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Detský svet 
už patrí deťomi
Ďalšie skvelé ihrisko otvorili na 
Dvoroch.

FC Petržalka vstal 
z popola a je 
už druholigový
Presne 1 215 divákov sledovalo na 
tribúnach štadióna v Ovsišti, ako 
futbalisti FC Petržalka dvíhajú trofej 
smerom k nebesiam. 

Poznáme Osobnosti 
Petržalky 2018
Albert Einstein: 
„Osobnosti sa neformujú peknými 
rečami, ale prácou a svojimi výkonmi.“
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Platí od 1. 3. - 31. 8. 2018. Obrázok vozidla je ilustračný. Financovanie od CITROЁN FINANCIAL SERVICES pre C3 ELLE za 11 990 €. Pri akontácii 6 594, 50 € splátka 112,40 € mesačne 
a pri výhodnom balíku havarijného a zákonného poistenia vo výške 33,81 €. Doba splácania 48 mesiacov. Spracovateľský poplatok je 5,65 % z ceny vozidla, odpredajný poplatok 1 €. PRMN 18,07 % vrátane poistenia. 
Príklad financovania je orientačný. Viac informácií nájdete na www.citroen.sk.

Na 21. ročník Dní Petržalky 
nás prišlo najviacnás prišlo najviac

Tam už čakal Blue Zodiac, víťaz 
súťaže amatérskych hudobných 

skupín. Divákov prišiel rozohriať 
i ďalší víťaz, tentoraz z Petržalskej 
baretky – Štefo Gajdoš Trio. Po nich 
patrilo pódium skupine Arzén, ktorá 
navzdory jedovatému názvu zanôtila 

Rekordných 35-tisíc návštevníkov sa prišlo baviť na 
21. ročník Dní Petržalky. Slnečné počasie, zaujímavé 
a vtipné podujatia pre deti, divadielko, kopa smiechu 
na kolotočoch, výborná káva, Intergalaktické olym-
pijské hry, úžasné karikatúry na počkanie, prehliadka 
petržalských speváckych aj tanečných talentov, plane-
tárium, studené pivo a kofola, pekárka Žofka a mlynár 
Michal, bubnovačka, Slovenské dožinky  - a to bola 
len časť skvelého programu pred odpálením speváckej 
šou na hlavnom pódiu.

aj clivé terchovské balady. Rýchlo sa 
plniacemu priestoru pred hlavnou 
scénou spieval aj Samuel Tomeček.  
Janko Lehotský a Mirka Partlová sa 
predstavili ako Modus Memory. Po 
nich ako hudobný kontrast zaznelo 
bratislavské pop funkové Iné kafe. 
A konečne fenomenálna Kate Ryan 
a nestarnúca Tublatanka. Tak a máme 
to za sebou. S kým by ste si chceli za-
spievať na 22. ročníku? 

R
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Bratislavské Kultúrne leto odštartovala 
najväčšia mestská časť. Hlavné námestie 
patrilo už druhý rok Petržalke. „Krstnými 
rodičmi“ projektu prezentácie mestskej 
časti v centre mesta sú Bratislavské kul-
túrne a informačné stredisko a oddelenie 
kultúry MÚ Petržalka s jeho vedúcou 
Alenou Greksa.     

Petržalka na Hlavné ná-
mestie prilákala do 10-ti-

síc návštevníkov. V stane Kul-
túrnych zariadení Petržalky si 
prišli na svoje najmä deti, kto-
ré si tam mohli kresliť a vôbec 
uplatniť tvorivo svoju fantáziu, 
hneď vedľa Miestna knižnica 
Petržalka prispela ukážkou 
knižného fondu, o ktorý bol, 
mimochodom, veľký záujem, 
a informáciami o tom, že ak-

tivity knižnice sa nekončia len 
požičiavaním kníh.

Veľkú pozornosť okoloidú-
cich pútali informačné banery 
o histórii Petržalky. Ľudia sa 
pri nich počas celého popo-
ludnia zastavovali, dokonca si 
robili z nich poznámky a fotili 
si ich. A návštevníkov zaujala 
aj miniatúra predzáhradky, 
akých je v Petržalke neúrekom 
a ktorú vytvorili pracovníci 

oddelenia životného prostre-
dia MÚ a maketa gotickej veže 
Františkánskeho kostola, ktorá 
stojí v Sade Janka Kráľa. Tá je 
dielom kolektívu ZŠ Dudova.

No a na pódiu Petržalka 
predviedla, aké má šikovné 
deti aj seniorov, či už ide o spev 
a tanec (folklórny aj moderný) 
alebo šport. Vystriedali sa de-
siatky účinkujúcich a všetkých 
diváci ocenili zaslúženým po- 

tleskom. Moderátor Mirec 
Babjak prispel mnohými in-
formáciami o Petržalke, ktoré 
vzbudili pozornosť okoloidú-
cich a primäli ich pristaviť sa.

Keďže Petržalka bývala 
známa svojimi marhuľovými 
sadmi, návštevníci si mohli 
pochutnať na marhuľových 
koláčikoch a nechýbalo ani 
občerstvenie v podobe kávy  
a osviežujúcej limonády, aby  

Petržalka zaplnila 
Hlavné námestie 

V máji sme chodili do práce na bicykli

V   rámci Bratislavy sa prihlá-
silo celkovo 997 tímov s  

3 339 súťažiacimi, čo je s pred-
chádzajúcim ročníkom o 221 
tímov a 724 účastníkov viac. 
Naše tímy sa podľa najazdenej 
vzdialenosti umiestnili v na-
sledovnom zložení a poradí:
MÚ Petržalka 1 (Pavol Vodič-
ka, Alena Kovalčíkova, Tatiána 
Laurincová, Ľubomír Gažík) 
na 20. mieste

MÚ Petržalka 2 (Milan Raus, 
Zuzana Gazsová, Ladislav Mi- 
lincký, Ľubica Boršová) na 
209. mieste
MÚ Petržalka 3 (Róbert 
Schnürmacher, Jana Kaluž-
níková, Marta Laczkyová, An-
drej Blass) na 258. mieste 
MÚ Petržalka 4 (Jana Jecko-
vá, Ľubomír Hesek, Stanisla-
va Makovníková) na 672.  
mieste

Projekt Do práce na bicykli máme aj tento rok úspešne za sebou. Naším cieľom 
bolo „Odhodlať sa a zmeniť svoj pohľad na cestu do práce,“ ako hovorí motto 
5. ročníka celoslovenskej kampane, ktorá trvala celý máj. Spoločne sa petr-
žalskému miestnemu úradu podarilo zostaviť 4 tímy zložené z 15 účastníkov,  
z toho jeden sa pridal z Miestnej knižnice. 

Tak ako aj po iné roky, nie 
sú rozhodujúce najazdené 
vzdialenosti, oveľa hodnot-
nejšie bolo odhodlanie kaž-
dého z nás vyskúšať si iný 
druh dopravy aspoň počas 
jedného mesiaca a možno 
skúsiť, či sa nedá na bicykli 
prepravovať aj počas celého 
roka, nie len počas mája. 

(mr)
foto: archív

v ústach po koláčikoch nezo-
stalo sucho.  A to všetko, sa-
mozrejme, zdarma.

Podujatie na pódiu svojím 
vystúpením podporili aj vyni-
kajúci muzikanti Peter Luha  
a Marián Jaslovský. Celé vy-
darené popoludnie a večer 
ukončil koncert Petržalčana, 
Denisa Lacha a jeho kapely. 

(sv)
foto: archív
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„O sobnosti sa neformujú 
peknými rečami, ale 

prácou a vlastnými výkonmi,“ 
citoval slová Alberta Einsteina 
starosta Vladimír Bajan. Z jeho 
rúk si prevzalo čestnú plaketu 
a kytice šesť výnimočných Pe-
tržalčanov a 10 juniorov.

Prvým oceneným bol Peter 
Buček ocenený za obetavú 
prácu s mládežou v oblasti 
športu a za propagáciu Petr-
žalky. Rehoľná sesta Letycja, 
občianskym menom Maria 
Wleia, matka predstavená 
sestier Matky Terezy dostala 
ocenenie za obetavú a pro-
fesionálnu prácu pre ľudí v 

núdzi v Petržalke. Ernestína 
Danková si prevzala ocenenie 
za dlhoročnú umeleckú čin-
nosť. Pani Danková je vo svo-
jich 98 rokoch najstaršou, ale 
stále aktívnou členkou klubu 
dôchodcov Slovenského roz-
hlasu.

Profesorka Zdenka Rie-
čanová je celosvetovo uzná-
vanou odborníčkou v oblasti 
modernej matematiky. Oce-
nenie získala za dlhoročnú 
pedagogickú prácu a prínos 
pre oblasť matematiky a fy-
ziky.

Lekár Dušan Smolka, 
ktorý je špecialistom v oblas-

V Petržalke sa snažíme rozumieť. Rozumieť potrebám, snom, plánom jej obyvateľov. 
A pri napĺňaní týchto cieľov nám pomáhajú aj ľudia, ktorí nie sú ľahostajní voči iným. 

Dôvod, prečo sme už po 21-krát oceňovali významné petržalské osobnosti. 
Okrem “dospelých“ Petržalka oceňuje aj mladých, v kategórii Junior osobnosť Petržalky. 

Poznáme Osobnosti 2018

ti pľúcnych ochorení, dostal 
ocenenie za obetavú prácu v 
oblasti zdravotníctva a ve-
rejného života. Ľubica Kai-
serová, prezývaná aj „mama 

moc rodinám s predčasne 
narodenými deťmi.

Mladí Petržalčania boli 
ocenení za ich mimoriadne 
študijné výsledky a za vzornú 
reprezentáciu školy a Petržal-
ky na mimoškolských podu-
jatiach a aktivitách. Tento rok 
titul Junior osobnosť Petržalky 
získali: Vanesa Mehešová 
(ZŠ Budatínska), Nicole Ma-
tzenauerová (ZŠ Černyšev-
ského), Ema Panáčková (ZŠ 
Dudova), Simon Šinka (ZŠ 
Dudova), Andrej Meszároš 
(ZŠ Holíčska), Kristína Mol-
nárová (ZŠ Lachova), Kata-
rína Balleková (ZŠ Lachova), 
Jaroslava Ďurišová (ZŠ Pan-
kúchova), Daniel Hudák (ZŠ 
Tupolevova) a Alžbeta Ivani-
čová (ZŠ Turnianska).

Oceneným prišli zagratu-
lovať svojimi vystúpeniam 
aj tanečný súbor Haló, haló 
s choreografiou Kamaráti 
z Antarktídy, Splním ti žela-
nie a Happy birthday. Žiaci zo 
ZŠ Gessayova si pripravili ta-
nec so švihadlami a zaspieval 
aj spevák Samo Tomeček.

(upr)
foto: archív

Pri príležitosti Svetového 
dňa darcov krvi (14. jún) 

sme 12. júna v DC na Osuské-
ho ulici odštartovali dobro-
voľnícku akciu Petržalská kvap-
ka krvi, ktorá sa nesie v zna-
mení pomoci tým, ktorí túto 
vzácnu tekutinu urgentne po-
trebujú. Petržalka sa rozhodla 
v spolupráci s Národnou trans-
fúznou stanicou zorganizovať 
akciu už druhý raz v tomto 
kalendárnom roku, do kon-
ca roka pribudne ešte jedna. 
Sme radi, že opäť nesklamali 
pravidelní darcovia krvi, nová-
čikovia, zástupcovia Mestskej 
polície Bratislava a prišli aj mla-

dé mamičky, ktorým spoločnosť 
robili ich malé deti. Nechýbali 
ani poslanci za mestskú časť – 
Ivana Antošová (držiteľka bron-
zovej Jánskeho plakety), Ľuboš 
Kačírek a Lýdia Ovečková. Daro-
vať krv prišlo 45 ľudí, z toho krv 
z dôvodu nízkeho hemoglobínu 
mohlo darovať len 27 z nich. 
Jedným z tých, ktorí krv darovať 
mohli je aj Imre Dékány, ktorý 
pochádza z Medveďova, ale v 
Petržalke žije už viac ako 30 ro-
kov. A čo je na ňom také zaují-
mavé? Je mnohonásobný darca 
krvi a krvnej plazmy. Toto bol 
jeho 177. odber. „Krv som za-
čal darovávať, keď som mal 

Darovali sme 11 litrov krvi   

všetkých predčasniatok z An-
tolskej“, svoju prácu neberie 
ako povolanie, ale ako posla-
nie. Ocenenie si prevzala za 
profesionalitu, empatiu a po-

asi 21 rokov a som rád, keď 
môžem aspoň takto pomôcť 
iným ľuďom, ktorí sú na krv 
darcov odkázaní. Vo februári 
sa mi krv nepodarilo darovať, 
mal som nízky hemoglobín, 
ale dnes sa teším, že mi to vy-

šlo. Nedávno som sa stretol 
na odbere krvi s jednou ses-
tričkou, ktorá mi povedala, 
že darovaním krvi pomá-
ham svojmu telu pri obnove 
kostnej drene. A tak svojou 
pomocou iným, pomáham 

vlastne aj sám sebe,“ povedal 
nám sympatický pán. Petržalská 
kvapka krvi bola úspešná aj pre 
Národnú transfúznu stanicu, kto-
rá si z DC na Osuského ulici od-
niesla 11 litrov krvi.

