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 PETRŽALSKÉ NOVINY
Ešte môžete 
požiadať o dotácie
Na tento rok vyčlenili poslanci v roz-

počte na účelové dotácie 100 tisíc eur.

strana 5

Miesta, na ktoré asi 
aj bohovia zabudli
Oslovili sme poslancov, aby si s nami 

prešli trasu, ktorú musia každodenne 

absolvovať ich voliči. Ako reagovali?

dvojstrana 12 - 13

Petržalka = 
parkovací raj? (2)
Parkovanie je najfrekventovanejšou 

témou v Petržalských novinách. Niet 

vari čísla bez neho , a to vychádzajú PN 

už 21 rokov...

strana 17

Pretancovali sme sa 

až do rána

Akoby sa ani jeden zo šty-
roch stoviek Petržalčanov 
nevedel dočkať, kým bude 
môcť na parkete predviesť 
práve tú svoju masku.  Hneď, 
ako 16. petržalský maškar-
ný ples v DK Zrkadlový háj 
otvoril zástupca starostu 
Michal Radosa a moderátor 
Peter Kočiš, to už od prvých 
tónov hudby na parkete 
ožilo. Zo stoličiek všetkých 
plesajúcich vytiahla najprv 
skupina HAPPYBAND OR-
CHESTRA so svojou ABBA 
SHOW (revival). Zahanbiť 
sa nenechali ani ĽUDOVÁ 
HUDBA EKONÓM a rezký 
KMEŤO BAND. Dychvy-
rážajúca svetelná show 
INSPINIA, súťaže o najkraj-
šie masky a tombola plná 
hodnotných cien príjemne 
oživili večer plný zábavy, 
tanca, dobrého vína a chut-
ného jedla.  

Text a foto: (mp)
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V sobotu 5. marca sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej 
republiky. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h. 

Ako budeme voliť

poučenie.

V Petržalke sa zmenili volebné 
miestnosti v Ovsišti. Do volieb je 
opäť zapojená škola na ulici M. C. 
Sklodowskej 1 – ide o Súkromnú 
strednú športovú školu, kde je 
vchod z areálu (z dvora). Cieľom 
bolo, aby voliči z blízkeho okolia 
nemuseli chodiť na Pankúchovu 
ulicu. Ostatné volebné miest-
nosti ostávajú nezmenené.

Prehľad volebných miestností 
a volebných okrskov nájdete aj 
na internetovej stránke www.

petrzalka.sk. 

Príprava a priebeh volieb 
sa už uskutočňuje podľa 

nového zákona. Voliči by do 9. 
februára mali mať v poštových 
schránkach Oznámenie o čase 
a mieste konania volieb spolu 
so Zoznamom zaregistrova-
ných kandidátov pre voľby do 
NR SR. Na rozdiel od predchá-
dzajúceho obdobia už nebude 
oznámenie vydané na meno 
voliča, ale doručuje sa len jed-
no oznámenie a jeden zoznam 
kandidátov do domácnosti. 
Uvedená je len adresa voliča, 
adresa volebnej miestnosti a 

Do 4. marca do 12.00 h je na 
prízemí  miestneho úradu zria-
dená námietková kancelária. 
Tu budú vydávať hlasovacie 
preukazy pre prípad, že volič 
chce voliť mimo miesta svoj-
ho trvalého bydliska. Voliči si 
môžu údaje overiť tiež v stálom 
zozname voličov na oddelení 
organizačných oddelení miest-
neho úradu, Kutlíkova 17, 1. 
posch., č. dv. 105 a 106 (telefón 
6828-6821, 6828-8913, 6828-
6822), prípadne elektronickou 
formou na adrese info@petr-

zalka.sk.

Zákon o voľbách do Národnej 
rady Slovenskej republiky neu-
možňuje okrskovej volebnej ko-
misii opustiť územie okrsku pre 
ktorý bola zriadená. V praxi to 
znamená, že ak sa volič nemô-
že dostaviť osobne do volebnej 
miestnosti, môže požiadať o 
prenosnú volebnú schránku do-
mov. Okrskové volebné komisie 
však nebudú môcť ísť za voličmi 
do Nemocnice na Antolskej ul., 
na Kramáre a do iných zariadení 
mimo Petržalky.

V nemocnici na Antolskej ul. 
môžu voliť len tí hospitalizovaní 
pacienti, ktorí bývajú na ul. An-
tolskej, Žehrianskej a Bzovíckej 
č. 30, 32, 36 alebo tí pacienti, 
ktorí majú pri sebe hlasovací 
preukaz. Podobne je to i s inými 

zariadeniami (napr. AT sanató-
rium, domovy seniorov, Dom 
tretieho veku a pod.). Pokiaľ sa 
v takýchto zariadeniach nachá-
dzajú klienti s trvalým pobytom 
v danom okrsku alebo vlastnia-
ci hlasovací preukaz, komisia  
s prenosnou schránkou k nim 
príde. V opačnom prípade, po-
kiaľ chcú voliť, musia ísť do svo-
jej volebnej miestnosti. 

S požiadavkou na prenosnú 
volebnú schránku sa obyva-
telia môžu obrátiť na okrs-
kové volebné komisie v deň 
volieb alebo v predstihu na 
oddelenie organizačných vecí,  
(denisa.paulenova@petrzal- 

ka.sk), ktoré potom túto žia-
dosť postúpi na príslušnú okrs-
kovú volebnú komisiu.

Pre petržalské deti 
pripravili Kultúrne 
zariadenia Petržalky 
aktívny prázdninový 
program: 22. - 26. 2.  
sú vo všetkých troch 
kultúrnych stánkoch 
pripravené bohaté 
súťažné, zábavné aj 
tvorivé podujatia. 

dvanástej – bude patriť súťa-
žiam v športových hrách pre 
školákov. Vo štvrtok o deviatej 
je zraz na prázdninovú turis-
tickú prechádzku a v piatok si 
divadlo DADABOJA pripravi-
lo Rozprávku o Jasietke. Každý 
prázdninový deň od desiatej 
do dvanástej sú v CC Centre 
pripravené prázdninové diel-
ničky  – výtvarno-keramické 
aktivity pre prázdninujúce 
deti už od 5 rokov spolu so 
šikovnými animátorkami. Za 
symbolické vstupné dve eurá 
si deti namaľujú draka, vymo-
delujú veselé zvieratká a budú 
čarovať s voskom aj papierom.

Aj Miestna knižnica Petr-
žalka pripravila vo všetkých 
detských pobočkách prázd-
ninový program. Každý deň 

Na prázdninujúce deti ne-
zabudla ani petržalská 

knižnica a obohatila aktívny 
prázdninový program o ďalšie 
zaujímavé činnosti v detských 
pobočkách. Pre tých akčnejších 
je tu denný športový tábor. 

V DK Zrkadlový háj sú pri-
pravené aktivity pre deti od 
6 rokov. Za jedno euro si vy-
skúšajú patchwork, servítkovú 
techniku aj stolný tenis. Stačí 
prísť o desiatej a počas nasle-
dujúcich dvoch hodín stráviť 
aktívne predpoludnie. Jarný 
prázdninový program pripra-
vil aj DK Lúky. Od pondelka 
do piatka vždy od ôsmej do 
druhej je k dispozícii stolno-
tenisový stôl, stačí si priniesť 
rakety, loptičky a dobrú ná-
ladu. Utorok – od desiatej do 

od 10.00 do 11.00 h sa žia-
ci môžu zabaviť pri čítaní 
z detských kníh, hľadaním 
odpovedí na jednoduché aj 
zložité otázky, hraním spo-
ločenských hier alebo aj lúš-
tením hlavolamov a krížo-
viek. Čítanie z knihy Moniky 
Kompaníkovej - Hlboko-
morské rozprávky v pobočke 
Furdekova spojili knihovníci 
s premietaním skutočného 
sveta pod morskou hladinou. 
V pobočkách Vavilovova 24 
a Vavilovova 26 zas žiakom 
pomôžu s domácimi úlohami 
aj s vypracovaním školských 
projektov. Viac informácií na 
www.kniznicapetrzalka.sk

Petržalka počas prázdnin 
nezabudla ani na športova-
nie  a vo vynovenom špor-

Nuda počas prázdnin 
nehrozí

Kolaudácia v plnom prúde
Práce na výstavbe novej pla-
várne boli ukončené v zmluv-
nom termíne. Aktuálne sa ob-
jekt kolauduje, aby mohol byť 
spustený do prevádzky. Na-
koľko ide o zložité bazénové 
technológie, sauny aj reštau- 
račnú časť, nie je možné od-
hadnúť, ako dlho bude tento 
náročný kolaudačný proces 
trvať. Veríme však, že plavá-
reň otvoria už čoskoro, určite  
v jarných mesiacoch. Atrak-

cie, ktoré sú pre návštevníkov 
pripravené sú 25-metrový 
plavecký päťdráhový bazén, 
zážitkový whirlpool, detský 
bazén, tobogan, infrakabínky 
a nechýba ani švédska a fín-
ska sauna s relaxačnou miest-
nosťou. 

Výšku vstupného ako aj to, 
kto a za akých podmienok do-
stane zľavy, bude určovať pre-
vádzkový poriadok plavárne. 

(tod)

tovom areáli ZŠ Tupolevova 
ponúka v spolupráci s BENI-
TÍMOM päťdňový tábor pre 
deti vo veku od 7 až do 15 ro-
kov. Denne od 7.30 do 17.00 h 
pripravili profesionálny tréneri 
a animátori bohatý program - 
sánkovačku na Kolibe, bowling 
v novej bowlingovej hale, mož-
nosť zatrénovať si so šermiar-
mi STU Slávia, snow art spre-
jovačku, bobovačku a stavanie 
iglu. Vyskúšajú si a zoznámia sa  
s lorbalom, judom, parkourom,  
kin ballom, lezením na lezeckú 

stenu a pripravený je aj airsoft 
turnaj a nerf súboj. Dievčatá 
okrem športových tréningov 
určite zaujmú aj tanečné tré-
ningy – street dance, latino 
a disco – spolu s nacvičením 
choreograie a natočením ta-
nečného klipu so všetkým, čo 
k tomu patrí: make up, kos-
týmy, scenár, hudba, réžia.  
V prípade nepriaznivého po-
časia sú k dispozícii 3 profesio-
nálne telocvične a herne. Viac 
informácií na www.benitim.sk

(tod) 
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Ďalšie zmeny pri voľbách:
Preukazovanie totožnosti:
Volič po príchode do volebnej 
miestnosti preukazuje svoju to-
tožnosť občianskym preukazom 
alebo iným úradným dokladom, 
ktorý obsahuje podobizeň vo-
liča a všetky údaje uvedené  
o ňom v zozname voličov. Ak 
volič nepreukáže svoju totož-
nosť do skončenia hlasovania, 
hlasovanie mu nebude umož-
nené.

Volič musí podpísať pre-
vzatie hlasovacích lístkov
Prevzatie hlasovacieho lístka a 
obálky potvrdí volič v zozname 
voličov vlastnoručným podpi-
som; ak tak urobiť nemôže, pred-
seda okrskovej volebnej komisie 

poznamená túto skutočnosť 
v zozname voličov.

Po vykonaní aktu volieb 
musí volič nepoužité 
hlasovacie lístky odložiť 
vo volebnej miestnosti
Volič je povinný odložiť ne-
použité hlasovacie lístky 
alebo nesprávne upravené 
hlasovacie lístky do zapeča-
tenej schránky na odloženie 
nepoužitých alebo nespráv-
ne upravených hlasovacích 
lístkov; ak ide o hlasovanie 
mimo volebnej miestnosti, 
volič nepoužité hlasovacie 
lístky alebo nesprávne upra-
vené hlasovacie lístky zne-
hodnotí pred členmi okrsko-
vej volebnej komisie.      (tod)

V pondelok 25. januára sa na celom Sloven-
sku začal štrajk učiteľov za vyššie mzdy a 
lepšie podmienky.

Z    jedenástich základných 
škôl v zriaďovateľskej pô-

sobnosti mestskej časti sa do 
štrajku zapojilo deväť, nezapoji-
li sa ZŠ Dudova 2 a ZŠ Nobelo-
vo nám. 6. Materské školy sa do 
štrajku nezapojili. Z celkového 
počtu 425 učiteľov, vychová-
vateľov a odborných zamest-
nancov (školskí psychológovia 
a špeciálni pedagógovia) sa do 
štrajku zapojilo 191 zamestnan-
cov, čo je 44,94 %. 

Po týždni štrajk vyvrcholil 
živou reťazou vo viacerých slo-
venských mestách. živú reťaz. 
Touto formou protestu učitelia 
ukázali svoju nespokojnosť so 

súčasným stavom slovenského 
školstva. Nechýbali v nej ani 
petržalskí učitelia.

Štrajk pokračuje aj tento 
týždeň. Aj v Petržalke sú doň 
zapojené tie isté školy ako  
v prvom týždni. ZŠ Dudova 
a ZŠ Nobelovo námestie sa  
k štrajkujúcim školám ani  
v tomto týždni nepridali. Zo 
základných škôl zapojených do 
štrajku má len ZŠ Pankúcho-
va prerušené vyučovanie.  
V ostatných školách prebieha 
vyučovanie stále v obmedze-
nom režime.

(tod)

foto: Michaela Dobríková 

Martina Andráššy, ZŠ Prokoievova: Moje 
deti chodia do ZŠ Prokoievova, ktorá sa do 
štrajku zapojila. V pondelok (25. 1., pozn. red.) 
bola zatvorená, od utorka v obmedzenom 
režime. Tie deti, ktorých rodičia si nemôžu 
dovoliť zostať s nimi doma, sú v školskej dru-
žine, čiže sa deti neučia. Funguje aj školská 
jedáleň. So štrajkom plne súhlasím. Tu nej-
de len o zvýšenie platov, ale o celý systém. 

Školstvo nutne potrebuje reformu, normál-
ne osnovy, podporu zo strany štátu. Predo-
všetkým v tom zmysle, aby rodičia nemuseli 
deťom stále kupovať nové knihy, aby sa mali 
z čoho učiť, aby učitelia nemuseli od rodičov 
zbierať peniaze na kúpu hygienických po-
trieb a prosiť o papiere či už čisté alebo „šmí-
raky“, aby mali na čo buď kopírovať materiál, 
ktorý učiteľ potrebuje k výučbe alebo len na 
kreslenie pre deti v družine. A to nehovorím 
o tom, koľko peňazí dáva učiteľ zo svojho, len 
aby mal na pomôcky pre deti a mnoho iné-
ho... A čo sa týka toho, že žiadajú aj zvýšenie 
platov, k tomu mám len jedno: Koľko by sme 
boli ochotní zaplatiť osobe, ktorá sa osem 
hodín stará o naše deti? A nielen stará, ale ich 
aj vzdeláva, usmerňuje, vychováva? 

Zuzana Javorčíková, ZŠ Pankúchova: 
Momentálne som dlhodobo PN, takže syn 
môže byť so mnou doma a keď musím ísť k 
lekárovi, postráži ho svokra. Ale nepáči sa mi 
to. Pretože, keby som ho v bežnej situácií ne-
poslala do školy z vlastného rozhodnutia, tak 
nedostanem príspevok alebo mi ho nebodaj 
vezme sociálka, že sa o neho nestarám a ne-
plní si povinnú školskú dochádzku. Ale takto 
si ju tiež neplní kvôli štrajku.

Ako vnímajú štrajk rodičia?  
Dana Hroudová, ZŠ Černyševského: Z 
pohľadu rodiča vnímam štrajk ako opod-
statnený krok učiteľov, ktorí sa týmto snažia 
nielen o zvýšenie svojho príjmu, ale aj o cel-
kové zlepšenie inančnej situácie v školstve. 
Bola to len otázka času, kedy sa po štrajku 
zdravotných sestier pridajú aj učitelia, keď-
že je každému veľmi dobre známa situácia 
v školstve... Zakaždým si ako rodič kladiem 

otázku, prečo musíme na začiatku školského 
roka kupovať našim deťom všetky školské 
pomôcky, učebnice a pracovné zošity?! Pa-
mätám si na časy, kedy som ja ako školopo-
vinné dieťa toto všetko automaticky dostala 
v škole. Obdivujem učiteľské povolanie, pre-
tože to nemajú ľahké ani s deťmi, ktoré sú z 
roka na rok nevychovanejšie a hlavne bojujú 
s každým centom, aby mohli deťom aspoň 
trošku zabezpečiť lepšie podmienky v škole. 
A to nehovorím o oprave toaliet, výmene 
okien, rekonštrukcii schodiska pri hlavnom 
vchode. Keďže škola, ktorú navštevujú moje 
deti, ostala aj popri štrajku otvorená, ako rodič 
som nemusela riešiť situáciu vypísaním si do-
volenky v práci, takže sa ma priamo štrajková 
pohotovosť nedotkla. Rozumiem rodičom, 
ktorí takúto možnosť nemali... Prajem uči-
teľom, aby štrajkom dokázali vyriešiť aspoň  
z väčšej časti túto zložitú situáciu, aj keď si ne-
myslím, že sa niečo v najbližšom čase vyrieši.

Monika Kastlová, ZŠ Gessayova: Ako vní-
mam štrajk? Súhlasím s tým, že školský sys-
tém nefunguje a musí sa určite niečo zmeniť. 
Ale sú ľudia, ktorí sa nadrú omnoho viac ako 
učitelia, majú aj nižšiu mzdu a neštrajkujú 
pred parlamentom.                                     (md)

Štrajk učiteľov pokračuje
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Inzercia

Prijmeme upratovačky na 

TPP  Tel.: 0914 321 990. 

KÚPIME byt v Petržalke, 

aj zadlžený. Tel.: 0917 708 319 

GLAZÚROVANIE VANÍ. 

