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Najkrajšie 
predzáhradky
Petržalská samospráva vyhlásila súťaž 
o najkrajšiu predzáhradku. Prvé tri, 
o ktorých rozhodnete vy, Petržalčania, 
budú ocenené zaujímavými cenami. 
Všetky potrebné informácie nájdete 
na petržalskej webovej stránke a na 
Facebooku.

Ďalšia knižnica 
dostala novú tvár
Miestna knižnica Petržalka zrekon-
štruovala ďalšiu zo svojich pobočiek, 
tentoraz na Vyšehradskej ulici, pre 
detských aj dospelých čitateľov.
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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.

I keď sa ešte volebná kampaň ne-
začala podľa § 2, ods. 2, zák. č. 

181/2014 Z.z. o volebnej kampani 
v znení neskorších predpisov (začína 
sa až dňom uverejnenia rozhodnutia 
o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov 
SR, čo nastane tento mesiac), prvé 
predvolebné lastovičky už prileteli. 
A hlasito štebocú. Umožňuje im to 

ten istý volebný zákon - s predstihom 
180 dní pred dňom vyhlásenia volieb 
už možno propagovať kandidáta.

Deje sa tak. Priamo i nepriamo, 
otvorene i zákulisne (a niekto aj úlis-
ne) sa nás zmocňujú verejne ohlásení 
i neohlásení kandidáti na primáto-
rov, starostov, poslancov. Buntošia 
v televíziách, rádiách, novinách. Ich 
portréty a slová prepĺňajú súkromné 
poštové schránky alebo rovno padajú 
do papierových škatúľ ako nevyžia-
daná zásielka. Niekto bilancuje svo-
je doterajšie pôsobenie, vyratúva čo 
„urobil“ (hoci sám nič nikto neurobil, 
len si všetko za iných privlastnil), iný 
sľubuje, čo v takom či onakom verej-
nom postavení pre nás, voličov, po 
svojom zvolení urobí. Ba žiada, aby 
sme mu sami napísali, vyplnili, na-
mejlovali, nafejsbukovali, čo chceme, 

Zmráka sa, stmieva sa, 
k voľbám sa chýli - aj tak 
by mohol znieť aktuálny 
sonet Ivana Kraska. Ani 
nie o pol roka, v novem-
bri, sú „komunálky“. 
Voľby do orgánov samo-
správy obcí (miest, mest-
ských častí, obcí). 

aby urobil. Nuž, zvláštny to volebný 
trend. Už nie to klasické oslovenie, 
pozrite, voliči, toto vám ponúkam, 
lebo sa v tom vyznám, poznám, rozu-
miem, dokážem, ale sa pýta - povedz-
te mi, čo mám urobiť! (Lebo neviem?) 
Panebože, to čo sú za kandidáti, 
kandidátky? Žeby oslepli, ohluchli, 
onemeli, nevnímali zmyslami a ro-
zumom, čo je zlé, roky nefunguje, čo 
chradne, pustne, ničí sa? 

Stačilo. Žiadna naivná volebná 
pasca, ani hra na rybára, zlatú rybku 
a tri želania. Poďme na to po „jáno-
amosokomensky“. Orbis pictus po 
tri a pol storočiach. Petržalský Svet 
v obrazoch. Ako odkaz všetkým kan-
didátom. Je na glosovaných sním-
kach. Čo treba robiť a prečo. Tak sa 
už viac nepýtajte, urobte to!

R

Orbis pictus Petržalky 
Orbis pictus Petržalky 

Zmráka sa, stmieva sa, 
(alebo Nepýtajte sa, urobte to!)  

Petržalka pred 40-timi rokmi
foto: Kamil Beladič❀❀

❀

Jóga pri Chorvátskom 
ramene
Počas prázdnin, každý utorok od 
17.00 do 18.00 h si môžete prísť 
zacvičiť jógu k Chorvátskemu ra-
menu, vedľa prírodného cvičiska 
neďaleko Kaufl andu. Cvičenie je 
zdarma, vedie ho certifi kovaná cvi-
čiteľka Dana Tothová. 
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    Júnové zasadnutie petržal-
ských poslancov malo opäť 

bohatý program. Väčšia disku-
sia sa rozvinula pri návrhoch 
na prenájom priestorov a po-
zemkov. V prvom prípade pri 
prenájme nefunkčného škol-
ského bazéna v ZŠ na Dudovej 
pre OZ Charlie dance studio, 
ktoré tam chce vybudovať ta-
nečnú sálu a menšiu telocvič-
ňu, ktorú by využívali aj žiaci 

tejto školy. Predpokladaná 
suma investície je 50-tisíc eur, 
preto aj ročný prenájom stano-
vili len na 200 eur. Navrhovaná 
doba prenájmu bola 20 rokov, 
no poslanec Peter Gaži navr-
hoval o desať rokov viac, keď-
že ide o všeobecno-prospešný 
projekt. Tento jeho návrh však 
neprešiel.

Pri rokovaní o návrhu 
prenájmu pozemkov v oko-

lí Šrobárovho námestia pre 
spoločnosť Nostri effercio, 
s.r.o. požiadali o vystúpenie aj 
zástupcovia obyvateľov tohto 
okolia a vyzvali poslancov, aby 
tieto pozemky neprenajíma-
li, ale aby mestská časť v tejto 
oblasti vybudovala len park s 
prípadnými cvičebnými prv-
kami. Poslanec Peter Cmorej 
zareagoval, či obyvatelia majú 
predstavu, čo by vybudovanie 
takéhoto parku a jeho údržba 
stálo a prečo si myslia, že je 
práve tento priestor v blízkos-
ti cesty práve na park vhodný. 
Keďže obyvatelia v minulosti 

nesúhlasili ani s vybudovaním 
športovej haly, tak sa Peter 
Cmorej pýtal, kde by podľa 
nich mala táto hala stáť. Oby-
vatelia argumentovali tým, že v 
ich okolí je dosť športovísk, ale 
že im chýba zeleň... Na to za-
reagoval poslanec Oliver Kríž, 
ktorý povedal, že keď nemá 
mestská časť jasno v tom, čo 
chce v tomto priestore mať, 
tak sa tam pokúšajú so svojimi 
projektmi dostať rôzne firmy. 
Poslanci napokon s prenáj-
mom nesúhlasili a zároveň po-
žiadali starostu o predloženie 
podkladu na zmenu územné-
ho plánu hlavného mesta danej 
lokality na kódy verejná zeleň a 
šport a rekreácia. 

Nový školský rok
Poslanci rokovali aj o pe-

dagogicko-organizačnom 
zabezpečení školského roka 
2018/2019 v základných a ma-
terských školách v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Mestskej časti 
Bratislava-Petržalka a schválili 
počty tried I. ročníka a z toho 
počty špeciálnych tried v zák-
ladných školách. Rozhodli aj o 
tom, že aj tento rok dostanú ro-
dičia príspevok na súkromné 
materské školy. Už štvrtý rok 
Petržalka prispieva rodičom 
detí, ktoré neboli prijaté do 
„petržalskej“ materskej školy, 
na súkromné materské školy. 
Oproti minulému školskému 
roku síce bolo do materských 
škôl, ktorých zriaďovateľom 
je mestská časť, prijatých 972 
detí, čo je takmer o 200 viac 
ako vlani, no zároveň oproti 
minulému roku pribudol aj 

počet žiadostí o prijatie, po-
čet reálne podaných žiadostí 
bol takmer 1 600. Navyše, 
v materských školách zosta-
lo 160 detí, ktorých rodičia  
z rôznych dôvodov požiadali 
o odklad školskej dochádzky, 
takže na ich miesta nemohli 
nastúpiť „noví“ škôlkari. Tak-
že, žiaľ, ani tento rok Petržalka 
nemohla uspokojiť všetkých 
záujemcov. 

Keďže nie je možné prijať 
do škôlok všetkých záujemcov, 
mestská časť v snahe pomôcť 
rodičom s umiestnením ich 
dieťaťa do predškolského za-
riadenia už pred štyrmi rokmi 
vyčlenila vo svojom rozpočte 
financie na nenávratný príspe-
vok rodičom, ktorí sa rozhodli 
dať svoje dieťa do súkromnej 
materskej školy. Výška prí-
spevku je 60 eur na dieťa na 
mesiac a poskytuje sa počas 
celého školského roka. Budúci 
školský rok bude môcť príspe-
vok dostať 40 žiadateľov vráta-
ne tých, ktorí príspevok dostá-
vali už v minulých rokoch a ich 
dieťa ešte nedosiahlo školský 
vek. Skúsenosti z minulých 
rokov ukázali, že tento počet 
je dostatočný a pokrýva všetky 
žiadosti. Ak by sa ale počet žia-
dateľov zvýšil, tak je mestská 
časť pripravená situáciu riešiť.

Žiadosti treba podávať naj-
neskôr do 15. augusta 2018. 
Podmienkou poskytnutia ne-
návratného finančného prí-
spevku je, aby mali rodičia 
trvalé bydlisko v Petržalke, aby 
dieťa malo viac ako tri roky a 
aby čistý mesačný príjem na 
jednu osobu v domácnosti ne-

Poslanci rokovali 
o školách, aj o parkovaní 

Aktuálne o výstavbe električkovej trate do Petržalky
V pondelok, 18. júna sa v Pri- 

maciálnom paláci usku-
točnilo pracovné stretnutie 
k projektu Nosný systém 
MHD, prevádzkový úsek 
Janíkov dvor – Šafárikovo 
námestie v Bratislave, 2. časť 
Bosákova ulica – Janíkov 
dvor, ktoré inicioval primá-
tor Bratislavy Ivo Nesrovnal s 
cieľom priblížiť aktuálny stav 
projektu.

Okrem primátora a zástup-
cov odborného oddelenia 
Magistrátu hlavného mes-
ta SR Bratislavy, ktoré tento 
strategický dopravný projekt 
riadi, boli na stretnutí prítom-

vej trate. Hlavné mesto tiež 
oznámilo, že do konca júna 
2018 podá na MČ Petržalka 
Žiadosť o zmenu územného 
rozhodnutia a súčasne požia-
dalo jej zástupcov o súčinnosť 
v procese získania územného 
rozhodnutia. Okrem toho Mi-
nisterstvo dopravy a výstavby 
SR informovalo, že dňa 25. 6. 
2018 sa uskutoční stretnutie 
hlavného mesta SR Bratisla-
vy, Ministerstva dopravy a 
organizácie JASPERS vytvo-
renej na podporu projektov 
v európskych regiónoch, na 
ktorom bude odprezentova-
ný aktuálny stav prác spolu s 

ní zástupcovia mestskej časti 
Petržalka ako dotknutej mest-
skej časti, zástupcovia Minis-
terstva dopravy a výstavby 
SR ako Riadiaceho orgánu 
Operačného programu Integ-
rovaná infraštruktúra, v rámci 
ktorého bude tento projekt 
financovaný, zástupcovia pro-
jektanta spol. REMING Con-
sult a. s., a zástupcovia spoloč-
nosti METRO Bratislava a. s.

