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Prváci už zasadli do lavíc

V pondelok, 5. septembra, si do školských lavíc po prvý 
raz zasadlo 712 nových žiakov. Petržalský starosta im pri 
tejto slávnostnej príležitosti odovzdal pekné knihy, ktoré 
si už o pár mesiacov budú môcť aj sami prečítať. Osob-
ne ich odovzdal žiakom 1. B na základnej škole Dudova, 
ktorá sa môže pýšiť titulom Škola roka. Prváčikov a ich 
rodičov v tento výnimočný deň srdečne privítala riadi-
teľka Hana Závodná a usmiate učiteľky. Žiačky starších 
ročníkov si pre nových spolužiakov pripravili aj krátky 
kultúrny program.

 (Pokračovanie na str. 2)

(tod)

Prvý deň na plavárni
Petržalskú plaváreň v prvý deň jej 

fungovania navštívilo 200 ľudí.
strana 2
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Zo septembrovej on-line diskusie Petržalčanov so staros-

tom Vladimírom Bajanom vyberáme:

Dušan:

Pán starosta, aký je váš názor a aký je postoj úradu 
k výstavbe, ktorú chce údajne pán Kmotrík realizovať na 
mieste bývalého štadióna. Dúfam, že výstavbe takéhoto 
kolosu budete vedieť zabrániť. Ďakujem za odpoveď.
Starosta:

Dobrý deň, projekt tak, ako bol medializovaný, môže ob-
jektívne vyvolávať obavy, pokiaľ ide o dopady na životné 
prostredie, najmä vzhľadom na blízkosť Sadu J. Kráľa, ale 
aj na objem či rozsah výstavby. Nemenej problémovou 
môže byť aj statická či dynamická doprava v tejto lokalite. 
Mestské zastupiteľstvo sa malo už na svojom rokovaní 25. 
augusta zaoberať návrhom na vypísanie medzinárodnej 
architektonicko-urbanistickej súťaže na stvárnenie areálu 
bývalej Artmédie a priľahlých plôch v okolí Krasovského 
ulice a Tyršovho nábrežia, čo by mohlo znamenať, že sa 
toto územie zareguluje. Žiaľ, kvôli neuznášania schopnosti 
sa tento bod na program nedostal. Verím však, že sa tak 
stane na najbližšom mestskom zastupiteľstve, kde tento 
materiál ako mestský poslanec určite podporím a verím, 
že tak urobia aj ostatní poslanci za Petržalku.

Vlaďa:

Dobrý deň, dnes som sa v Novom čase dočítala, že Martin 
Kližan chce u nás, v Petržalke, postaviť tenisovú akadé-
miu, v akom je to štádiu, kde to teda bude? Myslím, že by 
to mohlo byť skvelé, nielen samé bytovky.
Starosta:

Dobrý deň, zatiaľ nepoznám presné detaily Martinovej 
predstavy, zatiaľ ma nekontaktoval, ale ak tak urobí, ur-
čite jeho iniciatívu privítam a budem jeho plánom ná-
pomocný, ak sa bude dať. Martin Kližan je okrem iného 
aj Osobnosť Petržalky a je podľa môjho názoru chvály-
hodné a úctyhodné, že chce podporovať rozvoj športu 
a talentov, a to práve v Petržalke, odkiaľ pochádza. Prí-
padnému konkrétnemu projektu sa, samozrejme budú 
venovať aj poslanci.

Laura:

Dobrý deň, pán starosta, máte už nejaké informácie 
o tom, ako dopadli rokovania poslancov s pánom Ďurov-
číkom? Trochu sa totiž bojím, aby nám takéto prestížne 
divadlo nevyfúkol niekto iný. Ďakujem, Laura z Petržalky.
Starosta:

Dobrý deň, žiaľ, zatiaľ novšie informácie nemám, s niek-
torými poslancami som už síce hovoril, ale tí podporova-
li projekt už od začiatku, takže podstatné budú výsledky 
rokovaní tých, ktorí si vyžiadali priestor a čas. Obávam 
sa, že ak rokovania v najbližších dňoch či týždňoch ne-
uzavrieme, pán Ďurovčík sa naozaj radšej obráti inam 
a Petržalka o tento projekt príde.

Roman:

Dobrý deň pán starosta, ešte by ma zaujímalo čo je nové 
s parkovacou politikou. Bude sa čakať na magistrát (ak 
áno, ako to časovo vidíte), alebo sa použije prelomový 
návrh pána Vetráka a spol?
Starosta:

Momentálne sa poslanci podľa mojich informácií venujú 
mestskej parkovacej politike. Ani komisia, ktorá bola pre 
tento účel zriadená sa nezaoberá žiadnymi inými návrh-
mi a neexistuje žiaden návrh pána Vetráka a už vôbec nie 
prelomový. (red)

Diskutovali ste so starostom

Bude nával, nebude? Prídu ľudia, neprídu? Takéto otázky si kládli pred 
5. septembrom pracovníci petržalskej plavárne. Obavy boli zbytočné, 
už pred šiestou čakali na otvorenie prví plávaniachtiví návštevníci.

Prvý deň na plavárni

V základnej škole Du-
dova sa za posledných 

5 rokov – od menovania 
novej riaditeľky do funk-
cie – zvýšil počet jej žiakov 
o viac ako 22%. Dlhodobou 
prioritou školy je polytech-
nické vzdelávanie s osobit-
ným zreteľom na zlepšovanie 
pracovných zručností žiakov. 
V technických súťažiach ško-
la dosiahla množstvo ocenení 
a bola úspešná aj v Národnom 
projekte Podpora polytech-
nickej výchovy, a tak získala 
v roku 2015 učebné pomôcky 
v hodnote 50 000 eur. Vďaka 
vybaveniu odborných učeb-
ní chémie, fyziky, biológie 
a techniky pedagógovia 
skvalitňujú vyučovací proces 
a využívajú moderné formy 
vzdelávania. Škola svojim 

žiakom ponúka mimoriadne 
bohatú záujmovú činnosť. 
Okrem technických disciplín 
venuje veľkú starostlivosť aj 
športovo talentovaným žia-
kom. Vedenie školy vynalo-
žilo veľké úsilie na získanie 
fi nančných prostriedkov na 
zlepšenie technického stavu 
športového areálu. V spolu-
práci s Petržalskou tenisovou 
školou získala škola v roku 
2015 fi nančné prostriedky 
v hodnote 40 000 eur na vý-
stavbu multifunkčného ihris-
ka. Celkom v roku 2015 získa-
la škola fi nančné prostriedky 
na zlepšenie výchovno-vzde-
lávacieho procesu vo výške 
približne 135 000 eur a k tomu 
notebooky, kancelársky ná-
bytok, knihy do školskej kniž-
nice, vzdelávacie publikácie, 

rôzny spotrebný tovar na 
výtvarnú výchovu a výzdo-
bu školy či na ďalšie využitie. 
V roku 2015 bola organizá-
torom obvodných kôl che-
mickej olympiády, basketbalu 
dievčat a chlapcov, krajského 
kola v dejepisnej olympiáde, 
súťaže v nemeckom jazy-
ku pod názvom Stretnutie 
s Goethem a tiež olympiády 
zručnosti pre žiakov 1. stup-
ňa. O výsledkoch svojej práce 
pravidelne informuje širo-
kú verejnosť na svojej web 
stránke v piatich svetových 
jazykoch. Vlani zorganizo-
vala viac ako 130 aktivít na 
podporu výchovno-vzdeláva-
cieho procesu. Škola úspešne 
realizuje medzinárodný pro-
jekt Supertrieda, do ktorej 
je zapojená ako jedna z mála 
škôl z Petržalky. 

Petržalská samospráva je 
zriaďovateľom 11 základ-
ných škôl. So školskou taškou 
prekročilo ich brány 4619 
žiakov, čo je o 311 viac ako 
v minulom roku.  (tod)

Predpoludním prišli naj-
mä mamy s deťmi a se-

niori, popoludní pribúdalo 
„dospelákov“. Plaváreň prišli 
otestovať aj futbalisti FC Pe-
tržalka akadémia a veľmi si 
pochvaľovali. 
Večer po pol ôsmej ešte pri-
chádzali ľudia, ktorým nebo-
lo zaťažko kúpiť si lístok na 
150 minút, hoci ho nemohli 
stihnúť využiť. Jednoducho 
chceli byť na plavárni až do 

samého konca. A – neboli 
sami. O pol deviatej bola pla-
váreň ešte takmer plná.
V prvý deň ofi ciálnej pre-
vádzky si prišlo zaplávať 
alebo si len tak oddýchnuť v 
relaxačnom bazéne 200 ľudí. 
„Už som sa nevedela dočkať! 
S výstavbou plavárne som si 
užila aj prach, aj hluk, lebo 
bývam hneď vedľa, ale výsle-
dok stojí za to! Určite budem 
patriť k štamgastom,“ pove-

dala jedna z návštevníčok.
Najviac sa však vyšantili 
decká. Niektorým na sloní-
kovej kĺzačke musel pomôcť 
plavčík, no na všetkých bolo 
vidno, že si to užívajú. „Dcé-
ru som odtiaľto vôbec ne-
vedela dostať. Behala medzi 
bazénom a detským kútikom 
a nie a nie odísť,“ prezradila 
mladá mamička.
Pochvaľovali si aj plavci. 
„Myslel som si, že v bazéne 
bude viac ľudí, ale bolo ich 
tak akurát, aby sa plávalo 
pohodlne. Aj teplota vody 
mi vyhovuje, je super, že sú 
tu ležadlá, aj pitné fontánky,“ 
vyslovil sa jeden z nich.
No a my plavárni želáme len 
samých takýchto spokojných 
návštevníkov.
 (sv)

foto: Michaela Platznerová

Prváci už zasadli do lavíc
Pokračovanie z titulnej strany
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Ani s prichádzajúcou 
jesennou časťou se-

zóny Závodisko Bratislava 
nezabúda na krajšiu polo-
vičku turfových fanúšikov a 
dostihový deň 11. septem-
bra ponesie názov „Ladies 
Day“. 

Hlavným bodom progra-
mu je štvrtá klasická skúška 
sezóny – 24. Slovenské Oaks. 
Dostihy na vzdialenosti  
2000 metrov s dotáciou  
23 000 eur sú vyhradené vý-
lučne pre trojročné kobyly. 

Na svoju príležitosť však 
čakajú aj dámy v sedlách.  

V rámci už 26. ročníka 
Majstrovstiev Európy ama-
térskych jazdkýň si zmerajú 
sily „amazonky“ z jedenás-
tich krajín Európy, vrátane 
dostihových veľmocí ako 
Anglicko, Francúzsko, Ír-
sko a Nemecko. Tradičný-
mi účastníčkami sú však aj 
jazdkyne zo Škandinávie 
(Švédsko a Nórsko), Švaj-
čiarska, z Rakúska, Česka a 
Maďarska. Dvojdňové pod-
ujatie spoluorganizujú ma-
ďarská dostihová autorita  
z Kincsem Parku v Buda-
pešti a Závodisko Brati-

slava. Našu krajinu bude 
rovnako ako vlani repre-
zentovať 21-ročná Petra 
Cintulová.

Tradičnou súčasťou po-
dujatia v Bratislave je aj voľ-
ba „Miss amazonka“, teda 
najsympatickejšej z odváž-
nych dám v sedle rýchlych 
koní. Atmosféru „Ladies 
Day“ dotvorí v hľadiskovej 
časti módna prehliadka ná-
vrhárky Zuzany Bottkovej, 
vystúpenie superstaristky 
Veroniky Danišovej a pre-
zentácia dekoratívnej koz-
metiky. Pre deti je takisto 
pripravené maľovanie na 
tváričky a vozenie na koní-
koch. 

„Ladies Day“ v Starom háji 
sa začína tradične o 14 ho-
dine a dámy a slečny majú 
vstup na dostihy zadarmo. 
 (rip)

www.borymall.sk

17. – 18. 9.

MOTOSALÓN

BLIŽŠIE, NEŽ SI MYSLÍTE

 „Miss amazonka 2015“ Hanka Juránková.

Dostihy sú športom rýchlych koní a nebojác-
nych jazdcov v ich sedlách. Okrem napätia  
a adrenalínu k nim však neodmysliteľne patrí 
aj šarm a elegancia, a to nielen v prípade 
ušľachtilých plnokrvníkov na dráhe, ale aj žien, 
slečien a dám v hľadisku. 

„Ladies Day“ 
na dostihovej dráhe
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Riadkovú inzerciu prijímame 

iba osobne v redakcii PN. 

Platba v hotovosti. 

JÁN POLÁK - vodoinštalá-

cie, údržba. Tel.: 0905 627 321 

KÚPIME byt v Petržalke, 

aj zadlžený. Tel.: 0917 708 319 

GLAZÚROVANIE VANÍ

Tel.: 0905 983 602

HĽADÁM - osobnú asistent-

ku z Petržalky. Tel.: 0944 127 744, 

02/6383 9417

KAŽDÝ UTOROK o 18:30 – 

19:30 v KC CC Centrum, Jirásko-

va 3 ste vítaní na programoch 

relaxačnej meditácie. 

www.sahadzajoga.sk

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri 

ZŠ Holíčska 50 príjme do 

TPP vyučenú kuchárku a 

pomocnú silu do kuchyne. 

Informácie na 

t.č.: 02/ 6382710

ZŠ PANKÚCHOVA 4 prijme 
pracovnú silu do kuchyne.
Tel.:  02/6231 1109

ŠJ PRI ZŠ TUPOLEVOVA 

prijme pracovnú silu do ku-

chyne. Tel.: 02/2076 3823

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka

20. 8. 2016 RNDr. Vojtech Chovanec – Irma Szomolaiová
  Antonio Di Fratta – Barbora Marcišinová
  Ondrej Cifra – Mgr. Hana Ondrejková
  Róbert Telár – Eva Cetlová
  Juraj Kadassy – Ing. Veronika Talianová
  Jakub Hlava – Martina Hrušovská
  Juraj Lošonský – Petra Tichá

Cirkevné sobáše

20. 8. 2016 Ing. Daniel  Krajčík – Ing. Andrea Vargová
  Zdenko Hrabovský – Jana Piváčková
  Tomáš Angelovič – Lucia Vitkovská

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

Hrobákova 7 (prízemie)

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

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

Záporožská 8, 851 01 Bratislava, tel.: 6353-0002, 6353-0044, mob.: 0911 126 644

www.bsou.sk  bsou@bsou.sk

BULHARSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
A GYMNÁZIUM V BRATISLAVE

ZÁPIS DETÍ DO VŠETKÝCH ROČNÍKOV 
EŠTE NEVIETE, KDE DAŤ DIEŤA DO ŠKOLY?

(máme viac voľných miest v 1., 2. a 5. triede)
NIE JE POTREBNÉ, ABY DIEŤA VEDELO PO BULHARSKY. 

MY HO NAUČÍME!
výučba slovenského, bulharského a anglického jazyka
individuálny prístup v málopočetných triedach
bulharská a slovenská maturita
moderné spôsoby vyučovania

GYMNÁZIUM BEZ PRIJÍMACÍCH POHOVOROV 

ŠTÚDIUM A DRUŽINA SÚ BEZPLATNÉ

Inzercia

3
2
1
1
6
0
0
0
7
-4

• bez búrania, špiny a prachu

• žiadne stavenisko
• kvalitné materiály
• vždy odborná montáž

AKCIA: Ku každým dverám kľučka ZADARMO
VOLAJTE  0919 188 535

Prevádzka: Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava

Obhliadka a poradenstvo ZADARMO

NOVÉ DVERE NA MIERU 
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?

RENOVÁCIA DVERÍ  a  ZÁRUBNÍ

európska jednotka v renováciách

 Naša súťaž 
Opäť vám ponúkame možnosť získať lístky 

na atraktívne koncerty. 
 a) 2 x 2 lístky na koncert Mireille Mathieu, ktorý bude 
  14. októbra od 20.00 h, Incheba - Expo Aréna
 b) 4 x 2 lístky na koncert Tomáša Klusa 
  23. novembra od 19.00 h, Hant Aréna
 c) 4 x 2 lístky na koncert Mariky Gombitovej  
  12. októbra od 19.00 h., Zimný štadión Ondreja Nepelu

Stačí len správne odpovedať na otázku:
Odkedy je pre verejnosť otvorená petržalská plaváreň?

Svoje odpovede posielajte do 16. septembra na: 
sutazimspn@gmail.com

K odpovedi pridajte, o ktorý koncert máte záujem (a, b, c)
Vyžrebovaných výhercov budeme informovať e-mailom. 

(red)
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Vépeeska 
mala rušné leto
Kým ostatní dovolenkovali, pracovníci 
Miestneho podniku verejnoprospešných 
služieb Petržalka mali plné ruky práce. 
O tom, čo všetko počas prázdnin stihli 
a o tom, čo ich ešte v najbližších týž-
dňoch čaká, sme sa rozprávali s jeho 
riaditeľom Martinom Füzekom.

Harmonogram budeme 
aj naďalej zverejňovať, veľmi 
sa nám osvedčil a bola to aj-
jedna z hlavných požiadaviek 
obyvateľov. Petržalčania oce-
ňujú tento krok. Okrem me- 
sačného harmonogramu prác 
na našej stránke takmer den-
ne prinášame informácie na 
našom FB proile o priebehu – 
dennom harmonograme niek-
torých prác hlavne kosieb. 

Ako využívajú Petržalčania 
Zberný dvor? Čo všetko tam 
nosia?

