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správca domov

(02) 210 28 544

Deň detí v Psom parku sa niesol 
v znamení zábavy, hier, súťa-

ží, pohybu a najmä radosti. Medzi 
psíkmi by ste našli aj veľkých fešá-
kov, malých drobcov, aktívnych ulič-
níkov, ale aj canisterapeutov, ktorí 
pomáhajú ľuďom, i keď sami pomoc 
ešte nedávno potrebovali, keďže istý 
čas žili v útulku. Pre deti organizátori 
pripravili päť stanovíšť. Prvým bolo 
ihrisko s pevnými preliezačkami, kde 
bežali deti spolu so svojimi štvorno-
hými miláčikmi, druhým agility drá-
ha, tretím výstavný kruh, v ktorom 

Spomienky sú vždy 
znásobené zážitkami
Dni Petržalky sa budú konať na Do-
stihovej dráhe 16. júna. Už po 21. raz. 
Aké boli a aké budú?

FC Petržalka 
je znova v II. lige
Futbalisti FC Petržalka v predpo-
slednom 29. kole III. ligy, na trávniku 
piateho tímu FK Slovan Most pri 
Bratislave, vyhrali suverénne 5:0 
a zaslúžene si vybojovali postup 
do II. celoslovenskej ligy.

Už skoro letná správa 
z Veľkého Draždiaka
Len dva týždne a „vypukne“ kalendár-
ne leto. Kto neujde k cudziemu moru, 
oceánu, ostanú mu domáce vody. 
V Bratislave a jej okolí tri desiatky 
jazier, rybníkov, ramien, kúpalísk. 
Najmä tie „prírodné“. K nim patrí aj 
Veľký Draždiak.
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V Psom parku na Wolkrovej ulici sa 2. júna konal 
Deň detí spojený so súťažou o Pohár starostu Vladi-
míra Bajana. Podujatie bolo sprievodnou akciou ku 
Dňom Petržalky, ktoré vyvrcholia dňa 16. júna gala-
programom na dostihovej dráhe.

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.

psy predviedli svoju krásu. Na štvr-
tom stanovišti deti ozdobili svojimi 
maľbami betónové tunely. Piate sta-
novište patrilo kresleniu obrázkov. Po 
absolvovaní všetkých disciplín deti 
získali nálepky, za ktoré mohli vyhrať 
v tombole zaujímavé ceny. O 16.00 h 
prišiel rad na vyhlasovanie víťazov. 
Tretie miesto v behu medzi prelie-
začkami získala Emka so psíkom 
Nely. Druhé miesto obsadila Sofi a 
Nely. Prvenstvo už po štvrtý rok ob-
hájila Zuzka so psíkom Burkom a ich 
rekordným časom 16 s. Ako sa vraví, 
nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť 
sa. A najmä, mať radosť a dobre sa 
zabaviť. Na tomto skvelom podujatí 
nechýbalo ani jedno, ani druhé. Spo-
kojné odchádzali nielen deti, ale aj ich 
štvornohí kamaráti. 

Text a foto: 
Katarína Mrázová

Deň detí
v Psom parku priniesol rekordy 
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Petržalka hospodárila v minulom roku s prebytkom takmer 
1,33 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za 
rok 2017, ktorý schválili petržalskí poslanci na májovom rokovaní 
miestneho zastupiteľstva.      

„P rebytok hospodáre-
nia, očistený od dotá-

cií a návratných finančných 
prostriedkov, ktoré treba 
zúčtovať ešte so štátom, je 
1,329 milióna eur. Je to veľ-
mi pozitívne a vytvára to 
finančnú rezervu do budúc-
nosti. Napríklad na pre-
krytie projektov, ktoré boli 
schválené v rámci rozpočtu 
na tento rok,“ povedal pred-
nosta miestneho úradu Mi-
roslav Štefánik.

Minuloročný rozpočet oz-
načil najmä za projektovo 
zameraný, keď kapitálové vý-
davky dosiahli štyri milióny 
eur. „Bol to veľmi investične 
zameraný rozpočet. Výdav-
ky boli hradené prebytkom 
bežného rozpočtu a zároveň 
finančnými operáciami z 
dvoch zdrojov, čo je rezervný 
fond a úverové zdroje, ktoré 
mestská časť prijala,“ priblížil 
prednosta. Mestská časť má 
podľa neho veľmi nízke úve-

rové zaťaženie, čo znamená, 
že si môže dovoliť čerpať fi-
nančné prostriedky z úveru 
a bez problémov ich splácať.

Najväčším projektom bola 
rekonštrukcia škôlky na Vy-
šehradskej ulici s kapacitou 
150 detí. Projekt zhltol oko-
lo 1,8 milióna eur, 400-ti-
síc bola dotácia od štátu. 
V rámci ďalších väčších pro-
jektov sa podarilo napríklad 
zatepliť strechu a vymeniť 
niektoré okná na Dome kul-

túry (DK) Zrkadlový háj, vy-
budovať veľké ihrisko Jama 
v lokalite Lúky, obnoviť nie-
ktoré školské športové areály 
či zrekonštruovať cesty.

Prebytok hospodárenia sa 
presúva do rezervného fon-
du. Poslanci však zároveň 
schválili návrh úpravy roz-
počtu na tento rok a odklepli 
aj použitie takmer 400 000 
eur na investičné projekty. 
Napríklad na dofinancovanie 
rekonštrukcie materských a 
základných škôl, rekonštruk-
ciu Nobelovho námestia, 
polievacích vodovodov či re-
konštrukciu ciest.

V súvislosti s tohtoročným 
rozpočtom však prednosta 
spomenul aj možné riziko. 
Ním sú vzťahy s mestom 
a zúčtovanie vzťahov voči 
malým mestským častiam, 
teda nedoriešená solidarita. 
Pre Petržalku táto finančná 
pomoc predstavuje 650 000 
eur. „Primátor pri schvaľo-
vaní rozpočtu avizoval a pri-
sľúbil, že solidaritu preberie 
na seba mesto, my už s tým 
v rámci rozpočtu počítame a 
pokiaľ by táto iniciatíva pri-
mátora nevyšla, bol by to na-
ozaj výrazný škrt cez rozpo-
čet,“ podotkol Miroslav Šte-
fánik. Znamenalo by to zá-
sadné zmeny a redukciu pro-
jektov, ktoré boli na tento rok 
schválené. Prednosta verí, že 
suma samospráve ostane a že 
solidarita sa nestane preká-
račkou medzi primátorom a 
poslancami.                   (mah)

foto: MÚ

Na oblasť životného prostredia 
je na tento rok v petržalskom 
rozpočte vyčlenených takmer 
2 milióny 400-tisíc eur. Okrem 
základnej starostlivosti o všet-
ko, čo so životným prostredím 
súvisí – starostlivosť o zeleň, 
čistotu či chov zvierat – petr-
žalská samospráva podporuje aj 
množstvo projektov, pri ktorých 
úzko spolupracuje s obyvateľmi. 
Spomeňme napríklad len bu-
dovanie predzáhradiek. To, že 
Petržalčanom na ich okolí na-
ozaj záleží, svedčí aj množstvo 
žiadostí o fi nančnú podporu, 
aby si mohli upraviť vnútroblo-
ky, vytvorili si záhradky či zrevi-
talizovali zeleň okolo domov. Aj 
preto vznikla myšlienka poskyt-
núť na takéto projekty granto-
vé dotácie. Samospráva na ne 
vyčlenila 30-tisíc eur. Aj vďaka 
tejto podpore bude Petržalka 
ešte krajšia.

Petržalskí poslanci na svo-
jom májovom rokovaní schvá-
lili dotácie pre projekty BDP 
- družstvo pre Vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov NP BD 
Gercenova 9, 11, 13 na projekt 
Revitalizácia zelene závlahovým 
systémom, dosiatím trávy a do-
sadením vhodnej nízkej zelene 
pri BD, Bratislavská správcovská 
spoločnosť pre  vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v byto-
vých domoch Rusovská cesta 5, 
7, 9 na projekt Revitalizácia zá-
honov pri BD na Rusovskej ceste 
5, 7, 9, Občianske združenie Ze-
ler na projekt Účko – komunitný 
a oddychový priestor, Rodičov-
ské združenie pri ZŠ Pankúcho-
va 4, OZ na projekt Ekoučebňa 
v exteriéri, Rodičovské združe-
nie pri MŠ Ševčenkova 35, OZ 
na projekt Revitalizácia areálu 
MŠ Ševčenkova 35 - ihrisko a 
pieskoviská, HB FOND pre vlast-
níkov bytov a NPBD Zadunajská 
cesta 6/A na projekt Komunitná 
záhradka a trávnik s kvetinovým 
záhonom a popínavým poras-
tom plota na Zadunajskej ces-
te 6/A, MÁNES – spoločenstvo 
vlastníkov, Mánesovo námestie 
1-2, na projekt osadenia kveti-
náčov a mobiliáru na terase a 
Občianske združenie Petržalské 
ihriská na projekt Lúka Žehrian-
ska – športovo-rekreačno-edu-
kačné miesto.

(tod)

Podpora 
projektom v oblasti 
životného prostredia

Petržalka vlani hospodárila 
s vysokým prebytkom 

Petržalská samospráva sa vždy snažila a snaží vytvárať svojim obyva-
teľom podmienky na to, aby mohli športovať, hýbať sa. Za posledné 
roky v Petržalke vzniklo množstvo workoutových ihrísk, v prevádz-
ke je plaváreň, ale predovšetkým v najväčšej mestskej časti majú veľa 
možností na rozvíjanie svojho športového talentu deti.      

takmer 160-tisíc  eur,“ pove-
dal starosta Petržalky Vladi-
mír Bajan.

Mechanizmus sa týka 
petržalských detí a mládeže 
od 5 do 23 rokov, ktoré sú or-
ganizované vo veľkých špor-
tových kluboch kolektívnych 
aj individuálnych športov. 
Žiadateľov o dotácie bolo 
jedenásť, dve žiadosti ne-
splnili podmienky. Poslanci 
schválili dotácie pre FC  Petr-
žalka, Občianske združenie 
Hockey club Petržalka 2010, 
Školský športový klub B.S.C. 
Bratislava, Gymnastické cen-
trum,  Klub modernej gym-
nastiky Danubia, ŠK Juventa 
Bratislava, MŠK Iskra Petr-
žalka, Športový klub polície 
Bratislava a Občianske zdru-
ženie Rekreačný beh. 

(tod)

Petržalka a šport vždy patrili k sebe

V základných školách fun-
gujú športové krúžky, 

v ZŠ Dudova aj Športová aka-
démia Mateja Tótha, mož-
nosti športovania sú tiež v 
školských areáloch. O tom, 
že deti šport milujú, svedčí aj 
množstvo podujatí a súťaží, 
ktoré pre ne mestská časť or-
ganizuje, za všetky spomeň-
me Olympijský festival náde-
jí či obľúbenú Penaltu.

Petržalskí poslanci vlani 
na dotácie pre športové sub-
jekty vyčlenili takmer 40-tisíc 

eur. Počet žiadostí bol však 
vyšší, než mohla táto suma 
pokryť. Petržalka preto tento 
rok zašla ďalej. Keďže doteraz 
sa všetky športové subjek-
ty bez ohľadu na veľkosť ich 
členskej základne, náročnosť 
ich odvetvia alebo výkon-
nosť uchádzali o rovnaký 
balík financií, prišli poslanci 
s novým dotačným mode-
lom pre deti a mládež vo veľ-
kých športových kluboch. O 
prerozdelení týchto dotácií 
rozhodol jasne daný vzorec. 

Je to férový a transparentný 
model, ktorý pomôže viac 
ako 1 300 deťom. Zohľadňu-
jú sa v ňom napríklad počty 
mladých účastníkov na súťa-
žiach, významnosť športové-
ho odvetvia, ale aj stredno-
dobé ambície klubu.

„Som rád, že sa dobrá vec 
podarila a na základe roz-
hodnutia poslancov mestská 
časť vyčlení zo svojho roz-
počtu 1,5 percenta z podielu 
na dani z príjmov fyzických 
osôb pre tento rok, čo je 
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Ako konštatoval staros-
ta Kittsee, ktorý je vo 

svojej funkcii prvé funkčné 
obdobie, skúsenosti starostu 
Petržalky z viacročného pô-
sobenia v komunálnej aj re-
gionálnej politike sú pre neho 
cennou inšpiráciou a takisto 
veľmi ocenil možnosť osobne 
navštíviť Petržalku. 

Aj keď sa to veľkostne a 
ani počtom obyvateľov ne-
zdá, najväčšia bratislavská 
mestská časť a pohraničná 
obec Kittsee majú veľa spo-
ločného. Do Kittsee sa sťahu-
je čoraz viac Slovákov, a tak 
problémy s dopravou alebo 
nedostatok miest v mater-
ských školách sú oblasti, kde 
sa môžu starostovia vzájom-
ne informovať a vymieňať si 

skúsenosti pri riešení prob-
lémov.

„Aj vzhľadom k tomu, že 
obidve obce predstavujú hra-
nice nielen obcí, regiónu; ale 
aj dvoch štátov, riešenie prob-
lémov si vyžaduje spoluprácu 
aj v širších súvislostiach a k 
tomu v blízkej budúcnosti 

Starosta rakúskej obce Kittsee Hannes Hornek a starosta Mestskej 
časti Bratislava-Petržalka Vladimír Bajan na neoficiálnom stretnutí 
hovorili o témach, ktoré sa týkajú slovenskej aj rakúskej strany. 

Stretli sa starostovia 

plánujeme zorganizovať ofi-
ciálne stretnutie aj za účasti 
zástupcov spolkovej krajiny 
Burgenland, Bratislavského 
samosprávneho kraja a pred-
staviteľov veľvyslanectiev obi-
dvoch krajín,“ povedal Vladi-
mír Bajan.           

