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 PETRŽALSKÉ NOVINY
Kým sa brány škôl 
otvoria
Mestská časť v lete preinvestovala 

viac ako pol milióna eur na opravy, 

zlepšenie podmienok a ozdravenie 

prostredia v základných a mater-

ských školách.

strany 12 – 13

„Som hrdý, že teraz stojím aku-
rát tu, pre mňa je to totiž vý-

znamná chvíľa. Mnohí rozhodnutie 
postaviť v Petržalke plaváreň spo-
chybňovali. Argumentovali, že sú 
dôležitejšie investície. Viem, že to nie 
je opravený chodník, ani ďalšia ma-
terská škola, ale som presvedčený, 
že pre kvalitu života Petržalčanov 
je plaváreň rovnako dôležitá. Preto 
som sa vždy snažil skĺbiť všetky po-
treby Petržalky a Petržalčanov. 

Som rád, že sme všetky problémy 
napokon vyriešili a dnes stojíme 
pred plavárňou 21. storočia,“ pove-
dal na úvod Vladimír Bajan. Potom 

sa poďakoval všetkým, ktorí sa o jej 
výstavbu pričinili – poslancom mi-
nulého volebného obdobia, župe, 
ktorá fi nančne prispela 500-tisícami 
eur, projektantom, stavbárom, zá-
stupcom hlavného realizátora stav-

by Metrostavu Slovakia a všetkým 
ostatným.

K poďakovaniu sa pridal aj výrob-
no-technický riaditeľ Metrostavu 
Slovakia Richard Müller a predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja 
Pavol Frešo. Potom všetci spolu aj 
s Matejom Beňušom vodou z bazéna 
pokrstili prvú petržalskú plaváreň 
a náš olympionik jej zaželal, aby sa 
v nej nikto neutopil. Jeho trojročný 
syn Simon si ako prvý aj vyskúšal 
detský bazén.
(Viac o plavárni píšeme aj na str. 2)

(sv), foto: Michaela 

AHOJ DETI !Pripravili sme pre vásradostné ukončenie prázdnin
a...HURÁ DO ŠKOLY!ZÁBAVNO-ŠPORTOVÉ POPOLUDNIEPRE VŠETKY DETI A ICH RODIČOVpodfarbené muzičkou kapelyCOUNTRYFIEDv nedeľ u 4. septembra od 15. do 18. hna brehu DRAŽDIAKA(Za školou na Tematínskej ulici,pri detskom ihrisku, stánku s občerstvením.)Gestor podujatia: MY SME PETRŽALKA! V prípade daždivého počasia sa akcia nekoná !

Nedela 4.septembra 2016

15.00 - 18.00

Dostihova draha, P etrzalka

Petržalská plaváreň 
prešla krstom
Projektanti, stavbári, dodávatelia, bývalí aj súčasní 
poslanci, novinári – tí všetci prijali pozvanie petr-
žalského starostu Vladimíra Bajana na slávnostné 
otvorenie našej plavárne. A pozvanie prijal aj 
vzácny hosť, strieborný olympionik, vodný slalo-
már Matej Beňuš.
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S Í D L I S K O

  k dispozícii je 25-metrový plavecký päťdráhový bazén, zá-
žitkový bazén, detský bazén, tobogan, whirlpool pre relax 
v horúcej vode, saunový svet a soláriá

  denná kapacita plavárne je približne 600 návštevníkov

A koľko v plavárni zaplatíte?
Jednorazový vstup (90 minút) 
(6.00 – 12.00 a 20.00 – 22.00 h)

Dospelí.............................................................................................................4,- €
Deti do 15 rokov, študenti SŠ a VŠ, ZŤP, 
seniori 60+ a darcovia krvi ...................................................................3,- €
Prekročenie časového limitu 
za každých ďalších 30 minút ..............................................................1,- €

Jednorazový vstup (90 minút) (12.00 – 20.00 h)

Dospelí.............................................................................................................5,- €
Deti do 15 rokov, študenti SŠ a VŠ, ZŤP, 
seniori 60+ a darcovia krvi ...................................................................4,- €
Prekročenie časového limitu 
za každých ďalších 30 minút ..............................................................1,- €

Jednorazový vstup (150 minút) 
(6.00 – 12.00 a 20.00 – 22.00 h)

Dospelí.............................................................................................................7,- €
Deti do 15 rokov, študenti SŠ a VŠ, ZŤP, 
seniori 60+ a darcovia krvi ...................................................................5,- €
Prekročenie časového limitu 
za každých ďalších 30 minút ..............................................................1,- €

Jednorazový vstup (150 minút) (12.00 – 20.00 h)

Dospelí.............................................................................................................8,- €
Deti do 15 rokov, študenti SŠ a VŠ, ZŤP, 
seniori 60+ a darcovia krvi                         6,- €
Prekročenie časového limitu 
za každých ďalších 30 minút ..............................................................1,- €

Jednorazový vstup + sauna (150 minút) (14.00 – 22.00 h)

Dospelí..........................................................................................................10,- €
Deti do 15 rokov, študenti SŠ a VŠ, ZŤP, 
seniori 60+ a darcovia krvi ...................................................................8,- €
Prekročenie časového limitu 
za každých ďalších 30 minút ..............................................................2,- €

Rodinné vstupné (150 minút) 
(6.00 – 12.00 a 20.00 – 22.00 h)

2 dospelí + 1 dieťa (3-15 rokov) .....................................................17,- € 
2 dospelí + 2 deti (3-15 rokov) .......................................................20,- € 
1 dospelý + 1 dieťa (3-15 rokov).......................................................9,- € 
1 dospelý + 2 deti (3–15 rokov) .....................................................15,- € 

Rodinné vstupné (150 minút) (12.00 – 20.00)

2 dospelí + 1 dieťa (3-15 rokov) .....................................................20,- € 
2 dospelí + 2 deti (3-15 rokov) .......................................................25,- € 
1 dospelý + 1 dieťa (3-15 rokov)....................................................12,- € 
1 dospelý + 2 deti (3–15 rokov) .....................................................18,- € 

Čo na plavárni nájdete?

Už len hodiny zostávajú dovtedy, kým petržalskú plaváreň otvoria 
verejnosti. Presne 5. septembra privíta prvých návštevníkov. Pred-
tým ale prežije zaťažkávacie skúšky

Petržalská plaváreň 
tesne pred otvorením 

Starosta Vladimír Bajan 
pozval ešte pred ofi ciál-

nym otvorením na prehliad-
ku plavárne ostatných staros-
tov bratislavských mestských 
častí. Realita predčila všetky 
ich očakávania. Niektorí 
z nich sa už dali počuť, že 
sa v Petržalke chcú inšpiro-
vať. Starostka Devína Ľubica 
Kolková a lamačský staros-
ta Peter Šramko neodolali 
a bazén si hneď aj vyskúšali. 
A boli mimoriadne spokojní.

Slávnostné otvorenie je 
naplánované na 23. augus-
ta. Predpoludním sa pred 
plavárňou stretnú predsta-
vitelia hlavného zhotoviteľa 
Metrostavu, ostatní dodáva-
telia, zástupcovia Bratislav-
ského samosprávneho kraja 
a, samozrejme, aj petržalskí 
poslanci – súčasní, ale aj tí 
z predchádzajúceho voleb-

ného obdobia, ktorí majú 
nemalú zásluhu na tom, že 
plaváreň dnes stojí. Pochopi-
teľne nebude chýbať ani sta-
rosta Vladimír Bajan a ostat-
ní predstavitelia petržalskej 
samosprávy.

Vzápätí po slávnostnom 
otvorení odštartuje test, 
ktorý by mal ukázať, či je 
plaváreň na svojich návštev-
níkov naozaj stopercentne 
pripravená, a aby aj odkryl 
prípadné slabé miesta, ktoré 
vedenie plavárne do 5. sep-
tembra odstráni. Petržalská 
samospráva vyzvala Petržal-
čanov, aby sa naň prihlásili 

tak, že zodpovedia na jedno-
duchú otázku.

Do testovania plavárne sa 
napokon prihlásilo až tisíc 
Petržalčanov, preto sa samo-
správa rozhodla vyžrebovať 
namiesto 150 až 300 obyva-
teľov, ktorí počas troch dní 
(každý deň 100) preveria pri-
pravenosť plavárne.

O návštevníkov plavárne 
sa bude počas ich pobytu 
starať 25 ľudí. Plaváreň bude 
otvorená v pracovné dni od 
6.00 do 22.00 h a počas ví-
kendov od 8.00 do 20.00 h.

(tod)

foto: Michaela Platznerová
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Gaudeamus na Mokrohájskej 
rozhodne nezaspalo na vavrínoch

Ako sa vám vôbec podarilo 
vybudovať takéto komplex-
né centrum hydroterapie? 
Ako dlho ste ho budovali?

Projekt KCH bol fi nanco-
vaný grantom z Islandu, Lich-
tenštajnska a Nórska pros-
tredníctvom Finančného me-
chanizmu Európskeho hos-
podárskeho priestoru, Nór-
skeho fi nančného mechaniz-
mu a zo štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky. Jeho 
realizátorom bol náš zria-
ďovateľ, Bratislavský samo-
správny kraj a kľúčovým za-
hraničným partnerom bola 
základná škola v Havířove. 
KCH sa podarilo vybudovať 
vďaka tomu, že BSK sa nezľa-
kol príležitosti pre precedens 
európskeho rozmeru, kto-
rým bol náš zámer otvoriť 
naše zariadenie komunitnej 
rehabilitácie aj „najťažšej“ 
skupine ľudí s mentálnym 
postihnutím, ktorých je ťaž-
ké integrovať. V čase, keď sa 
rozhodovalo o projekte ako 
takom, sa BSK zaviazal k to-
mu, že 10 rokov bude rea-
lizovať hydroterapiu tých-
to klientov v podmienkach 
bežnej mestskej plavárne, t.j. 
mimo ich materského zaria-
denia sociálnych služieb. Pri 
tejto príležitosti mi nedá ne-
pripomenúť, že tento projekt 

bol realizovaný za pôsobenia 
Vladimíra Bajana vo funk-
cii župana BSK. Keby nebol 
reagoval fl exibilne (čas na 
realizáciu KHC bol extrém-
ne krátky – cca 1 rok), dnes 
by sme nemohli konštatovať 
fakt, že všetky nami nasta-
vené projektové zámery už 
v súčasnosti vysoko prekra-
čujeme. Predpokladaná me-
sačná návštevnosť bola 4 000 
vstupov, dnes máme priemer-
ne 9 000. Kvalitatívne výstupy 
sú tiež veľmi zaujímavé a nad 
naše očakávania. 

Komu je hydrocentrum ur-
čené?

Je to už šesť rokov, kedy sa na Mokrohájskej v zariadení Gaudeamus spustilo do 
prevádzky komplexné centrum hydroterapie. Tento projekt európskeho rozmeru 
sa ale v posledných mesiacoch posunul k ďalšej originálnej a na Slovensku ojedine-
lej službe - pilotného projektu bezodkladného prijatia, tzv. fi rst touch. O minulosti, 
súčasnosti aj budúcnosti zariadenia Gaudeamus sme sa rozprávali s jeho riaditeľom 
Štefanom Tvarožkom. 

Centrum slúži všetkým ob-
čanom. Je tu pre ľudí so špe-
ciálnymi potrebami, t.j. teles-
ne aj mentálne postihnutých, 
ale aj zdravým ľuďom v rámci 
prevencie, telesne postihnu-
tým aj zdravým športovcom, 
aj zdravej verejnosti. Klienti 
zariadení sociálnych služieb 
v pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja majú 
dokonca vstup zdarma.

Čo všetko je potrebné na to, 
aby ho mohli využívať ľudia 
so zdravotným znevýhodne-
ním?

KHC je, samozrejme, kom-
pletne bezbariérové a v tomto 

zmysle spĺňame najprísnej-
šie technické kritériá. Sa-
mozrejmosťou sú špeciálne 
mobilné spúšťacie stoličky, 
ktoré telesne postihnuté-
ho návštevníka dopravia zo 
šatne a výsuvným ramenom 
spustia do vybraného bazé-
na. Máme aj fi xné spúšťacie 
stoličky na trojdráhovom 
bazéne. Taktiež disponujeme 
vozíkmi určenými do sprchy. 
Bonusom nášho KHC je ško-
lený personál, ktorý telesne 
znevýhodneným návštevní-
kom, v čase kedy poskytuje-
me hydroterapiu, pomáha aj 
s prezliekaním a sprchova-
ním v šatniach.

Chodia k vám aj cudzí náv-
števníci? V akej vekovej 
kategórii a z ktorých častí 
Bratislavy?

Naše KHC sa teší veľkej 
obľube rôznych kategórií náv-
števníkov zo všetkých mest-
ských častí Bratislavy, avšak 
aj z blízkeho okolia. Osobitne 
ma teší záujem zo strany se-
niorov, z ktorých sa vytvorila 
skupina, ktorá chodí plávať 
pravidelne od spustenia pre-
vádzky v roku 2010. Týmto 
naše bazény plnia dôležitú 
úlohu z hľadiska Národných 
priorít rozvoja sociálnych 
služieb na roky 2015 - 2020, 
ktorým je podpora aktívne-
ho starnutia.

V minulých dňoch ste za-
viedli novinku „fi rst touch“. 
Priblížte nám ju, prosím. 

Ako z nášho názvu (GAU-
DEAMUS - zariadenie ko-
munitnej rehabilitácie) vy-
plýva, sme zariadenie so-
ciálnych služieb založené na 
komunitnom princípe, kto-
rého cieľom je maximalizá-
cia rozvoja potenciálu klien-
ta, v prospech jeho inklúzie 
a zlepšenia kvality života v 
komunite. Okrem štandard-
ných služieb v domove so-
ciálnych služieb a rehabili-
tačnom stredisku, posky-
tujeme aj akreditovanú od-
bornú sociálnu činnosť a to 
nielen ambulantnou, ale aj 
terénnou formou. Sme rea-
lizátorom pilotného projek-
tu bezodkladného prijatia, 
ktorý nemá obdobu v rámci 
BSK a domnievam sa, že ani 
v rámci celej SR. To zname-
ná, že prijmeme každého, 
kto sa ocitol v zdravotnej 
núdzi, alebo aktuálne stratil 
strechu nad hlavou.

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

Hrobákova 7 (prízemie)

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

HĽADÁM - osobnú asistent-

ku z Petržalky. Tel.: 0944 127 744, 

02/6383 9417

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri 

ZŠ Holíčska 50 príjme do TPP 

vyučenú kuchárku a pomocnú 

silu do kuchyne. Informácie na 

t.č.: 02/ 63827103

KAŽDÝ UTOROK o 18:30 – 19:30

v KC CC Centrum, Jiráskova 3 ste 

vítaní na programoch relaxačnej 

meditácie. www.sahadzajoga.sk 

Riadkovú inzerciu prijímame 

iba osobne v redakcii PN. 

Platba v hotovosti.

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka

2. 7. 2016  Vladimír Hrtko – Ing. Monika Pánisová

  Martin Krajčovič – Miriam Tölgyessyová

9. 7. 2016  Eugen Zádor – Katarína Drahošová

  Alexander Mandlík – Ing. Martina Kováčiková

  Stanislav Rozum – Petra Leskovská

  Peter Pukančík – Iveta Zöldová

  Branislav Matuška – Lucia Rigová

16. 7. 2016 Adrián Rozbora – Soňa Cingelová

23. 7. 2016 Andrej Bizik – Michaela Planderová

  Mgr. Matej Kráľ – Zuzana Nálepková

  Ondrej Kresan – Martina Farkašová

  Tomáš Urbanovský – Zuzana Fialíková

  Rastislav Chobodický – Ing. Lucie Vašková

5. 8. 2016  Róbert Biščo – PhDr. Alexandra Kastelová, PhD.

6. 8. 2016  Pavel Líška – Diana Horváthová

  Mgr. Ján Dano – Mgr. Lucia Kránerová

  Martin Bubeník – Simona Májeková

  Jaroslav Samuel – Katarína Samuel

Cirkevné sobáše

2. 7. 2016  Marian Špilka – Anna Horňáková

23. 7. 2016 Martin Mít – Iveta Pramuková

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

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

Záporožská 8, 851 01 Bratislava, tel.: 6353-0002, 6353-0044, fax 63451568

www.bsou.sk  bsou@bsou.sk

BULHARSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
A GYMNÁZIUM V BRATISLAVE

ZÁPIS DETÍ DO VŠETKÝCH ROČNÍKOV 
JE MOŽNÝ POČAS CELÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

NIE JE POTREBNÉ, ABY DIEŤA VEDELO PO BULHARSKY. 

MY HO NAUČÍME!

výučba slovenského, bulharského a anglického jazyka

individuálny prístup v málopočetných triedach

bulharská a slovenská maturita

moderné spôsoby vyučovania

GYMNÁZIUM BEZ PRIJÍMACÍCH POHOVOROV 

ŠTÚDIUM A DRUŽINÁ SÚ BEZPLATNÉ

Inzercia          

Mal som Vás všetkých rád, bol 

som mladý, chcel som ešte žiť, 

ale prišla tá chvíľa keď som mu-

sel do večnosti ísť 44 ročný.

5. 8. uplynulo 20 rokov čo nás 
navždy opustil môj drahý manžel, 
otec, dedko, kamarát 

MIROSLAV ULMAN

Tí čo ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku 
Smútiaca rodina

Spomienka

 
V BRATISLAVE
DOM  DO 700EUR
NA PRENÁJOM
PRE MASÁŽNY SALÓN
požadujem nepriechodné izby 
a možnosť parkovať pred domom

HĽADÁM

INFO: 0940914775
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Jazero Draždiak je neofi -
ciálne kúpalisko, bez vstup-

ného, pod drôtmi vysokého 
napätia s kúpaním na vlastné 
riziko. Napriek všetkému je 
obľúbené vďaka ľahkej do-
stupnosti, čistej a zdravotne 
nezávadnej vode. A posledné 
roky sa petržalská samosprá-
va stará aj o to, aby bolo aj 
bezpečnejšie. Už tri roky za-
bezpečujú záchrannú službu 
záchranári prepojení na In-
tegrovaný záchranný systém 
a vybavení záchranným čl-
nom, záchranárskym aj potá-
pačským výstrojom. Tomáš 
Rácz zo Spolku ochrancov 
vody Octopus spolu s profe-
sionálnym vodným záchraná-
rom Danielom Mišom, riadia 
15-členný tím plavčíkov, ktorí 
sa po dvojiciach v službe pri 
jazere striedajú.

