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Pokračovanie na strane 14 

Kde nájdete 

petržalské noviny?

Ak ste nenašli Petržalské noviny  

vo svojom vchode, nájdete ich aj 

vo vstupnej hale miestneho  

úradu v Technopole, v DK  

Zrkadlový háj a v DK Lúky.

Na Farského zabíjali
Na školskom dvore Strednej od-
bornej školy gastronómie, potra-
vinárstva a hotelových služieb na 
Farského ulici uprostred petržal-
ských panelákov bolo v sobotné 
dopoludnie 11. februára nezvyčajne 
rušno. Uskutočnil sa tam už 6. roč-
ník fašiangovej zabíjačky.

Máte doma budúce-
ho prváka? Chcete 
dať dieťa do MŠ?
Blíži sa zápis detí do prvého ročníka 
ZŠ, aj dátum podávania prihlášok do 
materských škôl. Základné školy budú 
mať deň otvorených dverí, prečítajte si 
aj Odpovede na najčastejšie otázky pri 
neprijatí dieťaťa do materskej školy. 
Všetky informácie o týchto dôležitých 
udalostiach nájdete na 

stranách 5 -8

strana 9

Hlasovanie o zákaze hazardu v mestskom zastu-
piteľstve vyvolalo až neuveriteľnú vlnu hystérie, 
obviňovania a presadzovania jednej pravdy.  
Preto sa pokúsme pozrieť sa na fakty a dať slovo 
všetkým zúčastneným stranám.

- Bratislavskí mestskí poslanci  ne-
schválili absolútny zákaz umiest-
nenia herní na území hlavného 
mesta. Zo 41 prítomných poslan-
cov hlasovalo za zákaz hazardu 24, 
nehlasovali 12 a piati sa zdržali.

- Hlasovanie sa uskutočnilo na zákla-
de minuloročnej petície, pod ktorú 
sa podpísalo 136-tisíc Bratislavča-
nov, aj všetci poslanci mestského za-

stupiteľstva. V tom čase zákon ne-
umožňoval hazard regulovať, bola 
možnosť buď ho nechať v pôvodnej 
podobe, alebo ho zakázať. Rovnako 
zákon ukladal 30-percentné kvórum 
na to, aby petícia bola právoplatná.

- Po odovzdaní petičných hárkov 
sa na magistráte „stratilo“ 30-tisíc 
podpisov. Dodnes sa táto kauza 
neprešetrila. 

- Po kontrole podpisov na petič-
ných hárkov bolo platných niečo 
vyše 98-tisíc, čo rozhodne nenapĺ-
ňa podmienku 30-percent obyva-
teľov Bratislavy (muselo by ich byť 
106-tisíc).

- Medzitým NR SR prijala novelu 
zákona o hazarde, kde už na prá-
voplatnosť petície stačí 15% hla-
sov, ale zároveň aj pripúšťa hazard 
nielen zakázať, ale ho aj regulovať. 

- Časť poslancov chce iba prísnu re-
guláciu hazardu, a preto chcú hla-
sovať o štyroch kategóriách VZN 
jednotlivo.

- Na  mestskom zastupiteľstve, kde 
sa o zákaze hazardu hlasovalo, 
chcel poslanec Slavomír Drozd 
podať procedurálny návrh, aby  
primátor nechal hlasovať o návr-
hu, podľa ktorého by sa jednotlivo 
hlasovalo o štyroch bodoch, aby sa 
hazard mohol regulovať a nemusel 
sa úplne zakázať. „O tom sa, mys-
lím, nemusí hlasovať, proste to 
zohľadníme pri hlasovaní. Keď to 
niekto navrhne, tak to tak bude,“ 
odpovedal primátor Ivo Nesrov-
nal a neskôr dodal, že sa bude 
hlasovať jednotlivo, ako to navrhol 
poslanec Drozd. Primátor však 
slovo nedodržal a VZN o zákaze 
hazardu neprešlo.

O ktorých kategóriách regulácie

(zákazu) sa malo hlasovať?

a) hotely, motely a penzióny,
b) budovy pre obchod a služby,
c) budovy pre kultúru a na verejnú 
zábavu,
d) bytové domy
- Po hlasovaní podali obe strany 

trestné oznámenia, ktoré by mali 
exaktne potvrdiť, či boli poslanci 
ovplyvňovaní či dokonca podpla-
tení a ak sa tieto podozrenia nepo-
tvrdia, aby boli potrestaní tí, ktorí 
takéto obvinenia a podozrenia ší-
rili.

Hazard 
plný emócií, 

ale aj vyhrážok a obvinení

Poplatok 
aj ďalšie miesta 
pre škôlkarov
Petržalskí poslanci na svojom prvom 
tohtoročnom zasadnutí rokovali  
o viacerých zaujímavých témach.

strany 2 - 3
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Petržalskí poslanci na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí 
rokovali o viacerých zaujímavých témach. 

Poplatok aj ďalšie miesta 
pre škôlkarov

Návrh VZN o miest-
nom poplatku za rozvoj
V posledný deň minulého 
roka nadobudla účinnosť no-
vela zákona o poplatku, ktorá 
priniesla viaceré zmeny. Tou 
pre Bratislavu asi najdôleži-
tejšou je, že správu poplatku 
bude vykonávať obec, v Brati-
slave mestská časť, ktorá ho na 
svojom území uložila. Ďalšou 
významnou zmenou je, že zá-
kon umožnil obci rozhodnúť 

Rekonštrukcia ZŠ Tur-
nianska – ďalšie miesta 
pre škôlkarov
Petržalka každoročne navyšu-
je počet miest pre škôlkarov 
a tento rok chce zrealizovať 
dva veľké projekty. Budova 
MŠ na Vyšehradskej sa už 
začala rekonštruovať a nájde 
v nej miesto 150 škôlkarov. 
Mestská časť má pripravený 
aj ďalší projekt – rekonštruk-
ciu prístavby ZŠ Turnianska, 
kde vznikne ďalších 90 miest 
v štyroch triedach MŠ.

Peniaze na realizáciu tohto 
projektu chce mestská časť 
získať od Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR, ktoré vlani vyhlásilo 
Výzvu na predkladanie pro-
jektových zámerov na zvý-
šenie kapacít infraštruktúry 
materských škôl. Petržalka do 
nej prihlásila práve tento pro-
jekt. Celkový rozpočet na re-
alizáciu projektu predstavuje 
sumu 380-tisíc eur, pričom 
spolufi nancovanie mestskej 
časti je 5 %, čo predstavuje 
sumu 19-tisíc eur.

Súčasťou rekonštrukcie 
ZŠ Turnianska bude aj vy-
tvorenie nového oploteného 
detského ihriska s pieskovis-
kom a hracími prvkami, ktoré 
bude slúžiť iba pre potreby 
novovybudovaných tried ma-
terskej školy.

V budúcnosti, po even-
tuálnom znížení záujmu o 
umiestnenie detí do mater-
ských škôl, bude možné, bez 

sa vo VZN, pre ktoré stavby 
neustanoví sadzbu poplatku. 
Dôležité je aj ustanovenie o 
použití výnosu z poplatku v 
katastrálnom území obce, ale-
bo v jej jednotlivej časti, pre-
tože vo všeobecnosti by malo 
platiť, že mestská časť by mala 
použiť poplatok v tom území, 
v ktorom ho vybrala, lebo tam 
potrebuje budovať technické, 
občianske alebo iné vybavenie 
územia.

Poplatok za rozvoj sa bude 
platiť za pozemné stavby 
a za stavby, ktorými vznikne 
nová alebo ďalšia podlahová 
plocha v nadzemnej časti 
stavby. 

Poslanci odsúhlasili výšku 
poplatku za m² podlahovej 
plochy stavby na bývanie 35 
eur, pri stavbách určených na 
pôdohospodársku produkciu, 
skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využí-

vané na skladovanie vlastnej 
poľnohospodárskej produk-
cie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu 35 eur, pre 
priemyselné stavby a stavby 
využívané na skladovanie vrá-
tane stavieb na vlastnú admi-
nistratívu 35 eur, pre stavby 
určené na ostatné podnikanie 
a na zárobkovú činnosť, stav-
by využívané na skladovanie 
a administratívu súvisiacu 
s ostatným podnikaním a so 
zárobkovou činnosťou 35 eur 
a ostatné stavby 35 eur. 

Pri návrhu výšky sadzieb 
spracovatelia okrem iného 
zohľadnili aj územný plán, 
teda to, čo sa v Petržalke dá 
čo nedá stavať, napr. nie je 
tu taký priestor, ktorý by bol 
určený na poľnohospodárske 
stavby, preto je pri týchto 
stavbách sadzba najnižšia. 

Vyrubený poplatok je 
splatný do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnos-
ti rozhodnutia. Mestská časť 
môže určiť na základe žiados-
ti poplatníka platenie poplat-
ku v splátkach. 

Výnos poplatku mestská 
časť použije na úhradu ka-
pitálových výdavkov súvisia-
cich so stavbou vrátane vy-
sporiadania pozemku. 

Mestská časť môže vyru-
biť poplatok za rozvoj podľa 
tohto nariadenia prvýkrát na 
stavbu, na ktorú bolo vydané 
stavebné povolenie po účin-
nosti tohto nariadenia, teda 
v našom prípade po 1. apríli. 

Čistota kontajnerových stojísk to je v Petržalských novinách 
evergreen, večná téma. Stále sa nájde niekto, kto nechce po-
chopiť, že Japonci SaMo a SaTo nikdy nepracujú zadarmo. 
A že ich účet platí práve on.

Smeti naše najdrahšie

Je to len pár rokov doza-
du, čo mal jeden osem-

poschodový dom vskutku ne-
prehliadnuteľné stojisko. Ne-
potrebovalo totiž kontajnery, 
samotné betónové múry tvo-
rili obvod obrovskej smetnej 
nádoby. Zem stojiska tvorila 
súvislá vrstva odpadu vysoká 
po kolená. A ten nemiznúci 
smrad hnijúcich odpadkov… 
Nemýľte sa, v tom dome bý-
vali slušní, normálni ľudia. 
Veď aj celá štvrť bola slušná 
a normálna. Ale mali smolu, 
ich stojisko bolo tým najobľú-

benejším, rozumej najbližším, 
pre niekoľko okolitých domov. 
A nepomáhali ani vysvetle-
nia, ani prosby ani hrozby. Až 
konečne pomohlo oplotenie 
a zámka. Od toho času je po-
koj. Počet kontajnerov v sto-
jisku sa znížil na polovicu 
a počet príchodov smetiarov 
z troch na dva týždenne. Čis-
tá úspora pre obyvateľov spo-
mínaného domu je 5 000 eur 
ročne. - To sme napísali vo 
februári pred troma rokmi.

A dnes tu máme rovna-
ký príbeh, ale v oplotenom 

a uzamknutom stojisku jed-
ného dvanásťpochodového 
bytového domu. V tomto 
dome bývajú tiež slušní ľudia 
- vlastníci bytov i nájomníci. 
Platia všetci. Ale asi neve-
dia za čo. Platia za lenivosť, 
bezohľadnosť a nevedomosť. 
Možno netušia, že ak vrece 
s odpadom alebo smeti sa-
motné položia mimo kontaj-
nera, smetiari ich neodvezú. 
Ich povinnosťou je iba vysypať 
smetné nádoby. A dokonca, 
ak sa kontajner nedá zavrieť, 
prekážajúci odpad z neho 

vyhádžu. Do vedľajšieho kon-
tajnera, ak je v ňom miesto 
a ak nie – hoci aj na zem. Mož-
no si obyvatelia tohto domu 
myslia, že upratovať smeti 

nie je ich povinnosť. Nema-
jú pravdu, podľa petržalské-
ho VZN číslo 1/2001 zo dňa 
30. 10. 2001 o dodržiavaní čis-
toty a poriadku, § 6, odsek 4, 
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má dostačujúce rozmery pre 
potreby Strediska sociálnych 
služieb Petržalka, ktoré by 
sa vybudovalo podľa potrieb 
ťažko zdravotne postihnu-
tých občanov a tých, ktorí 
sú odkázaní na pomoc inej 
osoby na vysokej úrovni. Re-
konštrukcia týchto budov by 
umožnila rozšíriť sociálne 
služby o služby, ktoré si určila 
MČ ako prioritné v komunit-
nom pláne MČ Bratislava-Pe-
tržalka, a to denný stacionár a 
prepravná služba. 

Prestavbou objektu na Hro- 
bákovej ul. v budove býva-
lej materskej škôlky, ktorá je 
momentálne voľná, by sa vy-
tvorili priestory a podmienky 
nielen na dodržanie legisla-
tívneho rámca poskytovania 
súčasných sociálnych služieb, 
ale i na ich rozšírenie o služ-
by, ktoré si MČ BA-Petržalka 
naplánovala, teda o už spomí-
naný denný stacionár pre 15 
klientov a prepravnú službu.

Tento zámer má svoje plu-
sy aj mínusy. Plusom nepo-
chybne je vybudovanie ZOS 
(zariadenie opatrovateľskej 
služby) pre 30 klientov či roz-
šírenie kapacity o 7 lôžok pre 
Domov pre rodičov s deťmi. 
Okrem toho rekonštrukcia 
nebude zasahovať do chodu 
terajších poskytovaných soci-
álnych služieb. Mínusom, po-
chopiteľne, sú vyššie vstupné 
náklady. Poslanci tento zámer 
schválili.

(tod), foto: archív PN

väčších inančných nákladov, 
triedy materskej školy prebu-
dovať na triedy I. stupňa zá-
kladnej školy. 

Rekonštrukcia objektu 
na Hrobákovej ulici 
pre potreby Strediska 
sociálnych služieb

Petržalka hľadá všetky spô- 
soby, ako, ako počet týchto 
miest zvýšiť pri kvalitnej sta-
rostlivosti. Mestská časť zhru-
ba predrokom vypracovala 
zámer prestavby a nadstavby 
strediska na Vavilovovej ulici, 
no je jasné, že by táto rekon-
štrukcia problém riešila len 
minimálne. Navyše sa toto 
zariadenie opatrovateľskej 
služby nachádza v súbore ob-
jektov bývalej materskej školy, 
ktorých užívatelia sú Súk-
romná materská a základná 
škola ako aj Klub modernej 
gymnastiky. Títo nájomcovia 
majú eminentní záujem o od-
kúpenie užívaných priestorov 
od magistrátu, je teda veľmi 
pravdepodobné, nebudú sú-
hlasiť s nadstavbou ZOS, čím 
sa naruší celá koncepcia pred-
pokladanej rekonštrukcie a 
modernizácie zariadenia. 

Medzičasom sa ale uvoľnila 
časť objektu budovy bývalej 
materskej školy na Hrobáko-
vej ulici, ktorá je v majetku 
mesta a druhá časť objektu 
budovy bývalej materskej 
školy, ktorá je v majetku Mi-
nisterstva vnútra SR. Objekt 
pozostávajúci z dvoch budov 

Podunajská 25, Bratislava
0915 309 566
0905 341 121

bytservis.ba@bytservis.sk
www.bytservis.sk

• Výmena stúpačiek
• Montáž vodomerov a meračov tepla
• Vyregulovanie kúrenia po zateplení
• Vyregulovanie teplej vody

Oceňovanie osobností Petržalky patrí medzi tradičné podujatia 

petržalského festivalu Dni Petržalky, ktorý sa uskutoční od mája  

a jeho súčasťou budú rôzne celospoločenské, kultúrne, charitatív-

ne i športové podujatia určené pre všetky vekové kategórie obyva-

teľov Petržalky a jej návštevníkov. 

Navrhnite Osobnosť Petržalky 2017

Možno si myslíte, že toto 

ocenenie môže získať 

len niekto, kto spravil niečo 

veľké, výnimočné, o kom sa 

vie aj široko-ďaleko za hrani-

cami našej mestskej časti. Nie 

je to celkom tak. Osobnosťou 

Petržalky sa môže stať (a me-

dzi doterajším nositeľmi tejto 

ceny je mnoho takých) aj váš 

sused, čo sa stará o predzá-

hradku, aktívne ovplyvňu-

je život v dome, pomáha 

s nákupom chorej susede, 

venuje sa charite, vyniká vo 

svojej profesii... Takýchto ľudí 

máme istotne okolo seba 

veľa. Verte, že si zaslúžia byť 

Osobnosťou Petržalky.

Ocenenie tých, ktorí pri- 

speli k rozvoju mestskej časti 

a natrvalo sa zapísali do jej 

histórie pripravuje petržal-

ská samospráva v rámci Dní 

Petržalky od roku 1998. Toto 

prestížne ocenenie si pre-

vzalo už 111 osobností. 

Návrhy na rok 2017 môžu 

predkladať neziskové zdru-

ženia, organizácie, verejné či 

vzdelávacie inštitúcie, občian-

ske spolky, ale aj Petržalčania 

do 30. apríla. 

Návrh musí obsahovať: 

meno a priezvisko predklada-

teľa a jeho kontaktné údaje 

(telefonický, mailový), meno a 

priezvisko, adresu, telefonický 

a mailový kontakt a krátku 

charakteristiku navrhovanej 

osobnosti (v čom vidí navr-

hovateľ osobitný prínos pre 

rozvoj každodenného života  

v Petržalke, alebo čím výni-

močným sa navrhovaný priči-

nil o rozvoj mestskej časti). 

Návrhy je možné zaslať 

v písomnej forme poštou 

na adresu Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Pe-

tržalka, oddelenie kultúry, 

Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, 

doručiť osobne do podateľne 

miestneho úradu, alebo poslať 

elektronicky na daniela.emel-

janovova@petrzalka.sk. 

Odovzdávanie ocenení sa 

uskutoční 12. júna.

Redakcia

foto: archív

musí stanovištia zberných 
nádob (kontajnerov) na od-
pad užívateľ udržiavať v čis-
tote a poriadku. Pokuta za 
odpad mimo smetných ná-
dob je od 33 do 165 eur. 

Riešenie, samozrejme, 
existuje. OLO za obyvateľov 
tohto domu ochotne uprace. 
Na požiadanie a nebude to 
zadarmo. Takzvané dočisťo-
vanie stojiska môže objednať 
správca bytového domu a je- 
ho obyvateľov to bude stáť 
cca 30 eur za mimoriadne na-
loženie a odvoz jedného kon-
tajnera. A počet naložených  
a vyvezených zberných ná-
dob závisí od znečistenia 
stojiska. Alebo môže správca 
na dočistenie najať špeciali-
zovanú irmu, tie si väčšinou 
účtujú cenu za m3.

A keď bude vaše stojisko 
pričasto plné odpadu mimo 

kontajnerov, pribudne vám 
do stojiska ďalší kontajner. 
Vedeli ste, že za jedno vy-
sypanie 1 100-litrového 
kontajnera platíte 16,59 
eura? Tak rátajte – jedno 
vysypanie dvakrát týžden-
ne, krát 52 týždňov v roku. 
To je viac ako 1 700 eur 
ročne len za jeden jediný 
kontajner.

A keď bude stojisko pri-
často plné odpadu mimo 
kontajnerov, pribudne ďalší 
kontajner. A koľko ich v sto-
jisku je a ako často ich je po-
trebné vyprázdňovať, závisí 
len od obyvateľov. (Pozn. 
red.: za zberné nádoby na 
sklo, papier a plasty sa ne-
platí. Čiže, čím viac separu-
jeme, tým viac ušetríme.) 

Takže - pointa je veľmi jed-
noduchá. Ak sa o poriadok  
v stojisku nebudete sta-

rať sami, postarajú sa o to 
ochotne iní. Za vaše pe-
niaze. Pokuta za nedodr-
žanie VZN o dodržiavaní 
čistoty a poriadku je len 
taký malý bonus navyše. 
Spočítajte si, koľko máte 
kontajnerov v stojisku 
dnes a koľko vás to stojí  
(1 700eur x počet kontajne-
rov). A či chcete naozaj platiť 
ešte viac. Ak sa neviete do-
hodnúť medzi sebou v dome, 
alebo si nechcete zašpiniť ru- 
ky uprataním vlastných 
smetí, dohodnite sa naprí-
klad so svojím správcom, 
že za to budete platiť irme, 
ktorá vám upratuje dom. 
Alebo sa s dôverou zverte do 
rúk OLO a špecializovaných 
iriem a plaťte. 

Michaela Dobríková

foto: obyvateľka 

istého bytového domu

Vodné filtre Nerezové fľaše
www.nerezoveflase.sk

Tešíme sa na vaše 

podnety, návrhy, reakcie
www.petrzalskenoviny.sk

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 17€
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Riadkovú inzerciu prijímame 

iba osobne v redakcii PN. 

Platba v hotovosti.

JÁN POLÁK - vodoinštalá-
cie, údržba. Tel.: 0905 627 321

ZŠ VLASTENECKÉ NÁM. 
prijme do TPP pomocnú silu 
do kuchyne. Tel: 02/62412998.

www.svadobne-etikety.sk

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

PREDÁM garážové státie vo 
vnútornej garáži Vyšehradská 
6-10.  Tel: 0902 364 615

HĽADÁM osobnú asistent-
ku z Petržalky. Tel: 0911 331 137

 ♥ Zosobášili saInzercia

Hrobákova 7 (prízemie)

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

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

FEBRUÁR      2017    MAREC

21.
FEBRUÁR

23.
FEBRUÁR

28.
FEBRUÁR

 

3.
MAREC

2.
MAREC

1.
MAREC

REZERVÁCIE:  www.lakomika.sk, www.ticketportal.sk

MICHALSKÁ 5, 810 01 BRATISLAVA

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

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

Cirkevný sobáš
17. 2. 2017 
Ing. Ľubomír Fačko – Michaela Holečková
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Zápis dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
na školský rok 2017/2018

Občan Slovenskej republiky 
je povinný prihlásiť svoje die-
ťa na plnenie povinnej škol-
skej dochádzky bez ohľadu na 
to, kde žije. Ak má zákonný 
zástupca na území SR pre-
chodný pobyt, taktiež musí 
oznámiť spádovej škole, že 
jeho dieťa bude plniť povin-
nú školskú dochádzku mimo 
územia SR. Nedodržaním 
prihlasovacej povinnosti sa 
zákonný zástupca dopustí 
priestupku podľa § 37 záko-
na č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, 
za ktorý mu môže byť ulo-
žená pokuta do výšky 331,50 
EUR. Mestská časť Bratisla-
va-Petržalka je oprávnená 
kontrolovať dodržiavanie 
uložených povinností zákon-
ných zástupcov dieťaťa. 