Text a foto: (mh)

Podunajská 25, Bratislava
0915 309 566
0905 341 121

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

• Výmena stúpačiek
• Montáž vodomerov a meračov tepla
• Vyregulovanie kúrenia po zateplení
• Vyregulovanie teplej vody

Mestská časť Petržalka 
niekoľkokrát ročne or-

ganizuje Petržalskú kvapku 
krvi – na Mikuláša, na Valen-
tína a v rámci Dní Petržalky. 
Naposledy, vo februári, da-
rovalo krv 35 darcov, z toho 
traja prvodarcovia. Národná 
transfúzna stanica odchá-
dzala z Petržalky s viac ako 
11 litrami krvi.

Petržalská kvapka krvi je tu 
opäť. Pridáte sa? Ak chcete 
pomôcť a darovať tekutinu 
najvzácnejšiu, príďte 12. jú-
na od 8.00 do 11.00 h do 
DC na Osuského 3.

Účasť môžete nahlásiť aj vo-
pred, do 8. júna, na e-mail 
jana.gulova@petrzalka.sk, te-
lefonicky na 02/68 288 774.

(upr), foto: archív

Darujte 
najcennejšiu tekutinu

Jasle – výnimočné v celom meste 
A to hneď pre štyri desiatky 

a už od pol roka! Podobné 
zariadenie podľa slov riaditeľky 
Andrey Šovarovej nemajú v 
celej Bratislave. Tri svetlé nád-
herne vyzdobené triedy plné 
novučičkých hračiek prilákali 
v deň otvorených dverí, ktorý 
zariadenie zorganizovalo sym-
bolicky 1. júna, na MDD, desiat-
ky rodičov s detičkami. Mnohí 
rodičia hneď na mieste vypiso-
vali prihlášky, pretože jasle fun-
gujú prakticky od prvého dňa. 

Sú súčasťou areálu Petržal-
ského centra pre rodiny, ktoré 
vzniká v objekte bývalej ma-
terskej školy na Žehrianskej 
a v ktorom by okrem iného 
mala byť aj detská plaváreň 

prístupná malým Petržalača-
nom. Jasličky sú k dispozícii 
deťom už od šiestich mesiacov 
a spĺňajú všetky prísne normy, 
ktoré požaduje nový zákon. 
Umiestniť v nich bude možné 
až 40 detí v triedach podľa ich 
veku, o ktoré sa budú starať 
profesionálne opatrovateľky, 
na jednu päť detí, tak ako to 
prikazuje zákon. Po jasliach 
bude v objekte otvorená aj 
škôlka a rodičia môžu mať 
postarané o svoje deti od 
útleho veku až do začiatku 
školskej dochádzky. Projekt od
jeho vzniku podporovala 
predsedníčka školskej komisie 
v Petržalke a viceprimátorka 
Bratislavy Ľudmila Farkašovská: 

„Klasické jasle v Petržalke, do 
akých chodili aj moje tri deti, 
nám tu veľmi chýbali, preto 
boli aj mojou prioritou v tomto 
volebnom období. Pre mest-
skú časť by však vytvorenie 
takého zariadenia bolo nielen 
finančne, ale najmä procesne 
veľmi komplikované, preto sa 
mestská časť rozhodla podpo-
riť memorandom o spolupráci 
projekt Petržalského centra 
pre rodiny. Som veľmi rada, že 
táto spolupráca je úspešná. Pre 
rodičov detí z Petržalky, s využi-
tím štátneho príspevku na sta-
rostlivosť o deti do troch rokov, 
budú jasle finančne dostupné 
a zároveň na vysokej úrovni 
služieb.“                                     (sf)

Je Deň detí štátnym sviatkom? Takto sa opýtal jeden z našich 
žiakov svojich rodičov. Ja som som za to, aby bol. Je to deň, 
kedy oslavujeme to najkrajšie, čo máme. A je to deň, kedy oslavujeme 
radosť z toho, že naše deti vyrastajú v mieri. A v relatívnom dostatku.     

lých. Prešli spolu 576 kilomet-
rov a uctili si tak pamiatku 576 
detí. Desivé číslo, ale, žiaľ, je to 
len mizivé percento detských 
obetí vojnových konfliktov 
v moderných dejinách. Tie 
obete sa rátajú už na státisíce 
až milióny. Počas našich Tour 
de intelekt a výletov na hrádzu 
sa to číslo navýšilo. Prekonali 
sme hodnotu desaťtisíc. Tento 
rok opäť šliapneme do pedá-
lov a počas Tour de intelekt 

Kilometer pre deti 

Naša škola, teda Súkrom-
ná základná škola pre in-

telektovo nadaných žiakov na 
Znievskej, už tretí rok v tento 
deň vyráža na bicykle, aby si 
symbolickou kilometrovou 

jazdou  spomenuli a uctili pa-
miatku  detí, ktoré nemali to 
šťastie a svoj deň už nikdy ne-
oslávia. Pribudol totiž iný dá-
tum. Dátum ich úmrtia. Odišli 
z tohto sveta vďaka ignorant-

stvu a nezáujmu nás, dospe-
lých. Preto ten 1 kilometer za 
každú nevinnú detskú obeť 
vojnových agresií.  

Na symbolickej jazde sa 
zúčastnilo  48 detí a 8 dospe-

2018 pridáme ďalšie kilometre.
Máme pamätné dni skoro 

na všetko. Len ten deň, kedy 
by sme si minútou ticha, alebo 
ubehnutím 1 kilometra, uctili 
pamiatku týchto detí, nie je. 
Akoby tie deti neexistovali. 
Preto som sa rozhodol a spolu 
so mnou aj naše deti s rodič-
mi, že začneme bojovať za to, 
aby ten deň bol. Musí byť. Je to 
naša povinnosť.

Tex a foto: Petr Orság
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Inzercia

� KÚPIME byt v Petržalke, aj 
zadlžený. Tel.: 0917 708 319

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

� HĽADÁME upratovačku.
Tel.: 0903 467 220

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

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

Nad našu silu je aj o nás v súčasnosti

 
Máte menšiu fi 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

 

T: 0263821034
 M: 0949701935

Stomadentik s.r.o.
Zubná ambulancia

konsulting@seznam.cz

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

A.I.I. Technické služby s.r.o. prijme ihneď

�MECHANIK nákladných vozidiel - 1 111 € mesačne brutto 
�DISPEČER prevádzky - 1 400 € mesačne brutto
�VODIČ „C“ nad 3,5 t,  „T“ traktor - 1 111 € mesačne brutto
�VODIČ „B“,  „T“, PILČÍK - 824 € mesačne brutto
�KOSEC ručný krovinorez, KUBOTA  - 752 € mesačne brutto
�RUČNÝ PRACOVNÍK ručné čistenie - 657 € mesačne
�UPRATOVAČKA - vodič. preukaz  „B“ - 670 € mesačne brutto

brutto�UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

Rozlet – fi t v každom veku
Priatelia pozývame vás na 
spoločné aktivity Nordic Walking.

Program: 
16. 6. 2018 mini kurz Nordic Walking a túra 
Železná studnička-Kamzík  NW palice sa dajú zapožičať.

V mesiacoch júl a august sa stretneme na cvičení jogy každý utorok od 17,00 
do 18,00 na Chorvátskom ramene (Ševčenkova ul.)  vedľa detského ihriska.

Prihlasovanie a bližšie informácie: 
Tel.: 0949 714 461, E-mail:  rozlet3@gmail.com, FB: Rozlet fi t v každom veku. 
www.rozlet.sk

Stále väčší rozpor medzi 
bohatými a chudobou 

tohto sveta sa zväčšuje. Nie 
je to žiadna novinka, o kto-
rej by sa malo mlčať. Faktom 
zostáva, že pribúda na tom-
to svete biedy a na druhej 
strane rastie neúmerne bo-
hatstvo v rukách hŕstky ľudí. 
Argumenty jednej aj druhej 
strany na scéne v  tragédii 
nechýbajú. Každý  má svoju 
pravdu, ale nikto sa vzájom-
ne nepočúva. Svojich úloh 
sa  bravúrne zhostili Jozef 
Vajda ako Otto Herre/An-
ker, Tomáš Maštalír v úlohe 
arogantného Holgera  či Falk 
v podaní Jána Galloviča. Hu-

dobník Daniel Fischer po celý 
čas  nápadito podfarbuje drá-
mu osobitnými tónmi svojich 
perkusií  inšpirovaných seve-
rom, a tak zvyšuje dramatický 
efekt jednotlivých hereckých 
etúd. Celý svet je naruby a 
všetko sa nakoniec zle skon-
čí. Prekvapenie sa nekoná.  
Žiadny happy end nemožno 
očakávať od ľudí, ktorí sa to-
tiž nechcú vzájomne počúvať 
a iba sa obviňujú. Majú svoje 
hriechy, bolesti a veľké trá-
penia. Tak vtedy, ako aj dnes.  
Vedel to pred sto rokmi veľký 
nórsky bard literatúry a drá-
my, ktorý patril k priateľom 
nášho národa a výrazne na-
pomáhal lobovaním vzniku 
prvej Československej repub-
liky.  Škoda len, že si toto  ne-
uvedomujú  niektorí popred-
ní protagonisti činohry SND, 
ktorým sa Bjonsternova hra 
zdá, podľa ich vlastných slov, 
trošku naivná. (!) 

Barbora Laucká
foto: archív  SND

V bravúrnej réžii Jána Luterána pripravila naša prvá divadelná scé-
na na konci sezóny pre divákov skutočnú lahôdku. Dráma nositeľa 
Nobelovej ceny za literatúru Bjornsterne  Bjornsona s názvom 
Nad našu silu nie je síce v činohre SND žiadnou novinkou – preto-
že ju kamenné divadlo uvádzalo už pred 90 rokmi, jej aktuálnosti 
však ani teraz  nič nemožno vyčítať.



PETRŽALSKÉ NOVINY 6. 6. 2018 • 5S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Chcete vedieť, ako sa vyrába
teplo a teplá voda?

Deň otvorených dverí v kotolni
Miesto:  na križovatke Furdekovej  a  Starohájskej ul. (pri Dostihovej dráhe)

PRÍĎTE SA POZRIEŤ!

16. 6. 2018  

13.00  -  20.00 hod.    

v rámci  DNÍ  

PETRŽALKY

Veolia vás pozýva
na Deň otvorených dverí
v kotolni

„Raz ročne pozývame všet -
kých obyvateľov Petržalky na
návštevu kotolne. Počas exkurzie
sa návštevníci dozvedia, ako sa
pripravuje teplo a  teplá voda a
ako sa dostanú priamo k  nim
domov do radiátorov a vodovod-
ných batérií. Súčasťou je aj pre-
hliadka kogeneračnej jednotky,
ktorá okrem tepla vyrába aj
elektric kú energiu moderným
a ekologickým spôsobom. Na ex -
 kur  ziu sa môžu tešiť aj najmenší
návštevníci, pre ktorých budeme
mať pripravené malé prekvape-
nia,“ upresňuje Lucia Buria-
nová, senior manažér pre ko-

 munikáciu a marketing zo
spoločnosti Veolia Energia Slo-
vensko.

Spolupráca mestskej časti
Petržalka a spoločnosti Veolia
Energia Slovensko siaha do
roku 1993, kedy ešte ako spo-
ločnosť C–term začala pre-
vádzkovať systém zásobova-
nia teplom v Petržalke. V roku
2000 prevzala prevádzku spo-
ločnosť Dalkia a.s., predchod -
ca spoločnosti Veolia Energia
Slovensko, a na základe dlho-
dobej zmluvy zásobuje teplom
a teplou vodou takmer 40-tisíc
petržalských domácností.

Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, ako stabilný partner
mestskej časti Petržalka, už tradične organizuje počas Dní Pe-
tržalky podujatie Deň otvorených dverí v kotolni. V sobotu,
16. júna, ponúkne Veolia možnosť nahliadnuť za bránu ko-
tolne na križovatke ulíc Furdekova a Starohájska.

Finančná gramotnosť detí
Inflácia, hypotekárny úver, 

spotrebný úver, kreditné 
a debetné karty, vývoj peňa-

Koncom mája sa v ZŠ 
Lachova 1 konal kaž-
doročný Projektový 
deň. Množstvo zaují-
mavých tém, v duchu 
ktorých sa tento deň 
každý rok odohráva, 
doplnila tento raz 
téma veľmi aktuálna. 
Deti dostali za úlohu 
spracovať do scénok 
zadania na tému 
Finančná gramotnosť. 

zí, výmena peňazí v zmenár-
ni - to všetko deti z druhého 
stupňa pripravili pre divákov
zaujímavou a  vtipnou for-
mou desaťminútových pred-
stavení. Kostýmy zladené 
s  témou scénky, kulisy vyro-
bené z kartónu, texty dotiah-
nuté do dokonalosti - deti 
jednoducho znova predviedli 
to najlepšie, čo v nich je. 

A toto je hlavný cieľ Pro-
jektového dňa na Lachovej 
- aby deti v triede spolupra-
covali na spoločnej veci, aby 
ukázali svoj skrytý talent, 
aby sa nakoniec tešili z dob-
re odvedenej práce. A tento 
rok sa to znova podarilo.
Mgr. Michaela Malinkovičová

učiteľka, ZŠ Lachova



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

Dnešní rodičia 
sú viac neistí

Monika Antošová - známa pe- 
tržalská pediatrička, ktorá 
17 rokov pracovala v detskej 
fakultnej nemocnici na Kra-
mároch, z toho 8 rokov ako 
zástupkyňa primára. Niekoľ-
ko rokov vykonávala aj peda-
gogickú činnosť. Absolvovala 
stáž v Detskej klinike v Bazi-
leji vo Švajčiarsku. Je autorkou 
webového portálu Choré die- 
ťa, autorkou knihy Sprievod-
ca detskými chorobami, spo-
luautorkou knihy Testujeme  
a rozvíjame svoje dieťa. Pra-
videlne publikuje v rôznych 
časopisoch, vystupuje v tele-
víznych programoch. Od roku 
2009 má svoju pediatrickú 
ambulanciu v Petržalke

Čo vás viedlo k tomu, aby 
ste sa stali lekárkou, a teda, 
špeciálne pediatričkou?

