súvisiacich	právnych	predpisov
•	 prehľad	v	právnych	predpisoch	vo	vzťahu	k	samospráve
•	 riadiace	a	organizačné	schopnosti
•	 znalosť	minimálne	jedného	svetového	jazyka
•	 tvorivosť,	komunikatívnosť,	lexibilita
•	 znalosť	práce	na	PC	(Word,	Excel,	internet)
•	 osobnostné	a	morálne	predpoklady

Požadované doklady: 
1.	 Prihláška	do	výberového	konania
2.	 Vyplnený	osobný	dotazník	(tlačivo	ŠEVT)
3.	 Štruktúrovaný	životopis
4.	 Overený	doklad	o	dosiahnutom	vzdelaní
5.	 Výpis	z	registra	trestov	nie	starší	ako	tri	mesiace
6.	 Fotokópie	ďalších	dokladov,	preukazujúcich	získané	
	 špeciálne	znalosti	(kópie	certiikátov)	
7.	 Písomný	súhlas	so	spracúvaním	osobných	údajov	pre		 	
	 potreby	výberového	konania	podľa	zákona	č.	122/2013	Z.z.			
	 o	ochrane	osobných	údajov	a	o	zmene	a	doplnení	
	 niektorých	zákonov

     Písomné	prihlášky	do	výberového	konania	a	doklady	je	potrebné	
doručiť	do	podateľne	Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petr-

žalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava,	v	zalepenej	obálke	s	označením	
Výberové konanie „OK“ Neotvárať, do 22. marca 2016 do 12:00 hod. 

Na	obálku	uveďte	adresu	odosielateľa.	

http://bratislava.zastavmehazard.sk/ 

Už ste si klikli? Už ste dávno podpísali petíciu? Už si 

bola DOBROvoľníčka alebo DOBROvoľník?  

Ak máš čas v sobotu 5. marca a chceš pomôcť s hromadnou podpiso-
vou akciou, prihlás sa na www.zastavmehazard.sk

K službe dobrovoľníka patrí aj piatkový NEOPAKOVATEĽNÝ BEFEFIČ-
NÝ KONCERT s Danielom Hevierom, Simonou Martausovou, Lamačský-
mi chválami a mladými z komunity Cenacolo. Nezabudnuteľné bude aj 
spoznávanie zákutí Bratislavy počas DOBROdružnej NOČNEJ HRY. 
Máme šancu zmeniť nielen tieto čísla:

•		 za	rok	2014	išlo	do	štátneho	rozpočtu	146	miliónov	eur,	pričom
	 	 výťažok	pre	prevádzkovateľov	bol	vyše	629	miliónov	eur.	
•		 Vklady	predstavovali	2,5	miliardy	eur,	čo	vychádza	467	eur	na	kaž-	

 dého jedného obyvateľa Slovenska vrátane novorodencov.
•		 V	Bratislave	je	232	herní,	588	výherných	prístrojov	a	2	177	videolote- 
	rijných	automatov.	Pre	porovnanie,	v	Bratislave	máme	219	lekární.

•		 Na	Slovensku	je	okolo	50	000	gamblerov	(tieto	odhady	sú	zrejme
   podhodnotené).
Máme šancu pomôcť závislým hráčom a ich rodinám žiť nezávislý 

život!

Saša Petrisková

Starostovia na za-
sadnutí Regionálne-
ho združenia mest-
ských častí opätovne 
vyjadrili svoje po-
chybnosti v súvis-
losti s uplatnením 
zákona o miestnom 
poplatku za rozvoj, 
ktorý nadobudne 
účinnosť 1. novem-
bra tohto roku. 

„Predovšetkým si tre-
ba ujasniť, či výnos  

z poplatku zostane v lokali-
te, kde sa stavia,“ upozornil 
starosta Petržalky Vladimír 
Bajan. 

Poukázal tým na skutoč-
nosť, že zo zákona správu 
poplatku vykonáva obec,  
v tomto prípade Bratislava, 
mesto však vo svojom štatú-
te môže ustanoviť, že správa 
poplatku bude v kompetencii 
mestských častí. Starostovia 

očakávajú, že to tak aj bude, 
keďže akákoľvek investičná 
činnosť sa deje na území 
niektorej zo sedemnástich 
mestských častí. Nevylučujú 
pritom, že o výnos z poplat-
ku by sa mestské časti delili  
s mestom. 

Vladimír Bajan poukázal 
aj na snahu podnikateľov 
zákon novelizovať, aby veľa 
neplatili. V tejto súvislosti 
pokladá za potrebné dekla-
rovať, čo by sa v zákone ne-
malo meniť, resp. čo by sa 
meniť malo. Podľa starostov 
rozhodne treba zmeniť lite-
ru zákona, ktorá umožňuje 
oslobodiť od dane stavby 
rodinných domov s výme-
rou podlahovej plochy do 
150 metrov štvorcových. Tá 
totiž dáva priestor na špeku- 

lácie a vyhýbanie sa platbám.
Ako povedal predseda 

združenia, starosta Záhor-
skej Bystrice Jozef Krúpa, 
téme sa starostovia budú 
podrobne venovať v marci. 
„V každom prípade vše-
obecne záväzné nariadenie, 
ktoré bude treba prijať, by 
malo byť koncipované tak, 
aby umožnilo väčšiu prá-
vomoc mestským častiam,“ 
poznamenal Jozef Krúpa  
s dôvetkom, že v tomto 
duchu by mali hlasovať aj 
mestskí poslanci.

Marcová schôdza by sa 
mala zaoberať aj uplatňo-
vaním zákona o odpadoch, 
ktoré si vyžaduje prijatie prí-
slušného VZN do 30. júna. 

Alžbeta Klesnilová, 
RZ MČ BA

Otázniky okolo 
miestneho poplatku 
za rozvoj

Vandali samotný pomník 
našťastie nepoškodili. 

Starosta Petržalky Vladimír 
Bajan tento barbarský čin 
odsúdil. „Je to bezohľadný a 
odsúdeniahodný čin, ktorý 
nemá nič spoločné s normál-
nym zmýšľaním. Podobné 
veci by mal odsúdiť každý 
človek,“ povedal Bajan. 

Samotný pamätník spadá 
do správy mesta. Pracovníci 
Miestneho podniku verej-
noprospešných služieb Petr-
žalka poškodené lavičky do-
časne uskladnili. Magistrát 
hlavného mesta Bratislava 
uviedol, že situáciu už rie-

šia a prisľúbili čo najskoršiu 
opravu poškodených lavi-
čiek. Prípadom sa zaoberá 
aj polícia. Študenta Danie-
la Tupého dobodali v roku 

2005 na Tyršovom nábreží. 
Za tento čin nebol doposiaľ 
nik potrestaný.

(mu)
foto: archív

Vandali zničili okolie pamätníka  
Daniela Tupého
Vytrhnuté a zdemolované oceľové lavičky, rozkopané kahance a 
sviečky. Tak pred niekoľkými dňami vyzeralo bezprostredné okolie 
pamätníka zavraždeného študenta Daniela Tupého († 21) na Tyršo-
vom nábreží. 
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Kaspian 
je v novom klube

Pre tých, čo vás ešte nepozna-
jú, čo je vlastne KASPIAN?

 Je to občianske združenie, 
v ktorom sa venujeme de-
ťom a mládeži od roku 1997. 
Prostredníctvom nízkopraho-
vého klubu, prevádzkou ska-
teparku na Markovej ulici a 
terénnou prácou poskytujeme 
športové, tvorivé a voľnočasové 
aktivity. Dôležitou časťou našej 
práce je aj to, že si k nám môžu 
prísť po radu v osobnom živo-
te, či na doučovanie. Venujeme 
sa aj preventívnej činnosti, či 
zapájaniu detí do aktivít, ktoré 
menia a obohacujú ich okolie. 
Tieto služby poskytujeme ano-
nymne a zadarmo pre viac ako 
450 detí a mladých ľudí ročne.

Dnes ešte stále pôsobíte na 
Ambroseho ulici v Petržalke. 
Čo vás viedlo k tomu, aby ste 
sa  presťahovali?

 Už dlhé roky bojujeme s 
nedostatkom priestoru. Náš 
súčasný klub sa nachádza na 
prízemí paneláku. Veľa detí k 
nám príde, ale keďže je  tu málo 
priestoru, odchádzajú. Boli dni, 
keď sa na rozlohe necelých 70 
m2 premlelo viac ako 50 detí, 
čo nebolo príjemné ani našim 
susedom. Vnímame veľkú po-
trebu takéhoto typu klubu na 
každom sídlisku. Aj na tom 
našom, petržalskom, je množ-
stvo detí, ktorým bežné krúž-
ky nesedia alebo ich rodičia 
nedokážu zaplatiť. Práve preto 
sme hľadali vhodné priestory, v 
ktorých by si mohlo nájsť svo-
je miesto viac detí v rôznom 
veku.

Kam sa teda presťahujete?
 Od mestskej časti sme zís-

kali do nájmu priestory na Fur-
dekovej ulici, takže ostávame v 
centrálnej časti Petržalky. Veľa 
miestnych si ich bude  pamätať, 
nakoľko dlhé roky slúžili ako 
detský klub Slniečko. Už viac 
ako desať rokov však chátrali 
a ďalšie využitie budovy bolo 
nejasné. Keď sme ich preberali, 
boli v havarijnom stave a o to 
viac nás teší, že vďaka množ-
stvu ochotných a štedrých ľudí 
sa opäť vrátia do života, a to v 
prospech detí.

Vieme, že ste veľmi dlho zhá-
ňali podporu pre realizáciu 
nevyhnutných opráv. Dnes je 
rekonštrukcia v plnom prúde. 
Ako sa vám to podarilo?

 Oslovili sme stovky ľudí, 
fi riem a inštitúcií. A sme našli 
desiatky úžasných ľudí, kto-
rí nám pomáhajú. Predajca 
energie nám napríklad spon-
zorsky vymenil celú elektro-
inštaláciu. Iná fi rma nám dala 
výraznú zľavu na opravu stre-
chy. Zamestnanci miestneho 
supermarketu, ale aj ďalších 
fi riem pôsobiacich v Bratisla-
ve, pomohli nielen fi nančne, 
ale aj dobrovoľníckou prácou. 
Podnikateľ v susedstve nám 
poskytoval pripojenie na elek-
trinu. Ľudia prišli a pomohli 
napríklad pri odstraňovaní 
starých obkladov. Mestská časť 
zase pomohla s odvozom sta-
vebného odpadu. Nadácie nám 
poskytli zdroje na vymaľova-
nie, vodoinštaláciu či sociálne 
zariadenie. Množstvo jednot-
livcov podporilo rekonštruk-
ciu darom, príspevkom z 2 % 
z daní, dobrovoľníckou pomo-
cou, ako aj dobrou radou. Po-
slednú fi nančnú podporu sme 

dostali dokonca z Holandskej 
obchodnej komory. Touto ces-
tou chceme všetkým poďako-
vať, bez každého jedného z vás 
by to stále bol len náš sen.

Je úžasné, ako sa dokážu ľu-
dia spojiť pri dobrom projek-
te. Potrebujete ešte s niečím 
pomôcť?

 Určite áno. Dnes máme 
zdroje tak akurát, aby sme 
priestory dali do funkčnej a 
bezpečnej podoby. Dúfame, že 
sa už nestretneme so žiadnym 
nečakaným problémom. Rieši-
me však havarijný stav a s tým 
spojenú renováciu priestorov 
určených pre deti a mládež. 
To má vždy svoje špecifi ká. 
Čím viac ľudí nám pomáha, 
tým viac sa nám darí priblížiť 
sa k ideálnemu stavu, k podo-
be klubu, ktorý odzrkadľuje 
potreby miestnych detí. Mož-
ností, do čoho sa dá zapojiť, 
je ešte skutočne veľa. Pomôcť 
potrebujeme s presunom a 
opravou lezeckej steny, či s rie-
šením protipožiarneho plánu 
a revíziou hasiacich prístrojov. 
Hľadáme však aj nové posily 
do tímu na prácu s deťmi. Prí-
padne, ak ešte nie ste rozhod-
nutí komu darujete 2% z vašich 
daní, môžete pomôcť aj takto.  

Ako teda bude klub vyzerať a 
kedy ho otvoríte?

 Naším zámerom je po-
skytnúť mladým bezpečný a 
podnetný priestor, podporu 
v období dospievania, ako aj 
podmienky na zvládanie ná-
ročných situácií, zvyšovanie 
chuti do života a vlastného roz-
voja. Vďaka väčším priestorom 
vytvoríme lepšie podmienky 

veľké a veríme, že nový klub 
dokážeme otvoriť už na jeseň 
tohto roka.

Ak by ste chceli združeniu 
KASPIAN pomôcť aj vy, kon-
taktujte ich mailom kaspian@

kaspian.sk alebo telefonicky 
02/622 47 884. O ich aktivi-
tách, ale i o tom, ako postu-
puje rekonštrukcia nových 
priestorov, sa dočítate na www.

kaspian.sk alebo www.face-

book.com/kaspian.sk

Soňa Hacajová
foto: KASPIAN

V Petržalke vzniká nový veľký klub pre miestne deti. Pred 
vyše rokom sme informovali, že občianske združenie 
KASPIAN, dlhodobo pracujúce s mládežou v našej mest-
skej časti, získalo do nájmu chátrajúcu budovu na Furdeko-
vej ulici. Aktuálne nás zaujímalo, kedy sa jeho brány otvo-
ria, pre koho bude určený a čo tam deti nájdu. Rozprávali 
sme sa so Zuzanou Milatovou, zástupkyňou združenia

aj pre šport. V klube určite 
nebude chýbať stolný tenis, 
lezecká stena, trampolína, ale 
aj tvorivé dielne či počítače. 
Prostredie vnútrobloku vyzýva 
na trávenie času aj na čerstvom 
vzduchu. Tešíme sa, že bude-
me môcť využívať aj susediace 
fl oorbalové ihrisko. Klub bude 
určený hlavne pre deti a mla-
dých ľudí vo veku od šesť ro-
kov až do dospelosti. Chceme 
sa venovať tomu a riešiť to, čo 
mladých naozaj zaujíma, prí-
padne trápi a reagovať na ich 
aktuálne potreby. Plány sú to 
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Taxislužba v BA prijme 
dispečerku 
Tel.: 0908 591 827 

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

GLAZÚROVANIE VANÍ. 
Tel.: 0905 983 602

Každý utorok o 18:30 – 19:30 
v CIK CAK Centrum, Jiráskova 
3 môžeme pocítiť pravdu 
vo svojom vnútri, dosiahnuť 
vyrovnanosť a vnútorný pokoj. 
Sahadža Joga Slovensko.

KÚPIM za najvyššie ceny 
obrazy od významných sloven-
ských, českých a iných maliarov, 
starožitný nábytok, hodiny, 
porcelán a iné. Platím okamžite. 
Tel.: 032/65 284 92, 
0905 409 972. E-mail: 
najvyssie.ceny@gmail.com

ZŠ I pre žiakov NKS Vlaste-
necké námestie č. 1 prij-
me do školskej kuchyne 
pomocnú silu. Informá-
cie na tel. č.: 02 6241 2998

prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

ŠIROKÝ SORTIMENT 
OKULIAROVÝCH RÁMOV 
AJ PRE DETI (AJ SILIKÓNOVÉ)

Značkový tovar za AKCIOVÉ CENY.

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

Zľavy od 10 – 70 %.

AKCIA   na multifokálne 
okuliarové šošovky: - 20 %, -50 % 

a jeden pár (Varilux) zdarma
– pri zakúpení okuliarov. 

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

www.optikavion.sk
e-mail: prominent@chello.sk

OPTIK-PROMINENT s. r. o.

OPTIKA

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

REALITNÁ KANCELÁRIA 
S NAJVÄČŠOU PONUKOU  
BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 17€

PETRŽALSKÉ NOVINY 

nájdete nás aj na facebooku!

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Janka • 0903 191 885 
 Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

K O Z M E T I K A  N O V I N K A !

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

Hrobákova 7 (prízemie)

Otvorené:

Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

Kde sa končí susedská tolerancia? 
Internetové fóra sú plné sťažností na susedov prerábajú-

cich byty. Hluk je pri tom problémom číslo jeden. Ten do-

káže predtým družné vzťahy ochladiť až na bod mrazu. Ak 

plánujete rekonštrukciu, spomeňte si na vlastnú frustráciu, 

keď ste sa ocitli v úlohe nútene tolerantného suseda, a pri-

stupujte k prestavbe nielen korektne, ale aj empaticky. 