Tel.: 0905 983 602

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Janka • 0903 191 885 

 Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

3D mihalnice .............................................................................................50 €

Permanentný make-up obočia ...........................................................90 €

Objednávky: 

Ľubka • 0907 556 758

Hrobákova 7 (prízemie)

Otvorené:

Po - Pi

9.00 - 19.00 h

Sobota

8.00 - 13.00 h

iba na objednávku

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

ZŠ I pre žiakov NKS Vlaste-

necké námestie č. 1 

prijme do školskej 

kuchyne pomocnú silu. 

Informácie na tel. č.: 

02 6241 2998

PÔŽIČKA

Pre zamestnaných 

aj dôchodcov

rýchlo - do 24 hodín

0902 696634

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

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 17€

Požičovňa hračiek 
už naplno funguje 
Unikátny projekt požičovne hračiek sa od 
svojho začiatku teší veľkej obľube. Zrea-
lizovať sa podaril vďaka spolupráci Bra-
tislavského samosprávneho kraja (BSK) 
a neziskovej organizácie Centra včasnej in-
tervencie v Bratislave. Projekt  chvália  pra-
covníci centra, obrovskú pomoc v nich našli 
najmä rodičia.  

Projekt je ďalšou formou 
pomoci pre rodičov, 

ktorú Centrum včasnej in-
tervencie poskytuje. Špe-
ciálne terapeutické pomôc-
ky chýbali najviac deťom 
a ich rodinám, ktoré navšte-
vujú zariadenie ambulantne, 
ale aj tým, ktorým sa služba 
odborníkmi centra poskytu-
je priamo v domácnostiach. 
Pomôcky sú nielen súčasťou 
výbavy odborníkov pri po-
skytovaní služby, ale v rámci 
terapie si ich môžu pre deti 
požičať aj rodičia. Prvé špe-
ciálne pomôcky sa do rodín 
dostali ešte koncom roka 
a od januára sa záujem o ne 
stále zvyšuje. 

Centrum včasnej inter-
vencie Bratislava pomáha 
deťom do 7 rokov so zdra-
votným znevýhodneným, 
alebo ktorých vývin je z rôz-

nych dôvodov ohrozený či 
oneskorený a tiež ich rodi-
nám. Cieľom je podporovať 
vývin dieťaťa, sily a schop-
nosti samotnej rodiny ako aj 
začlenenie rodiny a dieťaťa 
do spoločnosti.

(up)



V Petržalke sa už 

dotácie schvaľujú 

po novom. Poslanci 

schválením nových 

pravidiel najmä 

spresnili účel, na kto-

rý je možné dotácie 

žiadať, podmienky 

ich čerpania, ale aj 

výšku poskytovanej 

dotácie, ktorá nesmie 

presiahnuť 60 % 

celkových nákladov 

na jeden projekt.

Žiadosti o poskytnutie do-
tácie do dvetisíc eur môžu 

žiadatelia adresovať úradu do 
konca októbra príslušného ka-
lendárneho roka. Rozhodovať 
o nich bude starosta najne-
skôr do 60 dní. O žiadostiach 
nad dvetisíc eur bude rozho-
dovať miestne zastupiteľstvo. 
Poslanci v tomto prípade dali 
žiadateľom čas na podanie 
žiadosti do konca marca prí-
slušného kalendárneho roka 
a rozhodovať budú o 75 % 
z celkovej sumy vyčlenenej 
z rozpočtu na dotácie. 

Novinkou je aj zavedenie 
nového druhu dotácií, tzv. 
grantové dotácie. Na tento typ 
dotácie zverejní samospráva 
výzvu, ktorú bude schvaľovať 
miestne zastupiteľstvo dvakrát 
ročne. Výzva bude obsahovať 
presné určenie oblastí, lehoty 
aj maximálnu výšku grantovej 
dotácie, ako aj kritériá výberu 
žiadateľov.  

Aj naďalej bude samospráva 
zverejňovať žiadosti o dotácie 
a grantové dotácie na svojej 
webovej stránke v oblasti „Sa-
mospráva“, záložka „Dotácie“.

V rokoch 2013 až 2015 pre-
rozdelila samospráva takmer 
300-tisíc eur predovšetkým 
na podporu športu pre deti 
a mládež, ako aj na podujatia 
pre seniorov a aktivity občian-
skych združení pôsobiacich 
na území Petržalky. Na rok 
2016 vyčlenili poslanci opäť 
v rozpočte na účelové dotácie 
čiastku 100-tisíc eur.

(tod)
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paralyzovala Bratislavu 

S A M O S P R ÁVA

•
•

• 

Samospráva denne a systematicky dohliada na dodržiavanie Vše-
obecne záväzného nariadenia o dodržiavaní čistoty a poriadku na 
území mestskej časti. Ak porušovanie ustanovení neodhalia inšpek-
tori verejného poriadku, môžu tak urobiť obyvatelia Petržalky. Ich 
podnety pomáhajú efektívnejšej kontrole takmer 170 hektárov ve-
rejnej zelene, o ktorú sa samospráva celoročne stará.   

Nezodpovedných vlastníkov 
nájdu Petržalčania na webe

Ešte môžete 
požiadať 
o dotácie 

majiteľom. Výstupom celého 
je informácia pre obyvateľa, 
či sa už vlastník o pozemky 
postaral. Podľa vedúcej od-
delenia životného prostredia 
Zuzany Juhásovej sa tento 
krok osvedčil: „S niektorý-
mi vlastníkmi už nemusíme 
ísť do zdĺhavého správneho 
konania. Po upozornení tele-
fonátom či mailom obratom 
spravia nápravu.“ Priemerne 
je počas roka na „tabuli han-
by“ zverejnených asi 40 po-
zemkov prevažne súkrom-
ných vlastníkov. 

Postup, po zistení poru-
šenia platného VZN, je na-
sledovný: Samospráva vyzve 
vlastníka pozemku na vy-

vého stavu. Ak vlastník po-
zemku nápravu nevykoná 
v danom termíne, začne voči 
vlastníkovi pozemku správne 
konanie vo veci uloženia po-
kuty. Počas správneho kona-
nia sa môže vlastník pozemku 
vyjadriť k vzniknutej situácií 
a vykonať nápravu.

V prípade, že Petržalčania 
vedia o neudržiavanom mieste 
a nie je zverejnené v spomí-
nanom zozname, môžu úrad 
kontaktovať prostredníctvom 
e-mailu na adrese zuzana.ju-

hasova@petrzalka.sk. 

Text a foto: (tod)

konanie nápravy a uloží mu 
termín, dokedy má uviesť 
svoj pozemok do uspokoji-

FAŠIANGOVÉ 

SLÁVNOSTI
 

Mestská časť Bratislava-Pet�žalka
vás pozý�a

dňa 9. 2. 2016 od 14.00 h  
do fašiangového sprievodu,

ktor� sa začína pri Technopole a končí sa
na fašiangových medzigeneračných tancoch 

v maskách
v Dome kult�r� Zrkadlový háj
 O dobr� náladu, fašiangovú at�osfér�

a príjemné posedenie sa postará
súbor Melódia spolu s deť�i našich škôl

Nepojazdné vozidlá, vra-
ky, nepokosené pozem-

ky a čierne skládky, to všetko 
znepríjemňuje Petržalčanom 
ich komfortné užívanie býva-
nia na najväčšom slovenskom 
sídlisku. Preto na internetovej 
stránke zverejňuje samosprá-
va od roku 2012 aj zoznam 
nezodpovedných vlastníkov 
pozemkov vrátane fotogra-
fi í týchto pozemkov (http://
www.petrzalka.sk/oblasti/
zivotne-prostredie/nezodpo-
vedni-vlastnici/). Vďaka to-
mu Petržalčania vedia nielen 
to, komu pozemky patria, 
ale aj ako (v zmysle zákona) 
obec rieši nepokosené alebo 
neupratané pozemky s ich 
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Električka do Petržalky sa stane o pár týždňov realitou. Pripravili sme 

preto pohľad späť na celý proces výstavby I. etapy až do dňa, kedy 

mesto začalo s kolaudáciou. V ďalších číslach sa pozrieme aj na prí-

pravu II. etapy, ktorá plánuje dobudovať električku až po Janíkov dvor.

Prvá etapa takmer na konci  

O výstavbe I. etapy – elek-
tričky zo Starého Mesta 

do Petržalky bolo rozhodnuté 
už v roku 2004, no inancova-
nie mohlo byť len z mestských 
zdrojov. Až v roku 2011 sa 
mohlo uvažovať aj s využitím 
európskych inancií na zákla-
de dočerpania eurofondov z 
plánovacieho obdobia 2007 – 
2013. Trasa I. etapy má dĺžku 
2,4 km, 4 zastávky (Štúrova, 
Viedenská, Bosáková a Jung-
manova) tri mosty (Starý most, 
estakády Einsteinova a Artme-
dia). Konštrukcia koľajového 
zvršku má viacpásmovú koľaj 
(rozchod železničný 1 435 mm 
pre vozidlá Tram-train a roz-
chod električkový 1 000 mm). 
Koľajnice majú elastické opláš-
tenie na tlmenie hluku.

Začiatok stavebných prác 
priniesol problém, ktorý sme 
my, Petržalčania, vnímali veľ-
mi negatívne: obrovská kopa 
zeminy pri Námestí hraničia-
rov. Problém vznikol úplne 
prozaicky. Poslanci mesta sa 
rozhodli pozemky pre Ná-
rodný futbalový štadión v MČ 
Nové Mesto lepšie „zhodno-
tiť“. Pozemky Artmedie, ktoré 
mali podľa dohody slúžiť ako 
zariadenie staveniska, mon-
tážna základňa a skládka ma-
teriálu, sa okamžite stali „ko-
merčnými“ a mesto už nemalo 
prostriedky na ich prenájom. 

Riešením pre skládku sa teda 
stalo celé stavenisko.

Jednou zo schválených 
zmien bolo aj zrušenie otoč-
ky na konci I. etapy pri Jan-
tárovej ceste. Dôvodom bola 
možnosť získať obojstranné 
električky z eurofondov, kto-
ré z technologického hľadiska 
obratisko nepotrebujú. Vý-
sledkom bola nečinnosť až do 
schválenia zmeny a vrátenie 
pozemkov do pôvodného sta-
vu. Ale, aby sa nemuseli meniť 
aj iné objekty, tak zostali všet-
ky podľa pôvodného projektu. 
Aj preto sa nám zdá napríklad 
chodník k zastávke neprirod-
zene kľukatý. 

Tým, že sa vypustila z tech-
nologického hľadiska potreb-
ná otočka, nie je možné mať 
v Petržalke ukončených viac 
električkových liniek. Takže - 
priamo sa bude dať ísť len na 
železničnú stanicu a do Rače. 
Do ostatných častí Bratislavy 
do ukončenia II. etapy bude 
možné ísť len s prestupom.

Každá príprava investície v 
súčasnosti trvá výrazne dlhšie 
než realizácia. Kým sa električ-
ka dostane do prevádzky, je po- 
trebné uskutočniť technicko-
bezpečnostné skúšky, zaťažká- 
vacie skúšky, dynamické skúš-
ky, ako aj kolaudáciu jednotli- 
vých stavebných objektov a pre-
vádzkových súborov. Na prvej 

pracovalo (napr. Štúrova ulica).
Výstavba mosta cez rieku 

akou je Dunaj je technicky veľ-
mi náročná. Pri takých veľkých 
inžinierskych dielach nie vždy 
všetko ide tak, ako sa pripra-
ví a naprojektuje. Ale fakt, že 
projekt je realizovaný, svedčí  
o odbornej kvalite zúčastne-
ných. 

Prvoradým účelom stavby 
bolo vybudovať prepravný sys-
tém, ktorý bude v budúcnos-
ti schopný prevziať na seba 
rozhodujúci podiel prepravy 
cestujúcich v MHD. Úspešná 
realizácia I. etapy nám umož-
ňuje pokračovať II. etapou až 
na koniec Petržalky, po Janíkov 
dvor. Na jej realizáciu už boli 
schválené inancie z eurofon-
dov s operačného programu 
Doprava v plánovacom období 
2014 - 2020. O príprave II. eta-
py budemeinformovať v budú-
com čísle PN.

Ing. Tomáš Fabor, 
splnomocnenec MČ Petržal-

ka pre Nosný dopravný systém
foto: M. Dobríková etape bolo týchto objektov 243.

V poslednom januárovom 
týždni mesto požiadalo o vyše 
sto kolaudačných konaní. 

Bratislavský samosprávny kraj 
je špeciálny stavebný úrad pre 
dráhy – to znamená, že vydá-
va kolaudačné rozhodnutie na 
električkovú dráhu.

Hlavné mesto je špeciálny 
stavebný úrad pre komuniká-
cie a most, petržalský stavebný 
úrad kolauduje ostatné objekty. 

Ďalším subjektom je Okres-
ný úrad v Bratislave a do celé-
ho procesu majú čo povedať aj 
vodohospodári. Všetci konajú 
postupne a v rámci zákonov a 
ich lehôt.

Za celou akciou (príprava, re-
alizácia a uvedenie do prevád-
zky) stoja v skutočnosti až traja 
primátori Bratislavy. Možno 
niektoré rozhodnutia či na zači-
atku alebo v priebehu výstavby 
sa nejavia ako optimálne, treba 
ich však vnímať v danom čase a 
súvislostiach (technických, eko-
nomických, environmentálnych 
či politických). Všetky zmeny, 
ktoré sa robili za pochodu, bolo 
nutné riešiť v zmysle zákona. 
Dohodnutú zmenu bolo treba 
najprv naprojektovať, schváliť 
(vyše 70 dotknutých organizá- 
cií) a až potom realizovať. To 
chce všetko čas a aj preto sa na 
niektorých objektoch, ktorých 
 sa dotkla zmena, dlho ne- 

Kam sa odvezieme?

Podľa decembrových vyjadrení primátora Iva 
Nesrovnala by sme mali cestovať električ-

kou už v marci. Po trati do Petržalky bude pre-
mávať električková linka č. 1 z  Hlavnej stanice 
cez ulice - Starohorská - Obchodná - Námestie 
SNP - Štúrova až na zástavku -  Starý most, Pe-
tržalka, Jungmanova. A električka číslo 3 z Rače, 
Komisárok cez - ŽST Vinohrady - Račianske mýto 
– Americké námestie - Špitálska - Štúrova - Starý 
most Petržalka, Jungmanova.

 S otvorením električkovej trate súvisia aj zme-
ny v graikone niektorých liniek. Konkrétne linka 
č. 95 bude skrátená po Bosákovu s prestupom 
na električky na tejto zastávke. Respektíve na 
tejto zastávke bude možný vzájomný prestup 
medzi električkami č. 1 a 3 a autobusovými lin-
kami č. 84, 95 a 99. Takže po spustení električky 
v Petržalke bude linka č. 95 jazdiť na trase - Vy-
šehradská - Jantárová cesta - Kutlíkova - Roma-
nova - Osuského - Nám. Hraničiarov - Jantárová 
cesta - Bosákova a späť. Úplne zrušené budú 
linky X13 a 82.

Keď bola v roku 2005 v Petržalke v súvislosti 
s otvorením mosta Apollo vykonaná zmena v 

organizácii autobusovej dopravy, táto zmena 
rešpektovala budúci nosný systém a práve linka 
č. 95 premávala prakticky v jeho osi. Preto sa ani 
pri otvorení prevej etapy električky do Petržalky 
a ani po jej predĺžení neuvažuje s ďalšími zme-
nami organizácie autobusovej dopravy.  

 Stavebné práce na projekte prvej časti Nos-
ného systému MHD do Petržalky ukončili vlani 
v polovici decembra. Prvá kolaudácia na Starom 
moste sa začala 20. januára. Kolaudačné kona-
nia zatiaľ nie sú ukončené, termíny sú závislé 
od zákonných lehôt a stanovísk dotknutých 
orgánov. „Kolaudácia sa bude týkať na staro-
mestskej strane napríklad úpravy parčíka na 
Šafárikovom námestí, rekonštrukcie komuniká-
cií na Šafárikovom námestí a Štúrovej ulici, na 
petržalskej strane aj lávky pre chodcov, rampy 
pre cyklistov, estakád, chodníkov a ďalších sta-
vebných objektov a samozrejme samotného 
Starého mosta,“ vysvetlil Ivo Nesrovnal a dopl-
nil, že kým neukončia kolaudačné konania, Starý 
most nebude pre verejnosť prístupný. „To platí 
aj pre automobilovú a električkovú dopravu na 
Štúrovej ulici,“ povedal primátor.         (SITA, upr)
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VSTUP VOĽNÝ

www.strana-smer.sk       www.facebook.com/smersd     www.smertv.sk

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!

PRÍĎTE NA STRETNUTIE  S ROBERTOM FICOM 
A S JEHO KOLEGAMI

ROBÍME PRE ĽUDÍ

DODÁVATEĽ: UPTOWN PRODUCTION, s. r. o., Gunduličova 12, 811 05  Bratislava, IČO: 35 818 361      OBJEDNÁVATEĽ: SMER – sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02  Bratislava, IČO: 31 801 242

moderuje: Martin Nikodým 

V PRÍPADE ZÁUJMU SI MÔŽETE REZERVOVAŤ VSTUPENKY OBJEDNÁVKOU NA MOBILNÝCH ČÍSLACH:

0915 798 572, 0911 316 146
Počet vstupeniek je obmedzený, rezervácie prijímame do 22. 2. 2016.

BRATISLAVA, AEGON ARÉNA (NTC), Príkopova 6, streda 2. 3. 2016 o 17.00 hod.

HUDOBNÝ HOSŤ MICHAL DAVID

Mestská knižnica Bratislava v spolupráci s ďalšími knižni-
cami v hlavnom meste aj v tomto roku organizuje Brati-
slavskú burzu kníh. 