Prvým momentom bol asi 
lekársky kufrík, ktorý mi ro-
dičia kúpili. Liečila som ním 
všetky bábiky.  Pediatria však 
bola mojím snom od začiatku 
štúdia. Z dôvodu nedostatku 
voľných miest na detskom 
oddelení som začínala  ako 
anestéziológ, čo bolo nes-
mierne zaujímavé, ale ates-
tovala som už z pediatrie a 
neonatológie.

Inšpiratívnych ľudí  má Petržalka určite  
neúrekom. Sú medzi nimi nielen tí, ktorí  
v Petržalke žijú, ale aj takí, ktorí v nej aktívne 
pôsobia. Jednou z nich je aj lekárka, ktorá má 
v Petržalke svoju ambulanciu pre deti a dorast. 
Ambulanciu, v ktorej deti s rodičmi nikdy 
nečakajú v preplnenej čakárni, lebo má vybu-
dovaný vlastný systém objednávania. Mudr. 
Monika Antošová nie je zástancom nezmy-
selného podávania antibiotík a predpisuje ich 
iba v nevyhnutnom prípade, po vyšetrení CRP 
prístrojom. Má dieťa dlhotrvajúce „soplíky“? 
Či nejde o zápal dutín, odhalí špeciálny  
usg prístroj. Bacily v ambulancii zlikviduje 
germicídny žiarič.

Ste detskou lekárkou už 
viac rokov, sú dnešní mladí 
rodičia úzkostnejší, možno 
precitlivenejší na svoje deti 
oproti „starším ročníkom“?  

 Sú rovnako úzkostliví, ale 
povedala by som, že sú  viac 
neistí. Môže to súvisieť s 
pretlakom informácii na in-
ternete, najmä na sociálnych 
sieťach. Dnešní rodičia majú 
menej času, ale potrebujú 
okamžité riešenia.

Je nutné s každou teplotou a 
„soplíkom“ chodiť k pediat-
rovi? Alebo má rodič radšej 
chvíľu počkať, ako sa ochore-
nie vyvinie? 

Ak dieťa nemá žiaden iný 
príznak len teplotu, nie je 
apatické, teplota po podaní 
lieku klesne, nie je potrebná 
okamžitá návšteva  lekára. 
Neplatí to však pre deti do pol 
roka. Čo sa týka nádchy, kaž-
dý rodič by mal vedieť liečiť ju 
doma, bez odbornej pomoci.

Rodičom sa má narodiť bá-
bätko. Podľa čoho by si mali 
vyberať detského lekára? 

Najlepšie je na základe 
odporúčania od známych. 
Dôležité je zistiť si ordinač-
né hodiny, či lekár ordinuje 

Nízka imunita a s ňou spoje-
ná častá chorobnosť dieťaťa, 
autizmus, poruchy komu-
nikácie a rôzne iné ochore-
nia. Sú naozaj dnešné deti 
viac choré ako tie narodené 
v 70. – 80. rokoch? Alebo je 
to len lepšou diagnostikou či 
tým, že nás rodičia sledovali 
menej? 

Nemyslím si, že chorobnosť 
je vyššia ako v minulých ro-
koch. Detí trpiacich na aler-
gické ochorenia je viac, ale je 
to celosvetový trend. Čo sa 
týka autizmu, skôr ide o zlep-
šenie diagnostiky. Pribúda 
však porúch reči, správania, 
komunikácie.  Tu môže byť 
príčin viac.  Uponáhľaný život, 
rodičia menej komunikujú so 
svojimi deťmi... Nesporne sa 
na tom podieľa aj vplyv no-
vých technológií. Neustále sa 
stretávam s tým, že  dvojročné 
deti strávia denne nemalý čas 
pri tablete. Rodičia to vysvet-
ľujú tým, že deti sa takto učia. 
Ja tvrdím neučia, resp. učia, 
ale nie tak, ako by sa učiť mali. 
Deti do troch rokov by nemali 
vedieť, čo je tablet či mobilný 
telefón.

Mamičky sa sťažujú, že ich 
dieťa je nástupom do MŠ ne-

ustále choré. Dá sa vyhnúť 
škôlkarským chorobám? 

V prevencii ochorení je 
dôležité dojčenie, správna ži-
votospráva, prísun vitamínov  
v prírodnej forme počas ce-
lého roka, nielen v období 
choroby, dostatočný spánok, 
denný pobyt vonku a dosta-
točne dlhá rekonvalescencia 
po chorobe. Najdôležitejšie je 
však to, aby do škôlky necho-
dili choré deti. Tie sú najväč-
ším zdrojom infekcie.

Ste autorkou knihy Sprie-
vodca detskými chorobami. 
Čo vás viedlo k jej napísa-
niu? 

Musím sa priznať, že to ne-
bol môj nápad. Oslovilo ma 
vydavateľstvo. Kniha je určená 
pre každého rodiča, bez ohľa-
du na vek dieťaťa. Obsahuje 
popis celého spektra ocho-
rení a, samozrejme, rád, ako 
ich liečiť doma, kedy navštíviť 
lekára, čo nie je potrebné pre-
ceňovať, ale aj to, čo sa nesmie 
zanedbať.  Internet je určite 
nápomocný, ale  veľmi často 
nepoznáte zdroj informá-
cií. Pre laika môže byť ťažšie  
zhodnotiť pravdivosť a aktu-
álnosť údajov. Kniha je niečo, 
čo máte vždy poruke, poznáte 
autora, viete s ním prípadne 
komunikovať,  overiť si jeho 
prax a podobne.

Portál Choré dieťa je tiež 
vaším dieťaťom. Ako vzni-
kol? 

Pracovala som 17 rokov 
na detskej klinike na Kramá-
roch. Keď som rozmýšľala o 
vlastnej ambulancii, aktívne 
som vyhľadávala  informácie 
na internete.  Našla som tam 
množstvo  rád bez uvedenia 
zdroja, ale aj rady od jedné-
ho detského lekára, ktoré 
boli v absolútnom rozpore 
s novými poznatkami. Uve-
domila som si, že je dôležité 
poskytnúť  rodičom skutoč-
ne kvalifikované informácie. 
Nebola to jednoduchá práca, 
veď na portáli je takmer 300 
originálnych článkov. Teší ma 
však, ak si tam rodičia nájdu 
to, čo potrebujú.

Katarína Mrázová
foto: archív M. A.
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denne alebo len niektoré dni 
v týždni. Je potrebné získať si 
informácie o  vybavenosti a 
dostupnosti ambulancie. Sa-
mozrejme, najlepšie je osobné 
stretnutie s lekárom. Opako-
vane sa mi stáva, že rodičia 
chcú meniť lekára po mesiaci 
od narodenia dieťaťa. Svedčí 
to o tom, že nemali dostatok 
informácií, resp. neprikladali 
výberu lekára dostatočnú po-
zornosť. 

Rodičia sa sťažujú, že v Bra- 
tislave nevedia nájsť pe-
diatra, ak teda nechcú ísť 
k „spádovému“ lekárovi. Je 
podľa vás v Bratislave do-
statok pediatrov? 

Pediatrov v Bratislave je na-
ozaj nedostatok. Okrem toho  
sú preťažení a veková štruktú-
ra všeobecných pediatrov  nie 
je optimistická.

Takmer módnou záležitos-
ťou sa stalo aj neočkovanie. 
Stretávate sa často s odmie-
tavým postojom rodičov k 
povinnému očkovaniu?

Stretávam, ale v poslednom 
období, možno kvôli zvýšené-
mu výskytu osýpok v Európe, 
sa zdá, že odmietnutí je me-
nej.   
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A prečo práve severské štá- 
ty? Predsa kvôli Alfré-

dovi Nobelovi, významnému 
švédskemu vynálezcovi, ktorý 
sa preslávil najmä vynájdením 

dynamitu a založením Nobe-
lovej ceny, udeľovanej kaž-
doročne v Štokholme a Osle. 
Viac zaujímavosti o Škandi-
návii im prišli porozprávať 

dvaja hostia z Veľvyslanectva 
Nórskeho kráľovstva v Slo-
venskej republike – zástupca 
veľvyslankyne Per Øystein 
Vatne a stážista Hans Peter 
Tranøy, ktorých žiaci zasypali 
množstvom zvedavých otázok 
o Nórsku.

Žiacka vedecká konferen- 
cia pritom nie je pre túto zá- 
kladnú školu zameranú najmä 
na chémiu, fyziku a ekológiu 
žiadnou novinkou, ako nás 
informovala riaditeľka školy 
Valéria Fogašová. „Konferen-
cia je medzi žiakmi veľmi 
obľúbená, vždy s inou temati-
kou. Predtým sme sa zamerali 
napríklad na vodu, mlieko, 
odpady či vynálezy Alfreda 
Nobela, teraz, keďže oslavu-
jeme 30 rokov od založenia 
školy, vzali sme si na mušku 
život samotného Nobela a 
geografiu severských krajín,“ 
povedala riaditeľka Fogašo-
vá. Zapojili sa žiaci od 2. až 7. 
ročníkov, ktorí okrem životnej 
dráhy vynálezca rozprávali i 
o jeho úspechoch a pádoch a 
prirovnali ho k najbohatšiemu 

tulákovi Európy. Mladí „vedci“ 
predviedli aj jeden efektný ex-
periment a hosťom z Nórska 
sa pochválili výstavou svojich 
projektov. Dlhoročnou or-
ganizátorkou vedeckej kon-
ferencie je Mária Lukáčová, 
učiteľka geografie, techniky a 
fyziky, ktorá v škole pôsobí od 
jej úplných začiatkov: „Cieľom 
tejto akcie je hlavne rozšíriť 
poznatky žiakov a viesť ich 
k vede samotnej,“ povedala. 
S prípravou žiakov na kon-
ferenciu jej pomáhal aj uči-
teľ chémie a biológie Martin 
Droščák.

Hostia zo studeného Nór-
ska boli nadšení iniciatívou 
školákov a dodržiavaním 
disciplíny počas konferencie. 
„Som naozaj milo prekvape-
ný. Kládli nám veľa otázok a 

páčili sa mi aj ich vystavené 
diela,“ pochválil žiakov stážis-
ta z Osla Hans Peter Tranøy. 
Z odpovedí hostí sa mládež 
dozvedela, že Nóri zbožňujú 
mrazenú pizzu, venujú sa vo 
veľkom rybolovu, zatiaľ nie sú 
členmi EÚ, majú kráľa alebo že 
platia nórskymi korunami. Na 
záver žiaci poďakovali hosťom 
nórskym „Takk“ a venovali 
im kytice. ZŠ na Nobelovom 
námestí sa celkovo môže po-
chváliť aj ďalšími aktivitami 
pre žiakov, či už ide o špor-
tové podujatia, alebo úspešne 
absolvované olympiády. Tento 
rok sa radí ku školám, ktoré 
dosiahli v testovaní piatakov a 
deviatakov lepšie výsledky ako 
je celoslovenský priemer.

Text a foto: 
Mária Halašková

„Keď sú veľké oslavy, tak sa na to tešíme, prídu 
všetci, príde celá rodina, všetko čo sme cvičili, uká-
zať vám musíme, držte palce, práve sa to začína.“

Tieto slová piesne otvorili 
program slávnostnej aka-

démie pri príležitosti osláv 
vzniku Materskej školy na La-
chovej ulici 31, ktorá tento rok 
oslávila krásnych 40 rokov. Vý-
nimočné pondelkové popo-
ludnie, 14. mája, sme sa stretli 
v DK Zrkadlový háj, aby sme 
spolu s rodičmi a pozvanými 
hosťami oslávili toto jubile-
um. Slávnostný program deti 
venovali aj všetkým mamám, 
ktoré deň predtým oslavovali 
svoj sviatok - Deň matiek. Deti 
boli úžasné, mnohé z nich 
stáli po prvýkrát na „veľkom 
javisku“. Rodičia a mnohí starí 
rodičia boli dojatí, keď videli 
svoje deti a vnúčatá spievať, 
tancovať, recitovať...

Je nám cťou, že naše po-
zvanie prijala aj prvá riaditeľ-
ka Sidónia Černeková, ktorá 
v roku 1978 materskú školu 
otvárala. Teší nás, že pozvanie 
prijalo aj mnoho našich bý-
valých kolegýň. Za 40 rokov 
existencie prešlo bránami na-
šej materskej školy už niekoľko 
tisíc detí. Čo zaželať materskej 
škole do budúcnosti? Určite 
najmä veľa úspešných rokov, 
počas ktorých bude prostred-
níctvom skvelých učiteliek vy-
chovávať a vzdelávať ešte veľa 
takých krásnych a šikovných 
detí, aké dnes vystúpili na na-
šej slávnostnej akadémii.
  Andrea Mošaťová,

riaditeľka MŠ Lachova 31 
foto: archív MŠ

O Dánsku som sa dozvedel… O Švédsku som 
sa dočítal… Zistil som, že Fínsko je… začali 
svoje prezentácie žiaci zo Základnej školy 
Nobelovo námestie v Petržalke, kde už po 
niekoľkýkrát zorganizovali Žiacku vedeckú 
konferenciu, tento raz pri príležitosti osláv  
30. výročia založenia školy. 

Keď sú veľké oslavy...