Je lepšie chybám predchádzať, ako ich riešiť
„Prídeme na stavbu a keď otvoríme podhľad alebo priečku, aby 

sme zistili, čo sa vnútri nachádza, často býva výsledok alarmu-

júci. Je dôsledkom toho, že čoraz častejšie má pri ponukách 

realizácií konštrukcií rozhodujúci vplyv cena. Tá býva hlavnou 

príčinou, že sa používajú podradné a nedostačujúce materiá-

ly,“ hovorí Jozef Gergelčík z Technickej akadémie Rigips.
Odborníci z Technickej akadémie Rigips vám vedia prompt-
ne ponúknuť  posudkovú 
činnosť a poradiť konkrétne 
kroky pri hľadaní riešení. Špe-
cialista na montáž sadrokar-
tónu odporúča investovať 
pred samotnou rekonštruk-
ciou čas do prípravy a poradiť 
sa s odborníkom o vhodnom 
materiáli, aby v maximálnej 
možnej miere znížil prestup 
hluku od susedov. 

www.rigips.sk

Inzercia Zákulisie šoubiznisu
Martin Madej a Thomas Puskailer vám pootvoria dvierka do záku-
lisia slovenského šoubiznisu. A to vo svojom úspešnom hudob-
nom divadelnom predstavení Slovak Showbiz For Beginners, 
ktoré sa z Novej Scény sťahuje do znovu obnoveného Klubu Za 
zrkadlom. V paródii na slovenský šoubiznis si interpreti berú na 
paškál množstvo celebrít, ale uťahujú si aj sami zo seba.

Zohratá dvojica, ich praktické skúsenosti zo slovenského šou-
biznisu, množstvo pop kultúrnych narážok, priamych citácií, sa-
tira, irónia a paródia. Zaznie aj interpretácia hitov Adama Ďuricu, 
Miroslava Žbirku, Vaša Patejdla či Pharella Williamsa. A nebude 
chýbať ani slávny detský hit Martina Madeja - Bobi. To všetko 
v sebe ukrýva úspešná originálna hudobná šou Slovak Showbiz 
For Beginners, ktorá sa po angažmán na Novej Scéne sťahuje do 
znovu obnoveného Klubu Za zrkadlom. Môžete si ju pozrieť 
16. marca o 19. 00 h. 

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

Kombináciou infračerveného žiarenia 

a pohybu dochádza k rýchlejšiemu úbytku tukových 

zásob v tele. 30 minút tréningu na prístroji 

SUN 400XL sa vyrovná behu na 30 km. Infračervené 

žiarenie napomáha tiež k ošetreniu pokožky.

objednávky na tel. č.: 0915525462

Kombináciou infračerveného žiarenia 

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením
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paralyzovala Bratislavu 

S A M O S P R ÁVA

Opäť otvoria 

Farmárske trhy 
Po úspešných minulých rokoch plánujeme v 
spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Petržal-
ka opäť otvoriť predajné stánky na farmárskych 
trhoch pred OC TPD na Farského ulici. Začína-
me v piatok 4. marca, nakoľko počasie vyzerá, 
že nám to dovolí. Ďalej sa budeme stretávať už 
pravidelne každý piatok od 8.00 do 18.00 h. 

Čo na trhoch nakúpite? 
V prvom rade výrobky od slovenských výrobcov, ktorí ich 

vyrobili či nazbierali deň predtým, ako ich budú predávať, tak 
aby boli čerstvé a voňavé. Môžete sa tešiť na mäsové výrobky 
z mangalice - klobásky, jaterničky a pekne opaprikovanú pod-
hrdlinu. Obľúbený kváskový chlebík od pekára, ktorý vydrží 
čerstvý aj 5 dní, rôzne originálne sladké pečivo, ktoré inde ne-
kúpite, slané pečivo - oškvarkové a slnečnicové tyčinky, lokše aj 
pagáče. Chýbať nebudú rôzne druhy korenia bez glutamanu, 
asi 20 druhov čajov z našich bylín aj s odborným výkladom, 
domáce vajíčka, sirupy, čerstvé aj archívne syry z kravského, 
kozieho a ovčieho mlieka, vínko od vinára, zelenina čerstvá aj 
nakladaná od malopestovateľov, rôzne zeleninové šaláty, su-
šené aj čerstvé ovocie, zavárané čučoriedky, med od včelára 
a mnoho iných slovenských dobrôt. Sem-tam prídu aj hostia 
z Čiech s maslovými frgálmi a inými českými a moravskými 
dobrotami, ktoré stoja za ochutnanie. Aby ste boli štýloví, mô-
žete prikúpiť aj prútený košík, aby sa nákup nesparil.

Našou snahou je, aby predaj na trhoch nebol bezmenný. Na 
našich trhoch máte možnosť spoznať a porozprávať sa s výrob-
com a ochutnať ponúkaný sortiment. Cieľom nášho trhu je - 
i keď v skromných podmienkach -   vytvoriť priestor, kde sa nie-
len nakupuje, ale ľudia sa tam dobre cítia a vytvoria atmosféru 
domácej pohody a pokoja.                    Vaše Farmárske trhy

takt právnickej osoby,
-  sortiment predaja 
- rozmery stánku, prípadne 

predajného pultu 
- požiadavka na zabezpečenie 

zdroja elektrickej energie

K žiadosti musia byť doložené 
doklady: 
- súhlas Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva s 
predajom v stánku

 počas konania hromadného 
podujatia – fotokópia 

- fotokópia strany označenej 
ako „ZÁZNAMY DAŇOVÉ-
HO ÚRADU“ z knihy elek-
tronickej registračnej poklad-
nice (ďalej len ERP), na ktorej 
je zaznamenaný pridelený 
daňový kód ERP alebo foto-
kópia potvrdenia daňového 
úradu o pridelení kódu „VIR-
TUÁLNEJ REGISTRAČNEJ 
POKLADNICE“. 

Naša mestská časť spoločne 
so Závodiskom v rámci 

prípravy Galaprogramu, kto-
rým 18. júna vyvrcholia Dni 
Petržalky, oznamuje všetkým 
záujemcom o predaj občer-
stvenia a ostatného tovaru 
(drobné umelecké, remeselné 
výrobky a pod.), že žiadosti 
o vydanie povolenia na am-
bulantný predaj v stánkoch je 
možné zaslať poštou, alebo po-
dať osobne v podateľni Miest-
neho úradu mestskej časti Bra-
tislava-Petržalka najneskôr do 
6. mája 2016. 

Do výberu budú zarade-
ní iba tí predajcovia, ktorí 
do uzávierky doložia všet-
ky doklady vyžadované zá-
konom č. 178/1998 Z. z. 
o podmienkach predaja vý-
robkov a poskytovania slu-
žieb na trhových miestach 
a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991Zb. o živnosten-
skom podnikaní (živnosten-
ský zákon) v znení neskor-
ších predpisov. 

V žiadosti musia byť 
uvedené údaje:
- meno, priezvisko, adresa byd-

liska, IČO, DIČ, tel. kontakt 
fyzickej osoby

- obchodné meno, sídlo spo-
ločnosti, IČO, DIČ, tel. kon-

Chcete byť súčasťou Dní Petržalky? 
Záujemcovia, ktorí už podali 
žiadosť o povolenie na predaj 
bez uvedených údajov a do-
kladov, sú povinní ich doplniť. 
Chýbajúce doklady môžu doru-
čiť na Miestny úrad  Bratislava-
Petržalka osobne, alebo zaslať 
na mailovú adresu: 
alena.sebekova@petrzalka.sk
alebo emil.chlebec@petrzal-
ka.sk. 

Výber predajcov organizač-
ne zabezpečuje Závodisko š. 
p., Starohájska 29, 852 69 Bra-
tislava, ktoré s vybranými 
uchádzačmi následne uzatvorí 
zmluvu o prenájme predajnej 
plochy za účelom ambulant-
ného predaja. 

Povolenie na ambulantný pre-
daj vydá mestská časť Bratisla-
va-Petržalka. 

V prípade potreby kontaktuje 
Alenu Šebekovú na telefónne 
číslo 02/68 288 868.           (tod)

Súčasťou festivalu sú rôzne 
celospoločenské, kultúrne, 

charitatívne i športové podu-
jatia určené pre všetky vekové 
kategórie obyvateľov Petržalky 
a jej návštevníkov. Ocenenie 
tých, ktorí prispeli k rozvoju 
mestskej časti a natrvalo sa 
zapísali do jej histórie, pripra-
vuje petržalská samospráva 
v rámci Dní Petržalky od roku 
1998. Toto prestížne ocenenie 
si z rúk starostu prevzalo už 
106 osobností. Minulý rok do 
Petržalskej siene slávy vstúpili 
tri ďalšie osobnosti – JUDr. Jar-
mila Doleželová za prácu pro 
bono obyvateľom Petržalky, 
Vojtech Belovics za celoživot-
nú prácu požiarnika pri záchra-

pričinil o rozvoj mestskej časti.
Návrhy v písomnej forme za-
sielajte na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bra-
tislava-Petržalka
Oddelenie kultúry
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

Doručiť ich tiež môžete osob-
ne do podateľne úradu alebo 
poslať elektronicky na: daniela.
emeljanovova@petrzalka.sk.

Slávnostné oceňovanie 
Osobností Petržalky 2016 
sa uskutoční 23. mája v CC 
Centre na Jiráskovej 3.  

(tod)

foto: archív

ne ľudských životov a majetku 
a Alžbeta Korbelová za aktívnu 
prácu pre seniorov. 

Aj tento rok môžu neziskové 
združenia, organizácie, verejné 
či vzdelávacie inštitúcie, ob-
čianske spolky, ale aj samotní 
Petržalčania predkladať svoje 
návrhy do 30. apríla. 

Návrh musí obsahovať meno 
a priezvisko predkladateľa a 
jeho kontaktné údaje (telefo-
nický, mailový), navrhovanú 
osobnosť, jej adresu, telefonic-
ký a mailový kontakt a krátku 
charakteristiku. Charakteristika 
by mala v krátkosti opísať ako 
prispel navrhovaný k rozvoju 
každodenného života v Petržal-
ke alebo čím výnimočným sa 

Oceňovanie osobností Petržalky patrí medzi tradičné podujatia päť-
týždňového petržalského festivalu Dni Petržalky, ktorý sa bude aj tento rok 
konať v mesiacoch máj až jún. 

Navrhnite osobnosť Petržalky 2016

mestsk
zapísali 
vuje 
v rámc
1998. Tot
si z rúk 
106 osobností. 
Petržalskej 
tri ďalšie osobnosti 
mila Dolež
bono ob
Vojtech B
nú prácu 

•
•

• 
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Týždeň čistoty bude v marci

Deň otvorených 
dverí na petržalských 
školách
Zápis detí do 1. ročníka základných 
škôl sa uskutoční v piatok 1. apríla 
v čase od druhej do šiestej hodiny 
popoludní a v sobotu 2. apríla zas 
dopoludnia v čase od ôsmej do 
dvanástej. Predtým však môžu 
prísť rodičia aj s budúcimi prvá-
čikmi v rámci pripravovaných dní 
otvorených dverí na malú „inšpek-
ciu“ do petržalských škôl. Pedagó-
govia a ostatní zamestnanci škôl 
pripravili aj množstvo zaujímavých 
aktivít pre deti a pre ich rodičov in-
formácií o škole. Bližšie informácie  
o dňoch otvorených dverí nájdete 
na webových sídlach jednotlivých 
základných škôl. 

Deň otvorených dverí 
v základných školách
Budatínska 61 22. 3.
Černyševského 8 16. 3.  15.00 – 18.00 h
Dudova 2  19.3. 
Gessayova 2  16. 3.
Holíčska 50  16. 3.
Lachova 1  15. 3.
Nobelovo nám. 6 16. 3.
Pankúchova 4  1. 4.
Prokoievova 5  16. 3.
Tupolevova 20  11. 3.
Turnianska 10  2. 3.

V minulom roku vyčlenila samospráva 
na školstvo 12,3 milióna a v tomto roku je 
to až 13,6 milióna eur. Z toho na podporu 
voľnočasových aktivít v základných ško-
lách vyčleňuje mestská časť ročne viac ako 
milión eur. V predchádzajúcom školskom 
roku otvorili na školách takmer 300 rôz-
nych športových, hudobných, výtvarných 
a ďalších krúžkov. Na zlepšenie technické-
ho stavu budov pôjde aj tento rok 250 tisíc 
eur, ale oproti minulému roku ďalších 300 
tisíc je plánovaných z úverových zdrojov. 
Mestská časť sa zaviazala do roku 2018 
zlepšiť hygienické podmienky vo všetkých 
30 materských a základných školách. Preto 
je v tomto roku naplánovaná rekonštrukcia 
hygienických zariadení v siedmich školách 
v celkovej hodnote približne 200-tisíc eur. 
Okrem toho má Petržalka v dlhodobých 
cieľoch aj postupné rekonštrukcie škol-
ských areálov, ktoré budú slúžiť aj širokej 
verejnosti na rozvoj športových aktivít.

Za petržalské školy hovoria predo-
všetkým výsledky. Na konci školského 
roka zo 4 143 petržalských žiakov z 11 zá-
kladných škôl bola viac ako tretina čistých 
jednotkárov. Tento školský rok uspelo na 
výbornú 1 202 žiakov prvého a 158 žiakov 
druhého stupňa.

(tod)

Minuloročný pilotný projekt, ktorý 
mestská časť predstavila pod názvom 
„Týždeň čistoty v Petržalke“, bol podľa 
vyhodnotenia oddelenia životného 
prostredia úspešný. „Zaznamenali 

sme záujemcov zo 16 bytových do-

mov a odviezli sme 55 vriec odpadu, 

ktorí obyvatelia vyzbierali,“ dodáva 
jeho vedúca Zuzana Juhásová. Aj 
to bol dôvod pre opätovné spustenie 
projektu v tomto roku. 

Týždeň čistoty v Petržalke sa ten-

to rok uskutoční od 14. do 18. mar-

ca. Petržalka už po druhý raz ponúka 

obyvateľom spoluprácu pri riešení 
čistoty v okolí ich bytových domov. V 
termíne od 7. marca do 11. marca si 
môžu obyvatelia na telefónnych čís-
lach 02/68 288 851 Skype: 02/68 288 
851, 68 288 852, 68 288 796, alebo 
e-mailom lenka.spodova@petrzalka.
sk, lubica.borsova@petrzalka.sk, tati-
ana.stanova@petrzalka.sk dohodnúť 
stretnutie na oddelení životného pro-
stredia. Od zamestnancov dostanú 
zdarma rukavice a vrecia na odpad. 
Zároveň sa dohodnú, kedy sa brigáda 
uskutoční, aby následne pracovníci 

Miestneho podniku verejnoprospeč-
ných služieb odpad odviezli z vopred 
dohodnutého miesta. 

Obyvatelia Petržalky si už teraz 
môžu pripraviť nadrozmerný odpad 
ako nábytok, koberce či matrace, 
ktorých sa budú môcť opäť zbaviť  
v rámci tradičného jarného upratova-
nia. Mestská časť aj tento rok pristaví 
bezplatne veľkokapacitné kontajnery 
na vopred určených miestach. Presný 
harmonogram jarného upratovania 
zverejníme už čoskoro na internete aj 
v Petržalských novinách.    (tod)

Za fľaše lavičky 

Navrhli sme osobitný systém 
zberu PET liaš tak, aby sa fľa-

še nedostali do životného prostredia 
a predišlo sa ich hromadeniu v okolí 
bytových domov a detských ihrísk. 
Tento systém spája vrecový a inte-
riérový zber, ktorým vďaka vášmu 
usilovnému triedeniu získavame 
PET fľašu „nie ako odpad, ale ako 
surovinu“. 

Zber sme nastavili tak, aby oby-
vatelia presne vedeli, koľko PET liaš 
vyzbierali, a podľa toho sú inančne 
odmeňovaní. A nielen to, obyvatelia 
bytových domov, v ktorých sa vy-
triedilo najviac, získali poukazy na 
dobroty od Moods bakery & cafee 

a lavičky z recyklovaných plastov od 
spoločnosti Kulla.

A náš sen sa plní… Sídliská sú 
dnes o čosi krajšie a každá PET fľaša 
vyzbieraná systémom Renviro bola 
(a bude) zrecyklovaná. Ďakujeme 
vám, ktorí sa zapájate do našej ro-
diny Renviro. Sľubujeme, že sa ne-
zastavíme a stále vám budeme pri-
nášať viac. 

Chcete sa pridať aj vy? Projekt 
Renviro vám radi predstavíme na 
domovej schôdzi, stačí zavolať (ale-
bo prezvoniť) na 0908 120 850 alebo 
nám napíšte na chceme@renviro.
sk. Vyskúšajte si Renviro aspoň na 
mesiac!

Zapojením sa váš bytový dom zís-
kava: prístup ku kontrole výsledkom 
zberu; pravidelné poskytovanie zber-
ných sáčkov; inančné odmeny za vy-
zbierané množstvá; účasť v súťažiach 
(napr. o lavičky). 

Pavel Škultéty, 
konateľ a spoluzakladateľ 

Renvira

Na začiatku sme mali sen, urobiť sídliská krajšími a zvý-
šiť úroveň recyklácie.

Tentokrát sa  

o príspevky do 

tejto rubriky 

postarali naše 

dievčatá.

Zuzka Marciniak 

(vľavo) nám po-

slala pozdrav zo 

Sydney v Austrálii 

spred China Town 

a pozdrav  

z Thajska z ostro-

va Koh Samui je 

od Vladky Mészá-

rosovej s miest-

nou atrakciou  

v pozadí.