A práve dvaja menovaní 
majú zásluhu na tom, že malá, 
hovorme jej napríklad Zuzka, 
odišla v ten augustový deň 
s otcom z kúpaliska s tým, že 
sa vlastne nič vážne nestalo. 
Jednoducho ju vytiahli z vody 
skôr než si vôbec uvedomila 
v akej nebezpečnej situácii sa 
ocitla.

Tomáš Rácz: „Zhodou 
okolností sa to celé udialo v 
blízkosti záchranárskej veže. 
Kolega ju sledoval od chvíle, 
čo vkročila do vody, a okamži-
te, ako to začalo vyzerať, že 
stráca nad situáciou kontrolu, 
sme ju vytiahli. Chvíľu sme 

si ju u nás nechali, aby sme 
sa uistili, či nie je potrebné 
previesť ju do nemocnice, ale 
napokon nebolo, keďže sme ju 
z vody vytiahli rýchlo.“

V prípade, že by tam ne-
boli... Tomáš Rácz sa záchra-
nárstvu venuje už 25 rokov 
a ako vraví, pre laika nie je 
jednoduché vyhodnotiť, čo 
vidí a správne reagovať. Prá-
ve preto sú potrební plavčíci, 
ktorí vedia odhadnúť poten-
ciálne rizikové osoby a správ-
ne zhodnotiť, čo sa deje. 

Tomáš Rácz: „Našou pr-
voradou úlohou zabezpečo-
vania záchrannej služby je 
prevencia. Ťahať z vody nie-
koho, keď sa už topí, je veľmi 
neskoro. Preto sledujeme „ri-
zikové“ osoby – opilcov, deti či 
pubertiakov predvádzajúcich 
sa pred partiou. Nepúšťame 
do vody človeka, ktorý tam 
evidentne v momentálnom 
stave nemá čo robiť, upozor-
ňujeme rodičov, snažíme sa 
eliminovať alebo riešiť ri-
zikové situácie dohovorom. 
V jazere Dražiak je pomerne 
hlboká voda, miestami len 
kúsok od brehu až 12 met-
rov, takže utopený človek ma 
malú šancu na rýchle nájde-
nie. Preto je prevencia mimo-
riadne dôležitá.“

 
Utopenie sa je vraj tichý 

proces...
„Samozrejme, veď keď sa 

niekto topí, to, čo mu v prvom 

S Í D L I S K O

Bežný deň pri Draždiaku. Otec si ide zaplávať, 
9-ročnej dcére káže, aby ho počkala na brehu. 
Keď je v strede jazera, dievčatko čakanie omrzí 
a vyberie sa za ním. Ale je slabý plavec a po pár 
metroch v hlbšej vode stráca istotu i sily. 
Otec ju nevidí, je ďaleko za jeho 
chrbtom. Celkom nepovšimnutá 
okolím sa jej hlava stráca pod vodou 
a ona v tichosti bojuje o každý 
nádych. 

Majú radi vodu,
nad hladinou i pod ňou

Prvú z dnes ešte existujúcich hájovní môžeme nájsť ukry-

tú v tieni stromov na Starhradskej ulici. Významnú histo-

rickú hodnotu budovy zistíme len datovaním na fasáde 

CISP 1779. Hájovňa bola pôsobiskom Gejzu Dražďáka, 

príslušníka starej hájnickej rodiny, ktorého brat Ernest 

pôsobil tiež ako hájnik v Petržalke. Nie náhodou táto časť 

Petržalky nesie meno Draždiak.

Odkiaľ má Draždiak svoje meno?

rade chýba, je vzduch. A keď 
nemáte vzduch v pľúcach, 
nemôžete ani kričať. Zápasíte 
o každý nádych. Práve preto 
je jeden z nás na veži s ďale-
kohľadom a sleduje vzdiale-
nešie plochy a jeden priamo 
pri vode, keď by bolo treba 
okamžite zasiahnuť. Topia-
ceho nepočujete, musíte ho 
uvidieť. Paradoxne, zásahy, 
pri ktorých vyťahujeme to-
piacich sa alebo skoro topia-
cich sa, je minimum. 99,9% 
našej práce nesúvisí s vodnou 
záchranou službou. Vytahu-
jeme kliešťov, poskytujeme 

prvú pomoc, informácie o 
teplote a hĺbke vody, dokonca 
nás volajú aj pri krádežiach 
a podobne. Napokon, nie je tu 
nik iný, na koho by sa mohli 
obrátiť. Mnohí návštevníci 
nás už poznajú a zdravia.“

Za tri roky služby, čo sa vám 

zapísalo do pamäti?

„Okrem opilcov a drogovo 
závislých máme niekedy prá-
cu aj s nešťastne zamilovaný-
mi, ktorí plánujú ukončiť svoj 
život utopením. To znamená, 
že občas suplujeme psycho-
lógov v snahe vyhovoriť im 

ich zámer. Druhú augustovú 
nedeľu sme mali práve taký 
prípad. V hlavnej úlohe opitá, 
láskou sklamaná žena. Kolega 
ju radšej odprevadil domov, 
aby sme mali istotu, že sa 
opäť do vody nevráti a že keď 
o siedmej skončíme, môžeme 
isť pokojne domov spať.“ 

Podľa zmluvy s mestskou 
časťou Petržalka záchranári 
strážia od 27. júna do konca 
augusta, každý deň od 10. do 
19. hodiny juhozápadnú časť 
jazera, čo je cca štvrtina. Ale, 
samozrejme, dozerajú na celé 
jazero. Ideálny stav na pokry-
tie celého Draždiaka by ale 
bol osem až desať plavčíkov. 

Tomáš Rácz: „Je nám jas-
né, že neofi ciálne kúpalisko, 
hoci na ideálnom mieste v 
najväčšom slovenskom síd-
lisku, si na seba nemá ako 
zarobiť a peniaze nepada-
jú z neba. Chvalabohu, že 
samospráva našla peniaze 
aspoň na nás. Ale ako vyčís-
lite hodnotu ľudského života? 
Odkedy sme tu, nič sa nesta-
lo. Niekto si možno povie, že 
nás tu teda ani netreba, veď 
sa počas našej služby nik neu-
topil. No, neutopil, pretože 
tých cca 5-6 ľudí za sezónu, 
práve my z vody vytiahneme. 
Pred mesiacom sa k vode za-
túlalo asi dvojročné dieťa. Až 
o päť či desať minút dobehla 
vystrašená matka, či sme ho 
nevideli. Videli, zobrali k sebe 
a mali pod dohľadom. Aj 
tých päť minút už mohlo byť 
strašne neskoro, ak by sme tu 
neboli a nedávali pozor...

Pre nás vodná záchraná 
služba nie je robota, je to ko-
níček, ktorému sa venujeme 
celý život. Považujeme ju, 
samozrejme, za prepotrebnú 
službu občanom, ale najmä 
nás veľmi baví, pretože máme 
radi vodu. Nad hladinou 
i pod ňou.“

Michaela Dobríková

foto: autorka
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Tour de intelekt 2016...

... a všetko je to o ľuďoch
Tento rok naša škola SZŠ pre intelekto-
vo nadaných žiakov oslávila svoje 
10. výročie a v spolupráci s OZ Intelekt 
chystala už štvrtý ročník detskej cyklo-
túry z Bratislavy do Prahy. 

skúšanej časti Ukrajiny. Vyše 
trištvrte roka som pracoval 
na tom, aby som sem k nám, 
na Slovensko, priviezol deti 
z Donbasu a umožnil im prežiť 
prázdniny také, aké majú naše 
deti. Detské. Žiaľ, nepodarilo 
sa. Tieto deti asi prekážajú, 
a tak tu máme opäť delenie na 
tých našich a ich. Tie „naše“ 
tu boli na pozvanie bývalého 
predsedu NR SR a poslancov 
v Častej-Papierničke. Boli to 
však deti z ukrajinskej strany, 
teda nie tie „vatnikové“. Rus-
ké. Sám som nikdy nerobil 
a nebudem robiť medzi deťmi 
rozdiely. Dieťa je dieťa. Všetky 
tieto deti trpia blbosťou moc-
ných, ale ... Nie sú tí „naši“. 
Keď sme odchádzali na ruskej 

strane Donbasu bolo 101 det-
ských obetí. Keď sme sa vrátili, 
tak ich bolo už 107. Prečo?

Je mi smutno z toho, že 
tieto deti nemali šancu vidieť 
a zažiť to, čo sme počas toh-
toročnej tour umožnili našim 
deťom. Priehradu Nové Mlý-
ny na Južnej Morave, Dalešic-
kú priehradu u Náměšti nad 
Oslavou, Třeboňské rybníky 
a Orlík. Ďalej návštevu le-
teckého múzea, kde si mohli 
doslova siahnuť a rozobrať 
naše slávne lietadlá. Objavi-
teľské výpravy na ostrovy na 
Dalešickej priehrade na čl-
noch a vodné boje na Orlíku. 
A tú krásu vôkol nás z bicykla 
nielen okolo Třeboně, ale vša-
de - u nás, aj u našich býva-
lých bratov. Oni nimi vlastne 
zostali podnes. 

Opäť, tak ako po minulé 
roky, sa plánovalo, chys-

talo a zabezpečovalo všetko 
pre úspešne ničenie našich 
„pozadí“ na cestách Sloven-
ska, Moravy a Čiech. Mestá 
Malacky, Břeclav, Lednice, 
Třebíč, Třeboň a Jince sa stali 
zasa na okamih našimi. V Ma-
lackách sme už po štvrtýkrát 
v športovej hale rozložili naše 
karimatky a spacáky, a to 
vďaka ústretovému prístupu 
vedenia mesta a športovej 
haly. A samotní Malačania 
nám na miestnom kúpalisku 
zabezpečili aj parádnu veče-
ru. Ďakujeme za vašu pohos-
tinnosť.

Možno vám nejde do hlavy, 
prečo podtitul... a všetko je 
to o ľuďoch. Už desať rokov 
spolu s manželkou prevádz-
kujeme školu pre intelektovo 
nadané deti a, žiaľ, viac ako 
dve tretiny týchto detí dostalo 
do „daru“ s týmto nadaním aj 
problém vyplývajúci z nejakej 
pridruženej diagnózy. Máme 
na škole deti s Aspergerovým 
syndrómom, ADHD a inými 
formami postihnutia, ktoré 
im život neuľahčujú, opak je 
skôr pravdou. Práca je to na-
máhavá a o to viac nás tešia 
ich úspechy. A tých máme, 
našťastie, dosť. Nielen v sú-
ťažiach počas školského roka, 
ale aj v čase prázdnin. Sem 

našej tour zúčastňuje. A má 
s nami aj čosi odšliapané. Pa-
trí k nám a my sme mu vďační 
za jeho pomoc. Preto sa vždy 
a všade hlásime hrdo k Pe-
tržalčanom. Ďalej do nášho 
tímu patria naši pedagógova 
a rodičia, ktorí si v čase svo-
jich dovoleniek spravia mies-
to nielen pre svoje deti, ale 
aj pre ich spolužiakov. Starajú 
sa, varia a pomáhajú vytvárať 
tie správne podmienky pre 
deti. Vďaka vám.

Spolu s pánom starostom 
sme tohtoročnú tour zaradili 
do našej akcie „1 kilometer za 
každú detskú obeť vojnových 
agresií“. Ušliapeme, ubehne-
me, upádlujeme, či inou for-
mou pohybu absolvujeme je-
den kilometer za každý detský 
život, ktorý vyhasol „vďaka“ 
nadutosti a arogancii istej čas-
ti sveta. Práve naša nevšíma-
vosť a ľahostajnosť je jednou 
z hlavných príčin zbytočných 
úmrtí detí. Skoro sme zabudli 
na to, že aj my sme boli deťmi. 
Mali sme však jedno obrov-
ské šťastie. Svoje detstvo sme 
prežili v mieri a bez poznania 
vojnových šialenstiev. 

Tour de intelekt 2016 mala 
vo svojom názve aj „Nadané 
deti zo srdca a pre srdce de-
ťom Donbasu“. Naším pria-
ním bolo, aby sa na nej mohli 
zúčastniť deti z tejto tak ťažko 

patrí aj naša „tour“. Počas 
sedemnástich dní prekonať 
vyše sedemsto kilometrov dá 
zabrať. Deti to ale zvládajú 
s povestnou ľahkosťou a vždy 
sa čudujeme, kde sa v nich be-
rie tá energia. Ušliapať etapu 
a večer začať druhé kolo napl-
nené hrami a športom. A dob-
rovoľne. Sám niekedy hľadám 
ten toľko rodičmi žiadaný 
„vypínač“, aby som ich stopol. 
Dodnes som ho ale nenašiel – 
neexistuje. Kto ho nájde, nech 
sa prihlási. Je to objav hodný 
Nobelovej ceny.

Toto všetko je možné len za 
pomoci a správneho prístupu 
nás, dospelých, k deťom a ich 
túžbam a potrebám. Nie len 
slamu mlátiť a sľubovať. Málo-
kto z nás je ochotný obetovať 
dovolenku na trávenie času 
s iným deťmi, ako svojimi. Vy-
tvárať im podmienky a zabez-
pečiť im všetko, po čom túži 
detská duša. Po prázdninách 
prežitých na plné „pecky“. Pri 
vode, na bicykli a vôbec pri 
všetkom, z čoho sa skladá det-
ský svet. Samozrejme, s našou 
ľahkou „korekciou“. Zdravie 
máme len jedno a detská fan-
tázia nemá hraníc.

Máme však jedného člove-
ka, ktorý nás už roky podpo-
ruje. Je to pán starosta Vla-
dimír Bajan, ktorý ak mu to 
povinnosti dovolia, sa rád na 

O tom sme sa presvedčili 
pri prijatí u Zdeňka Štefeka, 
poslanca Stredočeského kra-
ja pre kultúru a podpredse-
du KSČM Jozefa Skálu. Títo 
páni opäť privítali naše deti 
ako svojich a pre budúcoroč-
nú tour sme získali nových 
partnerov. Ich záujem o našu 
cezhraničnú detskú aktivitu 
nám dáva novy rozmer a pán 
Skála nás ubezpečil o jeho 
podpore. Tej ozajstnej. Pre 
deti všetko.

Keď to tak zhrniem, toh-
toročná tour opäť splnila to, 
čo sme chceli. Deti prežili 
sedemnásť dní plných dobro-
družstiev a objavov. Spoznali 
pre nich doteraz nepozna-
né veci a objavili krásu vo-

dáctva a bicyklovania. Veta 
„Peťo, ešte týždeň ...“ bola pre 
mňa tou najväčšou odme-
nou. Nebojte sa decká, boli 
sme s Evičkou pozrieť Český 
Krumlov a Lipno. A už teraz 
vám sľubujem, že sa máte na 
čo tešiť! 

P. S.: Touto cestou chcem 
poďakovať našej Viki za jej 
neskutočné kuchárske výko-
ny. Hlavne to množstvo tebou 
„vyrobených“ palaciniek je 
obdivuhodné! A tvojej dvojič-
ke Bibe za asistovanie okolo 
kuchyne. Prázdniny ako vyši-
té, však? 

P. P. S.: A pozdravujeme aj 
všetkých, ktorí nám „pomoh-
li“! A že ich bolo ... 

Petr Orság 

Predseda OZ Intelekt
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Inline korčuliarska akcia Bratislava-inline je už neoddeliteľnou 
súčasťou bratislavského leta. Korčuliari a s nimi aj cyklisti, kolo-
bežkári, longboardisti či bežci si vychutnávajú cesty, po ktorých 
denne chodia do školy či do práce.

Bratislava-inline - 
už po trinásty raz

Akcia je predovšetkým o at- 
mosfére a dobrej nálade. 

Zúčastniť sa na nej môže kaž-
dý – mladí, starí, jednotlivci, 
skupinky, dôležité je vedieť kor-
čuľovať a v dave zabrzdiť. Akcia 
je zadarmo a bez registrácie. 
Pre nekorčuliarov platí bezpeč-
nostné pravidlo – držať sa až za 
korčuliarmi. Jazdí sa po vopred 
vytýčenej trase za sprievodu in-
line teamu, polície, zdravotnej 
služby, sanitky a hudby. 

Ročník s čiernou mačkou bol 
odlišný ako tie doterajšie. Pred-
sedníctvo Slovenska v Rade EÚ 
a s ním spojené množstvo po- 
dujatí prinieslo isté obmedze-

nia. A tak sa jazdy nekonali kaž- 
dý piatok, ako to bolo zvykom 
uplynulých dvanásť rokov, ale 
dokopy len šesťkrát. Bratislav-
ské jazdy sa striedali s akciami 
mimo Bratislavy (Trnava, Slo-
vakia Ring, Pezinok). Taktiež sa 
túto sezónu jazdilo iba po petr-
žalských trasách, ktoré sú však 
širšie, rovnejšie a na korčuľo-
vanie ako také veľmi príjemné. 
Do budúceho roka organizátori 
plánujú inovovať formát podu-
jatia, zapojiť aj ďalšie mestské 
časti a využiť čo najviac povr-
chov, ktoré Bratislava ponúka.

Monika Hurbanová

foto: gregi.net
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www.dnatest.sk

Tel.:(02) 4524 1268

SPOLAHLIVÉ
URCENIE OTCOVSTVA

Súkromne, 

anonymne, 

aj znalecké posudky

FOTOGRAFOVANIE fotoateliér v Bratislave 
svadby  deti  oslavy0905 623 012 fotograf-svadba.sk
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„Materská škola na 
Holíčskej nás dlho-

dobo podporuje pri našich 
vonkajších aktivitách a v 
rámci svojich možností nám 

Počas horúceho leta nie je pre deti krajšej 
zábavy ako osvieženie sa pri hrách s vodou. 
Budatko na terase zorganizovalo vodné hry 
už po tretí raz. Po prvýkrát sa na akcii zú-
častnili aj deti zo susednej materskej školy.

prenecháva k dispozícii ih-
risko,“ vysvetľuje Mária Vlč-
ková, štatutárka materského 
centra. „Sme za túto ústreto-
vosť veľmi vďační. Každý rok 

na konci sezóny rozmýšľame, 
ako sa škôlke zavďačiť. Žiaľ 
pôvodný zámer - športový 
deň, ktorý každoročne orga-
nizujeme s podporou ôsma-
kov zo ZŠ Dudova - nám. 
v tomto roku prekazilo ne-
prijemné počasie. Preto, keď 
prišla na rad organizácia 
vodných hier, dlho sme ne-
váhali a ponúkli termín aj 
škôlke,“ vysvetľuje. 

