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Od volieb do volieb. Komunál-
nych. S  obsahom štyroch ro-

kov. Čo sa od novembra 2014 v Petr-
žalke robilo, urobilo, odovzdalo a čo 
sa doteraz robí. Ale aj čo a na čom 
sa po najbližších komunálnych voľ-
bách v  novembri 2018 bude robiť. 
Tu je naša redakčná fotoponuka. 
Platí to známe, že niekedy je lepšie 
raz vidieť ako stokrát počuť. Dodaj-
me, že aj čítať... Takže informačne. 
Čo je okolo nás objektovo mohutné, 
stavebne rozsiahle, teda neprehliad-

nuteľné, ale i to, čo je malé, drobné, 
nenápadné, očiam skryté, neviditeľ-
né, ale zato nové a  funkčné, keďže 
časom „staré“ doslúžilo (napr. re-
konštrukcie hygienických zariadení, 
rozvodov vody, kanalizácie, obkla-
dov, dlažby v materských a  základ-
ných školách za pol milióna eur). 
Ale čo patrí k nášmu dennodenné-
mu petržalskému životu. Bez ohľa-
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Varga má zlato!
Petržalčan a slovenský reprezentant 
v triatlone Richard Varga si v  piatok, 
20. júla, vybojoval zlatú medailu  
v šprinte na majstrovstvách Európy  
v estónskom Tartu.   Na trati, ktorá 
pozostávala z 0,75 km plávania, 20 
km na bicykli a 5 km behu, dosiahol 
čas 53:07 minút a o 11 sekúnd zdo-
lal druhého Uxia Abuina Aresa zo 
Španielska. Bronz si vybojoval ďalší 
španielsky reprezentant Roberto 
Sanchez Mantecon, ktorý zaostal  
o ďalšiu sekundu. Dvadsaťdeväťroč-
ný Varga tak vybojoval nielen svoj 
prvý titul na majstrovstvách Euró-
py, ale aj premiérový pre Slovensko. 
,,Som neuveriteľne šťastný za toto 
víťazstvo, na toto som čakal už desať 
rokov. Vlastne, odkedy robím triatlon. 
Už som skoro neveril tomu, že to 
môže prísť a je to niečo neskutočné  
a veľmi ťažké opísať slovami,“ pove-
dal šťastný Varga. Počas celých  pre-
tekov bol veľmi aktívny, stále sa dral 
dopredu, nezastavili ho problémy vo 
vode, ani niekoľko neúspešných po-
kusov o únik a nakoniec slávil veľké 
víťazstvo.  (mv)

du na to, či ide o  verejné (štátne, 
mestské, petržalské investície), ale 
tiež, a  výrazne, i súkromné. Čomu 
sme však privykli, privykáme si. Veď 
je to u nás, pre nás, tu - v Petržalke. 
Napokon, komentár k  „videnému“ 
má každý sám... 

Rudolf Gallo, edriela
foto: autori 

Pokračovanie na stranách 8 - 9

Kontinuálne a na Slovensku pane-
lákovo bezkonkurenčne. Počtom, 

rozsahom, nákladmi. Predpokla-
dá sa, že obnova bytového fondu 

v Petržalke (600 panelákov) si 
vyžaduje náklady 300 až 450 mi-

liónov eur, čo predstavuje 10 až 15 
rozpočtov Petržalky. Obnovených 
je už 90 percent bytových domov. 

Z hotovostných a úverových peňazí 
vlastníkov bytov. V rokoch 2014 - 

2018 je zrejmé vrcholenie.
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V mene hlavnej architektky Ingrid Konrad sa druhý júlový uto-
rok konalo stretnutie k urbanistickej štúdii Centrálna rozvojová os 
Petržalky. Stretnutie bolo súčasťou procesu participácie - tj. zapája-
nia verejnosti do riešenia a zbieranie názorov a podnetov občanov 
k budúcnosti Chorvátskeho ramena a jeho okolia. 