Aj tu som Petržalčan
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PREDSTAVENIA ZACÍNAJÚ O 19:30 VSTUPENKY: WWW.TICKETPORTAL.SK

WWW.LAKOMIKA.SK | FACEBOOK.COM/LAKOMIKA

marec 2016
» 1.  KAM CHODÍ OSCAR WILDE NA VEČERU   

Účinkujú: Michaela Čobejová, Štefan Martinovič, Daniela Mackovičová, Lukáš Dóza

» 2. BOHYŇA VO VANI   
Účinkujú: Peter Brajerčík, Štefan Martinovič, Renáta Ryníková

» 4. DOBRODRUŽSTVÁ DONA DUŠANA   
Účinkujú: Zuzana Vačková, Karin Haydu, Tomáš Palonder, Štefan Martinovič 

» 6. NAVŽDY ALEBO NIKDY   
Účinkujú: Zuzana Vačková, Elena Podzámska a Marcel Nemec

» 7. JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI DO NEBA   
Účinkujú: Kristína Turjanová / Renáta Ryníková, Júlia Horváthová,  

Štefan Martinovič, Tomáš Palonder a Miroslav Málek

» 9. NAVŽDY ALEBO NIKDY   
Účinkujú: Zuzana Vačková, Elena Podzámska a Marcel Nemec

» 10. DOBRODRUŽSTVÁ DONA DUŠANA   
Účinkujú: Zuzana Vačková, Karin Haydu, Tomáš Palonder, Štefan Martinovič

» 12. KAM CHODÍ OSCAR WILDE NA VEČERU   
Účinkujú: Michaela Čobejová, Štefan Martinovič, Daniela Mackovičová, Lukáš DózaChcete ísť do divadla? 

Ponúkame vám dva lístky na 20. 3. o 19,30 h do divadla 

LA KOMIKA na predstavenie Bohyňa vo vani.  
Stačí, ak odpoviete na otázku:  Kto vyhral voľby v Petržalke?

Odpovede posielajte do 13. 3. na sutazimspn@gmail.com. 

                 Výhercu budeme informovať e-mailom.

Naša súťaž

marec 2016

ZELENÁ LINKA / PODNETY, POSTREHY A NÁVRHY
V oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej časti Bratislava-Petržalka môžete oznámiť prostredníctvom „zelenej linky“ 02/ 63 820 158. 

Informácie o MP VPS nájdete na stránke www.mpvps.sk

Vodné � ltre, Nerezové fľaše
www.nerezerove� ase.sk
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Ibaže, aké je to predtým všet-
ko zložité – učiniť konečné 

rozhodnutie. Pochybnosti, až 
muky, guláš v hlave: obvinenia 
i odpúšťania, chápania a nepo-
chopenia, nádeje i sklamania. 
Ponúkame vážnu – nevážnu 
pomôcku na zorientovanie sa, 
komu a prečo hlas dať a komu 
nedať. Tu je pätoro volebných 
prikázaní, ktoré treba dodržať a 
výsledok je zaručený… 

Prikázanie prvé: 
To je iné! (…naši môžu…)

Tento protiargument použí-
vame vtedy, ak medzi diskutu-
júcimi v práci, v krčme, v rodine 
vrcholí zvada, ktorá strana, ktorí 
politici najviac nakradli, resp. za 
koho vládnutia sa najviac kmí-
nilo, a vyvstáva potreba obrániť 
toho, komu sa chystáme dať 
svoj voličský hlas. Lebo podľa 
toho, čo počujeme, vidíme, čí-
tame, čo na seba v parlamente 
hovoria politici, čo šíria médiá 
a naše „vysokoštudované“ deti 
bez poriadnej roboty v treťom 
sektore, Slovensko má určite 
najviac zlodejov na km2 (rozlo-
ha 49 036 km2). Keby sa zrátali 
nakradnuté, rozumejme v mé-
diách a politikmi uverejnenené 
� nančné čiastky od roku 1989, 
Slovensko by bolo bohatšie 
ako desať najprosperujúcejších 
štátov na svete dohromady. 
A kradnúť je u nás stále čo a
z čoho… Aspoň tak sa to šíri 
krajinou a ľudom. (Prekvapuje 
však, že zatiaľ sa nik výrazne a 
významne proti takýmto oho-
váraniam, klamstvám, obvine-
niam, neraz či často až sprostos-
tiam, účinne právne neohradil.)

Ešteže sa vlády striedajú, 
takže sa môže ujsť skoro na 
každého - naľavo, napravo, 
v strede, zboku, zhora, zdola, 
národne i protinárodne a inde. 
Preto v prvom volebnom pri-
kázaní rozlíšiť, určiť mieru viny 
a najmä nevinu. Čo sa kradlo, 
kedy sa kradlo, komu sa ukrad-
lo a koľko toho sa nakradlo. 

Glosujeme

Pätoro volebných prikázaní
A už sú tu! Voľby. Parlamentné. V sobotu si vyberieme niektorú z 23 poli-
tických strán, hnutí a koalícií, .jedného či niekoľkých z 2 914 zaregistro-
vaných kandidátov dokonca preferenčne zakrúžkujeme, potom hodíme 
volebný lístok do volebnej urny – a je po voľbách. Pre voliča. Počkať si už 
len na výsledok. Jednoduché, však?

stva, ktoré hrá o majstra, dosť 
ponúka za prestup. No - nevziať 
to? To by bolo také – neľudské!

Prikázanie tretie: 
Kto nie je s nami, je proti 
nám 

Niektorí politici sa až pred-
biehajú, s kým by šli po voľbách 
do koalície, ba už si aj nadeľujú 
konkrétne ministerské kreslá 
(jeden sa dal i počuť, ako by 
prevzal zodpovednosť byť pre-
miérom) a s kým určite do vlády 
nepôjdu. Najmä to druhé. Je 
humorné, ak to tvrdia strany, 
hnutia s počtom členov seda-
diel v aute či v poloprázdnom 
autobuse MHD a ich prefe-
rencie sú tesne nad hranicou 
zvoliteľnosti do parlamentu. 
No, ale nech! Nie je šťastím, že 
nové strany, straničky, hnutia, 
hnutíčka sa množia delením 
z väčších, keďže každý nedoce-
nený trpaslík sa cíti na šéfa. Je 
však nešťastím, ak takéto sub-
jekty vzchádzajú z protivenstva, 
podozrievania, paranoje či až 

nepriateľstva k niečomu, nie-
komu. Program majú biedny, 
slovník však hrozný. Tragédiou 
je, ak sa nebodaj ešte ocitnú 
v parlamente. Čo sa tiež stáva. 
Niektoré volebné obdobia sú 
toho svedkom. Nič poriadne 
neurobia, veľmi neuškodia, 
iba zasmrádzajú. Slovensko by 
malo v týchto voľbách konečne 
vyvetrať parlament. A poriadne. 
Aby znova nadobudol dôstoj-
nosť, význam, zodpovednosť. 
Politická súťaž, kritizovanie, 
oponentúra a opozícia, to sú 
úplne iné vecné a obsahové 
kategórie. Žiaľ, pre niektorých 
kandidátov na poslancov, ich 
stranu, hnutie, stále ešte nedo-
siahnuteľné. Je známe, že reťaz 
je taká silná, aký je jej najslabší 
článok. Ten treba vynechať, od-
hodiť. Je na voličoch, akú chcú 
reťaz. Či bude Slovensko navzá-
jom spolupracovať. Koho s kým 
vyšlú do koalície… 

Prikázanie štvrté: 
Ten kto stojí na chodníku, 
nemiluje republiku 

Slogan z päťdesiatych ro-
kov. Bol mobilizáciou nielen 
na budovanie vojnou zničenej 
republiky, ale, žiaľ, i zúčtovania 
s „triednym nepriateľom“. I keď, 
čo je tiež pravda, bolo počuť 
aj slogan s iným záverom: …
ten miluje Ameriku. Vynechaj-
me oba závery. Potom platí 
len prvá polovica z neho, tá o 
chodníku - ísť či neísť voliť. Pri 
takých či onakých voľbách sme 
v PN písali, že v demokracii je 
voľbou aj nevoľba. Že volič volí, 
aj keď nevolí. K volebnej ne-
účasti sme však nenabádali. Na-
opak. Ako keby každý z nevoli-
čov sa sám pripravil o mandát 
do veci verejných hovoriť. Či 

ísť alebo nejsť voliť, neraz závisí 
od atmosféry v spoločnosti. Či 
je prajná, optimistická, tvorivá 
a konštruktívna, a vo výsledku, 
čo sa očakáva i realistická, alebo 
napätá, konfrontačná, ohovára-
júca, navádzajúca ohrozenia čo 
bude, keď ten či onen v parla-
mente, vo vláde bude… Tak, 
slovensky: Komu viac a komu 
menej smrdia nohy. Koľko voli-
čov príde a koľko nepríde je na 
kandidátoch na poslancov… To 
bude tiež konečná výpoveď o 
voľbách, ich úrovni, význame. 
Úspešnosti či neúspešnosti - 
kolektívnej, individuálnej.

Prikázanie piate: 
Aj v novinách tak píšu 

Slovensko je malé, každý má 
niekde niekoho, niekto niečo 
nájde náhodne na redakčnom 
stole. Na zverejnenie. Ako ča-
sovanú bombu. Mediálnu sen-
záciu. Tak to bývalo, býva, bude. 
Niekedy pravdivé, zvyčajne sa 
však z toho vykľuje poloprav-
da, kompilát povymýšľaného 
či dokonca sprostá lož. Účel to 
však plní. Sú predsa voľby… 
Na jednom webovom portáli, 
práve o médiách, je takýto text: 
Odkaz pre všetkých, ktorí idú 

voliť 5. 3. 2016: Neverte mé-

diám, rozhodnite sa sami. 

Voľte tých, ktorým veríte, nie 

tých, ktorých vám podsúvajú 

médiá.

Rudolf Gallo

foto: archív PN

Inak sa kradlo v privatizácii, 
inak sa kradne v eurofondoch, 
inak sa transparentne kradne 
vo verejnom obstarávaní či vo 
verejnej obchodnej súťaži. Iný 
je štátny majetok, iný obecný, 
iný je európsky. Tiež, kto viac 
a kto menej nakradol, kto je 
väčší a kto menší zlodej. To je to 
- iné! Odlíšiteľné a zdôvodniteľ-
né, že naši - mohli, môžu… 

Prikázanie druhé: 
Len hlupák nemení názory 

Vmietne vám niekto do očí, 
že ten váš či tá vaša je už v kto-
viekoľkej strane? Že prezlieka 
kabáty len podľa výhod? Rada 
- vmietnite protivýrok: Len hlu-
pák nemení svoje názory. Pri-
sudzuje sa britskému politikovi 
Winstovi Churchillovi. Je aj pre-
čo. Najskôr bol totiž konzerva-
tívec, potom sa stal liberálom, 
aby sa po sínusoide znovu vrátil 
medzi konzervatívcov. Názory 
menil aj dvojnásobný americ-
ký prezident Ronald Reagan. 
Z demokrata sa stal republikán. 
Jeho výrok je tiež známy: Neo-
pustil som Demokratickú stra-
nu, strana opustila mňa. A pre 
Ronalda bolo vymaľované. Ako 
je to u nás? Nuž, ako u koho. 
Jeden sa vraj „konečne“ našiel, 
„kam ideovo patrí“, druhý lezie 
na chrbát silného, tretí podľa 
štvrtého zradil a má vrátiť man-
dát tomu, s kým ho získal, piaty 
má rád rád akékoľvek funkcie, 
šiesty sa cíti nepovšimnutý a 
neodmenený a iné. Záver ako 
vo futbalovej lige. Uteká sa 
z mužstva, ktorému sa nedarí, 
kde už nič nedávajú do muž-
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Plánujete využiť najbližšie dni na nákupy? Ob-
chody sú už plné nových kolekcií, ktoré vás in-
špirujú. Vyberte si to správne miesto a navštívte
Bory Mall, kde nájdete módu pre každého.

Či už preferujete drahšie znač-
ky alebo dávate prednosť zla-
tej strednej ceste, v Bory Mall 
nájdete oboje. Navyše, vaše ná-
kupy vás teraz budú baviť ešte 
viac! Od 15. do 31. marca bude 
počas víkendov návštevníkom 
k dispozícii stylistka, ktorá poradí 
a pomôže vyskladať váš vysníva-
ný out� t. Jej služby budete môcť 
využiť aj online. Sledujte stránku 
www.borymall.sk či facebook 
nákupného centra Bory Mall a 
dozviete sa viac.

Pravú nákupnú atmosféru od 
22. 2. - 17. 3. spestrí aj nakrú-
canie šou Nákupné maniačky 
v priestoroch nákupného centra. 
Využite tak možnosť nazrieť do 
zákulisia vašej obľúbenej šou a 
pozrite si štúdio naživo.

Majstrovstvá Slovenska 

v squashi 2016

Športoví nadšenci a milovníci 
tohto akčného športu sa stretnú 
opäť na Majstrovstvách SR v squ-
ashi. Bory Mall tak bude po minu-
lom roku hostiť toto skvelé špor-
tové podujatie už po druhýkrát. 
Meno nového majstra v squashi 
sa dozvieme už v prvej polovici 
marca. Turnaj sa bude konať od 
10. do 12. marca na námestí ná-
kupného centra. 

LEGO Nexo Knights

Aj vy máte doma malých nad-
šencov hračiek LEGA? Poznačte 
si už teraz dátum 19. - 20. 3., kedy 
bude v Bory Mall výstava, ktorú 
vaše deti musia vidieť. Potešte ich 
a príďte si vychutnať atmosféru 
a skladať LEGO Nexo Knights.

Neviete, čo na seba? 
Pomôže vám stylista, 
zadarmo.

JAR/LETO 2016

www.borymall.sk

BORY_TRENDY_210x130_Lamacan.indd   1 19.02.16   17:14

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček

Osuského 44, Bratislava Petržalka
 

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

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU   NA OKULIAROVÝ RÁM, 
PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

PREDÁM LACNO PC INTEL CELERON, 
E 3400@2,6 GHz, 1,96 GB RAM, 60 GB + 90 Gb = 150 GB pa-
mäť. Cena: 200 € (pôvodná cena 500 €) Info: 0905 273 414

Jediný 
koncert
Klub Za zrkadlom opäť 

ponúkne silnú hudob-

nú dramaturgiu. Prvý 

koncert z mnohých 

sľubuje kvalitný umelecký 

zážitok. A je to pre klub 

symbolický začiatok, že 

ho odštartuje 

s jednou netradičnou 

narodeninovou oslavou. 

Katka Koščová a skupina 

Neřež oslávia na jedi-

nom západoslovenskom 

koncerte 60. narodeniny 

hudobníka a kapelníka 

Zdeňka Vřeštála 13. marca 

o 18.00 h.

Skupina sa predstaví na 
koncerte v Klube Za zr-

kadlom v zostave Zdeněk 
Vřešťál (spev, gitara), Vít Sá-
zavský (spev, gitara, viola), Fi-
lip Benešovský (spev, basgita-
ra), Robert Fishman (perkusie, 
� auta) a s hlavným hosťom 
večera - speváčkou Katkou 
Koščovou.

(red)
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Veľkí malí trpaslíci
Nie je nič ľahšie, ako vykrikovať na ná-

mestiach. V mase sa malý človek stratí 

a tak môže svoj hlas použiť napríklad 

na Staromestskom námestí a tlieskať 

Gottwaldovi, neskôr horliť za Pražskú 

jar, ešte neskôr patriť k tým, ktorí sa roz-

hodli normalizovať. A keď to už ďalej 

nepôjde, môže sa so zväzkom kľúčov 

postaviť na barikádu nežnej revolúcie  

a sľubovať lásku všetkým a každému, 

aby sa o pár mesiacov neskôr snažil 

každého a všetkých potopiť v tej príslo-

večnej lyžičke vody. Tak to bolo a tak to 

bude, pretože človek je len človekom  

a malý človek zostane trpaslíkom, i keď 

sa posadí na najvyšší končiar sveta. 

A z výšav môže dať reč. Napríklad  

o zlodejstvách tých druhých. Kradlo sa 

odjakživa, teda - čo svet svetom stojí. 

Dôkazom toho je i Desatoro obsahu-

júce príkazové slovo Božie – nepokrad-

neš! Premiestňovanie majetku blížneho 

svojho však bolo vychytené už predtým 

a  napriek Drakónovým zákonom ho po-

znali i potom. Za éry súdruhov a iných 

druhov sa tiež bralo bez zábran, i keď 

trestný zákon na zmiznutie veci poznal 

dokonca dva druhy paragrafov - rozkrá-

danie majetku v socialistickom vlastníc-

tve a krádež. V oboch išlo o bohapustú 

zlodejčinu, ten prvý však chránil vyšší 

záujem (akože vlastníctvo všetkých)  

a mal trestnú sadzbu natvrdo až pät-

násť liet. V druhom prípade mohol taký 

nenechavec dostať najviac osem rokov 

za mrežami,  lebo neokradol spoločnosť 

(akože všetkých), ale iba jedného alebo 

viac nešťastníkov. V skratke – zlodeji 

boli a budú, sú aj v našom dnešku. De-

mokratizácia a humanizácia spoločnos-

ti priniesla ich soistikovanú zručnosť  

a odvahu „dať to“. Pre množstvo starostí 

vyplývajúcich z reforiem a iných foriem, 

snažiacich sa už štvrťstoročie vyšliapnuť 

na cestu budúceho blahobytu (to tu tiež 

bolo) si možno ani neuvedomujeme, že 

sa medzi nami pohybujú kopy nielen 

prízemných drobných zlodejov, ale aj 

vybíjanci, o ktorých by našinec určite kri-

vého slova nestratil. Ešteže idú voľby! Je 

pravda, aj predtým občas padlo podo-

zrenie na toho či onoho, ale nad voľby 

jednoducho niet. V svetle spravodlivé-

ho boja o primát, strany a politici, ako aj  

s nimi spriaznené duše iniciatív takých  

i onakých, nadácií a prostoduchých akti-

vistov oboznamujú našinca so všetkými 

neduhmi, o ktorých roky mlčali. 