Zástupkyňa materskej 
školy Ivana Krovinová dodá-
va: „Deťom aj v čase letných 
prázdnin pripravujeme pes-
trý a pútavý program, preto 
nás pozvánka na vodné hry 
potešila. Najmladší škôlkári 
si aktivity na stanovištiach 
vychutnávali. V spolupráci s 
Budatkom sme organizovali 
už viaceré vydarené podu-
jatia a veľmi sa tešíme na 
ďalšie.“

Na terase čakali pre vo-
dychtivých škôlkárov rôzne 

stanovištia, kde si mohli vy-
skúšať svoje zručnosti práce 
s vodou. Polievali kvietky, 
hádzali mince do „studne“, 
prali a vešali bielizeň, umýva-
li riadiky, vyfukovali bubliny 
z bublifukov, rozpúšťali šu-
mivý vitamín vo vode a ešte 
oveľa viac. Poslednou aktivi-
tou bolo rozpustenie sladkej 
odmeny v kocke ľadu, ktorá 
bola pripravená pre každého 
škôlkára.

Text a foto: 

Kristína Kováčiková  

Veľa vody, 
kopec zábavy 

Leto v bunkri 

Deti absolvovali počas 
vojenského tábora rôz-

ne kultúrne a športové ak-
tivity. Medzi najobľúbenej-
šie patrili futbal, streľba na 

Niekoľko týždňov sa konal detský denný 
vojenský tábor pri bunkri B-S – 8. 

terč z luku a zo vzduchovky. 
Dôležitouou súčasťou prog-
ramu bolo naučiť deti správ-
ne zakladať a uhasiť oheň, va-
riť na ohnisku, upratovať. 

Animátori učili deti pra-
covať s drevom či železom. 
Deti každý deň v interiéri 
vojenského múzea spozná-
vali aj dejiny československej 
a slovenskej armády. Celý 
týždeň prácu detí hodnotili 

animátori. Na konci týždňa 
po vyhodnotení deti získavali 
diplomy a vojenské hodnosti. 
Z tábora odchádzali ako malí 
kapitáni aj plukovníci.

Text a foto: 

Miroslav  Košírer
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Máme pre Vás miesto: predavač/ka – pokladník/čka
Bratislava - Betliarska ul., Jiráskova ul.

SPRÁVNA VOĽBA PRE VAŠU KARIÉRU

 

KARIÉRA V SPOLOČNOSTI LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ponúkame Vám:
 stabilné zamestnanie v úspešnej a dynamickej spoločnosti,

Pracovná náplň:

Váš profil:

Viac
informáciínájdete nawww.lidl.sk >Kariéra 

Viac
informáciínájdete nawww.lidl.sk >Kariéra 

Narodil sa na Ukrajine, 
žije v Prahe, ale pôsobí 

aj u nás. Takže množstvo Slo-
vákov mu vďačí za to, že ich 
zbavili smradľavého neduhu. 

Prokopjuk sa preslávil tak- 
zvaným biokódovaním, kto-
rým odnaúča ľudí od fajčenia. 
Závislostí je veľa. Idú ruka  
v ruke s fóbiami, a tak ho na-
vštevujú týždenne desiatky 
mužov a žien, ktorí bojujú so 
strachom či závislosťami. Sa-
mozrejme aj s fajčením, hoci 
v tejto súvislosti si Prokopjuk 
myslí, že cigarety nie sú zá-

Je veľmi pravdepodobné, že Rostislava 
Prokopjuka ste v minulosti stretli na uli-
ci. Tento tak trochu zázračný psychológ, 
ktorý odnaučil fajčiť vraj aj Jozefa Vajdu, 
Wandu Hrycovú či Maroša Kramára a 
Jiřinu Bohdalovú, mal svoju prvú ambu-
lanciu na Slovensku práve v Petržalke.

vislosť, len obyčajná ľudská 
blbosť... 

„Prestať nejde, pokiaľ ne-
chcete. Nepomôžu žiadne 
náplaste, antikampane ani 
morbídne obrázky, ktoré sú 
najnovšie na cigaretových 
škatuľkách. Základ je, že mu-
síte chcieť a ja vás následne 
presvedčím, že ste úžasný, že 
ste vlastne nikdy nefajčili a že 
tá dymiaca cigareta, z ktorej 
si s chuťou poťahujete, je niečo 
ako seno, žumpa a hnoj,“ ho-
vorí psychológ. Stačí si s ním 
krátko posedieť, pritom si po-

tiahnuť z cigaretky a... tváriť sa 
slastne? Lenže to práve zrazu 
nejde, pretože v ústach pocí-
tite chuť vyžmýkaných, dobre 
odstátych niekoľkodňových 
ohorkov. Od príjemného 
pocitu to má ďaleko, v sku-
točnosti vás poriadne napne 
a cigaretu s najväčšou prav-
depodobnosťou dobrovoľne 
zahasíte... „Ten slastný pocit 
príde po chvíli,volá sa sloboda 
a nezávislosť,“ s úsmevom do-
dáva R. Prokopjuk.

(ab)

Foto: archív

Fajčenie – 
závislosť, alebo len hlúposť? 

Poskytujeme bezplatné sociálne poradenstvo pre občanov s 
ťažkým zdravotným postihnutím. Ak potrebujete poradiť, zavo-
lajte! Sídlime v bezbariérových priestoroch, môžete nás navští-
viť.  Naši poradcovia sú odborne vyškolení.

Hľadáme ľudí, ktorí za inančnú odmenu, 2,76 € na hodinu, 
chcú pomáhať ľuďom s postihnutím. Ak máte voľný čas ráno, po- 
obede, večer, prípadne v niektorý deň cez víkend, kedy by ste 
mohli niekomu pomôcť, ozvite sa nám. Vysvetlíme Vám, čo ta-
káto práca - pomoc vyžaduje. 

Obráťte sa na nás aj v prípade, ak osobných asistentov iba hľa-
dáte, alebo potrebujete inú pomoc v oblasti sociálneho pora-
denstva, kompenzácií svojho zdravotného postihnutia.
Prevádzkujeme tiež požičovňu kompenzačných pomôcok, naj-
mä mechanických vozíkov.

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme osobne, telefonicky 
alebo mailom: Organizácia muskulárnych dystroikov v SR -  
Agentúra osobnej asistencie, Vrútocká 8, 821 04 Bratislava 2,  
tel.: 4341 1686, 0948 529 976, e-mail: asistencia@omdvsr.sk, 
www.omdvsr.sk

Hľadáme osobných asistentov 

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOvOOtvOReNÁ 
zubNÁ AmbulANcIA 

StROmOvÁ 16, KRAmÁRe 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167

už od 17€

FOTOGRAFOVANIE
fotoateliér v Bratislave
svadby  deti  oslavy

0905 623 012 fotograf-svadba.sk
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Ak máme veriť astronómom, hviezdy 
sú takmer guľovité telesá s vlastným 
zdrojom viditeľného žiarenia, ktoré drží 
pokope vlastná príťažlivosť. Vedci zistili, 
že ich počet je vo vesmíre viackrát vyšší 
než predpokladali, čo pozemšťanov 
náramne potešilo. Azda tú hviezdnu 
krásu ešte stihnú zrátať. Neodškriepi-
teľným však zostáva, ako spieval idol 
starých mám František Krištof Veselý, 
že najkrajšia hviezdička z celého ne-
bíčka je tvoja mamička, čo ti Boh dal. 
Pesnička odišla do archívov, mamičky 
našťastie máme. Niekedy aj dve alebo 
dvoch tatkov na jedného potomka. 

Bez zjavného žiarenia, často s otáz-
nou príťažlivosťou, špekulujú hviezdy 
pozemské. Chodník slávy prezentu-
je mená stálic vložené do čiernych 
štvorcov, po ktorých bez škrupúľ 
šliapu ich ctitelia. Symboly a symbo-
lika v znamení hviezdy povznášajú  
i zatracujú v každej etape života. Ne- 
pochybne príťažlivé je samotné 
hviezdenie. Hviezdi dnes kdekto, zvy-
čajne v časovo obmedzenom úseku, 
potom už po astrálnej igúrke neštek-
ne ani pes. Vidieť na hviezdnom brí-
ingu rozkolných politikov nápadne 
pripomínajúcich postavy z legendár-
neho seriálu o rodine Adamsovcov, je 
väčší zážitok ako navštíviť planetárium. 
Podenkové je aj hviezdenie v rôznych 
smotánkach, vareniach, manželských 
výmenách a iných veľdielach, ktoré 
občanom ako odškodné za absenciu 
objektívneho spravodajstva servírujú 
televízne obrazovky. Za povšimnutie 
stoja aj hviezdne vojny. Je vzrušujúce 
vedieť, že hollywoodski tvorcovia pri 
vzájomnom strete vesmírnych bytostí 
neriešia mierový kontakt rôznorodých 
kultúr, ale hneď tasia kolty. Hviezdy v 
spojení s inými symbolmi sú obľúbe-
nou zložkou štátnych vlajok. Podľa le-
gendy sa George Washington vyjadril, 
že hviezdy na ich vlajke vzali z oblohy. 
Bohovia proti privlastneniu nič nena-
mietali a tak prvá Stars and Stripes 
vznikla už v roku 1777. Odvtedy sa po-
čet jej hviezd mení, čo hviezda to štát. 
Nateraz to vychádza pozitívne. Prezie-
ravejší bol írsky herold, tvorca vlajky 
Európskeho spoločenstva, dnes únie. 
Kruh stabilných dvanástich zlatých 
hviezd na modrom pozadí symbo-
lizuje zoskupenú veľmoc, v ktorej sa 
štáty producírujú ako na korze. Jeden 
príde, druhý odíde. Hviezdy zostáva-
jú, bez rizika nutnej zmeny štátneho 
symbolu. To je dobré. 

Menej dobré, ba až agresívne, sú 
hviezdy na generálskych epoletách, 
ktoré dokážu zahubiť nielen najkrajšiu 
hviezdičku, ale i celé nebíčko. 

Jaroslav Gründler

Dnes o slove

Hviezda 
Čas bláznov
Problém moderného života nespočíva v tom, že je zlý, 
ale v tom, že je bláznivý.              G. K. Chesterton.

Jeden môj dobrý priateľ - 
ilozof, historik a perso-

nalista, mi už pred rokmi 
tvrdil, že prichádza „čas 
vzbury davov“. Aj som mu 
veril, hoci tieto predpove-
de neboli nijako pozitívne. 
Obnášali príliš veľa rizík. 
Zatiaľ sa jeho predpovede 
nenaplnili. Prišlo niečo iné. 
Namiesto „vzbury davov“ 
prišiel „čas bláznov“. Bláz-
ni sú v politike. Blázni sú  
v médiách. Blázni sa hrajú, 
a ďalší blázni ich hry pre-
mieňajú na realitu. Blázni 
chcú, aby sme sa zbláznili 
s nimi. Keď nie, aby sme 
sa aspoň tvárili, že nie sú 
blázni, alebo - že my sme 
blázni a oni normálni.

Politiku ovládajú psy-
chopati a sociopati. Blázni 
a psychopati dostali pries-
tor pomocou sociálnych 
sietí. Blázni a psychopati 
si myslia, že normálne je 
prežité a staré. Že moder-
nosť je o tom, že aj blázni 
tu majú svoje miesto. Že 
je to dokonca ich ľudské 
právo. Blázni nám tvrdia, 
že byť bláznom je ľudské 
právo a my to musíme pri-
jať. Blázni nám tvrdia, že 
psychopat nie je psycho-
pat, že to je ten schopnejší 
a šikovnejší. Lebo nepozná 
hranice, empatiu. Blázni 
nám tvrdia, že byť psycho-
patom je dobré. Dokonca 
užitočné. Dokonca vymys-

leli kurzy na to, ako sa stať 
psychopatom a bláznom. 
Aby ste boli úspešní. A - 
funguje im to.

Vytvorili sme systém, 
kde empatia a pokora sú 
hendikepom. Vytvorili sme 
systém, kde sa presadia iba 
bezohľadní sociopati a psy-
chopati, systém, kde ne- 
existujú priateľstvá, systém, 
kde veľkorysosť je vnímaná 
ako slabosť. V tomto systé-
me pravda nie je pokusom 
o opis reality, ale konštruk-
ciou toho, čo jej autor chce, 
aby ste videli a verili tomu. 
Dohody majú iba takú váž-
nosť a silu, akú vážnosť a 
silu má pozadie tých, ktorí 
tieto dohody uzatvárajú. 
Márne tu hľadáte priateľa. 
Máte tu iba známych. Be- 
zohľadnosť, schopnosť pre-
svedčivo klamať, schop-
nosť zasadiť nielen posled-
nú ranu, ale aj tú prvú, toto 
sú predpoklady na to, aby 
ste v tomto systéme boli 

úspešní. Úspech a moc sa 
merajú tým, akú hranicu 
arogancie a zlodejstva si 
môžete dovoliť.

V tomto systéme bojuje 
jedna skupina proti dru-
hej a vás využíva len na to, 
aby vám oznámila, že oni 
sú tí statoční a tí druhí sú 
zlodeji. Strašné však je, že 
na vás nezáleží skoro niko-
mu. Toto je najodpornejší 
systém s najodpornejšími 
pravidlami. Lebo je to sys-
tém, kde ide o moc. Kto ho 
ovládne, má aj moc. Moc 
nad vami, nad všetkým. 
Nejde im o vás. Ide im o 
seba a o moc. Vás potrebu-
jú, len aby ste ich volili.

V tomto systéme nájdete 
narkomanov v bielych go- 
lieroch, psychopatov do-
slova a do písmena roky ži- 
júcich mimo realitu, nájde-
te tu legalizovanú štruktú-
ru bielych koní.

Na druhej strane, nájde-
te tu aj poblúznencov, ktorí 

tvrdia, že muž a muž sú 
rodina, že kráľovič si zobral 
kráľoviča a šťastne žili až do 
smrti aj s kŕdľom adoptova-
ných tučniakov, že vybrať si 
pohlavie je niečo podobné, 
ako vybrať si farbu auta, 
uletených ľudomilov, ktorí 
kvôli vykonštruovanému 
právu menšiny neváhajú 
obmedzovať práva väčšiny, 
ktorí si myslia, že kultúra, 
ktorá im dala západnú civi-
lizáciu a ktorá im umožni-
la, aby svoje uletené názory 
povyšovali na zákony, je ne-
tolerantná a treba ju vyky-
nožiť. Pri tom všetko sa náj- 
du aj výnimky. Tí, ktorí to 
myslia poctivo, existujú takí, 
čo to chcú zmeniť. Blázni 
však natoľko obsadili bo-
jisko, že zdravý rozum tejto 
menšiny sa dostal do jed-
ného vreca s bláznovstvom  
a preto ich nevidíme.

Ďalej tu nájdete bláznov, 
ktorí vás presviedčajú, že 
existuje perpetuum mobile, 
ktoré volajú napríklad - „tr-
valý rast HDP“ a podobné 
hlúposti. (Mimochodom 
- každý systém v prírode, 
ktorý neustále rastie v ko-
nečnom dôsledku zákonite 
skolabuje.) A robia všetko 
preto, aby sme skolabovali. 
A tak ďalej… To vyššie po-
písané, to je náš politický 
systém.

Tragédiou je, že tento 
systém riadi naše životy. 
Tragédiou je, že tento sys-
tém sme dopustili. Toto je 
čas bláznov.

Ján Baránek, politológ, 

uverejnené 26. júla 2016, 

Glob.sk

Aký čas a s kým to naozaj žijeme? 

Je na pováženie, ak rešpek-
tovaný politológ na epizó-

dach, príkladoch deinuje čas, 
ktorý žijeme, ako Čas bláznov. 
A vôbec nie je povzbudivé 
byť účastným v takom čase.  
I keď s dodatkom, ktorý vyslo-
ví každý (aj práve ten blázon), 
že to nie JA som blázon, ani 
moji najbližší a najmilší, ale INÍ 
- to sú blázni! 

Hovorí sa, že dobrý polito-
lóg nepodlieha počasiu ani 
náladám v spoločnosti. Pr-
vým sa primerane prispôsobí, 
tie druhé monitoruje, analy-
zuje, kadečo v jednotlivosti 

či vo všeobecnosti z nich 
nezávisle vyvodzuje. Polito-
lóg Ján Baránek tak verejne 
činí sedemnásť rokov a zatiaľ 
sa takmer vždy trail. Čo tiež 
nie je povzbudivé, keby malo 
potom platiť to, čo vyslovil  
o našom čase. Kto nás riadi, 
kde nás vedie, čo s nami vy-
číňa. Už nie náhodne, ani oje-
dinele, ale čo sme, podľa po-
litológa, ako systém dopustili. 
Ako tragédiu. Čas bláznov. 

Ktože sú potom blázni,  
o ktorých „čase“ sa politológ 
zmieňuje? Slovník slovenské-
ho jazyka ponúka tri mož-

nosti. Prvú - duševne chorý, 
pomätený človek; druhú v mi- 
nulom čase - dvorný šašo a 
tretiu, hovorovo - nerozumný, 
nerozvážny človek, pochá-
beľ. Ani to nie je, až na šaša, 
povzbudivé. Mať takých ve-
rejných činiteľov, médiá, ale 
tiež i susedov (vie sa, koľko zla 
a škody narobia pri obnove 
nejedného paneláku hlúposť, 
závisť, pomätenosť?) - hrôza  
i pohroma. Keďže v prvej mož-
nosti je reč o duševne cho-
rom, pomätenom človeku, 
oslovil som renomovaného 
psychiatra. Či jeho medicínsky 

odbor pracuje s pojmom blá-
zon. Odpovedal, že nie. A čo 
pre psychiatra znamená, ak sa 
o niekom povie, že je blázon, 
odvetil: Blázon je pre mňa na-
dávka. Vzápätí však dodal, že je 
rad psychiatrických diagnóz, 
kde by sa isté správania, pre-
javy s nadávkou, s jej zľudove-
ným obsahom, zhodovali. Či 
už v bludoch, halucináciách 
a iných poruchách. Ale, to už 
je naozaj vážna, v niektorých 
prípadoch až nebezpečná vec, 
dodal psychiater na záver. 

