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Parkovanie pre  
obyvateľov, nie pre 
politikov
V mestskom zastupiteľstve sa onedlho 

bude hovoriť o VZN o parkovaní. Ako 

ho vidia petržalskí poslanci a aké majú 

voči nemu výhrady, sme sa pýtali pred-

sedov jednotlivých politických klubov.

strany 12 - 13

Je to nádherný, takmer 15-metro-
vý, smrek obyčajný a najmenším 

Petržalčanom určite urobí veľkú 
radosť. Prepraviť tohto krásavca 
z Bernolákova do Petržalky ne-
bolo vôbec jednoduché, nakoľko 
museli použiť ťažkú techniku – 
manipulačnú plošinu, autožeriav 
aj návesovú súpravu, na ktorej 
nadrozmerný náklad prepravova-
li. Najdôležitejší boli však všetci 
zainteresovaní –  policajti sediaci 
v sprievodných vozidlách pri pre-
prave, šofér ťahača, manipulační 
pracovníci v autožeriave a na plo-
šine, pracovníci Miestneho pod-
niku verejnoprospešných služieb a 
v neposlednom rade zamestnanci 
Oddelenia životného prostredia, 
ktorí celú akciu pripravovali a ko-
ordinovali. 

Text a foto: (tod)

Vianočný stromček 

už stojí!

Aj Petržalka už žije 
prípravami na Viano-
ce. Vianočný strom 
ponúkol mestskej časti 
manželský pár z Petr-
žalky, ktorý zareagoval 
na výzvu, ktorú sme 
uverejnili aj v našich 
novinách.

Ak si chcete užiť Mikuláša v petr-

žalskej plavárni, máte jedinečnú 

možnosť získať 90-minútový vstup 

grátis. Stačí, ak 6. decembra prídete 

do plavárne v čase od 6.00 do 

14.00 h v mikulášskej čiapke.

Mikuláš 

v plavárni
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napríklad oproti hlavnému 
mestu nízka.

Okrem toho sa snažíme 
každoročne získavať aj fi nan-
cie z rôznych dotácií, či už 
z ministerstiev, vlády, nadácií 
alebo eurofondov. 

Náš miestny úrad sa môže 
pochváliť tiež otvorenosťou, 
transparentnosťou. Na našej 
webovej stránke obyvatelia náj-
du aj iné informácie, než aké 
nám priamo prikazuje zákon. 
Petržalský miestny úrad sa 
neustále modernizuje, pos-
tupne elektronizuje svoje služ-
by, zavádza do svojho fungo-
vania informačné technológie.

Petržalka pred pár týždňami 
dostala aj prestížne ocenenie v 
súťaži o Národnú cenu SR za 
kvalitu. Ako jediná slovenská 
samospráva sa mestská časť 
Bratislava-Petržalka stala oce-
neným fi nalistom súťaže v ka-
tegórii Organizácie verejného 

sektora. Toto ocenenie dostá-
vajú organizácie, ktoré v prie-
behu roka prešli komplexným 
hodnotením podľa európsky 
uznávaných kritérií a preuká-
zali výborné výsledky a ino-
vatívne manažérske prístupy 
v oblasti kvality a spoločenskej 
zodpovednosti.

Pri všetkej snahe či už mo-
jej alebo aj našich poslancov 
ma mrzí, že nás často brzdí 
absencia normálnej korekt-
nej a efektívnej spolupráce 
s mestom. Mnohé veci sa dejú 
zbytočne komplikovane alebo 
sa nedejú vôbec. Status, ktorý 
rád používa súčasný primátor 
– že sme jedno mesto – býva 
práve smerom od magistrátu 
opačný. Je to na škodu veci, 
pretože na to dopláca len 
a len obyvateľ Bratislavy. Petr-
žalčan, Ružinovčan či Račan. 

Vladimír Bajan,

 starosta

Opäť 
horúce parkovanie 

Petržalka pripravovala par-
kovaciu politiku prakticky od 
r. 2009. V r. 2011 bola už ho-
tová analýza parkovania v Pe-
tržalke, vznikali prvé návrhy, 
ako parkovanie riešiť, zásady 
parkovacej politiky poslan-
ci schválili v júni 2014. Nato 
sme začali riešiť konkrétne 
kroky spojené napríklad s ve-
rejným obstarávaním. No, 
poslanci, ktorí boli zvolení 
v ďalšom volebnom období, 
dali parkovacej politike stop-
ku. Namiesto konštruktívnej 
debaty o riešení prípadných 
sporných detailov prevážilo 
politikárčenie a nepodložené 
obviňovanie. Tí istí poslanci, 
ktorí zavedenie parkovacej 
politiky v Petržalke zmarili, 
doteraz neprišli so žiadnym 
iným návrhom, teda nám ne-
zostáva nič iné, ako počkať na 
celomestský model. Napriek 
tomu ale stále hľadáme mož-
nosti, ako aspoň čiastočne 
parkovanie riešiť. Petržalka 
nesedí so založenými ruka-
mi. Koncom roku 2014 sme 
zrekonštruovali parkovisko 
pri Pengyme na Wolkrovej, 
kde vzniklo 62 miest, vlani 
sme rekonštruovali existujúce 
parkoviská na Holíčskej ulici 
a na Hrobákovej ulici. Re-
konštrukciou boli opravené 
poškodené časti parkoviska, 
ktoré znemožňovali bezpeč-
ne využívať parkovacie mies-
ta. Tento rok bolo postavené 
nové parkovisko a to rekon-
štrukciou spevnenej plochy 
detského ihriska na Markovej 
ulici. Prestavbou vzniklo no-
vých 30 parkovacích miest. 

Ale mohli sme mať par-
kovacích miest ešte viac. Na 
Röntgenovej chcel súkromný 
investor vybudovať nové par-
kovisko s kapacitou 90 miest, 

dokonca tam bol plán aj na 
garážový dom s kapacitou cca 
450 miest, z toho minimálne 
100-150 pre obyvateľov lokali-
ty. Poslanci, ktorých podporili 
aj obyvatelia, napokon výstav-
bu neodobrili. Sľúbili prísť so 
šetrnejším návrhom parkovis-
ka, len pre obyvateľov z oko-
lia, dnes hovoria o parkovisku 
pre cca 60-70 áut.

Samozrejme, celomestskú 
parkovaciu politiku podporí-
me, ak bude mať defi nované 
jasné pravidlá. Mrzí ma ale, 
že začíname od bodu nula a 
mesto nevyužilo skúsenosti 
Petržalky, ale ani iných mest-
ských častí, ktoré s riešením 
parkovania nejako začali. Bra-
tislava by dnes nemusela byť 
jediným európskym hlavným 
mestom, ktoré nemá parkova-
ciu politiku. 

Stále lepší život
Som rád, že sa nám stále 

darí skvalitňovať život Petržal-
čanov. K skvalitneniu života 
patria aj možnosti na oddych 
a relax. Podarilo sa nám vybu-
dovať multifunkčné areály na 
športovanie pri ZŠ Dudova, 
ZŠ Nobelovo námestie a ZŠ 
Budatínska, atletickú dráhu na 
ZŠ Tupolevova, zdigitalizovali 
sme Artkino v DK Zrkadlo-
vý háj. Jedným z projektov, 
na ktoré som najviac hrdý, je 
plaváreň, ktorú sme pred pár 
mesiacmi dali do užívania. Ku 
skvalitneniu života nepochyb-
ne patria aj rekonštrukcie škôl 
a školských zariadení. Vyno-
vili a vymenili sme hygienic-
ké zariadenia, rozvody vody, 
kanalizácie, dlažby a sanitu, 
osvetlenie, elektroinštalácie... 
Naposledy sme kompletne 
zrekonštruovali školskú jedá-
leň v ZŠ Budatínska. Podarilo 
sa nám opäť zvýšiť počet miest 
v existujúcich materských ško-

lách o 150, získali sme dotáciu 
na rekonštrukciu bývalej MŠ 
na Vyšehradskej vo výške 400-
tisíc eur. Celá rekonštrukcia 
bude stáť asi 1,7 milióna eur, 
na zvyšnú sumu si Petržalka 
zobrala úver. 

Zrevitalizovali sme Ná-
mestie hrničiarov, revitalizu-
jeme ďalšie vnútrobloky, v pr-
vých mesiacoch budúceho 
roka začneme s prácami v prie-
store medzi Bosákovou a Ma-
mateyovou, fi nančne podpo-
rujeme výsadbu predzáhra-
diek. Aj vďaka nim je naša 
Petržalka krajšia a farebnejšia. 
Psičkárom slúži psí park na 
Wolkrovej a výbeh na Holíč-
skej, plánujeme vybudovať 
ďalší, na Vyšehradskej.

Opravili sme terasy alebo 
schodiská vedúce k terasám v 
lokalitách Rovniankova, Boh-
rova, Osuského, Rovniankova, 
Mánesovo nám., Nám. hra-
ničiarov, Znievska a ďalších. 
K mojim prioritám patrí aj 
rozšírenie petržalského cin-
torína.

Dobrý hospodár, 
moderný úrad 

Petržalka sa môže pochvá-
liť tým, že je naozaj dobrý 
hospodár, čo dokazuje aj sku-
točnosť, že nám European 
Rating Agency opakovane 
udelila rating A. Každý rok 
máme vyrovnaný rozpočet, 
ale vždy nám na účte zosta-
ne aj prebytok, ktorý dávame 
v ďalšom roku do rozvojo-
vých aktivít. Všetko ale ne-
dokážeme pokryť z vlastné-
ho rozpočtu. Preto sme si 
na niektoré veľké projekty 
museli vziať úver. Napríklad 
na rekonštrukcie škôl a MŠ 
Vyšehradská. V roku 2013 
sme si zobrali úver vo výške 
2 milióny 750-tisíc eur na 
výstavbu plavárne. Tu nám 
trochu spravil škrt v plánoch 
BSK. Pôvodne nám totiž pri-
sľúbil prispieť miliónom eur, 
napokon nám ale dal len po-
lovicu. Naša zadlženosť je ale 

Petržalka 
sa zase posunula o kus ďalej 
Sme v polovici volebného obdobia a v tomto období sa zvyk-
neme obzerať, ako sa nám, komunálnym politikom, darí plniť 
sľuby, ktoré sme dali svojim voličom. Ja nie som výnimkou. 

Petržalské noviny v tom-

to roku Daruj hračku ka-

marátovi neorganizujú 

z technických a organi-

začných dôvodov. Sme 

vďační každému, kto sa 

počas dvadsiatich rokov 

do akcie zapojil, ale v po-

sledných dvoch rokoch 

nám zostávalo príliš veľa 

hračiek, ktoré nechceli 

tí, pre ktorých boli daro-

vané a ani sociálne zaria-

denia pre deti. Mnohí sa 

totiž zbavovali toho, čo je 

skôr na vyhodenie. Vlani 

sme rozvážali hračky už 

do celého kraja. Aj teraz 

sme sa pýtali: Nechcete 

hračky? Dovezieme ich. 

Pozitívna odozva takmer 

žiadna. Po dlhom váhaní 

sme sa napokon predsa 

len rozhodli hračky pred 

tohtoročnými Vianocami 

Tento rok 
hračky nezbierame

nezbierať. Ale nevzdáva-

me sa pôvodnej myšlien-

ky. Pokúsime sa podobný 

projekt pomoci deťom re-

alizovať v budúcom roku. 

A privítame každý pod-

net ako to robiť lepšie a 

efektívne. 

Redakcia PN
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NARODENINOVÁZĽAVA
NISSAN PULSAR

NA

infolinka: 0800 700 500, www.auto-impex.sk

– Rožňavská 28/A, 821 04 Bratislava – Tel: +421 248 208 730
– Trstínska 28, 917 01 Trnava – Tel: +421 333 242 311

Akcia platí do vypredania zásob a len na vybrané skladové vozidlá. Ide o predvádzacie a náhradné vozidlá v najvyšších výbavách N-Tec a Tekna. Ponúkané vozidlá majú najazdených menej ako 30 000 km. Použité fotografi e 
sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. 

AUTO-IMPEX, NAJVÄČŠÍ 
PREDAJCA VOZIDIEL NISSAN

Nespokojní Petržalčania sú 
tiež presvedčení, že nová vý-
stavba by znamenala zvýšené 
riziko z pohľadu bezpečnosti, 
ohrozenia života a zdravia. V 
tejto súvislosti upozorňujú na 
Dom tretieho veku a zariade-
nie pre zdravotne postihnu-
tých, ale aj na viaceré pred-
školské a školské zariadenia 
či športové objekty. Výstav-
bou by sa podľa nich znížil aj 
súčasný počet parkovacích 
miest.  

Predmetná petícia bola spus- 
tená po zasadnutí mestského 
zastupiteľstva, ktoré bolo 27. 
októbra. „Myslel som si pô-
vodne, že primátor sa stretne 
s ľuďmi a vysvetlia si to. Že ho 
presvedčia. Ale po zastupiteľ-
stve už bolo jasné, že primátor 
sám od seba od toho neupustí,“ 

povedal petržalský a mestský 
poslanec za Petržalku Milan 
Vetrák. Stalo sa tak aj po tom, 
ako sa podľa neho primátor 
neúspešne pokúsil zmeniť 
schválené uznesenie mestské-
ho zastupiteľstva. A to v tom 
zmysle, že sa so zástupcami 
vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v domoch dotknu-
tých výstavbou nestretne, ale 
bude ich len pravidelne infor-
movať o výstavbe.  

Okrem petície napísali 
primátorovi zároveň Protest 
proti plánovanej výstavbe ná-
hradných nájomných bytov.  
V ňom ho okrem iného žiada-
jú, aby nepodnikal žiadne kro-
ky do času, kým nebude tento 
zámer verejne prerokovaný. 
Taktiež požadujú možnosť 
pripomienkovania vypraco-

výstavbu, a to ešte začiatkom 
roka 2016. Niektoré z nich sú 
predmetom uznesenia petr-
žalského zastupiteľstva z tohto 
roku, s ďalšími návrhmi pri-
chádzajú priebežne aj samotní 
obyvatelia Petržalky a vedenie 
mesta o tom informujú pravi-
delne aj mestskí poslanci za 
Petržalku. „Treba ich preveriť 
a prediskutovať na stretnutí 
primátora s nimi, ktoré by sa 
v zmysle uznesenia mestského 
zastupiteľstva malo uskutoč-
niť do konca novembra,“ kon-
štatuje Milan Vetrák. Mestskí 
poslanci zatiaľ žiadnu lokalitu 
ako vhodnú na takúto výstav-
bu neschvaľovali. 

(ag)

„Sme rozhorčení, že s nami 
ako obyvateľmi mesta, ktorí 
sú priamo dotknutí zamýš-
ľanou výstavbou, doteraz 
nikto túto záležitosť nekon-
zultoval. Nie je to v súlade 
s uznesením mestského za-
stupiteľstva týkajúcom sa 
pravidiel participácie verej-
nosti na takýchto procesoch. 
Realizácia takejto výstav-
by by jednoznačne viedla 
k zhoršeniu kvality nášho 
života,“ uvádza sa v petícii.  
V nej zároveň obyvatelia po-
ukazujú na nadmerné zahus-
ťovanie v daných lokalitách, 
ale aj na trvalé znehodnote-
nie životného prostredia. To 
by podľa nich spôsobilo zni-
čenie parkov, stromov a zele-
ne, detských ihrísk či miest 
na oddych a šport.  

Petícia proti náhradným bytom  
Pod petíciu proti zámeru hlavného mesta postaviť náhradné 
nájomné byty v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/
Poloreckého sa podpísalo už viac ako 1 200 ľudí. Tí v nej vyjadrujú 
znepokojenie a zásadný nesúhlas s plánovanou výstavbou a pri-
mátora Bratislavy Iva Nesrovnala žiadajú o okamžité upustenie od 
tohto zámeru. 

vanej objemovo architekto-
nickej štúdie a aj vytypovanie 
iných lokalít s prihliadnutím 
na uznesenie petržalského 
miestneho zastupiteľstva z 
konca októbra tohto roka, 
ktoré s navrhovanými loka-
litami na výstavbu nesúhlasí. 
Primátora a mestských po-
slancov žiadajú, aby zmenili 
funkčné využitie predmet-
ného územia. A to tak, aby 
sa z dotknutých lokalít stalo 
stabilizované územie a ak je 
to potrebné, aby bola zároveň 
vyhlásená stavebná uzávera.  

Starosta Petržalky Vladimír 
Bajan už vedeniu hlavného 
mesta odporučil viacero vhod-
ných pozemkov na takúto 

 
Právna poradňa bude tiež sviatkovať 

S blížiacimi sa Vianočnými sviatkami by sme chceli Petržal-

čanov informovať, že aj pani doktorka Jarmila Doleželová, 

ktorá už viac ako tri roky poskytuje svoje cenné rady bez nároku 

na odmenu obyvateľom, si pôjde oddýchnuť a sviatky strávi v 

kruhu rodiny a svojich najbližších. Právna poradňa bude od 

11. decembra 2016 do 8. januára 2017 zatvorená.

Po bezplatnú právnu radu si budú môcť Petržalčania prísť 

opäť v pondelok 9. januára 2017 od 13.00 do 17.00 h
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Chcete inzerovať? 

Riadkovú inzerciu prijímame 

po telefonickom dohovore 

0905 273 414 - Oľga

0905 273 416 - Vlaďa 

iba osobne v redakcii PN. 

Platba v hotovosti.

HĹBKOVO TEPUJEM Kär-
cherom. Tel.: 0903 036 620

KÚPIME - byt v Petržalke, 
aj zadĺžený. Tel.: 0917 708 319

JÁN POLÁK - vodoinštalá-
cie, údržba. Tel.: 0905 627 321

GLAZÚROVANIE VANÍ. 