Tak si myslím, že je načase zapojiť do 

volieb zdravý rozum. Veď sa len započú-

vajme do hlasov na našich námestiach 

či v parlamentných laviciach – koľko je 

tam veľkých malých trpaslíkov.

Jaroslav Gründler

Dostala som list, adresa napísaná nevypísaným písmom, ale úhľadne. Píše mi 
nejaká pani. Volá sa Irenka, je vyučená pánska krajčírka. Píše mi, ako šila na páse 
pánske trenírky, hotové výrobky nosili asi nejakí playboji  na Západe. Za deň 
musela našiť päťsto trenírok, za mesiac dostala nejakých 300 eur čistého. Ani na 
záchod často nestihla ísť, nieto na obed. A dielňu im aj tak zrušili, majitelia ukrad-
li peniaze a zdúchli, ženy zostali na ulici. Najprv aj chceli štrajkovať, ale aj sa báli, 
lebo potom ich už nikdy nikto nezamestná. A z čoho budú žiť, keď chlapi sú tiež 
nezamestnaní, alebo chodia na zárobky do Čiech alebo načierno na Západ?

Irenka je vyučená pánska krajčírka  

Irenka má dobrého muža, pekné-
ho, trochu je grobian, ale takí už 

chlapi bývajú. Keď zostala bez robo-
ty, chcel ísť aj on „na Čechy“, lenže 
je dosť žiarlivý a bál sa nechať Iren-
ku bez dozoru. Tak sa rozhodla, že 
bude podnikať. Že si otvorí salón. 
Pánskych trenírok má dosť do kon-
ca života. Bude šiť pánske obleky. 
Lenže, kto by si dal tam u nich šiť 
pánsky oblek? Tak šije všetko, hoci 
je vyučená pánska krajčírka, ušije aj 
pre nevestu aj pre dievčatká na prvé 
sväté prijímanie. Zaobstarala si kraj-
čírsku igurínu a odvtedy má ústa 
plné špendlíkov. V rukách krajčírsky 
meter, šije, upravuje, skracuje, vší-
va kliny. Raz šila aj svadobný oblek. 
Muž je nezamestnaný, ale zato dob-
re nasrdený na celý svet! Často na 
ženu aj nakričí a keď videl prichád-
zať toho ženícha na skúšku, zúril. 
Aj v krčme sa mu vraj smiali, že má 
žena pánsky salón. Ona sa bráni, že 
z niečoho treba žiť, vysvetľuje mu, 
že pánsky salón je salón krajčírsky, 
nie to, na čo on myslí, muž jej nadá-
val, že to sú iba reči – a vypýtal si od  

nej na pivo, lebo to nemohol vydržať.
Ale nie preto mi píše, tá neznáma 

pani Irenka sa ma pýta, ako sa má 
prihlásiť do štrajku. Keď štrajkujú 
sestričky a učiteľky, ona by chcela 
tiež, nech aj o nej sa hovorí v televí-
zii. Lebo aj ona má už toho všetkého 
dosť. Mňa si vybrala preto, že si ma 
pamätá ešte zo Smeny. Adresu si zis-

tila cez kamarátku. Mám jej poradiť. 
Ako štrajkovať a ako žiť, lebo toto už 
nie je nijaký život.

Pani Irenka mi neschádza z mysle. 
Čo jej poradiť? Svoj krajčírsky salón 
môže, pravdaže, zavrieť, ale tým sa 
aj nad ňou zatvorí voda. 

Gabriela Rothmayerová

foto: archív PN

Tak si myslím

Aj napriek tomu, že som veľkou milovníčkou psíkov (žiaľ, žiadneho nemám), stá-
le žasnem nad sebectvom a necitlivosťou niektorých ich pánov. Petržalka je plná 
psov, ale aj plná ich exkrementov. 

Večná téma – neporiadni psičkári 

Opíšem len tri situácie, ktorých 
som bola v posledných dňom 

svedkom. Naozaj to psičkárom ne-
prekáža? Ako by sa im páčilo, keby 
sa niekto prišiel vy... k nim domov?

1. situácia:
miesto deja: Chorvátske rameno
aktéri: - mladá mamička s dvomi 
deťmi a asi 60-ročná majiteľka stat-
ného psa    

Mamička sa skláňa nad hlbokým 
kočíkom, v ktorom srdcervúco plače 
malé dieťa. V tom istom čase, asi tri 
metre od nich rastie čerstvá kôpka ex-
krementov od statného psíka. Vzápätí 

sa starší syn onej mamičky, možno 
2,5-ročný, rozbehne po tráve za holu-
bom. Šmykne sa na psom h... a spadne 
na chrbát. Keď sa prevalí na bruško a 
chce sa postaviť, zašpiní si aj rúčky a 
kolená. Mamička sa zúfalo rozplače 
a spýta sa majiteľky psa, či nepozná 
povinnosti psičkára. Odpoveďou jej je 
len spŕška sprostých slov...

2. situácia:
miesto deja: ihrisko na petržalskom 
dvore

Okrem toho, že sa na tomto zre-
konštruovanom a dobre vybavenom 
ihrisku hrá stále veľa detí, je to aj 

obľúbené miesto psičkárov. Raz 
podvečer hľadáme v tráve kľúče, kto-
ré stratilo jedno z detí. Prehrabeme 
plochu asi 10x10 metrov. Kľúče síce 
nenájdeme, zato šliapneme do 15 (!) 
kôpok psích exkrementov a ďalších 
10 nechtiac zasiahnu hrable.

3. situácia:
Panelákoví psíčkovia tiež sami na 

prechádzke nechtiac šliapnu do čer-
stvých kôpok, ktoré tam zanechali 
ich psí kamaráti. A roznesú ich do 
vchodov domov, do výťahu, istotne 
aj do bytu ich majiteľov...

Bezmocná Petržalčanka     
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Najväčšia motokárová hala na Slovensku sa nachádza na Kop-
čianskej ulici. Kart One Arena na rozlohe 4 900 metrov štvor-
cových ponúka všetkým vekovým kategóriám možnosť prežiť 
radosť a vzrušenie z rýchlej jazdy. O tom, ako sa jej darí, sme sa 
porozprávali s konateľom a manažérom prevádzky, Adamom 

Hederom juniorom. 

Z amatérov 
skutoční profesionáli  

Aké výsledky ste dosiahli za 
vyše štyri roky existencie?

 Začínali sme na amatér-
skej úrovni, na Slovensku 
nikto dobre nepoznal tento 
štýl motošportu. Chceli sme 
ho priblížiť hlavne bežnej ve-
rejnosti, dôležité bolo, že sa k 
nám začali hlásiť ľudia s neja-
kými skúsenosťami zo Slo-
venska, ale aj zo zahraničia. 
Myslím si, že za tie štyri roky 
sme prešli dosť dlhú cestu  
a máme sa čím pochváliť. Or-
ganizujeme majstrovstvá Slo-
venska, bude to už ich 3. roč- 
ník, takisto ďalšie iné pre-
teky, rakúske majstrovstvá 
vytrvalostných pretekov. V 
naše hale sa jazdí medziná-
rodný trojhodinový pretek 
INDOOR KART CUP, kde 
sú zastúpené štyri krajiny. 
Tento rok sú závody kvali-
ikácie do Sodi World Final 
list. Je to svetová séria znač-
ky, čo nám dodáva motokáry. 
Tu sa jazdci každý pondelok 
kvaliikujú na závodoch do 
rebríčka a môžu sa dostať až 

do inále v Paríži. Chceli by 
sme ešte usporiadať nejakú 
Enduro vytrvalostnú sériu. 
Hlavne v zimných mesia-
coch organizujeme veľa pre-
tekov. Sú zaujímavé nielen 
pre jazdcov, ale aj pre ich ro-
dinných príslušníkov a ďal-
ších fanúšikov tohto športu. 
Tento rok sme spustili det-
skú akadémiu, na výchove 
mladých talentov sa každý 
pondelok a stredu podieľa 
známy automobilový prete-
kár Matej Homola. V posled-
nom čase sme sa veľmi začali 

orientovať na deti, dávame 
im priestor, lebo mládež je 
naša budúcnosť.
 
Kto všetko vašu halu na-
vštevuje a aký je záujem o 
jazdu na motokárach? 

 V podstate k nám chodia 
mladí i starší ľudia, tínedžeri, 
ale aj rôzne irmy, rodiny, u 
nás si nájde priestor zajazdiť 
každý, kto vyznáva tento adre-
nalín. Prevádzka motokárovej 
haly okrem niekoľkých naj-
väčších sviatkov funguje celý 
rok, máme otvorené každý 

deň, počas pracovných dní 
od 14.00 do 24.00 h, počas 
víkendu od 10.00 do 24.00 
h. Takže, široká verejnosť 
má dostatočné možnosti na 
to, aby si zajazdila na moto-
kárach. Denne máme v prie-
mere okolo 20 jázd, hlavne 
víkendy sú silné. 

Čo všetko ponúkate?
 Poskytujeme im komplet-

ný servis vrátane kvalitného 
cateringu. V športovom bare 
s kapacitou 60 miest na sede-
nie máme dostatok dobrých 
nápojov, nedávno, na čo sme 
veľmi hrdí, sme spustili úplne 
nový a výhodnejší vernostný 
program. To je veľký beneit, 
lebo každý člen, ktorý sa u nás 
zaregistruje, má k dispozícii 
9 jázd a desiata je zadarmo. 
Spustíme mobilnú aplikáciu, 
takže každý bude vedieť po-
rovnávať svoje časy online 
na internete. V tomto roku 
sme pripravili pre našich zá-
kazníkov ďalšie novinky. Sna-
žíme sa kráčať s dobou, aby 
sme boli pre ľudí dobrým a 
zaujímavým partnerom. Sme 
jedinou halou na Slovensku 
s takýmto profesionálnym 
prístupom. 

Na čo kladiete najväčší 
dôraz?

 V prvom rade je to bez-
pečnosť jazdcov. Vidieť to na 
našich motokárach, ktoré sme 
vlani na jeseň vymenili za naj-
novší model. Pozdĺž celej drá-
hy sú ochranné zariadenia v 
podobe certiikovaných plas-
tových bariér od spoločnosti 
„TECPRO barriers“. Používa-
jú ich aj vo Formuli 1, sme s 
nimi spokojní a spĺňajú svoj 
účel. Máme aj oranžové majá-
ky a vlajky, ktoré upozorňujú 
na nejaké nebezpečenstvo na 
trati, takisto aj modré majáky 
a šikovných ľudí, ktorí na tratí 

dohliadajú na bezpečnosť. 
U vás začal robiť prvé kroky 
aj jeden z najtalentovanej-
ších okruhových jazdcov na 
Slovensku, automobilový 
pretekár Matej Homola. Čo 
to pre vás znamená?

 Homola je výborný, 
skromný človek, talentovaný 
pretekár, veľmi sme si spolu 
sadli. Myslím si, že malé deti 
potrebujú taký vzor, akým 
je Matej. Istým spôsobom je 
to taký motošportový boh a 
keď ich niekto taký učí, tak 
ho oveľa viac počúvajú. Preto 
sme veľmi radi, že s Homo-
lom spolupracujeme, veľmi si 
to vážime. 

Kto všetko sa o chod Kart 
One Areny stará?

 Náš tím sa už troška roz-
rástol. Vediem ho ja, Marián 
Matúš má na starosti mar-
kenting, pribudlo nám šikov-
né dievča, ekonómka Renáta 
Zajcevová, ktorá je dvojná-
sobná majsterka Slovenska v 
halových motokárach. Tomáš 
Krasňanský je organizátorom 
všetkých pretekov, registruje 
jazdcov a kontroluje pravidlá. 
Samozrejme, môj otec, Ma-
roš Hedera, je nielen investor, 
ale nad všetkým má dohľad. 
Všetko dobre do seba zapadlo 
a teraz tento tím funguje tak, 
ako má. Môžeme byť hrdí na 
to, čo sme za tie štyri roky 
dokázali. Uznanie sa nám 
dostalo od Nemcov, Rakúša-
nov a Talianov a dvojnásobný 
majster sveta v halových mo-
tokárach Mathias Grooten 
povedal, že také vyrovnané 
motokáry na závodoch, aké 
máme my, ešte nezažil. To je 
pre nás všetkých veľká poc- 
ta, takisto aj pre chlapcov  
v dielni, že odvádzame dobrú 
prácu. 

Milan Valko
foto: Ján Luky

S Í D L I S K O
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D O P R AVA

parkovanie starala tak, aby sa 
jej prvotné investície vrátili. 
Obdobne ako pri PPP pro-
jektoch verejno-súkromného 
partnerstva. 

Celý proces od začiat-
ku schvaľovali a dozorovali 
miestni poslanci. Aby zmlu-
va mohla vstúpiť do praxe a 
bola aj vykonateľná, museli 
ešte schváliť všeobecne zá-
väzné nariadenie, ktorým 
by sa upravoval prevádzko-
vý poriadok pri parkovaní. 
K tomu koncom minulého 
roka nedošlo. Investor pre 
pretrvávajúcu agresívnu an-
tikampaň odstúpil. Neviedlo 
ho k tomu len poškodzova-
nie mena spoločnosti, ale aj 
fakt, že aby bola parkovacia 
politika úspešná, musí sa do 
nej zapojiť čo najviac obyva-
teľov. To už po ponižujúcich 
útokoch zo strany aktivistov 
a poslancov nebolo možné.

Preto vážne hrozí, že ani 
toto volebné obdobie sa 
problém s parkovaním ne-
vyrieši. Poslanci, ktorí návrh 
mestskej časti odmietli, sa 
vyjadrili, že majú vypracova-
ný a predložia vlastný návrh, 
ako sa vysporiadať s tisícka-
mi chýbajúcich parkovacích 
miest. Prešli štyri mesiace, ale 
klub okolo poslankyne Päto-
prstej doposiaľ nič nepredlo-
žil. Teda okrem spustenia pe-
tície, kde žiadajú odstúpenie 
starostu Vladimíra Bajana za 
to, že nepresadil v zastupiteľ-
stve návrh, ktorý jej klub pri-
tom sám odmietol. 

Spor o vyriešenie problémov s parkovaním v Petržalke sa dostal na celoslovenskú 
úroveň. Snaha mestskej časti zaviesť ucelený model rezidenčného parkovania po 
kritike štvorice poslancov a občianskych aktivistov skončila na Najvyššom kon-
trolnom úrade (NKÚ), ktorému sa postup pri výbere prevádzkovateľa nepozdá-
val. Zvláštny spôsob konania kontrolórov zasa prešetruje Generálna prokuratúra. 
Vyriešenie najväčšieho problému Petržalčanov sa odkladá na neurčito.

Namiesto vyriešenia parkovania sa

Mestská časť ako prvá 
v Bratislave prišla s 

komplexným a uskutočni-
teľným návrhom, ako dostať 
autá z našich trávnikov a 
ako sa vysporiadať s autami 
obyvateľov, ktorí tu nemajú 
trvalý pobyt. Tomu predchá-
dzala takmer päťročná práca 
odborníkov na statickú do-
pravu na čele s Výskumným 
ústavom dopravy v Žiline. 
Model rátal so zavedením re-
zidenčného parkovania, kde 
je domáci pri parkovaní vý-
znamne zvýhodnený. A to aj 
fi nančne. Získané prostried-
ky z parkovacej politiky mali 
putovať iba a len na budo-
vanie nových parkovacích 
miest.

Keďže vybudovanie parko-
vacieho systému s účinnou 
kontrolou nepoctivých vodi-

  

Čo tvrdí NKÚ:
 NKÚ hovorí, že mestská časť verejnou obchod-

nou súťažou postupovala podľa Obchodného zá-
konníka a neriadila sa Zákonom o verejnom ob-
starávaní.

 konanie samosprávy nebolo v súlade so zákonom 
o obecnom zriadení, lebo podpis zmluvy s víťazom 
súťaže malo ešte schváliť miestne zastupiteľstvo.

 podľa NKÚ sa mohlo stať, že konečná suma by 
prekročila sumu päť miliónov eur, čo by zname-
nalo povinnosť súťažiť podľa Zákona o verejnom 
obstarávaní.

 NKÚ sa opiera o nález Ústavného súdu z roku 2009.
 Ak by MČ postupovala podľa Zákona o verejnom 

obstarávaní, bola by celá záležitosť transparent-
nejšia.