Škola na Nobelovom námestí 
má už 30 rokov

V MŠ na Bohrovej ulici 
tento školský rok nahra-

dili tanečný krúžok latinskej 
zumby a priestor dostali slo-
venské tradície a folklór. Kaž-
dú stredu tak majú staršie deti 
možnosť spoznať slovenský 
folklór prostredníctvom spe-
vu a tanca. Do tohto krúžku 
som prihlásila aj svoju dcéru. 
Odvtedy sa stredy stali jej naj-
obľúbenejšie dni. 
„Milí rodičia, máme s deťmi  

z krúžku ľudového tanca mož-
nosť zúčastniť sa na súťažnej 
prehliadke Folklórna jar Ju-
raja Jánošíka. Je to príležitosť 
vyskúšať si s deťmi vystúpenie 
pred divákmi, zároveň tak de-
tičky uvidia aj iné deti z iných 
MŠ a ZŠ, ako tancujú oni.“ 
Takúto správu poslala vedú-
ca krúžku všetkým rodičom. 
Bola som prekvapená, deti sú 
také šikovné, že ich vedúca 
krúžku chce už prihlásiť na 

takú súťaž? Pracujem, a tak sa 
na ich tanečné popoludnia ne-
mám kedy prísť pozrieť. Bola 
som zvedavá, ako budú naše 
deti tancovať a na deň súťaže 
som si vybavila dovolenku,  

Na súťaži vystupovali ako 
prví v poradí v kategórii MŠ 
a 1. a 2. ročník ZŠ. Krúžok 
mávajú raz v týždni a napriek 
tomu dokázali, aké sú zladené. 
Vystúpenie malo energiu a deti 
nás svojím výkonom presved-
čili, že je to pre ne viac, než 
ďalší spôsob ako tráviť voľný 
čas popoludní v škôlke. Zážit-
kom pre ne bola aj možnosť 
obliecť si kroje a zažiť obecen-
stvo, ktoré im tlieskalo za krás-
ny výkon. Pozorne sledovali aj 
výkony ostatných súťažiach a 
tlieskali, keď dotancovali. 

Počas prestávky si niektoré 
z nich skúšali tanečné variá-
cie, ktoré videli u iných súťa-
žiacich. Vychutnávali si čas, 
kedy môžu mať oblečený kroj 
a tanečné topánočky. Na vy-
hodnotení dostali ocenenie  
v podobe diplomov a medailí a 
postupu na krajské kolo súťaže, 
ktorá sa bude konať už onedlho. 

Verím, že sa tento krúžok 
pre našu materskú školu na 
Bohrovej ulici stane novodo-
bou tradíciou.

Ľudmila Kmeťová
foto: archív ĽK

V materskej škole na Bohrovej ulici dostali deti 
priestor naučiť sa slovenské ľudové tance, spo-
znať krásu slovenských tradícií a kultúry. Krúžok 
sa teší mimoriadnej obľube nielen u detí, ale aj u 
nás, rodičov.

V škôlke na Bohrovej 
tancujú na ľudovú nôtu
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História ad hoc  
 Tak si myslím

Vláda schválila návrh premiéra, aby si Slovensko 
tento rok, v utorok 30. októbra, jednorazovo, vo 
forme štátneho sviatku, pripomenulo sté výročie 
vzniku Československa a premiér verí, že parla-
ment mu to odhlasuje. Dobrá správa. Pre menej 
znalých ale treba poznamenať, že predmetný 
dátum je dňom pamätným, kedy si kalendárovo 
pripomíname výročie Deklarácie práv slovenské-
ho národa, ktorou sa predstavitelia slovenského 
národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu náro-
dov a k vzniku samostatného štátu Čechov a Slo-
vákov. Pre najmenej znalých načim podotknúť, 
že v pamätný deň Deklarácie po novom asi oslá-
vime Deň vzniku Československej republiky, kto-
rý sme si podľa aktuálneho kalendára pripamäta-
li už v nedeľu, 28. októbra. Tak trochu chaotický 
mix. Pre menej i viac znalých. 

Dátum, kedy pražský Národný výbor vydal 
vyhlásenie o vzniku samostatného českosloven-
ského štátu a kodifi koval ho zákonom, pričom 
oba akty podpísal aj slovenský zástupca Vavro 
Šrobár, bol štátnym sviatkom po mnohé gene-
rácie. Až do chvíle, kedy sme etapu slovenskej 
účasti v spoločnom štáte, na rozdiel od Čechov, 
ktorí si vážia svoje dejiny, oneskorene, ale predsa 
vtesnali aspoň do kategórie pamätných dní. Tak-
že v súčasnosti vyvstáva otázka, či tohtoročný 
30. október bude štátnym sviatkom, počas kto-
rého si Slovensko pripomenie sté výročie prijatia 
Deklarácie, alebo štátnym sviatkom, ktorým si 
Slovensko pripomenie storočnicu vzniku spo-
ločnej republiky. Alebo obe historické udalosti 
v jednom balíku spomienok? A čo s dvoma, v ka-
lendári zapísanými pamätnými dňami? 

Deň vzniku Československa ako štátny sviatok 
navrhovali viaceré parlamentné strany už v mi-
nulosti. Je pozoruhodné, že návrh, nech už odô-
vodnenie bolo akékoľvek, neprešiel práve pre 
nesúhlas strany Smer – SD, ktorá sa v súčasnosti 
zahráva s jednorazovým riešením. Nie práve s 
najšťastnejším, precedens môže občas nabrať 
podobu bumerangu. Nateraz máme pamätný 
Deň vzniku samostatného československého 
štátu, ktorý je prínosom iba v tom, že na seba 
neviaže zvyšovanie výdavkov štátneho rozpočtu, 
územnej samosprávy či iných rozpočtov. Nevia-
že však ani záujem, spojený s národným pove-
domím. To je asi podstatné. Národná hrdosť je ši-
rokospektrálny fenomén, ktorého povahokresba 
sa ťažko vtesná do niekoľkých riadkov. Jej pocit 
by sa mal spájať s vlastnými dejinami, žiaľ, hrdosť 
na svoj národ účelovo oprášime ešte tak po ví-
ťaznom góle do siete zahraničného mančaftu. 
Isteže, hovoriť o národnej a štátnej identite, jej 
spoznávaní (alebo zabúdaní?) je o inom, nie o 
štátnom sviatku, jedno s druhým však tvorí spo-
jené nádoby. 

Tak si myslím, že deň patriaci v novodobej his-
tórii Slovenska ak nie na prvé miesto, tak určite 
medzi najvýznamnejšie, by mal mať v historic-
kom poňatí v kalendári svoj trvalý štátny sviatok 
a nebyť v „osmičkovom“ roku len prostriedkom 
na vylepšenie kohosi imidžu. Ad hoc platí pre 
politikov, nie pre dejinné udalosti.

Jaroslav Gründler

Pes je tvor cícící

A keby len to, naši milí po-
slanci sa odviazali tak, že 

psa dokonca označili za tvora 
živého. Majú pravdu. Na druhý 
deň ráno som si overil prečítané. 
Pes veselo behal po dvore – je 
teda živý. Potiahnutím za chvost 
som sa presvedčil, že je aj tvorom 
cítiacim. Cícícím.

Nezostávalo mi nič iné, len s 
týmito novými faktami obozná-
miť aj objekt celospoločenského 
i môjho záujmu. Pes si s hlavou 
nabok vypočul, ako sa posunul 
v spoločenskom rebríčku, ale to 
bolo všetko. Na druhý deň som 
mu zopakoval to isté. A pridal aj 
informáciu, ako mi je ľúto, lebo 
z novely vypadla zmienka o tom, 
že psa nemožno zjesť, ba ani mať 
ho na reťazi.

A zasa nič. Zasa ten pesimi-
stický pohľad. Prečítal som si 
text ešte raz. A vtedy mi to do-
šlo. Môj pes ten pohľad nasadil 
preto, lebo spomínaná zmena 
nastane až prvého septembra. 
Možno tú informáciu vyňuchal 
skôr ako ja.

Pre zaujímavosť: Čipovanie 
mladých psov bude povinné. Vraj 
iba v Bratislave ročne odchytia 
skoro tritisíc stratených psov a 
podľa čipu majiteľa ľahko nájdu. 
Poslanci pôvodne navrhovali za 
nedodržanie zásady čipovania 
pokutu 800 eur. Asi vychádzali 
z výšky svojich platov. Potom sa 
však zrejme nejakým podivuhod-
ným riadením osudu dozvedeli, 
koľko zarábajú bežní ľudia a tak 
pokutu znížili na eur 50.

Aby som nezabudol, priamo 
do bytu vám podľa novej le-
gislatívnej úpravy môže vraziť 
aj človek nazývaný veterinárny 
inšpektor. Ak dostane hlášku, 
že svojho psa týrate. Rovnakú 
právomoc nemá ani policajt. Aj 
keby sa dozvedel, že týrate vlast-
nú ženu. Taký je rozdiel medzi 
majiteľom psa a zákonným ma-
jiteľom ženy.

Takto ladne som sa od zvierat 
dostal až k ľudským bytostiam. 
Vyše 40 000 z nich si len pred pár 
dňami na Slovensku vydýchlo, že 
už konečne majú za sebou obá-
vanú maturitnú skúšku. A s nimi 
aj dvojnásobný počet rodičov. 
Poznám jednu mladú slečnu, 
ktorá si vydýchla na samé jed-
notky. Dosiahla lepšie skóre ako 
kedysi dávno ja. Čo som jej aj po-
vedal. Skončila sa tak podľa mňa 
lepšia časť jej života. Čo som jej 
radšej nepovedal.

Ale spomenul som si na vlast-
né maturitné trápenie. Vyfasoval 
som aj jednu otázku, s ktorou nie 
a nie hnúť. Naša triedna krúžila 
okolo pripravujúcich sa a nená-
padne im radila. Aby výsledky 
boli čo najlepšie. A členovia ma-
turitnej komisie sa zasa tvárili, 
že nič nevidia. Triedna mi dobre 
poradila. Ostatné potom už bola 
malina.

A to je ten rozdiel medzi stre-
doškolským a pomaturitným 
životom. V tom druhom mi už 
nikto len tak nepošepkal správne 
riešenie. Pravda, sú aj výnimky. 
Ak dobre zaplatíte... 

Oskar Král
Ilustračné foto: archív

Neviem, či ste si to všimli, ale poslanci nášho naj-
vyššieho zákodarného zboru urobili odvážny krok. 
Schválili  novelizáciu  zákona o veterinárnej starost-
livosti. V nej som sa dočítal, že pes už nie je vec, 
ale tvor cítiaci. V záhoráčtine má to slovo čarovný 
ekvivalent – cícící.

 Električka do Petržalky na vedľajšej koľaji? 
Primátor Ivo Nesrovnal bezprostredne po 
svojom zvolení do funkcie nešetril kritikou 
na svojho predchodcu pre meškajúci projekt 
prvej etapy električkovej trate do Petržalky. Do-
končenie zdedeného projektu tak, aby mohol 
byť preplatený z eurofondov, ho stálo nemálo 
úsilia. No, namiesto toho, aby sa z chýb svojho 
predchodcu poučil, rovnaký problém má dnes aj on.

Uvedomujeme si, že prípravná fáza dokumentácie 
k projektu je náročná. Ale električka do Petržalky je 
kľúčový mestotvorný prvok a z Petržalky robí strategic-
kú mestskú časť, ktorá má potenciál sa ďalej rozvíjať a 
rozrastať. Po nedávnom kontrolnom dni k projektu sme 
však v Mladej Petržalke presvedčení, že procesy smeru-
júce k začiatku výstavby je nevyhnutné urýchliť. 

Preto som sa listom obrátil priamo na Európsku ko-
misiu. Viacerí kompetentní činitelia v Bruseli moje obavy 
potvrdili: úradníci zatiaľ taktne naznačujú, že druhá eta-
pa výstavby električkovej trate do našej mestskej časti 
nepatrí medzi úplne ukážkové projekty. Existuje riziko, 
že sa pre časové prieťahy, relatívne nízke pracovné na-

sadenie magistrátu a prípadne iné nepred-
vídateľné okolnosti nestihne projekt ukončiť 
do konca programovacieho obdobia v roku 
2023. Bude tak ohrozená refundácia 77 - 79 
miliónov eur z eurofondov.

Naše zistenia sú natoľko znepokojivé, že 
som na Changenete zverejnil hromadnú vý-

zvu adresovanú pánovi primátorovi, aby v rámci svo-
jich kompetencií vyvinul maximálne úsilie na urýchle-
nie prípravných prác. Pripojiť sa k nej môže každý, kto 
zdieľa naše obavy. 

Električku si zaslúžia všetci Petržalčania. Budem sa
snažiť vyzvať pána primátora k verejnému prísľubu, 
že proces prípravy druhej etapy projektu urýchli. Za-
čínam tiež v mene Petržalčanov sumarizovať konkrét-
ne návrhy toho, aké dopravné kompenzácie bude 
Petržalka od mesta potrebovať v čase, keď bude pre 
výstavbu druhej etapy električky najrozkopanejším 
mestom na Slovensku.  

PaedDr. Oliver Kríž
poslanec MsZ Bratislava



PETRŽALSKÉ NOVINY 6. 6. 2018 • 9
S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Pravý breh Dunaja ako 
lákadlo pre turistov 
Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region 
Tourism v spolupráci s BSK vydala minulý rok na jeseň 
brožúru s názvom Pravý breh Dunaja. Jej autorom je Petr-
žalčan Martin Kleibl. Agentúra si ho vybrala na základe 
jeho práce, ktorej výsledkom sú dve publikácie venované 
Petržalke (brožúrka Konduktor a rozšírená knižná verzia 
Petržalka – prekvapivý sprievodca mestskou časťou). 
Cieľom bolo spropagovať turistické atrakcie Petržalky, 
Jaroviec, Rusoviec a Čunova ako turisticky zaujímavých 
destinácií pre návštevníkov. 

tovného ruchu, v hoteloch či 
múzeách a aj na http://kon-
duktor.sk/pravybreh/pravy-
breh.pdf.