Centrálna os Petržalky

Prvá zľava Viera Kiseľová, 
druhá Táňa Kratochvíľová

Prof. Bohumil Kováč

Na stretnutí sa okrem 
verejnosti zúčastnili 

autor štúdie Prof. Ing. arch. 
Bohumil Kováč, PhD, Ing.
arch. Viera Kiseľová z Útvaru 
hlavnej architektky hl.mesta 
SR Bratislava aj bývalá hlavná 
dopravná inžinierka Bratisla-
vy Táňa Kratochvílová. 

Ako povedal prof. B. Kováč, 
nie je prvý, kto rieši, aká bude 
centrálna os Petržalky. Je však 
prvý, kto so svojimi názormi 
stojí zoči-voči verejnosti. Už 
v minulosti zistil, že sa o kon-

krétnom mieste najviac doz-
vie od ľudí, ktorí tam bývajú 
a že im treba veriť. Zároveň 
ich požiadal, aby aj obyvatelia 
verili jemu.

Urbanistická štúdia je  
podkladom pre zmenu územ-
ného plánu. Ten súčasný na-
príklad ešte stále obsahuje pô-
vodne plánovanú 4-prúdovú 
cestu pozdĺž električkovej tra-
te a aj hustú výstavbu v okolí 
Chorvátskeho ramena. Štúdia 
ponúka zmeny, ktoré lepšie re-
flektujú potreby obyvateľov aj 
nové myšlienky v urbanizme. 
Teda menšiu hustotu a výšku 
zástavby a  viac zelene. Práve 
odmietnutie 4-prúdovky naj-
prv laickou a potom aj odbor-
nou verejnosťou odštartovalo 
proces zmeny nazerania na 
toto územie Petržalky a  jeho 
účel. Jeho cieľom je posilniť 
petržalskú integritu, a  to za 
aktívnej účasti jej obyvateľov. 
Definitívna podoba štúdie 
bude verejnosti predstavená 
v septembri 2018. 

 (edriela)
foto: autorka

Vlani v Petržalke opravili 
šesť chodníkov a parko-

vísk – na Pankúchovej, Tu-
polevovej, Medveďovej, Ho- 
líčskej, Fedinovej a Mlynaro-
vičovej.

Rekonštrukcie komunikácií
Vlani Petržalka v rozpočte vyčlenila historicky najviac peňazí na 
opravy chodníkov, ciest a parkovísk – až 800-tisíc eur. Umožnilo 
to riešiť opravy komplexne, nielen po kúskoch. Výsledkom je, že sú 
vynovené chodníky bezbariérové a bezpečné

„Tento rok poslanci v  roz-
počte na tieto rekonštruk-
cie vyčlenili 400-tisíc eur, 
no keďže sa pri záverečnom 
účte ukázalo, že Petržalka je 
dobrý hospodár, tak sa  táto 

suma sa ešte navýši zhruba 
o  250-tisíc eur. V  posled-
ných týždňoch sa v Petržalke 
zrekonštruoval chodník na 
Turnianskej, Wolkrovej, ďal-
šie budú nasledovať,“ pove-

dal starosta Vladimír Bajan 
a  dodal: „Som rád, že v  Pe-
tržalke rekonštruuje cesty aj 
hlavné mesto, uvítal by som 
ale užšiu spoluprácu, lebo 
sa stáva, že my opravíme 
chodník a  potom mesto za-

čne opravovať cestu, čo môže 
nový chodník aj poškodiť. 
Keby sme vopred vedeli, kto-
ré cesty a kedy plánuje mes-
to opravovať, prispôsobili by 
sme tomu naše plány.“ 

 Text a foto: (tod)

Turnianska ulica 2 Wolkrova ulica

Rovniankova ulica 3
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mgreksa292@gmail.com   

Marian Greksa

KANDIDÁT 
NA STAROSTU!
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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

ˇ

PETRŽALSKÉ NOVINY 
nájdete aj na facebooku!

