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Misia Mars
Tesne pred odletom na simulovanú
misiu na Mars prišla medzi šiestakov
z petržalských škôl veliteľka medzinárodnej posádky tohtoročnej misie
Michaela Musilová.
strana 3

Plaváreň opäť
s novinkami
Od 21. januára sa menia víkendové
otváracie hodiny, predlžuje sa pobyt
v saune, výhody budú mať tí, ktorí si
niečo dajú v reštaurácii.
strana 9

Čo tento rok
čaká Petržalku?
Petržalka bude hospodáriť s 33-miliónovým rozpočtom. Na čo všetko
sa minú? Našu mestskú časť opäť
čakajú zaujímavé projekty.
strana 12

Trojkráľová
jubilantka
V Stredisku sociálnych služieb na Mlynarovičovej ulici
sa na začiatku nového roka oslavovalo. Nádherných
100 rokov sa dožila jeho obyvateľka, pani Rozália
Grejtáková, ktorá bývala na Medveďovej ulici 21 a od
roku 2011 je klientkou tohto petržalského zariadenia.

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

krásnemu jubileu jej prišiel
zablahoželať prvý zástupca
starostu Ján Bučan a poslankyňa
Ivana Antošová. K sviatočnej nálade prispel aj seniorský spevácky
zbor Melódia, ktorý rozospieval
celé stredisko a mnohým klientom
sa pri ich obľúbenej piesni neraz
zaleskli aj oči od dojatia. Pani Rozália už horšie počuje a pohybuje sa
len s pomocou ošetrovateliek alebo
vozíčka, ale z oslavy mala nesmiernu radosť a naplno si ju užívala. Po
slávnostnom spoločnom prípitku a
mnohých gratuláciách priviezla ria-

diteľka strediska Soňa Chanečková
nádhernú tortu, ktorá bola pre pani
Rozáliu veľkým prekvapením.

Ako nám prezradila, najväčšou
radosťou a oporou jej je samozrejme rodina, ktorá je stále nablízku
– syn Dušan, vnučka Natália a predovšetkým najmladšia pravnučka.
Pani Grejtáková veľmi rada spieva,
má rada sladkosti a stále veľmi dôsledne dbá o svoj vzhľad.
(mp)
foto: autorka
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Starostovia sa dohodli na postupe pri poplatku za rozvoj
Sadzby miestneho poplatku za rozvoj na území jednotlivých mestských častí Bratislavy by mali byť totožné so sadzbami, ktoré v rámci všeobecne záväzného nariadenia
(VZN) o miestnom poplatku za rozvoj schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo
8. decembra 2016. Zhodli sa na tom starostovia na rokovaní Regionálneho združenia
mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy.
Milí Petržalčania,
dovoľte mi na prahu nového roka zaželať vám veľa
zdaru, radosti, úspechov,
ale aj pohody, pokoja a, samozrejme, zdravie a šťastie.
Na začiatku nového roka
som zvykol ľuďom okolo
seba priať hlavne zdravý
rozum. Posledné roky však
toto moje želanie nadobúda neplánovane oveľa väčší
rozmer, lebo to, čo sa deje
nielen tu, u nás, v Petržalke, v Bratislave, ale aj v celej
krajine, na politickej scéne či
v médiách ma núti zamyslieť
sa. A prehodnocovať svoje
ciele, zámery, hodnoty. Stále verím v zdravý rozum, ale
oveľa viac vnímam aj človečinu, ako o nej hovorila už nebohá Katka Kolníková z Radošinského naivného divadla. A to so všetkým, čo k nej
patrí, aj s úctou a pokorou
k ostatným človečinám.
Niekedy mám pocit, že
každý z nás vie, čo by mal robiť ten druhý, ako by mal konať, správať sa... Hodnotíme,
súdime, odsudzujeme. No,
skúsme začať každý od seba,
nastavme zrkadlo svojmu
vnútru a obráťme ho smerom von. Aj ľudí okolo seba
vnímajme ako osobnosti,
ktoré majú svoje radosti a starosti, ktoré majú svoje vnímanie sveta a svoj názor.
Často konflikt vzniká len nepochopením uhla pohľadu
toho druhého.
Želám vám i sebe, aby
sme dokázali nájsť a využiť
všetko, čo nás posúva ďalej
a čo nás spája. Miesto, kde
žijeme, ktoré milujeme, ktoré
chceme zveľaďovať a na ktoré chceme byť stále hrdí.
Dovoľte, aby som si na
záver pomohol citátom Jána
Wericha: „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl.
A když kouká, aby byl a je, tak
má být to, co je, a nemá být
to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“

V

zmysle zákona o miestnom poplatku za rozvoj môže obec ustanoviť
uvedený poplatok na svojom
území, v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území všeobecne záväzným nariadením.
A keďže podľa dodatku štatútu Bratislavy schváleného
v októbri 2016 správa a rozhodovanie vo veciach miestneho poplatku za rozvoj je na
území slovenskej metropoly
v kompetencii jej sedemnástich mestských častí, regionálne združenie odporučilo,
aby vlastné nariadenie prijali
všetky mestské časti.
Nariadenie hlavného mesta ustanovuje sadzbu miestneho poplatku za rozvoj za
každý, aj začatý meter štvorcový podlahovej plochy nadzemnej časti stavby na území celého mesta, a to podľa

jej účelu. V prípade stavieb
na bývanie je to 35 eur za
meter štvorcový, v prípade
stavieb na pôdohospodársku produkciu, skleníky, pre
vodné hospodárstvo, stavieb
využívaných na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu
10 eur, za priemyselné stavby a stavby využívané na
skladovanie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu
je sadzba 25 eur, za stavby
na ostatné podnikanie a na
zárobkovú činnosť, stavby
využívané na skladovanie
a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a
so zárobkovou činnosťou
je stanovená sadzba 35 eur
a rovnaká sadzba 35 eur je
i za ostatné stavby. Návrh
VZN s rovnakými sadzbami
starostovia predložia miest-

nym zastupiteľstvám v priebehu januára a februára.
Nie je vylúčené, že niektoré miestne zastupiteľstvá
budú chcieť pri prijímaní
VZN zohľadniť špeciﬁká
svojej mestskej časti, napríklad väčší rozsah poľnohos-

Zbierka pre bezdomovcov
V týchto mrazivých dňoch zintenzívnili pracovníci sociálneho
oddelenia petržalského miestneho úradu monitoring ľudí bez
domova. Kontrolujú miesta, kde sa najčastejšie nachádzajú a sú
pripravení okamžite im pomôcť.

P

ri poslednej obchôdzke
zistili, že v Janíkovom
dvore prebývajú v domčeku
traja bezdomovci, ktorí boli

zdravotne v poriadku a presun do akejkoľvek ubytovne
odmietli. Dlhoročnú obyvateľku tejto lokality v jej „krá-

ľovstve“ nenašli. Je možné, že
sa predsa len uchýlila niekam
do tepla. Okrem tejto trojice
našli vonku, na Gessayovej,

podárskej pôdy. Jednotné
sadzby na území celého
mesta sú však podľa starostov dôležité preto, aby nevznikol zbytočný chaos.
Alžbeta Klesnilová,
tlačová tajomníčka RZ
MČ BA

len jedného bezdomovca,
navyše vozíčkara, ktorému
už v lete vybavili ubytovňu
aj lekársku starostlivosť, no
túto ponuku kategoricky
odmietol. Rovnako aj teraz
vyhlásil, že jemu je teplo a
nikam nepôjde.
O bezdomovcov sa roky
stará aj Ružena Borzová, vedúca seniorského denného
centra na Vyšehradskej ulici, ktoré je blízko Janíkovho
dvora. Každý deň má pre
nich pripravené termosky
s čajom, kávou a horúcou
vodou, od susedov, rodiny
a najbližších známych aj nejaké vetrovky, deky a spacie
vaky.
Petržalský miestny úrad
opäť vyhlasuje verejnú zbierku teplého šatstva a prikrývok, ktoré môžu obyvatelia
priniesť vždy v pondelok,
stredu a vo štvrtok od 13. do
16. h práve do tohto denného centra na Vyšehradskej
ulici 35 (pri zastávke autobusov č. 93 a 95).
(tod)
foto: (mu)
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Misia Mars
V Zrkadlovom háji v stredu 11. januára útočil Mars. Tesne pred
odletom na simulovanú misiu na Mars prišla medzi šiestakov
z petržalských škôl veliteľka medzinárodnej posádky tohtoročnej
misie Michaela Musilová. Prednáška sa konala v rámci projektu
spolupráce SAV a Miestneho úradu Bratislava–Petržalka – Petržalská super škola.

Už

od soboty 14. januára nám bude Michaela Musilová ako veliteľka
posádky pomyselne kývať zo
stanice kotviacej v podmienkach podobným na Mar-

se, kde strávi tri týždne. Po
úspešnej misii v roku 2014,
na ktorej sa zúčastnila ako astrobiologička, si ju americká
organizácia Mars Society tentoraz vybrala už ako veliteľku.

Na „utahský Mars“ odchádza
aj s niekoľkými projektmi
zameranými najmä na stravu a potravinárstvo. Jedným
z nich je aj víťazný študentský
projekt gymnazistiek z Detvy,

Každú sobotu
v Petržalke!
Ý gravidjoga-joga pre tehotné
(ale aj ženy po pôrode)
Ý detská joga
Ý joga pre mamičky a deti
šťastná mama = šťastné dieťa
Spojenie mamy a dieťaťa je jedným
z najhlbších spojení, nielen počas tehotenstva,
ale počas celého života.

www.detskajoga.sk
fb.com/detskajoga.bratislava
info@detskajoga.sk Ý 0910 903 128
prakriti.isportsystem.sk

ktoré vymysleli, ako v marťanských podmienkach pestovať
špenát. „Môže to byť pre vás
impulzom pre nejakú vedeckú prácu,“ okrem iných zaujímavých vecí povedala výnimočne sústredeným žiakom
vedkyňa. Žiaci petržalských
škôl sa tak môžu zapojiť do
tímových projektov na témy,
ktoré im Michaela Musilová
pripraví. Odmenou pre najaktívnejších bude trojdňový
pobyt so špičkovými slovenskými vedcami v zariadení
SAV.
Deti však najmä zaujímalo,
ako sa mladá slovenská vedkyňa mohla dostať až tak ďaleko. „Tým, že som bola na základni v roku 2014 a napriek
tomu, že sme tam boli dlho na
takom malom priestore, s kozmickou stravou…, som si splnila detský sen. Odmala som
túžila stať sa kozmonautkou-astronautkou a podriadila
som tomu všetko,“ vysvetľuje
Michaela Musilová. Vo Veľkej
Británii študovala planetárne vedy, získala štipendium
v NASA. Pôsobila v Grónsku,
kde sledovala, ako môžu prežiť niektoré organizmy – extremofyly – v ľadovci. Aj to
bol jeden z dôvodov, prečo
si ju vybrali do prvej misie.
Tam mala na starosti skleník. „Kozmická strava nie je
nič moc. Sú to také granule
ako pre psa, ktoré sa vlastne
odlišujú len farbou – tmavé
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granule sú hovädzie, svetlé kuracie. Po zmiešaní je
z toho už aj na pohľad nechutná kaša. Preto som sa
pokúšala spestriť jedálny
lístok vesmírne dopestovanou zeleninou. Aj jeden lístok
šalátu vám nesmierne spestrí
kozmickú stravu,“ usmieva sa
M. Musilová.
Na Mars sa tak skoro nepoletí. Mnohé veci musia
vedci ešte doriešiť. „Zložitá
je otázka žiarenia, nie je ešte
vyriešené, ako ľudí pred ním
počas asi dvojročnej cesty na
Mars ochrániť. Nezanedbateľný je psychický tlak počas
cesty… To všetko sú veci, ktoré musíme simulovať a nachystať sa na ne,“ ozrejmuje
slovenská
astrobiologička.
Otázky nemali konca-kraja, žiakov zaujímalo všetko
– od gravitácie na Marse (je
tretinová) po poloodborné
otázky, či rastliny zvyknuté
na extrémny chlad sú prispôsobené aj na extrémne teplo
(nie). Nechýbali selfíčka s astrobiologičkou či dokonca
tuhé objatie na šťastnú cestu
od jednej zo žiačok.
Nás potešilo, že na otázku,
či žiaci vedia, čo je Slovenská akadémia vied, sa zdvihli
takmer všetky ruky a žiaci sa
prekrikovali pri charakteristike, že „sú tam naši najlepší
vedci“.
Andrea Nozdrovická, SAV
foto: (mp)
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Inzercia
Riadkovú inzerciu prijímame
po telefonickom dohovore
0905 273 414 - Oľga
0905 273 416 - Vlaďa
iba osobne v redakcii PN.
Platba v hotovosti.

JÁN POLÁK - vodoinštalácie, údržba. Tel.: 0905 627 321
ZŠ VLASTENECKÉ NÁM.
prijme do TPP pomocnú silu
do kuchyne. Tel: 02/62412998.
www.svadobne-etikety.sk
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♥ Zosobášili sa
Matričný úrad Bratislava-Petržalka
1. 1. 2017
Ing. Peter Tóth – Mayya Korin
Miroslav Krejčí – Jana Hudecová
Peter Orvoš – Jana Guľašová

Súťažte s Petržalskými novinami!
Súťaž o lístky do divadla Malá scéna nájdete na webovej stránke
Petržalských novín - www.petrzaslkenoviny.sk
Súťažíte o lístky na predstavenia:
Strašidlá
Večný manžel
Panna Jana a čajka
Othello
Hrdina západného sveta

www.DomacaRehabilitacia.sk
0903 246 167

už od 17€

Aj

tu som Petržalčan

Na januárovú dovolenku
pri Mŕtvom mori, na pláž
Hamei Zohar si so sebou
zobral Petržalské noviny
aj náš čitateľ Miro. Tešíme sa, že sa dobre čítali
aj na morskej hladine.

Vodné filtre Nerezové fľaše
www.nerezoveflase.sk

Spomienka
16. 1. uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec
a starý otec

Václav LOŽEK vo veku 57 rokov.

PETRŽALSKÉ NOVINY

Tí, čo ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

01 / 2017

Ďakujeme

nájdete nás aj na facebooku!

MICHALSKÁ 5, 810 01 BRATISLAVA | WWW.LAKOMIKA.SK | FACEBOOK.COM/LAKOMIKA
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Hrobákova 7 (prízemie)

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

KOZMETIK A N O V I N K A !
3D mihalnice .....................................................50 €
Permanentný make-up obočia ................90 €
Objednávky: Ľubka • 0907 556 758
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Otvorené: 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
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VEDA A ŠKOL A
Aj keď v prednáškovej sále
Zrkadlového paláca už bolo
cítiť Vianoce, na konci sa žiaci
predháňali v otázkach. Predsa len fakt, že Slnko so svojou
energiou podmieňuje život
na Zemi, núti na zamyslenie
– čo ak vyhasne? „Je pravda,
že Slnko dodáva na Zem až
90 percent energie? To, že
vyhasne, predpokladáme, no
stane sa tak o niekoľko miliárd rokov. Ľudia si však ničia život na Zemi aj bez pomoci Slnka, nad tým by sme
sa mali zamýšľať a chrániť
život na Zemi,“ vysvetlil Vojtech Rušin.
Deti zaujímala aj farba Slnka. „Maliari maľujú Slnko
hlavne nažlto. No poznáme
ho aj červené… Farba Slnka

Čo nevieme
o Slnku

závisí od vlnovej dĺžky. Človek je schopný svojím okom
vnímať svetlo iba z určitého
intervalu vlnových dĺžok,“
hovorí odborník. Zemská
atmosféra neprepúšťa všetky vlnové dĺžky, ktoré Slnko
vyžaruje. Takmer všetko nebezpečné ultraialové žiarenie, modrá a ialová farba, je
pohltené, preto je aj modrá
obloha; na zemský povrch
dopadá svetlo s väčšími vlnovými dĺžkami – pričom žltá
farba dominuje. Preto Slnko
ľudské oko vníma ako žlté.
Najzaujímavejšie
otázky
nezostali bez odmeny a žiaci
odchádzali s tromi knihami
o Petržalke a pekným perom.
Andrea Nozdrovická
foto: (mp)

Na Slnku je toľko zlata, koľko vážia Himaláje. Aj túto, pre
mnohých novú informáciu, si vypočuli ôsmaci z petržalských
základných škôl a z Rusoviec na ďalšej prednáške v rámci projektu Petržalská super škola.

V

utorok, 13. decembra, im
o Slnku, našej najväčšej
a najbližšej hviezde, porozprával Vojtech Rušin z Astronomického ústavu SAV.
Slnko učarovalo astronómovi Vojtechovi Rušinovi

z celého vesmíru najviac.
Len samotné úplné zatmenie tohto vesmírneho telesa
starého viac ako 4,6 miliardy
rokov pozoroval už 21-krát.
Pre to najbližšie, ktoré bude
21. augusta 2017, odporúčal

s miernym úsmevom žiakom
vycestovať do USA, kde sa
vyskytne hneď na viacerých
miestach. Čiastočné zatmenie Slnka budeme môcť
v tento dátum pozorovať aj
v západnej Európe.

Zobrazovací mikroskop, laboratórne
sklo či dokumenty o ochrane prírody
Ústavy Slovenskej akadémie vied sa pripravujú na Vianoce
tento rok netradične. Rozhodli sa darovať, čo už nevedia využiť pre výskum, vybranej petržalskej základnej škole.