Text a foto: (km)
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Inzercia

� Servis, opravy a predaj PC 
v Petržalke. Tel.: 0915 720 730, 
www.aatuh.sk

K U LT Ú R A / I N Z E R C I A

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

OŠETRUJEME AJ DETSKÝCH PACIENTOV

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

Tešíme sa na vaše 
podnety, návrhy, reakcie
petrzalskenoviny@gmail.com

 
Máte menšiu � rmu, 

ambulanciu, 
advokátsku kanceláriu 

v Petržalke? 
Poradím, analyzujem, 
naučím a vypracujem 
opatrenia na ochranu 

osobných údajov.

Nebojte sa 

GDPR

0915 968 159
 walki.E.studio@gmail.com

Mlynarovičova 18,
851 03 Petržalka

tel. č.: 0903 387 342
Po. - Ne. 9:00 - 20:00

Manikúra
Pedikúra

Nechtový design
3D mihalnice

Tetovanie obočia

Bytov, kancelárií, klavírov,
odvoz starého nábytku 

na skládku

 mob.: 0903 727 333, 
  0903 727 000

www.brunos.sk

SŤAHOVANIE

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček
Osuského 44, Bratislava Petržalka 

 Otváracie hodiny: Po-Pi  10:00-12:30  13:15-18:30 
  So 09:30 – 12:30

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 22. VÝROČIA

35 % ZĽAVU  NA OKULIAROVÝ RÁM, 

PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 
PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 49 €

MY SA O VÁS STARÁME

PETRŽALSKÉ NOVINY 
nájdete nás aj na facebooku!

Moderovaný 
koncert k výročiam 
skladateľov

Pripomenutie si vzác-
nych jubileí z hudob-

ného sveta skladateľov 
rôznych období pripravila 
petržalská Základná ume-
lecká škola Jána Albrech-
ta. Zaujímavé životopisné 
črty jednotlivých autorov 
v hovorenom slove zabez-
pečili žiaci hudobnej ná-
uky z triedy Mgr. art. Ireny 
Michalicovej. V súčinnostis 
hudobnými ukážkami za-

zneli skladbičky ako aj ná-
ročnejšie prednesy z tvorby 
A. Diabelliho, A. Vivaldiho, 
A. Albrechta, T. Frešu, M. 
Schneidera-Trnavského, P. I. 
Čajkovského, C. Debussyho, 
E. H. Grieaaa, S. Rachmani-
nova pre klavír, trúbku, klari-
net, priečnu a zobcovú flau-
tu, spev, husle. Vystupovali 
žiaci hudoného odboru v 
hre na  uvedené nástroje..

(bd)

Údržba ciest, komunikácií a zelene v BA 
Cankovová 0948/916 727, cankovova@aii.sk 

A.I.I. Technické služby s.r.o. prijme ihneď
�MECHANIK nákladných vozidiel - 840/1 111 € mesačne brutto 
�DISPEČER prevádzky - 1 400 € mesačne brutto
�VODIČ „C“ nad 3,5 t - 840/ 1 111 € mesačne brutto
�VODIČ „B“,  „T“, PILČÍK - 638/824 € mesačne brutto
�KOSEC ručný krovinorez, KUBOTA - 588/752 € mesačne brutto
�RUČNÝ PRACOVNÍK ručné čistenie - 520/657 € mesačne brutto
�UPRATOVAČKA - vodič. preukaz  „B“ - 670 € mesačne brutto

Základná zložka mzdy a podľa skúseností a schopností 
+ variabilná zložka

Príjem riadkovej inzercie: 
0905 273 416, 0905 273 414
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* plný pracovný úväzok (38,75 h/týž.)

ZAŽIAR AKO PREDAVAČ/KA –
POKLADNÍK/ČKA
V BRATISLAVE V ČASTI PETRŽALKA
A NA DUNAJSKEJ ULICI

NÁSTUPNÁ MZDA 917 €*

GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY

www.lidl.sk - sekcia Kariéra

Sviatok kvalitnej kuchyne pod odborným 
dohľadom gastronomického sprievodcu Gur-
mán na Slovensku je opäť v Bratislave. Desiaty 
raz sa na Gurmán festivale Bratislava pred-
stavia najlepšie reštaurácie, na pódiu budú 
variť prestížni slovenskí kuchári a návštevníci 
ochutnajú mnohé farmárske špeciality, nápo-
je. Nezostanú bokom ani deti, umelecké duše, 
pohoďáci a ani naši štvornohí priatelia. 
Počas víkendu 22. - 24. júna nevarte. Prestreli 
sme pre vás v Sade Janka Kráľa. 

„Gurmán fest Bratislava je pre všetkých, ktorí 
majú radi pôžitok z jedla, nápojov, dbajú na kva-
litné suroviny, chcú sa o gurmánstve viac dozve-
dieť. Iní prichádzajú, aby osobnosti gastronómie, 
ktoré poznajú z médií, stretli na jednom mieste 
a naživo ich uvideli pripravovať jedlo, alebo si 
zobrali autogram, či spravili s nimi fotografiu,“ 
hovorí riaditeľ festivalu Radoslav Nackin. 

Gurmán fest Bratislava vsadil aj tento rok 
na stabilný a osvedčený program, ale „privaril“ 
k nemu niekoľko chuťoviek. Varenia kuchárov 
na živo sú na festivale veľmi obľúbené. Na 
pódiu sa napríklad predvedú Michal Konrád 
z reštaurácie Fou Zoo UFO, Milan Zimnýkoval 
alias „Junior“ a Marek Ort, či  Jozef Masarovič 
z UFO. Festival patrí aj someliérom a baristom. 
Vo Svete nápojov predegustujete a správne si 

načapujete pivo so sládkom Karolom France.  
V piatok a v sobotu sa budú o 19.00 hodine 
otvárať veľké fľaše  v stánku Wineloversclub. 
A v nedeľu sa bude raňajkovať šampanské 
a kaviár v stánku winebristro Paradox. 

Novinkou pre návštevníkov bude aj ART 
zóna. Uvidíte CirKus-Kus, hudobné umelec-
ké vystúpenia. O relax, pohodu a príjemné 
chvíle s aktívnou zábavou sa postarajú orga-
nizátori v PREMIUM chillout zóne. Ani tento 
rok sa nezabúda na detičky, ktoré budú mať 
k dispozícii bohatý program v detskej zóne v 
stane Malvínka, kde si budú vyrábať mydielka 
a variť zo slaného cesta. Súťažiť budú v Gur-
mánikove. 

Na tohtoročný festival sa môžu tešiť aj 
štvornohí miláčikovia, pre ktorých je po prvý 
raz prichystaná aj ZooDom Dog Friendly 
zóna. V piatok, 22. 6. o 17. hodine, organizátori 
slávnostne otvoria zónu pre vaše zvieratká, a 
to špeciálnymi tortami. Pre psíkov bude zóna 
otvorená počas celého konania festivalu. 

Viac nájdete na www.gurmanfestbratisla-
va.sk, alebo na https://www.facebook.com/
GurmanFestBratislava/. Festival je otvorený 
v piatok od 14.00 – 22.00 hodiny, v sobotu od 
12.00 do 22.00 hodiny a v nedeľu od 11.00 do 
20.00 hodiny.                      

Praví gurmáni 22. - 24. júna nevaria 
Prestreté majú v bratislavskom Sade Janka Kráľa

Hlavným bodom sobotných dostihov v Starom 
háji je 25. Zlatý bičík RHAPIS, rovina I. kategórie 
na 1400 m pre 3-ročné a staršie kone.

Na prihláškach figuruje spo-
lu 16 koní zo štyroch 

krajín, medzi ktorými sú také 
mená, ako vlaňajšia víťazka Jar-
nej ceny kobýl Astorka (Loko-
trans Slovakia), zástupcovia toh-
toročného klasického ročníka - 
tretia z Jarnej ceny kobýl Betha-
ny Belle (PD Senica) od trénerky 
Zuzany Kubovičovej a Quintero 
(Stáj Hradec, CZE), ktorý po tu-
hom boji o krátku hlavu obsadil 
druhú priečku vo Veľkej jarnej 
cene. Rolu favorita však nesie 

Dostihy mimoriadne v sobotu

domáca ryška Mooreen (KMD 
Šamorín).

Celkovo je na programe de-
väť rovinových zápolení (94 pri-
hlášok). Pre najmenších náv-
števníkov je pripravnená kúzel-
nícko-balónova show Petra Šes-
táka, ako i obľúbené vozenie na 
koníkoch (od 15.00 do 17.00 ho-
diny). Prvé dostihy v sobotu 
23. júna budú odštartované o 
14.00 hodine.

(upr)
ilustračné foto: archív PN



6 • 20. 6. 2018 PETRŽALSKÉ NOVINYS P O L O Č N O S Ť

Nevidiaci Marek 
je bojovník v živote 
aj v športe

O tom by vedeli rozprávať 
najmä rodičia hendi-

kepovaných detí, ktorí okrem 
toho, že chcú vychovať svoje 
deti čo najlepšie, musia zápasiť 
aj s tým, čo je pre zdravé deti 
prirodzené. Naučiť ich byť  
v rámci možností sebestačný-
mi, aby sa v budúcnosti vedeli 
o seba postarať bez pomoci 
rodičov. A to nie je vždy jed-
noduché. 

Marek sa narodil predčas-
ne, v 30. týždni tehotenstva. 
Mame Mirke začala odtekať 
plodová voda a nik si to nevši-
mol. Dieťatko bolo pri naro-
dení veľmi maličké, vážilo len  
1 000 g a meralo 40 cm. Prvých 
24 hodín sa zdalo nekoneč-
ných. Rodičia čakali, ako sa so 
skorým príchodom na svet ich 
synček vyrovná. Prežije to? Ak 
áno, bude mať nejaké násled-
ky? V akom rozsahu? V ich 
hlavách vírilo množstvo otá-
zok, v srdci neskutočný strach. 
Strach o vlastné dieťa. Marek 
bol, a aj je, veľký bojovník. Po 
narodení mu museli meniť 
krv kvôli sepse. V nemocni-
ci strávil štyri dlhé mesiace a  
jeho stav stále nebol predpo-
vedateľný. Keď sa stabilizoval, 
z Banskej Bystrice ho spolu 
s mamou previezli do Zvole-
na. Po pol roku nasledovali 
kontroly zdravotného stavu, 
medzi nimi aj očná. Vtedy sa 
zistilo, že chlapec má nezvrat-
ne poškodenú sietnicu, ktorú 
zapríčinil predčasný pôrod. 
Nasledovali kontroly u MUDr. 
Izáka, rôzne vyšetrenia, ope-
rácie a zákroky. Lekári sa však 
zhodli v tom, že operácia, kto-
rá by Marekovi aspoň čiastoč-
ne vrátila zrak, neexistuje. „I 

Byť rodičom a zároveň aj dobrým vychová-
vateľom nie je jednoduchá úloha. Či sme ju 
zvládli dobre alebo nie, ukáže vždy až čas. 

keď táto situácia pre nás nebo-
la ľahká, lekárom som vďačná 
za to, že nám nedávali falošné 
nádeje. Povedali nám na rovi-
nu, aj keď samozrejme s citom, 
že Marek by nemal vidieť ani 
svetlo ani tmu. Zvláštne však 
je, že ich občas rozoznáva. Je 
to pravdepodobne tým, že ne-
jaká malá časť sietnice zostala 
zachovaná. To však nemení nič 
na tom, že navrátenie zraku 
operáciou v jeho prípade nie je 
možné,“ rozpráva sympatická 
Marekova mama.
Prvý krát sme sa s 19- ročným 
Marekom stretli na poduja-
tí Petržalka na plavárni. On 
plával a jeho mama, spolu s 
trénerkou Dankou Šipošovou, 
ho navigovali. Nevidiacemu 
chlapcovi sa podarilo na tomto 
podujatí zaplávať  2 km. Pláva-
nie totiž miluje. Nebolo to však 
vždy tak.
Ako pokračoval Marekov 
príbeh ďalej? Chodil do škôl-
ky alebo s ním musela zostať  
mama doma? Spýtali sme sa 
priamo jej.

Keď bol Marek v škôlkar-
skom veku, hľadali sme vo 
Zvolene, kde sme bývali, 
vhodnú materskú školu. Ne-
našli sme. A tak sme pátrali 
ďalej a objavili sme Detské 
integračné centrum v Banskej 
Bystrici. A tam nám ho aj vzali.  
V tejto MŠ mali dve triedy 
detí. Prvá pre ťažšie prípady, 
kde sa jedna učiteľka venovala 
jednému dieťaťu. V druhej boli 
postihnuté deti integrované 
so zdravými. Na moje veľké 
prekvapenie syna vzali medzi 
zdravé deti aj deti s postihnu-
tím. V Detskom integračnom 
centre spravil Marek veľké 

horšom sídlisku na Sloven-
sku. Vtedy som plakala, dnes 
som šťastná, že bývame práve 
tu. Máme kúsok do mesta, 
na Draždiak, do Rakúska, na 
hrádzu a aj všetky obchody 
máme neďaleko. A prostre-
die Petržalky je krásne. Pešo 
chodíme na prechádzky do 
Starého mesta cez most a 
nepotrebujeme na to žiadny 
dopravný prostriedok. 
Marek, kam teraz chodíš do 
školy? Páči sa ti v škole?