Všetky zúčastnené strany 
boli informované o aktuál-
nom stave projektu. Zároveň 
im boli prezentované vizuali-
zácie viacerých križovatiek a 
zastávok budúcej električko-

harmonogramom na najbliž-
šie 2 mesiace.

Primátor hlavného mesta SR 
Bratislava Ivo Nesrovnal na zá-
ver koordinačného stretnutia 
zdôraznil, že ide o prioritný 
projekt mesta a preto požia-
dal všetkých zúčastnených o 
spoluprácu pri realizácii tohto 
projektu.

„Chcem všetkých ubezpečiť, 
že pokračovanie výstavby elek-
tričkovej trate je pre Petržalku 
a pre mňa osobne prioritou, 
považujem ju za kľúčový pro-
jekt pre celú mestskú časť. Preto 
sme my, na petržalskom úrade, 
pripravení konať promptne, 

teraz čakáme na žiadosť o vy-
danie územného rozhodnutia. 
Ako sme sa dozvedeli, k predlo-
ženiu dokumentácie ešte chý-
bajú niektoré povolenia, okrem 
iného aj záväzné stanovisko 
hlavného mesta k výstavbe 
električkovej trate. Očakávam 
od pána primátora, že bude 
vyvíjať dostatočný tlak na a.s. 
Metro, aby potrebné doku-
menty a podklady pre územné 
konanie petržalský stavebný 
úrad dostal čo najskôr. Verím, 
že sa nebude opakovať situá-
cia z 1. etapy výstavby nosné-
ho dopravného systému,“ po-
vedal po skončení stretnutia 
petržalský starosta Vladimír 
Bajan.                             (mr)

Samospráva znovu pridá aktívnym učiteľom
Petržalskej samospráve záleží na kvalite zák-

ladných škôl. V programe Naučiť lepšie, od-
meniť viac bude už štvrtý školský rok po sebe 
motivovať aktívnych petržalských učiteľov, aby 
predložili svoje projekty kvalitného vzdelávania. 
Môžu si tak zvýšiť príjem mesačne o 100 eur v 
hrubom. V rozpočte je na tento program vyčle-
nených 22 500 eur. Šancu má každý vyučujúci, 
ochotný svoju aktivitu napísať do projektu.

Členov hodnotiacej komisie najviac zaujala 
rozprávka v matematike, preklad anglickej kni-
hy obľúbeného spisovateľa a osobitný prístup 
k čítaniu s porozumením na hodinách literatúry. 
Najviac projektov prišlo zo základnych škôl na 
Černyševského a Lachovej. Projekty prešli hod-
notením a učitelia boli po zásluhe odmeňovaní. 

Podporované budú inovatívne projekty (v no-
vých poznatkoch, spôsoboch, metódach, rozví-
janí a posilňovaní medzipredmetových vzťahov, 
využívaní informačných komunikačných tech-
nológií) pedagógov pôsobiacich v základných 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej 
časti Bratislava-Petržalka. 

Výučbová časť projektu by mala trvať prvý 
polrok školského roka 2018/2019 (1. 10. 
2018 - 31. 1. 2019), alebo po celý školský rok 

2018/2019 (1. 10. 2018 - 30. 6. 2019). 
Žiadosti o podporu projektov treba podať do 

5. 9. 2018 elektronicky na adresy michal.radosa@
petrzalka.sk a eva.benackova@petrzalka.sk a v jed-
nom vytlačenom exemplári na sekretariát zástup-
cu starostu. Komisia vyhodnotí projekty do 30. 9. 
2018. 

Formulár obsahuje základné údaje pedagóga, 
ročník a termín, v ktorom sa má projekt realizovať, 
stručný abstrakt projektu obsahujúci informáciu 
o metóde, postupe, poznatkoch, využívaní infor-
mačných komunikačných technológií ktoré pred-
stavujú inovatívnosť projektu.
Pri hodnotení budú okrem objektívnych kritérií 
posudzované najmä:
- kvalita obsahu, zrozumiteľnosť, konkrétnosť, pre-

svedčivosť, prispievanie k rozvoju vzdelávania,
- odstraňovanie rutinného modelu vzdelávania,
- počet zúčastnených žiakov či tried na projekte,
- zvýšenie motivácie detí, ich kreativity,
- inovatívne a netradičné metódy, formy, pros-

triedky práce učiteľa so žiakmi,
- rozvoj talentu a nadania,
- zefektívnenie výchovno-vyučovacieho procesu,
- aktivity na rozvoj kritického myslenia. 

(tod)
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presiahol 500 eur (napr. čistý 
príjem trojčlennej rodiny by 
nemal presiahnuť 1 500 eur). 
Potrebné tlačivo je k dispo-
zícii na oddelení sociálnych 
vecí miestneho úradu.

Ďalší začiatok 
parkovacej politiky

Poslanci na júnovom za-
sadnutí odsúhlasili aj prípra-
vu zavedenia rezidenčného 
parkovacieho systému v Petr-
žalke. Schválili spracovanie 
projektovej dokumentácie 
organizácie statickej dopravy 
na komunikáciách 1., 2., 3. a 
4. triedy, súhlasili s lokalita-
mi pre záchytné parkoviská, 
ktoré obsahuje štúdia hlav-
ného mesta (dve parkoviská 
v Janíkovom dvore, pod Prí-
stavným mostom a na Kapi-
tulských poliach), rozšírili ich 
ešte o parkovisko pri Divadle 
Aréna a pri Starom moste. 
Zároveň žiadajú mestské za-
stupiteľstvo a primátora, aby 
rokovali so ŽSR o podmien-
kach sprístupnenia parkovis-
ka pod Železničnou stanicou 
Petržalka. 

Zároveň žiadajú mestské 
zastupiteľstvo a primátora, 
aby tieto pozemky neprena-
jali, nezaťažili ani nepreviedli 
tretím osobám, vysporiadali 
k nim majetkové alebo uží-
vacie vzťahy v prípade, ak nie 
sú vo vlastníctve Hlavného 
mesta SR Bratislavy.

Mestská časť by mala vy-
pracovať aj analýzu minimál-
nych nákladov na spustenie 
parkovacej politiky. 

(sf)

Aj super škola má 
prázdniny

Piaty ročník projektu Petr-
žalská super škola vyvr-

cholil sústredením pre 27 naj-
úspešnejších žiakov v devia-
tich trojčlenných tímoch a ich 
lektorov. Na sústredení vo Vy-
sokých Tatrách zažili veľhory 
na vlastnej koži a na vrchole 
Lomnického štítu prešli škole-
ním pracovníkov Astronomic-
kého ústavu a Ústavu experi-
mentálnej fyziky SAV.

Jeden zo seminárov počas
roka viedol aj Ján Baláž, ktorý 
projektoval už 12 vesmírnych 
modulov pre rôzne kozmic-
ké agentúry (len jedna sa ne-

Vedeli ste, že najlepšia európska základná ško-
la je v Petržalke? Žiaci sa v nej tento rok dotkli 
ozajstných meteoritov, kozmických staníc, 
Lomnického štítu a hlavne špičkových sveto-
vých vedcov.

dostala na orbitu pre výbuch 
nosnej rakety). Žiaci sa mohli 
dotknúť „súčiastok“, ktoré tes-
toval vo vesmíre aj náš kozmo-
naut. Z prvej ruky sa dozvedeli 
aj o budúcich misiách. 

Až z Kanady priletel pred-
nášať ako hosť SAV Matej Mo-
ravčík z centrály Google, je-

den z najskloňovanejších sve-
tových vedcov, ktorý s pomo-
cou umelej inteligencie porazil 
najlepších svetových hráčov 
pokru. 

Profesor Vladimír Porub-
čan priniesol celoživotné skú-
senosti zo spracovania celo-
svetových meteoritov. Tie na-
še, niektoré vážiace viac ako 
päť kíl, si všetkých 366 žiakov 
a učiteľov mohlo aj ohmatať. A 
aj túto šancu všetci do jedného 
využili. Vedeli ste, že ešte ni-
kdy meteorit nezabil človeka, 
ale raz psa?

Šesťdesiat žiakov si na vy-
pracovanie projektu vybralo 
projekt Stolových hôr pred-
nášajúceho Tomáša Derku, 
hosťa SAV (Prírodovedecká 
fakulta UK), ktorý deti zaujal 
pútavým rozprávaním o dob-
rodružných expedíciách do 
exotických krajín a vedeckého 
spracovania vzoriek.

Erika Ďuriníková a Svetla-
na Miklíková z Ústavu expe-
rimentálnej onkológie BMC 
SAV pripravujú tzv. Trójske ko-
ne, do ktorých sa vloží gén 
produkujúci proteín a ten pre-
mieňa netoxické predliečivo 
na cytotoxickú látku s ničivým 
účinkom na nádorové bunky. 
Obchádzajú sa tak vedľajšie 
účinky chemoterapie. Každá
živá bunka sa môže vymknúť 
kontrole a dôležité pre vedcov 
je zistiť, ako sa dá liečiť.

Marcel Novák hovoril o tom,
že peniaze nie sú zadarmo, 
tak ako nič v živote nie je za-
darmo, i keď niekedy to môže 
vyzerať naozaj tak. Slovanskí 
predkovia platili plátnom – 

odtiaľ vzniklo slovo „platiť“.
V prednáškach pre žiakov 

9. ročníka, ktoré sú organizo-
vané priamo v školách, odzneli 
témy Včela medonosná (Jaro-
slav Klaudíny, Chemický ústav 
SAV), Katarína Haberlandová 
(Historický ústav SAV) priblí-
žila žiakom slovenské mosty 
z regiónu, v ktorom žijú a Vi-
liam Páleník (Ekonomický ús-
tav SAV) vysvetlil, čo sú to pe-
niaze a ich úskalia.

Na záver Vysoké Tatry
Najlepšie žiacke tímy, kto-

rých práce vyhodnotili od-
borníci zo SAV, absolvovali 
štvordňové sústredenie vo Vy-
sokých Tatrách, navštívili tri 
plesá a súčasťou boli aj exkur-
zie na Lomnickom štíte. Petr-
žalská super škola je neštan-
dardný projekt a v parížskej 
centrále UNESCO sa rokuje 
o jej celoplošnom zavedení v 
EÚ. Na jej rozvoji sa význam-
nou mierou spolupodieľajú 
najmä MČ Petržalka a SAV, 
ale aj CVTI SR, ktoré taktiež 
poskytlo zaujímavé ceny. „Už 
základná škola môže v žiakoch 
vzbudiť nadšenie pre ktorýkoľ-
vek vedný odbor,“ hovorí Pavol 
Siman, podpredseda SAV. 
„Cieľom Petržalskej super ško-
ly je priblížiť žiakom vedu ´z 
mäsa a kostí´ a ukázať, že sa 
jej dá rozumieť. Možno o pät-
násť, dvadsať rokov budú títo 
žiaci kolegami prednášajú-
cim,“ uviedol v príhovore pri 
otvorení 5. ročníka Vladimír 
Bajan, starosta Petržalky. 
  (tod)

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

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

PETRŽALSKÉ NOVINY 
nájdete aj na facebooku!

