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Večer ľudskosti 
pod Lampou
Čo najviac potrebuje krízové 
centrum? Jedlo. A čo potrebujú ľudia 
v ňom? Podporu a pocit prijatia.

V Petržalke trénuje 
hokejbalová 
budúcnosť
Ak ako rodič vyberáte šport pre dieťa, 
čo vás zaujíma? Dobré výsledky tímu? 
Tréningy, na ktoré sa deti tešia…?
Máme pre vas tip - hokejbal. 

Už túto zimu: 
Kto odprace sneh 
z chodníkov?
V apríli schválili poslanci NR SR 
prelomový zákon, ktorý zásadne mení 
právny vzťah v trojuholníku občan - 
štát - obec. 
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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.

Ale nič z toho neplatí pre Ale-
xandra a Štefániu Röthovcov. 

Diamantovú svadbu im vystrojili 
priatelia a rodina, slávnostný obrad 
si zobrala na starosti vedúca mat-
riky Enikö Mészáros a poslankyňa 
Ivana Antošová.

Oslávenci vošli do sobášnej siene 
na Jiráskovej ulici tak trochu placho, 
možno tak, ako do inej sobášnej sie-

ne vchádzali presne pred šesťde-
siatimi rokmi, 12. júla roku 1958. 
A znel aj rovnaký svadobný pochod. 
Akurát vlasy im ošediveli... Rozhod-
ne by ste ale nepovedali, že sa poze-
ráte na osemdesiatnikov!

Zneli krásne slová a krásna hudba 
a keď sa sobášiaca poslankyňa Anto-
šová spýtala, či si aj v tej chvíli chcú 
povedať svoje áno, obaja okamžite 

Nebýva to často, že manželia môžu svoj manželský 
sľub zopakovať aj po šesťdesiatich rokoch spoločné-
ho života. Niekedy im to nedovolí zdravie, inokedy, 
žiaľ, zaúraduje zubatá a niekedy to manželia tak dlho 
jednoducho spolu nevydržia. 

prikývli. A nechýbal ani manželský 
bozk, ani gratulácie, ktorých bolo 
neúrekom.

Obaja „diamantoví“ manželia, ako 
sami potvrdili, zažili veľa dobrého, 
ale aj zlého, šťastia aj strastí, radosti 
aj sklamaní. Ale nikdy nezapochy-
bovali o tom, že to všetko chcú pre-
konať spolu. Veď si to predsa sľúbili 
– v dobrom aj v zlom, v bohatstve, 
aj v chudobe. Pokiaľ nás smrť neroz-
delí...

A čo si do ďalších spoločných ro-
kov želali oni sami? „Najmä to zdra-
vie,“ priala si pani Štefánia. A my im 
to úprimne želáme tiež.

 Text a foto: (sf )

R

18. 7. 2018 • vychádzajú 24 rokov • číslo 5

prikývli. A nechýbal ani manželský prikývli. A nechýbal ani manželský prikývli. A nechýbal ani manželský 

60



2 • 18. 7. 2018 PETRŽALSKÉ NOVINYS A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A

Nečinnosť a  opustenie sa 
je krokom k  tomu, aby 

človek z  tohto sveta odišiel 
oveľa skôr. Minimálne du-
ševne. Petržalka sa už takmer 
9 rokov snaží, aby starší či 
zdravotne postihnutí ľudia 
nezabúdali žiť svoj život napl-
no, aby sa mohli tešiť, či aby 
si užívali rôzne aktivity vďaka 
ktorým sa zabavia, stretnú 
s  inými ľuďmi alebo niečo 
nové zažijú. Ideálne, aby sa 
spolu stretávali rôzne gene-
rácie. Od tých najmladších po 
tých starších. 

V rámci projektu Most ge-
nerácií sa pravidelne stretá-
vajú sociálne znevýhodnené 
rodiny s  deťmi, dôchodcovia 
z denných centier v Petržalke 
a deti z materských a základ-
ných škôl. „Takéto stretnu-
tia sa robia 3-4 krát do roka 
a  vždy vyberieme niektoré 
denné centrum a materskú či 
základnú školu, aby spoločne 
strávili nejaký čas, aby starší 
mladším odovzdali svoje skú-

senosti, prečítali im rozpráv-
ky ako od babičky, spolu sa 
zahrali a zabavili,“ povedala 
Jana Guľová, pracovníčka od-
delenia sociálnych vecí a rodi-
ny MÚ Petržalka. 

A 12. júla sa deti spolu so 
staršími stretli opäť. Do Stre-
diska sociálnych služieb na 
Mlynarovičovej ulici prišli 
klienti tohto zariadenia, rodi-
ny zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia a  deti z  MŠ 
Bradáčova, aby spoločne strá-
vili čas a  aj si zasúťažili. Pre 
klientov aj deti bolo pripra-
vených 5 stanovíšť s úlohami, 
ktoré bolo potrebné splniť. 
Kto vyhrá? Deti, či starčeko-
via a  starenky? Ako sa vra-
ví, nie je dôležité vyhrať, ale 
zúčastniť sa. Veď najlepšou 
odmenou je predsa zábava 
a  spoločne strávené pekné 
predpoludnie. A  po „práci“ 
nechýbalo pre každého ani 
skvelé občerstvenie.

„Som rada, že takéto po-
dujatie organizujeme. V tom-

to zariadení sa koná už druhý 
raz. Klientmi sú prevažne 
starší ľudia, ktorí sa zo zdra-
votných dôvodov nedokážu 
o  seba postarať sami v  do-
mácom prostredí. Ale aj  oni 
potrebujú spoločnosť, aktivity, 
stretnutia. Je neuveriteľné, ako 
sú na začiatku hanbliví a keď 
sa zapoja do hier, vidieť na 
nich ako veľmi sa tešia,“ dodala 
Jana Guľová.   (km)

foto: autorka

Petržalka spravila ďalší krok 
k svojim obyvateľom

PLANEO ELEKTRO SLNEČNICE HĽADÁ PRÁVE TEBA

E-MAIL: PRACA@PLANEOELEKTRO.SK • TEL.: 02/21291191
KONTAKTUJ NÁS - PLANEO ELEKTRO BRATISLAVA SLNEČNICE

• Staň sa členom najúspešnejšej siete elektropredajcov 
• Vybuduj si u nás kariéru • Pracuj s najmodernejšími 

technológiami v elektre • Zúčastni sa atraktívnych 
školení a staň sa expertom

Most generácií 
opäť zbližoval 

Veľký Draždiak je určite jed-
ným z  najobľúbenejších 

miest v  Petržalke a  v  lete je 
nepochybne na čele rebríčka 
obľúbenosti. Všetci ale vieme, 
že elektrické drôty, ktoré vedú 
ponad jazero, znemožňujú 
z  tejto lokality spraviť „legálne 
kúpalisko“. Navyše, rôzne vlast-
nícke vzťahy pozemkov celú 
situáciu ešte komplikujú.

Petržalská samospráva ale 
stále hľadá spôsoby, ako Petr-
žalčanom pobyt pri jazere 
spríjemniť a  skvalitniť. Každé 
leto tam zabezpečuje záchran-
nú službu a  tento rok zašla 

ešte o  krok ďalej. S  prevádz-
kovateľom reštaurácie Oáza 
sa dohodla, že návštevníkom 
Veľkého Draždiaka zdarma 
sprístupnia ich verejné toalety, 
ktoré sa nachádzajú v  samo-
statnom objekte vedľa reštau-
rácie (v priestoroch, kde fun-
gujú aj masáže). Túto službu 
Petržalčanom financuje mest-
ská časť. Toalety môžu ľudia 
využívať do konca prázdnin.

Okrem toho petržalská sa-
mospráva hľadá aj ďalšie mož-
nosti, ako pobyt pri jazere sprí-
jemniť, napríklad možnosťou 
inštalácie spŕch.    (tod)
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Na návšteve v banke

Veľmi príjemná bola spo-
ločná recepcia, na ktorej 

guvernér Národnej banky 
Slovenska aj autor knihy La-
dislav Gulik odpovedali na 
mnohé zvedavé otázky detí.  
Deti sa chcú aj touto cestou 

poďakovať Terézii Loviško-
vej, ktorá knihu Terezkina 
pokladnička uviedla do živo-
ta a zároveň ňou obdarovala 
viaceré deti z našej školy. 

Mgr. Andrea Varechová
foto: autorka

Deti zo ZŠ Turnianska prijal v NBS jej guver-
nér Jozef Makúch. Spoločne pokrstili knižku 
Terezkina pokladnička. Deti si prezreli výsta-
vu mincí a papierových peňazí, veľa sa dozve-
deli o histórií a vzniku platidiel.

ZŠ Tupolevova na FLiP-e

Ide o finančné vzdelávanie 
zážitkovou formou. FLiP 

kombinuje vzdelávanie, zába-
vu a podporuje u žiakov ich 
kritické myslenie.

Žiaci 8. B navštívili  interak-
tívnu výstavu v centrále sku-
piny Erste vo Viedni. Na in-
teraktívnej výstave s rozlohou 

1 500 m² každý žiak s table-
tom v ruke, svojou digitál-
nou peňaženkou, plnil rôzne 
úlohy a zadania. Zábavnou 
formou si každý účastník 
osvojoval nové či upevňo-
val doterajšie vedomosti v 
oblasti financií. Na piatich 
stanovištiach sa žiaci pod ve-

dením skúsených lektoriek 
venovali plánovaniu roz-
počtu, finančným rozhod-
nutiam a ich dôsledkom, 
dozvedeli sa zaujímavé 
fakty z oblasti finančníc-
tva, zlepšovali si zručnosti 
v hospodárení s peniazmi. 

Po dvoch hodinách pl-
ných smiechu i zábavy 
zistil každý žiak vyhod-
nocovacím testom, v kto-
rých oblastiach je výborný 
a v čom má ešte rezervy 
a môže sa zlepšiť.

(tod)
foto: archív MU

V rámci rozvíjania finančnej gramotnosti 
u žiakov sa Základná škola Tupolevova 20 
zapojila do projektu finančného vzdelávania 
Slovenskej sporiteľne s názvom FLiP.

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 ! 

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

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€

Týmto listom by sme radi vy-
jadrili poďakovanie riaditeľke 
MŠ Iľjušinova PaedDr. Márii 
Králikovej, ako aj všetkým pe-
dagogickým a nepedagogic-
kým zamestnancom MŠ.

Počas troch krásnych ro-
kov vyrástli v našej škôlke na 
Iľjušinovej z našich malých 
detí veľkí predškoláci – múd-
ri, šikovní, slušní, poznajúci 
ozajstné hodnoty. Každý deň 
sme naše deti viedli do škôlky 
s absolútnou dôverou, pre-
tože sme vedeli, že nás pani 
učiteľky na nevyhnutný čas 
stopercentne zastúpia. Vďaka 
vysokej profesionalite a bez-
hraničnej láske k deťom spolu 
s nami formovali osobnosti 
našich detí. Neúnavnou prá-
cou dosiahli ich napredovanie 
míľovými krokmi. Neustálou 
starostlivosťou, pohladeniami, 
láskavými slovami, úsmevmi, 
objatiami prinášali do ich živo-
ta radosť. Robili ich šťastnými 
a spokojnými. Vďaka našim 
pani učiteľkám bol pre ne kaž-
dý deň v škôlke oslavou.

Tekvičkové slávnosti, dni 

detí, besiedky, karnevaly, 
krúžky, Modrý deň, význam-
né osobnosti... Nespočetné 
množstvo kresieb, vyplnených 
strán v pracovných zošitoch, 
skupinových výtvorov, bás-
ničiek, pesničiek, tanečných 
krokov... To nik nespočíta. To 
sa nikde nevykazuje. Za to sa 
jednoducho, ale úprimne ĎA-
KUJE.

