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Kandidátov na ocenenie navr-
hovali samotní občania, ale aj 

neziskové združenia a iné verejné 
či vzdelávacie inštitúcie. Toto vý-
znamné spoločenské ocenenie ude-
ľuje petržalská samospráva v rámci 
Dní Petržalky od roku 1998. Doteraz 
si ho prevzalo už 109 osobností.

Ocenení podľa slov starostu 
prispeli k lepšej, krajšej, vzdelanej-

šej, ale aj bezpečnejšej Petržalke. 
„Ako starosta často počúvam, ako 
kedysi zatracovaná Petržalka so za-
nedbanou infraštruktúrou sa stáva, 
ak už nie je, najkrajšou bratislav-
skou mestskou časťou. Miestom, 
kde sa dá žiť. Kvalitne žiť. A taká 
Petržalka dnes je. No mestskú časť 
netvoria iba budovy, parky, cesty, 
ihriská. Tvoria ju predovšetkým ľu-

dia, ktorí sa dožadujú lepšej kvality 
života. Presne takí ľudia sú tu dnes 
pred nami a je mi cťou ich za ich 
prácu oceniť,“ povedal Vladimír Ba-
jan. Laureáti si ako poslanie vybrali 
pomáhať, vzdelávať a chrániť. „Som 
šťastný, a poviem to rovno, hrdý, že 
pri tom môžem byť,“ dodal.

Poznáme 
Osobnosti Petržalky 

Pokračovanie na strane 3 

www.vasabss.sk

správca domov

(02) 210 28 544

Šľachetný
Za profesorom Štefanom Šlachtom

Miesto, na ktoré asi 
aj bohovia zabudli (3)

Vyzerá to, že na petržalský cintorín 
bude autobus premávať aj počas 
prázdnin. Situáciu sleduje petržalská 
samospráva i PN.

strana 6

strana 9

Psie safari
Je to nevoňavá téma. Navyše kon-
liktná. V paneláku, v okolí, v celej 
Petržalke. Reč je o tých majiteľoch 
psov, po ktorých „to“ ostáva.... 

strany 12 – 13

Máme šancu mať 
divadelný unikát
Na Pápežskej lúke by mohla vyrásť stá-
la scéna slovenských a svetových muzi-
kálov a Slovenského divadla tanca.

strana 19

Osobitné spoločenské ocenenie, ktoré je odrazom výnimočnej práce, 
celoživotného prínosu či výrazného ľudského činu udelil petržalský starosta 
Vladimír Bajan šiestim osobnostiam, ktoré prispeli k rozvoju mestskej časti 
a natrvalo sa zapísali do jej histórie. 
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S A M O S P R ÁVA

Do materských škôl sme umiestnili 
o 111 detí viac ako vlani

Petržalka investuje kaž-
doročne značné fi nanč-

né prostriedky do obnovy 
a rozširovania kapacít svo-
jich materských škôl, v prie-
mere až 700 tisíc eur ročne. 
Od roku 2012 vzniklo v Pe-
tržalke vyše 220 nových 
miest, za posledných osem 
rokov celkovo 430, avšak do-
pyt je stále vyšší ako ponuka. 
Súvisí to aj s tým, že neprib-
úda len miest v materských 
školách, ale aj detí v Petržal-
ke. Žiadostí o umiestnenie 

bolo tento rok o 125 viac ako 
vlani.  

„Podarilo sa nám umiest-
niť 825 detí. Z tých, čo sme 
neprijali, 301 nesplnilo pod-
mienku dovŕšenia troch ro-
kov dieťaťa. Z ostatných 375 
detí, ktoré sme nemohli pri-
jať, nebol ani jeden predško-
lák, teda dieťa, ktoré pôjde 
o rok na základnú školu, čo 
vnímame pozitívne,“ hovorí 
vedúca Oddelenia školstva 
a športu Veronika Redecho-
vá. Návšteva materskej školy 

Len budovanie nových tried nestačí, petržalská samospráva 

sa čoraz viac stretáva s nedostatkom pedagógov. 

 
V súčasnosti navštevuje 23 petržalských materských škôl 
2 558 detí, ďalších 1 501 žiadostí školy zaznamenali pri jar-
ných prihláškach na nasledujúci školský rok. Mestská časť bola 
schopná vyhovieť 825 žiadostiam, čo je o 111 detí viac ako 
v minulom roku.  

Mestská časť Petržal-
ka vo štvrtok, 2. júna 
odstránila opustený 

a zdevastovaný 
stánok na Šintavskej 

ulici na zástavke 
autobusu Holíčska. 

Niekoľko rokov trápil 
obyvateľov 

a niektorým nahrá-
dzal smetný kôš.

Odstráneniu stánku pred-
chádzal dlhodobý a 

zložitý zákonný proces. Naj-
podstatnejšiu rolu v ňom zo-
hrávalo vlastníctvo. Prostred-
níctvom stavebného úradu 
sa dohľadal vlastník, ktorý sa 
však k svojmu majetku ne-
mal.

Mestská časť teda po ne-
úspešnej snahe o odstráne-
nie stánku jeho majiteľom 

pristúpila k menej tradičnému 
kroku a rozhodla sa stánok 
odstrániť sama. Požiadala 
stavebný úrad o začatie ko-
nania o odstránení stavby. 
Tento proces si však vyžiadal 
dlhý čas a postupné kroky,  
aby stavebný úrad mohol 
de� nitívne a zákonne nariadiť 
odstránenie stavby a mestská 
časť mohla legálne pristúpiť k 
štvrtkovej akcii.

„Veríme, že priestor bude opäť 
slúžiť Petržalčanom. Podarilo 
sa nám vyriešiť dlhodobý prob-
lém. A hoci išlo len o stánok, 
celá táto kauza  je ukážkovým 
príkladom toho, ako majú nie-
kedy samosprávy pri dodržia-
vaní v súčasnosti nastavených 
zákonov zviazané ruky,“ pove-
dal starosta Petržalky Vladimír 
Bajan.

(rn)

Zdevastovaný stánok zo Šintavskej 
de� nitívne zmizol

nie je zo zákona povinná. Do 
školy sa prijímajú deti spra-
vidla od troch rokov, pred-
nostne deti, ktoré majú rok 
pred nástupom do základnej 
školy.

Vyhodnotenie prijímania 
detí trvalo dlhšie, keďže až 
726 rodičov podalo prihlášku 
hneď na viacero materských 
škôl. „Vtedy sa musia riadi-
teľky stretnúť, aby sa navzá-
jom informovali o duplici-
tách v podaných žiadostiach. 
Žiadosti sa nevyškrtávajú, 

len sa dohodnú, ktorá mater-
ská škola vydá rozhodnutie 
o prijatí a ktorá o neprijatí,“ 
vysvetlila Redechová.

Prednosta petržalského 
úradu Miroslav Štefánik ho-
vorí, že na základe rozhod-
nutia samosprávy je dotácia 
na jedno dieťa na rok 2016 
v materskej škole 2 034 eur 
z podielových daní. „My však 
musíme fi nancovať budova-
nie nových kapacít ako aj rie-
šiť tzv. modernizačný dlh. Sú-
časné budovy škôl, ktoré nám 
štát zveril, potrebujú nutnú 
rekonštrukciu. Do zateplenia, 
zdravšieho osvetlenia, obnovy 
hygienických zariadení, je-
dální, obnovy športových are-
álov. Už osem rokov systema-
ticky tieto resty fi nancujeme z 
našich zdrojov, ide o čiastku 
až 700 tisíc eur ročne, ktoré 
samozrejme potom chýbajú 
inde. Školstvo je však našou 
prioritou,“ uviedol. 

Samospráva kapacity mater-
ských škôl rozširuje prestav-
bou nebytových priestorov 
v školách a bývalých školníc-
kych bytov. Chystá sa vybu-
dovanie novej materskej školy 
na Vyšehradskej ulici za vyše 

dva milióny eur, na ktorú 
prispelo sumou takmer 400 
tisíc eur Ministerstvo škol-
stva. Na Vyšehradskej pri-
budne ďalších zhruba 150 
miest.

Petržalka však naráža na 
ďalší vážny problém. „Dar-
mo budeme budovať ďalšie 
priestory, keď v nich nebude 
mať kto učiť. Zohnať uči-
teľku do materskej školy v 
Bratislave pri ich tabuľko-
vých platoch je veľmi zlo-
žité. Začína to byť vážny 
problém,“ hovorí starosta Pe-
tržalky Vladimír Bajan.

Petržalka podľa Bajana 
pri budovaní nových tried 
už myslí aj na ďalší demo-
grafi cký vývoj. „Dnes nám 
chýbajú materské školy. Už 
o niekoľko rokov sa toto 
bremeno presunie na zá-
kladné školy. Myslíme aj na 
dlhodobé obdobie, keď tieto 
priestory budú musieť slúžiť 
budúcim seniorom, pretože 
demografi cký trend je jedno-
ducho taký. Naša populácia 
starne a bude starnúť,“ dodal 
starosta Petržalky Vladimír 
Bajan 

(rn)

V  máji Petržalku poctila návštevou delegácia Združenia vycho-
vávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny. Prišla 

si pozrieť Materskú školu na Iljušinovej. Pred niekoľkými dňami 
prišlo do schránky vedúcej Oddelenia školstva a športu Veronike 
Redechovej poďakovanie. „Je to veľké ohodnotenie práce našich 

materských škôl a teší nás, že sa k nám chodia vzdelávať aj kolego-

via pedagógovia zo zahraničia,“ komentovala Veronika Redechová 
milý pozdrav. 

„Pred niekoľkými dňami sme s kolegyňami zo srbských mater-
ských škôl, na ktorých sa vyučuje v slovenskom jazyku, mali tú česť 
navštíviť excelentnú MŠ Iljušinova a pozorovať pedagogickú činnosť 
s deťmi, ktorú viedla pani riaditeľka Králiková a tiež si pozrieť interiér 
a exteriér školy. Ukážková aktivita, do ktorej boli zaradené súčasné 
digitálne didaktické pomôcky, bola pre nás niečo úplne nové, zaují-
mavé a inšpirujúce. Som priam nadšená úrovňou služieb, ktoré po-
skytujú zamestnanci MŠ na čele s pani riaditeľkou. Naša prítomnosť 
v škole bola len krátka, ale aj to postačilo zistiť kvalitu školy, vysokú 
odbornosť a zanietenosť celého pracovného kolektívu.

Pri tejto príležitosti by som sa chcela poďakovať a zároveň Vám 
gratulovať ako vedúcej Oddelenia školstva a športu MČ Bratislava  
- Petržalka, že práve na Vašom území jestvuje taká jedinečná MŠ, 
o ktorej budeme rozširovať dobré meno. Milé prijatie v škole a skvelé 
vzdelávanie, ktoré sme absolvovali, nám prinieslo mnoho nových 
poznatkov a je veľkým prínosom pre všetky kolegyne, ktoré sa na 
ňom zúčastnili. Získané poznatky sa budeme snažiť priblížiť uči-
teľkám MŠ u nás, vo Vojvodine v Srbsku. Prajem Vám ešte veľa ako 
profesijných tak i osobných úspechov a teším sa na ďalšie obohacu-
júce, zaujímavé a výnimočne školenie“.

Božena Levárska, 

štatutárny zástupca ZVOPSV, Báčsky Petrovec, Srbsko

Poďakovanie 
od Slovákov z Vojvodiny



Zoznam ocenených:

Mgr. Zuzana Milátová
Spoluzakladateľka aj predsedníčka Asociácie nízkopraho-
vých programov pre deti a mládež na Slovensku. Priama 
práca s deťmi a mládežou v uliciach Petržalky neformál-
nym a preventívnym spôsobom sa stala jej vášňou. Ob-
čianske združenie KASPIAN u nás pôsobí od roku 2007  
a jeho konkrétne aktivity v sociálnej práci majú dosah 
zhruba na 400 detí a mladých ľudí ročne. 

Stojí za rekonštrukciou skateparku na Markovej ulici, 
piatich ročníkov medzinárodnej súťaže jazdcov na bicyk-
loch vo voľnom štýle Concrete Jungle Jam a aj aktuálnou 
rekonštrukciou objektu na Furdekovej ulici, ktorý združe-
nie KASPIAN rekonštruuje, aby sa posilnila práca s deťmi 
a mládežou v Petržalke.  

JUDr. Dušan Srogončík
V roku 1986 sa stal predsedom súdu Bratislava V. Ako 
predseda sa intenzívne podieľal na jeho vybudovaní, a to 
nielen materiálnom, ale aj personálnom. Ako sudca i ako 
prednášajúci odovzdáva svoje poznatky mladej odbornej 
generácii.

Fridrich Malíšek
Svojou hrou na husle ozvláštňuje od roku 1972 všetky ob-
čianske obrady, ktoré zabezpečuje Miestny úrad Bratisla-
va-Petržalka pre obyvateľov - sobáše, zápisy detí, jubilejné 
sobáše, odovzdávanie občianskych preukazov či výučných 
listov. I keď je už od roku 2000 na zaslúženom dôchodku, 
ako huslista stále funguje v obradnej sieni v Petržalke. Túto 
prácu vykonáva takmer každú sobotu už 44 rokov. Tento 
rok oslávi svoje jubileum - 80 rokov.

Mgr. Mária Nemešová
Mária Nemešová venuje svoje úsilie obecne prospešnému 
účelu, zlepšovaniu kvality života občanov a ich participácii 
na verejnom dianí. Je aktívna v oblasti osvety nájomníkov 
DOU, bezplatne doučuje mládež DOU, spolupracuje s od-
delením životného prostredia mestskej časti, komunikuje  
s redakciou Petržalských novín, participuje spolu s mest-
skou a štátnou políciou na dodržiavaní verejného poriadku.

Ing. Peter Tvrdoň
Ing. Peter Tvrdoň je riaditeľ Bibiany, medzinárodného 
domu umenia pre deti. Pôsobil vo vydavateľstvách Tatran, 
Mladé letá a Obzor, kde zastával rôzne funkcie. Je jedným 
zo zakladateľov vydavateľstva IKAR. Od roku 2007 pôsobí 
vo funkcii riaditeľa Bibiany. Podporuje aktívnu a bohatú 
spoluprácu s Miestnou knižnicou Petržalka, čím sa osob-
ne podieľa na dotváraní kultúrneho života detí, mládeže  
a dospelých v našej mestskej časti. Bibiana každoročne 
prezentuje v petržalskej knižnici výstavy z tvorby sloven-
ských a svetových ilustrátorov.

Ing. Milan Lezo
Už 25 rokov spája svoj osobný aj profesionálny život  
s Petržalkou. Od roku 2002 je riaditeľom Strediska služieb 
školám a školským zariadeniam Petržalka. Vďaka jeho prí-
stupu a nasadeniu, akým motivuje svojich spolupracovní-
kov, sa mestskej časti darí rozširovať  kapacity materských 
škôl. Pod jeho vedením je stredisko základným pilierom 
pre materské školy a školské zariadenia v Petržalke.

Text a foto: (mp) 
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Poznáme 
Osobnosti Petržalky 

Pokračovanie z titulnej strany

Detektívka super školy vyriešená
Projekt Petržalskej super školy sa v tomto školskom roku blíži 
k ďalšiemu úspešnému koncu. Kým traja prednášajúci vyhod-
nocovali projekty žiakov 6., 7., a 8. ročníka, odznela prvá pred-
náška s názvom Cukor nad zlato pre deviatakov v dvoch  
školách. O bio- a nanotechnológiách prišiel petržalským žia-
kom prednášať Tomáš Bertók z Chemického ústavu SAV. De-
tektívku života s ďalšími deviatakmi vyrieši 2. a 3. júna Andrej 
Čerňanský z Ústavu vied o Zemi SAV.

S P O L O Č N O S Ť

A týchto 9 víťazných tímov 
sa už teraz môže tešiť na 
trojdňový výlet do Smolenic-
kého zámku, kde svoje pro-
jektové práce odprezentujú 
pred slovenskými vedeckými 
kapacitami, podniknú zaují-
mavé výlety do blízkeho oko-

Petržalka sa o úpravu zele-
ne stará prostredníctvom  

Miestneho podniku verejno-
prospešných služieb Petržal-
ka a zmluvami s externými 
dodávateľmi. Nie všetky po-
zemky však spravuje mestská 
časť. Značná časť zelených 
plôch patrí hlavnému mestu, 
spoločnosti Metro, alebo je 
vo vlastníctve súkromníkov. 
Zamestnanci petržalského 

lia a prevezmú si od starostu 
Petržalky Vladimíra Bajana 
aj hodnotné ceny. Mená au-
torov víťazných projektov 

nájdete na www.petrzalka.
sk, aj na webovej stránke Pe-
tržalských novín. 