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

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

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

Impulz

hľadá 
sociálnu pracovníčku 

alebo 
špeciálnu pedagogičku 

na polovičný úväzok.

Ponuka je zaujímavá pre aktívnu 
dôchodkyňu.

riaditel@zpmp-impulz.sk

Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím 
v Petržalke, Turnianska 10   

▸DOPRAVNO-BEZPEČNOSTNÁ KAMPAŇ 

Pozri – Spomaľ – Podeľ sa

www.bratislava.sk

Miestna knižnica Petržalka bude blízko pri svojich čitateľoch 
aj počas letných mesiacov júl a august. Zaujímavé podujatia 

zastreší Open air knižnica na Letnej pláži na Tyršovom nábreží, a to 
denne od 9. do 19. hodiny. Okrem iných pútavých programov po-
núkne 13. júla o 11. hodine interaktívne predstavenie pre rodičov 
s deťmi o veľrybe a speváčke Gréte. 

Obľúbený Knižničný kolotoč sa rozkrúti pred budovou Techno-
polu 11. júla a 8. augusta od 9. do 12. hodiny.

V pobočkách knižnice pripravili okrem výstavy víťazných prác
a kolekcie 100 kníh z Bienále ilustrácií Bratislava 2017 (pobočka
Proko� evova 5) aj Prečítané leto - knižné tipy, hry a iné aktivity
pre prázdninujúce deti (pobočky Furdekova 1, Proko� evova 5, 
Turnianska 10, Vavilovova 24, Vyšehradská 27).              (ba)

Leto s petržalskou knižnicou
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Jún je v školách a škôlkach vždy iný, ako predchá-
dzajúce mesiace v školskom roku. Blíži sa koniec 
školského roka a júnové dni v kalendári sú popísané 
rôznymi akciami a aktivitami pre deti.

Ani v našej MŠ Ševčen-
kova to nie je inak. Pri 

plánovaní akcií sme mysleli v 
prvom rade na deti. Ale keďže 
je tretia júnová nedeľa Dňom 
otcov, rozhodli sme sa, že 
jednu veľkú akciu venujeme 
práve im. Veď si to zaslúžia. 
A tak sa v jeden deň školský 
dvor našej škôlky zmenil na 
veľké športovisko, na ktorom 

Zážitkov máme neúrekom

si mohli zmerať sily oteckovia 
aj s deťmi na rôznych stanoviš-
tiach. Pani riaditeľka všetkých 
privítala a zápolenia oteckov 
a detí sa mohli začať. Súťažilo 
sa napr. v preťahovaní lanom, 
lovení rybičiek, prechádzaním 
cez pavučinovú sieť, strieľa-
ním gólov na bránku, v ba-
lónovom šantení a v inom. 
Najviac zaujala disciplína ho-

rolezec – stromolezec, kde sa 
deti na pár okamžikov stali 
malými horolezcami. Počas 
súťaží bolo príjemné sledovať, 
ako všetci povzbudzovali svo-
jich kamarátov. Vládla skvelá 
atmosféra, nadviazali sa nové 
priateľstvá v radoch rodičov, 
spoznali sa trochu inak, ako 
napr. v škôlkarskej šatni. Po 
skončení sa všetci mohli ob-
čerstviť v malom bufete, kde 
sa o všetky dobroty postarali 
rodičia detí. Deň otcov vyšiel, 
žiaden ocko nesklamal, zapojil 
sa do súťaženia a deti boli nad-
šené. Pre každé dieťa bol ten 
jeho ocko najväčším víťazom.

Okrem tohto dňa bolo v 
škôlke veľa podujatí, veď jún 
sa začínal Dňom detí. Nechý-
bala diskotéka ani športová 
olympiáda. Malé deti boli 
pozrieť zvieratá na Biofar-
me, väčšie sa oboznámili so 
životom na hrade Červený 
Kameň. Medzitým si boli na-
zbierať jahôdky v sadoch, po-
zreli si divadlo TUŠ, video-
projekciu Koralový ostrov a 
tí najodvážnejší strávili noc v 
materskej škole. Kým zaspa-
li, mali zaujímavý program, 
ktorý vyvrcholil hľadaním a 
nájdením pokladu. 

Potom nezabudnuteľná noc 
s kamarátmi... a prišla aj búr-

 Ako dlho využívate tech-
nológiu DOST?

V našom meste Žiar nad
Hronom sa technológia za-
viedla už pred cca 15 rokmi.
Pamätám sa ešte na pôvodné
výmenníkové stanice, ktoré
boli rozmiestnené po sídlisku
a hlavne na problémy, súvi-
siace s ohrevom teplej úžitko-
vej vody (TÚV).

Čím vás technológia oslo-
vila?

Tým, aké je to zrazu jedno-
duché. Každá bytovka zostala
sebestačná a mohla si indivi-
duálne nastavovať režim do-
dávky tepla.

Ako dlho trvalo, kým ste
mali technológiu plne spo-
jazdnenú a nastavenú podľa
vašich požiadaviek?

Spolupráca s distribútorom

tepla bola vždy na dobrej
úrovni. Snažil sa nám, odbera-
teľom – laikom, vysvetliť mož -
nosti nastavovania kúrenia, či
ohrevu. Keď aj teraz predseda
bytového domu potrebuje vy-
svetliť, prípadne od po ru čiť
nastavenie, zamestnanci sú
vždy ochotní poskytnúť po-
trebné informácie.

Keby ste porovnali situá-
ciu pred a po inštalácií
DOST, aká je jej najväčšia
výhoda?

V  zmene technológie do-
dávky tepla vidím množstvo
výhod. Bytové domy inves-

tujú do tepelnej ochrany
budov, do vyregulovania sú-
stav. Keďže vlastníci v kaž-
dom dome sa sami rozhodujú
o investíciách, jednotlivé
domy sú z tohto hľadiska na
rôznej úrovni. A tu prichádza
výhoda DOST. Technológiu je
možné nastaviť na mieru pre
každého odberateľa. Musím
tiež spomenúť ohrev TÚV,
ktorý už prebieha u každého
odberateľa individuálne a nie
vo výmenníkovej stanici pre
viacero objektov. Náklad sa
meria v mieste ohrevu, čo zru-
šením sekundárnych rozvo-
dov prinieslo veľký efekt pre
odberateľov. 

Ako sa inštalácia odrazila
na nákladoch za tepelné
energie?

V cene tepla boli investície
zahrnuté, na druhej strane
však zminimalizovanie strát
a  meranie priamo v  objekte
prinieslo úsporu nakúpeného
tepla.

Je údržba technológie ná-
ročná alebo drahá?

Nevieme posúdiť. Toto je
v réžii distribútora tepla. My,
ako odberatelia, len vnímame
výpadok dodávky tepla pri
havarijných situáciách. Tie sú
však veľmi zriedkavé a dodá-
vateľ ich promptne rieši tak,
aby odstávka tepla bola čo naj-
kratšia.

Je DOST hlučná?
Nezaznamenali sme sťaž-

nosti súvisiace s  hlučnosťou
technológie.

Kde sú DOST umiestnené
v  bytových domoch, ktoré
spravujete?
DOST sú v bytovkách umiest-
nené prevažne v suterénnych
priestoroch.

Odporučili by ste túto
technológiu?

Celá dodávka tepla pre
obytné domy je v  našom
meste riešená cez DOST. Ale,
ak takto iné mestá nemajú rie-
šenú dodávku, tak ju odporú-
čam. Je to určite významný
krok vpred.

Viac informácií o DOST
nájdete na webovej stránke
www.veoliaenergia.sk/dost.

V prípade záujmu o inšta-
láciu technológie DOST kon-
taktujte špecialistov sta rost- 
li vos ti o  zákazníkov (pra-
covné dni od 9,00 do 17,00 h).
Tichomír Ivan 0917 340 420
Ľuboš Hollý 0907 842 055
Peter Višváder 0907 749 455

Domová odovzdávacia stanica tepla (DOST) prináša obyva-
teľom bytových domov zvýšený tepelný komfort a úsporu ná-
kladov. Ako však táto technológia obstála v skúške časom?
Na naše otázky o dlhoročných skúsenostiach s DOST nám
odpovedala Eva Ihringová, konateľka spoločnosti BYT SPOL,
s.r.o., ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb pre spoločen-
stvá vlastníkov bytov. Sama je aj predsedníčkou v šty roch ta-
kýchto spoločenstvách.

Správca bytových domov:
V technológii DOST
vidíme množstvo výhod

ka. Tu je toho veľa popísa-
ného a ešte viac prežitého. 
Odchádzajú predškoláci, kto-
rých čaká posledný týždeň aj 
rozlúčka s ostatnými deťmi z 
MŠ. Potom ešte jedno sladké 
pokušenie – odmena na záver. 
A to zažije trieda žabiek v pa-
lacinkárni.

Zostali len pekné spomien-
ky a zážitky. A o to ide. Aby 
boli všetky deti veselé, šťastné, 
spokojné. Prajeme im krásne 
prázdniny a predškolákom po 
prázdninách úspešné vykro-
čenie na novú cestu do veľkej 
školy.

Marta Svobodova 
foto: autorka
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Ďalšia knižnica dostala 
novú tvár

Pestré zloženie obyvateľov Petržalky a ich sídliskový štýl života  
spojil a osviežil farský deň. 

Anonymitu na sídlisku lámali 
vo farnosti Svätej rodiny 

Aktivitu pripravila far-
nosť Svätej rodiny pred 

Kostolom Svätej rodiny v ne-
deľu, 17. júna. Kňazi tejto far-
nosti chceli prostredníctvom 
farského dňa umožniť spolo-
čenstvám a iniciatívam, aby 
prezentovali svoju činnosť  
a nadviazali medzi sebou už-
šie priateľské kontakty. 

Pozvanie na spoločensko-
-zábavné podujatie prijali mla- 

Lopty sa rozgúľali

Tak si tu, v Petržalke, žijeme. 
Najnovšie aj futbalovo – a 

vlastne celosvetovo futbalovo. 
Lopty sa štrnásteho júna rozko-
túľali na mnohé štadióny v Rusku 
(dokonca počas úvodnej cere-
mónie jedna doletela až z vesmí-
ru). A keďže sú guľaté, akiste nám 
poskytnú veľa športových zážit-
kov, o ktoré sa postarajú machri  
z 32 krajín z celej zemegule.