Základné informácie k 
povinnému zápisu dieťa-
ťa do 1. ročníka základ-
nej školy
a) Zákonní zástupcovia za-
píšu svoje dieťa do základnej 
školy v školskom obvode,  
v ktorom má dieťa trvalý po-
byt (spádová škola).

b) Školské obvody sú určené 
všeobecne záväzným naria-
dením o školských obvodoch 
základných škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mestskej 
časti Bratislava-Petržalka.

c) Zákonní zástupcovia mô- 
žu vybrať pre svoje dieťa aj 
inú ako spádovú základnú 
školu. Riaditeľ zvolenej školy 
rozhodne o prijatí s prihliad-
nutím na umiestnenie detí zo 
školského obvodu spádovej 
školy a na kapacitné mož-
nosti školy. Túto skutočnosť 
riaditeľ školy oznámi zriaďo-
vateľovi.

d) Do prvého ročníka sa 
prijíma dieťa, ktoré do 31. 8. 
2017 dovŕši šiesty rok veku a 
dosiahlo školskú spôsobilosť. 
Pri zápise môže okrem peda-
gógov posudzovať primeranú 
telesnú, psychickú a sociálnu 
vyspelosť dieťaťa a jeho mo-
torické schopnosti prizvaný 
psychológ.

e) Zákonní zástupcovia sa 
zúčastnia zápisu spoločne so 
svojim dieťaťom. V súlade so 
školským zákonom je potreb-
né pri zápise predložiť ob-
čiansky preukaz zákonných 
zástupcov a rodný list dieťaťa 
a uviesť nasledovné údaje: 
meno a priezvisko dieťaťa, 
dátum narodenia a miesto na-
rodenia, rodné číslo, národ-
nosť, štátne občianstvo, trvalé 
bydlisko dieťaťa, ďalej meno, 
priezvisko a trvalé bydlisko 
zákonných zástupcov a adre-
su zamestnávateľov.

f) Zákonní zástupcovia, 
ktorí sa v čase zápisu na-
chádzajú mimo územia SR, 
môžu splnomocniť fyzickú 
osobu na Slovensku, aby die-
ťa zapísala do školy, pričom 
poverená osoba sa preukáže 
svojim občianskym preuka-
zom a rodným listom dieťaťa 
a splnomocnením zákonných 
zástupcov zapísať dieťa. Ná-
sledne zákonní zástupcovia 
požiadajú riaditeľa školy pre 
svoje dieťa o povolenie na-
vštevovať základnú školu v za- 
hraničí a dohodnú s ním ďal-
šie podrobnosti osobitného 
spôsobu plnenia povinnej 
školskej dochádzky.

g) Ak zákonní zástupcovia 
pre svoje dieťa písomne po-
žiadajú riaditeľa školy o mož- 
nosť plniť povinnú školskú 
dochádzku mimo územia 
SR, táto škola sa stáva jeho 
kmeňovou. Následne riaditeľ 

školy vydá rozhodnutie o po-
volení plniť povinnú školskú 
dochádzku mimo územia SR 
a dohodne so zákonnými zá-
stupcami ďalšie podmienky 
vzdelávania v zahraničí.

Po príchode do krajiny po- 
bytu zákonní zástupcovia pri-
hlásia dieťa do školy a ozná-
mia do 30 dní kmeňovej škole 
názov a adresu školy v zahra-
ničí, v ktorej bude plniť po-
vinnú školskú dochádzku.

h) Zákonní zástupcovia mô- 
žu na základe písomnej žia-
dosti požiadať riaditeľa zá-
kladnej školy o odklad povin- 
nej školskej dochádzky o je- 
den školský rok, ak dieťa po 
dovŕšení šiesteho roku veku 
nedosiahlo školskú spôso-
bilosť. Súčasťou žiadosti je 
odporučenie všeobecného le-
kára pre deti a dorast a odpo-
ručenie príslušného zariade-
nia výchovného poradenstva 
a prevencie zaradeného do 
siete škôl a školských zariade-
ní SR (Centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva 
a prevencie alebo Centrum 
špeciálno-pedagogického 
poradenstva a prevencie) za-
radeného do siete škôl a škol-
ských zariadení SR.

i) Zákonní zástupcovia mô- 
žu výnimočne požiadať o pri-
jatie dieťaťa na plnenie povin-
nej školskej dochádzky aj keď 
do 31. 8. 2017 nedovŕši šiesty 
rok veku. K žiadosti musia 
priložiť súhlasné vyjadrenie 
všeobecného lekára pre deti 
a dorast a súhlasné vyjadrenie 
príslušného zariadenia vý-
chovného poradenstva a pre- 
vencie (Centrum pedago-
gicko-psychologického po-
radenstva a prevencie alebo 
Centrum špeciálno-pedago-
gického poradenstva a pre-
vencie).

Dni otvorených dverí 
v základných školách
Základné školy každoročne organizujú pred zápisom 
detí do 1. ročníka množstvo zaujímavých aktivít s 
cieľom poskytnúť zákonným zástupcom a budúcim 
prváčikom všestranné informácie o škole, jej priesto-
roch, výchovno-vzdelávacej činnosti, aktivitách škol-
ského klubu detí či prevádzke školskej jedálne. Uve-
dené dni sú príležitosťou na stretnutia s pedagógmi 
a osobne sa dozvedieť o zameraní školy, školskom 
vzdelávacom programe, vyučovaní cudzích jazykov, 
športovej a záujmovej činnosti, realizácii projektov, 
dosiahnutých úspechoch a získať ďalšie informácie 
o škole. Počas návštevných dní sa môžu zúčastniť na 
vyučovacích hodinách, navštíviť školské kluby detí, 
záujmové krúžky, ochutnať niektoré zdravé jedlá zo 
školskej jedálne alebo využiť konzultácie so školský-
mi psychológmi a špeciálnymi pedagógmi. 

Dni otvorených dverí pred zápisom 
sa uskutočnia v nasledovných termínoch
 

P. č. Základná škola Dni otvorených dverí

  1. Budatínska 23. marca 2017
  2. Černyševského 14. marca 2017 od 15:45 – 18:00 h
  3. Dudova 25. marca 2017 
  4. Gessayova 15. marca 2017
  5. Holíčska 21. - 23. marca  2017
  6. Lachova 30. marca 2017 - prehliadka priesto-
  rov školy, účasť na vyučovacích hodi- 
  nách na 1. aj 2. stupni, poskytovanie  
  poradenstva v súvislosti so zápisom
  7. Nobelovo nám. 16. – 17. febrára 2017 počas 
  vyučovania a činnosti ŠKD
  8. Pankúchova 7. apríla 2017 od 8:45 h - do 11:00 h 
  9. Prokoievova 15. marca 2017 od 8:30 h - 15:30 h
10. Tupolevova 14. marca 2017 otvorená hodina 
  pre MŠ Iľjušinova
  16. marca 2017 o 8:00 h jednotný   
  vstup
11. Turnianska 6. marca 2017 
  a) dopoludnia: 8:00 – 12:00 h účasť  
       v triedach na vyučovaní, 
  b) popoludní: 16:00 – 17:00 h
        prehliadka priestorov školy, tvorivé  
       dielničky detí , krúžková činnosť
  
Ďalšie podrobnosti  sú  zverejnené na webových sídlach jed-
notlivých základných škôl

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľ-

skej pôsobnosti v mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční v súlade so všeobecne 

záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Petržalka č.12/2015 zo dňa 1. decembra 

2015 v dňoch:

7. apríla 2017 (piatok) od 15.00 do 18.00 h 

a 8. apríla 2017 (sobota) od 8.00 do 12.00 h

Pokračovanie na strane 6 
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Zápis dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
na školský rok 2017/2018
j) O prijatí dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky 
rozhodne riaditeľ školy najne-
skôr do 15. júna 2017.

k) Pokiaľ sa zákonní zástup-
covia rozhodnú zmeniť školu 
dieťaťa dodatočne po zápi-
se, musia túto skutočnosť 
oznámiť riaditeľovi školy, do 

ktorej dieťa predtým zapísali.

l) Zákonní zástupcovia mô-
žu zapísať svoje dieťa iba na 
jednu základnú školu.

m) Pri zápise dieťaťa odporú-
čame zákonným zástupcom 
informovať sa o školskom 
vzdelávacom programe prí-

slušnej základnej školy, o zá-
ujmovej činnosti, realizova-
ných projektoch, o činnosti 
školského klubu detí, priesto-
rových a materiálno-technic-
kých podmienkach školy atď. 
Veľa dôležitých informácií 
získajú zákonní zástupcovia 
na webových stránkach jed-
notlivých základných škôl.

Prvý školský obvod - Zá-
kladná škola Budatínska 61, 
851 06 Bratislava 
Budatínska (čísla 29 – 81), 
Beňadická (okrem nepár. 
čísel 9 – 21), Lietavská, Vy-
šehradská (nepárne čísla 1 
– 23) a všetky párne čísla, 
Znievska;

Druhý školský obvod - Zá-
kladná škola Černyševského 
8, 851 01 Bratislava
Černyševského, Farského, 
Jungmannova, Macharova, 
Mánesovo nám., Piffl  ova, Va-
vilovova, Vlastenecké nám., 
Wolkrova, Krasovského, 
Muchovo námestie;

Tretí školský obvod - Zá-
kladná škola Dudova 2, 
851 02 Bratislava
Ambroseho, Bradáčova, Du-
dova, Hrobákova, Kutlíkova, 
Romanova, Rovniankova, 
Starhradská, Starohájska;

Štvrtý školský obvod - Zá-
kladná škola Gessayova 2, 
851 03 Bratislava 
Gessayova, Námestie hrani-
čiarov (párne čísla), Osuské-
ho, Rusovská cesta (čísla 50, 
52, 54, 56);

Piaty školský obvod - Zá-
kladná škola Holíčska 50, 
851 05 Bratislava 
Brančská, Budatínska (čísla 
1-27), Holíčska, Smolenic-
ká, Strečnianska, Šintavská, 
Tematínska, Topoľčianska;

Šiesty školský obvod - Zá-
kladná škola Lachova 1, 
851 03 Bratislava
Bosákova, Furdekova, La-
chova, Mlynarovičova, Ná-
mestie hraničiarov (nepárne 
čísla), Haanova 1, 3, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 31, 33, 35, 
37, 39, 41, 14, 14A; Lužná, 
Šustekova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 45, 47, 49, 51;

Siedmy školský obvod - 
Základná škola Nobelovo 
námestie 6, 851 01 Bratislava
Bohrova, Dargovská, Dub-
nická, Gercenova, Gogoľova, 
Goralská, Handlovská, Har-
manecká, Hrobárska, Jarosla-
vova, Kapicova, Kaukazská, 
Kežmarské nám., Kremnická, 
Krupinská, Kubínska, Lenar-
dova, Levočská, Ľubietovská, 
Nábrežná, Nobelovo nám., 
Novobanská, Očovská, Peč-
nianska, Planckova, Proko-
pova, Röntgenova, Rusovská 
cesta (okrem čísel 50, 52, 54, 
56), Údernícka, Viedenská 
cesta, Vilová, Vranovská, Za-
dunajská cesta, Záporožská;

Ôsmy školský obvod - Zá-
kladná škola Pankúchova 4, 
851 04 Bratislava Bulíkova, 
Blagoevova, Dolnozem-
ská, A. Gwerkovej,Haano-
va (párne čísla okrem14 a 
14A), Jankolova, Klokočova, 
Kočánkova, Ma-mateyova, 
Májová, M. Medveďovej, 
Pankúchova, Pobrežná, Po-
loreckého, Sosnova, M. C. 

Sklodowskej, Šustekova 1, 3, 
5, 7, 9, 11, 13,15, 17, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31;

Deviaty školský obvod - 
Základná škola Prokofi evova 
5, 851 01 Bratislava
Andrusovova, Belinského, 
Bratská, Čapajevova, Fedi-
nova, Hálova, Kolmá, Kop-
čianska, Panónska cesta (od 
Rusovskej cesty po Bratskú), 
Prokofi evova, Ševčenkova, 
Švabinského;

Desiaty školský obvod - 
Základná škola Tupolevova 
20, 851 01 Bratislava 
Iľjušinova, Jiráskova, Marko-
va, Pajštúnska, Tupolevova;

Jedenásty školský obvod - 
Základná škola Turnianska 
10, 851 07 Bratislava 
Antolská, Beňadická (nepár-
ne čísla 9 – 21), Betliarska, 
Bzovícka, Humenské nám., 
Janíkovské role - ulice Fiľa-
kovská, Sitnianska, Urpínska, 
Jantárová cesta (od Betliar-
skej po Panónsku), Jasovská, 
Južné mesto zóna „B“, Južné 
mesto zóna „C“- Azúrová, 
Béžová, Fialová, Žltá, Sl-
nečnicové námestie, ulice 
Krásnohorská, Ľubovnian-
ska, Šášovská, Turnianska, 
Vígľašská, Vyšehradská (čísla 
25-39), Žehrianska a mestská 
časť Bratislava-Čunovo.

Veronika Redechová,

 vedúca oddelenia školstva 

a športu

Pokračovanie zo strany 5

Prehľad o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
Školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratis-
lava-Petržalka sú určené nasledovnými názvami ulíc a číslami bytových domov:

O škôlku môžete požiadať 
už v apríli
Prijímanie detí na predprimárne vzdelá-
vanie pre školský rok 2016/2017 sa v Pe-
tržalke uskutoční v termíne od 19. apríla 
do 3. mája 2017.

Materské školy v zria-
ďovateľskej pôsob-

nosti mestskej časti spravi-
dla prijímajú deti vo veku 
od 3 rokov do 6 rokov ich 
veku. Uprednostnené sú 
deti, ktoré dovŕšili piaty 
rok veku a majú v nasledu-
júcom školskom roku plniť 
povinnú školskú dochádz-
ku ako aj deti s odloženým 
začiatkom plnenia povinnej 
školskej dochádzky a deti s 
dodatočne odloženým za-
čiatkom plnenia povinnej 
školskej dochádzky. Ostatné 
podmienky prijímania detí 
určuje riaditeľka materskej 
školy a po prerokovaní s pe-
dagogickou radou školy ich 
zverejní na všeobecne prí-
stupnom mieste.

Zákonní zástupcovia detí 
predložia materskej ško-
le žiadosť o prijatie dieťaťa 
spolu s potvrdením o jeho 
zdravotnom stave. Tlačivo 
Žiadosť o prijatie dieťaťa 
na predprimárne vzdeláva-
nie v materskej škole s vy-
učovacím jazykom sloven-
ským je zverejnené na inter-
netovej stránke www.petr-
zalka.sk v oblasti školstvo. 
Žiadosť si môže rodič vy-
žiadať aj osobne v materskej 
škole alebo si ho stiahnuť zo 
stránky školy.

Rodičia majú možnosť po-
žiadať o prijatie dieťaťa so 
zdravotným znevýhodnením 
aj do štyroch špeciálnych 
tried. Materská škola na Tur-

nianskej 6 prijíma deti ľahko 
mentálne, zmyslovo alebo 
telesne postihnuté, s naruše-
nou komunikačnou schop-
nosťou a deti s poruchami 
správania. Dlhodobé skúse-
nosti s výchovou a vzdelá-
vaním detí s autizmom má 
materská škola na Iľjušino-
vej 1 a pre deti s poruchami 
výživy je zriadená špeciálna 
trieda na Piffl  ovej 10. O pri-
jatí dieťaťa so zdravotným 
znevýhodnením rozhoduje 
riaditeľka školy po vyjadrení 
príslušného zariadenia vý-
chovného poradenstva a pre-
vencie a vyjadrení všeobec-
ného lekára pre deti a dorast. 
Ak ide o dieťa so zmyslovým 
a telesným postihnutím aj 
s vyjadrením príslušného od-
borného lekára.

Písomné rozhodnutie o 
prijatí alebo neprijatí die-
ťaťa na predprimárne vzde-
lávanie zašle riaditeľka ma-
terskej školy zákonným zá-
stupcom dieťaťa najneskôr 
do 9. júna 2017.

Každá materská škola bude 
mať na všeobecne prístup-
nom mieste zverejnený ter-
mín, miesto a podmienky 
prijímania žiadosti o prija-
tie dieťaťa na predprimárne 
vzdelávanie do materskej 
školy. Bližšie informácie 
k prijímaniu detí do mater-
ských škôl poskytne zákon-
ným zástupcom detí v kaž-
dej materskej škole riaditeľka 
alebo jej zástupkyňa.
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Odpovede na najčastejšie otázky pri prijímaní detí do materskej školy

Dostala som rozhodnutie o ne- 
prijatí môjho dieťaťa do MŠ. 
Ako mám ďalej postupovať, 
keď chcem, aby moje dieťa bolo 
prijaté, keď sa uvoľní miesto  
počas školského roka?
Je potrebné byť v kontakte s ria- 
diteľkou MŠ a priebežne sa in-
formovať, či sa uvoľnila kapacita 
MŠ a či má riaditeľka MŠ mož-
nosť dieťa prijať.
 
Moje dieťa nebolo prijaté do MŠ 
– môžem podať odvolanie?
Zákonný zástupca dieťaťa má 
možnosť požiadať riaditeľku  
o prehodnotenie jej rozhodnu-
tia o neprijatí dieťaťa. Pri tom 
ale nejde o proces odvolania sa 
proti rozhodnutiu, ale o proces 
prehodnotenia situácie spo-
jenej s prijímaním detí do MŠ  
a s prípadným uvoľnením kapa-
city MŠ. 
 
Moje dieťa nebolo prijaté do 
MŠ, ak si podám novú prihláš-
ku, bude ma pri uvoľnení mies-
ta automaticky kontaktovať 
riaditeľka?
Žiadosť o prijatie dieťaťa na 
predprimárne vzdelávanie môže 
zákonný zástupca dieťaťa podať 
aj počas školského roka, ale ak 
riaditeľka nemá v tom čase voľ-
nú kapacitu, vydá opätovne roz-
hodnutie jeho o neprijatí. Po vy-
daní rozhodnutia o neprijatí je 
proces prijímania dieťaťa ukon-
čený. Je v záujme zákonného 
zástupcu priebežne sa informo-
vať u riaditeľky MŠ, či sa uvoľnila 
kapacita a opätovnú žiadosť  
o prijatie dieťaťa podať vtedy, 
keď mu riaditeľka MŠ oznámi, 
že sa uvoľnilo miesto.
 
Ako bude určené poradie detí, 
ktoré budú prijaté na uvoľnené 
miesta počas školského roka  
v prípade, že si viacerí rodičia 
dajú znovu prihlášku?
Poradovník na prijímanie ne-
prijatých detí riaditeľka MŠ 
nevytvára, lebo po vydaní roz-
hodnutia o neprijatí dieťaťa je 
proces prijímania ukončený. Ak 
si zákonný zástupca podá novú 
žiadosť o prijatie dieťaťa, začína 
sa nový proces prijímania dieťa-
ťa. V takomto prípade riaditeľka 
rozhoduje podľa aktuálneho 
naplnenia kapacity materskej 
školy. 

Som osamelý rodič a starám sa 
o dieťa sama. Bude zohľadne-
ná pri prijímacom konaní táto 
skutočnosť, keďže som matka 
„samoživiteľka“, súkromnú 
škôlku si, žiaľ, dovoliť z inanč-
ných dôvodov nemôžem, no 
musím nastúpiť do práce, keď-
že mi bývalý manžel na dieťa 
neplatí a nemáme z čoho žiť?
V zmysle § 5 ods. 14) zákona 
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej sa-
mospráve a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov je rozhod-
nutie v kompetencii riaditeľky.
 
Staršie dieťa chodí do MŠ, 
bude pri prijímaní mladšieho 
(ktoré bude mať 3 roky až 30. 
12.) zohľadnená táto skutoč-
nosť a bude moje dieťa prijaté 
od 2. 9. (aj keď nebude mať 
ešte 3 roky), keď má v danej 
škôlke súrodenca?
Ak má riaditeľka vo zverejne-
ných ostatných podmienkach 
prednostné prijímanie detí sú-
rodencov už navštevujúcich MŠ 
a dieťa dovŕši v danom kalen-
dárnom roku 3 roky, tak bude 
táto skutočnosť zohľadnená. 
Každé dieťa, ktoré dovŕši 3 roky 
v danom kalendárnom roku, t. j. 
do 31. 12., je trojročné dieťa.

Do koľkých MŠ si môžem po-
dať prihlášku? Je vyššia šanca 
prijatia môjho dieťaťa, ak si 
podám viacero prihlášok?
Počet žiadostí nie je obmedze-
ný: Zákonný zástupca môže 
podať žiadosť o prijatie aj do 
viacerých MŠ. Žiadna MŠ podľa 
platného právneho predpisu 
nesmie odmietnuť prevziať od 
zákonného zástupcu žiadosť. 
Ak je dieťa na základe žiadosti 
prijaté do niektorej z nich, zá-
konný zástupca by o tom mal 
upovedomiť ostatné MŠ, do 
ktorých tiež podal žiadosť o pri-
jatie svojho dieťaťa. Vzhľadom 
na kapacitné možnosti MŠ nie 
všetky deti, ktorých zákonní zá-
stupcovia požadujú o ich prija-
tie do MŠ, budú prijaté. Ak MŠ 
z kapacitných dôvodov nemôže 
prijať všetky deti, ktorých zákon-
ní zástupcovia o prijatie žiadajú, 
riaditeľky vydajú rozhodnutie o 
neprijatí na predprimárne vzde-
lávanie v MŠ. 