(mp), foto: autorka

úradu preto opakovane vy-
zývajú, aby si vlastníci po-
zemkov splnili povinnosť a o 
svoje priestranstvá sa starali 
zodpovedne. Pohľadom na 
ešte krajšiu Petržalku to oce-
nia všetci jej obyvatelia. 

(tod)

Kto sa má starať o trávniky?
Na mestskú časť sa obraciate so sťažnosťami na nepokosené ve-
rejné priestranstvá. No správny adresát je často úplne iný. 

VPS petržalské plochy kosí. 
Takto to napr. vyzerá pri Technopole.

O túto plochuby sa mal 
postarať magistrát.

... a táto zasa patrí spoločnosti Metro.
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JÁN POLÁK - vodoinštalá-

cie, údržba. Tel.: 0905 627 321 

KÚPIME byt v Petržalke, 

aj zadlžený. Tel.: 0917 708 319 

GLAZÚROVANIE VANÍ. 

Tel.: 0905 983 602

ZŠ I pre žiakov NKS Vlaste-

necké námestie č. 1 prij-
me do školskej kuchyne 

pomocnú silu. Informá-

cie na tel. č.: 02 6241 2998

Inzercia  ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka

4. 6. 2016 

Peter Valentíny – Miroslava Podolská

Mgr. Tomáš Slamka – Sylvia Komorníková Švestáková 

Karol Nemček – Andrea Pavlačičová

Fabrizio Candi – Miroslava Pelikánová

Andrej Gajdoš – Patrícia Rumanovská

Branislav Čechovič – Adriána Geletová

Peter Bartoš – Romana Minková

Peter Sadloň – Daniela Ašványiová

Život našimi očami
novinári tretieho tisícročia

vo štvrtok, 16. júna 2016 o 10:00 hod. na pobočke Prokofievova 5
Súčasťou slávnostného vyhodnotenia bude pracovný seminár s porotou.

Miestna knižnica Petržalka
Vás srdečne pozýva na slávnostné vyhodnotenie 20. ročníka súťaže školských časopisov

MHD: 68, 99, konečná 96, 196 www.kniznicapetrzalka.sk

V našich súťažiach sme 
vyžrebovali týchto výhercov: 
knižku Ivany Havranovej 

dostanú 

Jarka Šebová, Gabriela 
Grežová a Ivona Nogová 

Lístky na predstavenie do 

divadla La Komika získala 

Katarína Pápežová 

Lístky na predstavenie 

do Malej scény 

Peter Karlovský, 
Soňa Hanzalová 
a Rudolf Vavrinec.

Blahoželáme!

Kto vyhral?

Hrobákova 7 (prízemie)

Po - Pi 9.00 - 19.00 h, Sobota 8.00 - 13.00 h - iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O  Objednávky: Janka • 0903 191 885 

                         Katka • 0905 156 765

K O Z M E T I K A  3D mihalnice ............................................. 50 €  

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

 Objednávky: Ľubka • 0907 556 75

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

» 11.  BOHYŇA 
VO VANI   
Účinkujú: Peter Brajerčík,  

Štefan Martinovič, Renáta Ryníková

» 14.  DOBRODRUŽSTVÁ  
DONA DUŠANA   
Účinkujú: Zuzana Vačková, Karin Haydu,  

Tomáš Palonder, Štefan Martinovič

» 15.  ENGLISH DVOJKA  
- NOVÁ KRV   

  Štefan Martinovič, Renáta Ryníková,  
Peter Brajerčík, Tomáš Palonder, Marcel Nemec,  

Miroslav Málek, Igor Rattaj, Lukáš Dóza

» 16.  KAM CHODÍ OSCAR  
WILDE NA VEČERU    

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

» 17.  NAVŽDY  
ALEBO NIKDY   

Účinkujú: Zuzana Vačková,  
Elena Podzámska, Marcel Nemec

» 21.   JEDEN ZA VŠETKÝCH, 
VŠETCI DO NEBA   

Účinkujú: Kristína Turjanová / Renáta Ryníková,  
Júlia Horváthová, Štefan Martinovič,  

Tomáš Palonder, Miroslav Málek

» 23.  ENGLISH DVOJKA  
- NOVÁ KRV  VSTUPENKY: WWW.TICKETPORTAL.SK

PREDSTAVENIA ZACÍNAJÚ O 19:30 

WWW.LAKOMIKA.SK | FACEBOOK.COM/LAKOMIKA

MICHALSKÁ 5, 810 01 BRATISLAVA

JÚN 2016

PRIJMEM 
brigádnikov do bufetu 
v Petržalke na predaj 

rýchleho občerstvenia 
a zmrzliny.

NÁSTUP IHNEĎ

TEL.: 0905 628 537
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 zlepšenie technického stavu budovy,
 zníženie prevádzkových nákladov,
 predĺženie životnosti budovy,
 zvýšenie trhovej hodnoty

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

 návrh vhodných technických riešení,

 vypracovanie projektovej dokumentácie, 
príprava podkladov pre stavebné 
konanie,

 Statické posúdenie objektu,

 energetický audit domu, 

 odstránenie systémových porúch 
bytového domu,

 sanácia obvodového plášťa ešte pred 
zateplením,

 samotné zateplenie obvodového plášťa,

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

 rekonštrukciu a zateplenie strechy,

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

 vyregulovanie/doregulovanie 
vykurovacej sústavy,

 úpravu interiérov – obklady, dlažby, 
maľby, nátery, 

 originálne farebné riešenie,

 poradenstvo v oblasti � nancovania 
obnovy domu,

 energetická certi� kácia,

 záručný aj pozáručný servis

Realizujeme komplexnú obnovu budov 
s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. 

1. mája 65

014 01 Bytča 

tel.: 041/5522234

Kancelária:
Toryská 7

821 07 Bratislava 

tel.: 0911 090 516

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

Starhradská 18

Beňadická 12-14

Beňadická 20-22

VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

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

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 
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AUTOSKLO  SLOVAKIA,  s.r.o.,  
člen celoslovenskej siete 
Autosklo H&D
s dlhoročnými skúsenosťami

Prevádzka:  BA - Petržalka, Vyšehradská  4,

Tel.: 0903 747 609

Partner a obhliadkové miesto 
pre všetky poisťovne 

zaškolenými technikmi.

Výmena všetkého zasklenia 
na všetky typy vozidiel a oprava 

bodových poškodení od kameňa.

Maloobchod a veľkoobchod autoskiel 
a príslušenstva (lišty, tesnenia,...) 

a potrebnej chémie (lepidlá, primery,...)

Lido, príležitosť urobiť niečo pekné pre ľudí 

Na druhej strane Dunaja je 
už celkom plno a aj preto 

ožívajú plány na využitie územia 
na petržalskej strane. Páči sa mi, 
že všetci používajú názov Lido, 
je to také pekné a prešporské 
retro pomenovanie. Treba však 
povedať, že s obnovou kúpaliska 
sa neráta. Územie pri Dunaji me-
dzi mostmi, z ktorých je jeden 
pre chodcov a cyklistov je zatiaľ 
neopracovaným diamantom. Po 
otvorení Starého mosta sa stalo 
širším centrom Bratislavy. 

Zatiaľ existuje návrh devolo-
pera, ktorý pripravuje stavby za 
hrádzou aj návrh vodákov, ktorí 
v lokalite Lida roky existujú. Tí sa 
ozvali, lebo mali celkom opráv-
nený pocit, že budú na hulváta 
vynechaní a ich lodenice bez 
náhrady zaniknú. Našťastie, oba 
návrhy nie sú nezmieriteľne od-
lišné a dohoda je možná.

Pre mňa je ale aj tak nepochopi-
teľné, že neexistuje ideový návrh 
vlastníka pozemkov, Mesta Bra-
tislavy. Samospráva ako vlastník 
pozemkov v tomto mieste nemá 
pripomienkovať návrhy iných, 
ale priam projektovať. Príde mi 
to ako keby som nechal napro-
jektovať svoju vlastnú záhradu 
susedovi. Čas nás nikde netlačí. 
Bolo by pekné aj rozumné mať 
verejnú diskusiu aj urbanistickú 

a hádam aj medzinárodnú 
súťaž, ktorej zadanie by pre-
šlo cez primátora, starostu 
i zastupiteľstvá v Petržalke i 
Bratislave. Toľko k procesu. 

Prial by som si, aby všetci 
pochopili, že lokalita Lida je 
blízkosťou k Tyršovmu nábre-
žiu, Sadu Janka Kráľa, Starému 
mestu i Eurovey predurčená 
na trávenie voľného času pre 
Bratislavčanov a návštevníkov 
nášho mesta. Určite má na 
viac, ako byť len sterilnou vy-
dláždenou promenádou pre 
pár sto ľudí, ktorí budú v tejto 
lokalite žiť a pracovať. Blíz-
kosť prírodného chráneného 
územia by mohla vo väčšom 
rozsahu predznamenať jej 
prírodnejší charakter. Netvár-
me sa ale, že v lokalite dnes 
nič nie je. Tri lodenice s dlho-
ročnou tradíciou, to je omno-
ho viac ako nič. Vo svetle sú-
časných návrhov som rád, že 
naše miestne zastupiteľstvo 
schválilo pre vodákov dlho-
dobý nájom, ktorý je v záuj-
me zachovania ich existencie 
veľmi dôležitý. Hádam sa im 
teraz celkom dobre rokuje.

Mojim predstavám sa viac 
približuje návrh architektov 
vodákov. Je krajší a využiteľ-
nejší pre ľudí, rozvíja rekreač-

ný potenciál územia, umožňuje 
dotknúť sa Dunaja a zvaliť sa do 
trávy, zachováva zeleň, proste 
romantika. Naproti tomu návrh 
developera, pôvodne zahŕňajúci 
neďaleko seba prístav pre men-
šie lode aj námestie, z prírod-
ného charakteru lokality uberá, 
zaváňa betónom a smotánkou. 
A navyše, aj more je najšpinavšie 
v prístavoch. Olej a mastné oká 
sú krajšie na panvici ako v rieke. 
Keďže sa v záplavovom území 
veľmi stavať nedá, hádam až tak 
veľmi oň bojovať nebude.

Petržalská samospráva pri Lide 
urobila pre vodákov i bežných 
ľudí viac ako len prejav sympatie. 
Okrem nájmu pozemku v lode-
nici pre vodákov ich starosta 
podporil aj v stanovisku v čase, 
keď na prípravu realizácie ich 
zámerov pýtali peniaze z grantov 
v Dunajskom fonde.

Je však dobré pamätať aj na dru-
hú časť územia, bývalú betonár-
ku, kde sa má stavať. Prial by som 
si, aby tam vzniklo niečo pekné, 
čo sa dá ukázať aj návšteve, čo do 
moderného centra patrí. Samo-
správa musí zohrať tentoraz po-
zitívnu úlohu. Dúfam, že škaredé 
stavby a úzke uličky sa develope-
rom minuli v Starom Meste.

Michal Radosa, 

zástupca starostu     

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A
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skych školách a univerzitách. 
Prof. Štefan Šlachta - čoby naj-
známejšia ochranná známka 
slovenskej architektúry v ostat-
ných rokoch. 

Rodák z Ružomberka, natura-
lizovaný Bratislavčan, miestne 
náš - Petržalčan. Rozumel, cítil 
a vnímal pravý breh Dunaja viac 
a inak ako kolegovia od fachu. 
Ako zanietený Petržalčan vy-
tváral skutočný  obraz Petržalky,  
zbavoval ju železobetónových 
predsudkov, hovoril o nej ako 
„o dobrej adrese pre život.“  Na-
pokon, bol  jedným z nás, býval 
v 4-izbovom byte v 12-poscho-
dovom paneláku. „Ľudia si 
možno neuvedomujú, ale je to 
záhradné mesto, ktoré má pod-
ľa mňa dosť zelene. Teraz ide len 
o to, aby sa tento priestor skva-
litňoval a aby sa voľné plochy 
nezastavali ďalšími bytovými 
domami, nezahusťovali, ako 
je to u nás zvykom,“ vyjadril sa 
v jednom rozhovore v Petržal-
ských novinách.  Obhajoval 
„svoju a našu“ Petržalku, presa-
dzoval ju ako mestskú časť s ce-
lomestskými funkciami na pl-
nohodnotný život, a nie len ako 
sídlisko na prebývanie. Apeloval 

na potrebu jej centra - Petržalka 
City, ale i toľko žiadanej električ-
ky, nádeje vkladal do architekto-
nicky a urbanisticky príťažlivého 
Južného mesta, podporoval vý-
stavbu kultúrno-športového 
areálu Danube Arena na Janíko-
vých roliach, vášnivo diskutoval 
o tzv. štvrtom kvadrante, zatiaľ 
prázdnom území popri sloven-
sko - rakúskych hraniciach, ale 
citujme ho z rozhovoru spred 
rokov v Petržalských novinách: 
„nič nebráni tomu, aby sa tento 
priestor zaplnil nielen novou by-
tovou výstavbou, ale aj inými, 
najmä športovými, rekreačný-
mi a oddychovými funkciami. 
Nie náhodou vyhodnotili de-
mogra� , urbanisti a developeri  
územie medzi Bratislavou a 
Viedňou ako najperspektív-
nejšie územie v celej Európe. 
Zdôrazňujem - v celej Európe, 
pretože ide o trojuholník hlav-
ných miest troch štátov. Máme 
nový projekt vodného kanála, 
ktorý sa bude vinúť od Devína, z 
juhu obíde Petržalku a vyústi až 
v Čunove. Rakúšania k novému 
projektovanému územiu pristu-
pujú so všetkou vážnosťou, naši 
zástupcovia zatiaľ skôr vlažne. 

Je to chyba.“ Aj za jeho neúnav-
nú „petržalskosť“ sa mu dostalo 
v roku 2014 verejného ocene-
nia Osobnosť Petržalky.

Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, 
PhD už nie je medzi nami. Vo 
štvrtok, 26. mája, zomrel. Odišiel 
do iného sveta. Ten, ktorý je pre 
všetkých - bez adresy.

Aj preto nemôžem byť v tej-
to chvíli neosobný. Novinársky 
som postretal tisíce rôznych ľu-
dí na rôznych miestach – v rôz-
nych funkciách,  profesiách, po-
vahách, správaniach.  Mnohých 
sa na kadečo vypytoval, robil 
s nimi rozhovory, písal o nich 
reportáže. Každý niečo zo seba 
zanechal iným - čitateľom. Viesť 
dišputy s pánom profesorom 
Šlachtom bol však zážitok. Udi-
voval múdrosťou, nadhľadom, 
otvorenosťou, úprimnosťou. 
V myšlienke, názore, postoji, 
konaní. Keď raz prišla voľná reč  
s inými ľuďmi aj na neho,  kto 
a aký je  Štefan Šlachta, jeden 
z diskutujúcich po chvíľke mlča-
nia vyslovil: Je tým a takým,  aké 
má meno. Má v ňom seba. Pro-
fesor Šlachta je - šľachetný...

A takým v nás ostane.
Rudolf Gallo

Šľachetný

Každodenná či iba príležitost-
ná práca založená na tvori-

vosti, na inom, odlišnom videní 
sveta, vecí, prírody, ľudí - a to 
iné nemusí byť trvalé, postačí 
i chvíľkové, ale dáva možnosti 
odkloniť sa od známeho, zauží-
vaného, požadovaného - je pre 
jej vykonávateľa požehnaním i 
prekliatím zároveň. Vynáša do 
spoločenských výšin verejného 
poznania a uznania, no zráža 
tiež do hĺbok individuálneho 
trápenia a pochybností. Archi-
tektúra k takým činnostiam 
patrí. V efekte, v konečnom vý-
sledku  pre iných - jednotlivca, 
skupinu, spoločnosť - však nad-
chýňa, upokojuje, stabilizuje a 
skvalitňuje, alebo provokuje, 
pohoršuje, odháňa a kompli-
kuje. Odmieta totiž nemennosť 

ako istotu. Lebo jedinou istotou 
tejto profesie je len ustavičné 
hľadanie. Nachádzanie i - ne-
nájdenie. Práve cestu hľadač-
stva, a celoživotnú, si zvolil Šte-
fan Šlachta.