Samozrejme, že aj v našej partii 
budeme všetko rozoberať, ako sa 
patrí. A vyskytnú sa medzi nami 
samí odborníci na vrcholový fut-
bal. Nadšenci, ale aj mrzúti či ab-
solútne nezainteresovaní, ktorých 
práve táto oblasť vôbec nezau-
jíma. Tiež tipéri (alebo tipovači?) 
si prídu na svoje, tí majú prehľad. 

„Dúfam, že bude o čom hovoriť a 
prídu aj prekvapenia,“ skonštato-
val Miško Hrdopýško, šéf nášho 
„ústredného futbalového výbo-
ru“. „No, len aby sme sa nevrátili  
k dedinským zápasom,“ skepticky 
sa ozval Malý Kamil. „Hoci, para-
doxne – Petržalka ako najväčšia 
dedina na Slovensku prišla o svoj 
artmediový štadión (o FC Petržal-
ka, neskôr Artmedia existuje veľmi 
podrobná kronika z úplných za-
čiatkov až po neradostný koniec 
spred niekoľkých rokov), ktorý mal 
svoje divácke zázemie,“ pípla Tenká 
Zdenka - dokonca aj ona každú 
nedeľu chodievala obzerať na-
šich šikovných chlapcov. Hoci 
nerozumela ani pravidlám, išlo 
najmä o atmosféru a stretnutie  
s kamarátmi.

„Ja som zažila úžasný fotbal  
v Repišti nad Sklenými Teplicami,“ 
zaspomínala Smelá Jela. „Vo veľ-
kom kopci majú nádherný štadión, 
ufikli z kopca, aby nebol naklonený. 
Jediný problém bol, ak niekto kopol 
loptu ponad vysokú ochrannú sieť, 
tak sa skotúľala až do kúpeľov – 
niekoľko kilometrov, a dokonca aj 
cez les.“ No, zrejme to mali ošetre-
né a domáci sa takouto situáciou 
nenechali zaskočiť.

Ja vám želám, 
aby ani vás nič 
n e z a s k o č i l o .  
A nielen športo- 
vé výsledky, ale 
tiež vo sférach 
všetkých ostat- 
ných, ktorým 
pripisujete dô-
ležitosť.

Vaša Dáša
Kresba: Natália Mura-Oravcová 

Presýpacie hodiny dé rodiny s deťmi, ako aj se-
niori, členovia ružencového 
bratstva, mládež, skauti, OZ 
Spoločné dobro, deti zo spe-
vokolu a ďalší. Nechýbala te-
matická fotosúťaž a výtvarná 
súťaž detí, ako aj lákavá súťaž o 
gurmánsku špecialitu „nebes-
ká pochúťka“. 

Veľké podujatie na prie-
stranstve pred Kostolom 
Svätej rodiny pomohhlo zjed-
notiť Petržalčanov a ponúklo 
im príjemnú atmosféru. Pán 
farár oratorián o. Juraj Vittek 
v tejto súvislosti povedal: „Far-
ský deň chce byť príležitosťou, 
aby sme ukázali našu schop-
nosť stávať sa miestom prija-
tia a osobného i duchovného 
rastu každého človeka. Na 
veľkom sídlisku, akým je Pe-
tržalka, sú to obzvlášť vzácne 
chvíle, ktoré sú príležitosťou 
pre naše cirkevné spoločen-
stvo, aby ukázalo aj navonok 
a neformálne svoju komunito-
tvornú schopnosť v tejto mest-
skej časti.“ Komunita oratoriá- 
nov ocenila všetkých, ktorí 
svojou obetavosťou pripravili 
atmosféru prijatia a rodinného 
spoločenstva, verní aj odkazu 
titulu kostola – Svätej rodiny.

Marta Majerčáková
foto: Zuzana Kostková

„Som veľmi rád, že sa nám 
podarilo zrekonštruovať ďal- 
šiu z pobočiek našej knižni-
ce. Pobočka na Vyšehradskej 
ulici bola pôvodne určená 
pre dospelých. Dnes v nej 
majú svoj priestor aj detskí 
čitatelia, a to je dôležité, 
lebo deti by sme mali viesť  
k čítaniu už od malička. Veď 
chceme, aby nám vyrastala 
vzdelaná mládež,“ povedal 
starosta Vladimír Bajan.

Rekonštrukciu v plnom 
rozsahu financovala mestská 
časť vo výške 29 000 €. Časť 
kancelárskeho vybavenia, 
elektroniky, didaktických po- 
môcok a dennej miestnosti 
pre knihovníčku a úpravu 
vchodu s prístupom pre zne-
výhodnených návštevníkov 
hradila z vlastného rozpočtu 
knižnica.

Rozsah rekonštrukcie pred- 
stavoval dispozičné riešenie, 
kompletnú revitalizáciou, 
opravy alebo výmeny stro-
pov, bočných stien, elektro-
inštalácií s východiskovou 
revíznou správou, podláh so 

špeciálnou krytinou pre vyš-
šiu záťaž, vybavenie novým 
knihovníckym mobiliárom 
s prihliadnutím na detskú 
zónu a čitárenský malý sek-
tor, výmeny sanity a úpravy 
sociálnych priestorov a den-
nej miestnosti knihovníkov. 
Súčasťou rekonštrukcie bola 
výmena starej vchodovej 
mreže a doriešenie vstupu 
pre znevýhodnených čita-
teľov alebo kočíky, či vozíky 
(nábeh a bočné madlá).

Odteraz bude pobočka 
slúžiť najmenším aj senio-
rom, poskytne oddych pri 
knihách, relax pri časopi-
soch a dennej tlači, vytvorí 
ponuku pre najmenších na 
zábavu aj poučenie, umožní 
mládeži a dospelým použí-
vať výpožičné absenčné a 
prezenčné služby, verejný 
inertnet, wifi sieť a získavať 
ďalšie užitočné  informácie, 
čím skvalitní svoje okolie a 
obohatí spoločenské vyžitie 
okolitej komunity. 

(tod)
foto: MU

Miestna knižnica Petržalka zrekonštruovala 
ďalšiu zo svojich pobočiek, tentoraz na Vy-
šehradskej ulici, pre detských aj dospelých 
čitateľov.  Slávnostne otvoriť pobočku prišli 
starosta Petržalky Vladimír Bajan, riaditeľka 
Miestnej knižnice Katarína Bergerová, po-
slankyňa Lýdia Ovečková a architekt Martin 
Hudec. Krstnou mamou sa stala spisovateľka, 
Petržalčanka, Dana Hlavatá, ktorá pobočku 
knižnice obdarovala aj svojimi knižkami. 
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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 Odpovedá právnik 

JUDr. Jaroslav Gründler 
grundler@chello.sk 

Dom v stavebnom 
priestore   

Pri územnotechnických požia-
davkách na výstavbu v zmysle 

vyhlášky ministerstva životného pro-
stredia č. 532/2002 Z. z. v platnom 
znení (ďalej len „vyhláška“), ide najmä 
o vplyv stavieb na životné prostredie, 
ich umiestňovanie, prepojenie stavby 
na pozemné komunikácie, na miest-
ny rozvod technického vybavenia 
územia a mnoho iných. Pokiaľ hovo-
ríme o vzájomnom odstupe stavieb, 
je potrebné podotknúť, že v zmysle 
ustanovenia § 6 vyhlášky musia byť 
splnené požiadavky urbanistické, ar-
chitektonické, životného prostredia, 
hygienické, veterinárne, ochrany po-
vrchových a podzemných vôd, ochra-
ny pamiatok, požiarnej bezpečnosti, 
civilnej ochrany, požiadavky na den-

Máme možnosť odkúpiť rozo-
stavaný rodinný domček, ale 
manželov známy nás upozor-
nil, že by sme mohli mať prob-
lémy, nakoľko dom nespĺňa 
požiadavky pokiaľ ide o vzdia-
lenosť od vedľajšieho domu. 
Ako blízko pri sebe môžu byť 
domy na dedine? Ďakujem.          

Ela (gmail.com)

Samoliečba rumovou kúrou 
Pán Zoltán (41) sa ráno zobudil ako 

zbitý pes. Cítil zvýšenú teplotu, 
hlava mu trešťala, aj hrdlo bolo aké-
si iné. Ako sa vraví, bolel ho celý člo-
vek.  Jasná chrípka, diagnostikoval sa 
bez dlhého rozmýšľania, a tak roz-
hodnutie bolo neodvolateľné – ide sa  
k lekárovi. Napodiv, diagnóza chorľavé-
ho elektromontéra bola v zhode s vyše-
trením jeho všeobecného lekára, a tak 
s lístkom o dočasnej pracovnej ne- 
schopnosti sa maród vybral domov, 
pretože všade dobre, pre maróda naj-
lepšie v posteli.   

Cestu k vytúženému lôžku mu však 
prehradilo celkom malé pohostinstvo  
s veľkým výberom liatych pochutín. 
Keďže bol január a akýmsi nedopatre-
ním aj mrazivý deň, rozhodol sa dať si 
poriadne teplý čaj. Som akýsi nedobrý, 
chrípka na mňa vliezla, prezradil dôvod 
svojej objednávky vrchnému. K horúce-
mu čajíku sa žiadal štamprlík tuzemské-
ho rumu, čo, ako je všeobecne známe, 
na také mrcha choroby zaberá. Ďalšie-
mu čaju už sekundoval poldecový pohá-
rik zdravie navracajúcej lahôdky, potom 
to bol ešte jeden do druhej nohy, ale 

už bez čaju. Ďalej sa to už nerátalo, čas 
ubiehal úmerne s vypitým alkoholom a 
tak sa na návrh čašníka zabezpečujúce-
ho jeho rumovú kúru vybral do ulíc, pri-
čom okoloidúcim názorne demonštro-
val pravdivosť výroku Galileo Galilea 
Eppur si muove! Točilo to s ním parádne, 
až tak, že bol nútený kopnúť do dvoch 
automobilov a jedného psa. Po malej 
roztržke s jeho majiteľom začal zadra-
povať do ľudí slovníkom, za ktorý by sa 
nehanbil ani príslovečný kočiš z dávnej 
pusty. Napriek tomu, že sa s hulvátmi a 
vulgarizmami dnes stretávame na kaž-
dom kroku, ktorejsi čistej duši to neda-
lo a privolala mužov povinných pocest-
ným pomáhať a chrániť ich. Podľa Zoliho 
to však nebolo dobré rozhodnutie, a tak 
spŕšku vybraných slov adresoval aj poli-
cajtom, pričom jedného sa mu podarilo 
sotiť do výkladu a druhého opľuť. 

Lepší jeden horúci paralen, ako dva 
poldecáky studeného rumu. Možno to 
nezaberie, ale po policajtoch pľuť nebu-
dem, pomyslel si samoliečiteľ, keď sa mu 
podarilo vytriezvieť za policajnými mre-
žami. 