Bratislavská burza kníh    

Jej jubilejný desiaty ročník 
sa bude konať už tra-

dične v apríli na nádvorí 
knižnice na Klariskej ulici. 
Ľudia sa však do nej môžu 
zapojiť už dnes darova-
ním nepotrebných kníh, 
ktoré majú doma. Knihy 
budú potom predávať na 
Bratislavskej burze kníh, 
ktorá je súčasťou otvorených dverí 
bratislavskej samosprávy Bratislava 
pre všetkých. 

Bratislavskú burzu kníh organizuje 
Mestská knižnica v Bratislave spolu 
so Staromestskou knižnicou, Knižni-
cami Ružinov a Petržalka, Knižnicou 
Bratislava – Nové Mesto a menšími 
bratislavskými miestnymi knižnica-
mi. Zúčastnené knižnice venujú do 
burzy kníh vyradené knihy zo svojich 
fondov. Tie však nestačia, knižnice 
preto oslovujú aj verejnosť. Ľudia 
môžu nepotrebné knihy priniesť 
na ľubovoľné pracovisko Mestskej 
knižnice Bratislava od pondelka do 

piatku v čase od 8. do 19. ho-
diny. Knihy si budú môcť ľudia 
kúpiť v apríli na Bratislavskej 
burze kníh za symbolických 
50 centov. Vyzbierané peniaze 
Mestská knižnica použije na 

zakúpenie zvukových kníh 
do Oddelenia pre nevidia-
cich a slabozrakých v Mest-
skej knižnici Bratislava, na 

revitalizáciu fondu tohto oddelenia či 
na nákup nových kníh do knižnice. 

Peniaze získané z Bratislavskej 
burzy kníh Mestská knižnica už aj 
v minulých rokoch použila na rozšíre-
nie ponuky zvukových nahrávok pre 
zrakovo znevýhodnených čitateľov, na 
revitalizáciu fondov Oddelenia pre ne-
vidiacich a slabozrakých a tiež na po-
sun k modernejším formátom – ako sú 
zvukové knihy v CD a mp3. Zvukové 
knihy Mestská knižnica nakupuje naj-
mä z Knihovny a tiskárny pro nevido-
mé K. E. Macana v Prahe a z ponuky 
vydavateľstiev na knižnom trhu. 

(sita)

Milovníkov suchého humoru, ab-
surdných situácií a vypointovaných 

dialógov pozýva Divadlo Aréna na hru 
britského dramatika Joea Ortona (1933-
1967). Odhaľuje život na psychiatrickej 
klinike, ktorý je niekedy komplikovanejší 
ako sa na prvý pohľad môže zdať. Mladá 
Geraldine prišla na pohovor na miesto 
sekretárky, ten sa však po sexuálnych ná-
vrhoch zhýralého šéfa psychiatra Prenti-
ceho mení na bláznivú výmenu šiat a rolí. 
Zamotané situácie komplikuje jeho se-
xuálne nenásytná manželka, vypočítavý 
hotelový sluha, naškrobený sebestredný 
doktor, pracovitý inšpektor a veľké množ-

stvo whiskey. Čierna groteska s prvkami 
frašky odhaľuje škandalózne vzťahy, in-
cesty a praktiky anglickej smotánky, na 
ktorú sa dívame cez kľúčovú dierku a sle-
dujeme jej smutnosmiešny život. Rozbie-
ha sa bláznivý kolotoč zámien, prevlekov 
a nedorozumení. Hru režíroval Rastislav 
Ballek a ako povedal, Joe Orton ju napísal 
naozaj vynikajúco. Cez absurditu irónie a 
cynizmu ukazuje na pokrútené hodnoty 
spoločnosti a jej patologické medziľud-
ské vzťahy. Hrajú Martin Hronský, Andrea 
Sabová, Kristína Greppelová, Bukový, Ján 
Jackuliak, Gregor Hološka.       (upr)

Foto: Braňo Konečný

Kľúčovou dierkou

piatku v čase od 8. do 19. ho-
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Angažujete sa v mnohých 
oblastiach, ale je zrejmé, že 
školstvo a kultúra sú vám 
blízke. 

 V prvom roku práce vo 
funkcii zástupcu starostu som 
spolu s kolegami presadil ini- 

ciatívy v oblastiach, ktoré patria 
medzi moje priority - podpora 
rodinám, rozšírenie vzdelá-
vania ako aj funkčná a trans-
parentná spolupráca s oby- 
vateľmi a tretím sektorom. Vo 
viacerých ohľadoch išlo o ino-
vatívny prístup, ktorý je pou-
žiteľný aj v iných mestách na 
Slovensku. 

Školstvo je v súčasnosti po-
merne aktuálnou témou aj 
s súvislosti so štrajkom. V čom 
spočívala tá vaša iniciatíva? 

Na snahu pomôcť učiteľom 
a kvalite vzdelania sme nepo-
trebovali žiaden štrajk. Už po 
prvých troch mesiacoch sme 
predložili zastupiteľstvu pro-
gram Naučiť lepšie, odmeniť 
viac. Jeho názov presne vysti-
huje jeho obsah. Odmenou 
vo výške 100 eur mesačne  
k hrubému platu motivujeme 
učiteľov, ktorí sa so svojimi 
projektmi prihlásili a boli vy-
bratí, aby aktívne pristupovali k 

Chcem, aby bola Petržalka inšpiráciou pre Slovensko
O minulosti aj budúcnosti Petržalky sme sa porozprávali s Michalom Radosom (#Sieť), 
poslancom miestneho zastupiteľstva a zástupcom starostu, ktorý stál pri zrode niekoľkých 
verejnoprospešných projektov. 

zavádzaniu nových prvkov vo 
vyučovaní a zlepšeniu svojej 
práce.
 
Ďalším projektom ste pod-
porili petržalské rodiny i-
nančne, aby ich dieťa mohlo 
byť umiestnené v súkromnej 
materskej škole. Osvedčila 
sa táto forma, alebo budete 
projekt nejako inovovať? 

Takmer každý politik má 
plné ústa podpory rodiny, ale 
v praxi sa toho v jej prospech 
zmenilo len veľmi málo. Pre 
väčšinu rodín je veľmi dôle-
žité, aby rodičia pracovali a 
zabezpečili tak dôstojnú život-
nú úroveň. Nedostatok miest  
v obecných materských ško-
lách má často za následok, 
že jeden z rodičov, v horšom 
prípade dokonca osamelý ro-
dič, pracovať nemôže. Napriek 
intenzívnej a niekoľkoročnej 
snahe mestskej časti zvyšovať 
počet miest v materských ško-
lách je momentálny stav ešte 

stále nedostačujúci. Preto sme 
iniciovali, pripravili a presadili 
nový osobitný sociálny prí-
spevok rodičom, ktorých deti 
neboli prijaté do našej obecnej 
materskej školy a splnili ostat-
né podmienky. Týmto rodičom 
prispieva mestská časť sumou 
60 eur mesačne na poplatky  
v súkromnej materskej škole. 

Na území Petržalky je tre-
tí sektor bohato zastúpený 
takmer vo všetkých oblas- 
tiach. Ktorej oblasti sa týkala 
vaša aktivita? 

 Spolupráca s aktívnymi 
občanmi a tretím sektorom je 
pre Petržalku samozrejmos-
ťou, čo si nesmierne cením. 
Preto som rád , že sa mi poda-
rilo spracovať právnu úpravu 
poskytovaných dotácií, ktorá 
prinesie viac efektívnosti a 
transparentnosti do rozdeľo-
vania verejných inančných 
prostriedkov. V tejto súvislosti 
sme nedávno iniciovali pro-

jekt reštartu a obnovy kultúr-
neho domu Lúky, kde by mali 
vzniknúť popri materskom 
centre i moderné a zariadené 
priestory využiteľné pre ob- 
čianske združenia a neziskové 
organizácie. Som aktívny člo-
vek s úprimnou snahou o to, 
aby štát slúžil ľuďom a lepšie 
fungoval. V prospech ľudí by 
som rád využil skúsenosti, 
ktoré mám zo súkromného 
sektora i samosprávy. Mám 
konkrétne návrhy na zlepše-
nie podnikateľského prostre-
dia pre malých a stredných 
podnikateľov, mojou význam-
nou prioritou je vzdelávanie.  
V rámci podpory rodiny by 
som okrem iného rád pre-
sadzoval zásadnejšie novinky 
v oblasti výstavby nájomných 
bytov tak, aby sa stali počet-
nejšou a skutočnou alterna-
tívou pre bývanie, tak ako to 
funguje v mnohých krajinách 
západnej Európy. 

Zhovárala sa: Soňa Faková

Meningokok sa nešíril

Podľa pokynov pripravila 
riaditeľka zoznamy a pod-

klady ešte pred príchodom 
lekárky. Tá vypísala potvrdenia,  
s ktorými mali ísť rodičia po 
lieky pre každé dieťa, ktoré pri-
šlo do kontaktu s inikovaným 
dieťaťom. 

Následne riaditeľka osob-
ne informovala všetkých ro-
dičov, ktorých deti prišli do 
kontaktu s inikovaným die-
ťaťom, o postupe s presnou 
inštruktážou a odovzdala im 
potvrdenia vypísané lekár-
kou regionálneho úradu. Lie-
ky nasadili u detí, rodičov aj 

personálu materskej školy. O 
výskyte tohto ochorenia boli in-
formovaní aj ostatní rodičia vy-
vesením oznamu s informáciou  
a presnými pokynmi, čo robiť  
v prípade podozrenia na iniko-
vanie sa týmto ochorením. 

„Chcem sa poďakovať pani 
riaditeľke, že s rozvahou a rýchlo 
zareagovala na to, že sa v školke 
vyskytla meningitída. Svojím vy-
soko profesionálnym prístupom 
nepochybne zabránila šíreniu 
tohto infekčného ochorenia. 
Žiadne ďalšie prípady sa totiž od-
vtedy nevyskytli,“ povedal staros-
ta Vladimír Bajan. 

Čo je zápal mozgových blán?
Je to vlastne zápal mäkkých 

blán mozgu a miechy. Spôso-
bujú ho baktérie, vírusy, huby či 
parazity. Najčastejšími pôvodca-
mi bakteriálnej meningitídy sú 
pneumokoky, meningokoky a 
heamophilus inluenzea, ale jej 
príčinou môže byť aj zápal stred-
ného ucha. Vírusovú meningitídu 
zasa spôsobujú tzv. herpes víru-
sy. Zápalom mozgových blán sú 
najviac ohrozené deti do štyroch 
rokov, mladí vo veku medzi 15 - 
20 rokov, alebo ľudia starší ako 60 
rokov. Desať až 20 percent detí, 
ktoré prekonajú meningitídu 

majú následky do konca života 
(hluchota, ochrnutie, poškode-
nie mozgu).

Ako postupovať pri podozrení 
na menigitídu?

Odpovedá Katarína Nosá-

lová, hovorkyňa Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva:

Majú materské a základné 
školy zákonom daný postup, 
čo robiť v prípade, že sa do-
zvedia o výskyte nebezpečnej 
nákazlivej choroby vo svojom 
zariadení? 

Podľa zákona č.355/2007 
Z.z. sú všetky fyzické osoby a 
právnické osoby ako aj posky-
tovatelia zdravotnej starostli-
vosti a diagnostické laboratóriá 
povinné hlásiť na RÚVZ výskyt 
prenosných ochorení, podozre-
nie na prenosné ochorenia a 
všetky významné okolnosti na 
predchádzanie, vzniku a šíreniu 
prenosných ochorení.

V jednej z petržalských materských škol sa objavila meningitída. Podľa informá-
cií rodičov dievčatka, ktoré hospitalizovali na Kramároch so zápalom mozgo-
vých blán, bolo dievčatko naposledy v školke 14. januára. Riaditeľka ihneď po 
oznámení kontaktovala Regionálny úrad verejného zdravotníctva, kde o tomto 
prípade ešte nevedeli, a tak ich požiadala o zistenie zdravotného stavu dieťaťa. 
Regionálny úrad potvrdil diagnózu – meningokokovú sepsu. 

Ak dieťa ochorie a je hospita-
lizované, kto informuje školu, 
nemocnica či rodičia? Je to ich 
povinnosť? 

Pracovníci regionálneho 
úradu po nahlásení infekčného 
ochorenia príslušným zdravot-
níckym zariadením okamžite 
zisťujú, do akého predškolské-
ho, resp. školského zariadenia 
pacient chodí alebo kde pracu-
je. Na základe týchto informácií 
možno vykonávať protiepide-
mické opatrenia.

Aké sú to napríklad v predškol-
skom zariadení? 

Pri každom infekčnom ocho-
rení sa vykonávajú špeciické 
protiepidemické opatrenia v zá- 
vislosti od druhu ochorenia, 
prenosu, očkovania alebo po-
dávania antibiotík. Protiepi-
demické opatrenia nariaďuje 
príslušný epidemiológ.

Pripravila:

Michaela Dobríková
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PREDSTAVENIA ZACÍNAJÚ O 19:30 VSTUPENKY: WWW.TICKETPORTAL.SK

február 2016
1. BOHYŇA VO VANI   

Účinkujú: Peter Brajerčík, Štefan Martinovič, Renáta Ryníková

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

Štefan Martinovič, Tomáš Palonder a Miroslav Málek

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

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

8. SHARON STONE, LET ME GO!   
Účinkujú: Ivo Ladižinský, Jerry Szabo, Štefan Martinovič, Sveťa Janišová / Elena Podzámska

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

11. KAM CHODÍ OSCAR WILDE NA VEČERU   
Účinkujú: Michaela Čobejová, Štefan Martinovič, Daniela Mackovičová, Lukáš Dóza

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

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

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

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

Štefan Martinovič, Tomáš Palonder a Miroslav Málek

20. BOHYŇA VO VANI   
Účinkujú: Peter Brajerčík, Štefan Martinovič, Renáta Ryníková
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Každá spomienka je osobná a žiadna nesmie byť vymazaná. 
Ak sa začne retušovať, výsledkom nebýva gýč falošných mýtov, ale 
pamäť bez hlavy. Prečo sa to stáva? Radi si vyberáme hrdinu 
a ako na športovom zápase ho necháme, nech za nás potí tričko. 
My povzbudzujeme, kým vyhráva. Staviame sa za neho, kúpeme sa 
v žiare jeho slávy. Lenže čo s tým, keď náš hrdina je totálne poraze-
ný na hlavu? Ba keď sa odrazu vytratí a my zostaneme ako nahý 
v tŕní, už nemôžeme byť v zákryte za ním a odrazu je na nás vid-
no? Na každého jednotlivo... V politickej rovine si každá nová moc 
vyžiada lojalitu porazených. Kto sa sprotiví, čaká ho vydedenie. Ale 
spravidla dostane možnosť reparátu..., ak sa podvolí. Ale zmúdrie? 

Život bez bielych miest 

Prečo sa to stáva? Radi si 
vyberáme hrdinu a ako 

na športovom zápase ho ne-
cháme, nech za nás potí trič-
ko. My povzbudzujeme, kým 
vyhráva. Staviame sa za neho, 

kúpeme sa v žiare jeho slávy. 
Lenže čo s tým, keď náš hrdina 
je totálne porazený na hlavu? 
Ba keď sa odrazu vytratí a my 
zostaneme ako nahý v tŕní, už 
nemôžeme byť v zákryte za 
ním a odrazu je na nás vid-
no? Na každého jednotlivo... 
V politickej rovine si každá 
nová moc vyžiada lojalitu po-
razených. Kto sa sprotiví, čaká 
ho vydedenie. Ale spravidla 
dostane možnosť reparátu..., 
ak sa podvolí. Ale zmúdrie?

Na knižných pultoch je kni-
ha s provokujúcou obálkou ako 
z plagátu rokov päťdesiatych 
a ešte provokujúcejším pros-
tým názvom: Zväzáci (1945 – 
1970). Jej autor Rudolf Belan 
sa vymkol z radu a rozhodol sa 
priniesť spomienku na vlastný 
život bez bielych miest. Ne-
premohol ho démon súhlasu 
a životopis má celistvý. Bez 
únikov po stranách si v ňom 
listuje a podáva správu. Od 
chlapčenských rokov v ob-

ci Trávnica, kde sa stal pio-
nierom a členom komunis-
tickej strany (jeho otec patril 
k jej predvojnovým členom) 
cez učiteľovanie a funkcio-
nárčenie v Československom 
zväze mládeže až do jeho kon-
ca v roku 1970. Ale aký to bol 
život? Čo to bolo za obdobie, 
ktoré iní, stále v zákryte, ale 
tentoraz zošíkovaní za novým 
hrdinom, označujú za jedno-
liatu dobu temna? 

Nič nesmie a nemá byť za-
budnuté. Lebo v dierach sa 
hneď usadia mýty a mýty majú 
tendenciu skamenieť na ne-
menné pravdy. 

Kniha Rudolfa Belana Zvä-
záci vecným, až administratív-
nym štýlom sumarizuje zrod 
a život mládežníckeho hnutia 
a jeho pionierskej organizácie. 
Ten štýl má v jazyku svoje po-
slanie, sprítomňuje vtedajšie 
myslenie funkcionárov, kto-
rých osobné odysey sú tiež po-
zoruhodné. Striedajú sa nám 
pred očami mená zapálených 
(nadšených) zväzákov-politi-
kov z rokov päťdesiatych (pars 
pro toto Ladislav Lis), ktorým 
tanky v roku 1968 otvorili oči, 
čím ich nenávratne vyhnali na 
stranu opozície voči režimu, 
ale aj spisovateľov, maliarov, 
divadelníkov. Boli pri tom, keď 
sa menilo Česko-Slovensko, 
ale osobitne Slovensko z ru-
rálnej krajiny na urbánnu, keď 
štát podporoval kultúru, keď sa 
takmer v každom umeleckom 
odvetví rodili nové talenty a 
Československý zväz mláde-
že bol často iniciátorom toho 
vrenia.