 Architekt, vysokoškolský pe-
dagóg, profesor, rektor Vysokej 
školy výtvarných umení, hlavný 
architekt hl. mesta Bratislavy, 
zakladateľ  Spolku architektov 
Slovenska, najskôr predseda, 
potom jeho prezident, istý čas 
i politik, poslanec NR SR. Účast-
ník troch desiatok architekto-
nických a urbanistických súťaží, 
spoluautor projektu mostu Laf-
ranconi, autor stoviek článkov, 
recenzií stavieb, publikácií, pro-
� lov domácich a zahraničných 
architektov, nositeľ ceny Emila 
Belluša, prednášateľ na európ-

Za prof. 
Štefanom Šlachtom
Ý6. december 1939 
 26. máj 2016

Toto podujatie je uni-
kátne tým, že spája 

šport a pomoc prírode. Bež-
ci sa totiž mohli rozhodnúť, 
či štartovné zaplatia, alebo 
si ho odpracujú zbieraním 
odpadkov, ktoré po sebe za-
nechali nezodpovední náv-
števníci. Počas viacerých vy-
chádzok ich vyzbierali spolu 
viac ako 1,6 tony. Akcia sa 
uskutočnil pod záštitou a za 
aktívnej účasti slovenského 
europoslanca Ivana Štefan-
ca (KDH, EĽS). „Už vlani 
som sa zúčastnil na nultom 
ročníku pri Rusovskej hrá-
dzi. Potešilo ma, koľko ľudí 
bolo ochotných popri športe 
aj pomôcť vyčistiť Lužný les. 
Som rád, že som mohol ako 
dlhoročný obyvateľ Petržal-
ky, prispieť k tomu, že prvý 
riadny ročník predbehol oča-
kávania a prilákal takmer 
stovku bežcov.“

Ivan Štefanec je známy 
svojim vzťahom k športu, 
najmä behu a cyklistike. Mi-
nulý rok dokonca zabehol 
legendárny maratón v New 
Yorku s časom 3 hodiny 47 
minút a 32 sekúnd. Zahan-
biť sa však nedal ani v Pe-

tržalke. „V kategórii mužov 
nad 50 rokov som bol jediný 
a tak som ju vlastne vyhral. 
Ale myslím si, že čas môj čas 
1 hodina 26 minút a 10 se-
kúnd nie je vôbec zlý, najmä 
keď som si 14 kilometrovú 
trať omylom natiahol ešte o 
viac ako dva kilometre,“ kon-
štatoval po dobehnutí do cie-
ľa s úsmevom Štefanec. 

Bežalo sa v deviatich kate-
góriách a nechýbal ani Nordic 
Walking, či čoraz obľúbenej-
ší beh so psom (Cani Cross). 
K dobrej nálade bežcov a ich 
sprievodu prispelo aj občer-
stvenie a klasické country 
hity v podaní živej kapely. 
„Ďakujem organizátorom, 
najmä Pavlovi Sovičovi a 
Priateľom behu ležérneho 
za skvelú akciu a blahože-
lám víťazom aj všetkým zú-
častneným. GAIA RUN je 
unikátny svojou myšlienkou 
aj takmer rodinnou atmosfé-
rou, ktorá je však otvorená 
pre každého nového priateľa 
behu, dvojnohého aj štvor-
nohého. Už teraz sa teším 
na ďalší ročník,“ povedal na 
záver Ivan Štefanec. 

(upr)

Bežci čistili prírodu a súťažili 
pod záštitou europoslanca
V poslednú májovú nedeľu sa v pri Veľkom Dražiadku uskutoč-
nil prvý ročník podujatia GAIA RUN (Beh Matky Zeme). 
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Chceli by ste sa naučiť 
lepšie pracovať s po- 

čítačmi, alebo máte doma 
aktívnych rodičov či starých 
rodičov, ktorí by sa radi pri-
učili novým technológiám? 
V digitálnej ére nie je miesto 
pre generačné predsudky a aj 
seniori môžu vyťažiť maxi-
mum z neustále sa zvyšujú-
ceho potenciálu online sveta.  
V Poluse vedia, ako na to. 

Zdokonaliť sa v počítačovej 
gramotnosti im umožní špe-
ciálny projekt Vnúčik, kto-
rý sa uskutoční počas júna,  

v priestoroch Digipointu v Po- 
lus City Center pod záštitou 
spoločnosti Learn2Code. Od 

7. 6. do 30. 6., každý utorok 

a štvrtok, vždy od 10.00 do 

12.00 h budú k dispozícii 
vyškolení IT poradcovia. Ví-
taní sú všetci s intenzívnym 
záujmom o dianie naokolo, 
chuťou učiť sa nové veci a od-

Na veku nezáleží! 
Bezplatný projekt Vnúčik je tu pre všetkých, 
ktorí majú chuť vzdelávať sa v oblasti IT.

haľovať expanzívne rozmery 
kybersveta. Predchádzajúce 
skúsenosti s internetom nie 
sú pritom podmienkou.

Vyškolení IT poradcovia 
účastníkov na kurze naučia: 
základy používania počíta-
ča, čo je to zložka a ako sa 
používa, ako dodržiavať bez-
pečnosť na internete, ako vy-
hľadávať na internete, ako si 
nahrať fotky do počítača, ako 
si založiť e-mailovú schrán-
ku, ako písať dokumenty a 
pracovať s Wordom, čo sú 
to sociálne siete a ako využiť 
internet na komunikáciu (Fa-
cebook a Skype) aj ďalšie IT 
zručnosti.

„Cieľom kurzu je zvýšiť 
komfort seniorov, pre kto-
rých práca s počítačom nie 
je bežná záležitosť, a môžu 
mať preto zábrany. Projekt 
spúšťame v súlade s ilozo-
iou Polusu počúvať potreby 
svojich zákazníkov, neustále 
im ponúkať nové typy nad-
štandardného servisu, a v ne-
poslednom rade – myslieť pri 
tom na všetky vekové kategó-
rie,“ uviedla online marketin-
gová manažérka Polus City 
Center Kristína Halová. 

Inštruktori kurzu budú 
pripravení odpovedať na do-
plňujúce otázky účastníkov  
a ponúknu im tak poraden-
stvo na odbornej, pritom však 
zrozumiteľnej úrovni s dôra-
zom na individuálny prístup. 
Vstup na akciu je bezplatný, 

laptopy budú k dispozícii 
priamo na mieste. Priestor 
Digipointu nájdete na 1. po-
schodí v uličke medzi Food 
Courtom a Cinema City. 

Registrácie a viac informácií 
nájdete na www.vnucik.sk 

(upr)

Páračky, drápačky

Spevokol Petržalčanka sa minulú sobotu predstavil na pre-

miére tanečno-divadelného predstavenia Petržalské párač-

ky – drápačky, ktoré sa uskutočnilo v DK Zrkadlový háj. Seniori 

si toto predstavenie nacvičili v réžii Kataríny Babčákovej a pod 

vedením Alžbety Korbelovej. Po úspechu, ktorý zožali v roku 

2013 s projektom Petržalská svadba, ktorá odzrkadľuje kultúrno-

územnú rôznorodosť súčasných Petržalčanov a zachytáva prvky 

tradičnej ľudovej kultúry, sa petržalskí seniori pustili do nacvičo-

vania ďalšieho hudobného, tanečného a divadelného pásma 

Petržalské páračky – drápačky. Text a foto: (nb)
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Tanec v duši

Tanečná prehliadka škol-
ských klubov (ŠK) - Ta-

nec v duši, sa konala už po 
štvrtý raz. A ako povedala jej 
organizátorka a moderátorka, 
vedúca metodického združe-
nia ŠK a zároveň vedúca ŠK 
v ZŠ Gessayova, Alena Brut-
tovszká, úroveň je každým 
rokom vyššia: „Deti sa na pre-

hliadku pripravujú v podsta-
te už od septembra. A musím 
ich pochváliť, že sa pripravo-
vali naozaj zodpovedne a dali 
si záležať.“

Na prehliadke sa predvied-
li deti zo školských klubov 
zo všetkých 11 petržalských 
základných škôl a základnej 
školy z Rusoviec. To, čo sa 

v kluboch naučili, predvedú 
rodičom nielen raz za rok 
na tanečnej prehliadke, ale 
aj počas celého roka na rôz-
nych podujatiach v rámci ak-
cií školy. Majú tak možnosť 
ukázať, čo sa v nich skrýva, 
a aj na základe toho im ro-
dičia môžu nájsť vhodný 
krúžok, ktorý bude rozvíjať 

ich talent. Tak, ako naprík-
lad malej Emke zo ZŠ Ges-
sayova, ktorá dnes tancuje 
vo vynikajúcom Tanečnom 
súbore HALÓ HALÓ. Ten 
už nazbieral sedem titulov 
majstrov sveta. A o jeho maj-
strovstve sa mohli presvedčiť 
aj diváci na prehliadke Tanec 
v duši.

Kombinácia amatérskych 
vystúpení školských klubov 
a profesionálov z tanečných 
súborov je zámerná. Profesi-
onáli majú očariť a nadchnúť 
malých tanečníkov, aby preja-
vili záujem venovať sa tancu 
intenzívnejšie. Aj preto bola 
druhým hosťom prehliad-
ky Tanečná akadémia Petra 
Modrovského DANSOVIA. 

Či už profesionáli alebo 
amatéri, tanec v podaní detí 
vždy chytí za srdce. Nebolo 
to inak ani tento rok a vďaka 
za to patrí deťom, ich uči-
teľkám zo školských klubov 
a rodičom, ktorí ich v ich úsilí 
podporujú. A nech je im od-
menou aj to, že svoje deti vedú 
k zmysluplnému využívaniu 
voľného času, ktoré môže pre-
rásť vo vášeň a tú raz možno 
majstrovským titulom ocenia 
na medzinárodných pódiách. 

Michaela Dobríkova

foto: M. Platznerová

Tanec vraj vyjadruje to, na čo slová 
nestačia. Čo ním vyjadrovali deti 
v DK Zrkadlový háj, bolo zrejmé. 
Úsilie, zodpovednosť, snaha uspieť 
a najmä radosť. Radosť z pohybu, 
z hudby, z toho, že niečo dokázali, 
radosť zo spoločného úspechu.  

Budeme mať nový 
obchodný dom

„Na spomínanom mieste bude 
stáť supermarket Billa. Spo-
ločnosť, ktorá stavbu realizuje, 
dostala od mestskej časti prá-
voplatné stavebné povolenie. 
Stavba by mala byť dokonče-
ná koncom tohto roka,“ pove-
dala hovorkyňa mestskej časti 
Bratislava-Petržalka Michaela 
Platznerová. 

Za aj proti
Obyvateľov blízkych panelá-
kov rozdelila výstavba na dva 
tábory. Zatiaľčo jedna skupina 
hromží, že Petržalka opäť prí-
de o kus zelenej plochy, ďalší 
sú spokojní, že nebudú musieť 
nosiť nákupy zo vzdialenejších 
obchodných domov. „Územný 
plán Petržalky na tomto mies-
te stavbu pripúšťa. Investor 
splnil všetky podmienky a pri-
ložil aj anketu, ktorú urobil 
s obyvateľmi z priľahlých do-
mov. Vyjadrili v nej pozitívny 
postoj k stavbe supermarketu,“ 
uviedla Michaela Platznerová.

Supermarket 
s parkoviskom
Billa bude dopravne napoje-
ná na komunikáciu Námes-

Na Námestí hraničiarov sa pred pár dňami objavil 
vysoký kovový plot. Pribudli aj dve unimobunky 
a bager, ktorý zaryl svoje radlo do trávnika. 

tia hraničiarov. Zásobovať ju 
budú z vyhradenej plochy so 
samostatným vjazdom a vý-
jazdom. Na parkovisku bude 
66 parkovacích plôch. O bez-
pečnosť sa údajne netreba báť, 
spomaľovač na Gessayovu uli-
cu bude zároveň priechodom 
pre chodcov.

Vízia cyklotrasy
Pozdĺž južnej hranice pozem-
ku, na ktorom bude obchodný 
dom stáť, by mala v budúcnos-
ti vyrásť cyklotrasa, ktorá bude 
súčasťou pozemku investora 
stavby. Kým na nej doplnia do-
pravné značenie, poslúži ako 
chodník. „Mestská časť sa pri 
podobných projektoch snaží, 
aby developer ponúkol obyva-
teľom aj nejakú pridanú hod-
notu. V tomto prípade by to 
mal byť spomínaný chodník,” 
doplnila hovorkyňa.

Text a foto: (md)

Tretiu májovú nedeľu 
sa o 15.00 h zavreli 

brány nášho strediska. 
Našťastie len preto, 

aby sa o 15.05 h
dokorán otvorili pre 

všetkých mladých, 
deti, rodičov aj 

babičky, ktorí prišli na 
Deň otvorených dverí 

Mamateyky.

„Tento rok oslavujeme 

20. výročie Mamateyky 

a jej cesty k mladým. Mama-

teyka, to nie sú múry. Mama-

teyka je živé spoločenstvo, 

ktoré tvoríme. Preto je to 

oslava nás všetkých,“ pove-
dal direktor Peter Figeľ SDB. 
Aby sme si túto našu oslavu 
naplno uvedomili, celé popo-
ludnie bolo súčasťou našich 

stretnutí vzájomné prianie 
„Všetko najlepšie!“. Tento 
pozdrav mnohokrát zaznel 
aj z úst skvelého moderátora 
Stana Staška, ktorý nás spre-
vádzal celým programom.

Na deti čakalo 33 stanovíšť 
a 9 atrakcií. Do prípravy aj re-
alizácie boli pod vedením sa-
leziánky Zuzky Saloňovej FMA 
spoločne zapojení mnohí čle-
novia saleziánskej rodiny, ro-
dinky a približne 65 mladých. 
„Veľmi sa mi páčilo, aké množ-

stvo ľudí prišlo. Atmosféra bola 

skvelá. A je veľkým povzbude-

ním, koľko mladých sa do akcie 

zapojilo a bolo ochotných ve-

novať čas deckám. Super bol aj 

živý program, ktorý zabezpečil 

moderátor,“ vyjadril sa jeden z 
účastníkov.

Deň otvorených dverí bol 
dňom nášho spoločenstva. Pl-
ným radosti, svedectva o spo-
lupráci, otvorenosti a ochoty 
robiť aj naďalej konkrétne kro-
ky k mladým.

Aktivity ako DOD a nespočet-
né množstvo iných je možné 
už 20 rokov usporadúvať aj 
vďaka mnohým partnerom, 
ktorí nás podporujú, medzi 
nimi Domka-Združenie salezi-
ánskej mládeže. Športové ak-
tivity v tomto roku podporila 
aj nadácia NDS z nadačného 
fondu poisťovne Kooperativa  
„Deti v bezpečí“.

Lydka Ondrejkovová

foto: autorka

20 (k)rokov k mladým
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Redakcia Petržalských novín pripravuje každoročne pre 
svojich členov a záujemcov o cestovanie v spolupráci 
s CK ČEBUS poznávací zájazd. V minulosti sme si takto 
pozreli krásy Liptova, Vysokých Tatier, južných Čiech, 
ale aj Andalúzie. 

Tento rok sme na august pripravili

3-dňový poznávací zájazd do západných Čiech, 

a to v termíne 19. 8. – 21. 8.

Cena zájazdu: 128 eur zahŕňa autokarovú dopravu, 
 2 x ubytovanie v hotely kategórie***, 
 zákonné poistenie CK, služby sprievodcu.
Program
1. deň:  Ráno odchod z Bratislavy. Prvou zastávkou budú
 svetoznáme kúpele Karlove Vary. Pešia prehliadka  
 centra mesta (fakultatívne aj možnosť návštevy  
 likérky J. Becher s degustáciou).
 Odchod do Chebu, ubytovanie a potom prehliadka  
 historického centra mesta.
2. deň: Po raňajkách odchod do Františkových Lázní, 
 kde na vás dýchne pokojná kúpeľná atmosféra pri 
 prechádzke parkami s kolonádami jednotlivých 
 prameňov. Nasleduje cesta do malebného 
 mestečka Loket s dominantou regiónu – goticko- 
 románskym hradom. Po prehliadke odchod do 
 Bečova nad Teplou, návšteva barokového zámku 
 so slávnym relikviárom sv. Maura. Po českých 
 korunovačných klenotoch ide o druhú najcennejšiu
 pamiatku v Čechách. Návrat do hotela.
3. deň: Po raňajkách odchod k barokovému zámku   
 Kynžvart, v minulosti sídlo kniežaťa Metternicha. 
 Na záver navštívime Mariánske Lázne s jednou  
 z najkrajších kúpeľných promenád s prvorepub- 
 likovou atmosférou. Návrat do Bratislavy 
 v neskorých večerných hodinách.

Kontakt pre záujemcov zájazdu: 
petrzalskenoviny@gmail.com, predmet CESTUJEME 
(počet je limitovaný miestami v autobuse).