(jgr)

 Tak vraví § 323 trestného zákona  
v súvislosti s útokom na verejného 
činiteľa: Kto použije násilie v úmysle 
pôsobiť na výkon právomoci verej-
ného činiteľa, alebo pre výkon právo-
moci verejného činiteľa, potrestá sa 
odňatím slobody na jeden rok až päť 
rokov.  (Okolnosťou podmieňujúcou 
použitie vyššie trestnej sadzby  - až na 
trest odňatia slobody na doživotie - je 
ublíženie na zdraví, väčšia škoda, zá-
važnejší spôsob konania, ťažká ujma 
na zdraví, smrť viacerých osôb a.i.).

Viete, že... Z policajného bloku

... v čase od 11. 6. do 26. 6. nahlásili v na-
šom kraji krádež 31 motorových vozidiel, 
z toho v Petržalke 7 (Jasovská, Antolská, 
Tematínska, Kolmá, Beňadická, Vieden-
ská cesta, Hálova)? V noci zlodeji ukradli 
27 a cez deň 4 autá, ukradli aj jednu 
dodávku, tri motocykle a jeden skúter.  
V dňoch 22. a 23. krádež auta nehlásili. 

... za prvých päť mesiacov roka 2018 sme 
v Bratislavskom kraji zaevidovali 4 951 
trestných činov so 44 % objasnenosťou? 
Pod majetkovú kriminalitu sa podpísalo 
2 233 prípadov, najviac bolo vlámaní do 
obchodov (54) a do bytov (51). Celkovo 
polícia vyšetrovala, resp. stíhala takmer  
2 550 osôb, z toho 49 mladistvých a se-
dem maloletých. 

Opitá štyridsiatnička
Na Krasovského ulici vodička (41) vozidla 
RAV V4 narazila do pred ňou jazdiaceho auta  
a z miesta nehody ušla. Na Tyršovom nábreží, 
ju zastavili policajti a dychová skúška jej preu-
kázala hodnotu viac ako 2,5 promile, za čo si 
vyslúžila príslušné obvinenie. 

Dráma na Vilovej
Z ubytovne na Vilovej ulici sa ozýval hlas že-
ny (31) volajúcej o pomoc, ktoré spolu s bu- 
chotom trvalo aj po príchode policajtov. Že-
na, ktorú po násilnom otvorení bytu videli 
ležať na zemi, im oznámila, že muž, s ktorým 
bola v byte, vyskočil z okna. Na ploche pred 
ubytovňou našli nehybné telo muža, ktorý  
s najväčšou pravdepodobnosťou podľahol 
zraneniam po páde zo 6. poschodia. 

né osvetlenie a preslnenie a na za-
chovanie pohody bývania. Odstupy 
umožňujú údržbu stavieb a užívanie 
priestorov medzi stavbami na tech-
nické, alebo iné vybavenie územia 
a činnosti, ktoré súvisia s funkčným 
využívaním územia. Stavbu možno 
umiestniť na hranici pozemku len 
ak jej umiestnením nebude trvalo 
obmedzené užívanie susedného po-
zemku na stanovený účel. V prípade, 
keď rodinné domy vytvárajú medzi 
sebou voľný priestor, vzdialenosť 
medzi nimi nesmie byť menšia ako 
sedem  metrov a vzdialenosť rodin-
ných domov od spoločných hraníc 
pozemkov nesmie byť menšia ako 
dva metre. V stiesnených územných 
podmienkach možno túto vzdia-
lenosť medzi rodinnými domami 
znížiť až na štyri metre, ak v žiadnej 
z protiľahlých častí stien nie sú ok-
ná obytných miestností. V danom  
prípade sa nevyžaduje dodržanie 
vzdialeností od spoločných hraníc 
pozemkov. Iné riešenia vzdialeností 
rodinných domov možno určiť iba 
na podklade výpočtov a meraní pre-
ukazujúcich splnenie požiadaviek na 
vzájomné vzdialenosti, alebo podľa 
územného plánu zóny. Vzdialenosť 
priečelí budov, v ktorých sú okná 
obytných miestností, musí byť naj-
menej tri metre od okraja pozemnej 
komunikácie. To neplatí pre budovy 
umiestňované v stavebných medze-
rách radovej zástavby. Vzájomné od-
stupy a vzdialenosti treba merať na 
najkratších spojniciach medzi von-
kajšími povrchmi obvodových stien, 
ďalej od hraníc pozemkov a okrajov 
pozemnej komunikácie. V danom 
prípade odporúčam osloviť prísluš-
ného odborníka, ktorého posudok 
bude garanciou vášho správneho 
rozhodnutia.

Jednou vetou

Zviera je cítiaca bytosť 
Prelomovou novelou zákona č. 39/2007 Z. z. 
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“), sa Slovensko ko-
nečne zaradilo medzi kultúrne krajiny, ktoré kom-
plexnou legislatívnou úpravou riešia starostlivosť o 
zvieratá a ich ochranu. Zákon prináša zmeny v občianskom zákonníku, 
podľa ktorého predmetom občianskoprávnych vzťahov sú aj živé zvie-
ratá. Živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je 
schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch 
má osobitné postavenie. Až na niektoré prechodné ustanovenia zákon 
nadobúda účinnosť 1. septembra 2018. K zákonu sa podrobnejšie vráti-
me v niektorom z budúcich vydaní.

Vysoké teploty spôsobujú onesko- 
rené reakcie, ktoré majú len krô-
čik k nešťastiu. 

Ilustračné foto: (archív polície)
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Bude už čoskoro Petržalka City adminis-
tratívnym a oddychovým centrom, zdravým 
srdcom Petržalky? Otázka či skôr hádanka... 

Petržalské parkovanie 2018 - stav trvalý... alebo aj inak, čo 
odznelo 26. októbra 2015 na TV TA3, citujme jedného petr-
žalského poslanca: „No, my máme samozrejme riešenie, ale 
momentálne sa stále rozprávame o tom, že vedenie mestskej 
časti a pán starosta prišli s riešením, ktoré, teda pán staros-
ta má mandát, je zodpovedný za to, že príde s urči-
tým riešením a my sa bavíme zatiaľ o jeho riešení. Zajtra sa 
o ňom rozhodne a pokiaľ nebude prijaté, tak poslanci, kto-
rí kritizovali toto riešenie, navrhnú, ja predpokladám, že 
zajtra to už tak spravia, ak by to neprešlo, ak nie, tak 
v najbližšej dobe, predstavia to pripravené riešenie. My ho 
máme, ale jednoducho nechceli sme to motať, vyjadrujeme 
sa teraz k tomu, aké riešenie navrhol pán starosta ...“  Ak či-
tateľ stále nerozumie slovnému a vetnému chaosu, reč bola 
o koncepcii rezidenčného  parkovania v Petržalke. Vtedy 
zmarenom niektorými poslancami. A už tretí rok márne 
čakáme, kto z nich vytiahne zo „šufl íka“ práve to  „nezamo-
tané“ riešenie parkovania. Veľmi, veľmi by pomohlo Petr-
žalčanom. Úpenlivo prosíme: Netrápte nás, sem s ním!  

V roku 2000 bola petržalským zastupiteľstvom 
obstaraná štúdia na rozmiestnenie sedemnás-
tich viacpodlažných parkovacích garáží pre 
3 160 osobných automobilov. Kde sú? Kam sa 
podeli? Ktože to (a prečo!) odmieta parkova-
cie domy? Kto  (najmä) organizuje v Petržalke 
petície, nie za, ale proti?! A už takmer proti 
každému a všetkému... 

Zelená zóna medzi Chorvátskym ramenom a 
Gessayovou ul. - pre trať električky, novú bytovú 
výstavbu a mestský park ako súčasť Petržalka 
City. Taká bola urbanistická štúdia už v roku 
2007.  S plochou zelene na 7 a pol ha, takmer 
na tretine dotknutého územia. A  25. septembra 
2007 ju súhlasne vzalo na vedomie aj miestne 
zastupiteľstvo. Mestský park tu mal byť, má byť 
a bude. Nebolo, a nie je čo iné tu po rokoch obja-
vovať, ani presadzovať, či dokonca bojovať. Iba 
ak - seba a za seba. Čo sa aj dialo. Vo voľbách. 
Pre niektorých, niektoré - úspešne. Na „fl ekoch“ 
sedia doteraz.

Električka len po tretiu zastávku na Jungmannovej ulici. Nepotrebuje predvolebné výzvy 
na konečnú zastávku v Janíkovom dvore, tam mala byť už v roku 2015, a nie až 2023, 

ako je ďalší sľub bratislavského magistrátu. Len už nemudrovať, neprekážať, nezdržovať, 
diagnózy odporcov prehliadať a (konečne) v štátnych  a samosprávnych funkciách, 

na úradoch a na trati konať  - a makať! 

Pokračovanie z titulnej strany

žalčanom. Úpenlivo prosíme: Netrápte nás, sem s ním!  

Orbis pictus Petržalky 
Orbis pictus Petržalky 

(alebo Nepýtajte sa, urobte to!)  

Chodníky, terasy, 
schody, priestory... 
ohrozujúce komu-
nikácie, nevzhľad-

né a zanedbané 
verejné a súkromné 

priestory. Pro-
pagačná obnova 

časti terasy na 
Blagoevovej je len 

magistrátne zrnko 
v petržalskom 

piesku miestnych 
komunikácií, ktoré 
sú v správe hlavné-

ho mesta.  
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Modus Memory

... zásobovacie tunely, skla-
dy, rampy, garáže - vlast-
nícky guláš, chátrajúce a 
hnijúce stavby. Polčasy ich 
rozpadu. Možné riešenie? 
Prestať s prenajímateľovým 
výpalníctvom obecného 
majetku - nájomca platí ne-
malý nájom a ešte za vlastné 
peniaze má rekonštruovať 
cudzí majetok? Tak to aj 
vyzerá. Ak sa nič nezmení, 
obecné už len spadne.   

Rudolf Gallo, foto a glosotexty: autor

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 ! 

Originálne veľmi vysokonapäťové (2 x 110 kV) 
zátišie nad Veľkým Draždiakom. Veru toľko 

(pozitívnej?) letnej energie nedodáva rekrean-
tom ani Dalmácia s Jadranom.  Preč s drôtmi! 
V roku 2007 by podľa energetikov (ZSE) stála 

prekládka 14 mil. Sk (465-tisíc eur). V roku 
2013 podľa tých istých energetikov (ZSE) už 

1,887 mil. eur. Koľko dnes a koľko zajtra?   

Malý Draždiak, bokom od veľkého menovca, mimo záujmu 
Petržalčanov. Ale ako „vodný panelák“ pre bezdomovcov. 
Najvyšší čas na „oprášenie“ urbanistickej štúdie spred 
desiatich rokov - mestský lesopark Draždiak. Tá vyrieši oba 
Draždiaky. Bez spojovacieho kanála, bez veľmi vysokého 
napätia nad Veľkým Draždiakom. Dôležité tiež, že sa skul-
tivuje, zrevitalizuje a skultúrni lužný les.  