Prečo sa prijímajú k 1. 9. deti 
mladšie ako tri roky, keď nie sú 
uspokojené žiadosti zástupcov 
starších detí ?
Pripomíname, že trojročné sú 
všetky deti, ktoré v danom ka- 
lendárnom roku dosiahnu vek  
3 roky. Organizácia tried je v kom- 
petencii riaditeľky MŠ. Triedy 
môžu byť podľa veku homogén-
ne a heterogénne. Riaditeľka si 
zvolí takú formu, aby čo najviac 
detí mohlo byť prijatých. 

Koľko je voľných miest v jed-
notlivých MŠ? 
Počet voľných miest nie je mož-
né presne určiť. Na počet miest 
má vplyv niekoľko skutočností: 
a) počet detí s odloženou po-
vinnou školskou dochádzkou, 
ktoré ostávajú v MŠ aj v nasle-
dujúcom školskom roku,
b) počet detí v jednotlivých 
vekových kategóriách, ktorých 
zákonní zástupcovia žiadajú  
o prijatie na predprimárne vzde-
lávanie,
c) veľmi rozhodujúca je orga-
nizácia tried podľa veku,
d) vekové zloženie tried a naj-
vyšší počet detí v triede MŠ:
•	 3	-	4	ročné	deti	–	20	detí
•	 4	–	5	ročné	deti	–	21	detí
•	 5	–	6	ročné	deti	–	22	detí
•	 3	–	6	ročné	deti	–	21	detí

Moje dieťa nebolo prijaté do 
MŠ, na prihláške som uviedla 
svoj e-mail, v prípade vybudo-
vania nových kapacít, dosta-
nem informáciu e-mailom?
Mestská časť Bratislava-Petr-
žalka pravidelne zverejňuje na 
svojej web stránke rozširovanie 
kapacít MŠ.

Každý zákonný zástupca die-
ťaťa má možnosť sledovať nové 
informácie o zvyšovaní kapacít 
MŠ aj na www.petrzalka.sk .

Prečo sa neotvárajú nové trie-
dy pre 4-ročné deti, ktoré ne-
boli prijaté do MŠ?
Do MŠ sa prijímajú deti od 3 do 
6 rokov a nie je možné prijímať 
„len“ 4-ročné. Riaditeľka MŠ  
v rámci svojich kompetencií zo-
stavuje triedy podľa vekového 
zloženia, so zreteľom na kapacitu 
MŠ. V tejto súvislosti je potrebné 
mať na zreteli aj tú skutočnosť, 
že MŠ je zaradená do sústavy 
škôl ako jeden z druhov školy, 

ktorá poskytuje predprimárne 
vzdelávanie pre detí vo veku od 
3 do 6 rokov. 

Ak sú splnené hygienické 
požiadavky, najvyšší počet 
detí v jednotlivých triedach 
sa môže zvýšiť o ďalšie 3 deti. 
Prijatie vyššieho počtu detí do 
triedy je v zákone ustanovené 
len ako možnosť a nie ako po-
vinnosť riaditeľky MŠ. 

V podmienkach MŠ v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Mest-
skej časti Bratislava-Petržalka, 
vo všetkých triedach MŠ, ktoré 
majú na to vytvorené pod-
mienky, sa táto možnosť vyu-
žíva. 

Ak má zákonný zástupca po-
chybnosť o korektnosti prijí- 
mania dieťaťa do MŠ, kam sa 
má v tejto veci obrátiť?
Kontrola prijímania detí do MŠ 
patrí do kompetencie Štátnej 
školskej inšpekcie, ktorá okrem 
všeobecného procesu prijíma-
nia kontroluje aj dodržiavanie 
princípov výchovy a vzdeláva- 
nia v zmysle školského zákona  
v rámci procesu prijímania. 
Znamená to, že ak má zákon-
ný zástupca pochybnosť o ko- 
rektnosti prijímania detí do MŠ, 
môže sa v tejto veci obrátiť so 
sťažnosťou na Štátnu školskú 
inšpekciu, príslušné inšpekčné 
centrum, ktoré má sídlo v kaž-
dom krajskom meste. V Brati-
slavskom kraji je to: Školské  
inšpekčné centrum Bratisla-
va, Žehrianska 9, 851 07 Brati-
slava

Ktoré sú všeobecne záväzné 
právne predpisy, ktoré sa tý-
kajú prijímania detí na pred-
primárne vzdelávanie do MŠ?
•	 §	5	ods.	14	zákona	č.	596/2003	

Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve 

•	 §	59	zákona	č.	245/2008	Z.	z.	 
o výchove a vzdelávaní (škol-
ský zákon)

•	 §	3	vyhlášky	č.	306/2008	Z.	z.	
o materskej škole v znení vy-
hlášky č. 308/2008 Z. z.

Je predprimárne vzdelávanie 
povinné?
Predprimárne vzdelávanie 
v MŠ nie je povinné. Žiadny 
právny predpis nenariaďuje, že 
zákonný zástupca má zákonný 

nárok na umiestnenie dieťaťa 
do MŠ.

Kto má v kompetencii rozhod-
núť o prijatí dieťaťa do MŠ?
Rozhodnúť o prijatí dieťaťa na 
predprimárne vzdelávanie je  
v kompetencii riaditeľky MŠ.

Povinnosť riaditeľky MŠ roz-
hodovať o prijatí dieťaťa do MŠ 
ustanovuje § 6 ods. 14 zákona  
č. 596/2003 Z. z. o štátnej sprá-
ve školstve a školskej samo-
správe.
Riaditeľ rozhoduje o:
a) prijatí dieťaťa do materskej 
školy,
b) zaradení na adaptačný ale-
bo diagnostický pobyt dieťaťa  
v materskej škole,
c) prerušení dochádzky dieťa-
ťa do materskej školy,
d) predčasnom ukončení 
predprimárneho vzdelávania.

V akom veku sa prijímajú deti 
do MŠ?
Na predprimárne vzdelávanie 
do materských škôl sa prijíma:
•	 spravidla	dieťa	od	3	do	6	ro-

kov jeho veku,
•	 dieťa,	 ktoré	 dovŕšilo	 6.	 rok	

veku a ktorému bol odlože-
ný začiatok plnenia povinnej 
školskej dochádzky,

•	 dieťa,	 ktorému	 bolo	 doda-
točne odložené plnenie po-
vinnej školskej dochádzky.

Aké sú podmienky prijímania 
detí na predprimárne vzdelá-
vanie v MŠ?
Riaditeľka spolu s miestom 
a termínom zverejní aj pod-
mienky prijímania detí do 
MŠ. V prvom rade riaditeľka 
akceptuje podmienky prijíma-
nia detí stanovené zákonom 
č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon); 
môžeme ich nazvať aj „zákon-
né podmienky“, ktoré zákon 
stanovuje nasledovne:
•	 prednostne	 sa	 do	 MŠ	 prijí-

majú deti, ktoré dovŕšili 5. rok 
veku,

•	 deti	 s	odloženým	začiatkom	
plnenia povinnej školskej do-
chádzky,

•	 deti	s	dodatočne	odloženým	
začiatkom plnenia povinnej 
školskej dochádzky.

Pokračovanie na strane 7 

Petržalskí poslanci vytvorili skupinu, kde spolu s niektorými učiteľkami MŠ a vedením oddelenia školstva MÚ vytipovali najčastejšie problé-
my pri podávaní žiadostí do MŠ a sformulovali ich tak, aby čo najviac pomohli rodičom a zákonným zástupcom budúcich škôlkarov. 
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Chcem sa poďakovať kolektívu pedagógov Základ-
nej školy na Černyševského ulici za mimoriadne 
vydarenú zimnú školu v prírode spojenú s lyžiars-
kym výcvikom.

Odpovede na najčastejšie otázky 
pri prijímaní detí do materskej školy

História zvyšovania kapacít MŠ:
MŠ Bzovícka – 1 trieda – prebudovanie priestorov – od 1. 9. 2008
MŠ Röntgenova – 1 trieda – prebudovaním priestorov – od 1. 9. 2008
MŠ Pilova – 1 trieda - ukončenie prenájmu – od 1. 9. 2008
MŠ Ševčenkova – 1 trieda - prebudovanie priestorov – od 1. 1. 2009
MŠ Ševčenkova – 1 trieda – ukončenie prenájmu – od 1. 9. 2009
MŠ Lietavská – 1 trieda – ukončenie prenájmu – od 1. 2. 2011
MŠ Pilova – 1 trieda – ukončenie prenájmu – od 1. 9. 2011
MŠ Holíčska – 1 trieda – prebudovanie priestorov – od 1. 9. 2011
MŠ Macharova – 1 trieda – prebudovanie priestorov – od 1. 9. 2012
MŠ Holíčska 50 – 2 triedy – prebudovanie priestorov v ZŠ Holíčska – od 1. 1. 2013
MŠ Bzovícka – 1 trieda – prebudovanie priestorov – od 1. 10. 2013
MŠ Lachova – 1 trieda - prebudovaním priestorov – od 1. 11. 2014
MŠ Tupolevova - 4 trieda - prebudovanie priestorov v ZŠ Tupolevova – od 1. 1. 2015
MŠ Nobelovo nám. – 2 triedy - prebudovanie priestorov v ZŠ Nobelovo nám. – 1. 2. 2015
MŠ Gessayova 2 - 2 triedy - prebudovanie priestorov v ZŠ Gessayova – 1. 4. 2016

Okrem týchto zákonných pod-
mienok riaditeľka MŠ určuje, v súlade  
s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 
Z. z. ostatné podmienky prijímania 
detí. Robí tak po ich prerokovaní v pe-
dagogickej rade. Kompetencia určiť 
ostatné podmienky prijímania detí do 
MŠ je platnými predpismi ustanovená 
len pre riaditeľky MŠ a nie pre zriaďo-
vateľa.

Ostatné podmienky zverejní na vidi-
teľnom mieste a má ich, samozrejme, 
zakomponované aj v školskom poriad-
ku MŠ.

Prijímanie dieťaťa do MŠ nemožno 
explicitne viazať na trvalý pobyt v da-
nej obci/meste, mestskej časti, v kto-
rej sa nachádza predmetná MŠ.

Ostatné podmienky prijímania detí 
do MŠ nesmú byť v rozpore so vše-
obecne záväznými právnymi pred-
pismi a nesmú byť diskriminujúce a 
obmedzujúce práva dieťaťa alebo 
jeho zákonných zástupcov. Riaditeľka 
MŠ nesmie ako podmienku prijatia 
dieťaťa do MŠ stanoviť napr. zamest-
nanosť zákonných zástupcov alebo 
trvalý pobyt v danej obci/meste atď.

Ďalej je potrebné si uvedomiť, 
že prednostné prijímanie detí do 
MŠ neznamená povinné prijímanie.  
A to z dôvodu, že ide o predprimár-

ne vzdelávanie a nie povinnú školskú 
dochádzku.

Aké sú kapacity MŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka?
Mestská časť Bratislava-Petržalka dlho-
dobo rieši problém nedostatku miest  
v MŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsob-
nosti. Od roku 2008 zvýšila kapacity MŠ 
o 21 tried s počtom 478 miest. V súčas-
nosti je zriaďovateľom 23 MŠ s počtom 
114 tried a s kapacitou 2 616 miest. 

V súčasnosti sa pokračuje v rozširova-
ní kapacít MŠ v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka 
rekonštrukciou školníckeho bytu v MŠ 
Bzovícka, začala sa rekonštrukcia ob-
jektu bývalej MŠ Vyšehradská, ktorá po 
zriadení zvýši kapacity MŠ o 150 miest  
a pripravuje sa aj rekonštrukcia voľných 
nebytových priestorov v prístavbe ZŠ 
Turnianska, ktorou po zriadení MŠ Tur-
nianska sa zvýši kapacita MŠ o ďalších  
90 miest.

V kontexte so zvyšovaním kapacít MŠ 
rieši mestská časť aj otázky personálneho 
zabezpečenia činnosti MŠ okrem iného 
aj tým, že v spolupráci s Bratislavským 
samosprávnym krajom rieši možnosti 
ubytovania mladých mimobratislav-
ských pedagogických zamestnancov  
v stredoškolských internátoch. 

Pokračovanie zo strany 7 Nová Zuzulová?

Hoci mnohí voči školstvu ako 
takému či učiteľom neraz vy-

jadrujú svoje výhrady, ja nemôžem 
povedať ani pol krivého slova. Spo-
mínanú školu navštevujú obe naše 
deti a domov chodia spokojné, 
dostatočne vyťažené, s výborný-
mi výsledkami, ale hlavne šťastné.  
A presne toto slovo vystihuje dcé-
ru po poslednej akcii – lyžiarskom 
výcviku v Ski Parku Košútka v Hri-
ňovej.

Do Hriňovej odchádzalo 34 detí 
prvého stupňa, 4 pedagogickí za-
mestnanci a 1 zdravotník. Na sva-
hu intenzívne lyžovali 3 hodiny do-

obeda a 2 hodiny poobede. Posledný 
deň si pokročilí lyžiari vyskúšali už 
aj slalomové preteky. Nielen víťazi, 
ale všetky deti dostali za odmenu 
sošky lyžiarov a diplomy s vlastnou 
fotkou na lyžiach. Nechýbal ani vý-
let na Vígľašský zámok, kde si po 
prehliadke užili vynikajúci wellness 
s 2 saunami.

Po piatich dňoch sa z mojej 6-roč- 
nej dcéry, ktorá dovtedy stála na ly-
žiach iba v obývačke, stal nebojácny 
začiatočník schopný vyviezť sa sám 
na vleku a zjazdiť svah krásnymi 
oblúčikmi. Neverila by som tomu, 
keby som to na vlastné oči nevidela 
na špeciálnom youtube kanále vy-
tvorenom pre rodičov, aby si mohli 
pozrieť pokroky svojich detí. 

Už teraz viem, že dcéra pôjde aj 
budúci rok a keď to takto pôjde ďa-
lej, môžem si dovoliť tvrdiť, že po 
Zuzulovej a Vlhovej máme nádej 
vychovať si aj vďaka takýmto ak- 
ciám nové talenty. Láska k lyžova-
niu už je v našich deťoch zasiata, na 
nás je už len to v nich ďalej pod-
porovať. 

Text a foto: 

Roberta Karpinská

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOvOOTvOReNÁ 
zuBNÁ aMBuLaNcIa 

STROMOvÁ 16, KRaMÁRe 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

KLIETKY 
pre chov prepelíc 

PASCE 
na líšky a kuny

LIAHNE

tel.: 0907 181 800
www.123nakup.eu
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Na Farského zabíjali 
Na školskom dvore Strednej odbornej školy gastronó-
mie, potravinárstva a hotelových služieb na Farského 
ulici uprostred petržalských panelákov bolo v sobot- 
né dopoludnie 11. februára nezvyčajne rušno. Usku-
točnil sa tam už 6. ročník fašiangovej zabíjačky. 

Žiaci dvoch ročníkov učebného 
odboru mäsiar pod odborným 

dohľadom majstrov odborného vý-
cviku a pedagógov sa podieľali na 
zabíjačke od A po Z, teda od pora-
zenia 140-kilogramovej ošípanej, cez 
rozporciovanie až po spracovanie 
mäsa na mäsové výrobky, typické 
pre bežné zakáľačky. Výsledkom ich 
práce v „teréne“, ktorá je súčasťou vy-
učovacieho procesu, boli špeciality, 
ako sú jaternice, krvavnice, zabíjač-
ková kaša, tlačenka, klobásy, oškvar-
ky, pečené mäso a ďalšie drobnosti.  
K „mäsiarom“ sa pridali aj žiaci ďal-
ších profesií, aby spoločne pred-
viedli nadobudnuté vedomosti  
a zručnosti v reálnej praxi. Tento 
krát hosťami boli najmä rodičia žia-
kov a ďalší príbuzní. Veľké uznanie 
za celý priebeh tohto netradičného 
vyučovania, ktorého výsledkom boli 
veľmi chutné jedlá rôzneho druhu, 
sa dostalo všetkým zúčastneným od 
zriaďovateľa školy – Bratislavského 
samosprávneho kraja, pod záštitou 
ktorého sa akcia uskutočnila. „Za-
bíjačkové špeciality boli výnimočne 
chutné, takže spolu s vedením školy 
musíme naďalej podnikať kroky, kto-
ré by viedli k výraznejšej propagácii 
tohto tradičného remesla,“ zdôraznil 
župan Pavol Frešo. 

Cieľom tohto príjemného podu-
jatia, ktoré je medzi petržalskými 
panelákmi stále skôr raritou, bola 
nielen prezentácia školy, ale najmä 
učebného odboru mäsiar, ktorému 
sa žiaci skôr vyhýbajú. Dokumentujú 

to čísla. „Kým pred viac ako štvrťsto-
ročím, kedy som tu začal ako majster 
pracovať, sa tu učilo vyše 250 žiakov 
za mäsiarov, dnes ich máme 11, pri-
čom v tomto školskom roku sa nám 
pre nezáujem nepodarilo prvý roč-
ník ani otvoriť. Mäsiarske remeslo je 
síce ťažká práca, ale keď si ju človek 
obľúbi a získa potrebné zručnosti, je 
to zaujímavá práca na celý život,“ 
povedal majster odborného výcviku 
Ladislav Šimon. 

Na druhej strane, nielen na sloven-
skom trhu, ale aj irmy v zahraničí veľ-
mi intenzívne vyhľadávajú vyučených 
mäsiarov. „Pokiaľ by sme nenaplnili 
budúci školský rok v tomto odbore, 
budeme to považovať za tragédiu. 
Veď ide o tradičné remeslo, ktoré pri 
zabezpečení výživy ľudstva bude mať 
vždy uplatnenie. Navyše, máme krás-
ne prevádzky, učíme žiakov pracovať 
s modernou technológiou, ktorú neu-
stále dokupujeme,“ zdôraznil riaditeľ 
školy Jozef Horák.    

Dôkazom modernizácie je novo-
vybudovaná cvičná kuchyňa pre žia-

kov, ktorú im môže závidieť nejeden 
šéfkuchár. Jej zariadenie nielen hos-
ťom z BSK, ale aj rodičom priblížila 
pedagogička Alena Brandšteterová: 
„Okrem základného zariadenia aký-
mi sú rôzne nárezové stroje, kutre, 
ponorné mixéry, miniroboty, grily a 
konvektomaty, má naša kuchynka 
niečo navyše. Sú to zariadenia, ktoré 
kuchárom prácu uľahčujú a hlav-
ne pomáhajú udržiavať čerstvosť a 
kvalitu pripravovaných pokrmov. 
Konkrétne je to šokový schladzovač 
´šoker´, ktorým sa potraviny prudko 
schladia až zmrazia, pričom straty 
na výživovej hodnote sú minimálne. 
Ďalej vákuovačka, ktorá sa dá využiť 
napr. pri balení a uskladnení rôz-
nych predpripravených základov pre 
prípravu iných pokrmov, zariadenie 
na prípravu pokrmov metódou suse-
vide – príprava pokrmov pri nízkej 
teplote a tiež zariadenie označované 
ako Holdomat, ktoré slúži na predĺ-
ženie času výdaja pokrmov, pričom 
netratia na kvalite. Žiaci tak majú 
možnosť oboznámiť sa s používaním 
jednotlivých zariadení, a tak zlepšiť 
celkovú prípravu na svoje budúce po-
volanie“. 

Saunovaním proti 

chorobe
Tak, ako každý rok v zimných 
mesiacoch, sa staršie deti z MŠ 
Bohrova pravidelne raz týždenne 
saunujú priamo u nás, v mater-
skej škole, aby tak zlepšili svoju 
imunitu a znižovali chorobnosť. 
Pobyt v saune pomáha z tela 
detí vyplavovať škodlivé látky, 
prekrví dýchacie cesty, otvára 
póry na pokožke, ktorú súčasne 
prekrvuje a prečisťuje, posilňu-
je srdce a cievy, zlepšuje krvný 
obeh. Na posilnenie imunity sa 
odporúča pravidelné saunova-
nie raz týždenne – sauna deťom 
skvalitňuje spánok, zlepšuje 
náladu a pohodu. Saunovanie 
detí je účinnou formou otužo-
vania, pri ktorom sa deti otužujú 
vzduchom a vodou. Kombinácia 
týchto dvoch faktorov má vy-
nikajúce liečebné, preventívne  
a hygienické účinky. 

Samozrejme, prvé zoznáme-
nie s malým priestorom a tep-
lom, prípadne vlažnou sprchou, 
vzbudzuje u detí trochu strach. 
Vieme ho však výborne prekonať 
čítaním rozprávok, rozprávaním 
rôznych príbehov či slovnými 
hrami. Tak sa nám potom aj čas 
strávený v saune nezdá taký dlhý. 
Saunovať sa môže iba dieťa, kto-
ré má potvrdenie od lekára, že je 
zdravé a môže sa saunovať. Sau-
novanie je v čase vyhradenom 
pobytu vonku v doobedňajších 
hodinách. Pred príchodom do 
sauny deti vypijú pohár vody. 
Sauna je nastavená na 60 °C  
a každý z troch vstupov do sau-
ny trvá 8 minút. Po každom vstu-
pe do sauny nasleduje ochlade-
nie vlažnou vodou. Po pobyte  
v saune deti znova dostanú po-
hár vody, aby doplnili tekutiny  
a idú si oddýchnuť na ležadlo, as-
poň na 20 minút. Deti, ktoré cho-
dia pravidelne do sauny, bývajú 
menej choré. Saunovanie sa vy-
užíva ako prostriedok na otužo-
vanie, v prevencii a liečbe niekto-
rých ochorení, najmä chorôb 
z prechladnutia, reumatických 
i kožných chorôb. Upevňuje  
u detí sebavedomie, posilňuje 
ich vôľové vlastnosti, rozhodnosť, 
vytrvalosť a smelosť.