POĎTE S NAMI 

ZA KRÁSAMI 
ZÁPADNÝCH ČIECH

NÁSTUP IHNEĎ, UBYTOVANIE ZDARMA
údržba ciest, komunikácií a zelene BA 

0948/721409

DISPEČER - manažovanie pracovníkov 
    a prác na dispečingu 
RUČNÝ PRACOVNÍK - ručné dočisťovanie 
    chodníkov, námestí a zelene (600,- € netto) 
VODIČ - vozidlo nad 3,5t, platná KKV
KOSEC - ručný s krovinorezom + kosec na kubote 
ZÁHRADNÍK - vyučený v obore
PILČÍK - preukaz výhodou

Miesto, na ktoré asi aj bohovia 
zabudli (3)
Vo februárových PN č. 2 sme vás naposledy informovali o obmedzenej mož-
nosti využívať MHD pre obyvateľov rodinných domov v blízkosti petržalské-
ho cintorína. Do tejto časti Petržalky (zástavka Cintorín Petržalka) chodí iba 
autobus číslo 80, a to len raz za hodinu a medzi 8. a 14. hodinou nechodí vô-
bec. Počas víkendu len každú druhú hodinu. Bývajú tam prevažne starší ľudia 
a rovnako aj cintorín navštevujú častejšie seniori. Ak sa chcú dostať do naj-
bližšieho obchodu (Vienna Gate) či k doktorovi (Záporožská ulica) a nestih-
nú práve ten jediný autobus, musia odšliapať cca 15 minút pešo na najbližšiu 
zástavku na Úderníckej ulici bez ohľadu na počasie, ročnú či dennú dobu. 
Podľa mapy je to 1,2 až 1,5 km, pričom štandard dochádzkovej vzdialenosti 
na sídlisku na zastávku je 500 metrov.

Blížia sa prázdniny a to 
je čas, kedy sa k petr-

žalskému cintorínu auto-
busom nedostanete. Podľa 
aktuálneho grafi konu do 
tejto časti Petržalky počas 
júla a augusta žiadna linka 
nepremáva. Respektíve ne-
premávala. Do problému 
s nedostatočnou dostupnos-
ťou MDH sme zapojili petr-
žalských i mestských poslan-
cov za Petržalku, magistrát, 
Dopravný podnik Bratislava 
(DPB) a oslovili sme i Maria-
num ako správcu cintorína.

A veci sa konečne pohli. 
Magistrát ako objednávateľ 
výkonov od DPB našiel rie-
šenie. Podľa informácií od 
Miroslava Borišinca, povere-
ného vedením oddelenia ve-
rejnej dopravy na magistráte, 
sa podarilo nájsť kompromis 
v podobe dočasného posil-
nenia spojov na existujúcej 
trase tak, aby bola zabezpe-
čená obsluha aj počas škol-
ských prázdnin. Dopravný 
podnik však podmienil trvalé 
zahustenie spojov na tejto 
linke vyriešením problému 
bezpečného otáčania vozidiel 
MHD, o čo by sa mala posta-
rať mestská časť.

M. Borišinec: „Vzhľadom 
na akútnosť potreby zvýšenia 

spojov na linke č. 80 do pred-
metného územia dopravný 
podnik už od 1. 7. 2016 pri-
stúpi k provizórnemu rie-
šeniu otáčania vozidiel na 
Kaukazskej ulici tak, aby as-
poň dočasne vyhovel požia-
davkám cestujúcej verejnosti 
na zahustenie spojov a pre-
vádzku linky k cintorínu po-
čas školských prázdnin. V prí-
pade, ak by sa mestskej časti 
nepodarilo vyriešiť problém 
s otáčaním vozidiel MHD pri 
cintoríne v dohľadnom čase, 
bude musieť byť posilnené 
zachádzanie spojov linky 
k cintorínu ukončené.“ 

Petržalský poslanec Jozef 

Vydra, ktorý si prišiel osobne 
vypočuť obyvateľov dotknu-
tých ulíc: „Som rád, že sa 
dobrá vec podarila aj vďaka 
PN. Ľudia bývajúci v tejto 
časti si to zaslúžia. Chystá sa 
rozvoj tohto územia, no kým 
sa bude stavať a niečo meniť, 
je toto riešenie nutné. Uvidí-
me, ako dlho bude „dočasné“. 
Vyriešilo by sa to elegantnej-
šie, keby k cintorínu chodili 
(častejšie) menšie autobusy, 
ktoré potrebujú menej mies-
ta. Je teraz na nás, poslan-
coch mestskej časti, aby sme 
našli fi nancie v rozpočte na 
obratisko.“

Petržalský a mestský po-
slanec Oliver Kríž, ktorý sa 
problematike spojov k Cin-
torínu Petržalka intenzívne 
venoval aj v minulosti:

„Teší ma, že sa nám poda-
rio dosiahnuť aspoň dočasné 
posilnenie dopravnej obsluž-
nosti petržalskeho cintorína 
počas školských prázdnin. 
Na petržalskej úrovni sa 
však budeme musieť začať 
zaoberať projektom organi-
zácie dopravy na spevnenej 
ploche pred cintorínom. Plá-
nujem tento projekt otvoriť 
na najbližšom zasadnutí 
Miestneho zastupiteľstva 
v Petržalke.

Zároveň som celkovo na-
štartoval proces zbierania 
podnetov ohľadne petržal-
skeho linkovania MHD. 
V súvislosti z otvorením elek-
tričkovej trate cez Starý most 
plánuje totiž Dopravný pod-
nik otvoriť a meniť grafi kony 
autobusov. Myslím si, že to je 
vhodný moment na zbiera-
nie nápadov od obyvateľov. 
Desiatky podnetov som vy-
zbieral v denných centrách 
seniorov a ďalšie privítam 
od občanov prostredníctvom 
e-mailu na oliver@kriz.sk.“

Michaela Dobríková, 

foto: autorka

S Í D L I S K O / I N Z E R C I A
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Staré zlaté časy, ako ich poznáme 

z povzdychov rodičov a ďalších, 

viac či menej pokrvných príbuzných 

a im pridružených osôb, tu nielen 

boli, ale aj budú. Keď už pre nič iné, 

tak iba preto, lebo pamätník, ako to 

už chodí, je o nejaké to desaťročie 

starší ako spomínané obdobie, čím sa 

mu vytvára veľký priestor na porov-

návanie súčasnosti s minulosťou. Vraj 

história sa neopakuje, opakujú sa iba 

ľudia. Napríklad, spomeňme viac či 

menej vynútené presuny z tej zeme 

do onej zeme. Ako je známe, národy 

sa pohybovali pokiaľ ľudská myseľ 

siaha, či už sa to niekomu páčilo, 

alebo bol proti príjazdovým kvótam. 

Obrovskú Rímsku ríšu pred nájazdmi 

barbarov nezachránili ani jej pevné  

a profesionálne strážené hranice. 

V spomienkach na nedávnu vlast-

nú minulosť môžu byť vpísané ilmy, 

literatúra a celé socialistické umenie, 

ktorému neutíchajúcim vzorom bol 

sovietsky priateľ na večné časy a nik- 

dy inak. Nebolo väčšieho potešenia, 

ako si v kine po týždenníku, ktorému 

dominoval ruský mierotvorca upozor-

ňujúci na vojnových štváčov z Ame- 

riky, pozrieť dobrý ilm o výstavbe 

kanála Volga – Don, bojový trhák 

Pád Berlína a iné snímky, s prevahou 

sovietskej proveniencie. I keď hrozba 

tretej svetovej, vyprovokovaná zá-

padnými imperialistami pod velením 

strýčka Sama bola na informačnom 

programe dňa, spätný pohľad časom 

pripomenie staré zlaté časy. Budú-

cemu pamätníkovi sa svet javil ako 

gombička, o zážitkovej komparácii 

začne tušiť až s pribúdajúcimi rokmi. 

V multikine s 3D systémom dnes 

pookreje pri vynikajúcom americ-

kom, občas aj inom ilme, televízie 

mu ponúkajú záľahu lahôdok s lo-

gom USA a je veľkým prekvapením, 

keď sa z médií jeden deň nedozvie  

o hrozbách, striehnucich na neho  

z rôznych končín sveta. Mladý sloven-

ský súčasník je celý radostný, že ame-

rickí priatelia všade naokolo majú 

základne, aby ho, nedajbože, nepre-

padol Irán či iná zločinecká pliaga.  

A čuduje sa sveta neznalý, čože za ar-

mády na obranu to majú v jeho únii, 

keď potrebujú spojenca až hen spo-

za veľkej mláky, aby kotvil svoje rake-

ty v Európe. A to fest aktívne aj okolo 

Ruska, aby mu, agresorovi jednému, 

nenapadla dajaká lotrovina. 

Nič nové pod slnkom. Svet si to 

šinie po vyjazdených koľajniciachch, 

len lokomotívy sa striedajú. Tak si 

myslím, že kto má nôty, zahrá i na 

gajdence.                 Jaroslav Gründler

 Tak si myslím Kamera, kamera, samá kamera...
Staré, zlaté časy 

Za tým účelom prak-
ticky každý vlast-

nil veľkú písanku, ktorá v 
rozpore so svojím pôvod-
ným poslaním slúžila na 
ich nalepovanie. Boli to 
zberateľské kúsky rôznej 
hodnoty. Gina Lollobri-
gida, Brigitte Bardottová, 
Audrey Hepburnová, Gé-
rard Philipe, Jean Marais 
či Gregory Peck boli top. 
Značnú váhu neskôr mala 
aj istá Anita Ekberg-ová, 
ktorá sa vo Felliniho il-
me Sladký život vykúpala  
v známej rímskej fontáne. 
V tomto prípade ani tak 
nezavážilo herecké ume-
nie, ako skôr balónovité 
prednosti. Zhruba v rov-
nakom čase po prvý raz 
zažiaril aj Belmondo. To 
bolo začiatkom rokov šesť- 
desiatych.

Všetkých som mal v zo-
šite nalepených a nebol 
som ochotný vymeniť ich 
za nič na svete. Veď som 
sa aj niečo nakupoval ča-
sopisov píšucich o ilme  
a divadle. Táto vášeň mala 
však aj akúsi odvrátenú 
stránku. V tých časopisoch 
sme si občas niečo prečítali 
aj o konkrétnych ilmoch či 
divadelných inscenáciách. 
Aby sme boli za múdrych. 
Čo malo za následok, že 
sme tak mali pomerne 
slušné informácie nielen  
o zahraničných, ale aj do-
mácich majstroch ilmové-
ho a divadelného umenia. 
Ak si dobre pamätám, die-
včatá si hercov nalepovali 
len zriedka, v tom veku už 
totiž začínali mať s nimi, 
ale aj s vyspelejšími neher-
cami, celkom iné zámery.

Netuším, čo bývalá a ka- 
merového umenia chtivá 
spolužiačka robí dnes, ale 
ak si svoje niekdajšie túžby 
uchovala, musí byť mimo-
riadne spokojná. Ozrejmi-
me si to na faktoch.

Ráno, v celkom dobrej 
nálade, vychádzate z pane-

Istá spolužiačka zo strednej ešte hlboko v minulom storočí ukrutne túžila aspoň 
na chvíľku postáť pred kamerou. Pretože to akosi  automaticky znamenalo slávu. 
Alebo aspoň čosi podobné. V škole jej to príliš nešlo, ale pekná  bola.  Niečo také 
podľa nej stačilo. Podľa nás tiež. My, uhrovito dospievajúci mladoni, sme v tom 
čase vášnivo zbierali fotky hercov a najmä herečiek.

láka. Nechystáte sa urobiť 
nič v rozpore so sídlisko-
vým katechizmom. Nap-
riek tomu vás však už vo 
výťahu sleduje nenápadné 
a pozorné oko kamery. 
Pre prípad, že by ste tam 
vykonali niečo, čo sa nepa-
trí. A vo vestibule to isté. 
Čo keby ste sa náhodou 
rozhodli susedovi vylomiť 
skrinku na poštu? Kamera 
pred vchodom je kvôli prí-
padným zlodejom a narko-
manom. V aute zasa máte 
kameru hľadiacu dopredu, 
pre prípad havárie, a doza-
du, aby sa ľahšie cúvalo. 

Na benzínke a v banke 
vás, či sa vám to páči alebo 
nie, kamera sníma ako po-
tenciálneho zlodeja a násil-
níka. Hoci idete iba zapla-
tiť natankované či vybrať si 
poctivo zarobené. 

Podobne aj v obchode, 
pretože tam je zlodejov 
naozaj habadej. A potom 
tváre niektorých šikovných 
kupujúcich, bez toho, aby 
im ponúkli honorár, občas 
ukazujú v televízii.

Ak sa vám náhodou po-
kazí auto, na ceste domov 
vás v autobuse kamera na-
sníma pre prípad, že by ste 
sa po frustrácii v zamest-
naní – kde kamery sú tiež 
už takmer samozrejmos-
ťou – rozhodli niekoho 
zmlátiť.

Potom opäť pred pane-
lákom, vo vestibule... A to 
len cestou do práce a späť.  
K tomu treba prirátať ka-
mery na železniciach, letis-
kách, námestiach, cestách, 
križovatkách, parko-vis-
kách, bankomatoch, budo-
vách verejných a súkrom-
ných, štadiónoch, detských 
ihriskách, parkoch, školách, 
skladoch a čo ja viem, kde 
všade ešte.

Zatiaľ, ako som doteraz 
zistil, v kostoloch takéto 
sledovacie kamery nie sú. 
Zrejme sa predpokladá, že 
zlodeji sa modliť nechodia. 

Hoci, aj z kostolov už zmiz-
lo vecí veru požehnane.

Nemám dostatok re-
levantných a spoľa-
hlivých informácií  
o tom, ako člove-
čenské dianie zho-
ra pozorujú bytosti, 
ktoré nás, ako sa ho-
vorí, predišli do večnosti. 
Ja len dúfam, že tam majú 
dostatok nebeského roz-
ptýlenia. Hoci, podľa roz-
šírenej predstavy, to bude 
tak trochu decentná nuda. 
A tak, vo chvíli, keď si chcú 
trochu pospomínať či za-
smiať sa, nakuknú dolu na 
Zem. Pritom, tak, ako turis-
ti, čo sa vracajú na známe 

Vodič - ignorant
Otázka parkovania je v Bratislave na programe dňa. 

Každý má s ňou svoje skúsenosti. Hlavne my, vodiči. 

Všetci sa denno-denne snažíme „upratať“ svoje auto 

kde sa len dá - na chodník, na trávnik, ba aj na parko-

visko tesne jeden vedľa druhého. Nájdu sa však jedinci, 

ktorí situáciu v Bratislave nevnímajú tak tragicky a par-

kujú povedzme skoro ako u seba doma, v Sabinove. 

Ako tento vodič, ktorý zaparkoval vedľa nášho domu 

na konečnej linky č. 96. Ten totiž celý týždeň, od nedele 

22. do soboty 28. mája, zaberal dve parkovacie miesta  

a iritoval každého vodiča, ktorý nemal kde zaparkovať. 

Je to frekventované miesto, kde sa premelie denne 

množstvo áut. V blízkosti je pošta, zdravotné stredisko 

a lekáreň, základná škola, množstvo obchodov, atď. 

Majiteľ, či vodič, onoho auta zrejme prišiel na „týždňov-

ku“, odstavil auto kde sa dalo a odišiel možno do ne-

ďalekého Rakúska za lepším zárobkom. A možno mu 

krivdím a len si nemohol svoje auto z akéhosi dôvodu 

preparkovať. Jedno je však isté. Keby musel za tie dve 

parkovacie miesta, ktoré zaberal, platiť - určite by si roz-

myslel, či príde zo Sabinova do Petržalky autom.

Peter Viglaš

List čitateľa

miesto, si ten pohľad jemne 
idealizujú. No a na zasmia-
tie je toho na našej guľatej 
matičke viac než dosť.

Dúfajme a verme, že je to 
naozaj tak. Čo už iné nám 
tu dolu, v kamerovom sve-
te, zostáva.

Oskar Král
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Ako inak - 
vinní sú tí iní...
Riešenie háklivej psej prob-
lematiky nespočíva ani tak 
v činnosti mestskej časti, ako 
v dodržiavaní známych zá-
konných pravidiel jej obyva-
teľmi. A každý psičkár by mal 
začať od seba. Tiež som ma-
jiteľkou psa a nedovolila by 
som si nechať po ňom kôp-
ku na zemi. Žijeme na jed-
nom spoločnom priestran-
stve, je našou povinnosťou 
udržiavať ho čistý a pekný. 