D

arované predmety žiakom oživia najmä hodiny chémie, fyziky či biológie.
Medzi najaktívnejšie ústavy,
ktoré škole pomohli, patrí Ústav zoológie, krajinnej
ekológie, polymérov, anorganickej chémie či biochémie a
genetiky živočíchov.
„Chcem sa úprimne poďakovať všetkým svojím kolegom, ktorí sa zapojili do
tohto nášho projektu, ktorý
je pre akadémiu novinkou.
Veľmi ma teší, že môžeme aspoň takto symbolicky pomôcť
a tieto predmety sa stanú
v rukách žiakov učebnými pomôckami. V Základnej škole
Turnianska som dnes pre de-

viatakov odučil hodinu fyziky
a sami mi prezradili, že práve
tie praktické časti hodiny, kedy
robia pokusy, majú najradšej,“
povedal predseda Slovenskej
akadémie vied Pavol Šajgalík.
V spolupráci s odborom
školstva miestneho úradu Petržalka vybrala SAV školu,
ktorej daruje väčšinu vyzbieraných predmetov. V základnej škole Turnianska sa žiaci
v školskom roku 2015/2016
polepšili v matematike, biológií, chémií a fyzike v porovnaní
s uplynulým školským rokom.
Škola pravidelne organizuje
chemickú a biologickú olympiádu a medzi jej záujmovými aktivitami je aj bádateľský
krúžok.

Učebné pomôcky si škola
kupuje čiastočne z vlastného
rozpočtu, ale predovšetkým
hľadá na ich zakúpenie mimorozpočtové zdroje. Vede-

nie školy preto uvítalo iniciatívu Slovenskej akadémie
vied a verí, že niečo podobné
sa podarí zorganizovať aj do
budúcna.

Slovenská akadémia vied
už 5 rokov spolupracuje
s Miestnym úradom Bratislava-Petržalka na projekte
Petržalská super škola. Významní vedci z akadémie
chodia do miestnych škôl
prednášať a nepochybne dopomohli k tomu, že je dnes
základná škola Turnianska
najaktívnejšou v zlepšení
prospechu z predmetov o živej i neživej prírode.
Text a foto: (mp)
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Dva petržalské podchody
čaká rekonštrukcia
Hlavné mesto plánuje na tento rok rekonštrukcie dvoch podchodov v Petržalke - na Dolnozemskej ceste pri Ekonomickej univerzite
a na Rusovskej ceste pri Záporožskej ulici.
Ivana Skokanová: „V rámci
rekonštrukcie podchodu na
Dolnozemskej ceste pri Ekonomickej univerzite (suma 150
tisíc eur) je plánované očis-

tenie a náter prístreškov, rekonštrukcia osvetlenia a prečerpávacej stanice, sanácia
stien a podláh vstupov, rekonštrukcia rozvodov a roz-

vádzača elektrickej energie,
náter stien a antigraﬃti náter, výmena roštov a kompletné vyčistenie podláh, stropov,
schodísk tlakovou vodou.“
Ako ďalej dodala, podchod
na Rusovskej ceste pri Záporožskej ulici (suma 150 000
eur) čaká kompletná výmena prístreškov, rekonštrukcia
osvetlenia, sanácia stien a po-

dláh vstupov, rekonštrukcia
rozvodov el. energie, vyčistenie stien a antigraﬃti náter,
výmena roštov a kompletné
vyčistenie podláh, stropov,
schodísk tlakovou vodou. Navyše sa bude revitalizovať aj
Trnavské mýto – mesto investuje ﬁnancie aj do repasácie

pohyblivých schodov (1 mil.
eur). Podľa jej slov má mesto
záujem pokračovať v revitalizácii verejných priestranstiev kam patria aj podchody.
Začiatok realizácie prác sme
sa na magistráte zatiaľ nedozvedeli.
(md)
foto: autorka

Pre mladých sochárov

V

spolupráci so samosprávou mestskej časti Petržalka a spoločnosťou Bučina EKO, s. r. o. pokračujeme v plnení programu
projektu Marsilius 2016 vydávaním letáku ČB A4, ktorý je určený
pre deti a mládež Petržalky. V rámci výtvarnej súťaže môžu účastníci navrhnúť plastiku či sochu pre skrášlenie verejných priestorov Petržalky. Upriamujeme pozornosť na možnosti recyklácie a
použitia „odpadu“, ktorý ako pozostatok výstavby sídliska stále
z časti tvorí „inventár“ lesíkov Petržalky a dá sa prípadne použiť
ako základ umeleckého diela. Veríme, že s pomocou odborníkov
sa podaria inštalácie, umelecké zásahy či komunikačné hry. Deti
môžu navrhnúť napr. na realizáciu umenia i staré drevené kusy
nábytku, okien, ktoré často nekončia v zberných dvoroch, ale
pri domoch alebo v lesoch... Návrhy možno posielať na adresu:
presadime@centrum.sk. Vyhodnotenie bude 31. 3. 2017.
Mário Bošanský, predseda OZ Presadíme

Novinky v zákonoch ovplyvnia
život v mestskej časti
Pred koncom roka 2016 prijala Národná rada Slovenskej republiky aj také zmeny, ktoré sa môžu uviesť do života až po
rozhodnutí komunálnych poslancov. Informovala o nich parlamentná poslankyňa Edita Pfundtner, ktorá iniciovala zmeny
v oboch zákonoch.
O miestnom poplatku za
rozvoj budú rozhodovať
mestské časti
„Zavedenie miestneho poplat-

ku za rozvoj sleduje cieľ, ako získať pre mestá a obce dodatočný
zdroj príjmu na budovanie občianskej vybavenosti, miest-

nych komunikácií a technickej
infraštruktúry. Okrem príjmovej,
rozvojovej a regulačnej funkcie
má poplatok aj funkciu protikorupčnú. Chceme dosiahnuť, aby
mali stavebníci jasne určené pravidlá a po zaplatení poplatku už
neboli vystavení iným, často nelogickým až nadmerným požiadavkám zo strany samosprávy,“
hovorí poslankyňa. Rekonštrukcie budov, vrátane zatepľovania,

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?
NOVÉ DVERE NA MIERU
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

Prevádzka: Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava

európska jednotka v renováciách

POZÝVAME Vás na prednášky, besedy, príjemné stretnutia s ochutnávkou zdravého jedla.

OPTIKA LENTIS, s. r. o.

9æG\RKRG9VWXS92Đ1ê!
30. 1.

ŽIVOT BEZ LEPKU: KRAJŠÍ ALEBO ŤAŽŠÍ?

27.2.

„LACNO A ZDRAVO“ – ČO JE PRE NAŠE TELO NAJLEPŠIE

27.3.

OVOCIE A ZELENINA – SÚ EŠTE STÁLE ZDRAVÉ?

24.4.

ČO MOŽNO EŠTE NEVIETE O ORECHOCH

29.5.

„V NÚDZI POZNÁŠ PRIATEĽA“
SILA A ZMYSEL PRIATEĽSTVA

Šustekova 15, 851 04 Bratislava

tel: 02/62 31 72 22
Ponúkame Vám:
• okuliarové rámy od 12 eur
• okuliarové šošovky
od 20 eur za pár
• multifokálne šošovky
od 80 eur za kus
• vyšetrenie zrakovej ostrosti

Ženská homeopatická
poradòa

Záleží nám na tom,
aby ste mali LACNÉ
a zároveň DOBRÉ okuliare.

Mgr. Baumannová SAKHom
Kremnická 2009/26
Centrum ACK1 Petržalka
mobil: 0940333013
bronabaumann@gmail.com

Budúcnosť hazardu aj
v rukách Bratislavčanov
Zmeny v zákone o hazardných

.OXE\ZDRAVIA
321160007-4

• bez búrania, špiny a prachu
• žiadne stavenisko
• kvalitné materiály
• vždy odborná montáž

časť bude použitá aj na inom
jej katastrálnom území. Správa poplatku ako aj jeho výška
a výber budú plne v kompetencii mestskej časti. Podľa
nového znenia sa mestská časť
môže rozhodnúť, ktoré stavby
zaťaží poplatkom a ktoré nie.

v PETRŽALKE

Obhliadka a poradenstvo ZADARMO
RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ
AKCIA: Ku každým dverám kľučka ZADARMO
VOLAJTE 0919 188 535

stavby športovísk a objektov
slúžiacich na poľnohospodársku
prvovýrobu budú podľa novej
úpravy od poplatku oslobodené.
Došlo k posilneniu postavenia mestských častí v Bratislave.
V zmysle zmeny sa poplatok
použije na území, kde sa vybral.
Obec (v Bratislave mestská časť)
však všeobecne záväzným nariadením môže určiť, že výnos z poplatku alebo jeho percentuálna

0905 623 012 fotograf-svadba.sk
INZERCIA 38x .... mm

MUDr. Jana Nosková
doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD.
Jaroslav Novota, lektor OZ Život a zdravie
Mgr. Katarína Kernová

Bc. Marek Riečan

bratislava.dot
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cieho zásobníka alebo zbernej
nádoby.
Náklady na zberné nádoby
a kompostovacie zásobníky
znáša obec a náklady na odOd 1. januára je povinná každá domácnosť
voz tohto druhu odpadu sú
súčasťou miestneho poplatku
v individuálnej bytovej výstavbe požiadať
hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho za komunálne a drobné stavebné odpady. Držiteľ biologicky
zásobníka alebo zbernej nádoby s minimálnym rozložiteľného odpadu môže
objemom 120 l za súčasného zabezpečenia
požiadať o zriadenie komunitného kompostoviska, pričom
odvozu odpadu minimálne jedenkrát za
14 dní v období mesiacov marec až november. podmienky pre zriadenie sú
uvedené v § 13a VZN č. 4/2016.
tento účel každá domác- ktorá má zabezpečený vlastný Do hnedej zbernej nádoby
nosť v individuálnej byto- kompostovací zásobník ale- a kompostovacieho zásobnívej výstavbe, ktorá je platiteľom bo má starostlivosť o záhradu za- ka vhadzujte:
miestneho poplatku za komu- bezpečenú súkromnou firmou. • kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, zvyšky
nálne a drobné stavebné odpa- Danú skutočnosť pripojí v čestpo zbere ovocia a zeleniny,
dy, podá na Oddelení miestnych nom vyhlásení k žiadosti.
zhnité ovocie, burinu
daní, poplatkov a licencií magisKompostovací zásobník alebo
trátu, Blagoevova 9, P. O. BOX 76, zbernú nádobu môže užívať aj a nevhadzujte:
850 05 Bratislava 55 vyplnenú viac domácností, pričom k vypl- • odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne
„Žiadosť o zapojenie sa do sys- nenej žiadosti je potrebné priložiť
a mäsové výrobky.
tému zberu odpadu zo záhrad“. vzájomnú dohodu domácností o
(red)
Žiadosť vypĺňa aj domácnosť, spoločnom užívaní kompostova-

Rodinné domy musia mať
po novom kompostér

Na

OPTIKA
OPTIK-PROMINENT s. r. o.

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.

Tlačivo: Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad nájdete na webových stránkach Petržalských novín a stránke MČ Petržalka.

hrách, ktoré platia od 1. januára 2017, zásadným spôsobom obmedzia tento druh
podnikania. Novinkou je napríklad aj zákaz vstupu do herne osobám mladším ako 18
rokov, osobám poberajúcim
dávky v hmotnej núdzi, patologickým hráčom a študentom so sociálnym štipendiom.
„Zároveň sa zníži počet herní, nakoľko sa zvyšuje mini-

málny počet hracích zariadení
pripadajúcich na jednu herňu
zo súčasných 5 na 12. Verím,
že tieto opatrenia budú mať
pozitívny vplyv na kvalitu života aj v našej mestskej časti a
nebudeme mať herne na každom kroku”, hovorí poslankyňa Edita Pfundtner.
Obyvatelia sa aj naďalej
budú môcť sťažovať na prípadné porušenie verejného

prevádzka GERCENOVA 4,
Bratislava - Petržalka – Korzo.

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

poriadku formou petície.
V Bratislave bude takáto petícia úspešná, ak ju podporí
minimálne 15 % oprávnených. Na základe úspešnej petície mestské zastupiteľstvo
môže vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým upraví
podmienky prevádzkovania
hazardných hier na svojom
území.
(red)
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Poštová banka
začína novú éru
Poštovú banku čakajú
v roku 2017 zásadné
zmeny. Tradičná slovenská
banka plánuje osloviť
nové cieľové skupiny
klientov, ktorým ponúkne
zaujímavé produkty, novú
komunikáciu a moderný
vizuál. Prvou a najviditeľnejšou zmenou je jej nové
oranžové logo, ktoré predstavil verejnosti generálny
riaditeľ Poštovej banky
Andrej Zaťko. Symbolom
loga je kruh.

S

ilu banky vidí v regiónoch, kde sa bude
zameriavať na strednú generáciu. Cieľom je do roku
2020 zdvojnásobiť počet
aktívnych klientov. Zároveň
si banka chce upevniť svoje
piate miesto na trhu, z pohľadu bilancie, s objemom
aktív cez 6,5 miliardy eur.
Banka má v súčasnosti
takmer 1 600 kontaktných
miest, ktoré všetky postupne prejdú rebrandingom.
Exteriér a interiér existujúcich 45 bankových pobočiek
sa zmení už tento mesiac.
Päť nových pobočiek otvorí
banka tento rok v kompletnom redizajne. Postupne
prejdú rebrandingom aj
akvizičné pracoviská na poštách a bankomaty, rovnako
ako aj dcérske spoločnosti
Poštovej banky. Súčasťou
loga na poštách zostane
modrá trúbka, ktorá sa už na
pobočkách a v marketingových materiáloch objavovať
nebude.
Nové produkty banky
budú užitočné pre celú rodinu. Poštová banka predstaví
v roku 2017 viacero úverových produktov. Najdôležitejším bude nepochybne
úver na bývanie, ktorý doteraz v portfóliu banky chýbal.
Poštová banka sa bude
zameriavať aj na segment
malých a stredných podnikov. Tvoria 99,9-percentný
podiel z celkového počtu
podnikateľských subjektov
na Slovensku a poskytujú
pracovné príležitosti takmer
trom štvrtinám (73,6 %) aktívnej pracovnej sily.
(PR), foto: autorka

V Impulze už funguje
kreatívna dielňa
Vďaka inančnej podpore Mestskej časti Petržalka vo výške
2 700 eur sme mohli rozšíriť tvorivé aktivity pre klientov rehabilitačného strediska v PSC Impulz.

D

vanásť klientov s mentálnym postihnutím tak
dostalo príležitosť na sebavyjadrenie, posilnenie jemnej
a hrubej motoriky a iných,

zručností. Prostredníctvom činností ako sú šitie, tkanie a batikovanie sme sa snažili prebudiť
ich skryté schopnosti a podporiť ich záujem a kreativitu.

Na realizáciu nášho projektového zámeru bolo nevyhnutné zabezpečiť jednoduché a zrozumiteľné, ale
kvalitné pracovné prostried-

ky a materiál, predovšetkým
zakúpiť šijací stroj a tkáčsky
stav. Cieľom projektu bolo
naučiť niektorých klientov
šiť, najskôr jednoduché produkty, ako sú nákupné tašky
a vankúše. Klientov, ktorí
chceli tkať, sme postupne
oboznámili s výrobným postupom tejto činnosti. Výtvarne nadaných klientov, ktorí
mali záujem o kreatívnu prácu s textilom, sme učili ručne
farbiť látky pomocou viazanej či sypanej batiky a batikovania štetcom.
Ostatní klienti sa sústredili
predovšetkým na dekorovanie už zafarbených, nabatikovaných produktov s použitím
predlohy alebo vlastnej fantázie. Je to prirodzený spôsob, ktorým ich motivujeme
k vzájomnej spolupráci a kooperácii.
Kreatívne činnosti, ktoré
si postupne naši klienti osvojujú pod vedením skúsených
odborníkov, prispievajú k ich
osobnému rozvoju a zvyšujú ich sebavedomie. A to je
základný predpoklad, aby
zvládli aj ďalšie zručnosti a
boli tak schopní postupne sa
osamostatňovať vo svojom
každodennom živote.
Text a foto:
Jana Mareková

Nový rok s novými knihami

V

minulom roku stihla
Miestna knižnica Petržalka
obohatiť knižný fond vďaka
inančnému grantu Fondu na
podporu umenia. V žánri literatúry pre deti a mládež pribudlo v detských a rodinných
pobočkách 565 kníh v hodnote 4-tisíc eur. „Veľmi dôkladne
a s láskou sme vyberali tituly
pre všetky detské a mládežnícke vekové skupiny,“ povedala
riaditeľka knižnice Katarína

Bergerová a dodala, že vďaka
grantu mohli doplniť aj knihy populárno-náučné o prírode, zemepise, o technike, o histórii, športe
a živote rôznych osobností.

Text a foto: (mp)
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Plaváreň opäť s novinkami
O obľúbenosti petržalskej plavárne svedčí aj to,
že 4. januára ju navštívil rekordný počet ľudí –
815. Neznamenalo to ale, že by sa návštevníci
v bazénoch tlačili, maximálna okamžitá návštevnosť bola „len“ 143 ľudí, takže sa každý cítil
komfortne.