ZŠ Holíčska bude mať novú riaditeľku
Petržalský starosta Vladimír 

Bajan menoval nových 
riaditeľov základných škôl Ho-
líčska 50 a Turnianska 10 vzhľa-
dom na ukončenie päťročného 
funkčného obdobia. Na zákla-
de výsledkov výberových ko-
naní na pozíciu novej riaditeľky 
ZŠ Holíčska 50 nastupuje Iveta 
Heseková.

Nahradila tak doterajšieho 
riaditeľa Jozefa Vargu, ktorý 

odchádza na zaslúžený odpo-
činok. Pri tejto príležitosti mu 
starosta odovzdal ďakovný list 
za jeho celoživotnú činnosť v 
oblasti školstva. Riaditeľkou v ZŠ 
Turnianska 10 aj naďalej ostáva 
Zlata Halahijová, ktorá vo výbe-
rovom konaní potvrdila svoje 
kvality a komisia ju navrhla na 
opätovné vymenovanie do 
funkcie.

„Riaditeľom základných škôl 

želám do nového funkčného 
obdobia veľa pracovných i osob-
ných úspechov a aby školy pod 
ich vedením i naďalej rozvíjali 
svoju činnosť,“  poprial riaditeľ-
kám na záver starosta. Zatrak-
tívniť prácu v petržalských zák-
ladných a materských školách 
samospráva chce aj pomocou 
náborového príspevku, ktorý 
môže byť až vo výške 750 eur.

(mh)
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Tešíme sa na vaše  podnety, návrhy, reakcie
email: petrzalskenoviny@gmail.com

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€

 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

Na hrádzi si dajte pozor
Na petržalskej hrádzi je mo-

mentálne aj čulý stavebný 
ruch z dôvodu výstavby mosta 
diaľnice D4. V nasledujúcich 
dňoch budú musieť cyklisti, 
chodci či korčuliari počítať na 
hrádzi aj s obmedzeniami tý-
kajúcimi sa opráv asfaltového 
povrchu v troch úsekoch – pri 
Dolnozemskej ulici, Petržalskej 

štrkovni a čistiarni odpadových 
vôd. Práce iniciuje Slovenský 
vodohospodársky podnik.

„Kritický úsek je hlavne popri 
Dolnozemskej ulici, kde bude 
uzavretá celá časť s tým, že 
cyklisti budú presmerovaní na 
obchádzku cez existujúci pre-
chod pri čerpacej stanici a cez 
priechod pri bufete Bosorka sa 

vrátia na cyklocestu popri pra-
vostrannej dunajskej hrádzi. 
V ďalších úsekoch (ČOV a štr-
kovňa) sa cyklisti presmerujú 
na existujúcu cyklotrasu vede-
nú popri pravostrannej dunaj-
skej hrádzi,“  opísal stavebné 
práce riaditeľ OZ Bratislava 
Jozef Dúcz.

(tod)

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 ! 
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Tábor plný vojakov
Účastník tábora, ktorý 

chce byť zdatným voja-
kom, to na cvičisku nemá vô-
bec jednoduché. Niesť batoh 
na ramenách a ešte s ním be-
hať cez prekážky so zbraňou 
v ruke (ide o plastovú zbraň) 
alebo postaviť pravý vojenský 
stan môže byť pre niektorých 
poriadne ťažké. O tom sa už 
niekoľko dní majú možnosť 
presvedčiť deti v  detskom 
dennom vojenskom tábore 
v  areáli vojenského múzea 
pri bunkri BS - 8 na Kopčian-
skej ulici v  Petržalke. Deti 
v  tábore si majú možnosť 
na vlastnej koži vyskúšať vo-
jenské historické uniformy, 
čiapky a  zažiť aj vojenskú 

disciplínu. Neoddeliteľnou 
súčasťou tábora sú pravidel-
né prednášky v  interiéroch 
bunkra o dejinách Českoslo-
venskej a Slovenskej armády. 
Počas celého dňa majú deti 
k dispozícií bojové dávky po-
travín, zdravá a  teplá strava 
v  poľných podmienkach je 
pre malých vojakov dôležitá. 
Nemyslite si, že v  detskom 
vojenskom tábore sa od rána 
do večera bojuje „na život 
a na smrť“. Deti počas dňa 
aj kreslia maľujú, vyrezáva-
jú nové búdky pre vtáčiky 
a hrajú sa rôzne loptové hry. 
O  bohatej činnosti v  tábore  
by sa dalo napísať veľa krás-
nych slov, ale naše fotografie 