Tel.: 0905 983 602

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka

  26. 11. 2016 

 VojtechTurner – Iveta Kratinohová
 Nichal Straka – Diana Smékalová
 Martin Šťavina – Elena Kentošová

Inzercia

PETRŽALSKÉ NOVINY 
nájdete nás aj na facebooku!

Hrobákova 7 (prízemie)

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

K A D E R N Í C T V O
Objednávky: Janka • 0903 191 885 
 Katka • 0905 156 765

K O Z M E T I K A  N O V I N K A !
3D mihalnice .....................................................50 €
Permanentný make-up obočia ................90 €
Objednávky: Ľubka • 0907 556 758

MICHALSKÁ 5, 810 01 BRATISLAVA
WWW.LAKOMIKA.SK

FACEBOOK.COM/LAKOMIKA

12 / 2016

REZERVÁCIE , 

10.
4.

6.

7.

8.

11.

14.

9.3.

KAM CHODÍ OSCAR  

ENGLISH DVOJKA  

SHARON STONE, 
LET ME GO!    

JEDEN ZA VŠETKÝCH,  
VŠETCI DO NEBA

PREMIÉRA

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

enge_2016_vianoce_125x100  14/11/16  14:29  Page 1

 KURZ GYMNASTIKY PRE DETI

Pondelok, štvrtok od 15:00 - 16:00
Miesto: ZŠ Tupolevova 20
Kontakt: Mgr. Silvia Mackovich, tel.: 0915 252 502
silvia.mackovich@gmail.com

90 € ................

Na Námestí Republiky sú od 2. decembra pripravené 
stánky, ktoré ponúknu drobné vianočné radosti. 

Tento rok budú v deviatich ponúkať vianočné dobroty a ná-
poje, v ďalších troch si budú môcť návštevníci kúpiť drobné 

„handmade“ darčeky, cukrovinky ale aj čerstvé mäso od 
farmárov. Trhy potrvajú do 18. decembra.

Hneď 2. decembra sa deti dočkajú Mikuláša, ktorý opäť 
príde na koči aj s neodmysliteľnými spoločníkmi Anjelom 
a Čertom. Potom starosta slávnostne rozsvieti vianočný 

stromček a otvorí PETRŽALSKÉ VIANOČNÉ TRHY. Chýbať 
nebude ani starostov punč, dobrá hudba a sviatočná nálada.

Príďte na trhy!
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Bikrosová dráha sa dočká obnovy

dráha široká do dvoch metrov 
pre horské a BMX bicykle, po-
zostávajúca z cielene vybudo-
vaných vĺn a klopených zákrut.

  
Trať pre veľkých 
aj malých  

Z vizualizácií môžeme vi- 
dieť, že OZ plánuje v rámci re-
konštrukcie rozdeliť areál na tri 
zóny, podľa stupňa obtiažnos-
ti trate. Vzniknúť by tak mala 
dráha pre profesionálov, za- 
čiatočníkov alebo pokročilých 
a tiež zóna pre najmenších.  

„Dráha ponúkne možnos-

ti tréningu pre začiatočníkov, 
hobby jazdcov aj profesionálov,“ 
dodal Chudík s tým, že verej-
nosť ocení aj začiatočnícke kur-
zy, kde sa po technickej stránke 
naučia bezpečne jazdiť po mes-
te či v lese.  

OZ Pedal je nezisková orga-
nizácia, ktorá združuje cyklis-
tov všetkého druhu a jej cieľom 
je zlepšovanie cyklistických 
podmienok pre širokú verej-
nosť na Slovensku. Svoje dobré 
skúsenosti s jej činnosťou má aj 
Vrakuňa.

(red)

Žiadosť v zastupiteľstve pred-
niesol a podporil petržal-

ský starosta Vladimír Bajan a 
na jeho návrh mestské zastupi-
teľstvo podporilo nekomerčnú 
obnovu ihriska a schválilo pod-
mienky prenájmu bikrosového 
areálu na Haanovej ulici pre 
OZ Pedal.  

„Ideme sinalizovať vizuali-
zácie a zháňať zdroje,“ informo-
val o najbližších plánoch Dušan 
Chudík z OZ Pedal. Cieľom pro-
jektu je úprava starej cyklistickej 
dráhy na tzv. pump track pre 
širokú verejnosť. Pump track je 

Malí športovci 
z Holíčskej
V posledný októbrový týždeň sa 
škôlkari z MŠ Holíčska vyšantili 
na Športovom dni, ktorý pre nich 
zorganizovalo susedné Materské 
centrum Budatko.

Spolu sa na Športovom dni zúčastni-
lo viac než 60 pretekárov z piatich tried 
so svojimi učiteľkami. Každý dostal 
svoje štartovacie číslo a najprv rozcvičil 
svoje rúčky a nôžky. Potom sa už jed-
notlivé triedy venovali stanovištiam. 
Deti hádzali, skákali, kopali, behali či 
trénovali balans.

V cieli nechýbala symbolická odme-
na, ako spomienka na pekný deň. Sa-
mozrejmosťou bola aj fotka do škôlkar-
skej kroniky.

„Materskej škole sme chceli ponúk-

nuť malý program na spestrenie po-

bytu detí vonku a zároveň nahradiť 

zrušený športový deň v júni, ktorý sa 

nekonal kvôli nepriaznivému počasiu. 

Spolupráca bola ako vždy výborná. 

Ešte raz aj touto formou ďakujem pani 

riaditeľke Pilárikovej a pani zástupkyni 

Krovinovej za perfektnú komunikáciu a 

organizáciu škôlkarov,“ dodala Katarína 
Vavreková, jedna zo štatutárok mater-
ského centra a spoluorganizátorka.

Mária Vlčková, 

Materské centrum Budatko

Na tréningu by kedysi vymenil tretry 
za lapačku a v škole matematiku za slo-
venský jazyk. Zlatý medailista z Ria de 
Janiera v chôdzi Matej Tóth sa nedáv-
no vrátil v čase a zaspomínal na školu, 
prázdniny, ale aj športové začiatky.   

Ako chodec Tóth 
do školy chodil

nej olympiáde získal zlato, 
rozhodli sme sa pre besedu 
práve s ním,“ konkretizuje 
Daniela Vaněková, riaditeľ-
ka Múzea školstva a peda-
gogiky. 

Ako športovec na úvod 
stretnutia povedal, už v det- 
stve cítil v sebe akési vytr-
valecké gény. Bolo to práve 
pri spomínaných bežec-
kých pretekoch, ktoré vtedy 
boli ešte len detskou hrou. 
„Určitým základom pre ne-
skoršie športové aktivity bol 
aj tradičný futbal a hokej 
vonku pred panelákom, ale 
veľmi podstatnou bola pre-
dovšetkým výchova rodičov. 
Už odmala nám vštepovali 
zodpovednosť za svoje po-
vinnosti, a to som aj neskôr 
vnímal ako pozitívum vo 
svojej profesionálnej špor-
tovej kariére, kde som to 
mimoriadne ocenil.“

Dnes úspešný atlét ako 
každý malý chlapec inkli-
noval predovšetkým k ho-
keju. Dokonca ho lákala 
hokejová bránka. „Mamina 
sa však bála, že ma budú 
triafať puky a na druhej 
strane sme nikdy neboli 
rodina, ktorá si mohla do-
voliť inančne nákladnú 
výstroj a všetko s tým spo-
jené,“ spomína Matej. 

Napokon zvíťazili pred-
sa len vytrvalecké gény. 
Matej začal už od tretieho 
ročníka na základnej škole 
navštevovať atletickú prí-

lisku nebola nuda. V pa- 
neláku sme boli skoro všet-
ko chlapci a dokonca v pri-
bližne v rovnakom veku, 
takže vždy sme sa vedeli 
zabaviť,“ hovorí Tóth. 

Matej zavítal do Múzea 
školstva a pedagogiky v Pe- 
tržalke v rámci výstavy 
Športovci v školských la-
viciach. „Napriek tomu, že 
výstava je už ukončená, 
chceli sme dať týmto stret-
nutím za ňou príjemnú 
pomyselnú bodku a keďže 
Matej Tóth bol jej súčasťou 
a navyše na tohtoročnej let-

Spojenie múzea, školy  
a športu prinieslo stret-

nutie, v ktorom Matej Tóth 
poodhalil aké známky no-
sil v žiackej knižke, ako sa 
dostal k atletike či aké má 
ďalšie plány vo svojej profe-
sijnej kariére. 

„Hoci som vyrastal na 
sídlisku, veľmi podobnému 
ako je to petržalské, detstvo 
sa mi spája predovšetkým 
s prázdninami v prírode u 
starých rodičov, kde sme aj 
s bratom hrali futbal, tenis 
alebo robili preteky. Na 
druhej strane ani na síd-

pravku. Ako sám viackrát 
spomenul, nepovažoval sa 
nikdy za extrémne talen-
tovaného. Mal však chuť 
športovať a motiváciu oko-
lia. „Talent je dôležitý, príde 
však čas, kedy aj ten najta-
lentovanejší musí začať na 
sebe pracovať,“ hovorí. 

Olympionik bol v škole 
jednotkárom až dvojká-
rom, s matematikou si vo 
vyšších ročníkoch však 
príliš netykal. Táto „láska“ 
k číslam sa premietla aj do 
vysokoškolského štúdia. 
„Vedel som, že nechcem 
odbor, kde je matematika, 
ale zároveň som nepripúš-
ťal ani šport. V čase výberu 
vysokej školy som totiž už 
poznal profesionálny šport, 
uvedomoval som si, že je 
to krásne, chcem to robiť, 
ale nie ako tréner,“ dopĺňa. 
Svoje rozhodnutie študovať 
žurnalistiku v Nitre aj dnes 
vidí ako správne. Pomáha 
mu to pri spoločenskej ko-
munikácii, vyjadrovaní sa, 
ale zároveň je to i možnosť 
neskoršej profesie naprí-
klad ako športového novi-
nára. 

Matej Tóth určite ešte 
neukončuje svoju karié-
ru aktívneho športovca a 
už teraz sa teší na obhaj-
obu majstrovského titulu  
v chôdzi na 50 kilometrov, 
budúci rok v Londýne. 

 Eva Vašková 

 foto: autorka

OZ Pedal požiadalo o prenájom bikrosového areálu na Haanovej, 
ktorý je vo vlastníctve mesta, už v roku 2014. Táto žiadosť ostala zo 
strany mesta bez odozvy, preto združenie predložilo opakovane ďalšie 
žiadosti. Až na poslednom mestskom zastupiteľstve prišiel výsledok

Petržalka ožije futsalom

V sobotu, 3. decembra, sa uskutoční už druhý ročník 
mikulášskeho futsalového turnaja v športovej hale na 

Prokoievovej ulici. 
Mladí perspektívni organizátori Lukáš Krupa a Mário 

Topor vás srdečne pozývaju prísť sa pokochať kvalitnými 
futsalovými zápasmi v tom pravom futsalovom duchu, 
sprievodným programom a mnohými ďalšími aktivitami 
pre širokú verejnosť.

(lk)

foto: archív
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Záštitu nad podujatím 
prevzali minister obra-

ny SR Peter Gajdoš, starosta 
mestskej časti Vladimír Bajan, 
poslanec NR SR Karol Farka-
šovský. Areál železnej opony 
pri bunkri BS-8 na Kopčian-
skej ulici navštívilo pri tejto 
príležitosti množstvo divákov 
a vzácnych hostí. Moderátor 
podujatia Miroslav Minár 
predstavil a vyspovedal zá-
stupcu Ústavu pamäti ná-
roda, Jana Endrodiho, ktorý 
porozprával o vraždách, ktoré 
sa stali na hraniciach v Petr-
žalke za totalitného režimu. 
Príslušníci Vojenskej polície 
pred množstvom divákov po-
rozprávali o svojej zaujímavej 

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a de-
mokraciu sa 17. novembra konal v poradí už 
6. ročník úspešného spomienkového podu-
jatia s názvom Poďte s nami na hranice, aby 
ľudia nezabudli.

Od júnovej premiéry hudobno-dramatického 
pásma Petržalské páračky v podaní amatér-
skych herečiek, hercov, speváčok, spevákov 
a hudobníkov z Občianskeho združenia Petr-
žalčanka uplynul práve polrok – a petržalskí 
seniori sa už môžu pochváliť skvelými vý-
sledkami a úspechmi. 

činnosti, niektorí návštevníci 
mali možnosť si zastrieľať z 
expanzných samopalov, deti 
si vyskúšali odoberanie od-
tlačkov z predmetov a skúsili 
si aj zakrútiť volantom v po-
licajnom aute. Pracovník Vo-
jenského historického ústavu 
Miroslav Burčík porozprával 
návštevníkom o práci a vojen-
ských múzeách na Slovensku. 
Za mestskú časť Bratislava-
Petržalka vyzdvihol zástupca 
starostu Ján Bučan význam 
podujatia a vyjadril plnú pod-
poru starostu Vladimíra Baja-
na a pomoc mestskej časti pri 
takýchto významných poduja-
tiach. Starostka rakúskej obce 
Kittsee Gabriele Nabinger 

ocenila vzájomnú cezhranič-
nú 3-ročnú spoluprácu s Ob-
čianskym združením Za-
chráňme petržalské bunkre 
a pripomenula dôležitosť me-
dziľudských vzťahov a cez-
hraničného styku. Záujem 
bol aj o vojenské múzeum 
v bunkri BS-8, návštevníci sa 
napríklad pýtali, prečo Petr-
žalka nemá doposiaľ svoje vo-
jenské múzeum. Vďaka Ob-
čianskemu združeniu Ma-
jor.SK Bratislava sa návštev-
níci, ktorých sa počas dňa 
vystriedali stovky, zúčastnili 
aj na súťaži Plná poľná, ob-
liekli sa do originálnej vo-
jenskej výstroje a vyskúšali si 
streľbu z airsoftovej zbrane. 

Na svoje si prišli aj milov-
níci histórie a obdivovatelia 
práce kynológov. Kynolo-
gický klub Matis vysvetlil a 
predviedol ukážku práce so 
psami. Ukážka rekonštruk-
cie tragického pokusu Hart-
munta Tautza o útek z NDR 
si zaslúžila dlhotrvajúci búr-
livý potlesk divákov. Pozvaní 
hostia si mali možnosť od-
strihnúť aj kúsok originálne-
ho ostnatého drôtu zo sym-
bolickej želenej opony pri 
Bunkri BS-8. Výnimočnou 
atmosférou podujatia nás 
po celý čas sprevádzala hu-
dobná skupina Rýchle šípy. 
O piatej zakončili usporiada-
telia podujatie rozsvietením 
vojenského bunkra trikoló-
rou a ohňostrojom. 

Linda Kollarik

foto: Miroslav Košírer

Aby ľudia nezabudli

 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 ! 

Napriek 2-mesačnej pre-
stávke, majú za sebou 

11 vystúpení – nielen vo via-
cerých mestských častiach 
Bratislavy, ale v novembri sa 
vybrali aj do okolia Prešova.

Úsmevným pásmom Pe-
tržalské páračky nadviazali 
seniori na humorné pás-
mo Petržalská svadba, kto-
ré v priebehu troch rokov 
malo 21 repríz. Za obdobie 
takmer štyroch rokov ko-
lektív seniorov vo veku 62 

– 87 rokov sa pravidelnými 
nácvikmi, skúškami a vystú-
peniami herecky zocelil tak, 
že na „divadelných doskách“ 
začali podávať doslova profe-
sionálne výkony. Do páračiek 
sa zapojilo 25 seniorov (s al-
ternovaním hlavných po-
stáv) pod odborným vede-
ním Kataríny Babčákovej 
z Národného osvetového 
centra a vedúcej OZ Petr-
žalčanka, Betky Korbelovej.
Tá s podporou členov zdru-

Petržalskí seniori 
si podmanili východ
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Michal David
MEJDAN ROKU

Začiatky predstavení o 19:00 h.

14.12.2016 ZIMNÝ ŠTADIÓN 
MESTA POPRAD

15.12.2016 HANT ARÉNA 
BRATISLAVA

Organizátori:

Hlavní reklamní partneri Reklamní partneriGenerálny reklamný partner Mediálni partneri

Info a predaj vstupeniek:      www.mejdanroku.sk

VÁM PRINÁŠA

a predstavenie sa uskutočni-
lo v prekrásnom renesanč-
nom kaštieli opradenom 
bohatou históriou od začiat-
ku 17. storočia. Nielen nád-
heru kaštieľa, ale aj príjemný 
personál, perfektnú obsluhu 
a vynikajúce pohostenie si 
petržalskí seniori mohli na-
plno užiť, pretože tam boli 
aj ubytovaní. 

Za vydarené podujatie 
obrovské poďakovanie patrí 
starostovi Petržalky Vladi-
mírovi Bajanovi a vedúcej 
oddelenia sociálnych vecí 
Alene Halčákovej, ktorí na 
plynulý a pohodlný presun 
seniorov z vystúpenia na 
vystúpenie zabezpečili au-
tobus. No a nezištnú ochotu 
a neprekonateľnú obetavosť 
prejavil aj bývalý vedúci 
odboru kultúry v Prešove 
Vladimír Merkovský, ktorý 
petržalských seniorov spre-
vádzal od privítania na že-
lezničnej stanici v Prešove, 
počas všetkých vystúpení, 
ktoré organizačne zabezpe-
čoval, až po rozlúčku pri na-
stupovaní do nočného rých-
lika Prešov – Bratislava. 