Stavby mládeže, Galéria 
mladých, knižky vydavateľstva 
Smena, zbierka na Alweg, to sa 

  

Istoty v mori neistoty

Istý občan pred časom nastúpil na rýchlik tejto doby, zria-
dil si účet a nechal si naň posielať dôchodok. Vytešoval sa 

až do chvíle, keď v návale dobročinnosti na akúsi maličkosť 
požičal bankomatovú kartu svojej neveste, čiže manželke 
svojho syna, čiže blízkej rodine. A tá, ako správna gazdiná, 
prejavila skutočný zmysel pre čistotu. A účet mu vybielila.

Od tej chvíle dotyčný nešťastník o bankomatovej karte 
nechce ani len počuť. Ba, dalo by sa povedať, že proti mysli 
mu je akýkoľvek pokrok nielen v tomto smere. Motyka, vrece, 
fúrik a tak podobne, to je jeho svet. Mobil si však nechal, vraj, 
aby si ľudia nemysleli, že je čistý neandertálec. Ten mobil je 
starý a on tiež. Také však časom bude všetko a všetci. Hodil 
som s ním o tom reč a vyšli nám vskutku zaujímavé veci.

Začnem tým mobilom. Vedci sa vraj ľudstvu vyhrážajú, 
že nepotrvá ktovieako dlho a mobily z nášho sveta zmiznú 
načisto. Všetky ich doterajšie funkcie, a ešte oveľa viac, bude 
ukryté v hodinkách, prípadne okuliaroch. Z hry údajne vy-
padnú aj bankomaty a karty zvané bankomatové. Tak veru.

Budete chcieť vykonať � nančnú transakciu? Cez hodinky. 
A zaplatíte tiež cez hodinky. Žiadna cesta do banky, žiadna 
peňaženka nabitá drobnými. Spomínam si na staré sporiteľ-
né knižky, do ktorých nám slečny za priehradkou úhľadným 
písmom vpisovali príslušné sumy a na konci roka ešte aj úro-
ky. Nikdy to síce nebolo bohviečo, ale ak v tých časoch človek 
mal v peňaženke aspoň zopár kvalitných papierových obráz-
kov, život bol okamžite veselší. 

A perspektíva? Peniaze si možno pozriete v múzeu, šucho-
tať už nebudú. Asi zosmutnejú výrobcovia peňaženiek a tiež 
zlodeji. Ak sa dožijem, trochu aj ja. Pri spomienke na tie časy 
drobnej istoty.

Telegram ozdobný doma mám. Takto poeticky sa vyjad-
rím o neveľkej písomnosti, ktorú som obdržal k štyridstiatke. 
Telegramy sú fuč, preč, zmizli. A tiež vlastním pohľadnicu s 
gratuláciou napísanou perom. Ozaj, predávajú ešte niekde 
atrament? Dnešný štyridsiatnik možno dostane neozdob-
nú esemesku, ktorú o týždeň vymaže, aby mu nezahlcovala 
pamäť. Nemusí so slzou v oku spomínať na staré časy. Slzu 
ušetrí na iné príležitosti.

Mám doma aj kazety so starými � lmami, ale už ich niet 
na čom prehrať. Na platne som zohnal gramofón. V ohrození 
sú však vraj už i cédečka a dévedečka, údajne ich čoskoro 
nahradí čosi revolučné . Takže dnešní tínedžeri-budúci starci 
– pozor! Nostalgia číha za rohom.

Bolo to už poriadne dávno, čo sa u nás objavili TV ovláda-
če. Sakramentská úľava. Človek sa pri prepínaní nabehal. A to 
vysielali iba dva domáce kanály a tam, kde mali správne anté-
ny, chytali aj Viedeň a Budapešť. Pri dnešnom počte kanálov 
by ste si za jeden večer uhnali riadnu svalovicu.

Ale aj rozprávke o dobrom ovládači vraj čoskoro odzvo-
ní. Telkáče budeme ovládať hlasom. Som naozaj zvedavý 
ako bude televízor reagovať na výkriky počas športových 
prenosov. Register výkrikov našich fanúšikov je totiž naozaj 
pozoruhodný. Som presvedčený, že nejednému televízoru z 
nich nielen, ako sa medzi ľudom hovorí, prepne, ale rovno 
sa zblázni.

Chystá sa ešte mnoho užitočne zábavných vecí, pred 
ktorými neujdeme. Dôležité je, čo zostane nemenné. So 
susedom sme sa zhodli, že medzi základné istoty u nás, na 
Slovensku, okrem dokonca medzinárodne uznaných regio-
nálnych špecialít, patrí klobása, guláš, bryndzové halušky, sli-
vovica, borovička a pivo.

Ja dodávam: Okrem iného aj preto, lebo sa nedajú zjesť ani 
vypiť cez mobil, ale len ústami.

Oskar Král

všetko konalo. Proti režimu? 
Proti ideálu socializmu? Proti 
držiteľom moci?

Toto sú otázky, ktoré kniha 
Zväzáci vyvolá a z chladných 
faktov môžu vyrásť príbe-
hy. Pre každého vlastné. Ak 
človek pristupuje k svojmu 
životu čestne a neskrýva sa 
za minulých alebo súčasných 
hrdinov. Vo svojom živote 
máme byť rovní včera, dnes aj 
zajtra. Sypať si popol na hlavu, 
písať sebakritiku, že áno, aj ja 
som sa podieľal... a ďakujem 
vám, že ste ma za to nevyhnali 
zo súčasného raja, je ponižu-
júce – lebo je to iba návod, ako 
sa šikovne poohýbať. Obraz 
minulosti bledne práve pre tie 
čiernobiele machule. Kniha 
Rudolfa Belana je stopou v pa-
mäti bez snahy prikrášľovať či 
ideologizovať. Konštatuje: tak 
to bolo, toto sme robili a títo 
kráčali spolu s nami. A autor 
neskúma, kto sa kam už vte-
dy díval. Na prvý pohľad iba 
dôsledne zaznamenáva. Čím 
však otvára dvere do minulosti 
bez príkras a bez predsudkov. 

Zodpovednou redaktorkou
knihy je Anna Šikulová, 

a treba oceniť vydavateľa, že 
nezanedbal ani túto stránku, 
má vysokú kultúru. Kniha 
je opatrená dobovými fo-
tografi ami; na jednej z nich 
z vernisáže v Galérii mladých 
vidíme Václava Havla, ale aj 
známych hercov, na inej je 
Michail Gorbačov v delegácii 
Stavropoľského kraja, ktorá
navštívila Prahu, nechýba pre-
zident Ludvík Svoboda či via-
cerí autorovi spolupútnici... 
Zaujímavý dokument bez fa-
lošnej stopy.

Gabriela Rothmayerová

zväze mládeže až do jeho kon-
ca v roku 1970. Ale aký to bol 

hrdinom, označujú za jedno-
liatu dobu temna? 

tendenciu skamenieť na ne-

záci vecným, až administratív-
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Od 1. februára začalo fungovať v  Bratislave v skúšobnej prevádzke moderné klientske cen-
trum štátnej správy. Sídli  na Tomášikovej 46 v budove známej ako stará IKEA.

Otvorili klienske centrum Bratislava

gistrátu. Preto magistrát musí 
byť ich partnerom a nie sub-
jektom, za ktorým budú chodiť  
s prosíkom,“ dodal.

Veľká časť rokovania bola ve-
novaná problematike zákona  
o miestnom poplatku za roz-
voj, ktorý nadobudne účinnosť 
1. novembra. Starostom sa ne-
páči, že zo zákona je od uve-
denej dane oslobodená stavba 
rodinných domov s výmerou 
podlahovej plochy do 150 me-
trov štvorcových. Podľa staros-
tu Petržalky Vladimíra Bajana 
je to živná pôda na špekulácie, 
že developer rozdelí stavbu 
na jednotky pod 150 metrov 
štvorcových a nebude platiť. 

Správu poplatku za rozvoj 
v zmysle zákona vykonáva 
obec. V Bratislave a Košiciach 

ju vykonávajú mestské časti, 
ak tak ustanoví štatút mesta. 
V tomto smere starostovia 
bratislavských mestských čas- 
tí nemienia čakať na iniciatí-
vu magistrátu, ale pripravia 
vlastný návrh štatútu. Chcú 
sa ním zaoberať už na najbliž-
šom rokovaní regionálneho 
združenia, a to v marci. Záro-
veň by si mali ujasniť ilozoiu 
a obsah všeobecne záväzného 
nariadenia, ktoré na zavede-
nie poplatku za rozvoj bude 
treba prijať.

„V zásade peniaze majú 
ostať tam, kde sa vytvoria, 
teda v mestských častiach,“ 
tvrdí starosta Jaroviec Pavel 
Škodler a rovnaký názor má 
aj Vladimír Bajan. Väčšina 
starostov však neodmieta ani 
myšlienku deľby poplatku 
medzi mestskú časť a mes-
to. Ale v rozumnom pomere  
a s jasnými pravidlami, na čo 
budú peniaze použité.

Alžbeta Klesnilová

Novým predsedom Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy je 
starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa. Návrh na jeho zvolenie podporila väčšina starostov 
mestských častí na rokovaní združenia.

Peniaze majú ostať tam, kde sa vytvoria   

Voľba nového predsedu 
sa uskutočnila po tom, 

čo sa doterajší predseda, sta-
rosta Vajnor Ján Mrva, vzdal 
funkcie. Svoj odchod z nej 
odôvodnil vysokou pracov-
nou zaneprázdnenosťou. Ján 
Mrva totiž popri funkcii sta-
rostu je i poslancom zastupi-
teľstva hlavného mesta a za- 
stupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja, okrem 
toho kandiduje na poslanca 
Národnej rady SR v nadchá- 
dzajúcich parlamentných voľ-
bách.

Výbor regionálneho zdru-
ženia býva volený na celé 
volebné obdobie miestnej 
samosprávy. Za podpredsedu 
bol pred rokom zvolený sta-
rosta Ružinova Dušan Pekár. 

Na návrh starostu Devínskej 
Novej Vsi Milana Jambora 
združenie zvolilo aj druhého 
podpredsedu – starostu Vra-
kune Martina Kuruca. Ten 
bude regionálne združenie 
zastupovať aj v Predsedníctve 
Združenia miest a obcí Slo-
venska. Milan Jambor svoj ná-
vrh na druhého podpredsedu 
vysvetlil potrebou, aby vo vý-
bore združenia boli zastúpené 
všetky typy mestských častí – 
malé, stredné i veľké.

Jozef Krúpa priblížil kole-
gom víziu svojho pôsobenia, 
ako aj celého regionálneho 
združenia. Ako povedal, po-
čas jedného či dvoch mesia- 
cov mieni spustiť zbieranie 
podpisov pod Deklaráciu 
Bratislavy s cieľom zmeniť 

inancovanie hlavného mes-
ta. Deklarácia bude vo svojej 
podstate výzvou voči vláde a 
parlamentu, od ktorých sa už 
dlhé roky očakáva pochope-
nie potrieb hlavného mesta, 
zatiaľ však márne.

Naliehavé je i riešenie pro-
blému rozdelenia peňazí  
v rámci jednotlivých miest-
nych samospráv v Bratislave. 
„Nepotrebujeme byť solidár-
ni, ale musíme mať jasné a 
spravodlivé pravidlá rozdele-
nia peňazí, aby ľudia nemali 
pocit, že sa tu na niekoho do-
pláca,“ zdôraznil J. Krúpa. Do 
tretice pripomenul, že treba 
dostať do harmonickej roviny 
vzťah medzi magistrátom a 
mestskými časťami. „Mestské 
časti nie sú podriadené ma-

platky prostredníctvom elek- 
tronického platobného systé-
mu eKolok, ako aj prostred-
níctvom platobných POS 
terminálov.

 Podnikatelia môžu využiť 
služby poradcu pre elektro-
nický kontraktačný systém 
pre obchodovanie so štátom 
(elektronické trhovisko). 

 Vydávať sa budú tiež výpisy 
z obchodného registra SR a 
výpisy účtovných závierok.

 Integrované obslužné miesto 
občana bude vydávať výpisy 
a odpisy z registra trestov.

Do Klientskeho centra pri 
Okresnom úrade Brati-

slava (OÚ BA) sa presťahovala 
štátna správa z desiatich adries 
v hlavnom meste. Pre občanov 
a podnikateľov to znamená, že 
pohodlne na jednom mieste vy-
bavia úradné veci so štátom.

Pracoviská a služby v 
Klientskom centre Bra-
tislava

V Klientskom centre Bra-
tislava budú zastúpené tieto 
agendy OÚ BA:
 všeobecná podateľňa pre 

všetky odbory OÚ BA, 
 supervízor – poradenstvo 

(obsluha vyvolávacieho sys-
tému), informácie o telefón-
nych číslach, usmernenie  
k žiadostiam,

 odbor cestnej dopravy a po- 
zemných komunikácií: agen- 
da cestnej dopravy a pozem-
ných komunikácií,

 odbor všeobecnej vnútor- 
nej správy: agenda osvedčo- 
vania listín a overovania pod-
pisov, agenda štátneho ob- 
čianstva, zmena mena a priez-
viska,

 odbor živnostenského pod-
nikania: ohlásenie živnosti a 
podanie žiadosti o vydanie 
osvedčenia o živnostenskom 
oprávnení, výpis zo živnosten-
ského registra, prehľad údajov 
zapísaných v živnostenskom 
registri, agenda integrované-
ho obslužného miesta,

 odbor starostlivosti o životné 
prostredie: agenda odpado-
vého hospodárstva, ochrany 
prírody, ochrany ovzdušia a 
štátnej vodnej správy, potvr-
denia o neexistencii motoro-
vého vozidla,

 pozemkový a lesný odbor: 
agenda lesného hospodárstva 
a poľovníctva a agenda po-
zemková, pozemkových úp- 
rav a ochrany poľnohospo-
dárskeho pôdneho fondu.

Ďalej v rámci Klient-
skeho centra Bratislava 
pôsobí:
 Krajské riaditeľstvo policajné-

ho zboru Bratislava, Krajský 
dopravný inšpektorát, odbor 
bezpečnosti cestnej premáv- 
ky a dopravných evidencií  
v Bratislave: prihlasovanie do-

posiaľ neevidovaného vozid- 
la do evidencie vozidiel, pri- 
hlasovanie vozidla vyradené-
ho zo špeciálnych evidencií 
do evidencie vozidiel, prihla-
sovanie jednotlivo dovezené-
ho vozidla do evidencie vozi-
diel, prevod držby vozidla na 
inú osobu a pod.

 Okresné riaditeľstvo Poli-
cajného zboru Bratislava I 
a III, oddelenie dokladov 
odboru poriadkovej polície: 
príjem žiadostí o vydanie 
a vydávanie občianskeho 
preukazu, vodičského preu-
kazu, cestovného pasu a me- 
dzinárodného vodičského 
preukazu, snímanie osoby 
v súvislosti s vydávaním 
týchto dokladov a vydávanie 
osvedčenia o evidencii vozi-
dla a pod.

 Krajské riaditeľstvo Hasič-
ského a záchranného zboru 
v Bratislave: poskytovanie 
informácií a podateľňa pre 
danú agendu.

Ďalšie služby:
 Občania a podnikatelia tu 

môžu uhradiť správne po-

 Prostredníctvom praco-
vísk povinného zmluvného 
poistenia bude pre klien-
tov zjednodušený proces 
prihlasovania motorových 
vozidiel. 

 Súčasťou klientskeho centra 
bude aj pobočka Slovenskej 
pošty.
Úradné hodiny všetkých 

pracovísk Klientskeho centra 
Bratislava budú oproti súčas-
nému stavu zjednotené, a to  
v pondelok, utorok a vo štvr-
tok od 8. do 15. h, v stredu od 
8. do 17. h a v piatok od 8. do 
14. h. Nestránkové dni sú zru-
šené. Klientske centrum bude 
fungovať päť dní v týždni bez 
obedňajšej prestávky.

(red)
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inej časti sídliska, ale trápi 
ich obmedzená dostupnosť 
Cintorína Petržalka. Jozefa 
Vydru na improvizovanom 
stretnutí podrobne zoznámili 
so súvisiacimi problémami aj 
s tým, aká zmena grafi konu 
by im život uľahčila. Záro-
veň vyjadrili názor, že viac 
záujmu by táto časť Petržal-
ky potrebovala ako soľ. Jozef 
Vydra prisľúbil, že o ich situ-
ácií s dopravnou dostupnos-
ťou bude informovať kolegov 
poslancov a naznačil, že v bu-
dúcnosti je možné aj prípad-
né stretnutie s nimi, aby si 
občanov vypočuli osobne.

Rozhodujúce slovo 
má magistrát
My sme oslovili všetky za-
interesované strany – Do-
pravný podnik Bratislava, 
MČ Petržalka aj magistrát. 
Dopravný podnik Bratislava 
sa prostredníctvom svojej 
hovorkyne jasne vyjadril, že 
ak bude požiadaný o zmenu 
grafi konu, zmenu vykoná. No 
táto zmena je plne v kompe-
tencii objednávateľa výkonov 
– Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy. A v prípade posil-
nenia spojov  by v tomto prí-
pade už išlo o nárast fi nanč-
ných prostriedkov.