Už vôbec nie povzbudivo: 
Aký čas to potom, keď je až 
nebezpečný, a s kým, naozaj 
žijeme? A čo s ním? S nimi?

Rudolf Gallo

Glosa
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Po ročnej prestávke vpochodoval do ulíc Bratislavy 
Dúhový Pride, aby zviditeľnil LGBTI komunitu. Akcia 
mala dostatočnú mediálnu podporu, menej znalý 
občan sa mohol v problematike dostatočne zorien-
tovať. V tom istom časovom období vrcholil na Ukra-
jine protivojnový protest s modlitbami za ukončenie 
krviprelievania, ktorý iniciovala pravoslávna cirkev. 
Podľa ukrajinských zdrojov sa na ňom zúčastnilo od 
desiatok tisíc do pol milióna veriacich. Bez politických 
hesiel, s krížmi a liturgickými piesňami niekoľkodňový 
hviezdicový pochod veriacich z rôznych miest Ukraji-
ny skončil v Kyjevsko-pečerskom kláštore slávnostnou 
bohoslužbou. Tlačová agentúra o podujatí uverejnila 
malú noticku, ktorú naše médiá viac-menej nevzali na 
vedomie.   

Nejde o čísla ani o pochody za práva človeka žiť 
bez strachu z vojny v mieri či ľubovoľne rozhodovať 
o svojom statuse. V hre je niečo viac - potreba a právo 
občana mať k dispozícií dostatok aktuálnych, najmä 
však pravdivých, politicky korektných, neskreslených 
informácií. Oiciálna propaganda, ako v nedávnej mi-
nulosti tak i dnes, manipulujúca s verejnou mienkou, 
sa konfrontuje s inými, často aj s nesprávnymi názormi 
už len preto, že svet nie je čiernobiely. Naša ústava pri-
znáva občanovi právo vyjadrovať svoje názory slovom, 
tlačou alebo iným spôsobom, každý má možnosť slo-
bodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey. Občan 
nášho štátu má, pri rešpektovaní zákonnosti, právo 
verejne prejaviť iný názor než  oiciálny. Nie je to tak. 
Aspoň nie v našich médiách. Hovoriť o terorizme bez 
pravdivého objasňovania kauzálnej súvislosti je neúc-
tou k mŕtvym, ktorí padli a ešte padnú, na oboch fron-
toch. Masívny a nekontrolovateľný prílev migrantov z 
iného civilizačného prostredia vyvoláva v ľuďoch urči-
té obavy. Médiá majú svojich takzvaných občianskych 
publicistov(?), politológov a iných odborníkov, ktorí sa 
súhlasne držia nalinkovaného smeru bez akejkoľvek 
autorskej sebarelexie. Odlišná mienka, spochybňujú-
ca oiciálnu verziu v danej oblasti, robí z jedinca xeno-
fóbnym či homofóbnym indivíduom, rasistom alebo 
ruským agentom. 

Medzi vízie slovenského predsedníctva v Rade EÚ 
patrí moderný jednotný trh. Bude na programe aj pri-
pravovaná obchodná a investičná zmluva medzi USA 
a Európskou úniou ((TTIP), alebo nebude? Prečo je uta-
jovaná, čo je jej cieľom, kto vlastne o poidérnej zmlu-
ve rozhoduje? Američania, Merkelová, Brusel? To sa v 
súvislosti s TTIP nedozvieme. Tendenčne zamerané 
médiá hľadajú iné, menej rizikové témy, uprednostňu-
jú záujmy nadnárodných spoločností pred ochranou 
zdravia ľudí, životného prostredia a zamestnaneckých 
práv. Pokiaľ veci nie sú nazývané pravými menami ale-
bo je zahmlená ich podstata, k slovu sa dostávajú iné, 
takzvané konšpiračné teórie, ktoré môžu a aj ovplyv-
ňujú zmýšľanie nielen jednotlivcov, ale často aj uce-
lených skupín aktivovaných v primárnych oblastiach 
nášho života. 

„Nekonšpiračné“ a nezávislé mienkotvorné noviny, 
rozhlas a televízie svojimi informáciami, veľakrát od-
lišnými od overiteľnej reality, tak otvárajú priestor pre 
tých, ktorí hľadajú svoju pravdu a jej konfrontácie na 
spravodajsky silnejúcom internete. Eliminovať konšpi-
račné teórie je možné len vyváženým spravodajstvom 
a bez podsúvania poloprávd, ktoré v nedávnej minu-
losti boli súčasťou informačnej politiky štátu. A zrodili 
samizdaty.                                                Jaroslav Gründler

Poznámka

Sú opravdivé naše pravdy? 
Aby bol pobyt na onkológii 
príjemnejší
Dobrovoľnícka skupina Vŕba (DS Vŕba) je 
občianske združenie, ktoré pracuje s dobro-
voľníkmi, ktorí sa venujú onkologickým pa-
cientom v Onkologickom ústave sv. Alžbety 
a v Národnom onkologickom ústave. 

Na oddeleniach dobrovoľ-
níci a dobrovoľníčky 

hrávajú s chorými spoločenské 
hry, vyrábajú spolu drobné dar-
čeky, požičiavajú im knihy, či 
len tak si spolu posedia raz pri 
rozhovore, inokedy v tichu. Pri 
ambulanciách ponúkajú zadar-
mo kávu, čaj a milý úsmev. 

Dobrovoľník Pavol sa pro-
stredníctvom dobrovoľníctva 
učí počúvať: „Oveľa viac po-
čúvam, ako rozprávam. O ús- 
pechoch ľudí, o hrdosti na ich 
deti, o problémoch, ktoré museli 
prekonať či ktoré sa im prekonať 
nepodarilo, čo by ešte chceli.“ 

Lucia zase vníma, že s pa-
cientmi si odovzdávajú niečo 
obojstranne: „Čas strávený s pa-
cientmi je podľa môjho názoru 
vzájomne obohacujúci. Na jed-
nej strane dobrovoľník umožňu-
je pacientovi krátiť si dlhé chvíle 
v nemocnici prostredníctvom 
rozhovorov alebo „kurzu šikov-
ných rúk“ a na druhej strane, 
konkrétne mne to vždy poskytne 
možnosť spomaliť, zamyslieť sa 
nad vrtkavosťou osudu, spo-
činúť v príjemnej atmosfére s pa- 
cientmi.“ 

Gabika, ktorá vedie tvorivé 
kluby, si v sebe odnáša špe-

ciálne rozhovory zo stretnutí 
s chorými, ktorí ju nabíjajú 
energiou: „Veľkým darom sú 
pre mňa viaceré rozhovory s 
pacientmi, ktoré boli často také 
podnetné a silné, že sa mi do-
dnes vryli do pamäti. To, ako 
sa títo ľudia dokázali popaso-
vať so svojím nie ľahkým život-
ným osudom, mi slúži ako vzor 
aj v mojom osobnom živote. 
Rovnako vnímam, že pri dobro-
voľníckej činnosti zabúdam na 
svoje pracovné zaneprázdnenie 
a pracovné ťažkosti, ktoré ma 
počas dňa zahltia. Po návšteve 
nemocnice často odchádzam 
nabitá energiou a v tvorivej 
nálade. Mám pocit, že to, čo 
na oddelení odovzdávam, sa 
mi tam hneď niekoľkonásobne 
vráti.“

Pre Peťa je dôležité, že popri 
hre pomôže pacientom na chvíľu 
zabudnúť, kde sú: „Jednoducho 
stačí, keď vidím, že sa ten človek 
odreaguje, že zabudne na to, že je 
v nemocnici. Aspoň na minútu.“ 

Lucia tiež vníma to, ako ju 
stretnutia s ľuďmi obohacujú  
a na druhej strane je rada, že 
môže prispieť k tomu, aby sa 
mali v nemocnici o niečo lepšie: 
„Často mávam pocit, že si zo 
stretnutí odnášam veľa múdrych 
myšlienok a postrehov. Ak sa mi 
podarí aspoň štipkou prispieť  
k tomu, aby pacienti strávili v ne- 
mocnici aj príjemne chvíle, tak 
budem rada, že moje návštevy 
nie sú zbytočné.“

Aktuálne DS Vŕba bude pri-
jímať nových dobrovoľníkov a 
dobrovoľníčky, a tak záujemcovia 
sa môžu hlásiť u koordinátorky 
dobrovoľníkov mailom na koor-
dinatorka@dsvrba.sk alebo tele-
fonicky na čísle 0948 100 539. 

Viac informácii a možnosti 
podpory možno nájsť na www.

dsvrba.sk alebo na facebook.
com/dsvrba.

Monika Mikulová

foto: Carolin Tolkemit

Navrhnite seniora roka

Návrhy je potrebné posielať na mailovú adresu: 

senior@bratislava.sk alebo poštou na adresu 
Magistrát hl.m. SR Bratislavy, Primaciálne nám. 

1, 814 99 Bratislava, príp. priniesť do podateľne 
magistrátu hlavného mesta Bratislava osobne -  
do 3. septembra 2016.

V návrhu je potrebné uviesť:

 meno a kontaktné údaje navrhovaného  
(aj dátum narodenia) 

 a kontaktné údaje navrhovateľa,

 stručné odôvodnenie podania návrhu  
s uvedením dosiahnutých úspechov a výsledkov  
v danej činnosti, dĺžka činnosti a pod. 

Titul senior roka sa udeľuje Bratislavčanom, ktorí 
v nej pôsobili pracovne, príp. sa angažovali vo verej-
nej sfére alebo záujmovej činnosti a aj teraz aktívne 
ako dobrovoľníci pôsobia v niektorej oblasti (občian-
skej, kultúrnej, sociálnej, športovej a pod.). Návrh 
môže podať jednotlivec alebo organizácia (denné 
centrá, samospráva, občianske združenie a pod.). 

(red)

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy vyhlasuje výzvu na podanie návrhu 
na cenu SENIOR ROKA, ktorú udelí na slávnostnom gala programe 5. októbra  
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Ocenenie sa udeľuje v októbri, ktorý 
je symbolickým Mesiacom úcty k starším, a preto sa v meste a v jeho mest-
ských častiach koná tradičný SeniorFest.
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Kým sa 
brány škôl 
otvoria

Väčšie rekonštrukcie na 
budovách škôl už tra-

dične naplánovala Petržalka 
na obdobie let-
ných prázdnin. 
Mestská časť, 
ktorá je zriaďo-
vateľom až 34 
škôl – 11 základ-
ných a 23 mater-
ských – počas tohto obdobia 
preinvestovala viac ako pol 
milióna eur nielen na nevy-
hnutné opravy, ale aj na zlep-
šenie podmienok a ozdrave-
nie prostredia. 

V prvom mesiaci letných 
prázdnin z dôvodu bezpeč-
nosti mestská časť zrekon-
štruovala hlavné schodisko 
a odstránila zatekanie na 
budove školy na Nobelo-
vom námestí. Rovnako aj 
školy na Turnianskej a Pan-
kúchovej súrne potrebovali 
rekonštrukciu zatekajúcich 
striech na dvoch paviló-
noch. 

Na materskej škole na Tu-
polevovej vymenili okná a na 
Haanovej opravili vstupy do 

objektu z terasy. Na základ-
nej škole na Černyševského 
bola nevyhnutná oprava ka-

nalizácie a žiaci sa už v sep-
tembri budú na telesnú vý-
chovu prezliekať vo vynove-

ných šatniach 
a sprchovať 
v zrekonštru-
ovaných spr-
chách. Úpra-
vou školníc-
keho bytu na 

Bzovíckej vznikne ďalšia trie-
da materskej školy. Všetky tie-
to práce v hodnote približne 

Od nového milénia investovala Petržalka do opráv a obnovy 
príslušenstva školských budov viac ako 6 miliónov eur. Plasto-
vé okná, rekonštrukcie striech a výmena osvetlenia, to sú len 
niektoré z fi nančne náročných investícií. 

Samospráva zvyšovaním úrovne školského 
prostredia deklaruje svoj záujem na budovanie 

bezpečného, zdravého a podnetného prostredia 
pre petržalské deti a žiakov. 

Každá rekonštrukcia si vyžaduje individuálny prístup 
a úzku spoluprácu s riaditeľmi škôl. 

V ZŠ Budatínska sa samospráva pustila 
do ďalšieho veľkého projektu – kompletná rekonštrukcia 
viac ako 30 rokov slúžiacej kuchyne.
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251-tisíc eur sú už ukončené a 
na šiestich materských školách 
zrekonštruovali hygienické za-
riadenia. 

Tento rok mestská časť vy-
mení rozvody vody a kanalizá-
cie, obklady, dlažbu a, samo-

zrejme, sanitu v materských 
školách Ševčenkova, Haanova, 
Röntgenova, Bulíkova, Bzovíc-
ka a Lachova. 

Mestská časť na zlepšenie 
hygienických podmienok in-
vestuje zhruba 177-tisíc eur. 

 školská taška

 prezuvky – najlepšie sandále, nie šľapky

 peračník, ktorý obsahuje:

  farbičky

  2-3 ceruzky

  gumu

  strúhadlo

  nožnice so zaobleným okrajom

  tyčinkové lepidlo

 potreby na výtvarnú výchovu

  kufrík alebo vrecúško na uloženie potrieb

  vodové farby

  asi 4 štetce – okrúhle aj ploché, hrubé aj tenké

  nádobu na vodu

  handričku na utieranie štetca

 telesná výchova

  tričko

  tepláky alebo krátke nohavice

  ponožky

  tenisky s bielou podrážkou alebo cvičky jarmilky

 pracovné vyučovanie

  plastelína, pevnú podložku pod plastelínu 

  lepidlo

  tupé nožnice 

 iné potreby 

  dosky na zošity 

  2 plniace perá, handričky na perá.

Všetky veci majú byť podpísané, príp. označené, 

žiaci môžu doniesť podpísaný črepníkový kvietok na 

výzdobu triedy. 

O ostatných pomôckach (písanky, pracovné zošity, 

učebnice,...) podajú informácie triedni učitelia.

(red)

foto: archív

Pomôcky pre prváka 

Do programu Naučiť lepšie, odmeniť viac, ktorý v minulom školskom 
roku ponúkla učiteľom základných škôl samospráva, sa zapojilo 18 uči-
teľov. O 100 eur mesačne si prilepšili pedagógovia, ktorí prišli s projek-
tom obsahujúcim inovatívnosť v poznatkoch, spôsoboch, metódach a 
využívaní informačných komunikačných technológií. Najaktívnejšia bola 
ZŠ Turnianska a najviac bodov získali projekty učiteľov z Budatínskej, 
Černyševského a Dudovej, ktoré sa zamerali na rozvoj čitateľskej gra-
motnosti a čítanie s porozumením. 

Naučiť lepšie, odmeniť viac 
bude pokračovať

samospráva 22,5 tisíc, ktorými 
chce motivovať svojich učiteľov k 
zavádzaniu a uplatňovaniu pro-
jektov inovácií vo výučbe. Učite-
lia si týmto spôsobom navzájom 
pomáhajú pri tvorbe názornejšej 
a pre deti atraktívnejšej formy 
odovzdávania                          tod)

Cieľom programu je moti-
vovať učiteľov k zvýšeniu 

kvality vzdelávacieho procesu, 
nakoľko existuje viac problé-
mov, ktoré ovplyvňujú vzdelá-
vací proces, jeho výsledky, ako 
aj samotný priebeh výučby a 
mieru spokojnosti učiteľov, ale 

aj žiakov a ich rodičov. Medzi 
také patrí výrazný rozdiel medzi 
platmi pedagógov v porovnaní s 
priemerným platom v Bratislav-
skom kraji, či luktuácia učiteľov 
z verejných škôl do škôl s inými 
zriaďovateľmi alebo do iných 
profesií. Aj tento rok vyčlenila 

Okrem prebiehajúcich prác 
pripravuje Stredisko služieb 
školám a školským zariadeniam 
aj obstaranie projektu na rekon-
štrukciu školskej kuchyne v ZŠ 
Budatínska, kde okrem iného 
ešte dovybavia kuchyňu zaria-
dením v hodnote 10-tisíc eur. 

V roku 2009 odsúhlasilo 
predchádzajúce zastupiteľstvo 
v Petržalke úver vo výške 5 mi- 
liónov eur na výmenu okien 
a zateplenie striech, aby sa 
ušetrili náklady na prevádzku 
školských zariadení. Časť tých-
to inančných prostriedkov čer-
pala Petržalka ešte aj začiatkom 
roku 2011. Následne v rokoch 
2012 až 2015 investovala do 
opráv budov škôl celkovo sumu 
viac ako 3 milióny eur. Finanč-
ne náročnou bude plánovaná 
rekonštrukcia budovy mater-
skej školy na Vyšehradskej, kde 
náklady presiahnu dva milióny 
eur.             (tod), 

foto: M. Platznerová

Vynovené priestory ešte dotvoria a zútulnia veselé uteráčiky, 

rôznofarebné nálepky a obrázky, ktoré si deti nakreslia.
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Začiatkom septembra sa 
bude konať už druhý 

ročník Európskeho týždňa 
športu, ktorého cieľom je pro- 
pagovať pohyb, šport a zdra-
vý životný štýl. Výsledky po- 
sledných prieskumov Eu-
robarometra totiž ukázali, 
že Európania sa športu ve-
nujú veľmi málo alebo vô- 
bec. Všetky podujatia a ak-
tivity počas tohto týždňa sú 
zamerané na širokú verej-
nosť - bez ohľadu na pohla-
vie, vek, športové zručnos- 
ti alebo akýkoľvek hendikep.