Sme si vedomí, koľko veče-
rov, víkendov, sviatkov venujú 
učiteľky práci na úkor svojej 
rodiny. Sme si vedomí, koľko 
svojho času a energie obe-
tujú druhým deťom na úkor 
svojich vlastných. Ich obetavú 
prácu si nesmierne vážime a 
za všetko, čo do nej vkladajú 
im ĎAKUJEME.

Vďaka, pani riaditeľka Mária 
Králiková, vďaka pani učiteľky, 
kuchárky, upratovačky, špe-
ciálne sa chceme poďakovať 
učiteľkám predškolákov: Márii 
Králikovej, Dagmar Ducho-
slavovej, Ivete Božingovej, 
Monike Melicherovej, Jarmile 
Kocsisovej, Milene Kosťovej a 
Andrei Chobotovej.

Rodičia predškolákov 
z MŠ Iľjušinova

  Poďakovanie

 prijme 
Skladníka 

s preukazom na VZV
Ideálne aj pre fyzicky zdatného 
dôchodcu, PC gramotnosť a do-
stupnosť na Kopčiansku ulicu.

PARKETÁRSKA FIRMA  
V PETRŽALKE 

Kontakt: 0948 298 181

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

 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

Vďaka, škôlka

 

Zo zármutkom oznamujeme, že nás dňa 16. 6. 2018 vo veku 69 rokov 
opustil náš manžel, otec a dedko

Pochovaný bol v Petržalskom cintoríne 
Smútiaca rodina 

Ondrej MÉSZAROŠ
Hasič s povolania v závode Matador

Hudobné fi nále v Zichyho paláci 
Koncert Základnej ume-

leckej školy Jána Al-
brechta na záver školského 
roka 2017/18 sa uskutoč-
nil v sále Zichyho paláca. 
V programe účinkovali mi-
moriadne vyspelí mladí hu-
dobníci. Výber čísiel bol zo-
stavený v pestrom striedaní 
nástrojových skupín. 

Na úvod sa predstavil spe-
vácky zbor Sláviček, vedený 
ped. Mgr. Ľ. Halovou, vyni-
kajúcou interpretáciou det-
ských piesní z repertoáru slo-

venského skladateľa Milana
Nováka. Klaviristky z 1. stup-
ňa štúdia M. Ivaničová, S. Su-
rá Salgado a L. Kocúrová za-
hrali skladbičky S. Majkapa-
ra a Rondo W. A. Mozarta. 
Žiaci z 2. stupňa klavírnej hry 
S. M. Bachledová, R. Petrá-
šová, A. Jurík, D. Fančovič a 
E. Somolányiová interpreto-
vali technicky i po muzikálnej 
stránke výborne J. S. Bacha, 
J. Myslivečka, S. Rachmanino-
va, S. Majkapara a premiérovo 
Mazurius súčasného autora 

A. Boudu. Spevák David Šav-
lík úspešný absolvent II. stup-
ňa z triedy Mgr. art. Ľ. Hu-
decovej v piesni Granada od 
A. Lara preukázal vyspelosť 
a zmysel pre dramatický pre-
jav. Účinkujúci žiaci v sólovej 
i komornej hre preukázali 
zmysel pre umelecké stvárne-
nie v interpretácii uvedeného 
bohatého repertoáru. Kon-
cert bol dôstojným záverom 
školského roka a výsledkom 
kvalitnej práce pedagógov a 
žiakov.                            (bd)

V našej súťaži z minulého čísla sme z tých, ktorí správne odpo-
vedali na otázku: V ktorom parku a kde pripravili  tento rok pre 
návštevníkov  atraktívne Slovenské dni?
vyžrebovali dvoch výhercov, ktorí získali rodinné vstupenky do 
Národného parku Dunajské luhy. 
Šťastnými výhercami sú: Marián Dulanský a  Dagmar Fedorcová
                   Blahoželáme!

 Kto vyhral?
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Krásny deň v Kopčanoch - v práci i zábave

Popri detských aktivitách 
sa však v júni konalo aj 

najväčšie podujatie firemné- 
ho dobrovoľníctva Naše mes- 
to, ktoré prepája firmy, samo-
správy a mimovládny sektor. 
Občianske združenie Ulita 
vždy rado prijme ponuku na 
takúto pomoc zo strany dob-
rovoľníkov a inak to nebolo 
ani tento rok. 

V rámci Nášho mesta sme 
na Kopčanoch pripravili pro- 
gram rozdelený na dve časti. 

Dopoludnia nám prišli 
pomôcť firemní dobrovoľ-
níci, ktorí sa s vervou pustili 
do práce. Rozdelili sa na dve 
skupinky a každá z nich si 
zobrala na starosti zveľadenie 
jedného ihriska. Veľké ihris-
ko, ktoré Ulita vybudovala v 

Jún je tradične mesiacom, na ktorý sa deti veľmi tešia. Končí sa školský 
rok, v rámci vyučovania zvyknú chodiť na rôzne výlety či exkurzie.  
A po mnohých akciách, ktoré sa konali v celom meste sa deti rozbehli 
na prázdniny.

 
 
 

Pre žiakov s autizmom je 
pobyt v škole prírody veľ-

kým prínosom hlavne v ob-
lastiach, ktoré sú ich slabou 
stránkou, a to pri ťažkostiach 
s vyrovnávaním sa so zme-
nami, pri orientácii v novom 
prostredí, pri rozvíjaní svojich 
sociálnych zručností a komu-
nikačných schopností. Rôzne 
aktivity, ktoré absolvovali v 
dobrej nálade a radostnom 
ovzduší, pomáhajú žiakom pri 

Netypická škola v prírode
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roku 2015, potrebovalo tro-
chu upratať. Dobrovoľníci 
zobrali vrecia na odpadky a 

naplnili ich hneď niekoľko.  
Z mantinelov ihriska sa im 
tiež podarilo dostať časť nápi-
sov, ktoré tam nepatria. Druhá 
skupinka sa vybrala na malé 
ihrisko, kde mala hneď nie-
koľko úloh. Okrem vyčistenia 
okolia ihriska od odpadkov sa 
dobrovoľníci pustili do trha-
nia buriny, zametania, sadenia 
trávy a zasypávania prepadnu-
tej jamy na trávniku.

Po usilovnej práci sme sa  
s dobrovoľníkmi rozlúčili spo-
ločným obedom. A už o pár 
chvíľ nato k nám zavítala nová 
„várka” čerstvých dobrovoľní-
kov, ktorí nám prišli pomôcť  
s prípravou  popoludnia plné-
ho hier. Spoločne sme vymys-
leli 10 rôznych stanovíšť, na 
ktorých deti čakali športové, 
logické a iné zábavné úlohy. 
Na každom stanovišti si deti 
po splnení úlohy vyzdvihli 
podpis a v cieli za desať pod-

pisov získali krásny odznak 
podľa vlastného výberu.

Keď všetky deti dosúťažili, 
na konci nás ešte čakalo milé 
prekvapenie v podobe dvoch 
vystúpení. Najprv nám dve 
dievčatká zatancovali ener-
gický tanec, ktorý nenechal 
sedieť nejedného diváka - po-
stupne sa tak k tancu pridá-
valo viac a viac ľudí. Úplne na 
záver nám ešte svoje umenie 
predviedlo dievčatko, ktoré je 
veľkým boxerským talentom. 

Strávili sme tak krásny deň 
plný dobrej nálady a zábavy. 
Veríme, že si ho užili ako oby-
vatelia sídliska Kopčany, tak 
aj dobrovoľníci, bez ktorých 
by toto všetko nebolo možné 
zrealizovať. Ďakujeme všet-
kým zúčastneným a Nadácii 
Pontis za organizáciu akcie 
Naše mesto.

 (upr)
foto: autor

V júni prežili žiaci s autizmom zo ŠZŠ na Žehrian-
skej ulici päť dní v krásnom prírodnom prostredí 
Jánskej doliny. Školu v prírode zorganizovalo 
Občianske združenie VRABČIACI, pôsobiace pri 
škole, vďaka úspešnému grantovému projektu: 
Budúcnosť aj s autizmom, od Nadácie Volkswa-
gen Slovakia. 

prekonávaní deficitov vyplýva-
júcich z ich diagnózy a pri upev-
ňovaní a prehlbovaní poznat-
kov získaných vo vzdelávacom 
procese. Pre pedagógov je to 
možnosť lepšie spoznať svojich 
žiakov, ponúknuť im nové a za-
ujímavé skúsenosti, prežívať ich 
spolu s nimi, a tým upevňovať 
vzťah medzi žiakom a učiteľom. 

Tematické vychádzky boli za-
merané na poznávanie a ochra-
nu prírody Jánskej doliny s cie-

ľom upevňovať zdravie a fyzickú 
zdatnosť žiakov. Navštívili Sta-
nišovskú jaskyňu, Minisloven-
sko - park miniatúr vybraných 
slovenských kultúrnych pamia-
tok, minerálny prameň Teplica, 
nazývaný Kaďa v Liptovskom 

Jáne, Svätojánsku rozhľadňu 
a Mincovníčkovo - podzemie 
pod vežami v Liptovskom Jáne, 
minerálny prameň Medokýš  
a visutú lávku ponad rieku Váh  
v obci Podtureň.

Mgr. Monika Klottonová

foto: autorka

Hudobné finále v Zichyho paláci 
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Petržalka je krásne miesto -
- pre šport aj pre život

Bol si súčasťou slovenského 
tímu na maratóne v Plitvi-
ciach. Aké sú tvoje zážitky? 

Bol som, a nielen ja. Na be- 
žeckom podujatí sa zúčastnilo 

V júni reprezentovali v Chorvátsku Petržalčanov aj maratónci. Malí 
i veľkí. Medzi nimi bol už tradične aj človek, ktorého často stretáva-
me na sídlisku a v jeho okolí skôr v behu, ako pri ledabolej chôdzi. 
Ak by sme ho mali charakterizovať jedným prídavným menom, tak 
by sme vybrali – aktívny. Za viacerými možnosťami by nasledovali – 
vnímavý, cieľavedomý, vytrvalý... Bežec na dlhé trate - Pavol Sovič.    

vyše 120 Slovákov, nechýbali 
medzi nimi Petržalčania a, 
samozrejme, nemohli chýbať 
ani Petržalské noviny. Naši 
slovenskí bežci si odniesli päť 

jín. Plitvice sú krásne miesto, 
doteraz na pretek spomínam. 
Bolo veľmi príjemné bežať ďa-
leko v cudzine a stretávať tak 
veľa po slovensky hovoriacich 
bežcov. Na plitvickom mara-
tóne som sa zúčastnil nielen 
ako Slovák, ale predovšetkým 
ako Petržalčan. V mojej ba-
tožine nechýbali Petržalské 
noviny a suveníry z Petržalky 
pre obyvateľov Plitvíc. Je jed-
no, aké krásne je miesto, kto-
ré navštívim, odvšadiaľ sa rád 
vrátim domov, do Petržalky.

Si Petržalčan. Ako vnímaš 
sídlisko, ktorému pred rok-
mi hovorili slovenský Bronx?

Do Petržalky som sa nasťa-
hoval pred viac ako trinástimi 
rokmi. Petržalka ma prijala, 
stala sa mojím domovom. 
Bola to láska na prvý pohľad. 
Milujem to tu. Od prvej chví-
le, ako sa moje nohy dotkli 
zeme v lesoch okolo Draždia-
ka, od prvého výbehu na hrá-
dzu, či do petržalských Luž-
ných lesov. Petržalka je krásne 
miesto. Pre šport i pre život. 

Nedávno sa uskutočnilo be-
žecké podujatie RunFest. Bol 
si tiež jeho súčasťou?