Zberný dvor využíva z roka 
na rok viac a viac Petržalča-

nov, čo nás nesmierne teší, 
keďže to pozitívne prispie-
va k skvalitneniu životného 
prostredia na území mestskej 
časti a znižuje nám náklady 
na upratovanie a odstraňova-
nie čiernych skládok. Za tento 
rok nás už navštívilo viac ako 
4 600 obyvateľov. Zberný dvor 
je určený na bezplatné ulože-
nie odpadu z domácností pre 
občanov s trvalým pobytom  
v Petržalke, resp. pre osoby, 
ktoré preukážu vzťah k ne-

Ako vyzeralo leto vo VPS? 
 Toto leto bolo vďaka kli-

matickým podmienkam ná-
ročné najmä na kosby. Dote-
raz sme vykonali 7 kosieb na 
dočasných plochách. Zvýšený 
počet kosieb na dočasných 
plochách je aj preto, že vyu-
žívame technologický postup 
mulčovania, ktorý zanecháva 
živiny v tráve, ale vyžaduje si 
väčší počet kosieb. Ukončili 
sme 4. kosbu sídliskovej zele-
ne. Zvýšený počet kosieb sme 
zaznamenali aj v areáloch MŠ 
a ZŠ, kde aktuálne inišujeme, 
aby boli pripravené na za- 
čiatok školského roka. Od  
31. marca môžeme vykonávať 
orezy konárov stromov nad  
5 cm. V letnom období sme sa 
zamerali na lokality, kde nám 
pri tom najviac bránia par-
kujúce vozidlá a premávka. 
Upravujeme aj kríkové skupi-
ny a likvidujeme náletové dre-
viny. V lete sme pokračovali  
v opravách a pravidelnej 
údržbe detských ihrísk na zá-
klade legislatívou predpísanej 
hlavnej ročnej kontroly. Po-
stupne odstraňujeme všetky 
kontrolou zistené nedostat-
ky. Zaviedli sme pravidel-
né čistenie detských ihrísk, 
prehrabávanie pieskovísk a 
režim ich údržby. Tiež sme 
intenzívne pracovali na sa-
nácii a natieraní všetkých 

predĺžili životnosť týchto do-
sluhujúcich hracích prvkov.

Mnoho obyvateľov sa vyjad- 
rilo pochvalne k založeniu 
proilu na sociálnej sieti, 
kde denne zverejňujete foto-
graie, čo robíte. Otvorili ste 
tak ďalší kanál na komuni-
káciu s obyvateľmi...

Pozitívne reakcie na náš 
facebookový proil nás veľmi 
tešia. Je to spôsob, ako ukázať 
a priblížiť ľuďom našu prácu, 
ako aj aktuálne informovať 
širokú verejnosť. V neposled-
nom rade je to ďalší nástroj na 
zbieranie podnetov, informá-
cií a názorov obyvateľov mest- 
skej časti. 

Na vašej webovej stránke 
máte okrem iného zverej-
nený aj harmonogram prác. 
Máte naň nejaké odozvy zo 
strany obyvateľov? Osvedčil 
sa vám? Budete ho zverejňo-
vať pravidelne?

ihrísk. Samozrejme, v lete sme 
kontinuálne vykonávali všetky 
ďalšie činnosti podľa ročné-
ho harmonogramu ako napr. 
čistenie komunikácií III. a IV. 
triedy, ktoré sú vo vlastníctve 
mestskej časti, údržbu vysýpa-
nie smetných košov (650 ks), 
údržbu lavičiek (1 250 ks), vy- 
zbieranie nečistôt organické-
ho a anorganického pôvodu a 
podobne. Nezabudli sme ani 
na dovolenky, ktoré naši pra-
covníci využili na oddych a na- 
čerpanie potrebných síl do ďal- 
šieho obdobia.

Viete vyčísliť počet hodín a 
spotrebu farieb pri natieraní 
prvkov na detských ihris-
kách?

Dokončených máme 33 z 49 
ihrísk. Detské ihriská natiera-
me od apríla, pričom musíme 
brať do úvahy poveternostné 
podmienky aj kapacitné (per-
sonálne) možnosti. V prieme-
re na natieraní pracujú dva- 
ja pracovníci, pričom využíva- 
me hlavne aktivačných pra-
covníkov, poberateľov v hmot-
nej núdzi ako aj odsúdených 
na výkon trestu verejnopro-
spešných prác. Doteraz bolo 
použitých približne 175 litrov 
farieb. Rodičia a hlavne deti sú 
nadšení, že sme vdýchli hra-
cím prvkom život, prostred-
níctvom nových farieb a tým 

hnuteľnostiam (byt, dom, 
záhrada, garáž a pod.) a je  
k dispozícii v pondelok až so-
botu od 8. do 18. h. Vykoná-
vame zber drobného staveb-
ného odpadu, rozobratého 
nábytku, objemného odpadu 
(sedačky, koberce, matrace a 
pod.), elektro odpadu, papie-
ra, biologicky rozložiteľného 
odpadu. Najväčší podiel tvorí 
drobný stavebný odpad vzni-
kajúci pri úpravách a renová-
ciách obydlí. 

Čo vás čaká v najbližšej bu- 
dúcnosti? 

Od 1. októbra môžeme po- 

dľa zákona vykonávať výruby 
drevín, na základe rozhod-
nutia oddelenia životného 
prostredia, ktoré vypracováva 
posudky od príslušných in-
štitúcií. Okrem pravidelných 
činností v jesenných mesia-
coch nás ešte čaká príprava 
a osadenie 140 ks nových 
lavičiek a 70 ks smetných 
košov, dokončenie opráv  
a natierania detských ihrísk. 
V blízkej budúcnosti budeme 
realizovať 5. kosbu sídliskovej 
zelene a pravdepodobne sa 
nevyhneme ani dodatočnej 
neplánovanej 6. kosbe. Ďalej 
je to zber lístia a zimná služ-
ba, teda posýpanie a zhŕňanie 
snehovej pokrývky na cestách 
III. a IV. triedy a chodníkov, 
na ktorú sa už teraz intenzív-
ne pripravujeme. 

(sv)
foto: Marek Kovačič



6 • 9. 9. 2016 PETRŽALSKÉ NOVINY

e?!

Š K O L S T V O

Teší nás záujem 
o skvalitňovanie 
vzdelávania
K osemnástim pedagógom, ktorí sa so 
svojím projektom zapojili do prvého roč-
níka programu samosprávy Naučiť lepšie, 
odmeniť viac, je aj Lucia Želinská 
zo Základnej školy na Budatínskej ulici.

skvalitňovať vzdelávanie a 
záleží im aj na ohodnote-
ní práce učiteľov. Je ťažké 
povedať, či má potenciál 
osloviť učiteľov fi nančnou 
odmenou. To je vec pohľa-
du a potrieb. Človek, ktorý 
v školstve nepracuje, si povie, 
že si takú fi nančnú odmenu 
nezaslúžime. Učiteľ, ktorý vie,
koľko času strávi nad prípra-
vami, koľko večerov alebo ví-
kendov pracuje na úkor rodi-
ny, koľko energie vynaloží na 
realizáciu projektu, môže 100 
eur považovať za symbolickú 
a nie adekvátnu odmenu. Do 
projektu som sa nezapojila 
kvôli fi nančnej odmene. 

Môžu podľa vás takéto pro-
jekty výraznejšie ovplyvniť 
vzdelávací proces v petržal-
ských školách?

Učitelia sú veľmi kreatívni 
ľudia. Bežne vymýšľajú, tvo-

učovania literárnej výchovy 
v piatom ročníku. Hlavným 
cieľom bolo rozvíjať čítanie 
s porozumením a zlepšovať 
prácu s textom využívaním 
čitateľských stratégií. Jed-
notlivé čitateľské stratégie 
som k literárnym textom 
spracovávala formou pra-
covných listov a interaktív-
nych cvičení vytvorených 
pre prácu s interaktívnou 
tabuľou. Tieto metódy boli 
pre žiakov motivujúce a 
prispeli k ich aktivizácii na 
vyučovacích hodinách. 

Myslíte si, že má projekt 
potenciál osloviť učiteľov 
aj fi nančnou stránkou? 
Bola suma 100 eur mesač-
ne pre vás motiváciou?

Projekt „Naučiť lepšie, 
odmeniť viac“ je dôkazom 
toho, že Petržalka má zá-
stupcov, ktorí majú záujem 

Najpodstatnejším cieľom 
projektu bola skutočná 

snaha učiteľov povzbudiť a 
motivovať k zmenám vo vy-
učovaní a k skvalitňovaniu 
výkonu ich neľahkej práce a 
tak pomôcť aj petržalským 
deťom ku kvalitnejšiemu 
vzdelaniu. My sme sa preto 
pýtali Lucie Želinskej, či sa 
jej očakávania naplnili. 

Prečo ste sa do projektu 
rozhodli zapojiť?

Projekt samosprávy mi 
dala do pozornosti naša pani 
riaditeľka. Videla som v ňom 
priestor inšpirovať sa tvorbou 
kolegov a podeliť sa s nimi o 
vlastné nápady a skúsenosti.

Môžete v skratke popísať 
váš projekt?

Môj projekt bol zame-
raný na implementáciu 
čitateľských stratégií do vy-

ria, zavádzajú inovácie a ne-
tradičné metódy do vyučo-
vania so zámerom motivo-
vať žiakov a dosahovať lepšie 
výsledky, čím systematicky 
ovplyvňujú vzdelávací proces. 
Mnohí učitelia takto učia aj 
bez akýchkoľvek výziev, pre-
tože je to pre nich prirodzené. 
Projekt samosprávy považu-
jem za prínos do vyučovania 
vtedy, keď sa s realizáciou 
jednotlivých projektov môže 
oboznámiť pedagogická ve-
rejnosť a učitelia majú tak 
možnosť inšpirovať sa. Preto 
je potrebné, aby sa pokračo-
valo vo výstupoch projektov 
prostredníctvom otvorených 
hodín, prípadne tvorbou me-
todického materiálu a work-
shopov, kde by mali učitelia 
možnosť svoju prácu prezen-
tovať ostatným kolegom. 

Michaela Dobríková
foto: archív

Prebudiť záujem, 
objaviť talent

Do projektu mestskej časti 

„Naučiť lepšie, odmeniť 
viac“ sme sa zapojili s cie-

ľom zatraktívniť vyučovací 

proces a inovovať získava-

nie poznatkov žiakov pr-

vého stupňa nielen v ško-

le ale aj mimo nej. Našou 

témou bolo ,,Poznaj svoje 
mesto“. Chceli sme v žia-

koch prebudiť záujem 

o mesto, v ktorom žijeme, 

poznať jeho dominanty, 

architektúru, osobnosti či 

zaujímavosti. Každý žiak sa 

včlenil do projektu práve 

tým, čo ho najviac zaujalo 

a upútalo. Tak spolu získavali 

nové informácie a poznatky 

najmä vlastnou aktivitou, 

či už v podobe prezentácií, 

vyhľadávaním potrebných 

informácií v encyklopé-

diách, v odbornej literatúre 

a na internete. Dostali nielen 

odvahu prezentovať získa-

né poznatky, ale zlepšili sa aj 

ich komunikačné a vyjadro-

vacie spôsobilosti a kritické 

myslenie. Sme presvedčení, 

že projektové vyučovanie 

patrí medzi také vyučovacie 

koncepcie, ktoré sú charak-

terizované najvyšším stup-

ňom samostatnosti pozná-

vacej činnosti žiakov. Keďže 

je orientované na žiaka, 

ktorý má získavať poznat-

ky a vedomosti na základe 

svojich vlastných potrieb 

a záujmov, umožňuje mu 

prehlbovať a rozširovať kva-

litu učenia sa a vyučovania a 

dôvery v seba samého. 

Prostredníctvom tohto 

projektu sme v žiakoch vzbu-

dili nielen záujem o histó-

riu mesta, no dopracovali 

sme sa aj k poznaniu, kto-

ré zodpovedá ich vývojo-

vému stupňu a chápaniu. 

I keď musíme upozorniť na 

časovú náročnosť projektu, 

myslíme si, že projekt je re-

alizovateľný aj v iných ško-

lách a nielen v Bratislave, 

ale aj na celom Slovensku, 

veď žiaci by mali spoznať 

nielen históriu svojho mes-

ta či obce v ktorej žijú, ale 

získať poznatky aj o Brati-

slave ako hlavnom meste 

Slovenska.

Mária Sláviková

ZŠ Nobelovo námestie 6

Je za nami prvý ročník programu  „Naučiť lepšie, odmeniť viac.“, 
ktorý som navrhol. Petržalská samospráva sa prostredníctvom 
neho snažila motivovať učiteľov našich základných škôl osobitnou 
mesačnou odmenou k tomu, aby priniesli do vyučovania aktivitu, 
postupy alebo nápady nad rámec toho, čo musia. Ako to dopadlo?   

učiteľov sa musí so svojím 
projektom podeliť s kole-
gami z daného predmetu 
z ostatných petržalských 
škôl. Naším prianím je, aby sa 
dobré skúsenosti z projektu 
z jednej školy šírili aj na ďal-
šie petržalské základné školy. 
Bol som na jednej otvorenej 
hodine, na ktorej učiteľka 
pred kolegami prezentova-
la projekt na tému čítania 
s porozumením za použitia 
informačných technológií, 
čo jej umožnilo individuál-
ny prístup k žiakom a niek-
torým prítomným pomaly 
padla sánka. 

školy a na Budatínskej, Ho-
líčskej, Nobelovom námestí 
a Turnianskej dokonca po-
dalo projekty viac učiteľov 
z rovnakej školy. 

Predložených bolo osem-
násť projektov z viacerých 
predmetov. Najviac inicia-
tívy učitelia venovali veľkej 
slovenskej školskej slabine – 
čítaniu s porozumením. Za-
ujímavé boli projekty z cu-
dzích jazykov, informatiky, 
matematiky, biológie, geo-
grafi e, dejepisu a dokonca z 
telesnej výchovy. 

Ďalšou osobitosťou je, 
že každý z podporených 

Na začiatku boli oba-
vy. Niektorí učitelia 

celkom neverili, že odmenu 
vo výške 100 eur brutto kaž-
dý mesiac naozaj dostanú, 
obávali sa zbytočne. Boli 
ľudia, ktorí príliš neverili, že 
učitelia budú projekty na-
ozaj realizovať, tiež sa obá-
vali zbytočne. Určite však 
nie je niečo dobré v štáte 
školskom, ak sa na obyčaj-
ný a inde osvedčený postup 
s mottom „viac peňazí za viac 
aktivity“ pozerá ako na vzác-
ne exotické zvieratko. Som 
preto veľmi rád, že sa nako-
niec zapojili takmer všetky 

Mal som možnosť rozprá-
vať sa s viacerými učiteľmi, 
ktorí sa do programu „Nau-
čiť lepšie, odmeniť viac“ za-
pojili. Ich názor bol pozitív-
ny a boli spokojní (niektorí 
mi dokonca za moju snahu 
poďakovali). Nešlo však len 
o to, zvýšiť učiteľom plat. Ve-
rím, že sa pomohlo aj žiakom 
ku kvalitnejšiemu vzdelaniu. 
A keďže „Naučiť lepšie, od-
meniť viac“ pokračuje aj 
v tomto školskom roku, po-
môžeme učiteľom aj žiakom 
znovu a radi. 

Michal Radosa, 
zástupca starostu

Naučiť lepšie, odmeniť viac pokračuje



ZUZANA OSTRIHOŇOVÁ
cestovateľka

www.slnecnice.sk

„Ja už bývam. A teším
sa na nových susedov.“
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FOTOGRAFOVANIE
fotoateliér v Bratislave
svadby  deti  oslavy

0905 623 012 fotograf-svadba.sk

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NovootvoreNÁ 
zubNÁ ambulaNcIa 

StromovÁ 16, KramÁre 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167

už od 17€

Petržalská matrika hľadá

r e c i t á t o r k u
na občianske obrady v obradnej sieni na Jiráskovej ulici v cIK caK centre v Petržalke. 

Ide o prácu predovšetkým počas sobôt. Skúsenosti sú vítané. Nástup ihneď. 

Kontakt: Kristína majorová, tel. 02/68288804, kristina.majorova@petrzalka.sk
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Leto sa končí, prázdniny tiež a keď sa zima opýta, 
čo sme robili v lete, tak jej viem odpovedať. Trávili 
sme sedemnásť dní v „sedle“ a dali sme svalom, aj 
tomu sedaciemu, riadne zabrať. Na Tour de Intelekt  
z Bratislavy do Prahy je tých kilometrov riadna kopa. 
A nielen kilometrov. Záhorie, Južná Morava, Južné 
Čechy a Praha ponúkajú pre fanúšikov a priazniv-
cov bicyklov množstvo krás a zážitkov.

Počas tých štyroch rokov, čo podnikáme s našimi deťmi 
zo Súkromnej základnej školy pre intelektovo nadaných 

žiakov našu tour, sme už našliapali riadnu porciu kilometrov  
a objavili sme a objavujeme krásy Slovenska, Moravy a Čiech. 
Každou etapou tour deťom dávame možnosť prežiť a zažiť 
to, čo nám bolo kedysi prirodzené a normálne. Pohyb na 
vzduchu, pri vode a prázdniny také, aké majú byť. Detské  
a plné fantázie. Dosť bolo ale rečí, ideme na prvú etapu.

Tradične začíname na trase Bratislava – Malacky. Vyrážame 
od školy na Znievskej smer most Lafranconi, okolo lodenice  
v Karlovej Vsi a ďalej po ceste okolo rieky Moravy na Devín. 
To je síce úsek, ktorý nemám veľmi v láske, úsek od vodární  
a okolo lomu, ale pri dodržaní všetkých zásad cestnej pre-
mávky a, samozrejme, ohľaduplnosti vodičov sa dá rýchlo 
prekonať. Aj s deťmi. 

Pod hradom Devín sa napojíme na cyklotrasu okolo Mora-
vy, ktorá nás dovedie až do Devínskej Novej Vsi, ktorú čiastoč-
ne prejdeme po ceste a pri „rybníčku“ sa dáme doľava, smer 
bufet U starého bicykla. Tam vlastne opustíme Bratislavu  
a pred nami je Záhorie. Bufet je našou tradičnou zastávkou  
a tam sa až teraz začína tour. Po obligátnej kofole a „zma-
sakrovaniu“ zásob našich „touristov“ sadáme opäť do sediel  
a vyrážame smer Zohor. Mám tento úsek veľmi rád, nielen 
kvôli minimálnemu pohybu automobilov, ale hlavne kvôli 
rieke Morave a rovinatému Záhoriu. Pôvodom som z Južnej 
Moravy, a tak polia a dedinky na Záhorí sú pre mňa veľmi 
blízke. Nenáročnosť, absencia kopcov a stúpaní sú ideálne na 
začiatok našej tour. Deti si začínajú zvykať na bicykle a na zá-
konitosti pohybu vo väčšej skupine. Po skončení tohto úseku 
sa napojíme na cestu II. triedy smer Zohor a Láb. Pred nami 
sú Malacky, naše prvé etapové mesto. Tam sa zložíme v špor-
tovej hale Malina, ktorá sa stáva naším prvým „domovom“. Je 
nám to umožnené vďaka prístupu vedenia mesta Malacky a 
vedeniu športovej haly. Ďakujeme. 