Odpovede Petržalky:
 Petržalka postupovala podľa prísnejšieho Obchod-

ného zákonníka, ktorý vedel vylúčiť špekulantov, 
ktorí by v konečnom dôsledku nemuseli naplniť 
svoje povinnosti, čo by ohrozilo prostriedky vyzbie-
rané od obyvateľov Petržalky za rezidenčné parko-
vanie. NKÚ tiež nevysvetlil, prečo toto rozhodnutie 

Ani jedno opatrenie
Najvyšší kontrolný úrad konštatoval pri výbere víťaznej � rmy niekoľko administra-
tívnych pochybení, no na rozdiel od zvyku práce kontrolórov neudelil mestskej 
časti ani jedno opatrenie na nápravu vecí. Teda nekonštatoval žiadne pochybenie, 
ktoré by mala mestská časť napraviť.    

Petržalky by malo byť “obchádzaním zastupiteľstva”.
 Poslanci boli od začiatku v procese riešenia parkova-

cej politiky. Ešte v roku 2014 schválili uznesenie, ktoré 
rozhodlo o spôsobe riešenia parkovacej politiky, teda 
o súťaži na výber externého dodávateľa tejto služby.

 Spôsob konania mestskej časti ešte vlani po prvých 
útokoch poslancov odobril Úrad pre verejné obsta-
rávanie, ktorý je jediný kompetentný tieto náležitosti 
riešiť. Za pravdu mu dala aj Okresná prokuratúra.

 NKÚ sa vo svojom odôvodnení opiera o neaktuálny 
nález Ústavného súdu.

 NKÚ sa vôbec nezaoberal stanoviskom mestskej časti, 
že konala spôsobom, ktorý chráni majetok a prostried-
ky z budúcich platieb občanov za rezidenčné karty tak, 
aby sa vrátili v prospech obyvateľov. Tá sa ich zaviazala 
použiť výhradne a len na budovanie nových parkova-
cích miest. Ako aj na to, aby bola zmluva vykonateľná, 
musia ju odobriť poslanci miestneho zastupiteľstva.  

 NKÚ sa nevysporiadal s námietkou zaujatosti, ktorú 
MČ vzniesla.

čov by si vyžiadalo vyše 1,5 
milióna eur, poslanci miest-
neho zastupiteľstva sa ešte v 
minulom volebnom období, 

v roku 2014, uzniesli, že nákla-
dy na zavedenie a prevádzko-
vanie parkovacej politiky má 
namiesto fi nančne podvyži-

venej mestskej časti znášať 
súkromný investor. Tým mala 
byť súkromná spoločnosť, 
ktorá by sa následné roky o 

kontroluje
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„Bývam v Petržalke na Pečnianskej 
ulici. Denne chodím na prechádzky so 
psom po Lenardovej ulici. Sú tam ze-
lené plochy, ktoré sú v hroznom stave. 
Zapríčiňujú to motoristi, ktorí parkujú 
na chodníku a ničia aj tie malé plochy 
zelene, ktoré ešte na sídlisku máme,” 
prišla prosba o riešenie na sekreta- 
riát starostu minulý týždeň.

To je len jedna z mnohých sťažností, ktoré v týchto 
dňoch dostáva metská časť na stôl. “Žiaľ, aj taký-

to problém sme chceli vyriešiť v parkovacej politike, 
no poslanci náš návrh, na ktorom sme pracovali nie-
koľko rokov, zhodili zo stola,” píše v odpovedi staros-
ta Petržalky Vladimír Bajan. 

Podľa viacerých oslovených poslancov problém 
s parkovaním ukazuje dôsledky nevraživosti niekto-
rých poslancov voči vedeniu mestskej časti, pretože 
nikto z nich nespochybnil nutnosť zaviesť v parkova-
ní poriadok a s tým spojené poplatky.

„Poslanci majú pripravený návrh, ktorý predložia 
na zastupiteľstvo,” tvrdil vlani poslanec Milan Vetrák 
s tým, že po spoločnej dohode s mestskou časťou je 
možné ho zaviesť do konca roka 2016. Dnes hovo-
rí, že ich poslanecký klub starosta málo rešpektuje. 
„Starosta stratil dôveru nielen petržalských poslan-
cov, ale aj obyvateľov Petržalky,” uviedol vo vyhlá-
sení pre agentúru SITA. Podobne sa vyjadril aj ďalší 
poslanec Vladimír Dolinay. „Od starostu Bajana oča-
kávam vyvodenie politickej zodpovednosti za zma-
rené petržalské parkovanie,” píše sa v jeho vyhlásení 
pre médiá.

Tieto slová mrzia ďalšieho petržalského poslanca 
a vicestarostu Jána Bučana. „Ja už vážne neviem, čo 
si mám o našich kolegoch myslieť. Najskôr tvrdia, 
že majú riešenie parkovania. Keď sa sami usvedčia, 
že ho nemajú, začnú útočiť na starostu za niečo, čo 
sami spôsobili. Takto sa nikam nepohneme. Zbytoč-
ne znervózňujeme obyvateľov Petržalky. Petržalčan 
potrebuje pokojne zaparkovať, bez toho, aby núte-
ne poškodzoval zeleň. Verím, že po parlamentných 
voľbách sa toto predvádzanie skončí a vrátime sa  
k odbornej debate, ako naplniť sľub na zlepšenie si-
tuácie s parkovaním, ktorí sme si viacerí dali do svo-
jich volebných programov,” povedal Bučan. 

Zastupiteľstvo v polovici marca

Mestská časť Petržalka zvoláva na 15. marca zasad-
nutie miestneho zastupiteľstva. Na ňom by sa mali 
poslanci oboznámiť s výsledkami kontroly NKÚ. Nie-
koľko poslancov zároveň plánuje na zastupiteľstve 
predložiť vlastný materiál, ktorý sa zaoberá parko-
vaním. Ukladajú v ňom viacero povinností, ktoré by 
mali starosta Vladimár Bajan a prednosta Miroslav 
Štefánik vykonať. Príslušné komisie miestneho za-
stupiteľstva ani vytvorený Fond na riešenie statickej 
dopravy do uzávierky Petržalských novín materiál na 
stôl nedostali. 

Obyvatelia 
verzus poslanci 

„Následne si moji kolegovia po-
slanci uvedomili, že asi prestre-
lili. NKÚ totiž nezistil porušenie 
nakladania s majetkom, nezistil 
žiadne šafárenie s majetkom, či 
nebodaj zneužitie právomocí 
verejného činiteľa. Keď Úrad pre 
verejné obstarávanie a prokura-
túra tvrdia, že všetko bolo v po-
riadku a NKÚ vydá len nejasné 
stanovisko bez paragrafov a bez 
toho, aby samospráve udelil čo 
len jednu pripomienku za jej 
konanie, plán sa rozsype ako 
domček z karát,“ hovorí petržal-
ský poslanec  a právnik Vladimír 
Gallo.

To, že si je samospráva istá svo-
jím tvrdením, dokazuje aj minulosť 
predsedu NKÚ Karola Mitríka, 
ktorý bol v minulosti primáto-
rom Spišskej Novej Vsi. V tých 
časoch bez akéhokoľvek odob-
renia poslancami (k dispozícii je 
len uznesenie o zobratie si úveru) 
podpísal v roku 2000 zmluvu aj  
s následnými dodatkami za 27 mi- 
liónov korún na prebudovanie 
ubytovne na bytový dom. Pritom 
Mitrík pre aktuality.sk tvrdil, že sa 
s podobným prípadom ako v Pe-
tržalke nestretol. „Pokiaľ by mala 
správa NKÚ pravdu, tak sám jej 
šéf by porušoval zákon. Zákon 

o obecnom zriadení v tejto časti 
bol rovnaký, ako je teraz,“ povedal 
Bajan a zdôraznil, že na rozdiel od 
Spišskej Novej Vsi sa v Petržalke 
poslanci na súťaži uzniesli.

Celý príbeh bude mať ešte do-
hru na Generálnej prokuratúre, 
na ktorú sa mestská časť obrá-
tila. Samospráva mala výhrady 
voči záverečnej správe kontro-
lórov. „NKÚ sa nevysporiadal  
s námietkami samosprávy ani  
s preukázateľnou zaujatosťou šé- 
fa NKÚ a jeho kontrolórov... Hor-
šie, ako nekompetentnosť NKÚ, 
môže byť potvrdenie indície, že 
celá kontrola bola nezákonná,“ 
konštatoval prednosta petržal-
ského úradu Miroslav Štefánik.

Vladimíra Bajana však podľa 
vlastných slov mrzí niečo iné. 
„A to, že Petržalka v tomto vo-
lebnom období pravdepodobne 
problémy s parkovaním nevyrie-
ši. Napriek postoju časti poslan-
cov sa budem usilovať o to, aby 
sme neznérvozňovali obyvate-
ľov Petržalky a hľadali riešenie.  
V októbri poslanci tvrdili, že 
majú riešenie parkovania v šup-
líku. Ani po štyroch mesiacoch 
žiaden návrh nepriniesli.“ 

ZŠ Holíčska, radosť z nového majú všetci

Deň pred zasadnutím zastupiteľstva (26. októbra 
2015), kedy sa rozhodla spoločnosť EEI od zmluvy 
odstúpiť, poslanci totiž podľa vyjadrení v médiách 
tvrdili, že majú vlastné riešenie, ktoré sú do jedného 
dňa schopní predložiť. Keď irma odstúpila, začal sa 
návrh poslancov odďaľovať. Zo dňa sa stalo ďalšie 
volebné obdobie. Neskôr poslanci tvrdili, že to bude 
koncom tohto roka. 

Realita je však taká, že jediný návrh, a to opäť 
mediálny, podal poslanec Vladimír Dolinay. Ten pre 
denník Nový Čas povedal, že by si vedel predsta-

viť ročnú sumu za rezidenčnú kartu 160 eur. To je  
o 100 eur viac, ako navrhovala mestská časť. V cene 
by však podľa Dolinaya mala byť aj celoročná elektri-
čenka, ale tá sama o sebe stojí 264 eur.  

Mestská časť to vtedy odmietla komentovať so 
slovami, že očakávali komplexný návrh a nie strie-
ľanie čísiel. Na záver si celoštátny denník, ktorý Doli-
nayov návrh publikoval, neodpustil komentár so slo-
vami: „Parkoviská v Petržalke teda naďalej praskajú 
vo švíkoch a ukazuje sa, že je ľahšie kritizovať, ako 
prinášať relevantné riešenia.”  

Dolinayových 160 eur
Poslanci Vladimír Dolinay a Milan Vetrák začali verejne žiadať odstúpenie sta-
rostu Vladimíra Bajana. Cez sociálne siete sa rozbehla aj petícia, kde po čosi 
vyše roku od posledných komunálnych volieb volajú po nových voľbách sta-
rostu. Bajan hovorí o zúfalstve jeho kritikov, ktorí podľa neho spôsobili, že rie-
šenie parkovania je v nedohľadne. 

Pripravila Silvia Vnenková, foto: archív PN

Šéf NKÚ musí vysvetľovať 
na Generálnej prokuratúre 
Niektorí zrejme dlhodobo očakávali výsledky kontroly NKÚ. Už len pár 
hodín po oiciálnom zverejnení záverečnej správy NKÚ začali volať po 
odstúpení starostu Vladimíra Bajana. A to formou nenávistných komen-
tárov na sociálnych sieťach. Situácia sa však obrátila a napokon sa z kont-
rolóra stáva kontrolovaný. 
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Petržalka sa pripravuje na jar
Zima túto sezónu ani poriadne neudrela a už sa pomaly blížia jar-
né mesiace. V pohotovosti je miestny podnik verejnoprospešných 
služieb Petržalka, ktorého zamestnancov stretávate v uliciach na-
šej mestskej časti. Čistia ulice, ošetrujú poškodené stromy, opra-
vujú mestský mobiliár… 

Zamestnanci sa v súčasnosti 
zameriavajú hlavne na čis-

tenie verejných priestranstiev. 
Ak máte podnet alebo návrh 
na zlepšenie čistoty v našej 
mestskej časti, môžete kontak-
tovať Zelenú linku na telefón-
nom čísle 02/63 820 158. 

K čistote a kvalite verejných 
priestranstiev môžete prispieť 

aj vy. Od 14. do 18. marca sa 
koná Týždeň čistoty v Petržal-
ke, kedy si zdarma môžete na 
miestnom úrade vyzdvihnúť 
vrecia na odpad a pomôcť pri 
upratovaní okolia svojich by-
tových domov. 

Viac sa dočítate na 6. stra-
ne tohto čísla Petržalských 
novín. 

Desiate výročie 
provizórnej „lávky“ cez Chorvátske rameno

Denne museli stovky ľudí 
prechádzať cez Chorvát-

ske rameno popri zvodidlách 
cesty na hrane hrádze, po úz-
kom, stavebne neupravenom a 
k vode sa zvažujúcom teréne. 
Keď sa na prechode stretáva-
la napríklad matka s detským 
kočíkom s iným chodcom 
alebo cyklistom, bol to trochu 
problém. Pri daždivom počasí 
tam bolo blato, v zime, keď bol 
sneh alebo zľadovatený povrch 
hrozilo, že niekto môže spad-
núť, ba aj zošmyknúť sa dole 
strmým svahom k vode.

Niekedy okolo roku 2000 

som ako poslanec Miestneho 
zastupiteľstva v Petržalke na-
vrhoval a žiadal upraviť túto 
frekventovanú komunikačnú 
trasu. Vedel som, že v línii 
budúcej trasy električky (vtedy 
sa ešte hovorilo o rýchlodráhe) 
to môže byť len provizórium, 
ale tvrdil som, že ak by „lávka“ 
mala slúžiť len zopár rokov, 
neboli by to, mysliac na bez-
pečnosť obyvateľov, zbytočne 
vyhodené peniaze. Stanovis-
ko kompetentných úradníkov 
miestneho úradu bolo však jed-
noduché a jednoznačné: „Ces-
ta prvej triedy ponad Chor- 

vátske nie je v správe mestskej 
časti, ale magistrátu a v tomto 
priestore je stavebná uzávera, 
tam sa nemôže nič robiť.“ 

V nasledujúcom volebnom 
období som bol aj mestským 
poslancom. Začal som teda 
iniciatívu z druhého konca.  
A úspešnejšie. Obrátil som 
sa na Tatianu Kratochvílovú, 
riaditeľku sekcie dopravy a ces- 
tného hospodárstva magistrá-
tu a navrhol som – požiadal 
o vybudovanie provizórnej 
drevenej, na zemi položenej 
lávky s tým, že mestská časť 
Petržalka bude určite ochotná 

Do roku 2006 neexistoval žiadny oiciálny, legálny  prechod pre peších z Námestia hrani-
čiarov, presnejšie, od Gessayovej ulice  cez Chorvátske rameno na Rusovskú cestu a ďalej k 
pošte a obchodom na Vlasteneckom námestí. 

na tento účel inančne prispieť 
– to som však blufoval. V jese-
ni 2005 mi pani Kratochvílová 
oznámila, „že idú do toho“, 
dala pripraviť projekt, rozpo-
čet a získala aj súhlasné sta-
novisko správcu povodia Du-
naja. Cesta a premostenie cez 
Chorvátske rameno síce patrí 
mestu Bratislava, ale leží na 
pozemku, ktorý patrí a spravu-
je Slovenský vodohospodársky 
podnik. Informoval som o tom 
zástupkyňu starostu Vieru Ki-
merlingovú, aj som jej pove-
dal, čo som „sľúbil“. Na to mi 
odvetila, že „to bude problém“. 

Koncom roka dal námestník 
primátora Karol Kolada na 
výstavbu súhlas za predpokla-
du spomínanej inančnej spo-
luúčasti mestskej časti. V ja- 
nuári 2006 miestna rada, kto-
rej vtedy už predsedala vo 
funkcii starostky Kimerligová 
(starosta Vladimír Bajan sa na 
prelome rokov vzdal funkcie, 
lebo sa tal županom) predsa 
schválila dotáciu pre hlavné 
mesto vo výške 200 tisíc Sk  
z Fondu rozvoja bývania. Ešte 
v zime sa začalo s úpravou te-
rénu a na jar bola lávka z agá-
tového dreva dokončená. 

Po rokoch sa niektoré dre-
vené dosky poprehýbali, preto 
asi pred dvoma rokmi bola 
pochôdzna časť nahradená 
štrkom. O ďalších desať rokov 
bude tento priestor vyzerať už 
určite inak, ale také 2 – 3 roky 
bude musieť toto „provizóri-
um“ ešte slúžiť.

Eugen Lexmann

O čo sa VPS stará:

 letná a zimná údržba  
 komunikácií III. a IV. trie-
 dy a priľahlých chodníkov  
 a parkovísk
 údržba verejnej a dočasnej 
 zelene, sadovnícke úpravy  
 a ich realizácia

 správa trhovísk
 údržba a čistenie odpad-
 kových košov
 prevádzka a údržba verej-
 ných sociálnych zariadení
 správa, údržba a revita-
 lizácia verejných deských
  ihrísk

 prevádzkovanie zberné-
 ho dvora
 udržiavacie práce
 (drobné stavebné práce,  
 nepodliehajúce stavebné-
 mu konaniu).