Podľa informácií z petržal-
skej samosprávy, DPB nie-
koľkokrát upozorňovali na 
nedostatočné pokrytie a ob-
medzenú možnosť použitia 
verejnej dopravy smerom 
k cintorínu. Požiadavku na 
zhustenie spojov opakovane 
posielali hlavnému mestu, ale 
bezvýsledne. Skúšajú zapo-
jiť do procesu aj Marianum 
- Pohrebníctvo mesta Bra-
tislavy, pod správu, ktorého 
Cintorín Petržalka patrí. Jeho 

V poslednom minuloročnom čísle sme vás informovali 
o obmedzenej možnosti využívať MHD pre obyvateľov 
rodinných domov v blízkosti petržalského cintorína. Do 
tejto časti Petržalky (zástavka Cintorín Petržalka) cho-
dí iba autobus číslo 80, a to len raz za hodinu a  medzi 
8. a 14. hodinou nechodí vôbec. Cez víkend len každú 
druhú hodinu.  Bývajú tu prevažne starší ľudia a rov-
nako i cintorín navštevujú častejšie seniori. Ak sa chcú 
dostať do najbližšieho obchodu (Vienna Gate) či k dok-
torovi (Záporožská ulica) a nestihnú práve ten jediný 
autobus, musia odšliapať cca 15 minút pešo na najbliž-
šiu zástavku na Úderníckej ulici bez ohľadu na počasie, 
ročnú či dennú dobu. Podľa mapy je to 1,2 až 1,5 km, 
pričom štandard dochádzkovej vzdialenosti na sídlisku 
na zastávku je 500 metrov.

Rozhodli ste sa prísť, prejsť 
si celú trasu a zoznámiť sa 
s problémami priamo od 
obyvateľov tejto časti Petr-
žalky, prečo? 

 Poriadny richtár vždy 
vedel, kde majú jeho ľudia 
problémy. Hoci to nepat-
rí do mojej právomoci, ale 
mestským poslancom, no 
ako sa to dozvedia, ak ich 

Miesto, na ktoré asi aj 

bohovia zabudli 

nebude informovať niekto 
úplne zospodu? Ľudia neve-
dia (ani nemusia), komu čo 
do kompetencií patrí, a preto 
sa obrátili na niekoho, o kom 
predpokladajú, že im pomôže. 
Oslovili Petržalské noviny, vy 
nás, poslancov. Ja som išiel do 
politiky so zámerom pomá-
hať ľuďom riešiť veci na prvý 
pohľad neriešiteľné. A ešte 
strážiť zdravý rozum – tu zo 
strany Dopravného podniku 
akoby celkom chýbal, spolu s 
ochotou pomôcť.

Čo je podľa vášho názoru ich 
najväčším problémom? 

 Že je to akoby „územie ni-
koho“. Patrí síce podľa územ-
ného plánu k rozvojovým, ale 
doteraz tam chýba infraštruk-
túra - kanalizácia, plyn! A pri-
tom tam platia dane, ako na 
mieste, kde všetko je. Štyri 
spoje MHD ráno a štyri popo-
ludní – to je výsmech do očí 
obyvateľov tejto lokality.

Ako je možné tento problém 
vyriešiť?

 Treba o ňom najprv vedieť, 
spoznať ho a hovoriť o ňom 
s tými, ktorí môžu riešenie 
ovplyvniť. Teda s poslancami 
v meste a oni s Dopravným 
podnikom. 

Môžu k jeho riešeniu môžu 
prispieť petržalskí poslanci?

 Samozrejme – veď niektorí 
z nich sú aj poslancami mest-
skými. Tieto problémy ľudí 
by mali spoznávať na vlastnej 
koži, aby odhlasovali zme-
ny. Škoda, že boli takí zane-
prázdnení, že si nenašli trocha 
času.

Čas si naopak našli obyva-
telia dotknutých ulíc, ale aj 
Petržalčanky, ktoré bývajú v 

Oslovili sme všetkých se-
dem petržalských po-

slancov z prvého volebného 
obvodu Petržalky, do ktoré-
ho táto časť sídliska patrí. 
Menovite Petra Cmoreja, 
Vladimíra Dolinaya, Ľuboša 
Homolu, Jána Hrčku, Marti-
na Jónu, Michala Vičana a Jo-
zefa Vydru. Pozvali sme ich, 
aby si prešli trasu, ktorú mu-

sia každodenne bez ohľadu 
na počasie absolvovať ich vo-
liči. A počuli od nich osobne, 
ako sa im žije a najmä cestu-
je. Na ich kontaktovanie sme 
použili telefonický a mailový 
kontakt, ktorý majú uvedený 
ma web stránke petržalskej 
samosprávy. Pozvanie na 
stretnutie prijal napokon len 
jeden z nich – Jozef Vydra:

mieste, kde všetko je. Štyri 
spoje MHD ráno a štyri popo-
ludní – to je výsmech do očí 
obyvateľov tejto lokality.

2
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Aká je Petržalka, kam by mala sme-
rovať a ako by mala vyzerať o osem 
rokov? O čo všetko a ako sa mestská 
časť stará? Aké sú najväčšie nástra-
hy pre najpočetnejšiu bratislavskú 
časť v najbližších rokoch? To všetko 
nájdete na 140 stranách Plánu hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja 
(PHSR) na roky 2016 až 2023, kto-
rého deinitívnu podobu môžete 
ovplyvniť aj vy.

Čo nájdete v PHSR
V dokumente nájdete podrobný popis mestskej 
časti. Koľko zelene, aké verejné priestranstvá, či 
cesty má na svojom území. Zistíte kompetencie 
alebo ak chcete úlohy, ktoré má mestská časť na 
starosti. Tie vyplývajú zo zákonov a tým, že Petr-
žalka je súčasťou Bratislavy, aj štatútu hlavného 
mesta, ktorý jednotlivé kompetencie prerozde-
ľuje.

Zároveň sa dozviete, akým spôsobom tieto 
úlohy mestská časť rieši. Či už ide o správu ciest, o 
zeleň, o voľnočasové aktivity, kultúru, starostlivosť 
o seniorov či ďalšie kompetencie vo verejnom 
záujme obyvateľov Petržalky. Tiež sa viete dočítať, 
aké špor-tové kluby, kultúrne zariadenia, rôznoro-
dé združenia a ďalšie komunity v našej mestskej 
časti pôsobia a ako ich mestská časť doterajšími 
investíciami podporuje.

Kam smerovať verejné inancie
PHSR deinuje desiatky kľúčových investícií a pro-
jektov do rozvoja Petržalky do roku 2023, ktoré si 
vyžiadajú zhruba 26-miliónov eur. To je na rozpo-
čet Petržalky odvážna suma. Preto bude záležať aj 
na čerpaní eurofondov. Tu však Petržalka naráža 
na problém, pretože ako súčasť “bohatého” brati-
slavského regiónu bude mať aj v nasledujúcom 
programovom období možnosti veľmi obmedze-
né. Najviac investícií by malo putovať do školstva, 
ciest, riešenia dopravy, športovísk či verejných 
priestranstiev.

Čo môžete urobiť vy
Materiál, ktorý nájdete na webovej stránke Pe-
tržalky, je výsledok niekoľkomesačnej práce 
odborných tímov a čaká ho ešte verejné pripo-
mienkovanie. Každý obyvateľ Petržalky k nemu 
môže podať námietku, pripomienku či doplňu-
júcu informáciu (jana.jeckova@petrzalka.sk) tak, 
aby sa tento dokument stal dielom všetkých 
Petržalčanov. Zároveň vás pozývame na verej-
né pripomienkovanie PHSR, ktoré sa uskutoční 
v pondelok 15. februára o 16, 00 h v CC Centre 
na Jiráskovej 3. Po ukončení pripomienkovania 
mestská časť materiál predloží na hlasovanie do 
miestneho zastupiteľstva. 

(tod)

Aká bude Petržalka 

2023? 

nový riaditeľ Radoslav Vavruš, 
nám odpovedal, že dopravná 
obsluha k cintorínom je mimo 
kompetencií organizácie Ma-
rianum a riešenie tejto otázky 
je v plnej kompetencii DPB  
v spolupráci s MČ Petržalka.  
Z verejne dostupných infor-
mácií však predpokladá, že do-
pravný podnik k rozhodnutiu 
optimalizovať linky viedli eko-
nomické dôvody podporené aj 
príslušnými analýzami využitia 
linky. Ale v prípade, že sa požia-
davka na zhustenie spojov MHD  
k Cintorínu Petržalka ukáže ako 
opodstatnená, z pozície správcu 
cintorína podporí iniciatívu prí-
stupnosti cintorína. 

Magistrát reagoval čo najefek-
tívnejším vynakladaním inancií 
na mestskú dopravu. V rozpoč-
te na rok 2016 poslanci schválili, 
že na mestskú hromadnú dopra-
vu pôjde z mestskej kasy vyše 
70,2 milióna eur, čo je najviac 
zo všetkých položiek rozpočtu. 
Hovorkyňa magistrátu Ivana 

Skokanova napokon prisľúbila, 
že návrh na zhustenie intervalu 
linky 80  na Cintorín Petržalka 
predloží DPB a oddeleniu do-
pravy na magistráte.

Zástupcovia v meste
Ako už bolo spomenuté, Pe-

tržalčania majú svojich zvole-
ných zástupcov aj v mestskom 
zastupiteľstve, je ich spolu jede-
násť. Oslovili sme preto aj ich, či  
a ako by vedeli pomôcť. Zare-
agovali traja, Elena Pätoprstá, 
Oliver Kríž a Milan Vetrák. 

Elena Pätoprstá mám prepo-
slala svoju komunikáciu s DPB  
a prisľúbila, že bude tlačiť na 
dopravnú komisiu na magistrá-
te o navýšenie rozpočtu pre do-
pravné výkony na tento spoj.

Oliver Kríž sa v problematike 
orientoval veľmi dobre, pretože 
podľa vlastných slov sa jej ve-
noval pred niekoľkými rokmi, 
keď v tejto časti Petržalky ma-
gistrát rušil linku č. 89. Dodal, 
že na najbližšom zasadnutí za-

ZŠ Holíčska, radosť z nového majú všetci

stupiteľstva tému otvorí a nechá 
„naceniť“ zhustenie intervalov. 
A ak si zmena vyžiada vyššie 
náklady, budú sa, podľa jeho 
slov, riešiť v úpravách rozpočtu 
počas roka.

Milan Vetrák podotkol, že vie  
o viacerých podnetov na zlep-
šenie fungovania MHD pre 
starších ľudí žijúcich v Petržal-
ke, sľúbil, že tento k nim pridá 
a bude sa informovať o situácii 
v DPB. Doplnil, že hoci je z iné-
ho politického klubu ako kolega 
Oliver Kríž, rád s nim spojí sily 
pre dobrú vec v prospech oby-
vateľov.

Zmena je možná
A na záver? Podľa aktuálnych 
informácií z Dopravného pod-
niku Bratislava je najreálnejšie 
zhustenie spojov k petržalské-
mu cintorínu tak, aby chodili 
každú hodinu vo všedný deň  
i cez víkend. S tým, že by zo-
stal zachovaný polhodinový 
interval v rannej špičke. Taká-
to zmena by sa do graikonu 
dala zapracovať veľmi rýchlo. 
Návštevníci cintorína a oby-
vatelia ulíc Kaukazká, Dargov-
ská, Nábrežná, Goralská, Hro-
bárska by ju uvítali, lebo hoci 
malé, je to zlepšenie ich teraj-
šej situácie. A ako sa to napo-
kon skončí? Pomôže spoločný 
tlak petržalských poslancov 
a samosprávy? Dokážu pre-
svedčiť magistrát, že mestská 
hromadná doprava je v prvom 
rade služba občanovi? Budeme 
vás informovať.

Michaela Dobríková
foto: autorka

Vladimír Dolinay: „Ako návštevník cintorína v sta-

rej časti Petržalky poznám veľmi dobre problém jeho 

dostupnosti pre obyvateľov používajúcich hromadnú 

dopravu. Intervaly hromadnej dopravy sú veľmi ried-

ke. A najmä v časoch zvýšených návštev cintorína to 

obyvatelia pociťujú ako problém. Je nevyhnutné zhus-

tiť najmä v časoch jeho zvýšenej návštevnosti. Aj keď 

problém MHD nie je v mojej kompetencii ako miest-

neho poslanca, pretože spadá pod magistrát, a teda 

je v kompetencii mestských poslancov, napriek tomu 

dám podnet Dopravnému podniku Bratislava (DPB), 

aby tento podnet riešil. Verím, že túto iniciatívu vyvinú 

aj mestskí poslanci za Petržalku, ktorí môžu kontrolovať 

Dopravný podnik, či v tejto veci koná. Preto budem ape-

lovať aj na nich.“

Peter Cmorej: „Chcem upozorniť, že DPB je mestský 

podnik, to znamená, že je potrebne obrátiť sa buď na 

mestských poslancov alebo na vedenie mestskej časti, 

nech rokuje s DPB. S nami sa nemajú prečo rozprávať, 

my pre nich nie sme partneri.“

Martin Jóna: „Ako zástupca Strany zelených rád pod-

porím posilnenie mestskej hromadnej dopravy.“

A čo ostatní poslanci?
Zo siedmich poslancov prijal pozvanie jeden – Jozef Vydra. Na maily s pozván-
kou ani na telefonáty neodpovedal Ján Hrčka, zvyšných päť poslancov sa zo 
stretnutia ospravedlnilo pre iný program. Požiadali sme ich aspoň o písomné 
stanovisko, ako by vedeli pomôcť obyvateľom vo svojom volebnom obvode. 
Poslali nám ho traja, Vladimír Dolinay, Peter Cmorej a Martin Jóna.
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PREDÁM LACNO 
PC INTEL CELERON 

Cena: 200 € • Bližšie info: 0905 273414

Vodné filtre Nerezové fľaše
www.nerezoveflase.sk

I N Z E R C I A

prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

ŠIROKÝ SORTIMENT 
OKULIAROVÝCH RÁMOV 
AJ PRE DETI (AJ SILIKÓNOVÉ)

Značkový tovar za AKCIOVÉ CENY.

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

Zľavy od 10 – 70 %.

AKCIA   
na multifokálne okuliarové 

šošovky: - 20 %  

kompletne okuliare už od 49 €

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

www.optikavion.sk

e-mail: prominent@chello.sk

OPTIK-PROMINENT s. r. o.

OPTIKA

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

Kombináciou infračerveného žiarenia 

a pohybu dochádza k rýchlejšiemu úbytku tukových 

zásob v tele. 30 minút tréningu na prístroji 

SUN 400XL sa vyrovná behu na 30 km. Infračervené 

žiarenie napomáha tiež k ošetreniu pokožky.

objednávky na tel. č.: 0915525462

Kombináciou infračerveného žiarenia 

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

Volím ľudí (s charakterom) a ty?

Slovensko potrebuje víziu a odborníkov.

Bratislavu nevyrieši komunálna politika. 

Potrebuje nový zákon v NR SR!
Nebuďme ľahostajní k svojmu hlavnému mestu. 
Potiahnime spolu Bratislavu dopredu. Potrebuje 
kompetencie a spravodlivé � nancovanie.

Henrieta HRUBÁ
kandidátka na poslankyňu NR SR

Krúžkujte číslo

Viac na www.henrietahruba.sk

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

KDH ponúka do parlamentu TOP osobnosti

Eva Grey, Slovenka roka 2015

Viera Kimerlingová, poslankyňa mestského
                                        zastupiteľstva

Ján Kotuľa, exriaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti

Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život

Miloš Moravčík, podpredseda KDH 

Dušan Pekár, starosta MČ Ružinov

Zuzana Rattajová, riaditeľka galérie Art Design Project a ďalší.

Príďte sa presvedčiť, prijali pozvanie na stretnutie v CC centre, 
Jiráskova 3, v utorok 9. februára o 18. 00 hod.

Tešíme sa na Vás 
Stanislav Fiala, predseda OC KDH Bratislava 5

Základný logotyp

Logotyp s nápisom

CMYK 100 / 50 / 0 / 30 CMYK 0 / 100 / 90 / 20

RGB 0 / 70 / 165 RGB 204 / 8 / 26

Logo KDH sa musí používať na bielom pozadí 
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 Čo nové vo VPS 

Za uplynulé dva týždne, mimo 
zimnej údržby, nás zamestná-
valo hlavne čistenie cestných 
komunikácii III. a IV. triedy, 
chodníkov, materských škôl, 
základných škôl, detských ih-
rísk a verejných priestranstiev v 
správe mestskej časti. Tiež nás 
zasypali obyvatelia prosbami 
o orez vetiev, výrub stromov 
aj presvetľovanie a vyčistenie 
kríkových skupín. Na detskom 
ihrisku Fedinova sme pre zvý-
šenú hlučnosť v hodinách 
nočného pokoja vymenili na 
basketbalových košoch reťa-
zové sieťky za lanové.
Čo sa týka zimnej údržby, naj-
viac práce sme mali 21. a 24. 
januára, kedy v teréne boli 
všetky naše stroje aj ruční čisti-
či. Poľadovici, ktorá nás chcela 
25. januára prekvapiť, sme sa 
postavili hneď na svitaní. Trak-
tory posýpali cestné komuni-
kácie III. a IV. triedy. Chodníky, 

ktoré sú zverené do našej sta-
rostlivosti, prístupové chodníky 
k materským, základným ško-
lám a zdravotným zariadeniam 
museli posýpať iba ruční čističi. 
Bolo to fyzicky náročné, ale na 
zľadovatené a šmykľavé chod-
níky sme nemohli pustiť stroje.  
Zábery z boja proti poľadovici 
si môžu Petržalčania pozrieť aj 
na našom FCB pro� le.

Marek Kovačič

Poľadovica nás neprekvapila   Chcete ísť do divadla? 
Ponúkame vám dva lístky na 15. februára do divadla LA KOMIKA 

na Michalskej ulici na predstavenie Navždy alebo nikdy. 
Začína sa o 19.30 h. 

Stačí, ak odpoviete na otázku: Schválili petržalskí poslanci zásady parkovania?

Svoje odpovede posielajte do 12. februára na sutazimspn@gmail.com. 
Výhercu budeme informovať e-mailom.