Na tachometroch sa nám objavilo 51 kilometrov. Práve 
toľko majú naši „touristi“ v nohách a po asi šiestich hodinách 
strávených na bicykli sa začínajú opäť štartovať. Možnosť 
vykúpať sa v bazéne vynechá málokto a mne sa začína kolo-
toč povinností. Nakŕmiť a zabaviť tie naše „duracelky“. Okolo 
desiatej sú už ale všetci zakuklení v spacákoch a v hale sa 
rozhostí ticho. Je to ale ticho relatívne, lebo hala žije svojím 
životom a ja som si už vypočul množstvo „desivých“ príbe-
hov, ktoré sa tam v noci odohrávajú. Špunti majú fantázie na 
rozdávanie, tak nech ju využívajú. A rodičia, ktorí idú spolu  
s nami, objavujú nový rozmer ich ratolestí.

Celkovo sa dá povedať, že táto etapa patrí medzi nená-
ročné a tých 51 kilometrov sa dá zvládnuť. A kto už toho má 
„plné kecky“, tak toho zoberie sprievodné vozidlo. Zvyčajne 
ju ale prekoná väčšina „touristov“ a nie je mojím cieľom deti 
zničiť. Počas ďalších etáp, keď si deti zvyknú, tak dokážu zá-
zraky. Ale o tom nabudúce, pri druhej etape.

Petr Orság 

Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov

a OZ Intelekt

Ako sa dá pozerať na svet 
zo sedadla bicykla 

Viem byť Petržalčan

Aj napriek tomu, že Pe-
tržalka v ostatných 

rokoch rozšírila kapacity ma-
terských škôl o približne 400 

Petržalskí poslanci aj na nadchádzajúci škol-
ský rok odsúhlasili poskytnutie nenávratné-
ho inančného príspevku na vzdelávanie detí 
v súkromných materských školách pre ďal-
ších 22 detí, ktoré neboli prijaté do žiadnej  
z 23 obecných materských škôl. Za 8 mesia-
cov predchádzajúceho školského roka vyna-
ložila Petržalka na tento podporný program 
celkovo 12 939 eur. 

miest, neprijala v školskom 
roku 2016/2017 z dôvodu ne-
dostatku miest viac ako tristo 
detí vo veku 3 až 5 rokov s 

trvalým pobytom v Petržalke. 
V minulom roku preto samo-
správa umožnila zákonným 
zástupcom požiadať o adres-
ný a kompenzačný nenávrat-
ný príspevok na umiestnenie 
dieťaťa v súkromnej mater-
skej škole, o ktorý prejavilo 
záujem 34 rodičov. Záujem 
o poskytnutie príspevku bol 
pôvodne väčší, ale 12 detí žia-
dateľov bolo v septembri 2015 
prijatých na uvoľnené miesta 
do obecných materských 
škôl, niektorí z rodičov zas 
nespĺňali kritériá pre vznik 
nároku na príspevok alebo do 
požadovaného termínu ne-
predložili potrebné doklady.

O príspevok pre nadchá-
dzajúci školský rok 2016/2017 
pôvodne požiadalo 22 rodi-
čov, no dve deti boli doda-
točne prijaté do štátnej ma-
terskej školy a jedna rodina 
nemá v Petržalke trvalé byd-
lisko, takže mestská časť bude 
prispievať na umiestnenie v 
súkromnej materskej škole 19 
rodičom sumou 60 eur me-
sačne. 

Z predchádzajúceho škol-
ského roka bude súkromné 
materské školy navštevovať  
ešte 15 detí,  spolu teda bude 
mestská časť prispievať na 34 
detí v celkovej sume 22 440 
eur za školský rok 2016/2017. 

(tod)

Príspevok na škôlku 
dostane 19 detí 

Návrhy na ceny Samuela Zocha 
až do 30. septembra

Bratislavský samospráv-
ny kraj každoročne 

udeľuje ocenenia Samuela 
Zocha, Čestného občian-
stva a Pamätného listu 
predsedu BSK. Je to forma 
akou vyjadruje nielen vďa-
ku, ale najmä úctu voči ľu-
ďom, ktorí pre rozvoj kraja 
urobili všetko, čo bolo v ich 
silách.

Návrhy  kandidátov, kto-
rých prínos pre kraj a pre 
obyvateľov kraja považujú 
obyvatelia kraja za mimo-

riadny, či už v školstve, 
kultúre, športe, vede  alebo 
inej oblasti, môžu obyvate-
lia kraja posielať do 30. sep-
tembra. Ocenenia môžu 
byť udelené jednotlivcom 
aj organizáciám. 

Bližšie informácie a prihla-
sovací formulár nájdete na 
www.bratislavskykraj.sk  
v sekcii Ocenenia BSK.

Návrhy na ocenenia mô- 
žu podávať obyvatelia Bra- 
tislavského kraja, občian-

ske združenia alebo iné 
organizácie so sídlom  
v Bratislavskom kraji. 

Súčasťou formulára mu- 
sí byť aj súhlas nominova-
ného s nomináciou a jeho 
stručný životopis.

Návrhy na udelenie 
ocenení treba písomne 
posielať do 30. septem-
bra na adresu:
Úrad Bratislavského 
samosprávneho kraja
Odbor komunikácie 

a propagácie

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
alebo e-mailom na:
nominacie@region-bsk.
sk

(bsk)

Termín pre podávanie návrhov na laureá-
tov Ocenenia Bratislavského samospráv-
neho kraja sa predlžuje. Obyvatelia kraja 
tak môžu svoje návrhy posielať až do 30. 
septembra. 
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Po doplnení dopravné-
ho značenia a osa-

dení zábradlia na rampe pre 

Na Markovej ulici na mieste roky nevyužíva-
ných „ruín“ detského ihriska vzniklo 30 no- 
vých parkovacích miest, jedno z nich bude 
vyhradené pre osoby so zdravotným postih-
nutím. S prácami mestská časť začala v júni  
a pred pár dňami už mohli zahlásiť hotovo. 

peších pristúpi mestská časť  
k procesu kolaudácie stavby. 
A potom už nič nebude brá-

niť tomu, aby tu zaparkovali 
autá.

Budovanie miest pre par-
kovanie iniciovali samotní 
obyvatelia okolitých bytoviek. 
Túžbu po zmene mestská 
časť preverila anketou, kedy 
sa za nové možnosti parko-
vania vyjadrila drvivá väčšina 
dotknutých obyvateľov.

Na bývalom ihrisku spra-
vili novú asfaltovú plochu  
s výmerou cca 750 m2 spolu 
s prístupovou cestou na par-
kovisko. Súčasťou projektu 
je aj odvodnenie parkoviska 
s osadením odlučovača rop-

ných látok. Celkové náklady 
na vybudovanie parkoviska 
predstavujú takmer 59 000 
eur s DPH.

O možnosti prestavby nie- 
ktorých nevyužívaných det-
ských ihrísk na parkovacie 
miesta miestni poslanci ro-
kovali po prvý raz už v roku 
1999. Vtedy Petržalka evido-

vala 149 verejných detských 
ihrísk, pričom až 90 per-
cent z nich boli zanedbané 
a neudržiavané. Poslanci sa 
uzniesli o ponechaní tretiny 
z nich s tým, že ich mestská 
časť postupne zrevitalizovala, 
sfunkčnila a vykonáva na nich 
pravidelnú údržbu, opravy  
a dopĺňa hracie prvky. 

„Petržalka disponuje nie-
koľkými roky nevyužívanými 
asfaltovými plochami, ktoré 
by mohli obyvatelia použiť 
napríklad ako parkovacie 
miesta. Našou snahou je 
vrátiť týmto plochám zmysel.  
V lokalitách, kde je akútny ne-
dostatok parkovacích miest,  
a kde to podmienky územne 
aj technicky umožnia, bude-
me postupne meniť tieto plo-
chy na verejné parkoviská“, 
povedal starosta Vladimír 
Bajan.

(tod)

foto: archív

Pribudlo 
30 parkovacích miest

Na snímke vľavo vidieť, 
ako vyzeralo bývalé detské 
ihrisko predtým, než sa  
z neho stalo parkovisko.
... a takto tesne pred  
poslednými úpravami.
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Bol tu dávno predtým, ako sa náš pre-
dok, bohvie prečo, rozhodol počlove-
čiť. Bol tu dávno predtým, je s nami či 
už chceme alebo nie, bude aj bez nás. 
Je odveký a nekonečný. O tempora,  
o móres. Okrídlený Cicerov povzdych 
nad pomermi svojej doby pretrval 
stáročia, v každom čase sú mravy, 
ktoré si zaslúžia, keď už nič iné, tak 
aspoň povzdychnutie. Podľa Alberta 
Einsteina je rozlišovanie minulosti, 
prítomnosti a budúcnosti iba tvrdo-
hlavým preludom. Prsty v tom má čas.  
A o ňom je reč.

Čas odnáša i prináša zmeny - radosť 
aj zúfalstvo, smútok, nádej, prekvape-
nia i sklamania. Prináša mudrovanie 
hlupákov, ktoré - na potvoru - stále 
odniesť nechce aj s politikmi, za kto-
rými by si národ oči nevyplakal. Čas 
všetko zmierni, čo rozum nevyliečil, 
uzdraví on, takže časom aj tie najne-
normálnejšie veci vyzerajú normálne. 
Denne sa o tom presviedčame aj pod 
šapitó našej demokratickej klauniády. 

Je huncút. V kresle u zubára si dáva 
na čas a vlečie sa tempom k zblázne-
niu, aby iluzívne meškanie dobehol  
a predbehol v šialenom tempe sa 
opakujúcich inkasných či iných  pla-
tobných povinností. Vôkol nás sa 
všetko zrýchľuje len preto, aby sme 
mali viac času. Nech robíme čo ro-
bíme, opak je pravdou: času je čoraz 
menej. Nemáme čas mať deti ani 
na deti, menej ho je na priateľstvo, 
ba dokonca jedinci z titulu absen-
cie tohto  fenoménu zanedbávajú aj 
milenky. Z daného uhla pohľadu sú 
pochopiteľné výjazdy politikov naj-
mä do exotického sveta, či víkendové 
prelety do rodného mesta. Dočkali 
sa svojho času. Dočkať času sa azda 
podarí aj ukrivdeným starodôchod-
com, ktorých štát na penziách oberá 
o slušné sumy. A možno to raz vyjde 
aj tým, na ktorých časom zabudli naše 
súdy. Za prvý polrok 2016 to bolo 148 
potvrdených  prieťahov za takmer 
400 000 eur, ktorými štát priznáva  
v tejto oblasti svoju neschopnosť. Čas 
je vedecky potvrdený rizikový faktor a 
to nielen v prípadoch oneskorených 
príchodov z krčmy alebo iných spo-
ločensky prospešných zariadení, ale 
aj pri onakvejších veciach. V neob-
medzenom časopriestore sa poľahky 
stratia petičné hárky z magistrátu, 
corpus delicti o veľkých zlodejstvách, 
dividendoví kamaráti krytí mostom či 
iné amorálne huncútstva kazateľov 
morálky.   

Lepšie časy? Čas ukáže, či to bude 
budúcnosť, súčasnosť alebo minu-
losť.

Jaroslav Gründler

Dnes o slove

Čas
Vyčerpali sme nielen dovolenku
Vitajte opäť doma. Tak čo, aký bol váš najväčší zážitok  
z tohtoročného leta? Čvachtanie sa vo vychytenom mori 
alebo čvachtanie v kúpeľni nejakého špicového hotela? 
Dokonca lepšieho, ako tie, v ktorých bývali účastníci 
olympiády v Riu?

Toľko otáznikov hneď 
na začiatku. Moja od-

poveď je jednoduchá. Naj- 
väčším zážitkom leta pre 
mňa bola úroda rajčín vo 
vlastnej záhrade. Možno 
sa čudujete, ale je to tak. 
Z uvedeného vyplýva, že 
tohto roku som sa nevy-
bral, ako sa kedysi vzletne 
hovorilo, nikam za hranice 
všedných dní. Čumel som 
doma, v časti našej krásnej 
vlasti, občas niečo porobil, 
a svojrázne aj dovolenko-
val. Záhorie je predsa pek-
ná dovolenková destinácia. 

Teraz k tej úrode. Toh-
to roku starosti s polieva-
ním neboli. Na niektorých 
miestach Slovenska vraj v 
júli napršalo najviac od za-
čiatku minulého storočia! 
Našim poľnohospodárom 
to sypalo pri zbere obilnín, 
mne rajčín. Takže odrazu 
som nevedel, čo si s nimi 
počať. Ponúkal som ich 

každému, koho som stretol. 
Zadarmo. Lenže s malým 
úspechom, napriek tomu, 
že som do boja vytasil aj 
ich protirakovinové účinky. 
Pravdu zrejme majú dokto-
ri, ktorí tvrdia, že záujem 
nášho obyvateľstva o pre-
ventívnu liečbu je mizerný. 

Podľa mojich informá-
cií ani členovia roľníckeho 
družstva v našej obci sa 
nechystajú nadúrodu, tak 
ako ja, rozdávať. Myslia aj 
na horšie časy. To družstvo 
sa kedysi volalo jednotné 
roľnícke. Dnes už sa tam 
jednota zrejme nenosí. Tak, 
ako napokon všade okolo.

Možno vám v návale 
letných radovánok unikla 
dôležitá správa. Presne ôs-
meho augusta sme, myslím 
ľudstvo, prekročili kritic-
ký bod zásob prírodných 
zdrojov Zeme. Čo to pres-
ne znamená? Že za niečo 
vyše sedem mesiacov sme 

napríklad vyčerpali vodu, 
vyrúbali drevo a vylovili 
množstvo rýb, určené na 
celý rok. Teda prírodné 
zdroje, ktoré Zem dokáže 
obnoviť za dvanásť mesia-
cov. Od toho dňa už žijeme 
na ekologický dlh. Oveľa 
nepríjemnejší ako dlh v krč-
me. A čo je ešte horšie, tem-
po z roka na rok zvyšujeme.

V roku 1970 sme sa eko-
logicky začali zadlžovať deň 
pred Vianocami, o desať ro-
kov neskôr už 3. novembra. 
Na prelome milénií to bolo 
začiatkom októbra, no a te-
raz už v auguste. Odborníci 
tvrdia, že na náš konzumný 
spôsob života by sme v tejto 
chvíli potrebovali 1,6 pla-
néty.

Pohrali sa aj s umiestne-
ním štátov. Tentoraz však 
určite nemusíme ľutovať, že 
nesiahame na medailu, ba 
sme až kdesi hlboko v dolnej 
polovici tabuľky. Suverén-

ne vedie Austrália a USA,  
z Európanov zasa Švajčiari. 
Dobrých rád je neúrekom. 
Mali by sme vraj menej jaz-
diť v aute a viac na bicykli. 
Nakupovať menej potravín 
a menej ich aj vyhadzovať. 
Predstavujem si dôchod-
cov, na Slovensku ich žije 
vyše 1,3 milióna, ako naku-
pujú ešte menej. Príšerná 
predstava. A vyhadzovanie 
zasa sci-i.

 Najviac ma však zaujala 
rada, že si nemáme umývať 
zuby pod tečúcou vodou. 
Samozrejme, z dôvodov 
úsporných. Istá občianka 
z našej dediny si dala od 
renomovanej irmy zbu-
dovať drahý sprchovací 
kút. A podľa jej vlastných 
slov sa v lete sprchovala 
minimálne tri razy denne. 
Bola by predsa škoda niečo 
také vzácne nevyužiť. Roz-
mýšľam ako o racionálnom 
umývaní zubov presvedčiť 
kompletne všetkých oby-
vateľov obce. Aby sme tú 
jej spotrebu aspoň trochu 
vyrovnali. A vy zaberte tiež. 
Optimalizujte, racionalizuj-
te, šetrite.

Skrátka, prázdniny a do-
volenky sa skončili, nastu-
puje tvrdá realita.

Oskar Král

Motivujte deti odmenou
Začiatok školského roka so sebou 

prináša nielen nadšenie, ale aj po-
vinnosti. Ako zabezpečiť, aby domáce 
úlohy neboli vyčerpávajúce a vaše deti 
nestratili motiváciu hneď na začiatku 
roka? S pomocou odborníka vám priná-
šame niekoľko osvedčených rád a tipov, 
ako deti k učeniu správne motivovať, 
koľko času by mali tráviť učením a tiež 
ako ich za dobré výsledky odmeniť.

Nástup do prvej triedy býva skúškou 
nielen pre dieťa, ale najmä pre rodičov. 
Pevnejší režim a väčšie požiadavky 
oproti povinnostiam v materskej škôlke 
môžu byť zaťažkávacou skúškou nielen 
pre dieťa. Nadšenie malých prváčikov 
môže od prvého dňa nástupu do školy 
k prvému polročnému vysvedčeniu po-
stupne klesať a prirodzená zvedavosť a 
motivácia učiť sa nové veci sa vytráca.  
Z učenia sa stáva otrava miesto zábavy. 

Ako deti motivovať k učeniu?
Je prirodzené, že omnoho radšej 

robíme veci, ktoré nám idú, namiesto 
tých, s ktorými sa trápime. Aj my, do-

speláci, sme v práci motivovanější, ak 
dostaneme pochvalu - inak to nie je 
ani s deťmi. „Odporúčam posilňovať 

hlavne vnútornú motiváciu detí -  aby 

sa učili pre seba, a tiež radosť z toho, 

čo už dokážu a môžu použiť v reálnom 

živote. Chválime všetko, čo je možné 

pochváliť,“ radí skúsená psychologička 
a pedagogička Iva Stefanová.