P

etržalská plaváreň neustále mapuje potreby
návštevníkov, z čoho vyplývajú aj aktuálne novinky.
Počas víkendov, v sobotu
a v nedeľu, sa menia otváracie hodiny. Bude otvorené dlhšie – do 22. h. Preto
sa plaváreň bude otvárať
neskôr – o 10. h.
Ďalšou novinkou je, že
lacnejšia prevádzka bude
už od 19. h a nie ako doteraz od 19.30 h. O 30 minút sa predlžuje vstup do
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sauny – z doterajších 150
minút na 180, pričom zákazník zaplatí len o euro viac
(11 eur).
S otvorením reštaurácie
prichádza zmena, ktorú určite návštevníci plavárne
uvítajú. Kto si v nej niečo dá,
automaticky sa mu predĺži
vstup o 20 minút bez akéhokoľvek doplatku.
Všetky zmeny platia od
21. januára.
(sv)
foto: archív

BUDUCNOST
NAŠEJ ZEME
PODĹA BIBLIE

Výklad biblickej knihy „Zjavenie Jána“

BOH, KTORÝ PRICHÁDZA
SEDEM LISTOV
OTVORENÉ DVERE NA NEBI
ROZLOMENIE SIEDMICH
IEDMICH PEČATÍ
MLČANIE NEBIES
TRÚBA SMRTI
ANJEL S OTVORENOU KNIHOU
ŽENA A DRAK
ŠELMY A ĽUDIA
LETIACI ANJELI
POSLEDNÉ RANY � SPOMIENKA
POMIENKA NA EGYPT
GYPT
POSLEDNÁ NOC � SPOMIENKA
POMIENKA NA BA
BABYLON
YLON
POSLEDNÁ VOJNA � SPOMIENKA
POMIENKA NA HADA
BOH, KTORÝ UŽ NEODÍDE

Každú stredu o 18:00 hod. | PREDNÁŠA: Mgr. Karol BADINSKÝ | Vstup voľný
Wolkrova 4, Ba – Petržalka | MHD: Hálova �linka 83, 84, 88, 92, 99, 192�
INFO: 0948 526 722 | bratislava.dotknisaneba.sk

www.muzikalsibyla.sk

www.ticketportal.sk

BILLA otvorila novú predajňu.
Aj so známym športovcom
Od 21. decembra pribudlo zákazníkom, ktorí obľubujú
čerstvé a kvalitné potraviny, nové miesto na rodinné
nákupy. Spoločnosť BILLA Slovensko otvorila na Námestí hraničiarov v bratislavskej časti Petržalka ďalšiu
svoju predajňu.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj populárny vodný
slalomár, Matej Beňuš a určite tu nebol naposledy, keďže
s rodinnými nákupmi pomáha často a navyše býva neďaleko. Matej si veľmi obľúbil napríklad čerstvé smoothies
BILLA Easy.

INCHEBA hala C Bratislava, 15. február 2017 o 19.00h
V hlavných úlohách:Daniel H lka, Eva Burešová,
Ilona Csáková a alší ...

Pražský muzikál s ve kolepou výpravou
s jediným exkluzívnym predstavením v Bratislave.

15. februára 2017 - Incheba
NOVOOTVORENÁ
ZUBNÁ AMBULANCIA
STROMOVÁ 16, KRAMÁRE

prijíma nových
pacientov bez bolesti
a bez čakania
tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk
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Bol čas veselosti
Mohla mať tak sedemdesiat. Azda
i menej. Chvejúce sa starecké ruky
držali obhryzený kúsok chlebovej
kôrky, mŕtve oči živého človeka
boli bez záujmu o pekný park,
prikrytý rannou inovatkou ohlasujúcou blížiaci sa čas radosti
a veselosti, plný vône makovníkov
a kapustnice. Bolo pred Vianocami, okolo chumáčika handier
ukrývajúcich človeka sediaceho
na mrazivej lavici pobehujú venčiaci sa psíci v radostnom očakávaní rannej lahôdky. O niekoľko
dní po stretnutí s beznádejou
v parku prišiel odmäk. Pršalo.
Pod holým nebom, pritúlená
k stene bytovky sa večer ukladala
k spánku iná žena. Podchladenú
ju odviezli privolaní policajti. Dva
predsviatočné príbehy bez lásky
a porozumenia. Iba dva?
Byť človekom je neľahká vec. Byť
človekom a živoriť v človečenskej spoločnosti plnej slov o ľudskej spolupatričnosti a pomoci
ubiedeným, je trestuhodným výsmechom. Máme stovky občianskych združení, nadácií, dobrých
anjelov, zbierok, dobročinných
spolkov cirkevných i svetských,
so zbierkami sa stretávame v televízii, rádiách aj na uliciach. Zbierame na liečenie defektných detí
i dospelých, ľudí postihnutých vážnymi chorobami, na chudobných,
na záplavami vytopené, požiarom
ožobráčené rodiny, detské domovy, týrané ženy, opustené matky
s deťmi. Nie každý je bezdomovec
vlastnou vinou, alebo dobrovoľne
nezamestnaný. Problémy v sociálnej ochrane sú vypuklé aj u ľudí
s príjmami. Pomáhame ako sa dá,
pretože štát nie je dobročinná organizácia. Pravdou však je aj to, že
v prvom rade by sa mal o svojich
občanov odkázaných na pomoc
iných postarať práve on. A nielen
preto, že je to tak napísané v našom zákone zákonov.
V dnešnom svete prežijú tí, ktorí
nemajú morálku na rozdávanie
a sú ochotní podvádzať. Pokiaľ
nejde o konšpiračnú informáciu,
tak je to názor nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Američana
Roberta Shillera na fungovanie
väčšej časti ľudí v kapitalizme. Nepotrebuje žiaden komentár.
Tak si myslím, že socializmus mal
aj svoje chyby. O čo lepšia však je
takzvaná demokracia a komu čo
prináša?
Jaroslav Gründler

N Á Z O R Y / S TA N O V I S K Á

Teplomer značky Sibír
Začiatkom tohto roka, v čase takmer presilovkového náporu arktickej zimy, som sa ráno pozrel na teplomer a ten
ukazoval mínus dvadsaťdva stupňov. Celzia. Nie Kelvina,
Fahrenheita či Réaumura. Takmer dva razy toľko, ako mi
deň predtým v televíznej predpovedi avizoval odborník na
tlakové výše, níže, vetry a teploty plusové i mínusové.

P

rirodzene, najskôr som
začal pochybovať o
kvalite môjho ortuťového stĺpca. Čo ak teplomer
bol vyrobený niekde na
Sibíri, a tak akosi samozrejme ukazuje povedzme
o desať stupňov menej?
Mimochodom, starší možno poznajú socialistický
vtip o tom, ako vyzerá nie
teplomer, ale záchod značky Sibír. Sú to dve palice.
Jednu zapichnete hlboko
do snehu, aby ste sa mali
čoho držať. Na otázku, na
čo slúži tá druhá palica, je
jednoduchá odpoveď. Na
odháňanie vlkov.
Ale späť k veci. Je tu aj
možnosť, že na našom
kopci teploty poskakujú
inak, ako na inom mieste
zemegule. Zopár telefonátov spoluobčanom ma
však presvedčilo, že kopec

je na tom úplne rovnako
ako rovinky, priehlbinky či
zákutia našej dedinky. Aj
iné miesta našej planéty.
V tejto súvislosti som si
spomenul na službu, ktorú
som mal v istý deň v istom nemenovanom mládežníckom denníku. A čo
nemenovanom! Už to nie
je reklama. Zanikol. Bola
to Smena. Skrátka a dobre,
v ten deň sa asi službukonajúci počasiari nudili, a tak
v priebehu pár hodín vydali
až tri predpovede počasia.
Vybral som tú, ktorá sa mi
pozdávala najviac. Ako to
už býva, nevyšla. Vtedajší
zástupca šéfredaktora mi
preto udelil takzvanú mínusku, čiže mínusovú prémiu. Dvadsaťpäť korún. Čo
vtedy predstavovalo zhruba sedem čapovaných pív.
Naštval ma.

Tentoraz som sa predpovedaniu počasia začal venovať naplno, zodpovedne,
metodicky. Niekoľko dní po
sebe som si vypočul predpovede na rovnaký deň nielen na viacerých staniciach
v rozhlase a televízii, ale na
internete zhliadol aj veštby
viac či menej renomovaných inštitúcií. Človek by si
myslel, že budú takmer totožné. No, akurát! Kdekade
nesedia nielen teploty, ale
ani vietor, sneženie, zrážky
tekuté a podobne.
Okrem tých celoplošných mám na mysli celé
Slovensko, sú mimoriadne
zaujímavé najmä regionálne či miestne predpovede
z viacerých zdrojov. Podľa
tých posledných by napríklad v deň x napoludnie
v našej dedine malo byť
úplne jasno, ale zároveň aj

Magistrát: „My nič, my muzikanti...“

Na

Odkaze pre starostu a aj na našej facebookovej stránke
upozornil Martin Nýdr,
ako arogantne a necitlivo sa správa magistrát k
cudziemu majetku. „Takto
diletantsky
zrealizovala irma PaB na zadanie
magistrátu bezbariérovú úpravu priechodu pre
chodcov. Všimnite si na fotograii číslo jeden napojenie chodníka zo zámkovej
dlažby. Toto by v Rakúsku
neurobili, no magistrátu
na tom nezáleží, tak tu
odvádzajú aj takúto prácu za naše peniaze! Je potrebné doplniť obrubník a
uložiť chýbajúcu dlažbu!“
Ešte pred týmto zásahom
bol chodník plne funkčný
(2). Okrem toho že bol na
niektorých miestach zarastený, bol plnohodnotne
napojený s obrubníkom až
po asfaltový chodník.

Na kritiku Martinovi
Nýdrovi odpovedali z oddelenia komunikácie a marketingu magistrátu: „V roku 2016 sme prioritne
zrealizovali bezbariérové
priechody pre chodcov.
V Petržalke v počte 57 kusov. To bola prvá etapa,
v ďalšom období plánujeme výmenu asfaltových
krytov chodníkov v našej
správe. Na Vami popisovanom mieste irma PaB
zrealizovala bezbariérový
priechod v súlade s našimi
požiadavkami. Chodník zo
zámkovej dlažby, ktorý žiadate opraviť je súčasťou komunikácie, ktorá je v správe
MČ Petržalka.“
A nad týmto už zostáva
naozaj rozum stáť (a k tomuto tvrdeniu sa pridali aj
ďalšie hlasy v rubrike Odkaz pre starostu)! Magistrát sa hrdí tým, že spravil
bezbariérový chodník, ale

že touto stavebnou činnosťou poškodil chodník, ktorý
má v správe mestská časť
Petržalka, ho zrejme vôbec
netrápi. Dokonca jeho zamestnanci majú tú drzosť
žiadať mestskú časť, aby to,



2
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zamračené a snežiť. Teplota
od mínus desať až po nulu.
A vietor prudký a nárazový,
v rovnakej chvíli však aj úplné bezvetrie. Pohodička.
Na druhej strane, krátkodobým sledovaním som
zistil aj inú zaujímavosť.
V jednom týždni napríklad v Skalici a Senici, čo je
vzdušnou čiarou možno až
päťdesiat kilometrov, bude
podľa predpovede istej inštitúcie absolútne rovnaké
počasie. V tej istej minúte
zafúka, zamračí sa, trochu
posneží o opäť vykukne
slnko. Neuveriteľné. Príroda je síce mocná čarodejka,
ale až taká? Alebo si z nás
počítače robia dobrý deň?
Možno
v
súvislosti
s počasím máte najrôznejšie otázky či pochybnosti.
Viem, ako ich rozptýliť.
Na celoštátnej, regionálnej
i miestnej úrovni. Do úvahy dokonca prichádzajú aj
časti miest, či dokonca ulice. Všetky údaje budú jasné,
presné, nespochybniteľné.
Na scéne sa však musí objaviť niečo, čo tu doteraz
evidentne chýbalo. Firma
zaoberajúca sa počasím
s jednoznačnou orientáciou: Ako bolo včera?
Oskar Král

čo oni zničili, za svoje opravila. Mestská časť Petržalka
preto vyzvala magistrát, aby
chodník, ktorý využívali
ako stavenisko a zničili ho,
dal do pôvodného stavu.
Budeme sledovať, či sa
tak skutočne stane.
Redakcia
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Vzácna návšteva
na Námestí hraničiarov
V rámci projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy mesto zorganizovalo
dvojdňový Mayors Adapt City Twinning
workshop.

ratislava zorganizovala toto stretnutie ako
hosťujúce mesto pre odborníkov zo samospráv
nemeckého mesta Brémy
a holandského mesta Arnhem a pre zástupcov európskej iniciatívy Mayors
Adapt.
Keďže súčasťou celomestského projektu je aj
Petržalka, zahraniční partneri projektu navštívili aj
našu mestskú časť.
Konkrétne Námestie
hraničiarov, ktoré je bratislavským pilotným projektom adaptácie na zmenu klímy. Rekonštrukcia
námestia totiž znamená
jedinečný a nezanedbateľ-

ný environmentálny prínos aj
z globálneho hľadiska. Dažďová voda z priestorov parku sa
odvádza nie do kanalizácie, ale
vhodným spádovaním chodníkov a spevnených plôch späť
do pôdy a prakticky tým zavlažuje okolitú zeleň. S týmto
riešením prišla petržalská samospráva už v roku 2013.
Nemeckí a holandskí partneri riešenie tohto projektu
veľmi ocenili, aj keď ho ne-

mohli v tomto ročnom období
naplno obdivovať. Celkovo sa
im premena Námestia hraničiarov páčila.
City Twinning program zároveň umožňuje aj návštevu
ostatných miest, čím sa budujú partnerstvá medzi európskymi mestami pre prípadnú
užšiu spoluprácu v oblasti
adaptácie na zmenu klímy.
(sv)
foto: (tod)

FC už naplno zarezáva

F

utbalisti FC Petržalka akadémia v pondelok, 9. januára, odštartovali náročnú
zimnú prípravu na jarnú časť
IV. ligy. Celá sa uskutoční
v domácich podmienkach
pod vedením trénerov Dominika Tótha, Petra Boďa a Petra
Martiniho. V kádri zatiaľ nenastali väčšie zmeny, do prípravy sa zapojila dvojica mladíkov z druholigového dorastu
Paxner a Bončo a k mužstvu
sa po dlhotrvajúcich zraneniach vrátili Sochanič s Bencim. Známy je už aj program
prípravných zápasov FC po-

čas dlhej zimnej prestávky.
Spoločne so seniorským
mužstvom odštartovali zimnú prípravu aj mládežnícke
tímy. V niektorých z nich
nastali trénerské zmeny, najvýznamnejšia sa udiala v druholigovom staršom doraste.
Povedie ho skúsený Karol
Marko, bývalý kormidelník
viacerých slovenských a českých ligových mužstiev.
Program prípravných zápasov FCPA: 21. 1. o 13.00 h
FCPA – FC DAC Dunajská Streda B, 25. 1. o 18.30 h FCPA
– FKM Nové Zámky, 28. 1. o

VÝMENA

stúpačkových rozvodov
kanalizácie, vody a plynu
v bytových domoch
u za 1 deň !

Realizácia 13 bytov nad sebo
pred výmenou

po výmene

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

http://www.frivan.sk/

13.00 h FCPA – ŠK Slovan Bratislava Juniori, 4. 2. o 13.00 h
FCPA – FC Rohožník, 8. 2.
o 18.30 h FCPA – OFK Dynamo Malženice, 11.2 o 13.00
h FCPA – FK Inter Bratislava,
18. 2. o 13.00 h FCPA – FK
Lokomotíva Devínska Nová
Ves, 25. 2. o 13.00 h FCPA –
ŠK Šurany, 5. 3. o 10.30 h FK
Rača – FCPA.
(mv)

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

Realizujeme komplexnú obnovu budov
s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť.





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

Beňadická 20-22

Máme mnohoročné skúsenosti, odbornú spôsobilosť, licencie.
V rámci komplexnej obnovy Vám ponúkame tieto služby:
 návrh vhodných technických riešení,
 vypracovanie projektovej dokumentácie,

príprava podkladov pre stavebné
konanie,
 Statické posúdenie objektu,
 energetický audit domu,
 odstránenie systémových porúch
bytového domu,
 sanácia obvodového plášťa ešte pred
zateplením,
 samotné zateplenie obvodového plášťa,
 sanácia balkónov a lodžií vrátane
opravy/výmeny zábradlí, hydroizolácie
a dlažby,

 rekonštrukciu a zateplenie strechy,
 výmenu otvorových konštrukcií – okien

a dverí (vstupné brány),

Beňadická 12-14

 vyregulovanie/doregulovanie

vykurovacej sústavy,
 úpravu interiérov – obklady, dlažby,

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

obnovy domu,
 energetická certifikácia,
 záručný aj pozáručný servis

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

info@eurostav-slovakia.sk  www.zatepli-to.sk
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Čo tento rok čaká Petržalku?
Nielen petržalský rozpočet, ale rozpočty viacerých mestských častí mohli byť
vážne ohrozené. Mesto totiž nastavilo príjmovú časť rozpočtu pri dani z príjmov
fyzických osôb nižšie, než je odhad štátu, čo je z pohľadu tvorby rozpočtu
absolútne vylúčené a doteraz sa tak nestalo.
Petržalka by tak prišla o 800-tisíc eur!

nia s BD Petržalka. Okrem
toho sa začnú hneď po zime
opravovať aj chodníky, ktoré
sú dlhodobo poškodené a sú
zaradené v pláne opráv, resp.
prioritách – na Holíčskej 32
až 44, na Medveďovej 1, 30 až
32, pred ZŠ Pankúchova, na
Starohájskej a na Šintavskej
18 až 22.

Kultúra

St

arostovia však spojili
svoje sily a vďaka nim
táto absurdita v mestskom
rozpočte už neﬁguruje. Petržalský rozpočet teda vychádzal z návrhu štátneho
rozpočtu pre rok 2017, kde je
navrhovaný mierne zvýšený
výnos z dane pre obce.
Ďalšou významnou položkou, ktorá mohla negatívne
ovplyvniť nielen petržalský,
ale aj rozpočty veľkých mestských častí, bolo čakanie na to,
či primátor Ivo Nesrovnal naplní uznesenie o solidarite ešte
z decembra 2015. Napokon,
takmer po roku, opäť na nátlak starostov, pripravil zmenu
štatútu, kde sa hovorí, že veľké
mestské časti budú menším
solidárne pomáhať ﬁxnou sumou 1 950-tisíc eur. Poslanci
stihli na poslednú chvíľu zmenu štatútu odsúhlasiť.
Petržalka tak bude hospodáriť s 33-miliónovým rozpočtom.