Ako to celé u nás funguje, sa 
môžete na vlastné oči presvedčiť 
pri príležitosti Dňa otvorených 
dverí v našej MŠ   29. marca od 8. 
do 11.30 a od 15. do 17. hodiny.

Mgr. Jana Oswaldová,

  riaditeľka MŠ Bohrova

Na netradičnú zabíjačku sa prišiel 
pozrieť aj atašé Veľvyslanectva Číny, 
Xu Ziyan, s ktorým riaditeľ školy 
diskutoval aj o možnej recipročnej 
výmene žiakov. Na Farského majú 
pozitívnu skúsenosť, kedy mladá Čí-
ňanka pred rokmi, po absolvovaní 
posledného ročníka základnej školy 
na Slovensku, kedy sa zároveň učila 
slovenčinu, svojou usilovnosťou nie- 
len výborne zmaturovala (pričom 
paradoxne zo slovenčiny bola najlep-
šia), ale dnes už študuje na vysokej 
škole. Takže jazyková výbava nie je 
obávanou bariérou. 

Riaditeľ školy však predpokladá, že 
nielen vďaka dobrému menu školy, 
ktorého žiaci získavajú ocenenia na 
rôznych súťažiach, ale aj vďaka silnej-
ším ročníkom žiakov, končiacich zá-
kladné školy, sa viacerí rozhodnú pre 
mäsiarske remeslo. Tradičné reme-
slá – mäsiar, cukrár a pekár – majú  
v škole len 15 %-né zastúpenie, pri-
čom až 85 % žiakov tvoria odbory 
gastronómie a hotelových služieb. 

Text a foto: hea Bašťovanská
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Na Slovensku dostávalo ku koncu januára 
tohto roka starobný dôchodok 1 049 276 obča-
nov s priemernou výškou 425,28 eura a 19 696 
predčasných starobných dôchodcov s prie- 
merom dôchodku 397,43 eura. Koncom vla-
ňajšieho roka vyplácala Sociálna poisťovňa 
dôchodok stodeväťdesiatimdvom sto a viac-
ročným poberateľom, čo je o 14 menej ako  
v roku 2015. Ide o prirodzený úbytok občanov 
daný vekom. Toľkoto súčasnosť bez vyhliadok 
do budúcnosti. A minulosť?

Je chvályhodné, že časť starodôchodcov 
sa napokon dočká spravodlivosti po rokoch, 
ktorú pokrivila penzijná reforma pred viac ako 
desaťročím. Po nenaplnených sľuboch vlád 
rôzneho politického zafarbenia sa súčasný re-
zort práce rozhodol prepočítať dôchodky ľu-
ďom, ktorí odišli do penzie pred rokom 2004 
a spĺňajú dané požiadavky. Od januára 2018 
by sa tak prvých prepočítaných dôchodkov 
mali dočkať  najstarší a postupne podľa veku 
aj ostatní starodôchodcovia. 

Doba poberania starobného dôchodku je 
limitovaná dĺžkou života dôchodcu. Priemer-
ný slovenský dôchodca strávi na dôchodku 
asi 20 rokov, ktoré v prípade mnohých sta-
rodôchodcov je príliš dlhý čas. „Najmladší“ 
z nich, ktorý odišiel do dôchodku ako šesť-
desiatročný v roku 2003, dovŕši na budúci 
rok 75 rokov svojho života. Najstarší z tejto 
podkategórie starodôchodcov bude mať  
v čase praktickej realizácie zákona, teda na bu-
dúci rok, 90 rokov. Ak dožije. Napriek tomu, že 
stredná dĺžka života, teda nádej na dožitie, sa 
na Slovensku v posledných rokoch predlžuje, 
stále patríme medzi krajiny Európskej únie  
s najnižším číslom. To číslo, ako uvádza správa 
o zdravotnom stave obyvateľstva z roku 2015, 
presahuje v súčasnosti u mužov 73 a u žien 
osemdesiat rokov. Pokiaľ ide o podkategóriu 
starodôchodcov, ktorí odišli na dôchodok 
pred augustom 1988, „najmladší“ z nich sa 
narodil v roku 1928, teda vysoko prekonáva 
štatistiky dožitia. 

Dôraz na zlepšenie života dôchodcov je v 
programovom vyhlásení vlády, ktoré prisľúbilo 
venovať sa poberateľom nízkych dôchodkov 
s akcentom na starodôchodcov. Táto časť na-
šich občanov sa stáva s pribúdajúcimi rokmi 
stále viac zraniteľnou marginalizovanou sku-
pinou, ktorú možno pri riešení jej problémov 
odsúvať. Ulice plné šmatlajúcich kmeťov a po-
krivených stareniek na vozíkoch s burcujúcimi 
transparentmi dožadujúcich sa drobného 
prilepšenia, nehrozia. Starodôchodcovia ako 
organizovaná skupina neexistujú, nemajú ako 
solidárne prejaviť svoje oprávnené nároky.  

Čas je potvrdený rizikový faktor najmä vo 
veku, kedy sa budúcnosť ráta nie na desaťro-
čia, ale na mesiace či ešte menej. Opakované 
predlžovanie reálnej satisfakcie pre starodô-
chodcov pod rôznymi zámienkami nie je ni-
čím iným, iba cieľavedomou kalkuláciou s ich 
odchodom na večný odpočinok.   

Jaroslav Gründler

Na margo

Spravodlivosť a kalkulácia
Piate je predjarie  
Neviem ako vy, ale ja zo štyroch ročných období mám 
najradšej to piate – predjarie. Nech si pod tým každý 
predstaví, čo chce. Kedy sa začína leto, jeseň zima i jar, 
to vieme presne. Na minútu. Dokonca aj kedy sa končí 
predjarie. Ale kedy sa vlastne začína?

Určite treba brať do 
úvahy, kde a kto dá 

povel na štart. Ja osobne 
som predjarie na Záhorí 
tohto roku súkromne a 
mimoriadne nedočkavo 
odštartoval už v polovi-
ci februára. Len čo sa na 
protiľahlom svahu v sne-
hovej belobe objavili prvé 
liačiky hnedastej farby. 
Podľa mňa vo chvíli, keď 
hnedá získala nad bielou 
päťdesiatjedenpercentnú 
prevahu, vypuklo v katas-
trálnom území našej obce 
predjarie aj oiciálne. 

Je pravda, v tomto roč-
nom čase sa ešte vysky-
tujú drobné nedostatky. 
Spomeniem všadeprítom-
né blato, oku nelahodiace 
suché pahýle a od jesene 
zabudnuté suché lístie 
všakovakého druhu. Nič 
to však nemení na fakte, 

že čoskoro spoza kopca 
vykukne jar. Raz som sa, 
ako čerstvý majiteľ čísla 
popisného v tejto dedi-
ne, spýtal istého strýca, 
kedy už konečne príde jar.  
A on na to, že ju ešte ne-
vidí, ale tiché kroky už 
počuje. Navyše, strýco 
Ondro so synom už v 
týchto dňoch miestnemu 
obyvateľstvu začali brú-
siť motyky a rýle. Aj to je 
znamenie.

Vrátim sa ešte na oka-
mih priamo do stredu 
tohtoročnej zimy. Musím 
sa totiž pochváliť. Počas 
nej som, bez ohľadu na 
mráz, sneh, poľadovicu i 
vetriská, absolvoval vyše 
sto kilometrov na bicykli. 
Stacionárnom. Na balkó-
ne, spoza skla, s výhľadom 
do prírody.

Spomínam si ako som 
raz ešte súc Petržalčan,  
v treskúcej zime na-

stúpil do trasúceho sa, 
nevyhriateho autobusu 
MHD. Cestujúci, ktorý 
pristúpil o zastávku ne-
skôr, šokoval všetkých. 
Vodič takmer zabudol 
pokračovať v jazde a do-
držiavať cestovný poria-
dok. Ten muž totiž mal 
oblečené len nonavice a 
letnú bielu košeľu.

So spätnou platnosťou 
dnes uvažujem o tom, že 
doma zrejme ani nekúril. 
Vtedy sme ho brali ako 
ekzóta. Dnes by bol nie-
len príkladom, ale možno 
istým spôsobom aj ná-
rodným hrdinom. Takým, 
akými kedysi boli hrdi-
novia socialistickej práce. 
Ukážkovým príkladom, 
ako sa dá na energiách uše-
triť. A určite by nevlastnil 
ani neprimerané ističe... 
Takže dvojnásobne.

Predjarie je aperitívom 
jari. A tá vždy prináša 
plno rozkoší. Stačí sa 
napríklad dobre nadých-
nuť úžasného, voňavé-
ho vzduchu. Ten je na-
vyše celkom zadarmo.  
Zatiaľ ... 

 Oskar Král

foto: archív

Tie slasti domova! 
Chodím popri regá-

loch plných cuk-
ríkov, keksíkov, čokolád, 
napolitánok, perníkov a ča- 
kám ten slastný pocit – 
sladkosť rozlievajúcu sa 
do chuťových pohárikov. 
Všetko je farebné, šuštia-
ce, staniolové aj hodváb-
ne, ale akoby to nestačilo. 
Čo mi k tomu chýba?

Zhodou okolností si ve- 
čer čítam v pamätnici môj- 
ho spolužiaka Janka:

„Vtedy „leteli“ medzi- 
deťmi gumové kocky, pen- 
dreky, štolverky, sisi, „gru-
ľový“ cukor, vojenská cigó- 
ria, štricle, mandľové cuk-
ríky s plnkou, mrazená 
jablková dreň, mačacie 
jazýčky a žuvačka Pedro 
za jednu korunu.“

A ja priam cítim, ako sa 
mi tie sladké farebné koc-
ky, čierne „lékořicové“ pe-
lendreky, hnedé štolverky 
a biele sisi lepia na ešte 
mliečne zuby. Chrúmem 
zemiakový cukor vyliso-

vaný do zelenkavých, bie- 
lych, ružových tabličiek, 
ulamujem si drobivú 
sladkasto horkú cigorku, 
oblizujem dlhé dúhové 
štricle a pod zubami mi 
praštia ľadovky s man-
dľovou aj medovou nápl-
ňou... A potom ešte sli- 
nami zvlhčím jeden val-
ček červený, druhý biely 
a šúcham o seba, šumien- 
ka šumí na jazyku. V samo- 
obsluhe si kupujem na-
nuk za osemdesiat halie- 
rov, roztápa sa mi v prs-
toch a ja olizujem tú 
hustú osladenú smota-
nu, niekedy sa mi ujde 
aj ruská zmrzlina, zmra-
zená smotanová kocka 
medzi dvoma oplátkami. 
„Rozprávkové čokolád-
ky“ – každá zabalená do 
staniolu a obrázkového 
obalu, na rube ktorého 
bola vytlačená rozprávka, 
čokoláda koila s Turkom 
sediacim v tureckom sede 
s turbanom na hlave a 

ponúkajúcou šálkou kávy 
- a hoci je to všetko iba 
v spomienke, cítim chuť 
akoby naozaj.

Rozprávam o svojich 
chuťových dobrodruž-
stvách priateľke a ona pri-
dá BB puding v hrnčeku, s 
hladkou kožkou na povr-
chu a napoly ponorenou 
višňou, tanier krupicovej 
kaše husto posypaný ka-
kaom a práškovým cuk-
rom. Spomienku rozvinie 
o hračky nášho detstva: 
vysušené slivkové a če-
rešňové kôstky, bábkové 
divadlo s princeznami, 
žabami, kráľovičmi, ma-
ňušky na prstoch, kauču-
kové bábiky, prútené ko-
čiariky, hry na skrývačku, 
na sochy...

Všetko – aj tie sladké 
poklady, aj tie ešte sladšie 
hračky, majú svoju najvyš-
šiu cenu až vo chvíli, keď 
ich zdieľame spoločne. 
Keď sa po nich spozná-
vame.

Často sa hovorí o cnení 
ľudí, čo sa vysťahovali do 
cudziny. Majú svoje po-
hodlie, možno aj luxus, 
no chýba im iba obyčajná 
opätkom vyhĺbená jamka 
a hlinené guľky a najmä 
tí, čo s nimi do tej jamky 
guľky pigali. 

Chýba im, chýba nám 
pocit domova.

Ale on tu je, je v nás, 
zapísaný do nášho identi-
ikačného kódu.

Spoznávajme sa podľa 
neho, hrajme aspoň v du-
chu spolu tie známe hry, 
ochutnávajme tie zabud-
nuté nanuky a štolverky. 
Lebo my nie sme bábky,  
s ktorými sa časy hrajú.

Máme viac, ako by sa 
mohlo zdať, okrem neba 
nad hlavou aj tú „svoju“ 
Petržalku, Dunaj a na 
vŕšku Hrad, Dunajské ra-
mená a jazerá s labuťami. 
Máme seba, ľudí, čo sa 
vedia pozdraviť, pristaviť, 
pousmiať a navzájom po-
držať.  

Gabriela Rothmayerová 
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p r e d a j ň a  B i l l a  v  p r e v á d z k e
d e t s k é  i h r i s k o  d o k o n č e n é
i h r i s k o  n a  p é t a n q u e  v o  v ý s t a v b e
ďa l š i e  š p o r t o v i s k á  v o  v ý s t a v b e

p o l y f u n k c i a  v o  v ý s t a v b e
j a z e r á  s  p r í r o d n o u  fi l t r á c i o u  v o  v ý s t a v b e
k ú p a n i e  a  r e l a x  p r i  v o d e  u ž  t o t o  l e t o
h o t o v é  b y t y  i h n e ď  k  d i s p o z í c i i

B Ý V A N I E  A K O  N A  D O V O L E N K E

Už toto leto kúpanie a relax pri jazerách, kávička na terase s výhľadom
na vodu, či dobré jedlo a služby v polyfunkčnom objekte v centre rezortu.

trivodymalinovo.sk

   

Aj vďaka nim vieme 

každý rok pomôcť

tisícom ľudí.

Formulár nájdete na www.lpr.sk
Naše údaje:  Liga proti rakovine SR, Brestová 6, 821 02 Bratislava, IČO: 00641219, 
právna forma: občianske združenie. Číslo účtu organizácie na zaslanie 2 % nie je potrebné.
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Vlastník ako ihla 
v kope sena?

Prvý problém: nepostaču-
júci počet súhlasných hlasov 
vlastníkov bytov a nebyto-
vých priestorov na prijatie 
zásadných rozhodnutí na ob-
novu domu a jej fi nancovania. 
Až prinízka je osobná účasť 
na schôdzach vlastníkov, ba 
nedarí sa dosiahnuť ani zá-
konom požadované kvórum 
účasti vlastníkov, resp. ich 
splnomocnencov, na písom-
nom hlasovaní. Mám známe-
ho v 13-podlažnom bytovom 
dome so 132 bytmi, z nich je 
48 trojizbových, zvyšok sú 
jedno a dvoj garsoniéry, jedno 
a dvojizbové byty. Práve zvy-

šok je takmer všetok v prená-
jme. Účasť, presnejšie neúčasť, 
na schôdzach či písomných 
hlasovaniach je tak dopredu 
známa. Pokusy trvale bývajú-
cich „konečne niečo s domom 
urobiť“ trvajú tretí rok. Každý 
sa začína i končí nádejou, že 
azda ten budúci bude posled-
ný. Tretí rok si však môžu iba 
pospevovať... málo nás, málo 
nás, poďže niekto medzi nás... 
Veď, hľadaj vlastníkov prenaja-
tých bytov, oslov ich, zavolaj, 
daj dohromady, nech naplnia 
podľa § 14 zák. č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a neby-
tových priestorov v znení ne-
skorších predpisov svoje „prá-
vo a povinnosť zúčastňovať sa 

na správe domu a na schôdzi 
vlastníkov hlasovaním roz-
hodovať ako spoluvlastník 
o všetkých veciach, ktoré sa 
týkajú správy domu, spoloč-
ných častí domu a spoločných 
zariadení, spoločných nebyto-
vých priestorov, príslušenstva 
a pozemku.“ 

Kto chce byť dobrovoľným 
panelákovým detektívom? 
Nik sa nehlási... Dôsledok. 
Poznám bývalých Petržalča-
nov, ktorí sa z Petržalky od-
sťahovali. Nasťahovali sa do 
nej pred tromi desaťročiami. 
Vôbec si nepripúšťali, že z nej 
raz môžu odísť. No, stalo sa. 
Odpredali akurát trojizbový 
byt v podobnom, 13-podlaž-

dom patrí vlastníkom bytov 
a nebytových priestorov, je 
ich výsostným záujmom, aký 
ho chcú mať či nemať. Ibaže 
dom má aj správcu, hoci nie je 
správca ako správca. Takého, 
ktorého zaujíma len poplatok 
za správu a svojím nekona-
ním to potvrdzuje, a na dome 
to žiaľ aj vidieť, takého hnať 
kade ľahšie a čím skôr. Správ-
cu, ktorý vykonáva správu 
s odbornou starostlivosťou, 
tak ako mu to ukladá zákon, 
ba i navyše, teda so záujmom, 
aký by mohol dom byť, čo 
všetko potrebuje, potom od 
takého žiadať, aby svoje zá-
konné oprávnenie zmenil na 
povinnosť. Ide o § 9, ods. 3 
zák. č. 182/1993 Z.z. o vlast-
níctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších 
predpisov, ktorý od poslednej 
významnej novelizácie v roku 
2014 oprávňuje správcu alebo 
spoločenstvo „na účely sprá-
vy domu spracúvať osobné 
údaje vlastníkov bytov a ne-
bytových priestorov v rozsahu 
meno, priezvisko, dátum na-
rodenia, rodné číslo, adresa 
trvalého alebo prechodného 
pobytu, číslo bytu, telefónne 
číslo, elektronická adresa, čís-
lo účtu a kód banky“. Stručne 
povedané: správca vie, kde sa 
každý vlastník bytu nachádza, 
teda i prenajatého, ako ho má 
hľadať a ako sa skontaktovať. 
Má na to informačné zdroje 
i nástroje, a keď treba i orgá-
ny a inštitúcie. Doteraz ne-
známy vlastník je vlastníkom 
známym. Adresou, kontak-
tom. Len ho osloviť, prizvať 
k rozhodovaniu hlasovaním 
o bytovom dome, ktorého je 
podielovým spoluvlastníkom. 
Správcovia, kde ste? Hľadaj-
te... 

Šach, pat, mat!
Druhý problém: nemožno 

opomenúť vlastníkov, ktorí 
odmietajú obnovu ako vôbec 
nepotrebnú, či ešte nie po-

nom paneláku. Dôvod. Ani 
v ich dome sa nič nedialo. O 
ničom nerozhodovalo. Ne-
mal kto. Dom chátral. Zvon-
ku, zvnútra. Materiálovo, ale 
už aj ľudsky. Nezáujmom, re-
zignáciou. V takom prostre-
dí, v útlme, v zamračenosti 
susedstva nechceli dlhšie 
bývať. Rok žijú v Ružinove. 
V obnovenom paneláku. V 
dobrej atmosfére. V nálade, 
prajnosti najbližšieho okolia. 
Vo vchode, na schodisku, na 
poschodí. Paráda! Že zasa 
naozaj žijú. Tak, ako kedysi, 
v začiatkoch panelákovej Pe-
tržalky. 

Takže - je, či niet žiadneho 
riešenia? Hľadajme ho. Iste, 

Tak tu teda 
(ne) obnovene
bývame

Petržalka panelákovo fi nišuje druhý raz. Prvý, výstavbový, fi niš sa skončil  v minulom 
storočí, v jeho deväťdesiatych rokoch, druhý, obnovovací fi niš sa končí v tomto storočí - 
možno o rok, dva tri... Neobnovených bytových domov už veľa neostáva. Je však mož-
né, že v niektorých domoch sa nič obnovujúce končiť nebude, keďže sa v nich doteraz 
ani nič nezačalo, a pri zlých proroctvách samotného panelákového osadenstva aj sotva 
začne. I keď záujem a vôľa nechýbajú, len sú  výrazne menšinové, jednotlivé.

2
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trebnú (dom predsa „čosi vy-
drží“...), alebo si ju predstavujú 
úplne inak, než akú navrhuje 
projektant, správca či zvolená 
komisia, resp. skupina vlast-
níkov bytov. To, že v každom 
dome sú jednotlivci, skupinka 
či skupina, ktorá má vlastnú 
predstavu o obnove, jej roz-
sahu, kvalite, prioritách, tem-
pe, inancovaní, je normálne, 
prirodzené a pochopiteľné. I 
- obohacujúce. Ako hľadanie 
optimálneho riešenia, iná al-
ternatíva. Napokon platí zná-
me, že viac hláv, viac rozumu. 
Ibaže... Ani jedna, ani druhá či 
koľká záujmová strana, skupi-
na, nedokáže získať na rozho-
dovanie zákonom požadovanú 
väčšinu hlasov vlastníkov, ba v 
prípade zmlúv o úvere kva-
liikovanú, až dvojtretinovú 
väčšinu. To sú vskutku vysoké 
čísla najmä na celoslovensky 
„rozpohybovanú“ Petržalku. 
Na hľadanie a nachádzanie 
konsenzu, keď každý v nej je 
„z iného cesta“. Ak v dome 
niet výrazných osobností, pri-

vanie ani maľovanie čerta na 
stenu, to je pravdivá, nemilo-
srdná prognóza odborníkov 
- projektantov, stavbárov, sta-
tikov, technikov, energetikov, 
hasičov. Akýsi ďalší Luník IX v 
mäkšej podobe. Síce bez niče-
nia majetku, ale s nečinnosťou, 
nezáujmom oň. Takéto inále, 
čo i len jedného paneláku si 
však nik neželá. Pretože prá-
ve v panelákoch, chválených i 
zatracovaných, žije 1,7 milióna 
ľudí, čo je takmer tretina Slo-
venska (údaj zo sčítania oby-
vateľov, domov a bytov v SR, 
2011). Potom vecne, emočne, 
neideologicky: paneláky udr-
žať, komfortne užívať, funkčne 
a esteticky obnoviť, generačne 
zachovať. Bývanie nie je iba ži-
votnou potrebou, je hodnotou 
života. V prípade panelákov i 
svedectvom času, v akom žilo 
niekoľko generácií. Sú ich pa-
nelovým a panelákovým deje-
pisom. Teda aj naším. 