Veľkodraždiakový prales s každo-
ročnou bohatou úrodou medvedieho 
cesnaku. Ako jeho najväčším úžit-
kom. Zatiaľ. (V predstave: Nech by 
takto „vypadal“ Sad Janka Kráľa!) 

Odseknuté lampy, popravené verejné osvetlenie. V Petržalke 
na desiatky. Magistrátna gilotína na nočné tápanie chodcov 
aj ich obavy, až strach. Už druhý rok je Bratislava bez pre-
vádzkovateľa verejného osvetlenia. Vraj „zlyhal“ megatender. 
Kto nesie zodpovednosť za nekoncepčnosť a - (ne)bezpečnosť?  

Pôvodne materská škola, neskôr stredná odborná škola  na Znievskej 4, ktorá  
vyhorela v roku 2011. Stavba je majetkom bratislavskej župy, pozemok hlavného 
mesta. Nič naše, petržalské. Ba predsa: Petržalke ostáva škaredosť a hanba. A sta-
čí tak málo: aby sa dohodli a najmä spoločne konali tri samosprávy - župná, mest-
ská, miestna.  Lebo len fotenie kandidátov pred zhoreniskom po siedmich rokoch 
už Petržalčanom nestačí (tak to totiž bolo pred vlaňajšími župnými voľbami).

TA K  S I  T U  Ž I J E M E / I N Z E R C I A
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Matika a maturita života   
Glosa

T akže máme za sebou 
ďalší školský rok. Schvál-

ne hovoríme máme. Preto-
že školopovinné nebývajú 
len deti. Ale aj ich rodičia. 
Koľko domácich úloh, semi-
nárnych prác či prezentácií 
na základnej škole svojim 
deťom pomôžu za rok pri-
praviť? Tie známky bývajú 
vo veľkej miere preto aj ich 
vysvedčením. Neviem ale, či 
to my, súčasní rodičia, pred-
sa len trochu s tou pomocou 
nepreháňame. Spomínam 
na svoje roky na základnej. 
Keď som sa trápil na tech-
nických prácach s výkresmi. 
To bola hrôza. Snívalo sa mi, 
že nestíham nikdy nič na-
kresliť a že učiteľ v modrom 
plášti moje domáce úlohy 
trhá. Nikdy mi však otec  
s ich prípravou nepomohol. 
Konzultovať, to robil. Ale aby 
to za mňa nakreslil? Aj keby 
som krokodílie slzy ronil. 
Kreslil som, často so slzami  
v očiach, vždy ja sám.

„Oci, našla som u deduška 
na povale tvoje vysvedčenie 
zo šiesteho ročníka. Päťka  
z matematiky? Vieš mi to vy-
svetliť,“ mávala pred rokmi 
pred mojimi očami vybled-
nutým vysvedčením dcérka, 
v tom čase tiež šiestačka. 
„Uveď to na pravú mieru. To 
bola jediná päťka, ktorú som 
dostal v piatom ročníku za 
celý školský rok,“ bránim sa, 
pamätajúc si, že koncoročné 
vysvedčenie bolo plné jed-
notiek od vrchu po spodok. 
Nemám problém si to takto 
pamätať. Len jediný krát som 
na základnej nemal samé na 
vysvedčení. V štvrtej na pol-
roku. Vtedy som si tú číselnú 
nudu nechal spestriť dvoj-
kou z výtvarnej.

Viem, prečo dcérka vtedy 
takto manipulatívne využila 
nájdené vysvedčenie. Ako 
šiestačku si ju na polročnom 
vysvedčení počkali aj tri 
dvojky. Čo bol pre dovtedy 
samú jednotkárku pomerne 
veľký pád. Keby pritom ma-
kala a videl som, že na viac 
nemá. Ona bola ale neustále 
namiesto v slovensko – an-
glickom slovníku na youtu-
be. Nepočítala matematické 
príklady, ale to, koľko dní 
zostáva do koncertu Kristíny. 
A namiesto fyzikálnych poj-
mov jej viac hovorili pojmy 
hudobné. Čo sme mali ako 
rodičia robiť? Zvolili sme 
len miernu formu dohová-
rania. Žiadne zákazy. Trafili 
sme do čierneho. Dievča 
si to celé nakoniec predsa 
len rozrátalo, zvážilo možný 
dopad na jej herecký sen  
a odrazilo sa od pomysel-
ného dna (beriem, bodaj by 
každý rodič mal také starosti, 
považovať za dno tri dvojky 
na vysvedčení) opäť k sa-
mým jednotkám.

Tento rok si jej samé jed-
notky vážim asi najviac. Pre-
tože z matiky musela o vý-
bornú bojovať doslova až do 
poslednej hodiny. Prirovnal 
by som to k siedmemu zápa-
su play off v NHL. Nevzdala 
sa, aj keď sa to v istých mo-
mentoch nevyvíjalo dobre. 
Už v tom okamihu bola u 
mňa jednotkárkou. Aj keby 
jej z tej matiky dala nakoniec 
dvojku. Bola u mňa jednot-
kárkou v húževnatosti a za-
ťatosti. V schopnosti nikdy 
sa nevzdať. Tento predmet 
sa volá charakter. A je úplne 
najdôležitejší. Pomáha skla-
dať maturitu života.
 Jozef Mak ml.

Tak akurát...

Od istého času sa už 
miestnych remesel-

níkov nepýtam, na koľko si 
svoj výkon cenia, pretože sa 
zvyčajne aj tak dozviem to 
isté - koľko dáte. Problému 
sa však napriek snahe občas 
nevyhnem. Ak dám málo, 
dotyčný ma ohovorí, že som 
lakomý, ak viac, som zasa so-
már, ktorý nevie, koľko je vec 
hodna. 

Jedným z významov slova 
akurátny je aj slovo presný. 
Podľa tohto princípu by si za 
rovnakú robotu mal rovnako 
zapýtať remeselník na Záhorí, 
v Kapušanoch i v Bratislave. 
Lenže princíp akosi nefun-
guje. Máme teda dočinenia 
s akýmsi druhom relativity. 
Lebo v Bratislave si podľa 
overených faktov celkom ur-
čite vypýta najviac. Vraj preto, 
lebo v našej krásavici na Du-

naji sa žije najdrahšie. Je tu 
však otázka. Prečo potom v 
dedinskom obchode sú veci 
drahšie ako v bratislavskom 
supermarkete? Ale načo do 
všetkého pliesť aj akúsi logi-
ku...

 Druhá júnová nedeľa bola 
v Montreale vyhradená pre 
Veľkú cenu Kanady automo-
bilov F1. Mala sedemdesiat 
kôl. Organizátori si povedali, 
že šachovnicovou zástavkou 
tentoraz na záver nezamá-
va skúsený rozhodca, ale 
atraktívna osôbka ženského 
pohlavia. Aby to bolo ne-
zvyčajné. Aj bolo. Dotyčná 
krásavica si presnosť vysvet-
lila po svojom a mávať začala 
už v kole číslo 69. Pretekári 
sa tvárili, že nič nevidia a od- 
krúžili plný počet kôl.

Na krásavicu, a pochopi-
teľne i na organizátorov, sa 
zniesla vlna kritiky. Vykúpa-
li sa v nej poriadne. A naša 
devucha? Podľa nej všetko 
bolo v absolútnom poriadku. 
Krátke šatičky, dlhé nožičky, 
perfektný mejkap, super- 
frizúra. Aj štýlové mávanie.  
A to jedno kolo zo sedemde-
siatich? Problém? No, akurát.

Neviem, či sledujete ako 
utešene nám pribúdajú kan-
didáti na funkciu prezidenta 
republiky. V tejto chvíli je 
ich už štrnásť. Presne toľko, 
ako v deň minulých volieb. 
V roku 2009 ich bolo sedem. 
Otázka znie – koľko ich bu- 
de napokon? A nabudúce?  
A budúce nabudúce? Ťažko 
povedať. 

Môže to však byť ohromu- 
júce číslo. Pre taký prípad 
navrhujem riešenie, ktoré 
usporí čas, peniaze i nervy. 
Čo sa peňazí týka, tie naopak 
môžu do štátneho rozpočtu 
pribudnúť. Stačí, ak človek 
kandidatúru oznámi esemes-
kou v cene povedzme desať 
eur. Aby to nikomu nenaruši-
lo rodinný rozpočet. Z prihlá-
sených potom, prirodzene za 
účasti štátneho notára, bud-
úcu hlavu štátu vyžrebujú. 
Žiadna diskriminácia.

Občas svetlo sveta uzrie 
štatistika o tom, ako naši ve-
rejní činitelia v diskusiách 
a na rôznych fórach klamú. 
Pekne rovno do očí. Podľa 
nátury. V extrémnych prípa-
doch v porovnaní s pravdivý-
mi faktami takmer päťdesiat 
na päťdesiat. Azda je to tým, 
že lož jednoducho považujú 
len za iný názor.

Možno by im z našej stra-
ny občas bolo treba povedať 
– no, akurát... Na to ti nesko-
čím. Alebo aj niečo z tvrdšie-
ho slovného materiálu.

Oskar Král

Nedávno som si pozval remeselníka, aby mi 
opravil zopár vecí, ktoré ešte za opravu stáli. 
Na konci jeho snaženia som na stôl položil 
podľa môjho názoru primeranú sumičku a spý- 
tal sa, či to stačí. Povedal, že je to tak akurát. 

 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

Bytov, kancelárií, klavírov,
odvoz starého nábytku 

na skládku

 mob.: 0903 727 333, 
  0903 727 000

www.brunos.sk

SŤAHOVANIE

3,82 €/hod.

Chcete pomôcť 
a zarobiť si?

0948 529 976 
www.osobnaasistencia.sk
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www.lidl.sk - sekcia Kariéra

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

NÁSTUPNÁ MZDA:

GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY

473 € - 917 €*

*podľa druhu úväzku (20 - 38,75 h/týž.)

4. 7. 2018 • 11



12 • 4. 7. 2018 PETRŽALSKÉ NOVINYI N F O R M Á C I E / I N Z E R C I A



PETRŽALSKÉ NOVINY 4. 7. 2018 • 13I N Z E R C I A

mgreksa292@gmail.com   

Vážení Petržalčania,

začal som si ako nezávislý kandidát 

zbierať podpisy Petržalčanov na to, 

aby som mohol kandidovať do za-

stupiteľstva a za starostu Petržalky. 

Podľa nového zákona si musím na-

zbierať 1 000 hlasov. Pred 4 rokmi 

bolo potrebné zozbierať 600 hlasov. 

Môžem sa poďakovať našej vláde, 

ktorá to číslo pre nezávislých kandi-

dátov zvýšila, aby nám to sťažila ako 

sa len dá. Totižto kandidáti politic-

kých strán podpisy zbierať nemusia. 