V školskom prostredí vzniká priro-
dzená rivalita, kedy sa dieťa porovnáva 
so svojimi rovesníkmi. Rodičia by preto 
mali deti podporovať a chváliť ich za 
všetko, čo sa im podarí a nekritizovať 
ich za niečo, čo im nejde. Porovnávať 
vlastné dieťa s inými deťmi tiež nie je 
dobrá stratégia. Namiesto toho by mali 
rodičia posilňovať sebavedomie dieťa-
ťa poukazovaním na jeho silné stránky. 

Učte sa s deťmi hravou formou
V súčasnosti sú k dispozícii pekné 

učebnice so zaujímavými domácimi 
úlohami, zobrať do rúk knihu však nie 
je vždy lákadlom. Na trhu sú dnes do-
stupné už rôzne druhy pomôcok pre 

čerstvých prváčikov vo forme osem-
smeroviek, domina, skladačiek a pod. 
Efektívnou a hravou formou môžete 
predškoláka pripraviť aj pomocou gu-
mových medvedíkov Haribo či exotic-
kých Topifrutti. Deti si na nich precvičia 
nielen zrakové rozlíšenie rôznych tva-
rov a zvierat, ale zapoja aj hmat, čo im 
umožní prepojiť rôzne mozgové cen-
trá. Hrať sa môžu aj s farbami, napríklad 
roztriediť a spočítať gumových medve-
díkov rovnakej farby. Odmenou za spl-
nenú úlohu im bude sladká odmena. 

Ako deti odmeniť 
za dobré výkony v škole?

„Som toho názoru, že by to malo byť 

predovšetkým pochvalou a úprimnou 

radosťou z každého úspechu. Maličkosť 

typu cukrík nevadí, peniaze od babičky 

za vysvedčenie sa u nás tak nejako stali 

zaužívanou tradíciou. S veľkými dar-

mi by som však bola opatrná. Ak chce 

školák v druhej triede za vysvedčenie 

tablet, treba sa zamyslieť, čo asi bude 

chcieť o pár rokov za maturitu,“ radí 
psychologička. 

(ha)
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ŠAMAN DON SERGIO 
OPĚT V EVROPĚ

LÉČEBNÉ MEDITACE
PETR CHOBOT
ŠAMAN DON SERGIO
od 10.10. - 29.10. 2016
aktuální informace a
kalendář akcí na 
petr-chobot.eu 
aktuality dále na facebook 
Petr Chobot - biolog, terapeut
vstupné na léčebné 
meditace 500 Kč 18 Euro
pch.meditace@gmail.com

realitná kancelária MRK & RETEXnájdete nás na Znievskej ulici 15, Bratislava-Petržalkawww.mrkretex.sk 63453910, 0907772623, 0905606016

� vypracovanie kúpnych zmlúv � finančné poradenstvo �
� znalecké posudky � individuálny prístup ku každému klientovi �

Sme tu pre Vás už viac ako 17 rokovVáš partner naPREDAJ - KÚPU - PRENÁJOM - NEHNUTEĽNOSTI- výmeny bytov -

�

ČLENNÁRODNEJASOCIÁCIEREALITNÝCHKANCELÁRIÍSLOVENSKA

    

                        

                  
                 

                                     

   Hľadanie pirátskeho pokladu
       

                    Registráci

                                 (bývalý hotel 

V cieli na malých 

trampolína, skákací hrad, športové súťaže, tvorivé dielničky, montessori

a o 18:00 DIVADIELKO SESTRIČKY NOTIČKY 
Nezabudnite každého piráta registrovať cez web
 

Za podporu ďakujeme:  

                     
                  

 
Táto aktivita sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE

                   Záštitu nad podujatím prevzal starosta mestskej časti Petržalka, Ing. Vladimír Bajan

Vás srdečne pozýva na
 

Hľadanie pirátskeho pokladu
       18.9.2016 15:00

istrácia 15:00-17:00 pri 

(bývalý hotel Bonbón pri

malých pirátov čaká PIRÁTSKY POKLAD
, skákací hrad, športové súťaže, tvorivé dielničky, montessori

DIVADIELKO SESTRIČKY NOTIČKY 
Nezabudnite každého piráta registrovať cez web www.budatko.sk

Vstup voľný!

  

Táto aktivita sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE
Záštitu nad podujatím prevzal starosta mestskej časti Petržalka, Ing. Vladimír Bajan

Vás srdečne pozýva na 

Hľadanie pirátskeho pokladu
18.9.2016 15:00-19:00 

0 pri Grandhoteli Pressburg****
bón pri nemocnici Antols

PIRÁTSKY POKLAD
, skákací hrad, športové súťaže, tvorivé dielničky, montessori

DIVADIELKO SESTRIČKY NOTIČKY 
www.budatko.sk.  

Vstup voľný! 

    

Táto aktivita sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE 
Záštitu nad podujatím prevzal starosta mestskej časti Petržalka, Ing. Vladimír Bajan

 

Hľadanie pirátskeho pokladu 
Grandhoteli Pressburg**** 

Antolská) 
PIRÁTSKY POKLAD a okrem toho 

, skákací hrad, športové súťaže, tvorivé dielničky, montessori

DIVADIELKO SESTRIČKY NOTIČKY  

   

Záštitu nad podujatím prevzal starosta mestskej časti Petržalka, Ing. Vladimír Bajan 

, skákací hrad, športové súťaže, tvorivé dielničky, montessori…            

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

Informácie o MP VPS nájdete na stránke www.mpvps.sk
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Takto, pred desiatimi rok-
mi, sa pochytili magistrát 

hl. mesta a BSK, keď Bratisla-
va dopravne takmer skolabo-
vala. Radnica sa zmohla na 
chlácholenie verejnosti, že je 
to dôsledok dočasných prob-
lémov - križovatiek, obchá-
dzok, presmerovaní, vý-
tlkov, fyzicky i morálne 
amortizovaných elektri-
čiek, autobusov, väčšieho 
počtu osobných auto-
mobilov. Napokon, že je 
to údel hlavného mesta, 
do ktorého sa tlačí okolitý 
vidiek, ba celé Slovensko... 
a mesto už nezvláda toľ-
ký ľudský a motorizovaný 
tlak. Župa kontrovala, že 
magistrát by mal konečne 
vnímať Bratislavu ako celok, 
komplexný dopravný sys-
tém, vrátane širšieho okolia 
a kontaktom až za hranice 
- s Českom, Maďarskom, Ra-
kúskom, a nie ako problém 
zlého nastavenia svetiel na 
križovatkách, ich časových 
intervalov. Vtedajšie Župné 
noviny preto vyzvali primá-
tora Bratislavy Andreja Ďur-
kovského a predsedu BSK 
Vladimíra Bajana, aby pred-
ložili obyvateľom Bratislavy 
a kraja svoje koncepcie, ako 
a kam sa má uberať cestná do-
prava, načrtli víziu na dlhšie 
obdobie, ako len zo zimy do 
jari, keď bude treba zasa zaliať 
výtlky v asfalte... I - stalo sa. 
V októbri 2006, Župné no-

viny č. 9 uverejnili dopravné 
koncepcie a vízie magistrátu 
a župy. Za mestský magistrát 
sa podpísala hovorkyňa pri-
mátora, pod koncepciu BSK 
dal svoj podpis predseda Vla-
dimír Bajan.

Čo ponúklo mesto? 
Magistrát hl. mesta konštato-
val, že kým v r. 2000 pripadlo 
v Bratislave 2,51 obyvateľa 
na jedno osobné vozidlo, v r. 
2020 to budú už len 2 osoby. 
Ďalej, že v r. 2000 bolo v Bra-
tislave evidovaných 177-tisíc 
osobných vozidiel, v r. 2020 
ich však bude až 253-tisíc. 
Čiže - budú ešte väčšie ťaž-
kosti, starosti. Čo s nimi? Rad-
nica uviedla zoznam - stavby, 
diaľnice, nadväzné investície a 
práce, ktoré treba zabezpečiť 
a uskutočniť. Mimoúrovňové 
križovatky, prepojenia, pre-

ložky, prestavby, predĺženia, 
obchvaty. Záver magistrá-
tu hl. mesta? S dovtedajšou 
dopravnou praxou, drobno-
kresbou problémov, hľadania 
ich príčin, bol prekvapujúci. 
Cieľovým riešením je sme-
rovanie dopravy mimo hlav-
ného mesta, predovšetkým s 
orientáciou na diaľničný nul-
tý okruh. Záver ako hrom, no 
dobre!

A čo župa?
Predseda BSK V. Bajan ar-
gumentoval, že v doprav-
ných špičkách má Bratislava 
všetky znaky kolapsu. Napr. 
Prístavný most kapacitne 
stavaný na dennú premávku 
50-tisíc automobilov, je zaťa-
žovaný viac než raz toľkým 
počtom osobných a náklad-
ných áut. Paralyzujú sa tak 
aj iné funkcie, ktoré mesto 
a kraj zabezpečujú - zásobo-
vanie, rýchla zdravotnícka 

a hasičská pomoc, havarijné 
služby. Zlá situácia v dopra-
ve má negatívne psycholo-
gické vplyvy, obyvatelia sú 
stresovaní, strácajú dôveru 
k predstaviteľom mesta, kra-
ja, štátu, ale aj k odborní-
kom, že nedokážu dopravné 
problémy riešiť. Analyzoval 
kapacitné, technické, organi-
začné, ekonomické a cenové, 
demografi cké, ekonomicko-
existenčné a stavebno-inves-
tičné príčiny, navrhol rieše-
nia. Záver BSK? Principiálne 
zastaranú okružno-radiálnu 
(všetko cez mesto) orientáciu 
dopravného systému nahra-
diť okružno-tangentovým 
(obchádzaním mesta), čím sa 
odbremení dopravné zaťaže-
nie širšieho mestského centra 
(takmer 30 percent osobných 
áut mestom iba prechádza, 
pri nákladnej doprave je to 
aj viac). Znovu otvoriť tému 
tunela cez Malé Karpaty 

lémov - križovatiek, obchá-

a mesto už nezvláda toľ-

vnímať Bratislavu ako celok, 
komplexný dopravný sys-

Pohľad z hrádze na Jarovské rameno, nad ním, 
v pozadí k Petržalke, bude šiesty most cez Dunaj.

Vizuál budúcej križovatky Jarovce, diaľnica D4 
Nultý obchvat a diaľnica D2 na Budapešť. 

Súčasná križovatka pred Jarovcami, 
diaľnica D2 na Budapešť.

Vizuál budúcej križovatky Rusovce 
Nultý obchvat, diaľnica D4. 

Keď nastane 
ten správny čas

Pohľad z hrádze na Jarovce. Vzadu, v poli, 
sa vybuduje križovatka Rusovce, bude 
navádzať autá z Petržalky a odvádzať do 
Petržalky z Nultého obchvatu, diaľnica D4.   

Pohľad z hrádze na Jarovské rameno, 
nad ním, v pozadí k Petržalke, 
bude šiesty most cez Dunaj.

Šiesty most cez Dunaj, detail, Nultý obchvat, diaľnica D4, vizuál.

Bajanova vízia „veľkej“ Brati-
slavy, Župné noviny, 2006 
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s odklonením diaľnice zo Ži-
liny na diaľnicu Bratislava - 
Brno. Preto tiež táto úvaha: 
Čo tak vybudovať okružný 
diaľničný systém sever-vý-
chod-juh, akýsi „trištvrte-
prstenec“ okolo Bratislavy, 
ktorý by riešil spoločné na-
pojenia ciest zo Slovenska, 
Maďarska a Rakúska (pre-
chádzal by aj cez územia 
týchto štátov ako samostat-
ný obchvatový systém) s vy-
ústením na brniansku diaľ-
nicu, a to úplným obídením 
Bratislavy? Umožnilo by to 
výrazne odbremeniť do-
pravu a časom zlikvidovať 
diaľnicu, ktorá ide cez stred 
mesta, v Petržalke popri 
pravom brehu Dunaja, čo je 
negatívny európsky unikát. 
Bratislavskú cestnú sieť už 
nezahustíme, cesty nepre-
dĺžime ani výrazne neroz-
šírime, narastaniu počtu 
automobilov nezabránime, 

môžeme len robiť opatrenia 
na odbremenenie dopravy 
znižovaním v počte áut v ak- 
tuálnej premávke, ale tiež aj 
ich racionálne usmerňova-
nie v dopravnom systéme 
ako celku i v jeho jednotli-
vých častiach. 

Najvyšší čas - aj keď 
až po 10-tich rokoch!
Čaro napísaného a zverejne-
ného je práve v plynutí času. 
V obzretí sa späť - čo bolo, 
čo sa chcelo. Desaťročný 
odstup už dáva odpoveď, či 
sa tak aj stalo. V Nultom ob-
chvate, v šiestom moste cez 
Dunaj, v tom našli mesto 
a kraj zhodu. Obchvat aj 
most už nepochybne budú, 
i keď občas ešte niektorý  
z neúspešných politikov 
mediálne zasmradí... Pove-
dané však slovami Vladimí-
ra Bajana, bol najvyšší čas 
nájsť odvahu, rozhodnúť sa 

pre „nulu“, aj keď to trvalo 
toľký čas. Ale asi ho bolo 
treba, aby odplavil dolu Du-
najom kopec problémov. 
Handrkovania, vydierania, 
pochybnosti, prieky, zlomy-
seľnosti, zlá niektorých ľudí 
a ich politiky. Juh Petržalky 
rastie ako z vody, čoskoro 
budú mať Slnečnice tisíce 
obyvateľov, bude to malé 
20-tisícové mesto vo veľ-
kom meste. Kde ich a ako 
dopraviť? Rok 2020 je tou 
nádejou i skutočnosťou. Na 
Lúky, do Janíkovho dvora 
práve dôjde prvá električka 
a prvé autá sa práve vtedy 
dostanú z Petržalky a do Pe-
tržalky Nultým obchvatom, 
šiestym mostom cez Dunaj. 
To bude ten správny čas! 

Dvojstranu pripravil 

Rudolf Gallo

foto: autor 

vizualizácie vyhotovila 

spoločnosť AAKH, s.r.o. Aký dlhý bude šiesty diaľničný most cez Dunaj? 

 Jeho dĺžka bude 2 930 metrov. 

Už má alebo bude mať názov? 
 Most zatiaľ nie je pomenovaný, s pridelením názvu sa samo-

zrejme ráta. 

Koľko bude mať jazdných pruhov? 
 Pri spustení prevádzky budú na moste štyri jazdné pruhy 

(dva v každom smere jazdy), pričom most bude možné bez sta-
vebných úprav rozšíriť na šesť jazdných pruhov (tri v každom 
smere jazdy). 

A počet pilierov?

 Vzhľadom na skutočnosť, že ide o sústavu mostov, ktoré pôj-
du nielen ponad Dunaj, ale aj ponad 48-hektárovú plochu od-
staveného ramena Veľký Zemník ako aj cez záplavové územie, 
počet pilierov bude 41 s maximálnou výškou 20 metrov. 

Otázka otázok - cena výstavby samotného mosta... 

 Túto informáciu nemáme k dispozícii, keďže riziko výstavby 
nesie v plnej miere koncesionár projektu. Bez ohľadu na to, či 
prekročí alebo dodrží svoj naplánovaný interný rozpočet, verej-
ný obstarávateľ bude platiť za projekt rovnakú sumu, aká bola 
zaixovaná pri inančnom uzavretí projektu, t. j. 52,8 mil. eur 
ročne. 

V čom je význam mosta pre dopravu v Bratislave? 

 Nový most cez Dunaj predstavuje nielen kľúčový stavebný 
objekt, ale aj estetický prvok celého diaľnično-rýchlostného 
projektu D4/R7. Odkloní tranzitnú dopravu a časť cieľovej do-
pravy z mimoriadne preťaženého Prístavného mosta, prispeje 
k skráteniu cestovných časov. Napr. cestovný čas z Jaroviec do 
Šamorína sa po spustení projektu do prevádzky skráti až o 60 
percent. 

Kedy po ňom prejdú prvé autá? 

 V októbri 2020. 

Koľko áut bude po ňom denne jazdiť? 
 Podľa dopravného modelu, ktorý vypracoval Výskumný 

ústav dopravy, by po ňom malo jazdiť denne 35-tisíc vozidiel, z 
nich 5 a pol tisíc nákladných.

Aktuálne a zaujímavé informácie o moste na D4 
cez Dunaj poskytol redakcii PN vedúci oddele-
nia pre komunikáciu s médiami a verejnosťou 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Peter Podstupka.

Čo (ne)vieme o šiestom moste 

Úseky projektu 
•	 Diaľnica	D4	Jarovce	-	Ivanka	sever		22,5	km
•	 Diaľnica	D4	Ivanka	sever	-	Rača		4,4	km
•	 Rýchlostná	cesta	R7	Bratislava	Prievoz	-	Ketelec	6,3	km
•	 Rýchlostná	cesta	R7	Ketelec	-	Dunajská	Lužná	8,4	km	
•	 Rýchlostná	cesta	R7	Dunajská	Lužná	-	Holice	17,380	km

Nula nie je nič, ale veľa!
Nultý obchvat (či Obchvat Nula alebo len Obchvat Bratislavy?) bude!  
Čiže, aj šiesty most cez Dunaj - len nedávno, pred letom, to znelo ako 
najpríjemnejšia (až najmilšia) správa práve pre Petržalku (samozrejme, 
tiež pre Bratislavu a jej okolie).  

Cesty postaví a bude pre-
vádzkovať konzorcium 

Obchvat Nula, ktoré vedie 
španielska spoločnosť Cintra 
Infraestructuras	 Internacional.	
Mali by byť hotové v roku 
2019 a 2020. Projekt Diaľnice 
D4 a Rýchlostnej cesty R7 
predpokladá vybudovanie 
južnej časti nultého obchvatu 
Bratislavy a časti južnej siete 
rýchlostných ciest spájajúcich 
západ a východ Slovenska. D4 
odľahčí Bratislavu od tranzit-

nej dopravy, urýchli doprav-
né napojenia na diaľničnú 
sieť (D4, D1, D2), čiastočne 
odľahčí cestnú sieť spádové-
ho okolia hl. mesta, skvalitní 
dopravnú obsluhu dotknu-
tého územia a zlepší životné 

prostredie odklonením ťažkej 
dopravy. Trasa R7 zabezpečí 
prepojenie priemyselných 
zón a výrobných podnikov  
s obytnými zónami, eliminuje 
každodenné zápchy zo smeru 
od Dunajskej Stredy. 