Lacnejšie ako NULA 
už nebude...

 Nenáhodne sme preto v 
predchádzajúcom čísle PN 
uverejnili možnosti poskytnu-
tia úverov zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania (ŠFRB) na 
obnovu bytovej budovy v roku 
2017. Na aký účel sa poskytujú 
(zateplenie, odstránenie systé-
movej poruchy, modernizáciu 
či výmenu výťahu, výmenu 
spoločných rozvodov plynu, 
elektriny, kanalizácie, vody, 
tepla, na bezbariérový prístup 
do domu a inú modernizáciu, 
najmä interiéru spoločných 
častí domu), aké sú úrokové 
sadzby na jednotlivé účely (od 
0,5 % do 2 %), ďalej splatnosť 
úveru (až do 20 rokov) a naj-
mä, že kombináciou troch 
či viac účelov na konkrétnej 
stavbe možnosť dosiahnutia 
celkového úroku 0 % (slovom: 

NULA PERCENT)! V takejto 
kombinácii však nesmie chý-
bať realizácia aspoň jedného 
z účelov - buď modernizácia, 

resp. výmena výťahu, alebo 
výmena spoločných rozvodov 
plynu, elektriny, kanalizácie, 
vody, tepla, či vybudovanie 
bezbariérového prístupu do 
bytového domu a bytov. Tzv. 
nulový úrok je zároveň od-
poveďou na vecné i časové 
otázky, ktorými sa morí každý 
jeden bytový dom od chvíle, 
keď prišla reč na jeho obnovu. 
Urobiť všetko a naraz, alebo 
niečo a postupne v prospech 
prvej alternatívy. Všetko, naraz 
s dodatkom: ihneď! 

Nič lacnejšie a výhodnejšie 
ako úver s nulovou úroko-
vou sadzbou v súčasnosti nie 
je, žiadny iný peňažný ústav 
okrem ŠFRB pri splnení ur-
čených podmienok ho nepo-
skytuje, a sotva niekedy bude. 
Bolo by to len daromné čaka-
nie na ad hoc komunizmus či 
kapitalistické science iction. V 
realite a trvalo do budúcna pla-
tí: úver = požičané vrátiť! 

Poďme však k hodnote uve-
deného úrokového „nulového 
beneitu“, čo taká a koľko vie 
taká NULA dať. Konkrétny 
príklad istého bytového domu 
a istého peňažného ústavu 
spred troch rokov. Úver 200-
tisíc eur, úroková sadzba 1 
%, splatnosť úveru 20 rokov 
(obnova bytovej budovy). Do 
roku 2033 dlžník celkovo splatí 
istinu vrátane úroku v celkovej 
sume 220-tisíc eur. Jednoper-
centný úrok za 20 rokov splat-
nosti úveru dosiahol čiastku 
20-tisíc eur, čo v skutočnosti 
predstavuje inančnú hodnotu 
vo výške 10-tich percent z 200-
tisícovej istiny, čiže poskytnu-
tého úveru. Ak by mali vlastní-
ci onoho bytového domu takú 
možnosť dnes, a prijali by pod-
mienky ŠFRB na nulovú úro-
kovú sadzbu, v dome by ostalo 
20-tisíc eur. Fondu by vrátili 
len toľko, koľko si od neho po-
žičali. Ani o cent viac. 

No - nekúpiš to?

rodzených autorít alebo ak aj 
sú, ale nedosiahnu väčšinovú 
podporu s ostatnými vlast-
níkmi, ba keď ešte i správca 
je „slabinger“, kam vietor, tam 
plášť, alebo nič nevidím, nič 
nepočujem, potom - čo už... 
Nech sa deje, čo sa deje, či 
nedeje. Lebo je to jedno. Efekt 
je ten istý. Vo výsledku - veľké 
NIČ. 

Ak predsa, tak naopak. To 
vecné, odborné, sa stáva veľ-
mi osobné, emotívne. Mož-
ný výsledok sa už dopredu 
vníma ako výhra jedných a 
prehra druhých, tretích či 
koľkých. Panelák, čo s ním 
bude, sa v zhluku a hluku z 
prvého miesta záujmu - isto a 
nápadne - posúva na posled-
né miesto. Nastal boj - ľudí. 
Začiatok konca obnovy, ale i 
dovtedajšieho spolunažívania. 
Nedochádza síl na vyslovenie 
rozumných argumentov, ani 
na ich vypočutie, vytráca sa 
vôľa na akýkoľvek kompromis, 
ak už nie v záujme všetkých, 
tak aspoň väčšiny, že o dom sa 

treba postarať, obnoviť ho. Vy-
meniť dožívajúce, oživiť chát-
rajúce. Nielen nečinnosť, ale 
ani konlikty sa neprekryjú. Na 
dome ich vidieť. Sú také domy 
v Petržalke. Z takých domov 
sa však odchádza. Nielen, že 
sa v nich nič nedeje, ale, že sa 
i deje. Len čo a ako. Susedov 
si nevyberieš. Hovoria tí, čo z 
Petržalky síce neodišli, iba sa 
presťahovali do iného bytové-
ho domu na inej ulici. Do ob-
noveného paneláku. 

Paneláková paralýza
Paralýza sa v medicíne cha-

rakterizuje ako strata schop-
nosti pohybu, ochrnutie sva-
lov. Neinakšia, ak ju obrazne a 
účelovo aplikujeme na bytový 
dom, je, či môže byť, aj pane-
láková paralýza. So stratou 
pohybu, schopnosti a síl jeho 
osadenstva uskutočniť funkč-
né, modernizujúce a bez-
pečnosť zaručujúce zmeny v 
dome. Ak nenastanú, potom 
končí dom. A bývanie v ňom. 
To je nie slovné dramatizo-

Rudolf Gallo 

foto: autor
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Výsledok hlasovania mestských poslancov o zákaze hazardu v hlavnom 
meste Slovenska Bratislave vyvolal ani nie polemiky, ale skôr vášne, 
útočné reakcie medzi volenými - a hádky medzi pospolitým ľudom. 

Totálny zákaz hazardu v Bratislave 
Krok správnym smerom?

S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A

Ale priniesol aj podanie 
trestných oznámení,  

s podozrením, že niekto zo-
bral úplatky, resp. že niekto 
šíri lživé správy o tom, že 
niekto úplatky zobral. Tak či 
tak - nechajme konať orgány 
činné v trestnom konaní a 
vyvarujme sa predčasných 
súdov. Pre bežného občana 
je otázka jasná: Úplne zaká-
zať hazardné hry, prísne ich 
regulovať alebo ponechať sú-
časný stav? Volení zástupco-
via s mandátom od bežných 
občanov by mali dať odpo-
veď - a vybrať reálne riešenie 
problému. A nehandrkovať 
sa, kto má väčšiu pravdu, 
čistejšie svedomie či väčšiu 
dávku súcitu s ľuďmi, ktorí 
prepadajú cez sociálnu sieť. 
Názory mestských poslan-
cov za Petržalku, ktoré pri-
nášame, odštartoval názor 
miestnej poslankyne, kto-
rý uverejňujeme ako prvý. 
Popravde, redakcia PN by 
takýto postup nezvolila, po-
kiaľ by si ho nevyžadovali 
členovia mediálnej rady. Tí 
boli toho názoru (nie priamo 
k tejto téme), že ak niekto 

napíše článok, v ktorom ko-
mentuje kolegov poslancov, 
tí by mali dostať priestor  
v tom istom čísle, pretože 
ich reakcia v nasledujúcom 
čísle novín stráca kontext. 
Nie je to o umývaní rúk - len 
vysvetlenie postupu. Naj-
dôležitejšie - a pre redakciu 
„chlebové“ - však je, aby sme 
si ctili názor každého, aj keď s 
ním nesúhlasíme a aby sme si 
uvedomili podstatu toho, čo 
je zastupiteľská demokracia. 
Nielen pri prejavoch z tri- 
bún, ale aj v praxi.

Miroslava 

Makovníková 

Mosná, 

poslankyňa 

MsZ

 „Starí Rima- 
nia mali po-

rekadlo – Vox populi, vox 
dei. Hlas ľudí, hlas bo-
hov. Ak sa občania Ríma 
na niečom masovo zhodli  
a žiadali to od senátu a cisá-
ra, nemali ani títo vôľu od-
porovať. Petícia s podpismi  
136 000 Bratislavčanov sa za 
taký vox populi dá považo-

vať. Je to totiž viac ako 30 % 
všetkých voličov a toľko ľudí 
v Bratislave už veľmi dávno 
nedošlo na voľby primátora 
a mestských poslancov. Že 
petíciu podpísalo všetkých 
45 mestských poslancov a  
v petičnom výbore sedel pri-
mátor a všetci starostovia 
mestských častí? Len čereš-
nička na torte. Hlas ľudu však 
16. februára 2017 dostal od 
podstatnej časti mestských 
poslancov nakladačku.

Jar 2015. Zbieranie pod-
pisov v Petržalke? Oznam  
v Petržalských novinách, na 
webe, na infopulte v Tech-
nopole vyložené hárky. S ko- 
legami sme počas Dní Pe-
tržalky na Dostihovej drá-
he zbierali podpisy. Niek-
torí tam stáli dosť hodín, 
mala som ísť večer striedať. 
Nechcelo sa mi, bola som 
tehotná, ale šla som, pár 
hárkov vyzbierala. Niektorí 
ľudia boli úžasní. Partia mla-
dých chalanov sa zamiešala 
medzi dav a po polhodinke 
priniesli tri hárky plné. Spo-
lupatričnosť poteší. Najviac 
som si cenila podpisy tých, 
ktorých by niekto nazval 
„socky“ – ľudia poznače-
ní chudobou, opustení. V 
živote sa potkli o hazard  
a dopadli veľmi tvrdo. Vďač-
ní, že tam stojíme s petíciou, 
neváhali ani sekundu.   

Zber šiel pomaly. Fáza dva. 
Hľadali sa dobrovoľníci, čo 
by vo svojich vchodoch po-

• pevné ceny servisných prehliadok • preplácanie spoluú asti až do výšky 100 % • krátke akacie doby na objednanie do servisu
• náhradné vozidlo zdarma pri oprave nad 400 €

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA 
A SERVIS PEUGEOT

SERVIS
LEN ZA 99 €

Bratislava Petržalka Jasovská 22/A, 851 07, 02 / 212 907 77

HAZARD 
plný emócií, 
ale aj vyhrážok  
a obvinení 

Primátor Bratislavy Ivo 
Nesrovnal bol po hlasovaní 
poslancov sklamaný. „Ešte 
pred hlasovaním som po-
vedal poslancom, že sa na 
nás pozerá celé Slovensko. 
Preto ich žiadam a pro-
sím, aby petícii vyhoveli.  
Z rozhodnutia zastupiteľ-
stva som šokovaný. Vyše 
136-tisíc Bratislavčanov sa 
jasne vyjadrilo, poslanci to 
ignorovali. Je to prehra Bra-
tislavy a Bratislavčanov, 
hlavné mesto urobilo všetko 
pre to, aby podpisy skontro-
lovali,“ povedal novinárom 
Nesrovnal. „Bol pošliapaný 
názor 136 139 Bratislavča-
nov v historicky najväčšej 
petícii. Skupina 17. poslan-
cov pošliapala dvakrát svoje 
vlastné vyhlásenia, popre-
la svoj podpis pod petíciu  
a poprela svoje vlastné hla-
sovanie zo 16. januára,“ do-
dal Nesrovnal.

Pokračovanie z 1. strany
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núkali petíciu na podpis su-
sedom. Takto sa získalo asi 
30 000 podpisov. A čo ďal-
ších 90 000? Ten pocit, keď 
ste malým Dávidom...

Parlamentné voľby, ma-
rec 2016. Účasť býva vyššia 
ako počas komunálnych 
volieb. Keby v ten chladný 
deň, od rána do tmy, exis-
tovalo dosť obetavcov, čo 
by stáli pred školami, je 
nádej, že pokoríme prevy-
sokú latku nastavenú záko-
nom. Dávid nájde kameň 
do praku... A tak približne 
700 (!) dobrovoľníkov vyšlo 
pred školy a zbierali. Starí, 
mladí, uzimení – no hlav-
ne – odhodlaní! Ráno pred 
„našu“ školu zaspal dobro-
voľník, tak už s bábätkom 
v nosiči pod kabátom som 
hodinku suplovala. Bol aj 
taký nával, že sme nestíha-
li rozdávať perá a hárky na 
podpis. Ráno šok z volieb, 
ale aj veľká radosť – petícia 
úspešná!

Čas plynul, dobrovoľ-
níci kontrovali podpisy a 
našťastie si urobili aj kópie 
hárkov. Leto 2016 – petícia 
odovzdaná na magistrát. 
Na dovolenke telefonát, že 
z magistrátu „zmizlo“ 8 000 
hárkov – čiže 50 000 pod-
pisov! Náhoda, že sa stala 
táto „nehoda“? Dávidovi 
oslabli ruky, kameň mu vy-
padáva...

Zasiahol parlament a no-
velou zákona znížil petičné 

kvórum z 30% na 15% pre 
Bratislavu a Košice. Avšak 
novela priniesla aj ďalšie 
zmeny a tie budú mať do-
hru aj v Bratislave.

Január 2017 – mestskí po-
slanci jednomyseľne žiadajú 
primátora, aby im predložil 
VZN v súlade s petíciou. 
16. februára je petícia pred-
ložená. Začína nekonečný 
deň. 

Obmedzenie hazardu 
podľa petície sa však ne-
koná. Keď budete počuť či 
čítať, že on/ona chce regu-
lovať hazard, ale... tak roz-
mýšľajte so mnou: náhodou 
nebol členom petičného 
výboru? Náhodou nepod-
písal petíciu? Náhodou 
nechcela petícia obmedze-
nie hazardu prísnejšie, a 
nie nechať ho v hoteloch 
či penziónoch? Náho-
dou nezabudli poslanci 
na 136 000 ľudí? Prosím, 
my, vox populi, nezabud-
nime na týchto poslancov. 
V podmienkach Petržal-
ky sú to – Vladimír Bajan, 
Oliver Kríž, Ľudmila Far-
kašovská a Marián Greksa. 
Dobre si rozmyslime, či im 
ešte niekedy dáme možnosť 
zastupovať nás, lebo v tom-
to veľmi závažnom prípade 
boli voči voličom hluchí. 
Nehoda. Ale Dávidov vy-
strelený kameň ešte nedole-
tel, uvidíme, či vyškereného 
Goliáša niekedy traf í“.

Predpredaj 
vstupeniek:

EXKLUZÍVNY  PARTNER:
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Vladimír 

Bajan:

„Pani poslan-
kyňa by si 
možno skôr, 
než publikuje 
svoje jedova-

té myšlienky, mala zvážiť čo a 
ako napíše. Len preto, že ona 
zmýšľa jednostranne a zjed-
nodušene, tak nemusia robiť 
všetci. Stojím si za všetkým, 
čo som vo veci zákazu ha-
zardu urobil a povedal. Po-
stupoval som a naďalej postu-
pujem plne v súlade s petíciou 
proti hazardu, aj ja som za 
jeho zákaz, rozdiel je len v 
tom, akým spôsobom. Som 
členom petičného výboru, 
petíciu som podpísal a rovna-
ko som zohnal ďalšie desiatky, 
možno stovky podpisov. Na 
rozdiel od pani poslankyne 
však zmýšľam pragmaticky a 
s plnou vážnosťou zvažujem 
aj dôsledky svojich krokov a 
rozhodnutí. Zdôrazňujem, že 
v mestskom zastupiteľstve pri 
hlasovaní v tejto veci nebol 
proti ani jeden jediný hlas. Ani 
ten môj. V čase, kedy sa petí-
cia podpisovala, zákon umož-
ňoval len plošný zákaz alebo 
ponechanie herní. Vtedy sme 
sa všetci rozhodovali medzi 
týmito dvoma možnosťami. 
Po tom, ako parlament pri-
jal novelu zákona o hazarde, 
dal mestám a obciam prá-
vomoc hazard aj regulovať. 
Takže sa teraz rozhodujeme 
medzi troma možnosťami a 
každú musíme riadne a s pl-
nou zodpovednosťou zvážiť. 
Stretávam sa so stovkami ná-
zorov, či už odborníkov alebo 
aj tých, ktorí podpísali pred-
metnú petíciu, že chcú ha-
zard skôr regulovať ako úplne 
zakázať, pretože sa obávajú, 
že prohibícia ešte v žiadnom 
segmente a v žiadnej krajine 
vec nevyriešila – skôr naopak 
– preniesla problém na čierny 
trh, ktorý nie je možné kon-
trolovať vôbec. To chce pani 
poslankyňa? Práve zjednodu-
šené a čiernobiele (v niekto-
rých prípadoch dokonca len 
čierne alebo len biele) videnie 
totiž k takýmto následkom 
môže viesť! A na čierny, ne-
kontrolovaný hazard, môžu v 
konečnom dôsledku doplatiť 
aj naše deti, vnúčatá.

Podľa mňa rozhodovanie 
v takejto citlivej veci nie je 
otázkou populizmu a zasle-

peného fanatizmu, ale otáz-
kou zodpovednosti. Je totiž 
veľmi jednoduché takúto 
tému spolitizovať, vytĺcť z 
nej predvolebný kapitál. My, 
mestskí poslanci, ale nezastu-
pujeme len tých, ktorí petíciu 
podpísali, ale ďalších 300-ti-
síc Bratislavčanov. Spýtajte sa 
možno aj tých, ktorí petíciu 
podpísali, ako by sa vyjadrili, 
keby mali možnosť zahlaso-
vať v nej aj za prísnu regulá-
ciu hazardu. Napokon, prvé 
vyjadrenia člena petičného 
výboru Jána Mrvu a primáto-
ra Iva Nesrovnala tiež hovori-
li len o regulácii, nie o totál-
nom zákaze. A rozhodujeme 
napríklad aj o následnom vý-
padku cca 3 – 4 miliónov eur 
z mestskej kasy.

Zaujímavé na celej veci je, 
že radi a bez akejkoľvek po-
chybnosti akceptujeme, že no-
vela zákona o hazarde znížila 
kvórum, ktoré je potrebné v 
petícii k zákazu hazardu (lebo 
pri pôvodnej zákonnej úprave 
by právoplatných cca 98-tisíc 
podpisov z tejto konkrétnej 
bratislavskej petície na prijatie 
VZN nestačilo), ale poniek-
torí sa zdráhajú akceptovať aj 
ďalšiu zmenu, ktorú novela 
priniesla – a to možnosť regu-
lácie hazardu zo strany miest 
a obcí.

My, ktorí sme žiadali na 
mestskom zastupiteľstve hla-
sovať o jednotlivých kategó-
riách osobitne, sme nechceli 
nič iné. Po manipulácii zo 
strany primátora za asisten-
cie niektorých mestských 
poslancov nám to však bolo 
znemožnené, čo považujeme 
za obmedzenie našich práv, za 
oklieštenie nášho poslanecké-
ho výkonu a za hrubý zásah 
do nášho rozhodovania. Hneď 
po zastupiteľstve som ja osob-
ne vyzval pána primátora, aby 
hlasovanie o zákaze hazardu 
predložil späť na pôdu zastu-
piteľstva, tento raz korektne 
a bez manipulácie. Klub, kto-
rého som členom, následne 
vyhlásil, že ak by v mestskom 
zastupiteľstve prešla prísna 
regulácia a nie prohibícia, a 
do roka by sa tento postup 
neosvedčil, sme pripravení 
vrátiť sa k svojmu hlasovaniu 
a prehodnotiť ho. Napokon 
sme primátorovi navrhli, aby 
dal v s súlade so zákonom hla-
sovať síce o pôvodnom VZN, 
ale s možnosťou hlasovať sa-
mostatne o štyroch kategó- 

no je vhodné spomenúť pri-
jem cca 3 milióný euro ročne, 
o ktoré príde hlavné mesto po 
úplnom zákaze hazardu.

Plošný zákaz nevyrieši 
problém a gamblerstvo ne-
zanikne. Je tu riziko vzniku 
ilegálnych herní a presunu 
gamblerov do sveta virtuál-
neho hazardu na internete. 
Navyše nám stálne zostane 
na trhu k dispozícii legálny 
„štátny hazard“ na poštách a 
stávkových kanceláriách vo 
forme športky a stieracích lo-
sov. Argument, ktorý využí-
vajú niektorí signatári petície, 
že plošný zákaz herní vyrieši 
celý problém hazardu, je buď 
výsledkom lacného politické-
ho marketingu, alebo prosté 
zakrývanie si očí pred rea-
litou. Ide o naivnú ilúziu, že 
jednouchý administratívny 
úkon poľahky vyrieši zložitý 
spoločenský problém, 

Skúsenosť z minulosti nám 
hovorí, že totálny zákaz (čo-
hokoľvek) nikdy nepriniesol 
nič dobré. Napríklad zákaz 
potratov vždy zapríčinil roz-
mach nestreilných a nebez-
pečne neodborných zákrokov 
v pivniciach (monohokrát 
zo smrtelnými následkami). 
Rovnako prohibícia predaja 
alkoholu v USA pred zhruba 
100 rokmi mala za následok 
vznik ilegálnych nalievární a 
ekonomický vzostup mafie.