Ako bežec? Áno. Aj ako spo-
luorganizátor som pomáhal 
tomu, aby takéto podujatie 
vzniklo. Veľmi ma mrzelo, že 
Petržalka nemá takéto podu-
jatie. Takmer každá časť Brati-
slavy - vrátane malých obcí ako 

Čunovo či Vajnory - ho mala. 
Rača sa chváli, že má dokonca 
šesť domácich bežeckých pod-
ujatí. Ak vybehnem na hrádzu, 
alebo si zabehám okolo Draž-
diakov, Chorvátskeho ramena, 
stretávam desiatky, ba aj stov-
ky bežcov a bežkýň. Petržalka 
si jednoducho zaslúži byť cen-
trom diania. Jej poloha v Bra-
tislave, jej prírodné bohatstvo, 
voda, lesy, okolie… Je tu všet-
ko. Petržalčania a Petržalka sú 
bohatší ako Manhattan.

Si aktívny nielen v osobnom 
živote, ale aj v petržalskej 
komunite. Nemáš v pláne vy-
užiť svoje sily, snahy a pred-
stavy aj pri spravovaní vecí 
verejných? 

Určite by som mohol po-
môcť mojim susedom a spo-
luobčanom pri pri riešení 
problémov, ktoré v Petržalke 
pociťujeme. Svoje poslanie chá- 
pem ako bežec, ktorý sa posta-
ví na štartovaciu čiaru. Dosta-
ne možnosť, môže sa snažiť zo 
všetkých síl, aby po rokoch do-
behol do cieľa so cťou a za po-
tlesku svojich spoluobčanov. 
Až to môže nazvať víťazstvom. 
Okolo seba vidím veľa práce  
v oblasti športu, kultúry, ži-
votného prostredia a vôbec 
prostredia Petržalky, kde sa 
môžem realizovať. A keď člo-
vek môže, tak sa o to musí aj 
pokúsiť.             Anabela Nová

foto: archív z podujatia  
Veľký beh malých škôlkárov

ocenení, ale najkrajšie ocene-
nie vyslovil riaditeľ preteku, 
ktorý zhodnotil slovenský tím 
ako najreprezentatívnejší zo 
všetkých zúčastnených kra-
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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 

Dúhový Pride  
a sobáše   
Dobrý deň, v súvislosti s pripra-
vovaným bratislavským festi-
valom Dúhový Pride by som sa 
chcel spýtať, aký je váš osobný 
aj právny názor na registráciu, či 
dokonca sobáše gejov a lesbicky 
orientované páry. Ďakujem.          

Celebrita YO (gmail.com)

Cyklisti a tí ostatní 
S príchodom dovolenkových dní pri-

budlo na našich cestách viac motor-
károv, ale aj cyklistov, ktorí podob-
ne ako iní účastníci cestnej premávky, 
majú povinnosť dodržiavať predpisy, 
viažuce sa k ich pohybu na danom úse-
ku komunikácie. Na rozdiel od moto-
rizovaných účastníkov sú však cyklisti 
z hľadiska bezpečnosti menej sledova-
nou skupinou, pričom spolu s chod-
cami patria medzi najzraniteľnejších 
účastníkov cestnej premávky, ktorých 
čoraz častejšie v našich mestách spája 
i rozdeľuje chodník.       

Práve chodník je téma, na ktorej sa 
títo účastníci cestnej premávky veľakrát 
nezhodnú. Mnohí chodci sa právom 
sťažujú na bezohľadnosť cyklistov, ktorí 
jazdia v očakávaní, že  im všetci budú 
uhýbať. Ak sa niekto ohradí, dokážu byť 
hrubí, dávajúc najavo svoju nadrade- 
nosť nad chodcom. Na chodníkoch 
máme možnosť stretnúť cyklistov v po- 
dobe slalomárov, rýchlostných preteká-
rov, alebo ako pelotón, pred ktorým je 
umenie odskočiť. Spoločným znakom 
prevažnej väčšiny snažiacej sa okupovať 
chodník je neuspokojivý vzťah ku kedy- 
si obľúbeným zvončekom. Dnes táto 
prepotrebná technická pomôcka je v ka- 
tegórii ignorovanej nepovinnej výba-
vy, pretože niet väčšej zábavy, ako keď  
bajk preletí povedľa nič netušiaceho 
deda  s barličkami či matky s kočíkom. 

Cyklisti veľmi dobre vedia, ale-
bo vedieť by mali, že chodník je urče-
ný výlučne chodcom a podľa zákona o 
premávke nemajú na ňom čo hľadať. 
Zákon, pokiaľ ide o daný problém, je 

jednoznačný - iní účastníci cestnej pre-
mávky než chodci nesmú chodník pou-
žívať. Na bicykli sa jazdí predovšetkým 
po cestičke pre cyklistov, kde jej niet, 
jazdí sa pri pravom okraji vozovky a ak 
sa tým neohrozujú ani neobmedzujú 
chodci, smie sa jazdiť po pravej krajni-
ci. Je pochopiteľné, že aj na kombinova-
nej cestičke pre chodcov a cyklistov je 
povinnosť jazdiť tak, aby neboli ohro-
zené iné osoby tam sa nachádzajúce.  
V meste pribúdajú koridory vyznačujú-
ce cyklistické trasy a priechody. Vodo-
rovné dopravné značenie v zelenej farbe 
(V7, V7a) označujúce priechod pre cyk-
listov je zvyčajne súbežné s priechodom 
pre chodcov. Ak ho niet, alebo to nie je 
povolené dopravnou značkou či policaj-
tom, cyklisti by mali vedieť, že z bicyk-
la musia zosadnúť. Vodiči vozidiel majú 
povinnosť dať na priechode pre chodcov 
prednosť chodcovi, teda osobe presúva- 
júcej sa pešo. Do tejto kategórie jazdiaci 
cyklista rozhodne nepatrí. Šialenec pre-
letiaci v poslednej chvíli pred prichád-
zajúcim vozidlom ohrozuje nielen seba 
a chodcov, ale rapídne zvyšuje riziko 
kolízie s motorovým účastníkom cest-
nej premávky. Pohľad na jazdiacu mat-
ku, za ktorou na priechode vyhradenom 
chodcom šliapu do pedálov bez jej dozo-
ru dve deťúrence, komentár nepotrebu-
je. Skôr pripomenutie priestupcom, že 
za porušenie predmetných ustanovení 
zákona o cestnej premávke, môže byť 
cyklista postihnutý v blokovom konaní. 
Prečo naša polícia nevenuje pozornosť 
aj tejto kategórii dopravných delikven-
tov, je zrejme otázka naivná.

Viete, že...
... v čase od 27. 6. do 8. 7. nahlásili v našom 
kraji krádež 18 motorových vozidiel, z toho v 
Petržalke 1 (Budatínska)? V noci zlodeji ukrad-
li 16 a cez deň 2 autá, ukradli aj tri nákladné, 
jeden motocykel a jeden skúter. V dňoch 28.  
a 29. júna, 5. júla krádež auta nehlásili. 

... od 1. januára do 1. júla sme v našom kraji 
zaznamenali 921 dopravných nehôd, čo je 
o 69 menej ako v rovnakom období vlaňaj-
ška? Pri týchto nehodách zahynulo deväť 
ľudí, čo je o štyroch (80 %) viac ako v rovna-
kom období vlaňajška.

Chcem vás upozorniť, že cieľom 
tejto Poradne nie je vyjadro-

vanie osobných názorov, takže  
v skratke len pár slov. Prístup k ži- 
votnému (nie registrovanému, vy- 
volávajúcemu predstavy smerujú-
ce k diskriminácii) partnerstvu je 
potrebné riešiť bez prieťahov a ob-
štrukcií čo najskôr. Jednotný model 
právnych vzťahov založený na mi-
momanželskom spolužití je žiadu-
ci, svoje uplatnenie by našiel nielen 
v súžití homosexuálne orientova-
ných osôb, ale aj v prípade hetero-
sexuálnych partnerstiev. Názory na 
manželstvá rovnako orientovaných 
párov, adopcia detí a ďalšie s tým 
súvisiace relevantné riešenia, sú  
v našej spoločnosti stále rozporupl-
né a zrejme aj ťažko priechodné. Sú 
však aj naliehavou výzvou pre po-
litikov, právnikov, cirkev a ďalších 
odborníkov zaoberajúcich sa tou-
to, nateraz pre mnohých nie ľahko 
stráviteľnou, problematikou.

Do pozornosti

Životné minimum
Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli k 1. júlu 2018 usta-
novené nové sumy životného minima. Za životné minimum fyzickej osoby alebo 
fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, sa považuje suma alebo 
úhrn súm 205,07 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 143,06 € me-
sačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a 93,61 € 
mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa. 

Čas oživených vecí
Novela zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení (ďalej 
len „zákon“), mení a dopĺňa niektoré právne predpisy. V tejto súvislosti je potrebné 
spomenúť, že verejnosťou, najmä držiteľmi psov, mačiek a iných domácich miláči-
kov, bola najviac očakávaná transformácia veci na živého tvora. Podľa občianskeho 
zákonníka sa predmetom občianskoprávnych vzťahov stanú aj živé zvieratá, ktoré 
majú osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, schopný vnímať vlastnými zmys-
lami. Malý exkurz do zákona, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2018, nám 
priblíži niektoré ustanovenia týkajúce sa najmä doma chovaných zvierat.  

Od septembra pribudne povinné čipovanie psov, systémové opatrenia proti 
ich množiteľom i opatrenia proti týraniu zvierat. Držiteľ zvieraťa bude prostred-
níctvom veterinárneho lekára povinný na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu 
a registráciu zvieraťa do centrálneho registra spoločenských zvierat najneskôr do 
21 dní odo dňa zmeny držiteľa psa. V prípade úhynu registrovaného psa má túto 
oznamovaciu povinnosť najneskôr do 21 dní odo dňa úhynu. Držiteľom psov pri-
budne povinnosť dať ich čipovať najneskôr do 12 týždňov od narodenia, v prípa-
de predaja, resp. darovania inej osobe, bude musieť byť pes začipovaný ešte pred 
zmenou držiteľa bez ohľadu na vek šteňaťa. Čipovanie zabezpečia veterinárni 
lekári, chovatelia šteniat budú musieť pri registrácii psa uviesť aj číslo čipu matky. 

Za týranie zvieraťa sa bude považovať aj to, keď zviera nezomrie hneď, ale kvô-
li silnej bolesti a jej následkom bude nevyhnutná jeho eutanázia. Ochranu práv 
zvierat pred týraním posilňuje právomoc veterinárnych inšpektorov, ktorí budú 
mať pri výkone veterinárnej kontroly právo požadovať od kontrolovanej osoby 
preukázanie totožnosti, ale aj vstúpiť na pozemok alebo do obydlia, ak je dôvod-
né podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ako aj ohrozený život, 
zdravie, alebo ochrana zvieraťa. Za týranie zvierat sa považuje aj dlhodobé poško-
dzovanie zdravia, poranenia, alebo utrpenia, týranie nedostatkom vody a potravy, 
opustenie zvieraťa s úmyslom zbaviť sa ho, chov v nevhodných podmienkach  
a v zmysle zákona aj ďalšie protiprávne konania. V prípade potreby radi odpovieme 
na konkrétne otázky.  

Sabína HERÁKOVÁ (13)
z Trnavy

Popis osoby: vysoká 155 cm, plnoštíhla 
postava, tmavohnedé vlasy, hnedé oči. 
Menovaná je nezvestná od 6. mája 2018, 
kedy utiekla z Detského domova Compass 
Hlohovec, kde je umiestnená rozhodnutím 
Okresného súdu Trnava. 

Volajte  158!
Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri pátraní po 
týchto osobách. Akékoľvek informácie oznámte na najbližšom policajnom útva-
re, alebo na bezplatnom telefónnom čísle 158.

Danka CZAFÍKOVÁ (46)
z Bratislavy

Popis osoby: podlhovastá tvár, dlhé blond 
vlasy a modré oči.
Na menovanú vydal Okresný súd Bratislava 
II. príkaz na zatknutie pre pokračovací zločin 
podvodu. 

Jaroslav Gründler, foto: (archív polície)
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Už túto zimu: Kto odprace 
sneh z chodníkov?