Budovanie kruhovej križovatky ciest 

Dolnozemská a Panónska, Lúky VII, 

výrazná dopravná pomoc pre juh Petržalky 

Slnečnice, ale aj Nultý obchvat. 



14 • 9. 9. 2016 PETRŽALSKÉ NOVINY

Sme tu, aby sme chránili 
zdravie a podporovali po-
zitívnu zmenu u ľudí, ktorí 
užívajú drogy alebo pracujú 
v sexbiznise. Za touto našou 
snahou je v praxi veľa aktivít. 
Náš najstarší a v Petržalke 
asi aj najznámejší je program 
Chráň sa sám, ktorý zastre-
šuje terénnu sociálnu prácu. 
Chodíme priamo do ulíc, aby 
sme sa s užívateľmi drog a že-
nami, ktoré poskytujú sexuál-

ne služby, mohli stretnúť v ich 
prirodzenom prostredí, keď-
že bežné inštitúcie a úrady sú 
pre ne často nedostupné. 

Ako vyzerá pomoc týmto 

ľuďom?

Pomáhame im znižovať ri-
ziká, ktoré súvisia s drogami 
či sexom vďaka zdravotníc-
kemu materiálu, sterilným 
striekačkám a kondómom, 
ale najdôležitejšie je podľa 

mňa to, že sa na nás môžu 
obrátiť s čímkoľvek a nestret-
nú sa pritom s odsúdením 
a krivými pohľadmi. A tak 
spolu vybavíme aj občian-
sky preukaz, aj bývanie, aj 
problémy s deťmi či prácou, 
ideme ku gynekológovi ale-
bo aj na liečbu. Poradenstvo 
z ulice má praktické ciele a 
postupnými krokmi môže 
viesť k pozitívnej zmene, či 
už menšej alebo väčšej, kaž-

Občianske združenie Odyseus má za sebou už mnoho rokov práce, porozprávali sme 
sa o ňom s jeho riaditeľkou Ivetou Chovancovou.

dá má zmysel. Pre ženy pracu-
júce v sexbiznise sa snažíme 
dosiahnuť aj zmeny na širšej 
úrovni, ktoré by viedli k väčšej 
ochrane pred násilím, spolu-
práci s políciou a ich prijatiu 
spoločnosťou.

Okrem týchto aktivít pracu-
jeme aj s mladými, ktorí s dro-
gami experimentujú alebo už 
vedú aktívny sexuálny život. 
Opäť je pre nás dôležité, aby 
sme boli tam, kde oni. Chodí-

me teda na festivaly a máme aj 
webovú stránku s poradňou. 
Totiž zákazy a príkazy zlyhá-
vajú a oni v živote už drogy a 
sex majú. Preto je dôležité, aby 
mali aj spoľahlivé a reálne in-
formácie. Strašenie zo strany 
dospelých im život ani zdra-
vie nezachráni, ale keď vedia, 
ako sa vyhnúť predávkovaniu 
alebo použiť správne kondóm 
vtedy, keď treba, to im život 
zachrániť môže.

Aké sú podľa vás najväčšie 

úspechy vašej práce?

Najväčším úspechom je, že 
organizácia ako sme my, do-
káže na Slovensku fungovať už 
takmer 19 rokov. V niektorých 
krajinách, napríklad aj v Česku, 
podobné služby inancuje štát, 
lebo slúžia ochrane verejného 
zdravia tým, že sú prevenciou 
pred šírením vírusov ako HIV, 
pohlavne prenosných infek-
cií či hepatitíd. U nás je i-
nancovanie nepredvídateľné, 
nestabilné a nedostatočné, 
takže okrem odbornej práce 
sa musíme naozaj obracať, 
aby sme každý rok zabezpečili 
také zdroje, ktoré nám dovolia 
robiť našu prácu kvalitne. Bez 
ohľadu na to, že ročne pomá-
hame vyše 1000 ľuďom na ulici 
a bez ohľadu na to, koľko slo-
venských i medzinárodných 
ocenení a nominácií na ceny 
sme získali, prežiť je pre nás 
neuveriteľnou výzvou. To, že 
napríklad výmena injekčných 
striekačiek je účinná a dokon-
ca vysoko nákladovo efektívna, 

Odyseus je stále pripravený 

pomáhať

S P O L O Č N O S Ť

Mestská časť Bratislava-Petržalka 

v spolupráci s Kultúrnymi zaria-

deniami Petržalky aj tento rok pripravujú 

v rámci Mesiaca úcty k starším SENIORFEST 2016. 

 

Jeho súčasťou bude aj stolnotenisový turnaj petržalských 
seniorov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 21. septembra  

v DK Lúky alebo telefonicky na 02/63 835 404, 0917 711 087. 
Prvé zápasy sa odohrajú 26. a 27. septembra. Finále sa 

uskutoční 4. októbra a slávnostné vyhodnotenie turnaja sa 
bude konať v rámci tanečnej zábavy - Nedeľný čaj o tretej, 
9. októbra.

Ďalším atraktívnym podujatím bude Jablkové hodovanie,  
v ktorom bude aj súťaž seniorov o najchutnejší jablkový koláč 
a produkty z jabĺk (jablkové pyré, želatina a pod.). Súťažiacim 
sa stane každý dôchodca, ktorý 8. októbra v čase od 14.30 do  
16.00 h prinesie do DK Zrkadlový háj vlastnoručne upeče-
ný jablkový koláč alebo jablkový produkt a odovzdá z neho  
5 kúskov pre porotu. Vyhodnotenie sa uskutoční o 17.00 h.

(red)

Petržalka bude 
opäť čistejšia
Mestská časť Bratislava-Petr-

žalka spustila projekt Týždeň 

čistoty v Petržalke v roku 2015. 

Odvtedy sa projekt osvedčil, 

o čom svedčí množstvo 

prihlásených obyvateľov 

a vyčistených lokalít. Preto 

Petržalka pokračuje v tradícii 

a opätovne vyhlasuje týždeň 

čistoty pre Petržalku, tento raz 

v septembri.

Týždeň čistoty v Petržalke 

sa uskutoční od 19. do 25. 

septembra. 

Petržalka už po tretí raz po-
núka obyvateľom spoluprácu 
pri čistení okolia ich bytových 
domov. V termíne od 12.  
do 16. septembra si môžu 
na telefónnych číslach 02/ 

68 288 851, 68 288 852, 68 
288 796, alebo e-mailom 
lenka.spodova@petrzalka.
sk, lubica.borsova@petrzal- 
ka.sk, tatiana.stanova@petr-
zalka.sk dohodnúť stretnu-
tie na oddelení životného 
prostredia. Od zamestnan-
cov dostanú zdarma rukavice 

a vrecia na odpad. Zároveň 
sa dohodnú, kedy sa brigáda 
uskutoční, aby potom pra-
covníci Miestneho podniku 
verejnoprospešných služieb 
odpad odviezli z vopred do-
hodnutého miesta. 

(zj)

foto. archív

Chystáme sa na
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potvrdil aj Inštitút fi nančnej 
politiky. Top slovenskí ana-
lytici teda povedali, že každé 
investované euro do nášho 
programu výmeny injekčných 
striekačiek vytvorí prínos 
v hodnote takmer troch eur. Aj 
zdravý rozum hovorí, že pre-
vencia je lacnejšia ako liečba. 
Krajiny, kde vypukla epidémia 
HIV, si to už uvedomujú. My 
máme ešte  jedinečnú mož-
nosť vyhnúť sa šíreniu infekcií 
v takomto meradle, ochrániť 
ľudí pred chorobami a ušetriť 
slovenskému zdravotníc-
tvu stotisíce až milióny eur, 
ale kým nie je požiar, tak ho 
nikto nehasí. Možno to nie je 
práve najatraktívnejšia téma, 
ale myslím, že je dôležité, aby 
ľudia vedeli, akým spôsobom 
štát pristupuje k ochrane ve-
rejného zdravia. 

Ako je na tom Bratislava 

v užívaní drog? Mení sa za 

posledné roky niečo?

Ostatné roky je situácia 
viac menej stabilná, hoci nám 
chýba veľa údajov, ktoré buď 
štátne orgány vôbec neevidu-
jú alebo zverejňujú sporadic-
ky. My v OZ Odyseus máme v 
bratislavských uliciach naprí-
klad posledné roky približne 
rovnaký počet klientov, okolo 
1000. Ale nevieme úplne po-
vedať, či sa celkovo ich počet 
v Bratislave nezmenil, keďže 
to si vyžaduje kapacity, ktoré 
nemáme. Posledný úradne 
zverejnený odhad hovorí, že 
by ich mohlo byť len v hlav-

obraciame na verejné zdroje, 
vrátane ministerstiev, pre-
tože si myslíme, že ochrana 
verejného zdravia a pomoc 
ľuďom v núdzi je ich zodpo-
vednosťou. Našu prácu nám 
veľmi uľahčujú dlhodobé 
partnerstvá, napríklad také, 
aké máme s Bratislavským 
samosprávnym krajom alebo 
MČ Bratislava-Petržalka. 

Plánujete v najbližšom ob-

dobí nejaké novinky?

Najbližšie obdobie nás 
okrem mapovania užívania 
drog medzi mladými, kto-
ré podporila Nadácia pre 
deti Slovenska z grantového 
programu Hodina deťom, 
čakajú aj upratovacie brigády 
s našimi klientmi a klient-
kami, ktorým záleží na tom, 
aby aj oni mohli zlepšiť život 
v okolí a skrášliť prostredie, 
ktoré je často zanedbané. 
Tento projekt zas podporilo 
Hlavné mesto SR Bratislava. 
Chceme ním ukázať, že aj 
užívatelia drog majú záujem 
a môžu pomáhať, čím nad-
väzujeme aj na náš projekt 
komunitných dobrovoľníkov. 
Ide o aktívnych užívateľov 
drog, ktorí robia výmenu 
striekačiek a podávajú po-
mocnú ruku svojim známym, 
ktorí tiež užívajú drogy. Po-
máhajú si tak navzájom, zbie-
rajú striekačky a majú šancu 
zapojiť sa, ktorú im často veľ-
mi dlho nikto nedal.

(red)

foto: archív

nom meste asi 4000. Zazna-
menali sme tiež napríklad 
vzostup užívania pervitínu, 
v minulosti to bol prioritne 
heroín. Mladí dnes tiež vo 
všeobecnosti preferujú iné 
spôsoby užitia drogy ako in-
jekčné, ale napriek tomu ich 
zaznamenávame aj v tejto ko-
munite na ulici a mnohí sú v 
nevýhode v tom, že sa práve 
zo strachu z polície, z rodičov 
či z predsudkov schovávajú, 
nevyhľadajú pomoc, kým ich 
my neoslovíme alebo ich star-
ší klienti k nám nedovedú. Tá 
najzraniteľnejšia skupina teda 
ostáva často na svoje problé-
my sama práve preto, že sa 
ich spoločnosť snažila umelo 
ochrániť pred niečím, čo bolo 
vždy jej súčasťou. 

Kto prispieva na aktivity 

združenia? 

Finančné zdroje zháňame 
tam, kde sa dá a kde nemáme 
etický konfl ikt. Najčastejšie sa 
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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 ! 

prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

ŠIROKÝ SORTIMENT 
OKULIAROVÝCH RÁMOV 
AJ PRE DETI (AJ SILIKÓNOVÉ)

Značkový tovar za AKCIOVÉ CENY.

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

Zľavy od 10 – 70 %.

AKCIA   na multifokálne 

okuliarové šošovky: - 20 %, -50 % 

a jeden pár (Varilux) zadarmo

– pri zakúpení okuliarov. 

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

www.optikavion.sk

e-mail: prominent@chello.sk

OPTIK-PROMINENT s. r. o.

OPTIKA

Mestská polícia upozorňuje vodičov na zmenu dopravného 
značenia na Antolskej ulici. Z dôvodu zaistenia bezpečného 
prejazdu vozidiel mestskej hromadnej dopravy a zvýšenia 
bezpečnosti účastníkov cestnej premávky došlo k úprave 
zvislého aj vodorovného dopravného značenia na celej uli-
ci Antolská od križovatky ulíc Antolská – Betliarska. Na ulici 
sú vyznačené úseky: zákaz zastavenia a státia a zákaz státia. 
O zmene dopravného značenia rozhodol správca komuni-
kácie, teda mesto Bratislava. Mestská polícia preto kontroluje 
dodržiavanie dopravného režimu. Žiadame všetkých vodičov, 
aby uvedenú dopravnú situáciu rešpektovali.       (upr)

Zmena dopravného 
značenia na Antolskej ulici 
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„Prvotnou reakciou študentov býva zvyčajne prekvapenie 
sprevádzané zbystrením pozornosti a miernou ostýchavosťou,“ 
hovorí Zina Halašková z Domova sociálnych služieb – MOST, 
n.o. A čo dnes ešte dokáže prekvapiť bratislavského stredo-
školáka? Autenticita, bezprostredný dotyk s realitou. Ten im 
sprostredkúva medzinárodný vzdelávací projekt s názvom 
Šialený? No a!, ktorý DSS-MOST realizuje. 

Skauti z Petržalky pre 
vás chystajú príjemnú 

víkendovú akciu pre deti. 
V sobotu, 10. septembra vás 
budú čakať v Sade Janka 
Kráľa (najväčšia lúka medzi 
sochou Janka Kráľa a kupo-
lou) o 10.00 h na Dni hier 

s tematikou cesta okolo sve-
ta. Môžete sa tešiť na rôzne 
hry a aktivity pre deti a rov-
nako sa aj dozviete viac o na-

šej činnosti od skautských ve-
dúcich, a aktívnych mladších 
skautov. Ak ste o skautingu 
len počuli, je to skvelá príle-
žitosť zistiť, čo vlastne skauti 
naozaj robia, a prečo to je 
jedna možností, ako vyplniť 
voľný čas deťom a mladým 
ľuďom. Akcia je prednostne 
zameraná na deti vo veku 11 
– 13 rokov, no sú vítaní všetci. 
Tešiť sa na vás budú skauti 
zo 113. zboru Modré hory. 
Pre viac informácií môžete 
využiť telefonický kontakt: 
0904 091 563 (Lucia 

Benčová) alebo e-mail: 
113zbor@modrehory.sk

(lb)

foto: autorka

Oslovujete mladých ľudí 
preto, že sú otvorení tabu-
izovaným témam a majú 
menej predsudkov ako „do-
speláci“?

 Má to viacero dôvodov. 
Mladý človek vo veku od 15 
do 20 rokov sa nachádza vo 
fáze, kedy sa otázka zmyslu 
života a vlastnej identity stá-

va dôležitou témou jeho ži-
vota. Utvára si postoje a spô-
soby správania. Práve preto 
je dôležité, aby disponoval 
informáciami, skúsenosťa-
mi, ktoré rozšíria jeho ob-
zor a mali by mu pomôcť 
pri stretnutí sa s predsud-
kami a mýtami voči ľuďom 
s psychickými poruchami, 

aby sa mohol na problemati-
ku pozrieť z viacerých uhlov. 
Projekt zároveň aj zlepšuje 
informovanosť o duševnom 
zdraví ako takom. Mladí ľudia 
sú rovnako ohrození dušev-
nými poruchami ako dospe-
lí. Počas projektu s mladými 
ľuďmi hovoríme aj o tom, 
kde je možné hľadať pomoc, 
aký je rozdiel rozdiel medzi 
psychológom a psychiatrom, 
počujú o rôznych príznakoch 
ochorenia, dozvedia sa viac 
o jednotlivých diagnózach. 
Nahlas sa rozpráva o tabui-
zovanej téme, o tom, že psy-
chická porucha môže postih-
núť každého z nás a nie je to 
hanba.

Ako študenti reagujú na 
fakt, že jedna členka projek-
tového tímu je bývalá pa-
cientka psychiatrie? Pomá-
ha im to prekonať zábrany, 
alebo naopak majú problém 
sa jej otvorene pýtať?

Skôr je výnimočné, ak 
v tíme máme len jedného člo-
veka s vlastnou skúsenosťou. 
Často sú s nami takí aj dvaja, 
traja užívatelia, aby mohlo 
odznieť čo najviac skúsenos-

tí. Každý z nich to vidí tro-
chu inak, trpí inou poruchou. 
V našom tíme majú úlohu ex-
pertov. Prvotnou reakciou štu-
dentov býva zvyčajne prekva-
penie sprevádzané zbystrením 
pozornosti, miernou ostýcha-
vosťou, ale keď študenti vidia, 
že naši experti sú tu práve pre-
to, aby s nimi otvorene hovorili 
o svojich skúsenostiach, že im 
odpovedajú na otázky, ktoré 
kládli ešte v čase, keď netušili, 
že sú medzi nimi ľudia, ktorí 
trpia duševnou poruchou, tak 
sa atmosféra postupne uvoľ-
ňuje a často pribudnú otázky, 
ktoré im napadnú už počas 
fázy odhalenia identity.

Myslíte si, že informovaný 
študent dokáže ovplyvniť ná-
zory na túto tému napríklad 
v rodine či partii kamará-
tov?

Informovaný dokáže mini-
málne zaujať kritickejší postoj 
k predsudkom. Vie podať to, čo 
sa dozvedel a zažil, aj do svojho 
okolia. Veríme, že sa vie pozrieť 
s väčším porozumením na spo-
lužiaka, kamaráta či člena rodi-
ny, ktorý trpí duševnou poru-
chou. Má možnosť s ostatnými 
hovoriť s väčším nadhľadom na 
túto tému aj vďaka stretnutiu 

s človekom, ktorý mu o svojej 
schizofrénii porozprával a ak 
počuje názor, ktorý hraničí s 
nezmyslom, ktorý sa bežne šíri, 
vie reagovať aj vďaka informá-
ciám, ktoré má sprostredkova-
né dôveryhodným zdrojom.