� ea Bašťovanská 

foto: autorka

Kontakt: tel.: 02/ 63 83 04 84
 e-mail: skola@sosznieba.edu.sk, 
 www.sospodnikania.edupage.org 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA
Strečnianska 20, 851 05 Bratislava

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
7. decembra 2016 od 8:00 hod. do 17:00 hod.

pozýva všetkých záujemcov o štúdium na

V školskom roku 2017/2018 
ponúkame štúdium ukončené 

maturitnou skúškou v dvoch študijných odboroch:

 6352 M obchod a podnikanie

 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

Škola realizuje grantový program Erasmus+, 
v rámci ktorého naši študenti absolvujú odbornú
prax v zahraničí a mnohé iné zaujímavé aktivity.

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

Vodné � ltre Nerezové fľaše www.nerezoveflase.sk

ženia navyše „vyhľadáva“ no-
vé možnosti pre vystúpenia 
a manažuje ich realizáciu. 

Petržalskí seniori svojimi 
vystúpeniami na východe 
Slovenska si získali tamojších 
divákov. Tri vystúpenia počas 
2 dní (aj s cestou z Bratisla-
vy) boli snáď vrcholom ich 
tohtoročného vystúpenia. 
Konkrétne v obciach Víťaz, 
Široké a Fričovce. Stovky 
prevažne seniorov (keďže 
vystúpenia boli určené na 
záver podujatí venovaných 
v rámci Mesiaca úcty k star-
ším) nielen zaplnilo veľké 
sály, ale priam ukážkovo ak-
tívne spolupracovali s účin-
kujúcimi. S nadšením spieva-
li, úprimne prejavovali svoju 
radosť a potešenie, poniekto-
rí sa ponorili do spomienok 
svojej mladosti – veď páračky 
boli súčasťou života ľudí na 
dedine, mnohí sa aj roztan-
covali – a každé vystúpenie 
končilo dlhotrvajúcim po-
tleskom. 

Samozrejmosťou na kaž-
dom vystúpení bola prítom-
nosť starostu, ktorý nielen 
privítal petržalských seni-
orov, ale na záver vyjadril aj 
úprimnú vďaku za ich ochotu 
a skvelé predstavenie, ktoré 
rozosialo medzi prítomných 
veľkú dávku láskavosti a úp-
rimnosti. Obzvlášť hrejivo 
vyzneli aj úprimné slová po-
ďakovania mnohých divákov, 
adresovaných členom súbo-
ru, s ktorými zotrvali v druž-
nej diskusii. Ocenili, že s lás-

kou, nadšením a radosťou 
odovzdávajú kus svojho ži-
vota a srdca mladším generá-
ciám a oživujú kultúru a tra-
dície zo 60 – 70-tych rokov 
uplynulého storočia.

 Napriek tomu, že všetky tri 
obce, do ktorých zavítali petr-
žalskí seniori, aby svojím vy-
stúpením „naladili“ domácich 
na ich mladosť a umožnili im 
v kruhu priateľov zaspomí-
nať si na neľahké časy, patria 
medzi malé obce do 2,5 tis. 
obyvateľov, v každej z nich 
mali v dome kultúry prekrás-
nu veľkú sálu. Bez nadsádzky 
– v Petržalke takú nenájdeme. 
Tiež ich bohatú účasť Petržal-
čania mohli závidieť. Napr. 
v obci Široké s 2445 obyva-
teľmi je 256 seniorov (z kto-
rých sú aj mnohí ležiaci 
a tiež mnohí ešte pracujúci, 
takže prísť nemohli), stoly 
s pohostením prestreli pre 
120 „domácich“ seniorov – a 
museli stôl a stoličky opera-
tívne prikladať. Dosiahli re-
kordnú účasť. Ďalšia zaujíma-
vosť je z obce Víťaz, kde na 
podujatie prišli ľudia priamo 
z kostola, spolu s pánom fa-
rárom. Vo Fričovciach so sta-
rými rodičmi prišli aj vnúčatá 

„Hovorí sa, že hudba spája kontinenty. V našom prí-
pade spojila len východ Slovenska so západom, ale 
doniesla veľa radosti a pozitívnych pocitov, ktoré 
dnešnému uponáhľanému svetu tak chýbajú,“ napísal 
v ďakovnom liste starosta obce Široké Stanislav Bartoš 
a dodal, že seniori si z podujatia odniesli úžasný ume-
lecký zážitok.
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Deti maľovali 

mier

Jabĺčko je krásne, výbor-
ne chutí a je veľmi zdra-

vé. Šťavnatý kúsok jablka 
zásobí naše telo energiou, 
uhasí nám smäd vďaka 
obsahu ovocných kyselín  
a dokonca nás aj dobre za-
sýti. V múdrych knihách sa 
dočítate, že už jedno jabl-
ko denne má regeneračné 
a detoxikačné účinky na 
náš organizmus a pôso-
bí ako náš „osobný lekár“.  
A práve pre tieto prednosti 
si zaslúži našu pozornosť. 

Na prvom stupni sa jabl-
kovo učilo, hralo, súťažilo, 
spievalo a tancovalo. Triedy 
rozvoniavali jablkovými ko-
láčikmi, sušenými jablkami, 
jablkovým džúsom či ča-
jom. Vo všetkých triedach 
sa niečo dialo. Prváci a dru-
háci si pripravili pre ostat-
ných spolužiakov z roč- 
níka rôzne jabĺčkové hry 
a súťaže. Jablká sa nosili, 
zbierali, skladali, počítali... 
a v triedach to vyzeralo ako 
v ovocnom sade. Červená a 
zelená farbička boli všade. 

V ZŠ Pankúchova 4 sa jeden celý deň nie-
sol v duchu zázraku menom jablko. 

Tretiaci a štvrtáci sa venovali 
učeniu s jablkami aj o jablkách. 
III.A a III.B. boli na exkurzii  
v ovocnom sade, ďalšie triedy 
besedovali o druhoch jabĺk  
a o ich pestovaní. 

Cez veľkú prestávku sa 
všetci zišli v hale. Rozospievali 
ju ľudovou pesničkou Červené 
jabĺčko a zatancovali si aj pri 
pesničke Jabĺčko od Kristíny. 
Napokon sa posilnili jablko-
vým koláčom zo školskej je-
dálne, ale aj dobrotami, ktoré 
pripravili mamičky.

O tom, že jablko je možné 
všestranne využiť, presvedčili 
zaujímavé prezentácie žiakov 
II. stupňa. Samotnej prezen-
tácii predchádzala tvorivá 
príprava projektov, výzdoba 
tried, inštalácia výstavy o mož- 
nostiach využitia jablka, spra-
covanie informácií získaných 
z exkurzie do jablkového sadu 
či pečenie a príprava jablko-
vých dobrôt. V Deň D si triedy 
vzájomne vymieňali získané 
skúsenosti a poznatky o tomto 
neodolateľnom ovocí. Piata-
ci vysvetlili vznik niektorých 

odrôd jabĺk a možnosti ich 
spracovania. Predstavili jablko 
v technológii, ale aj v umení. 
Žiaci si mohli vytvoriť vlast-
né umelecké dielo z ovocia, 
ktoré napokon s chuťou zjed-
li. Šiestaci predstavili jablko 
v rozprávkach, pantomíme, 
piesňach, ale aj v dávnej my-
tológii. Siedmaci sa zamerali 
na vitamíny, ktoré blahodarne 
pôsobia na náš organizmus 
a pripomenuli obľúbené ja-
bĺčko v slovenských aj inoná-
rodných prísloviach a pore- 
kadlách. Ôsmaci vysvetlili pô-
vod vzniku osláv Dňa jablka 
a dokázali, že s témou jablko 
sa môžeme stretnúť takmer 
na každej vyučovacej hodine. 
Deviataci vyzdvihli praktic-
ké použitie jablka v domácej 
kozmetike a poukázali na 
symboliku jablka v technolo-
gickej spoločnosti i v koruno-
vačných klenotoch. 

Sprievodnými aktivitami bo- 
li v triedach rôzne hry, hádan-
ky, tajničky, súťaže a, samo-
zrejme, jablkové hodovanie. 

„Jabĺčkové“ aktivity pokra-
čovali aj popoludní v škol-
skom klube detí. Deti hádali 
hádanky, prenášali jabĺčka, 
skladali puzzle, spievali pes-
ničku. V tento deň prišli deti 
aj pani vychovávateľky oble-

Deň plný jabĺk 

Vo Francúzskej škole na ulici 
M. C. Sklodowskej sa v mi-
nulých dňoch konala milá 
slávnosť. Oceňovali tam 
žiakov, ktorí sa zapojili do 
výtvarnej súťaže Nadácie Dr. 
Jána Melega  Picassova ho-
lubica mieru.

Dvadsiatka detí dala na 
výkres to, ako ony vidia mier, 
ako ho vnímajú, čo pre ne 
znamená. Za svoje výtvory 
dostali uznania a mená ví-
ťazov budú zapísané aj na 
trofeji – zemeguli z mramo-
ru, ktorú dopĺňa Picassova 
holubica mieru. Do ďalšieho 
ročníka súťaže bude zdobiť 
kanceláriu starostu Vladimí-
ra Bajana.

Okrem Jána Melega a Já- 
na Daneka z Nadácie a vede-
nia školy sa na slávnosti zú- 
častnili Didier Lopinot z fran- 
cúzskeho veľvyslanectva, 
Ján Bučan, 1. zástupca sta-
rostu Petržalky, Marián Hla-
vačka, zástupca sponzora 
súťaže, spoločnosti ASUS a 
Peter Modrovský, tanečník, 
majiteľ tanečnej školy Dan-
sovia. Jeho zverenci prispeli 
do súťaže štyrmi výkresmi a 
on sám prišiel všetkých ma-
lých umelcov povzbudiť.    

Všetci sa už tešia na ďalší 
ročník.

(sv)

foto: tod

Už tradične sa konala 
ochutnávka z ponuky 

školskej jedálne. Kým si vyzdvih-
li deti z triedy, mohli ochutnať 
z niekoľkých druhov zdravých 
nátierok a šalátov a povypy-
tovať sa, ako ich drobcom  
v škôlke chutí a či za jedálen-
ským stolom vymýšľajú rovna-
ko ako doma.

Katarína Kovačičová, riaditeľ-
ka MŠ Macharova: „Každoročne 

pripravujeme v rámci projek-

tu zdravej výživy pre rodičov 

ochutnávku nátierok a šalátov, 

aby vedeli, čo školská jedáleň 

ich deťom ponúka. Tento rok 

sme do ochutnávky pre rodičov 

zaradili len nesladké nátierky  

a musím povedať, že medzi 

deťmi sú veľmi obľúbené najmä 

maslové nátierky. So zelenino-

vými je to, najmä v septembri, 

ťažšie, pretože zelenej farby sa 

deti, zdá sa, trochu boja. Ale 

teraz, v novembri, musím po-

vedať, že už sa osmelili ochut-

nať a dokonca aj brokolicová 

a špenátová nátierka miznú 

zo stolov v jedálni ozaj rýchlo.  

V jednu novembrovú stredu čakalo na rodičov škôlkarov z Materskej školy na 
Macharovej ulici chutné popoludnie. 

Chutné popoludnie na Macharovej

A aj polievky z týchto druhov 

zeleniny majú v krémovej verzii  

u detí úspech. Jediný druh jedla, 

s ktorým ešte trochu bojujeme, 

čené vo farbách jabĺk. Zaují-
mavou aktivitou bolo vytvo-
renie „živých jabĺk“. Deti sa 
pospájali podľa farieb a jed-
notlivo v skupinách vytvorili 
veľké červené, zelené a žlté 
jablká. Po súťažiach sa všetky 
oddelenia presunuli na škol-
ský dvor, kde pre všetkých 
bola pripravená zaujímavá 
zábavná a pohybová aktivi-
ta. Všetky deti naraz hľadali 
a zbierali po školskom dvore 
rozsypané a poschovávané 
jablká. Aktivita sa deťom veľ-
mi páčila a po krátkom čase 
prišli s nájdenými a pozbiera-
nými jablkami. Za úspešnosť 
v súťažiach a spoločných ak-
tivitách každé oddelenie do-
stalo diplom.

Poďakovanie patrí všetkým 
žiakom, učiteľom, ale aj rodi-
čom, ktorí vyprevadili svoje 
deti do školy s taškou plnou 
jablkových dobrôt. Rodičov-
ské združenie sa postaralo aj 
o jablkové osvieženie a od-
meny pre žiakov. Túto krásnu 
aktivitu nám bude pripomí-
nať 6 stromčekov, samozrej-
me jabloní, ktoré zasadili za 
odmenu triedy, ktorým sa pri 
plnení aktivít v rámci Dňa 
jablka najviac darilo. 

Organizátorky podujatia
ZŠ Pankúchova 4

je ryba. Vyzerá to tak, že deti na 

ňu nie sú z domu zvyknuté, ale 

postupne jej prichádzajú na chuť. 

Samozrejme, rybou nemyslím ry-
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Vytvárať komunitné prostredie, venovať sa potrebám detí 
a tínedžerov a podporovať ich v záujmových aktivitách je v 
prostredí sídliska dôležité. Novo zrekonštruované priestory na 
Furdekovej ulici aktuálne slúžia aj tomuto účelu. Miestne zastu-
piteľstvo ešte na konci roku 2013 vyhovelo žiadosti Občianske-
ho združenia KASPIAN  zrekonštruovať priestory po bývalom 
klube Slniečko na Furdekovej ulici.

Po približne rok trvajúcej 
obnove je dnes toto 

miesto opäť určené deťom a 
mladým. 

„S OZ KASPIAN sme spo-
lupracovali najmä v oblasti 
športu. Napríklad pri súťaži 
jazdcov na bicykloch Concre-
te Jungle Jam. Niekoľkokrát 
sme spolu s predsedom ko-
misie kultúry a športu nav-
štívili podujatia priamo v 
centre združenia, vtedy ešte 
na Ambroseho ulici,“ hovorí 
Robert Schnürmacher z MČ 
Petržalka, oddelenia školstva, 
kultúry a športu.

Mestská časť už v roku 
2005 dala združeniu do pre-
nájmu skatepark. Úlohou bo- 
lo, rovnako ako v prípade 
Furdekovej, tento priestor 
obnoviť, udržiavať a vykoná-
vať terénnu sociálnu prácu. 
Vďaka predchádzajúcej spo-
lupráci a poznaní činnosti 
združenia sa úrad opätovne 
rozhodol podporiť jeho níz-
koprahové aktivity. „Hľadali 
sme väčší a vyhovujúcejší 
priestor, v ktorom by sme 
mohli poskytovať naše služ-
by. To, že nám bolo umožne-
né zrekonštruovať pôvodné 
priestory na Furdekovej, sa 
stalo pre nás výzvou, ale zá-
roveň aj radosťou. V súčas-
nosti sa chceme udomácniť 

nielen v novej budove, ale 
najmä v novej komunite. 
S novou adresou totiž pri-
chádzajú noví ľudia – deti, 
tínedžeri, ale aj ich rodičia,“ 
dopĺňa Radka Hrnčiarová  
z OZ KASPIAN.

S blížiacim sa decembrom 
sa pripravujú v KASPIAN-e 
rôzne predvianočné aktivity. 
V pláne je napríklad Mikuláš-
ska párty. „Radi by sme obdo-
bie konca roka využili tiež k 
poďakovaniu našim sponzo-
rom a partnerom za inanč-
nú i materiálnu pomoc. A, 
samozrejme, veľká vďaka 
patrí všetkým našim dobro-
voľníkom a zamestnancom 
za ich odhodlanie pracovať v 
prospech neziskového sektora 

a nízkoprahu. Zabudnúť ne-
môžeme ani na naše decká, 
pre ktoré sme tu, a ktorých 
záujem je pre nás dôkazom, 
že naša práca má zmysel,“ 
hovorí Hrnčiarová. 

Dostupnosť služieb všet- 
kým mladým, hry, zábava, 
ale i učenie a podpora v roz-
hodovaní je poslaním níz-
koprahových centier. KAS- 
PIAN je jedným z nich a 
nové priestory môžu byť ces-
tou ako tieto služby rozšíriť. 
V tomto duchu sa vyjadruje 
aj Schnürmacher z MČ Pe-
tržalka: „Verím, že umožnia 
činnosť združenia prehĺbiť a 
urobiť ešte atraktívnejšou.“

(md)

 foto: Kaspian

Na prospech detí a mládeže sídliska
Čože sa to pri tej materskej škole deje? Čože je to 
za farebné svetielka v novembrovom súmraku? 
Prvý novembrový štvrtok sa z dvora MŠ Pilova 
vyvlnil dlhočizný had lampiónového sprievodu.

Asi 110 škôlkarov so svo-
jimi rodičmi, súroden-

cami, ale aj starými rodičmi, 
v ruke pyšne nesúc žiarivý 
lampión, kráčalo petržalský-
mi ulicami smerom k Chor-
vátskemu ramenu. 

Čo bolo podnetom k tejto 
svetelnej paráde, sme sa pý-
tali Emílie Šimkovej, riaditeľ-
ky MŠ Pilova: „Dôvody, pre-
čo zorganizovať lampiónový 
sprievod, boli hneď dva. Prvý, 
že z iniciatívy Slovenského 
výboru Svetovej organizácie 
pre predškolskú výchovu bol 
4. november vyhlásený ako 
Deň materských škôl na Slo-
vensku, ktorého myšlienkou 
je zvýrazniť význam, posla-
nie a opodstatnenosť mater-
ských škôl na Slovensku or-
ganizovaním celonárodných 
aj lokálnych organizovaných, 
ale aj spontánnych aktivít. 
Druhým dôvodom bolo 30. 
výročie otvorenia našej škôl-
ky. Chceli sme pripraviť podu- 
jatie, ktoré by bolo oslavou 
MŠ a tiež sa v našej MŠ ešte 
nerobilo a bolo by pre deti 
neopakovateľným zážitkom.  
Potešilo ma, že táto myšlien-

ka oslovila aj pani riaditeľku  
z MŠ Strečnianska a tiež zorga-
nizovali v rovnaký čas lampió-
nový sprievod vo svojom okolí.“

Kým sa rodičia sústredili na 
školskom dvore,  deti si spo-
ločne zaspievali hymnu Dňa 
materských škôl a potom 
nasledovalo vypúšťanie 30 
balónov, ktoré symbolizovali 
práve 30 rokov materskej ško-
ly. Potom sa všetci spoločne 
(asi 250 ľudí)  vybrali osvetlení 
lampiónmi po vopred určenej 
trase, z okolia MŠ až k Chorvát-
skemu ramenu. Cestou škôlka-
ri šírili svetielka radosti medzi 
všetkých ľudí. 