Preto spolu s ďalšími po-
slancami žiadame nové ha-
sovanie, tentoraz rozdelené 
na jednotlivé kategórie tak, 
ako nám tu umožňuje zákon. 
Lebo v opačnom prípade nám 

riách budov, v ktorých je mož-
né prevádzkovať herne, tak, 
ako to predpokladá zákon.  
V prípade, ak bude väčši-
na poslancov za zákaz vo 
všetkých kategóriách, bude-
me hlasovať za VZN ako ce-
lok, a teda za plošný zákaz. To 
bude ale hlasovanie slobodné, 
demokratické, zákonné a ko-
rektné. Aj teraz je to teda na 
ňom, ako sa k veci postaví. Aj 
keď po tom, ako stratil 30-ti-
síc podpisov, neplnil mesiace 
základné termíny preroko-
vania petície, nebol schopný 
overiť podpisy, museli to ro-
biť starostovia, je otázne, aký 
bude jeho ďalší postup. VZN 
o zákaze hazardu už mohlo 
byť dávno v Bratislave prijaté 
a verejnosť nemusela byť tý-
mito neférovými, klamlivými, 
ohováračskými a bezduchými 
diskusiami frustrovaná. 

Čoho sa boja tí, ktorí nás 
kriminalizujú, vyzývajú ostat-
ných takmer na lynčovanie? 
Je toto v súlade s mravným 
princípom? Nerešpektovať 
druhých, nebyť ochotný dis-
kutovať o rozdielnom názore? 
Takých ľudí, čo presadzovali 
jednu pravdu, sme tu už mali. 
Zase platí – kto nejde s nami, 
ide proti nám?

Ja by som si nikdy netrúfol 
nabádať ľudí, prečo by nemali 
voliť poslancov, ktorí stoja na 
druhej strane. Aj oni totiž za-
stupujú ľudí s podobným ná-
zorom. Ja som presvedčený, 
že volič nie je hlúpy, nepotre-
buje žiadne nápovedy. Sám 
sa rozhodne, či zvolí zdravý 
rozum, alebo demagógiu.“

Oliver Kríž: 

„V Bratislave 
nedávno za-
rezonovala 
veľká petícia, 
ktorá poža-
dovala re-

guláciu, sprísnenie alebo ob-
medzenie hazardu na celom 
území mesta. Iniciátorom a 
aktivistom sa každopádne tre-
ba poďakovať, lebo sa úprim-
ne snažia bojovať proti gam-
blerstvu ako spoločenskému 
neduhu. Upozornili zároveň 
na dlhodobý problém, ktorý 
sa nám tu rozmohol v posled-
ných rokoch: zafajčené herne, 
ktoré ako „kvázi podnikanie“ 
stabilne prežívajú na našich 
sídliskách (spolu s krčmami a 
záložňami). Pôsobia ako nega-
tívny príklad pre bratislavské 
deti a oteckovia zo slabších 
sociálnych rodín v nich doslo-
va ruinujú už aj tak skromné 
rodinné rozpočty.

Túto petíciu som podpí-
sal, lebo herne považujem za 
dlhodobý problém a veľmi 
intenzívne vnímam spolo-
čenskú objednávku na ich ob-
medzenie. Tiež som za zákaz 
herní na sídliskách a v obyt-
ných domoch, ale sú miesta 
kde by stačilo hazard dôsledne 
regulovať. Domnievam sa, že 
hotelové kasína sú súčasťou 
mestskej kultúry v každom 
európskom meste, prinášajú 
turistov a s nimi aj financie. 

Nechcem sa tu rozpisovať 
o slobodnom podnikaní a ani 
o slobodnej vôli jednotlivca, 
krorý sa môže rozhodnúť kde 
minie svoje peniaze. Ale mož-
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hrozí, že sa v rámci všeobec-
ného populizmu dostaneme 
do špirály falošnej morálky a 
svätuškárstva.

P. S.: Ešte by som rád uvie-
dol kolegynku Makovníkovú 
(ktorú si vážim za jej aktiviz-
mus) do historického a filozo-
fického kontextu. Heslo „Vox 
populi“ je často vytrhávané z 
kontextu a voľne prekladané 
ako „ľudia majú vždy pravdu“, 
a tak ho uvediem na pravú 
mieru. Toto kvázi porekadlo v 
pôvodnom znení (aj s prekla-
dom) znamená: „Nec audiendi 
qui solent dicere, Vox populi, 
vox Dei, quum tumultuositas 
vulgi semper insaniae proxi-
ma sit. Český překlad- Alcuin 
v liste Karolovi Veľkému: Ne-
naslouchejte těm, kdož tvrdí, 
že hlas lidu je hlasem Božím; 
vždyť zběsilost davu je vždy 
velmi blízka šílenství.”

Ľudmila 

Farkašovská:

„Chápem, 
že téma záka-
zu hazardu v 
Bratislave je 
pre ľudí, ktorí 

sa podieľali na petícii, veľmi 
citlivá. Nemali by sme však 
zabúdať na to, že len v diskusii 
a vzájomnej úcte a rešpekte, 
môžeme nájsť riešenie, ktoré 
bude dobré a prinesie taký 
výsledok, aký všetci očakáva-
me. A to, že zo sídlisk zmiznú 
herne, hracie automaty, ľahko 
prístupný hazard. Ten, ktorý 
prináša závislosť, ožobračo-
vanie rodín, rodinné tragédie. 
Chcem zdôrazniť, že všetci 
poslanci, ktorí sú dnes terčom 
kritiky zo strany petičného 
výboru, aj ja, sme za prísnu 
reguláciu hazardu a vždy tak 
budeme aj hlasovať. Nie je 
pravda, že ignorujeme vôľu 
130 tisíc Bratislavčanov. Ak 
voláme po diskusii a férovom 
hlasovaní, tak len preto, aby 
sme prijali naozaj dobré rie-
šenie, aby sme, ako sa hovorí, 
s vaničkou nevyliali aj dieťa. 
Rozprávala som sa s mnohými 
občanmi, aj tými, ktorí podpí-
sali petíciu a viem, že mnohí 
z nich uznávajú, že absolútne 
vylúčenie hazardu, je príliš 
radikálne a môže priniesť viac 
problémov ako úžitku. Nao-
zaj neviem, čo je zlé na tom, 
že necháme možnosť pre-
vádzkovať kasína v hoteloch 
a zariadeniach turistického 

ruchu. Z ich prevádzky plynú 
do rozpočtu mesta nemalé 
financie, o ktoré nemusíme 
prísť. Navyše k zákazu kasín 
sa môžeme kedykoľvek vrátiť, 
ak to bude nevyhnutné.

Za všetky tie roky, čo pô-
sobím v komunálnej politike 
v Bratislave, sme hlasovali a 
rozhodovali o mnohých citli-
vých témach. A nie vždy do-
padlo hlasovanie, tak, ako som 
to ja považovala za správne. 
No dokázali sme udržať nor-
málne vzťahy a diskusiu, veď 
demokracia je o tom, že ná-
zor iného musím rešpektovať 
a výsledky demokratického 
hlasovania takisto. Situácia, 
ktorá nastala voči poslancom, 
ktorí si dovolili vyjadriť svoj 
názor na reguláciu hazardu, 
je však skutočne za hranica-
mi všetkého. Výhražné ma-
ily, zverejňovanie adries na 
nenávistné komentáre, až po 
krádež identity na sociálnych 
sieťach, ktorú som musela rie-
šiť trestoprávnym postupom. 
To všetko zažívam v týchto 
dňoch a nestačím sa čudovať. 
A pýtam sa, akým záujmom 
sme stúpili na otlak? 

Predstava, že my v zastu-
piteľstve zahlasujeme a Brati-
slava, naše rodiny a naše deti, 
budú uchránené od hazardu, je, 
bohužiaľ, zjednodušená. Ho- 
voria o tom príklady z miest, 
ktoré absolútny zákaz prijali. 
Hazard sa veľmi rýchlo pre-
sunul do nelegálnych herní, 
do herní v blízkych mestách, 
na internet... je to dlhá ces-
ta a my chceme o probléme 
diskutovať a prijať to najlepšie 
riešenie, aké je v našich silách. 
Osočovanie, nenávisť, neféro-
vé obviňovanie ešte nikdy nič 
dobré neprinieslo. V marci 
budeme znovu rozhodovať, 
verím, že sa dohodneme a ja 
budem môcť hlasovaním pre-
javiť svoj postoj k hazardu, 
ktorý som nikdy nezmenila. 
Som za prísnu reguláciu ha-
zardu v Bratislave.“

Marian 

Greksa:

Dovoľte mi, 
aby som zare-
agoval na váš 
článok, pani 
Makovníko-

vá Mosná, a ešte raz sa vám 
pokúsil vysvetliť svoj názor a 
konanie v prípade celoplošné-
ho, alebo ešte lepšie povedané 
absolútneho zákazu hazardu 

na území Bratislavy. Ešte raz 
hovorím preto, lebo som vám 
už raz odpovedal na mail, 
ktorý ste mi napísali. Viem, 
že je to asi zbytočné, lebo 
vy ste nás už odsúdili a to 
bez toho, aby ste si vypoču-
li naše argumenty. Čiže túto 
odpoveď píšem v podstate 
ani nie vám, ale čitateľom 
Petržalských novín a ostáva 
mi len dúfať, že budú čítať  
s chladnou hlavou a zvažovať 
bez krvavých očí a pod ná-
tlakom falošných informácií  
a klamstiev, ktorých je v tom-
to prípade požehnane.

Ja osobne som nebol nikdy 
zástancom absolútneho záka-
zu hazardu. Myslím si, že ten 
môže veci len zhoršiť. Som 
za veľmi prísnu reguláciu, čo 
znamená zrušiť automaty v 
krčmách a kaviarňach, kde sa 
k nim môžu veľmi ľahko dostať 
bežní ľudia, zrušiť herne v pa-
nelákoch a bytových domoch, 
ale ponechať kasína a herne 
napr. v hoteloch, kde nepus-
tia aj tak hocikoho a už dnes 
majú zavedené veľmi prísne 
pravidlá. Argumenty, prečo si 
to myslím, uviedli už moji tra-
ja kolegovia pani Farkašovská, 
pán Bajan a pán Kríž. Nemá 
zmysel, aby som písal to isté. 
Skôr by som sa zmienil o hru-
bom nátlaku, ktorý bol na 
nás vyvíjaný pred a hlavne po 
hlasovaní. Dostal som stovky 
mailov a desiatky facebooko-
vých správ, kde boli nadávky 
najhrubšieho zrna, vyhráž-
ky, čo sa stane mne a mojej 
rodine, ak pri opakovanom 
hlasovaní nezmením názor 
a nezahlasujem za absolútny 
zákaz hazardu. Kolegyni Far-
kašovskej zrušili facebookový 
profil a vytvorili falošný, kde 
šírili falošné a dehonestujúce 
správy, mne sa o to pokúsili 
tiež a keď sa im nepodarilo 
zrušiť môj profil, tak aspoň 
vytvorili postupne dva faloš-
né, ktoré ale museli s hanbou 
veľmi rýchlo stiahnuť, lebo 
ich ľudia odhalili. Dostávam 
ale aj maily  
a hlav-
ne sa 
osobne 
rozprá-
vam s ľuďmi, ktorí si 
nemyslia, že absolútny 
zákaz je v poriadku. A sú 
medzi nimi aj tí, ktorí 
petíciu podpísali. Tvr-
dia, že boli zavedení. 
Ono, keď sa vás niekto 

opýta, či ste proti hazardu, 
alebo za hazard, tak drvivá 
väčšina odpovie, samozrej-
me, nie.

A ešte skúsim vysvetliť to, 
čo vás poburuje asi najviac. 
Že sme si dovolili odignorovať 
vôľu ľudu 136-tisíc podpisov. 
Nebudem polemizovať, či 
ich bolo 136- tisíc, alebo 96- 
tisíc platných a podobne. Je 
to jedno. Myslím si, že ľudia, 
ktorí ma zvolili za poslanca, 
ma zvolili preto, lebo pozna-
jú moje názory a hlavne činy. 
Predpokladám, že tam ne-
chceli tupú, nerozmýšľajúcu 
bábku bez vlastného názoru, 
ktorá bude vykonávať svoju 
prácu iba podľa nejakých po-
kynov. To potom netreba člo-
veka a stačilo by, ak by všetci 
voliči stlačili niekde doma 
gombík pre, alebo proti a na 
mieste poslanca sa rozsvieti 
červené, alebo zelené svetlo. 
Ale takto to nefunguje. My 
nezastupujeme iba petičiarov, 
ale aj ostatných obyvateľov 
Bratislavy. A dovoľte mi, aby 
som uviedol príklad jednej 
zlej petržalskej petície. Petícia 
proti petržalskej plavárni. Ako 
sa proti nej bojovalo a dnes sa 
všetci tešia, že tu je a nemusí-
me chodiť cez Dunaj do mes-
ta, keď si chceme zaplávať.  
A ešte by som vám nasimulo-
val nejakú situáciu. Predstavte 
si, že by na území Petržalky 
vznikla petícia, ktorú by pod-
písalo aspoň 50- tisíc Petržal-
čanov a kde by žiadali, aby sa 
kostoly v Petržalke prebudo-
vali na kultúrne centrá pre 
všetkých Petržalčanov. Ako 
by ste hlasovali? Veď predsa 
50 000 podpisov je obrovská 
sila. Či? Viete, fanatizmus je 
vždy veľmi nebezpečný. Či už 
ideologický ako napr. komu-
nizmus, či náboženský, ako  
v súčasnosti moslimský (ISIS), 
či kresťanský, ako napr. krížo-
vé výpravy. 

Vždy sa to začína zákazmi 
a končí masovým vyvražďo-
vaním. 

A posledná poznámka. 
Vyzývate Petržalčanov, aby 
nás štyroch už nevolili. Tak ja 
sám za seba ich vyzvem tiež. 
Prosím vás, obyvateľov a voli-
čov Petržalky. Ak chcete mať 
za poslanca človeka, ktorý 
bez rozmýšľania vyhovie aké-
mukoľvek názoru a príkazu, 
tak ma, prosím, NEVOĽTE. 
Ak budete chcieť poslanca, 
ktorého si budete vážiť za to, 
čo robí a ako uvažuje a väč-
šina jeho názorov vám bude 
blízka, tak ma VOĽTE. 

A ešte jeden názor 
na záver:
Občianske združenie Alian-
cia za čistú hru – Clarify vo 
svojom stanovisku uvádza, že 
prohibícia v oblasti hazardu 
len posilní on-line hazardné 
hry a podporí vznik nele-
gálnych herní. Mesto podľa 
združenia stratí financie, 
kontrolu nad legálnym ha-
zardom a závislých hráčov 
neubudne. „Očakávame, že 
mestské zastupiteľstvo na 
svojom najbližšom zasad-
nutí dostane na stôl VZN, 
ktoré nechá luxusné herne 
a kasína v hoteloch a v ob-
chodných centrách, ktoré 
takmer vôbec nenavštevujú 
sociálne odkázaní občania. 
Bolo by to v záujme všetkých 
obyvateľov Bratislavy, kto-
rá tak nepríde o finančné 
prostriedky, ktoré prostred-
níctvom hazardu prinášajú 
turisti. Zároveň očakávame 
od prevádzkovateľov herní 
a kasín, aj na základe ich ve-
rejného prísľubu, že nebudú 
zvyšovať počet herní v Bra-
tislave, ktorá si zaslúži spra-
vodlivú, racionálnu a adres- 
nú reguláciu hazardu, a to aj 

iných typov ha-
zardných hier, 
nielen herní 
a kasín,“ upo- 

z o r ň u j e 
zástupca 

r i a d i t e ľ a 
aliancie Tomáš 

Szmrecsányi.

Redakcia PN, foto: archív redakcie
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KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK
Partneri

MAREC 2017

CC CENTRUM
1.,8.,15.,22.,29.03. | 9:00, 10:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY     

2.,9.,16.,23.,30.03. | 16:00-17:00 | 2 €
HOPSASA

4.03. | 9:00-12:00 | 2,50 € pred./0,70 € kupujúci
JARNÁ BURZA DETSKÉHO OBLEČENIA

6.,13.,20.,27.03. | 9:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY     

7.,21.,28.03.| 16:00 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY

7.,14.03. | 10:00-12:00 | 2 € vstupné+3 € materiál
OD MAMIČKY, PRE DETIČKY

12.03. | 17:00 | 2 € dôchodcovia, študenti, ZŤP / 3 € 
MOMENTUM MUSICUM

23.,30.03. | 15:00 a 16:15 | 2,50 €
KERAMKO 

31.03. | 10:00-12:00 | 2 € vstupné + 2 € materiál
MAMIČKÁREŇ

VÝSTAVY
10.-29. 03. | vstup voľný 
P E T R Ž A L K O G R A F I E  /P. MAREK/

ARTKINO ZA ZRKADLOM
5. - 8.03. 
24. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL 
FILMOVÝCH KLUBOV FEBIOFEST 2017 

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ
3.03. | 19:00 | 10 € / 4.03. | 18:00 | 15 € (raut + párty)
POLENO VEČNE ŽIVÉ � 30. výročie FS POLENO

12.03. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO 
O DVANÁSTICH MESIAČIKOCH�Divadlo Hotel Mária

16.03. | 19:00 | 13 €                          ticketportal

LA GIOIA & THE SIMPLE LOUNGE QUARTET
koncert pop-operného tria + hosť

21.03. | 15:00 | 3 €
NESTARNÚCE MELÓDIE
tanečno-zábavné popoludnie s BASTA FIDLI

24.03. | 19:00 | 10 €                                           ticketportal

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
Predstavujeme vám mesto SKALICA 
Z verejných zdrojov podujatie podporil Fond na podporu umenia 
Podujatie podporil Bratislavský samosprávny kraj

26.03. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO 
ZLATÁ RYBKA - Divadlo zo šufl íka 

30.03. | 19:00 | 15 €                                       ticketportal  

CIGÁNSKI DIABLI & GYPSY DANCE SHOW

31.03. | 19:00 | 12 €/ 13 €*                         ticketportal

KEĎ SA MY ZÍDEME - bratislavská premiéra
45. výročie založenia FS DETVA

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

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

PRIPRAVUJEME:

FEBIOFEST 
2017

DOM KULTÚRY LÚKY
piatky | MUSIC CLUB                                   ticketportal

3.03. | 19:30 | WATERMELON ORCHESTRA 
                          JÁN HURTÍK A BUFET 
10.03. | 17:00 | LUDUS TONALIS 
                            (jazzové dialógy vol.2)
17.03. | 18:30 | ŠPORT, DROGY A ROCK‘N‘ROLL
24.03. | 19:30 | Rap na Lúkach vol. 4
31.03. | 19:30 | PETER JUHÁS feat. LACO ZACH 
                            MILO A INÉ ZVERY

5.,12.,19.,26.03. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečno-zábavné popoludnie

18.03. | 16:30 | 11 €/ 14 €*                                ticketportal 

LIVIN´ BLUES 2017

P.P.BAND 
ŽALMAN BROTHERS BAND 
SILVIA JOSIFOSKA & BLUES LABORATORY
JÁN LITECKÝ-ŠVEDA  
BLUESWEISER 
MOJO WORKINGS (HU)
LORD BISHOP ROCKS (USA/D)
Hlavným partnerom podujatia a z verejných zdrojov festival 
podporil Fond na podporu umenia

22.03. | 19:00 | 2 €                                        ticketportal 

CESTOVATEĽSKÝ KLUB 
Prechod Karpatským oblúkom (2200km)
prezentácia fotografi í Martina Kaľavského 
spojená s prednáškou a diskusiou

23.03. | 18:30 | 4 € / dieťa 2 €
BUBNOVAČKA ORCHESTRA
zábava pri bubnovaní a hraní na rytmické nástroje 

CIGÁNSKI DIABLI
& GYPSY DANCE SHOW

tanečná skupina pod vedením 
TOTTIHO OVIDIA

KOKOKOKOKOMPMPMPMPLLLL

20.04. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

18.04. | 17:30 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

TNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ PRPRPRPRPRPRPRPRPRPRPROGOGOGOGOGOGOGOGOGOGRARARARARARARARARAMMMMMMMM NANANANANANANA WWWWWWWWWWWWWWWWLEEELELELETTTTTTTTTTT

21.04. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

30.05. | 17:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

KKKKKKKKKKKZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZP SSSSSSSSS.SKKKKKKKKKKWWWW KKKKKKKKK.K

18.05. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ
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K U LT Ú R A / I N Z E R C I A

Petržalka nechýbala na jubilejnom 
10. ročníku koncertu laureátov súťaže 
Talent Prahy 5. 

Okrem víťazov súťaže sa 
21. februára v Národ-

nom dome na Smíchove na 
pozvanie zástupcov Prahy 5 
(Smíchov) tento rok predstavili 
aj mladí umelci z Maďarska a 

Rumunska. Za Petržalku to bola 
študentka hry na violončelo 
zo ZUŠ J. Albrechta na Topoľ-
čianskej ulici Hoda Jahanpour 
pod vedením pedagóga Marti-
na Ťažkého. Mladých umelcov 

Kniha písaná, kreslená 
a čítaná s Lámorom
Keď Kristína Farkašová krstila svoju prvú 
knihu, mala vraj moderátora, ktorého 
však vôbec nepustila k reči. Takže krst 
svojej druhej moderovala sama.