Pre aké školy je projekt urče-
ný a prečo až od 15 rokov?

Projekt je určený pre stred-
né školy, kde dolnou vekovou 

osloviť Dss-MOST. Projekt je 
pre školu fi nančne nenáročný, 
je realizovaný dobrovoľníc-
kym spôsobom, teda škola len 
zabezpečí priestor a študen-
tov, ktorí o danú problemati-
ku majú záujem. Projektový 
tím sa dostaví v dohodnutom 
termíne. Viac info aj na www.
dss-most.sk

Michaela Dobríková

foto: Dss-MOST

hranicou je vek 15 rokov. Pät-
násťročný človek je vo veku, 
v ktorom nielen prijíma 
a ukladá informácie, ale kla-
die si už aj sám otázky, hľa-
dá na ne odpovede, vie byť 
otvorený, ale aj kritický. Kon-
cepcia projektu má tri fázy, 
každá z nich je postavená 
aj na aktívnej účasti mladé-
ho človeka, zaujímame sa o 
jeho názor, doterajšie skúse-
nosti, poznatky, vyzývame 
ho, aby sa zamýšľal nad tým, 
čo je čokoládou pre jeho 
dušu, kde môže hľadať po-
moc, keď duša bolí. Pýtame 
sa študentov, čo by chceli 
vedieť o duševnom zdraví, 
o duševných poruchách, 
o tom, ako prebieha liečba 
a podobne. Zároveň v ko-
nečnej fáze môžu priamo 
diskutovať s ľuďmi, ktorí 
s tým majú vlastnú skúse-
nosť. Projekt berie ohľad na 
spôsob myslenia tohto veko-
vého obdobia aj svojou for-
mou práce.

Projekt si už vyskúšalo 108 
študentov zo štyroch gym-
názií a zapojiť sa môže každá 
bratislavská stredná škola. 
Stačí mailom info@dss-most.
sk či telefonicky 0911 404 656 

Zahrajte sa 
so skautmi

Hlavným cieľom projektu Šialený? No a! je, aby duševné po-
ruchy boli v spoločnosti rovnako akceptované a prijímané 
ako fyzické ochorenia. Aby ľudia s duševnou poruchou mohli 
otvorene v spoločnosti priznať svoje ochorenie, aby mohli roz-
právať o svojich problémoch a netrpeli ešte aj po druhýkrát, 
teda neprijatím, odvracaním sa okolia. Projekt sa snaží prispieť 
k vyvráteniu nezmyselných mýtov, predsudkov, ktoré sa často, 
žiaľ, šíria aj pričinením médií rýchlejšie, ako fakty zodpovedajúce 
skutočnosti. V neposlednom rade má poskytnúť praktické rady 
ako postupovať, keď sa nejaké psychické ťažkosti objavia u ľudí 
v ich okolí alebo u nich samých, povzbudiť ich ku skorému vy-
hľadaniu odbornej pomoci.

Domov sociálnych služieb-MOST, n.o. sídliaci na Haanovej ulici 

poskytuje sociálne služby, rehabilitačné stredisko a podporova-

né bývanie pre dospelých ľudí s duševnou poruchou. Zároveň je 

zriaďovateľom Psychologickej ambulancie, ktorá poskytuje kli-

nicko-psychologické služby a psychoterapiu.

Šialený?No a! 
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Ešte pred štartom súťaží 
si minútou ticha uctili 

pamiatku a idey Slovenské-
ho národného povstania. 
A potom sa už sústredili 
na zápolenie. Súťažilo sa 
v štafetovom behu a samot-
nom hasení vodou na cieľ. 
Medzi účastníkmi zaujalo 
predovšetkým družstvo zo 
Starého Mesta, ktoré tvo-
rili samé ženy a vyslúžili si 
uznanie všetkých zúčastne-
ných.

Napokon zvíťazilo druž-
stvo dobrovoľných hasi-
čov z Jaroviec a Petržal-
čania z Dvorov obsadili 
veľmi pekné druhé miesto. 
Rovnako sa skončilo aj 
zápolenie o Putovný po-
hár petržalského starostu. 
V tomto prípade sa súťažilo 
len v jednej disciplíne – v 
hasení vodou na cieľ.

Po dni plnom sústredenia 
a bojov dobre padol chutný 
hasičský guláš.

Text a foto: Ján Meleg

Mestskí policajti hliadkovali aj na bicykloch

Každý policajt bol špeciálne 
ustrojený, s prilbou, okuliar-

mi, rukavicami, tričkom s em-
blémom MsP, cyklistickými no-
havicami a teniskami. Výstroj na 
jedného policajta stál približne 
120 eur, bicykle dostali mestskí 
policajti pred niekoľkými rokmi 
od petržalskej samosprávy. Po-
licajti mali k dispozícii aj vysie-
lačku, aby mohli privolať rýchlu 
zdravotnícku alebo policajnú 
pomoc, k dispozícii mali aj po-
kutové bloky. Vekový priemer 
mužov v rámci cyklohliadky je 
25 rokov.

„Počas tohto leta postavila 
okrsková stanica MsP Petržalka 
trikrát cyklohliadky, ktoré sa ve-

novali lokalitám Tyršovo nábre-
žie, cyklochodníku na hrádzi 
a jazerám Malý a Veľký Draž-
diak. Hliadky riešili bežné prob-
lémy, ako je kúpanie psov vo 
Veľkom Draždiaku znečisťova-
nie verejných priestranstiev. Pô-
sobili hlavne preventívne, aby 
odradili potenciálnych porušo-
vateľov verejného poriadku.

Vzhľadom na to, že máme 
momentálne len troch cyklis-
tov nie je možné postaviť vý-
kon služby tak, aby boli každý 
deň vonku. Ďalší faktor, ktorý 
ovplyvnil možnosť nasadenia 
cyklohliadok je, že SR je od 
1. júna predsedajúcou krajinou 
Rady EÚ a pre MsP vyplynuli aj 
iné úlohy, na ktorých sa podie-
ľajú aj policajti z OS Petržalka. 

Počas tohto leta sme mohli vidieť petržal-
ských mestských policajtov nielen v autách, 
ale aj na bicykloch. 

Ale, pokiaľ nám to personálny 
stav dovolil, bola v teréne vždy 
aj jedna hliadka, ktorá sa ve-
novala vyslovene problémom 
letnej turistickej sezóny. 

Tohtoročné leto bolo ako kaž-
dé iné a práce bolo primerane. 
Je pravda, že na niektorých 
úsekoch sme začali preventívne 
pôsobiť skôr ako po iné roky. Išlo 
hlavne o miesta, kde sa cez leto 
vyskytuje väčší pohyb občanov, 
a, žiaľ, niekedy aj nezodpoved-
ných vodičov (hrádza pozdĺž 
Dunaja smerom na Rusovce 
a hlavne okolie Čunovských 
jazier),“ povedal nám Ladislav 
Fatura, veliteľ Okrskovej stanice 
Petržalka Mestskej polície hl. m. 
SR Bratislavy.

(md), foto: archív
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V Petržalke 
pôsobí 
ďalší okrskár 
mestskej polície

Petržalčania, ktorí potre-
bujú pomoc, sa môžu 

od 1. septembra 2016 s pod-
netmi týkajúcimi verejného 
poriadku priamo obracať aj 

na okrskára mestskej polície Ladislava Kucmana, ktorý 
začal pôsobiť v časti Dvory. Spojiť s ním sa môžu telefonic-
ky na mobilnom čísle 0917/369 420, prípadne e-mailom 
na adrese okrskar.petrzalka@mp.bratislava.sk.

Ladislav Kucman tak posilnil rady petržalských okrská-
rov mestskej polície. V našej mestskej časti pôsobia okrem 
neho aj Ľubomír Chomo v časti Dvory, Jozef Okruhlica 
a Anton Michalička v časti Háje, Vladimír Arbet v lokalite 
Zrkadlový háj, Marián Kapec má starosti Kopčany a Peter 
Udič časť Lúky. S podnetmi týkajúcimi sa časti Ovsište sa 
môžete obracať na okrskára mestskej polície Štefana Va-
reniča. V súčasnosti pôsobí v jednotlivých bratislavských 
mestských častiach 45 okrskárov mestskej polície. Od 
okrskárov mestskej polície, teda ľudí ktorí sú zodpovední 
za verejný poriadok v pridelenom okrsku, si mestská po-
lícia sľubuje lepší kontakt s občanmi i okamžité riešenie 
vzniknutých problémov.                     (pp)

Hľadá sa strom 
pre Petržalku

Hoci je ešte len koniec 
leta, treba myslieť aj na 

to, čo nás čaká v najbližších 
týždňoch a mesiacoch. 

Petržalská samospráva sa už 
dnes chystá na Vianoce. Jed-
nou z najdôležitejších úloh je 
zabezpečiť krásny vianočný 
stromček, ktorý bude stáť tra-
dične na Námestí republiky.

Stromček, či vlastne strom, 
by mal byť aspoň 10 metrov 
vysoký a podľa možnosti sú-
merný. Ak by vám taký napr. 
prekážal v záhrade, alebo by 
ste vedeli o niekom, kto by 
ho chcel Petržalke darovať, 
prihláste sa na tel.č. 02/68 
288 847 alebo 0911 796 797 
u Zuzany Juhásovej.

Samospráva zabezpečí vý-
rub a odvoz stromu.

(tod)

V Petržalke sa stretlo šesť družstiev dobrovoľných hasičov 
na obvodnom kole svojej tradičnej súťaže. Zároveň bojovali 
aj o Putovný pohár starostu Vladimíra Bajana.

Hasiči si merali sily 
a schopnosti

S Í D L I S K O
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zmena programu vyhradená

PRIPRAVUJEME:

ĎALŠIE PODUJATIA NA WWW.KZP.SK

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

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, kzz@kzp.sk

Artkino za zrkadlom, artkinozazrkadlom@gmail.com

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Web

www.kzp.sk
      Kulturne-zariadenia-Petrzalky

Partneri

22.09. | 19:30 | 5 €
AKO SI VYTVORIŤ ÚSPEŠNÝ DEŇ (premiéra)
DIVADLO ATRAPA

23.09. - 25.09.                                   ticketportal 
PRESSBURG DANCE FEST 2016 
medzinárodný festival orientálneho tanca

27.09. | 18:30 | 3 € / rodič + dieťa 5 €
BUBNOVAČKA ORCHESTRA

28.09. | 19:00 | 2 €      ticketportal 
CESTOVATEĽSKÝ KLUB – KANADA 2016

29.09. | 19:00 | 9 €/ 12€*                 ticketportal 
VEDAN KOLOD (Rus) / ŽIARISLAV A BYTOSTI 

CC CENTRUM

7.09. | 14:00-18:00 | vstup voľný
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
zábavné popoludnie pre deti
moderátor: MAJSTER N

25.09. | 14:30-16:00 | 2 € /osoba 
FAREBNÁ NEDEĽA   
téma: Hlinená ZOO – keramická dielnička

25.09. | 17:00 | 
2 € dôchodcovia, študenti, ZŤP/ 3 € 
MOMENTUM MUSICUM 
MLADÍ LAUREÁTI 
študenti Štátneho konzervatória v Bratislave 
a víťazi medzinárodných súťaží 
Realizované s fi nančným príspevkom  Fondu na podporu umenia 

VÝSTAVY
7. –  16.09. | vstup voľný 
KRAJINA, FARBY A NÁLADY         

7. – 30.09. | vstup voľný 
VYFARBIME PETRŽALKU

26.09.  � 7.10. |  vstup voľný 
L U B A 

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ

11.09. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
DOMČEK, DOMČEK, KTO V TEBE BÝVA?
divadlo HOP A SKOK

13. a 27.09. | 15:00 | 3 €   
NESTARNÚCE MELÓDIE
tanečno-zábavné popoludnie 

23.09.-24.09. | 10:00 | vstup voľný
EZOEXPO
festival zdravia

25.09. | 10:00 | 2 €    
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
PYŠNÁ PRINCEZNÁ - DIVADLO A. PALLESITZA

25.09. | 19:00 | 10 €                ticketportal
FOLKLÓRNE ZRKADLENIE
Z VALAŠEČKU ZA DRAŽEČKU
FS ŠARIŠAN z Prešova
Realizované s fi nančným príspevkom  Fondu na podporu umenia 

30.09. | 19:00 | 10 €                ticketportal
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
FS TECHNIK, FS GYMNIK, FS a ĽH EKONÓM, 
KUBÁNKOV SEN, TANEČNICE Z LÚČNICE – seniorky
a hostia
Realizované s fi nančným príspevkom  Fondu na podporu umenia 

DOM KULTÚRY LÚKY

11. a 18.09. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečno-zábavné popoludnie 

MUSIC CLUB
16.09. | 18:30 | 3 € | Šport, drogy a rock‘n‘roll
30.09. | 19:30 | 3 € | FREESTYLE BATTLE ~ mladá krv

PROGRAMY PRE DETI 
12., 19., 26.09. | 9:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY     

13., 20., 27.09. | 16:00 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY

14.,21., 28.09. | 9:00 a 9:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY     

20.,27.09. | 10:00- 12:00 | 
2 € vstupné  +  3 € materiál
OD MAMIČKY, PRE DETIČKY

22.,29.09. | 15:00 a 16:15 | 2,50 €
KERAMKO 

29.09. | 16:00-17:00 | 2 €
HOPSASA

30.09. | 10:00-12:00 | 2 € vstupné  +  2 € materiál
MAMIČKÁREŇ
téma: INDIÁNSKY LAPAČ SNOV 

ARTKINO ZA ZRKADLOM

ZAČÍNAME 9.09. | 19:00 | 3 € / 4 € **
SPOJENÉ ŠTÁTY LÁSKY 
Slávnostné otvorenie Projektu 100
r. T. Wasilewski, PL/S, 2016, MN-15, 104 min.

Večer s Pavlom Barabášom 
12.09. | 18:30 | 3 € 
SURI (DÚ) 
r. P. Barabáš, SR, 2015, MP, 65 min.
12.09. | 20:00 | 3 €  
SLOBODA POD NÁKLADOM (DÚ)
r. P. Barabáš, SR, 2016, MP, 61 min.
pre držiteľov preukazu FK dva fi lmy za cenu jedného

28.09. | 20:00 | 4 € 
KINO NA ŽELANIE
    Kulturne-zariadenia-Petrzalky/ Artkino-za-zrkadlom
komplet program na www.kzp.sk

VÝBER PODUJATÍ
SEPTEMBER 2016

 DK ZRKADLOVÝ HÁJ 

2.10. | 19:00 | KATKA KOŠČOVÁ A GEIŠBERGOVCI

3.10. – 16.10. | SENIORFEST 2016

4.10. | 19:00 | NA PLNÚ HU(d)BU - Milan Markovič & Páni Bratia 

14.10. – 16.10. | ROZPRÁVKOVÁ JESEŇ 

22.10. | 14:00 | PETRŽALSKÁ BARETKA 2016

22.10. | 19:19 | TEPLÁKOVÝ BÁL

KONKURZY
12.09. | 17:00 - 18:30 | ZŠ Tupolevova 20

HÁJENKA - detský folklórny súbor
JARABINKA - detská ľudová hudba

13.09. a 20.09. | 18:30-19:30 | Gymnázium, Pankúchova 6 
POLENO - mládežnícky folklórny súbor

 
23.09. | 16:00 | ZŠ Budatínska 61

LÚČKA - detský folklórny súbor

viac info na www.kzp.sk/oznamy
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Na júnovom zastupiteľstve poslanci po dis-
kusii o tom, či chceme mať v Petržalke diva-
dlo, ktoré chce postaviť z vlastných zdrojov 
choreograf a režisér Ján Ďurovčík, a či ho 
chceme na tzv. pápežskej lúke pri Kosto-
le Sv. Rodiny, odhlasovali, že sú pripravení  
v rokovaniach pokračovať aj ďalej a chcú 
byť otvorení aj ďalším kultúrnym projek-
tom, prípadne ďalším lokalitám, kde by ich 
bolo vhodné umiestniť.  

Anketa o divadle  
pokračuje

O výsledkoch rokovaní 
poslancov s Jánom 

Ďurovčíkom zatiaľ nemáme 
žiadne informácie, dozvie-
me sa ich zrejme až na za-
sadnutí miestneho zastupi-
teľstva 20. septembra.

Petržalské noviny aj na 
svojej webovej stránke zve- 
rejňujú anketu, v ktorej sa 
k tejto téme môžu vyjadriť 
samotní Petržalčania. Do-
teraz sa v nej vyjadrilo 443 
ľudí. Z nej vyplynulo, že 
divadlo si v Petržalke želá 
zhruba 173 obyvateľov, čo 
je 80 %, konkrétne divadlo 
Jána Ďurovčíka 174 obyva-
teľov, čo je 79 %. Na tzv. pá-
pežskej lúke by nemalo byť 

divadlo, ale niečo iné, tvrdí 
44 Petržalčanov (20 %) a 56 
(21 %) ich vôbec nechce di-
vadlo Jána Ďurovčíka.    

Anketa pokračuje aj na-
ďalej.

Výzva
Mestská časť Bratislava-Petržalka verejne vyzýva 
všetkých záujemcov o investovanie a následné 
prevádzkovanie zámerov v oblasti kultúry v Petržalke 
nadmestského, mestského i miestneho významu, aby 
svoje projekty obsahujúce predpokladanú výšku i 
konkrétny spôsob inančného krytia nákladov predlo-
žili mestskej časti do 30. septembra 2016.

1. Chcete, aby na tzv. pá-
pežskej lúke bolo:
a) divadlo
b) niečo iné
2. Chcete, aby Ján Ďurovčík 
vybudoval svoje divadlo  
v Petržalke?
a) áno
b) nie
Vyplnený dotazník pošlite 
do 20. 9. poštou na adresu 
redakcie alebo e-mailom na 
petrzalskenoviny@gmail.com.

Zvláštnym spôsobom na 
tento fenomén doby 

zareagoval spisovateľ  Peter 
Štrelinger svojím novým 
románom Zlatá voda. Na jej 
promócii autor  so širákom 
posoteným do čela rozdával 
dámam konvalinky. Tie sú 
v štylizovanej forme aj na 
obálke knihy (autorka obál-
ky Petra Hilbert). Smrteľne 
vábivé i jedovaté.