Stačí keď ich nominuje ich strana. 

Ale tu to má iný háčik. Musíte byť 

servilný kamarát predsedu strany, 

ktorý poslúcha pokyny. A to sa mi 

nechce. Svojho času som napísal: 

„Radšej vstúpiť do lajna ako do stra-

ny.“ Naozaj si radšej odstojím tie ho-

diny a dni niekde vonku pri zbieraní 

podpisov sám za seba. Mám aspoň 

priamu odozvu od Petržalčanov.  

A tá je pre mňa veľmi povzbudzu-

júca. Podpisy mi pribúdajú naozaj 

rýchlo a ľudia, až na niekoľko nevra-

živých pohľadov, sú veľmi ochotní 

podpísať moju kandidatúru. Všetkým 

vám veľmi pekne ďakujem za ochotu  

a podporu. Určite sa ešte budeme 

stretávať niekde v Petržalke.             

Ďakujem!                                                 
Marian Greksa

Zaujímavé novinky 
u susedov

Nové pohľady na Dunajské 
luhy aj s podrobnými in-

formáciami, sú návštevníkom 
k dispozícii v Centre národ-
ného parku - v zámku ORTH 
(schlossORTH Nationalpark-
-Zentrum), v obci Orth/Donau, 
v Dolnom Rakúsku. Ponuka ak-
tivít priamo v národnom parku 
je pestrá a rôznorodá: počas 
peších túr, či splavoch, vás 

Národný park Donau-Auen (Dunajské luhy), obľúbený cieľ výletov 
mnohých slovenských návštevníkov. Rozprestiera sa medzi európskymi 
hlavnými mestami Viedňou a Bratislavou, len niekoľko  kilometrov od 
slovenských hraníc. Doslova chráni posledné veľké územie pririečnej 
lužnej krajiny v strednej Európe. Životodárnou tepnou tohto územia je 
prirodzený tok Dunaja, práve rieka vytvára životné prostredie pre mnohé 
vzácne rastliny a živočíchy. 

skúsení sprievodcovia zasvätia 
do tajov čarovnej prírody Du-
najských luhov. Optimálne pre 
návštevu rodiny s deťmi.

Novinka tohto roka: 
atraktívne „Slovenské 
dni” v Národnom parku
Aj v tomto roku je mimoriadna 
ponuka pre návštevníkov zo 
Slovenska, a to už onedlho, v 

termínoch: 5. júla, 28. júla, 11. 
augusta, 29. augusta,1. sep- 
tembra, 15. septembra, 6. ok- 
tóbra, 20. októbra a 1. no-
vembra 2018 (počas sloven-
ských štátnych sviatkov a vy- 
braných sobôt) v návštevníc-
kom Centre národného parku 
(schlossORTH Nationalpark-
-Zentrum),  Orth an der Donau 
(len 35 km od Bratislavy!).

Prehliadku výstavy „DonAU- 
räume” (tematika NP) môžete 
absolvovať už aj so sloven-
ským sprievodcom, informač-
ný materiál pre turistov je tiež 
v slovenčine. Začiatky prehlia-
dok v slovenčine sú: o 10.30 
hodine, následne: 11.30, 13.30, 
14.30 ,15.30 a posledná o16.30 
hodine. Celková dĺžka pobytu: 
min. 2,5 hodiny.

  SÚŤAŽ    Chcete získať vstupenky pre dve rodiny do Národného parku Dunajské luhy? Stačí, ak odpoviete na otázku: 
V ktorom parku a kde pripravili  tento rok pre návšteníkov  atraktívne Slovenské dni?                         Svoje odpovede posielajte do 9. júla na sutazimspn@gmail.com   

Zľavnené vstupné počas 
týchto dní: až 20 % v porov-
naní so stálymi cenami!
Celková výška vstupného: 
dospelý: 8, 80 €
dieťa a mládež od 6 do 19 ro-
kov, študent: 4,80 €
rodinná vstupenka (2 dospelí, 
2 deti): 18,40 €
Prihlásiť sa vopred v uvedené 
dni nemusíte.

Ďalšie informácie nájde-
te na: www.donauauen.at  
alebo na turistickom portáli 
www.kamkam.eu 
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Len 48 z celkovo 14 000 súťažiacich detí z Čiech, Poľska a Slovenska 
si vybojovalo právo štartovať na medzinárodnom SUPERFINÁLE 
Čokoládovej Tretry v Ostrave. Tento unikátny atletický projekt pre  
šprintérske talenty mal svoje vyvrcholenie 13. júna počas hlavného 
programu ostravskej Zlatej Tretry IAAF World Challenge.  

Úspešná Čokoládová Tretra 

A slovenské deti ukázali vý-
sledky, ktoré by im mohli 

starší slovenskí atléti závidieť. 
V konkurencii, predovšetkým 
českých rovesníkov, získali 7  
z 18 medailových miest, 
z toho dve prvenstvá, dve 
druhé, tri tretie a k tomu pri-
dali dve štvrté miesta. Desať 
z dvanástich štartujúcich ma-
lých slovenských šprintérov  
v ostravskom kotli dobehlo do 
piateho miesta.

Čokoládovú tretru - 40 cm 
 vysokú trofej, ktorá je napo-
dobeninou kryštálovej trofeje 
pre najlepších seniorov, zís-
kali Paťka Bieliková zo Žia-
ru nad Hronom v behu na 
100 metrov a Samuel Nduka  
z Nitry na 300 m. Len o 6 sto- 
tín sekundy uniklo víťazstvo 
na 100 m chlapcov sedemroč-

nému Alexovi Matejovi z ŠK 
Jablonica, za ktorým finišoval 
na bronzovom mieste Domi-

nik Michalko z AK Run For 
Fun Petržalka.           (upr)

foto: archív

 

Mestská časť Bratislava-Petr-
žalka dala do užívania 

verejnosti a, samozrejme, aj žia-
kom základnej školy zrekonštru-
ovaný  bežecký ovál  v areáli ZŠ 
na Nobelovom námestí. Toto je 
v poradí už druhá takáto rekon-
štrukcia v areáloch petržalských 
základných škôl. Po Tupolevovej 
teda máme už aj na Nobelovom 
námestí vymenený antukový 
povrch za polyuretanový. 

„Snažíme sa každý rok zre-
konštruovať aspoň jednu atle-
tickú dráhu, závisí to však aj od 
toho, či na takúto rekonštrukciu 
schvália financie poslanci,“ po-
vedal na slávnostnom otvorení 
starosta Vladimír Bajan. „Vyberá-
me také školy, ktoré sa prioritne 
venujú športu, najmä atletike. 
Prvou bola škola na Tupolevovej, 
ktorá má silný atletický krúžok a 
organizuje aj celoslovenské pre-
teky,“ dodal Vladimír Bajan.   

Samospráva zrekonštruova- 
la 220 metrov dráhy, čo je  
886 m2  bežeckej plochy. Počas 
rekonštrukcie riešila aj odvod-
nenie plochy – podpovrchovo, 
pomocou drenážneho systému 
s odvodom vody do novovybu-
dovaných vsakovacích jám.

Celá atletická dráha meria 
200 metrov.

Celkový počet dráh sa síce 
znížil zo 4 dráh na dve, sú však 
kvalitnejšie a budú vyhovovať 

rekreačnému behu, aj žiakom 
ZŠ. Zároveň v južnej časti oválu 
bola  vybudovaná rozbehová 
dráha v dĺžke 40 metrov s no-
vým pieskovým doskočiskom.

Rekonštrukcia trvala tri me-
siace a stála  120 000 eur. Sa-
mospráva ju hradila zo svojho 
rozpočtu.

„Táto rekonštrukcia atletickej 
dráhy a doskočiska vhodne za-
padne do celého okolia základ-
nej školy, kde sú tenisové kurty 
aj multifunkčné ihrisko. Jednou 
z priorít petržalskej samosprávy 
totiž je, aby najmä mladí mali 
kde športovať, rozvíjať svoje 
pohybové schopnosti,“ povedal 
prednosta miestneho úradu Mi-
roslav Štefánik. 

Text a foto: 
(tod)

Tartanová dráha je už aj 
na Nobelovom námestí

 
Tenisti Tenisovej školy Petr-

žalka Max Lorinčík, Diana 
Ščibravá, Andrej Adamović, 
Kayla Gálik, Lukáš Budoš pod 
vedením kapitána Nikola Ada-
mović vybojovali 16. júna titul 
Majster Bratislavy v tenisovom 
areáli ZŠ Nobelovo námestie 
v súťaži družstiev detí do 8 
rokov.  

Text a foto: (ek)

Majstri z Nobelovho námestia 

Po čerstvom úspechu seniorov a postupe do  
II. ligy hráči z kategórie U11 zvíťazili na me-

dzinárodnom turnaji Summer Prague Cup 2018  
v Prahe v konkurencii 11 klubov zo 7 krajín, a to bez 
jedinej prehry.
Výsledky: 
FCP - Sparta Praha (ČR) 3:0 (G: Mozola 2, Šubert 1)
FCP - Motorlet Praha (ČR) 3:0 (G: Šubert, Vlna, T.
Kusalík)
FCP - Benešov (ČR) 1:0 (G: Šubert)
FCP - Panyu (Čína) 2:1 (G: Vlna, Šoltys)
FCP - Mushengyuan (Čína) 6:0 (G: Vlna 4, Gajdoš 2)
FCP - Torokugrato (Maďarsko) 12:0 (G: Vlna 3, Šubert 
3, Šoltys 2, Mozol 1, Gajdoš 1, T. Kusalík 1, Barilla 1)
FCP - Bohemians Praha (ČR) 1:0 (G: Vlna)
FCP - Primary School 65 Warsaw (Poľsko) 7:0 (G: 
Vlna 2, T. Kusalík 1, J. Kusalík 1, Janžo 1, Gajdoš 1, vl. 
gól súpera 1)

FC Petržalka má skvelú mlaď 

FCP - UTA Arad (Rumunsko) 0:0
FCP - FK Grafičar Belehrad (Srbsko) 7:0 (G: Šubert 
2, Šoltys 1, Sagan 1, Vlna 1, T. Kusalík 1, J. Kusalík 1)
Najlepším strelcom turnaja sa stal Šimon Vlna so 17 
strelenými gólmi.
FC Petržalka reprezentovali:
Alex Barilla, Dominik Gajdoš, Samuel Hanúsek, To-
máš Janžo, Jakub Kusalík, Timotej Kusalík, Otto Ma-
teovič, Adam Mozola, Nicolas Sagan, Šimon Šoltys, 
Samuel Šubert, Šimon Vlna.  
Tréneri: Maroš Skovajsa, Lukáš Žiga.      (upr)

foto: archív

Chlapci z ročníka 2007 sa postarali o ďalšiu 
veľkú reklamu klubu FC Petržalka. 