Po základnej škole som chcel 
študovať fyzioterapiu. Nako-

niec sme sa s rodičmi rozhodli 
pre dvojročnú školu pre nevi-
diacich na Mokrohájskej uli-
ci. Keďže mi išla škola dobre, 
pokračoval som na obchodnej 
akadémii, ktorá sídli tiež tam. 
Momentálne som prvákom, 
tak ma čakajú ešte tri roky.  
V triede máme viacero postih-
nutí. Sú medzi nami vozíčkari, 
slabo vidiaci, autisti aj iné po-
stihnutia, keďže škola má via-
cero programov. V triede nás 
je šesť  a prístup učiteľov je na-
ozaj individuálny. V škole nám 
veľmi pomáhajú, hľadajú vždy 
spôsoby, ako problém vyriešiť. 
Stretnúť takých ľudí je vzácne. 

“Samozrejme, ako každá ma- 
ma by som chcela byť so svo-
jim dieťaťom 24 hodín denne, 
ale viem, že by to nebolo dobré, 
a tak som rada, že je Marek v 
tejto škole v dobrých rukách. 
Našťastie, v škole syn nemá 
žiadne úľavy len preto, že je 
nevidiaci. Napriek tomu vi-
dieť, že učitelia toto povolanie 
robia s láskou“, pridala sa do 
rozhovoru mama Mirka. 
Kedy si sa dostal k plávaniu, 
keď si ho ako dieťa nemal 
rád? 

Na základnej škole som 
mal kamarátku, tiež nevidia-
cu, ktorá sa ma raz spýtala, 
či nechcem ísť plávať. Najprv 
som si myslel, že ide iba o ob-
časný krúžok, tak mi napadlo, 
že to skúsim. A plávam už pät 
rokov. Okrem víkendu takmer 
denne, s výnimkou stredy, 

Musíš mať pred pretekmi 
špeciálnu stravu? 

Špeciálnu ani nie, ale pred 
pretekmi nesmieme jesť vy-
prážané alebo ťažké jedlá a od-
porúča sa jesť skôr striedmo, 
napríklad rôzne kaše, záviny, 
jogurty s ovocím a podobne. 
Počas pretekov si vždy dám 
proteínovú tyčinku. Keď však 
nemám preteky, doprajem si 
rezne aj palacinky.
Aký je tvoj cieľ v plávaní aj  
v živote? 

Chcel by som dosiahnuť čo
najlepší čas na Majstrov-
stvách sveta v Dubline, ktoré 
budú v auguste. A, samozrej-
me, pokračovať v plávaní.  
Z osobných cieľov by som 
rád dokončil školu a pracoval  
v oblasti počítačov. 
Ako môže nevidiaci chalan 
pracovať s počítačom? Musí-
te mať nejaký špeciálny počí-
tač alebo program?

Na notebooku mám do-
inštalovaný program JAWS, 
ktorý je najrozšírenejší a aj 
najpopulárnejší program pre 
nevidiacich. Číta všetko, čo 
je na obrazovke. Používam 
bežnú klávesnicu a naučil 
som sa písať desaťprstovou 
metódou už na základnej ško- 
le. Preto nepotrebujem špe- 
ciálny program na písanie pre 
nevidiacich.  V škole však vy-
užívam slúchadlá, aby som 
nerušil iných. Na matematiku 
používam program Lambda. 
Niektoré pomôcky, napríklad 

kedy chodím cvičiť. Šport mi 
dodáva sebavedomie. 
Tvoje plávanie sa rozhodne 
nedá nazvať rekreačným,  
keďže v ňom máš veľa oce-
není. Ktorú medailu si ceníš 
najviac? 

Najcennejšia je určite tá  
z  Majstrovstiev Nemecka. Sú 
to veľmi kvalitné medzinárod-
né preteky, jedno z top podu-
jatí v okolí Slovenska. Chodia 
naň nielen Nemci, ale aj Slo-
váci, Ukrajinci, Rusi, Izrael-
čania, Japonci, Holanďania, 
Číňania, Turci a iní.

pokroky, naštartovali ho, veľmi 
veľa sa mu venovali. Jedno-
ducho, všetci tam boli skvelí.  
A práve tam sa Marek stretol 
s plávaním. Ak si myslíte, že si 
ho okamžite obľúbil, mýlite sa. 
Plávanie doslova neznášal. 
Čo nasledovalo po materskej 
škole?

Neskôr prišiel čas nastúpiť 
na základnú školu a nás ča-
kalo rozhodnutie, kam syna 
prihlásiť, keďže vo Zvolene 
ani v jeho okolí žiadna vhod-
ná nebola. Na výber sme mali 
Bratislavu a Levoču. Manžel 
pochádza z Bratislavy, má tu 
zázemie a rodina nám zisťo-
vala informácie o školách pre 
nevidiacich. Napriek tomu, 
že sme mali veľkú časť rodi-
ny vo Zvolene, Marek tu mal 
kamarátov, starých rodičov  
z mojej strany a veľký dvor, 
presťahovali sme sa do Bra-
tislavy. A tak manžel odišiel  
z armády, ja som si našla prá-
cu a nasťahovali sme sa do 
nášho bytu v Petržalke. Marek 
začal chodiť do ZŠ Svrčia, kde 
sa naučil aj Braillovo písmo. 
Dnes ho už však používa vďa-
ka modernej technike oveľa 
menej. 
Prečo práve Petržalka? 

Hľadali sme v Bratislave 
lokalitu, v ktorej by sa nám 
dobre bývalo. Keď padlo ko-
nečné rozhodnutie na Petr-
žalku, plakala som. Počula 
som na ňu len samé negatíva. 
Fámy o nej hovorili ako o naj-

Tí, ktorí vychovávajú deti, 
by mali byť viac ctení ako tí, 
ktorí ich splodili, 
lebo rodičia im dali len život, 
vychovávatelia ich naučili umeniu žiť.

Aristoteles
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program JAWS, som dostal  
v rámci kompenzačných po-
môcok a len sme zaň doplá-
cali určitú časť, iné si musíme 
zaobstarať vo vlastnej réžii. 
Vždy však hľadám možnosti, 
ako čo najviac využiť bežné 
veci aj pre mňa. Chcem sa 
naučiť veľa z toho, čo zvládajú 
aj vidiaci.
Čo robíš vo voľnom čase?  
V tvojom prípade predo- 
všetkým počas víkendov a 
prázdnin?

Rád chodím s rodičmi na 
výlety do Rakúska, Modry, 
na Zochovu chatu, na Kolibu. 
Mám rád bobovú dráhu, bi-
cyklujem na dvojsedadlovom 
bicykli, prechádzam sa v okolí 
Draždiaka. A nedávno som sa 
spolu s otcom zúčastnil aj na 
behu Devín Bratislava. 

„Nechceme sedieť doma, 
máme radi aktívny život, 
snažíme sa vždy niekam ísť. 
A v sobotu sa u nás upratu-
je. Marek si svoju izbu musí 
udržiavať v poriadku, vysáva, 
utiera prach a pomáha mi aj 
v kuchyni,“ dodáva Marekova 
energická mama. 

Počas prázdnin brigádujem 
v Únii nevidiacich a slabo-
zrakých. Minulé leto som pre 
nich testoval rôzne programy 
a veľmi ma to bavilo. Niečomu 
takému by som sa rád venoval 
aj v budúcnosti, napríklad tvo-
riť programy, ktoré by uľahčili 
život nám, nevidiacim. 
Máš nejaký zatiaľ nesplne-
ný sen? 

Mám, po maturite by som 
si rád zaobstaral vodiaceho 
psíka.
Má nejaký sen aj Marekova 
mama? 

Mojím snom je, aby bol syn 
šťastný a samostatný, aby mal 
zamestnanie alebo aby podni-
kal v niečom, čo ho baví. Preto 
sa snažíme, aby čo najlepšie 
zapadol do spoločnosti. Pre-
to ho učíme používať všetky 
„výdobytky“ dnešnej doby, 
napríklad dotykový telefón,  
v ktorom má špeciálnu hlaso-
vú aplikáciu pre nevidiacich, 
hrávame X-box, chodíme do 
kina. A keď ma nahnevá, vy-
hrážam sa mu, že ho za trest 
vezmem na film s titulkami. 
Ale on vie, že je to len v rámci 
nášho humoru, ktorý by ne-
mal chýbať v žiadnej rodine. 
Ani v tej s postihnutým dieťa-
ťom.                Text a foto: 

Katarína Mrázová

Dodávateľ tepla v  Petr-
žalke, spoločnosť Veo-

lia Energia Slovensko, a. s.,
v  koncoročnom vyúčtovaní
za rok 2017 svojim zákazní-
kom vrátil viac ako 1,6 mi-
lióna eur (s DPH).

Náklady na teplo v rodin-
ných rozpočtoch tvoria vý-
znamnú položku. Intenzív-
nou a dôslednou starostlivos-
ťou o  prevádzky, ktoré sú
majetkom mestskej časti Petr-
žalka, zvyšovaním účinnosti
výroby tepla a  investíciami
do rozvoja a modernizácie te-
pelného hospodárstva sa nie-
lenže podarilo zlepšiť stav
tepelnotechnických zariadení,
ale aj znížiť celkové náklady
za teplo. Obyvatelia Petržalky
za teplo odobrané v  roku
2017 zaplatili o 7,6 % menej
ako v roku 2016, a  to aj na-
priek chladnejšiemu počasiu.
V  koncoročnom vyúčtovaní
sa tak môžu tešiť
na preplatky. In-
dividuálna výška
preplatku pre ko-
nečných spotre-
biteľov závisí,
sa mo zrej me, od
nastavenia me-
sačných záloho-
vých platieb,
ktoré stanovil
správca alebo
domové spolo-
čenstvo.

Veolia Energia
Slovensko, a.s.,
v  súlade s  ceno-
vou reguláciou
ÚRSO aj v roku 2018 očakáva
zníženie nákladov za odo-
branú tepelnú energiu. Štan-
dardný petržalský byt by tak
pri dodržaní porovnateľnej
spotreby opäť mohol medzi-
ročne ušetriť  niekoľko desia-
tok eur. Samozrejme, to,
koľko domácnosť za teplo
v  konečnom dôsledku za-
platí, bude závisieť od klima-
tických podmienok v roku
2018, od ktorých sa bude od-
víjať množstvo dodaného
tepla, a v nemalej miere aj od
správania užívateľov vykuro-
vaných objektov a od technic-
kého stavu budov. 

Klasické
letné odstávky

teplej úžitkovej vody
sú minulosťou

Aj v  roku 2018 bude do-
dávka teplej úžitkovej vody
v  letných mesiacoch pláno-
vane prerušená iba tam, kde
sú naplánované náročnejšie
investičné akcie a opravy. O
termínoch a dĺžke nevyhnut-
ných prerušení budú odbera-
telia v  súlade s splatnou
legislatívou včas informo-
vaní. Prehľad plánovaných
prerušení a  aktuálnych po-
rúch s určením času preruše-
nia a  dot knutých bytových
domov koneční spotrebitelia
nájdu na www.veoliaener-
gia.sk/odstavky-prerusenia.

Oznam o plánovaných preru-
šeniach spoločnosť Veolia
Energia Slovensko, a.s., za-
siela v  legislatívou stanove-
ných termínoch pred samot-
ným začiatkom prerušenia aj
správcovským organizáciám
(odberatelia), ktoré o  tom
vhodným spôsobom infor-
mujú svojich klientov – vlast-
níkov bytov. 

Plánované investície
na rok 2018

Spoločnosť Veolia Energia
Slovensko, a.s., aj v roku 2018
plánuje pokračovať v moder-
nizácii existujúcich zariadení
výroby a  distribúcie tepla
a teplej vody.

Prehľad investícií
pre mestskú časť

Petržalka:
- realizácia ďalšej etapy re-

konštrukcie tlakovo závi-
slých odovzdávacích staníc
tepla a inštalácia domových
tlakovo nezávislých odo-
vzdávacích staníc tepla

- komplexná prípravná a
realizačná fáza rekonštruk-
cie verejných rozvodov
ústredného kúrenia a teplej
úžitkovej vody vo vybra-
ných úsekoch

- modernizácia riadiacich
systémov a  zdrojov tepla
centrálnych kotolní

Tieto investície umožnia
prevádzkovanie technologic-
kých zariadení výroby a  di-
stribúcie tepla podľa ak-
tuálnych technických štan-
dardov a výrazne tak zvýšia
spoľahlivosť sústavy tepelno-
technických zariadení na do-
dávku tepelnej energie až ku
konečnému spotrebiteľovi.

Súčasne s  modernizáciou
existujúcich tepelnotechnic-
kých zariadení plánuje Veolia
v  mestskej časti Petržalka
zrealizovať aj napojenie troch
nových objektov – bytových
domov – k existujúcim sústa-
vám centrálneho zásobovania
teplom.

Spolupráca mestskej časti
Petržalka a spoločnosti Veolia
Energia Slovensko, a.s., siaha
do roku 1993, keď Veolia
Energia Slovensko ešte ako
spoločnosť C–term začala
pre vádzkovať systém zásobo-
vania tep lom v  Petržalke.
V  roku 2000 prevzala pre -
vádz ku spoločnosť Dalkia,
a.s., predchodca spoločnosti
Veolia Energia Slovensko, a
na základe dlhodobej zmluvy
zásobuje teplom a  teplou

vodou takmer 40-tisíc petržal-
ských domácností.