Školy, škôlky, ihriská
Tradične najviac peňazí
pôjde aj tento rok na deti. Pokračovať budú rekonštrukcie
základných a materských škôl
a školských jedální, vybudujú
sa nové triedy ŠKD, detské
ihriská pri MŠ, ktoré sú v ZŠ

Černyševského a ZŠ Nobelovo
námestie. Dobrou správou je,
že po prieťahoch pri verejnom
obstarávaní sa začne s rekonštrukciou objektu na Vyšehradskej, kde vznikne 120 miest pre
škôlkarov.
Rekonštrukciou prázdneho
krídla budovy ZŠ Turnianska
vznikne 4-triedna materská
škola s kapacitou 90 detí.
Okrem každoročnej revitalizácie detských ihrísk odštartuje
aj ďalšia etapa budovania ihriska Jama na Lúkach. Špeciálne
ihrisko pre hendikepované deti
vznikne na Blagoevovej ulici v
areáli zariadenia Baobab..

Životné prostredie
Petržalka plánuje vybudovať
ďalší výbeh pre psov a na nové
kontajnerové stojiská má ako
každý rok vyčlenených 15-tisíc
eur. Petržalku ale čaká aj novinka – polopodzemné kontajnery. Ide o pilotný projekt spoločnosti OLO a bola
doňho zaradená aj lokalita

Rekonštrukcie čakajú aj
naše dva domy kultúry – na
Lúkach sa budú priestory rekonštruovať postupne, DK
Zrkadlový háj potrebuje najmä opraviť strechu. Ešte stále
nie je pochovaná myšlienka
na výstavbu divadla Jána Ďurovčíka, žiadosť Petržalky o
zverenie vytypovaných mestských pozemkov Petržalke
mesto ešte stále skúma...

Petržalka a mesto

na Budatínskej 17, ktorá spĺňa všetky kritériá. Výhody
týchto kontajnerov spočívajú najmä v estetickejšom a
hygienickejšom riešení. Veľkokapacitné úložisko zamedzuje hromadeniu odpadu
v jeho okolí, a tým aj výskytu hlodavcov. Znemožňuje
tiež nežiaducu manipuláciu
s odpadom a obmedzuje riziko vandalizmu. Výhodou
takéhoto zberu odpadu je aj
eliminácia zápachu a znižovanie emisií. Polopodzemné
kontajnery budú určené pre
zmesový komunálny aj triedený odpad. Kontajnery by
mohli (podľa vyjadrenia mesta a spoločnosti OLO) začať
slúžiť už na jar.
Samozrejme, aj tento rok je
mestská časť pripravená podporiť existujúce aj nové predzáhradky, chystá sa revitalizácia niekoľkých vnútroblokov.
Jedným z nich, ktoré čaká
väčšia rekonštrukcia, je vnútroblok na Šustekovej ulici. Samospráva doň plánuje zapojiť
aj obyvateľov z najbližšieho
okolia.
Hoci rýchlejšiu likvidáciu
vrakov ešte viac zbrzdil nový
zákon, ktorý ešte predĺžil lehoty na výzvy majiteľom na
ich odstránenie z 30 dní na 60,

Petržalka bude naďalej vraky
odstraňovať čo najpružnejšie.

Cesty, chodníky, terasy
V petržalskom rozpočte je
vyčlenených 400-tisíc eur na
rekonštrukciu komunikácií,
čo je doteraz rekordná suma.
Okrem toho pôjde 190-tisíc na budovanie cyklotrás a
chodníkov.
Len čo to počasie dovolí,
dokončí sa rekonštrukcia terasy na Rovniankovej ulici,
na ktorej sa po prvý raz využil model spoluﬁnancova-

Asi najhorúcejšou celomestskou témou tohto roka
bude parkovacia politika.
S jej nedostatkami a nejasnosťami sa budú musieť
popasovať miestni poslanci.
Uvidíme, či a v akej podobe
sa napokon Petržalka do nej
zapojí...
Pre Petržalku bude tento
rok kľúčové aj vysporiadanie
majetkov mesta v mestskej
časti, odpoveď na otázku,
kto sa bude starať o verejné
osvetlenie a ako sa postaví
mesto k problému petržalského cintorína. K jeho rozšíreniu, aj k riešeniu mestskej
hromadnej dopravy k nemu.
Petržalka bude aktívnym
partnerom mesta pri ďalšej
výstavbe električkovej trate,
centrálnej rozvojovej osi a pri
výstavbe nájomných bytov.
Po minuloročnom úspechu, keď Petržalka získala
prestížne ocenenie v súťaži o
Národnú cenu SR za kvalitu
- ako jediná slovenská samospráva sa stala oceneným
ﬁnalistom súťaže v kategórii
Organizácie verejného sektora – sa naša mestská časť
tento rok zapojí do Národnej
ceny SR za spoločenskú zodpovednosť.
(sv), foto: archív
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Jedinečný
koncert
Jána Ambróza – speváka
ľudových piesní s nádherným hlasom – privítali
Petržalčania v Dome
kultúry Zrkadlový
háj búrlivým potleskom. Novoročný koncert bol
do posledného
miesta vypredaný a diváci sa už
pred vstupom do
sály veľmi tešili
na nezabudnuteľný hudobný
zážitok.

K

eď Ján Ambróz, po privítaní starostom Petržalky
Vladimírom Bajanom, otvoril
svojim zvučným a nezabudnuteľným hlasom prvé kolo
pesničiek, bolo počuť, že
mnohí v sále si spievajú spolu
s ním. Horehronské piesne,
a najmä tie z Telgártu, chytili
mnohých za srdce. V snahe
zachovať čo najviac ľudových
piesní z tejto oblasti, pochodil Ján Ambróz Telgárt, Šumiac a Pohorelú a objavoval
zabudnuté piesne, ktoré potom prespieval a zachoval ich
tak pre ďalšie generácie. Svoje
vystúpenie striedal s krátkym
rozprávaním veselých príbehov zo života nielen svojho,
ale aj svojich známych či susedov. Spoločne si zaspieval
so svojou dcérou Jankou Ambrózovou, huslistkou hudobnej skupiny Borievka, ktorá
ho počas vystúpenia sprevádzala. Nezabudnuteľnou
účinkujúcou bola vždy usmiata a dobre naladená Milka Ša-

tanová, ktorá je okrem iného
aj riaditeľkou FS Poľana, programovou riaditeľkou festivalu Akademický Zvolen
a režisérkou programov na
festivaloch pod Poľanou,
v Detve a Očovskej hrudy.
Svojimi piesňami rozveselila
publikum a podaktorí mali
na mále, aby sa nepustili aj
do tanca. „Medzi divákmi
bolo veľa mladých ľudí, čo
mňa, ako folkloristu veľmi
teší, že folklór v Petržalke má
svojich obdivovateľov a aj
pokračovateľov napríklad
v našich detských folklórnych
súboroch Hájenka či Poleno,“
dodal starosta Petržalky.
Jedinečný
Novoročný
koncert, ktorý sa v Petržalke
odohral pod záštitou Vladimíra Bajana, ukončila snáď
najkrajšia slovenská pieseň
Na kráľovej holi, ktorú si Janko Ambróz hrdo zaspieval so
svojim takmer 500 členným
petržalským zborom.
Text a foto: (mp)

Ján Ambróz sa narodil
25. augusta 1948 v Nižných
Ružbachoch. Jeho detstvo
je úzko späté s Telgártom,
kde vychodil základnú školu.
Učňovskú a strednú školu
absolvoval v Banskej Bystrici.
Študoval na Právnickej
fakultu UK v Bratislave a od
roku 1984 má titul JUDr. Je
spoluzakladateľom speváckej skupiny reprezentujúcej
horehronskú ľudovú pieseň.
Získal množstvo ocenení
za umeleckú činnosť - Kvet
kultúry od Banskobystrického samosprávneho kraja,
medailu Daniela Licharda
od Národného osvetového
centra za rozvoj folklórneho
umenia na Slovensku v oblasti vokálnej interpretácie,
v roku 1998 dostal Medailu
primátora mesta Banská
Bystrica za umelecký prínos.
Nahral 6 CD nosičov, ktoré
reprezentujú jeho milovaný Telgárt (Na Telgárte
hrajú, Moje najmilšie, Pod
Telgártom, Lístočku dubový,
Horehronskie piesničky).

Petržalka má vlastnú
predpoveď počasia
Najväčšia bratislavská mestská časť má
ďalší unikát. Ponúka aktuálne informácie
o počasí v Petržalke, aj predpoveď na
ďalšie dni.

T

eda, ak chcete vedieť, kde momentálne fúka, sneží, aká
je teplota v konkrétnej časti Petržalky, stačí si otvoriť
webovú stránku mestskej časti. Všetky informácie sa dozviete online, ak si kliknete na ikonku Počasie na stránke
Petržalky v pravom stĺpci. Dokresľuje ich aj aktuálna mapka
mesta a jeho širšieho okolia.
Počasie v Petržalke monitorujú štyri meteostanice, na
polovicu nákladov (zhruba 3-tisíc eur) prispela mestská
časť, druhá polovica išla z rozpočtu Miestneho podniku
verejnoprospešných služieb. Predpoveď počasia robí známy meteorológ Peter Jurčovič a spracováva ju spoločnosť
Meteofact. Informácie slúžia predovšetkým pre MP VPS,
aby vedel pružne reagovať na zmeny počasia najmä počas
zimnej služby, ale, samozrejme, uvítali ich aj Petržalčania a
tí, ktorí sa do Petržalky chystajú.
(tod)
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Netradičný
šachový turnaj

Čas radosti
a veselosti v Dome
tretieho veku
S príchodom adventu sa
v Dome tretieho veku
začal čas radosti a veselosti. Je to obdobie, počas
ktorého kolektív Domu
tretieho veku pripravil
pre svojich obyvateľov
výnimočné zážitky.
Na sviatok sv. Mikuláša do
zariadenia zavítal sv. Mikuláš
s anjelom a čertom, ktorí so
sebou priniesli vianočnú náladu a vrece plné sladkostí.
V tento deň sa konali aj tradičné vianočné trhy s chutnými dobrotami. Svoj stánok
tam mala aj „dielnička“, v ktorej boli prezentované výrobky klientov, napr. pohľadnice,
ozdoby, obrázky, pletené
šály a čiapky, rôzne dekorácie. Návštevníci mali možnosť vybrať si výrobok, ktorý
ich najviac zaujal. Pekným
slovom a úsmevom poďakovali za darček a podporili tak
klientov v ich ďalšom napredovaní a rozvíjaní ich záľub
a schopností.
Dňa 8. decembra prijali
pozvanie mamičky s deťmi
z Materského centra Budatko. Pre seniorov priniesli malý
darček – ručne vyrobené pohľadnice s venovaním. Drobci spolu s mamičkami potešili klientov úsmevmi a svojou
detskou radosťou. Všetci sa
spoločne dobre zabávali pri
zdobení medovníčkov a vianočných stromčekov.
Okrem Materského centra Budatko zariadenie spolupracuje aj s Materskou
školou Bulíkova. Seniorky zo
zariadenia chodia pravidelne
čítať deťom rozprávky pred
popoludňajším
spánkom
v rámci projektu Starký, starká prečítaj nám rozprávku!
Dňa 8. decembra okrem
rozprávky priniesli pre deti
darček - vlastnoručne upečenú perníkovú chalúpku. Obe
strany mali z tejto návštevy
veľkú radosť.
(dp), foto: autorka

Seniori pred sviatkami
Sviatočne a v priateľskej domáckej atmosfére sa nieslo vianočné posedenie petržalských seniorov so starostom Vladimírom
Bajanom v Dome kultúry Zrkadlový háj.

Ch

utná večera, dobrý
program a najmä
množstvo objatí pri stretnutiach a vzájomných vinšoch.
Súbor Melódia začal spievať
Tichú noc, pri ktorej všetci
povstali a spievali spoločne
túto asi najznámejšiu vianočnú pieseň. Starosta po
príhovore odovzdal dary vedúcim šiestich denných centier. Tento rok to boli kompaktné fotoaparáty, vďaka
ktorým budú môcť dokumentovať svoju pestrú a zaujímavú činnosť počas celého roka. „Želám vám hlavne zdravie,“ povedal v príhovore a nezabudol sa po-

chváliť, že je už dvojnásobným deduškom dvoch
krásnych vnučiek. Zábava a
rozhovory pokračovali ešte
dlho po úvodnom kultúrnom programe.
(tod), foto: (mp)

(up)
foto: autor

Palinov 20. šnapser cup

Vo

vynovených priestoroch KAMIRO pubu
na Mlynarovičovej ulici sa
konal jubilejný Palinov 20.
šnapser cup. Na turnaji sa
zúčastňujú kartári z celej Bratislavy, najmä však z Petržalky z Kamira pubu a Kométy
pubu, medzi ktorými vládne
férová rivalita. Turnaj organizuje Palino Meľuch a to vždy
na Mikuláša a na Deň otcov.
Koná sa v rôznych puboch

Začiatkom decembra sa uskutočnil už 5. ročník Šachového turnaja
v priestoroch Šachového klubu
Slovan v Základnej škole na Černyševského ulici. Nad podujatím
prevzal záštitu poslanec Bratislavského samosprávneho kraja za Petržalku Eduard Demel v spolupráci s občianskym združením My
sme Petržalka. „Je milé, keď človek
vidí ako páni v seniorskom veku
odovzdávajú svoje skúsenosti
juniorom, keďže turnaj sa organizuje bez vekového obmedzenia,“
uviedol Eduard Demel. Podľa zástupcu organizátorov Gabriela
Gažiho sa na turnaji zúčastnilo
22 hráčov. Ich počet každoročne
rastie napriek tomu, že šach nepatrí medzi masové športy. Najmladší účastník mal 12 rokov. Prvé
miesto v turnaji obsadil Rastislav
Briestensky, za ním nasledovali
Marek Karas a Pavel Certek. Šachový klub ŠK Slovan Bratislava
má 102 členov. Klub sa aktívne venuje výchove mladých šachistov
a v súčasnosti má tri krúžky mládeže. Seniori dosahujú významné
úspechy na turnajoch na Slovensku, ako aj v zahraničí.

v Petržalke, tak ako si určia
kartári.
Záujem o tento turnaj bol
väčší, než to dovoľovali pravidlá, a súťažiť začalo 29 mužov a 3 ženy. Pri súťažení išlo
kamarátstvo bokom, hralo
sa s nasadením poraziť toho
druhého a postúpiť do ďalšieho kola. Kto prehral, mohol si
zahrať o „Cenu útechy“, kde
sa hralo ešte s väčšou chuťou
poraziť porazeného.

Počas turnaja boli k dispozícii švédske stoly a súťažiaci
si pochutnávali na vynikajúcom guláši z diviny. Vznikali
nové priateľstvá a vytvárala sa
dobrá atmosféra v neformálnom posedení.
Víťazom turnaja sa stal
Roman Pavol (Kamiro pub),
ktorý porazil v dramatickom
inále Oskara Kakaša (Nové
Mesto). Víťaz si putovný pohár ponechá do ďalšieho turnaja a trofej za víťazstvo mu
zostáva natrvalo. V súboji o
tretie miesto vyhral Zolo Kovacs (Petržalka) pred Norom

Wauketichom (Kamiro pub),
ktorý potom v dramatickom
malom inále vyhral „Cenu
útechy“. Komeťáci tentoraz
odišli naprázdno.
Po vyhodnotení turnaja
nasledovala tradičná veselá
tombola, kde si každý prevzal
cenu a nakoniec ešte Mikuláš
– organizátor Palino - rozdal
mikulášske balíčky a dar od
majiteľa.
A či sa turnaj vydaril?
Všetci účastníci, ale aj kibici
sa zhodli, že jubilejný 20. PŠC
bol zatiaľ najlepší a opäť ďalší
turnaj chcú v Kamiro pube.
Na záver Palino poďakoval majiteľovi a obsluhe, že
si svoju úlohu splnili stopercentne, čo odmenili potleskom. Tak isto odmenili
potleskom aj organizátora
Palina.
(tod), foto: (mp)
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Plavecký december
na Pankúchovej
V našej škole sa po mnohé roky žiaci učili
plávať už od prvého ročníka. V tomto školskom roku základný plavecký výcvik absolvujú žiaci až v druhom ročníku. Niektorí
však od prvého ročníka navštevujú plavecký
oddiel ORCA v Centre voľného času pri ZŠ.

Vďaka od seniorov

T

ak ako každý rok pred Vianocami, aj tento rok naša
mestská časť spolu s oddelením sociálnych vecí pripravili posedenie pre seniorov z denných centier. Večera v DK Zrkadlový háj bola hotovou recepciou na vysokej úrovni, na akej veru podaktorí seniori ešte neboli.
Krásne a slávnostne pripravená výzdoba stolovania nás
všetkých veľmi príjemne prekvapila. Starosta Vladimír Bajan nás spolu s vedúcou oddelenia sociálnych vecí Alenou Halčákovou privítali, zaželali dobrú chuť a príjemné
posedenie. Denné centrá dostali ako darček fotoaparát.
K príjemnej atmosfére prispela vianočnými piesňami spevácka skupina Melódia, piesne Haleluja a Tichá noc veru zožali veľký potlesk. Po večeri nám ešte spevácka skupina spievala ľudové piesne, ku ktorým sa pridávali seniori, sediaci pri stoloch.
Bolo to krásne, príjemné posedenie. Aj to je dôkaz, že mestskej časti na senioroch záleží, takže každému, kto priložil ruku
k vianočnej večeri (aj všetkým pracovníčkam oddelenia sociálnych vecí, ktoré síce nebolo vidieť – ale boli v kuchyni
a pomáhali ) patrí ešte raz jedno veľké ĎAKUJME!
Za všetkých:
Ružena Borzová DC Vyšehradská

Odštartuje miniliga
Petržalská futbalová verejnosť sa môže opäť tešiť na futbalovú miniligu dospelých.