 

Vnedeľu, 15. júla, sa na 
dostihovej dráhe v petr-

žalskom Starom háji usku- 
toční vrcholné medzinárod- 
né dostihové popoludnie  
– 26. Slovenské derby, rovina 
Graded-3 na 2 400 m pre 3-roč-
né plnokrvné kobyly a žrebce 
o  celkovú dotáciu 64 000 €.  
Okrem atraktívnych pretekov 
koní a zaujímavých stávok 
bude na hipodróme pripra-
vený aj pestrý sprievodný 
program – vždy atraktívna 
tombola s  30 hodnotnými 
cenami, súťaž o  najkrajší 
Detský klobúčik, maľovanie 
tváričiek, bizón-ródeo a det-
ské atrakcie, vozenie na ko-

níkoch, ako i súťaž o Najele-
gantnejšiu dámu v  klobúku. 
O príjemnú atmosféru počas 
celého popoludnia sa posta-
rá swingová kapela Funny 
Fellows. Popoludnie sa v Sta-
rom háji začína už o 12.30 h.  
Dámy a slečny v klobúku 
majú vstup na dostihy zadar-
mo!  (rip)

Kto si odnesie modrú 
stuhu?



Dvojstranu pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk
Poznámka redakcie: materiály boli pripravované pred parlamentnými udalosťami
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Š P O R T

Úspešná Čokoládová Tretra 

FC Petržalka má dobre fungujúcu mládežnícku základňu.  
V poslednom čase z nej prešli do seniorského tímu niekoľkí  hráči. 
O príprave nádejí a o viacerých jej súvislostiach sme sa sa poroz-
právali so šéftrénerom mládežníckych mužstiev Vladimírom  
Koníkom. Má bohaté skúsenosti z pôsobenia v niekdajšej ČH,  
Interi, Trenčíne, Šamoríne, Senici, Nitre a Slovane.  

FC Petržalka kladie veľký dôraz 
na výchovu mládeže

Do Petržalky ste prišli s jas-
nými predstavami o fungo-
vaní mládežníckeho futbalu. 
Ako sa napĺňajú po ročnom 
pôsobení v tomto klube.

 Vstúpil som do konsolidova-
ného mládežníckeho projektu, 
ktorý tu bol s ľuďmi okolo Ma-
reka Mojta, Mareka Trajtera a 
hlavne Rudolfa Nováka už ne-
jakým spôsobom stabilizovaný. 
Mojou úlohou bolo priniesť 
skúsenosti z predchádzajúcich 
klubov a hlavne mu dať troška 
iný rozmer. Po roku môžem 
povedať, že sa nám všetko ne-
podarilo splniť, pred nami je 
stále veľa práce a výziev. Hlav-
nou prioritou je dostať starší 
dorast do I. ligy. Myslím si však, 
že za ten rok treba kvitovať 
ochotu, spoluprácu majiteľov, 
trénerov, ktorí sa podieľajú 
na výchove mladých hráčov. 
Takže postupnými krokmi sa 
posúvame tam, kam by sa mal 
petržalský futbal uberať. 
Akými znakmi sa vyznačuje 
takzvaný Petržalský herný 
koncept?

Pre nás je prvoradé nevycho-
vávať ,,nezamestnaných“ fut- 
balistov. To znamená, že apelu-
jeme v prvom rade na výchovu 
hráča a skĺbenie so školskými 
povinnosťami. To je alfa omega 
toho, aby hráči mohli absol-
vovať tréningový proces, aby 
nemuseli dobiehať niektoré 
výpadky v škole. Chceme, aby 
sa hráči vyvíjali po individuál-
nej stránke. Pracujeme na tom, 
aby mali zvládnuté základné 
herné činnosti z pohľadu práce 
s loptou. Samozrejme, na to sa 
snažíme nejakým spôsobom 
nadväzovať už aj v tímovej kon-
cepcii. Záleží nám na tom, aby 
mužstvo bolo konštruktívne na 

všetkých priestoroch ihriska. 
Bratislava má práve najviac 
lokálpatriotov práve tu, v Petr-
žalke, a preto si ich chceme čo 
najviac udržať. Na úrovniach 
mládežníckych tímov sa sna-
žíme vychovať hráčov, ktorí 
budú mať zžitú ofenzívu. Už 
aj v nižších kategóriách využí-
vame rozostavenie 4-3-3, lebo 
chceme, aby nám takýmto sys-
témom hrávali všetky mužstvá 
v jedenástkovom futbale. 
FC Petržalka má až štrnásť 
mládežníckych kolektívov, 
nemáte problémy so zabez-
pečovaním tréningového pro- 
cesu pre taký veľký počet hrá-
čov?

Pri takomto veľkom počte 
hráčov a družstiev máme čo 
robiť, aby sme každého uspo-
kojili. Pre vyššie kategórie by 
bolo veľmi dobré, keby mali už 
dvakrát do týždňa k dispozí-
cii celé ihrisko. Nie vždy sa to 
podarí, o to viac si cením tré-
nerov a hráčov, že jednoducho 
pracujú v týchto podmienkach 
a aj sa vyvíjajú. Na vedľajšom 
trávnatom ihrisku sa pripra-
vujú malé deti, predprípravky, 
na Pankúchovej ulici trénujú 
prípravky a žiacke mužstvá. 
Hlavná umelá plocha v Ovsiš-
ti patrí výhradne mužskému  
A-tímu a na 80 percent ju vyu-
žívajú aj dorastenecké tímy. 
Koľko je v súčasnosti v FC 
Petržalka trénerov a akému 
počtu mládeže sa venujú?

Máme aj s asistentmi 28 tré-
nerov a okolo 500 mládežní-
kov. Chceme hlavne na úrovni 
prípraviek a predprípraviek 
doplniť ešte jedného trénera 
navyše. Každopádne do tohto 
počtu treba ešte započítať aj 
trénerov brankárov, sú traja, a 

tiež aj dvoch kondičných tré-
nerov. 
Ktoré mužstvá sa najlepšie 
ukazujú a ktoré musia naj-
viac pridať?

Musím začať tým, že v prvej 
polovici júna chlapci z ročníka 
2007 dosiahli veľký úspech, 
keď vyhrali kvalitne obsadený 
medzinárodný turnaj v Prahe 
a spravili tak výbornú reklamu 
nášmu klubu. Zverenci tréne-
rov Maroša Skovajsu a Lukáša 
Žigu zdolali napríklad Spartu 
Praha 6:0! Na úrovni jede-
násť, dvanásť a trinásťročných 
tímov sa nám črtajú práve tie 
individuality, ktoré hľadáme. U 
ďalších žiackych ročníkov U14 
a U15 už vidieť, že sa u nich 

začína a doznieva puberta, 
Starší žiaci najviac prepadli v 
hernom výkone. Starší doras-
tenci celú sezónu hľadali svoju 
tvár a v tomto družstve prišlo 
aj k zmene trénera. Bolo to 
mužstvo s najväčšou hráčskou 
fluktuáciou a hľadaním štýlu. 
Mladší dorastenci boli dlho v 
II. lige prví, v zime sme však 
niektorých kľúčových hráčov 
preradili do staršieho dorastu 
a aj preto skončili na druhom 
mieste. Musím spomenúť ka-
tegóriu U16, ktorá pre nás na-
pĺňa predprípravu pre vekové 
kategórie U17 a U19. Tréner 
Cyril Janoško sa tejto úlohy 
zhostil veľmi dobre a pripravil 
hráčov pre kategóriu U17. Na-
ším zámerom je dostať starších 
dorastencov do I. ligy. 
Boli ste aj šéftrénerom mlá-
deže v ŠK Slovan Bratislava. 
V čom je najväčší rozdiel me-
dzi ním a Petržalkou? 

Slovan je väčší klub s veľkou 
históriou a tradíciou. Má také 
silné meno, že ísť s ním do sú-
boja o nejakého hráča je prak-
ticky nemožné. Slovan predsa 

len ponúka iné podmienky ako 
Petržalka. Náš klub však hrá-
čom vytvára rodinné zázemie, 
klubizmus, lokálpatriotizmus 
a spolupatričnosť. V Slovane je 
to všetko také šedé a smutné, 
hoci je to klub s ohromnými 
ekonomickými možnosťami. 
Keď odtiaľ vyhodia hráča, tak 
ich nezaujíma, čo s ním bude, 
lebo na jeho miesto čaká ďal-
ších päť. Naproti tomu my sa 
aj po tejto stránke snažíme 
nejakým spôsobom hráčov 
umiestniť do klubov, kde budú 
hrávať a napredovať. Preto 
verím, že keď postúpime do I. 
dorasteneckej ligy, budeme aj 
Slovanu dobrým konkurentom 
a ponúkneme hráčom slušné 
podmienky. 
Prednosťou chlapcov z vi-
dieka je pevná vôľa a väčšie 
úsilie?

Som Bratislavčan, ale 
úprimne poviem, že vždy 
som radšej trénoval chlapcov 
z vidieka. Mali iný prístup k 
povinnostiam, boli zodpoved-
nejší, pokornejší, skromnejší, 
nemali hneď veľké plány. Títo 
chlapci z vidieka ešte žijú z 
princípu starej školy. Vedia sa 
ešte vyškriabať na strom, pre-
skočiť plot a to je to, čo nám 
dnes v škole chýba. Mládež-
nícki tréneri totiž často suplujú 
telesnú výchovu, ktorá, treba si 
povedať pravdu, vo viacerých 
školách neexistuje. A potom 
sa mládež vyvíja iba jedným 
smerom. Takže z vidieka je ne-
raz pohybovo nadanejšia ako 
bratislavské deti, ktoré sú často 
„spánštené“.           Milan Valko

foto: Milina Strihovská

 

„Je nám to veľmi ľúto, ale ten- 
to rok sa neuskutoční najstar-
šie a zároveň najväčšie parkú-
rové podujatie na Slovensku, 
medzinárodné preteky Mer-
cedes-Benz Grand Prix Brati-
slava,“ povedal nám nedávno 
ich dlhoročný riaditeľ Andrej 
Glatz (na snímke). Takže tento 
rok fanúšikovia tohto pekné-
ho športu budú ochudobne-
ní o jedno prestížne a medzi divákmi mimo-
riadne obľúbené podujatie. Veľmi dlhé roky 

sa konalo začiatkom augusta 
v areáli jazdeckého klubu TJ 
Slávia STU v petržalskom Ov-
sišti. Dôvodom, prečo sa tieto 
prestížne preteky neuskutoč-
nia, sú organizačné a perso-
nálne zmeny u organizátora 
podujatia TJ Slávia STU. Nové 
vedenie športového klubu sa 
rozhodlo v tejto tradícii nepo-
kračovať. Pritom Grand Prix 
Bratislava malo tento rok napí-
sať už svoje 53. pokračovanie  

a v Ovsišti sa konalo už od roku 1967!
(mv), foto: Milina Strihovská

Grand Prix nebude!
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