Emília Šimková: „Deti boli na-
ozaj nadšené. A aj my by sme 
boli radi, ak by sa lampiónový 
sprievod zopakoval aj na bu-
dúci rok. A možno sa dokonca 
stane tradíciou.“

Do konca tohto roku ale ešte 
drobcov z MŠ Pilova čaká 
množstvo podujatí, na ktoré sa 
môžu tešiť - animoterapia, di-
vadelné predstavenia, príchod 
Mikuláša a v závere roka tradič-
né vianočné tvorivé dielne.

Michaela Dobríková

foto: autorka

Svetielka lampiónov z Pilovej

NÁSTUP IHNEĎ, UBYTOVANIE ZDARMA

údržba ciest, komunikácií a zelene BA 
0948/721 409

RUČNÝ PRACOVNÍK - zimná údržba, ručné do-
čisťovanie chodníkov, námestí (od 600 € netto) 

VODIČ na sypač „C“ - vozidlo nad 3,5 t sypače,   
platná KKV (1 000 € netto)

ZÁHRADNÍK - vyučený v obore (od 700 € netto) 
PILČÍK - preukaz + vodičský preukaz „B“ výho-

dou (od 700 € netto)
MECHANIK - nákladných vozidiel (od 900 € netto)

pripravili na ochutnávku rodi-
čom štyri druhy nátierok – tva-
rohovú, sardinkovú s taveným 
syrom, drožďovú s mrkvou, 
kelovú s vajcom plus ovocný 
(jablko-pomaranč) a zeleni-
nový šalát (hlávková kapusta-
mrkva).“

My sme pri ochutnávke za-
stihli niekoľko mamičiek a tie 
nešetrili slovami pochvaly, chu- 
tilo i mladším súrodencom škôl- 
karov. My sme testovali drož-
ďovú a sardinkovú nátierku  
a boli naozaj lahodne jemné. 

A aké nátierky sú v škôlkar-
skej jedálni úplne najobľúbe-
nejšie? Podľa slov Zuzany Nos-
kovej celkom neprekvapivo 
sladké nátierky. Deti s nadše-
ním maškrtia čokoládovú, dže-
movú alebo medovú nátierku, 
vyšľahané s maslom či ovocné 
v kombinácii s tvarohom. Tie sa 
ale tento rok na „ochutnávko-
vý“ stôl pre rodičov nedostali 
– zrejme ich sladkoústi školkari  
z Macharovej dočista vyjedli. 

Michaela Dobríková

foto : autorka

bie prsty, ale kvalitnú rybku pri-
pravenú na prírodno, pretože v 
materských školách sa nepodá-
vajú vyprážané jedlá.“

Súčasťou ochutnávky je aj 
výstavka tradičných nástrojov, 
používaných v záhrade, a je-
senných plodov, ktoré rodičia 
materskej škole zapožičali. Aby 
aj mestské deti vedeli, čo je 
to krhla, kanvica, hrable, vidly, 
vedro, fúrik, prútený košík, ako 
vyzerá tekvica, cibuľa či cesnak.

Vedúca školskej jedálne Zu-
zana Nosková: „Pani kuchárky 

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A
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Vďaka aktívnej a dlhodobej spolupráci mestskej časti a spo-
ločnosti Veolia Energia Slovensko v júni 2016 Petržalka získala 
prestížne ocenenie Cogen Europe Recognition Award za projekt 
kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla prostredníc-
tvom 18 kogeneračných jednotiek inštalovaných v systéme cent-
rálneho zásobovania teplom (CZT). Získané ocenenie potvrdilo, 
že výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody v Petržalke sa 
realizujú moderným, ekonomickým a ekologickým spôsobom. 

Svojou činnosťou v mest-
skej časti Petržalka naďa-

lej pokračuje aj Nadácia Veo-
lia Slovensko, ktorá tento rok 
oslavuje 10. výročie svojej 
existencie. Za toto obdobie 
na Slovensku podporila 190 
projektov sumou vyššou ako

500 000 eur. V Petržalke pri-
spela nadácia na realizáciu 
viacerých dobročinných pro-
jektov. Dotáciou projektu „Vní-

mam seba, vnímam svet“ bo
lo umožnené otvorenie den-
ného centra Baobab pre deti 
s viacnásobným postihnutím. 

pešne zavŕšila projekt „Bio-

diverzita okolo nás“. Úlo-
hou žiakov bolo vybrať ži-
vočíšny alebo rastlinný druh, 
ktorý by chceli ochraňovať 
alebo navrátiť do svojej loka-
lity, a vytvoriť vizuálny návrh 
na podporu súťažnej myš-
lienky. Do projektu sa zapoji-
lo takmer tisíc žiakov z devia-
tich petržalských základných 
škôl. Víťazom regionálneho 
kola v Petržalke sa stala 2.B 
trieda zo ZŠ Tupolevova.

Rok 2016 nie je výnimkou 
a spoločnosť v spolupráci 
s centrom pre environmen-
tálne a etické vzdelávanie 
Živica organizuje dvojročný 
školský projekt s názvom 
„Tajný život mesta“. Do 
tohto projektu sa opäť zapo-
ja aj školy z Petržalky. Žiaci 
si budú môcť vyskúšať mo-
derný pedagogický prístup 
s využitím informačných 
technológií a zároveň lepšie 
spoznajú rastlinnú a živočíš-
nu rozmanitosť v okolí svo-
jich škôl.                     (upr)

foto: archív Veolia

Ďalší fi nančný dar, na kto-
rý prispeli aj zamestnanci 
spoločnosti Veolia Energia 
Slovensko, bol venovaný Ob-
čianskemu združeniu Brá-
na do života na podporu 
vzdelávania detí zo slabších 
sociálnych pomerov. Pri prí-

ležitosti Medzinárodného 
dňa včiel Nadácia Veolia 
Slovensko zamestnaneckým 
grantom podporila otvorenie 
interaktívnej výstavy venova-
nej práve včelám, kde dobro-
voľníckou aktivitou organi-
začne prispel aj zamestnanec 
Veolie Energie Slovensko. 
Priestory ponúklo Bilingvál-
ne gymnázium C. S. Lewisa 
na Haanovej ulici v Petržalke, 
kde sa do konca júna 2016 
konali vzdelávacie aktivity 
pre žiakov a učiteľov brati-
slavských základných škôl. 
Už tradične nadácia poskytla 
aj fi nančný dar na realizá-
ciu podujatia Dni Petržalky 
2016. 

Skupina Veolia Slovensko
sa už 11 rokov angažuje v pro-
jektoch určených pre žiakov
základných škôl a doposiaľ 
sa do nich zapojilo viac ako 
40 tisíc žiakov. V minulom 
školskom roku spoločnosť ús-

Príprava interaktívnej 

výstavy pri príležitosti 

Medzinárodného dňa včiel.

ležitosti Medzinárodného 

interaktívnej výstavy venova-
nej práve včelám, kde dobro-

Príprava interaktívnej 

Medzinárodného dňa včiel.Veolia tradične 
podporila zaujímavé 
projekty v Petržalke

Podpora Občianskeho združenia Brána do života.

Deň otvorených dverí v kotolni skupiny Veolia Energia 

v rámci Dní Petržalky 2016.
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Petržalské ulice sú už teraz vyzdobené vianočným 
osvetlením, v obchodoch sú vianočné výzdoby a 
na každom kroku môžeme počuť vianočné pes-
ničky. Mnohí z vás nakupujú v predstihu, a tak sme 
sa rozhodli spraviť malú anketu. Na čo Petržalčania 
míňajú najviac peňazí? Aké darčeky si kupujú? 
Kupujú si darčeky aj „dospeláci“? Prekračujú svoj 
rozpočet?
 
Róbert - Myslím si, že na potraviny a na darčeky míňame 
rovnako. Tak 50 na 50. Najviac nakupujeme asi oblečenie a 
hračky pre vnúčatá. Často sa stane, že prekročíme rozpočet.

Monika - Najviac míňame určite na potraviny. Aj my, dospe-
lí, si ešte stále dávame darčeky, aj keď zväčša len maličkosti. 
Kupujeme skôr rôzne skladačky a knižky vnúčatám.
Rozpočet neprekračujeme. Snažíme sa ho udržať na istej 
hranici.

Jana - Viac peňazí ide na darčeky. Deťom kupujem vždy ne-
jaké oblečenie, hračku a knihu. Aby mali zo všetkého niečo. 
Aj u nás doma si dospelí dávajú medzi sebou darčeky. Podľa 
mňa sa na Vianoce každý z nás zmení na dieťa, ktoré zatúži 
aspoň po nejakej tej maličkosti. Inak by som si myslela že 
som naozaj neposlúchala (so smiechom). No, snažím sa to 
nepreháňať a neprekročiť určitý limit.

Ľudo - My míňame cez Vianoce najviac na darčeky, konkrét-
ne na hračky. Či už sú to autíčka, lego alebo pištole pre deti. 
Pre nás, dospelých, je to skôr o tom, že sme spolu, zdraví a v 
pokoji. Darčeky kupujeme hlavne kvôli deťom. Rozpočet ale 
neprekračujeme.

Marta - Na darčeky minieme viac ako na potraviny. S man-
želom si väčšinou kupujeme nejaký spoločný darček. Naprí-
klad, tento rok uvažujeme nad novým televízorom. Samo-
zrejme, vnúčatám rôzne hračky a synovi s nevestou skôr 
peniaze. Pri nakupovaní mám určité hranice, ktoré nepre-
kračujem, čiže cez rozpočet nejdem.

Andrej - Viac peňazí míňame na potraviny. Keďže deti ne-
máme, dávame si darčeky my, dospelí. Nejaký stanovený roz-
počet radšej nemáme, ten by sme totiž prekročili (smiech).

Elizabeth - Podľa mňa minieme viac na darčeky. Väčšinou 
je to oblečenie či elektronika. Mládeži dávame skôr penia-
ze, keď niečo potrebujú. Dcére som minulý rok dala peniaze 
na turistické topánky, ktoré si kupovala sama, pretože si ich 
musela vyskúšať. Nemíňam viac peňazí ako by som mala, 
rozpočet neprekračujem.

Miroslava Balentová

Anketa

Na Vianociach nešteríme

Aj v tomto roku v čase medzi  vianočnými sviatkami 
budú môcť rodičia využívať služby dvoch materských 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Petržalka. Tentokrát sú to MŠ  Macharova a MŠ Röntgenova. 
Ostatných 21 MŠ bude mať prevádzku prerušenú. Informá-
cie pre rodičov budú mať zverejnené jednotlivé materské 
školy aj na svojich informačných nástenkách a na web 
stránke MŠ.                               (tod)

Škôlky počas sviatkov
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cepcia účinná a jednoduchá.
No navrhované VZN nesie 
v sebe množstvo ustanovení, 
ktoré vnímam negatívne. A to 
najmä fakt, že prvá (zľavnená) 
rezidentská karta nebude via-
zaná na byt, ale na majiteľa 
auta. Toto podľa mňa odpo-
ruje základnej myšlienke celej 
koncepcie.
 Pôvodnú dohodu na roz-
delenie výnosov v pomere 
75:25 v prospech mestských 
častí som privítal veľmi pozi-
tívne. Ale, žiaľ, v najnovšom 
návrhu VZN je celé rozde-
lenie posunuté do úplne inej 
polohy: deliť týmto pomerom 
sa majú len výnosy z predaja 
parkovacích kariet. Výnos z 
pokút má ísť celý v prospech 
hlavného mesta. To je pre Pe-
tržalku neprijateľné.
 Najdôležitejšie je, aby 
všetky inancie, ktoré budú 
samospráve plynúť z nové-
ho systému parkoviania boli 
účelovo viazané výsostne na 
rozvoj statickej dopravy. To 
znamená, že všetky peniaze 
musia ísť naspäť na “parkova-
nie” – budovanie záchytných 
parkovísk, parkovacie domy, 
údržba existujúcich miest, 
atď.

Odpovede poslancov 
klubu Zmena zdola, 
NOVA, KDS a OĽaNO 
1 Jozef Vydra: V prvom 
rade je VZN dosť odlišné vo 
viacerých bodoch od toho, 
ktoré sme schvaľovali pôvod-
ne na zastupiteľstve v Petr-
žalke. To vnímam zo strany 
primátora Nesrovnala ako 
podraz na poslancoch. Pozi-
tíva som ani poriadne nena-
šiel... Vlastne iba jedno: že sa 
konečne niečo chystá pohnúť 
po rokoch prešľapovania na 
mieste. No obavám sa, že sa 
spustením parkovacej poli-
tiky iba zníži počet parkova-
cích miest, a za toto „nič“ si 

My sme Petržalka, 
predseda klubu Ján 
Bučan
1. Mestské VZN stanovuje 
základné pravidlá, ktoré sú 
predpokladom pre spustenie 
rezidentského a hodinového 
parkovania v jednotlivých 
mestských častiach Bratisla-
vy. Deinuje kľúčové pojmy 
ako rezident a abonent, sta-
novuje dolnú a hornú hrani-
cu úhrady za ročnú parkova-
ciu kartu ako aj hodinového 
parkovania. V tejto rovine nie 
je predkladanému VZN, až 
na drobné pripomienky, čo 
vyčítať. 

Zásadný problém je v tom, 
že iniciatíva mesta v oblasti 
parkovania prichádza príliš 
neskoro. Navyše v atmosfére, 

kedy sa vecná diskusia medzi 
mestom, mestskými poslan-
cami a mestskými časťami 
zmenila na politický boj. Ak-
tuálna diskusia okolo parko-
vania je teda skôr povinnou 
jazdou, než reálnou snahou o 
riešenie. Je viac ako zrejmé, 
že nový parkovací systém v 
tomto volebnom období, t.j. 
do konca roku 2018 nebude 
spustený. Vďaka politikárče-
niu sa tak premrhá jedno celé 
funkčné obdobie. A je otázne, 
ako rýchlo sa problém podarí 
riešiť v období 2018 – 2022. 
Pripomínam, že v súčasnosti 
sme svedkami už o druhého 
pokusu zo strany mesta. Nej- 
de totiž vôbec o jednoduchú 
a populárnu tému. Zavedenie 
spoplatnenia niečoho, čo bolo 

desaťročia zadarmo, je auto-
maticky nepopulárne rozhod-
nutie a je tak vnímané aj verej-
nosťou. Ale rozhodnutie je to 
správne a nevyhnutné. 
 Uvádzané rozdelenie vý-
nosov medzi mesto a mest-
ské časti v pomere 25:75 je 
namieste, keďže sú to práve 
mestské časti, na ktorých ple-
ciach budú ležať povinnosti 
a zodpovednosť pri spúšťaní 
rezidentského parkovacieho 
systému. Samotný výpočet 
pomeru 25:75 ale nezohľad-
ňuje náklady mestských častí 
súvisiace s vybudovaním a 
prevádzkovaním tohto systé-
mu. Z tohto dôvodu sme na-
vrhovali odvádzať mestu 25% 
z rozdielu medzi nákladmi 
a výnosmi systému, čo však 
nebolo akceptované. Reálne 
tak hrozí, že mestské čas-
ti nebudú mať z parkovania 
žiadne príjmy, čo je zásadný 
problém. Práve tieto príjmy 
totiž Petržalka chcela účelovo 
viazať na budovanie nových 
parkovacích kapacít – či už 
prostredníctvom zjednosmer-
ňovania ulíc, alebo budovania 
nových parkovísk a parko-

vacích domov. Obdobne by 
malo podľa môjho názoru aj 
mesto vynaložiť svoj 25 % prí-
jem zo systému na posilnenie 
mestskej polície, budovanie 
záchytných parkovísk a posil-
nenie MHD, nikde sa však k 
takýmto krokom nezaväzuje. 
Považujem to za vážny prob-
lém. 

Petržalka je dnes záchyt-
ným parkoviskom pre celú 
Bratislavu, parkuje tu až 30% 
nerezidentov. Za kľúčové 
efekty VZN považujem zave-
denie poriadku a pravidiel do 
verejného priestoru a určite 
budem presadzovať princíp, 
že domáci - rezidenti majú 
prednosť, podobne ako to 
platí všade inde vo svete.
 Ako som už ale spomínal, 
šancu na spustenie nového 
rezidentského systému sme 
v tomto funkčnom období už 
premrhali, neexistuje politic-
ká vôľa na jeho spustenie. Tu 
a tam sa síce budú vytvárať 
parkovacie miesta, možno 
sa aj miestne VZN schváli, 
ale účinnosť tohto VZN a 
teda aj spustenie zmyslupl-
ného riešenia rezidentského 
parkovania sa presunie na 
plecia ďalšieho miestneho 
zastupiteľstva pre obdobie 
2018 – 2022. Zostáva iba dú-
fať, že ďalšie zastupiteľstvo sa 
k tomuto problému postaví 
čelom a Petržalčania nebudú 
na reguláciu parkovania čakať 
ďalšie dlhé štyri roky.