Lebo zasa - zdá sa, že na 
Slovensku do „rieky tečú- 

ceho času“ predsa len vstúpi-
me. Aj v Petržalke. Bude to tá 
istá rieka... No, nie celkom rie-
ka, ale presne - ten istý chod-
ník. Ešte presnejšie, miestne 
komunikácie ako chodníky. 
Pred našimi panelákmi. A pa-
nelákov je asi 600. K  tomu 
ďalšie objekty, stavby, obec-
né, verejné, súkromné a  ešte 
aké-také kadejaké. Pred nimi, 
za nimi, okolo nich, blízko 
i bližšie, až po schody, vstupy 
do nich... nuž potom je reč, 
ak platí istý petržalský údaj,  
o vyše šesťdesiatich kilomet-
roch chodníkov. 
Keď reč v lete je už  
o zime 

Nuž vstúpme do tej istej 
„chodníkovej rieky“. Pred 40-
timi rokmi, keď sme začali  
Petržalku zabývať, nebolo 
čo odpratávať. O chodníky 
z betónu či asfaltu nemohla 
byť ani reč. Na sídlisku - sta-
venisku to boli iba kľukate-
nia. Vyhnúť sa hlbokej jame 
či obísť kopu niečoho - štrku, 
hliny, prachu, blata. Keď pred-
sa napadalo, potom chodníky 
snehu. Akéže odhŕňanie, od-
pratanie, spoľahlivo sme ho 
uchodili, ušliapali, nakĺzali. 
Nebolo treba snežných fréz, 
ani lopát, ani posypov. Až 
neskôr, keď už boli „ozajstné“ 
chodníky, prišla aj starosť. 
(Pamätný je január 1987, keď 
sa ho v Bratislave „nakyda-
lo“ vyše pol metra, presne  
65 cm. Ešte vetrisko a dvojme-

Ak sa zvykne v polemikách a protirečeniach odvolávať na Héraklei-
tosa z Efezu, že „dvakrát nevstúpiš do tej istej rieky“, teda, že všetko 
plynie, nič nie je trvalé, okrem zmeny, zdá sa, že slová, ktoré grécky fi-
lozof vyslovil pred 2 a pol tisíc rokmi, až tak „doslovne“ nebudú platiť. 

trové záveje. Bola to čarovná 
zima. Dnes na povzdychnutie. 
Na saniach do školy, na lyžiach 
do práce. Bežkami na druhý 
breh Dunaja.)

Stačilo romantiky. Lebo ten-
to, ale aj ďalší sneh v  ďalších 
rokoch sme už zväčša odhŕňa-
li my - vtedy užívatelia bytov. 
Natvrdo od roku 1984. Tak to 
vtedy nadelil zák. č. 24/1984 
Zb. ako zásadná novela zák.  
č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zá-
kon). V § 9, ods. 2 uvádzal, že: 
„Závady v schodnosti chodní-
kov priľahlých k nehnuteľnos-
ti, ktorá sa nachádza v zastava-
nom území a hraničí s cestou 
alebo miestnou komunikáciou, 
sú povinní bez prieťahov od-
straňovať vlastníci, správcovia 
alebo užívatelia nehnuteľností, 
pokiaľ tieto závady vznikli zne-
čistením, poľadovicou alebo 
snehom.“ Vlastníkom pri štát-
nych bytoch bol štát, družstev-
ných družstvo, podnikových 
podnik, správcom štátnych 
bytov boli národné výbory 
prostredníctvom domových 
správ a  užívateľmi bytov, no 
- my. Obývali sme ich ako ne-
hnuteľnosti, ku ktorým viedli, 
resp. okolo ktorých viedli aj 
„priľahlé“ chodníky. Aby ne-
boli pochybnosti aké závady 
máme odstraňovať, v  nasle-
dujúcom paragrafe 9a,   ods. 
4, pridal zákonodarca vlastní-
kom, správcom a  užívateľom 
k  povinnosti aj  zodpovednosť 
za škody, „ktorých príčinou 
boli závady v  schodnosti na 

priľahlých chodníkoch, ktoré 
vznikli znečistením, poľadovi-
cou alebo snehom a neboli bez 
prieťahov odstránené“.  Užíva-
telia niesli zodpovednosť „za 
priľahlosť“ k cudziemu. Za to, 
čo im nepatrilo, za cudzotu. 
Nech sa na chodníku pošmy-
kol ktokoľvek. Tiež cudzí. Pred 
panelákom, za panelákom. Prí-
čina bola jasná a zdôvodnenie 
sa tiež vždy vedelo nájsť. Raz 
bolo málo posypané, inokedy 
zasa veľa posypaného... Tak 
po východniarsky: I tak še da, 
i tak še da. 

V kočikárňach boli lopaty 
a vrecia s posypmi. Ako samo-
obsluha. To pre istotu, keby 
domová správa nestíhala, ne-
vládala. Keď by sa snehu „na-
kydalo“. Čo sa v  tých časoch 
ešte i stávalo. Na radosť celého 
paneláku. Najmä detí v ňom. 
Tak to bolo doteraz

Pokiaľ ide o  povinnosť 
a zodpovednosť sa nič za vyše 
tri desaťročia nezmenilo. Aj 
napriek zmene režimu. Ba 
predsa! To dôležité. Z  užíva-
teľov nehnuteľnosti k  zväčša 
štátnemu „priľahlému“ chod-
níku sa privatizáciou, odkúpe-
ním bytov, a to už v  novom 
režime, stali v „priľahlých“ 
nehnuteľnostiach vlastníci by-
tov. V konkrétnom ustanovení 
cestného zákona, citovaného  
§ 9, ods. 2 sa potom ich po-
vinnosť bez prieťahov odstra-
ňovať závady - poľadovice, 
snehu na „priľahlom chodní-
ku“ k  nehnuteľnosti presunu-
la z  užívateľov nehnuteľnosti 

na vlastníkov nehnuteľnosti. 
Priľahlé chodníky prestali byť 
štátnymi, stali sa obecným ma-
jetkom. Vlastníctvom hl. mes-
ta Bratislavy. To ich, ako inak, 
radostne, väčšinovo zverilo 
do správy MČ Petržalka. Nič 
sa však nezmenilo na vzťahu 
vlastníkov bytov k „priľahlému 
chodníku“, k ich „priľahlej ne-
hnuteľnosti“. Stále zodpovedali 
za nesvoj, cudzí majetok. Za 
to, čo sa na ňom dialo i nedia-
lo. Či napadalo alebo nenapa-
dalo. Lebo znečistenie nebýva-
lo vždy len snehom, všakže... 
Čo sa (ne)skončilo

Najskôr to prvé, čo sa skon-
čilo. V  apríli schválili poslan-
ci NR SR prelomový zákon 
č. 106/2018 Z.z.. Je zároveň 
novelou zák. č. 135/1961 Zb. 
(cestný zákon) a zásadne mení 
filozofiu a  najmä doterajší 
35-ročný právny vzťah v troju-
holníku občan - štát - obec. Ci-
tujme novelizovaný § 9, ods. 2. 
„Závady v schodnosti miest-
nych komunikácií určených 
pre chodcov alebo v schod-
nosti chodníkov sú bez prie-
ťahov povinní odstraňovať 
správcovia miestnych ko-
munikácií.“ Povinnosť starať 
sa o  miestnu komunikáciu 
je tak jednoznačná. Ten, kto 
ju spravuje, teda i „priľahlý 
chodník“, a nie ten, kto k  ta-
kémuto „priľahlému chod-
níku“ ako nehnuteľnosť je - 
„priľahnutý“. Napokon, taký 
pojem už ani zákon nepouží-
va, len miestne komunikácie 
určené pre chodcov. Končí 
sa povinnosť starať sa o cudzí 
majetok. V  petržalských ma-
jetkovo-správcovských po-
meroch prechádza zväčša na 
MČ Petržalka. Mení sa tým 
aj zodpovednosť. Je uvedená 
v  novelizovanom § 9a, ods.3: 
„Správcovia miestnych ko-
munikácií zodpovedajú za 
škody, ktorých príčinou boli 
závady v schodnosti miest-
nych komunikácií určených 
pre chodcov alebo v schod-
nosti chodníkov okrem prí-
padu, že preukážu, že ne-
bolo v medziach možnosti 
tieto závady odstrániť ani na 
ne predpísaným spôsobom 
upozorniť.“ Pre vlastníkov 
bytov, resp. spoluvlastníkov 
nehnuteľností - bytových do-
mov sa končí zodpovednosť 
za škody, ktorých príčinou 
boli závady na doterajšom 
„priľahlom chodníku“, po no-

vom miestnej komunikácii 
určenej pre chodcov. Právne 
gumená je však druhá časť 
ustanovenia, ktorá dáva mož-
nosť správcovi zbaviť sa zod-
povednosti. Záhadou je, ako 
správca preukáže, „že nebolo 
v medziach možnosti tieto 
závady odstrániť ani na ne 
predpísaným spôsobom 
upozorniť“. Nuž, keď raz sneh 
napadá, napadá a  napadá... 
Lebo povinnosť je zakročiť - 
bez prieťahov! „Chodníková“ 
novela nadobudla účinnosť 
20. mája 2018.

To druhé, čo sa neskončí? 
Zrejme... Obce - mestá, dediny 
už avizujú nie možné, ale ne-
pochybné problémy. Osobit-
ne znie hlas Združenia miest 
a  obcí Slovenska (ZMOS). 
Predseda Združenia Michal 
Sýkora (starosta Štrby) dôvo-
dí finančnou nákladnosťou 
takejto zmeny. Vyčíta autoro-
vi novely, rezortu dopravy, že 
sa nezohľadňoval dopad na 
rozpočet miest a obcí, ako sú 
náklady na techniku, posypový 
materiál, údržbu či zamest-
nancov. Zaujímavý je tiež po-
streh, že obce vraj budú čistiť 
majetok, ktorý im nepatrí, 
keďže nie sú vyriešené mnohé 
majetkové vzťahy pod miest-
nymi komunikáciami. Pravda 
pravdúca. Len - akože to bolo 
do novely? A tri a pol desaťro-
čia vrátane zodpovednosti za 
škody a  hrozenie, či udeľo-
vanie pokút za starostlivosť  
o cudzie?

Nie je to však téma žartov-
ná. Nemala by byť ani drama-
tická. Áno, je prekvapujúca. 
Ibaže v  ČR je tak už od roku 
2009, teda skoro jedno de-
saťročie. I keď - predstavme si 
len rozsah Petržalky. Vyše 600 
panelákov, vyše šesťdesiat kilo-
metrov chodníkov. Koľko stála 
jedna zima? Peňazí, materiálu, 
personálu. Ťažisko nákladov 
bolo na pleciach obyvateľov 
panelákov. A jedna zima stála 
pol až milión eur!!! To sa skon-
čilo. Takže! 

Ani nie o  pol roka padne 
prvý sneh. Nám, pod schody, 
pod okná... Platí to známe, 
keď sa zima opýta, čo si robil 
v  lete. A možno nám naozaj 
nič iné neostane, len zísť dolu 
z  poschodí, vyjsť z  panelákov  
a znova vstúpiť do tej istej rie-
ky. Na ten istý chodník. S lopa-
tou v ruke. Ako kedysi. 

Rudolf Gallo, foto: autor
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Preddovolenkový frmol nám dá všetkým vždy 
poriadne zabrať a občas sa môže stať, že za-
budneme uhradiť platbu za elektrinu. Aby sme 
po príchode neriešili namiesto pozerania fotiek 
z dovolenky čistenie chladničky a mrazničky, 
je dobré mať ešte pred odchodom vyrovnané 
účty za energie. Ak by ste náhodou zabudli, 
nič to! V prípade, že máte dodávateľa energií 
ZSE, faktúru za elektrinu a plyn môžete zaplatiť 
priamo z vášho online účtu kedykoľvek a kde-
koľvek. Navyše online účet so sebou prináša aj 
mnoho ďalších výhod. 