A ako povedala, napísať 
druhú knihu bolo pre 

ňu ťažké, pretože mala ťažký 
rok. Keď si ju však čítala, zis-
tila že to vlastne bol krásny 
rok plný úžasných chvíľ. Do 
knihy vpísala všetku radosť, 
ktorú môže zažívať mama 
dvojičiek – ktoré už nie sú 
„knedle“, ale múdre dvoj-
ročné dievčatká - „Matilda 

je akrobatka, chalaňka, vymýšľačka, čitateľka, Ela je 

skôr dáma, rozprávačka, vybavovačka a citlivejšia 

duša.“ Vpísala do nej všetky rozpaky a pochybnosti, 
či úlohu dobrej matky dokáže zvládnuť aj obyčajný 
smrteľník. A podľa Kristíny to dokáže, ak mu pomôže 
LÁMOR – Láska a Humor. 

Vtipná, nepatetická, pútavá a plná lásky – taká je 
nová knižka Kristíny Farkašovej Stále som mama. 
A taký bol aj jej krst. Vtipný, lebo si pozvala troch ka-
marátov a majstrov slova – Michala Szatmáryho, Sama 
Trnku a Tomáša Hudáka. Tí originalitou sebe vlastnou 
opísali svoj vzťah k autorke knihy i knihe samotnej. 
T. Hudák podľa vlastných slov knihu čítal a de� nitívne 
ho to odradilo od myšlienky mať deti. Naopak, pre 
M. Szatmáryho je po prečítaní knihy a narodení vlast-
ného dieťaťa, „Kiki“ prvou voľbou na telefóne vždy 
keď potrebuje poradiť s výchovou a prebaľovaním. 
Sympaticky bezprostredná bola na krste autorka, keď 
sa pri ďakovaní za pomoc s knihou rodine a priateľom 
neubránila dojatiu a slzám. Autorku okrem rodičov 
(otec Boris Farkaš jej knihu ilustroval, spolu s dvojič-
kami, samozrejme) prišli podporiť aj priateľky v cha-
rakteristických pásikavých tričkách a množstvo čita-
teliek. Knihu Stále som mama si pokojne vezmite na 
cestu autobusom, na dovolenku a svalnatejšie typy 
aj do kabelky na preklenutie čakania (má 377 strán). 
Možno ju začať čítať a usmievať sa nad ňou hocikedy 
a hocikde. 

M. Dobríková

foto: autorka

ako povedala, napísať 
druhú knihu bolo pre 

ňu ťažké, pretože mala ťažký 
rok. Keď si ju však čítala, zis-

knihy vpísala všetku radosť, 
ktorú môže zažívať mama 

„knedle“, ale múdre dvoj-
ročné dievčatká - 

je akrobatka, chalaňka, vymýšľačka, čitateľka, Ela je 

sprevádzal orchester Pražskej 
komornej filharmónie (Prague 
Philharmonia Orchester) pod 
taktovkou dirigenta Leoša Svá-
rovského. 

10. ročník súťaže bol opäť 
prehliadkou výrazných talen-
tov, medzi ktorými hrali prím 
najmä sláčiky. Vynikli huslisti 
z Rumunska a Čiech a violon-
čelistka, mladučká Petržalčan-
ka s exotickou krásou a me-
nom Hoda Jahanpour, ktorá sa 
predstavila skladbou Josepha 
Haydna: Koncert pre violončelo 
a orchester č. 1 C dur I.Allegro 
moderato.. Svoje nadšenie jej 
okrem divákov potleskom pre-
javil aj dirigent Leoš Svárovský 
a celý orchester PKO. 

Daniela Emeljanovová, 

foto: autorka

komornej filharmónie (Prague 

taktovkou dirigenta Leoša Svá-

prehliadkou výrazných talen-

z Rumunska a Čiech a violon-

Pražský fi lharmonický 
orchester sprevádzal mladú 
umelkyňu z Petržalky
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Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, bezplatné osobné konzultácie ani platené práv-

ne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú 

limitované formuláciou otázok.

(dnes o súkromnej bezpečnostnej službe)

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

§ Zdravý a bezúhonný  
 Ochranu verejných priestorov, osôb a majetku (ďalej len „fy-

zická ochrana“) môže vykonávať iba osoba, ktorá dosiahla 
vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony v plnom roz-
sahu, spĺňa zákonom dané podmienky bezúhonnosti, spo-
ľahlivosti, zdravotnej spôsobilosti a je držiteľom preukazu 
odbornej spôsobilosti. Na výkone fyzickej ochrany sa môže 
počas odbornej prípravy zúčastňovať aj osoba, ktorá nie je 
držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti. Fyzickú ochranu 
nesmie vykonávať osoba, ktorá vzhľadom na chorobu alebo 
ovplyvnenie po požití liekov alebo iných látok znižujúcich 
jej schopnosť konať, alebo z iných podobných príčin, nepo-
skytuje záruku, že bude riadne plniť všetky svoje povinnosti 
a počínať si tak, aby neohrozila okolie.

§ Zrakom a technikou  
 Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany (ďalej len 

„ochrankár“) sú podľa zákona  č. 473/2005 Z. z. o poskyto-
vaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oprávnené 
presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostried-
kami, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu, na chrá-
nené miesto alebo z neho vystupuje, nemá pri sebe alebo 
na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti 
súvisiacej s chráneným objektom, chráneným miestom ale-
bo chránenou osobou, alebo nemá pri sebe alebo na sebe 
predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť. 
Takéto predmety má povinnosť odobrať. Ochrankár môže 
zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené 
miesto nepovolaným osobám a osobám, ktoré majú pri 
sebe zbraň, ak je tam vstup so zbraňou zakázaný. 

§ Kontrola aj zákazy 
 Ochrankár je oprávnený vyžadovať preukázanie totožnosti 

od osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní priestupku ale-
bo trestného činu, alebo bezprostredne po jeho spáchaní, 
ako aj od osôb, pristihnutých pri neoprávnených vstupoch  
a výstupoch v chránených objektoch a miestach. Má právo 
kontroly pri vjazde do chráneného objektu alebo na chrá-
nené miesto dopravným prostriedkom alebo pri jeho výjaz-
de, či v ňom nie sú predmety, alebo zvieratá pochádzajúce 
z trestnej činnosti súvisiacej s chránenou osobou, objektom 
alebo s chráneným miestom. Do príchodu štátnej, vojenskej 
alebo obecnej polície môže ochrankár predviesť na strážne 
stanovisko osobu, ktorá odmieta alebo nemôže hodnover-
ne preukázať svoju totožnosť, bola pristihnutá pri páchaní 
priestupku, alebo bezprostredne po spáchaní priestupku  
a v ďalších vyššie uvedených prípadoch. 

§ Neutajený ochrankár  
 Ochrankár má podľa druhu činnosti identiikačný preukaz 

s fotograiou, ktorý musí obsahovať obchodné meno pre-
vádzkovateľa, druh bezpečnostnej služby, číslo licencie na 
prevádzkovanie bezpečnostnej služby prevádzkovateľa, 
meno a priezvisko, titul držiteľa identiikačného preukazu, 
číslo identiikačného preukazu, odtlačok pečiatky a podpis 
prevádzkovateľa. Pri plnení úloh podľa zákona na verej-
ne prístupnom mieste je ochrankár povinný mať viditeľne 
umiestnený identiikačný preukaz na ľavej strane odevu  
v oblasti pŕs.

 Polícia upozorňuje Zákony v každodennom živote  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler Manipulácia s písomným hlasovaním? 
V našom bytovom dome sa uskutočnilo písomné hlasovanie, jeho 
vykonávateľom bol určený zástupca vlastníkov v prijatom uzne-
sení, ktorého znenie si sám nadiktoval. Ustanovenie § 8a ods. 5 
ale hovorí, že mal byť zvolený vlastníkmi na schôdzi. Kto určuje 
vykonávateľa písomného hlasovania? Musí byť vykonávateľom 
len zástupca vlastníkov? Môže byť platné písomné hlasovanie  
o dodávateľovi, ktorého určil správca? My, vlastníci, pred písom-
ným hlasovaním sme nemali možnosť výberu, mohli sme len vy-
jadriť súhlas alebo nesúhlas s dodávateľom. Ďakujem.

Mail A. F.

 Polícia upozorňuje Jednou vetou

Môžem to urobiť?  
Právo na prerokovanie veci bez zbytočných 
prieťahov v primeranej lehote je jednou z pro-
cesných záruk spravodlivého procesu, ktorý je 
súčasťou práva na súdnu a inú právnu ochranu, 
garantovaného čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a usta-
noveniami Dohovoru o ochrane ľudských práv 

a základných slobôd. Na verejného ochrancu 
práv sa môže obrátiť každý už vtedy, keď sa iba 
domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo ne-
činnosti orgánu verejnej správy boli v rozpore  
s právnym poriadkom alebo princípmi de-
mokratického štátu porušené jeho základné 
práva a slobody. Odporúčam podať podnet 
osobne formou zápisnice. 

Písomné hlasovanie môže v zmys-
le zákona o vlastníctve bytov  
a nebytových priestorov - zákon  
č. 182/1993 Z. z. v platnom znení 
(ďalej len „zákon“) vyhlásiť správca 
alebo štvrtina vlastníkov bytov  
a nebytových priestorov (ďalej len 
„vlastník/ci“), ak na ich žiadosť ne-
vyhlásil písomné hlasovanie správ-
ca do 15 dní od doručenia žiadosti, 
resp. ho môžu odsúhlasiť vlastníci 
na schôdzi. Písomné hlasovanie 
zabezpečuje správca bytového 
domu, pričom zákon neurčuje 
okruh osôb kompetentných na 
jeho realizáciu. Vlastníci musia byť 
o otázkach, o ktorých sa bude hla-
sovať, ako aj o termíne a mieste 
hlasovania, informovaní minimálne 
sedem dní vopred, a to spôsobom 
v dome obvyklým. Na hlasovacej 
listine alebo na viacerých listinách, 
ktoré obsahujú plné znenie schva-
ľovaného návrhu, musí byť uvede-
ný deň konania hlasovania, meno 
a priezvisko vlastníka, otázka ale-
bo otázky, označené poradovými 
číslami. Otázka musí byť zreteľne 
daná, nesmie obsahovať „balík“ 
súvisiacich podotázok, či viac otá-
zok z rôznych oblastí a musí byť 
identická s predloženou otázkou 
na ozname o konaní písomného 
hlasovania. 

Súhlas alebo nesúhlas vyjadrujú 
vlastníci v dome vlastnoručným 
podpisom s uvedením dátumu 
podpisu na hlasovacej listine. 
Zmluva o výkone správy môže ur-
čiť, kedy je potrebné úradné overe-
nie podpisov pri hlasovaní, výnim-

ku tvorí písomné hlasovanie podľa 
§ 14 ods. 4,  kedy podpis vlastníka 
na hlasovacej listine potvrdia naj-
menej dvaja overovatelia,  zvolení 
na schôdzi vlastníkov. Podpis vlast-
níka bytu a nebytového priestoru 
v dome môže overiť aj notár alebo 
obec. Ak vlastník nevyznačí svoj 
názor na hlasovacej listine, je hlas 
neplatný. Zákon explicitne neurčuje 
počet hlasovacích dní, malo by byť 
pravidlom, že z dôvodov eliminácie 
nežiaducich javov je najvhodnejší 
jednodňový termín hlasovania na  
určenom mieste v bytovom dome. 
Niekoľkodňové chodenie po by-
toch, presviedčanie vlastníkov, za 
ktorých často vyjadrujú názor ná-
jomníci, nie je podľa môjho názoru 
písomným hlasovaním, ale povrch-
nou anketou. Nestačí, ak si zástupca 
vlastníkov v zozname vlastníkov 
nechá podpísať príslušnú kolónku. 
V danom prípade hovoríme o zá-
stupcovi vlastníkov zvolenom na 
schôdzi vlastníkov v zmysle § 8a 
ods.5 zákona. V prípade, ak sa pí-
somné hlasovanie koná na základe 
žiadosti štvrtiny vlastníkov podľa 
prvej vety § 14 ods. 7 zákona, výsle-
dok hlasovania zisťuje a zabezpe-
čuje ďalšie úkony s týmto spojené, 
zástupca zvolený ad hoc štvrtinou 
vlastníkov, ktorí písomné hlasovanie 
iniciovali. Správca v zmysle vyššie ci-
tovaných ustanovení nie je kompe-
tentný určovať zástupcu vlastníkov. 
Aby bolo písomné hlasovanie prá-
voplatné, je potrebný súhlas nad-
polovičnej väčšiny hlasov všetkých 
vlastníkov, ak zákon neustanovuje 

inak, napríklad súhlas dvojtre-
tinovej väčšiny všetkých vlast-
níkov. Za úspešné hlasovanie 
možno považovať rozhodnutie, 
ktoré odsúhlasila zákonom po-
žadovaná väčšina hlasov vlastní-
kov v dome, pričom hlasovanie 
a zisťovanie výsledku hlasovania 
prebehlo v súlade s ustanovenia-
mi zákona a zmluvou o výkone 
správy. V prípade neúspešného 
písomného hlasovania musí byť 
predmet hlasovania prerokovaný 
na schôdzi vlastníkov.

O inštitúte písomného hlaso-
vania sme v poradni hovorili už 
viackrát. Pri nedodržaní zákonom 
stanovených podmienok môže 
byť pre vlastníkov v určitých prí-
padoch táto forma hlasovania 
nevýhodná, najmä ak sa správ-
ca snaží presadiť svoje vlastné 
záujmy. Nakoľko ste nespome-
nuli dátum, kedy ste hlasovali  
a s akým výsledkom, predpokla-
dám, že predmet písomného 
hlasovania bol schválený poža-
dovaným kvórom už dávnejšie. 
Svoju nespokojnosť ste mohli 
prejaviť na príslušnom súde,  
a to v lehote tridsať kalendárnych 
dní od oznámenia výsledku hla-
sovania. Zákonom stanovená 
lehota má prekluzívny charakter, 
jej nedodržanie má za následok 
zánik práva. Keď máte podozre-
nie z manipulácie písomného 
hlasovania v spojitosti s výberom 
dodávateľa pre váš bytový dom, 
máte možnosť využiť ďalšie zá-
konné prostriedky.      
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Po niekoľkých za sebou idúcich rokoch, 
kedy štatistiky kriminality vykazovali 
päťmiestne čísla, bol rok 2002 prvým, 
ktorý predznamenal nárast zaregistro-
vanej zločinnosti nad stotisíc ročne.

Anton
BANDA 
(52)
z Bratislavy 

Popis osoby: podlhovastá tvár, 
krátke tmavé vlasy, vysoké čelo, 
hnedé oči.
Popis oblečenia: nezistený.
Zvláštne znamenie: Na menova-
ného vydal Okresný súd Bratislava  
IV. príkaz na zatknutie pre trestný 
čin zanedbania povinnej výživy. 

   Krimifórum

Kradli všade a všetko 
Policajti z Petržalky objasnili sé-
riu krádeží vlámaním, ku ktorým 
dochádzalo od konca augusta 
minulého roka až do polovice 
januára 2017. Za toto obdobie 
sa vlámali a vykradli 21 objektov 
počnúc vinotékou, cez predaj-
ne, veterinárnu ambulanciu až 
po tanečné štúdio a knižnicu,  
s celkovou škodou cca 39 000 
eur. Obvinenie za zlodejstvo si 
odniesli za mreže Ladislav U. (46) 
z Bratislavy a Dušan T. (39) z okre-
su Kysucké Nové Mesto. 

Farárov zásah  
Petržalskí policajti pátrajú po zlo-
dejovi, ktorý sa vlámal do Kostola 
Povýšenia svätého Kríža na Dali-
borovom námestí. Po vypáčení 
pokladničky na milodary potia-
hol z farskej kuchyne rádio a rôz-
ne fľaše s nápojmi. Pokračovanie 
v bezbožnej činnosti mu prekazil 
farár, ktorý tašku s ukradnutými 
vecami zhabal, načo hriešnik vzal 
nohy na plecia a z fary sa vyparil.

Zachránili 
samovrahyňu  
Policajti v spolupráci s hasičmi 
zachránili život žene (50), ktorá 
chcela spáchať samovraždu vy-
skočením zo 7. poschodia byto-
vého domu na Blagoevovej ulici. 
Po zvážení všetkých okolností, sa 
hasič spustil z vyššieho okna do 
priestoru, kde sedela žena a po-
mocou policajtov, ktorí vnikli do 
bytu, ju stiahli z parapety. 

Podarený výťahár  
Výťahy v bytových domoch na 
Osuského, Šustekovej a Lachovej 
ulici a na Námestí hraničiarov, 
boli od októbra 2016 do februára 
2017 prostriedkom Daniela S. (38) 
ako prísť k peniazom. Krádežami 
súčiastok znefunkčnil objekty 
svojho záujmu a vlastníkom by-
tov spôsobil škodu za takmer  
2 500 eur. Za svoju činnosť si vy-
slúžil príslušné obvinenie. 

Ešte raz o štatistike kriminality

Negatívne sa vyzname-
nal najmä rok 2004  

s počtom 131 244 krimi-
nálnych činov. Zmena priš- 
la až v roku 2010, ktorý avi-
zoval znižujúci sa trend 
kriminality, čo bolo pre po- 
licajných riaditeľov dôvo-
dom pochváliť sa úspešnou 
činnosťou. Nemyslím si 
však, že by sa malo stať pra-
vidlom pre šéfov polície kaž-
doročne vyhlasovať z po- 
hľadu tabuliek historický 
úspech, aj keď každý z nás 
by rád uveril, že situácia na 
poli boja proti zločinu a na 
cestách sa reálne zlepšuje. 
V takom prípade by však 
hlavnú rolu nemali dostá-
vať čísla, ale pocity obča-
nov, ktoré sa nateraz od šta-
tistík predsa len odlišujú. 

Vlaňajší rok bol ďal-
ším v rade, ktorý priniesol 
pokles trestných činov, pri-
čom sa, aj keď nie vo všet-
kých ukazovateľoch, udržal 
trend rastu objasnenosti. Je 
dobré, že slovenské štatis-
tiky kriminality vlani zaevi-
dovali „len“ 69 635 deliktov, 
čo je o 3 528 trestných činov 
menej ako v roku 2015, pri-
čom 57-percentná celková 
objasnenosť bola v porov-
návaných rokoch rovnaká. 

Oproti roku 2015 sme vlani 
mali o 602 krádeží vláma-
ním menej, čo však neplatí 
v prípade vykrádania bytov, 
kde pribudlo desať delik-
tov. Treba však podotknúť, 
že svoju rolu v danom prí-
pade zohrávajú aj vlastníci, 
ktorí napriek prevenčnej 
činnosti aj zo strany polí-
cie, sú k svojmu majetku 
ľahostajní a často si svoje 
veci nedokážu dôkladne 
zabezpečiť proti nezákon-
nému konaniu, čo platí nie-
len v súvislosti s ochranou 
bytov, ale aj v mnohých 
iných prípadoch. Popri 
radostnom potľapkávaní sa 
po pleciach nám pri hod-
notení vlaňajšej krimina-
lity uniká negatívny trend  
v oblasti mravnostnej kri-
minality, a to z predvlaňaj-
ších 828 na 950 prípadov  
v roku 2016, čo je viac  
o 122 deliktov. Z tohto 
čísla najvyšší nárast bol 
pri pohlavnom zneužívaní,  
a to o 36 prípadov na cel-
kovo 514 deliktov, teda  
v priemere každý deň 
takmer 1,5 prípadu. Objas-
nenosť sa pohybuje okolo 
82 percent. Iba dve per-
centá z 20 prípadov však 
polícia objasnila pri delik-

Popis osoby: strednej postavy,  
oválna tvár, čelo vysoké, nos pria-
my rovný.    
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava I príkaz na zatknutie 
pre trestný čin podvodu spolupá-
chateľstvom.

Z bloku polície

Vladimír
NUHLÍČEK
(51)
z Bratislavy   

Marek
KARDIAN 

(30)
z Bratislavy

Viete, že...

... v čase od 8. 2. do 20. 2. nahlásili v našom kraji krádež 
21 motorových vozidiel, z toho v Petržalke 4 (Holíčska, 
Hrobákova, Haanova, Hálova)? V noci zlodeji potiahli 18 
a cez deň 3 autá, ukradli aj žltý pracovný stroj CAT TH 
407A. Dňa 15. 2. krádež auta nehlásili. 

... v roku 2016 sme v našom kraji zaznamenali 2 364 do-
pravných nehôd, čo je o 84 menej ako v roku 2015? Pri 
týchto nehodách prišlo o život 24 osôb, rok predtým 
to bolo o jednu obeť viac. Ťažké zranenie utrpelo 105 
osôb, o osemnásť menej ako v roku 2015. Za vlaňajšie 
obdobie na cestách Bratislavského kraja z celkového 
počtu zahynulo dvanásť chodcov (+ 6/2015), dvaja mo-
tocyklisti (- 6/2015) a jeden cyklista (1/2015). Oproti rov-
nakému obdobiu 2015 zahynulo na cestách Slovenska 
o 32 osôb (12 %) menej.

Popis osoby: oválna tvár, dlhé 
hnedé vlasy, v strede tváre briad-
ka, hnedé oči.  
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný  
súd Bratislava III. príkaz na zatknu-
tie pre trestný čin úverového pod-
vodu.  

Kriminálna polícia sa obracia 
na občanov so žiadosťou  
o pomoc pri pátraní po týchto 
osobách. Akékoľvek informá-
cie oznámte na najbližšom 
policajnom útvare alebo 
na bezplatnom telefónnom 
čísle 158, prípadne na e-mail 
patranie@minv.sk. 

toch obchodovania s ľuďmi. 
V roku 2015 bola úspešnosť 
polície rovnaká, prípadov 
však bolo o šesť menej. 