Sieť, Mladá Petržalka, 
SaS, Strana zelených, 
predseda klubu Oliver 
Kríž
1 Určitým plusom je sa-
motný fakt, že sa o tomto 
probléme začalo serióznejšie 
diskutovať na úrovni hlavné-
ho mesta. Mohla by sa tým 
dosiahnuť veľmi potrebná 
celomestská koordinácia. 
Teda to, aby bola nová kon-

Je to asi najboľavejšia téma, ktorá v Bratislave rezonuje už niekoľko ro-
kov. Keďže mesto doteraz parkovanie aktívne neriešilo, skúšali a skúšajú 
sa s týmto problémom boriť jednotlivé mestské časti. Až teraz je na ro-
kovaní decembrového mestského zastupiteľstva návrh VZN o parkova-
cej politike. Ako ho vidia naši, petržalskí, poslanci a aké majú voči nemu 
výhrady, na to sme sa pýtali predsedov jednotlivých politických klubov. 
Odpoveď sme nedostali len zo Slobodného klubu. 

Parkovanie pre obyvateľov, 
nie pre politikov

Položili sme im 
tieto otázky:
1 V čom vidíte plusy a v čom mínusy aktuálneho VZN 

hlavného mesta o parkovacej politike?

 Ako vnímate predstavy mesta o rozdelení kompetencií 
a inancií (nielen nákladov, ale aj výnosov) v tejto súvis-
losti medzi mesto a mestské časti?

 Čo konkrétne budete presadzovať pri schvaľovaní VZN 
mestskej časti Petržalka o parkovaní, ktoré by malo 
spresniť podmienky pre Petržalčanov?
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majú ako za „výhodu“ obyva-
telia mesta platiť.
 Milan Vetrák: Deľba výno- 
sov je neprimerane stanovená 
v prospech hlavného mesta, 
keďže pomer 25 % z výnosov 
pre hlavné mesto a 75 % výno-
sov pre mestské časti nezahŕ-
ňa aj výnos z pokút, ktoré by 
mali byť podľa tohto uznesenia  
100 % v prospech hlavného 
mesta. Keďže takmer všetky 
náklady ma znášať mestská 
časť, je to veľmi nerovnopráv-
ne postavenie.
 Jozef Vydra: VZN nerieši 
viaceré životné situácie ľudí. 
„Nepozná“ napríklad inštitút 
náhradného vozidla, ktoré 
dostanete, keď máte auto v 
servise, možnosť predplate-
nia, resp. rezidentskej karty 
pre obyvateľa, nie pre auto. 
Mnohí rezidenti by museli 
platiť ako nerezidenti a to sa 
mi nepáči.
Elena Pätoprstá: Vedenie 
magistrátu nezohľadnilo zá-
sadné pripomienky občanov, 
ale ani tie, ktoré voči nemu 
vyjadrilo petržalské miestne 
zastupiteľstvo. Tým doslov-
ne Petržalke zväzuje ruky na 
dobré riešenie. Takže je otáz-
ne, či poslanci mesta vôbec 
prijmú takéto VZN. Obyva-
telia na verejnom preroko-
vaní upozorňovali na to, že 
ešte pred tým ako magistrát 
spustí parkovaciu politiku, 
treba vybudovať záchytné 
parkoviská, skrátiť intervaly 
čakania na zastavkách MHD, 
riešiť ďalšie BUS pruhy, bez-
pečné cyklotrasy, dobudovať 
parkovacie miesta tam, kde 
to nepôjde na úkor zelene  
a hlavne zastaviť nepremys-
lené zahusťovanie mesta. 
To, čo navrhuje primátor, je 
podľa mňa obrátený postup  
a neprinesie obyvateľom Petr-
žalky žiadne zlepšenie, ale len 
zvýšené poplatky a riskantný 
experiment.

Občania žiadali od primá-
tora jednotnú rezidenčnú kar-
tu pre celé mesto a bezplatné 
rezidentské parkovanie. Pri-
mátor im ponúkol viaceré 
karty a rozdielne platby v kaž-
dej mestskej časti. Za takéto 
riešenie nezahlasujem.

Klub pre Petržalku, 
predsedníčka Ivana 
Antošová
1 Aktuálne predložené VZN 
hlavného mesta SR Bratislavy 
tvorí parciálnu časť v celom 
systéme plánovania dopravy 
a mobility. S ohľadom na to, 
že ho súčasné vedenie mesta 
pripravovalo dva roky, chý-
ba komplexný koncepčný 
strategický materiál riešenia 
dopravy v hlavnom meste. 
Preto predložené VZN vyvo-
láva vlnu negatívnych emócií 
občanov a veľké obavy. Parti-
cipatívny prístup samosprávy 
v takej strategickej téme je 
kľúčový. Klub pre Petržalku 
si uvedomuje, že doprava, a 
najmä ekologická doprava, 
je kľúčová pre hospodársky 
a ekonomický rozvoj miest a 
regiónov, čo má zásadný vplyv 
na kvalitu života občanov. 
Nedostatok informácií v celej 
komplexnosti témy však vedie 
k opatrnosti a časovej potrebe 
analyzovania všetkých aspek-
tov súvisiacich s predloženým 
VZN.
 Klub pre Petržalku vníma 
celú históriu prípravy VZN 
o parkovaní až po súčasnosť. 
Rozdelenie kompetencií je 
politická dohoda starostov 
jednotlivých mestských častí a 
primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 Klub pre Petržalku v súčas-
nom období veľmi dôkladne 
analyzuje predložené VZN 
o parkovaní. Analyzuje ho v 
duchu komplexnosti vedú-
ceho k rozvoju a zlepšova-
niu verejného priestoru pre 

obyvateľov, jeho účinnosti, 
efektívnosti, transparentnosti 
a pridanej hodnoty pre roz-
voj rozumného mesta. Klub 
pre Petržalku zároveň bude 
pozorne sledovať vyhodnote-
nie pripomienok verejnosti k 
VZN a prípadné pozmeňujú-
ce návrhy zo strany mestských 
poslancov. Výstupy analýz 
spracovania uvedených atri-
bútov a prípadné pozmeňu-
júce návrhy budú kľúčové pri 
našom rozhodovaní s prio-
ritným cieľom presadzovania 
lokálnych aspektov a potrieb 
Petržalčanov v rámci celého 
procesu schvaľovania VZN na 
úrovni mestského a následne 
miestneho zastupiteľstva. 

 Otázky o parkovaní 
sme poslali aj primáto-
rovi Ivovi Nesrovnalovi.
1 Môžete predstaviť systé- 

mové opatrenia, ktorými 

chcete podporiť verejnú do-

pravu po zavedení regulácie 

parkovania?

Jednotná parkovacia poli-
tika neznamená nič iné ako 
jednotné pravidlá v parkova-
ní platné pre celú Bratislavu 
s cieľom zvýhodniť občanov 
Bratislavy, znížiť počet áut v 
uliciach a získať viac parko-
vacích miest pre rezidentov. 
Ale hlavne vniesť do našich 
verejných priestorov po-
riadok a systém, pretože na 
súčasný chaos vo verejných 
priestoroch doplácame všetci. 
Parkovacia politika sa bude 
postupne vyvíjať. Aj príklady 
iných európskych miest hovo-
ria jasnou rečou - nikto zo dňa 
na deň tento ťažký problém 
nevyriešil. S parkovacou poli-
tikou ale súvisia aj ďalšie pro-
jekty a systémové opatrenia - 

zapojenie železničnej dopravy 
do prepravy osôb, spustenie 
bikesharingového systému, 
budovanie nových cyklotrás, 
dokončenie električky v Pe-
tržalke až po Janíkov dvor, 
modernizácia MHD, výstavba 
záchytných parkovísk či par-
kovacích domov. Cieľ je ale 
jasný – zlepšiť dopravu v na-
šom meste. A to budem pre-
sadzovať vždy a všade.
 Môžete predstaviť kon-

cepciu a časový harmono-

gram budovania záchytných 

parkovísk? Nadviazali ste v 

tomto smere už spoluprácu 

s BSK?

Na vybudovanie záchytných 
parkovísk je dôležité najskôr 
identiikovať vhodné pozem-
ky. To momentálne robíme, 
požiadal som o súčinnosť aj 
starostov mestských častí. 
Záchytné parkoviská však 
musí budovať aj župa, preto-
že primárne ide o obyvateľov 
širšieho kraja, ktorí budú tieto 
záchytné parkoviská využívať 
tak, aby na kraji mesta mohli 
nastúpiť do prostriedkov 
mestskej hromadnej dopravy 
a dostať sa rýchlo a bez prob-
lémov do centra mesta. Budo-
vanie záchytných parkovísk vo 
viacerých častiach Bratislavy je 
aj súčasťou aktivít slovenských 
železníc, ktoré pripravujú bu-
dovanie tzv. terminálov integ-
rovanej osobnej prepravy. To 
súvisí aj s väčším zapojením 
železničnej dopravy do pre-
pravy ľudí na území Bratislavy. 
 Aký vidíte ďalší systémo-

vý krok na dosiahnutie cieľa 

– zaviesť regulované par-

kovanie - keď s tým väčšina 

obyvateľov nesúhlasí?

Práve naopak. Aj keď sme 
sa na verejnej diskusii s obyva-

teľmi rozprávali na túto tému, 
jasne zaznelo, že mesto par-
kovaciu politiku potrebuje. Aj 
Bratislavčania chcú poriadok 
v parkovaní. Mesto potrebu-
je jeden systém parkovania a 
nie 17 rozdielnych politík, na 
ktoré doplatia Bratislavčania. 
Bratislava je jedno mesto, 
nemôžeme sa správať ako 17 
samostatných znepriatele-
ných obcí, nemôžeme sa de-
liť, musíme sa spájať. Myslím, 
že je načase ťahať za jeden 
koniec. Navrhovaný systém 
je voči mestským častiam slo-
bodný a mestské časti sa doň 
môžu zapojiť podľa vlastného 
rozhodnutia, kedykoľvek. Len 
je dôležité, aby sa starostovia 
nového systému parkovania 
v meste nebáli a aby sme v 
meste nekoncepčne nezavá-
dzali samostatné parkovacie 
politiky, ktoré nás privedú 
iba do slepej uličky, nie k rie-
šeniu parkovania. Verím, že 
zhodu nájdeme. Ja som totiž 
presvedčený, že v Bratislave 
nie je primátor jediný, kto po-
važuje poriadok v parkovaní 
za potrebný. A povzbudzujú 
ma aj postoje mnohých po-
slaneckých klubov, ktoré tejto 
potrebe rozumejú. Vytvorili 
sme systém so slobodou roz-
hodnutia mestských častí, nie 
taký, ktorý ich má lámať cez 
koleno. Takže verím a usilu-
jem sa robiť všetko pre to, aby 
sa nám to spoločne podarilo. 
Nechceme a nemôžeme sa 
viac prizerať tomu, ako Bra-
tislavčania nemajú kde par-
kovať a mamičky s kočíkmi 
sa nemajú kde prechádzať po 
chodníku, lebo je plný zapar-
kovaných áut...

(red)

foto: archív redakcie 
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Predsedom poroty bol, ako 
každoročne známy herec Ju-
raj Sarvaš. 

Bratislava sa tento raz me-
dzi víťazov nezaradila. Najús- 
pešnejšími školami bola ZUŠ 
z Kysuckého Nového Mesta 
- Denisa Fujašová zvíťazi-
la v 1. kategórii a Dominika 
Chrastavá obsadila 3. miesto 
v 2. kategórii - a Gymnázium 
J. Jesenského z Bánoviec nad 
Bebravou – Richard Hainc 
skončil druhý v 1. kategórii 
a na rovnakom mieste v 2. 
kategórii skončila Karolína 
Kiripolská. Víťazom tejto ka-
tegórie sa stal Jakub Árendáš 
z nitrianskej hotelovej akadé-
mie. Na treťom mieste v 1. ka-
tegórii skončil Matej Vargan 
z nitrianskeho športového 
gymnázia.

Na záver podujatia sa štu-
denti mali možnosť stretnúť 
s ďalšími zaujímavými osob-
nosťami – so synom Ale-
xandra Dubčeka Milanom, 
s jeho osobným priateľom 
Pavlom Pollákom, s Natáliou 
Ihnátkovou zo Štátneho pe-
dagogického ústavu, spiso-

vá spoločnosť, ktorú vedie 
Viera Uherčíková, v spolu-
práci so ZŠ Černyševského. 
Odborným garantom súťaže 
je prof. Ivan Laluha. Ten-
to rok záštitu nad súťažou 
prevzala štátna tajomníčka 
ministerstva školstva Oľga 
Nachtmannová.

„Jedným z cieľov súťaže je 
pripomínať mladým ľuďom 
významné osobnosti nášho 
národa a pozdvihnúť ich se-
bavedomie a národnú hrdosť. 
Ďalším cieľom je zlepšiť ver-
bálny prejav študentov,“ vy-
svetlila poslanie súťaže Viera 
Uherčíková. 

Tento rok sa na súťaži zú-
častnilo 15 študentov z 9 škôl  
z celého Slovenska (8 v kate-
górii ZŠ a 7 v kategórii SŠ). 
Mohli si vybrať z ôsmich tém 
a pripraviť si pod dohľadom 
svojich pedagógov na jednu  
z nich rečnícky prejav. „Oce-
ňujem vysokú úroveň rečníc-
keho prejavu súťažiacich aj 
to, ako dokázali vyjadriť svoje 
originálne myšlienky a po-
stoje,“ dodala na záver Viera 
Uherčíková.

vateľkou Janou Jablonskou, 
šéfredaktorom časopisu Ro- 
dina a škola Ľubomírom 
Pajtinkom a Františkom Švá-
bom, dlhoročným pracovní-
kom ministerstva školstva. Tí 
všetci spomínali na Alexan-
dra Dubčeka. Medzi týmito 
osobnosťami nechýbal ani 
petržalský starosta Vladi-
mír Bajan. „Som veľmi rád, 
že na Alexandra Dubčeka 
a ani na jeho posolstvo ne-
zabúdame a že sme si tohto 
velikána slovenského národa 
a československých dejín aj 
takouto formou pripomína 
naša mládež,“ dodal starosta.  
A všetkým súťažiacim ve-
noval knihu Ivana Laluhu  
O ceste k slovenskej štátnosti 
1990 – 1992.

(sv)

foto: autorka

Výnimočná osobnosť slovenského národa, kto-
rého meno je známe na celom svete. Predstaviteľ 
procesu demokratických premien vo východnej 
Európe. Predbehol dobu takmer o 2 desaťročia, 
keď o tieto zmeny usiloval v Československu už  
v rokoch 1967 - 68. Bol najvýznamnejším a 
najznámejším politikom moderných českosloven-
ských dejín. Alexander Dubček.

Človek, na ktorého 
sa nedá zabudnúť

A práve jemu, jeho nedo-
žitým 95. narodeninám, 

bol venovaný 14. ročník ce-
loslovenskej súťaže v rétorike 

– Mládež a odkaz Alexandra 
Dubčeka. Každoročne súťaž 
vyhlasuje ministerstvo škol-
stva a organizuje ju OZ Zdra-

vyhlasujú

obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie 
nájomných zmlúv na prenájom 

zážitkového-relaxačného bazéna 
na plavárni, na Tupolevovej ulici 7b v Bratislave

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú sprístup-
nené:
- na web. stránke mestskej časti Bratislava-Petr-

žalka www.petrzalka.sk 

- na úradnej tabuli vo vestibule Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka

- v Petržalských novinách

Podmienky súťaže je možné písomne obdržať 
na adrese: Petržalská plaváreň
  Tupolevova 7b
  851 01 Bratislava

Súťažné návrhy sú uchádzači povinní doručiť v pí-
somnej podobe poštou alebo osobne do podateľne 
na adresu Miestneho úradu mestskej časti Bratisla- 
va-Petržalka, v termíne do 16.12.2016, do 12.00 
hod. v zalepenej obálke s výrazným označením  
„Obchodná verejná súťaž - prenájom zážitkové-
ho-relaxačného bazéna na plavárni na Tupolevo-
vej ulici 7b v Bratislave - neotvárať!“ s uvedením  
adresy prenajímateľa, adresy uchádzača a telefón-
neho čísla.
 

vyhlasujú

obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie 
nájomných zmlúv na prenájom priestoru  

určeného na 

masérske služby 
na plavárni, na Tupolevovej ulici 7b v Bratislave 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú sprístup-
nené:
- na web. stránke mestskej časti Bratislava-Petr-

žalka www.petrzalka.sk 

- na úradnej tabuli vo vestibule Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka

- v Petržalských novinách

Podmienky súťaže je možné písomne obdržať  
na adrese:  Petržalská plaváreň
   Tupolevova 7b
   851 01 Bratislava

Súťažné návrhy sú uchádzači povinní doručiť v pí-
somnej podobe poštou alebo osobne do podateľne 
na adresu Miestneho úradu mestskej časti Bratisla- 
va-Petržalka, v termíne do 16. 12. 2016, do 12.00 
hod. v zalepenej obálke s výrazným označením  
„Obchodná verejná súťaž - prenájom priestoru 
určeného na prevádzkovanie masáži na plavárni 
na Tupolevovej ulici 7b v Bratislave - neotvárať!“  
s uvedením adresy prenajímateľa, adresy uchádza-
ča a telefónneho čísla.

vyhlasujú

obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie 
nájomných zmlúv na prenájom 

plaveckých dráh
na plavárni, na Tupolevovej ulici 7b v Bratislave 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú sprístup-
nené:
- na web. stránke mestskej časti Bratislava-Petr-

žalka www.petrzalka.sk 

- na úradnej tabuli vo vestibule Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka

- v Petržalských novinách

Podmienky súťaže je možné písomne obdržať  
na adrese:  Petržalská plaváreň
   Tupolevova 7b
   851 01 Bratislava

Súťažné návrhy sú uchádzači povinní doručiť  
v písomnej podobe poštou alebo osobne do po-
dateľne na adresu Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava–Petržalka, v termíne do do 16. 12. 2016, 
do 12.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným 
označením „Obchodná verejná súťaž - prenájom 
plaveckých dráh na plavárni na Tupolevovej ulici 
7b v Bratislave - neotvárať!“ s uvedením adresy 
prenajímateľa, adresy uchádzača a telefónneho 
čísla.
 

Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.

Bližšie informácie nájdete na adrese: plavaren@petrzalka.sk alebo na tel. č. 0905 878 360



HORÚCEJŠIA NOVINKA AKO 
TIPO SEDAN?

PREDSA NOVÉ 
TIPO HATCHBACK.

Kombinovaná spotreba 3,7 – 6,3 l/100 km, emisie CO2 98 – 146 g/km. Na všetky automobily sa vzťahuje 2-ročná zákonná záruka a navyše 3 roky s limitom do 100 000 km. Zobrazené modely sú len ilustračné. 
Ponuka platí iba do vypredania zásob. Podrobné informácie u predajcov a na www.fiat.sk.

NOVÉ MODELY FIAT TIPO UŽ OD 11 740 €.
�at.sk

GRIF, SPOL. S.R.O., PANÓNSKA CESTA Č. 21, 85104 BRATISLAVA, TEL.: 02/68 201 411 - 22, ČAPAJEVOVA 7, MOBIL: 0905 934 888, 0905 602 382, 0903 139 299, 0907 754 442, FAX: 02/63 823 174
OFFICE@GRIF-GRIF.SK, WWW.GRIF-GRIF.SK
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prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

ŠIROKÝ SORTIMENT 
OKULIAROVÝCH RÁMOV 
AJ PRE DETI (AJ SILIKÓNOVÉ)

Značkový tovar za AKCIOVÉ CENY.

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

Zľavy od 10 – 70 %.

AKCIA   na multifokálne 

okuliarové šošovky: - 20 %, -50 % 

a jeden pár (Varilux) zadarmo

– pri zakúpení okuliarov. 

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

www.optikavion.sk

e-mail: prominent@chello.sk

OPTIK-PROMINENT s. r. o.

OPTIKA

I N Z E R C I A

Ponúkame Vám:
•  okuliarové rámy od 12 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

Gymnázium Alberta Einsteina,
Einsteinova 35, 852 03 Bratislava

oznamuje, že v školskom roku 2017/2018 otvára 
štvorročné štúdium a päťročné bilingválne štúdium 

(slovensko-ruská sekcia). 
Do bilingválneho štúdia môžu byť prijatí aj žiaci 

z 8. ročníka ZŠ.

Gymnázium sa nachádza v Petržalke, oproti Inchebe 

(MHD 88, 92, 80, blízkosť parkoviska).

 Informácie: tel: 63453193, 63451184

 e-mail: gymnazium@einsteinova.sk

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 17€

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



ZĽAVA 4 Eura Vám bude 
odpočítaná pri nákupe nad 

22 Eur v termíne 
12. – 24. 12.2016.

Zľavu nie je možné kombinovať 
s tovarom zľavneným, v akcii a na 

nákup darčekových poukážok. 
Kupón je možné uplatniť iba 

v predajni ORION v OC Danubia.

HOANG-VIET
Fashion Nails Euro

Zľava 10% pri kompletnej 
manikúre v termíne 
1.12. - 31.12.2016

Zľava 10% pri kompletnej 
pedikúre v termíne  

od 1.12. - 31.12.2016

Zľava 20% na sortiment 
zn. Tescoma platná v termíne 

1.12 – 11.12.2016

Zľava sa nevzťahuje na už zľavnený
tovar a darčekové poukazy.

Zľavu nie je možné kombinovať
s inou prebiehajúcou akciou.

Zľava 15% na hračky pre psov
v termíne 7.12. – 13.12.2016

Zľava 15% na toalety pre mačky
v termíne 7.12. – 13.12.2016

Zľava 15% na klietky pre hlodavce
a vtáky v termíne  

 7.12. – 13.12.2016

PLANEO Quick time 
Zľava 20% na značku 

hodiniek Esprit.
v termíne 

od 1.12. - 24.12. 2016
Kupóny je možné uplatniť iba 

v predajniach OC Danubia.

Baťa

Zľava 10%  na celý 
sortiment v termíne 

od 1.12. - 31.12. 2016 

Zľava platí aj na už zľavnený tovar. 
Zľavu nie je možné kombinovať 
s inou prebiehajúcou akciou.

2+1 zadarmo na viac ako 
250 produktov značky 

Dr.Max v termíne 
1.12. – 31.12. 2016

Vyberte si 3 produkty značky Dr.Max. 
Iba 2 z nich zaplatíte a 1 vám dáme zadarmo.
Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo 

produkt s najnižšou predajnou cenou. 
Nevzťahuje sa na lieky Ibuprofen Dr.Max, 

Paracetamol Dr.Max, Levocetirizin Dr.Max, 
Ambroxol Dr.Max, Orinox a Nogrip. Akcia sa 

nemôže kombinovať s inými akciovými 
ponukami. Číslo kupónu: 0000463
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10 vecí, na ktoré treba myslieť 
pri výbere vysokej školy
Pohľad do kalendára nám hovorí, že sme sa ocitli v mesia-
coch, kedy mnohí maturanti spolu s rodičmi zvažujú, na kto-
rú vysokú školu by sa chceli dostať. Pred nástupom na štú-
dium je dobré zopakovať si 10 vecí, ktoré by každý budúci 
študent vysokej školy mal od svojej “alma mater” očakávať.
 
1 Študijný program s prepojením na prax  Kombinácia 
teórie a praxe by mala tvoriť základ každého moderne zostavené-
ho študijného programu a praktické príklady vyučované formou 
prípadových štúdií, projektov, kritických analýz či simulácií by mali 
byť integrálnou súčasťou štúdia.
2 Akcent na interpersonálne zručnosti Škola by mala popri 
tvrdej teórii rozvíjať tiež mäkké interpersonálne zručnosti. Učí štu-
dentov správne komunikovať v osobnom či písomnom styku, 
pracovať v tímoch, viesť mítingy, jednoducho viesť tú správnu 
obchodnú komunikáciu.
3 Akcent na výučbu jazykov Ovládanie aspoň jedného sve-
tového jazyka v písomnom a verbálnom prejave je dnes nutnosť. 
Nehovoriac o tom, že angličtina si na poli biznis komunikácie vy-
slúžila titul “lingua franca”. Preto si vyberajte školu, ktorá uskutoč-
ňuje svoje programy tiež v angličtine.
4 Medzinárodný učiteľský zbor  Medzinárodný charakter 
školy a interakcie so zahraničnými a domácimi študentmi a uči-
teľmi obohacujú študenta a učia ho pohybovať sa v medzinárod-
nom prostredí. 
5 Mimoškolské aktivity Vyžadujte, aby vaša budúca vysoká 
škola mala aktivity aj mimo školského rozvrhu. Študentské kluby, 
umelecké aktivity a neformálne stretnutia dotvárajú život vyso-
koškoláka. 
6. Bohatosť a pestrosť študijných zdrojov  Spoliehať sa 
dnes na študijné zdroje publikované výlučne v slovenskom jazy-
ku by bolo pre študenta krátkozraké. Kvalitná škola musí dispono-
vať tiež katalógom zdrojov publikovaných v angličtine, prípadne 
v inom svetovom jazyku. Databázy na internete, vedecké články a 
ďalšie online zdroje sú samozrejmosťou na každej kvalitnej škole.
7 Online štúdium Kvalitné online štúdium vám dopraje le-
xibilitu. Nemusíte cestovať v zápchach, odísť od rodiny či zane-
chať športovú kariéru, stačí sa pripojiť na internet a študovať. 
8Možnosť študovať v zahraničí Uistite sa, že vami vybraná 
škola má mobilitné programy pre študentov. ERASMUS a ďalšie 
možnosti štúdia v zahraničí vytvárajú skvelé príležitosti vidieť svet 
a skúsiť štúdium aj za hranicami Slovenska. Preto si zistite, akú bo-
hatú sieť partnerských škôl má tá vaša.
9 Uplatnenie a kariérne centrum Aké ma čaká uplatnenie 
po ukončení štúdia? Akú absolventskú mieru nezamestnanosti 
má moja budúca škola? Skončím štúdium a čo potom? Spýtaj-
te sa svojej budúcej školy, aké dosahuje výsledky a ako vám vie 
byť nápomocná pri výbere budúceho zamestnávateľa. Pracovné 
stáže, brigády a výpomoc vo irmách vám otvoria dvere do sku-
točnej praxe v budúcnosti. 
10  Spoločné programy so zahraničnými univerzitami Nie 
je nič lepšie ako študovať spoločný program a získať dva diplo-
my. Či už na bakalárskom alebo magisterskom stupni, zistite si 
možnosti štúdia v spoločných programoch. Predmety spoločné-
ho študijného programu zabezpečené zahraničnou univerzitou 
spestria a obohatia vaše domáce štúdium.

Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky pre vás pripravila Vysoká 

škola manažmentu/City University of Seattle v Bratislave-Petržalke 

na Panónskej ceste 17, kde sa dozviete všetky potrebné informácie o 

možnostiach a podmienkach štúdia a prečo je dôležité už dnes mys-

lieť na svoju budúcnosť. Viac informácií na www.vsm.sk. 
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Jablko nepadá ďaleko od stromu. To platí aj v prípade Martina 
Juríka, ktorý spisovateľské vlohy zdedil s najväčšou pravdepo-
dobnosťou po svojom známom otcovi spisovateľovi Ľubošovi Ju-
ríkovi. Martin totiž vedno so svojím priateľom, ktorého si našiel 
prostredníctvom internetu, Michalom Ružičkom, začal nielen 
behávať, ale aj vymýšľať absurdné príbehy.

Slovenskí Tolkieni naháňali kedysi 
baby v Petržalke

Vznikol z toho osobitý 
fantasy seriál s názvom 

Škoricovník s podtitulom 
Zlatá cesta, ktorý vyšiel už 
v roku 2013. Ďalší Škoricov-
ník II – Zrkadielko - uvádzali 
autori do života v kníhku-
pectve Panta Rhei na Pošto-
vej ulici. 

„Kedysi som v Petržalke 

naháňal baby, neskôr som 

sem ako človek s nemeckým 

občianstvom chodieval na 

cudzineckú políciu,“ priznal 
Martin, ktorý je hrdý na to, 
že súčasťou jeho knižiek je 
bohatá politická satira. Po-

10.00 – 10.45  O dvanástich mesiačikoch – Divadlo Hotel Maria
11.00 – 11.30  Mikuláš, Anjel a Čert
11.30 – 12.15  Útrapy Vianočného Škriatka – Divadlo Jaki  
12.15 – 12.45  Súťaže pre deti
10.00 – 14.00   Tvorivé dielne pre deti – 

výroba ozdôb, sviečok a vianočných škriatkov

10.00 – 10.45   Ako sa lienka Kikilienka chystala na Vianoce – 
Divadlo Makile

11.00 – 11.30  Škriatkovsky dobré Vianoce – Divadlo TAMARIKI
11.30 – 12.00  Súťaže pre deti 
12.00 – 12.15  Vianočné koledy – Detský folklórny súbor Gerulata
10.00 – 14.00   Tvorivé dielne pre deti a rodičov – 

vyzdobte si medovníček a vyrobte 
si svoj vlastný adventný venček

Sobot�, 3. decembe� 2016

Sobot�, 17. decembe� 2016

Vstup zadarmo!

Škriatkovsk�Vianoc� � OC Danubi�!
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čas spoločného behania po 
hrádzi priatelia Martin s To-
mášom vymysleli paralelný 
vesmír, ktorý má s tým naším 
mnoho spoločného. Hlavnou 
postavou ich fantasy seriá-
lu je plavovlasý Jonáš, ktorý 
pri svojich cestách stretáva 
rôzne zaujímavé postavičky. 
Súčasťou knižky je aj Škori-
slovník a veľmi dômyselné 
kresby výtvarníka Tomáša 
Rollera. Pretože ide o ojedi-
nelý projekt s vlastným sve-
tom, postavičkami, ktoré hu-
morne prežívajú svoje životy, 
možno pokojne nazvať jeho 

tvorcov slovenskí Tolkieni. 
A herec Juraj Kemka, ktorý 
toto dielko uviedol do živo-
ta práve škoricou, prezra-
dil, že by si rád zahral jednu 
z postáv tohto osobitého fan-
tasy seriálu. Pravdaže, ak sa 
niekomu podarí dej zdrama-
tizovať a ak budú nasledovať 
ďalšie diely. Absurdné uvede-
nie knižky, ktoré moderovala 
Anita Zaťková, rámcovali 
satirické heslá ako napríklad 
– nebuď ovcou severnej ríše, 
buď ovcou eciphátu. 

Barbora Laucká

foto: autorka

Zázraky života

Vychádza kniha známe-
ho detského psychológa 

profesora Ivana Štúra Zázraky 
života, aby s nami ostali jeho 
originálne a hlboko ľudské, 
psychologicko-filozofické 
myšlienky podčiarknuté život-
nou skúsenosťou a klinickou 
odbornou praxou. Eseje o lás-
ke, živote a smrti sú zostavené 
z dosiaľ publikovaných i ne-
publikovaných článkov. Svo-
jím obsahom akoby chceli 
zdôrazniť, že možno práve 

dnes je dob-
re spome-
núť si na iný, 
kvalitnejší 
a zaujíma-
vejší pohľad na svet, ktorý 
nepozná vypočítavosť a iné 
kvantitatívne kritériá. Autor sa 
múdro, láskavo a � lozo� cky 
zamýšľa nad základnými otáz-
kami života: Čo robiť? Ako žiť? 
Venuje sa aj oblasti medziľud-
ských vzťahov, láske, rozcho-
dom, ale aj témam ako je cha-

rakter, humor, stres, žiarlivosť, 
nevera, smútok a ďalšie. 

Kniha môže svojím obsa-
hom zaujať čitateľa každého 
veku a môže byť inšpiráciou 
pre všetkých, ktorí chcú prežiť 
plnohodnotný a šťastný život. 

„Nad všetkými každoden-

nými povinnosťami, potreba-

mi a nutnosťami nášho života 

leží čosi vyššie, poézia bytia, 

očarenie každou maličkosťou, 

vďačnosť za všetko čo bolo a 

je,“ aj to jedna z myšlienok prof. 
Ivana Štúra, ktorý nás pred ro-
kom navždy opustil.         (xxx)

Kniha môže svojím obsa-

pre všetkých, ktorí chcú prežiť 
plnohodnotný a šťastný život. 

„Nad všetkými každoden-

O autorovi
Profesor Ivan Štúr (1933 – 2015) svoj dlhý a 
tvorivý život, na ktorý ho pripravili rodičia, otec 
známy � lozof a matka prvá profesorka medicíny 
v Československu, zúročil naozaj bohato. Najprv 
vyštudoval telovýchovu na Pedagogickej fakulte 
v Olomouci, neskôr psychológiu na Filozo� ckej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ak-
tívny šport a pediatrická psychológia mu navždy 
prirástli k srdcu.

Pre svoje nekompromisné postoje k okupá-
cii Československa v roku 1968 bol prinútený 
vzdať sa miesta za vysokoškolskou katedrou, 
ale naďalej sa dlhodobo občiansky i autorsky 
angažoval. Jeho meno ako milovníka prírody 
a prírode blízkych športov (vodáctvo, turistika, 
volejbal) nájdeme aj v slávnej ochranárskej pub-
likácii Bratislava/nahlas. Vyše 30 rokov pôsobil na 
klinike na Bezručovej ulici ako detský psychológ. 

Napísal z tejto oblasti mnoho odborných i po-
pulárno-vedeckých kníh, podieľal sa na založe-
ní Ligy za duševné zdravie. V roku 1990 až 1995 
sa stal predsedom Vedeckého kolégia SAV pre 
psychológiu a pedagogiku, v roku 1999 bol 
hlavným odborníkom ministerstva zdravotníc-
tva pre klinickú psychológiu. Popritom predná-
šal na Univerzite Komenského v Bratislave a na 
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Bol autorom viacerých odborných i populár-
no-vedeckých kníh: Problémy rodiny a školskej 
výchovy, Dieťa a príroda, Základy diferenciálnej 
psychológie II, Ľudské mláďa, Pediatrická psy-
chológia, Rozhovory o dospievaní, Metamor-
fózy života, Podoby života, O láske a neláske. 
V roku 2014 vyšli knižne rozhovory Denisy Gura 
Doričovej s týmto členom slávnej štúrovskej 
rodiny pod názvom Kto chce žiť, nech sa kýve. 
Pán profesor bol praprasynovec Ľudevíta Štúra.
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ĎALŠIE PODUJATIA NA WWW.KZP.SK
Partneri

december 2016

   zmena programu vyhradená

                   TIP NA VIANOČNÝ DARČEK          

CC CENTRUM
Jiráskova 3

 

Lento Ad Astra
vianocný komorný koncert 

CESTOVATEĽSKÝ KLUB
RWANDA - Cestovanie 

a dobrovoľníctvo v krajine 
tisícich vrchov 

prezentácia fotografi í a prednáška
MONIKY KOVÁČOVEJ

14.12. | 19:00 | DK LÚKY   

2.12. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ

V OČOVEJ DOMA
program venovaný 80. výročiu 
založenia FS OČOVAN

Realizované s fi nančnou podporou Fondu na podporu 
a Bratislavského samosprávneho kraja  

folklórne zrkadlenie

4.12. | 16:00
VIANOCE S PRVOSIENKOU

DFS Prvosienka
6.12. | 19:00 

SVIATKY V GAZDOVSKOM DVORE
 FS Dolina a FS Gymnik

9.12. | 19:00 
RUSÍNSKE SRDCE

FS Ruthenia 
10.12. | 18:00 

VIANOCE S HÁJENKOU
DFS Hájenka, DĽH Jarabinka, DFS Vienok

17.12. | 19:00 
ŠŤASTNÉ A EKONOMÁCKE!