Majte všetko pod kontrolou
Výhodou online účtu od ZSE je, že máte všetky 
informácie o vašich odberných miestach pekne 
na jednom mieste. V rámci online účtu získate 
prístup k faktúram a platbám za posledných 
6 rokov a môžete uhrádzať faktúry priamo 
cez platobnú bránu. „Zákazníci určite ocenia 
aj možnosť  aktivovať si e-faktúru, aby ju mali 
poruke skôr, ako by prišla poštou, či zobraze-
nie odstávok elektriny vo svojom online účte,“ 
hovorí Daniel Klúčovský, produktový manažér 
pre online služby v ZSE. 

Plaťte za energie, kedy vám to vyhovuje
Platíte zálohové platby za elektrinu v termíne, 
ktorý vám nevyhovuje? Vďaka online účtu ZSE 
si môžete zmeniť deň splatnosti aj výšku zálo-
hových platieb za energie tak, ako potrebujete. 
„Ďalšou výhodou online účtu je aj možnosť upraviť 
si spôsob platby a čísla bankových účtov na za-
sielanie preplatkov. Zákazníci si môžu upraviť 
kontaktné údaje, zmeniť sadzbu za elektrinu, 
urobiť online prepis odberateľa elektriny a ply-
nu či objednať služby od ZSE,“ dopĺňa Daniel 
Klúčovský zo ZSE. 

Znížte si náklady za energie
Ak chcete poznať najväčších žrútov elektriny vo 
vašej domácnosti, je načase urobiť si bezplatnú 
online analýzu spotreby. Stačí si aktivovať online 
účet na www.zse.sk, v rámci ktorého si môžete 
urobiť online analýzu vašej spotreby. „Pri analýze 
spotreby elektriny je potrebné zadať, či bývate 
v byte alebo v dome, akú máte úžitkovú plochu, 
koľko máte členov v domácnosti, čím vykurujete 
a aké spotrebiče, technológie či osvetlenie vy-
užívate. Na základe zadaných parametrov vám 
aplikácia odporučí vhodnú sadzbu a poskytne 

množstvo tipov a rád, ako znížiť spotrebu v do-
mácnosti a ušetriť až desiatky eur ročne,“ dodáva 
Daniel Klúčovský zo ZSE.

3 dôvody, prečo sa oplatí mať online účet v ZSE už toto leto
Je tu čas dovoleniek a asi jedno z najhorších prekvapení, ktoré nás môže čakať doma po príchode 
z dovolenky, je nepríjemný zápach z roztopenej chladničky s mrazničkou. 

200 000
zákazníkov využíva 

online účet ZSE

Ďakujeme!

122 000 
zákazníkov si aktivovalo 
elektronickú faktúru

23 000
zákazníkov si online 
zmenilo výšku záloh alebo 
termín splatnost i

14 000
zákazníkov si upravilo 
spôsob platby online

40 000
zákazníkov si urobilo 
analýzu spotreby elektriny
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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.)
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Priority sú priority
 Tak si myslím

Stále je čo sa dozvedieť, 
správy z  toho aj onoho 

konca našej domoviny nás 
zavaľujú prekvapivými no-
votami od výmyslu sveta. 
Kráska ukázala svoje zmen-
šené prsia, čo je zrejme dosť 
svetoborná udalosť, moderá-
torka pre zmenu prezrádza, 
prečo neukazuje tváričky 
svojich detí, obzor rozšíri aj 
informácia, ktorá parádnica 
sa chystá rodiť, aj  vyjadrenie 
nemenovaného anglického 
diplomata, majúceho obavy, 
že na vrcholnom stretnutí sa 
Putin s  Trumpom dopracujú 
k nejakej mierovej dohode. 

Poddaný Jej Veličenstva 
opomenul, že mierovej do-
hode zvyčajne predchádza 
vojnový stav. Žeby sa príslo-
večnej, čo sa chcelo, to sa 
prisnilo? Katastrofa. Teda tá 
dohoda. Najmä pre opatrnú 
Európsku úniu, ktorej par-
lament schválil program na 
podporu obranného prie-
myslu a  s rozpočtom 500 
miliónov eur ide pomáhať 
zbrojným � rmám. Nečudo, 
že zo summitu NATO prišlo 
od predsedu Európskej rady 
Donalda Tuska pripomenu-
tie prezidentovi USA, aby 
nezabudol, kto sú jeho spo-
jenci. Vraj nevypočítateľný 
šéf Bieleho domu by sa mo-
hol pozabudnúť, podpísať 
s Putinom niečo o zmiernení 
napätia vo svete, a tak by sa 
zbrojárski magnáti mohli do-
stať na psí tridsiatok. Strašná 
predstava. Ani my však nie 
sme žiadni koaliční trochári. 
Ako nás médiá zoširoka in-

formujú, Slovensko má dať 
do roku 2030 na zbrojenie až 
30 miliárd európskych peňa-
zí. Tak je, za všetko sa platí, aj 
za militarizáciu holubičieho 
národa. V  tieni miliárd akosi 
zanikajú informácie o desiat-
kach kilometrov, ktoré musia 
naši pacienti prejsť za naj-
bližšou pohotovostnou služ-
bou, menej počuť o chorom 
zdravotníctve, bezprízorných 
sociálnych zariadeniach, ne-
docenených učiteľoch, o tak-
mer každom piatom ob-
čanovi žijúcom na pokraji 
chudoby. Nie všetko sa dá 
naraz zlepšovať, uťahovanie 
opaskov už máme vyskúša-
né, vojnu sme dávno nezažili, 
tak čo. Jeden nikdy nevie, kto 
si zmyslí nás napadnúť. A pri-
ority sú priority!

Medzi minimalizované pr-
sia, dovolenkové rezorty ce-
lebrít našich rodných a iných 
takpovediac noticiek radost-
ných, vhodne zapadla aj Po-
hoda. V  pohodovej festiva-
lovej atmosfére vyžarujúcej 
slobodu a  toleranciu nám 
prezident všetkých Slovákov 
opakovane dal na vedomie, 
že žijeme v  prehnitom štáte 
plnom morálnej schátralosti 
a  k  tomu všetkému ešte aj 
pod taktovkou ma� e. Mrcha 
stvore, ktorá nás kvári, morí,  
treba bez milosti useknúť hla-
vu, prípadne aj viac hláv, ak 
takouto anomáliou disponu-
je. Pravda, len obrazne, na jej 
znivočenie postačí, keď pre-
vezmeme moc a keďže sme 
parlamentnou demokraciou, 
na ministerstvá dosadíme 
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DOBRÝ STAROSTA
MUSÍ PLNIŤ SĽUBY

OLIVER KRÍŽ
Kandidát na starostu Petržalky

www.mladapetrzalka.sk
Objednávateľ: MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana, Fedinova 5, 
851 01 Bratislava – Petržalka, IČO: 42364078. Dodávateľ: 
eggheads s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 46241027.

Školská jedáleň pri 

Materskej škole Holíčska 30, 

BA príjme do TPP na plný 

úväzok pomocnú silu 

do kuchyne. 

Bližšie informácie 
na tel. č.: 0907 893 240

Uprostred našej dediny stojí 
veľký dom. Akýsi miestny 

Manderlák. Kedysi dávno, v súla-
de s  vtedajšími zvyklosťami, ho 
stavali ako trojgeneračný. Čo 
znamenalo, že v ňom budú v jed-
nej chvíli bývať rodičia, ich deti 
a deti ich detí.

Dnes na dome opadáva omiet-
ka, strecha deravie a svieti sa väč-
šinou len na prízemí. Bývajú tam 
totiž už iba dvaja najstarší. Hore, 
na poschodie, prakticky necho-
dia. Takzvané parádne izby sú po 
celý rok úplne prázdne, nábytok 
pozakrývaný igelitom.

Jeden z tých dvoch sa ma ne-
dávno spýtal, v  akom svete to 
vlastne žijeme. A  kde sa podelo 
to, čo platilo kedysi. A dodal, že 
ničomu nerozumie. Povedal som 
mu, že mnohým veciam nerozu-
mejú ani skutočné kapacity, a to 
ja nie som. A že bude dobré, ak 
už ten svoj počarbaný život do-
žijeme na tých hodnotách, ktoré 
sme vyznávali doteraz. A okrem 
toho, jednoduché riešenia ne-
existujú. Kto na ne verí, hrubo sa 
mýli. Svet, vzťahy a veci sa čoraz 
viac komplikujú. Ťažko rozumieť. 
Takto som sa z  tej šlamastiky 
vykrútil. Nebudem mu predsa 
rozprávať o tom, že to, čo ho na-
učili pred sedemdesiatimi rokmi, 
dnes už môže hovoriť akurát tak 
mne, pretože ani päťdesiatnici ho 
nebudú počúvať. O  tridsiatni-
koch ani nehovoriac. A keby len 
to, už ani dvadsiatnici si pomaly 
nemajú čo povedať s  tými o päť 
rokov mladšími. A  čo takto ro-
vesníci? Možno prichádza doba 
úplných sólistov. Alebo sa mýlim?

Dočítal som sa, že využívanie 
prudko sa rozvíjajúcej techniky 
má vplyv aj na náš mozog. Ako 
občas na facebooku čítam niek-
toré statusy a reakcie na ne, obá-

Trojgeneračné nič
vam sa čoraz viac, že ten vplyv 
kladný nebude. Ako nedávno po-
vedal istý múdry človek, technika 
vraj prekonala všetky vzdialenos-
ti, ľudí k sebe však nepriblížila. 

Preto napríklad otec v televízii 
vidí absolútne presne, ako to prá-
ve vyzerá na opačnom konci sve-
ta, vôbec však netuší, čo sa v tej 
chvíli odohráva v hlave vlastného 
syna len pár metrov od neho. Na 
druhej strane synáčik si možno 
postavil rebrík svojej fantázie až 
hen do neba a odmieta počúvať 
takzvané prízemné rady svojho 
fotra. A pritom každý spoľahlivý 
rebrík musí byť poriadne opretý 
o zem.

Možno si poviete – ten je ale 
múdry. A čo s tým? Neviem. 
Keby som vedel, sedel by som na 
úplne inej stoličke ako teraz. 

Starší si určite spomenú na 
hriechy, ktorým sa kedysi bolo 
treba veľkým oblúkom vyhýbať. 
Dnes to už neplatí. Vybavili sme 
to iným pomenovaním. Obsah 
síce zostal, ale už to tak nebolí. 
Napríklad už nie je pýcha, ale 
zdravé sebavedomie. Lenivosť 
nahradil optimalizovaný výdaj 
energie. Hulvátstvo je svojský 
spôsob prejavu. A nedostatok vý-
chovy, slobodný výber  vlastných 
hodnôt. Pozor, nemoralizujem. 
Máte právo na svoj názor.

Pred pár dňami prišla k  istej 
už postaršej známej aspoň chvíľu 
v dedinskom prostredí poprázd-
ninovať zhruba dvanásťročná 
vnučka. Babka na uvítanie pri-
pravila slávnostný obed. Zajaca 
na smotane. Nech ochutná nie-
čo nové. Neuspela.  Vnučka cez 
mobil našla akusí fi rmu, ktorá až 
domov dotrepala pizzu neurčitej 
kvality, veľkú ako koleso na voze. 
A aj hranolčeky vytvorené mož-
no na   pripálenom oleji. Chutili 
výborne. 

Uvidíme, ako bude súboj po-
kračovať. A  možno sa časom 
jedna od druhej aj niečo naučia. 
Vylúčené to zatiaľ nie je.