Európsky týždeň športu sa 
bude opäť konať v celej Eu-
rópe a Slovensko nebude vý- 
nimkou. Najväčším podu-
jatím bude znova podujatie 
BRATISLAVA, ŠPORTUJÚ-
CE MESTO. Počas druhej 
septembrovej nedele si bude 
môcť každý návštevník vy-
skúšať viac ako 50 športových 
aktivít, tréningov alebo exhi-
bícií. A to všetko na území 
krásneho a mimoriadne ob-
ľúbeného Sadu Janka Kráľa.

Už od desiatej hodiny 

budú pripravené desiatky 
športových stanovíšť, kde 
si počas celého dňa budete 
môcť vyskúšať rôzne aktivi-
ty, trenažéry alebo simulácie 
hry. Nezáleží, či prídete sami,  
s partiou kamarátov, rodinou, 
malými deťmi alebo starými 
rodičmi. Obrovské množstvo 
športových aktivít je záru-
kou, že si naozaj každý nájde 
to svoje. Okrem celodenných 
športových stanovíšť si bu-
dete môcť vyskúšať aj ukáž-
kové tréningy pod vedením 
profesionálnych trénerov. Na 
vlastnej koži si tak vyskúšate 
tréning skutočných profesio- 
nálov - samozrejme prispô-
sobený širokej verejnosti.

Súčasťou podujatia bude 
aj zaujímavý sprievodný 
program, oddychová zóna 
alebo autogramiáda via-
cerých športových osobností 
a slovenských olympionikov. 
Nebudú chýbať ani stánky so 
zdravou výživou a bezplat-
ný pitný režim pre všetkých. 
V rámci niekoľkých súťaží 
na podujatí budete mať tiež 

možnosť získať skvelé ceny 
od našich partnerov a zúčast-
nených športových klubov.

Počas Európskeho týž-
dňa športu bude aj veľká 
sprievodná školská súťaž 
pre základné a stredné školy  
z Bratislavského kraja. Cie-
ľom tejto medziškolskej súťa-
že, realizovanej v spolupráci 
s Bratislavským samospráv-
nym krajom, je vytvoriť 
športovú činnosť za aktívnej 
účasti čo najväčšieho počtu 
žiakov, pedagógov, rodičov 
či kamarátov. Najúspešnejšie 
školy budú odmenené veľmi 
štedrými balíkmi športového 
vybavenia. 

Podujatie sa uskutoční pod 
záštitou Zastúpenia Európ-
skej komisie na Slovensku, 
primátora hlavného mesta 
SR Bratislavy a Bratislavského 
samosprávneho kraja. Nevá-
hajte a príďte si zašportovať!

Viac informácií nájdete na 
webstránke podujatia www.
sportujucemesto.sk a na face-
book.com/sportujucemesto

(red)

Príďte si zašportovať!
V nedeľu 11. septembra sa bude v Sade Janka Kráľa konať 
najväčšie športové podujatie na Slovensku v rámci Európskeho 
týždňa športu. Po úspešnom prvom ročníku sa tak Bratisla-
va opäť zapojí do týždňa plného športu a zdravého životného 
štýlu. Spoznajte a vyskúšajte si viac ako 50 športových aktivít 
počas jediného dňa v krásnom prostredí Sadu Janka Kráľa!

Keď môžem niečo spraviť, 
tak to spraviť musím - ho-

vorí starosta Petržalky Bajan  
a svoje presvedčenie naštepil 
aj do iných. Aj preto sa podarilo 
urobiť veľa za rámec povinnos-
tí. Dôkazom je aj plnenie snov 
iným, predovšetkým deťom  
a ľuďom odkázaným na pomoc 
-sociálnu či zdravotnú. Keď prvý 
oiciálny slovenský fanklub FC 
Barcelona vyhlásil inančnú 
zbierku pre hendykepovaného 
malého Olivera, ktorého veľ-
kým snom bolo navštíviť slávny 
Camp Nou a pozrieť si futbalový 
zápas svojich hrdinov, prispel 
starosta i viacerí Petržalčania. 
Ako členovia Penya Barcelonista 
Eslovaca dels Alts Tatras, fanú-
šikovia Barcy, klubu a skvelého 
futbalu.

Najlepší kolobežkári 
sa stretnú v skateparku
Kolobežkári, ktorí si radi zmerajú svoje sily 
s ostatnými, sa už po štvrtýkrát stretnú na 
súťaži, kde je dôležitý predovšetkým ich 
vlastný štýl. 

Štvrtý ročník súťaže na 
kolobežkách s predvá-

dzaním trikov voľným štý-
lom na prekážkach - SCOOT 
JAM 2016 pripravujú mladí 
zanietenci z petržalského 
skateparku pod záštitou ob-
čianskeho združenia Kaspian. 
„Tento rok sa bude súťažiť  

v troch kategóriách - amatér, 

proi a street. Toto celodenné 

podujatie prezentuje schop-

nosti jazdcov v tomto športe 

a zároveň oceňuje tých naj-

schopnejších. Počas súťažné-

ho dňa sa predstavia jazdci 

nielen z Bratislavy či Petržalky, 

ale celého Slovenska. Podu- 

jatie tak vytvára priestor na 

výmenu skúseností, zmeranie 

si síl s priateľmi, ukázanie svo-

jich schopností, inšpiráciu od 

skúsených jazdcov, získava-

nie cenných kontaktov a pro-

pagáciu tohto dynamicky sa 

rozvíjajúceho športu,“ konkre-
tizuje za organizátorov Marti-

na Pašková z Kaspianu. 

Podujatie je pripravené na 
prvú septembrovú sobotu 
– 3. 9. Súťažiaci aj diváci sa 
stretnú na Námestí republi-
ky, kde už od 9. hodiny bude 
registrácia a rozjazdy. „Oča-

kávame účasť takmer tridsať 

súťažiacich. Počas kvaliikač-

ných jázd budú môcť počas 

minútovej jazdy predviesť 

všetko, čo vedia. Kvaliikačné 

i inálové vystúpenia si urči-

te nenechajú ujsť aj diváci z 

miestnej komunity. Na záver 

oceníme deväť najlepších 

jazdcov v jednotlivých kate-

góriách,“ dopĺňa Pašková. 
Víťazi získajú vecné ceny  

a darčekové poukážky. A nie-
len ceny potešili aj Jána Bo-
sého, víťaza jedného z pred-
chádzajúcich ročníkov. Boli 
to práve samotní jazdci z ce- 
lého Slovenska, ktorí vytvárali 
skvelú atmosféru. „Netreba 

sa báť neúspechu, ale dať zo 

seba čo najviac,“ radí Bosý aj 
tohtoročným jazdcom. 

Súťaž potrvá až do podve-
černých hodín. Na záver upra-
cú areál. Napriek tomu, že  
v prípade zranení bude k dis- 
pozícii zdravotná služba, or-
ganizátori upozorňujú, že 
účasť v súťaži je na vlastné 
nebezpečenstvo a všetci 
jazdci musia mať ochrannú 
helmu a odporúčajú sa aj 
ďalšie chrániče. 

Aj tento rok podujatie pod-
poril tiež Magistrát hlavného 
mesta Bratislava. 

Eva Vašková 
foto: archív

Keď môžem, tak musím!
Oliverovi sa sen splnil 10. au-

gusta, v deň zápasu o Gamper 
trophy 2016 a v deň, kedy sa v 
Barcelone konal  kongres fan-
klubov FCB. Prekvapením pre 
Olivera i predstaviteľov sloven-
ského fanklubu bolo ich prijatie 
členom vedenia Jose Maria Bar-
nilsom, ktorý odovzdal Oliverovi 
dres s jeho menom a loptu FCB. 
Poďakoval mu za jeho účasť na 
zápase, poprial veľa síl a predo-
všetkým ďalšie návštevy jeho 
obľúbeného klubu.

Všetkým, ktorí sa mohli pripojiť 
k splneniu Oliverovho sna a aj tak 
urobili patrí vďaka. Ich konanie je 
dôkazom toho, že Barca je viac 
ako klub - a oni sú súčasťou tohto 
odkazu.

(bar)

foto: Penya
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„Som veľmi nespokojná a rozčarovaná z toho, že potom, ako 

začala do Petržalky jazdiť električka, jazdí autobus č. 95 len po 

Muchovo námestie. Teraz, keď sa chcem dostať z okolia Vígľaš-

skej smerom do Eurovey, musím dvakrát prestupovať. Električ-

ku v tomto prípade nemôžem vôbec využiť a cesta mi trvá raz 

toľko, ako keď som mohla ísť priamo deväťdesiatpäťkou. Bol to 

úplne najvýhodnejší petržalský spoj a teraz nám len komplikuje 

cestovanie,“ napísala nám čitateľka Soňa z Vígľašskej. A pridali 

sa k nej aj iní Petržalčania. Preto sme požiadali dopravný podnik 

o vysvetlenie.

Odpovedala nám hovorkyňa DPB Adriana Volfová:   

„Linka č. 95 sa skrátila po prestupný uzol s električkovou dopra-

vou (zastávka Farského). DPB, a.s. zabezpečil skrátenie linky tak, 

že všetky miesta sú obslúžené. Cestujúci tak po prestupoch vyu-

žívajú kapacitnú električkovú dopravu v smere ďalej do/z mesta. 

DPB, a.s. zabezpečí dopravu v rozsahu ako si objedná Magistrát 

hlavného mesta SR Bratislavy“. 

(red)

Ukrátili nás 
o autobusové spojenie

Z celkového počtu 233 
tried bude otvorených 

14 špeciálnych tried s poč-
tom 107 žiakov. Výchova a 
vzdelávanie žiakov so špe-
ciálnymi výchovno-vzdelá-
vacími potrebami a so zdra-
votným oslabením (poruchy 
výživy) bude v troch základ-
ných školách. V ZŠ Černy-
ševského sa bude vzdelávať 
v 8 triedach 70 zdravotne 
oslabených žiakov, v ZŠ Pro-

koievova budú pokračovať 
2 triedy pre 11 žiakov s As-
pergerovým syndrómom  
a ďalšími pervazívnymi vý-
vinovými poruchami a v ZŠ 
Tupolevova budú zriadené  
4 triedy pre 26 žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami a poru-
chami reči.

V školskom roku 
2016/2017 bude svoju čin-
nosť rozvíjať 11 školských 

klubov detí. Základné školy 
plánujú otvoriť 87 oddelení 
ŠKD, čo je v porovnaní so 
školským rokom 2015/2016 
nárast o 8 oddelení, s poč-
tom viac ako 2 200 žiakov.

Aj v tomto školskom 
roku bude v každej triede 
v 23 materských školách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti, kde to umož-
ňujú hygienické podmienky, 
zvýšená kapacita maximál-

Vyučovanie v základných školách sa začína v pondelok,  
5. Septembra. Do 36 tried nastúpi v školskom roku 2016/2017 
až 712 prváčikov. Spolu bude 11 petržalských základných škôl 
navštevovať 4 619 žiakov, čo je o 214 žiakov viac ako pre desiati-
mi rokmi.  

Lacnejšie cestovanie

nym možným počtom detí  
v triedach. Do 114 tried nastúpi  
2 616 detí. Od školského 
roku 2008/2009 do súčas-
nosti stúpol počet detí v MŠ 
vďaka rozširovaniu ich kapa-
cít o 478 detí. Mestská časť 
postupne zvyšovala kapacity 
zriadením náhradných tried 
v telovýchovných miestnos-
tiach, nových tried po zruše-
ných prenájmoch, prestavbou 
školníckeho bytu, vytvorením 

alokovaných pracovísk vo 
voľných nebytových priesto-
roch ZŠ, ktoré sú od 1. januára 
2016 MŠ. (MŠ Holíčska 50 –  
2 triedy, MŠ Tupolevova 20 – 
4 triedy, MŠ Nobelovo nám. 6 
– 2 triedy). Od 1. apríla 2016 
bola zriadená v nebytových 
priestoroch ZŠ Gessayova 2 
dvojtriedna MŠ Gessayova 
2 pre 40 detí. Od roku 2008 
bola kapacita MŠ zvýšená  
o 21 tried.            (tod)

Pred prvým zvonením

Od 1. septembra bude spustený predaj nových elektronic-

kých cestovných lístkov (eCL) na cestovanie v Integrovanom 

dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK). Vzhľa-

dom na náročnosť informačných systémov a zariadení bude 

počas prvých dvoch mesiacov prebiehať úvodná testovacia 

prevádzka. Elektronické jednorazové lístky budú o 10% lac-

nejšie ako papierové cestovné lístky.

Cestujúci potrebuje na nákup eCL bezkontaktnú čipovú kartu  

s kreditom, bez nutnosti aktivácie služby elektronickej peňa-

ženky na karte. Cestujúci si budú môcť dobiť kredit na čipovej 

karte cez internetové stránky Dopravného podniku Bratislava a 

Slovak Lines a na všetkých predajných miestach týchto dopravcov 

už od 29. augusta s možnosťou nákupu elektronických lístkov od  

1. septembra, teda od spustenia novej služby.  Elektronická peňa-

ženka doteraz využívaná v  Slovak Lines bude platiť aj na nákup 

elektronických lístkov. 

Elektronický cestovný lístok si je možné zakúpiť cez označovač 

vo vozidlách MHD, autobusoch Slovak Lines a na železničných 

staniciach v Bratislavskom kraji. V prípade kontroly sa cestujúci 

preukáže svojou čipovou kartou, na ktorú si elektronický cestov-

ný lístok zakúpil. 

Cestujúci sa môžu informovať prostredníctvom informačnej lin-

ky na čísle 0949 102 102, na webovej stránke www.idsbk.sk alebo 

na facebookovom proile IDS BK.           

(red)
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A prišli aj vzácni hostia, 
Mária Mračnová, pod-

predsedníčka Slovenského 
olympijského výboru (a bý-
valá úspešná československá 
olympionička v skoku do 

Detský olympijský deň 

„Kúcané“ opäť na Pi�  ovej

Riaditeľka MŠ Anna Knapová: 
„Je výborné, že môžeme prísť 
na návštevu hlavného mesta 
prezrieť si ho a že v MŠ Pi�  ova 
máme zázemie. Miesto, kde sme 
vítaní, kde si deti oddýchnu aj 
sa zabavia. Miesto, kde máme 
kolegyne, s ktorými si môžeme 
vymieňať informácie, dozvedieť 
sa niečo nové.“ 

Minulý rok si pri vzájomných 
návštevách prezerali materské 
školy, hodnotili rozdiely, hľadali 
spoločné. Inšpirovali sa, chválili 
sa úspechmi, radili si, porovná-
vali. Dnes už sú MŠ Pi�  ova a MŠ 
Kúty dobrí známi. 

Emília Šimková, MŠ Pi�  ova: 
„Partnerstvá s MŠ dávajú mož-
nosti poznávať iné regióny, 
prepojené s poznávaním ná-
rečia a v našom prípade je to 
tiež možnosť porovnávania ži-
vota na dedine a v meste. Pre 
pedagogických zamestnancov 

je to priestor na výmenu skúse-
ností a nové zážitky.  Petržalka 
je v očiach ľudí mimo Bratislavy 
spájaná s obrazom betónového 
sídliska. Naša MŠ je dôkazom 
toho, že Petržalka je plná zelene 
a život detí v meste je rovnako 
plný zážitkov a radosti. A o tom 
sme presvedčili aj návštevu 
z Kútov.“

Ako dobrí hostitelia škôlkari 
z Pi�  ovej pre návštevu prichysta-
li prekvapenie – nacvičili si diva-
dlo na motívy estónskej ľudovej 
rozprávky o drakovi. Tá je súčas-
ťou projektu, ktorý MŠ Pi�  ova 
realizuje v rámci predsedníctva 
Slovenska Európskej únii a bude 
prezentovaný v septembri na 
vernisáži v Bruseli. To však nebolo 
všetko, čím sa hosťom pochvá-
lili. MŠ Pi�  ova v minulom roku 
úspešne dokončila rekonštruk-
ciu všetkých kúpeľní, ale hlavne 
- mestská časť jej udelila titul 

výšky) a Samuel Piasecký, 
najúspešnejší slovenský re-
prezentant v športovej gym-
nastike. Ten so sebou privie-
dol i syna Samka, nádejného 
športovca, držiteľa množstva 

ocenení a bývalého absolventa 
MŠ Strečnianska. 

Po slávnostnom úvode 
a zložení olympijského sľubu 
sa deti v skupinách rozbehli 
na sedem rôznych športových 

stanovíšť, na ktorých súťažili v 
behu, skoku do diaľky, chôdzi 
po kladine a ďalších disciplí-
nach. Ako nám prezradila 
Jana Martinkovičová, riaditeľ-
ka materskej školy, pre myš-
lienku olympiády ju nadchla 
kolegyňa Milka Šulová, ktorá 
má k športu blízko. Aj vďa-
ka nej nadviazali spoluprácu 
so Slovenským olympijským 
výborom: „Chceme viesť deti 
k pohybu a športu už od útle-
ho veku. A zdalo sa nám ako 
dobrý nápad zorganizovať 
detskú olympiádu, pretože 
s týmto slovom sa deti stre-
távajú - počujú ho doma či 
v televízii. Takto vedia lepšie 
pochopiť, čo olympiáda je 
a stať sa trošku jej súčasťou.“

V posledných rokoch sa 
veľa hovorí o tom ako majú 
naše deti málo pohybu a šport 
zamenili za sedenie za PC či 
tabletom. Nás zaujímalo ako 
situáciu vidí Mária Mračno-
vá, ako bývalá aktívna špor-
tovkyňa: „Mám radosť, keď 
vidím, že sa v materských ško-
lách aktívne snažia deti viesť 
k športu. Zlá správa je, že na 
základných školách chýbajú 
kvalitní učitelia telesnej vý-
chovy. A nie je ani klasifi kova-
ná, takže motiváciu snažiť sa 

nemajú ani deti ani učitelia. 
Už nefunguje to, čo kedysi, že 
sme si na telesnej vyskúšali 
všetky druhy športu. V kaž-
dej štvrti by malo byť jedno 
komplexné športové zariade-
nie, aby rodičia nemuseli deti 
voziť cez celé mesto. Podpora 
športu vedie cez jeho dostup-
nosť a výchovu k športu už od 
malička.“ 

Samuel Piasecký je repre-
zentantom Telovýchovnej jed-
noty Slávia UK, ktorá svoje 
tréningy gymnastiky pre deti 
ponúka aj v Petržalke a na ne-
záujem sa rozhodne sťažovať 
nemôžu. „Záujem je naozaj 
veľký, ale je nedostatok mies-
ta i trénerov. Deti gymnastika 
baví a rodičia vidia zlepšenie, 
deti sú pohyblivejšie, dokonca 
možno zdravšie a gymnastic-
ká príprava im otvára cestu 
k ďalším športom.“ 

A že deti šport naozaj baví, 
bolo zrejmé aj zo skvelej olym-
pijskej atmosféry na školskom 
dvore. Videli sme zdravú súťa-
živosť, družné povzbudzova-
nie a dychtivosť detí predviesť, 
čo dokážu. Takže olympijskú 
medailu a diplom si všetci na-
ozaj zaslúžili. 