Tak možno vnímať aj ro-
mán v troch knihách: prvý 
diel Reportér, druhý Testa-
ment Márie Terézie a tretí 
Presýpacie hodiny. Je to ro-
mán, ktorý zvádza čitateľa. 
Zvádza ho známymi po-
stavami, známymi dejmi a 
známymi časmi. Akoby písal 
o sebe, o svojich známych a 
blízkych tu a teraz. A pred-
sa je to iba zvádzanie, mam. 
Ako tá vôňa konvaliniek.  

Román Petra Štrelingera 
napriek mnohým podobnos-
tiam nie je autorovou auto-
biograiou, jeho skutočným 
životom sa iba inšpiruje. 
Nie je však dokumentom o 
individuálnom živote jedné-
ho muža, ktorý má zhodou 
okolností rovnakú profesiu 
ako autor: je to novinár a 
spisovateľ. Navyše investi-
gatívny novinár a spisovateľ 
dokumentárnych románov. 
Všetko je to pravda, ale všet-
ko je to výmysel. Lásky či ne-
lásky Jána Eugena v románe 
Zlatá voda môžu byť alebo 
sú preludom. Majú svoj cieľ: 
zaostriť na to, čo sa mihne v 
citovej pamäti človeka v zlo-
mových chvíľach života, aj 
spoločnosti. Stalo sa, nestalo? 
Je to dôležité? Je to kvet, ale-
bo iba jeho závratná vôňa?

Štrelinger svojmu romá-
novému hrdinovi rainova-

ne nadelil maniodepresívnu 
diagnózu, čím si vopred 
zaručil istý autorský od-
stup. Ján Eugen je mužom 
s pevným charakterom, ale 
so všetkými možnými ľud-
skými slabosťami. Ba on tie 
ľudské slabosti vyhľadáva a 
rád sa im poddáva. Poruší 
tak občas nepísané i písané 
zákony, no sympatická je 
jeho oddanosť stáť na strane 
spravodlivosti. Sprevádza 
hrdinu dejinnými zvratmi, 
vojnou v Juhoslávii (kde sa 
aj autor ocitol), tichou voj-
nou vo vzťahoch štátnych aj 
osobných, ostrou vojnou vo 
vnímaní histórie. Alexander 
Dubček, ale aj Jozef Tiso a 
Eduard Beneš, Prezident 
(Michal Kováč) ale aj Veľ-
ký Mufti (Vladimír Mečiar) 
šľachtic Hilbert, ale aj jeho 
potomkovia-vrahovia, „kráľ 
Oravy“ Babinský aj krimi-
nálnik Tobias Loyka, minis-
ter vnútra Pitbul (Ladislav 
Pittner) aj kamarát Demo 
(Drahoslav Machala),  maie 
politické i zločinecké, ak je  
v tom vôbec nejaký rozdiel... 
Ján Eugen ich stretáva, pre-
chádzajú jeho profesionál-
nym aj osobným životom  
a poznačujú ho. 

Dnes sú v móde konšpi-
rácie, a tak si fajnšmekri  
v tomto románe prídu na 
svoje. Cez konšpiráciu o ha-
várii Alexandra Dubčeka, po 
motív, prečo sa prezidentom 
Slovenskej republiky stal 
muž, v románe nemenova-
ný, ktorý chcel protiústavne 
predať plynovod Američa-
nom. Prezidentom sa mal 
stať preto, že je nevlastným 
synom kňaza a záletníka Jo-
zefa Tisa. A keďže autor za-
mieša autentické dokumenty 

s fantáziou, čitateľ je neustále 
zvádzaný.

Zámerom autora je prav-
depodobne práve toto: vo 
svete totálnej neistoty, chao-
su,  si človek nemôže byť istý 
ničím. Kto vie, čo je pravda 
a čo polopravda? Čo v sku-
točnosti vypátral človek v 
profesii novinára, ktorej už 
dnes nedôveruje takmer nik? 
Bolo, nebolo? 

Ján Eugen po strate život-
ných lások sám vyhorí – a 
stratí sa. Cíti sa byť nielen 
opustený, ale aj prenasle-
dovaný, a tak ujde zo života 
novinára a spisovateľa, aby 
sa našiel v obyčajnom živote 
obyčajného muža tam kdesi 
na Morave. A zvábený vôňou 
konvaliniek na stráni pod ho-
rou padá, aby v románe vstal 
a podal svedectvo. Nie o 
sebe, ale o nás, o našom čase 
žitia, strát i klamstva, kto-
ré sa hrá na pravdu a lásku. 
Hotová detektívka, a pritom 
- ktohovie?

Gabriela Rothmayerová
foto: archív P. Štrelingera

Ako novinári vábia 

a ako klamú
(v diele Petra Štrelingera)

Dnes môžeme vedieť všetko. Máme slobodu a voľný prí-
stup na magistrály internetu. Ale vieme naozaj všetko?  
Nie je práve tá presila informácií najlepšou cestou, ako sa v 
nich stratiť?.

10. 9., 10.00 – 18.00 / Gerulata Rusovce
Rímske hry – Limes Day 2016

19. ročník úspešného podujatia na pripome-
nutie si histórie, ktorá nás spája so slávnou 
Rímskou ríšou.

16. 9., 16.00 / Laurinská ul. pred Mestským 
divadlom P. O. Hviezdoslava 
Chodník slávy - Položenie pamätnej dlaždice 
Emílii Vašáryovej, hudobný hosť: Fats Jazz Band.

18. 9. / Historická budova SND
XII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert

Záverečný koncert festivalu Kultúrne leto  
a Hradné slávnosti Bratislava 2016.
Na koncerte odznejú kresťanské a židovské 
spevy v podaní umelcov z viacerých krajín.

10. 9. / SND
Deň otvorených dverí - autogramiáda,  

exkurzie, workshopy, kino.

29. a 30. 9./ Mestské divadlo DPOH 
La Putyka

Inscenácia je inšpirovaná francúzskym novým 
cirkusom, vychádza však z českých reálií „hos-
podského“ života. Čaká vás akrobacia, tanec  
a šport. 

23. 9. / Divadlo Aréna
Lulu - Premiéra
Príbeh ženy, ktorú nikdy žiadny muž nepova-
žoval za niečo iné ako bola v skutočnosti, a na-
priek tomu jej podľahol. Známa hra o anjelovi 
smrti odhalí rôzne podoby lásky a vášne. 
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(dnes o krátkodobom nájme bytu)

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

§ Čo je krátkodobý nájom bytu?     
 Krátkodobým nájmom bytu sa v zmysle zákona o krátkodobom nájme 

bytu - zákon č. 98/2014 Z. z. v platnom znení, rozumie nájom založený 
nájomnou zmluvou na základe ktorej nájom vrátane jeho predĺžení 
trvá najviac šesť rokov. Krátkodobý nájom bytu vzniká uzavretím ná-
jomnej zmluvy, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájom-
né byt alebo jeho časť do užívania, a to na dobu určitú, najdlhšie na 
dva roky. Krátkodobý nájom bytu možno na základe dohody zmluv-
ných strán za rovnakých podmienok predĺžiť najviac na ďalšie dva roky, 
a to dvakrát. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a zmluvné 
strany si navzájom poskytnú najmenej jedno jej vyhotovenie.  

§ Na čo nezabudnúť pri uzatváraní zmluvy?  
 Podstatnými náležitosťami zmluvy sú identiikačné údaje o zmluvných 

stranách - meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narode-
nia fyzickej osoby, v prípade fyzickej osoby – podnikateľa obchodné 
meno, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia, miesto podnikania 
a identiikačné číslo, alebo obchodné meno, sídlo a identiikačné číslo 
právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za túto konať. 
Relevantné je aj určenie doby nájmu, označenie predmetu nájmu a 
rozsah jeho užívania, ako aj určenie alebo spôsob určenia výšky ná-
jomného a výšky úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho 
príslušenstva. V zmluve by nemal absentovať opis stavu bytu, príslu-
šenstva a vybavenia bytu, v prípade nedostatkov aj opis tých, ktoré sú 
prenajímateľovi známe v čase uzavretia nájomnej zmluvy ako aj vy-
hlásenie nájomcu o vedomosti, že nájomná zmluva sa uzaviera podľa 
zákona o krátkodobom nájme bytu. Byt, alebo jeho časť je nájomca 
oprávnený prenechať do podnájmu len s písomným súhlasom prena-
jímateľa a najdlhšie na dobu nájmu. Prenajímateľ má povinnosť regis-
trácie podľa zákona o dani z príjmov. Splnenie registračnej povinnosti 
preukazuje prenajímateľ nájomcovi. 

§ Ako je to s úhradou za užívanie bytu?   
 Zmluvné strany si dohodnú výšku platieb, rozsah, spôsob výpočtu 

úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, spô-
sob ich platenia, ako aj prípady, v ktorých je prenajímateľ oprávnený 
jednostranne zmeniť výšku nájomného a úhrad za plnenia poskyto-
vané s užívaním bytu a jeho príslušenstva. Dôvodom zmeny môže 
byť zmena cien dodávaných služieb spojených s užívaním bytu alebo 
očakávaná priemerná ročná miera inlácie v nadchádzajúcom kalen-
dárnom roku. Prenajímateľ je oprávnený zmeniť výšku nájomného a 
úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva 
najviac o nárast cien alebo inlácie. Úhrada za plnenia poskytované s 
užívaním bytu alebo preddavok na ne sa platí spolu s nájomným, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. 

§ Istota peňažnej zábezpeky     
 Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej 

zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok pre-
najímateľa voči nájomcovi (napr. neplatenie nájomného, spôsobená 
škoda a iné). Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesač-
ného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na 
vyzvanie prenajímateľa je nájomca povinný doplniť peňažnú zábez-
peku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne 
použije peňažnú zábezpeku na úhradu svojich splatných pohľadávok 
voči nájomcovi. Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, je prenajímateľ 
po skončení nájomného pomeru povinný vrátiť nájomcovi nevyčer-
panú časť peňažnej zábezpeky.                    (pokr.)

 Polícia upozorňuje  Zákony v každodennom živote  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav 

Gründler 

Zmena správcu 
a preplatky

Zástupcovia vlastníkov 
bytov sa rozhodli pre 
zmenu správcu domu 
a potrebná väčšina zú-
častnených to na do-
movej schôdzi odhlaso-
vala. Problémom je, že 
správca nám nevyplatil 
preplatky z vyúčto-
vania za rok 2015, iba 
oznámil, že tak urobí 
do 30. 6. 2016. Peniaze 
na účet neprišli, správ-
ca poslal oznámenie že 
pre nezhody so zástup-
cami  vlastníkov dáva 
výpoveď k 31. 8. 2016 
a zdôraznil plnohod-
notný výkon do posled-
ných dní správy. O ne-
vyplatených peniazoch 
ani slovo, telefonická 
komunikácia so správ-
com je zložitá, už pred-
tým nám oznámil, že ho 
zaťažujeme nepodstat-
nými vecami. Ide o ne-
malé sumy, preplatky za 
jeden byt sa pohybujú 
od 200 do 620 eur, pri-
čom nedoplatkov bolo 
minimum. Ozvali sa aj 
skeptici, ktorí v televízii 
sledovali medializova-
ný prípad správcu, čo 
nevyplatil preplatky vô-
bec a súd sa s ním ťahá 
niekoľko rokov. Bojíme 
sa, že nám peniaze vô-
bec nevyplatí. Môže sa 
to skutočne stať? 

Zn.: Zostaneme 

bez preplatkov?

V  úvode je potreb-
né pripomenúť, že  

v zmysle Zákona č. 182/93 
Z.z. o vlastníctve bytov  
a nebytových priestorov  
v platnom znení (ďalej 
len „zákon“) správca zod-
povedá vlastníkom bytov  
a nebytových priestorov  
v dome (ďalej len „vlast-
ník“) za všetky škody vznik-
nuté v dôsledku neplnenia 
alebo nedostatočného 
plnenia svojich povinností 
vyplývajúcich zo zákona 
alebo zo zmluvy o výkone 
správy. 

V prípade, ak správca 
končí svoju činnosť, má 
povinnosť 30 dní pred 
jej ukončením, najneskôr 
však v deň ukončenia svo-
jej činnosti, predložiť vlast-
níkom správu o svojej čin-
nosti týkajúcej sa domu. 
Zároveň musí odovzdať 
všetky písomné materiály, 
ktoré súvisia so správou 
domu, vrátane použitia 
fondu prevádzky, údržby 
a opráv (ďalej len „fond“) 
a úhrad za plnenia, ako aj 
previesť zostatok majetku 
vlastníkov bytov na účtoch 
v banke na účty nového 
správcu alebo spoločen-
stva. V zmysle § 8a ods.2 
zákona je správca povin-
ný vykonať vyúčtovanie 
použitia fondu a úhrady 
za plnenia na jednotlivé 
byty najneskôr do 31. mája 
nasledujúceho roka. Ak 
túto povinnosť správca 
opomenie a nepredloží 
vlastníkom požadované 
písomnosti, nemá až do 
ich predloženia nárok na 
platby za správu. Dňom 
skončenia správy domu 
prechádzajú všetky práva 
a povinnosti vyplývajú-
ce zo zmlúv, ktoré súvisia 
so správou domu a ktoré 
boli uzatvorené v mene 
vlastníkov, alebo zo zmlúv 
uzavretých na základe 
rozhodnutia vlastníkov, 
na nového správcu alebo 
na spoločenstvo vlastní-
kov bytov a nebytových 
priestorov (ďalej len „spo-
ločenstvo“). Ak správca vy-

povedal zmluvu o výkone 
správy, nemôže ukončiť vý-
kon správy pokiaľ vlastníci 
nemajú ku dňu skončenia 
výpovednej lehoty uzavre-
tú zmluvu o výkone správy 
s iným správcom, alebo 
si nezaložili vlastnú sprá-
vu formou spoločenstva. 
Právne vzťahy vlastníkov 
a správcu sa po uplynutí 
výpovednej lehoty riadia 
príslušnými ustanovenia-
mi vypovedanej zmluvy 
o výkone správy. Ak do 
jedného roka nebudú mať 
vlastníci uzatvorenú zmlu-
vu o výkone správy s iným 
správcom alebo si nezalo-
žia spoločenstvo, toto vzni-
ká zo zákona so všetkými 
právami a povinnosťami 
vyplývajúcimi zo zmlúv, 
ktoré súvisia so správou 
domu a ktoré boli uzatvo-
rené v mene vlastníkov, 
alebo zo zmlúv uzavretých 
na základe rozhodnutia 
vlastníkov. Správca je po-
vinný o vzniku spoločen-
stva písomne informovať 
všetkých vlastníkov a za-
bezpečiť jeho registráciu 
na príslušnom správnom 
orgáne. V tomto prípade 
sa nepoužije ustanovenie 
§ 7a ods. 1 druhej vety zá-
kona (súhlas dvojtretinovej 
väčšiny) a predsedu spolo-
čenstva určí správca. 

Lehoty na realizovanie 
preplatkov a nedoplatkov 
zákon nerieši, obvykle sú 
dohodnuté v zmluve o vý-
kone správy a uvedené na 
tlačive ročného vyúčtova-
nia. Bežná prax je 15 – 30 
dní. O nároku na vrátenie 
preplatku z vyúčtovania je 
potrebné postupovať pod-
ľa zmluvy o výkone správy 
a dotknutých právnych 
predpisov. Ak vlastník nie 
je spokojný s postupom 
správcu, má možnosť žalo-
bou požiadať súd, ktorý je 
v danom prípade jediným 
kompetentným, o ochranu 
svojich porušených práv. 
Finančné plnenie je vymo-
žiteľné súdnou cestou do 
troch rokov od doručenia 
vyúčtovania.

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, bezplatné osobné konzultácie 

ani platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť 

za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.
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Hlavní aktéri nášho príbehu boli sym-
patickí mladí ľudia so záujmami iden-
tickými s väčšinou svojich rovesníkov. 
Minulosť ich nezaujímala, budúcnosť 
nateraz videli len po prvý roh sídlisko-
vého bludiska. A súčasnosť?  

 V bratislavskom kraji za prvých sedem mesiacov roka 
2016 zaznamenali policajné štatistiky osemnásť prípadov 
trestného činu Sexuálne zneužívanie (SR 354), na základe 
ktorých bolo vyšetrovaných dvanásť osôb z toho tri osoby 
mladistvé (objasnenosť 67 %). Tak vraví § 201 trestného 
zákona v súvislosti so sexuálnym zneužívaním: Kto vykoná 
súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo kto takú 
osobu iným spôsobom sexuálne zneužije, potrestá sa od-
ňatím slobody na tri roky až desať rokov. Odňatím slobody 
na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak 
spácha čin závažnejším spôsobom konania, na chránenej 
osobe, alebo z osobitného motívu. Odňatím slobody na 
dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak 
spáchaným činom spôsobí ťažkú ujmu na zdraví a odňatím 
slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ po-
trestá, ak spáchaným činom spôsobí smrť, alebo čin spácha 
za krízovej situácie.
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Kriminálna polícia sa obracia 
na občanov so žiadosťou o 
pomoc pri pátraní po týchto 
osobách. Akékoľvek informá-
cie oznámte na najbližšom 
policajnom útvare alebo 
na bezplatnom telefónnom 
čísle 158, prípadne na e-mail 
patranie@minv.sk. 

Pavol
BÍLEK 

(47)
z Bratislavy

Eugen
SIPOS
(35)
z Bratislavy  

Popis osoby: podlhovastá tvár, 
krátke ostrihané tmavé vlasy, tma-
vé oči. 
Popis oblečenia: nezistený.
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava I príkaz na zatknutie 
pre prečin ublíženia na zdraví. 

Popis osoby: podlhovastá tvár, 
vyholená hlava, inak svetlo hnedé 
vlasy, vysoké čelo a zelené oči.
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava II Európsky zatýkací 
rozkaz pre zločin nedovoleného 
ozbrojovania a obchodovania so 
zbraňami. 