FS a ĽH Ekonóm

dk zrkadlový háj

Realizované s fi nančnou podporou Fondu na podporu umenia 

LONGITAL
KVĚTY /ČR/

vianočný koncert 

15.12. | 19:00 | DK LÚKY

vranky
&

banda
keby všetky bandy sveta

z nitry

na fi lmové predstavenia 

ARTKINO ZA ZRKADLOM

platnosť od 1.1.2017 do 31.12.2017

Rovniankova 3, Bratislava

www.kzp.sk

darčeková poukážka do ARTKINA ZA ZRKADLOM 
vstup na predstavenie podľa vlastného výberu počas roka 2017

I. variant - 5 vstupov za 14,90 €
II. variant - 10 vstupov za 28,90 €

možnosť zakúpenia darčekových poukážok od 1.12.2016 cez

ERIK ROTHENSTEIN 

/barytónový a altový saxofón/

ZITA SLAVIČKOVÁ

/klavír/ 
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Arthur Fleischmann by sa bol v tomto čase 
dožil 120 rokov. Jubileum významného sveto-
vého sochára, ktorý sa narodil v Bratislave, sme 
si v uplynulých dňoch pripomenuli v renesanč-
nom dome na Bielej ulici č. 6.

V 20. a 30. rokoch minu-
lého storočia dom kú-

pila Fleischmannova matka 
a rodina tam žila, kým kvôli 
hrozbe nacizmu nemusela 
emigrovať. V deväťdesia-
tych rokoch sa vďaka archi-
tektovi Štefanovi Šlachtovi, 
historikovi Šimonovi Jančo-
vi, dizajnérovi Milanovi Ve-
selému či diplomatovi Mi-
lošovi Ruppeldtovi a ďalším 
ochotným ľuďom, podarilo 
na Bielej ulici inštalovať na 
počesť uznávaného sochá-
ra múzeum. Pripomenul to 
sochárov syn Dominik, kto-
rý sa narodil, keď mal jeho 
otec 65 rokov. Na spomien-
kovú slávnosť pricestovala 
aj Fleischmannova manžel-
ka Joy, vďaka ktorej tvorca 
chytil druhý dych a vytvoril 
celý rad plastík a reliéfov 

Arthur Fleichschmann -  
svetový sochár z Bratislavy  www.muzikalsibyla.sk    www.ticketportal.sk   

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

15. februára 2017  - Incheba

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

 Ilona Csáková a alší ...

pre zaoceánske lode, ale aj 
monumentálny reliéf Kriš- 
táľová koruna strieborného 
jubilea na počesť 25. výro-
čia nástupu britskej krá-
ľovny Alžbety II. na trón 
a posledné dielo fontánu 
Pocta objavu DNA z roku 
1989. V neskorších rokoch 
začal dokonca aj bravúrne 
fotografovať. 

Barbora Laucká

foto: autorka

Tradične kvaliTnÉ mäsovÉ výrobkY od miran-a!
Bravčové karé ....................................3,99 €
Bravčové stehno ................................3,99 €
Bravčové plece ..................................3,99 €
Hovädzie zadné - mladý býk ...........7,99 €
Hovädzie predné - krk - mladý býk ....6,79 €
Morka ...................................................4,49 € 

Morčacie prsia ...................................6,79 €
Kuracie prsia ......................................4,99 €
Kuracia zadná štvrť ...........................1,79 €
Domáca klobása ................................3,69 €
Sedliacka klobása .............................5,60 € 

Bravčová klobása ..............................5,60 €
Jaternice, krvavnice ..........................3,39 €
Paprikový lalok ..................................3,39 €
Pečeňový syr ......................................3,39 €
Tlačenka ..............................................3,99 €
Šunka Miran .......................................5,29 €
Vinohradnícky nárez ........................3,30 €
Šunková saláma ................................3,65 €
Údená krkovička ................................4,99 €
Údené stehno .....................................4,99 €
Oravská slanina .................................4,99 €

Nájdete nás v predajniach:
Námestie hraničiarov č. 9, ☎ 62 31 19 04 · Mánesovo námestie č. 7, ☎ 62 24 50 51 · Pribišova č. 4, ☎ 65 31 69 16

Ipeľská 4 (Dolné Hony) · Eisnerova 46 (Devínska Nová Ves)

PreDáVaMe len MSO zO SlOVenSKéHO cHOVu, čerSTVé, 
cHlaDené a HOVDzie MSO z MlaDýcH BýčKOV

M I R A N
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 Polícia upozorňuje   Jednou vetou

M. a T. (gmail.com): 
Áno, pochopili ste to správne. Podľa našej práv-
nej úpravy vzniká osvojením (adopciou) medzi 
osvojiteľom a osvojencom rovnaký pomer, aký 
je medzi rodičmi a deťmi a medzi osvojencom 
a príbuznými osvojiteľa pomer príbuzenský. Od-

povedať na vašu otázku – pokiaľ ide o práva  
a povinnosti osvojiteľov (adoptívnych rodi-
čov) je jednoduché – osvojitelia nadobúdajú 
rovnaké práva a povinnosti, ktoré vyplývajú  
z práv a povinností aké majú rodičia. Ide teda 
o taký právny vzťah, aký je medzi biologický-
mi rodičmi a ich deťmi. 

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, bezplatné osobné konzultácie ani platené práv-

ne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú 

limitované formuláciou otázok.

(dnes o manželstve)

Snúbenci a čo ďalej?  
Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie 
každý sa dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto 
priestore prinášame základné informácie o tom - ktorom práv-
nom predpise. V prípade nejasností alebo praktickej potreby 
radi odpovieme na vaše konkrétne otázky.

§ Dvaja bez tajností o sebe        
 Manželstvo je zväzkom muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich 

dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo 
po splnení podmienok ustanovených zákonom č. 36/2005 Z. z. - 
zákon o rodine v platnom znení (ďalej len „zákon“). Muž a žena, 
ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len „snúbenci“), majú 
vopred poznať navzájom svoje charakterové vlastnosti a svoj zdra-
votný stav. Pri uzatváraní manželstva majú povinnosť súhlasne 
vyhlásiť, že im nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie man-
želstva a že poznajú svoj zdravotný stav. Zároveň pred matričným 
úradom alebo orgánom cirkvi súhlasne vyhlásia, aké priezvisko v 
zmysle zákona budú používať oni, ako aj ktoré z ich dohodnutých 
priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Snúbenci musia sú-
hlasne vyhlásiť, že im nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie 
manželstva. 

§ Kedy manželstvo nemožno uzavrieť  
 Manželstvo nemožno uzavrieť so ženatým mužom alebo s vyda-

tou ženou, medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami 
(platí to aj v prípade príbuzenstva založenom osvojením). Man-
želstvo nemôže uzavrieť ani maloletý, súd však smie v súlade s 
účelom manželstva výnimočne povoliť uzavretie manželstva ma-
loletému staršiemu ako 16 rokov. Zákon nekonkretizuje príčiny, 
ktoré môžu odôvodniť rozhodnutie súdu, zvyčajným dôvodom 
na podanie návrhu uzavrieť manželstvo je tehotenstvo snúbeni-
ce. Manželstvo nemôže uzavrieť osoba pozbavená spôsobilosti na 
právne úkony, pri obmedzenej spôsobilosti na právne úkony iba s 
povolením súdu. Manželstvo nemôže uzavrieť osoba postihnutá 
duševnou poruchou, súd však uzavretie manželstva takej osobe 
povolí, ak je jej zdravotný stav zlučiteľný s účelom manželstva. 

§ Slobodne a zrozumiteľne               
 Keď bez povolenia súdu uzavrie manželstvo osoba, ktorej spôso-

bilosť na právne úkony je obmedzená, alebo osoba postihnutá 
duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie 
spôsobilosti na právne úkony, rozhodne súd o neplatnosti tohto 
manželstva na návrh ktoréhokoľvek z manželov. Manželstvo je 
neplatné, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené 
slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, o čom súd rozhodne na 
návrh ktoréhokoľvek manžela. Podať návrh na začatie konania 
o neplatnosti manželstva zanikne uplynutím jedného roka odo 
dňa, keď sa o dôvodoch neplatnosti manželstva dozvedel. Man-
želstvo, o ktorom súd rozhodol, že je neplatné, sa považuje za ne-
uzavreté.

§ Spoločne v právach i povinnostiach            
 Manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach, sú 

povinní vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť a pomáhať si. O 
uspokojovanie potrieb rodiny sú povinní starať sa a rozhodovať 
obidvaja manželia spoločne. Ak sa nedohodnú o podstatných ve-
ciach, rozhodne na návrh jedného z nich súd. Na výkon povolania 
a na pracovné uplatnenie nepotrebuje žiadny z manželov súhlas 
druhého manžela. Každý z manželov je oprávnený zastupovať 
druhého manžela v bežných veciach, najmä prijímať za neho bež-
né plnenia. Konanie jedného z manželov pri obstarávaní bežných 
vecí rodiny zaväzuje obidvoch manželov spoločne a nerozdielne.                                              

§ Koniec rodinného šťastia                  
 K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvod-

nených prípadoch. Súd môže manželstvo na návrh niektorého  
z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne na-
rušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel  
a už nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

 Polícia upozorňuje  Zákony v každodennom živote  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler Problémy po rozvode 

Váš problém neobsahuje in-
formácie, ktoré sú základom 
na korektnú odpoveď, takže 
sa môžeme pohybovať len vo 
všeobecnej rovine. Základným 
predpokladom riešenia vyspo-
riadania bezpodielového spo-
luvlastníctva manželov je pred-
chádzajúci zánik manželstva. 
Napriek tomuto frekventované-
mu slovnému spojeniu použí-
vanému v súvislosti s rozvodom, 
často nevieme, čo tvorí predmet 
bezpodielového spoluvlastníc-
tva manželov, ktoré je viazané, 
ako sme si povedali, na trvanie 
manželstva. 

Inštitút bezpodielového spo- 
luvlastníctva manželov je jedi-
nečný, predstavuje po ekono-
mickej stránke úpravu majetko-
vých vzťahov medzi manželmi, 
pričom jeho základom je rov-
naké právne postavenie oboch 
manželov. Ako vyplýva zo záko-
na, patrí sem všetko, čo môže 
byť predmetom vlastníctva  
a čo nadobudol niektorý z man-
želov za trvania manželstva,  
s výnimkou vecí získaných de-
dičstvom alebo darom. Naprí-
klad, vo vašom prípade nie je 
známy vlastnícky vzťah k domu, 
ktorý ste síce nadobudli počas 
manželstva, ale absentuje infor-
mácia, za aké prostriedky ste ho 
získali. V danom prípade môže isť 
o bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov, vlastníctvo jedného 

z bývalých manželov alebo o 
podielové spoluvlastníctvo, pri 
ktorom výška podielov nemusí 
byť rovnaká. 

Do bezpodielového spolu-
vlastníctva manželstva nepatria 
veci, ktoré podľa svojej povahy 
slúžia osobnej potrebe alebo 
výkonu povolania len jednému 
z manželov. Nepatria sem ani 
veci, vydané v rámci predpisov 
o reštitúcii majetku jednému z 
manželov, ktorý mal vydanú vec 
vo vlastníctve pred uzavretím 
manželstva, alebo ktorému bola 
vec vydaná ako právnemu ná-
stupcovi pôvodného vlastníka. 
Pod vysporiadaním rozumieme 
rozdelenie nielen vecí, ktoré 
tvoria predmet bezpodielového 
spoluvlastníctva, ale aj celkové 
riešenie majetkových vzťahov 
medzi bývalými spoluvlastníkmi. 
Patria sem aj pohľadávky a dlhy, 
ktoré vznikli za trvania manžel-
stva. K vysporiadaniu bezpodie-
lového spoluvlastníctva manže-
lov môže dôjsť tromi spôsobmi, 
a to dohodou, súdnym rozhod-
nutím alebo uplynutím doby. 
Najschodnejšia je cesta dohody 
o vysporiadaní bezpodielového 
spoluvlastníctva, pri ktorej sú 
manželia povinní navzájom si 
na požiadanie vydať písomné 
potvrdenie, ako sa vysporiadali. 
Ak sa manželia nedohodnú na 
tejto forme vysporiadania, koná 
vo veci na návrh niektorého  

z nich súd. V prípade, ak do troch 
rokov od zániku bezpodielové-
ho spoluvlastníctva manželov 
nedôjde k jeho vysporiadaniu 
dohodou, alebo ak v rámci tejto 
lehoty nebol podaný návrh na 
jeho vysporiadanie rozhodnu-
tím súdu, platí právna domnien-
ka, že hnuteľné veci si manželia 
vyporiadali podľa stavu, v akom 
každý z nich tieto veci užíval pre 
svoju potrebu a rodinu. O hnu-
teľných veciach, ktoré výlučne 
neužíval ani jeden zo spolu-
vlastníkov a nehnuteľných ve-
ciach platí, že sú v podielovom 
spoluvlastníctve a že podiely 
oboch spoluvlastníkov sú rov-
naké. Primerane to isté platí aj  
o ostatných majetkových prá-
vach, ktoré sú pre manželov 
spoločné. Trojročná lehota za- 
čína plynúť zánikom bezpodie-
lového spoluvlastníctva manže-
lov, ide o hmotnoprávnu a zá- 
roveň prekluzívnu (prepadnú) 
lehotu. Pokiaľ ide o adresu ir-
my, pri premiestnení sídla alebo 
bydliska je podnikateľ podľa 
živnostenského zákona povinný 
oznámiť príslušnému živnosten-
skému úradu zmenu a to do 15 
dní od vzniku tejto zmeny. 

Odporúčam cestou advo-
kátskej kancelárie podať na súd 
návrh na vysporiadanie bezpo-
dielového spoluvlastníctva man-
želov v zmysle ustanovenia §149 
ods. 3 Občianskeho zákonníka. 

Sme rozvedení viac ako dva roky, o rozdelení spoločného 
majetku sme sa s bývalým manželom nedokázali dohod-
núť. Počas manželstva sme získali dom, ktorý bývalý part-
ner začal využívať na podnikanie. Ako živnostník má aj v 
súčasnosti sídlo na starej adrese, aj keď v dome už takmer 
tri roky nežije. Môžem ešte požiadať súd o rozdelenie 
nášho spoločného majetku? A čo má byť v takom návrhu? 
Existuje nejaká premlčacia doba? Ak áno, koľko mesiacov 
či rokov? Ďakujem. 

Bc. Ivana (gmail.com) 
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V roku 2015 sme v Bratislavskom kraji zaznamenali 531 vreckových 

krádeží, z ktorých 86 zaevidovali štatistiky v decembri (SR 1 664). 

Objasnenosť prípadov sa pohybovala okolo štrnásť percent, obdob-

ne ako za prvých deväť tohtoročných mesiacov, kedy v  našom kraji 

zaevidovali 481 krádeží na osobách. 

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

Frank
FICKO
(48)
z Bratislavy  

Popis osoby: oválna tvár, krátke 
hnedé vlasy, modré oči, fúzy, nosí 
veľké okuliare. 
Popis oblečenia: nezistený.
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava IV. príkaz na zatknu-
tie pre prečin zanedbania povin-
nej výživy. 

   Krimifórum

Šialené rozhodnutie 
Vodička osobného auta zn. 
Peugeot 307 z Poľska viedla 
vozidlo po diaľnici v smere  
z Bratislavy do Maďarska, pričom 
prešla zjazd z diaľnice Rusovce – 
Jarovce. Po pár metroch sa s vo- 
zidlom otočila a za plnej pre-
mávky jazdila v protismere, čím 
ohrozila niekoľko nákladných aj 
osobných vozidiel ako aj vozid- 
lo príslušníkov mýtnej polície 
dopravného inšpektorátu. Pri 
kontrole policajti zistili, že v aute 
bolo aj maloleté dieťa. Za mimo-
riadne riskantnú a nezodpoved-
nú jazdu jej na mieste zadržali 
vodičský preukaz. 

Jesenné a zimné počasie je spo- 
jené so zhoršenými poveter-
nostnými podmienkami, ktoré 
prinášajú so sebou potrebu zvý- 
šiť opatrnosť na cestách pre 
všetkých jej účastníkov, najmä 
však najzraniteľnejším účast- 
níkom cestnej premávky, chod- 
com. Príčinou dopravných ne-
hôd s účasťou chodca býva 
zväčša nedodržanie pravidiel 
cestnej premávky. V záujme 
vlastnej bezpečnosti polícia od-
porúča dodržiavať pravidlá cest-
nej premávky, najmä pri prechá-
dzaní cez vozovku, priechody 
pre chodcov a rešpektovanie 
svetelnej signalizácie.