Michaela Dobríková

foto: autorka

V škôlke na Strečnianskej ulici sa rozhodli usporiadať deťom 
najväčšiu športovú udalosť – Olympiádu. A to so všetkou slá-
vou. Nechýbala olympijská hymna, slávnostný nástup s vlajkou 
ani „zapálenie“ olympijského ohňa.  

Materská škola na Pi�  ovej ulici hostila v júni 
návštevu z Kútov. Opäť po roku. 

Materská škola roka 2015  za jej 
vynikajúcu prácu nielen pre deti 
s poruchami výživy.

Ale novinky nemali len v MŠ 
Pi�  ova. Aj „Kúcanom“ sa darilo. 
Pomocou projektov si postavili 
nové externé učebné centrum, 
oddelili stromčekmi školský 
dvor od stavebnej zóny za plo-
tom a majú aj nové parkovisko. 
Keď príde návšteva z Kútov, je 
na Pi�  ovej zaručene veselo, naj-
mä keď sa spomenie operený 
darček - kohút Hugo. Ten Anna 
Knapová venovala minulý rok 
svojej kolegyni Emílii Šimkovej 
na znak priateľstva medzi škôl-
kami. A poriadne ju ním vyde-
sila. Veď, čo so živým kohútom 
v Petržalke? Napokon sa však 
celkom pekne zabýval v átriu 
škôlky pre potešenie všetkých 
detí. Keďže však svoj petržalský 
príbytok neskôr opustil za vidi-
nou lepšieho života na vidieku,  
v Kútoch už usilovne vymýšľajú, 
akým živým darčekom prekva-
pia Petržalčanov tentoraz.

Michaela Dobríková

foto: autorka
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Večer o siedmej sa pred 
školou stretlo skoro vyše 

70 detí. Niektorí prišli aj so 
súrodencami či kamarátmi. 
V telocvični sme si rozložili 
spacie vaky. Po malom ve-
černom občerstvení boli žia-
ci rozdelení do dvojčlenných 
tímov, pričom každá dvo-
jica dostala baterku, papier  
a pero. V celej škole bola tma  
a všetkých 18 skúšok, ktoré 
mali deti za úlohu vyriešiť, 
riešili len pri svetle bateriek.

Zadania úloh boli napísané 
na tabuliach v triedach, kde 
boli pripravené aj pomôcky 
a predmety na ich vyrieše-
nie. Lúštili kvízy, tajničku, 
IQ test, morzeovku, výroky 
slávnych hľadali v interneto-
vom prehliadači aj v knižkách  
a zisťovali, čo sa nachádzalo  
v nádobách pomocou čuchu 

Stratení v pixeloch
aj chute, formou príbehu 
usporadúvali fotograie zná-
meho slovenského youtubera 
a blogera GoGoMan-a. 

Po splnení náročných úloh 
prišiel spánok s nádychom 
dobrodružstva - na palubov-
ke školskej telocvične - kaž-
dému vhod.

Na prvom stupni vyhral 
súťaž suverénne tím zložený z 
tretiakov Danky a Kika. Dru-
hý stupeň mal hneď dva hneď 
víťazné tímy, piatakov Rastíka 
a Mateja a siedmakov Samka 
a Peťa. 

Táto akcia sa konala v na-
šej škole prvýkrát, ale už teraz 
vieme, že si to v budúcom 
školskom roku určite radi zo-
pakujeme. 

Mgr. Lenka Hučeková, 

Mgr. Matej Lehuta 

foto: autori

Náš koniec školského roka bol netradičný a mal formu 

„prespávačky“v škole. Iniciátorkou akcie bola členka 
rady školy, ale i mamička našich dvoch žiakov  
Petra Kotláriková. 

Všetky páčky do zatáčky

Lúka na Závodisku v Starom 
háji sa doobeda začala plniť 

veľkými i malými fanúšikmi mo-
delov všetkých veľkostí aj typov. 
Podujatie zorganizovali chalani 
z RCSVET - Ivan Pozgay, Marek 
Polák a Martin Zahoran. Ten po-
sledný nám prezradil viac:

„Svoje krásne modely nám 

prišli predviesť piloti z celého 

Slovenska. Diváci mali možnosť 

vidieť obrovské lietadlá, akro-

batické vrtuľníky, závodné dro-

ny, tanky. A modely áut sa vo-

zili snáď po celom areáli medzi 

ľuďmi. Celkovo sa predvádzalo 

78 modelárov. Asi najväčší zá-

ujem bol o rekonštrukciu bitky 

II. svetovej vojny sprevádzanú 

pyrotechnickými efektmi. Pri 

nej bola „bombardovaná“ aj 

lúka Závodiska, ale len slad-

kými cukríkmi zo skutočného 

ultraľahkého lietadla. A veľký 

úspech mali aj zábavné a kre-

atívne modely a vystúpenia 

Dana Haydena. Tešíme sa, že 

podujatie zaujalo také veľké 

množstvo divákov, mnohí u 

nás dokonca strávili celý deň. 

Základná myšlienka bola robiť 

túto akciu pre deti. A ich úsmevy 

nám dali jasne najavo, že bola 

úspešná. Rodičia si tiež prišli na 

svoje, ukázali sme im, aké ľahké 

je vrátiť sa k detským snom cez 

modelárstvo. Už teraz sa tešíme 

na budúci ročník :)“ 

Drony, modely lietadiel, helikoptér, autá i tanky 
na diaľkové ovládanie – to všetko bzučalo, vrča-
lo, robilo kotrmelce, lietalo dolu hlavou, vybu-
chovalo či rozhadzovalo cukríky. Plný dychbe-
rúcich exhibícií na zemi i vo vzduchu bol prvý 
ročník Dňa modelárov a detí v Petržalke. 

Veľký úspech malo už spo-
mínané vystúpene „klauna 
pilota“ Daniela Haydena, ktorý 
predvádzal svoj dvojplošník 
s primontovaným mávajú-
cim psíkom odpaľujúcim 
zábavnú pyrotechniku pria-
mo na oblohe: „Venujem sa 

lietaniu s modelmi od útleho 

detstva, už to bude 45 rokov.  

A baví ma najmä robiť show 

– večerné lietanie s pyrotechni-

kou, rôzne zábavné modely lie-

tadiel s klaunami, zvieratkami, 

parašutistami či zhadzovaním 

cukríkov.“ Ako sme sa ešte od D. 
Haydena dozvedeli, v minulosti 
bol športovým pilotom (najmä 
na športových rogalách), ale 
viac ho lákalo nielen lietať, ale 
lietadlá aj konštruovať. Ale keď-
že venovať sa obom koníčkom 
bolo príliš náročné, vybral si 
modelárstvo. Na záver dodal, že 
k lietaniu potrebuje každý pilot 
pokoru, pozornosť a rešpekt.  
A platí to rovnako pre tých  
s diaľkovým ovládaním ako pre 
tých, čo sedia v kokpite.

Popoludní sa na zelenej plo-

che lúky rozpútala vojna. Repli-
ky nemeckých a spojeneckých 
tankov s pomocou efektnej 
pyrotechniky pred očami divá-
kov odohrali jednu zo slávnych 
bitiek II. svetovej vojny. Hoci jej 
organizátori z Tankového klu-

bu Žilina nemohli kvôli bezpeč-
nosti divákov použiť svoje mo-
dely lietadiel, bolo to strhujúce 
divadlo plné výbuchov, ohňa  
a dymu. 

Michaela Dobríková

foto: RCSVET
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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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Pre školský rok 2016/2017 
vytvorilo UniCare Cen-

trum 40 miest pre deti vo veku 
2-5 rokov na Polereckého 3. 
Možnosť vstúpiť do projektu 
Mamy mamám majú všetci 
rodičia, ktorých deti neboli 
v Petržalke prijaté do škôlok 
pre nedostatok miesta. „Cie-
ľom projektu je okrem riešenia 
problémov neprijatých detí aj 
zainteresovanie rodičov do ak-
tívneho rozvoja svojho dieťaťa 
a absolvovanie tzv. Rodičov-
skej akadémie“, priblížila cieľ 
projektu riaditeľka centra Kve-
toslava Drážovská a dodala, 
že vďaka aktivite poslankyne 
Ivany Antošovej sa do projek-
tu zapoja aj aktívni petržalskí 
seniori, ktorí budú ako mamy 
tiež pomáhať mamám. 

Kapacita projektu je spo-
lovice zaplnená, do začiatku 
školského roka zostáva ešte 
pár týždňov, ktoré môžu rodi-
čia využiť na zaslanie svojich 
prihlášok. UniCare centrum 
potvrdilo, že v prípade záujmu 
je pripravené otvoriť nové ka-

pacity a svoj projekt rozšíriť. 
Záujemcovia sa môžu priamo 
hlásiť v UniCare centre.

Novinkou, ktorú si ma-
mičky počas predvádzacieho 
eventu pochvaľovali, bola aj 
Healthy zóna, kde organizá-
tori predstavili niekoľko skve-
lých aktivít z oblasti zdravého 
životného štýlu. Deti veľmi 
zaujali nové kurzy Farmárika, 
ktoré v UniCare centre otvá-
rajú už v septembri. Ide o in-
teraktívny prírodovedný kurz, 
cieľom ktorého je oboznámiť 
detí s enviromentálnou vý-
chovou, ktorá je prierezovou 
témou aj v štátnom vzdeláva-
com programe pre predpri-
márne vzdelávanie. Kurz roz-
víja pozitívny postoj k prírode 
prostredníctvom priamych 
zážitkov z pestovania zeleniny 
a ovocia, starania sa o zvierat-
ká a zveľaďovania prostredia, 
v ktorom deti trávia svoj čas. 

V rámci Healthy zóny bol 
aj stánok so zdravou desiatou, 
ktorú si deti mohli pripraviť 
spoločne s lektorkou nových 

kurzov „zdravá strava“. Po-
chutnali si na domácich ná-
tierkach, šalátikoch z ovocia i 
zeleniny a svojich priaznivcov 
si našli aj rôzne zdravé ovse-
né kaše, ktoré si mohol každý 
namiešať podľa svojej chuti.

Na vytvorenie správnych 
návykov aj v oblasti pravidel-
ného pobytu predstavili nový 
kurz pilates pre deti, ktorý 
prináša jeden z najúčinnej-
ších cvičebných programov 
zameraný nielen na rozvoj 
telesnej kondície, ale najmä 
na celkové zlepšenie pohy-
bového aparátu, na zdokona-
lenie koordinácie pohybov a 
správneho držania tela.

Stomatológovia z Implat-
Care predviedli deťom správ-
ne čistenie zúbkov, dermato-
venerologičky z Dermacenter 
mamičkám diagnostikovali 
pleť a poradili ako sa o ňu 
správne starať aj počas leta.

O sprievodný program sa 
postarali dobrovoľní hasiči, 
policajti, tanečnice z ASSO-
SU aj folklórny súbor Ruthe-

nia z Petržalky. Deti zažili ko-
pec zábavy počas súťaží, pri 
ktorých s úsmevom asistovali 
seniorky z denných petržal-
ských centier, z ktorými má 
UniCare centrum už dlhodo-
bú spoluprácu.

Riaditeľka UniCare centra 
potvrdila, že výhodou detí, 

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Nezisková organizácia UniCare  v spolupráci s MČ Bratislava Petržalka začiatkom let-
ných prázdnin zorganizovala welcome event, kde spoločne predstavili ďalší inovatívny 
projekt „Mamy mamám“, ktorý podporuje aj starosta Vladimír Bajan. 

Projekt Mamy mamám môžete 
ešte stále využiť 

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

ktoré sa zúčastnili na pilotnej 
prevádzke od začiatku tohto 
roka je, že sú na vstup do MŠ 
lepšie pripravení. To výrazne 
uľahčí prácu učiteľom v štát-
nych MŠ, keďže deti sú po 
niekoľkomesačnom pobyte 
úplne samostatné.

(red)
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Na júnovom zastupiteľstve poslanci po diskusii o tom, či chce-
me mať v Petržalke moderné tanečné divadlo, ktoré chce posta-
viť z vlastných zdrojov choreograf a režisér Ján Ďurovčík, a či ho 
chceme na tzv. pápežskej lúke pri Kostole Sv. Rodiny, odhlaso-
vali, že sú pripravení v rokovaniach pokračovať ďalej, ale záro-
veň chcú byť otvorení aj ďalším kultúrnym projektom, prípadne 
ďalším lokalitám, kde by ich bolo vhodné umiestniť.  

Diskusie o divadle

Rokovania budú prebiehať 
až do konca augusta. Zá-

roveň môžu aj iní záujemco-
via predkladať svoje návrhy 
a zámery v oblasti kultúry 
v Petržalke nadmestského, 
mestského i miestneho vý-
znamu. O výsledku rokovaní 
by mali poslanci informovať 
na septembrovom zastupi-
teľstve. „Verím, že poslanci 
budú mať dovtedy vyjasne-
né, či už medzi sebou, alebo 
s pánom Ďurovčíkom, všetky 
otázky tak, aby sme vedeli 

dať Petržalčanom jednoznač-
nú odpoveď. Musím čakať aj 
ja, aby som vedel, čo poslanci 
vlastne chcú a aby som mohol 
odpovedať všetkým, ktorí sa 
ma na divadlo Jána Ďurovčí-
ka pýtajú,“ povedal petržalský 
starosta Vladimír Bajan.

Petržalské noviny vo svojom 
predprázdninovom čísle (aj na 
svojej webovej stránke) zve-
rejnili anketu, v ktorej sa k tejto 
téme mohli vyjadriť samotní 
Petržalčania. Doteraz sa v nej 
vyjadrilo 254 ľudí. Z nej vyply-

nulo, že divadlo si v Petržalke 
želá zhruba 82 % obyvate-
ľov, konkrétne divadlo Jána 
Ďurovčíka 85 % obyvateľov. 
Na tzv. pápežskej lúke by ne-
malo byť divadlo, ale niečo 
iné, tvrdí 18 % Petržalčanov  
a 15 % ich vôbec nechce di-
vadlo Jána Ďurovčíka.

Anketa pokračuje aj na-
ďalej, rovnako ako možnosť 
predložiť MÚ zámery na 
projekty v oblasti kultúry. 
Doteraz totiž mestská časť 
neeviduje žiadny.

 

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

1. Chcete, aby na tzv. 
pápežskej lúke bolo:
a) divadlo
b) niečo iné
2. Chcete, aby Ján Ďu-
rovčík vybudoval svoje 
divadlo v Petržalke?
a) áno
b) nie
Vyplnený dotazník nám 
pošlite do konca júla poštou 
na adresu redakcie alebo 
e-mailom na petrzalskeno-
viny@gmail.com.

Keď sa svetoznámy choreograf Ján Ďurovčík v rámci spolo-
čenskej akcie zdôveril petržalskému starostovi Vladimírovi 
Bajanovi, že chce vybudovať vlastné divadlo, starostovi ihneď 
napadlo, že by mohlo stáť v Petržalke, ktorá baží po kultúre. 
Jánovi Ďurovčíkovi sa tento nápad pozdával, veď k Petržalke 
má blízko. Potom vytipovali aj lokalitu - tzv. pápežskú lúku 
medzi Technopolom a Kostolom Sv. Rodiny. Petržalku by to 
nestálo ani cent. Akurát by mestská časť Jánovi Ďurovčíkovi 
prenajala pozemok pod divadlo za jedno euro, všetky ostatné 
náklady na výstavbu divadla by hradil choreograf zo svojho. 
Túto ideu predložili aj petržalským poslancom. Keďže niektorí 
tento nápad spochybnili, rozhodli sme sa spýtať na názor vás, 
Petržalčanov.

 AnketaAko sa petržalská knižnica 
až do Ria dostala
V našej knižnici sme v spolupráci s veľvy-
slanectvom Brazílie v Slovenskej republike, 
medzinárodným domom umenia pre deti BI-
BIANA a Slovenským olympijským výborom 
otvorili výstavu najkrajších detských výtvar-
ných prác zo súťaže, ktorú vyhlásilo brazílske 
veľvyslanectvo pre deti pri príležitosti Let-
ných olympijských hier v Rio de Janeiro. 

Do súťaže sa prihlásilo 
46 škôl – základ-

ných aj špeciálnych - z Bra-
tislavského kraja a porota 
vyhodnotila v troch kategó-
riách tie najlepšie a najkrajšie 
práce. Súťažilo sa v kategórii 
1. a 2. ročníky ZŠ, 3. a 4. roč-
níky ZŠ a kolektívne práce.

Ocenenia deťom odovzda-
la osobne veľvyslankyňa Bra-
zílie Susan Kleebank spolu 
so zástupcom petržalského 
starostu Jánom Bučanom, 
riaditeľom Bibiany Petrom 
Tvrdoňom a riaditeľkou 
Miestnej knižnice Petržalka 
Katarínou Bergerovou. Krás-
ne darčeky deťom odovzdali 
aj naši dvaja olympionici – 

basketbalisti, ktorí nás budú 
reprezentovať na LOH 2016 
v brazílskom Rio de Janeiro.

Brazilská veľvyslankyňa 
pani Susan Kleebank pri tej-
to príležitosti, darovala našej 
knižnici päť kníh o Brazílii, 
jej kultúre, umení, športe  
v angličtine, ktoré sú našim 
čitateľom k dispozícii na po-
bočke Vavilovova 26.

Výsledkom tejto spolu-
práce je propagačná brožú-
ra ocenených detských prác  
s olympijskou tematikou, kto-
rá bude k dispozícii všetkým 
návštevníkom Slovenského 
olympijského domu v Rio de 
Janeiro. 