Naša súťaž

február 2016
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Učiteľ, na ktorého 
sa nezabúda

Mestská časť Bratislava-Petržalka 
pri príležitosti osláv Dňa učite-

ľov bude aj v tomto roku organizovať 
slávnostné stretnutie pedagogických 
zamestnancov základných a mater-
ských škôl v jej zriaďovateľskej pôsob-
nosti. Na tejto slávnosti budú ocenení 
najúspešnejší pedagogickí a odborní 
zamestnanci základných a materských 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mest-
skej časti. Súčasťou tejto slávnosti bude 
aj ocenenie tých pedagógov, ktorí sa 
nezmazateľne zapísali do sŕdc a myslí 
svojich detí a žiakov, ich zákonných zá-
stupcov ale aj svojich kolegov. Aj v tom-
to roku budú ocenení v rámci kategórie 
„UČITEĽ, NA KTORÉHO SA NEZABÚDA“ 
súčasní aj bývalí pedagógovia, ktorí sa 
svojím pedagogickým majstrovstvom, 
láskavým a citlivým prístupom stali pre 
svoje deti a žiakov ich druhými rodičmi 
a dokázali im pomôcť často aj v zloži-
tých a ťažkých životných situáciách.

Návrhy na ocenenie „Učiteľ, na kto-
rého sa nezabúda“ môžu predkladať 
žiaci, absolventi škôl, zákonní zástup-
covia, bývalí a súčasní kolegovia do 
16. februára 2016 elektronicky na ad-
resu juraj.monsberger@petrzalka.sk, 
alebo poštou na adresu Miestny úrad, 
Oddelenie školstva a športu, Kutlíkova 
17, 852 12 Bratislava. Pri návrhu je po-
trebné uviesť meno a priezvisko pred-
kladateľa vrátane základných kontaktov 
(telefonický kontakt, e-mail, adresa), 
meno a priezvisko navrhovaného peda-
góga (telefonický kontakt, e-mail, adre-
sa), škola v ktorej pracoval alebo pracu-
je. Návrh musí obsahovať zdôvodnenie 
ocenenia.           (vr)

Zábava pre vašu rodinu 
je bližšie než si myslíte

Radi trávite čas so svojimi priateľmi či rodinou? Vezmite 
ich tam, kde si všetci prídu na svoje. Čaká na vás skvelá 
zábava, široký výber obchodov či služieb a užijú si aj deti.

náramky priateľstva a rámiky určite po-
tešia všetkých ockov a maminky. 

Už 20. 2. o 16. hod. vyvrcholí v Bo-
ry Mall Svetový týždeň Deťom s rako-
vinou skvelým koncertom, na ktorom 
nemôžete chýbať. Pripravte sa tak na 
obľúbenú Emu Drobnú, spievať bude aj 
skupina La Gioia a programom preve-
die Adela Banášová. Nebude chýbať ani 
detské prekvapenie. 

(red)

ký zážitok na pohyblivých kreslách. 
Samozrejmosťou je komfort, kto-
rý pocítite hneď od začiatku. Toľko 
miesta na sedenie a nohy totiž nená-
jdete v žiadnom inom multikine. 

TIP: Máte radi americké komé-
die, ktoré vylepšia náladu za každých 
okolností? Nenechajte si ujsť premi-
éru šialenej komédie o tom, aké je to 
byť single s názvom Vitajte na párty 
už od 11. 2. v CINEMAX Bory Mall. 

S láskou do Bory Mall
Blížiaci sa sviatok v Bory Mall bu-

de patriť zamilovaným, ale aj deťom. 
Príďte sa počas víkendu 13. - 14. 2. 
odfotiť so svojou láskou a odneste 
si zamilovaný foto-darček. Najmen-
ší zas budú mať možnosť obdarovať 
svojich rodičov originálnou, vlastno-
ručne vyrobenou valentínkou z re-
cyklovateľného materiálu. Srdiečka, 

Pravidelný kolotoč povinností spo-
jených s nákupmi, návštevou pošty, 

banky či lekára poznáme naozaj všet-
ci. Nechoďte ďaleko, spríjemnite si tie-
to chvíle a navštívte Bory Mall, kde ná-
jdete všetky služby na jednom mieste. 
Samozrejmosťou sú príjemné kaviar-
ne a reštaurácie, najmodernejšie kiná a 
Detský svet zábavy s viac ako stovkou 
atrakcií na jednom mieste. Nakupova-
nie vo vašich obľúbených obchodoch 
tak teraz naberie nový rozmer pre celú 
vašu rodinu.  

Vychutnajte si fi lmové 
premiéry v IMAX sále

Jediná svojho druhu u nás s kapaci-
tou až 476 miest na sedenie a gigan-
tickým plátnom vtiahla do deja tých 
najlepších fi lmov už tisícky divákov a 
podľahnete jej aj vy. Náročnejší ocenia 
premietanie vo VIP LOUNGE či divo-

Má vaše dieťa logopedický problém? 
Zvažujete kvôli tomu odklad školskej 
dochádzky? A počuli ste už o príprav-
nom ročníku?  Budúcich školákov tam 
naučia nielen správne vyslovovať, ale 
ich aj pripravia na vyučovací proces a 
prechod do prvej triedy pre nich bude 
oveľa jednoduchší. Všetky podstatné 
informácie sa dozviete počas  Dňa 

otvorených dverí v stredu 17. febru-

ára 2016 od 9.00 – 12.00 hod. v Zá-

kladnej škole internátnej pre žiakov 

s narušenou komunikačnou schop-

nosťou na Vlasteneckom námestí č. 

1. Kontakt: tel. 02/624 117 23, e-mail: 
zsinternatna@stonline.sk 

(red)

Pre budúcich školákov

Výzva pre rodičov, ktorých deti ne-

boli prijaté do štátnej materskej ško-

ly a hľadajú celodennú starostlivosť 

o svoje dieťa.

Mamy mamám, ktorý vytvára aktívne 
opatrenia ako zosúladiť rodinu, prácu a 
osobný rozvoj.

V prípade, že hľadáte celodennú 
starostlivosť o vaše dieťa za dostupné 
ceny, máte možnosť vstúpiť do projek-
tu Mamy mamám. UniCare centrum na 
Poloreckého 3 vytvorilo 40 miest pre 
deti vo veku 2-5 rokov. V prípade záuj-
mu, môže byť jedno z nich pripravené 
práve pre vás. 

Uprednostnené budú deti s nástu-
pom od februára 2016. 

(up)

Na základe spolupráce Miestneho 
úradu Bratislava-Petržalka a Ne-

ziskovej organizácie UniCare vám pri-
nášame informácie o novom projekte 

Mamy mamám
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Sú veci, ktoré sú obsahom, rozsahom a významom také 
vážne, že už ich nemožno brať vážne. Chcú odľahčenie, 
odstup a pohľad čoby z klesajúceho padáka. Medzi nebom 
a zemou. Ak by sme sa o to neusilovali,  zmocnia sa nás. Až 
taký vecný by však nemal byť svet okolo nás a naše postave-
nie v ňom, všakže. Takže - aj teraz voľnejšie...

sme uverejnili v predchádza-
júcom čísle PN. 

Po štvrťstoročí existencie 
samosprávy sa poslanci (kaž-
dé štyri roky volení občanmi), 
majú zmôcť na to, že odhla-
sujú v zastupiteľstve, aby sa 
niekto za nich spýtal učiteľa, 
krajčírky, študenta, zvárača, 
úradníka, dôchodcu, ma-
mičky na materskej - a koho 
ešte?! - ako chcú parkovať? 
Alebo, čo sa ešte treba spý-
tať? Ako vopchať veľkú loptu 
do malej? Ako na súčasných, 
ani nie 20-tisíc parkovacích 
miest v Petržalke umiestniť 
raz toľko áut? Kde na to vziať, 
keď jedno parkovacie miesto 
na teréne vychádza stavebne 
na 2-tisíc eur a jedno nad-
zemné parkovacie miesto v 
parkovacom dome až na 6-ti-
síc eur, pričom je to stále cena 
bez pozemkov, na ktorých by 
sa mali vybudovať? Petržalka 
aktuálne potrebuje 20-tisíc 
nových parkovacích miest! V 
prvom prípade, podľa vzorca 
čo koľko stojí, to predstavuje 
čiastku 40-miliónov eur a v 
druhom až 120-miliónov eur. 
Pritom rozpočet Petržalky v 
tomto roku je 30-miliónov eur. 
Ilustračne: na potreby vzniku 
nových parkovacích miest vy-
členili poslanci v tomto roku 
50-tisíc eur, čo podľa uvede-

ného vzorca predstavuje 25 
parkovacích miest na teréne a 
8 a pol parkovacieho miesta v 
parkovacom dome. Čo o tom 
vie budúci respondent – kraj-
čírka, učiteľ, študent, zvárač, 
úradník, dôchodca a iní - po-
zná súvislosti, alebo len do-
stane do rúk Čierneho Petra 
nech povie on a „my, poslanci, 
to dáme udělat“?

Kdeže sú potom zvolení 
kandidáti na poslancov, čo 
sa v kampani prezentovali 
ako odborníci na to či ono? 
Že by naozaj parkovaniu nik 
v zastupiteľstve nerozumel? 
Niet žiadnej takej komisie? 
Nemá sa neodborník pýtať 
práve odborníka? Napokon 
- kto je to poslanec? Nebol 
„poslaný“ svojimi voličmi, aby 
ich zastupoval, čiže aj za nich 
viac vedel, poznal, premýšľal 
a nakoniec i rozhodoval? Par-
kovanie je najfrekventova-
nejšou témou v Petržalských 
novinách. Niet jediného čísla 
bez neho a noviny vychádzajú 
21 rokov... Ak poslanci odhla-
sujú navrhovaný prieskum 
verejnej mienky, potom nech 
odhlasujú aj svoj poslanec-
ký záver. Takých, čo nevedia, 
v zastupiteľstve netreba. A to 
je tretí záver.

Rudolf Gallo

Foto: archív PN

stretnutiu nadeľovali médiá. 
Nebol ani oheň, ani voda, ani 
víchor v jednom. Žiadny petr-
žalský „majdan“ sa nedial a ne-
udial, aj keď dirigenti - amatéri 
v pozadí sa snažili. Zízali, he-
covali. Prehľadne a priehľadne. 
Ibaže Petržalka nemá 50 ani 
100 obyvateľov, má ich 105-
tisíc, z nich 101-tisíc voličov. 
Svojprávnych. Takže - pre 
budúcnosť uvážlivejšie narábať 
s „tou Petržalkou“ „koľkí ľudia 
čo chcú a čo nechcú“. Čísla ne-
klamú... To je prvý záver. 

Dnes ja, zajtra ty 
Parkovanie inakšie nebude. 

Nič mimoriadne, aj tak sa veci 
končia Aké bude, a či vôbec 
bude - kto tuší? Len okolo seba 
vidíme, že sa niečo mení. Vý-
sledok NIE, resp. že NIČ (za-
tiaľ) NEBUDE povzbudil via-
cerých vodičov. Zdá sa, akoby 
aj áut pribudlo. Také bohaté 
Vianoce na zaparkované autá 
od rána do noci sme ešte v Pe-
tržalke nemali. Ak predtým, v 
čase diskusie, neistote, ako to 
naozaj s parkovaním v Petr-
žalke bude - že nebude už pre 
všetkých, že budú vyznačené 
boxy a osadené značenia, kde 
parkovať možno a kde bude 
zákaz, že bude fungovať aj 
odťahovacia služba - akosi v 
predstihu udržiavala aj mini-
málnu parkovaciu disciplínu. 
Tá sa skončila vo chvíli ozná-
menia, že projekt rezidenčné-
ho parkovania padol. 

Dnes je to už divočina. Žeby 

Tak nám zabili Ferdinanda, 
povedala pani Müllerová, 

slúžka, Švejkovi... ďalej to po-
známe. Tak Bajanovi neprešla 
jeho parkovacia politika, vytru-
bovali od vlaňajšieho októbra 
médiá, a niektoré trúbia dote-
raz. Ako na objednávku.

Žiadny petržalský 
„majdan“

Za ostatné roky som ako no-
vinár bol vari na všetkých verej-
ných podujatiach, stretnutiach 
v Petržalke. Počnúc jej obnovou 
cez novú výstavbu, statickú a 
dynamickú dopravu, neposta-
venú multifunkčnú halu na Ja-
níkových roliach až po čoskoro 
otvorenú plaváreň na Dvoroch. 
Atmosféra na nich bola rôzna. 
Pokojná, optimistická, inokedy 
napätá, výbušná. Podľa témy a 
účastníkov. Zakaždým však vec-
ná. Problémom sa pohlo alebo 
nepohlo. Také bolo aj októbrové 
stretnutie v Dome kultúry Zrka-
dlový háj na tému rezidenčného 
parkovania v Petržalke. Treba sa 
ešte obzrieť za piatimi hodina-
mi diskusie za a proti, či proti 
a za. Lebo kto nebol, neuverí. 
Otázky, vystúpenia? Niektoré 
múdre, vecné, podnetné, kri-
tické, zodpovedné. Iné plytké, 
nekompetentné, klamlivé, urá-
žajúce, obviňujúce. S občasný-
mi výkrikmi, vulgarizmami - v 
anonymite. Ale žiadna petržal-
ská vzbura, žiadna Petržalka 
(celá?!) v najmnožnejšom čísle, 
čo nechce, či ešte aké negatívne 
až strašidelné prívlastky tomuto 

parkovací raj? Bez zábran 
a v istote, že nik nikoho nepo-
stihne. Žiadna pokuta, sank-
cia. Polícia, mestská i štátna, 
v nedohľadne. Poslanci mlčia. 
Úrad oznamuje, že už do ni-
čoho nepôjde, že si počká, čo 
predložia tí, ktorí sa pričinili 
o odmietnutie predloženého 
rezidenčného parkovania. 
Vzájomná solidarita medzi 
vodičmi - susedmi v spôsobe 
parkovania dosahuje najvyš-
ší stupeň konsenzu. Keď ja 
dnes takto, aj ty zajtra môžeš 
takto... Parkuje sa krížom-
krážom, vchádza a vychá-
dza sa kadejako a kadekde. 
V prípade zásahov sanitky 
a hasiči sa končia na cestách 
2. triedy... Keď niekto za-
protestuje, je miestne „vy-
mazaný“. A usmoklený čas 
prezrádza zaborenými kole-
sami áut do trávnikov stupne 
bezohľadnosti a bezočivosti, 
víťazstvo jednotlivca nad spo-
ločným, súkromného nad ve-
rejným. To je druhý záver. 

Dejte mi lidi 
a já to udělám 

Východiskom „Ako ďalej s 
parkovaním v Petržalke“ má 
byť profesionálny prieskum 
verejnej mienky na systém 
parkovania v Petržalke. Pe-
niaze na to sú v rozpočte vy-
členené. Prieskum má urobiť 
dôveryhodná agentúra na 
prieskum verejnej mienky... 
Aspoň tak to uvádza petržal-
ská poslankyňa, ktorej názor 

Petržalka = parkovací raj? 
PA R K O VA N I E

Devastácia prostredia - 

aj takto sa parkuje.

Nočná Petržalka.
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

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

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

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

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

VÝBER PROGRAMU
FEBRUÁR 2016

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

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

KLUB ZA ZRKADLOM

13.03. | 18:00 
KATKA KOŠČOVÁ + NEŘEŽ

koncert k 30.výročiu vzniku kapely NEREZ 

16.03. | 19:00  
SLOVAK SHOWBIZ FOR BEGINNERS 

(Slovenský šoubiznis pre začiatočníkov)
hudobná komédia 

účinkujú: THOMAS PUSKAILER a MARTIN MADEJ

DK LÚKY

19.03. | LIVIN´ BLUES 2016 
XXIV. ročník 

medzinárodného festivalu 
blues a rhythm&blues

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Web

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

Partneri

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

14.02. | 17:00 | CC CENTRUM   

MOMENTUM  
MUSICUM 

                                                
cyklus komorných koncertov 

PREDSTAVUJEME 
NAJMLADŠIE TALENTY 

účinkujú:
študenti Konzervatória 

v Bratislave 

CESTOVATEĽSKÝ KLUB
MONGOLSKO 

OČAMI  
TOMÁŠA HULÍKA  

prezentácia fotografií a prednáška
TOMÁŠA HULÍKA

24.02. | 19:00 | DK LÚKY   

music
club

DOM KULTÚRY
LÚKY

12.02. | 19:30      

VEČER MLADÝCH TALENTOV
PUERTO (APACHI) 

SertSeint (story-telling rap)
19.02. | 19:30 

MaLuPeLu (blues grunge)

DK ZRKADLOVÝ HÁJ

6.03. | 18:00  
HOMMAGE Á EVA KOSTOLÁNYIOVÁ 

účinkujú: Art Music Orchestra, SZ Lúčnica, 
Jana Hubinská, Kristína Belčíková, Magdaléna 

Lekárová, Júlia Vlčková a Zdeno Sychra

10.03. | 19:00  
JAN KRAUS ANEB HVĚZDY,  JAK JE NEZNÁTE

obľúbená show pohotového moderátora 
hudobný hosť: SIMA MARTAUSOVÁ

JARNÉ 
PRÁZDNINY 

S KZP

tvorivé, športové
a zábavné aktivity

DK Zrkadlový háj
CC Centrum

DK Lúky

DK ZRKADLOVÝ HÁJ
14.02. | 10:00

KOHÚTIK A SLIEPOČKA
účinkuje divadlo ŽIHADLO

28.02. | 10:00 
VEĽKÁ DETEKTÍVSKA CESTA 

OKOLO SVETA
účinkuje RÁD ČERVENÝCH NOSOV

ROZPRÁVKOVÉ 
LEPORELO

detské divadelné predstavenie

PRIPRAVUJEME:

* valentínske prekvapenie

Klub Za zrkadlom, Rovniankova 3  
david.majersky@kzp.sk
Artkino Za zrkadlom, Rovniankova 3
artkinozazrkadlom@gmail.com

ĎALŠIE PODUJATIA NA WWW.KZP.SK
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Mladého poeta Michala 
Chudíka sme vám už 

predstavovali. Jeho zbierka 
básní Ukryté v dotykoch zís-
kala Cenu Ivana Kraska za naj-
lepší debut autorov 
do 35 rokov a 
druhé miesto v 
ankete Knižnej 
revue, Debut roka 
2013. 