Skupina Veolia zastáva v ce-
losvetovom meradle vedúce
postavenie v oblasti optimali-
zovaného riadenia zdrojov. S
takmer 169-tisíc zamestnan-
cami na piatich kontinentoch
navrhuje a realizuje riešenia
pre odvetvia vodného, odpa-
dového a energetického hospo-
dárstva, ktoré prispievajú k
udržateľnému rozvoju miest i
priemyslu. Prostredníctvom
týchto troch navzájom sa do-
pĺňajúcich činností sa Veolia
podieľa na rozširovaní prí-
stupu k zdrojom, zachovávaní
dostupných zdrojov a na ich
obnove.

V roku 2017 skupina Veolia
zásobovala pitnou vodou 96
miliónov obyvateľov, 62 milió-
nom obyvateľov poskytovala
kanalizačné služby, vyrobila 55
miliónov MWh energie a zhod-
notila 47 miliónov ton odpadu.
V roku 2017 predstavoval kon-
solidovaný obrat spoločnosti
Veolia Environnement (Paris
Euronext: VIE) 25,12 miliárd
eur. www.veolia.com

Preplatky za teplo aj tento rok:
obyvateľom Petržalky sa vráti
viac ako 1,6 milióna eur
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Pyžamo pre šiestich

zmena programu vyhradená

na www.kzp.sk
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kompletný program na www.kzp.sk

OHODNOŤTE NÁS

 

PRIPRAVUJEME V SEPTEMBERI 2018

17.09. | 19:00 | KLUB ZA ZRKADLOM 20.09. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ 26.09. | 19:00 |DK ZRKADLOVÝ HÁJ 28.09. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ
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DK ZRKADLOVÝ HÁJ

orientálnyc
28.09.-29.09. | DK LÚKY 

K Z P

NEDELE V SADE JANKA KRÁĽA o 17:30 (Fontána Pijúce holubice)

VYSTÚPENIA DYCHOVÝCH HUDIEB
15.07. 11 Z IVANKY
29.07. 11 Z IVANKY

12.08. BRASS QUINTET
26.08. FOR BRATISLAVA

HUDOBNÉ STRETNUTIA o 18:00 (Petržalská tržnica)

VYSTÚPENIA HUDOBNÝCH SKUPÍN
08.07. BOKY CITOM
22.07. DURA & BLUES CLUB 

05.08. PETER LUHA & HOSŤ 
19.08. GENIUS LOCCI 

POSLEDNÉ VOĽNÉ MIESTA V DENNOM TÁBORE -  DK ZRKADLOVÝ HÁJ

09.07.-13.07. | 7:30-17:00 | 65 € | 13 €/ deň |  HRAVÝ TÁBOR PRE DETI OD 7 DO 13 ROKOV informácie: 0917 711 086, marta.droppova@kzp.sk

utorky, štvrtky,  nedele | 1.07.-30.08. | KLENOTY ŽÁNROVÉHO FILMU | OZVENY SVETOVÝCH FESTIVALOV | KINO PRE DETI | PROFIL
3 € členovia FK | 4,50 € nečlenovia FK | 4 € deti a mládež do 18 rokov, študenti, ZŤP, seniori

LETNÉ PREMIETANIE - ARTKINO ZA ZRKADLOM | presný program na www.kzp.sk

01.07. POPREPLETKO - Divadlo pod hríbom
08.07. O KRÁĽOVI JONÁŠOVI - Divadlo Žihadlo
15.07. ŠKAREDÉ KÁČATKO - Divadlo A.Pallesitza
22.07. KLAUN PEPELE - Divadlo Žihadlo
29.07. BALÓNOVÁ SHOW - Peter Šesták

NEDEĽNÉ DIVADIELKA o 10:00 pri detskom ihrisku (Draždiak - areál Grand Hotela Pressburg)

05.08. JANKO HRAŠKO - Divadlo pod hríbom
12.08. KÚZELNÉ PRÁZDNINY - Divadlo na vešiaku
19.08. ŠKOLA ŠKRIATKOV - Divadlo Babena
26.08. KAPITÁN KOTVIČKA - Divadlo Agape

SOBOTNÉ TVORIVÉ DIELNE o 14:00 pri detskom ihrisku (Draždiak - areál Grand Hotela Pressburg)
07.07. PSÍČEK, MOTÝLIK A MAČIČKA - skladanie zvieratiek z papiera 
14.07. VČIELKY - výroba dekorácií z papiera 
21.07.  VESELÁ CHOBOTNICA - závesná dekorácia do okna
28.07.  TAJOMNÉ JAZERO - zábavné experimenty s papierom

04.08. VODNÁ VÍLA - tvoríme s farebným pieskom, korálikmi a textilom
11.08. ČAROVNÉ KAMIENKY -  maľovanie na prírodný materiál
18.08. SVET Z PAPIERA - urobme si veterník
25.08. NAJKRAJŠÍ PRÁZDNINOVÝ ZÁŽITOK - kreslenie s voskovými farbami

21.,22.,23.08. | 9:30-11:30 | LETNÉ KERAMICKÉ DIELNE  pre deti od 5 do 13 rokov | informácie: 0917 711 090, zuzana.gulova@kzp.sk

DENNÉ KERAMICKÉ DIELNE - CC CENTRUM

Marc Camoletti:
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Mnohí z nás, čo bývame v Petržalke 20, 30 aj 
40 rokov, si pamätáme naše sídlisko ako pa-
nelák na paneláku, s chaoticky rastúcou zele-
ňou, ktorá síce pamätala na výsadbu stromov, 
vtedy asi moderných topoľov, doplnených 
o brezu,  sem-tam nejaký ten hrab, jaseň či 
agát a lipu.

Petržalka už nie je 
hnusná králikáreň

Ale videli sme prvé zrea-
lizované predzáhradky, a to-
bolo „f íhaaa”, ide to, dá sa to. 
Závideli sme tým, čo už pred-
záhradku mali. Aj my chceme 
takú, ba ešte krajšiu! A na-
vyše, s fi nančnou pomocou 
MÚ. My máme len povinnosť 
sa o predzáhradku starať. 
A keď to niekoho baví, tak 
je to zábava. A vždy sa takí 
v dome nájdu. A, navyše, dnes 
je záhradníčenie moderné.

A tak aj my sme začali ces-
tu vybavovania, čas sa nám 
zdal byť nekonečný, zdalo sa 
nám, že nás všetci predbieha-
jú. Ale - len zdalo. Lebo aj na 
to sú prísne pravidlá.

Dočkali sme sa. Sme pyšní 
na našu predzáhradku. Teší-
me sa z každej rastlinky, keď 
začne na jar vykúkať zo zeme. 
So susedkou sa staráme, aby 
bola čo najkrajšia a baví nás to. 
Poteší nás, keď sa susedia pri 
nás pristavia a poďakujú sa, 
že sa o záhradku staráme, že 
to máme teraz pred domom 
pekné. Aj keď sa nájdu aj mr-

Nie som odborníčka v tej-
to oblasti, tak sa nech-

cem vyjadrovať k jednotli-
vým druhom stromov, ale sú 
medzi nimi aj silné alergé-
ny či stromy vytvárajúce ne-
príjemné chumáče, lietajúce 
vo vzduchu a pripomínajúce 
sneženie. Pozor, zatvorte si 
okná, lebo ihneď máte plný 
byt!

Chodníky, vedúce k vcho-
dom do činžiakov, tvorili naj-
skôr dosky položené ponad 
kaluže a  blato, tak sme boli 
nadšení, keď nám v burine 
vybudovali asfaltový chodník 
a nikto neriešil, čo je okolo 
neho. Hlavne, že bol chodník.
Časom pribudli lavičky, júúúj, 
aká krása! a keď boli farebné 
- zelené a červené, to bola pa-
ráda! Stromy vyrástli, preká-
žali si navzájom, niektoré aj 
ochoreli a pribudli vedľa nich 
aj náletové dreviny a kríky. 
A bojovali a bojujú medzi se-
bou, kto z koho. Hlavne baza 
čierna. Je potravou pre vošky, 
ktoré ju milujú.

Lavičkám opadala farba a 
ošediveli ako naše vlasy. Buri-
na okolo chodníka rástla, ale 
kosila sa aspoň pár razy do 
roka. A dnes?

Musíme uznať, že Petržal-
ka za posledné roky opeknie-
va. A ako hovorieva vtipný 
herec Juraj Kemka alias Hur-
haj, je to pekná mladá dáma.

A tu si zaslúžia pochvalu 
dámy z  oddelenia životného 
prostredia miestneho úra-
du -Eva Čevelová a  Katarína 
Benčeková. Obidve sú správ-
ne osoby na správnom mieste 
a svoju prácu vykonávajú nie-
len odborne, ale aj s citom a 
srdcom.

Nápad Petržalské predzá-
hradky je naozaj skvelý. Stači-
lo zrejme urobiť prvé predzá-
hradky a vyvolali v nás pocho-
piteľnú závisť. Mnohí z nás si 
posadili pred domom zopár 
kríčkov či letničiek, lebo nám 
išla tá burina na nervy, ale bola 
to taká „hurá“ výsadba, väčši-
nou čo komu zostalo zo zá-
hrady alebo niekde „vykopkal“.

Keď som pred mnohými, mnohými rokmi, ešte hlboko 
v 20. storočí, navštevoval základnú školu, čas sa hlavne 

počas školského roka neskutočne vliekol. Sedem – osem 
hodín vyučovania cez deň vyzeralo zakaždým ako nekoneč-
ný príbeh. Napadalo mi vtedy, prečo sa to rovnako nevlečie 
aj mojim rodičom v  práci. Doma totiž občas vravievali, že 
na nič nemajú čas a že čas im letí ako bláznivý. Opakujem, 
v  škole to tak vonkoncom nevyzeralo. Dospelosť ležala na 
druhej strane časového sveta, do ktorého sa nedalo ani do-
letieť, ani doplávať. Ale len trpezlivo dokráčať.

Keď som v roku 1989 maturoval, čas sa postupne začal tr-
hať z reťazí. Myslel som si najskôr, že je za tým jeho šialeným 
nástupom len Nežná revolúcia a s ňou spojené nielen nové 
obzory, ale aj tlak na človeka, aby mal prácu a aby prežil. Ten 
tlak urobil z dvadsaťštyrihodinového dňa jednu veľkú hek-
tiku. Pravda to však bola len sčasti. Utrhnutie času z  reťazí 
z môjho dospievajúceho pohľadu spôsobila najmä životná 
dvojrýchlostná prevodovka. A postupné preradenie z najpo-
malšej, detskej rýchlosti na dospelácku.

Vplyvom spomenutých dvoch faktorov sa následne začali 
diať divy. Rok 2000, ktorý sa mi ešte začiatkom osemdesia-
tych rokov javil podobne ako Vernemu o sto rokov predtým 
ako sci-� , bol onedlho predo dvermi. Tridsiatka pricválala po 
ňom. O  štyridsiatke ani nehovoriac. Keď ju môj otec osla-
voval v  roku mojich maturít, pripadal mi neskutočne starý. 
Štyri desiatky. „Bože, asi má pravdu, keď hovorí, že už má tie 
najväčšie životné výzvy za sebou,“ hovoril som si. Akonáhle 
som sa však začal približovať k  tej mojej štyridsiatke, dieťa 
v mojom vnútri sa začalo búriť. „Ja ešte žijem!“ kričalo z pl-
ných pľúc. Vlasy síce mierne zošediveli, aj vráska sa kde – tu 
objavila. Ale v hlave pestvá, ako v rokoch, kedy sa čas vliekol.

Asi bude niečo pravdy na tvrdení, že najmä chlap, to je 
večné dieťa. Aj moja manželka často (ešte že s úsmevom:-) 
tvrdí, že má doma štyri deti. V polohe rodinného žartka, ako 
mi spontánne moje vekom ešte deti hovoria, túto úlohu pri-
jímam. Ak človek nemá problém prepnúť do modulu rodič 
či celkovo dospelák, keď si to okolnosti vyžadujú, to dieťa 
v  nás je určite pozitívom. Aby sme prežili v  tomto, často 
cynickom svete. Aby sme nezabudli, že prežiť dokážeme aj 
vďaka radosti. Veď povedané slovami Forresta Gumpa: „Všet-
ci občas robievame veci, ktoré tak úplne nedávajú zmysel.“

Všetkým deťom, aj tým večným, prajem jún plný radosti. 
Čas asi nespomalíme. Ale čím viac dospelých si bude pamä-
tať na svoje detstvo, tým krajší a zmysluplnejší bude náš svet. 
Aj Exupéry sa určite poteší

Jozef Mak ml.

Čas detí

zúti, ktorí prejdú bez povšim-
nutia, zrejme im prekáža, že 
rastlinky sem-tam dostanú aj 
potrebnú vodičku.