Najmenej sa darilo v boji 
na poli ochrany meny, kde 
pri 1 361 deliktoch doká-
zali policajti objasniť len 
dve percentá, v roku 2015 
z 1 458 prípadov objas-
nili tri percentá. Ak si vší-
mame úspešnosť polície 
pri odhaľovaní páchateľov 
trestných činov, treba pri 
majetkovej kriminalite 
spomenúť krádeže v ob- 
chodoch a z výkladných 
skríň, ako aj v reštauráciách 
a stánkoch, kde napriek 
kamerám a zabezpečova-
cím zariadeniam je úspeš-
nosť dvadsaťosem, resp. 
tridsaťtripercentná, čo tiež 
nie je dvakrát na pochvalu. 
V súvislosti s drogovou 
trestnou činnosťou vlani  
z 1 493 zistených prípadov 
vyriešili 77 percent, v roku 
2015 z 1 750 bola úspeš-
nosť o tri percentá niž-
šia. Vlaňajší pokles v poč- 
te zaevidovanej drogovej 
trestnej činnosti, tak ako aj 
pri iných deliktoch, nie je 
vždy ukazovateľom kvalit-
nejšej práce polície. Treba 
podotknúť, že úspešnosť 
polície je priamo úmerná 
náročnosti vyhľadávania a 
vyšetrovania jednotlivých 
druhov trestnej činnosti. 
Bezpochyby je jednoduch-
šie prichytiť na ulici s join-
tom mladého narkomana, 
ako vypátrať profesio-
nálnu falšovateľskú dielňu 
aj s aktérmi. Z celkového 
počtu 43 350 vlani stíha-
ných a vyšetrovaných osôb, 
bolo 847 maloletých a 2 533 
mladistvých, pod vplyvom 
alkoholu sa k trestnému 
činu prepracovalo 8 128 
osôb.

Stranu pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

Čísla sú len čísla  

K smetiakom cesta odstavená. Ignorant, či hlupák?     

Ilustračné foto: (jgr)
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Vášeň pre módu je nákazlivá  

Lucia Ivanová je absolvent-
kou Vysokej školy výtvar-

ných umení v Bratislave v od-
bore Odevná tvorba. Miluje 
exotické krajiny s bohatou 
textilnou tradíciou ako Maro-
ko či India. Ako sama hovorí, 
sú jej inšpiráciou pri učení sa 
napríklad novým zdobeniam 
látok či výšivkám. Už na vy-
sokej škole absolvovala stáž  
v Paríži. Od roku 2012 sa 
okrem vlastnej módnej znač-
ke a kostýmovému výtvarníc-
tvu venuje kurzom módy. Za-
hrnúť sa do nich snaží všetko, 
čo k odevnej tvorbe patrí, od 
kresby až po návrh a styling. 

Ako ste prišli na nápad kur-
zov módy? 

Myšlienka kurzov prišla 
spontánne. Chcela som sa o 
svoju vášeň z módy a tvorby 
podeliť s ostatnými a v tom 
čase na Slovensku neexis-
toval komplexný program 
kurzov s profesionálnym ve-
dením. Rozhodla som sa vy-
myslieť súbor kurzov, ktorý 
by bol vhodný aj pre úplných 
začiatočníkov a zároveň aby k 
nám rád zavítal aj niekto, kto 
už skúsenosti má, ale potre-
buje poradiť alebo sa profe-
sionálne posunúť ďalej. Preto 
je aj ponuka taká rozmanitá a 
má jasnú postupnosť. 

Zatiaľ sú kurzy módy na-
ďalej jediné profesionálne za-
strešené kurzy šitia, návrhár-
stva, strihov v Bratislave aj na 
Slovensku, a to ma teší. Naše 
lektorky majú ukončené vyso-
ké školy módneho zamerania, 
navyše sú samé dizajnérkami 
a neustále sa učia nové smery 
súvisiace s módou.

Na kurze môžete stretnúť 
študentku, pracujúcu ženu, 
ale aj dámu v rokoch. Nie 
je však výnimkou, že čo-to 
priučiť sa zo šitia alebo stri-
hov chcú aj muži. Dokonca 
jeden z kurzov bol venovaný 
iba mužom. Odísť mohli s 
novým ruksakom, taškou či 
obalom na ipad. 

Mladá módna dizajnérka a stylistka Lucia Ivanová sa rozho-
dla, že okrem vlastnej práce dá všetkým, ktorí majú záujem 
spoznať čaro odevnej tvorby, príležitosť vyskúšať si ju na 
vlastnej koži. Vo svojom petržalskom ateliéri už dlhší čas vedie 
kurzy módy, na ktorých nájdete aj mužov.   

Lucia oceňuje tiež pozor-
nosť pánov. Často sa totiž 
stáva, že kurz darujú svojej 
polovičke ako darček. 

„Zatiaľ sú kurzy módy 

naďalej jediné profesionál-

ne zastrešené kurzy šitia, 

návrhárstva, strihov v Bra-

tislave aj na Slovensku.“

Čo konkrétne sa na vašich 
kurzoch záujemca naučí?

Predovšetkým za krát-
ky čas pomocou najnovších 
efektívnych postupov zhoto-
viť si šaty, topy či sukne, prí-
padne modelovať strihy. Sna-
žíme sa motivovať účastníkov 
k ďalšej tvorbe. Zároveň sa 
stretnú a zoznámia s nový-
mi ľuďmi, s ktorými ich spája 
radosť z tvorby a chuť učiť sa 
nové veci z oblasti módy. 

Móda je o hre, fantázii, 
a preto si myslím, že moti-
vujúcim prvkom aj v našich 
kurzoch má byť a je túžba 
byť originálnym, nezapadnúť 
v dave a objaviť v sebe nové 
možnosti a naplniť si sny. Veď 
aj z hoby sa môže stať práca, 
ktorá vás bude napĺňať.

„Móda je o hre a fantázii.“

Máte skúsenosť, že niekoho 
absolvovanie vášho kurzu 
motivovalo k ďalšej činnosti 
v oblasti módy? 

Takýchto príkladov mi na- 
padá veľa:-)... vždy ma teší, 
keď v niekom prebudíme ra- 
dosť z odevnej tvorby natoľ-
ko, že sa rozhodne pre profe-
sionálne pôsobenie v tejto ob-
lasti. Stáva sa, že príde dáma, 
ktorá chcela pôsobiť v módnej 
brandži, ale chýba jej podpo-
ra, prípadne znalosti. V takom 
prípade sa snažíme klientov 
podporovať, pomáhame im 
či už s marketingom, strihmi, 
budovaním kolekcie či šitím 
samotných prototypov. Verí-
me, že pomáhať si je potreb-
né. Z klientov často stávajú 
naši dobrí priatelia. 

V radoch našich absol-
ventov sú klientky, ktoré 
majú vlastné odevné značky, 
niektoré vytvárajú dizajnové 
hračky alebo detské kolekcie. 
Iné sa stali módnymi stylist-
kami a ďalšie sa aktívne venu-
jú výrobe a dizajnu kabeliek 
a tašiek, prípadne vytvárajú 
kolekcie oblečenia pre psíky. 
Ja som úprimne hrdá na kaž-
dú z nich. 

K úspešným výsledkom 
motivačného charakteru kur-
zov patria určite aj študentky, 
ktoré aj vďaka tejto forme 
vzdelávania úspešne absolvo-
vali prijímacie konanie na vy-
soké školy doma i v zahraničí. 

„ ... vždy ma teší, keď 

v niekom prebudíme ra-

dosť z odevnej tvorby 

natoľko, že sa rozhodne 

pre profesionálne pôsobe-

nie v tejto oblasti. ... „

Kurzy sú organizované v ma- 
lých skupinách, čo prispieva 
k príjemnej atmosfére, ale 
zároveň neuberá na mož-
nosti zdieľať skúsenosti me-
dzi účastníkmi samotnými. 
Ako Lucia hovorí, to, že je 
na konkrétnom kurze málo 
účastníkov, im pomáha lep-
šie sa spoznať. Často si tam 
klientky prídu v podstate 
oddýchnuť a porozprávať sa. 
Súčasťou kurzu je aj študijný 
materiál, ktorý dostane kaž-
dý účastník, aby si mohol 
zapísať dôležité a vrátiť sa  
k tomu. Z kurzov, ktoré si 
vyžadujú viac času aj skúse-
ností, odchádzajú účastníci 
aj s certiikátom. 

„Ide mi o to, aby sa ľudia 

naučili vnímať  

a rozpoznávať kvalitu  

a uvedomili si skutočnú 

cenu oblečenia. Spoznali, 

aký pôvab v sebe tvorba 

odevov skrýva.“

Lucia v rámci svojich profe-
sijných aktivít píše takzvaný 
manuál – Ako na kvalitný 
šatník, kde sa môžu záujem-
covia dočítať o nových tren-
doch, ale aj to, ako na oble-
čení ušetriť, ale stále zostať 
„in“. Dopĺňa ho o rôzne tipy 
a rady aj z oblasti etiky. 

Máte aj vlastnú značku ob-
lečenia, ako by ste ju cha-
rakterizovali?

Vlastnú značku mám od 
skončenia vysokej školy, ale 
v roku 2015 som ju rozší-
rila o couture modely, čo 
znamená značkové modely 
šité na mieru. Je to záro-
veň smer, ktorým sa chcem 
uberať aj naďalej. Značka 
zahŕňa segment dámskej 
exkluzívnej módy s dôra-
zom na inovatívne strihy 
a vysoko kvalitné, luxusné 
materiály. Každý model je 
doplnený o autorské výšiv-
ky alebo potlače. Zároveň je 
každý model originál. Ten-
to rok sme navyše založili  
s kamarátkou novú značku, 
kde sa sústredíme na vytvá-
ranie kostýmov pre ilmové 
štúdiá.

„Vlastnú značku mám od 

skončenia vysokej školy... 

Aktuálne zahŕňa segment 

dámskej exkluzívnej módy 

s dôrazom na inovatívne 

strihy a vysoko kvalitné, 

luxusné materiály.“

Kurzy módy sú priamo v Lu- 
ciinom ateliéri na Hanno-
vej ulici 10, kde zároveň šije 
aj svoje modely. Účastníci 
tak majú priamy kontakt  
s dielňou, materiálmi aj mo-
delmi. 

Zároveň sú dostupné aj 
online kurzy, ktoré sú ur-
čené či už pre záujemcov  
z iných častí Slovenska, ale 
aj zo sveta. 

Kurzy módy nájdete i na 
webovej stránke www.kur-

zymody.sk 

Eva Vašková 
foto: autorka, 

archív L. Ivanová 
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Závodisko, š. p., Bratislava 
zverejnilo termínovú listi-

nu na sezónu 2017. Na progra-
me je 20 dostihových mítin-
gov, z toho sa ich uskutoční v 
Bratislave 16, v Topoľčiankach 
dva a po jednom v Šuranoch a 
Senici. ,,Oproti vlaňajšej sezó-
ne zostal v kalendári zachova-
ný počet dostihových mítingov 
aj počet dostihov, na vlaňajšej 
úrovni sú aj inančné dotácie. 
K určitým termínovým posu-
nom došlo v jesennej časti se-
zóny, keď sme nadväzovali na 
dostihové termíny v okolitých 
krajinách,“ vraví vedúci pre-
vádzky Závodiska Ján Valtýni.

Sezónu odštartujú na brati-
slavskom Závodisku v Starom 
Háji, v nedeľu 9. apríla, Jarnou 
cenou Petržalky a ukončia sa 
na tom istom hipodróme v ne- 
deľu, 29. októbra, Veľkou ok-
tóbrovou cenou. Dvomi vr-
cholmi sezóny budú už 39. 
ročník medzinárodného mí-
tingu Turf-gala v nedeľu, 4. 
júna, a 25. ročník Slovenského 
derby v nedeľu, 16. júla. Všetky 
mítingy, až na Zlatý bičík v so-
botu 24. júna, sú situované na 
nedeľu od 14.00 h. 

Termínová listina dostihovej 

sezóny na Slovensku 2017: 

9. 4. Bratislava – Jarná cena 
Petržalky, 16. 4. Bratislava 

– Veľká aprílová cena, 23. 4. 
Bratislava – Cena trojročných 
kobýl, Cena trojročných žreb-
cov, 7. 5. Šurany rovinové a 
prekážkové dostihy, 14. 5. Bra-
tislava – 25. Jarná cena kobýl, 
25. Veľká jarná cena, 21. 5. Bra-
tislava – Prípravná cena, 4. 6. 
Bratislava 39. ročník Turf-gala, 
11. 6. Topoľčianky – rovinové a 
prekážkové dostihy, 24. 6. Brati-
slava – Zlatý bičík, 9. 7. Topoľ-
čianky – rovinové a prekážkové 
dostihy, 16. 7. Bratislava – 25. 
Slovenské derby, 23. 7. Brati-
slava – rovinové a prekážkové 
dostihy, 13. 8. Bratislava – Cena 
turfu, 20. 8. Senica – rovinové a 
prekážkové dostihy, 27. 8. Bra-
tislava – 25. Slovenské Oaks, 
10. 9. Bratislava – 25. Slovenský 
St. Leger, Cena zimnej kráľov-
nej, 24. 9. Bratislava – Kar-
patská cena, Tatranská cena, 
Cena Whisk1., 1. 10. Bratislava 
Jesenný hendikep, 15. 10. Brati-
slava – Cena Quissisany, 29. 10. 
Bratislava – Veľká októbrová  
cena.                                      (mv) 

Na programe bude  
dvadsať mítingov 

Jarný program FCPA
Futbalistom FC Petržalka akadémia sa už pomaly končí dlhá 
zimná prestávka. Vedúci tím IV. ligy zohral ďalšie prípravné 
zápasy, doma s Lokomotíva Devínska Nová Ves remizoval 
2:2 a s ŠK Šurany prehral 0:2. Generálkou na súťaž bude sú-
boj s FK Rača, malo by sa hrať v nedeľu 5. marca o 10.30 h  
v domácom prostredí.  Presný dátum zápasu prinesie webo-
vá stránka klubu www.fcpa.sk. Pre početných priaznivcov 
petržalského klubu prinášame aj jarné vyžrebovanie.   
Jarný program FC Petržalka akadémia: 16. kolo 12.3.  
o 14.30 h ŠK Závod – FC Petržalka akadémia, 17. kolo 19.3. 
o 10.30 h FC Petržalka akadémia  -  OŠK Slovenský Grob,  
18. kolo 26.3.  o 15.00 h FK Jablonové – FC Petržalka akadé-
mia, 19. kolo 2.4. o 16.30 h FK Borinka – FC Petržalka aka-
démia, 20. kolo 9.4. o 10.30 h FC Petržalka akadémia – FK 
Lamač, 21. kolo  16.4. o 17.00 h MFK Rusovce – FC Petržalka 
akadémia, 22. kolo 23.4. o 10.30 h FC Petržalka akadémia -  ŠK 
Šenkvice, 23. kolo 29.4. o 17.00 h SDM Domino – FC Petržal-
ka akadémia, 24. kolo  3.5. o 17.30 h FC Petržalka akadémia 
-  TJ Slovan Viničné, 25. kolo 7.5. o 17.00 h  Karpaty Limbach 
– FC Petržalka akadémia, 26. kolo 14.5. o 10.30 h FC Petr-
žalka akadémia -  SFC Kalinkovo, 27. kolo 21.5. o 17.00 h TJ 
Veľké Leváre – FC Petržalka akadémia, 28. kolo 28.5. o 17.00 
h FC Petržalka akadémia – TJ Záhoran Jakubov, 29. kolo  4.6.  
o 17.30 h TJ Vrakuňa – FC Petržalka akadémia, 30. kolo 11.6.  
o 17.30 h FC Petržalka akadémia – TJ Čunovo.                       (mv)

Mgr. Baumannová SAKHom

Centrum  Petržalka

mobil: 0940333013

bronabaumann@gmail.com

Kremnická 2009/26

ACK1

INZERCIA 38x .... mm

Ženská homeopatická

poradòa

Beňuš na druhom mieste však tiež super výsledok na 
začiatok sezóny a v konku-
rencii, aká tu bola,“ zhod-
notil strieborný medailista 
z OH 2016 v Riu de Janeiro. 
Beňuš pokračuje v jarnej prí-
prave v Austrálii do druhej 
polovice marca. Spoločne  
s bratrancami Škantárovca-
mi ich tam trénersky vedie 
Pavel Ostrovský. 

(mv)

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 ! 

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

www.bsou.sk  bsou@bsou.sk

BULHARSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
A GYMNÁZIUM V BRATISLAVE

ZáPis detí do všetkýCh ročníkov 
Je možný PočAs Celého školského rokA

Nie je potrebNé, aby dieťa vedelo po bulharsky. 

My ho NaučíMe!

výučba slovenského, bulharského a anglického jazyka

individuálny prístup v málopočetných triedach

bulharská a slovenská maturita

moderné spôsoby vyučovania

GyMNÁZiuM beZ prijíMaCíCh pohovorov 

ŠtúdiuM a družiNÁ sú beZplatNé

Slovenský reprezentant vo 
vodnom slalome, Petr-

žalčan Matej Beňuš obsadil 
v nedeľu 19. februára v kate-
górii C1 na Australian Open 
v Penrithe druhé miesto. Na 
tretej priečke bol jeho krajan 
Marko Mirgorodský, zvíťazil 
Brit David Florence. „Som 
veľmi spokojný, nenabral som 

ani jednu dvojsekundovú pe-
nalizáciu. Po prvej pozícii  
v kvaliikácii aj v semiinále, 
kde som uspel o dve sekun-
dy, mi, žiaľ, inále nevyšlo 
podľa predstáv. Pokazil som 
pár maličkostí a nedokázal 
som zopakovať rýchly semi-
inálový čas. Nakoniec sa 
mi ušlo druhé miesto, čo je 
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Od piatka 17. do nedele 19. februára 
v bratislavskej Hant aréne  mužské basket-
balové kluby bojovali o prvú trofej v sezó-
ne 2016/2017 – Slovenský pohár. Žreb vo 
štvrťfi nále dal dokopy obhajcu prvenstva 
BK Inter a vysloveného outsidera, víťaza 
kvalifi kácie MŠK Iskra Petržalka. 

profesionálny klub, zatiaľ čo 
my pracujeme v amatérskych 
podmienkach. Trénujeme to-
tiž iba dvakrát do týždňa. 
Naši chlapci riadne pracujú, 
takmer všetci si zobrali na 
tento zápas dovolenky. Veľ-
mi nás potešilo, že sme mali 
v hale dosť fanúšikov, sa-
mozrejme, myslím si, že pre 
všetkých by bolo lepšie, keby 
sa bolo hralo večer,“ vraví 
tréner MŠK Iskra Petržalka 
Marián Berček. 

„Splnil sa nám sen, za-
hrali sme si v bratislavskom 
derby proti súperovi, ktorého 
sme najviac chceli. Je veľká 
škoda, že sa hralo v piatok 
na obed, keď už viacerí ľu-
dia myslia na to, ako využijú 
víkend. Keby sa hralo večer, 
tak určite príde na Pasien-
ky viac ľudí. Prehrali sme 
vysokým rozdielom, čakal 
som od nás lepší výkon, len-

že Inter nás kondične úplne 
zničil. Rozdiel v trénovanosti 
sa jasne prejavil, predsa len 
my všetci chodíme do práce 
alebo školy,“ hovorí najlepší 
hráč Petržalky Pavol Škro-
bánek, ktorý dal 13 bodov. 
Premenil štyri trojbodové 
pokusy, k tomu pridal sedem 
doskokov a dve asistencie. 

MŠK Iskra v I. lige skončil 
po základnej časti na dru-
hom mieste zásluhou hor-
šieho skóre za MBA Žilina, 
keď zo 16 stretnutí 13 vyhral 
a 3 prehral. 

Eurovia Slovenský pohár – 

štvrťfinále: BK Inter Brati-
slava – MŠK Iskra Petržalka 
106:51 (60:24). Najviac bo-
dov: Ondruš 18, Rančík 17, 
Radukič 15 – Škrobánek 13, 
Homola 12, Ciho 6.

(mv)

foto: Ján Luky

podmienkach. Trénujeme to-

Naši chlapci riadne pracujú, 

tento zápas dovolenky. Veľ-
mi nás potešilo, že sme mali 
v hale dosť fanúšikov, sa-

MŠK Iskra Petržalka sa splnil 

veľký sen

Pred zápasom reálne 
zhodnotil situáciu tré-

ner MŠK Iskra Marián 
Berček: „Pre nás je Inter 
taký vzdialený ako Golden 
State pre nich, ale je to pre 
nás určite česť, že si s týmto 
výborným tímom, ktorý má 
vo svojom strede viacnásob-
ného najlepšieho basketba-
listu Slovenska Radoslava 
Rančíka, môžeme zahrať… 
Inter má výborných sloven-
ských hráčov a tiež kva-
litných legionárov, takže 
je vysoký favorit s kurzom 
100 000:1.“ V súboji Dávi-
da s Goliášom prvoligista 
začal celkom dobre, s veľ-

kým favoritom však ako-tak 
držal krok iba v prvej štvr-
tine, ktorú prehral 15:22. 
V ďalšom priebehu Inter 
dominoval vo všetkých čin-
nostiach a nakoniec vyhral 
vysoko 106:51. Základ svoj-
ho triumfu položil v dru-
hej štvrtine, ktorú vyhral 
rozdielom 27 bodov. „Pre 
všetkých našich hráčov to 
bola ohromná skúsenosť - 
stretnúť sa s takým vyspe-
lým súperom. V úvode sme 
naznačili, že aj my vieme 
hrať basketbal. Pravda, tre-
ba zobrať do úvahy viaceré 
faktory. S Interom sa vôbec 
nemôžeme porovnávať, je to 