V januári pred-
stavil svoju druhú 
zbierku s názvom 
Cestovný (ne)po-
riadok. Michal 

Chudík: „Cesta, 
po ktorej kráča 
každý z nás, je 
stále tá istá, len 
mení svoje tva-
ry. Dalo by sa 

povedať, že aj básne z mojej 
novej zbierky do istej miery voľ-
ne nadväzujú na básne z môj-
ho debutu Ukryté v dotykoch. 
Pri ich písaní som sa cielene 
nesnažil o diametrálne odlišnú 

básnickú výpo-
veď. Napriek 
tomu vnímam 
Cestovný (ne)
poriadok ako 
ďalšiu zastáv-
ku na svojej 
poetickej ceste, 
ktorá mi záro-
veň pomáha 
lepšie spoznať 
seba samého. 
Ak by som však 
mal vypichnúť, 
v čom sa básne 
z novej básnickej 

zbierky líšia od básní z mojej 
prvotiny, povedal by som, že 
sú koncíznejšie, refl exívnejšie a 
prežívanie lyrického subjektu je 
vzhľadom na dĺžku prejdenej 
cesty intenzívnejšie.“

Sila poézie je vraj zrejmá 
najmä ak je o láske. O tej sa 
však už napísalo všetko. Michal 
Chudík verí, že možno pome-
novať rovnakú vec znova, je-
dinečne, originálnym spôso-
bom. Aby sa čitateľ dokázal 
s veršami stotožniť bez pocitu, 
že už ich predtým niekde čítal. 
A jeho slová potvrdzuje aj Ro-
man Michelko, riaditeľ Vyda-
vateľstva Spolku slovenských 
spisovateľov, ktoré mu opätov-
ne prejavilo dôveru a vydalo 
i jeho druhú zbierku: „Pri čítaní 
Michalových básní mám jasný 

pocit, že som stretol človeka 
s talentom od Boha. Poézia je 
myslenie v obrazoch a tie jeho 
sú zaujímavé a majú čo ponúk-
nuť vnímavému čitateľovi.“

Počas januárového poe-
ticko-hudobného večera, na 
ktorom zbierku Cestovný (ne)
poriadok predstavili, sa au-
torské čítanie striedalo s pies-

ňami hudobného hosťa Simy 
Martausovej. Knižku ilustro-
vanú pôsobivými fotografi a-
mi Alexandra Kissa uviedol 
do života symbolicky svetlom 
sviečky profesor a spisovateľ 
Jozef Leikert a zaželal jej, aby 
vnášala svetlo do duší svojich 
čitateľov.

(red)

Cestovný (ne)poriadok – to neznie veľmi poeticky. Je azda nová 
básnická zbierka talentovaného Petržalčana refl exiou na stav že-
lezničnej dopravy na Slovensku? Iste, že nie. Ako autor sám vraví, 
cestovný poriadok je symbolom životnej púte každého z nás, ktorá 
má svoj vymedzený čas. A neporiadok v ňom sú všetky tie krásne aj 
smutné veci, ktoré robia život zaujímavým. 

Poézia s jasným zámerom

MARTIN CHUDÍK 

(1988) žije a tvorí v Petržalke. Je členom Spolku sloven-

ských spisovateľov, Slovenského centra PEN, redakčnej 

rady časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky, 

zakladajúcim členom Bratislavského literárneho klubu 

BRAK, redaktorom a fotografom internetového magazí-

nu iLeGaLiT.

Februárová 
výstava
Roman Lazar je maliar plno-
farebných zážitkov. Tak, ako 
spontánne vyjadruje svoje 
názory, tak divoko a surovo zo-
brazuje na plátne svoje pocity. 
Príďte si pozrieť maľby, ktoré 
kričia o jeho originálnom vní-
maní okolitého sveta. Výstava v 
Kafe Lampy na Černyševského 
ulici potrvá celý február. Vstup 
je voľný. 

Romantická 
pozvánka
Valentínsky koncert alebo 
všetko, čo potrebujete vedieť 
o šansóne. Francúzske i slo-
venské šansóny a ich príbehy 
v podaní petržalskej speváčky 
Moniky Stanislavovej zaznejú 
v nedeľu 14. februára o 18.h 
v Kafe Lampy na Černyševské-
ho ulici. Viac informácií nájde-
te na www.kafelampy.sk.

Objednávateľ: Milan Remiš, Bratislava
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 zlepšenie technického stavu budovy,
 zníženie prevádzkových nákladov,
 predĺženie životnosti budovy,
 zvýšenie trhovej hodnoty

Máme mnohoročné skúsenosti, odbornú spôsobilosť, licencie.

V rámci komplexnej obnovy Vám ponúkame tieto služby:

 návrh vhodných technických riešení,

 vypracovanie projektovej dokumentácie, 
príprava podkladov pre stavebné 
konanie,

 Statické posúdenie objektu,

 energetický audit domu, 

 odstránenie systémových porúch 
bytového domu,

 sanácia obvodového plášťa ešte pred 
zateplením,

 samotné zateplenie obvodového plášťa,

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

 rekonštrukciu a zateplenie strechy,

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

 vyregulovanie/doregulovanie 
vykurovacej sústavy,

 úpravu interiérov – obklady, dlažby, 
maľby, nátery, 

 originálne farebné riešenie,

 poradenstvo v oblasti � nancovania 
obnovy domu,

 energetická certi� kácia,

 záručný aj pozáručný servis

Realizujeme komplexnú obnovu budov 
s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. 

1. mája 65

014 01 Bytča 

tel.: 041/5522234

Kancelária:

Toryská 7

821 07 Bratislava 

tel.: 0911 090 516

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

Starhradská 18

Beňadická 12-14

Beňadická 20-22

VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

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

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

   pred výmenou    po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 

Neváhať už - a dokončiť obnovu!

Naďalej 0 % úrok 
Nie je to však posledné úve-
rové slovo ŠFRB z minulého 
roku, pretože zostávajúcich 
130 miliónov eur zo štruk-
turálnych fondov EÚ možno 
ešte dočerpať tento rok, pri-
čom žiadosti na tieto zdroje 
treba podať najneskôr do kon-
ca mája, aby ich stihol ŠFRB 
spracovať, inak Slovensku 
nenávratne prepadnú. Ak sa 
vyčerpajú, zmodernizujú sa 
ďalšie bytové domy s 27 tisíc 
bytmi. Rekord však zrejme 
dlho nevydrží, pretože k ne-
vyčerpaným 130 miliónom 
eur z vlaňajška pribudnú nové, 
tohtoročné. Z celkovej sumy 
292 miliónov eur určenej na 
podporu bývania v roku 2016 
pôjde najviac práve na obno-
vu bytového fondu. Potom 
otázka: Je rozumné vyčkávať 
s obnovou svojho paneláku za 
výhodných podmienok? Lebo 
ani v tomto roku sa spôsob 
výpočtu úrokovej sadzby ne-
mení, dokonca sa v niektorých 
účeloch i zníži, napr. zateple-
nie bytového domu (z 1,5% na 

1 %), modernizácia alebo vý-
mena výťahov (z 1 % na 0,5 %)
či iná modernizácia v dome 
(z 3 % na 2 %). Nezaniká ani 
dôležitá výhoda, že kombiná-
ciou minimálne troch účelov 
podpory možno dosiahnuť na 
celkovú obnovu konečný 0 % 
úrok. 

A čo v Petržalke? 
Z pohľadu obnovy jej byto-

vého fondu bol rok 2016 aj pre 
ňu úspešný. Miestny stavebný 
úrad vydal 47 stavebných po-
volení na obnovu bytových 
domov (v roku 2014 ich bolo 
41), ŠFRB vyhovel a poskytol 
úver 32 žiadateľom (v roku 
2014 uspelo 20 žiadateľov). 
Ak tento trend vytrvá, potom 
v roku 2020 by mohla byť celá 
Petržalka panelákovo obno-
vená (predpoklad dokončenej 
obnovy všetkých bytových do-
mov na Slovensku je až v roku 
2030). To by však nesmeli vá-
hať vlastníci bytov najmä na 
Lúkach a Dvoroch, nepredl-
žovať chátranie ich neobnove-
ných domov (zo 600 petržal-

ských panelákov treba obnoviť 
vari pätinu - šestinu, čiže už 
len desiatky…). Sú „na hrane“ 
bezpečnosti, postupne znižo-
vanej funkčnosti, zvyšujúcich 
sa nákladov na prevádzku a 
údržbu, v skracovaní život-
nosti domu ako celku. A - vô-
bec nie príjemného vzhľadu. 
Nálady a vzťahy osadenstva v 
týchto domov sú... no, kadeja-
ké. I konfrontačné. Veď jeden 
čihi a druhý hota… Nejeden 
vlastník sa pri pohľade na su-
sedné, obnovené paneláky, 
hanbí za ten svoj, neobnovený. 
Je vizitkou jeho obyvateľov. Na 
návštevy do nich sa chodí iba 
sporadicky. Chýba osobnosť, 
skupina vlastníkov, čo rozhýbe 
ľudí v ňom, dodá im energiu, 
prebudí z letargie, presvedčí 
väčšinu vlastníkov k ráznemu, 
vážnemu a prelomovému roz-
hodnutiu. Hoci to nie je ľahké 
ani jednoduché. V každom 
dome sa nájde nejaký kuvik, 
kuvici. „Odborníci“ na - neob-
novu. Dokážu znechutiť, spo-
chybniť, odradiť, prekaziť. Ich 
vplyvu sa treba, raz a konečne 

- zbaviť. V hre je veľa. Preto-
že dobrý, funkčný, moderný 
a pekný dom je hotovým ma-
jetkom, investíciou. Bývanie 
v ňom - životnou hodnotou. 
Ako zdravie, vzdelanie, rodi-
na… 

Chyby, omyly, 
aj nepravdy

Nedá sa však nezmieniť aj o 
neúspešných úverových žia-
dostiach na obnovu bytového 
domu zo zdrojov ŠFRB. Pre-
kvapuje nedôslednosť, najmä 
správcov. Kým v roku 2014 
bolo neúspešných 9 petržal-
ských žiadostí, o rok neskôr 
až 17. Akých nedostatkov sa 
najčastejšia žiadatelia dopúš-
ťajú, o tom bližšie s Denisou 
Sola, referentkou agendy roz-
voja bývania Miestneho úradu 
Bratislava - Petržalka. Radí 
podať žiadosť radšej o pár dní 
neskôr, ale nech je v poriad-
ku, ako narýchlo a s chyba-
mi. Takú ŠFRB neakceptuje a 
zamietne. Nemalo by sa stať, 
že v zmluve o dielo so zhoto-
viteľom stavby je uvedený iný 

kontaktný zatepľovací systém 
ako je v projekte. Chyby sú i v 
zápisniciach zo schôdzí vlast-
níkov. Konkrétne: V zápisnici 
sa uvádza iný počet bytov ako 
je uvedený v liste vlastníctva 
bytového domu, prípadne tam 
údaj o počte bytov a nebyto-
vých priestorov nie je vôbec. 
Chyby sú aj pri schvaľovaní 
výšky požadovaného úveru. 
V schválenom uznesení je 
iná výška požadovaného úve-
ru ako je uvedená v žiadosti 
o úver. Ďalej: V žiadostiach o 
úver chýbajú požadované prí-
lohy, prípadne sú nahradené 
neplatným dokladom, napr. 
ako doklad o zaplatení poist-
ného za bytový dom, predlo-
žia iba prevodný príkaz. Ne-
správne však koná správca, ak 
v žiadosti o úver zaradí inves-
tičnú činnosť do iného účelu 
obnovy. Napríklad zaradenie 
hydraulického vyregulovania 
tepelnej sústavy domu po za-
teplení či zateplenie strechy, 
pri celkovej obnove, do účelu 
iná modernizácia, aby tak zís-
kal ďalší účel na zníženie výšky 
úrokov. ŠFRB takéto žiadosti 
hodnotí ako nevyhovujúce. 
Musí sa podať nová žiadosť, 
čo predstavuje ďalšie fi nančné 
náklady, organizačné starosti, 
stratu času i zníženie dôvery 
medzi svojimi, na úradoch a 
inštitúciách.

Rudolf Gallo

Rok 2015 bol rekordný - tak je charakterizovaný pokiaľ ide o výšku úverov poskytnutých Štát-
nym fondom rozvoja bývania (ŠFRB) na obnovu bytového fondu na Slovensku. Priebežné čer-
panie takmer 200 miliónov eur zmenilo vzhľad, skvalitnilo funkčnosť, zvýšilo komfort a  bez-
pečnosť bývania, predĺžilo životnosť bytových domov s vyše 42 a pol tisíc bytmi. 
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Kriminálna polícia sa obracia na 

občanov so žiadosťou o pomoc 

pri pátraní po týchto osobách. 

Akékoľvek informácie oznámte 

na najbližšom policajnom útva-

re alebo na bezplatnom tele-

fónnom čísle 158, prípadne na 

e-mail patranie@minv.sk. 

Mário

BANDA 

24)
z Bratislavy

Popis osoby: guľatá tvár, krátke 
tmavé vlasy a hnedé oči.
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný súd 
Dunajská Streda príkaz na dodanie 
do výkonu trestu odňatia slobody 
pre trestný čin krádeže. 

Marián

KISTNER 

(42)
z Bratislavy 

Popis osoby: podlhovastá tvár, 
krátke tmavé vlasy a tmavé oči.
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava II príkaz na zatknutie.

Stranu pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

Anton

BANDA 

(52)
z Bratislavy 

Popis osoby: opodlhovastá tvár, 
krátke tmavé vlasy, vysoké čelo, 
hnedé oči.
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava IV príkaz na zatknutie pre 
trestný čin zanedbania povinnej 
výživy. 

Vraj vodič 

vozidla je pred 

jazdou povin-

ný odstrániť 

z vozidla kusy 

snehu, ktoré by 

sa počas jazdy 

mohli uvoľniť. 

No a čo? Mne 

to neprekáža! 

foto: (jgr)

Na cestách pribúda mŕtvych

Každoročne sa znižu- 
júci počet dopravných 

nehôd tak spokojnosť nad 
vývojom v tejto oblas-
ti prekazil okrem počtu 
nehôd aj počet obetí, kto-
rý sa ustálil na cifre 274, 
čo je o 15 obetí na cestách 
viac ako v roku 2014. 

Kto alebo čo zapríčinilo 
tento neradostný nárast? 
Boli to policajti, ktorých, 
napriek posile v podobe 
pribúdajúcich moderných 
technických zariadení, by 
sa žiadalo vidieť na na-
šich cestách častejšie? Sú 
to cestári celý rok sa pri-
pravujúci na zimu a keď 
konečne trošku postraší, 
tak sú z toho takí zľaknutí, 
že v lete nedokážu zbadať 
výtlky? Alebo sú to tí, kto-
rých smrť dobehla napriek 
ich rýchlej jazde? Rýchlosť 
sa dlhoročne drží na po-
predných miestach šta-
tistík dopravných nehôd, 
pričom patrí medzi naj-
častejšie príčiny smrteľ-
ných nehôd. Zo štatistiky 
vyplýva, že medzi obeťa-

mi, ktoré prišli o život na 
našich cestách, bolo 152 
vodičov a ich spolujazdcov 
usmrtených v motorových 
vozidlách, 80 chodcov, 26 
motocyklistov a šestnásť 
cyklistov. V porovnaní s ro- 
kom 2014 sme zazname-
nali na cestách Slovenska o 
šesť obetí menej spomedzi 
posádok automobilov, ale 
stúpol počet usmrtených 
chodcov o alarmujúcich 
22 osôb. Ako uvádzajú 
policajné zdroje, až 71 
percent smrteľných nehôd 
chodcov bolo za zníženej 
viditeľnosti, dve tretiny 
chodcov zahynuli v obci. 
Najviac ich zomrelo vo 
vekovom rozmedzí od 51 
do 70 rokov. V roku 2015 
sme na Slovensku mali 
zaevidovaných 2 843 809 
motorových vozidiel, z to- 
ho bolo 2 034 574 osob-
ných áut. Dobrý vodič 
musí ovládať nielen svoje 
vozidlo, ale tiež predvídať 
správanie iných vodičov, a 
často aj nevyspytateľných 
a nepoučiteľných chodcov.

Ako vyplýva zo štatistiky dopravnej polície, v uplynulom roku sme na cestách 

Slovenska zaevidovali 13 535 dopravných nehôd, čo je oproti počtu 13 307 

z roku 2014 o 228 dopravných nehôd viac. 

   Krimifórum

 
 

Počas januára bratislavská polícia zaevidovala nie-
koľko prípadov podvodného konania, kedy nateraz 
neznáme osoby zneužili dôverčivosť seniorov. Do-
platila na to aj žena z Petržalky, ktorú kontaktoval ne-
známy muž, následkom čoho prišla o 3500 eur.  
V súvislosti s častými podvodmi netreba zabúdať, 
že neznáme osoby môžu zaklopať aj na vaše dvere 
alebo vás osloviť na ulici. Zvyčajne majú pripravenú 
dôveryhodnú legendu, často predstierajú, že potre-
bujú pomôcť v nešťastí. Predstavujú sa ako zástup-
covia iriem, poisťovní, predavači ponúkajúci cenovo 
výhodné produkty alebo ako zamestnanci rôznych 
spoločností. Ženy vás môžu osloviť pod zámienkou 
rozmenenia peňazí, požiadať o pohár vody alebo sa 
predstavia ako známe vašich príbuzných. Vo všet-
kých prípadoch je cieľom dostať sa do bytu, využiť 
vašu nepozornosť a odcudziť peniaze či iné cennos-
ti. Za žiadnych okolností nenechajte neznámych ľudí 
vojsť do svojho bytu. Pred otvorením dverí, zaistite 
ich bezpečnostnou retiazkou a presvedčte sa cez 
priezor o akú osobu ide. Zamestnanci služieb majú 
preukaz a svoj príchod oznamujú vopred písomne 
vo vchode bytového domu. Akékoľvek podozrenie 
ihneď ohláste na bezplatnom telefónnom čísle 158.