A vo vnútrobloku? Konečne 
stromy a kríky nerastú chao-
ticky, nestrihajú sa systémom 
- toto tu vytŕča či prekáža, tak 
preč s tým, stromy a kríky do-
stávajú zdravý tvar a pekný 
strih, orezávajú sa zmyslupl-
ne, vyrúbané stromy sú nahra-
dené novými, zdravými, ktoré 
pekne esteticky zapadnú do 
dvora. A o to sa s citom stará

Katarína Benčeková (po-
známe ju ako Skačanovú). 
Niekoľkokrát som mala tú 

česť s ňou rokovať. Keď sme 
upozornili na náletové kríky, 
na starý topoľ či nebezpeč-
né konáre, bujne rastúcu ko-
sodrevinu, zlatý dážď v našom 
dvore, prišla sa osobne pozrieť 
a dala práce do plánu pre fi r-
mu, ktorá sa v Petržalke stará 
o zeleň.

Niečo urobili na jeseň, nie-
čo, čo sa nám nepáčilo, upra-
vili teraz, na jar. Konečne ne-
máme pred vchodom do dvo-
ra prales. A to nehovorím len 
o týchto posledných úpravách.

Ďakujeme! 
Ing. Tatiana Ščepánková,

Černyšesvkého 21 



Okrem Impulzu a Kampina prišla svoje svoje služby 
predstaviť aj nová nezisková organizácia Spolu o.z. 
Hand made výrobky ich klientov šli na dračku, ale ria-
diteľka Mgr. Monika Uheríková nám popri ich predaji 
stihla povedať, že sa venujú mladým ľudom s mentál-
nym postihnutí a sídlia na Vígľašskej ulici 11-13. 

 Pokračovanie z titulnej strany
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Pekná fotka, čo poviete? 
To je rezbár Ján Feriac 
s manželkou. Zabral 
jej kuchynský stôl, na 
ktorom strúha takéto 
krásne postavičky a 
tak ona začala vyrábať 
šperky z drôtu. A ako 
nám prezradil, všet-
ci neveriacky krútia 
hlavou, ako jej to ide od 
ruky. Nuž, talent sa  
v tejto petržalskej rodine 
nezaprie.

Pani Editu Von Dieken sme stretli v Petržalskej uličke 
hand made výrobkov. Pletenie košíkov z recyklovaného pa-
piera je jej relax už 5 rokov - odkedy je pacientkou onko-
lógie. Inšpirovala ju kamarátka a to podstatné sa naučila  
z internetu. O tom, že sú jej výrobky nielen krásne a ekolo-
gické, ale aj prospešné, svedčí, že odkedy ich vyrába, sa jej 
zdravotne polepšilo. Aj my jej želáme veľa zdravia.

Deťom sa najviac páči nežná plamienka driemavá  
a dospelí sa najradšej fotia s orlom skalným. Návštev-
níci Dní Petržalky mohli obdivovať až štyroch nádher-
ných slovenských lietajúcich dravcov. Tomáša Szameka 
k sokoliarstvu doviedol otec a prezradil nám, že ľudí 
najviac zaujíma, koľko sa ktorý dravý vták dožíva (orol 
40, plamienka 15 a výr 25 rokov), čím sa živia a kde na 
Slovensku žijú.

Vedeli ste, že ten slávny 
odborník na detské knižky 
pán Mrkvička sa v skutoč-

nosti volá Tibor Hudič? 
Veľmi sugestívne predčítal 
malým poslucháčom, ako 

si spraviť najkrajší deň  
v živote a čo našiel veveri-

čiak vo svojom domčeku. 
A rodičom radí, že ak chcú 

naučiť svoje deti čítať – 
jediná cesta je ukázať im, 

že je to veľká zábava. Aj 
pre dospelých. Napríklad 

spoločným večerným číta-
ním pred spaním.

 Tieto dve slečny, z ktorých na vás jedna nezbedne žmurká, patria medzi víťazky 
súťaže Pop Hit a svoj nespochybniteľný spevácky talent predviedli návštevníkom na 

malom pódiu. Medzi nimi stojí ich učiteľka zo SZUŠ Balkánska, kde ich učia tak 
krásne spievať. Volajú sa Julia E. Takáč (vľavo) a Nelly Blahovcová. O pár rokov ich 

možno budeme počuť spievať na veľkom pódiu ako hlavné hviezdy programu.

Na 21. ročník Dní Petržalky 
nás prišlo najviac



Modus Memory

Burza kníh 
Miestnej Knižnice Petržalka

Víťazi súťaže 
Petržalský oriešok

O vyvrcholenie programu sa postarala Kate Ryan

Tublatanka

(edriela), foto: edriela, km
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Dobrú zábavu treba zdokumentovať

Program na hlavnom pódiu 
prilákal rekordných 35-tisíc návštevníkov

Samo Tomeček & Band
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HĽADÁME NOVÝCH 
KOLEGOV A KOLEGYNE
PRACOVNÍK/ČKA OBCHODNEJ PREVÁDZKY

TESCO EXPRES BRATISLAVA BLAGOEVOVA

PRACOVNÝ ÚVÄZOK: 38,75 HOD./TÝŽDENNE
NÁSTUPNÁ MZDA: 719 €, PO 6 MESIACOCH 739 € 
+ PRÍPLATKY ZA VÍKENDY
 
KONTAKT:
E-MAIL: 24025dir@sk.tesco-europe.com
MOBIL : 0903 450 398

mgreksa292@gmail.com   

Ako sa hlasovalo proti hazardu

Článok píšem 11. júna. Mám naro-
deniny. 59 rokov. Prišlo mi množ-
stvo gratulácií od kamarátov, zná-
mych, aj od neznámych. Som za 
to veľmi vďačný. A napriek tomu 
mám obrovský pocit márnosti. 
Pocit, že môžem robiť čokoľvek 
v dobrej viere, že tým pomáham 
dobrej veci a vždy sa nájde veľa 
ľudí, ktorí ma okamžite obvinia a 
povláčia žumpou.

7. júna súd potvrdil to, čo sme s 
viacerými mestskými poslancami tvr- 

dili už od začiatku. Že nesmieme 
hlasovať dvakrát o jednej a tej istej 
petícií. V tomto prípade išlo o  petí-
ciu o absolútnom zákaze hazardu na 
území Bratislavy. Pri prvom hlasova-
ní zákaz neprešiel, a tak si primátor 
našiel kľučku v zákone o rokovacom 
poriadku (sic) a dal hlasovať o pár 
týždňov druhý raz. Počas týždňov 
mediálnej masáže sa niektorí po-
slanci zľakli a zahlasovali za abso-
lútny zákaz. Prešlo to a Asociácia 
hazardných hier to dala na súd. Vy-
hrala. A opäť sa začala masáž na so-
ciálnych sieťach. O zlých a skorum-
povaných mestských poslancoch, 
ktorí „hlasovali za hazard,“ najprv pe-
tíciu podpísali a potom otočili a ako 
sa kvôli nim dostávajú tisíce rodín 
do nešťastia. 

Toto je môj pohľad na vec. Niko-
mu ho nevnucujem. Píšem to pre 

ľudí, ktorí sú ochotní počúvať aj ar-
gumenty iného človeka a zvažovať.

Petícia za zákaz hazardu sa za-
čala asi pred troma rokmi. Vraj ju 
podpísalo vyše 130 000 ľudí. Aj ja. 
Vraj píšem preto, lebo nejaké hárky 
„ktosi“ ukradol z budovy magistrátu 
a úradne spočítali viac ako 90 000 
podpisov. Na zastupiteľstve prišiel 
za mnou starosta Vajnor Mrva a po-
žiadal ma, aby som petíciu podpísal. 
Nesúhlasím s absolútnym zákazom 
hazardu v Bratislave, preto som od-
mietol. Potom mi ale vysvetlil, že 
petícia bude len o regulácii a s tým 
som už súhlasil. A tak prišlo k prvé-
mu hlasovaniu v zastupiteľstve. Po-
lovica poslancov bola za absolútny 
zákaz, aj keď väčšina z nich vedela, 
že je to hlúposť, ale ako sa niektorí 
vyjadrovali v zákulisí, je to pekné 
pre voličov. Druhá polovica chcela 

hazard veľmi prísne regulovať a po-
nechať iba zopár herní v hoteloch a 
obchodných centrách. Primátor nás 
na začiatku rozpravy ubezpečil, že 
budeme hlasovať zvlášť. Hlasovalo 
sa však an blok za celok. A nepreš-
lo to. Preto sa hlasovalo o mesiac 
druhý raz. Napriek nášmu upozor-
ňovaniu, že je to právny nezmysel. 
Zvyšok už viete.

Prečo nesúhlasím s absolútnym 
a celoplošným zákazom? Pretože to 
neprinesie vôbec nič. Všetci gamble-
ri prejdú na internet alebo do čier-
nych herní, ktoré už vznikajú a mám 
pocit, že ich je pomaly viac, ako za-
vretých. Zákazom herní sa ich počet 
nezmenšil. Nikomu sme nepomohli. 
Jediné, čo sa reálne stratilo, sú dane, 
ktoré herne a kasína platili mestu. 
Asi 3 milióny eur ročne.          

Marian Greksa
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Bezplatná právna poradňa poskytuje informácie k problematike obsiahnutej v ad-
resných otázkach. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľ-
ko tieto sú limitované formuláciou otázok 

  Krimipríbehy, fakty, štatistiky

Arnold
NAGY 
(58)
z Dunajskej 
Stredy  

Popis osoby: 166 - 170 cm vysoký, 
štíhlej postavy, hnedé oči, čierne 
vlasy.
Na menovaného vydal Krajský súd v 
Nitre príkaz na dodanie do výkonu 
trestu odňatia slobody pre obzvlášť 
závažný zločin podvodu. 

Kriminálna polícia sa obracia na 
občanov so žiadosťou o pomoc pri 
pátraní po tejto osobe. Akékoľvek 
informácie oznámte na najbližšom 
policajnom útvare, alebo na bez-
platnom telefónnom čísle 158.

 Odpovedá právnik 

JUDr. Jaroslav Gründler 
grundler@chello.sk 

Vykurované 
kočikárne    

Podľa ustanovenia § 8a ods.2 zákona 
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov v platnom 
znení (ďalej len „zákon“), správca má 
povinnosť predložiť vlastníkom bytov 
a nebytových priestorov v dome (ďalej 
len „vlastník/ci“) správu o svojej činnosti 
za predchádzajúci rok, týkajúcu sa do-
mu, vyúčtovanie použitia fondu pre-
vádzky, údržby a opráv ako aj úhrad za 
plnenia v lehote najneskôr do 31. mája 
nasledujúceho roka. 

Pokiaľ ide o samotné predloženie 
správy, zákon dáva primeraný priestor 
na využitie zaužívaného spôsobu, kto-
rý najlepšie vyhovuje vlastníkom. In-
formovanie v dome obvyklým spôso-
bom, ktoré poznáme ako formuláciu 
vlastnú pre zákon, predstavuje, na roz-
diel od adresného doručovania, menej 
formálne oboznamovanie. Za spôsob 
v dome obvyklý je treba považovať 
taký spôsob, ktorý sa v konkrétnom 

V našom vchode využívajú ko-
čikáreň na odkladanie vecí len 
dve či tri rodiny. Je to správne, 
že za vykurovanie tejto miest-
nosti platia všetci majitelia 
bytov? Je kočikáreň pre dvoch 
spoločným priestorom? Doke-
dy a ako nám musí správca 
oznámiť ako hospodáril s na-
šimi peniazmi? Ďakujem.           

Dohodkyňa (chello.sk) 

Riziká dovolenkových súvislostí 
Letná sezóna sa rozbieha na plné ob- 

rátky. Niet sa čo čudovať, že v čase 
dovoleniek sú opustené byty, rodinné 
domy či rekreačné obydlia magnetom, 
ktorý lapikurkárov neustále priťahujú. 

Vlani sme v našom kraji zaznamena-
li 193 bytových krádeží, čo je o necelú 
dvadsiatku vlámaní menej ako v roku 
2016, pričom polícia v oboch prípa-
doch objasnila približne štvrtinu spá-
chaných trestných činov. Mierny pokles 
bytových krádeží by nemal uspokojovať, 
krádeží je menej, ale často nesú znaky 
sofistikovanej metódy. Zdrojom neza-
platiteľných informácií sú oznámenia 
na sociálnych sieťach o plánovanej ces-
te, následne obrázky z dovolenky, ktorú 
si majiteľ nehnuteľnosti užíva na stovky 
kilometrov vzdialených plážach či kop-
coch. Medzi hlavné zásady minimalizo-
vania  pustošivých  nájazdov do nášho 
intímneho sveta patrí dôsledné uzatvo-
renie všetkých bytových otvorov. Sta-
rostlivo zamknuté dvere a zatvorené 
okná, istené kvalitnou bezpečnostnou 
zámkou v kombinácii s ďalšími zaisťo-
vacími prostriedkami, napríklad výpl-
ňou dverí zabraňujúcou ich roztiahnu-
tiu, znižujú riziko násilného vniknutia. 
Priemerne zabezpečený byt páchateľ 
zdolá za pár minút, odradiť ho môže aj 

nainštalovaný alarm. Podkrovie, poscho-
dia, malé strešné okná a pivničné okná 
sú bianko pozvánkou, zlodej je schop-
ný dostať sa dovnútra každým otvorom 
väčším ako ľudská hlava. V prípade prí-
zemných bytov namontované okras-
né mreže a bezpečnostné fólie na okná, 
balkóny a loggie, spolu so spoľahlivým 
zatváraním zvýšia ich nedotknuteľ- 
nosť. Kľúč pod prahom je vhodný do 
pesničky, odkladať ho pod rohožku či 
do kvetináča však zvyšuje riziko vykrad-
nutia. Doma by nemali byť uložené väč-
šie finančné sumy a cennosti, predovšet-
kým šperky, cenné zbierky a iné, vhodná 
je dočasná úschova v prenajatom banko-
vom trezore. Prevenciou je aj dôvery-
hodná osoba, ktorá pravidelne vyberá 
poštovú schránku a občas skontroluje 
neporušenosť obydlia. Okná zatiahnu-
té roletami avizujú, že byt je neobývaný.  
V prípade dostupnosti je príhodnou 
poistkou aj vytvorenie inteligentného 
domova pomocou ponúkaných služieb 
smart home. Preventívne opatrenia majú 
svoje opodstatnenie i keď stopercent-
ný spôsob ochrany proti zlodejom ne- 
existuje. Riziká dovolenkových súvislos-
tí je však potrebné redukovať akoukoľvek 
vhodnou formou.