Pripravil: Marek Kovačič , 

MpVPS

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 
mpvps.sk

Petržalka sa o verejné priestranstvá stará vo vlastnej réžii. Má k dispozícii zhruba 30 
zamestnancov. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka slúži ľuďom 
už 30 rokov. Založila ho vtedy ešte mladá petržalská samospráva, 1. januára 1986. 
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 zlepšenie technického stavu budovy,
 zníženie prevádzkových nákladov,
 predĺženie životnosti budovy,
 zvýšenie trhovej hodnoty

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

 návrh vhodných technických riešení,

 vypracovanie projektovej dokumentácie, 
príprava podkladov pre stavebné 
konanie,

 Statické posúdenie objektu,

 energetický audit domu, 

 odstránenie systémových porúch 
bytového domu,

 sanácia obvodového plášťa ešte pred 
zateplením,

 samotné zateplenie obvodového plášťa,

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

 rekonštrukciu a zateplenie strechy,

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

 vyregulovanie/doregulovanie 
vykurovacej sústavy,

 úpravu interiérov – obklady, dlažby, 
maľby, nátery, 

 originálne farebné riešenie,

 poradenstvo v oblasti � nancovania 
obnovy domu,

 energetická certi� kácia,

 záručný aj pozáručný servis

Realizujeme komplexnú obnovu budov 
s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. 

1. mája 65

014 01 Bytča 

tel.: 041/5522234

Kancelária:
Toryská 7

821 07 Bratislava 

tel.: 0911 090 516

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

Starhradská 18

Beňadická 12-14

Beňadická 20-22

VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

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

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

   pred výmenou    po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 

ZIMNÝ ŠTADIÓN 
O.NEPELU 

P A R T N E R I :

PRE VEĽKÝ ZÁUJEM 

PRIDÁVAME KONCERT

10.4. NEDEľA 19:00
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ský, pretože kvalita obrazu  
a sedemkanálového zvuku je 
porovnateľná so špičkovými 
kinosálami na celom svete. 

Takže, ako dnes vyzerá pre-
mietacia miestnosť Artkina 
za zrkadlom?

 Čo sa týka technických za-
riadení, menilo sa úplne všet-
ko. Predtým sme mali zasta-
ralé stereo, dnes používame 
sedemkanálový priestorový 
digitálny zvuk. Rozlíšenie ob-
razu je 2K. Ale nechali sme si 
aj pôvodné zariadenie – obe 
premietačky na 35 mm ilm, 
aby sme mohli premietať aj 
archívne ilmy.

Ako sa technologická zmena 
odrazila na ponuke ilmov? 

 Oproti posledným rokom 
pred digitalizáciu je rozdiel 
priepastný. Jednak sa celko-
vo zvýšila ponuka ilmov na 

Kino v DK Zrkadlový háj 
funguje už od 90-tych 

rokov, kedy sa ešte premie-
talo z 35 mm ilmových kó-
pií. Artkino za zrkadlom 
ako dramaturgicky nový 
projekt vzniklo v roku 2003. 
Na sklonku prvej dekády no-
vého tisícročia prichádzalo  
k technologickej zmene, 
kedy sa prestával používať 
klasický ilmový materiál a 
prechádzalo sa na digitalizá-
ciu. Teda, celkom nová tech-
nológia premietania. K nám 
táto technológia dorazila ako  
k jedným z posledných jed-
nosálových kín. Posledné 
roky pred digitalizáciou Art-
kina za zrkadlom bola veľmi 
ťažká situácia, pretože 35 mm 
kópie ilmov sa už nevyrábali  
a my sme museli improvi-
zovať, „púšťať“ ilmy z Blu 
ray alebo DVD-čok. Paleta 
ilmov, z ktorých sme mohli 

vyberať, bola teda veľmi úzka 
a technická kvalita premieta-
nia bola veľmi nízka.

Kedy sa to zmenilo?
 V roku 2014 sme poda-

li žiadosť a Artkino za zr-
kadlom bolo digitalizované  
s podporou Audiovizuálnoho 
fondu v rámci komplexného 
projektu realizovaného vďaka 
inančnej podpore predsedu 
vlády Slovenskej republiky 
a s podporou Mestskej čas-
ti Bratislava - Petržalka. Boli 
sme len tretím digitalizova-
ným jednosálovým kinom 
v Bratislave. Novú digitálnu 
prevádzku sme oiciálne od-
štartovali v januári 2015. Stalo 
sa tak počas slávnostnej pre-
miéry ilmu Rukojemník, reži-
séra Juraja Nvotu. Čo sa týka 
kvalitatívnej zmeny – v našich 
podmienkach ide o revolúciu. 
Ten rozdiel je naozaj obrov-

Máme svetové kino

trhu zásluhou zjednodušenia 
procesu výroby a distribú-
cie, a tým sa rozšírili aj naše 
možnosti. Okrem 3D ilmov, 
na premietanie ktorých tech-
nológiu nemáme a v súvislosti  
s naším dramaturgickým za-
meraním to ani nepovažuje-
me za potrebné, nie sme nija-
ko obmedzení vo výbere. Hoci 
môže náš názov trochu zavá-
dzať, neponúkame na spôsob 
klasických artkín výlučne ná-
ročné ilmy, aké sa vyskytujú 
v programoch festivalov. Celý 
program máme rozdelený do 
sekcií. Nosnými sú Ozveny 
svetových festivalov, kde vy-
beráme ilmy pre náročného 
diváka a Klenoty žánrového 
ilmu, kde premietame „ľah-
šie“ ilmy, ktoré však stále po-
núkajú veľmi kvalitný ilmový 
zážitok. Sú to napríklad tituly, 
s ktorými sa spájajú význam-
né ocenenia typu amerických 
Oscarov. Okrem toho sa 
významným spôsobom ve-
nujeme slovenským ilmom  
v sekcii Domáca úroda. V sek-
cii Proily každý mesiac priná-
šame prehliadku tvorby zau-
jímavých režisérskych mien,  
v minulom roku to boli naprí-
klad Paolo Sorrentino, Stanley 
Kubrick, Martin Scorsese či 
Bence Fliegauf. Nezabúdame 
ani na najmenšieho diváka  
v sekcii Kino pre deti.

Pocítili ste zmenu už aj na 
návštevnosti, vrátili sa di-
váci?

 Rok 2015 berieme ako 
reštart, akoby kino začínalo 
nanovo. Po tom, čo sme boli 
pred digitalizáciou veľmi ob-
medzení vo výbere ilmov, 
čo sa odrazilo aj na počtoch 
divákov, sa ich opäť snažíme 
získať. Od začiatku tohto roka 
sme zaviedli systém zliav pre 
divákov do 18 rokov, študen-
tov vysokých škôl, seniorov  
a zdravotne postihnutých 
divákov. Okrem toho po-
núkame darčekové poukazy 
– permanentky na päť pred-
stavení. Zároveň chceme 
divákov vtiahnuť do tvorby 
programu kina a pripravuje-
me dramaturgickú mini sek-
ciu Kino na želanie. V rámci 
nej budú môcť raz do mesiaca 
diváci hlasovať na našej we-
bovej a facebookovej strán-
ke za jeden z piatich titulov  
a ten, ktorý získa najviac hla-
sov, budeme premietať. Sna-
žíme sa všetkými našimi ak-
tivitami nielen získať divákov, 
ale aj vytvoriť okolo Artkina 
za zrkadlom komunitu, ktorá 
si v našej ponuke opakovane 
bude hľadať zaujímavé tituly, 
a tak nás motivovať neustále 
vylepšovať program i služby.

Michaela Dobríková

foto: archív

Artkino za zrkadlom v Dome kultúry Zrkadlový háj sa od začiatku 
existencie proilovalo ako kino pre diváka, ktorý hľadá kvalitný ilmo-
vý zážitok. A začiatok minulého roka bol preň mimoriadne dôležitý. 
Dokonca vraj akýsi rok nula, kedy vďaka novej technológii reštartova-
lo svoje služby a po dlhšom čase stagnácie mohlo opäť naplno po-
núkať svoj dramaturgicky starostlivo zostavený program. O tom, aké 
zmeny sa v Artkine udiali a ako to ovplyvnilo jeho fungovanie, sme sa 
rozprávali s jeho dramaturgom Martinom Kočiškom:
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

VÝBER PROGRAMU
MAREC 2016

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Web

www.kzp.sk
facebook.com/pages/Kulturne-
zariadenia-Petrzalky

Partneri

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

  DK ZRKADLOVÝ HÁJ  

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

PRIPRAVUJEME:

 DK ZRKADLOVÝ HÁJ6.03. | 18:00  

o
 ©

 M
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h
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l 
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e
tr
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  H U D B A S L AV O M Í R  S O LO V I C

                 16.03. | 19:00 
               KLUB ZA ZRKADLOM

31.03. | 19:00 | dk zrkadlový háj
17.03. | 19:00 

 DK ZRKADLOVÝ HÁJ

TOMÁŠ LINKA
70 ROKOV

koncert a krst CD

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

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

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

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

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, Rovniankova 3  
david.majersky@kzp.sk

Artkino za zrkadlom, Rovniankova 3
artkinozazrkadlom@gmail.com

tel.: 63 824 390, ccc@kzp.sk

20.03. | 18:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

3 x INSTRUMENTS
DYCHY

Š. MARKO/ M.BELÁK 
J.PORUBSKÝ

4.03. | 19:30 
DK LÚKY

MUSIC CLUB

DIDGERIDOO 
SOLO 

Ondřej SMEYKAL 

11.03. | 19:30 
DK LÚKY

MUSIC CLUB

ROCKOVÁ 
VEĽKÁ NOC
THE AVERZIA

RADIX

18.03. | 18:00 
DK LÚKY

MUSIC CLUB CESTOVATEĽSKÝ KLUB 

 
23.03. | 19:00 

DK LÚKY

DOROTA NVOTOVÁ: 
NEPÁL

Budhistický Woodstock 
v Upper Dolpo

22.04. | 19:00 a 23.04. | 18:00 
SUPERSTARÍ - IV. ROČNÍK 
vystúpenie seniorov FS z Bratislavy 

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

 KLUB ZA ZRKADLOM 

8.04. | 20:00 
FUNKY NIGHT - Dance Night

 CC CENTRUM  

2.04. | 9:00-12:00  
JARNÁ BURZA DETSKÉHO OBLEČENIA

ĎALŠIE PODUJATIA 

NA WWW.KZP.SK

OKA-MIH 

FOLKLÓRNY SÚBOR

12.03. | 18:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ
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ale musí mať čo...“

A tým povedal o súčasnej 
biede divadla asi všetko. 

No o tajomstve Leopolda 
Haverla a jeho neobyčajnej ľud-
skej sile hovorí ešte niečo: Nie-
sol za každý svoj deň na tomto 
svete plnú zodpovednosť. Ur-
čite nie náhodou mal vo svojej 
divadelnej šatni okrem fotogra-
ií svojich bývalých kolegov aj 
portrét Milana Rastislava Šte-
fánika. Veriť, milovať, pracovať 
– to bolo aj jeho motto. Napl-
nil ho bezo zvyšku. Ďakujem 
mu za to!

Pán Leopold Haverl žil tak, 
aby sme ho mohli nasledovať. 
Svoju túžbu po spravodlivom 
svete nepredstieral, ale napĺňal 
skutkami.

Veď čo bolo v rokoch po pre-
vrate jednoduchšie, ako poprieť 

svoj predošlý život a rýchlo sa 
pridať k víťazom? Ale toto ne-
bola cesta pána Haverla. Mož-
no preto, že sa vo svojom živote 
nemal prečo skrývať a už vôbec 
nie hanbiť, pretože žil pred oča-
mi svojich divákov a posluchá-
čov bez ohľadu na režimy vždy 
rovno, čestne, za svoju tvár ru-
čil svojím umením. „Myslím si, 
že každá moderná spoločnosť, 
nech je na akomkoľvek stupni 
vývoja, by mala byť spravod-
livá – aj sociálne spravodli-
vá. Či sa niekto pozerá doľava 
alebo doprava, vždy je za tým 
určitá vzbura proti niečomu a 
niekomu a človek sa postaví 
na tú stranu, o ktorej si myslí, 
že mu poskytne spravodlivej-
šiu perspektívu.“

Gabriela Rothmayerová,

foto: archív L. H.

Čím to je, že sa herec stane ta-
kým pokladom?

V kinách u nás práve beží 
ilm o českej herečke Líde Baa-
rovej, ktorá sa tiež preslávila. 
Ako dvadsaťjedenročná sa za-
milovala do ministra Goebbel-
sa, láska bola vzájomná, hoci 
pán minister bol ženatý človek 
so štyrmi krásnymi dcérkami 
a rojom iných krásnych mile-
niek. (Moc je asi veľké afrodi- 
ziakum.) Tú lásku mladučkej Lí-
dy a ríšskeho ministra riešil na-
koniec vodca: odoprel im ju, za-
kázal. Napriek tomu herečku 
Lídu Baarovú nepreslávil ani je-
den z jej početných ilmov, ale tá 
dva roky trvajúca spaľujúca vá-
šeň. Herečka sa stala – národ-
nou hanbou...

Spomenula som si na jej prí-
beh v prítmí Slovenského ná-

rodného divadla, z ktorého po-
maly odchádza celá jedna veľká 
generácia. Na javisku bol stolík 
z divadelnej šatne, na ňom háč-
kovaná čiapočka, jedna z mno-
hých, ktoré nosieval od úlohy 
Gréka Zorbu náš Hai. Scenáre, 
na vešiaku divadelné kostýmy z 
hier, v ktorých do posledných 
dní hral. Na plátne sa premiet-
li úryvky zo slávnych inscenácií 
a Haiho hlas zaplnil divadelnú 
sálu. 

Nepotreboval žiaden škan-
dál, aby sme si ho všimli. Aby 
sme na neho nezabudli. Čím to 
teda je? Talentom? Určite aj ta-
lentom. Ale aj úlohami, ktoré 
môžu pre herca napísať iba tí, 
čo písať vedia. Kde sú?

„Chýba nám pero,“ povedal 
mi po obrade Majster Štefan 
Kvietik. „Herec zahrá všetko, 

Na rozlúčku
Zomrel Hai – šírilo sa pred niekoľ-
kými dňami internetom. A nikomu 

nebolo treba vysvetľovať, o koho ide. 

Leopold Haverl bol naším 
národným pokladom – 

ako ním sú minerálne 
životodarné vody.

Vyhlasujeme 20. ročník súťaže školských časopisov

Petržalka opäť dáva šancu svojim tvorivým žiakom a študen-
tom. Okrem súťaží športového, hudobného, tanečného či 

výtvarného charakteru, organizuje Miestna knižnica Petržalka 
už 20. ročník súťaže školských časopisov Život našimi očami – 
Novinári tretieho tisícročia. Budúci redaktori, novinári a graici, 
ktorí pod pozorným okom redakčnej rady tvoria v mediálnej 
oblasti svojej školy, môžu opäť využiť šancu získať svojím škol-
ským časopisom prestížne ocenenie, ktoré v Petržalke udelia 
tento rok už po dvadsiaty raz.

Súťažné práce hodnotí odborná porota v troch kategóriách 
– mladší žiaci základných škôl (1. stupeň), starší žiaci základ-
ných škôl (2. stupeň) a žiaci stredných škôl. Odborná porota 
hodnotí obsahovú náplň a graickú podobu časopisu a môže 
udeliť čestné uznanie alebo mimoriadne ocenenie Skokan 

roka, ktoré v minulom roku získal časopis Stopa zo ZŠ No-
belovo nám. 6.

Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky základné a stredné 
školy, ktoré majú sídlo v Petržalke. Podmienkou je vypl-
nenie prihlášky a dodanie dvoch čísel časopisu vydaných 
v školskom roku 2014/2015. Termín uzávierky 20. ročníka 
súťaže je 20. máj 2016 a slávnostné vyhlásenie výsledkov 
súťaže sa uskutoční 16. júna 2016. 

Prihlášku a časopisy treba doručiť poštou alebo osobne 
priniesť na adresu:
Miestna knižnica Petržalka

Kutlíkova 17

851 02 Bratislava 5

Zn. školské časopisy     (tod)  

Začínajúci autori 
majú šancu 
V minulom roku o literárnu 

súťaž Petržalské súzvuky Ferka 

Urbánka prejavilo záujem 

množstvo autorov z celého 

Slovenska, ktorí poslali až 192 

literárnych diel. Ako vtedy 

skonštatovala porota, vybrať 

víťazov bola riadna „fuška“. 

Najmladší autor, ktorý sa do 

súťaže prihlásil, mal len deväť 

a najstaršou prihlásenou 

súťažiacou bola 86-ročná 

pani. Tento rok sa môže celé 

Slovensko prihlásiť opäť so 

svojimi dielami do 27. ročníka 

tejto súťaže.  