Oskar Král

ľudí čistých ako ľalia. Teda 
svojich. Pripomenulo mi to 
riekanku z detstva o tom, ako 
ma poslali naši k  vašim, aby 
prišli vaši k  našim, lebo keď 
neprídu vaši k našim, tak ne-
prídu naši k vašim. Zlé jazyky 
tvrdia, že najvyšší ústavný či-
niteľ zhadzuje celé Slovensko 
a špiní do vlastného hniezda, 
pričom ohovárači vôbec 
netušia, kdeže ten vtáčik 
hniezdo má. Pravda, � lmová 
rozprávka o  troch orieškoch 
pre Popolušku je niečo iné, 
ako tvrdá realita o preziden-
tovi, žiadajúcemu odstrániť 
nedobrú moc, ktorej para-
doxne je z  vôle občianstva 
súčasťou. Rozporuplne pô-
sobí aj správa o celonárodnej 
púti, na ktorej dôstojný sluha 
boží hlásal slovo politické, 
menej už slová Pána svojho. 
Vraj niektorí veriaci sa dostali 
do schizofrenického stavu, 
nevediac, či sú na straníckej 
schôdzi, alebo na spomien-
kovej omši na počesť Solún-
skych bratov. 

Tak si myslím, že masmé-
diá sú dobrá vec. Človek 
sa z  nich dozvie aj to, čo sa 
nestalo a čo dôležité sa stalo, 
ľahko zastrú zmenšené prsia 
treťotriednej hviezdičky. 

Jaroslav Gründler
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Večer ľudskosti pod Lampami

Andrea Reichová, majiteľ-
ka petržalskej kaviarne 

Kafé Lampy, spolupracuje s 
KC Repuls už niekoľko rokov. 
Nie je teda náhoda, že práve 
tam hostili v posledný júnový 
utorok hercov Romana Luk-
nára a Juraja Baču. Roman 
Luknár rozprával o tom, ako u 
strojárov maturoval na 4x4, či 
cestoval na školský divadelný 
zájazd do Leningradu 10 dní 
po výbuchu v Černobyle. Juraj 
Bača hral hosťom na želanie 
pesničky, ktoré si neželali a 
obaja rozosmievali hostí až k 
slzám. Vstupenkou na naozaj 
vydarený večer, ktorý mode-
roval režisér Anton Šulík, bola 
10-eurová poukážka na nákup 
potravín určená pre klientov 
KC. 

Repuls je jediné centrum 
pre ľudí v krízovej životnej 
situácii v Bratislavskom kraji, 

ktoré prijíma aj mužov a ro-
diny. Ale ako jeho riaditeľka  
Miriam Jamrišková dopĺňa, 
ich pomoc najčastejšie vyhľa-
dávajú matky s deťmi, ako naj-
zraniteľnejšia skupina. Okrem 
toho KC poskytuje dočasný 
domov deťom umiestneným 

v KC na základe rozhodnutia 
súdu. Teda takým, čo museli 
byť odobraté z nefunkčných 
rodín, ktoré sa o nich nedo-
kázali postarať, alebo im ubli-
žovali. 

Miriam Jamrišková: „Ak-
tuálne uzatvárame príbeh 

Čo najviac potrebuje krízové centrum? Jedlo. A čo potrebujú ľudia 
v ňom? Podporu a pocit prijatia. Krízové centrum Repuls sídli na 
Budatínskej ulici už sedem rokov a za ten čas v ňom našlo dočasný 
domov 700 detí, dospelých aj rodín.  

dvoch sestričiek, ktoré sa 
k nám dostali práve z ne-
funkčnej rodiny. A to hneď 
dvakrát, keďže snaha pomôcť 
rodine nebola úspešná. Dnes 
je staršia zo sestier plnoletá, 
študuje, privyrába si a našla 
si bývanie. Jej snahou je mať 
sestru vo svojej starostlivos-
ti. Pokiaľ všetko dobre pôjde, 
mali by byť sestry aj naďalej 
spolu.“

KC Repuls za sedem rokov 
existencie poskytlo dočasný 
domov 700 deťom, dospelým 
aj rodinám. Má kapacitu 46 
lôžok a pobyt v ňom stojí 70 
centov na deň pre dospelého 
a 50 centov pre dieťa. Klienti 
platia len za ubytovanie, stra-
vu si kupujú sami a vedia si ju 
pripraviť priamo v centre.

Miriam Jamrišková: „Spon-
zorsky nás podporujú najmä 
firmy, ale máme aj svojho an-
jela. Chodí k nám jedna veľmi 
milá pani, ktorá každý mesiac 
zoberie na 30 – 35-eurový ná-
kup jednu našu rodinu.“

KC poskytuje okrem uby-
tovania svojim klientom pod-
poru odbornej starostlivosti. 
To znamená – psychologickú, 

sociálno-právnu, výchovnú a 
liečebno-pedagogickú starost- 
livosť. Čas, počas ktorého 
môže dospelý klient zostať, je 
šesť mesiacov, pričom je mož-
né jej individuálne predĺženie  
z objektívnych dôvodov. Naj-
častejšie to býva problém  
s nájdením ďalšieho bývania. 
Za sedem rokov sa v troch prí-
padoch ľudia do centra vrátili. 
Vo všetkých troch prípadoch 
riaditeľka rozhodla, že po-
moc centra reálne potrebujú, 
aby úspešne dokončili proces 
postavenia sa na vlastné nohy. 
Miriam Jamrišková: „V prvom 
prípade to bola pomoc so zve-
rením dieťaťa do starostlivos-
ti, v druhom recidíva násilia 
zo strany partnera a v súčas-
nosti riešime tretí prípad.“

Ak by ste aj vy chceli po-
môcť Krízovému centru Re-
puls na Budatínskej 59/A, 
určite sa potešia potravi-
nám, ktoré rozdajú rodinám 
v zariadení. Telefonický kon- 
takt na KC 02 622 500 35 
alebo e-mail miriam.jamris-
kova@bratislava.sk

(edriela)
foto: Kafé Lampy

ČERSTVÉ PRÍLEŽITOSTI. 
PRIHLÁS SA HNEĎ! Muchovo nám. 4 

Bratislava
Petržalka

Kontakt: e-mail: praca@billa.sk
tel.: +421 910 836 603

BILLA, súčasť skupiny REWE Group, je úspešný potravinový reťazec 
na medzinárodnej úrovni s predajňami v 6 európskych krajinách. 
Našich zákazníkov sa snažíme získať šírkou nášho sortimentu, kvalitou 
poskytovaných služieb a vždy ochotným personálom.

V prípade vášho záujmu pošlite svoj životopis na adresu BILLA s.r.o., 
Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, e-mailom na praca@billa.sk alebo 
sa informujte telefonicky na čísle 0910 836 603 alebo v predajni BILLA. 
Zaslaním svojho životopisu vyjadrujete ako dotknutá osoba svoj slobodný 
a dobrovoľný súhlas na účel vašej evidencie v  databáze uchádzačov 
o zamestnanie počas 1 roka. Ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas 
kedykoľvek odvolať. Kontakt na zodpovednú osobu je osobneudaje@billa.sk. 
Bližšie informácie o ochrane osobných údajov získate na www.billa.sk 
v časti Kariéra.

ČERSTVÁ PONUKA PRÁCE
  Vedúci oddelenia pekáreň

  mzda 576 € brutto + pravidelná variabilná zložka mzdy 
až do výšky 324 € + príplatky za soboty a nedele

  Pekár
  mzda 576 € brutto + pravidelná variabilná zložka mzdy 

až do výšky 274 € + príplatky za soboty a nedele
  Pracovník oddelenia lahôdky

  mzda 576 € brutto + pravidelná variabilná zložka mzdy 
až do výšky 274 € + príplatky za soboty a nedele

  Pracovník oddelenia mäso
  mzda 576 € brutto + pravidelná variabilná zložka mzdy 

až do výšky 274 € + príplatky za soboty a nedele
  Pracovník predaja čerstvých rýb

  mzda 576 € brutto + pravidelná variabilná zložka mzdy 
až do výšky 274 € + príplatky za soboty a nedele

  Predavač/pokladník
  mzda 576 € brutto + pravidelná variabilná zložka mzdy 

až do výšky 139 € + príplatky za soboty a nedele
  Hlavný pokladník

  mzda 576 € brutto + pravidelná variabilná zložka mzdy 
až do výšky 274 € + príplatky za soboty a nedele
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Srdečne pozdravujem celý 
kolektív, ktorý sa stará 

o informovanosť 
Petržalčanov. Petržalské 

noviny sa tentoraz sa dostali 
až na Tokyo Skytree.

S pozdravom  
Peter Šagát

Aj tu som 
Petržalčan

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

mgreksa292@gmail.com   

Stretnutie s autorom detských kníh 
V júni bol v Základnej škole na Nobelovom námestí 6 významný deň. 
Štvrtáci a druháci sa zúčastnili na besede so známym a obľúbeným 
autorom detských kníh Jánom Uličianskym.

V školskej knižnici priví-
tala spisovateľa pani ria-

diteľka. Ján Uličiansky poroz-
prával žiakom o svojej práci 
v rozhlase, televízii aj o tvor-
be kníh pre deti. V diskusii 
odpovedal na ich zvedavé 
otázky. Žiaci sa dozvedeli 
rôzne zaujímavosti z jeho sú-
kromnej i profesionálnej drá-
hy. Nezabudol spomenúť ani 
kocúrika Leonarda, ktorého 
našiel na ulici a stal sa jeho 
najlepším priateľom. Kocúri-
kove dobrodružstvá opísal vo 
svojej obľúbenej knihe Leo-
nardo, kocúr z ulice. 

A nastala tá čarovná chvíľa, 
na ktorú sme sa tešili! Spiso-
vateľ podpísal žiakom všetky 
zakúpené knihy a pridal aj 
venovanie. Štvrtáci pána Uli-
čianskeho odmenili správnym 
a plynulým čítaním textov 
z jeho kníh. Za svoj výkon zís-
kali pochvalu aj od pani vyda-
vateľky Tomáškovej.

Na záver by sme chceli zo 

žitkami, na ktoré budú žiaci 
určite dlho spomínať

Iva Uhrinová,
organizátorka besedy

srdca poďakovať Jánovi Uli-
čianskemu za jeho čas a za-
ujímavé rozprávanie. Bola to 
milá akcia s príjemnými zá-

 

Žiačky ôsmeho ročníka, 
Margarétka Lejová, Nina 

Čirková a Michaela Töröková 
zo Základnej školy Dudova 2, 
sa zapojili (nielen tento škol-
ský rok) do veľkého množ-
stva súťaží. Okrem iného už 
druhýkrát za sebou zvíťazili 
v Petržalskej Superškole a 
tiež opätovne získali ocene-
nie ako spoluautorky škol-
ského časopisu Dudoviny. 
Tento rok sa však okrem ich 
tradičných aktivít zapojili aj 
do celoslovenskej literárnej 
súťaže Kľúče od kráľovstva 
Márie Terézie, ktorej spolu-
organizátorom bol aj Štátny 

pedagogický ústav. Odbor-
ná porota pod vedením spi-
sovateľa Daniela Heviera im 
udelila krásne tretie miesto. 
Vyhodnotenie súťaže (z kto-
rého je aj obrázok) sa konalo 
na námestí Starej radnice. 
Veríme, že kľúče nielen od 
minulosti, ale aj od budúc-
nosti, sú v správnych rukách!

Text a foto: 
Ľuboš Paller

Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

Marian Greksa

KANDIDÁT 
NA STAROSTU!

fo
to

 ©
 B

SK
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Slovenskom otriasla ďalšia smutná správa. Tr-
navský rodák Juraj Halenár, bývalý reprezentant 
a so 125 gólmi najlepší prvoligový strelec v ére 
samostatnosti, zomrel za nejasných okolností. 
Vo štvrtok, 28. júna mal tridsaťpäť rokov a o dva 
dni neskôr našli futbalistu mŕtveho v bratislav-
skom parku zvanom Vrakunský lesopark.