(jgr)

Viete, že...

Polícia upozorňuje

...v čase od 30. 5. do 10. 6. nahlásili  
v našom kraji krádež 17 motorových vo-
zidiel, z toho v Petržalke 6 (Lenardova, 
Nám. hraničiarov, Beňadická, Rovnian-
kova, Šintavská, Pečnianska)? V noci 
zlodeji ukradli 14 a cez deň tri autá, 
ukradli aj jedno nákladné. V dňoch 3., 5. 
a 8. júna krádež auta nehlásili. 
...od 1. januára do 10. júna sme v našom 
kraji zaznamenali 810 dopravných ne-
hôd, čo je o 53 menej ako v rovnakom 
období vlaňajška? Pri týchto nehodách 
prišlo o život osem osôb. Na cestách 
Slovenska došlo k 5 664 dopravným ne-
hodám, čo je o šesť viac ako v roku 2017. 
Pri týchto nehodách zahynulo 89 osôb,  
z toho 22 chodcov. 

Bratislavskí dopravní policajti opako-
vane dávajú do pozornosti všetkým vo-
dičom, že alkohol za volant nepatrí! Na 
území Slovenska platí tzv. „nulová tole-
rancia“ výšky hladiny alkoholu v dychu, 
respektíve v krvi. Apelujú na vodičov, 
aby si uvedomili, že jazdou pod vplyvom 
alkoholu, resp. iných návykových látok, 
ohrozujú nielen seba, ale aj životy ostat-
ných účastníkov cestnej premávky.

dome bežne používa a je všeobec-
ne akceptovaný ako ustálená forma 
doručovania oznamov, napríklad 
skrinka pri vchode, poštové schránky, 
doručenie zabezpečené zástupcom 
vlastníkov, schôdza vlastníkov a pod. 
Pokiaľ vlastník byt prenajíma a nevie 
sa k informáciám dostať, je v jeho 
záujme požiadať správcu o doručo-
vanie poštou, elektronicky, resp. inou 
formou. 

Ak máte podozrenie, že váš správ-
ca nedodržal spôsob rozpočítania, 
ktorý ste si s ním dohodli v zmluve 
o výkone správy, resp. je v rozpore 
s príslušným právnym predpisom, 
máte možnosť v zmysle zákona č. 
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa 
v platnom znení obrátiť sa na prísluš-
ný inšpektorát Slovenskej obchodnej 
inšpekcie. Predtým však, v lehote 30 
dní od doručenia, konzultujte vyúč-
tovanie priamo so správcom, ktorý 
vám ozrejmí jednotlivé zúčtované po-
ložky. Spoločne vykurované priestory 
sú niektoré spoločné časti bytového 
domu (schodiská, chodby) ako aj nie-
ktoré spoločné zariadenia bytového 
domu (kočikárne, sušiarne). V zmysle  
vyhlášky č. 358/2009 Úradu pre regu-
láciu sieťových odvetví, spoločnými 
priestormi objektu rozpočítavania sú 
miestnosti, alebo súbor miestností 
objektu, ktoré sú vybavené vykurova-
cími telesami a sú určené na spoloč-
né užívanie konečnými spotrebiteľmi. 
Náklady na dodané teplo do spoloč-
ných priestorov sa rozpočítavajú me-
dzi všetkých konečných spotrebiteľov 
podľa spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných priestoroch. V prípade, ak 
sa spoločné priestory využívajú inak 
ako na účel, na ktorý sa zriadili a nevy-
užívajú sa v prospech všetkých koneč-
ných spotrebiteľov, náklady sa rozpo-
čítavajú podľa podlahovej plochy 
bytu, a/alebo nebytových priestorov 
tým konečným spotrebiteľom, ktorí 
spoločné priestory využívajú len na 
osobnú potrebu na podklade dohody 
s ostatnými vlastníkmi.

Jednou vetou

Zn. Ferdo práca: Informácie poskytujeme pravidelne v každom vy-
daní, a to v poradí došlých otázok, resp. naliehavosti prípadu. Od-
porúčam platené právne služby.  

Diktát? (zoznam.sk): Neúčasť na schôdzi vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov v dome nie je dôvodom odmietať jej rozhodnutia. 
Rozhodnutia prijaté právoplatným hlasovaním sú záväzné pre všet-
kých vlastníkov, či sa na schôdzi zúčastnili, alebo z rôznych dôvodov 
sa jej zúčastniť nemohli.  
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Tak a máme otvore-
né. Petržalka sa  
od prvej júnovej so-
boty môže pochvá- 
liť ďalší skvelým ih-
riskom. Tentoraz na 
Dvoroch.     

Medzi Rusovskou cestou 
a Gessayovou ulicou 

vyrástol Detský svet. Pol hek-
tárový areál plný preliezok, 
šmykľaviek, hojdačiek ale aj 
lavičiek a stolíkov na občer-
stvenie. Na slávnostné otvo-
renie v sobotné doobedie 
prišlo množstvo petržalských 
rodín a nenechali si ho ujsť 
ani komunálni politici z mes-
ta i mestskej časti. 

Ihrisko je ľahko dostup-
né verejnou dopravou (zást. 
Jungmanova 83, 84,88, 92, 
99) na bicykli i autom. Po-
čas horúcich letných dní ho 
tieni množstvo vzrastlých 
stromov a jeho súčasťou sú 
i toalety. Zabavia sa v ňom 
deti všetkých vekových ka-
tegórií. Detský svet je prvou 
časťou Mestského parku, kto- 
rý plánuje vybudovať spoloč-
nosť Petržalka City pozdĺž 
Chorvátskeho ramena, od 
Rusovskej cesty až po Kauf-
land.

(edriela)
foto: autor

Detský svet už patrí 
deťom

Deti z mesta aj dediny 
objavovali galaxiu v Petržalke

Na poliach pomaly do-
zrieva repka olejná, o 

čosi skôr ako po minulé roky, 
čo pre mňa bolo vždy zname-
ním, že sa blíži  koniec školské-
ho roku. Preto aj náš program 
v Materskej škole Bohrova 1 je 
obohatený o čosi viac rôzny-
mi aktivitami, ktoré napĺňajú 
nielen detský hlad po infor-
máciách, ale rozvíjajú aj ich ši-
kovnosť, obratnosť, vytrvalosť  
a hlavne takú tú našu škôlkár-
sku spolupatričnosť medzi deť-
mi, učiteľkami a rodičmi. Každý 
deň sme zasypané otázkami:  
Čo nás dnes čaká? Aké aktivity 
máte pre nás pripravené? Kam 
dnes pôjdeme? A ja mám po-
cit, že mi letia nielen hodiny, 
dni a mesiace, ale celý školský 
rok. Pomaly sa blíži opäť deň 
lúčenia, lebo deťom je síce  
v škôlke super, ale to nestačí 
a mnohých čaká škola.  Pre-
to sa snažíme spestriť deťom 
posledné týždne, aby mali čo 
najviac zážitkov, ktoré spríjem-

nia  ich dni v materskej škole. 
V polovicimája sme v našich 
priestoroch privítali družobnú 
materskú školu z Malých Le-
vár, s ktorou spolupracujeme 
a vymieňame si skúsenosti 
už štvrtý rok. Vzájomnými 
stretnutiami  približujeme de-
ťom život v meste a na dedine. 
Školským dvorom sa ozýval 
džavot, smiech, radosť  a pre 
naše deti zaujímavá záhoráčti-
na, no a my, dospeláci, sme sa 
snažili deťom pripraviť plno-
hodnotný deň.  Náš  trávnik sa 
zrazu zmenil premiestnením 

mobilného  planetária na zá-
hadný vesmír, kde sa deti  stali 
súčasťou posádky, ktorá obja-
vuje našu galaxiu. Prednášajú-
ci lektor bol milo prekvapený 
poznatkami detí a odmenil ich 
pochvalou. Po krátkom oddy-
chu po obede sa školský dvor 
zmenil na priestor pre malých 
športovcov,  v ktorom bol kaž-
dý víťazom a povzbudzujúci 
bol pokrik mravčekov ,,V zdra-
vom tele, zdravý duch“ - také 
deti sa snažíme v našej mater-
skej škole spolu s rodičmi vy-
chovávať a púšťať do veľkého 
sveta.

 Iveta Bosnyaková, 
 učiteľka z triedy Mravčekov



Dvojstranu pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk
Poznámka redakcie: materiály boli pripravované pred parlamentnými udalosťami
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Na palubu jednorožca prišiel 
rekordný počet ľudí
Najväčšia oslava  Medzinárodného dňa detí v Bratislave sa konala  
v nedeľu, 3. júna v areáli Auparku a Sade Janka Kráľa v Bratislave. 
Celodennú rodinnú akciu organizovalo občianske združenie  
Moonlight camp, ako súčasť projektu na podporu nadaných detí  
zo sociálne znevýhodneného prostredia pod názvom Na palube 
jednorožca, nad ktorým prevzal záštitu starosta Petržalky Vladimír 
Bajan. MDD Na palube jednorožca je vyvrcholením už siedmeho 
ročníka projektu. 

Na palubu jednorožca pri- 
šlo tento rok príjemne 

a užitočne stráviť MDD na 
rodinnú akciu približne dva-

násťtisíc usmiatych a spokoj-
ných ľudí. Počas dňa sa re-
gistrovalo takmer 2 000 detí 
a na záver si prítomní užili 

najväčšiu penovú párty na 
Slovensku. 

Deti pri registrácii dosta-
li aj originálnu hraciu kartu,  

ky do divadla a iné zaujímavé 
ceny. 

O pohodlie a zábavu detí sa 
počas celého dňa staralo viac 
ako 200 ľudí.

Pripravené boli tiež sprie-
vodné akcie - Works hop, či-
táreň, kreslenie na chodník, 
meranie zraku, množstvo mas- 
kotov v životnej aj nadživotnej 
veľkosti a veľa ďalších prekva-
pení. Vyše 600 detí sa zúčast-
nilo meraní zraku, dospelí 
si dali zmerať cukor a deti sa 
naučili správne si čistiť zúbky. 
Darovať krv do mobilnej jed-
notky Národnej transfúznej 
služby SR prišlo 20 darcov. 

Na pódiu vystúpila Dara 
Rolins a na úplný záver celé-
ho podujatia bola pripravená 
Najväčšia penová párty na 
Slovensku.

Text a foto: 
Marcel Nemec 

s ktorou absolvovali 20 atrak-
tívnych stanovíšť rozmiest-
nených v areáli Auparku a po 
celom Sade Janka Kráľa. Za-
súťažili si, uvideli záchranár-
sku TECHNIKU a tiež si uži-
li ukážky práce zásahových 
jednotiek, akými sú polícia, 
hasiči, záchranári, kynológo-
via a mnohí ďalší. Po úspeš-
nom absolvovaní každého 
stanovišťa získali pečiatku  
s písmenom. Deti, ktoré ab-
solvovali všetky stanovištia, 
zozbierali všetky písmená 
tajničky a správne ju vyplnili, 
boli zaradené do žrebovanie 
o fantastické ceny. Tajnič-
ka pre tento rok znela: TO 
PODSTATNÉ JE OČIAM 
NEVIDITEĽNÉ. Aké ceny si 
odniesli? Víkendový rodinný 
pobyt a na cestu auto s plnou 
nádržou, let balónom, VIP 
exkurziu v TV JOJ, vstupen-
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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 ! 

BILLA, súčasť skupiny REWE Group, je úspešný potravinový reťazec na medzinárodnej úrovni s 
predajňami v 5 európskych krajinách. Našich zákazníkov sa snažíme získať šírkou nášho sortimentu, 
kvalitou poskytovaných služieb a radosťou z práce.