 Polícia upozorňuje

Hrozby dlhoprstých kúzelníkov 

V danom prípade sa ne- 
treba na policajtov po- 

zerať kritickým okom. Tá- 
to špeciická trestná čin-
nosť sa objektívne ťažšie 
objasňuje, okradnutý sa vo 
väčšine prípadov so svo-
jimi peniazmi alebo cen-
nosťami už nikdy neu-
vidí. Poškodený na to, že 
ho okradli, zvyčajne príde 
až neskôr, často ani netuší, 
kedy a kde ho šikovný zlo-
dej obral. Zvyčajne ide o 
odcudzenie neraz aj väč-
šej sumy peňazí, cen-
ných vecí alebo osobných 
dokladov. Vreckári operu- 
jú samostatne, vo dvoji- 
ci alebo pracujú v skupin- 
kách, špekulantom z bran- 
že chmatákov občas asis-
tujú aj deti. Využívajú chvíľ- 
kovú nepozornosť obete, 
so svojím úlovkom sa bles-

kovo stratia, alebo sa ho 
zbavia odovzdaním kom-
plicovi. Ľudia, majúci do 
cudzieho vrecka bližšie 
ako do svojho vlastného, 
domáci i tí spoza hraníc, 
sa aktivizujú najmä pred 
veľkými sviatkami, ako sú 
práve prichádzajúce Via-
noce. Svoju korisť môžu 
sledovať dlhší čas, rekog-
noskujú terén, v ktorom sa 
pohybuje, ako platí, čo má v 
peňaženke alebo kam si ju 
po zaplatení odkladá. Na- 
priek predsviatočnej upo- 
náhľanosti je vhodné si vší- 
mať okolie, či sa osoba 
alebo skupinka osôb opa-
kovane nepohybuje v našej 
blízkosti. Podozrivá je aj 
prehnaná starostlivosť o 
cieľovú osobu, odvádzanie 
pozornosti rôznymi otáz-
kami, či neprirodzené sprá-

vanie sa jednotlivca alebo 
dohľadnej skupinky. Medzi 
vďačné objekty vreckárov 
patria ženy s nákupnými 
taškami, osoby pod vply-
vom alkoholu, ale aj každý 
iný, ktorého si vreckári 
z rôznych dôvodov vyti-
pujú. Blížiace sa sviatky sú 
vyvrcholením ich celoroč- 
nej snahy. Zastávky, do- 
pravné prostriedky, obcho- 
dy, trhoviská, nákupné 
strediská a aktuálne aj via-
nočné trhy sú miesta, kde 
sa vreckári cítia najlepšie. 

Keby existoval návod, 
ako predchádzať vrecko-
vým krádežiam, nebolo by 
poškodených a dlhoprstí 
kúzelníci by svoje ruky 
museli mať iba vo vlast-
ných vreckách. Také niečo 
však neexistuje, ale čo takto 
zvýšiť svoju opatrnosť? 

Popis osoby: podlhovastá tvár, 
dlhé hnedé vlasy a hnedé oči. 
Popis oblečenia: nezistený
Na menovanú vydal Okresný súd 
Bratislava I príkaz na zatknutie 
pre prečin krádeže, ako aj prečin 
neoprávneného vyrobenia a po-
užívania elektronického platob-
ného prostriedku a inej platobnej 
karty.  

Stranu pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

Z bloku polície

Polícia odporúča

Jana
BELOHORCOVÁ
(33)
z Bratislavy 

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. 

Ľuboš
BAJZÍK 

(50)
z Bratislavy

Chvíľa nepozornosti a máme o predsviatočný problém postarané .                                        foto: (jgr)

 
Desatoro - ako byť rýchlo okradnutý
1 Majte pri sebe čo najviac peňazí.  

2 Keď ich už máte, nie aby ste si ich rozložili na viaceré miesta v odeve či taške!   

 Puzdro na opasok visiace vo vnútri nohavíc, ľadvinka alebo kapsička na krk sú 

 prehnanou zbytočnosťou.  

3 Snažte sa peňaženku nosiť tak, aby provokovala čo najväčší okruh zvedavcov.   

4 Pri nastupovaní do hromadných dopravných prostriedkov buďte vždy v najväčšej 

 tlačenici.  

5 Na verejnosti nezabudnite prezentovať svoju solventnosť tým, že sa budete pre- 

 hrabávať vo zväzku svojich bankoviek. 

6 Noste kabelku prehodenú čo najviac vzadu a vždy otvorenú! Vhodné sú aj ľahko  

 prístupné batohy.

7 Nezabudnite, že v taške musíte mať peňaženku na vrchu nákupu. 

8 Pred ukladaním nákupu do kufra auta si osobné veci odložte na sedadlo, dvere  

 nezatvárajte, auto nezamykajte. 

9 Pri výbere tovaru si kabelku, peňaženku či tašku nechajte položenú na pulte alebo  

 na inom mieste voľne dostupnom. Vhodné sú nákupné vozíky v supermarketoch. 

  10 Majte PIN kód v blízkosti platobnej karty. Najlepšie mať ho napísaný na karte.

Vaši vreckári

... v čase od 9. 11. do 23. 11. na-
hlásili v našom kraji krádež 29 
motorových vozidiel, z toho 
v Petržalke 8 (Černyševského, 
Röntgenova, Vyšehradská, To- 
poľčianska, Ľubovnianska, Fe- 
dinova, Rusovce, Ševčenko-
va)? V noci zlodeji potiahli 22 
a cez deň 7 áut. Ukradli aj dve 
nákladné vozidlá, jeden prí-
ves a jednu motorku. 
... od 1. januára do 20. novem-
bra sme v našom kraji zazna-
menali 2 019 dopravných 
nehôd, čo je o 43 menej ako 
v rovnakom období vlani? 
Pri týchto nehodách prišlo 
o život 21 osôb. Oproti rov-
nakému obdobiu vlaňajška 
zahynulo na cestách Sloven-
ska o 11 osôb (26 %) menej. 
Celkovo prišlo v sledovanom 
období na území Slovenska 
o život 57 chodcov, 20 moto-
cyklistov a 11 cyklistov.

Viete, že...
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 prijíma nových 
pacientov bez bolesti 

a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

3
2
1
1
6
0
0
0
7
-4

• bez búrania, špiny a prachu

• žiadne stavenisko
• kvalitné materiály
• vždy odborná montáž

AKCIA: Ku každým dverám kľučka ZADARMO
VOLAJTE  0919 188 535

Prevádzka: Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava

Obhliadka a poradenstvo ZADARMO

NOVÉ DVERE NA MIERU 
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?

RENOVÁCIA DVERÍ  a  ZÁRUBNÍ

európska jednotka v renováciách
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Odvolali Šurdu 
„Marián Šurda už nie je riadi-
teľom Závodiska Bratislava 
(ZB) v Starom háji v Petržalke, 
dostihovej autority Sloven-
ska. Ministerstvo pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR 
ako zriaďovateľ bude hľadať 
nového riaditeľa ZB vo vý-
berovom konaní“, uviedol to 
hovorca rezortu Vladimír Ma-
chalík. Šurdu odvolali z dôvo-
du nevyhnutnosti zlepšenia 
hospodárenia štátneho pod-
niku Závodisko, ktorý je už 
niekoľko rokov úplne závislý 
od inančnej pomoci, uvádza 
sa v stanovisku MPRV, ktoré 
prispieva každoročne na pre-
vádzku organizácie sumou 
takmer milión eur. Úlohou 
nového vedenia bude vypra-
covať biznis plán, ktorý po-
staví podnik ekonomicky na 
nohy, zabezpečiť nové príjmy 
a priniesť návštevníkom nové 
atraktívne podujatia. 
„Zostal som veľmi zaskočený 
touto infomáciou. Pána Šur-
du považujem za jedného zo 
špičkových odborníkov v tur- 
fovom športe. Okrem toho  
má významný podiel na za-
chovaní tohto športu v Pe- 
tržalke a v celej Bratislave. 
Pevne verím, že za týmto roz-
hodnutím nie je záujem o ten-
to lukratívny priestor. Budeme 
veľmi starostlivo dohliadať 
na to, aby sa na tomto území 
šport zachoval,“ povedal petr-
žalský starosta Vladimír Bajan.

(mv)
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Bývalého kouča Juraja 
Minčíka odpútala od ús- 

pešného reprezentanta atrak- 
tívna ponuka, ktorá mu 
umožní tráviť viac času s ro- 
dinou. Novému realizačné-
mu tímu však bude kedy-
koľvek pripravený pomôcť, 
lebo Minčík sa stal novým 
riaditeľom Športového cen-
tra polície. 

Minčík sa so svojím zve-
rencom rozlúčil po osemroč-
nej spolupráci, ktorá vyniesla 
okrem množstva úspechov 
na sezónnych podujatiach aj 
dva olympijské kovy z Ria de 
Janeiro - striebro Beňuša a 
zlato Škantárovcov. Po olym-
piáde mal dlhoročný tréner 

jasno vo svojej budúcnosti. 
,,Urobili sme niekoľko zmien. 
Mám pocit, že toto dlhé ob-
dobie sa už lepšie skončiť ne-
mohlo a som rád, že chlapci 
získali olympijské medaily 
pod mojím vedením. Nie je 
to len moja zásluha. Úspech 
patrí aj trénerom, ktorí cha-
lanov viedli predo mnou. 
Skĺbili sme kamarátstvo aj 
profesionalitu a dosiahli veľ-
ké výsledky,“ uviedol Minčík. 
„Po dlhých týždňoch premýš-
ľania sme dospeli k tomu, 
že sa o Beňuša bude starať 
nový tím ľudí na čele s Pa-
ľom Ostrovským,“ uviedol 
bývalý reprezentant. Matej 
Beňuš venoval Jurajovi Min-

číkovi niekoľko ďakovných 
slov. Spomenul i ťažké chvíle, 
ktoré spolu zažili, no množ-
stvo z nich sa pri závereč-
nom bilancovaní zmenilo na 
úsmevné. V súčasnosti naj-
lepšieho slovenského singl- 
kanoistu čakala v druhej 
polovici novembra prvá 
tohtosezónna akcia, a síce 
preteky na Novom Zélande, 
ktoré ale nemajú oiciálny 
charakter. Do dejiska podu- 

jatia odletel vo štvrtok, 17. 
novembra, zatiaľ však bez 
nového kouča Ostrovského. 
,,Tieto preteky beriem ako 
doplnok k zimnej príprave. 
Budem posilňovať a jazdiť 
na divokej vode. Po návra-
te nastúpim s chalanmi do 
zabehnutej prípravy, ktorú 
máme odskúšanú. Teším sa 
na to,“ dodal Beňuš.       

 (mv)

foto: fb Mateja Beňuša

Homola bilancoval sezónu

Naučil sa v nej v tíme B3 
Racing mnohému nové-

mu a na konečnom 5. mieste 
v celkovom hodnotení chce 
stavať aj do budúcnosti. Je 
zaujímavé, že Homola, jeden 

z najtalentovanejších okruho-
vých jazdcov na Slovensku, 
práve v tejto hale začal robiť 
prvé kroky. A podieľa sa tiež 
na výchove mladých talentov. 
,,Je to výborný, skromný člo-

vek, talentovaný pretekár, veľ-
mi sme si spolu sadli. Myslím 
si, že malé deti potrebujú taký 
vzor, akým je Matej, aby boli 
motivované. Istým spôsobom 
je to taký motošportový boh 

a keď ich niekto taký učí, 
tak oveľa viac ho počúva-
jú. Preto sme veľmi radi, že  
s Homolom spolupracujeme, 
veľmi si to vážime,“ hovorí 
manažér prevádzky Kant 
Areny Adam Hedera junior. 
,,Je to úžasné trénovať deti. 
Príďte sa niekedy pozrieť a 
uvidíte, s akým zanietením 
pracujú. Preto by som rád z 
nich vychoval nejakých mo-
jich nasledovníkov,“ povedal 
nám M. Homola.      (mv)

foto: Miro Košírer 

Slovenský automobilový pretekár Matej 

Homola zbilancoval minulý týždeň v naj-
väčšej motokárovej hale na Slovensku,  
v petržalskej Kant Arene, sezónu 2016 vo 
svetovom seriáli TCR International Series.  

Beňuš má nového trénera   

Jakeš v Petržalke

Jakeš pred štartom 39. roč-
níka púštneho dobrodruž-

stva v Južnej Amerike srší 
sebavedomím. ,,Urobím ab-
solútne všetko pre to, aby to 
dopadlo čo najlepšie. Chcem 
vyhrať. Myslím si, že som 
pripravený skoro dokonale, 
na doladenie absolútnej for-

my mi zostáva ešte mesiac. 
Motorku sme sa snažili vy-
lepšiť, sú tam určité úpravy, 
verím, že vydrží,“ povedal 
Jakeš na predstavení novej 
motorky na čerpacej stanici 
OMV na Einsteinovej ulici.

(mv)

foto: Miro Košírer 

Slovenského motocyklového reprezentanta 
Ivana Jakeša čaká jubilejná desiata účasť 
na prestížnej Rely Dakar (2. - 14. januára 
2017). Skúsený matador podriadil kom-
pletnú technickú i fyzickú prípravu jediné-
mu cieľu - vyhrať celkovú klasiikáciu  
a vystúpiť na najvyšší stupienok.  

Petržalčan a strieborný medailista Matej Beňuš 
bude od nastávajúcej sezóny pádlovať divokou vodou 
pod vedením Pavla Ostrovského. 

Fitness 
pod holým nebom 
Ďalšiu možnosť zacvičiť si po-
núka petržalská samospráva pri 
promenáde Chorvátskeho ra-
mena. Pri detskom ihrisku, ktoré 
sa nachádza pri nadjazde Roma-
nova, vybudovala street-work- 
outovú zostavu zameranú na 
crossit, kde si môžu obyvatelia 
precvičiť všetky svalové skupiny. 
Do dvoch týždňov pribudnú 
aj dva vonkajšie itness stroje – 
veslovací a eliptický trenažér – 
vhodné na doplňujúce kondičné 
cvičenie.   

Text a foto: (mp)
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Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Vladimír Bajan 
a Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka pozývajú na

2.12. | 9:00 - 12:00 | Športová hala, Prokofi evova 2
PETRŽALKA V POHYBE 
Mikulášske stretnutie pohybových krúžkov ZŠ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

2.12. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ | 10 €                            
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU 
V OČOVEJ DOMA
program venovaný 80. výročiu založenia FS OČOVAN
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

6.12. | 8:00 - 11:00 | DC Osuského 3
MIKULÁŠSKA KVAPKA KRVI   
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

6.12. | od 9:00 | všetky detské a rodinné pobočky  
knižnice Petržalky
MIKULÁŠ V KNIŽNICI 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

7.12. | Kampino, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, 
strediská sociálnych služieb, komunitné centrá
NÁVŠTEVA MIKULÁŠA 
V SOCIÁLNYCH A ZDRAVOTNÝCH ZARIADENIACH 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

8.12. | 15:00 | DK Lúky, Vígľašská 1
MIKULÁŠSKE STRETNUTIE DETÍ 
ZO SOCIÁLNE SLABŠÍCH RODÍN 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

15.12. | 19:00 | DK LÚKY | 9 € / 12 €        
LONGITAL / KVĚTY (ČR)
vianočný koncert slovenskej aj českej alternatívnej scény
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

16.12. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ | 10 €                 
KEBY VŠETKY BANDY SVETA
vianočný koncert skupiny BANDA a VRANKY z Nitry
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

17.12. | Petržalské bowlingové centrum, 
Tupolevova 7/A
TURNAJ MESTSKÝCH ČASTÍ BRATISLAVY V BOWLINGU
organizované podujatie
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

21.12. | 11:00 - 13:00 | parkovisko Tesco-Petržalka
VIANOCE PRE VŠETKÝCH 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

23.12. | 8:30 - 14:00 | pobočky knižnice Petržalky
BETLEHEMSKÉ SVETLO
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

28.12. | 17:00 | kostol Sv. Rodiny Bratislava, Nám. Jána Pavla II.

VIANOČNÝ KONCERT

2.12. 
15:30 - 16:15 | PRÍCHOD MIKULÁŠA NA KOČI  
15:30 - 18:00 | INTERAKTÍVNE PODUJATIE PRE DETI                                                                    
16:30 - 17:00 | SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE       
PETRŽALSKÝCH VIANOČNÝCH TRHOV
* PRÍHOVOR STAROSTU 
* ROZSVIETENIE STROMČEKA s MIKULÁŠOM, ČERTOM 
  a ANJELOM - HELP Production
18:00 | VRBOVSKÉ VŔBY - koncert
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

3.12. | 17:00 - 19:00
DIVADELNO-HUDOBNÉ  VIANOCE 
* ČAROVNÁ RYBIA KOSŤ - DIVADLO DADABOJA
* MAROŠ BANGO - koncert 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

4.12. | 17:00 - 19:00
HUDOBNÉ VIANOCE
* ZVA 12:28 * THOMAS PUSKAILER
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

9.12. | 17:00 - 19:00 
IDÚ MLADÍ VINŠOVNÍCI
* prezentácia  ZŠ, ZUŠ                                
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

10.12. | 17:00 - 19:00 
FOLKLÓRNE VIANOCE
* KUBÁNKOV SEN * EKONÓM * PARTIA                                                                                                                                      
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

11.12. | 17:00 - 19:00
SWING-BLUESOVÉ  VIANOCE
*  MILAN KONFRÁTER BAND * SWIN GANG
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

16.12. | 17:00 - 19:00 
VIANOČNÉ STRETNUTIE GENERÁCIÍ
* HÁJENKA, POLENO - folklórne súbory
* CANENS - dievčenský spevácky zbor
* MELÓDIA, PETRŽALČANKA - seniorské spevácke zbory
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

17.12. | 17:00 - 19:00 
VIANOČNÉ KOLEDY
*  MLÁDEŽNÍCKY ZBOR 
  FARNOSTI SEDEMBOLESTNEJ PANNY   MÁRIE
* KOLEDNÍCI 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

18.12. | 17:00 - 19:00 
VESELÉ VIANOCE
* HUDBA Z MARSU - koncert 

WWW.PETRZALKA.SK WWW.KZP.SK

PETRŽALSKÉ
VIANOČNÉ TRHY

2. - 21.12. | Námestie Republiky

VIANOČNÁ 
PETRŽALKA

zmena programu vyhradená

GASTRONOMICKÉ PIATKY A SOBOTY | Námestie Republiky 
 2.-3.12. | jelení guláš      9.-10.12. | pečené prasa a zabíjačkové špeciality     16.-17.12. | rybie špeciality