N

a malom ihrisku FO MŠK ISKRA Petržalka na Budatínskej ulici ( areál ZŠ ) začíname v sobotu 1. apríla od 15.30 h. Počet
hráčov mužstva na hracej ploche 1 + 4 (nad 17 rokov). Zabezpečené sú šatne vrátane spŕch, lekárska prvá pomoc, občerstvenie,
rozhodca a vecné ceny pre najlepšie štyri mužstvá. Oblečenie,
resp. výstroj, si každé mužstvo zabezpečí vo vlastnej réžii.
Akékoľvek bližšie informácie dostanete na telefónnom čísle
0915 403893 alebo na bubustek3@gmail.com.
Vlado Rusinko
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aždý deň absolvujú tréningy a pripravujú sa na
rôzne súťaže. Niektorých plávanie baví dlhšie, iných kratšie.
Aj v rámci vyučovania žiaci na
II. stupni majú možnosť zdokonaliť svoje plavecké schopnosti.
V rámci telesnej výchovy a
nácviku ako zachrániť topiacich absolvovali žiaci 5. ročníka 3 mesiace zdokonaľovacieho výcviku v školskom
bazéne. Učili sa správne zareagovať a poskytnúť pomoc
kamarátom, rodine alebo neznámemu v jazere, kúpalisku,
pri mori. Najskôr absolvovali
teoretickú časť, kde im učitelia
vysvetlili zásady poskytovania
prvej pomoci. Povedali im
správny postup poskytovania
pomoci topiacemu sa človeku
alebo človeku, ktorý precenil
svoje sily a schopnosti vo vode.
Každoročne sa na Mikuláša v
školskom bazéne konajú Mikulášske preteky. Žiaci sa na
túto súťaž tešia, pretože sa na
nej môže zúčastniť každý, kto
vie plávať. Na tých tohtoroč-

ných sa zúčastnilo 44 žiakov
2. – 4. ročníka. Zmerali si
sily medzi sebou i medzi
plavcami, ktorí navštevujú
športový plavecký oddiel.
Za súťaživosť boli všetci
žiaci odmenení drobnými
sladkosťami.
Posledný víkend pred
Vianocami sa konala plavecká súťaž Vianočná Orca. Zúčastnili sa na nej
plavci z dvoch plaveckých
klubov - ORCA Bratislava
a Orca Sport. Malých i väčších plavcov povzbudzovali
rodinní príslušníci, tréneri,
ale aj ostatní súťažiaci. Každý pretekár dostal medailu
a diplom. Po skončení pretekov sme v bazéne lovili
rôzne ovocie. Každý si mohol domov zobrať to, čo
vylovil. Po popoludňajších
pretekoch sme okrem ovocia v bazéne lovili kapra. Už
po druhý raz sa to podarilo
domácej plavkyni Biance
Nespalovej.
A. Machová,
foto: archív

V Petržalke vyrastie
unikátny rodinný park
Rodinný park v atraktívnej lokalite, ktorý bude mať zábavno-vzdelávací a oddychovo-rekreačný charakter, bude klásť
dôraz na životné prostredie a ekológiu. Určený bude predovšetkým pre rodiny s deťmi a mládež. Jeho vznik podporili
poslanci Zastupiteľstva BSK. Zámerom župy je vybudovanie komplexu, ktorý bude na Slovensku jedinečný.

P

oslanci Zastupiteľstva BSK
schválením tohto konceptu poverili aj komisiu, ktorá
do konca marca vyhlási súťaž
na výber koncesionára, ktorý
predloží plán výstavby, prenájmu, výšku vstupného, skladbu
objektov, ich účel, priestorové
rozloženie a ďalšie náležitosti.
Cieľom je získať najvhodnejší a najlepší ideový návrh
a podnikateľský plán na využitie pozemkov v lokalite Bratislava – Petržalka. Predložené
riešenie musí nadväzovať na
ostatné časti mesta prostredníctvom napojenia na existujúci systém komunikácií a dopravy. Mal by byť novou atrakciou v území, a to nielen na lokálnej či celomestskej úrovni,
ale aj na úrovni regiónu.
Rodinný park by mal tvoriť
komfortný priestor pre celoročné využitie s celodennou
prevádzkou a mal by ponúkať

inovatívny, herný a náučný
program s dôrazom na podporu kreativity detí a mládeže a environmentalistiku.
Dôraz by mal klásť na
ekológiu, životné prostredie,
vzdelávanie, rodinný život,
na prírodné materiály, nízkoenergetickú výstavbu či prevádzku a má mať zábavnovzdelávací a oddychovo-rekreačný charakter najmä pre
rodiny s deťmi a mládež.
Lokalita na realizáciu parku je v Petržalke a má plochu takmer 9 ha. Územie je
dobre napojené na lokálnu
aj medzinárodnú cestnú
sieť, a tak nielen zameranie
parku, ale i jeho umiestnenie
v susedstve regiónu GyőrMoson-Sopron (Maďarsko)
a Spolkovej krajiny Burgenland (Rakúsko) naznačuje,
že pôjde o park nadregionálneho významu.
(bsk)

Inovujú výučbu
cudzích jazykov
Cudzie jazyky - brána do
sveta. Taký je názov projektu, ktorý uskutočňuje
petržalská Spojená škola
Svätej rodiny na Gercenovej ulici v rámci medzinárodného programu
Erasmus plus.

P

redložiť projekt a získať
grant na vzdelávanie pedagógov nebolo jednoduché, ale vyšlo to. Osem
učiteľov dostalo príležitosť
zúčastniť sa na dvojtýždňovom kurze v jazykovej škole
Language Link London ltd a
v Goetheho inštitúte v Berlíne
a Hamburgu s cieľom zlepšiť
svoje kompetencie a získať
znalosti v oblasti nových vyučovacích metód v anglickom
a nemeckom jazyku. Sedem
učiteliek vlani počas letných
prázdnin absolvovalo kurz
v Londýne a jeden učiteľ
v nemeckých mestách Berlín
a Hamburg. Kurzy cudzích
jazykov mali vysokú úroveň a obsahovali inovačné
prvky výučby. Pedagógovia
sa zdokonaľovali v nových
vyučovacích metódach ako
napríklad dramatizácia textu, práca s dennou tlačou
v týchto krajinách či takzvaný brainstorming. Zároveň si
prehĺbili svoje znalosti z metódy CLIL – metódu obsahovo a jazykovo integrovaného
vyučovania.
Učitelia so špecializáciou na
výučbu cudzích jazykov po
absolvovaní kurzov v zahraničí odovzdávajú svoje vedomosti svojim žiakom nielen
vo vyučovacom procese
(škola má rozšírené vyučovanie anglického jazyka), ale
aj počas krúžkovej činnosti.
Ako povedala riaditeľka školy Helena Jánošíková, žiaci
si pripravujú vystúpenia
v podobe malých javiskových
foriem - divadiel v anglickom
jazyku, spievajú anglické a nemecké piesne a rozširujú si
obzor z oblasti kultúry a reálií krajín aj prostredníctvom
kooperatívneho vyučovania.
Tieto bonusy k štandardnej výučbe cudzích jazykov
vedú žiakov k ľahšiemu učeniu i záujmu ovládať viac svetových rečí.
M. Majerčáková
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Varga ako ho nepoznáte
Fotograf Peter Procházka, Petržalčan, je nevyčerpateľnou
studnicou
dokumentácie
najmä muzikantskej histórie
Bratislavy. Pre nás všetkých
je super, že negatívy z tých
čias uchoval aj pre ďalšie generácie. Po pohladení duše
vo forme knihy spomienok
na niekdajšie „Véčko“ sa teraz

môžeme pokochať v mapovaní života a kariéry nášho
muzikantského velikána Mariána Vargu, ako ho zachytil
fotoobjektív Petra Procházku. Výstavu týchto vzácnych
fotografií si môžete pozrieť
do 26. februára v Stredoeurópskom dome fotografie na
Prepoštskej č. 4.
(sv)

Duša človeka je vesmír
Pozývame Vás na novú výstavu do Kafé LAMPY “Duša človeka je vesmír”. Autorkou výstavy je Henya Kováčová, ktorá sa
venuje pop-surrealistickej maľbe. Vo svojich dielach rada sníva, rozpráva príbehy človeka v nepoznanom svete životných
zmien, levitujúcom v magickom priestore. Hľadá romantizmus v srdci človeka.
Ako hovorí: „Duša človeka je ako vesmír, nekonečne sa plniaci
prachom z reality, čistený slzami a chvíľkami sebapoznania”.
Výstava potrvá do 31. januára. Vybrané diela sú predajné.
Vstup voľný. LAMPY, coffee & club & clulture, Černyševského
42 – budova Tatra City – Petržalka.
(upr)
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Mercedes Benz na objednávku

Nová hra, ktorú uvádza činohra SND s názvom Mercedes Benz od
maďarského autora Pétera Esterházyho, je unikátna v mnohých
aspektoch.

H

oci dramaturgia SND odmieta politické motívy,
faktom zostáva, že v obdobíkeď diela dramatika svetového
významu Pétera Esterházyho
stiahli z repertoáru budapeštianskych divadiel a takmer
nacisticky ho obvinili z kryptojudaizmu, ponúklo vedenie
SND tomuto autorovi, aby napísal pre našu prvú divadelnú
scénu hru. Stalo sa a po dvoch
rokoch máme možnosť vidieť
dielo s názvom Mercedes
Benz. Autor, ktorý vlani v lete
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opustil tento svet, sa vo svojej
historickej revue vyrovnáva
s minulosťou svojej významnej
rodiny počas obdobia 700 rokov. Dej s rapsodickým textom
sa odohráva v ruinách kaštieľa
Esterházyovcov v Galante a

prináša iný a veľmi zaujímavý
pohľad na naše dejiny. Ako
hovorí riaditeľ činohry SND
Roman Polák, autor polemizuje s vlastnou minulosťou a
filozoficky rozpráva o ranách,
ale aj zlyhaniach svojej rodiny.

Hovorí aj o tom, že dedičstvo
aristokracie je inde, nie v reštitúciách. Esterházy pomenoval svoju poslednú hru podľa
piesne Janis Joplin, ktorá tiež
hovorí o materializmom presiaknutom svete. Tvorcovia
tvrdia: „Boli by sme radi, keby
bola presne taká ako pieseň
Janis Joplin Mercedes Benz.
Plná úzkosti, radosti, nádeje, ale aj bezvýchodiskovosti.
A na jej konci smiech – silný,
trochu vystrašený a predsa veselý, drobný smiech.“
V hlavných úlohách uvidíme Martina Hubu, Roberta Rotha, Ondreja Kovaľa,
Luboša Kostelného, Dušana
Jamricha a Annu Javorkovú.
Barbora Laucká
foto: archív činnohry SND

Temný príbeh – alebo temné čerstvé dejiny?
Kto nie je v televízii, ako by nebol.
Odkedy pribudli nové médiá, neplatí to do bodky. No v čase politického prevratu boli ľudia, známi z televíznej obrazovky, priam
hviezdami. Meno Dušan Budzák i preto mnohí starší spoja práve s jeho účinkovaním v televízii, mladší s rádiami Expres a Viva.

T

ie známe tváre televízie,
poznamenané skúsenosťou a žitím v žití, sa stretli v
onen podvečer, keď bez strachu (sine metu) predstúpil
pred nich ich vtedajší kolega,
kamarát a chvíľu aj šéf Dušan
Budzák. V redakciách sa v tých
prevratových časoch novembra a decembra 1989 vybavovali účty za krivdu ozajstnú aj
domnelú, mnohé sivé myši začali revať, kým sa usadil prach.
O televízii nám o tom nechala
správu Zuzana Bubílková (Co
kamery neviděly) aj Štefan
Nižňanský a Miroslav Fořt (Televízne črepiny v zamate/Televizní střepiny v sametu).
Novinár Dušan Budzák získal
v novom režime mnoho novinárskych aj manažérskych skúseností. Bol úspešný a určite by
sa dokázal presadiť pri nových
výzvach. On sa však rozhodol
cez kriminálny príbeh rozpovedať svoj názor na spoločnosť,
na obrysy temna, na takmer
neviditeľné svetlo na konci tunela. Prvý diel zamýšľanej trilógie pod názvom Údolie (vyšla v krimi edícii SINE METU) je
akoby naplnením motta Borisa
Pasternaka: Zblázni sa, človeče,
keď nedokážeš rozoznať dobré
od zlého..., a práve preto – a
napriek krvavým mordom – by
sme ju mohli zaradiť do žánru
spoločenského románu. Autor
si zvolil za hlavné postavy poli-

cajta so skúsenosťou v rakúskej
inštitúcii, novinára so skúsenosťou v tej slovenskej a prostredie
pokojnej prímestskej dedinky,
kde Panna Mária robí zázraky.
Ale žiaden svätý nepočítal s tým,
čo sa udeje na postkomunistickom Klondiku, keď sa z večera
do rána z obyčajného pekného
riaditeľa socialistického podniku stal miliardový magnát.
A ten magnát zahorel láskou ku
krásnej moderátorke, a to nezostalo bez následku, lenže nerád
sa k nemu priznával.
„Keby išlo len o nich dvoch
– zapierajúceho otecka a jeho
manželku, asi by sa vedeli dohodnúť... Problémom však bolo,
že magnát všetky svoje superpodniky sprivatizoval. Ale nie
preto, lebo bol šikovný. V skutočnosti preto, lebo vo všetkých
podnikoch mali väčší alebo
menší podiel ľudia z vlády, strany a kadekto, kto mu umožnil
podniky sprivatizovať tak, aby v
nich potichu zostal podiel tým,
ktorí mu privatizovať umožnili.
Delením majetku by vyšlo najavo, že inak obetaví a navonok
skromní, či dokonca chudobní
funkcionári strany, vrátane tých
najvyšších, sú v skutočnosti
multimilionári...“
A tak sa začnú diať veci...
Na začiatku príbehu Dušana
Budzáka je obyčajný smradľavý
bezdomovec Luďo, ktorý má
svoju obývačku na lavičke v de-

dine. Jedného jarného dňa ho
v tej „obývačke“ nájde smrť. Kto
by sa už len dnes na našom prívetivom Slovensku pozastavil
nad smrťou obyčajného a vlastne nepotrebného človeka?
„Volá sa to etický kódex a
bezdomovec nie je druh podradnej ľudskej rasy, nižšej ako
psy, kone alebo delfín. Je to človek!“ Povie svojmu priateľovi
novinárovi Nikovi rakúsky policajt, bývalý spolužiak, ktorý si
prišiel do Marianky oddýchnuť
a narazil pri tom na fotky mŕtveho Luďa. „Podozrenie, aké sa
javí na týchto fotkách, sa v prípade ľudských obetí vyšetruje!“
Od tejto chvíle sa odvinie
pred zrakom čitateľa pátranie
po ľudskej zlobe. Zlo sa trestá
zlom, a preto je v prvých pátraniach veľmi ťažké nájsť motív
aj spojenie medzi mnohými
strašnými vraždami. Autor Dušan Budzák má dar poskladať
mozaiku sekvencií v podobe
dramatického textu, plného
napätia, ale aj metafory. Príbeh
dvoch priateľov, spriaznených
neľahkým dávnym osudom, je
ponorený do súčasnosti (alebo
veľmi nedávnej minulosti), keď
na Zlatých pieskoch či v centre
mesta vybuchovali autá, ale nič
sa nedalo dôkladne vyšetriť,
lebo maia sa preplietla s politikou (svedectvo v podobe dokumentu o tých časoch napísal
Peter Tóth – knihy Bežec a Ko-

mando). Dej románu čitateľovi
neprezradím, ochudobnila by
som ho o zážitok. Dôležité je,
že to nie je len bezduchý krvák,
ale pátranie po sile dobra, ktoré
prelomí bludný kruh, že zlo treba trestať zlom. Tieto maiánske
zaklínadlá majú ambíciu žiť večne – kým nepríde niekto s duchovnou silou a nepomenuje
náš svet jednoducho, a predsa
účinne.
Údolie je kniha napísaná
bez strachu, Dušan Budzák
v nej uplatnil aj svoje poznatky
zo štúdia elektrotechniky, počítačov a burzových obchodov.
Autor dobre pracuje so slangom aj hovorovým jazykom,
charakterizuje ním svoje postavy, dômyselne vytvára napätie
a dej obohacuje o relexívne
pasáže. V niektorých kapitolách
mu možno vytknúť logiku – napríklad ak raz gazdiná známej
moderátorky a tajná sprisahankyňa maie privolá na novinára
Nika gorily, je nepochopiteľné,
prečo inokedy už neplní príkazy
maiánov, ale svojej panej...). No
sú to len drobné kazy, detektívka má parametre dobrej literatúry a nie iba prvý plán. Tým
druhým je návod, ako namiesto
spoľahnutia sa na čarovnú moc
mariánskej vody, nájsť odvahu
nájsť tú živú vodu v sebe. Hľadať dobro, i keď sa zdá, že zlo,
nie pravda víťazí.
Gabriela Rothmayerová

Vianočný
koncert
Vyvrcholením vianočných vystúpení
bol slávnostný
koncert v Rakúskom
kultúrnom fóre
v centre Bratislavy.
Na podujatí vystúpili žiaci Základnej
umeleckej školy Jána
Albrechta.