Do našej predajne v Petržalke hľadáme:

PRACOVNÍK ODDELENIA LAHÔDOK
VAŠOU ÚLOHOU BUDE
 poskytovať špičkové služby pre našich zákazníkov
 dodržiavať prísne hygienické predpisy
 upravovať vitríny a dokladať tovar na danom úseku
 dodržiavať prísne hygienické predpisy

OČAKÁVAME
 odolnosť voči stresu, zdvorilosť a priateľský prístup
 tímovosť a radosť z práce v kolektíve
 zameranie na precíznosť, detail a prezentáciu výrobkov

PONÚKAME
 dlhodobú prácu v stabilnej a silnej spoločnosti
 dôkladné zaškolenie a ďalšie vzdelávanie, ako aj možnosť kariérneho rastu
 kolektív, ktorý sa navzájom k sebe správa s rešpektom a úctou
 zamestnaneckú zľavu
 mzda najmenej vo výške 576 € (brutto) + variabilná zložka + príplatky za sobotu a nedeľu 

Pokiaľ máte záujem pracovať u nás v BILLA, pošlite životopis so súhlasom na spracovanie osobných údajov 
na adresu BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava alebo na email praca@billa.sk, prípadne sa informujte 
v najbližšej predajni BILLA, alebo telefonicky na +421 910 836 603.

ČERSTVÉ 
PRÍLEŽITOSTI.
PRIHLÁS SA HNEĎ!
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 23. 6. 2018
Sobota 

10.00 – 10.45 DivaDlo Kasia – HaDíK vaDíK   
10.45 – 11.00  NaroDeNiNová oDmeNa 
11.00 – 11.30  veselé pesNičKy TárajKa  
  a popleTajKy 
11.30 – 11.45   súťaže pre DeTi
11.45 – 12.30  BuBliNová sHow  
  s KlauNom
12.30 – 13.00  súťaže pre DeTi

Moderuje: TaTiaNa Šúrová 

Súťaže pre deti

Obľúbené postavy 
  z rozprávok 

Sladká odmena
Maľovanie na tvár

Vstup 
ZADARMO

 

Policajti na koňoch, zadrža-
nie páchateľa, služobné psy 

aj psíčatá, policajné autá a mo-
torky – deti z Materskej školy na 
Bzovíckej ulici mali začiatkom 
júna nevídané divadlo. Prísluš-

Dopravné ihrisko na Bzovíckej
níci policajného zboru im 
pripravili zaujímavý program 
k otvoreniu dopravného ihris-
ka. Zásah policajného psa pri 
zadržaní „zločinca“ sledovali 
bez dychu, ale najväčšiu radosť 
im urobili dve malé psie slečny, 
ktoré si mohli pohladkať a od-
meniť ich psou maškrtou. 

Nielen ihrisko, ale opraviť 
chodníky na celom dvore po-
trebovala táto škôlka naozaj
súrne. Financie poskytla mest-
ská časť Petržalka, no vý-
znamnou sumou (12- tis. eur) 

prispeli samotní rodičia škôl-
karov. Celkový účet bol 48-tisíc 
eur. Ihrisko deťom slávnostne 
odovzdali riaditeľka MŠ Bože-
na Kováčová, starosta Vladimír 
Bajana a štátny tajomník MV SR 
Rudolf Urbanovič. Ako povedal 
starosta, je to tento rok už tretie 
dopravné ihrisko v MŠ a Petr-
žalka to nevníma len ako mate-
riálnu pomoc pre MŠ, ale najmä 
ako investíciu do dopravnej vý-
chovy petržalských detí. 

 (edriela)
foto: autor
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Týždeň rodiny na Pankúchovej

Na deti a ich rodičov 
čakalo veľa rôznoro-

dých športových, tvorivých a 
zábavných akcií, ktoré si pre 
nich  pripravili učitelia a vy-
chovávatelia. Malí aj veľkí si 
zmerali sily v stolnotenisovom 
turnaji aj na cyklotúre či pri 
cvičení v bazéne. Veľa dob-
rej nálady si užili pri cvičení s 
kruhmi hula hop. Pripravené 

boli spoločenské hry, súťaž 
rodinných družstiev v hraní 
pexesa či riešenie hlavolamov. 
Pri učení hrou Keď učenie je 
hra a hra je učenie a tiež Veda 
hrou – prírodovedné pokusy, 
sa zabavila vďaka aktívnemu 
a tvorivému prístupu učiteliek 
celá rodina. Rodičia mali mož-
nosť vidieť, že súčasný vzde-
lávací proces nie je strnulý, 

Základná škola Pankúchova oslavuje v tomto roku 30. výročie svojho 
vzniku. Pri tejto príležitosti otvorila v máji svoje brány nielen učiteľom 
a žiakom, ale najmä rodičom, starým rodičom, súrodencom a všetkým 
priateľom školy v rámci Týždňa rodiny, ktorý sa konal aj s finančnou 
podporou starostu mestskej časti Petržalka Vladimíra Bajana. 

 

Po  prezentácii jednotli- 
vých tried svojimi vlast- 

noručne vyrobenými tried-
nymi vlajkami a jednotnými 
farbami tričiek žiakov tej-kto-
rej triedy sa „olympionikom“ 
prihovorila riaditeľka Viera Šu- 
leková, ktorá im okrem rados- 
ti zo športovania zapriala aj 
úspechy v prekonávaní sa-
mých seba. Spoločný beh 
všetkých prítomných žiakov a 
učiteľov dával tušiť, že všetci 
sme boli pripravení nielen na 
absolvovanie 14 tradičných 
a netradičných disciplín či 
turnajov vo futbale, vybíjanej 
a vo volejbale, ale najmä na 
súťaženie v duchu priateľstva 
a hry fair play. Náš spoločný 

Olympijský deň na Gessayovej

Politická špina
Máte nepriateľov? Výbor-
ne. To znamená, že ste  
v živote za niečo bojovali. 
Na tento výrok Winstona 
Churchilla si spomeniem 
pred každými voľbami, 
keď sa vynorí politická 
špina.

Nebudem to zosobňovať, 
predstavte si to naprí-

klad ako neforemnú hnedú 
hmotu. Pre politickú špinu je 
charakteristický hluk, zápach 
a hystéria. Politická špina iba 
púta a priťahuje pozornosť. 
Nič nebuduje ani neopra-
vuje. Iba deštruuje. A bráni  
v práci tým, ktorí sa snažia rie- 
šiť, stavať, rekonštruovať či za 
niečo systematicky bojovať.

Bol som už počas svojej ka-
riéry komunálneho poslan- 
ca politickou špinou obviňo-
vaný z nepredstaviteľných 
prepojení. A vždy podľa toho 
ako sa to komu aktuálne ho-
dilo. Raz som bol vykresľo-
vaný ako kandidát finančnej 
skupiny, raz ako kandidát 
oligarchu, dokonca som už 
mal byť aj spojencom her-
nej loby. Dosť silné pozadie 
na človeka, ktorý stále žije  
v petržalskom byte. Oča-
kávam ešte, že ma obvinia  
z užívania drog či nebodaj 
obťažovania detí.

Voči politickej špine ob-
javujúcej sa raz za štyri roky 
(vždy pár mesiacov pre voľ-
bami) som už imúnny. Obrnil 
som sa voči zápachu, hluku 
aj hystérii. Rozum mi hovorí, 
že na nezmysly nemá zmysel 
reagovať. Urobím to aj ten-
toraz a budem sa aj naďalej 
aktívne venovať práci v pro-
spech obyvateľov Petržalky.

Ak očakávate, že na záver 
budem nejakú tú politickú 
špinu personalizovať, tak vás 
sklamem. Predstavte si to ako 
chcete. Napríklad ako nefo-
remnú hnedú hmotu...         

PaedDr. Oliver Kríž, 
váš poslanec

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167
už od 13€

ako si to pamätajú zo svojich 
školských čias, ale vďaka kre-
atívnym nápadom pedagógov 
môže byť aj zábavný a pre deti 
veľmi podnetný. Všetci  členo-
via rodiny mohli využiť škol-
ský bazén a zasúťažiť si v pla-
veckých štafetách. Posledný 
deň týždňa rodiny – štvrtok 
- sa tešil najväčšiemu záujmu 
zo strany detí a rodičov. Čakali 

ich tvorivé dielničky, literárna 
čarovňa a burza kníh. Cieľom 
Týždňa rodiny bolo upevniť 
rodinné vzťahy, stráviť príjem-
ný čas a užiť si veľa zábavy pri 
spoločných aktivitách, ale tiež 
priblížiť školu, školské pros-
tredie a najmä pedagógov ro-
dičom. Popri zábave si určite 
každý našiel čas porozprávať 
sa, spoznať učiteľov nielen z 
pozície pedagóga, ktorý vzde-
láva deti, ale aj z iného, menej 
formálneho a najmä ľudského, 
pohľadu. Pre každého účast-
níka Týždňa rodiny to boli 
veľmi príjemné a inšpiratívne 
popoludnia, naplnené dobrou 
náladou a hlavne dobrým po-
citom, že pre štúdium svojich 
detí si vybrali správnu školu.

Za rodičov
Miriama Blahušiaková

foto: ZŠ Pankúchova

Ôsmeho júna panovala v ZŠ Gessayova 2 slávnostná nálada 
a športová atmosféra. Športový olympijský deň, ktorý kaž-
doročne vyhlasuje Medzinárodný olympijský výbor s cieľom 
zapojiť do športových aktivít čo najviac detí, ale aj ostatných 
ľudí, sme odštartovali tak, ako sa na správnu olympiádu 
patrí - zapálením olympijského ohňa a prinesením olympij-
skej vlajky. 

čas za odbehnutie určenej trasy 
nepresiahol viac ako 5 minút, čo 
môžeme s radosťou považovať 
za skvelý čas. 

Úspešnému športovaniu pria- 
lo i počasie, a tak sa po nočnej 
búrke na nás usmievalo po celý 
čas slnko. Hoci sa spočiatku 
zdalo, že najmä naši najmladší 
nebudú vládať absolvovať všet-
ky disciplíny, opak bol pravdou. 
Svojou chuťou, nemiznúcim 
úsmevom na tvárach či povzbu-
dzujúcimi heslami na jednotli-
vých stanovištiach  inšpirovali 
i tých najstarších, ktorí im zasa 
pomáhali pri plnení športových 
úloh. Aj takouto netradičnou, 
ale najmä nenásilnou a hravou 
formou, sme rozvíjali a podpo-

rovali rovesnícke vzdelávanie.   
Slávnostné vyhodnotenie 

sprevádzané radostnými vý-
krikmi pri preberaní diplomov, 
víťazných pohárov či sladkých 
odmien bolo pre všetkých 
učiteľov, rodičov, pomocníkov 
azda tou najväčšou odmenou. 
Nie nadarmo aj názov a obsah 
nášho školského vzdelávacie-
ho programu Cesta k zdoko-
naľovaniu osobnosti žiaka na-

plnil ciele Olympijského dňa.
Naše veľké poďakovanie 

patrí všetkým, ktorí nám s prí- 
pravou tohto dňa pomohli 
akoukoľvek formou, či už po-
skytnutím darčekov pre deti 
alebo priamo svojou účasťou. 
Srdečne ďakujeme a veríme, 
že sa stretneme i o rok! Športu 
zdar!

 Zuzana Olejková
foto: Tibor Darázs
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Legende československej gymnastiky a čerstvej jubilantke Mariane 
Krajčírovej-Némethovej robia veľkú radosť výkony súčasnej slo-
venskej jednotky Barbory Mokošovej, ktorá v tejto sezóne dosiahla 
niekoľko prenikavých výsledkov na medzinárodnej scéne a ktorá sa 
pripravuje v špecializovanej telocvični v Pengym klube v Petržalke.  

Legenda pochválila Mokošovú 

„Napriek jej ‚gymnastic- 
ky‘ pokročilému veku 

sa stále dokáže učiť nové 
prvky, čo považujem za veľ-
mi cennú vlastnosť. Teším 
sa z jej úspechov, ktoré do-
siahla, a verím, že prídu 
ďalšie,“ povedala pred otvo-
rením GYM-Festivalu najlep- 
šia slovenská gymnastka 20. 
storočia, ktorá prvého júna 
dovŕšila okrúhlych 70 rokov. 
Barbora Mokošová počas pr- 
vého júnového víkendu suve-
rénnym spôsobom zvíťazila v 
Trnave vo viacboji v rámci me-
dzinárodných majstrovstiev 
Slovenskej republiky (MM 
SR), hlavnej súčasti GYM Fes-
tivalu 2018. Vyhrala prostné 
i bradlá a na kladine skon-
čila druhá. Mokošová po- 
tvrdila vynikajúcu formu z ne- 
dávnych dvoch súťaží Sveto-
vého pohára, na ktorých zís- 
kala až štyri medailové umiest- 
nenia - v slovinskom Kope-
ri (31. 5. - 3. 6.) triumfovala 
na bradlách a pridala bronz  
v prostných, predtým na SP 

v chorvátskom Osijeku (24. - 
27. 5.) bola dvakrát striebor-
ná, a to na bradlách i kladine. 
„Slovami ani nedokážem opí-
sať neskutočnú radosť z toho, 
že som sa po toľkých rokoch 
tvrdého tréningu dostala na 
stupne víťazov a to dokonca 
na zlatú pozíciu. Bola som  
v slzách, keď hrala naša hym-
na. Ukázalo sa, že poctivý tré-
ning prináša úspechy a naša 
cesta je nastavená správne,“ 
povedala Mokošová, ktorá naj-
mä cez svoje výsledky vníma 
zvýšený záujem slovenskej ve-
rejnosti o gymnastiku: „Trošku 

cítim, že sa dostáva do popre-
dia. Mám radosť, že ľuďom  
a najmä deťom môžem ukázať, 
že je to nádherný šport.“ Vrcho-
lom sezóny budú pre ňu ME  
v škótskom Glasgowe, ktoré sú 
na programe na prelome júla 
a augusta: „Chcela by som sa 
priblížiť k finále na náradiach, 
najmä na bradlách si trúfam 
na dobrý výsledok. Treba však 
brať do úvahy, že sa tam zíde 
skutočná špička. Verím, že sa 
niekde medzi tú elitu vopchám 
a zamiešam karty v popredí 
štartového poľa.“                 (mv)

foto: www.sgf.sk

Miestna samospráva sa sna- 
ží zaradiť šport do každo-

denného života detí. Nie je to 
inak ani na najväčšom petržal-
skom podujatí Dni Petržalky, 
v rámci ktorého naša mestská 

Olympijský festival nádejí Petržalka 2018
časť organizuje viaceré špor-
tové akcie. Jedným z nich je aj 
Olympijský festival nádejí, ktorý 
odštartovali žiaci základných 
škôl súťažou v cyklokrose na 
Námestí Jána Pavla II. Festival 

pokračoval vybíjanou na piesku 
v ZŠ Turnianska 10, plávaním  
v Petržalskej plavárni, atletikou 
v ZŠ Tupolevova 20, výtvarnou 
súťažou v CC Centre a ukonči-
la ho súťaž v minibasketbale  

 

Už   14. ročník Detské- 
ho Davis a Fed Cu- 

pu sa v minulých dňoch ko-
nal v areáloch TŠ Petržalka 
na Dudovej a Nobelovom 
námestí. Na oblastnom kole 
prestížneho tenisového tur- 

Turnaj, ktorý má dobrý zvuk 
naja detí do 10 rokov sa zú-
častnilo 27 tenisových druž-
stiev. Svoje tenisové zruč-
nosti si zmeralo 140 detí a 16 
najlepších družstiev postu-
puje do regionálneho kola.  