Byť majiteľom psa, znamená 
mať aj povinnosti, nielen úži-
tok v podobe prejavenej lásky 
zvieraťa k človeku. Je to dodr-
žiavanie VZN o pohybe psov, 
o čistote, ale aj o dani za psa. 
Ľudia si často myslia, že o všet-
ko sa má starať mestská časť, 
teda niekto tretí... Tento trend 
sledujem aj v diskusiách na so-
ciálnych sieťach a mám dojem, 
že nehľadáme cestu ako dodr-
žiavať pravidlá, ale skôr ako ich 
nedodržiavať. Neakceptuje sa 
zákaz určitého konania a zo 

všetkého sa potom vinia tí iní 
- ostatní. Ak je v priestore kôš 
na psie exkrementy, potom 
má platiť, že sa mu nebudem 
vyhýbať. Ak je zákaz voľného 
pohybu psov, potom mám 
mať svojho psa na vôdzke. Ak 
je povinnosťou ohlásiť držanie 
psa v domácnosti a platiť zaň 
daň, potom sa nemôžem hne-
vať na susedu, ktorá oznamuje 
úradu, že si tieto povinnosti  
neplním. Mestská časť Petržal-
ka dáva na osádzanie košov na 
psie exkrementy a ich čistenie 

tisíce eur ročne. Vždy to však 
bude málo, a prostredie okolo 
nás bude viac a viac znečiste-
nejšie, ak budú medzi nami 
stále nezodpovední majitelia, 
ktorým je zaťažko zdvihnúť zo 
zeme to, čo tam ich pes zane-
chal.

Dôležitou súčasťou pri do-
držiavaní pravidiel, resp. jeho 
nedodržiavaní je sankciono-
vanie. Sankcia by mala byť 
vysoká, aby sme pochopili jej 
význam. Na výber pokút je 
však potrebný aj personálny 

nábor v radoch mestskej po-
lície, to však niečo � nančne 
stojí... Takže radšej by som vi-
dela mestských policajtov pri 
riešení závažnejších prípadov, 
než pri striehnutí na nezodpo-
vedného majiteľa psa.

Ľubica Škorvaneková, 
klub My sme Petržalka 

a KDH

V tráve je zdravie detí
Jeden z hlavných dôvodov, 
prečo psičkári zbierajú po svo-
jich psíkoch exkrementy, je 
pohyb detí na tráve bez obavy, 
že sa nakazia parazitmi. Dru-
hým dôvodom je skúsenosť 
s „nepríjemnosťou“, ktorá sa 
nám nalepí na topánku. V za-
hraničí sa osvedčili aj vysoké 
pokuty, „usvedčovanie“ pomo-
cou DNA z výkalov, dokonca 
postihy aj  za nenosenie vre-

Poslanecké postrehy, návrhy, riešenia
Veľkým a pretrvávajúcim problémom Petržalky, jej životného prostredia a neúmerného 
zaťaženia verejných priestranstiev sú psie exkrementy. Viete ponúknuť nejaké riešenia 
problému, ktorý negatívne poznačuje kvalitu života Petržalčanov? - oslovili sme zástupcov 
poslaneckých klubov v miestnom zastupiteľstve. Prinášame ich vyjadrenia..

Nie je to príjemná téma 
ani na čítanie. Je však 

skutočná. Tak ako sťažnosti 
a hnev Petržalčanov - doke-
dy má byť väčšina obyvateľov 
obeťou psej „potreby“, po kto-
rej si menšina, konkrétni ma-
jitelia psov, nesplní zákonnú 
a ľudskú povinnosť odstrániť 
„urobené“. 

Všetko naopak?
Pred koncom minulého 

roku polícia dolapila muža, 
ktorý útočil na ženy fekália-
mi. Médiá triumfálne ozna-
movali: Chytili hov..mana, 
konečne si môžu ženy vy-
dýchnuť a bez strachu chodiť 
po bratislavských uliciach. 
Petržalské deti spolu s ro-

dičmi si však stále nemôžu 
vydýchnuť, nemôžu sa zbaviť 
iného strachu - sadnúť si do 
trávy, pobehať po nej, zahrať 
si futbal. Je zahnusená psími 
výkalmi. Ilustračne, pravdivo: 
Pod oknami jedného panelá-
ku na Lúkach III, na trávniku 
s plochou 11 krát 6 metrov 
sa dalo v jeden aprílový deň 

Všetko naopak?

Psie safari
Je to nevoňavá téma. Navyše konfl iktná. V paneláku, v okolí, v celej 
Petržalke. Reč je o tých majiteľoch psov, po ktorých „to“  ostáva... 

napočítať 21 psích exkre-
mentov. V kadejakom stave. 
Jeden „exponát“ na 3 m2. 

V našej Petržalke je to 
v ostatných rokoch akosi - na-
opak. To, čo má byť, nie je, čo 
nemá byť, je. Autá sú na chod-
níkoch - a mamičky tlačia ko-
číky v premávke po uliciach. 
Detské ihriská sú ohradené 
plotmi, v nich tlačenica detí 
s rodičmi - a po šírych za-
trávnených vnútroblokoch sa 
preháňajú psi. Také safari ne-
obmedzenej voľnosti a bezpe-
čia nemajú ani slony v Afrike, 
tam na ne striehnu pytliaci. 
Tu, v našom petržalskom sa-
fari, vo výbehoch bez oplote-
nia, sú psi až úzkostlivo chrá-
není majiteľmi. Mnohí však 
s nezáujmom, ľahostajnosťou, 
ba až štítením sa toho, čo ich 
chránenci v petržalskom safa-
ri zanechávajú. 

Výchova kosačkou
Koncom apríla prišli na 

Lúky III kosci. Tak ako, 
chlapi? Tí, s ručnými moto-
rovými minikosačkami, len 
mávli rukou. Každý deň od 
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ciek na výkaly. Často pomohla 
aj občianska kontrola či video 
nedisciplinovaného psičká-
ra na facebooku. Štatistické 
údaje zo zahraničia na druhej 
strane ukazujú, že 40 percent 
opýtaných psičkárov nezbiera 
exkrementy po svojich psoch 
a väčšina z nich to nerobí hlav-
ne pre nedostupnosť vreciek 
na psie exkrementy. 

To, čo môže MČ Petržalka 
zlepšiť, je zvýšenie počtu vre-
ciek  a košov v lokalitách so 
zvýšenou spotrebou. Treba  
o to požiadať oddelenie život-
ného prostredia. Tam si môžu 
platcovia daní za psa každý 
rok bezplatne vyzdvihnúť aj 
balíček vreciek na exkremen-
ty. Nezabúdajme, že platíme 
za psíkov daň, a nie poplatok. 
Daň má povinnosť obec zo 
zákona vymáhať aj exekúciou,  

a to môže byť aj pre poctivých, 
ale zábudlivých psičkárov veľ- 
mi nepríjemná skúsenosť. 
Napriek týmto povinnostiam 
nám nedávne výskumy potvr-
dili, že psíkovia nám pomá-
hajú zlepšiť duševné a fyzické 
zdravie. Určite aj tým, že nás 
minimálne 3-krát denne „vyže-
nú“ od počítača na zdravotnú 
prechádzku. 

Elena Pätoprstá, 

ZMENA ZDOLA

Pes len ako  
priateľ ľudí
Podľa štatistiky pripadá na kaž-
dého desiateho až dvanásteho 
obyvateľa Slovenska jeden 
pes. V Petržalke je evidova-
ných cca 5- tisíc psov, i keď v 
skutočnosti je ich oveľa viac. 
Niekto psa vôbec neprihlási, je 
tu „načierno“, alebo ho akože 

prihlási v blízkej či vzdialenej 
rodnej obci - u rodičov, starých 
rodičov, známych, kamarátov, 
hoci pes sa trvale zdržuje len a 
len v Petržalke - v byte či von-
ku na verejnom priestranstve. 
Vraj mu takáto  iktívna emig-
rácia psa na dedinu za to stojí 
- zaplatí zaň nižšiu „psiu daň“ 
a pes má povinnú evidenčnú 
známku. Paradox - exkrementy 
psa sú Petržalke a peniaze ako 
daň za psa pribudnú v inom, 
dedinskom rozpočte. 

Mestská časť sa usiluje udr-
žať v uliciach, na námestiach, 
na chodníkoch, plochách ve-
rejnej zelene potrebnú čistotu. 
Aj tú po psoch. Náklady na ňu 
sú podstatne vyššie ako príjmy 
z daní za psov. Lebo nie sú to 
len koše na psie exkremen-
ty, vrecká, ich obsluhu, ale aj 
čistenie okolia a komunikácií, 

peniaze treba tiež na nákup 
evidenčných známok pre psov. 
Hovorí sa, že pes je najlepší 
priateľ človeka. Myslím si, že 
jednotné číslo už nestačí. Má 
byť priateľom ľudí. Všetkých. 
Nie im ubližovať. Ublížením 
nemusí byť len psí útok, na-
padnutie, pohryznutie dospe-
lej osoby či nebodaj dieťaťa, ale 
aj dôsledky, ktoré súvisia s jeho 
zdravotným stavom. Psa nesta-
čí len „vyvenčiť“, nakŕmiť, ale sa 
oň komplexne postarať. Absol-
vovať pravidelné vyšetrenia, 
potrebné očkovania, udržiavať 
jeho základnú hygienu - vnú-
tornú i vonkajšiu. Zanedbaný 
pes, jeho exkrementy, ktoré 
majiteľ po ňom neodstráni, sú 
ako časované nálože infekcií. 

Riešenie? Iste, aj sankcie. Nie 
je ľahké však priestupok ma-
jiteľovi psa dokázať. Priamo, 

a hneď! Alebo svedectvom 
iných. Úvahou je vytvorenie 
databázy DNA všetkých petr-
žalských psov, čo by uľahčilo 
vypátranie nezodpovedného 
majiteľa, ktorý neodstránil 
exkrementy po svojom psovi. 
Ibaže by to bola poriadna zá-
ťaž pre miestnu pokladnicu. 
Ale má byť všetko okolo nás, 
čo nám spôsobuje nepríjem-
nosti, riešené len pokutami, 
políciou, inšpektormi verejné-
ho poriadku? Veď sa stačí iba 
zohnúť, urobiť jednoduchý 
úkon s vreckom a exkremen-
tom, prejsť niekoľko metrov 
a odniesť tam, kam patrí. Za 
súhlasu a uznania tých, ktorí 
takéto zodpovedné správa-
nie vidia.

Ivana Antošová, 

SMER-SD, predsedníčka 

Klub pre Petržalku

topánok až po čiapku sú od 
... použijú iný výraz. Traf í ich 
do očí, do tváre... Ten, čo sedí 
za štvorkolesovou kosačkou, 
sa sťažuje, že podvečer sa už 
nemôže poriadne nadých-
nuť. Toľko svinstva vírilo 
vzduchom. Nikotín, decht  
z cigariet sú proti tomu ozón. 
Za najzamorenejšie miesta, 
kde práve oni kosia, označujú 
okolie Holíčskej ulice, potom 
vnútroblok ulíc Znievska - 
Budatínska - Lietavská, tráv-
naté plochy v Zrkadlovom 
háji a tiež okolie železničnej 
stanice. Aké oni majú rieše-
nia? Netreba dávať žiadne 
pokuty za nezbieranie exkre-
mentov, sú nijakým trestom. 
Nepomôžu. Treba ísť na to – 
výchovou. Každý majiteľ, bez 

ohľadu na pohlavie, ktorý ne-
odprace po svojom psovi čo 
nakydal do trávy, by mal po-
vinne absolvovať s nimi jednu 
šichtu. Od rána do večera na 
najvyberanejších plochách. 

Pomôcka: na jeden náklad-
ný železničný vagón dĺžky 
10 metrov možno naložiť  
25 ton materiálu ako štrk, 
uhlie, piesok i – exkrementy.

V roku 2015 evidujeme  
v Petržalke 5 682 registrova-
ných daňovníkov, ktorí zapla-
tili daň za psa či psov. Odhad 
skutočného možného počtu 
psov? Opatrné číslo - snáď 
8-tisíc či viac ako 10-tisíc? Je 
to hádanie. Skutočnosťou je, 
že irma z 215 odpadových 
nádob vyviezla z Petržalky 
121 ton psích exkrementov, 
čiže v sumáre ani nie od 1  
a pol tisíc psov. Otázka je tá 
istá - kde zostáva zvyšok?  
I keď treba vziať do úvahy, že 
isté množstvo končí aj v 400 
košoch na drobný komunál-
ny odpad. No i tak... Napo-
kon, ako je na tom Petržalka 
dnes, povedali už kosci... 

Rudolf Gallo

foto: archív PN

Poznajú ich. A problém ne-
zbierania exkrementov by 
navždy z Petržalky zmizol. Aj 
preto, lebo práve Petržalka je 
ako mestská časť, podľa kos-
cov, najviac postihnutá psími 

exkrementami. Absolútnym 
množstvom i plošnou hus-
totou. 

 
Násobené, delené, 
vypočítané

Je spriemerovaný údaj, že 
stredne veľký pes za rok vy-
produkuje cca 90 kg exkre-
mentov. Možno dva fúriky... 
Porovnajme s odstupom 
skoro desiatich rokov, čo sme 
písali v PN vtedy a čo píšeme 
dnes. 

V roku 2007 miestny úrad 
evidoval v Petržalke 3 a pol 
tisíc psov, odhad bol však 
až 12-tisíc psov. Násobme 
90 kg počtom odhadované-
ho stavu psov. Firma, ktorá 
zabezpečovala zber zo 153 
odpadových nádob, vyviezla 
z Petržalky 21 ton exkremen-
tov. Teda hmotnosť, ktorá 
predstavuje „produkciu“ 233 
psov... Koľko toho zostalo 
po zvyšných psoch? A kde? 
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V  rámci podpory Európ-

skeho šampionátu vo 

futbale, ktorý sa vo Francúz-

sku bude koná od 10. júna 

do 10. júla, francúzske veľvy-

slanectvo na Slovensku zor-

ganizovalo v utorok 31. mája 

na štadióne FC Petržalka aka-

démia priateľský zápas me-

dzi mužstvom, ktoré tvorili 

členovia (muži a ženy) diplo-

matických misií európskych 

krajín, ktoré sa zúčastnia na 

Euro 2016 a slovenským muž-

stvom, ktoré tvorili osobnosti 

verejného života (novinári, 

bývalí hráči). Slováci aj pred 

zrakmi francúzskeho veľvy-

slanca na Slovensku Didiera 

Lopinota vyhrali 6:3 (3:2). ,,Je 
veľmi pekné vidieť takto dve 
krajiny spolupracovať. Futbal 
jednoducho spája, máte dob-
rú reprezentáciu a Slovensko 
môže so šťastím vyhrať aj celý 
šampionát,“ hovorí Didier Lo-

pinot. ,,Som veľmi rád, že sa 
takýto zápas uskutočnil, bola 
to oslava futbalu v peknom 
prostredí v Petržalke. Hralo 

sa pre radosť, výsledok nebol 
podstatný. Za francúzsky tím 
nastúpili hráči z jedenástich 
krajín, ktoré sa zúčastnia 
na Euro 2016. V slovenskom 
mužstve sme chceli hlavne 
hráčov z Mufuzy, žiaľ, v tom 
čase boli práve na MS umel-
cov vo futbale v Moskve. 
Napriek tomu zaň hral bý-
valý reprezentant Samuel 
Slovák, hrajúci manažér FC 
Petržalka Andrej Kalina, či 
známi novinári Ján Mikula a 
Miroslav Tomášik alebo Pe-
ter Sepeši, jeden z hlavných 
tvorcov zákona o športe.  
A môj tip na inále ME? Čo 

poviete na dvojicu Francúzsko 
– Slovensko, bolo by to super,“ 
povedal nám Didier Rogasik, 

tlačový atašé Francúzskeho 

veľvyslanectva na Slovensku. 
,,Som rád, že sa takéto stret-
nutia znova obnovili. Verím, že 
Slovensko na ME obstojí, mám 
také tušenie, že pôjdeme ďale-
ko,“ vraví Samuel. Slovák.   

Slovensko – Francúzsko 6:3 

(3:2), góly: Grac, Mackovičo-

vá, Slovák, Hulík, Varga, Kali-

na - Guillamón, Vaschenko, 

Borisov. Rozhodovali Triskal  

a Volek.