P

estrý repertoár obohatili výberom kolied
a skladbami s vianočnou
tematikou žiaci speváckeho odboru. Nechýbala
Tichá noc F. X. Grubera,
Holy Night, Glória z Českej mše vánoční J. J. Rybu,
Jingle Bells J. Pierpona,
White Christmas, Búvaj
dieťa krásne. Vianočná
nálada zaznela aj v obľúbenej klavírnej skladbe
December P. I. Čajkovského v podaní Michaely
Ždímalovej, skladba slovenského autora I. Valentu Vianočná pre lautu v
prevedení Zuzany Zatkalíkovej a Vianočná nálada
pre klavír od I. Juríčkovej
zahrala Rebeka Petrášová.
V programe boli zaradené
komorné zoskupenia triosaxafón, bicie nástroje
a klavír, saxafón, violončelo a klavír, 2 lauty a klavír,
violončelové duo, vokálne duo, v ktorom vynikla
Monika Uhrová a David
Šavlík (W. A. Mozart).
Oceniť treba úsilie v príprave 6- ručnej klavírnej
interpretácie miniatúrnej
úvodnej skladby G. Piazza
- klaviristi R. Petrášová - E.
Somolányová - D. Fančovič.
(bd),
foto: autorka
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Pokladňa DK Lúky
ST, ŠT, PIA, NE 16:00-20:00
PO, UT, SO hodinu pred podujatím
t: 63 835 404, vstupenkydkl@kzp.sk

FEBRUÁR 2017

CC CENTRUM

DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ
3.02. | 19:00 | 35 € (vstupné+konzumné)
XVII. PETRŽALSKÝ MAŠKARNÝ PLES
HIT BAND, MODUS MEMORY, ĽH EKONÓM a ďalší
moderuje: Roman Pomajbo

10.02. | 10:00–12:00 | 2 € /osoba
BABYKARNEVAL
zábavné fašiangové dopoludnie pre deti do 5 rokov
12.02. | 14:30–16:00 | 2 € /osoba
FAREBNÁ NEDEĽA
výtvarno-tvorivé popoludnie pre deti od 4 do 10 rokov
téma: SRDIEČKA – výtvarná dielnička
12.02. | 17:00 |
2 € dôchodcovia, študenti, ZŤP / 3 €
MOMENTUM MUSICUM
cyklus komorných koncertov
ROMANTICKÉ SLÁČIKY
študenti Štátneho konzervatória v Bratislave

5.02. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
DREVENÁ KRAVA
detské divadelné predstavenie-DIVADLO Z DOMČEKA
16.02. | 19:00 | 15 €
KATARÍNA KNECHTOVÁ

ticketportal

22.02. | 19:00 | 2 €
ticketportal
CESTOVATEĽSKÝ KLUB
KOLUMBIA 2016
prezentácia videa a fotograﬁí Castora E. Sancheza R.

20. – 24.02. | 10:00–12:00 | 2 € / osoba
PRÁZDNINOVÉ DIELNIČKY
pre všetky šikovné deti od 5 rokov
VÝSTAVY
7. –28.02. | vstup voľný
REMESLO MÁ EŠTE STÁLE ZLATÉ DNO
vernisáž výstavy: 6. 2. o 14:30

ARTKINO
ZA ZRKADLOM

2.,9.,16.02. | 15:00 a 16:15 | 2,50 €
KERAMKO

19.02. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
AKO VYSTRAŠIŤ STRAŠIDLO
detské divadelné predstavenie-DIVADLO MAKILE
21.02. | 15:00 | 3 €
NESTARNÚCE MELÓDIE
zábavno-tanečné popoludnie s CHARLIES DUO

piatky | MUSIC CLUB
ticketportal
3.02. | 19:00 | M. JILO/ P. JANKŮ/ MYSAMI
10.02. | 19:30 | PETER BULÍK - krst albumu
17.02. | 19:30 | DRUMSTAS, MARIBONDO
+ BUBNOVAČKA ORCHESTRA
24.02. | 19:30 | 3x instruments – violins
P.VOJTÍK + A.NOVÁK + J.KRUŽLIAK ML.

5.,12.,19.,26.02. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečno-zábavné popoludnie

PROGRAMY PRE DETI
1.,8.,15.02. | 9:00, 9:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY

akustický koncert

DOM KULTÚRY
LÚKY

2.,9.,16.02. | 16:00-17:00 | 2 €
HOPSASA
6.,13.,27.02.| 9:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY
7.,14.02 | 10:00-12:00 | 2 € vstupné + 3 € materiál
OD MAMIČKY, PRE DETIČKY
7.,14.02. | 16:00 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY

2.02. | 18:00 | 4 € | CHLAPCI
2.02. | 20:00 | 4 € | ZAKLADATEĽ
5.02. | 16:00 | 4 € | LICHOŽRÚTI
5.02. | 18:00 | 3/4 € | NEBO A ĽAD
5.02. | 20:00 | 4 € | SPOJENCI
7.02. | 20:00 | 4 € | POSLEDNÝ KRÁĽ
8.02. | 18:00 | 4 € | PYROMAN
8.02. | 20:00 | 4 € | PSIA DUŠA
9.02. | 20:00 | 3/4 € | REALITA
13.02. | 20:00 | 4 € | ODYSEA
14.02. | 18:00 | 3 /4 € | CHLAPEC VO SVETE PRÍŠER
14.02. | 20:15 | 4 € | KRÁĽOVNÁ KRISTÍNA
15.02. | 18:00 | 4 € | HEDI
15.02. | 20:00 | 4 € | LALALAND

PRIPRAVUJEME:

LA GIOIA a hosť

& TRIO

Livin´
Blues

2.03. | 19:00

DK ZRKADLOVÝ HÁJ

16.03. | 19:00

DK ZRKADLOVÝ HÁJ

2017

MICHAL PAVLÍČEK

18.03. | 16:30
DK LÚKY

BARMANKY
divadlo
radka brzobohatého

20.04. | 19:00

DK ZRKADLOVÝ HÁJ

BALKAN
MEETS
KLEZMER

18.05. | 19:00

DK ZRKADLOVÝ HÁJ

KOMPLET
KOMPLE
LET PROGRAM NA WWW.KZP.SK
WWW KZP
K
SK
Partneri

* predpredaj/ v deň podujatia | ticketportal - vstupenky možné zakúpiť aj v sieti ticketportal | zmena programu vyhradená
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Šou v podaní Love Dance School

ných v ružových mikinách.
Ani juniori nezaostávali (12
- 15 rokov). Ich pohyby boli
na začínajúcich tanečníkov
veľmi dobré.
Vystúpenie
pokročilých
skupín otvorili opäť deti. Juniori obhájili svoj prívlastok
pokročilí. Choreografiu mali
prepracovanú a zatancovali
ju na jednotku. Po nich nasledovala skupina starších
žiakov nad 15 rokov. Čo iné
povedať ako to, že podali excelentný výkon.
Okrem bežných tanečných
skupín vystupovali aj skupiny
zamerané na rôzne tanečné

štýly, ako je napríklad Dancehall pochádzajúci z Jamajky
či Afrodance z Afriky. Veľmi
zaujímavým bolo vystúpenie
skupiny zameranej na Vogue
z New Yorku (tanec založený
na lineárnom a presnom pohybe rúk). Tanečníčky z tejto
skupiny boli krásne zosynchronizované.
Program zakončila pätica
dievčat medzi ktorými bola
aj organizátorka. Lady Mel,
spolu s jej študentmi, sa tak
už po niekoľký raz postarala
o výbornú tanečnú zábavu.
(upr)
foto: (archív)

V Dome kultúry Zrkadlový háj sa v predvianočnom čase konala
každoročná šou tanečnej školy Love Dance School. Tanečníci pod
záštitou Melánie Kasenčákovej, známej tiež ako Lady Mel, ukázali,
čo sa stihli od septembra naučiť a vytvoriť.

O

program, ktorý sa začal
o 19. hodine, sa ako
prvé postarali najmenšie detičky v skupine MINI od 3
do 6 rokov. Ďalej sme medzi
vystupujúcimi mohli nájsť

aj mamičky niektorých tanečníkov. Zaslúžia si veľký
obdiv, že popri práci, vychovávaní detí a staraním sa o
domácnosť si nájdu ešte čas
chodiť na tréningy a pracovať

Knižnica v nemocnicii

D

oslovne miniknižnica,
ktorú v minulom roku
ako
špeciálnu
pobočku
Miestnej knižnice Petržalka
otvoril starosta Vladimír Bajan a riaditeľka knižnice Katarína Bergerová, je príjemným
spestrením pre deti, ktoré
choroba pripútala na nemocničné lôžko.
Malí aj tí väčší pacienti si
v knižnici nájdu príbeh, ktorý ich zabaví, poučí a najmä
privedie na iné myšlienky. Po
roku sa stretli pri miniknižnici
prednostka Katarína Furková
a primár Ján Červenka spolu
s deťmi, ktorým odovzdali malé darčeky od mestskej
časti a aj ďalšie zaujímavé kni-

hy na čítanie od knižnice. Deti
si tiež pripravili prekvapenie a
potešili každého ručne vyrobenými anjelmi a vianočnými
dekoráciami. „Knižky dopĺňame a obmieňame pravidelne,

na sebe. Svoju choreografiu
zvládli bravúrne!
Začiatočníci sa taktiež nedali zahanbiť. Skupina deti od
6 do 12 rokov bola zložená
zo šikovných dievčat obleče-

aby si deti mali stále z čoho
vyberať,“ dodáva riaditeľka
knižnice. Milé predsviatočné stretnutie sa končilo najmä želaním skorého uzdravenia a návratu k rodine.
(tod)
foto: (mp)

Arábia chutí
alebo hlavy
na tanieri

V

kaviarni Berlinka uvádzali koncom minulého
roka do života zaujímavú knihu s názvom Arábia chutí. Jej
autori - dipkomatka slovensko-irackého pôvodu Emíre
Khidayer a fotorepotér Alan
Hyža (na fotografii) ju pripravovali päť rokov. Za tento
čas navštívili sedemnásť arabských krajín, v ktorých ochutnali miestne kulinárske špecialitky, ale zažili aj nejedno
nebezpečné dobrodružstvo.
Preto fotografiami bohato
ilustrovaná kniha nie je len

o jedle, ale predovšetkým o živote ľudí v prevažne muslimských krajinách. A čo dvojicu
autorov najviac prekvapilo?
Sudán svojou prívetivosťou,
Irak nebezpečenstvom a baranie hlavy, ktoré sa na nich
usmievali vo viacerých neturistických destináciách, ako
jedinečná arabská lahôdka.
Knihu uvádzal do života vedúci prezidentskej kancelárie,
diplomat Štefan Rozkopál. Podujatie moderovala Adela Banášová.
Barbora Laucká,
foto: archív AH

Šostakovič v Petržalke

Z

ákladná umelecká škola
Jána Albrechta pri príležitosti 110. výročia narodenia
a 40. výročia úmrtia velikána
hudby 20. storočia Dmitrija
Šostakoviča premiérovala interesantný projekt s názvom
Tance bábik. Klavírne sklad-

by z raného obdobia tvorby
skladateľa naštudovali žiaci
ZUŠ Jána Albrechta so svojimi pedagógmi. Koordinátorkou a iniciátorkou projektu
bola skúsená pedagogička
Vencislava Ilievska. Kvalitne
zvládnutý klavírny repertoár

z dvoch Šostakovičových albumov - Detský zošit, Tance
bábik - spojený s jedinečným
tanečným pohybom prilákal
do hľadiska množstvo návštevníkov z radov rodičov a
priateľov umenia. Dôraz na rytmickú stránku hry a hudobnú

vizuálnu predstavivosť spojili
v tanečných kreáciách žiačky
tanečného odboru pod vedením Heleny Balážovej, Jany
Bílkovej a Barbory Neklasovej.
Tanečné čísla umocnené koloritom a estetickým zmyslom
pre výber kostýmov nadchli

divákov. Život Dmitrija Šostakoviča v krátkej divadelnej
scéne predstavil a naštudoval
literárno-dramatický odbor
Milan a Zuzana Spodniakovci.
(bd)
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Zákony
v každodennom živote
Polícia upozorňuje

Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav Gründler

Topánkovník na schodisku

grundler@chello.sk

Zrejme inšpirovaný článkom v Petržalských novinách, správca nášho domu vyvesil oznámenie, v ktorom nás upozorňuje, aby sme neodkladali na schodisku
v paneláku rôzne väčšie veci ako sú skrinky na topánky alebo na iné drobnosti
či stojany na kvety. V opačnom prípade vraj môžeme dostať pokutu. Čudujem
sa, že niekomu môže prekážať praktická skrinka na odkladanie topánok, človek si takto nenanosí do bytu rôzne nečistoty z ulice. Myslím si, že správca asi
nemá za tie peniaze, ktoré mu platíme za správu domu, inú robotu, tak si vymýšľa prečudesné aktivity, ktorými vlastníkom bytov zbytočne znepríjemňuje
život. Ako sa máme proti takýmto praktikám brániť, veď argumenty o zmätku
E. Ž. (chello.sk)
v dome v prípade požiaru sú pritiahnuté za vlasy.

M

édia denne prinášajú
správy o požiaroch nielen
v rodinných domoch, ale aj vo
veľkých bytových domoch. Netreba dokazovať, že k mnohým
stratám na životoch, zdraví a
majetku by nemuselo dôjsť, ak
by všetci užívatelia bytov aspoň
sčasti dodržiavali základné požiarnobezpečnostné predpisy,
vyznačené zákazy, plnili príkazy
ako aj pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi v objekte.
Už na prvý pohľad je zjavné,
že vyšší počet obyvateľov domu
prináša so sebou aj väčšie riziko
ohrozenia. Aj to je jeden z dôvodov, pre ktorý je v bytových
domoch potrebná prevencia.
Konanie správcu vášho bytového domu by som nenazval
prečudesnou aktivitou. Ide o aktivity a povinnosti, vyplývajúce
mu zo zmluvy o výkone správy
ako aj z príslušnej legislatívy. Významným faktorom z hľadiska
požiarnej bezpečnosti, ktorý má
veľký podiel na záchrane životov a zdravia, je práve možnosť
obyvateľov domu čo najskôr a
bezpečne opustiť svoje byty,
mať voľnú únikovú cestu. Ako
ste si mohli v našich novinách
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prečítať, v zmysle Vyhlášky MV
SR č. 94/2004 Z.z. v znení zmien
a doplnkov, úniková cesta je trvalo voľná komunikácia alebo
priestor v stavbe alebo na nej,
ktorá umožňuje bezpečnú evakuáciu osôb zo stavby alebo z
požiarneho úseku ohrozeného
požiarom na voľné priestranstvo alebo do priestoru, ktorý
nie je ohrozený požiarom. Citovaná vyhláška, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na
protipožiarnu bezpečnosť pri
výstavbe a pri užívaní stavieb,
určuje predsedovi spoločenstva
vlastníkov bytov a nebytových
priestorov, ako aj zmluvnému
správcovi bytového domu povinnosť zabezpečiť všetky protipožiarne opatrenia tak, aby
boli dodržané príslušné právne
predpisy. Najmä v starších panelákoch je spoločná chodba
a schodisko zvyčajne jediným
priestorom, ktorý umožňuje
pohyb osôb počas evakuácie z
ohrozenej budovy. Vo väčšine
prípadov ide o trvalo voľné komunikácie, na ktorých nesmú
byť uložené žiadne predmety,
napríklad spomínané kvetináče,
úložné skrinky, stolík, stoličky,

VPolícia
skratke
upozorňuje
Minimálna mzda
S účinnosťou od 1. januára 2017 je Nariadením
vlády SR z 12.10. 2016 ustanovená na rok 2017
výška minimálnej mzdy 435 eur za mesiac pre
zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
a 2,50 eura za každú zamestnancom odpracovanú
hodinu.
Odchod do penzie 2017
Prvým tohtoročným dňom nadobudlo účinnosť
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017.
V zmysle citovaného právneho predpisu sa
dôchodkový vek zvyšuje o 76 dní, teda na ka-

topánky a papuče pred dverami, atď., ktoré zužujú potrebnú
šírku únikovej cesty a v prípade
kritickej situácie sa stávajú nebezpečnou prekážkou. Netreba
zabúdať, že pri požiari vzniká
panika, často je úniková cesta
zadymená, čo sťažuje orientáciu
v priestore. Potknutie sa o menej
viditeľnú prekážku, napríklad
dámsku čižmu alebo obyčajné
prezuvky môže zapríčiniť chaos s nedozernými následkami.
Pravda, v prípade nedodržania
predpisov na úseku prevencie
nehrozí len nebezpečenstvo požiaru spojené so stratou životov
a zdravia užívateľov bytov, ale aj
inančný postih. Za nesplnenie
tejto povinnosti možno zodpovedným právnickým osobám
udeliť pokutu do výšky 16 596 €
a zodpovedným fyzickým osobám až do výšky 331 €. Spomenutým materiálom uverejneným
v Petržalských novinách by sa
nemali inšpirovať iba správcovia, ale v prvom rade užívatelia
bytov. Nie hasiči alebo správca
domu, ale vlastníci sú tí, ktorí
by mali dbať o ničím nerušený
a bezpečný život v spoločnom
dome.

lendárny rok 2017 je dôchodkový vek 62 rokov a 76 dní (výnimku tvoria osoby, ktorým
sa zachováva znížený dôchodkový vek). Referenčný vek na kalendárny rok 2017 je 62 rokov
(referenčný vek je dôchodkový vek v príslušnom kalendárnom roku zaokrúhlený na celé
roky nadol).

Jednou
vetou
Polícia upozorňuje
L.S., obyvateľka Petržalky:
K riešeniu vášho problému s poplatkami za
odvoz smetí a reakciou správcu na zaslaný
list sa budeme venovať v nasledujúcom vydaní Petržalských novín.

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.