Literárna súťaž sa zrodila v roku 
1990 ako nápad vtedajšieho no-
vého riaditeľa petržalskej knižni-
ce  Jozefa Pavelku a bola určená 
žiakom petržalských základných 
škôl. V roku 1993 sa súťaž pre-
menovala na Petržalské súzvuky 
Ferka Urbánka, podľa dramatika, 
ktorý prežil v Petržalke niekoľko 
rokov svojho života a napísal 54 
divadelných hier. Súťaž v roku 
2006 deinitívne získala celoslo-
venský charakter. Jej dnešnú po-
dobu tvorí vyhodnotenie troch 
vekových kategórií, a to mladší 
žiaci, starší žiaci a dospelí a tri 
žánrové kategórie – poézia, pró-
za a dráma. V 25-ročnej histórii 
súťaže sa medzi porotcami vy-
striedali mnohé známe osobnosti 
slovenskej literatúry. V roku 2012, 
za pôsobenia súčasnej riaditeľky 
petržalskej knižnice Kataríny Ber-
gerovej, sa slávnostné vyhodno-
tenie súťaže rozšírilo o stretnutie 
autorov s porotcami. Tu majú 
nádejní začínajúci autori možnosť 
priamo si vypočuť interakciu na 
svoje práce a debatovať o po-
sune, vylepšeniach, prípadných 
chybách či malých nedostatkoch 
hodnotených prác. Od toho isté-
ho roku iniciovala aj prvý literárny 
predvečer, ktorý sa uskutočňuje 
pred slávnostným vyhodnotením 
literárnej súťaže Petržalské súzvu-
ky Ferka Urbánka.
„Práce môžu autori posielať v 3 

exemplároch vytlačených na po-

čítači alebo napísaných na písa-

com stroji poštou na adresu kniž-

nice do 15. júna. Zásielka musí 

obsahovať aj riadne vyplnenú pri-

hlášku,“ dodala riaditeľka petržal-
skej knižnice Katarína Bergerová.

(tod)  
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 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

Nedeliteľný bytový dom  

Vrátnikom bez živnosti

Vlastníci bytov platia do fondu opráv podľa metrov štvorcových plochy 
bytu sumu, ktorú si odsúhlasili na schôdzi. Zaujímalo by ma, ako postu-
povať v prípade, ak objekt pozostáva zo štyroch vchodov, z ktorých do 
fondu opráv platia dva vchody viac, pretože majú o štyri byty viac ako 
zostávajúce dva vchody. Pri celkovom zrátaní platia byty do fondu opráv 
z dvoch vchodov viac, ale na spoločných opravách, ktoré sa uskutočňujú, 
čerpajú rovnako ako tie vchody, ktoré do fondu platia menej. Napríklad - 
výmena brán sa uskutočnila rovnako pre všetky vchody, uvedené sa týka 
aj strechy alebo stavebných prác vo vchodoch. Zaujímalo by ma, či by sa 
pre dva vchody, ktoré tvoria nižší vklad do fondu opráv, nemala odhla-
sovať vyššia suma mesačných príspevkov, aby boli príspevky rovnaké za 
všetky vchody, resp. aké je v praxi riešenie.                                 E. B. (gmail.com)

V úvode odpovede pozname-
návam, že v súlade so zákonom 
č. 70/2010 Z. z., ktorý upravil  
a doplnil zákon č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov (ďalej len „zákon“) vlast-
níci vykonávajú úhrady do fondu 
prevádzky, údržby a opráv (ďalej 
len „fond opráv“) podľa veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu. Ak je 
súčasťou bytu balkón, lodžia či 
terasa, tak pre účel tvorby fondu 
opráv sa zarátava do spoluvlast-
níckeho podielu aj 25 percent  
z podlahovej plochy týchto sta-
vebných súčastí. V ustanovení § 10 
zákon evidentne deinuje príspe-
vok do fondu oprav podľa veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu a nie 
podľa počtu bytov, podlaží alebo 
vlastníkov bytov a/alebo nebyto-
vých priestorov (ďalej len „vlastník/
ci“) vo vchode. Veľkosť spoluvlast-
níckeho podielu je daná podielom 
podlahovej plochy bytu alebo 
nebytového priestoru k úhrnu po-
dlahových plôch všetkých bytov 
a nebytových priestorov v dome. 
Alternatívnu možnosť príspevku 
do fondu opráv zákon v platnom 
znení nepozná.

Bytový dom je z hľadiska sta-
vebného zákona považovaný 

za jednu stavbu, i keď má z ve-
rejnej komunikácie dva alebo 
aj viac hlavných vstupov. Ide  
o budovu, v ktorej byty a nebyto-
vé priestory sú vo vlastníctve ale-
bo spoluvlastníctve jednotlivých 
vlastníkov a spoločné časti domu 
a spoločné zariadenia tohto 
domu sú súčasne v podielovom 
spoluvlastníctve majiteľov bytov 
a/alebo nebytových priestorov. 
Znamená to, že majiteľ bytu vo 
vašom vchode je zároveň spolu-
majiteľom všetkých častí domu  
a zariadení domu a ako taký má 
zo zákona právo, ale aj povinnosť, 
spolurozhodovať nielen o vašom 
vchode, ale o celom bytovom 
dome. Obdobne majiteľ bytu  
v inom vchode vášho bytového 
domu spolurozhoduje aj o vašom 
vchode a streche na opačnom 
konci domu. Na správu domu sa 
zriaďuje spoločenstvo vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov  
v dome (ďalej len „spoločenstvo“), 
ak vlastníci neuzavrú zmluvu  
o výkone správy s inou právnic-
kou alebo fyzickou osobou. Pod-
ľa § 6 ods.3 zákona, na správu  
v jednom bytovom dome môže 
byť uzavretá len jedna zmluva  
o spoločenstve alebo zmluva len 

s jedným správcom. V právach 
a povinnostiach voči bytovému 
domu sa teda vlastníci v jednom 
vchode nemôžu od ostatných 
vlastníkov, majúcich byty alebo 
nebytové priestory v iných vcho-
doch, odčleniť ani iným spôso-
bom dištancovať, nakoľko správa 
spoločných časti a spoločných 
zariadení domu, spoločných ne-
bytových priestorov a priľahlého 
pozemku vrátane ich údržby  
a obnovy, ako aj plnenia spojené 
s užívaním bytov a nebytových 
priestorov v dome je zákonom 
vyhradená vyššie spomenutým 
subjektom. 

Neschopnosť sa dohodnúť, 
susedské škriepky, nezáujem  
o spoločný dom, neznalosť ale-
bo nesprávny výklad zákona do-
kážu vytvárať v bytovom dome 
rozhodnutia ad absurdum. 
Napríklad, vlastníci v bytovom 
dome si odsúhlasili, osamo-
statnenie jedného vchodu od 
ostatných štyroch. Prirodzene, 
že všetko zostalo iba pri ne-
platnom diletantskom hlasova-
ní. Nesnažte sa ich nasledovať  
a neuváženým konaním vnášať 
zbytočné spory pod spoločnú 
strechu.

vaných mimo pracovného pome-
ru, pričom je povinný rešpektovať 
právoplatné rozhodnutie vlastní-
kov bytov a nebytových priesto-
rov v dome. Na vykonávanie funk-
cie vrátnika v bytovom dome sa 
živnostenský list nevyžaduje.

Správca bytového domu uzatvára 
zmluvy v rozsahu svojej činnosti v 
zmysle príslušných právnych pred-
pisov, najmä zákona č. 182/1993 Z. 
z. o vlastníctve bytov a nebyto-
vých priestorov (ďalej len „zákon“), 
pričom pri obstarávaní služieb  

a tovaru je povinný dojednať čo 
najvýhodnejšie podmienky v pro-
spech vlastníkov bytov a nebyto-
vých priestorov v dome. Správca 
má zákonnú možnosť uzatvoriť  
s fyzickou osobou právny vzťah na 
základe dohôd o prácach vykoná-

Vlastníci bytov sa na schôdzi dohodli, že v dome si zriadia vrátnicu a uznesením poverili správcovskú orga-
nizáciu, aby so mnou uzavrela zmluvu aj s podmienkami výkonu práce a povinnosťami. Správca tvrdí, že 
musím byť minimálne živnostník, že ináč to nejde. Viacerí vlastníci ale hovoria, že netreba. Som dôchodca 
a keby som musel zakladať živnosť, tak sa mi to predraží. Kamarát robí to isté pre iný dom a pri ňom stačilo 
uznesenie vlastníkov, správca ho vypláca priamo. Čo mám robiť, založiť si živnosť? Ďakujem. 

S. P. Ľubovnianska

(dnes o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)

Reklamácie rýchlo a lacnejšie

Nie každý má vedomosť o práve potrebnom 
zákone a nie každý sa dokáže pohybovať  
v spleti paragrafov. Na tomto priestore pri-
nášame základné informácie o tom-ktorom 
právnom predpise. V prípade nejasností ale-
bo praktickej potreby radi odpovieme na vaše 
konkrétne otázky.  

§ Prečo alternatívne riešenie sporu?

Alternatívne spôsoby riešenia sporov vznikajú z dôvodu 
rýchlejšieho, a teda aj úspornejšieho a menej formálne-
ho, dopracovania sa k výsledku, čo prináša výhodu nielen 
sporným stranám, ale v primeranej miere odbremeňuje aj 
naše súdy. Na rozdiel od súdneho konania je alternatívne 
riešenie sporov postavené na báze dobrovoľnosti. Zákon 
č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských 
sporov upravuje alternatívne riešenie sporu medzi spotre-
biteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej 
zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou 
subjektom alternatívneho riešenia sporov. Návrh podáva 
spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia 
sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

§ Kto rieši takéto spory?

Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú Úrad pre regu-
láciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná 
inšpekcia, teda inštitúcie, ktorým zákon určuje povinnosť 
riešiť spory v závislosti od ich vecnej pôsobnosti. Ak je po 
zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení 
strán zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vy-
riešenie prípadu, subjekt alternatívneho riešenia sporov 
vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu.

§ Kedy môžem požiadať o pomoc?

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žia-
dosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým 
predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, 
že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo po-
dať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu 
alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť 
odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní 
odo dňa jej odoslania. 

§ Koľko za riešenie sporu zaplatím? 
Riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je 
bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže požadovať 
od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia 
sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Po-
platok však nesmie byť vyšší ako päť eur vrátane DPH. 

§ Je to konečná suma?

Okrem spomínaného poplatku za začatie alternatívneho 
riešenia sporu môže subjekt alternatívneho riešenia sporov 
pri poskytovaní vyžiadaných informácií žiadať úhradu vo 
výške materiálnych nákladov spojených so zhotovením kó-
pií, so zadovážením trvanlivých nosičov a s ich odoslaním. 
Iné platby nesmie subjekt alternatívneho riešenia sporov 
vyžadovať. Náklady spojené s alternatívnym riešením spo-
ru znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich 
náhrady. 

 Polícia upozorňuje  Zákony v každodennom živote 
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Parkovanie? Žiadny problém.                foto: archív PN

V bratislavskom kraji v roku 2015 policajné štatistiky uvádzajú 857 prípadov prečinu ohrozenia pod vplyvom návyko-

vej látky (SR 5175), na základe ktorých bolo trestne vyšetrovaných a stíhaných 835 osôb (objasnenosť 98 %) z toho 

804 pre alkohol a 31 pre drogy. Tak vraví § 289 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v súvislosti s ohrozením pod 

vplyvom návykovej látky: Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, 

zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na 

majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Rovnako sa potrestá, kto sa pri výkone zamestnania alebo 

inej činnosti odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo 

orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi 

alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s 

nebezpečenstvom pre jeho zdravie. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby - odňatie slobody na 

dva až päť rokov – je recidíva, ublíženie na zdraví, väčšia škoda na cudzom majetku a iné).

K R I M I

Stranu pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

Tetuška a milý policajt

Celé sa to začalo hodinku 
po obede, keď sa partia 
maturantov jedného roč-
níka gymnázia, predtým 
nazývaného stredná všeo-
becnovzdelávacia škola a 
ešte predtým jedenásťroč-
ná stredná škola, akýmsi 
zázrakom dokázala po 
vyše dvoch desaťročiach 
opätovne stretnúť. Niet 
sa čo čudovať, že si mali 
čo povedať a niet sa čo 
čudovať, že boľavé kĺby a 
dôchodcovské starosti na 
pár krásnych hodín vy-
striedala v spomienkach 
mladosť, prinášajúca ús-
mevy na tváre, obnovené 

šibalstvá školských lavíc 
i spomienky plné emó-
cií. Nie sme žiadne béč-
ka, starci ani roztrasené 
babky, vyhlásil triedny 
výmyselník, ktorému ani 
roky nič neubrali z ple-
jády dobrých nápadov. 
Celoživotný vinohradník 
sa nezaprel, demižónik 
červeného na krv, po-
hárik neuškodí ponúkal 
konškolákov. Veľa sa toho 
nevypilo, ale v kombinácií 
s aperitívom víno, to mlie-
ko starcov, absolventku 
jedenásťročenky doviedlo 
bez uvažovania až k jej 
autu. Odštartovala, chce- 

Je taký nepísaný úzus, že džentlmen sa na vek dámy nikdy 
nepýta. V danom prípade hra na gavaliera neobstojí, i keď 
popravde treba povedať, že poznámku o veku pani Márie (68) 
policajt taktne utrúsil v súvislosti so vzniknutou situáciou. 

   Krimifórum

la byť doma ešte za svetla.
Vo vašom veku pani vo-

dička by ste už mali vedieť, 
čo má šofér pred jazdou za-
kázané, odznelo z úst po-
licajta chvíľu predtým, ako 
ju usadil na zadné sedadlo 
služobného vozidla spolu 
s nežnou opičkou, ktorej 
dominovalo necelé promi-
le alkoholu v krvi. Ako sa 
vyznala vyšetrovateľovi pri 
oboznamovaní s právami 
obvineného, „zo včerajška 
si najviac pamätám také-
ho milého policajta. Bol to 
gavalier.“ Takí sme všetci, 
usmial sa vyšetrovateľ a 
pustil sa do zápisnice.

 

... od 1. januára do 14. februára 2016 sme v na-
šom kraji zaznamenali 262 dopravných ne-
hôd, čo je o 31 viac ako v rovnakom období 
vlaňajška? Pri týchto nehodách prišli o život 
štyri osoby, z toho boli traja chodci. Oproti 
rovnakému obdobiu vlaňajška zahynulo na 
cestách Slovenska o tri osoby (11 %) menej.  

... v čase od 11. 2. 2016 do 19. 2. 2016 
nahlásili v našom kraji krádež 20 mo- 
torových vozidiel, z toho v Petržalke šesť 
(Černyševského, Jasovská, Vígľašská, Šev-
čenkova, Vavilovova, Betliarska)? V noci 
zlodeji potiahli 15 a cez deň 5 áut. Dňa 
15. 2. nehlásili žiadnu krádež auta. 

   Viete, že...

Na cestách opatrne!  
Polícia vyzýva všetkých účastní-
kov cestnej premávky, chodcov 
a cyklistov obzvlášť, k mimo-
riadnej opatrnosti na cestách. 
Kombinácia dažďa, mrholenia a 
mokrej vozovky si vyžaduje na 
cestách maximálnu koncent-
ráciu. Jazdu treba vždy prispô-
sobiť stavu a povahe vozovky, 
poveternostným podmienkam 
i svojim schopnostiam a zruč-
nostiam. Rátať treba aj s tým, že 
vo vyjazdených koľajach môže 
stojaca voda najmä v zákrutách 
spôsobiť šmyk, na niektorých 
úsekoch môže hroziť aj zamŕza-
nie a tým spojené zvýšené ne-
bezpečenstvo šmyku. Nosenie 
relexných prvkov nie je hanba, 
nie sú určené len pre deti, vo 
vrecku alebo v taške nikomu 
nepomôžu. Farebné či relex-
né oblečenie, osvetlený bicy-
kel a mimoriadna obozretnosť 
prispievajú k bezpečnosti na 
cestách. Polícia upozorňuje, že 
vo vykonávaní častých osobit-
ných kontrol s cieľom pozitívne 
ovplyvniť dopravno-bezpeč-
nostnú situáciu na území Brati-
slavského kraja bude aj naďalej 
pokračovať.

 Polícia upozorňuje Polícia upozorňuje

Pátrať po najhľadanejších oso-
bách v Európe môže každý, a to 
v spolupráci s webovou strán-
kou www.eumostwanted.eu, 
ktorá je spoločným projektom 
policajtov združených v ENFAST, 
čo je sieť pracovísk cieľového 
pátrania v Európe. 

V súčasnosti je zložená z 28 
tímov členských krajín EÚ a jej 
účelom je rýchlou a diskrétnou 
výmenou informácií efektívna 
medzinárodná spolupráca pri 
pátraní po páchateľoch ob-
zvlášť závažnej kriminality, ktorí 
sú na úteku. Webová stránka 
informuje o pátraní po medzi-
národne hľadaných zločincoch 
Európy vrátane Slovákov, obvi-
nených alebo odsúdených za 
najzávažnejšiu trestnú činnosť 
alebo z terorizmu. Na činnosti 
tímov sa zásluhou novej strán-
ky môže podieľať každý, a to 
poskytnutím informácií o hľa-
daných, hoci aj anonymne. In-
ternetová stránka je dostupná 
v sedemnástich jazykoch a ako 
prvá prezentuje takýto zoznam 
na paneurópskej úrovni. 

 Polícia upozorňuje Pátra celá Európa

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

Branislav
DANYI 
(38)
z Bratislavy

Popis osoby: podlhovastá tvár, 
vysoké čelo, po boku tváre krátke 
tmavé vlasy a bledé oči
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Krajský súd 
Bratislava príkaz na dodanie do 
výkonu trestu odňatia slobody pre 
drogovú trestnú činnosť.

David
FUNTÁL
(34)
z Bratislavy 

Popis osoby: podlhovastá tvár, vy-
holená hlava a bledé oči.
Popis oblečenia: Na menovaného 
vydal Okresný súd Bratislava V.  prí-
kaz na zatknutie pre prečin zane-
dbania povinnej výživy. 