(edriela)
foto: autorka, M. Kleibl

ský. Alebo na Rusovský kaštieľ 
a jeho smutný osud. A na  
funkcionalistický kostol Pový-
šenia sv. Kríža od architekta 
Vladimíra Karf íka, ktorý bol 
postavený za 3 a pol mesiaca 
s minimálnym rozpočtom. 
Nadšencov umenia by mohli 
zaujať sochy rozosiate po ce-
lej Petržalke, Slnečné hodiny 
alebo monumentálna maľba 
Mier. A vynechať by určite 
nemali galériu moderného 
umenia Danubiana, ktorá 
významom presahuje hranice 
Slovenska. Historikov zaujme 
systém vojenského opevnenia 
– bunkre, objekty starej smal-
tovne v areáli Závodu Ma-

tador či hájovňa a kaplnka 
v Starom háji.“

Brožúru Pravý breh Du-
naja nájdete na Úrade BSK, 
v turistických centrách, v ob-
lastných organizáciách ces-

Toto územie ešte nemapuje 
žiadna turistická príruč-

ka a objednávatelia ponechali 
realizáciu úplne v réžii Martina 
Kleibla. Výsledkom je 30-stra-
nová brožúra plná fotografi í 
a stručných popisov z toho 
najzaujímavejšieho z pravého 
brehu Dunaja v slovenskej, an-
glickej aj nemeckej verzii.
M. Kleibl: „Ponuka miest, 
ktoré sa oplatí navštíviť, je 
prehľadne rozdelená do čas-
tí - zaujímavosti, umenie a 
voľný čas. Snažil som sa vy-
brať miesta, ktoré sú príťaž-
livé nielen pre turistov, ale 
aj pre Bratislavčanov. Oslo-
vil som aj ľudí, ktorí majú 

k Petržalke vzťah – Staropetr-
žalčanku Brigitu Halászovú, 
sprievodcu  Braňa Chrenku, 
ktorý organizuje turistické 
prehliadky na starej škodovke 
(Autenthic Slovakia),  Igora 
Švihrana, ktorý robí vlasti-
vedné prechádzky alebo moju 
dcéru, ktorá pozýva na Draž-
diak na zmrzku.“

A kam sa teda podľa Mar-
tina Kleibla oplatí ísť? „Mojou 
srdcovkou je Veľký a Malý 
Draždiak. Či už na kúpanie, 
prechádzku alebo na beha-
nie. Koho zaujíma architek-
túra, mal by sa ísť pozrieť na 
veslárske kluby z 30. rokov 20. 
storočia – nemecký a sloven-

* 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

V máji Základná umelecká ško-
la Jána Albrechta, v Petržalke 
pripomenula širokej verejnos-
ti Deň matiek a vzdala poctu 
rodinám dvoma podujatiami.
Pestrý repertoár priniesol kon-
cert pre rodiny. Úvodné an-
sámble - súbor  zobcových  � áut
žiakov 1.- 4. ročníkov - s nad-
šením interpretoval známu 
melódiu Tancuj tancuj v spra-
covaní pre zobcové � auty 
ped. Mária Krňová. Speváčky 
Lea Sabová a Lea Mailingová z 
triedy ped. A. Górázsovej s in-
tonačnou precíznosťou a kul-
tivovaným stvárnením pred-
niesli ľudové piesne. Technicky 
náročnejší hudobný prednes 
si vyžiadali skladby J. Melkovi-
ča v hre na zobcové a priečne 
� auty dychového odboru ve-
deného ped. Máriou Krňovou. 

Z klaviristov sme zaznamenali 
vyspelé výkony Lívie Čerešňo-
vej ped. Mgr. art. J. Majerová, 
PhD. Davida Fančoviča ped. 
Mgr. art. V. Ilievska, Adama Brilla 
ped. A. Olejňáková. Nechýbal 
ani súčasný pop-trend-piesne 
prevzaté z repertoáru Zuzany 
Smatanovej a Kristíny, ktoré s 
oduševnením predviedli spe-
váčky Natália Kafúnová a Kata-
rína Kolesárová, ped. D. Andu-
čič-Tóthová. Žiačka Literárno 
dramatického odboru Micha-
ela Mižíková obohatila prog-
ram scénkami s humorným 
ladením a pohľadom do ľud-
ských vzťahov. Záverom za-
znela bravúrna Talianska Polka 
S. Rachmaninova pre 4-ručný 
klavír - duo Ema Somolányio-
vá a David Fančovič pripravila 
ped. Mgr. art. V. Ilievska.       (bd)

Koncert venovaný rodine
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Už skoro letná správa 
z Veľkého Draždiaka 

dieľať na fi nancovaní projek-
tu... a že investičný plán na 
rok 2011 s takou investíciou 
nepočíta. „Teda, nevieme po-
vedať ani termín, kedy by 
reálne mohlo prísť k pre-
kládke. Rovnako preto ani 
neexistuje konečné riešenie“. 

Prečo sa vraciame až do 
roku 2011? Lebo to, čo vtedy 
energetici napísali, platí bez 
zmien. Vedenie veľmi vyso-
kého napätia s dĺžkou 10,147 
km - vychádza z rozvodne 
v Podunajských Biskupiciach 
a smeruje do rozvodne na 
Kolmej ulici v Petržalke - po-
stavili energetici v roku 1967. 
Je teda polstoročné. Drôty 
sa vešali na stožiare v čase, 
keď primátor vypísal medzi-
národnú súťaž na riešenie 
mestského sektoru Bratislava 
- Petržalka, aby o desať rokov 
neskôr stáli vedľa stožiarov 
už prvé paneláky. Ako pred-
zvesť najväčšieho stredoeu-
rópskeho sídliska. To sa už 
aj malá voda, „šutrovka“, pod 
drôtmi začala zväčšovať na 
jazero. Na dva „Draždiaky“. 
To tie bagre... „Šuter“ z Pe-
tržalky  bolo treba na cesty, 
chodníky, mosty. K tomu ešte 
postavená gabčíkovská zdrž 
a zdvihnuté spodné vody 
menili dovtedajšie, to umelé, 
akože, na prírodné. Ibaže - 
stále tie drôty nad vodami...

Krátke dejiny 
na dlhú knihu
Keď je reč o Veľkom Draždia-
ku, potom je to romantický 
román s detektívnymi záplet-
kami. V sľuboch, výhovor-
kách, zavádzaní i klamstvách. 
Najmä po roku 1990, lebo do-
vtedy sa preinvestovalo v oko-
lí Veľkého Draždiaka takmer 
100 miliónov Kčs.  Upravili sa 
brehy, vybudovala pláž, posta-
vili občerstvovacie zariadenia. 
Cielene sa budoval rekreačný 
a športový areál Kormorán 
s pohostinskými službami 
a sociálnou sanitou. Áno, aj 
bezpečnosť bola na pretrase, 
teda drôty. Uvažovalo sa o ich 
prekládke. Len niektorí mie-
nia, iní zasa menia... 

November 89, a čo prišlo 
a išlo s ním, zmenil všetko.  
Aj na Veľkom Draždiaku. 
Z jedného štátneho vlastníka 
sa stali viacerí. Štátny, obecný, 
v množnom čísle súkromní. 
Tí najmä. Vlastnia áre, hek-
táre, budovy. Len Petržalka  
- nič. Ani jeden vlastný me-
ter štvorcový. Spravuje však 
niekoľko mestských parciel. 
V Petržalke investuje do ne-
pretržalského. Vo výsledku je 
veľa individuálnych záujmov, 
len málo, ak vôbec, spoloč-
ných. Spojivom mala byť ur-
banistická štúdia zóny Veľký 
Draždiak z októbra 2004. No, 

Ešte Veľký Draždiak či už 
len Veľká Rezignácia?
To nie je zmena názvu jed-
ného z troch petržalských 
genius loci (popri Sade Janka 
Kráľa a Chorvátskom rame-
ne). Do pera sa tlačí skut-
kový stav. Lebo... lebo nič sa 
zasa nezmenilo. Hoci to tak 
navonok nevyzerá. Jazero 
existuje, voda sa nevyparila, 
labute (a už aj ľudia) plávajú, 
stoličky sú vyložené, reštau-
rácia funguje, v bufetoch sa 

čapuje. Akáže ešte zmena? 
Tá hore, nad hlavami? Aha, 
drôty... Privykli sme. Že? Na-
pokon energetici nás roky 
chlácholia. ZSE (Západoslo-
venská energetika) to dali 
9. septembra 2010 redakcii 
PN i písomne: „Pre verejnosť 
by sme chceli zopakovať in-
formáciu o bezpečnosti kú-
pania - vedenie ponad bag-
rovisko napriek každoroč-
ným letným obavám je skôr 
otázkou estetiky ako bez-

pečnosti... zavesenie elek-
trických káblov na stožia-
roch je istené trojnásobne 
oproti požiadavkám podľa 
STN pre takéto vedenia. 
Kontrolu zavesenia a káb-
lov vykonávame  pred sezó-
nou a každoročne (norma 
hovorí o jednej kontrole v 
trojročnom období).“ Ešte 
dodatok z mailu, že pokiaľ ide 
o prekládku vedenia veľmi
vysokého napätia, ZSE vy-
jadrujú záväzok sa spolupo-

(ale aj polstoročie VVN 
2 x 110 kV 
nad vodou) 

Len dva týždne a „vypukne“ kalendárne leto. Má byť revolučne 
horúce. Asi vyjadrí dobu, akú žijeme. Kto neujde k cudziemu 
moru, oceánu, ostanú mu domáce vody. V Bratislave a jej okolí 
tri desiatky jazier, rybníkov, ramien, kúpalísk. Najmä tie „prí-
rodné“. Niekdajšie štrkopiesky. Kde na počiatku nebolo slovo, 
ale bager. Na Zlatých pieskoch, na Kuchajde, na Štrkovci, 
vo Vajnoroch. Aj v Petržalke, pôvodne, na „Šutrovke“.  

Urbanistická štúdia zóny Veľký Draždiak, 
nákres, október 2004
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Záchranná zdravotná služba bude na kúpajúcich či opaľujú-
cich sa návštevníkov areálu dohliadať aj toto leto - od 27. júna 
do 31. augusta, a to denne od 10. do 19. hodiny.

Na kačaciu rodinku sa nedá nezahľadieť... 

Uzamknutý a oplotený niekdajší „bonbónový“ areál zatiaľ 
nesľubuje letnú funkčnosť - z piatich spŕch (možno) dve. 

Vlastník iného oploteného areálu už roky tradične a nemenne 
so svojou ponukou: nič s burinou (pred rokmi tu boli tenisové 
kurty).

Ešte že je tu Oáza...

Na plavbu pripravené!

„Cesta“ na druhom brehu, od Antolskej... 

Romantický sused Malý Draždiak, od Veľkého na skok cez lužný 
les, či skôr už prales. Čas na návrat k urbanistickej štúdii spred 
desiatich rokov - mestský lesopark Draždiak, ktorá rieši oba 
Draždiaky (isteže, bez tzv. spojovacieho kanála!) 

nestala sa. Zasa tie drôty...                                                                                                                                      
A tak to aj v okolí jazera vy-
zerá. Každý si robí, čo chce, aj 
čo nechce. Niekto sa rozťahu-
je na cudzom, betónuje zem, 
svojvoľne zaberá brehy, oberá 
ľudí o rekreačné priestory, iný 
cielene ponecháva na niek- 
dajších kurtoch burinovú 
spúšť či ľahostajne hľadí na 
rozpadajúce sa budovy (však, 
niekdajší Kormorán). Kyslou 
čerešňou bola ponuka Lesov 
SR, š.p., ktorým patrí najviac 
zeme i vôd na Veľkom Draž-
diaku. Keď ich v roku 2010 
oslovil vtedajší starosta Milan 
Ftáčnik, aby dali Petržalke do 
správy brehy od Antolskej ul., 
zapýtali si štátni úradníci ná-
jom 33-tisíc eur ročne. Staraj 
sa a ešte zaplať...! Nevídané, 
neslýchané? Ani nie, len ob-
raz doby. Ako sa to hovorí? 
Veľa psov, zajacova smrť. 

Prekládka VVN 2x110 kV 
nebola po roku 1990, ani  
v roku 2002 či 2005, ba ani  
v roku 2011 ako najposlednej- 
ší termín, nebude ani... kedy? 
Nádejou na prekládku je vy-
budovanie novej rozvodne v 
Južnom meste. Pre Slnečnice. 
Vyjadrenie investora, develo-
pera  Cresco Group z marca 
t.r. je však pre prekládku drô-
tov nad Veľkým Draždiakom 
beznádejné: „V súčasnosti vy- 
užívame 2 vysokonapäťové 
linky od ZSD, ktoré pokrý-
vajú všetky naše potreby  
a budú pokrývať aj naše po-
treby do budúcna.“  

Naozaj (bez)nádej?
Ale je. Bez zátvorky. Tá 

správa z Veľkého Draždiaka 
znie: Je v susednom, „brat-
skom“ Malom Draždiaku. V 
spoločnom projekte mest-
ského lesoparku Draždiak z 
roku 2008. Ten obsahuje aj 
prekládku vedenia veľmi vy-
sokého napätia nad Veľkým 
Draždiakom... Samozrejme, 
so zásadnými korekciami 
urbanistickej štúdie. Treba 
diskutovať, nie odhadzovať. 
Viac a bližšie však už v inom 
čase aj s inými vzťahmi. Keď 
sa menšina prestane vydávať 
za väčšinu. Aj ich záujmy. 
Lebo vedenie veľmi vysoké-
ho napätia nemôže byť pre 
Petržalčanov iba estetickým 
problémom. Na pochopenie 
čoho netreba mať - dlhé ve-
denie.

Rudolf Gallo
foto: autor
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 24025dir@sk.tesco-europe.com
0903 450 398

  Vážení Petržalčania,
 
väčšina z vás ma pozná, ale dovoľte mi 
predstaviť sa tým, ktorí o mne nevedia 
nič. 

Volám sa Marian Greksa, mám ukon-
čenú Právnickú fakultu UK, živím sa ako 
profesionálny spevák a v roku 2010 ste 
si ma zvolili ako svojho zástupcu (po-
slanca) do mestského zastupiteľstva. 
V roku 2014 ste si  ma zvolili opäť do 
mestského zastupiteľstva a minulý rok 
v novembri ma vaše hlasy posunuli 
aj do župného zastupiteľstva (VUC) 
ako nezávislého kandidáta s najväč-
ším počtom hlasov. Predo mnou boli 
iba štyria kandidáti s podporou veľkej 
pravicovej koalície. Tento výsledok ma 
veľmi pozitívne prekvapil a potvrdil 
môj názor, že človek nemusí nahlas a 
hulvátsky vykrikovať, urážať a sypať ob-
vinenia na všetkých okolo seba, že sa 
nepotrebuje hrať na detektíva a odha-
ľovať kauzy a pseudokauzy, ale „stačí“, 
keď svedomito pracuje pre Petržalku 
a mesto a má konkrétne výsledky pre 
komunitu, ktorá ho zvolila.