(dnes o priestupkoch)

Pyká sa aj za nedbanlivosť
Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a
nie každý sa dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame základné informácie o tom - ktorom
právnom predpise. V prípade nejasností alebo praktickej
potreby radi odpovieme na vaše konkrétne otázky.
§ Priestupok je iné ako trestný čin
Priestupok je previnenie sa voči zákonnému nariadeniu, alebo zákonu, ktoré nespĺňa charakteristiku trestného činu. Ide o
zavinené konanie, porušujúce alebo ohrozujúce záujem spoločnosti, pričom je za priestupok výslovne označené v zákone
o priestupkoch č. 372/1990 Zb. v platnom znení, alebo v inom
zákone. Na zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie. Zodpovednosť za priestupok nenesie ten, kto v čase
jeho spáchania nedovŕšil pätnásty rok svojho veku, alebo pre
duševnú poruchu v čase jeho spáchania nemohol rozpoznať,
že ide o porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného zákonom, alebo nemohol ovládať svoje konanie. Zodpovednosti
sa však nezbavuje ten, kto sa do stavu nepríčetnosti priviedol,
hoci len z nedbanlivosti, požitím alkoholu alebo užitím inej
návykovej látky.
§ Postihy sa začínajú pokarhaním
Na priestupkové konanie sú kompetentné štátne alebo
samosprávne orgány, ktoré môžu uložiť pokarhanie, pokutu, zákaz činnosti, prepadnutie veci, ktorá bola použitá na
spáchanie priestupku a ďalšie postihy. Správny orgán môže
upustiť od uloženia sankcie. Pri určení sankcie a jej rozsahu
sa prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho
spáchania, jeho následky, okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, pohnútky a na osobu páchateľa, ako
aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok už postihnutý. Priestupky prejednávajú obvodné úrady, ak zákon
neustanovuje inak. Orgány Policajného zboru prejednávajú
priestupky spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
proti verejnému poriadku, extrémizmu, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon. Miestne príslušný správny orgán môže
prejednania priestupku aj bez súhlasu účastníkov postúpiť
na prejednanie inému vecne príslušnému správnemu orgánu, v ktorého územnom obvode sa páchateľ zdržiava alebo
má pracovisko.
§ Práva účastníkov konania
Občan je obvinený z priestupku, len čo správny orgán vykonal
voči nemu prvý procesný úkon. Na takého občana sa hľadí
ako na nevinného, kým jeho vina nebola vyslovená právoplatným rozhodnutím. Obvinený z priestupku má právo vyjadriť
sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a k
dôkazom o nich, uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju
obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky. K výpovedi
ani k priznaniu ho nemožno donucovať. Výrok rozhodnutia o
priestupku, ktorým je obvinený z priestupku uznaný vinným,
musí obsahovať aj popis skutku s označením miesta a času
spáchania priestupku, vyslovenie viny, druh a výšku sankcie,
prípadne rozhodnutie o upustení od uloženia sankcie, o započítaní času do času zákazu činnosti, o uložení ochranného
opatrenia, o nároku na náhradu škody a o trovách konania.
Proti rozhodnutiu o priestupku sa môže odvolať v plnom rozsahu len obvinený z priestupku, a ak ide o mladistvého, v jeho
prospech aj jeho zákonný zástupca a orgán sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately. Poškodený sa môže odvolať
len vo veci náhrady škody
Pokračovanie v budúcom čísle PN
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Kriminálna polícia sa obracia
na občanov so žiadosťou o
pomoc pri pátraní po týchto
osobách. Akékoľvek informácie oznámte na najbližšom
policajnom útvare alebo
na bezplatnom telefónnom
čísle 158, prípadne na e-mail
patranie@minv.sk.
Peter
OROSZ
(27)
z Nižnej Slanej,
okres Rožňava
Popis osoby: 180 cm vysoký, štíhlej postavy, tmavohnedé vlasy,
modré oči.
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný
súd Bratislava III. príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre prečin marenia výkonu
úradného rozhodnutia. Hľadaný
by sa mal zdržiavať v Bratislave
alebo v jej okolí.

Peter
HORÍNEK
(43)
z Bratislavy

Popis osoby: okrúhla tvár, krátke
hnedé vlasy a tmavé oči.
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný
súd Bratislava V. príkaz na zatknutie pre prečin zanedbania povinnej výživy.
Marek
VAJDÍK
(24)
z Bratislavy

Popis osoby: štíhla postava, hnedé vlasy, oválna tvár, kolmé čelo a
hnedé oči.
Popis oblečenia: nezistený.
Zvláštne znamenie: Na predlaktí
pravej ruky nápis „BAD BOY“ a na
ľavej ruke na palci písmeno „M.“.
Na menovaného vydal Okresný
súd Bratislava IV. príkaz na zatknutie pre trestný čin výtržníctva spolupáchateľstvom.
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KRIMI
Krimifórum

Z bloku polície

Menej havárií, menej pokút

Prvý novoročný
opilec

Pred rokom nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke, ktorým sa novelizoval zákon č. 372/1990
Zb. o priestupkoch. Novela zákona sa dotkla niektorých ustanovení o objektívnej zodpovednosti, zvýšila ochra nu najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, sprísnila podmienky
udelenia vodičských oprávnení pre určitý okruh osôb a priniesla aj ďalšie zmeny.

V ranných hodinách prvého
dňa roka dostal vodič (27) vozidla Citroën C3 na Einsteinovej
ulici šmyk, čo malo za následok
prerazenie protihlukovej steny
a poškodenie sklenenej výplne okna na budove gymnázia.
Po odraze späť na vozovku
zaparkovalo auto uprostred
ľavého jazdného pruhu. Ľahko
zranenému vodičovi, ktorého
spolujazdkyňu odviezli na ošetrenie do nemocnice, sa zrejme
poriadne zakrútilo v hlave aj
po kontrole na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, keď mu
policajti namerali 0,59 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje
hodnotu 1,23 promile. Za novoročné prvenstvo v kategórii
opilec za volantom v našom
kraji si vyslúžil trestné stíhanie
vo veci prečinu ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky.

M

edzi najočakávanejšie patrili pokuty za
prekročenie maximálne
povolenej rýchlosti. Niet
pochýb, že upravený sadzobník pokút, ukladaných
v blokovom a v správnom
konaní za priestupky proti
bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky v pôsobnosti policajného zboru,
máloktorý z vodičov privítal s nadšením. Ako však
ovplyvnil počet dopravných nehôd v roku 2016?
Spätný pohľad prezrádza, že polícií sa darí dopravnú nehodovosť na našich cestách znižovať, čo s
menšími výkyvmi platí aj
v počte usmrtených osôb.
Podľa vyjadrenia šéfa rezortu, rok 2016 bol na slovenských cestách historicky druhý najlepší za
posledných 50 rokov. Slovenskí vodiči sú podľa
jeho vyjadrenia disciplinovanejší a zodpovednejší. Prejavilo sa to aj na
poklese výberu pokút na
predbežnú sumu 22 miliónov eur, čo je takmer
o pätinu menej ako v roku
2015. Dohľad nad cestnou premávkou vychádza
z rozborov a analýz dopravných nehôd, najmä po-

dľa miesta, času a príčin,
pričom subsidiárne pôsobia aj preventívne opatrenia, majúce za cieľ pozitívne ovplyvniť vývoj
dopravno-bezpečnostnej
situácie. Ďalšie možnosti
zlepšovania sú postavené na projektoch, ako je
napríklad objektívna zodpovednosť či zavádzanie
automatizovaných systémov do riadenia dopravy.
Nepochybne je potešujúce,
že od začiatku roka 2001
klesla nehodovosť z počiatočných 57 258 dopravných
nehôd so 614 usmrtenými,
po vlani zaevidovaných
13 507 kolízií, ktoré mali
na svedomí 242 obetí. Pod
jej znižovanie sa okrem
zvýšeného dohľadu nad
cestnou premávkou podpísali aj príslušné legislatívne opatrenia a mnohé
ďalšie relevantné faktory, ako napríklad rozširujúca sa diaľničná sieť,
technický stav vozidiel a
mnohé ďalšie.
Pokiaľ ide o postih za
prekročenie maximálne
povolenej rýchlosti, prax
nie vždy potvrdila zámer.
Neprimeraná rýchlosť patrí aj naďalej medzi popredné príčiny smrteľných

Viete, že...
... v čase od 6. 12. 2016 do
9. 1. 2017 nahlásili v našom
kraji krádež 46 motorových vozidiel, z toho v Petržalke 13 (na Mánesovom
nám., Švabinského, Vilovej,
Haanovej, M. C. Sklodowskej, Einsteinovej, Mlynarovičovej, Viedenskej, Budatínskej, Ševčenkovej, Vyšehradskej, Topoľčianskej,
Wolkrovej)?
V noci zlodeji potiahli 37,

cez deň 9 áut a ukradli aj
jedno nákladné vozidlo.
V dňoch 10., 16., 17., 22. –
26., 31. decembra 2016,
2. a 8. januára 2017 krádež
auta nehlásili.

dopravných nehôd, pričom
nie vždy musí ísť o jej prekročenie. Neprispôsobenie rýchlosti vozidla stavu
vozovky a ďalším okolnostiam majúcim vplyv
na bezpečnosť jazdy, prináša na naše cesty veľakrát
zbytočné obete. Najčastejšou príčinou dopravných nehôd bolo porušenie povinností vodiča
- nevenovanie sa vedeniu
vozidla, národným športom nedisciplinovaných
vodičov sa stáva telefonovanie či esemeskovanie za
volantom. Časté porušovanie pravidiel cestnej premávky, hra na nedostihnuteľných pretekárov, ktorí
pár stoviek pokuty zaplatia s úsmevom na mieste,
riskantná, bezočivá jazda
ohrozujúca životy a zdravie ostatných účastníkov cestnej premávky či
porušovanie základných
povinností vodiča, nie sú
iba porušovaním pravidiel
správania sa na ceste, ale
aj primárnych zásad slušného správania. Aj o tom
sú štatistiky dopravných
nehôd, ktoré nech sa akokoľvek ich čísla znižujú,
nikdy nemôžu byť uspokojujúce.
Riziko parkovania na
priechode pre chodcov
foto: (jgr)

Autičkári a ulice
ich záujmu
V roku 2016 z približne 150 ulíc
a námestí, ktoré máme na území našej mestskej časti, sa vyše
jedna tretina stala cieľom zlodejov motorových vozidiel. Najviac krádeží zaznamenali policajti na Jasovskej ulici. V kurze
boli aj vozidlá na Vyšehradskej
ulici, ktorá sa z prvého miesta
v roku 2015 presunula v záujme
autičkárov na druhú priečku.
Tak ako vlani, zvýšený dopyt
prejavovali zlodeji o motorové
vozidlá aj na Hálovej, Blagoevovej, Fedinovej, Röntgenovej,
Ševčenkovej a Pečnianskej ulici.
Z ďalších, takmer päťdesiatky
ulíc, zlodeji ukradli po jednom
či dvoch autách. O zaparkované vozidlá prišli aj majitelia
v Rusovciach, Jarovciach a pod
Starým mostom. Prevažná
časť krádeží bola uskutočnená
v nočných hodinách.

... v prvom roku tohto
storočia sme na cestách
na Slovensku zaevidovali
1 783 199 motorových vozidiel a v roku 2016 sme
ich mali už 2 949 007?
Stranu pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk
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Odvolaný Šurda
bol značkou slovenského turfu
Keď ho v lete 1989 vymenovali ako čerstvého tridsiatnika
za riaditeľa bratislavského Závodiska, starohájsky hipodróm mal povesť provinčnej dráhy aj v československom,
nieto v európskom kontexte. Dnes má Marián Šurda 58
rokov a z nich vyše 27 šéfoval slovenskému dostihovému
športu. Zaslúžil sa o to, že sa Slovensko dostalo na turfovú mapu Európy a získalo renomé jedného z lídrov v regióne strednej Európy. Stal sa prezidentom Konferencie
stredoeurópskeho turfu (KMET) a vlani ho ako jediného
z regiónu zvolili aj za člena exekutívy Európskej a stredomorskej federácie dostihových autorít (EMHF).
JUDr. MARIÁN ŠURDA
rodák zo Zlatých Moraviec (narodený 9. mája 1958), turfový organizátor,
funkcionár a publicista, od roku 1979 vedúci dostihovej prevádzky a
dostihový tajomník Štátneho závodiska v Bratislave, od júla 1989 do konca
novembra 2016 riaditeľ štátneho podniku Závodisko Bratislava, zakladateľ
slovenskej dostihovej moderny, pre štarty v Bratislave dokázal získať džokejov svetového kalibru, napr. Lestera Piggotta, či Lanfranca Dettoriho. Okrem
toho viceprezident Únie československého turfu (1991 – 1992), sekretár,
neskôr prezident Konferencie stredoeurópskeho turfu (KMET), odvlani
člen výkonného výboru Európskej a stredomorskej federácie dostihových
autorít (EMHF), predseda dozornej rady štátneho podniku Národný žrebčín
Topoľčianky (2000 – 2005), v roku 2006 vyhlásený švajčiarskou spoločnosťou Swiss Turf dostihovým manažérom roka, v r. 2007 ocenený ako
Osobnosť Petržalky.

P

etržalská dráha je aj bez reprezentatívnej tribúny obľúbenou
destináciou jazdeckých hviezd. Prestížne mítingy Turf-Gala a Slovenské
derby sú vysoko uznávané aj v zahraničí. Dýcha to tu srdečnosťou a cítiť
správnu atmosféru, tvrdia. Napriek
tomu ministerka pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná
(nominantka SNS) koncom novembra
Šurdu z postu riaditeľa Závodiska Bratislava odvolala

Hovorí sa o vás, že máte výbornú
encyklopedickú pamäť. Koľkých
pôdohospodárskych ministrov ste
vo funkcii zažili?
Ak dobre rátam, pani Matečná je
štrnásta, ale traja jej predchodcovia
viedli rezort dvakrát.
Jeden z nich – Zsolt Simon – vás
odvolal už v marci 2012 (10 dní po
voľbách), ale jeho nástupca Ľubomír Jahnátek vás o mesiac vrátil do
funkcie s argumentom, že ste odborník číslo 1 a „Slovensko si nemôže
dovoliť hazardovať s kádrami“...
Simon bol hádam jediný minister
v histórii Slovenskej republiky, ktorý
turfu neprial. Našťastie sa podarilo v
parlamente v roku 2006 presadiť do
novely zákona o podmienkach prevo-

du majetku štátu na iné osoby zákaz
privatizácie dvoch štátnych podnikov:
Národného žrebčína Topoľčianky a Závodiska, š.p.. Simon označil zaradenie
bratislavského Závodiska do zoznamu
za chybu a v druhej ministerskej ére –
napriek viacerým pozvaniam – neprišiel ani na jedny dostihy a nápomocný
nebol ani pri výstavbe tribúny.
Matečná dostihy neignorovala?
To nie. Pani ministerka prevzala
patronát nad Cenou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
druhých najvýznamnejších dostihov
júnového Turf-gala 2016. Spolu sme
odovzdávali čestné ceny víťaznému
tímu kobyly Eily zo stajne Lokotrans
Slovakia CZ slovenského majiteľa Tibora Cvika zo Šurian. Prevzala záštitu
aj nad júlovým Slovenským derby. V
osobnom liste mi napísala, že si veľmi
váži moju dlhoročnú prácu na čele
štátneho podniku, ktorou som – podľa
jej slov – dostal slovenský dostihový
šport na vysokú športovú a spoločenskú úroveň.
Čo sa stalo, že za pol roka zmenila
názor?
To sa musíte spýtať skôr jej. Ale, ak
mám veriť jej vyjadreniu pre agentúru
SITA, zrejme sa nechala ovplyvniť ge-