(mv)

Foto: Ján Luky

V Petržalke dominovali Slováci

10.00 – 10.45   Lienka Kikilienka a zakliaty 
letný kvet  – Divadlo Makile 

11.00 – 11.30   Tanečné vystúpenie ProDance 
Studio a tanečná škola tanca

11.45 – 12.30  Princezná a drak  
 Divadlo Tamariky 

12.30  Sladká odmena

10.00 – 13.00  Tvorivé dielne a maľovanie na tvár

Vstup zadarmo!

Sobota, 18. Júna 2016

Narodeninová 

oslava prebehne 

v galérii OC 

Danubia 

na Panónskej 

ceste 16. 

NOVOOTVORENÁ PREVÁDZKA 

DANUBIA 
OSLAVUJE ROKOV! 16

anca

aty

danubia inz 80x130.indd   1 07.06.16   14:02
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• Výmena stúpačiek
• Likvidácia azbestu
• Montáž vodomerov a meračov tepla
• Vyregulovanie vykurovacej sústavy   
 po zateplení
• Vyregulovanie teplej vody
• Podlahové kúrenie
• Montáž radiátorov

25rokov 
na trhu

Podunajská 25, Bratislava
0915 309 566
0905 341 121

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

Na palubu jednorožca prišlo 10 000 ľudí

Májová besiedka na Pi�  ovej

M D D / I N Z E R C I A

Podujatie sa začalo v 
predpoludňajších ho-

dinách. Dôvodom bol Gaia 
Run, ktorý prilákal niekoľ-
ko stoviek fanúšikov behu z 
celej Bratislavy do Petržal-
ky. Jeho cieľom nebolo uro-
biť niečo len pre svoje zdra-
vie, ale prispieť aj k zdraviu 
prírody prostredníctvom 
vyzbierania odpadkov 
v okolí. 

Kým teda nadšenci špor-
tu behali, deti si prišli na svo-
je – balóny, bublifuky, raf-
ting, zmrzlina a iné slad-
kosti, boli malou odme-
nou za všetky výkony, 
ktoré deti absolvovali na 
jednotlivých stanovištiach. 
Rodičov najmenších zase 
potešila hudba od skupiny 
Countryfi ed. Organizá-
torom akcie bolo OZ My 
sme Petržalka a okrem vi-
cestarostu Jána Bučana ju 
prišli podporiť aj miestni 
poslanci Oľga Adamčiako-
vá, Gabriel Gaži a Ľubica 
Škorvaneková.

(ľš), 

foto: Miro Košírer

Deň detí 
opäť v znamení zábavy, 
športu aj dobrých skutkov
Oslava dňa detí ani tento rok neobišla Veľký 
Draždiak. Už tradične, pod taktovkou zná-
mych tvárí z Petržalky, sa v nedeľu 29. mája, 
mohli deti zapojiť do rôznych herných dis-
ciplín, súťažiť o ceny a hlavne zabaviť sa. 

Majk Spirit nemal izbu plnú hračiek

„Každé dieťa má niekto 
rád, hoci to vždy 

nemusí byť rodič,“ vraví An-
drea Reichová z Kafé Lampy 
na Černyševského ulici. Tam 
majú deti ozaj radi a aj tento 
rok pre ne usporiadali MDD. 
Pozvali naň tie, ktoré nemajú 
to šťastie byť v milujúcich ro-
dinách a ak aj majú milujúcu 
rodinu, nemajú spoločné bý-
vanie. Deti z Detského do-
mova Studienka, Krízového 
centra REPULS a z Domova 
pre rodičov a deti - Stredisko 
sociálnych služieb na Vavilo-
vovej ulici. Aby ich povzbudi-
li do života zorganizovali pre 

nich koncert speváka Majka 
Spirita, ktorý vystúpil bez ná-
roku na honorár. 

Raper Majk Spirit patrí do 
Bratislavskej skupiny H16. 
Jej názov je skratkou petržal-
skej adresy Hálová 16, kde 
navštevoval strednú školu. Je 
autorom textov a pôsobí na 
slovenskej hudobnej scéne od 
roku 2000. Nás zaujímalo, aké 
mal detstvo.

Detí sú vraj dnes ochudob-
nené o zážitky, nelietajú po 
vonku s kamarátmi, ale vy-
sedávajú za počítačmi. Ako 
ste vyrastali vy?

Moje detstvo bolo celkom 
obyčajné, 90-roky v Petržalke. 
Bežná rodina, akých boli vtedy 
na sídlisku tisíce. Nemal som 
síce tatrovku a aj RMX-ku som 
dostal až ako násťročný, ale aj 
bez plnej izby hračiek som bol 
šťastné dieťa. Mal som, čo som 
potreboval - kamarátov, s kto-
rými sme hrávali futbal, krčili 
sa pri guličkách v prachu alebo 
sa hrávali na brehoch Chor-
vátskeho ramena. A rodičov, 
ktorí sa postarali, aby som mal 
pekné detstvo.

Myslíte, že súčasné deti na-
ozaj o niečo prichádzajú, 

alebo sa len tak veľmi zme-
nila doba?

Podľa mňa to nemajú ľahké, 
pretože dnešná spoločnosť im 
ukazuje celkom inú tvár ako 
mojej generácii. Narodili sa 
do sveta, kde sú technológie 
samozrejmosťou, ktorej sa 
nedá vyhnúť. Aj napriek úsiliu 
rodičov sa s tým tabletom skôr 
či neskôr stretnú v kolektíve 

a zatúžia po ňom. Myslím si, že 
lepšie ako im technológie odo-
pierať, je naučiť ich, že môžu 
byť tvorivé i deštruktívne. Je to 
veľká výzva nielen pre rodičov, 
ale pre celú spoločnosť, viesť 
deti správnym smerom, aby 
z nich vyrástli kvalitní dospelí. 
A myslím si, že momentálne to 
nie je vôbec ideálne. Aj preto sa 
snažím vnášať zdravý rozum 
vlastnou tvorbou. Alebo aj 
extrémnym opakom súčas-
ných priorít napríklad ukázať, 
že aby ste sa stali úspešnými 
a známymi, nemusíte neustále 
zverejňovať svoje selfi e, ide to 
aj bez toho.

Michaela Dobríková

foto: A. Reichová

Najväčšia oslava Medzinárod-
ného dňa detí v Bratislave sa 
konala v nedeľu, 29. mája, od 
10.00 do 17.00 h v areáli Aupar-
ku a Sade Janka Kráľa. Zorgani-
zovalo ju občianske združenie 
Moonlight camp, ako súčasť 
projektu na podporu nadaných 
detí zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia pod názvom 
Na palube jednorožca, nad 
ktorým prevzal záštitu starosta 
Petržalky Vladimír Bajan a akciu 
podporil aj starosta mestskej 

časti Bratislava - Nové Mesto 
Rudolf Kusý. Na piaty ročník 
tohto projektu prišlo príjemne 
a užitočne stráviť MDD približ-
ne desať tisíc usmiatych a spo-
kojných ľudí. Zaregistrovalo sa 
takmer 2 000 detí. Podarilo sa 
vytvoriť slovenský rekord v poč-
te odtlačených rúk a na záver si 
prítomní užili najväčšiu penovú 
party na Slovensku. O pohodlie 
a zábavu detí sa počas celého 
dňa staralo viac ako 200 ľudí.

(red)

Ani poriadna letná búrka ne-
prekazila deťom v MŠ Pi�  ova 
dlho pripravovanú besiedku 
pre mamy. Lejak sa spustil sot-
va desať minút pred začiatkom 
vystúpenia, a tak pani riaditeľka 
Emília Šimková rozhodla, že sa 
nič odkladať nebude, ale počká-
me, veď letná prehánka dlho ne-
trvá. A mala pravdu, o 15 minút 
slnko pozvalo na školských dvor 
trpezlivých rodičov a drobci sa 
predviedli. Každá trieda škôlká-

rov pripravila vlastné tanečné 
vystúpenie a na záver nielen 
mamám, ale všetkým milujúcim 
členom rodiny, ktorí ich prišli po-
zrieť, spoločne zarecitovali báseň 
o rodičovskej láske. 

(md), foto - autorka



16 • 10. 6. 2016 PETRŽALSKÉ NOVINY
S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Sídla a Sídliská 
Našli sme ponuku na pre-

daj domu v Čunove, miest-
na časť Rajka. Tridsať rokov 
som býval v Petržalke, ale 
toto inzertné prekvapenie ma 
zaskočilo. Bol starý ten dom 
a ošarpaný, burinou zaraste-
ná záhrada, dodnes neviem 
prečo som sa rozhodol – toto 
chcem, vyznáva sa dôchodca 
Vladimír, ktorý svoj výrok 
neľutuje už jedenásť rokov. 

Vymenil som panel, schody 
a zlý petržalský vzduch za 
tento pokoj. Urobil som dob-
re, pochvaľuje si už trojročný 
pobyt na dnešnom mieste 
muž v rokoch, ktorého nazve-
me Jurajom. Alebo pani Mo-
nika, ktorá s rodinou inves-
tovala do domu v zastavanej 
časti starej Rajky. Asi by som 
sa už späť do Ružinova nevrá-
tila. Matka trojročnej dcérky 
je vyrovnaná so slovenskými 

i maďarskými susedmi. Menej 
spokojný je mladý elektrikár 
Jozef, ktorý s rodinkou býva 
v stále sa rozširujúcej zástavbe 
za obcou. Novodobé sídlisko 
získalo prezývku Šmolkovo, 
možno pre radovú zástav-

bu, ktorá pôsobí miniatúrne 
a pri troške fantázie pripomí-
na ležiaci petržalský panelák. 
Honosnejšie sídla na opačnej 
strane Rajky, novovybudo-
vané i rekonštruované domy 
priamo v dedine alebo rajské 
satelity majú spoločný prob-
lém. Stavebná explózia totiž 
priniesla so sebou aj nekva-
litnú prácu bez rozdielu či 
dom stavala maďarská alebo 
slovenská fi rma. Napriek 
odlišnosti názorov v jednom 
bola väčšina zajedno a to, že 
mnohí Slováci považujú Raj-
ku iba za veľkú spálňu, kam 
sa chodia uložiť na noc. Iné si 
nemyslia ani maďarskí staro-
usadlíci s ktorými je súhlasný 
aj polgármester – teda sta-
rosta miestnej samosprávy 
Kiss Vince. 

Vzťahy 
a Vzťahovačnosť 

Háklivá téma. Človek nie-
čo povie a už je xenofóbny, 
nacionalista alebo indivídu-
um snažiace sa rozoštvať dva 
susedné národy s bohatou, aj 
keď nie vždy chvályhodnou 
spoločnou históriou. Hajrá 
Magyarok! (Poďme Maďari!). 
Oslovujem babku, na pohľad 
ústretovú a milú, reku pani, 
ako sa vám býva a žije spolu 
so Slovákmi? Újságíró? (no-
vinár), zaznie jej odpoveď 
s akcentom na otáznik a po 
mávnutí rukou odcupitá za 

najbližší roh. Babke som 
zrejme nebol sympatický. 
Alebo nemá rada sloven-
ských novinárov? Asi nebu-
de sama, dumám a skúšam 
to ďalej. Dve šestnástky na 
autobusovej zastávke mi 
košom nedali a ochotne od-
povedali na otázku. Dobre, 
vyjadrí sa po slovensky jed-
na z nich. Ja tu bývam s ro-
dičmi a bratom. Chodím na 
gymnázium v meste a toto je 
moja maďarská suseda, ide-
me do Bratislavy na koncert, 
prezradí mi. Igen, ez így van 
(áno, je to tak), doplní ju 
druhá, pričom sa pochvá-
lila, že zo slovenčiny niečo 
od kamarátky už pochytila. 
Nuž koľko rečí vieš, toľko-
krát ťa nepredajú. 

My sme tu doma!, patrí 
skôr k futbalu, ale dnes sa mi 
pokrik hodí aj k Rajke. Niek-
torí Slováci si totiž z obce 
začali robiť holubník, zaťal 
do vlastných radov televízny 
dramaturg Jano. Predavačka 
zo supermarketu pani Mag-
daléna pritakáva, je to tak, 
nájdu sa i takí, ktorí si so se-
bou priniesli kopu nešvárov. 
Povedzme si to na rovinu, 
často ide o ťažšie prispôso-
bivých ľudí, u ktorých občas 
absentuje človečia slušnosť 
a tolerancia. Tak ako inde na 
dedine, aj tu je zvykom na-
vzájom sa pozdraviť. Prav-
da, odkiaľ by to mali Slováci 

Tri zastavenia v rajskej Rajke
Pravdupovediac tých zastavení bolo viac ako tri spomínané a svet 
zasa nie je až natoľko rozsiahly, ba z pohľadu developerov a reali-
tiek začína i končí pár metrov za bratislavským humnom. Vieska 
učupená v tieni vežiakov neďalekej metropoly sa stala nejedné-
mu našincovi bodom neutíchajúceho záujmu zásluhou realitného 
boomu, keď ceny domov a bytov, a to nielen v Bratislave, začali 
pomaly, ale isto rásť. Vivat splnený sen, vivat Rajka! A práve o nej 
a jej starých i novších obyvateľoch dáme, bez nezmyselného ná-
rodnostného podtónu, kus reči.            

Nová Rajka

Keď predpisy dovolia, 

aj tabule sa pohnú 
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vedieť, pozdraviť cudzieho 
v Bratislave by mohlo byť 
pozvánkou na psychiatriu. 
Dobré zvyky by sa ale mali 
prispôsobiť domácim, i keď  
k zdvorilosti nikoho nepri-
nútiš. Pred rokmi tu bolo 
niekoľko dedinských Dun-
čov, dnes stretávame rôzne 
psie fajty, exkrementy po 
nich zostávajú ležať ako ich 
psík vyprodukoval. Na ke-
dysi tichú a usporiadanú 
dedinku sa dovalila potopa 
v podobe šoférov. S trpko-
kyslým úsmevom sa profe-
sionálny vodič Juraj chváli, 
že v obci už viac ako tridsať 
nejazdí, dodržiava predpí-
sanú rýchlosť. Ako vraví, 
naučili ho to dve pokuty  
v úhrnnej výške štyristo eur, 
ktoré mu jeho bratislavský 
zamestnávateľ bez mihnutia 
oka zohľadnil. A ešte niečo  
o disciplíne. Keď na vyzna-
čenom priechode pre chod-
cov cyklista zosadne z bicyk-
la a prejde na druhú stranu 
tlačiac ho vedľa seba, s urči-
tosťou je to Maďar. Prečo by 
mal slovenský prisťahovalec 
dodržiavať predpisy, no nie? 
Pozor však, čriepky o sprá-
vaní sa Slovákov vykresľujú 
Slováci, nie maďarskí spolu-
občania. 

tia s občanmi a po susedskej 
linke informácie šíria ďalej. 
Napríklad aj na ihrisku, kde 
sa maďarské a slovenské de-
tičky v škôlkarskom veku, 
na rozdiel od ich mamičiek, 
dohovoria veľmi rýchlo. 
Miestny úrad vychádza svo-
jej väčšine v ústrety aj inak, 
pred Vianocami sme odslú-
žili svätú omšu v slovenčine, 
pripomína starosta. Máme  
k dispozícií futbalové ihrisko 
s umelým osvetlením a keby 
niečo, dvere na úrad sú pre 
každého otvorené. Ľudia pri-
šli z oblastí, kde mali k dispo-
zícií každý deň kultúru i služ-
by. Sú náročnejší, na dedine 
je to ale o inom. Je pravda, že 
určité prevádzky tu chýbajú, 
zišiel by sa sklenár, možno 
obuvník, ale aj služby ako je 
napríklad požičovňa náradia. 
Jeden Slovák si tu už otvoril 
cukráreň, myslím, že by sa 
tu uživili aj iní živnostníci. 
Je to však v ich réžii, nikto 
im nebráni u nás podnikať. 
Problémy sú s parkovaním 
na verejnom priestranstve, 
ani na dedine nie je dovo-
lené hocikde odstaviť auto. 
Majitelia zabúdajú starať sa 
o pozemky, ktoré síce patria 

Reálie a Realizácie 

V Rajke žije aj veľa sloven-
ských rodín, z ktorých žiaden 
člen nevie po maďarsky ani 
zaťať. Z päťtisíc obyvateľov 
celé dve tretiny tvoria slo-
venskí prisťahovalci rôznej 
nátury, vzdelania a sociálne-
ho postavenia, z ktorých len 
polovica má v dedine trvalý 
pobyt. Dá sa tu stretnúť her-
cov, hudobníkov, známeho 
kuchára, lekárov, opernú 
divu, štátnych i komunálnych 
úradníkov, ale aj policajtku, 
počítačových odborníkov, 
taxikárov, kaderníčky a uči-
teľky, manuálne pracujúcich 
i takých, viac - menej neza-
mestnaných. Ľudia prichá-
dzajú za starostom, dohovo-
ria sa v maďarčine, nemčine 
aj v angličtine. Pošuškáva sa, 
že starosta rozumie aj po slo-
vensky. Ktovie? Určite však 
rozumie novým spoluobča-
nom pokiaľ ide o ich potreby. 
Ako hovorí, ľudia sa môžu 
zúčastňovať rôznych spolo-
čenských akcií, o ktorých sa 
dozvedia z dvanástich tabúl 
rozmiestnených v obci a in-
formujúcich aj v slovenskom 
jazyku. Tí, ktorí hovoria po 
maďarsky chodia na stretnu-

obci, ale sú pričlenené k ro-
dinnému domu. Vo všeobec-
nosti sa ale nedá byť kritický, 
poznamenáva starosta. Meš-
ťania bez vidieckych návykov 
sa snažia prispôsobiť novému 
spôsobu života, ale sú aj takí, 
ktorí po niekoľkých rokoch 
bývania prídu na úrad a tvr-
dia, že nevedeli o povinnosti 
kosiť trávu pred svojim do-
mom alebo zahlásia iné do 
neba volajúce klamstvo. To 
ma už ide rozhodiť, pretože 
ak si sem prišiel, si povinný 
dodržiavať naše predpisy. Vy-
bavujeme požiadavku úpravy 
zvislého dopravného zna-
čenia začiatku a konca obce  
v oblasti pokračujúcej výstav-
by rodinných domov. Žiaľ, aj 
v Maďarsku sa niektoré zále-
žitosti riešia na dlhé lakte, je 
to mimo právomoci obce. 