Tomáš
FORGÁČ 

43)
z Bratislavy 

Popis osoby: okrúhla tvár, vyho-
lená hlava, modré oči a má rázštep 
hornej pery čiastočne krytý fúzmi.
Popis oblečenia: nezistený 
Menovaný je obvinený z obzvlášť 
závažného zločinu podvodu. 
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Základná škola, Dudova 2 v Bratislave 

Pozývame rodičov s deťmi 

na 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

Kedy: 19.3.2016 (sobota) od 9:00 do 12:00 

Kde: V budove školy 

Čo vás čaká: hlavolamy, kreslenie, 

 prekážková dráha, 

 pokusy, počítačové hry, 

 interaktívna tabuľa,... 

...a všetci pedagógovia a žiaci!  

Žiaci z Petržalky na návšteve v Slovane

Slovenské derby s dotáciou 64-tisíc eur

ŠK Slovan Bratislava privítal v druhej polovici minulého mesiaca vyše 
dvadsiatku detí z prvého stupňa Cirkevnej základnej školy Narnia  
v Petržalke. V tejto škole sa koná tzv. „deň zamestnania rodičov,“ a keďže 
túto školu navštevujú aj dcérky útočníka Róberta Vitteka, bol program 
jasný. Počas jedného dňa spoznali život profesionálneho futbalistu. 

Závodisko Bratislava zverejnilo termínovú listinu dostihov na rok 2016. 
Na Slovensku sa uskutoční 20 mítingov, z toho 15 v Bratislave, dva v To-
poľčiankach a po jednom v Šuranoch, Šamoríne-Čilistove a Senici.

teľskému duchu nechýbali náboj 
a kvalita. Nasledovala prehliadka 
šatní, priestorov štadióna a hracej 
plochy. 
„Deťom sme sa osobne venovali 
spoločne s riaditeľom akadémie 

jazdkýň sa uskutočnia popri Oaks 
11. septembra.

Termínová listina dostihovej 
sezóny na Slovensku 2016: 10. 
apríla - Bratislava (43. Jarná cena 
Petržalky), 17. apríla - Bratisla-
va (19. Veľká aprílová cena), 24. 
apríla - Bratislava (28. Cena troj-
ročných kobýl, 30. Cena trojroč-
ných žrebcov), 1. mája - Šurany, 
15. mája - Bratislava (24. Jarná 
cena kobýl, 30. Veľká májová ce-
na, 27. Prípravná cena), 22. mája 
- Bratislava (24. Veľká jarná cena, 
24. Jarná míľa), 5. júna - Bratislava 
(38. medzinárodný míting Turf-
gala), 12. júna - Topoľčianky, 26. 
júna - Bratislava (23. Zlatý bičík), 

Žiakov prvého stupňa ich ráno 
priamo spred školy odviezol 

klubový autobus Slovana, ktorý 
pri svojich presunoch využíva A-
mužstvo. Deťom sa na štadióne, 
samozrejme, v najväčšej miere 
venoval ako hlavný sprievodca 
Róbert Vittek a asistoval mu ka-
pitán tímu Marko Milinkovič. 
Práve so spomínanou dvojicou si 
mladí futbalisti zahrali modelova-
ný zápas, ktorému napriek pria-

Sezónu odštartujú v nedeľu 10. 
apríla a ukončia v nedeľu 30. 

októbra takisto v Bratislave. Na 
24. ročníku Slovenského derby 
(v nedeľu 17. júla v Bratislave) sa 
bude bojovať o dotáciu 64-tisíc 
eur, 38. ročník medzinárodné-
ho míting Turf-gala sa uskutoč-
ní v Bratislave v nedeľu 5. júna. 
Okrem Slovenského derby sú  
v kalendári tradične ďalšie štyri 
klasické dostihy, ktoré budú vždy 
na bratislavskom hipodróme  
v Starom háji. Jarná cena kobýl sa 
uskutoční 15. mája, Veľká jarná 
cena 22. mája, Oaks 11. septem-
bra a St. Leger 25. septembra. 
Majstrovstvá Európy amatérskych 

Jozefom Valovičom a hráčmi. Na-
ši malí návštevníci sa neustále na 
niečo pýtali. Snažili sme sa im po-
núknuť pohľad do zákulisia a na 
to, aké je v Slovane hrať futbal či 
pracovať. Po skončení modelova-
ného zápasu sme žiakov postavili 
do mix-zóny, aby si vyskúšali, aké 
je hovoriť do kamery,“ povedala 
manažérka belasých pre médiá 
Helena Bašistová.   (mv) 

foto: archív

10. júla - Topoľčianky, 17. júla - 
Bratislava (24. Slovenské derby, 
24. júla - Bratislava, 7. augusta 
- Šamorín-Čilistov, 21. augusta 
- Senica, 28. augusta - Bratislava 
(22. Cena Whisky), 11. septembra 
- Bratislava (24. Oaks, 13. Veľká 
cena BBAG Baden-Baden, 26. ME 
amatérskych jazdkýň), 25. septem-
bra - Bratislava (24. St. Leger, 32. 
Karpatská cena, 24. Cena zimnej 
kráľovnej), 2. októbra - Bratislava 
(Jesenný hendikep), 16. októbra - 
Bratislava (13.00 h, Cena Quissi-
sany, Tatranská cena), 30. októbra 
- Bratislava (12.00 h, 7. Veľká ok-
tóbrová cena)
  (mv) 

Dobré meno petržalskému futbalo-
vému klubu FK Scorpions Bratislava 
so sídlom na ZŠ Černyševského robia 
mladší žiaci, ktorí v tradičnej dlhodobej 
Zimnej halovej lige 2015/2016 o Pohár 
predsedu BSK skončili spomedzi 22 
mužstiev na peknom treťom mieste. Po 
inálovom turnaji v Dome športu sme 
sa o tomto ich úspechu porozprávali 
s trénerom Romanom Hlinom. 

,,V kategórii mladších žiakov hralo 22 družstiev, kto-
ré boli rozdelené do dvoch 6-členných a do dvoch 
5-členných skupín, kde hrali každý s každým a ná-
sledne o celkové umiestnenie, resp. postup do iná-
lového turnaja. My sme svoju skupinu s prehľadom 
vyhrali, úrovňou predsa len nebola taká kvalitná 
ako inálové vyvrcholenie. Potom sme v prelínačke 
zdolali Devínsku Novú Ves 3:2, to už bol vyrovnanej-
ší súper, rovnako aj Žolík Malacky, nad ktorým sme 
vyhrali na pokutové kopy. 

Do záverečného turnaja postúpili tieto družstvá: 
FKP Dúbravka, FK Scorpions Bratislava, ŠK Bernolá-
kovo a ŠK Žolík Malacky. Chceli sme na ňom obstáť 
čo najlepšie, hoci som predpokladal, že moji chlapci 
toto vyvrcholenie fyzicky nezvládnu. Káder tohto 
tímu totiž z polovice tvorí ročník 2005 a z polovice 
ročník 2003. Mužstvo ma však milo prekvapilo, v obi-
dvoch zápasoch zabojovalo ako sa patrí, aj fyzicky 
obstálo. Po technickej stránke som nebol taký spo-
kojný, súperi nás v tejto činnosti prevýšili. Hrali sme 
na brejky, lebo máme rýchlych hráčov a po strate 
lopty sme poctivo bránili. Prvý semiinálový zápas 
sme prehrali s Bernolákovom 6:8, o víťazstve súpera 
rozhodol jeho najlepší hráč, kapitán. V druhom pol-
čase sme si vybrali slabé tri minúty, keď sme dosta-
li štyri góly. V stretnutí o 3. miesto sme zdolali FKP 
Dúbravka 4:3, chlapci nechali na palubovke všetky 
sily. Výborne nás podržal brankár, všetci chlapci si 
zaslúžia pochvalu za výkony v tejto ZHL. Škoda, že 
nám pre zranenie chýbal najlepší hráč Dušan Hla-
vatý, najlepší strelec ligy. Pred dvomi rokmi sme na 
tomto turnaji tiež skončili tretí.“         (mv)

FK Scorpions 
tretí v ZHL
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Driblujú lepšie plavci alebo futbalisti? A vedia 
sa vôbec basketbalisti potápať? V Základnej 
škole na Pankúchovej ulici sa v polovici feb-
ruára konala športová súťaž o Putovný pohár 
riaditeľa. Merali si v nej sily žiaci druhých až 
piatych ročníkov navštevujúci niektorí z troch 
športových klubov, ktoré na škole fungujú. 
Konkrétne Plavecký klub Orca, Mládežnícky 
basketbalový klub Karlovka a Futbalový klub 
Petržalka Akadémia.

Viac nám prezradil Jaro-

slav Caban, učiteľ telesnej 
výchovy: „Deti medzi sebou 
súťažia, aby sa lepšie spoznali 
a najmä sa dozvedeli niečo 
o ostatných športoch. Majú 
možnosť vidieť niečo z toho, 
ako vyzerajú ich tréningy, čo sa 
tam naučia, akých majú tré-
nerov. Pre minuloročný úspech 
nultého ročníka súťaže sme sa 
rozhodli pokračovať a usporia-
dať oficiálne prvý. Zúčastnili 
sa na ňom tri desiatky detí. 
Súťažili v malej a veľkej telo-
cvični a bazéne. Mrzí nás, že 
pre nedostatok priestoru sa 
súťaž konala bez divákov.“

Tréner každého klubu pri-
pravil tri disciplíny, ktoré naj-
prv absolvovali jeho zverenci 
a postupne súťažiaci z ďalších 
dvoch klubov. Tak si mohli bas-
ketbalisti zmerať sily v bazéne, 
futbalisti streľbu na kôš a plav-
ci testovať presnosť prihrávky 
futbalovou loptou. Potom, čo 
všetci prešli všetkými hravými 
disciplínami, sa začalo rátanie 

Prvou aukciou je dražba dresu Johanna Cruy� a z roku 
1974, ktorý s venovaním podpísal pre fanklub Johann v 

októbri 2015. Výťažok z aukcie bude poskytnutý na cestu do 
Barcelony pre Olivera Vojtanka a jeho rodičov.
Oliver Vojtanek sa narodil 21. 3. 2011 a má detskú mozgo-
vú obrnu. Od narodenia mu zdravotné ťažkosti neumožňujú 
postaviť sa na nôžky, ale postupne sa jeho stav zlepšuje. Pretože 
Oliver je fanúšikom FC Barcelona a rád by si pozrel aj zá-
pas naživo, je naším veľkým prianím, aby sa mu jeho sen splnil. 
A kto vie, možno sa podarí zorganizovať stretnutie aj s hráčmi a 
predstaviteľmi FC Barcelona.

Ak máte záujem podporiť „veľkú cestu“ Olivera a jeho rodi-
čov, môžete tak spraviť do 30. marca aj zaslaním � nančného 
príspevku na účet fanklubu:
SK7509000000005040700071
variabilný symbol – 2016001
správa pre prijímateľa – DAR – OLIVER.
Dres Johanna Cruy� a môžete dražiť v aukcii na stránke:
http://www.forfanshop.com/sk/aukcia?id=155, ktorá auk-
ciu technicky zabezpečuje. 
Vyvolávacie cena dresu je 1500 eur. Prihadzovať sa bude 
môcť po 100 eur.      (penya) 

Viac než podpísaný dres Johana Cruy� a
Penya Barcelonista 
Eslovaca dels Alts Tatras, 
o� ciálny fanklub FC 
Barcelona na Slovensku 
sa v znamení hesla MES 
QUE UN CLUB (Viac než 
klub) po troch rokoch 
fungovania rozhodla 
prostredníctvom aukcie 
pomôcť malým fanúši-
kom FC Barcelona.

Driblujú lepšie plavci alebo futbalisti? A vedia Driblujú lepšie plavci alebo futbalisti? A vedia 
sa vôbec basketbalisti potápať? V Základnej 
škole na Pankúchovej ulici sa v polovici feb-

rozhodli pokračovať a usporia-

Súťažili v malej a veľkej telo-

pre nedostatok priestoru sa 
súťaž konala bez divákov.“

Tréner každého klubu pri-

Súboj športov   

bodov. Hodnotil sa nielen naj-
úspešnejší športový klub, ale 
aj jednotlivec. A hoci by malo 
byť samozrejmé, že na vlast-
nom „ihrisku či v bazéne“ sa 
im bude dariť najviac, podľa 
slov J. Cabana to nemusí platiť 
vždy. A kto napokon získal 
Putovný pohár riaditeľa?

Víťazom družstiev sa 
napokon stal FC Petržalka 
Akadémia, druhé miesto zís-
kal MBK Karlovka a bronz si 
vyplával PK Orca. Najlepšími 
jednotlivcami družstiev boli  
futbalista Matúš Aidi, plavec 

Jakub Poliačik a basketbalista 
Martin Liška. Pri hodnotení 
jednotlivcov v rámci športov 
získal v disciplíne futbal naj-
viac bodov Samuel Toth (FC 
Petržalka Akadémia), v dis-
ciplíne basketbal sa najlepšie 
darilo prekvapivo futbalis-
tovi Matúšovi Aidimu  ( FC 
Petržalka Akadémia)  a najviac 
bodov zo všetkých súťažiacich 
si v bazéne v disciplíne pláva-
nie vybojoval  Jakub Poliačik 
(PK Orca).

Michaela Dobríková

foto: J. Caban

HRAVÁ ATLETIKA         (tréningy)
11 – 14-ročné 
Pondelok: 15.00 – 16.00
Štvrtok: 15.30 – 16.30
6 – 10-ročné

Pondelok: 16.00 – 17.00
Štvrtok:  16.00 – 17.00
BEŽECKÁ ŠKOLA          (tréningy)
Pondelok:  15.00 – 16.30
Štvrtok:  15.00 – 16.30
Sobota:  10.00 – 11.30
 
Viac informácií nájdete na 
www.runforfun.sk              (red)

Víťazní jednotlivci

Zelená malým atlétom   
Atletický klub Run For Fun pôsobí Petržalke už rok. Vznikol v ZŠ Tupole-
vova v súvislosti s rekonštrukciou areálu školy, najmä však atletickej dráhy 
s umelým povrchom, ktorý je prvým svojho druhu na území Petržalky. 

Priestor športoviska dopĺ-
ňajú aj vynovené plochy 

na loptové hry a fit plocha 
s vonkajšími prvkami na cviče-
nie. Areál je prístupný aj verej-
nosti. Cieľom mestskej časti je 
postupne zrekonštruovať všet-
ky areály škôl a podporiť tak 
záujem o šport a zdravý životný 
štýl u všetkých Petržalčanov. 

Novozaložený Atletický klub 
začal svoju činnosť s Hravou 
atletikou pre deti do 12 rokov. 
Deti sa v pondelok a štvrtok 
stretávajú v telocvični ZŠ Tu-
polevova alebo na atletickej 
dráhe, aby si zašantili a naučili 
sa niečo zo základov atletiky. 
„Hravá atletika je zameraná 
na všeobecný pohybový rozvoj 
detí zábavnou formou. Detičky 
si zlepšia imunitu a športovú 
koordináciu pohybov, posil-
nia svalstvo, získajú pozitív-
ny vzťah k zdravému pohybu. 
Môžu sa zúčastniť aj na atletic-
kých súťažiach,“ dodáva tréner-
ka Renátka. Od marca otvára 
klub Bežecú školu aj pre staršie 
deti. „Pre deti od 12 rokov, keď 

už je namieste určitá postup-
ná športová špecializácia, sme 
pripravili tréningy zamerané 
na rozvoj špeciálnych bežec-
kých schopností. Deti čaká 
kondičná, technická, taktická, 
psychologická a pedagogická 
príprava. Získajú rýchlosť, 
vytrvalosť, silu, naučíme ich 
správnu techniku behu, dôjde k 
zlepšeniu pohybovej výkonnos-
ti. Tréningom podporíme ďalší 
rozvoj pohybovej koordinácie, 
disciplínu a cieľavedomosť 
detí. Aj tu majú deti možnosť 
skúsiť atletické súťaže,“ priblí-
žil zameranie Bežeckej školy 
bývalý reprezentačný tréner 
Vladimír Duda.

Atletický klub bude organi-
zovať každý druhý pondelok v 
mesiaci počas tréningu „kon-
trolky“ - profesionálne zmera-
né behy na štandardné trate. 
Zúčastniť sa na nich môžu aj 
deti mimo klubu a školy, kto-
koľvek príde v danom čase a 
postaví sa na štart. „Kontrolky“ 
sú zadarmo. „Veríme, že tak 
deti uvidia, že ich atletika môže 

zaujímať a rozhodnú sa športo-
vať pravidelne,“ doplnil Miroslav 
Cisár, riaditeľ ZŠ Tupolevova a 
člen Klubovej rady AK Run For 
Fun Petržalka. „Atletická dráha 
na ZŠ Tupolevova a aktivity 
AK Run For Fun Petržalka 
sú príkladom dobrej investí-
cie samosprávy, ktorá prinesie 
možnosť tráviť voľný čas zdravo, 
športom a medzi kamarátmi,“ 
uzavrel Robert Schnürmacher 
z oddelenia školstva a športu 
Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka.          