Text a foto: (pk)

v ZŠ Holíčska. Cieľom projektu 
Olympijský festival nádejí Petr-
žalka je prehlbovanie a rozvíja-
nie vzťahu k športu, ktorý výraz-
ne ovplyvňuje zdravý vývoj detí 
a mládeže. Jeho snahou je šíriť 

myšlienky olympizmu – Citius, 
Altius, Fortius, (rýchlejšie, vyššie, 
silnejšie), osloviť deti a naviesť 
ich k pravidelnému športova-
niu.

Text a foto: (pk)

Začiatkom júna sa konal 
9. ročník tenisového 

turnaja seniorov vo štvorhre. 
Hralo sa v dvoch štvorčlen-
ných skupinách „každý s kaž-
dým“ , kde prví dvaja zo sku-
piny postupovali do FINAL 4. 
Tretí a štvrtí zo skupiny si za-
hrali o celkové 5 – 8 miesto. 

Tenisový turnaj pre seniorov
Prvé miesto obsadila dvojica 
Igor Kvasnička a Martin Kvas-
nička. Druhé miesto patrilo 
Andrejovi Harmanovi a Ju-
lovi Antošíkovi. Na treťom 
mieste sa umiestnil Jozef Ša- 
tara a Ivan Vitek. Víťazom gra-
tulujeme. 

Text a foto: (tod)
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Presne 1 215 divákov na tribúnach, živá a sviatočná atmosféra. Päť 
gólov v sieti Lokomotívy Devínska Nová Ves, jeden v domácej, jas-
né a očakávané víťazstvo veľkého favorita 5:1. Už pred záverečným 
hvizdom rozhodcu Igora Kočického vystreľovali svetlice, konfety, 
po skončení stretnutia nasledovali oslavné klbká hráčov i fanúši-
kov na zamatovej umelej tráve, trofej dvíhaná smerom k nebesiam. 
Takto to vyzeralo v sobotu podvečer, 9. júna,  na štadióne v Ovsišti, 
kde mužstvo FC Petržalka spolu so svojimi vernými fanúšikmi 
oslavovalo postup do II. ligy.

FC Petržalka vstal z popola 
a je už druholigový 

Pred zápasom vedenie BFZ, 
 jeho predseda Juraj Já-

nošík, predseda KRaD Ivan 
Kružliak a predseda ObFZ 
Bratislava-mesto Ľubomír Su-
chý odovzdali pamätnú pla-
ketu známemu a úspešnému 
rozhodcovi Igorovi Kočické-
mu, ktorý sa pre vekový limit 
lúčil so svojou dlhoročnou a 
úspešnou kariérou v najvyšších 
dvoch regionálnych súťažiach, 
v III. a IV. lige. Stretnutie na 
vlastné oči sledoval aj legen-
dárny kanonier Jozef Adamec. 
Petržalka v súboji s Devínskou 
Novou Vsou jasne dominova-
la a dosiahla tak tretí postup v 
rade! Domáci priaznivci boli 
naštartovaní a viacerí po záve-
rečnom hvizde zaplavili hraciu 
plochu. Miroslav Richtárik, 
predseda ŠTK BFZ, odovzdal 
kapitánovi FC Borisovi Tur-
čákovi pohár za víťazstvo v III. 
lige. Hráči dostali aj medaily, 
na slávnostnom ceremoniáli 
sa zúčastnili aj predseda BFZ 
Juraj Jánošík, vedúci sekretár 
BFZ Ján Farbula a predseda 
ObFZ Bratislava-mesto Ľubo- 
mír Suchý. Veľkej pocty sa uš- 
lo aj legendárnemu hlásate-
ľovi, 92-ročnému Františkovi 
Štamberskému. Od Romana 

Farkaša, komisára knihy slo-
venských rekordov, dostal cer- 
tifikát Najstarší hlásateľ a me-
dailu. „Úlohu som splnil a 
môžem ísť do neba,“ vyhlásil 
dojatý Štamberský. 

Zápas pozorne sledoval aj 
starosta Petržalky Vladimír 
Bajan, ktorého sme sa spýta-
li, ako vníma postup FC do 
celoslovenskej II. ligy a čo to 
znamená pre Petržalku. „Je to 
veľká odmena predovšetkým 
pre divákov, ktorí s veľkým 
entuziazmom chodili už na  
V. ligu a neskôr na ďalšie vyš-
šie súťaže. Takže verím, že po- 
stup do II. ligy nebude pre klub 
konečnou stanicou. Som pre-
svedčený, že aj tento úspech 
by mal presvedčiť poslancov 
Petržalky, ale aj kompetent-
nejších, aby sme uvažovali 
nad výstavbou nového štadió-
na. Pevne verím, že najmenej 
II. liga sa už bude hrať na ňom 
v priebehu dvoch-troch rokov. 
Urobím všetko pre to, aby to 
tak bolo. Siedmeho júna sa 
uskutočnilo na tému nového 
štadióna rokovanie za účasti 
predsedu BSK Juraja Drobu, 
predsedu SFZ Jána Kováčika, 
predsedu BFZ Juraja Jánošíka 
a ďalší kompetentných ľudí. 

Pozemok, ktorý som pôvodne 
zamýšľal pre hokejovú halu, 
by mal byť k dispozícii na 
športovisko aj pre loptové hry. 
Samozrejme, aj nový futbalo-
vý štadión pre niekoľko tisíc 
divákov. Treba si uvedomiť, 
že po zabudovaní týchto in-
vestícií, ktoré sú v Jarovciach, 
Čunove a Petržalke, bude na 
pravom brehu Dunaja žiť už 
180-tisíc obyvateľov, a preto 
si táto najväčšia mestská časť 
na Slovensku zaslúži nový šta-
dión. Treba využiť ten zápal, 
ktorý je tu a napokon mládež-
nícka akadémia v Petržalke 
patrí medzi najväčšie na Slo-
vensku, a to je tiež záväzok 
voči všetkým ostatným. Veľké 
uznanie si zaslúži prezident 
FC Petržalka Marek Mojto, 
ktorý klub dotiahol až do tej-
to pozície a treba mu držať 
palce, aby mal čo najmenej 
takých ľudí, ktorí mu nebudú 
fandiť.“ 

Veľkú zásluhu na napre-
dovaní FC Petržalka má 
generálny manažér Andrej 
Kalina, ktorý za posledné tri 
roky získal do mužstva nie-
len viacerých mladých šikov-
ných hráčov, ale aj niekoľkých 
známych bývalých ligistov s 

reprezentačnými skúsenosťa-
mi. Boli to Šebo, Halenár, Pet-
ráš, Had a Piroska. „Chlapci 
počas celej sezóny podávali 
kvalitné a ustálené výkony. 
Všetko fungovalo na dobrej 
úrovni, naše víťazstvo v III. 
lige je úplne zaslúžené. Sa-
mozrejme, aj v II. lige chceme 
hrať dôstojnú úlohu a dobre 
reprezentovať Petržalku, hoci 
nároky, hlavne finančné, sú v 
nej oveľa vyššie. Na záchranu 
nebudeme myslieť, tešíme sa 
na derby s Interom. Myslí-
me tiež na posilnenie kádra, 
máme rozrobených hráčov s 
ligovými skúsenosťami a väč-
šina z nich sú mládežnícki re-
prezentanti, čo jasne hovorí o 
tom, že chceme byť konkuren-
cieschopní ostatným účastní-
kom II. ligy. Hráči nastúpili 
na desaťdňovú dovolenku a 
letnú prípravu odštartujú 19. 
júna, lebo už 21. júla sa za-
čne nový ročník II. ligy,“ vraví 
A. Kalina.

„FC Petržalka má veľkú 
tradíciu a históriu, preto som 
veľmi rád, že urobil ďalší krok 
k návratu do domácej špič-
ky. Tri postupy za tri roky sú 
dielom obrovského odhodla-
nia hráčov, trénerov a hlavne 
funkcionárov, ktorí si zaslúžia 
veľké uznanie. Pre Bratisla-
vu je dobré, že v II. lige má 
už dvoch zástupcov – Inter a 
Petržalku a verím, že časom 
sa vrátia do najvyššej súťaže, 
kam obidva kluby patria,“ ho-
vorí Ľubomír Suchý, dlhoroč-
ný predseda ObFZ Bratislava-
-mesto, ktorý už roky býva  
v Petržalke. 

Pretrvávajúce ekonomic-
ké problémy poslali v lete 
2014 FC Petržalka 1898, a. s. 
do konkurzu. Klub s dvo-
mi majstrovskými titulmi  
v najvyššej slovenskej súťaži a 
dvomi víťazstvami v Sloven-
skom pohári sa ocitol v sta-
ve klinickej smrti. Odvtedy 
sa predieral hore od samého 
dna. Od roku 2008 sa v klube 
vystriedalo viacero majiteľov, 
ale ani jeden ho nedokázal fi-
nančne postaviť na nohy. Ko-
niec starého subjektu prišiel 
v roku 2014 a vznikol klub 
FC Petržalka akadémia. Se-
niorské mužstvo bolo prera-
dené do najnižšej V. ligy, od-
kiaľ sa postupne prebojovalo 
už do II. celoslovenskej ligy!

FC Petržalka aj napriek 
veľkej nepriazni osudu vstal 

z popola. Obrovskú zásluhu, 
určite najväčšiu, na tom má 
prezident klubu Marek Mojto, 
ktorý mu v najťažších chví-
ľach podal pomocnú ruku. 
Stalo sa tak ešte v časoch, 
keď bol predsedom fanklubu. 
„Na klube mi vždy veľmi zá-
ležalo a, samozrejme, stále 
záleží. Som rád, že som mu 
pomohol v najťažších časoch,“ 
vraví. FC Petržalka je po FC 
Tatran Prešov druhým naj-
starším klubom na Slovensku, 
má bohatú históriu, Mojto 
však začínal takmer od nuly. 
„V podstate všetko sa skon-
čilo predajom a likvidáciou 
štadióna. Budovali sme klub 
od nuly. K minulosti sa už 
nechcem vracať, lebo to čo 
sa stalo, bolo fatálne zlyha-
nie viacerých ľudí.“ Funkcio- 

nárom na čele s Mojtom sa 
podarilo stabilizovať klub po 
finančnej stránke, zabezpe-
čiť infraštruktúru a postupne 
budovať štadión. „Podarilo 
sa nám naštartovať fanúši-
kov, rodičov a ľudí, ktorým na 
futbale záležalo. Ideme svojou 
cestou a som presvedčený, že 
dobrou.“

Na závere treba poďakovať 
všetkým hráčom, ktorí oblie-
kali dres nového subjektu FC 
Petržalka akadémia, funkci-
onárom a trénerom, a to od 
Tomáša Medveďa, Emila Stra-
nianka cez Rastislava Kunsta, 
Dominika Tótha až po súčas-
ného Balázsa Borbélyho. 
Ako postupoval 
FC Petržalka hore
2014/2015 5. liga (ObFZ – 
Bratislava-mesto) - 1. miesto, 
kvôli reorganizácií súťaží však 
FC zostal v V. lige 
2015/2016: 5. liga (ObFZ – 
Bratislava-mesto) - 1. miesto 
(postup)
2016/2017: 4. liga – skupina 
Bratislava - 1. miesto (postup)
2017/2018: 3. liga – skupina 
Bratislava – 1. miesto (po-
stup).

Milan Valko
foto: Milina Strihovská
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