nerálnou riaditeľkou sekcie rozpočtu
Denevou o potenciálnych ekonomických možnostiach štátneho podniku
Závodisko. Uviedla, že chce, aby si postupne dokázalo zarobiť nielen na prevádzku, ale aj na svoj ďalší nevyhnutný
rozvoj. Čiže - perspektívne sa zrejme
neráta s doterajšou štátnou podporou
dostihového športu a testácie koní.
Samoinancovanie, resp. výrazné zníženie dotácií je však ilúzia vyplývajúca
z neznalosti reálií. Ak štát prestane prispievať na dostihy, o pár rokov na Slovensku nemilosrdne zaniknú. A s nimi aj odhadom štyri stovky pracovných miest zamestnancov stajní, trénerov, jazdcov, ošetrovateľov, veterinárov,
chovateľov...
Z čoho vychádzate v pochmúrnej
prognóze?
Všetko závisí od ekonomického
potenciálu krajiny a historických daností. Slovensko nie je Hongkong, kde
stávkari pretipujú za jeden dostihový
míting v prepočte aj 100 miliónov
eur a viac. A nie je ani bohatou krajinou ako Veľká Británia, Francúzsko,
Japonsko, Austrália, či Spojené štáty,
kde majú dostihy obrovskú tradíciu
a sú celoročným športom, takže sa
na desiatkach hipodrómov konajú na
dennej báze. Aby som to nezúžil len
na Slovensko, v žiadnej z krajín strednej Európy turf nemá takú bohatú históriu ani tradíciu, aby sa stal fabrikou
na peniaze, ako si to niektorí ľudia
mylne predstavujú. Už len preto, že
v každej je sezónnym športom. U nás
organizujeme od apríla do októbra asi
20 dostihových mítingov, čiže v priemere s prižmúrením oka každú druhú
nedeľu jeden. To pokladám za optimum vzhľadom na to, že disponujeme len s cca 300 dostihovými koňmi.
Už so zohľadnením faktu obľúbenosti
našich dostihov v okolitých štátoch,
ktoré majú vyššie stavy koní – Česi
ich majú približne 1 300, Poliaci 750
a Maďari 500.
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Koľko peňazí dnes ide z agrorezortu
na dostihy?
Dotácie z ministerstva pôdohospodárstva na činnosť Závodiska a testáciu výkonnostného potenciálu koní z
roka na rok klesajú. V období rokov
2003 – 2010 pravidelne presahovali
hranicu milión eur, medzičasom však
spadli hlboko pod ňu. V roku 2005
sme získali 1,228 milióna, v roku 2010
ešte 1,113 milióna, ale o rok neskôr po
návrate Simona na čelo agrorezortu už
len 900-tisíc a predvlani dokonca iba
771-tisíc. Taký prepad je pre malý podnik obrovský. Ale na úrovni dostihov
sa to okato neprejavilo. Našťastie sme
si v predchádzajúcom období utvorili
solídnu inančnú rezervu. Pôvodne
sme ju mienili použiť na zariadenia
novej reprezentatívnej tribúny, ktorá
areálu veľmi chýba. Keď sa jej výstavba
zastavila, začali sme rezervu rozpúšťať
na činnosť a prevádzku podniku. Viac
by sa bola hodila na modernizáciu,
technizáciu alebo investície. Inak by
pri výrazne poddimenzovaných dotáciách v posledných rokoch, a to chcem
zdôrazniť, podstatne utrpeli dostihy.
To som aj v kontexte udržania dostihovej konkurencieschopnosti v rámci
strednej Európy nemohol dopustiť.
Podotýkam, že Závodisko vytvorí za
rok vlastnými aktivitami tržby vo výške 700-tisíc eur, ale tie sú podstatne
limitované sezónnosťou (apríl – október).
Čím si zarábate?
Gro tržieb tvorí zápisné a štartovné
od majiteľov koní, ďalej sú to príjmy
z reklamy, z prenájmu ustajňovacích
priestorov, zo stávok, vstupného, či z
prenájmu areálu na rôzne spoločenské a kultúrne podujatia. Ruka v ruke
s príjmami však rastú aj náklady. Veľa
inancií zhltne udržiavanie takmer
30-hektárového areálu, ktorý je štátnym majetkom, ale zároveň vlastne aj
lesoparkom. Jedni mu hovoria zelené
pľúca Petržalky a iní ho chcú speňažiť.... Ak k nám majitelia koní, tréneri
a jazdci – a nielen zo Slovenska – radi
chodia, tak aj vďaka kvalitnej a dlhodobo udržiavanej dráhe. Tešilo ma, že
dostihové mítingy majú zo športových
podujatí v metropole Slovenska druhú
najvyššiu návštevnosť (priemer 2 500
divákov) po zápasoch hokejového Slovana v KHL. Atraktívny prírodný areál
sa najmä v letných mesiacoch prenajíma na rôzne spoločenské, kultúrne či
záujmové podujatia.
V roku 2016 sa tu konal záverečný galaprogram Dní Petržalky, populárny
Gurmán fest, beh Crazy colors, festival
psov, dvojdňová medzinárodná výstava psov, atď. Sprievodné akcie organizované v areáli slúžia aj na zviditeľnenie hipodrómu, ale veľký ekonomický
efekt z prenájmu nie je (cca 25 000
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eur). Navštívilo ich spolu 35-tisíc ľudí,
spolu s dostihovými mítingami ich do
areálu prišlo vyše 80-tisíc.
Ako podporuje štát dostihy v okolitých krajinách?
Podľa mojich informácií dostáva
maďarský turf od štátu ročne v prepočte okolo tri a pol milióna eur a
poľský prostredníctvom štátnej lotériovej spoločnosti viac než dva milióny,
štát podporuje dostihy aj v Taliansku,
v Írsku, či v susednom Česku, ktoré je
stredoeurópskym hegemónom.
Ale aj tam sú kone pre ich majiteľov
čisto ekonomicky stratová záležitosť...
Všade v Európe. Dokonca aj vo
Francúzsku, kde sú dostihy v Európe
najštedrejšie dotované, je priemerná
návratnosť investícií do tréningu koňa
iba tesne nad 50 percent. V strednej
Európe je to asi o desať percent menej. Ale vlastniť dostihového koňa je
aj o spoločenskej prestíži, krásnych
víťazstvách, vzťahu k ušľachtilým plnokrvníkom.
Nič netrvá večne. Prepriahanie patrí k životu. Zvonka sa však zdá, že
vaše odvolanie prišlo z ničoho nič,
nečakane. Ako ste ho vnímali?
Ako obrovskú krivdu. Mediálne sa,
žiaľ, prezentovalo jednostranne, bez
môjho názoru. Týmto rozhovorom ma
donútili brániť seba aj šport, ktorému
som venoval celý život od školáka odchovaného krásnou konskou tradíciou
v Topoľčiankach. Argumenty o zlých
ekonomických výsledkoch sú účelovo
podsúvané, pritom vlani Závodisko
generovalo po zdanení zisk 3 373 eur
(druhý neprivatizovateľný podnik –
NŽ Topoľčianky stratu vo výške 269
000 eur, pozn.red.). Dá sa vytvoriť aj
kladný hospodársky výsledok, ale projekt dostihovej sezóny, vrátane výhier
(prize money), majiteľských a chovateľských prémií, počtu dostihových
mítingov, počtu dostihov by sa musel
už niekoľko rokov zredukovať aspoň
o tretinu. Tým by sa vyslal jasný signál
k postupnej likvidácii dostihov v SR...
V roku 2016 Závodisku agrorezort
doteraz vyčlenil dotačnú podporu
800 000 eur, rovnakú ako v roku
1998(!), mimochodom, miera inlácie
za obdobie rokov 1998 až 2016 sa vyšplhala na143percent... Podotýkam,
že Závodisko v období rokov 2000 až
2010 pravidelne vytváralo kladný hospodársky výsledok. Ale pri štandardnej inančnej podpore. A tá sa skončila
v roku 2010. Žiaľ, na činnosť a poslanie Závodiska sa nemožno pozerať len
cez excelovské tabuľky, reálie sú totiž
úplne iné. Pritom sezónu 2016 som aj
pri plánovanej strate vnímal nielen ja,
ale aj mnohí aktéri dostihov, ako jednu
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z najvydarenejších v histórií. Dostihy
potrebujú ekonomickú istotu. Veď
z verejných prostriedkov sú podporované takmer všetky, aj minoritné
športy. Aktuálnou novelou zákona o
športe si v horizonte najbližších rokov inančne polepší prakticky celá
športová sféra. Nie je dôvod, aby medzi nimi neigurovali ľuďmi obľúbené
dostihy, ako výkonnostné skúšky koní
realizované podľa zákona o šľachtení
a plemenitbe hospodárskych zvierat.
Nevnímali ma ako politického nominanta, inak by som ako riaditeľ nevydržal vyše štvrťstoročie. Neprišlo mi
zaťažko v deň veľkých dostihov ráno
v gumákoch skontrolovať stav dráhy a
na obed už v obleku vítať hostí. Celé
obdobie som podnik, ktorý plní funkciu najvyššej dostihovej autority, viedol tak, aby bol na úrovni doby. Nepopieram, že som neurobil aj chyby, ale
to je predsa ľudské. Slovenský turf i
bratislavský hipodróm získali renomé,
aké nám porovnateľné krajiny niekedy závidia, na čom mám aj ja zásluhu.
Azda trochu neskromne si myslím, že
som dokonca bol ich značkou. Verte mi, najviac to ocení história. Som
zvedavý, ako s týmto renomé môj
nástupca naloží. Závodisko je špeciický podnik, náročný na riadenie.
Potrebuje rešpektovaného manažéra
s kvalitným spoločenským zázemím,
odborníka a nie ekonomického úradníka, ktorého už ministerstvo na post
povereného riaditeľa rýchlo stačilo
nominovať. Za 27 rokov som na riadi-

teľskej stoličke dokázal získať vlastnou
iniciatívou od reklamných partnerov
a sponzorov 3,7 milióna eur, (nikdy
som to nemal ani v pracovných úlohách), daroval som hipodrómu 15 000
hodín nadčasov. Je pravdou, že ma
sprostredkovane oslovili s ponukou,
aby som pracoval v štátnom podniku
ďalej, v odbornej pozícii. To som nemohol akceptovať. Celý môj profesionálny život som na sebe tvrdo pracoval, aby som sa postupne vypracoval
na terajšiu úroveň.Vždy som sa snažil
byť náročný na seba i podriadených.
V živote prídu aj chvíle, keď si človek
musí vážiť aj sám seba a teraz tá chvíľa, aj keď je pre mňa veľmi, veľmi ťažká, nastala. Priznám sa, že z atmosféry posledných týždňov, ktorá sa okolo
Závodiska vytvorila, dobrý pocit nemám. Ale odchádzam so vztýčenou
hlavou. Hrdo, odborne, slušne.
Neobávate sa, že na hipodróme turfmanov vystriedajú developeri a namiesto dostavby tribúny sa v areáli
začne výstavba bytov či kancelárií?
Istotne to budem ja i verejnosť
sledovať, nie je to také jednoduché.
Verím, že Bratislava si tento centrálny
dostihový stánok udrží a bude sa ďalej
zveľaďovať. Veď dostihy sú sociálnou
potrebou každej modernej spoločnosti, patria ku kultúre národa. Želám
dostihovému športu na Slovensku len
veľa úspechov.
Zhováral sa: Igor Gressner
foto: archív

Povedali o Šurdovi:
Rüdiger Schmanns, dostihový riaditeľ Direktória v Kolíne nad Rýnom: „Šokujúca správa, Šurda je hnacím motorom spolupráce v regióne, všetci si ho veľmi
vážime. Slovenské dostihy výrazne posunul k medzinárodnému štandardu.“
Jiří Charvát, prezident Jockey clubu Českej republiky: „Bez diskusie schopný
manažér, rešpektovaný odborník. Vždy sme vám ho závideli. Také niečo sa nemalo stať.“
István Pécsi, generálny riaditeľ Kincsem Lovas Strategia v Budapešti: „Dlhé
roky som ho považoval za svoj vzor. Viem, že dostihom obetoval s veľkým entuziazmom celý pracovný život a dosiahol veľa úspechov. Ako je vôbec možné, že
ho zlikvidovali?“

Gálik
šesdesiatnikom
V nedeľu, 15. januára vstúpil medzi šesťdesiatnikov bývalý futbalista a tréner Ľubomír Gálik.
V Petržalke býva od roku 1986.
Absolvent FTVŠ má najvyššiu
trénerskú licenciu UEFA-PRO. Futbal hrával v Lábe, za ŠK Svätý Jur,
štyri roky bol hrajúcim trénerom
v Zohore a aktívnu kariéru ukončil
v Technickom skle. Postupne trénoval mládež ŠK Slovan, so staršími žiakmi získal v roku 1998 titul
majstra Slovenska. Bol trénerom
výberu Bratislavy do 15 rokov a
asistentom trénera reprezentácie
U16. Po odchode zo Slovana pôsobil v Rapide a potom už viedol
iba seniorské mužstvá. Dvakrát
Ružinov, Svätý Jur, Lamač, Stupavu, Rajku, Devínsku Novú Ves
a štyri roky Čunovo. Pred tromi
mesiacmi sa však dohodol v tomto klube na ukončení spolupráce,
takže tento schopný tréner čaká
na vhodnú ponuku. K jeho odchovancom patria súčasný slovenský reprezentant Róbert Mak
a bývalí Filip Šebo, Juraj Piroska a
Martin Dobrotka. ,,V Petržalke sa
mi býva veľmi dobre, z Vlasteneckého námestia sa všade rýchlo
dostanem,“ vraví čerstvý jubilant.

Kližan pomohol
jasliam
Petržalský rodák a najlepší slovenský tenista Martin Kližan spravil
v závere roka dobrý skutok. Športovec nakúpil darčeky a zaplatil
postieľky pre deti z jasličiek na
Nejedlého ulici v bratislavskej Dúbravke. Zariadenie sa pred vyše
mesiacom stalo terčom barbarského útoku. „Som rád, že som
mohol spríjemniť vianočné sviatky jasličkárom v Dúbravke... Bol
to skvelý pocit, keď som na ich
tváričkách videl úsmev a šťastie
z hračiek,“ napísala naša mužská
tenisová jednotka na facebook.
Zverenec Martina Hromeca na
turnaji v indickom Chennai v
oseminále dvojhry prehral s Aljažom Bedenom z Veľkej Británie po
trojsetovom boji 6:7 (3), 7:6 (3), 6:7
(2). Potom v austrálskom Sydney
proti Rusovi Andrejovi Kuznecovovi zápas I. kola skrečoval za stavu
6:2, 1:6 a 0:3. V týchto dňoch prebieha grandslamový turnaj Australian Open a Kližan v 1. kole prehral (2:3) so šampiónom z roku
2014, Švajčiarom Stanom Wawrinkom.
(mv)
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Cieľom je vyhrať akademické
majstrovstvá Slovenska
Ekonomická univerzita futsal team so sídlom v Petržalke je trojnásobným majstrom Bratislavy, keď v ostatných dvoch sezónach zakaždým vo svojej súťaži
triumfovala. Jej trénerom je naslovovzatý odborník Ján Janík, ktorý počas siedmich sezón získal so Slov-maticom FOFO Bratislava šesť majstrovských titulov.
Bol aj trénerom reprezentácie Slovenska a v súčasnosti vedie národný tím do
21 rokov. Na EU pracuje ako odborný asistent a je zástupcom vedúceho centra
telesnej výchovy a športu.
Predstavte nám váš klub.
Náš futsalový tím Ekonomická univerzita hráva vo vysokoškolskej Bratislavskej lige,
ktorá v uplynulom ročníku
mala trinásť účastníkov. Súťaž trvala od konca septembra
do decembra, najprv sa hralo
v dvoch skupinách a potom
prišli na rad zápasy play-oﬀ.
Naše mužstvo obhájilo prvenstvo z vlaňajška, z čoho sme
mali všetci veľkú radosť. Bratislavu takto budeme v máji
reprezentovať v Košiciach na
akademických majstrovstvách
Slovenska. Vo vysokoškolskej
lige pôsobíme desiaty rok,
za ten čas sme ju v Bratislave
vyhrali trikrát. Je to špeciﬁcká
súťaž, lebo vysokoškoláci ju
hrajú iba cez zimný semester,
keď nemajú skúšobné obdobie. V letnom semestri sa hrá
zasa futbal na Mladej garde.
Kde trénujete a hrávate majstrovské zápasy?

Pripravujeme sa a hrávame
v športovej hale Mladosť na
Trnavskej ceste. Samozrejme,
radšej by som bol, keby to bolo
na Prokoﬁevovej ulici v Petržalke, ale tamojšia hala vôbec
nespĺňa ani vyššie parametre.
Nedávno som bol v Slovinsku,
kde aj malé mestečká majú
vedľa školy postavené krásne
športové haly. Škoda, že to aj v
Bratislave tak nefunguje.
Môžete sa pochváliť skvelou
sériou, keď ste neprehrali už
dva roky, celkovo 25 zápasov
v rade...
Je to veľmi pekná séria,
pracujem s ambicióznym a
kvalitným tímom. Má svoju futsalovú kvalitu, v kádri
mám aj extraligových hráčov
a jedného reprezentanta do 21
rokov.
Akú úroveň má súťaž, kto
všetko v nej hrá?
Z roka na rok jej celková

herná úroveň stúpa. Pôsobia
v nej aj hráči z extraligy, z veľkého futbalu a z nižších súťaží.
Preto každý zápas je náročný,
lebo všetky tímy sú dobre pripravené. Každé mužstvo má
svojho učiteľa - trénera, súťaž
je na veľmi dobrej organizačnej úrovni. Na zápasy vysokoškolskej ligy sa chodia pozerať
extraligoví tréneri, reprezentačný tréner do 19 rokov a aj
takouto formou si vyberajú
hráčov do svojich klubov.
V máji vás čaká ﬁnále univerzít v Košiciach, s akými
ambíciami pôjdete na východ republiky?
V Košiciach narazia na
seba štyria regionálni víťazi
– východ, stred, západ a Bratislava. Hrá sa systémom každý s každým, vlani sme skončili na druhom mieste vďaka
horšiemu skóre za Košicami.
Akademické majstrovstvá Slovenska chceme vyhrať aj pre-

to, lebo jeho víťaz prvýkrát v
histórii postúpi na ME. Máme
teda pred sebou ohromnú
motiváciu. Košice budú mať
síce znova výhodu domáceho
prostredia, ale nás to vôbec
neznervózňuje.
Aké máte podmienky a zázemie na svoju činnosť?
Ekonomická univerzita vytvára pre všetky športy dobré
podmienky, vrátane futsalu.
Na základe toho môžeme so
študentmi kvalitne pracovať.

Boli na roztrhanie
V závere minulého roka boli na roztrhanie dvaja veľmi úspešní petržalskí športovci, strieborný medailista z letnej
olympiády v Riu, vodný slalomár Matej
Beňuš, a najlepší slovenský triatlonista
Richard Varga.

B

eňuš na vyhlásení najúspešnejších športovcov
Slovenského zväzu kanoistiky
na divokej vode bol najlepší
v C1. V ankete o najúspešnejšieho športovca a športového

kolektívu Bratislavy a Bratislavského kraja bol ocenený
v najlepšej päťke a v ankete
o Športovec roka Slovenska
2016 skončil na výbornom piatom mieste. ,,Predo mnou sa

Robíme si výbery, chodíme na
medzinárodné turnaje, jeden
taký sme vyhrali v Lipsku. Po
návrate nás prijal rektor, profesor Ferdinand Daňo, ktorý
nám k úspechu zagratuloval.
Vedenie školy sa o nás zaujíma, či to už bolo za predchádzajúceho rektora profesora
Rudolfa Siváka a teraz nového
Ferdinanda Daňa. Máme podporu a zázemie, cítime, že si
nás vážia.
Milan Valko
foto: facebook

umiestnili už iba skutočné
osobnosti slovenského športu, ako sú Matej Tóth, Peter
Sagan, Dominika Cibulková a deblkanoisti Ladislav
a Peter Škantárovci,“ hovorí
M. Beňuš.
Richard Varga sa zasa
medzi mužmi stal ôsmy raz
v rade Triatlonistom roka
a v ankete o najúspešnejšieho
športovca a športového kolektívu Bratislavy a Bratislavského kraja bol tiež ocenený
v najlepšej päťke.
(mv)
foto: Ján Luky
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