Text a foto: (vn)

Nový český ilm Zozn@mka je 
nenáročnou komédiou, ako 
stvorenou na leto. Vzťahy me-
dzi mužmi a ženami leto zľah-
čuje, aj keď nie vždy sú práve 
jednoduché a bez tajomstiev. 
Scenáristka a aj režisérka tejto 
komédie Zita Marinovová si 
nenárokuje svojou ilmovou 
výpoveďou na absolútnu 
pravdu. Poukazuje, ale ne-
hodnotí. Jej príbeh rozpráva 

o tikaní biologických hodín, o 
úspechu spojenom s láskou, 
ale aj o premyslenej, a preto 
dobre soistikovanej, ženskej 
pomste. Predstavujú sa v nej 
ako vždy bravúrny Jiří Lang-
majer, ale aj Adéla Gondíková, 
Zuzana Kajnarová, Iva Kubelko-
vá a ďalší herci. Aby nám potvr-
dili to, čo všetci dávno vieme, 
ale nechceme akceptovať: že 
muži, ak sú zdraví, nedokážu 

byť monogamní, a že my 
ženy s týmto faktom celoži-
votne bojujeme. Zaujímavé 
na Zozn@mke je, že hudbu k  
ilmu zložili Vašo Patejdl a Petr 
Janda a časť z neho sa nakrú-
cala na Kanárskych ostrovoch.

Barbora Laucká 

foto: Bontonilm

Zozn@mka 
je na leto ako stvorená

Ak evidujete vo svojom 
okolí, prípadne niekde 

na území mestskej časti Pe-
tržalka pamätník, pomník, 
pamätnú tabuľu, umelecké 
dielo alebo iný významný 
objekt, zašlite na dole uve-
dené kontakty adresu či po-
pis umiestnenia, prípadne 

fotograiu. Zároveň, ak evidu-
jete pamätihodnosť, ktorá je  
v dezolátnom stave a mohla 
by ohroziť zdravie a život oby-
vateľov, nahláste ju tiež.
Kontakty:
Bc. Lenka Krekovičová
mail: lenka.krekovicova@pe-
trzalka.sk

Pomôžte so súpisom 
umeleckých diel a iných objektov
Na území Petržalky sa nachádza množstvo umeleckých 
diel a pamätihodností, z ktorých mnohé nie sú nikde evi-
dované. Preto sa mestská časť rozhodla spraviť podrobný 
monitoring všetkých pamätihodností a umeleckých diel. 
O pomoc žiada aj obyvateľov Petržalky, ktorí majú svoje 
blízke okolie dobre zmapované.
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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 právach byť poučený a o informovanom súhlase)

Pacient a zdravotná starostlivosť (2(  
Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie kaž-

dý sa dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore 

prinášame základné informácie o tom - ktorom právnom predpise. 

V prípade nejasností alebo praktickej potreby radi odpovieme na 

vaše konkrétne otázky.

§ Kedy sa informovaný súhlas nevyžaduje?    

 Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej 
starostlivosti, ktorému predchádzalo zákonné poučenie. Tento sa ne-
vyžaduje v prípade neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať 
informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať, počas ochranného 
liečenia uloženého súdom, ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá 
šíri prenosnú chorobu, závažným spôsobom ohrozujúca svoje okolie, 
ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, 
ktorá v dôsledku duševnej choroby, resp. s jej príznakmi ohrozuje seba 
či svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu. 

§ Zdravotnícke služby v duchu dobrých mravov, 

 bez diskriminácie  
 Každý má právo na takú zdravotnú starostlivosť, akú vyžaduje jeho 

zdravotný stav, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a aktivít 
na podporu zdravia. Zdravotnícke služby musia byť dostupné a po-
skytovať sa na princípe rovnosti, bez diskriminácie a podľa inančných, 
ľudských a materiálnych zdrojov v spoločnosti. Výkon práv a povinnos-
tí vyplývajúcich zo zákona o zdravotnej starostlivosti musí byť v súlade 
s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať 
na škodu inej osoby. Osoba nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich 
práv prenasledovaná ani inak postihovaná za to, že podá na inú oso-
bu, zdravotníckeho pracovníka, poskytovateľa sťažnosť, žalobu alebo 
návrh na začatie trestného stíhania.

§ Právo na ľudskú dôstojnosť a intimitu  

 Pacient má právo vedieť základné údaje (meno a priezvisko) o pra-
covníkoch v zdravotníctve, ktorí sa o neho starajú a liečia ho. Po prijatí 
do zdravotníckeho zariadenia sa vyšetrenie, liečba a prípadný pobyt 
pacienta v zdravotníckom zariadení uskutočňujú v súlade so zásadami 
práva na ľudskú dôstojnosť a na zachovanie intimity pacienta. Zdra-
votné výkony sa zo strany zdravotníckych pracovníkov poskytujú v sú-
lade so zásadami etického a dôstojného prístupu. Žena, ktorá písomne 
požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, má právo na 
osobitnú ochranu svojich osobných údajov. 

§ Informovanie o ďalšom liečebnom postupe    
 Pacient má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti s ohľadom 

na jeho zdravotný stav v dohodnutom alebo v primeranom čase, pod-
ľa dohodnutých a odsúhlasených podmienok, v čo najkratšom čase, 
ak ide o akútny alebo život ohrozujúci stav. Má právo na primerané 
pokračovanie liečby, aj pokiaľ ide o spoluprácu medzi rôznymi zdra-
votníckymi zariadeniami. Ak pominú dôvody na ďalší pobyt pacienta 
v zdravotníckom zariadení, musí byť informovaný o dôvodoch svojho 
prepustenia alebo presunu do iného zdravotníckeho zariadenia ako aj 
o ďalšom liečebnom postupe spôsobom, ktorý je v súlade s platnými 
právnymi predpismi.

§ Odber orgánov a ich prenos v záujme liečenia    

 Odobrať orgány z tela živého darcu za účelom ich prenosu do tela inej 
osoby v záujme liečenia možno len vtedy, ak je darca plne spôsobilý na 
právne úkony a ak s takýmto odberom vyjadril svoj súhlas písomnou 
formou. Svoj súhlas môže darca pred odberom kedykoľvek odvolať. 
Odobrať orgány z tiel mŕtvych na účely transplantácie alebo vedecko-
výskumné ciele možno iba vtedy, ak osoba počas svojho života neuro-
bila písomné alebo inak preukázateľné vyhlásenie, že s týmto zásahom 
do svojej telesnej integrity nesúhlasí. Informovaný súhlas v písomnej 
forme je podmienkou zaradenia pacienta do vedecko-výskumných 
štúdií a zaradenia do vyučovania klinických predmetov. Tento súhlas 
môže pacient kedykoľvek odvolať.  výkony, ktoré sú nevyhnutné na 
záchranu života tejto osoby.

 Polícia upozorňuje  Zákony v každodennom živote  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav 

Gründler 

Fajčenie v bytovom dome
Mohli by ste nám, prosím,  vysvetliť, ako je to s ochra-

nou nefajčiarov na spoločných chodbách bytových 

domov? Prisťahovali sa k nám noví susedia a často 

po nich alebo ich návštevách zostáva na chodbe ci-

garetový zápach, niekedy aj popolník s ohorkami. 

Nechceme vyvolávať zbytočné konlikty so susedmi, 

preto by sme radi najskôr vedeli, či naša legislatíva 

pamätá na nefajčiarov aj v tejto súvislosti. Máme 

známych, ktorým správca domu vyvesil na každom 

podlaží informácie o zákaze fajčenia (tiež je to v Pe-

tržalke), nevieme však, či to bola jeho iniciatíva, ale-

bo má takéto rozhodnutie oporu  v zákone 

Zn.: Fajčenie na chodbe

Pasívne fajčenie predstavu- 
je vážny zdravotný prob-

lém, ktorý postihuje nefajčia- 
rov nielen na verejných 
miestach, ale aj vo vlastných 
domácnostiach, do ktorých 
prenikajú nebezpečné splo-
diny z cigariet fajčiacich suse-
dov. Ústavné právo občana na 
ochranu zdravia patrí medzi 
fundamentálne práva a v sú-
vislosti s ohrozovaním užívate-
ľov bytov v bytových domoch 
fajčiarmi by si zo strany našich 
zákonodarcov azda zaslúžilo 
aj väčšiu pozornosť. 

Vlastník bytu a/alebo ne-
bytového priestoru v dome 
(ďalej len „užívateľ“), je povin-
ný zdržať sa všetkého, čím by 
obťažoval iných. Všeobecnú 
ochranu aj pred zásahmi dy-
mom do pokojného života 
upravuje Občiansky zákonník 
v ustanovení § 127 ods. 1, pri-
čom sa vyžaduje určitá inten-
zita konania, a to nad mieru 
primeranú pomerom. V prí-
pade fajčenia by dokazovanie 
prekročenia miery primeranej 
pomerom bolo asi problema-
tické, hranicu medzi dovole-
ným a nedovoleným kona-
ním vašich nových susedov 
v zmysle zákona nenájdeme. 
Zákon o ochrane nefajčiarov - 
zákon č. 377/2004 v platnom 
znení, zakazuje fajčiť na verej-

ných miestach, fajčenie na 
balkóne bytového domu, vo 
vedľajšom obloku domu, na 
chodbe, alebo inej spoločnej 
časti, nie je v súčasnosti ob-
medzené žiadnym právnym 
predpisom a prirodzene, nie 
je ani postihnuteľné.

Podľa zákona č.182/1993 
Z. z. o vlastníctve bytov a ne- 
bytových priestorov v plat-
nom znení (ďalej len „zákon“), 
spoločnými časťami domu 
sa v zmysle zákona rozumejú 
časti domu nevyhnutné na 
jeho podstatu a bezpečnosť, 
najmä základy domu, strechy, 
chodby, obvodové múry, 
priečelia, vchody, schodištia, 
spoločné terasy, podkrovia, 
povaly, vodorovné nosné  
a izolačné konštrukcie a zvis-
lé nosné konštrukcie. Užívateľ  
a osoby, ktoré s ním žijú v do-
mácnosti, majú právo užívať 
byt alebo nebytový priestor  
v dome, spoločné časti do- 
mu, spoločné zariadenia do- 
mu, príslušenstvo a pozemok, 
ktorých užívanie je spojené  
s užívaním bytu alebo neby- 
tového priestoru v dome. Aj 
tu však platí, že právo jed- 
ného sa končí tam, kde sa 
začína právo iného. V da-
nom prípade okrem zníženia 
komfortu bývania cigare-
tovým dymom, prípadne 

znečistením ohorkami, hro-
zí aj riziko vzniku požiaru.  
V zmysle ustanovenia § 6a 
Zákona o ochrane pred po-
žiarmi - zákon č. 314/2001 Z. z.  
v platnom znení, sú vlastník 
bytového domu, spoločen-
stvo vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov v bytovom 
dome a správca bytového 
domu (ďalej len „správca“) 
povinní zabezpečiť pri správe 
bytového domu plnenie úloh 
ochrany pred požiarmi, kto-
ré sa týkajú spoločných častí 
bytového domu a spoločných 
zariadení bytového domu. Po-
vinnosť správcu vyplýva pria-
mo zo zákona. Aký spôsob 
prevencie pri predchádzaní 
mimoriadnych udalostí zvo-
lí, je len na jeho rozhodnutí. 
Na oznamy o zákaze fajčenia 
v dome nepotrebuje súhlas 
užívateľov. O zákaze fajčenia 
na/v spoločných priestoroch a 
spoločných zariadeniach do- 
mu, ako aj o prípadných sank- 
ciách, môže právoplatným 
hlasovaním rozhodnúť zhro-
maždenie vlastníkov. Proble-
matická však bude kontrola 
dodržiavania zákazu, dokazo-
vanie a nepríjemnosti s tým 
súvisiace. Pri vzájomnej tole-
rancii sa susedská spokojnosť 
dá dosiahnuť aj bez paragra-
fov či izákonných postihov.

 Polícia upozorňuje   Jednou vetou

Dita (gmail.com):  Zamestnávateľ postupo-
val správne. Podľa § 111 a nasl. Zákonníka 
práce - zákon č. 311/2001 Z. z. v platnom 
znení, čerpanie dovolenky určuje zamestná-
vateľ po prerokovaní so zamestnancom pod-
ľa plánu dovoleniek tak, aby si zamestnanec 
mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku 
a do konca kalendárneho roka. Ak sa tak ne-
stane a zamestnávateľ neurčí zamestnancovi 
čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna 

nasledujúceho kalendárneho roka tak, 
aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do 
konca tohto kalendárneho roka, čerpanie 
dovolenky si môže určiť zamestnanec. 
Zamestnávateľ je povinný určiť zamest-
nancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov 
dovolenky v kalendárnom roku, ak má na 
ne nárok. Pokiaľ sa poskytuje dovolenka  
v niekoľkých častiach, musí byť aspoň 
jedna časť najmenej dva týždne,  ak sa 
nedohodnú inak. 
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Stranu pripravil: Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

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

Herman
RWAY 

(52)
z Bratislavy

Zdeněk
BUBLÍK
(58)
z Bratislavy  

Popis osoby: 175 cm  vysoký,  
štíhlej postavy, vlasy tmavé - pre-
šedivené,  oválna tvár, čelo vyso-
ké,  nos priamy rovný
Popis oblečenia: nezistený.
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava II príkaz na zatknu-
tie pre prečin zanedbanie povin-
nej výživy.

Popis osoby: 185 cm vysoký, 
strednej postavy, oválna tvár, krát-
ke vlasy a modré oči
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava I. príkaz na zatknutie 
pre pokračujúci trestný čin úvero-
vého podvodu.

   Krimipríbeh

... v čase od 27. 6. do 9. 8. nahlásili 
v našom kraji krádež 56 motoro-
vých vozidiel, z toho v Petržalke 
12 (Blagoevova 2, Tyršovo nábr., 
Vyšehradská 2, Rovniankova, Bu-
datínska, Röntgenova, Haanova, 
Betliarska, Gwerkovej, Jasovská)? 
V noci zlodeji potiahli 48 a cez 
deň osem áut. Zmizli aj dve ná-
kladné vozidlá, jeden skúter a tri 
motocykle. V dňoch 28. júna, 2., 
3., 16., 21., 23., 24.,2 7., 29. júla, 6. a 
7. augusta krádež auta nehlásili. 
... od 1. januára do 31. júla sme  
v našom kraji zaznamenali 1 338 
dopravných nehôd, o 45 viac ako 
v rovnakom období vlaňajška? 
Pri týchto nehodách prišlo o ži-
vot dvanásť osôb, z toho šiesti 
chodci a dvaja motorkári. Oproti 
rovnakému obdobiu vlaňajška 
zahynulo na cestách Slovenska 
o 11 osôb (8 %) menej. 

 Polícia upozorňuje   Viete, že...

Ľuboš
BAJZÍK
(50)
z Bratislavy 

Pán policajt, platím!   
Čo keby sme v tom-

to štáte konečne 
začali robiť poriadky s 
chronickými porušovateľ-
mi zákonov a čo keby sme 
s tým začali napríklad u 
nezodpovedných vodičov, 
prekračujúcich na diaľni-
ciach maximálne povo-
lenú rýchlosť o desiatky 
kilometrov? Zložité veci sa 
dajú riešiť aj jednoduchým 
spôsobom, stačí len chcieť 
a nemyslieť iba na rýchle 
peniaze plynúce do štátnej 
kasy. Pre väčšinu vodičov 
zostáva hrozba zadržania 
vodičského  preukazu do 
právoplatného skončenia 
veci, či už v správnom 
alebo súdnom konaní, na 
prvom mieste. Až potom 
prichádzajú na rad poku-
ty. Z tejto premisy by mali 
vychádzať aj príslušné 
právne predpisy.    

Nekonečné poúčanie 
nepoučiteľných o rýchlosti 
jazdy, ktorú je potrebné za 
každých okolností prispô-
sobiť predpísanej rých-
losti, je hádzaním hrachu 
o stenu. Vysoká rýchlosť 
a riskantná jazda patrí 
medzi najčastejšie príčiny 
dopravných nehôd. Len 
v júli dopravná polícia 
zaevidovala takmer 130 
prekročení maximálne 
povolenej rýchlosti, kto-
ré viedli k dopravnej ne-
hode. Stále upravovanie 
sadzobníkov pokút vyvo-
láva na tvárach priestup-
cov úsmevy, v sprievode 
ktorých nonšalantne vy-
platia požadovanú sumu 
800 eur (nateraz aktuál-
na suma) a o pár metrov 
šliapnu na pedál opäť. Je 
pravda, ak má niekto auto 
za dobrých pár desiatok 
tisíc, nebude mu robiť 
problém priplatiť za pôži-
tok z rýchlej jazdy a svoju 
pochybnú nadradenosť si 
na cestách zopakovať. Ak 
by súčasťou pokuty zapla-
tenej na mieste bolo auto-
matické zadržanie vodič-
ského oprávnenia na čas 
po preskúšanie odbornej 
spôsobilosti a absolvova-
nia dopravno-psycholo-
gického vyšetrenia, zrejme 
by cestných pirátov tejto 

kategórie rapídne ubudlo. 
Tendencia polície priestu-
pok vyriešiť na mieste a 
nešikanovať ľudí behaním 
po úradoch je alibistická 
a očividne na hazardérov 
nezaberá. Otázne je, ako 
sa pokutou na mieste ob-
medzil počet previnilcov 
riešených v správnom ko-
naní. Argumentovať, že 
týmto spôsobom sa v sys-
téme zníži riziko korupcie, 
je iba chabým počinom 
polície zastrieť úplatkárske 
aféry väčšie ako je vybave-
nie jedného vodičského 
preukazu. Namiesto chao-
tického experimentovania 
s inančnými postihmi za 
priestupky spáchané proti 

bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky by stálo 
za to porozmýšľať nad bo-
dovým systémom, ktorý 
je nielen zrozumiteľnejší 
a efektívnejší, ale svojím 
spôsobom vodiča zapája 
do samokontroly svojho 
správania sa za volantom. 
Prirodzene, že sankcie 
je potrebné diferencovať 
podľa miery prekročenia 
a zohľadňovať závažnosť 
priestupku. 