Slováci sú u nás vítaní, aj 
keď z rôznych dôvodov pri-
chádzame o slušnú kôpku 
peňazí na miestnych daniach 
a ďalších poplatkoch, posťa-
žuje sa starosta. Tému taktne 
obchádzame, nespomenieme 
protiklad - pozitívny prínos 
pre obec. Čo však bokom ne-
končí, je poznámka starostu 
o zvyšujúcej sa delikvencii  

Kiss Vince, starosta prihra-

ničnej obce Rajka 

Miestny úrad obce Rajka Informácie pre obyvateľov sú vždy dvojjazyčné

v obci, najmä drogovej trest-
nej činnosti, nesúcej znaky 
cezhraničnej kriminality. 
Podľa neho je na tomto úseku 
potrebná intenzívnejšia ma-
ďarsko – slovenská policajná 
spolupráca. Na čo máme sily 
a prostriedky to pre pokojný 
život a ochranu našich oby-
vateľov urobíme sami, hovorí.  
V obci bol veľký problém s vo-
dičmi, ktorí si zamenili ulice 
za pretekársku dráhu. Väčšinu 
priestupkov mali na svedomí 
Slováci z Rajky alebo cez obec 
prechádzajúci na Dunakiliti 
či smerom na Mosonmagya-
róvár. Dnes máme nainštalo-
vaných devätnásť dopravno–
bezpečnostných kamier a je 
pokoj. Dá sa riešiť všetko, len 
treba vedieť a chcieť. To platí 
pre obidve strany, konštatuje 
starosta. Tak veru. Aj sloven-
ské príslovie vraví – doma ako 
chceš, inde ako smieš. 

Ľudia, ktorým sa naplnil 
sen o novom bývaní, majú 
budúcnosť svojho domova 
vo vlastných rukách. V Ma-
ďarsku, Rakúsku, Slovensku 
či hocikde inde v šírom svete. 
Aká bude, záleží len na nich.

Jaroslav Gründler

 foto: jgr
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

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

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

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

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

VÝBER PROGRAMU
JÚN 2016

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

Klub Za zrkadlom, david.majersky@kzp.sk

Artkino za zrkadlom, artkinozazrkadlom@gmail.com

ĎALŠIE PODUJATIA NA WWW.KZP.SK

kurzy 

divadielka

tvorivé dielne

koncerty

denné tábory 

2016

s KZPprogram na www.kzp.sk

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Web

www.kzp.sk
      Kulturne-zariadenia-Petrzalky

Partneri

prezentácia fotografií
Michala Tuhého a Martina Lučana 

spojená s prednáškou

15.06. | 19:00 | 2 €   

DOM KULTÚRY LÚKY

CESTOVATEĽSKÝ KLUB
PEŠO NAPRIEČ ISLANDOM 

7 týždňov, 600 km
+ krst CD

ZMENA TERMÍNU !!!

DK ZRKADLOVÝ HÁJ
25.06. | 19:00

VIENOK 
A JEHO HOSTIA

FS VIENOK 
TS KUMŠT Bratislava 

ĽH PLÁŇAVA zo Skalice a iní

VIENOK VIENOK VIENOK VIENOK VIENOK VIENOK VIENOK 
A JEHO HOSTIA

VIENOK 
A JEHO HOSTIA

VIENOK 
A JEHO HOSTIA

VIENOK 
A JEHO HOSTIAA JEHO HOSTIA

F
TS KUMŠT B

F
TS KUMŠT B

A JEHO HOSTIA
VIENOK 

A JEHO HOSTIA
VIENOK 

A JEHO HOSTIA
VIENOK 

A JEHO HOSTIAA JEHO HOSTIA

tislava tislava 

25.06. | 19:0025.06. | 19:0025.06. | 19:0025.06. | 19:0025.06. | 19:0025.06. | 19:0025.06. | 19:0025.06. | 19:0025.06. | 19:0025.06. | 19:00 KINO NA ELANIE

ARTKINO ZA ZRKADLOM
29.06. | 20:00

hlasujte na:

     Artkino-za-zrkadlom 
Kulturne-zariadenia-Petrzalky

CC Centrum 
výstavná sieň

OTVORENIE VÝSTAVY 
DETSKEJ KERAMICKEJ 

TVORBY

trvanie výstavy do 6.07.2016

KERAMKO
LETOM SVETOM

Projekt podporil Nadačný fond Telekom Nadácie Pontis

23.06. | 16:00



Základná umelecká škola Jána Al-
brechta nadviazala na úspešné 
predchádzajúce projekty Spoločná 

história nás spája a rozšírila okruh 
účinkujúcich mladých hudobníkov 
o ďalšie školy. Na podujatí s názvom 
Rakúsko-uhorský večer v Pálfyho 
paláci sa okrem domácej ZUŠ Jána 
Albrechta predstavili aj žiaci z hos-
ťujúcich škôl – ZUŠ J. Kvapila z Brna,  
z budapeštianskej Zenei iskoly Fe-
renca Farkasa a rakúskej Musikschu-
le z Frauenkirchen. Koncert otvorila 
riaditeľka petržalskej ZUŠ Lucia Ce-
lecová. Oboznámila hostí s históriou 
Bratislavy a významnými osobnos-
ťami, hudobníkmi, spätými s tým-
to mestom. Program koncertu bol 
zostavený zo vzácnych skladieb mi-
nulých storočí i aktuálnych noviniek 
súčasných autorov. Z účinkujúcich si 
pozornosť publika zaslúžil spevácky 
zbor Sláviček, klaviristi Veronika Syr-
ková a Filip Šmerda skladbou Synko-
pické rondo pre 4 ruky od Eduarda 
Doušu, dychové kvarteto lesných ro-
hov z Rakúska interpretáciou skladby 
Santa Evita Andrewa L. Webera a mi-
moriadny talent klavirista Ryan Mar-
tin Bradshaw s Allemandou c mol W. 
A. Mozarta. 

(bd)

Spoločná história nás spája

PETRŽALSKÉ NOVINY 10. 6. 2016 • 19

Kde: na križovatke Furdekovej  
 a Starohájskej ulice pri Dostihovej dráhe 

Kedy: 18. júna 2016
  13:00 h. - 20:00 h.  
  v rámci Dní Petržalky 2016 

Príďte sa pozrieť do jednej z 18-ich kotolní  
s kogeneračnou jednotkou inštalovanou  
v Petržalke.

Zistite, ako sa vyrába teplo 
pre vaše domácnosti.

Zoznámte sa s technológiou kombinovanej 
výroby elektriny a tepla.

Veolia Energia

Efektívny prístup k energiám

K U LT Ú R A / I N Z E R C I A

Máme šancu mať divadelný unikát
Viete si predstaviť, že kráčate popri Chorvátskom ramene, aby vo 
vás ešte dozneli dojmy z muzikálu Jána Ďurovčíka? Táto predstava 
sa môže onedlho stať realitou. Na Pápežskej lúke by totiž mohlo 
vyrásť divadlo, ktoré by bolo stálou scénou slovenských a sveto-
vých muzikálov a Slovenského divadla tanca.  

Muzikály Jána Ďurov-
číka lámu rekordy v 

návštevnosti nielen na Slo-
vensku, ale aj v susedných 
Čechách. Vieme, ako ťažko 
sa na ne zháňajú lístky, že 
ich treba kupovať dlho vo-
pred. Jedným z dôvodov je, 
že hľadisko Tower Stage, 
kde sa tieto muzikály hráva-
jú, už dávno nestačí pokryť 
divácky záujem, ani režisér-
ske zámery Jána Ďurovčíka. 
„Sen o vlastnom divadle som 
začal snívať asi pred sied-
mimi, ôsmimi rokmi,“ začal 
svoje rozprávanie skve- 
lý choreograf, tanečník a re- 
žisér Ján Ďurovčík. „V po-
sledných mesiacoch začal 
nadobúdať konkrétne kon-
túry. Tower Stage začal byť 
pre niektoré projekty pri-
malý. Nechceme sa z toh- 
to priestoru odsťahovať, no 
potrebujeme aj väčšiu scé-

nu. A netajím, chcem, aby 
po mne zostalo aj niečo 
hmatateľné,“ vyznáva sa.

Určite to nebola náhoda, 
že tento svoj projekt spome-
nul na akejsi spoločenskej 
udalosti pred petržalským 
starostom. V hre už vtedy 
boli nejaké ponuky, kde by 
divadlo mohlo stáť, no keď 
sa Vladimír Bajan spýtal, 
či by si vedel predstaviť, že 
by divadlo stálo v Petržalke, 
Ján Ďurovčík sa ani dlho 

rozhodovať nemusel.     
„Pre mňa má Petržalka stá-
le veľké čaro. Dlho som bý-
val neďaleko Draždiaka a 
rád na tie časy spomínam. 
Aj preto by ma tešilo, keby 
divadlo bolo práve tu,“ vy-
znáva sa Ján Ďurovčík.     

O konkrétnej stavbe ešte 
nechce hovoriť, ale pre-
zradil, že pôjde o svetový 
unikát riešenia divadelné-
ho priestoru. „Je to nepo-
chybne jeden z najväčších 

kultúrnych projektov, ktoré 
môžu prispieť k tomu, aby 
sa z Petržalky stalo sku-
točne plnohodnotné mesto. 
Spolu s divadlom Aréna a 
divadelnou scénou Zrkad-
lového hája by toto divadlo 
Petržalčanom prinieslo sku- 
točne kvalitnú kultúru.  
Verím, že by do divadla pri-
lákalo najmä mladých ľudí, 
lebo muzikály Jána Ďurov-
číka sú najmä o mladých a 
pre mladých,“ povedal petr-
žalský starosta. 

Či toto prestížne divadlo 
skutočne vyrastie v Petr-
žalke, o tom rozhodnú na 
najbližšom zastupiteľstve 
petržalskí poslanci. Mest-
skú časť by to nestálo ani 
cent. Na tento veľkolepý a 
unikátny projekt, ktorý by 
adekvátne dotvoril Pápež-
skú lúku, by prispela iba po-
zemkom, výstavbu divadla 
bude Ján Ďurovčík inanco-
vať sám.   

Sme presvedčení, že po-
slanci podporia tento pro-
jekt, ktorí nepochybne 
uvítajú všetci Petržalčania 
a ktorý nám bude závidieť 
celá Bratislava.

Silvia Vnenková

Takto by mohol vyzerať interiér budúceho divadla
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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 škode spôsobenej pri výkone verejnej moci)

Zodpovednosť územnej samosprávy   
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 práv-
nom predpise. V prípade nejasností alebo praktickej potreby 
radi odpovieme na vaše konkrétne otázky. 

§ Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú pri výkone 
 verejnej moci.   
 Štátne orgány musia postupovať v zmysle pravidiel stanovených 

zákonom. Podľa Ústavy SR každý má právo na náhradu škody spô-
sobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu 
či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom. 
Podmienky a podrobnosti o súdnej a inej právnej ochrane sú  
dané zákonom č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spô-
sobenú pri výkone verejnej moci v platnom znení, ktorý upravuje 
zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci 
pri výkone verejnej moci, zodpovednosť obce a vyššieho územ-
ného celku za škodu spôsobenú jej orgánmi pri výkone samo-
správy ako aj predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody a 
právo na regresnú náhradu. 

§ Za čo v danom prípade zodpovedá územná samospráva? 
 Územná samospráva zodpovedá za podmienok ustanovených 

vyššie citovaným zákonom za škodu spôsobenú orgánmi územ-
nej samosprávy pri výkone samosprávy. Zodpovedá za škodu, 
ktorá bola spôsobená nezákonným rozhodnutím alebo nespráv-
nym úradným postupom, pričom zodpovednosti podľa druhej 
vety odseku sa nemožno zbaviť.

§ Kto v daných prípadoch koná za územnú samosprávu a kto
 má právo na náhradu škody spôsobenej nesprávnym 
 rozhodnutím? 
 Vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím 

alebo nesprávnym úradným postupom orgánov územnej samo-
správy pri výkone samosprávy v mene územnej samosprávy koná 
starosta obce, ak škodu spôsobil orgán obce alebo predseda sa-
mosprávneho kraja, ak škodu spôsobil orgán vyššieho územného 
celku. Právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhod-
nutím má účastník konania, ktorému vznikla škoda v dôsledku 
rozhodnutia vydaného v tomto konaní. Právo na náhradu škody 
má i ten, s kým nebolo konané ako s účastníkom konania, aj keď 
s ním, ako s účastníkom konania, konané malo byť. V prípade, ak 
bolo nezákonné rozhodnutie vydané orgánom územnej samo-
správy pri výkone samosprávy v konaní, na ktoré sa nevzťahujú 
predpisy o správnom konaní, má právo na náhradu škody ten, 
komu škoda vznikla v dôsledku rozhodnutia vydaného v tomto 
konaní. 

§ Čo sa považuje za nesprávny úradný postup? 
 Právo na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným po-

stupom má ten, komu bola takýmto postupom spôsobená škoda. 
Za nesprávny úradný postup sa považuje aj porušenie povinnosti 
urobiť úkon alebo vydať rozhodnutie o zákonom ustanovenej le-
hote, nečinnosť orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci, 
zbytočné prieťahy v konaní alebo iný nezákonný zásah do práv, 
právom chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb.

§ Úhrada vzniknutej škody 
 Uhrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk, ak nie je určené inak.  

V prípade, keď samotné konštatovanie porušenia práva nie je 
dostatočným zadosťučinením vzhľadom na ujmu spôsobenú ne-
zákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom, 
uhrádza sa aj nemajetková ujma v peniazoch, ak nie je možné 
uspokojiť ju inak. Výška nemajetkovej ujmy v peniazoch sa určuje 
s prihliadnutím aj na osobu poškodeného, závažnosť vzniknutej 
ujmy a závažnosť následkov, ktoré vznikli poškodenému v súk-
romnom a spoločenskom živote. 

 Polícia upozorňuje  Zákony v každodennom živote  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler Študentské brigády a zamestnávatelia

Prevádzkovateľ nemôže bez 
udania zákonného dôvodu zru-
šiť hrobové miesto. Ako vyplý-
va zo zákona o pohrebníctve  
č. 131/2010, uzavretím nájom-
nej zmluvy prevádzkovateľ 
pohrebiska prenecháva za 
odplatu nájomcovi hrobové 
miesto. Nájomná zmluva sa 
uzatvára na dobu neurčitú a ne- 
smie byť vypovedaná skôr 
ako po uplynutí tlecej doby 
na pohrebisku. Podľa zloženia 
pôdy musí trvať minimálne  
10 rokov.