Tieto volebné výsledky ma povzbudi-
li k tomu, aby som sa opäť uchádzal o 
vaše hlasy v novembrových komunál-
nych voľbách. Rozhodol som sa, že 
budem opäť (už tretíkrát) kandidovať  
za Petržalku do mestského zastupiteľ-
stva a chcem využiť svoje dlhoročné 
skúsenosti a budem kandidovať za 
starostu Petržalky, aby som mohol 
realizovať svoje predstavy o zlepšo-
vaní života v Petržalke a zefektívnení 
služieb miestneho úradu pre Petržal-
čanov. O pár dní sa začneme stretávať 
v uliciach Petržalky, kde si budem, 
sám za seba, ako nezávislý kandidát 
(bez podpory akejkoľvek strany a jej 
vodcu) zbierať vaše podpisy na to, 
aby som vôbec mohol ísť kandidovať. 
Dúfam, že sa, tak ako doteraz, stret-
nem hlavne s pozitívnymi reakciami. 
Ešte raz ďakujem a prepáčte, že vás 
budem musieť otravovať s podpismi 
aj tento rok.  

Marian Greksa, 
foto: BSKmgreksa292@gmail.com   
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Bezplatná právna poradňa poskytuje informácií k problematike obsiahnutej  
v adresných otázkach. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, 
nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.  

  Krimipríbehy, fakty, štatistiky

Martin
DANIŠ 
(44)
z Bratislavy  

Popis osoby: 175 cm vysoký, stred-
nej postavy, plavé vlasy, oválna tvár, 
vysoké čelo, nos priamy, rovný.
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava II príkaz na zatknutie pre 
trestný čin sprenevery.

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 

Otázne hlasovanie   

V zmysle ustanovenia § 14 ods. 8 záko-
na č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových  priestorov v platnom 
znení (ďalej len „zákon“), ak sa vlastník 
bytov a nebytových priestorov (ďalej 
len vlastník/ci“) z objektívnych príčin 
nemohol o výsledku hlasovania do-
zvedieť, má právo obrátiť sa na súd 
najneskôr do troch mesiacov od hlaso-
vania. Mali ste túto možnosť, nakoľko 
ten, kto zo zákona písomné hlasovanie 
vypísal (správca, resp. zvolený zástup-
ca jednej štvrtiny vlastníkov), v lehote 
piatich dní od skončenia písomné-
ho hlasovania výsledok v dome ob-
vyklým spôsobom neoznámil. Podľa 
Civilného sporového poriadku (zákon 
č. 160/2015 Z. z. v platnom znení) ste 
sa zároveň mohli na príslušnom súde 
domáhať dočasného pozastavenia 
účinnosti rozhodnutia vlastníkov. V prí- 
pade, ak vlastník nevyužije zákonom 
dané možnosti a nepožiada súd o roz-
hodnutie, jeho právo zaniká. 

Tak, ako už bolo v poradni spome-
nuté, správca zodpovedá vlastníkom 
v dome za všetky škody vzniknuté 
v dôsledku neplnenia, alebo nedos- 
tatočného plnenia svojich povinnos- 
tí vyplývajúcich zo zákona alebo zo 
zmluvy o výkone správy. Pri ich poru-
šení majú vlastníci nárok na náhradu 

V našom obytnom dome bolo 
písomné hlasovanie o zme-
ne správcu, no výsledky  boli 
sfalšované a takto aj zverejne-
né. Zistilo sa to z hlasovacích 
hárkov, ktoré boli  zverejnené 
až po uplynutí 30-dňovej le-
hoty, ktorú stanovuje zákon 
na riešenie súdom. Za zmenu 
správcu hlasovala nadpolovič-
ná väčšina vlastníkov, 29 z 56. 
Započítané však boli aj hlasy 
nevlastníkov, bez náležitého 
splnomocnenia a overenia 
podpisu. Chcem Vás požiadať, 
či by ste nám mohli poradiť 
advokáta, ktorý sa uvede-
nou problematikou zaoberá.               
Ing. P.Z. (centrum.sk) 

Horúčava letnej noci 
Vina ako zodpovednosť za niečo, čo 

som urobil v zlom úmysle, nedo-
patrením, alebo vo chvíli, keď zlyhala 
moja zodpovednosť, je sprievodným 
javom zločinu a trestu. Predpokladá 
sa, že páchateľ si svoju vinu uvedomu-
je, že prijatie tohto pocitu, uvedomenia 
si neadekvátnosti odsúdeniahodného 
konania, mu umožní zmieriť sa so sta-
noveným trestom. Takúto priamočia-
rosť však nie vždy možno nájsť aj u ľudí 
kriminálneho razenia. 

Do tejto extratriedy patril aj Dušan 
(49), ktorý medzi posunovaním vagónov 
stihol dvakrát okúsiť aj slasti väzenské-
ho života. Pracant na pohľadanie, ale krv 
búrlivá. Tak, ako v ten večer. Horúča-
va letnej noci zrejme vystupňovala inak 
bežnú slovnú prestrelku medzi Annou 
(46), majiteľkou bytu, a jej druhom 
Dušanom, bývajúcim o poschodie niž-
šie. Akosi sa nezhodli na takej banálnej 
veci, ako je dohodnuté splácanie pôžič-
ky, ktorú si Anna vzala pred spoločnou 

dovolenkou v karibskom raji. Vypad-
ni z môjho bytu, kým ti pekne hovorím, 
odporučila svojmu druhovi domáca po 
druhej fľaške červenej sedmičky.  Sama 
to splácať nebudem, dohodli sme sa, 
vyhlásila rezolútne. Na takýto pádny 
argument sa jej dostalo odpovedí, že on 
jej zasa platil byt, keď bola nezamestnaná  
a on tu môže byť dokedy sa mu bude 
chcieť a nech ho len skúsi vyhadzovať. 
Keďže v horúcej noci sú obloky aj uši za 
nimi akosi viac náchylné všeličo počuť, 
dobrí susedia zachytili aj dôvernosti zo 
života dvoch, ináč celkom prijateľných, 
spolubývajúcich. Bodku za nočným 
spravodajstvom dal až výkrik ty vrah, 
mlátiť ma nebudeš a následný telefonát 
menej zvedavého suseda na stopäťde- 
siat osmičku. 

Nič zlé som neurobil, vyhlásil policaj-
tom, ktorým to v podstate bolo jedno, 
či ho budú stíhať za ublíženie na zdraví 
svojej družky, alebo za iný paragraf. 

(jgr)

 Tak vraví § 194 trestného zákona v súvislosti s porušovaním domovej slobo-
dy: Kto neoprávnene vnikne do obydlia iného, alebo tam neoprávnene zotrvá, 
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. (Okolnosťou podmieňujúcou po-
užitie vyššie trestnej sadzby  - až osem rokov - je závažnejší spôsob konania, 
čin spáchaný na chránenej osobe, osobitný motív, ako člen nebezpečného zo-
skupenia, a.i.).

Viete, že...

Polícia upozorňuje

Doplnenie 
programu schôdze   
Poprosil by som o radu, ako po- 
stupovať pri hlasovaní na schô- 
dzi vlastníkov. Počas schôdze 
niekto z prítomných navrhne 
napríklad doplnenie programu 
o  výmenu vchodových dverí. 
Môžeme  hlasovať aj o tom, čo 
nebolo v avizovanom progra-
me a na schôdzi je prítomných 
menej ako nadpolovičná väč-
šina majiteľov, alebo sa takýto 
návrh zahrnie do programu 
najbližšej schôdze? Ďakujem  

Ivan (gmail.com)

... v čase od 3. 5. 2018 do 29. 5. 2018 
nahlásili v našom kraji krádež 36 mo-
torových vozidiel, z toho v Petržalke 8 
(Macharova, Švabinského, Gessayova, 
Bulíkova, Vavilovova, Kopčianska, Bla-
goevova. Röntgenova)? V noci zlodeji 
ukradli 27 a cez deň 9 áut, ukradli aj 
jedno nákladné.
V dňoch 15., 17., 19., 26. a 28. krádež 
auta nehlásili.

Polícia opätovne upozorňuje na 
praktiky podvodníkov, ktorí pod 
rôznymi zámienkami sa snažia, 
najmä od starších dôverčivých 
ľudí prostredníctvom zaužívaných 
legiend, vylákať peniaze. Polícia 
odporúča nevpúšťať do bytov zvy-
čajne dôveryhodne vystupujúcich 
ľudí, ktorí staršie osoby oslovujú aj 
na ulici, naliehavo prosia o pomoc 
a žiadajú peniaze pod rôznou zá-
mienkou. V prípade akéhokoľvek 
podozrenia ihneď kontaktujte po-
líciu na linke 158. 

Schôdza vlastníkov bytov a nebyto-
vých priestorov (ďalej len „vlastník/
ci“) je uznášaniaschopná, ak sú prí-
tomní vlastníci majúci aspoň dve 
tretiny hlasov všetkých vlastníkov 
v dome. Na prijatie rozhodnutia je 
zvyčajne potrebný súhlas nadpo-
lovičnej väčšiny hlasov prítomných 
vlastníkov (ak zákon neurčuje iné 
kvórum). Keď nie je schôdza uzná-
šaniaschopná pre nízku účasť, stane 
sa uznášaniaschopnou hodinu po jej 
oznámenom začatí bez ohľadu na 
počet prítomných. Výnimky, pri kto-
rých nie je možné hlasovať nadpo-
lovičnou väčšinou prítomných vlast-
níkov hodinu po oznámenom zača-
tí schôdze, obmedzujú rozsah roz-
hodovania tak, aby pri nízkej účasti 
vlastníkov nedošlo k rozhodnutiu o 
závažnej veci a boli chránené práva 
a príslušné záujmy zvyšných vlastní-
kov v bytovom dome. Návrh daný na 
schôdzi môže byť akceptovaný, po-
kiaľ schôdza disponuje zákonom po-
žadovaným kvórom a je vôľa ho pre-
rokovať. 

spôsobenej škody v občianskopráv-
nom konaní. V prípade, ak by sa 
preukázal v konaní alebo v neko-
naní správcu v súvislosti so správou 
domu úmysel, môže byť založená 
aj trestnoprávna zodpovednosť za 
predpokladu, že takéto konanie na-
pĺňa skutkovú podstatu trestného 
činu. Trestné oznámenie môže po-
dať každý, kto sa domnieva, že došlo  
k spáchaniu trestného činu. Podľa § 
196 zákona č. 301/2005 Z. z. - Trestný 
poriadok v platnom znení, sa podáva 
prokurátorovi alebo policajtovi. Z po-
chopiteľných dôvodov vám kontakt 
na advokátsku kanceláriu neposkyt-
nem. S dôverou sa môžete obrátiť na 
ktorúkoľvek, odborné poradenstvo 
vám na základe predložených dokla-
dov poskytne každá z nich. 

Pozor na podvodníkov!  
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Bývate v Petržalke a hľadáte miesto, kde by sa vaše deti poriadne vyšantili a našli si nových priateľov?  
Už v sobotu 9.6. o 10:00 sa otvoria brány detského ihriska v        Petržalky, na ktoré Vás srdečne pozýva Petržalka 
City v spolupráci s mestskou časťou Bratislavy - Petržalkou. Deti čaká okrem super preliezačiek šašo Ľuboš, 
hudobná skupina PaciPac, tvorivé dielne a mnoho ďalšieho. Tešíme sa na Vás!

9. 6. 
O 10:00

www.GurmanFestBratislava.sk
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v Sade J. Král’a
22.-24. júna
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V tú jar roku 1998 boli pre 
mňa všetky rána pekné. 

Či svietlo slnko, pršalo, či ma 
čakal deň obyčajný alebo ná-
ročný povinnosťami. Na prvý 
pohľad stereotyp. Vyšla som 
na terasu a pri treťom vchode 
som vždy stretla deda Mateja. 
(Pravda, dedom sme ho začali 
v redakcii PN volať až neskôr, 
keď sám navrhol: Prestaňte 
s tým pánom Matejom! Všet-
ci, čo ma poznajú, mi hovo-
ria dedo.) Rovnaké ako rána 
boli aj pozdravy a dialóg. 
„Tak zase do práce?“ - opýtal 
sa opretý o metlu. „Do prá-
ce, ale vidím, že vy ste si už 
svoje odrobili. Na terase nie 
je ani papierik. Nebolia vás 
z toho kríže?“ - pýtala som 
sa skôr zo slušnosti (aspoň 
na začiatku našich stretnutí). 
„Ani nie a ľutovať ma ne-
musíte. To ja tak športujem. 
Ohýbam sa kvôli zdraviu. A 
aj kvôli dobrému pocitu. A aj 
vám prajem zdravie a silu na 
dnešný deň!“ (Osvojila som 
si to želanie - a odvtedy vin-
šujem zdravie a silu všetkým 
svojim.) V jedno ráno však 

Spomienky sú vždy 
znásobené zážitkami 

dedo Matej na terase nebol. 
Ani poblíž. Dúfala som, že ho 
nezradilo ani zdravie, ani sila. 
Do práce som sa vliekla o čosi 
menej motivovaná.

Chystali sme sa práve na 
obed, keď niekto zaklopal. 
Do redakcie vošiel usmiaty 
dedo Matej. „Ráno som vám 
nestihol popriať pekný deň. 
Bol som u doktora. A tak som 
vám prišiel aspoň zaspievať,“ 
povedal namiesto pozdravu. 