Prevencia je jedna vec, 
druhou sú jednoznačné, 
pre každého zrozumiteľ-
né predpisy, citeľne posti-
hujúce previnilca ihneď 
po spáchaní priestupku.  
A o tom by to malo byť.   

Popis osoby: podlhovastá tvár, 
krátke plavé vlasy a modré oči
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okres-
ný súd Bratislava V. príkaz na 
zatknutie pre prečin zanedbania 
povinnej výživy.  

Kukláč vs. mačka

Večerné spravodajstvo komerčnej tele-
vízie prinieslo informáciu o policajnej 

razii v Lužiankach uskutočnenej z dôvodu, 
že v dome býva osoba podozrivá z trest-
nej činnosti. Časť z akcie zachytila prie-
myselná kamera, umiestnená na nehnu-
teľnosti. Po odchode policajtov majiteľ 
domu zo záznamu zistil atak na domáce 
zvieratko. Malá čierna mačka stojaca na 
chodníku zrejme znemožňovala kukláčovi 
riadny výkon policajného zásahu, a tak ju 
surovo nakopol. Boj proti kriminalite neja-
ká mačka predsa nebude hatiť. Čo keď ju 
tam nastražil podozrivý?

Zamaskovaný ozbrojený policajt, či už 
ide o člena útvaru osobitného určenia, 
pohotovostného policajného útvaru, ná-
rodnej kriminálnej agentúry alebo inej 
zásahovej jednotky, je počas služobného 
zákroku vystavený enormnému psychic-
kému tlaku. Policajti týchto špeciálnych 

zásahových jednotiek však majú psy-
chologickú prípravu, aby svoje emócie 
dokázali ovládať aj vo vyhrotenej situácii. 
Pri človeku, ktorý surovo kopne do nič 
netušiacej mačky je riziko, že nabudúce 
v stresovej situácii počas zásahu v margi-
nálnej osade nakopne tmoliace sa decko 
alebo pri zásahu v meste vrazí do matky 
s kočíkom. Okresná policajná hovorky-
ňa odporučila v prípade pochybností 
o postupe polície postupovať v zmysle 
platnej legislatívy. Zrejme nepochopila, 
že v tomto prípade ide o niečo úplne iné. 
Pochopia to jej nadriadení? Je totiž rozdiel 
medzi dobre vykonaným služobným zá-
krokom a snahou jedinca využiť situáciu 
krytú príslušnými právnymi predpismi 
na neodôvodnenú hrubosť. O ľudí s po-
dobnými tendenciami je stále záujem na 
druhom brehu zákona, kde by sa dozaista 
uplatnili. V polícií však psychicky labilní 
surovci nemajú čo robiť.

 Polícia upozorňuje  Na margo

Rýchlosť nie sú žiadne čary

foto: jgr
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FC Petržalka akadémia 
má najvyššie ciele

Futbalisti FC Petržalka akadémia zaují-
mavo vstúpili do tohto nového ročníka.  
Najprv v 1. kole Slovnaft Cupu zdolali 
FK Rača 3:1, potom v premiére maj-
strovskej súťaže rozstrieľali ŠK Závod 
8:1 a v 2. kole Slovnaft Cupu podľahli 
MFK Skalica 1:5.  O cieľoch a ambíciách 
nováčika IV. ligy sme sa porozprávali  
s manažérom Andrejom Kalinom.

Hoci FC Petržalka akadémia  
a MŠK Iskra Petržalka už vstúpili 
do nového ročníka IV. a V. futba-
lovej ligy, fanúšikom obidvoch 
klubov prinášame ďalší program 
jesennej časti.
3. kolo 21. 8 o 10.30 h FC Petržal-
ka - FK Jablonové, 4. kolo 28. 8.  
o 10.30 h FC Petržalka – FC Bo-
rinka, 5. kolo 1. 9. o 17.30 h  
FK Lamač – FC Petržalka, 6. kolo 
4. 9. o 10.30 h FC Petržalka – MFK 
Rusovce, 7. kolo 11. 9. o 16.30 
h ŠK Šenkvice - FC Petržalka,  
8. kolo 18. 9. o 10.30 h FC Petr-
žalka – SDM Domino, 9. kolo  
25. 9. o 16.00 h Slovan Vinič-
né - FC Petržalka, 10. kolo 2. 10  
o 10.30 h FC Petržalka – Karpaty 
Limbach, 11. kolo 9. 10. o 15.30 
h SFC Kalinkovo – FC Petržalka,  
12. kolo 16. 10. o 10.30 h FC Pe-
tržalka – Veľké Leváre, 13. kolo 
23. 10 o 15.00 h Záhoran Jakubov 
- FC Petržalka, 14. kolo 30. 10  
o 10.30 h FC Petržalka – ŠK Vra-
kuňa, 15. kolo 6. 11. o 13.30 h TJ 
Čunovo - FC Petržalka.

2. kolo 20. 8. o 10.30 h MŠK Iskra 
– SDM Domino B, 3. kolo 28. 8.  
o 17.00 h TJ Malinovo - MŠK Iskra, 
4. kolo 4. 9. o 16.30 h TJ Jarovce 
- MŠK Iskra, 5. kolo 10. 9. o 10.30 
h MŠK Iskra - ŠK Igram, 6. kolo  
18. 9. o 16.00 h Karlova Ves - MŠK 
Iskra, 7. kolo 24. 9. o 10.30 h MŠK 
Iskra – Chorvátsky Grob, 8. kolo 
1. 10. o 10.30 h MŠK Iskra – FK 
Dúbravka, 9. kolo 8. 10. o 10.30 h 
MŠK Iskra – NMŠK 1922 Bratislava,  
10. kolo 16. 10. o 15.00 h Nová 
Dedinka - MŠK Iskra, 11. kolo 
22. 10. o 10.30 h MŠK Iskra – FA 
Bratislava, 12. kolo 30. 10. o 
14.00 h ŠKO Miloslav - MŠK Iskra,  
13. kolo 5. 11. o 10.30 h MŠK Iskra 
- ŠK Krasňany.                (mv)

Jesenný program 
FC a MŠK 

Súťaž ste začali fantastic-
ky, keď ste v úvodnom kole 
rozdrvili ŠK Závod 8:1. 
Musela vás uspokojiť hra 
i výsledok...

 Myslím si, že už zápas  
s FK Rača v 1. kole Slov-
naft Cupu naznačil, že naše 
mužstvo má svoju kvalitu 
a v súboji so Závodom ju 
iba potvrdilo. Sme radi, že 
na rozdiel od vlaňajška, keď 
sme doma prehrali s Jaro-
v-cami 2:3, sme začali tak 
im-pozantne. Súper nám 
ako-tak vzdoroval iba v pr-
vompolčase, v druhom sa 
hralo prakticky na jednu 
bránu, vysoko sme vyhrali. 
Verím, že v tomto trende 
budeme pokračovať. Tré-
ningový proces je nasmero-
vaný tak, aby sme sa naďalej 
zlepšovali. Proti Skalici nám 
zápas výsledkovo nevyšiel, 
no po prvý raz v histórii 
klubu sa hralo pri umelom 
osvetlení a na súboj prišlo  
1 135 divákov!

Letná prestávka bola v FC 
rušná. Vymenili ste tréne-
rov a veľké zmeny nastali 
aj v hráčskom kádri. Aké? 

Nebýva zvykom, že po 
postupe sa mení hlavný 
tréner, cítili sme však, že 
mužstvo potrebuje nový 
impulz. Touto cestou by 
som sa chcel poďakovať 
Rasťovi Kunstovi a kondič-
nému trénerovi Štefanovi 
Pánikovi za poctivo odvede-
nú robotu a želám im v bu-
dúcich pôsobiskách všetko 
dobré. Hlavným trénerom 
sa stal náš bývalý hráč Do-
minik Tóth, ktorému zrane-
nie znemožnilo pokračovať  
v kariére. Jeho asistentmi sú 
Peter Boďo, ktorý osemnásť 
rokov pôsobil v Slovane a na 
starosti má kondičnú a silo-
vú stránku, a Peter Martini. 
Vedúcim mužstva je osved-
čený Shtjefen Allakaj. 
 
Podaril sa vám husársky 
kúsok, keď ste získali bý-
valých výborných hráčov 
Artmedie, obrancu Petra 
Petráša a útočníka Juraja 
Halenára, historicky naj-
lepšieho strelca najvyššej 
súťaže so 125 gólmi. 

 Petráš a Halenár sú pre 
mužstvo veľkým prínosom, 
odohrali veľa ťažkých zá-

pasov, majú skúseností na 
rozdávanie. Petráš je oporou 
zadných radov, Halenár tro-
mi gólmi proti Závodu hneď 
potvrdil svoje kanonierske 
kvality. Rovnako zaujíma-
vým hráčom je Jakub Hro-
nec, ktorý má skúsenosti 
z akadémie Birminghamu. 
Verím, že u nás jeho kariéra 
pôjde znova hore, lebo je to 
futbalový hráč. Petráš a Ha-
lenár u nás odohrajú mini-
málne túto sezónu.

Aké ciele ste si stanovili  
v tejto sezóne?

Nechcem to nejako za-
kríknuť, ciele máme naj-
vyššie, pravda, až po nie-
koľkých zápasoch uvidíme, 
ako sme na tom. Ideme od 
zápasu k zápasu, som opti-
mista, verím, že sa budeme 
pohybovať na najvyšších 
priečkach.

Na vašich troch domá-
cich stretnutiach proti FK 
Rača, ŠK Závod a MFK 
Skalica bolo dokopy 2 750 
divákov. Takáto priazeň 
vás iste veľmi teší, ale je aj 
zaväzujúca...

Vieme, že naši fanúšikovia 
sú úžasní a chodia nás po-
vzbudzovať vo veľkom počte. 
Ich priazeň si veľmi vážime, 
v klube si všetci veľmi dobre 
uvedomujeme, že pokiaľ bu-
deme dobre hrať, tak budú 
naším dvanástym hráčom.

Vaša umelá tráva je celkom 
vyťažená, dokonca raz do 
týždňa na nej trénuje aj FK 
Inter, však?

Našli sa aj takí, ktorí boli k 
umelej tráve skeptickí, ale nám 
tento povrch vytvára dobré 
podmienky na každý tréning. 
Dá sa využívať celý rok, máme 
aj umelé osvetlenie, takže som 
veľmi rád, že ju máme.

Prečo ste trikrát doma po 
sebe nastúpili v netradič-
ných ružových dresoch?

Môžem ubezpečiť našich 
fanúšikov, že našimi farbami 
ostanú naďalej čierna a biela. 
V nich budeme hrávať najmä 
domáce zápasy. Ružové dresy 
sú náhradné, pretože čakáme 
na čiernobielu sadu z výroby 
z Talianska.

Milan Valko
foto: Facebook

Petržalka už niekoľko rokov podporuje rozvoj športových aktivít predovšetkým u detí a mládeže, a to 

nielen rekonštrukciou školských areálov, ale aj športovísk vo vnútroblokoch sídliska. 

Ďalšie multifunkčné ihrisko je na Dudovej

Začiatkom augusta sa na ihrisku na Sklodowskej ulici usku-

točnil prvý z troch turnajov FC Petržalka Cup, ktorý klub 

organizoval pre hráčov kategórie U12 (ročník 2005). 

Ceny odovzdal Halenár

Okrem domáceho mužstva trénera Petra Čaplu o víťaznú trofej bojo-
vali hráči klubov FC Spartaka Trnava, AS Trenčín, DAC Dunajská Stred a 
MŠK Žilina. Z celkového prvenstva sa nakoniec tešili práve mladé ná-
deje “žlto-zelených”, ktoré na turnaji zaznamenali tri víťazstvá a jednu 
remízu. Ceny jednotlivým hráčom a tímom odovzdal hráč FC Petržalka 
akadémia, Juraj Halenár. 
Výsledky FC: FCPA – FC Spartak Trnava 0:2, FCPA – MŠK Žilina 0:1, 
FCPA – AS Trenčín 1:1, FCPA – DAC Dunajská Streda 0:0. Konečné 
umiestnenie: 1. MŠK Žilina, 2. FC Spartak Trnava, 3. DAC Dunajská 
Streda, 4. AS Trenčín, 5. FC Petržalka akadémia.                                 (mv)

„Nakoľko Bratislava dlhodobo nemôže využívať inančné 

prostriedky z eurofondov, uchádzame sa pravidelne o peniaze 

z rôznych grantov a reagujeme na všetky výzvy týkajúce sa vy-

lepšenia či budovania infraštruktúry pre Petržalčanov,“ dodal  
k ďalšiemu zrekonštruovanému športovisku starosta Vladimír Ba-
jan. V rámci programu „Podpora rozvoja športu“ ide o vytvorenie 
lepších, nových podmienok pre šport a aktívne trávenie voľného 
času, najmä v existujúcich športových areáloch obcí a miest. Prio-
ritným cieľom je zvýšiť dostupnosť športového vyžitia pre širokú 
verejnosť a vytvoriť ďalšie predpoklady pre športové aktivity orga-
nizované obcami a mestami.

O podporu sa v roku 2015 mohli uchádzať projekty so zamera-

ním na výstavbu multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom  
a príslušenstvom, ktoré sú svojím charakterom určené na pre-
vádzkovanie minimálne dvoch športov. Multifunkčné ihrisko  
v areáli základnej školy na Dudovej s umelým trávnikom je 
určené pre futbal, volejbal aj  basketbal. Ihrisko po celom ob-
vode chránia mantinely, ktoré zaručujú bezpečnosť pre užíva-
teľov ihriska ako aj okoloidúcich ľudí. 

Projekt, ktorý samospráva realizovala s inančnou podpo-
rou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora 
rozvoja športu na rok 2015“ – je ďalším z mnohých projektov, 
kedy mestská časť získala inančné prostriedky na podobné 
verejnoprospešné projekty.                                            (tod)
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Jokerit má majstra sveta
Slovenská hokejbalová reprezentácia do 20 rokov obhájila 
v anglickom She�  elde titul majstra sveta, keď vo � nále zdo-
lala Kanadu 3:2 po samostatných nájazdoch. ,,Videli sme špič-

kový hokejbal na úrovni seniorov, do � nále sa dostali dve naj-

lepšie mužstvá na turnaji. Od druhej tretiny sme boli lepším 

mužstvom, viac sme chceli. V nájazdoch je to lotéria, ale mali 

sme vynikajúceho brankára a dobrých strelcov. Sme šťastní. 

Niektorí chalani dosiahli svoj vrchol, tento titul a spomienky 

naň im už nikto nevezme,“ povedal tréner Dušan Danko. Čle-
nom víťazného kádra bol aj Patrik Kratochvíl, ktorý je hráčom 
Jokeritu Petržalka.                             (mv)
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Ďalšou výhodou cvičenia 
pred domom je utužo-

vanie vzťahov so susedmi, 
s ktorými sa potom môžete 
vzájomne motivovať.    

Obyvatelia Slnečníc si 
motivačne spolu zacviči-
li na upravenom trávniku 
pred zrakmi návštevníkov 
protiľahlej kaviarne, kým 
deti sa ovlažovali v miestnej 
fontáne. „Máme to odtiaľto 
asi 5 minút na hrádzu, čo aj 
využívame pre relax na kor-
čuliach či na bicykli, ale do 
tela so susedmi si vieme dať 
vďaka vhodným verejným 
priestranstvám doslova aj 
pred vchodom do domu,“ 
povedal Roman (35), vyzna-
vač populárneho cross� tu.

red), foto: archív

V Slnečniciach žijú aktívne

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

V novej bratislavskej štvrti Slnečnice si môžete zacvičiť doslova 
pred domom. Cvičením na zelenom trávniku vo vnútroblokoch 
tam miestni môžu ušetriť čas i peniaze. Nemusia totiž za pohy-
bom cestovať, ani platiť za � tko. Stačí vytiahnuť karimatku a mať 
chuť sa poriadne natiahnuť pri joge alebo sa spotiť pri cross� te. 

Veľký úspech petržalskej školy
Na záverečnom hokejbalovom turnaji Tipsport ligy - Majstrov-
stvá Slovenska sa zúčastnila aj ZŠ Ddudova 2, ktorá sa na tento 
turnaj prebojovala víťaznými zápasmi Petržalskej ligy, ktoré boli 
počas školského roka 2015/2016. V žiadnom zo zápasov nenašla 
svojho premožiteľa. 

Na M ajs t ro v s t v á ch 
Slovenska sa zú-

častnili základné školy z 
Trenčína, Košíc, Popradu, 
Prešova, Spišskej Novej 
Vsi a domáci tím z Novej 
Ľubovne. Každý zápas bol 
vyrovnaný, každý súper iný, 
nebolo jednoduché proti ta-
kým ťažkým súperom hrať, 
keďže to boli žiaci z hokejo-

vých tried. Na Dudovej ho-
kejbal funguje len formou 
dobrovoľného krúžku, kto-
rý vedie pani učiteľka Silvia 
Majkraková. Veľkou opo-
rou tímu bol brankár Filip, 
ktorý svojich spoluhráčov 
v každom zápase podržal. 
ZŠ Dudova si z tohto tur-
naja doniesla krásny, vzác-
ny kov - bronz.

Školu reprezentovali:
S. Kratochvílová - kapi-

tánka, Sofi a Baranová, Pat-
rik Rybár, Filip Fecko, Si-
mon Kostka, Hugo Kollár, 
Matej Klaučo, Peter Šaliga a 
Matej Culinka. Pre chorobu 
nemohli odcestovať Vanda 
Lenártová, Richard Man-
dúch a Karol Benkózci.

(red)

NESKÚSENÉ RADI ZAUČÍME
Vaše foto a krátky životopis, prípadne bližšie informácie: 

evelyn-hovorkova@azet.sk  0940914775

MASÁŽNY VIP SALÓN V BRATISLAVE 

prijme ženy  na pozíciu TOP MASÉRKA, 
vo veku 18-40 rokov, štíhlej postavy.

Výplata je denne keš na ruku (až 300 euro) 
Možnosť individuálne si naplánovať smeny
  (vhodné pre študentky, slobodné mamičky, matky na MD)
Ubytovanie je možné u nás v Bratislave ZADARMO.

EROTICKÉ SLUŽBY NEPONÚKAME! 

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

0948/721 409

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

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
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