Nástrahy pred dverami

Na okraj - za prvých se-
demnásť dní tohto roka bo- 
li na cestách nášho kraja us- 
mrtení dvaja chodci, čo je 
oproti rovnakému obdobiu 
vlaňajška dvestopercentný 
nárast. 

Našej polícií môžeme vy-
tknúť viacero chýb, jedno 
sa jej však uprieť nedá. Pre-
vencia, zameraná osobitne 
na najzraniteľnejších účast-
níkov cestnej premávky, má  
v rozpise jej pracovných 
úloh dlhoročnú výdrž. Pro-
jekt Ministerstva vnútra SR 
a Prezídia Policajného zboru 
Vidieť a byť videný, ktorého 
cieľom je zviditeľniť účastní-
kov cestnej premávky, naj- 
mä deti a skôr narodených, 
odštartoval v apríli 2007. 
Relexné doplnky zvyšujú 
svetelný kontrast oproti po-
zadiu a predlžujú vzdiale-
nosť viditeľnosti. Odrážajú 
svetlo tak, že chodci sú pre 
vodičov motorových vozidi-
el viditeľní až na vzdialenosť 
200 metrov. 

Od začiatku roka 2014, 
kedy chodcom pribudla 
povinnosť za zníženej vidi-
teľnosti používať relexné 
prvky alebo relexné odevy, 
polícia takmer neustále cez 
komunikačné kanály upo-
zorňuje rodičov detí a staršie 
osoby, aby nepodceňovali 
bezpečnostné prvky. Za tie 
roky ich rozdala takmer se-
demdesiattisíc najmä v ško- 
lách a v domovoch dôchod-
cov. 

Vidieť a byť videný sa stá-
va synonymom života. Je 
dobré to vedieť.

 
... v čase od 13. 1. do 27. 
1. nahlásili v našom kra-
ji krádež 30 motorových 
vozidiel, z toho v Petržalke 
7 (Tyršovo nábr., Belinské-
ho, Budatínska, Fedinova, 
Šustekova, Röntgenova, 
Vranovská)? V noci zlodeji 
potiahli 14 a cez deň 16 áut, 
stratil sa aj jeden motocy-
kel. V dňoch 17. a 22. januá-
ra krádež auta nehlásili.

  Viete, že...

Vyhrážal sa zabitím
V byte na Jankolovej ulici sa 
Michal J. (36) z Popradu vyhrá-
žal zabitím inému mužovi (42). 
Dnes už obvinený Michal ho 
mal vliecť po byte a ohrozovať 
poľovníckym nožom. Skončil za 
policajnými mrežami. 

Zbytočná smrť 
V blízkosti kruhového objazdu 
za nákupným centrom na Ein-
steinovej ulici sa skončil život 
maloletého chlapca (12). Podľa 
doterajších zistení podľahol zra-
neniam, ktoré nastali následkom 
pádu zo strechy obchodného 
centra. Okolnosti prípadu polícia 
preveruje. 

Lúpežník za mrežami
Michal K. (19) z Bratislavy zozadu 
sotil do ženy (58) keď prechá-
dzala popri kaplnke na Šuste-
kovej ulici. Následkom nárazu 
spadla na zem, pričom utrpela 
rôzne odreniny. Páchateľ vyu-
žil bezmocnosť napadnutej a z 
ruky jej vytrhol igelitovú tašku 
spolu s kabelkou. Poškodená 
lúpežou prišla o osobné dokla-
dy, platobné karty, dva telefóny 
a finančnú hotovosť s celkovou 
škodou cca 550 eur. Podozrivý 
vo večerných hodinách skončil 
v rukách zákona s návrhom na 
väzobné stíhanie.  

 Polícia upozorňuje Z bloku polície
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FC Petržalka akadémia si stanovil tri postupy 
Futbalisti FC Petržalka akadémia, ktorí zimujú v V. lige na treťom 
mieste s dvojbodovou stratou na prvý NMŠK Bratislava, sa už  
takmer tri týždne pripravujú na jarnú časť. Aktuálnu situáciu 
v mužstve, ale aj v celom klube,  nám priblížili tréner Rastislav 

Kunst a hrajúci manažér Andrej Kalina (vľavo). 

nou odbornou školou. Toto 
nové multifunkčné ihrisko 
s umelým povrchom opäť 
zvýši a skvalitní podmienky 
na trénovanie a výchovu ďal-
ších talentov FCPA v areáli 
na Sklodowskej ulici. Našim 
mladým hráčom sa otvárajú 
ďalšie možnosti na kvalitné 
trénovanie. Je to pre nás veľký 
prínos. Som veľmi rád, ako 
riaditeľ športovej školy, že 
máme toto ihrisko. Škola ho 
bude využívať v rámci svojej 
telesnej a športovej prípravy a 
výchovy na vyučujúci proces. 
V škole máme dosť futbalistov, 
takže je to pre nich motivácia 
vo svojom raste pokračovať. 

FC Petržalka akadémia si 
jasne stanovil ciele pre jarnú 
časť, postup U15 do I. ligy 

žiakov, postup U19 do II. 
dorasteneckej ligy a postup 
seniorov do IV. ligy.

 Pred rokom vznikol nový 
subjekt, žiaci, dorastenci 
a muži boli poprehadzovaní 
do nižších súťaží, hlavne na to 
doplatila mládež. V horizon-
te niekoľkých rokov chceme 
byť vážnym klubom, a preto 
musíme mať žiacku I. ligu 
a aspoň II. dorasteneckú ligu. 
Takže je pochopiteľné, že mlá-
deži venujeme takúto veľkú 
pozornosť, mimochodom, 
v žiackych ligách sme neboli 
nikdy do počtu a hrali sme aj 
I. dorasteneckú ligu. Seniorské 
áčko by malo pôsobiť aspoň 
v III. lige, stále preň hľadáme 
väčšieho partnera. 

Milan Valko

foto: Ján Luky

aj na jeseň, keď si to situácia 
vyžadovala, tak som išiel hrať, 
ale keď sme mali zápas pevne 
v rukách, hrali iní futbalisti. 

V kádri FC Petržalka došlo 
k niekoľkým zmenám a muž-
stvo by malo byť teraz ešte 
silnejšie. 

Prišiel skúsený stredopo-
liar Dušan Vulín z Čenkoviec, 
pôvodom zo Srbska, kvalitný 
ľavák. Už toho dosť preskákal, 
v tréningoch ide na sto percent 
a jeho prístup k povinnostiam 
je ukážkový. František Hečko, 
ktorý hral za Petržalku II. a III. 
ligu, sa vrátil z Rakúska. To isté 
platí aj o Dominikovi Tóthovi, 
ktorý za nás hrával tiež III. 
ligu. Denis Jendrichovič rov-
nako prišiel z Rakúska. Myslím 
si, že všetci štyria budú dobrý-
mi posilami. Odišiel iba Miro 
Sedláček a keď sa uzavrie káder 
na jarnú časť, možno ešte 
dôjde k nejakým zmenám. Na 
tréningy chodí okolo 18 - 20 
hráčov, ich počet je dostatoč-
ný, a potom aj tréningy majú 
dostatočnú kvalitu. 
 
Výbornou správou pre vás 
všetkých je, že v tíme sú aj 
naďalej dve najväčšie opory, 

Vlani mužstvo z rôznych dô-
vodov neabsolvovalo zimnú 
prípravu, teraz neponechá-
vate nič na náhodu, aby 
ste splnili cieľ vyhrať túto 
súťaž... 

 Zimnú prípravu sme 
odštartovali 15. januára, tré-
nujeme dvakrát do týždňa na 
FTVŠ, kde využívame umelú 
trávu. K dispozícii máme aj 
nové malé ihrisko s umelou 
trávou u nás, priamo na šta-
dióne. Urobíme všetko preto, 
aby sme na jarné boje boli 
dobre pripravení, za osem 
týždňov sa toho dá ozaj veľa 
urobiť. Súťaž oproti vlaňajšku 
je už trocha iná, kvalitnejšia, 
máme vysoké ciele a tomu 
sa musíme aj prispôsobiť. 
Dôležité je, že hráči chcú tré-
novať a zlepšovať sa. 

Andrej Kalina mužstvu 
svojimi skúsenosťami neraz 
pomohol, uvidíme ho na 
ihrisku aj na jar? 

 Pokiaľ mi zdravie bude slúžiť 
a vydržia svaly, tak by som si 
ešte rád zahral. Keď však nebu-
dem zdravotne fit, tak to nebu-
dem nejako siliť, aby na úkor 
mňa nejaký iný dobrý hráč 
sedel na lavičke. Tak to bolo 

kapitán Peter Lavrinčík 
a kanonier Filip Šebo... 

 Obidvaja pokračujú v tíme 
a chcú pomôcť mužstvu k 
postupu do IV. ligy. Dúfame, 
že Šebovi sa budú vyhýbať 
zranenia, ktoré mal na jeseň. 
Pripravuje sa aj individuálne, 
pláva, bicykluje. Lavrinčík je 
na každom tréningu, udržu-
je si stále veľký výkonnostný 
štandard.
 
Známy je už aj program 
prípravných zápasov FC, 
ktoré všetky odohrá mimo 
Petržalky. Nedalo sa aspoň 
jedno stretnutie odohrať v 
Ovsišti? 

 Vzhľadom na nepriazni-
vé počasie a tým, že začne-
me jarnú časť v Jarovciach, aj 
generálku absolvujeme na prí-
rodnej tráve v Hamuliakove. 
Jednoducho, plán príprav-
ných stretnutí sme prispô-
sobili súčasným podmien-
kam a našim možnostiam, 
takmer všetky ich odohráme 
na umelej tráve. Keďže na 
našom ihrisku bude možno 
nejaká menšia rekonštrukcia, 
všetky prípravné zápasy odo-
hráme vonku. Napokon, na 
našej webovej stránke sa naši 
priaznivci dozvedia ich presný 
program. 

V minulých dňoch ste otvori-
li nové multifunkčné ihrisko 
v areáli na Sklodowskej. Kto 
všetko ho bude využívať?

 V prvom rade treba pove-
dať, že k jeho vybudovaniu 
nám pomohli zdroje z Úradu 
vlády z programu podpo-
ry rozvoja športu 2015. Bolo 
vybudované v spolupráci so 
Súkromnou športovou stred-
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ETRŽALSKÉ OVINY

Peter Kozár, Gabriel Rick, Marián 
Hudek. Cenu pre najlepšieho 
rozhodcu roka 2015 si prevzal 
Lukáš Peško, za talent roka (do 21 
rokov) vyhlásili Mareka Belaníka 
zo Slov-maticu, objavom roka 
(do 19 rokov) sa stal Michal Lajš 
z Makroteamu Žilina. V kategórii 
žien sa z prvenstva raduje Renáta 
Víghová pôsobiaca v maďarskom 
Györi.

(mv)

foto: Ján Luky

čenci a už v utorok sa slovenská 
reprezentácia letecky prepravila do 
Portugalska, kde v stredu a vo štvr-
tok odohrala  priateľské zápasy s do-
mácim tímom pripravujúcim sa 
na majstrovstvá Európy. Trénerom 
roka sa stal Marián Berky, ktorý 
s omladeným národným tímom po 
senzačnom triumfe nad Talianskom 
postúpil z hlavného kola kvalifikácie 
do baráže MS 2016.

All Stars tím má nasledovné zlože-
nie: Milan Herko - Tomáš Drahovský, 

Drahovskému, ktorý prvý pol-
rok 2015 strávil v drese Slov-

maticu, ktorý má sídlo v Petržalke 
a pomohol mu k zisku titulu, sa 
v tradičnej ankete Slovenského fut-
salu (SF) podarilo obhájiť prvenstvo 
z roku 2014. Okrem toho domi-
noval aj v internetovom hlasovaní 
fanúšikov. Slávnostné vyhlásenie 
výsledkov ankety sa konalo v sobotu 
23. januára na galavečere v Hoteli 
Holiday Inn. Po ňom nasledovalo 
krátke dvojdňové sústredenie v Lu-

Obhajoba Drahovského, 
talentom roka Belaník 
Cenu pre najlepšieho slovenského futsalistu za 
uplynulý rok získal Tomáš Drahovský, 23-ročný 
legionár maďarského klubu Rába ETO FC Györ. 
V ankete TOP FUTSAL 2015 dostal až 27 hlasov 
a triumfoval s veľkým náskokom pred kanonierom 
bratislavského Slov-maticu Petrom Kozárom (7 
hlasov) a brankárom Acrossu Pinerola Milanom 
Herkom (3 hlasy).

BK splnil cieľ
Basketbalistky BK Petržalka pôsobia 

aj v tejto sezóne v ASWBL (to je 1. li-

ga spojená s družstvami z Rakúska). 

V predstihu splnili cieľ prebojovať sa 

do Final Four.

Najprv sa odohrala základná časť, a potom 
prišiel rad na Final Four, ktorý bol na progra-

me počas posledného januárového víkendu 
v Šamoríne. Táto súťaž má dobrú úroveň, pre 
mladé hráčky je ideálna, je rýchla, agresívna, 
som veľmi rád, že v nej pôsobíme. Postup me-
dzi najlepšiu štvorku sme si vybojovali po ví-
ťazstve nad Zvolenom. Od úvodu zápasu sme 
držali opraty vo vlastných rukách. Keby sme sa 
miestami neprispôsobovali hre súpera, nezaha-
dzovali vyložené strelecké pozície, o výsledku 
a zápase mohlo byť rozhodnuté hneď v úvode 
3. štvrtiny. Dievčatá nepripustili prekvapenie, 
Zvolen sme zdolali o 10 bodov, čím sme si za-
bezpečili postup na záverečný turnaj ASWBL,“ 
vraví tréner BK Marek Adamčík. BK prehral vo 
svojom poslednom zápase ASWBL s favoritom 
Flying Foxes na jeho pôde o 40 bodov, 70:30.
V Šamoríne sa BK stretol s Basket Flames, druhú 
dvojicu tvorili Flying Foxes a BK Duchess. Na dru-
hý deň sa porazení stretli o 3. miesto a víťazi vo 
� nále.   

 (mv)

Petržalská vodníčka  

čenie má čisté, okolie maringotky má 
upratané, všetky kuchynské zariadenia 
vonku - kúpeľňu, sporák, hrnce, pouk-
ladané tak ako málokto v domácnosti. 
Pozemok, na ktorom sa rozložila, patrí 
bratislavským vodárňam a tie ju toleru-
jú, no aj napriek tomu požiadala o jeho 
prenájom. Pani Eva je vášnivá zberateľ-
ka. Okolo seba zhromažďuje vyhode-
né veci, všetko má úhľadne usporiada-
né. Porcelánové hrnčeky, ktorých má 
takmer stovku, napichané na paličky 
tvoria okolo maringotky improvizovaný 
plot. Policajti ju preto volajú - vodníčka. 
Improvizovaný plot okolo jej areálu si 
ozdobila umelými kvetmi, ale vysadila 
aj živé, napríklad ružové kríky. Stromy 
a kríky zdobia rôzne plyšové hračky. 
„Snažím sa žiť ako normálny človek, 
len nemám strechu nad hlavou. Ráno si 
uvarím kávu, urobím raňajky, upracem 
a usteliem postele v maringotke. Keď 
varím, varím, keď nie, tak preberiem 
materiál, ktorý som nazbierala večer, 
pripravím do zberu a to je každý deň. 
Keď mám čas, tak idem do záhradky. V 

nedeľu mám mäso ako každý. V noci 
chodím zbierať materiál, cez deň sa 
hanbím,“ prezradila pani Eva. ,,S pria-
teľom, s ktorým žijem, máme výdavky 
presne vyčlenené. Žijeme z kontajne-
rov, hliníka, káblov a zo železa.“

Text + foto: Miroslav Košírer

Pod holým nebom žijete už dlhé 
roky, ak by vám obec ponúkla býva-
nie, napríklad v bývalom Modrom 
dome, presťahovali by ste sa tam? 

 Do Modrého domu ani do paneláku 
by som sa už nenasťahovala ani za 
svet. Na panelák mám zlé spomienky, 
aj preto som odišla zo Šale. Zvykla som 
si tu, príroda je príroda. Ráno vás budí 
vtáctvo, kačky, žaby. Všetko mi to tu 
síce ušpinia, ale však to znova všetko 
poupratujem.“ 

Eva Némethová má 55 rokov, ukon-
čila len základnú školu, na prvý pohľad 
nepôsobí ako bezdomovkyňa, oble-

Ako ste sa ocitli na ulici ?
 Utiekla som od muža. Je to psycho-

pat, teraz sedí znova v base. Nemohla 
som ďalej žiť s takým alkoholikom, čo 
všetko vynášal z domácnosti a predá-
val. Snažím sa na minulosť zabudnúť. 
Bezdôvodne ma bil, vyrazil mi zuby. 
Často som mala na tele samé mod-
riny, to sa nedalo s takým chlapom 
žiť. Zlomil mi nohu, ja som mu to 
odpustila. Dva roky som chodila s bar-
lami. Pokoj som nemala, ani keď som 
od neho odišla. Dva roky ma hľadal, 
vyhrážal sa, že keď ma nájde, tak ma 
obesí na prvý strom.

Pani Eva ako bezdomovkyňa žila takmer osem rokov 
v stane na brehu Chorvátskeho ramena na konci Petržal-
ky. Približne pred dvoma rokmi jej istá fi rma ponúkla na 
bývanie robotnícku maringotku na kolesách. 