S kolegyňou sme sa uškŕ-
ňali. Strieľa si z nás? Tak tro-
chu blázon? Však nemusíte, 
zmohla sa kolegyňa na slovo. 
Ale dedo Matej si už dal dolu 
tenký kabát a zakrúžil ruka-
mi. „Musím sa najskôr rozcvi-
čiť a rozdýchať. Vydržte!” Dl-
hými krokmi meral redakčnú 
miestnosť, vdych, výdych… 
A potom začal: „Prostred 
Ameriky, krčma murovaná, 
jaj bože, do nej sa schádzajú, 
tí naši krajania…“ Odspieval 
tú clivú pesničku, uklonil sa 
ako pri predstavení v národ-
nom divadle, vzal si svoj ka-
bátik a s pozdravom - želám 
pekný deň, dievčatá - odišiel.

Na túto príhodu si spome-
niem vždy, keď sa mestská 
časť chystá na Dni Petržalky. 
Lebo aj vďaka dedovi Mate-
jovi je ich súčasťou oceňova-
nie osobností Petržalky. Jeho 
životný postoj - k ľuďom 
vlastným i chudzím - jeho 
vzťah k miestu, kde pre-
žil celý svoj život aj napriek 
tomu, že mu nedobrovoľne 
zmenili dedinu na panelové 
sídlisko… Rozprávala som 
príhody s dedom Matejom 
vtedajšiemu starostovi Ba-
janovi aj viacerým poslan-
com. V rozhovoroch sme 
takých vzácnych ľudí našli 
okolo nás veľa. S činmi ma-
lými i väčšími - ale nezištne 
v prospech komunity, ktorá 
sa v Petržalke vymaňovala 
z anonymity. Vtedy vznikla 
myšlienka, aby si Petržalča-
nia sami vybrali, kto je osob-
nosťou žijúcou medzi nimi. 
A realizovala sa už v progra-
me Dní Petržalky v roku 
1998. Na margo toho sme 
v PN zaviedli aj rubriku Žijú 
medzi nami a v nej pred-
stavili prvých ocenených 

- okrem iných aj Ladislava 
Šefca (in memoriam), zbe-
rateľa dobových pohľadníc, 
korý sa pričinil o záchranu 
kultúrnych pamiatok v Petr-
žalke. Aj Antona Petráka, 
veterána západného odboja 
v povojnových rokoch a dr-
žiteľa mnohých vyznamena-
ní. Aj neurochirurga Marti-
na Maláčeka s príkladným 

dov“ narastali po stovkách až 
k tisícom ich návštevníci. Aby 
sme ale nespyšneli, nezasia-
hol nás stereotyp či letargia 
z politických poslaneckých 
bojov, mali by sme si občas 
spomenúť aj na to, aká zložitá 
a ťažká bola cesta z „králikár-
ne“ do domova.

(gb)
foto: archív PN

Dni Petržalky sa budú konať na dostihovej dráhe 16. júna

prístupom k pacientom… 
A potom mnohých ďalších - 
umelcov, vedcov, športovcov, 
obyčajných ľudí, ktorí pomá-
hali a nič za to neočakávali… 
Len dedo Matej sa ocenenia 
nedočkal. Odišiel pár týž-
dňov pred prvým oceňova-
ním Osobností Petržalky.

Šesnásteho júna sa na do-
stihovej dráhe stretnú Petr-
žalčania i cezpolní už na XXI. 
ročníku Dní Petržalky. Pozý-
va na ne starosta Petržalky 
Vladimír Bajan a poslanci 
mestskej časti a pripomína-
me si nimi aj 740. výročie 
odovzdania územia Petržalky 
Bratislavskej kapitule. Tradič-
ne bohatý program dopĺňajú 
tiež tradičné sprievodné po-
dujatia. Ťahákom budú Kate 
Ryan, Tublatanka, INEKA-
-FE, Arzén, Modus memory, 
Samo Tomeček…

Dni Petržalky sa rokmi 
menili, z „petržalských ho-



16 • 6. 6. 2018 PETRŽALSKÉ NOVINYŠ K O LY / I N Z E R C I A

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!



Dopravná párty 
na Gessayovej

Chopila sa preto inicia-
tívy a v spolupráci s 

OZ Rodičovské združenie MŠ 
Gessayova 2 sa zapojila sa do 
projektu Nadácie Allianz. Na 
dopravné ihrisko získali príspe-
vok 1 500 eur. To však nebolo 
dosť na kompletnú realizáciu 
a zdalo sa, že nenájdu fi rmu, 
ktorá by ihrisko aj postavila. 
Napokon sa dobrá vec podarila 
a dnes je ihrisko skutočnosťou.

Úspech sa v škôlke rozhodli 
osláviť poriadnou záhradnou 
párty. Poňali to tematicky a pre 
deti pripravili vozenie na koní-
koch – zrejme, aby si vyskúšali 

rôzne druhy prepravy. Ob-
rovský úspech malo šantenie 
pod jednoduchou fontánou, 
ktorá zatienila aj populárne 
bubliny. Pre maškrtné jazy-
ky učiteľky vyrábali cukrovú 
vatu. 

K úplnému dokončeniu ih-
riska bude ešte potrebné na-
maľovať čiary a spraviť nový 
trávnik, ktorý už ale majú 
prisľúbený od poslankyne 
Ľubice Turčanovej a petržal-
ského oddelenia životného 
prostredia.

(edriela)
foto: autor

Materská škola Gessayova má menej rokov ako deti, ktoré ju navšte-
vujú, v priestoroch ZŠ Gessayova sídli len od roku 2016. A tento rok 
sa rozhodla, že jej zverenci potrebujú dopravné ihrisko.



PETRŽALSKÉ NOVINY 6. 6. 2018 • 17

 

Š P O R T / I N Z E R C I A

Biketour pre malých 
aj väčších cyklistov

Športový klub Medvedica 
organizuje preteky s  cie-

ľom podnietiť u  detí pozitív-
ny vzťah k  pohybu a  prírode, 
podporiť ich zdravý životný 
štýl a poukázať na to, že bicykel 
nie je len skvelým nástrojom 
na športovanie, ale aj doprav-
ným prostriedkom, napríklad 
na cestu do školy. Za podporu 
ďakujeme BSK.

Registrácia pretekárov vopred 
je výhodou a  bude na stránke 
www.medvedicatour.sk 

Najviac bodov (136) zís-
kali domáci tenisti zo 

ZŠ Nobelovo nám., druhé 
miesto obsadila ZŠ Dudo-
va s 18 bodmi a na treťom 
mieste sa umiestnila ZŠ 
Lachova, ktorá získala 17 
bodov. Medzi najúspeš-
nejších žiakov I. a II. roč-
níkov patrili Jakub Kmeť 
(1. miesto), Karolína Josková 
(2. miesto), Nela Hlucháňo-
vá (3. miesto) a Vita Sumi-
na (4. miesto). K najlepším 

Zaregistrovať sa bude mož-
né aj priamo na mieste kona-
nia športového podujatia - 
17. júna, od 8,30 h. 

Emil Cino
foto: archív autora

hráčom III. a IV. ročníkov 
patrili Amélia Fridrichová 
(1. miesto), Nicol Batáry 
(2. miesto), Adam Belorid 
(3. miesto), Júlia Kostelníko-
vá (4. miesto). Ako sa vraví, 
nie je dôležité vyhrať, ale 
zúčastniť sa, lebo šport so 
sebou prináša nielen súťa-
živosť a zdravú rivalitu, ale 
najmä radosť z pohybu. A tú 
si dosýta užili všetci zúčast-
není žiaci.

Text a foto: (oš)

Športové podujatie pre celú rodinu v Petržal-
ke sa bude konať 17. júna v blízkosti Malého 
Draždiaka. Pre súťažné kategórie detí 
od 3 do 15 rokov je pripravená primeraná 
trať bez prevýšení s prírodným povrchom. 

Petržalský tenis 
pre všetkých
Na kurtoch ZŠ Nobelovo námestie 6 sa 
koncom mája konal VII. ročník tenisového 
turnaja žiakov I. stupňa ZŠ o Pohár starostu 
Petržalky. Usporiadateľmi podujatia boli 
TŠP – Tenisová škola Petržalka a ZŠ Nobe-
lovo nám. Na turnaji sa zúčastnilo 30 žiakov 
z 3 petržalských škôl.

V rámci Dní Petržalky staros-
ta Vladimír Bajan a primátor 
hlavného mesta Ivo Nesrov-
nal pozývajú na celodenný 
bežecký festival určený pre 
všetky vekové a záujmové 
kategórie s programom pre 
celú rodinu. Podujatie sa 
uskutoční v sobotu, 16. júna, 
pri jazere Veľký Draždiak. Zá-
ujemcovia sa môžu registro-
vať online na stránke www.
behsity.sk do 13. 6. Registrá-
cia je možná aj na mieste po-
čas prezentácie bežcov. Deti 
sa môžu tešiť aj na nafuko-
vacie atrakcie, maľovanie na 
tvár a iné sprievodné podu-
jatia. Prezentácia účastníkov 
je možná 16. júna od 8. hodi-
ny do 30 minút pred štartom 
príslušnej kategórie.

(mh)
ilustračné foto: archív

Čaká nás Run Fest 
Petržalka 2018 

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 13€

 

Slovenská športová gymnast-
ka Barbora Mokošová, ktorá 
sa pripravuje v špecializova-
nej telocvični v Pengym klu-
be v Petržalke, vyhrala v so-
botu súťaž na bradlách na 
podujatí Svetového pohára 
pod názvom Challenge Cup. 
V slovinskom Koperi jej vo fi -
nále udelili známku 13,450 b. 
Olympioničke Mokošovej sa 
na jarnom seriáli World Chal-
lenge Cup darí. Finálovú účasť 
v slovinskom Koperi si v pia-
tok zaistila aj tretím miestom 
na kladine (12,95 b.) a piatym 
v prostných (12,45). Pred týž-
dňom v chorvátskom Osijeku 
obsadila na rovnakom podu-
jatí druhé miesta na bradlách 
i na kladine.         (mv)

Triumf Mokošovej na 
Svetovom pohári 

Deň detí sa môže niesť 
aj v športovom du-

chu. Za podpory mestskej 
časti Petržalka na trávniku 
Základnej školy Budatín-
ska vyvrcholila trojetapo-
vá futbalová súťaž žiakov 
z petržalských základných 
škôl, Rusoviec a Jaroviec: 
XXXI. ročník Penalty, XXI. 
ročník MiniPenalty, a VII. 
ročník LadyPenalty. Víťazné 
poháre, medaily a diplomy 
odovzdával prvý zástupca 
starostu Ján Bučan a riadi-
teľka ZŠ Budatínska Marta 
Režnáková.

Ani horúce počasie v 
prvý júnový deň neodradilo 
žiakov od kvalitných špor-
tových výkonov. Putovný 
pohár v kategórii Penalta si 

odniesli chlapci zo ZŠ Pankú-
chova, druhé miesto obsadila 
ZŠ Černyševského a bronz 
získali žiaci z Gymnázia Pan-
kúchova. Chlapčenské tímy 
z nižších ročníkov bojovali o 
titul MiniPenalta, ktorý ob-
hájilo domáce družstvo zo 

ZŠ Budatínska. Na druhom 
mieste sa umiestnili žiaci zo 
ZŠ Pankúchova a tretia skon-
čila ZŠ Dudova. V kategórii 
LadyPenalta mali zastúpenie 
dievčenské talenty. Prvé miesto 
obsadila ZŠ Holíčska, striebro 
získali žiačky zo ZŠ Vývojová 
a tretiu priečku obsadila ZŠ 
Pankúchova. V každej z troch 
kategórií sa okrem toho vyhla-
sovali najlepší strelci, brankári 
a najužitočnejší hráči.

Tohtoročnú Penaltu vyhrali 
futbalisti zo ZŠ Pankúchova

Tradícia 31 rokov trvajúcej 
úspešnej petržalskej futbalovej 
súťaže mládeže Penalta vznikol 
kedysi z iniciatívy Bratislavské-
ho futbalového zväzu a petr-
žalského Centra voľného času. 
Penalta sa časom rozrástla o sú-
ťaž MiniPenalta a od roku 2012 
mestská časť súťaž rozšírila aj o 
možnosť zviditeľniť dievčenské 
futbalové talenty LadyPenaltou.

Text a foto: 
Mária Halašková
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Elegantné kone 
a rýchle klobúky
Už tristo rokov sa v anglickom As-
cote konajú dostihy. V jeden deň sú 
jeho súčasťou nielen rýchle kone, ale 
aj krásne dámy. A tradične je naj-
dôležitejšou súčasťou ich garderóby 
– klobúk. Elegantný, extravagantný, 
kreatívny. 

Futbalisti FC Petržalka v predposlednom 29. kole III. ligy nepo-
nechali nič na náhodu, na trávniku piateho tímu, FK Slovan Most 
pri Bratislave, vyhrali suverénne 5:0 (3:0) a zaslúžene si vybojovali 
postup do II. celoslovenskej ligy. Po 2 209 dňoch sa petržalský klub 
znova hrdí prívlastkom – druholigový. O tomto zápase, ale aj o naj-
bližšej budúcnosti, sme sa porozprávali s najskúsenejším hráčom FC 
Jurajom Piroskom.   

Samozrejme, pred takýmto 
niečím treba dať klobúk dole, 
je to skutočne niečo ojedinelé. 
Mužstvu sa to podarilo hlav-
ne preto, lebo v klube pracujú 
ľudia na profesionálnej úrovni, 
futbal berú vážne. Naše trénin-
gy vôbec nie sú typicky treťo-
ligové, nechcem nikoho uraziť, 
ale my sme v celkovej príprave 
oveľa ďalej  pred ďalšími účast-
níkmi najvyššej regionálnej sú-
ťaže. V tom je najväčší rozdiel 
medzi nami a ostatnými treťo-
ligistami, napokon sa to najlep-
šie ukázalo na ihrisku.   
Bude FC Petržalka v II. lige 
konkurencieschopným jej os-
tatným účastníkom?