Piroska povedal: ,,Keď som sa 
to dozvedel, zostal som ako 
obarený. Nechce sa mi veriť, 
že sa niečo také stalo. Nastu-
poval v nižšej rakúskej súťaži, 
ešte mal život pred sebou. 
Je to veľká tragédia pre celý 
slovenský futbal, ale najmä 
pre jeho najbližších a syna, 
z ktorého sa tešil.“ Posledné 
zbohom Jurajovi Halenárovi 
na trnavskom cintoríne na 
Kamennej ceste mu prišlo 
dať množstvo futbalových 
osobností na čele s bývalým 
trénerom Artmedia Petržal-
ka Vladimírom Weissom, či 
najlepším strelcom v histórii 
slovenskej reprezentácie Ró-
bertom Vittekom.  
Česť jeho pamiatke!

(mv)
foto: www.fcpa.sk

Strelecky sa výrazne presa-
dil v troch bratislavských 

kluboch, za Inter, Artmediu 
i Slovan dosiahol 125 prvo-
ligových gólov, čo je rekord 
slovenskej ligy v ére samostat-
nosti. S Artmediou Petržalka 
sa v roku 2005 prebojoval do 
skupinovej fázy Ligy majstrov 
a v drese tohto klubu oslavoval 
jeden majstrovský titul (2008), 
ďalšie štyri pridal so Slovanom 
(2009, 2011, 2013, 2014). Pred 
trinástimi rokmi mal zásadný 
podiel na postupe Petržalky 
do Ligy majstrov. V 2. predko- 
le pamätným hetrikom zne-
-škodnil slávny Celtic Glas-
gow. Halenár bol aj úspešný 
mládežnícky reprezentant,  
s devätnástkou obsadil 3. 
miesto na ME 2002 v Nór-
sku a o rok neskôr si zahral 

na MS do 20 rokov v Spoje-
ných arabských emirátoch, 
kde naši mladíci postúpili do 
osemfinále. Za seniorskú re-
prezentáciu nastúpil trikrát. 
V drese Artmedie Petržalka 
pôsobil v rokoch 2005-2008, 
v 86 zápasoch zaznamenal 
33 gólov. Naposledy oblie-
kal dres petržalského klubu 
v sezóne 2015/2016 v rámci 
5. ligy. Ostatný ročník strávil 
Halenár v Gaflenze v Lan-
deslige, čo je štvrtá najvyššia 
rakúska súťaž. Dal 17 gólov, v 
apríli dosiahol hetrik a s muž-
stvom skončil na siedmom 
mieste. Juraj mal k petržal-
skému klubu vrúcny vzťah, 
prakticky neustále navštevo-
val jeho domáce zápasy a tešil 
sa z jeho postupu do II. ligy. 
Jeho bývalý spoluhráč Juraj 

Zomrel najlepší strelec Halenár

 

FC Petržalka, jedna z bášt slovenského futbalu, sa po šiestich  
rokoch vrátil do II. ligy. Na prahu jej ročníka sme sa o novin-
kách tímu počas letnej prípravy porozprávali s generálnym 
manažérom FC Andrejom Kalinom. 

FC Petržalka chce aj v II. lige 
prinášať radosť z futbalu

Ako by ste zhodnotili letnú 
prípravu, na čo ste sa v nej 
zamerali?

 V  sobotu, 9. júna, sa muž-
stvu skončila sezóna v III. lige a 
už o desať dní po dovolenkách 
nastúpilo na letnú prípravu. 
Zapojilo sa do nej aj viacero 
nových hráčov, ktorých sme 
poznali, išlo nám o to, aby sa 
čo najskôr zžili s našim kolektí-
vom. Myslím si, že tréneri zvo-
lili vhodnú prípravu, celú sme 
ju absolvovali v domácich pod-
mienkach. Trénovali sme kaž-
dý deň, niekedy aj dvojfázovo.
S akými cieľmi vstupujete do 
druhej najvyššej slovenskej 
súťaže? 

 Veľmi dobre si uvedomuje-
me, že druhá liga je po všetkých 
stránkach oveľa náročnejšia, 
ako III. liga. Napriek tomu aj 
v kvalitnejšej súťaži chceme 
našim fanúšikom prinášať ra-
dosť z dobrého futbalu, aby sa 
po každom domácom zápase 
tešili na ďalší. Verím tiež, že sa 
ešte zvýšia návštevy na našich 
stretnutiach a naďalej bude u 
nás vládnuť skvelá futbalová 
atmosféra. Keď sa nám to po-
darí, tak dúfam, že sa v tabuľ-
ke budeme pohybovať v prvej 
šestke. Nemáme prehnane 
veľké oči, ale pokiaľ sa tím 
dobre zohrá, tak by sme mohli 
splniť tieto náročné ciele. Už v 

III. lige sme dosť trénovali, v II. 
lige to bude ešte viac.   
Povedzte nám bližšie o via-
cerých zmenám v kádri. 

 Doteraz odišli Kastl, Min-
čič, Hutta, Hrnčár, Vizváry, 
Marko a Tino Miguez sa vracia 
do Španielska, kde si dokončí 
strednú školu. Zranení sú na-
ďalej Pochyba, Košťál a Uhlík a 
uvidíme, ako budú vyzerať po 
ich návrate na ihrisko. Novými 
hráčmi sú brankár Valach zo 
Slovana, pravý obranca Ďurek 
z Nitry, ľavý obranca Nemec 
z rakúskeho Windenu, stopér 
Vician z Ostravy, defenzívny 
stredopoliar Privrel z Rohož-
níka a pracujeme na príchode 

Prekopa, ale musíme sa ešte 
administratívne dohodnúť s 
Trenčínom. U nás by mal zo-
stať aj Iván z Dunajskej Stredy. 
Stále však ešte hľadáme hráčov 
na tri pozície, takže káder na 
jesennú časť II. ligy nemáme 
uzavretý.  
Čo vám ukázali prípravné 
zápasy, v ktorých sa vám veľ-
mi darilo a rozdielom triedy 
ste zdolali aj fortunaligovú 
Senicu?

 Dosiahli sme síce veľmi 
dobré výsledky, ale treba si 
uvedomiť, že medzi príprav-
nými a majstrovskými zápas-
mi je dosť veľký rozdiel. Nielen 
my, ale aj naši súperi skúšali 
viacerých nových hráčov a ta-
kisto sme všetci boli v štádiu 
hrubej prípravy. Zatiaľ to však 
vyzerá tak, že budeme mať vý-
bornú partiu, noví hráči veľmi 
dobre zapadli do kolektívu po 
všetkých stránkach. Budeme 

stavať na tímovosti. Mužstvo 
napreduje, cítiť progres, ale 
stále máme na čom pracovať. 
Minulú stredu v sme v Győri 
prehrávali 0:2, ale hráči sa vy-
burcovali a otočili výsledok vo 
svoj prospech.
O koľko tisíc eur musíte na-
výšiť rozpočet na túto sezónu 
oproti minulej?

 Rozpočet oproti minulému 
roku sa navýši v rozmedzí 100 
až 150-tisíc eur. Treba si uve-
domiť, že budeme oveľa viac 
cestovať, hlavne na východ re-
publiky, a k tomu treba pripo-
čítať aj materiálno-technické 
zabezpečenie. 
Pripravili ste aj nejaké no-
vinky pre fanúšikov?

 Musíme ešte vybudovať 
sektor pre hostí, to je 35 se-
dadiel a rozmýšľame tiež nad 
nejakými polčasovými aktivi-
tami vo forme rôznych súťaží.
Výsledky prípravných zápasov 
FC Petržalka:
FK Skalica – FC Petržalka 1:1 (0:0), 
gól Petriľák, FK Senica – FC Petr-
žalka 0:3 (0:1), Rigo, Vecsei, Maco, 
FC Petržalka - SC Znojmo 3:1 
(2:1), Iván, Gašparovič, Lády, MTE 
1904 Mosonmagyaróvár – FC 
Petržalka 1:4 (1:1), Lády, Ujlaky, 
Turčák (11m), Iván, ETO FC Győr 
– FC Petržalka 2:3 (2:0), Nemec, 
Lády, Vician. 

Milan Valko
foto: Milina Strihovská

 Derby s Interom v 5. kole
Futbalisti FC Petržalka nastúpia už 20. júla v otváracom 
kole nového ročníka II. ligy na ihrisku Lokomotívy Košice.  
V prestížnom bratislavskom derby sa v sobotu, 18. augusta, 
v 5. kole predstavia v Stupave proti Interu. Počas jesene je na 
programe 17 kôl, v domácom prostredí odohrá FC na jeseň  
8 zápasov, jesenná časť sa končí v nedeľu 11. novembra. 

Program FC Petržalka v jesennej časti II. ligy:

1. kolo v piatok, 20. júla o 17.30 h, Lokomotíva Košice – FC Petržalka 
2. kolo v nedeľu, 29. júla o 10.30 h, FC Petržalka - Žilina B 
3. kolo v sobotu, 4. augusta o 17.00 h, Komárno – FC Petržalka 
4. kolo v nedeľu, 12. augusta 10.30 h, FC Petržalka – Šamorín 
5. kolo v sobotu, 18. augusta o 16.30 h, Inter – FC Petržalka
6. kolo v nedeľu, 26. augusta o 10.30 h, FC Petržalka – Pohronie
7. kolo v nedeľu 2. septembra o 16.30 h, Trebišov – FC Petržalka
8. kolo v nedeľu, 9. septembra FC Petržalka – Liptovský Mikuláš
9. kolo v sobotu, 15. septembra o 16.00 h, Bardejov – FC Petržalka
10. kolo v sobotu, 22. septembra o 15.30 h, Lipany – FC Petržalka
11. kolo v nedeľu, 30. septembra o 10.30 h, FC Petržalka – Dubnica
12. kolo v sobotu, 6. októbra o 15.00 h, Banská Bystrica – FC Petržalka
13. kolo v nedeľu, 14. októbra FC Petržalka – Prešov
14. kolo v sobotu, 20. októbra o 14.30 h, Skalica – FC Petržalka
15. kolo v nedeľu, 28. októbra o 10.30 h, FC Petržalka – Poprad
16. kolo v nedeľu, 4. novembra o 10.30 h, FC Petržalka – Lokomotíva
17. kolo v nedeľu, 11. novembra o 10.30 h, Žilina B – FC Petržalka.

(mv)
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V našej základnej škole na Nobelovom námestí 6 podporujeme 
športové talenty. Jedným z nich je žiačka 4. A Laura Szabóová, ktorá 
dosiahla vynikajúce úspechy vo svojej športovej kariére. 

Naše športové talenty 

S modernou gymnastikou 
začala v šiestich rokoch 

v ŠK Juventa. Svoju  prvú 
súťaž absolvovala v roku 
2015 s názvom Princess Cup 
v Prievidzi. V júni 2015 sa 
umiestnila na 1. mieste na 
Majstrovstvách Bratislavy vo 
svojej kategórii a získala 
striebro a bronz za jednotlivé 
gymnastické zostavy v súťaži 
O pohárik Bratislavy. Neskôr 
sa začala venovať taekwon-
du v ZŠ Dudova v klube ITF 
Dudova pod vedením trénera 
Briana Lurieho. Taekwondo 
si zamilovala na prvý pohľad 
a dostavili sa aj prvé úspechy. 
Po roku sa zúčastnila na maj-
strovstvách Slovenska a od-
niesla si dvakrát striebro. Na-
sledovala súťaž Slovak Open 
v roku 2017, kde vyhrala zlatú 
medailu vo svojej kategórii.  
V roku 2017 sa opäť zúčastnila 
na majstrovstvách Slovenska, 
kde získala striebro a bronz 
za formy team a jednotlivec. 
Najaktuálnejší je úspech zo 
Slovak Open z júna 2018, kde 
získala za predvedenie tímo-
vých foriem zlato.

... ani chlapci sa nedajú zahanbiť 
Ďalšími úspešnými športovcami našej školy sú bratia Marek a Matúš 
Janíčkovci. 

Marek navštevuje 8. A  
a jeho brat Matúš 6. A. 