   Krimipríbeh

Petržalské leto  
s paragrafmi

 Pomoc v nemocnici na Antol-
skej vyhľadal Mário Š. (25) z Bra-
tislavy. Nešlo mu však o zdravie, 
ale o zisk. Našiel ho v podobe 
dámskej kabelky ukrývajúcej do- 
klady, platobné karty, dva mo-
bilné telefóny, tablet a 600 eur. 
Pozorná zamestnankyňa votrel-
ca zamkla v služobnej miestnosti  
a prvú pomoc vyhľadala u po-
licajtov. Liečebnú kúru začal za 
policajnými mrežami. 

Banku na Námestí hraničiarov 
navštívil muž za účelom výberu 
peňazí, na čom by nebolo nič 
zvláštne. Menej obvyklé je, že 
ako záruku rýchlej transakcie po-
užil krátku guľovú zbraň. Odišiel 
so ziskom približne 6 000 eur.   

Pokoj drogám nedal Juraj N. 
(32) z Bratislavy napriek tomu, že 
súdy mu to svojimi rozsudkami 
vrelo odporučili. Skončil za poli-
cajnými mrežami.  

Evgeniya K. (26) a Arzhentina I. 
(17) z Bulharska boli na prvý po-
hľad obyčajné ženy. Do chvíle, 
kedy mladšia z nich siahla rukou 
kradmou jednému zo zákazní-
kov do stehenného vrecka no-
havíc a potiahla mu z nich 200 
eur. V priestoroch obchodného 
centra na Jantárovej ceste im to 
však nevyšlo, vyhliadnutá obeť 
dievčinu lapila. Obe skončili za 
policajnými mrežami.  
 

V katastrálnom území obce v 
blízkosti časti Mladé Čunovo na-
šli telo ženy (38). O niekoľko dní 
neskôr vytiahli z Čunovského ja-
zera telo muža (48), ktorý nejavil 
známky života. Napriek privo-
lanej pomoci sa ho nepodarilo 
zachrániť, lekár nariadil pitvu. 
 

 Polícia upozorňuje Z bloku polície

Petr
BUGA 

(59)
Bratislava – 
Podunajské 
Biskupice  

Zolov prerušený sen   

Zolo (19) si uvedo-
moval, že by mohol 

byť šťastný, no nebol. Od 
rodičov dostal všetko, na 
čo si len pomyslel, a ani 
škola, gymnázium s dob-
rým chýrom, mu nerobi-
la žiadne starosti. Dieťa 
šťasteny, so svojím snom. 
Trápili ho pochybnosti, či 
je s ním všetko v poriadku, 
keď si nevie vydobyť niečo 
viac, prežiť niečo vzrušu-
júcejšie a dobrodružnejšie 
ako sentimentálne držanie 
sa za ručičky a počúvanie 
sladkých hlúposti. Bol 
športový typ, hrával futbal, 
vodné pólo, v posilňovni 
sa cítil ako doma, ale ani 
to mu nestačilo na vybitie 
nadbytočnej energie. 

Poznali sa od detstva, 
boli sídliskovými deťmi so 
všetkým, čo takéto býva-
nie so sebou nesie. Erika 
(14) sa po prázdninách 
chystala do posledného 
ročníka základnej školy. 
Z malého dievčatka vy-
rástla na svoj vek vyspelá, 
pôvabná sexi slečna, a tak 
nečudo, že si ju Zolo začal 
všímať ako ženu so všet-
kým, čo k tomu patrí. Aj 
v ten deň, kedy sa neplá-
novane stretli pri Dunaji. 
Bola potešená, bozkali 
sa a potom prišla chvíľa, 
ktorá prerušila Zolov sen. 
Pomyslel si na rozhovor 
s kamarátom pri bazéne. 
Baby sú baby. Keď si mys-
líš, že ju máš na lopate, 

počuješ vykrúcačku, akože 
ešte nie, možno nabudú-
ce, to nesmieš a tak. Kašli 
na rečičky. Chlap netára, 
chlap koná. Keď sa bránia 
a škriekajú, ber to ako hru. 
Baba chce mať pocit, že ti 

podľahla, že si ju donútil, 
aj keď nechcela. 

Scenár z rozhovoru pri 
bazéne sa naplnil. Vidina 
zhmotnenia snov nepri-
pustila k slovu racionálne 
myslenie. Túžba premoh-
la zdravý rozum. Vraj člo-
vek je viac bytosťou túž-
by ako bytosťou potreby.  
U Zola sa obe spojili, stal 
sa obeťou vlastných emó-
cií, ktoré prispeli k scéne 
utkanej z vlastných pred-
stáv o veľkej láske, v kto-
rej mala igurovať práve 
Erika.

Popis osoby: podlhovastá tvár, 
krátke prešedivené vlasy, tmavé 
oči.
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okres-
ný súd Bratislava III príkaz na 
zatknutie.   

Podvodníci šarapatia
Polícia upozorňuje na podvodné ponuky práce vo Viedni 
objavujúce sa na slovenskom internete (bazac.sk, bazos.sk, 
pracovne-ponuky.eu). V ponuke sú rôzne nekvalifikované 
práce v skladoch, znalosť cudzieho jazyka sa nevyžaduje. 
Záujemcov kontaktujú po česky alebo slovensky hovoriace 
osoby, ktoré si dohodnú stretnutie v hoteli alebo v penzióne 
vo Viedni. 

Pri podpise pracovnej zmluvy musí záujemca uhra-
diť zálohu „za ubytovanie“ vo výške od 300 do 400 eur.  
V prípade záujmu o prácu v zahraničí je potrebné si vždy 
preveriť vierohodnosť ponuky. 

 Polícia upozorňuje Polícia upozorňuje

Stranu pripravil: Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

... v čase od 10. 8. do 29. 8. nahlásili v našom kraji krádež 
23 motorových vozidiel, z toho v Petržalke 4 (Pifflova, 
Pečnianska, Jasovská, Humenského nám.)? V noci zlodeji 
potiahli 22 a cez deň jedno auto, zmizol aj jeden moto-
cykel. V dňoch 14., 20., 22., 25., 27. a 28. augusta krádež 
auta nehlásili. 
... od 1. januára do 21.augusta sme v našom kraji zazna-
menali 1 472 dopravných nehôd, čo je o 40 viac ako  
v rovnakom období vlaňajška? Pri týchto nehodách prišlo 
o život trinásť osôb, z toho boli šiesti chodci a dvaja mo-
torkári. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška zahynulo 
na cestách Slovenska o 14 osôb (9 %) menej. 

 Polícia upozorňuje Viete, že ...

Alkohol za volantom, 
nepripútaný spolujaz- 

dec, jeden mŕtvy.                     

foto: (archív polície)                                                                                 
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Príjemné starosti po príchode na Slovensko zažíval strieborný 
medailista z letnej olympiády, vodný slalomár Matej Benuš. 

Zúčastnil sa na rôznych 
spoločenských akciách 

a takisto ho prijal aj minister 
vnútra Robert Kaliňák, kto-
rý mu okrem uznania a po-
ďakovania odovzdal čestnú 
plaketu Ministra vnútra SR za 
úspešnú reprezentáciu Špor-
tového centra polície a slo-
venskej reprezentácie na 
olympijských hrách.

,,Bol som veľmi milo pre-
kvapený, koľko ľudí sledovalo 
moje vystúpenie na OH v Rio 
de Janeiro. Veľmi mi fandili 
pri televízore, až tak, že sko-
ro bytovka padla,“ povedal 
nám 28-ročný Petržalčan. 
Úspech so sebou priniesol aj 
množstvo rôznych mediál-
nych povinností, ktoré však 
Matej zvládol. ,,Po návrate 
z Ria to bolo dosť hektické 
obdobie, ale je to moja chyba, 
nemal som doniesť medailu,“ 
schuti sa zasmial. Zhon však 
už skončil a pre strieborného 
olympionika nastali všedné 
povinnosti, lebo cez uplynulý 

víkend ho čakal Svetový po-
hár v Česku a na ďalší pôjde 
do Slovinska. ,,Vrchol sezóny 
mám už úspešne za sebou, 
samozrejme, chcem však ob-
stáť aj na spomínaných dvoch 
podujatiach.“

Beňuš odmalička býva v 
Petržalke, na pravom brehu 
Dunaja sa cíti veľmi dobre. 
,,Býva sa mi tu vynikajúco, 
spolu s manželkou sme si v 
peknej lokalite kúpili nový 
byt, do ktorého sa čoskoro 
presťahujeme, predpokla-
dám, že sa tu usadím navždy. 
Viem, že veľa ľudí má prob-
lémy s parkovaním, bývam 
však v takej oblasti, kde je 
všetko v poriadku. Som rád, 
že Petržalčania sa už doč-
kali novej plavárne a verím, 
že časom pre mládež vyrastú 
ďalšie športoviská,“ dodal ešte 
člen Športového centra polí-
cie, ktorému k veľkému úspe-
chu zagratuloval aj prezident 
Andrej Kiska.          (mv)

foto: Ján Luky

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

Kombináciou infračerveného žiarenia 

a pohybu dochádza k rýchlejšiemu úbytku tukových zásob 

v tele. 30 minút tréningu na prístroji 

SUN 400XL sa vyrovná behu na 30 km. Infračervené 

žiarenie napomáha tiež k ošetreniu pokožky.

objednávky na tel. č.: 0915525462

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením

Príjemné starosti po príchode na Slovensko zažíval strieborný 
medailista z letnej olympiády, vodný slalomár Matej Benuš. 

ro bytovka padla,“ 

množstvo rôznych mediál-

Matej zvládol. 

už skončil a pre strieborného 
olympionika nastali všedné 

Príjemné starosti po príchode na Slovensko zažíval strieborný 

Beňuš si Petržalku 
veľmi pochvaľuje 

Tenisový Matchball znova ožil

„Súčasný majiteľ nám 
dal kurty do prenáj-

mu, my sme sa s mojimi pia-
timi spoločníkmi rozhodli, že 
dáme celý areál do poriadku. 
Prerábali sme ho štyri me-
siace, máme taký podnika-
teľský plán, že vybudovanú 
paletovú záhradu budeme 

prenajímať na rôzne fi remné 
akcie. Je tu k dispozícii spr-
cha, gril, hojdačky a predo-
všetkým krásne prostredie v 
strede Petržalky. Verejnosti 
ponúkame štyri kompletne 
prerobené tenisové kurty, 
rovnako prerobené šatne a 
sprchy. Cez týždeň od 8 do 

14. h je vstupné 4 eurá na 
hodinu, od 14. h až do večera 
6 eur na hodinu,“ vraví Peter 
Gabriš, ktorý má na starosti 
marketing. 

V minulosti chodili do 
Matchballu známi herci a 
športovci a preto zámerom 
je ich pritiahnuť späť. Takis-
to v lete chcú organizovať 
tábory pre deti. ,,V septem-
bri pre ľudí, ktorí sem pra-
videlne chodia, plánujeme 
zorganizovať turnaj. Predo-
všetkým nám záleží na tom, 
aby k nám chodili hlavne 
Petržalčania. V novej sezóne 
chceme organizovať turnaj 
Matchball Cup. Jednodu-

cho nám záleží na tom, aby to 
na našich kurtoch znova žilo 
ako voľakedy. V príjemnom 
prostredí, kde je veľa zelene, 
si každý môže prísť na svoje. 
Keďže sa k nám dá dostať zo 

všetkých strán Petržalky, radi 
by sme privítali aj návštevní-
kov z Jaroviec a z Rusoviec,“ 
zdôraznil ešte P. Gabriš.

(mv)

foto: Ján Luky

Vydarený deň otvorených dverí v tenisovom klube Matchball na 
Smolenickej ulici znamenal, že pre petržalskú verejnosť sú znova 
dobre pripravené kurty na hranie tohto veľmi populárneho špor-
tu. Tento klub bol založený pred vyše 25 rokmi a za ten čas prešiel 
rôznymi etapami, v posledných rokoch zaznamenal úpadok, ale 
po zmene majiteľa nastalo zlepšenie a obroda.



Doterajšieho úspešného trénera Martina 
Hančíka nahradil jeho asistent Michal 

Matušov. Vekový priemer tímu je síce iba 
20,3 roka, najvyššie ambície ale nechýbajú 
ani tentoraz. „Veríme, že s podporou Eko-
nomickej univerzity a na najmä jej prorek-
tora profesora Rudolfa Siváka budeme opäť 
siahať vysoko. Po dvojročnej prestávke si 
okrem extraligy zahráme aj stredoeurópsku 
ligu, ktorej formát sa zmenil na turnajový 
s názvom Mevza Cup. Bude ju hrať deväť 
družstiev, dve zo Slovinska, dve z Maďarska 
a po jednom z Chorvátska, Rakúska, Čes-

ka i našich dvoch družstiev. Už sú známe 
termíny štyroch turnajov, pričom prvý zor-
ganizujeme my 13. – 16. októbra. Z účasti  
v Mevza Cupe vyplýva aj účasť vo Vyzýva-
com pohári, pričom v prvom kole sa stret-
neme s rakúskym Grazom. Mladé družstvo 
potrebuje medzinárodnú konfrontáciu, ale 
priorita je jasná. Na nadnárodných palubov-
kách nabrať skúsenosti, v extralige a Sloven-
skom pohári zabojovať o inále. V ňom sú 
vždy šance otvorené pre obe strany,“ vraví 
prezident slávistiek Vladimír Hančík.

(mv)

Znova najvyššie ambície
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Petráš: Poraziť sa môžeme  
 jedine iba sami

FC aj vo vyššej súťaži krá-
ča od víťazstva k víťazstvu, 
výborný zápas ste odohrali 
hlavne proti FK Borinka...

 Proti Borinke sme obstáli 
hlavne výsledkovo, lebo sme 
vyhrali rozdielom triedy. Aj 
hra bola dobrá, stretli sme sa 
zatiaľ s najsilnejším súperom, 
ktorý má síce starších hráčov, 
ale vedia hrať dobrý kombi-
načný futbal. Z ihriska po-
merne rýchlo odišiel zranený 
Juraj Halenár, aj bez neho 
sme ale dali tri góly, pravda, 
nemôžeme sa spoliehať na 
to, že bude celý rok zdravý 
a že bude neustále strelecky 
ťahať kolektív. Keď dostanú 
šancu iní hráči, musia sa jej 
chytiť, musia ho nahradiť.
Stroj FC sa troška zasekol 
v Lamači, kde ste iba remi-

zovali. Prečo ste stratili dva 
body? 

 Vedeli sme, že to bude 
ťažký zápas, lebo Lamač do 
nášho súboja tiež nestratil 
ani bod a dokonca nedostal 
ani gól. Po celý zápas sme 
boli lepším mužstvom, žiaľ, 
nevyužili sme dve-tri sto-
percentné šance a súper nás 
za to potrestal, keď z jedinej 
priamej strely na našu bránu 
vyrovnal. Domáci určite do-
siahli z minima maximum.   

Čo zavážilo, že ste v lete pri-
jali ponuku FC Petržalka 
akadémia?

 Nemal som žiadny klub, 
preto, keď ma s ponukou 
hrať za FC oslovil môj kama-
rát, manažér Andrej Kalina, 
neváhal som ani na chvíľu, 

lebo v minulosti som v býva-
lej Artmedii zažil najkrajšie 
obdobie svojej kariéry. Te-
raz na FC chodí skoro tisíc 
divákov, čo je pre nás skvelá 
správa, ale aj záväzok, aby 
sme predvádzali dobré a sta-
bilné výkony.

Aké to bolo pre vás po pol-
roku odísť z Interu na pravý 
breh Dunaja?

 Bolo to pre mňa ťažké, 
pretože po Prešove som v In- 
teri bol najdlhšie, lenže u žl- 
točiernych ma prenasle-
dovali zdravotné problémy  
a z tohto dôvodu som vo 
viacerých zápasoch chýbal. 
Verím, že návrat do známe-
ho prostredia mi pomôže po 
všetkých stránkach.

Keď porovnáte Inter a Petr-
žalku, čo vám vychádza?

 Obidva kluby majú rov-
naké vysoké ciele, Inter, kto-
rý teraz už u nás hráva maj-

Prvý Slovák, ktorý strelil gól v skupinovej fáze Ligy maj-
strov, dvojnásobný majster Slovenska a desaťnásobný slo-
venský reprezentant Peter Petráš je v novom ročníku  
IV. ligy veľmi platnou posilou FC Petržalka akadémia.  
V minulosti bývalý hráč Interu, Petržalky, Slovana a ďalších 
klubov je skutočným pilierom zadných radov FC. S kapitá-
nom mužstva sme sa porozprávali na aktuálne témy.

strovské zápasy, chce postúpiť 
do II. ligy a FC do III. ligy. 
Obidve mužstvá predvádza-
jú kombinačný futbal, zatiaľ 
dávajú veľa gólov a vo svojom 
strede majú dosť mladých 
šikovných hráčov. Takže si 
myslím, že sú na dobrej ceste 
splniť tieto predsavzatia.          

V Interi ste aj jedným z asis-
tentov trénera druholigo-
vého staršieho dorastu. Po 
skončení kariéry teda prej- 
dete na trénerskú?

 Celý život hrám futbal, 
takže chcem pri ňom ostať. 
Dávam tomu sto percent, 
teda ešte ako hráč a ako začí-
najúci tréner. Túto hru mám 
tak rád, že by som pri nej aj 
zomrel.

FC Petržalka akadémia vý-
borne rozbehol súťaž, iste si 
všetci želáte, aby ste takto 
pokračovali až do konca 
tohto ročníka IV. ligy...

 Súťaž je dlhá, narazíme  
v nej ešte na rôzne úskalia, ale 
aj tak sme si už v kabíne pove-
dali, že poraziť sa môžeme je-
dine iba sami. Každý zápas sa 
začína od 0:0, je to iba na nás, 
ako sa k nemu postavíme.

Milan Valko
foto: archív 

FC Petržalka akadémia

Volejbalistky Slávie EU Bratislava, ktoré majú svoje sídlo v Petržalke na 
Haanovej ulici a ktoré sponzoruje Ekonomická univerzita, sú už v plnej 
príprave na nový ročník extraligy.