Uvidíme, čo v klube prinesú 
najbližšie týždne, hlavne letná 
prestávka a príprava na novú 
sezónu. Petržalka si rozhodne 

Prvú júnovú nedeľu to 
bolo tak aj na Závodisku 

v Starom háji. Pri príležitosti 
40. výročia prestížneho dos- 
tihového sviatku Turf Gala 
sa konala súťaž o Najelegant-
nejšiu dámu v klobúku.  Táto 
súťaž má aj na petržalských 
dostihoch dlhoročnú tradíciu 
a postupne sa k nej pre veľký 
záujem detí pripojila i det-
ská verzia. Hoci sú slovenské 
dámy pomerne konzervatív-
ne, každý rok sa nájde aj pár 
originálnych kúskov. V nedeľu 
nechýbali ani šik fascinátory, 
ktoré majú v obľube najmä 
mladšie ročníky.  

Dáma s klobúkom, ktorá 
spomedzi šestnástich súťažia-
cich najviac zaujala hodnotia-
cu porotu, získala značkový 
parfum a spomedzi devätnás-
tich súťažiacich detí žiadne 
neodišlo bez malej odmeny. 

Okrem toho si Závodisko 
pre svojich hostí pripravilo 
tombolu plnú zaujímavých 
cien. Tí, čo si z nejakého dô-
vodu výhru nevyzdvihli, tak 
môžu urobiť do dvoch dní od 
konania dostihov. Deti mali 

počas popoludnia možnosť 
vyblázniť sa na trampolíne,  
v skákacom hrade alebo po-
voziť na koníkoch.

Víťazmi hlavného dostihu 
dňa - Veľká cena Slovenska - 
sa stali kone zo slovenských 
stajní. Prvá dobehla Zoriana 
zo stajne PD Senica s džoke-
jom Štefanom Budovičom,  
v cieli o krk predbehla zveren-
ca Stajne Patrik, koňa Orien-
tal Sky s džokejom J. Línekom 
a na treťom mieste skončil 
Portorikos z Autoopravovne 
Strnisko, ktorého jazdil Jiří 
Palík.                              (edriela)

foto: autorka

FC Petržalka je znova v II. lige II. ligu zaslúži a aj v nej by 
mala mať najvyššie ambície.  
Už len pre svojich fanúšikov, 
ktorí vo veľkom počte chodia 
s mužstvom aj na súperove ih-
riská. Verím, že vedenie klubu 
aj vo vyššej súťaži vytvorí dob-
rý káder, ktorý v nej obstojí.    
Kde vás uvidíme v novej se-
zóne?

Nepoznám svoju najbližšiu 
budúcnosť, musím si všetko 
premyslieť. Veľa ľudí mi ho-
vorí, že aj v 31 rokoch by som 
mal stále hrať najvyššiu súťaž, 
takže uvidím, čo prinesú naj-
bližšie týždne. Petržalke som 
na rok prišiel pomôcť, postu-
pom do II. ligy sa to podarilo 
a to je v tejto chvíli najdôleži-
tejšie.

Milan Valko
foto: Milina Strihovská

V sobotu ste v Moste pri Bra-
tislave podčiarkli postup do 
II. ligy. Zvykne sa vravieť, 
že posledné kroky bývajú 
najťažšie, ale vy ste na pôde 
nepríjemného súpera, ktorý 
obral v tomto ročníku o body 
všetky popredné mužstvá, 
dominovali od začiatku do 
konca zápasu...

Vedeli sme, že nás čaká 
náročný súper, ktorý v tejto 
sezóne neraz potvrdil svo-
je kvality aj proti najlepším 
mužstvám. My sme sa však na 
tento súboj pripravili skutoč-
ne profesionálne a som veľmi 
rád, že sme ho tak presvedči-
vo zvládli. O našom víťazstve 
sme rozhodli už v prvom pol-
čase, druhý sme si spoločne s 
našimi perfektnými fanúšikmi 
poriadne užili.  
Čo ste cítili po konečnom 
hvizde rozhodcu?

Krásny pocit z toho, že kaž-
dodenná tvrdá práca priniesla 
pekné ovocie. Petržalka za po-
sledné štyri roky vyhrala dva-
krát V. ligu, raz IV. a III. ligu, 
to je niečo skvelé a ojedinelé 
v slovenskom futbale. V lete,  
na začiatku sezóny, sa neja-
ko nehovorilo o postupe, ale 
keď nám vyšla jesenná časť, 
tak sme si v zimnej prestávke 
povedali, že máme kvalitu a 
za podpory ľudí, ktorí futbal 
v klube robia, a fanúšikov za-
bojujeme o postup do II. ligy. 
Vyšlo to, lebo v klube sa pra-
cuje na profesionálnej úrovni, 
čo je hlavne zásluha celého 
realizačného tímu.
Aká bola oslava postupu do 
II. ligy?

Samozrejme, tento pekný 
úspech sme aj oslávili, lebo to 
bolo také bezprostredné. V so-
botu, 9. júna nás čaká posled-

ný domáci zápas proti Loko-
motíve Devínska Nová Ves a aj 
v ňom chceme potešiť našich 
priaznivcov ďalším víťazstvom.    
V čom je mužstvo FC Petr-
žalka iné v porovnaní s mi-
nulou sezónou?

Súčasné je najkvalitnejšie, 
najzohratejšie a herne najlep-
šie. Pravda,  treba zobrať do 
úvahy, že medzi jednotlivými 
ligami bol vždy nejaký rozdiel, 
každá vyššia súťaž je ťažšia. 
Teda II. liga už bude zasa o 
dosť náročnejšia ako III. liga. 
Takže, tento úspech si treba 
užiť, ale už treba myslieť na to, 
čo bude mužstvo čakať o nie-
koľko týždňov.   
Mužstvo z pravého brehu 
Dunaja v minulom ročníku 
vo IV. lige prehralo iba raz a 
rovnako to je aj v tejto sezóne 
v III. lige. To je obdivuhodná 
bilancia...

 

Petržalský rodák Richard Varga ne-
dokončil preteky na majstrovstvách 
sveta v strednom triatlone organi-
zácie Challenge. Na nedeľňajšom 
šampionáte v šamorínskom rezorte 
bol po plaveckom úseku prvý, ale 
stopku mu vystavil defekt na bicykli.

Varga bol po plaveckej časti prvý 
s náskokom 33 sekúnd pred Aus-
trálčanom Maxom Neumannom. 
Problémy prišli na 22. kilometri 
na cyklistickej trati. ,,Začal som 
spomaľovať, koleso mi postupne 
vypúšťalo. Neskôr som zistil, že jaz-
dím skoro na ráfiku. Mrzí ma to, cítil 
som sa veľmi dobre,“ povedal Varga. 
Slovenský triatlonista chcel zlepšiť 
vlaňajší výsledok, ktorým bolo je-
denáste miesto. ,,Cítil som, že som 
na tom dobre. Plávanie mi vyšlo, 
na najväčších favoritov som mal 
náskok päť minút, čo je naozaj dosť. 
Som, samozrejme, sklamaný, ale 
nič sa nedá robiť. Vlani som dostal 
päťminútovú penalizáciu a teraz 
toto. Verím, že aj o rok sa preteky 
uskutočnia u nás a že sa mi koneč-
ne vyhne smola,“ dodal Varga.

(mv)

Vargu zastavil defekt 
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Koncom. mája sa na štadióne NMŠK 1922 Bratislava uskutočnilo 
fi nále 7. ročníka krajského kola Školského pohára SFZ 2017/2018 
v kategórii mladších žiačok a žiakov U13 ZŠ 2. stupňa 
v malom futbale. Jeho víťazmi sa v kategórii mladších žiačok stala 
ZŠ Kalinčiakova  a v kategórii mladších žiakov, rovnako ako vlani 
triumfovala  ZŠ Tajovského Senec.

ZŠ Rusovce a ZŠ Gercenova 
medzi najlepšími 

Obvod Bratislava V a 
Petržalku veľmi dobre 

reprezentovali mladšie žiačky 
ZŠ Vývojová Rusovce a mlad-
ší žiaci ZŠ Gercenova. ZŠ Ru-
sovce skončila na výbornom 
druhom mieste, keď vo fi nále 
podľahla ZŠ Kalinčiakova 3:9. 
„Keď prehráte vo fi nále, tak to 

vždy mrzí, pravda, treba ob-
jektívne povedať, že do celo-
slovenského fi nále postúpila 
škola, ktorá mala viac lepších 
futbalistiek. Takto je to spra-
vodlivé. Na tomto turnaji 
nám chýbala ešte jedna sku-
točne kvalitná hráčka, vtedy 
by sme mohli so ZŠ Kalinčia-

kova súperiť. Dievčatá si však 
dobre zahrali, dostali pekný 
pohár a medaily. Terézia Šol-
tysová, ktorá bola vyhlásená 
za najlepšiu hráčku, je naším 
veľkým talentom. Má iba 10 
rokov a pred sebou veľkú bu-
dúcnosť,“ povedal nám učiteľ 
telesnej výchovy ZŠ Rusov-

ce Tomáš Kecskés. ZŠ Ger-
cenova na poslednú chvíľu 
nahradila víťaza obvodného 
kola ZŠ Tupolevova, ktorá 
na turnaj neprišla preto, lebo 
jej chlapci boli v tom čase v 
škole prírode. „Myslím si, že 
sme celkom dobre využili ne-
prítomnosť ZŠ Tupolevova a 
nesklamali sme výkonom a 
ani umiestnením. Keď mám 
pravdu povedať, rátal som, 
že by sme mohli skončiť me-
dzi najlepšími. Tretie miesto 
má pre nás hodnotu, o rok sa 
vynasnažíme vyhrať obvodné 
kolo, aby sme priamo postú-
pili do krajského kola,“ vraví 
učiteľ ZŠ Gercenova Tomáš 
Vasilčák. V kategórii mlad-
ších žiakov sa najlepším strel-
com stal Timotej Sluka zo ZŠ 
Gercenova so 6 gólmi. 

Výsledky ZŠ Rusovce: Ru-
sovce – Kalinčiakova 3:6, Me-
todova – Rusovce 1:7, Rusov-
ce – Sološnica 8:0. Stretnutia 
o umiestnenie: 1. semifi nále: 
BISB – Rusovce 2:4, o 1.-2. 
miesto: Kalinčiakova – Ru-
sovce 9:3.

Výsledky ZŠ Gercenova: Ger-
cenova – Bajkalská 3:1, Ger-
cenova – Senec 1:5. Stretnu-
tia o umiestnenia: 1. semifi ná-
le: Za kasárňou – Gercenova 
2:1, o 3.-4. miesto: Gercenova 
– Pezinok 2:1. 

(mv)
foto: Ján Luky 

V Petržalke 
kemp 

Atletica Madrid
Účastník tretej najvyššej 
slovenskej futbalovej sú-
ťaže, FC Petržalka, privíta 
od 9. do 14. júla na vlast-
nom štadióne mládež-
nícky kemp Atletica Mad-
rid. Na tréningový proces 
bude dozerať päť profe-
sionálnych trénerov špa-
nielskeho klubu a osem 
domácich koučov. Jeden 
z trénerov Atletica bude 
mať na starosti branká-
rov. Kemp je určený pre 
futbalistov narodených 
v rokoch 2004 až 2007. 
Maximálne sto účastní-
kov rozdelia na štyri ka-
tegórie, na každú budú 
dohliadať dvaja tréneri 
z FC Petržalka a jeden z 
Atletica. Šesť najlepších 
hráčov navštívi na týž-
deň akadémiu čerstvého 
víťaza Európskej ligy. Do 
kempu zavíta aj bývalý 
hráč „Los Colchoneros“ a 
českej reprezentácie To-
máš Ujfaluši.

(mv)

Engerau prispel 
k víťazsvu
V poslednú májovú sobotu sa vo Svätom Jure 
uskutočnil zaujímavý medzinárodný zápas. 
Vojenskí veteráni Kaiser Bratislava zvíťazili 
nad Vojenskými veteránmi Vyškov 7:5 (4:3). 

Víťazi mali vo svojom stre-
de hráčov z Jura, Lim-

bachu, Chorvátskeho Gro-
bu a FC Engerau Petržal-
ka. Štyria hráči FC Engerau 
– František Schiff er, Peter 
Kulhánek, Rudolf Baán a Ti-
bor Danay sa dobrou hrou a 
gólmi pričinili o cenné víťaz-
stvo. Hlavnou hviezdou tohto 
výberu bol však Ivan Hrdlič-
ka, víťaz PVP z roku 1969 a 
bývalý hráč ZŤS Petržalka. 
„Stretnutie sa uskutočnilo 
na základe dobrých vzťahov 
medzi obidvoma subjektmi a 

hlavne bývalým dlhoročným 
predsedom OFS Blansko Ja-
nom Tordom. Bývalí vojaci z 
povolania, ktorí spolu študo-
vali v rokoch 1972 - 1976 na 
Vysokej vojenskej škole po-
zemného vojska Ludvíka Svo-
bodu vo Vyškove, veľmi chceli 
prísť na Slovensko, do Brati-
slavy a do Svätého Jura. Sme 
veľmi radi, že sa tento zápas 
uskutočnil a aj touto cestou 
ďakujem chlapcom z Lim-
bachu, Chorvátskeho Grobu 
a Petržalky, že posilnili náš 
tím. Všetko nasvedčuje tomu, 

že o rok sa znova stretneme, 
zrejme na Morave,“ vraví ma-
nažér Vojenských veteránov 
Milan Lošonský. „Veľmi radi 
sme prijali pozvanie na ten-
to zápas, lebo po ňom sme si 

mohli pri dobrom jedle a vín-
ku zaspomínať na niekdaj-
šie spoločné Československo. 
Hlavne na skvelé futbalové 
a hokejové súboje. Takto sa 
priateľstvo medzi obidvoma 

národmi utužilo a z toho 
máme najväčšiu radosť,“ po-
vedal František Schiff er z FC 
Engerau Petržalka.

Milan Valko 
foto: Milina Strihovská 
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