Obaja sú členmi klubu Best 
Boxing Club, ktorý sídli v De- 
vínskej Novej Vsi. Boxu sa 
venujú iba 1,5 roka, ale ich 
výsledky sú pozoruhodné. 
Koncom júna sa so svojím 
klubom zúčastnili na Maj-
strovstvách Slovenska v Gi-
raltovciach, kde pod vedením 
trénera Andreja Horného zís-
kali obaja prvé miesta, Ma-
rek v kategórii mladší dorast  
a Matúš v kategórii starší 
žiak.

Bratia sa k boxu dostali ná-
hodne, keď im ho prišli členo-
via klubu v rámci športového 
dňa do školy predstaviť a mali 
možnosť si ho vyskúšať. Tré-
neri ich pozvali na tréning 
a tam sa začala ich cesta. Po 
celý čas im boli veľkou pod-
porou rodičia a tréneri. Obaja 

sa pre tento šport zapálili a 
chcú sa mu venovať aj naďalej, 
aj keď skĺbiť ho s ostatnými 
povinnosťami nie je vždy ľah-
ké. Veď tréningy majú až štyri 
dni v týždni, z toho dvakrát 
dokonca dvojfázové.

Marekovým veľkým vzo-
rom je boxer Anthony Joshua 
a Matúšov Roy Jones. Ako 
sami tvrdia, z tréningov máva-
jú svalovice a drobné odreni-

ny, ale pravý boxer sa nesmie 
báť dostať alebo dať úder. Na 
svojej ceste za úspechmi sa 
riadia mottom: Kde je vôľa, 
tam je cesta. 

Našim talentovaným žia-
kom prajeme v ich ďalšej 
športovej kariére veľa úspe-
chov a nech sa im darí.

Text a foto: Iva Uhrinová 
a Daniela Pauhofová, 

triedne učiteľky

Z víťazstiev má Laurika 
obrovskú radosť, lebo miluje 
šport a súťaženie, preto si kaž-
dý úspech užíva.           

1 2 3

4

5

1. miesto oddielová súťaž 
v roku 2015

1. miesto Slovak Open 2017

1. miesto Slovak Open 2018

1. miesto na Majstrovstvách  
Bratislavy 2015
2. a 3. miesto na súťaži 
O pohárik Bratislavy  2015
(Laurika je v strede)

2. miesto na MS Slovenska  
2016
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Pekný úspech dosiahla 
prípravka U11 MŠK Iskra 

Petržalka, ktorá v konkuren-
cii ôsmich mužstiev vyhrala 
skupinu A2. MŠK až do po-
sledného 21. kola bol na dru-
hom mieste. V záverečnom 
stretnutí hral v Miloslavove, 
ktorý mal o tri body viac  
a na prvenstvo mu stačila aj 
remíza. MŠK však vyhral 5:2, 
bodovo sa Miloslavovu vy-
rovnal a o jeho prvom mies-
te rozhodli lepšie vzájomné 
zápasy. Prvý vyhral Milosla-
vov 4:0, ďalšie dva Iskra 4:2 a 
5:2, ktorá   mala aj lepšie skó-
re pri rovnosti bodov s Mi- 
loslavovom. Ofenzívny stre-
dopoliar Lukáš Gerhát z petr-
žalského tímu sa s 37 gólmi 
stal aj najlepším strelcom 
súťaže. ,,Samozrejme, máme 
veľkú radosť z tohto prven-
stva, hoci pred súťažou sme 

s ním veľmi nepočítali. Skôr 
nám išlo o to, aby chlapci 
ukázali vášeň pre futbal a na-
predovali vo svojom vývoji.  
V tomto družstve sú šikov-
nejší aj slabší hráči, snažíme 
sa s nimi tak pracovať, aby 
sa menej zdatní jednotlivci 
približovali lepším. Trénu-
jem ich už tri roky a spolu s 
nimi prejdeme do kategó-
rie mladších žiakov. Káder v 
podstate zostane pokope, 
čo by mala byť naša výho-
da. Máme celkom dobré 
podmienky na prípravu, 
trénujeme trikrát do týždňa. 
V mojej práci mi výdatne 
pomáha osvedčený asistent 
Kamil Pavlák,“ povedal nám 
tréner tejto prípravky Július 
Mrva, ktorý celý život trénuje 
v MŠK Iskra.     

(mv)
foto: Ján Mikula

Prvenstvo prípravky  
MŠK Iskra

 V Petržalke talianska legenda

Bývalý skvelý ta- 
liansky futba- 

lista Roberto Ba- 
ggio, ktorý hral na 
troch majstrov-
stvách sveta, na-
vštívil Slovensko. 
Bol pozrieť deti, 
ktoré sa zúčastnili 
na 7. ročníku futbalového 
tábora Italia Soccer Camp 
Bratislava 2018 na štadióne 
FC Petržalka. „Som veľmi rád, 
že som sa zúčastnil  na tomto 
podujatí a videl tak na vlastné 
oči talentované deti. Pre váš 
futbal by bolo skvelé, keby 
sa tu objavil taký talent, ako 
napríklad Marek Hamšík či 
Milan Škriniar. Na štadióne FC 
Petržalka som bol iba niekoľko 

hodín, páčilo sa 
mi tam a hlavne 
som bol nadše-
ný z toho, koľko 
detí som videl na 
ihrisku. Klub má 
dobré zázemie a 
kvalitné ihrisko,“ 
povedal Baggio. 

Z tohto tábora vybrali troch 
najtalentovanejších chlap-
cov, Matúša Vlnu, Dávida 
Kociana a Nicolasa Sagana, 
ktorí vycestujú do Talianska 
do slávneho strediska Co-
verciano, kde si porovnajú 
svoju šikovnosť s najlepšími 
mladými futbalistami z ďal-
ších krajín. 

(mv)
foto: Milina Strihovská
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Ak ako rodič vyberáte šport pre dieťa, čo vás zaujíma? 
Dobré výsledky tímu? Tréningy, na ktoré sa dieťa teší? 
Pohyb na čerstvom vzduchu? Stretnutie s úspešnými športovými 
vzormi?  Odreagovanie od školskej rutiny a menej času na mobile? 
Tréneri, ktorým na zverencoch záleží? Máme pre vás tip – hokejbal. 

V HBT Slovan trénujú diev-
čatá a chlapci v zmiešanom 
družstve, my sme sa počas tré-
ningu pýtali, čo ich priviedlo 
do klubu:

Ružena Hladká je krídlo a 
v HBT hrá dva roky: „K ho-
kejbalu som sa dostala cez 
telocvikárku na ZŠ Gessayo-
va. Prišla som sa pozrieť na 
tréning a už som zostala. Baví 
ma to, je tu fajn kolektív.“

Sebastián Drobný je tiež 
krídlo a hokejbal si prvýkrát 
vyskúšal v krúžku na základnej 
škole: „Prišli sme sem z krúžku 
viacerí a keďže sme kamoši, 
zostali sme a hráme spolu.“

František Sebestyén je 
brankár: „Môj otec aj ďalší tré-
neri videli, že nám to celkom 
ide na školských športových 
turnajoch a v hokejbalových 
krúžkoch a rozhodli sa zostaviť 
12-ku hráčov, aby sme mohli 
chodiť na turnaje. To bolo asi 
pred troma rokmi a dnes už 
sme zohraný tím. Či je na mňa 
otec pri tréningoch prísnejší? 
Asi sa snaží byť prísnejší, ale ja 
som si to vôbec nevšimol.“

Jakub Halenkovič je kapi-
tán družstva: „Predtým som 
skúšal futbal, ale to ma tak 
nechytilo. V klube hrám už tri 
roky a tiež som sa tam dostal  
cez školské turnaje, kde si ma 
všimol tréner. Hokejbalu by 
som sa chcel venovať aj v bu-
dúcnosti.“

Tréner detí Michal Drob-
ný: „S kolegom Františkom 
Sebestyénym trénujeme na 
ihrisku na Tematínskej každý 
utorok a štvrtok, od 16.30 do 
18.30 h. Od augusta začíname 
novú sezónu a hľadáme deti 
do tímu - dievčatá (ročníky 
2002, 2005 a viac) a chlapcov 
(ročníky 2004, 2005 a vyššie). 
Hokejbal je krásny, rýchly a 
kontaktný šport. Je menej fi-
nančne náročný ako hokej, a 
teda prístupnejší. Každý má 
k nám dvere otvorené, treba 
si prísť vyskúšať. Sme radi 
každému, kto si chce zahrať a 
dať športu šancu. Stačí prísť v 
auguste na tréning. Záujemci 
nájdu kontakt a informácie 
na nás aj na na FB na strán-
ke HBT Slovan https://www.
facebook.com/hbtslovanfans/  
, na webových stránkach klubu 
https://www.hbtslovan.com/, 
alebo sa môžu informovať te-
lefonicky na 0911 476 056 (Ján 
Rzavský“.     (edriela)

foto: HBT Slovan

ich skutočne baví a robia to 
s láskou. My im môžeme po-
núknuť dobrý kolektív a tréne-
rov, ktorí sa snažia deti zaujať 
a urobiť pre nich športovanie 
atraktívnym. Máme radosť 
z toho, že sa naše decká te-
šia na tréningy a zápasy a že 
trávia dve hodiny na vzdu-
chu v pohybe. Pozitívom je, 
že záujem o hokejbal narastá 
a veríme, že sa dostane viac do 
povedomia nielen fanúšikov, 
ale aj širokej verejnosti.“ 

Hokejbal patrí k najúspeš-
nejším kolektívnym špor-

tom na Slovensku. Muži sú 
trikrát po sebe majstri sveta 
a úspešné v získavaní zlatých 
medailí na MS sú aj juniorské 
kategórie. Najbližšie majstrov-
stvá sveta sa budú konať budú-
ci rok v Košiciach a od našich 
hráčov sa neočakáva nič men-
šie ako opäť zlato.

V Bratislave je jediný klub, 
ktorý sa venuje deťom v ka-
tegórii mladší žiaci U12, U13, 

a je to Hokejbalový team - 
HBT Slovan, trénujúci v Petr-
žalke na Tematínskej ulici pri 
Veľkom Draždiaku. Trénujú 
tri roky, majú asi 20 detí a 
v súčasnosti hľadajú posily do 
svojho tímu. 

Predseda OZ HBT Slovan, 
Ján Rzavský: „To, čo chce-
me v prvom rade, je budovať 
u detí vzťah k športu. Na rovi-
nu poviem, že živiť ich to zrej-
me nebude, a preto je dôležité, 
aby sa venovali niečomu, čo 

V Petržalke trénuje 
hokejbalová budúcnosť

IVAN ŠKULTÉTY (útočník 
HBT v mužskej kategó-
rii, dvojnásobný majster 
sveta): „Hokejbal som začal 
hrávať na sídlisku pri pane-
láku  už ako malý chlapec. 
Aktívne som začal hrávať 
mestskú ligu v Trenčíne v 15 
rokoch, kde vtedy hrali ligu 
hráči ako Demitra, Hossa, 
Gáborík, Radivojevič, atď. 
Postupne som sa dostal až 
do extraligy. Podarilo sa mi 
vyhrať dva tituly majstra 
sveta za Slovenko, čo bol 
neopísateľný zážitok, ktorý 
by chcel zažiť asi každý 
malý chlapec. Momentálne 
som aj hráčom HBT Slovan 
Bratislava, s ktorým hráme 
ZHBL. Tento klub je jeden 
z mála, ktorý sa aktívne 
venuje deťom, dokázal ich 
prilákať k tomuto krásne-
mu športu a príkladne sa 
im venuje. Je skvelé, že deti 
môžu začať hrať súťaže 
hokejbalu oveľ skôr ako som 
začal ja a verím, že týmto 
zodpovedným prístupom sa 
HBT Slovan Bratislava poda-
rí vychovať ďalších hráčov 
pre extraligu, reprezentáciu 
Slovenska a najlepšie - ďal-
ších majstrov sveta.“ 
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