Prevádzkovateľ pohrebiska 
a nájomca sa riadia ustanove-
niami Občianskeho zákonní-
ka § 663 – § 684 o nájomnej 
zmluve a vyššie citovaným 
zákonom o pohrebníctve. Na- 
koľko ide o zmluvný vzťah, 
náležitosti zmluvy v zmysle 
príslušných právnych predpi-

sov sú predmetom dohody 
a nemusia byť zhodné. Suma 
za nájomné a služby spo-
jené s nájmom hrobového 
miesta alebo možnosti dĺžky 
predplatenia poplatku môžu 
byť odlišné. Prevádzkovateľ 
pohrebiska nájomnú zmluvu 
vypovie nájomcovi, ktorý ani 
po upozornení nezaplatil ná-
jomné za užívanie hrobové-
ho miesta, a to najneskôr tri 
mesiace pred uplynutím tej-
to lehoty. Má však povinnosť 
výpoveď doručiť nájomcovi 
najneskôr do dvoch mesiacov 
po uplynutí lehoty, na kto-
rú bolo nájomné zaplatené.  
V prípade, ak nepozná doru-
čovaciu adresu, uverejní túto 
informáciu na mieste obvyk-
lom na pohrebisku, zvyčajne 
pri vstupe na cintorín alebo 
do krematória. Zmluvu môže 

prenajímateľ vypovedať aj vte-
dy, ak závažné okolnosti na 
pohrebisku znemožňujú trva-
nie nájmu hrobového miesta 
alebo sa pohrebisko zruší.  
V týchto prípadoch však musí 
so súhlasom nájomcu zabez-
pečiť iné hrobové miesto a na 
vlastné náklady preložiť ľud-
ské ostatky vrátane príslušen-
stva hrobu na nové hrobové 
miesto. Výpoveď nájomnej 
zmluvy doručuje nájomcovi 
v lehote najmenej tri mesiace 
pred dňom, keď sa má hrobo-
vé miesto zrušiť. Pri neznámej 
adrese nájomcu platí oznam 
vyvesený na obvyklom mies-
te pohrebiska. Otázku vo veci 
zrušenia hrobového miesta 
odporúčam adresovať prí-
slušnej pohrebnej službe a na 
základe odpovede primerane 
konať.

Bezdôvodné zrušenie hrobu? 
Je možné, aby pozostalým len tak pohrebná služba oznámila, že ruší hrob ich príbuz-
ných? Stalo sa to maminej staršej priateľke, ktorá má už takmer osemdesiat rokov  
a v takýchto veciach sa nevyzná. Mohli by ste nám vysvetliť, či na to existuje zá-
kon? Ďakujem veľmi pekne.                                  I. S. (chello.sk)  

Mám sedemnásť rokov a som stredoškolský študent. 
Chcel by som vedieť, čo všetko je spojené s brigádnic-
kou prácou, aké právne nástrahy ma môžu zo strany 
zamestnávateľa stretnúť. Vlani sa priateľovi stala taká 
vec, že zamestnávateľ ho po týždni vyrazil, vraj nie je 
s jeho prácou spokojný. Mzdu za tri odpracované dni 
mu ale nevyplatil. Dá sa proti tomu brániť? Ďakujem.

Ivčan (gmail.com) 

V prvom rade je potrebné 
povedať, že aj v prípade 

brigádnickej práce má za-
mestnanec, teda študent – 
brigádnik, povinnosť pracovať 
zodpovedne a dodržiavať so 
zamestnávateľom dohodnuté 
podmienky. Je pochopiteľné, 
že každý zamestnávateľ chce 
za svoje peniaze aj správne a 
kvalitne odvedenú prácu. 

Zamestnávateľ môže so 
študentom uzatvoriť písom-
nú dohodu - je obligatórna, 
v prípade nedodržania tejto 
zákonnej podmienky je ne-
platná - na určitú dobu, resp. 
na neurčitý čas na práce, ktoré 
svojím rozsahom v priemere 
neprekračujú polovicu urče-
ného týždenného pracovné-
ho času, teda týždenne môže 

študent v priemere odpraco-
vať dvadsať hodín. Priemer 
najviac prípustného rozsahu 
pracovného času sa posu-
dzuje za celú dobu, na ktorú 
bola dohoda uzatvorená, naj-
dlhšie však za dvanásť mesia-
cov. V dohode o brigádnickej 
práci študenta musí byť kon-
kretizovaná aj dohodnutá 
práca, dohodnutá odmena 
za vykonanú prácu, dohod-
nutý rozsah pracovného času 
a doba, na ktorú sa dohoda 
uzatvára. Jedno vyhotovenie 
dohody o brigádnickej práci 
študentov je zamestnávateľ 
povinný vydať zamestnan-
covi. Na uzatvorenie dohody 
musí mať zamestnávateľ od 
vás potvrdenie školy, že ste 
jej študentom. Skončiť brigá-

du pred dohodnutým termínom 
môžete výpoveďou s pätnásť-
dňovou lehotou bez udania dô-
vodu, alebo keď sa so zamestná-
vateľom na termíne skončenia 
dohodnete. Pripomínam, že do-
hodu o brigádnickej práci štu-
denta je možné zrušiť aj okam-
žite, a to v prípadoch, kedy je 
možné skončiť pracovný pomer 
okamžite, napríklad pre hrubé 
porušenie pracovnej disciplíny. 
V tomto prípade zákon vyžadu-
je písomnú formu so skutkovým 
vymedzením dôvodu okamžité-
ho skončenia pracovného po-
meru. Najúčinnejšou ochranou 
pred akýmkoľvek nekorektným 
správaním sa zamestnávateľa 
(ale i zamestnanca) je v zmysle 
zákona vypracovaná dohoda  
a jej obojstranné plnenie. 
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prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

ŠIROKÝ SORTIMENT 
OKULIAROVÝCH RÁMOV 
AJ PRE DETI (AJ SILIKÓNOVÉ)

Značkový tovar za AKCIOVÉ CENY.

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

Zľavy od 10 – 70 %.

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

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

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

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

OPTIK-PROMINENT s. r. o.

OPTIKA

PRÍJMEME

0905 535 215

 do zamestnania
pracovníkov na

manuálnu prácu
v Bratislave

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ

v prípade záujmu volajte

Zákonné poistenie s výhodnými zľavami
• motorové vozidlo s kubatúrou nad 2500
 len 155.55 € ročne

• dôchodca nad 65 rokov výrazná zľava
Havarijné poistenie  aj bez spoluúčasti

POISTENIE 
MOTOROVÝCH 

VOZIDIEL

Kontakt

0903 265 573

Ponúkame Vám:
•  okuliarové rámy od 10 eur 
•  okuliarové šošovky 

od 20 eur za pár

•  multifokálne šošovky 
od 80 eur za kus

•  vyšetrenie zrakovej ostrosti

Záleží nám na tom, 
aby ste mali LACNÉ 

a zároveň DOBRÉ okuliare.

OPTIKA LENTIS, s. r. o. 
Šustekova 15, 851 04 Bratislava

tel: 02/62 31 72 22

3
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• bez búrania, špiny a prachu

• žiadne stavenisko
• kvalitné materiály
• vždy odborná montáž

AKCIA: Ku každým dverám kľučka ZADARMO
VOLAJTE  0919 188 535

Prevádzka: Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava

Obhliadka a poradenstvo ZADARMO

NOVÉ DVERE NA MIERU 
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?

RENOVÁCIA DVERÍ  a  ZÁRUBNÍ

európska jednotka v renováciách

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 17€

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

Kombináciou infračerveného žiarenia 

a pohybu dochádza k rýchlejšiemu úbytku tukových zásob 

v tele. 30 minút tréningu na prístroji 

SUN 400XL sa vyrovná behu na 30 km. Infračervené 

žiarenie napomáha tiež k ošetreniu pokožky.

objednávky na tel. č.: 0915525462

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

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

PREDÁM LACNO PC INTEL CELERON,  
Cena: 200 € (pôvodná cena 500 €)      Info: 0905 273 414
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Saláta: Slovenské mužstvo 

 má silného ducha

Na čo sa najviac tešíte na 
ME vo Francúzsku? 

 Francúzsko má s uspo-
riadaním veľkých podujatí 
dostatočné skúsenosti, lebo 
v minulosti sa tu konali ME 
i MS. Takže verím, že znova 
všetko zvládne po organizač-
nej stránke. Najviac sa teším 
na krásne nové štadióny a 
hlavne na skvelú atmosféru. 
Veď je predpoklad, že na zá-
pasoch bude veľa ľudí. 

Slovensko sa v B skupine 
stretne postupne s Wale-
som, Ruskom a Anglickom. 
Najlepšie poznáte ruský 
tím z pôsobenia v Tomsku 
a v Rostove. Čo si o ňom 
myslíte a aký je váš názor 
na našu skupinu? 

 Naša B skupina je silná 
a vyrovnaná. Podľa mien je 
zrejme najsilnejšie Anglicko 
s viacerými výbornými hráč-
mi. Wales vyniká typický-
mi britskými prednosťami, 
húževnatosťou a dôrazom  

v osobných súbojoch, navyše 
vo svojom strede má hviezdu 
najvyššej veľkosti Garetha 
Balea. Ruská reprezentácia 
je v podstate zložená z do-
mácich hráčov, jej gro tvo-
ria futbalisti majstrovského 
CSKA a Zenitu Petrohrad. 
Jej výhodou je, že mužstvo je 
už dlhšie spolu, má teda na 
čom stavať. 
Koho považujete za naj-
väčšieho favorita ME?

 Favoritmi sú tímy, ktoré 
už v minulosti vyhrali nie-

koľkokrát šampionát, teda 
Nemecko, Španielsko a Fran-
cúzsko, ktoré v domácom 
prostredí bude pod veľkým 
psychickým tlakom. Myslím 
si však, že sa nájde aj nejaký 
čierny kôň šampionátu.
 
Myslíte si, že prvý zápas 
proti Walesu bude kľúčový 
z hľadiska boja o postup zo 
skupiny?

 Isteže, bude to veľmi ťaž-
ký a dôležitý zápas, uvidíme, 
akú taktiku naši tréneri zvo-

Kornel Saláta, účastník MS 2010 v Juhoafrickej republike, bude aj 
pri historickom a premiérovom štarte slovenskej futbalovej repre-
zentácie na ME vo Francúzsku. Pred odchodom na kontinentálny 
šampionát sme obrancovi ŠK Slovan Bratislava, ktorý v sezóne 
2007/2008 s Artmediou Petržalka vyhral ligu i národný pohár a do-
teraz si obliekol najcennejší dres 37-krát, položili niekoľko otázok.

Paráda! Futbalisti MŠK Iskra 
Petržalka sa už dve kolá 
pred koncom VI. ligy stali 
jej víťazmi. Po víťaznom 
zápase s AFK DHL Bratisla-
va (7:1) sme sa o tomto ich 
peknom úspechu porozprá-
vali s trénerom Ľubošom 
Lojdlom.
 
Ruku na srdce, pomysleli ste 

si pred začiatkom súťaže, keď 

ste po troch rokoch skladali 

nové mužstvo, že budete v nej 

od začiatku tak dominovať?

Slabinou tejto súťaže je 
slabší pohyb jej väčšiny účast-
níkov, je prestarnutá, starší hrá-
či už toľko nebehajú. Naopak, 
v našom mužstve je viacero 
mladých chlapcov, s niekoľký-
mi staršími vytvorili dobré zlo-
ženie. Preto v zápasoch domi-
nujeme, strieľame veľa gólov, 
darí sa nám aj herne. 

Ktorý bol pre vás najpamät-

nejší okamih sezóny?

Na jar doma proti FC Ha-
muliakovo, nad ktorým sme 
vyhrali 4:1. Z našej strany to 
bol úžasný zápas. Splnil via-
ceré náročnejšie kritériá, hrali 
sme s veľkým nasadením, pre-
sadili sme sa svojou kvalitou  
a vypracované príležitosti 
sme zakončili peknými gólmi.  
S dobrým súperom sme zo-
hrali najlepšie stretnutie.   

V súťaži ste doteraz použili 

okolo 24 hráčov, ktorí z nich 

sú najväčšími ťahúňmi?

Máme os, ktorá ťahá muž-
stvo. V bráne je to Oliver Ša-
ling, v obrane dominuje Ján 
Markúsek, v strede poľa Peter 
Striško a veľmi dobre im se-
kundujú viacerí mladíci, ktorí 
prišli z dorastu. Sú to Tomáš 
Strnad, Patrik Žák, Dávid Kollár, 
Martin Vavro a k nimi treba za-
rátať aj Libora Petroviča, ktorý 
je už starším hráčom.

Milan Valko

Foto: Ján Luky

lia. Myslím si však, že v tom-
to súboji bude prevládať opa-
trnosť, neurobiť zbytočnú 
chybu. Každý zo súperov sa 
vynasnaží tak rozumne hrať, 
aby vyhral. Dúfajme, že nám 
sa podarí získať tri body. 

Medzi slovenskými priaz-
nivcami prevláda optimiz-
mus, viacerí veria, že postú-
pime do oseminále...

 Myslím si, že máme dob-
ré a ostrieľané mužstvo, kto-
ré svoje kvality potvrdilo v 
ťažkej kvaliikácii ME 2016. 
Vieme hrať dôležité zápasy, 
veľa bude záležať od špor-
tovej formy a hlavne, aby sa 
nám vyhýbali zranenia. Slo-
venské mužstvo má silného 
ducha, na šampionáte chce-
me niečo dokázať. 

Na ktorý zápas máte v re-
prezentácii najlepšie spo-
mienky?

 Sú to dva zápasy, najpa-
mätnejší je stále ten v Chor-
zówe, kde sme vyhrali v kva- 
liikácii MS 2010 1:0 nad 
Poľskom a rozhodli tak o po-
stupe na svetový šampionát 
v JAR. Rovnako náročný bol 
aj súboj na MS proti Paragu-
aju. Rozdiel bol však v tom, 
že kým po prvom dueli sme 
mali neopísateľnú radosť, 
po Paraguaji vládol smútok, 
lebo sme prehrali 0:2.

Milan Valko
foto: archív

Novák chce vyhrať viac
Súperom slovenského thaj-
boxera a úradujúceho majstra 
sveta Marca Nováka pri obha-
jobe titulu organizácie WKU 
bude niekoľkonásobný thaj-
ský šampión Pakorn. Titulový 
zápas v hmotnostnej kategórii 
do 67 kg sa uskutoční 18. júna 
v bratislavskej HANT Aréne 
v rámci turnaja Hanuman 
Cup 31. Dvadsaťjedenročný 

zástupca petržalského klu-
bu Hanuman Gym Bratislava 
získal opasok majstra sveta 
v marci tohto roka po tom, 
čo knokautoval Pakornovho 
krajana Kittisaka Noiwibona. 
Hoci už v tomto prípade išlo o 
kvalitného bojovníka, Pakorn 
patrí k absolútnej svetovej 
špičke. ,,Bude mi cťou postaviť 

sa do ringu proti takému veli-

kánovi thajského boxu, akým 

je Pakorn. Hoci budem ako 

obhajca titulu majstra sveta 

v tomto súboji v pozícii outsi-

dera, spravím maximum pre 

to, aby opasok zostal na Slo-

vensku. Zdolal som už dvoch 

kvalitných Thajčanov a hoci 

Pakorn je úplne najvyšší level, 

som odhodlaný zvíťaziť,“ po-
vedal M. Novák.

(mv)

Foto: Ján Luky

Iskra postupuje  
do V. ligy 

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

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

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

�

ČLENNÁRODNEJASOCIÁCIEREALITNÝCHKANCELÁRIÍSLOVENSKA

FOTOGRAFOVANIE fotoateliér v Bratislave 
svadby  deti  oslavy0905 623 012 fotograf-svadba.sk
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DETSKÁ SCÉNA
MODERUJE IVO HLAVÁČEK

16:00 - 23:45

18. JÚN 2016

víťaz súťaže amatérskych kapiel

víťaz súťaže Petržalská baretka
10:00 - 18:00  

VÝTVARNÝ ATELIÉR, 
SÚŤAŽE, HRY, 

TVORIVÉ DIELNE, 
MAĽOVANIE NA TVÁR, 

ATRAKCIE

SPRIEVODNÉ AKCIE 
SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIEHO 
PETRŽALSKÉHO  ORIEŠKA,

 JARMOK REMESIEL,
SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU, 

BURZA KNÍH, 
STÁNKY S OBČERSTVENÍM

SENIOR SCÉNA
16:30 - 20:00

HUDOBNÉ A TANEČNÉ VYSTÚPENIA
TANČIAREŇ

10:00 - 16:00
TANEČNÉ ŠKOLY, ZUŠ, 

DETSKÉ FOLKLÓRNE SÚBORY, 
VÍŤAZI POP HIT, 

KÚZELNÍK, DIVADIELKA, 
KAMARÁTI Z TRINITY

GALAPROGRAM
MODERUJE ROMAN POMAJBO