Dovolenková lekárnička
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Do dovolenkovej batožiny 
je vhodné ako prvé priba-

liť chronicky užívané lieky – na 
liečbu srdca, vysokého tlaku, 
cukrovky a podobne. Zároveň je 
pred letnou dovolenkou dobré 
pamätať na všetky ochorenia, 
zvládnuteľné pomocou voľno-
predajných liekov. Odporúčajú 
sa lieky na bolesti a horúčku, 
lieky používané pri hnačkových 
ochoreniach, antihistaminiká (lo-
kálne aj celkové) a lieky proti pre-
chladnutiu. Nezabúdajme tiež 
na lokálne prípravky na ošetrenie 
malých poranení, očné kvapky 
a základný obväzový materiál. 
Bolesť a horúčka

V  dovolenkovej batožine by 
určite nemal chýbať akýkoľvek 
liek s obsahom buď paracetamo-
lu, ibuprofenu, alebo diklofenaku. 
Paracetamol je výborne tolero-
vané a účinné analgetikum bez 
protizápalového účinku, diklo-
fenak je vhodný pri akútnych 
svalových a kĺbových bolestiach, 
ibuprofen má veľmi dobrý an-
tipyretický účinok a  podobne 
ako paracetamol je vhodný už 
pre  malé deti. Pri analgetikách 
pamätajme na fotosenzitivitu – 
reakciu na slnečné žiarenia, ktorá 
je výrazná aj pri lokálnom použití. 
Potreba dodržiavania pitného 
režimu je v lete viac než dôleži-
tá, keďže dehydratácia môže byť 
jedným z dôvodov bolestí hlavy a 
tiež netreba zabúdať na racionál-
ne používanie klimatizácie v záuj-
me predchádzania bolestí hlavy 
a krčnej chrbtice. Opatrnosť pri 
užívaní analgetík je namieste pri 
užívaní liekov na zrážanie krvi, 
u  diabetikov či pacientov užíva-
júcich antidepresíva. 
Hnačka a tráviace prob-
lémy

Hnačka, ako aj iné tráviace 
problémy, sú častým dovolen-
kovým spestrením, zvlášť pri 
cestách do krajín s iným hygie-
nickým štandardom. Pri liečbe 
odporúčame  zvyčajne  lieky 
s antiinfekčným pôsobením,  ak-
tívne uhlie, nesprávne nazývané 
aj ako „čierne“, a liečivá upravujú-
ce črevnú mikroflóru. V  prípade 
neúnosnej hnačky odporúčame 
loperamid a lieky na uvoľnenie 
bolestivých kŕčov. Riziko dehyd-
ratácie je pri hnačke veľmi vy-

soké a  rýchlo vedie ku kolapsu 
pacienta. Preto ako doplňujúcu 
liečbu odporúčame orálne re-
hydratačné prípravky, ktoré sa 
pripravujú rozpustením table-
ty či prášku v  presne určenom 
množstve pitnej vody.
Alergické prejavy

Antihistaminiká účinne zmier-
ňujú symptómy súvisiace s aler-
gickou nádchou (sezónnou aj 
celoročnou), preto sú používané 
aj pri chorobe z prechladnutia 
prejavujúcej sa rovnakými prí-
znakmi. Uplatnenie pri prechlad-
nutí majú hlavne v kombinácii 
s  vyššie spomínanými analgeti-
kami. V dovolenkovej lekárničke 
si niektorý z  liekov s  obsahom 
cetirizinu, loratadinu, či dimetin-
denu nájde miesto pri zmiernení 
príznakov alergie na slnečné žia-
renie, pŕhlivé rastliny a morské ži-
vočíchy a po uštipnutí hmyzom. 
Bez lekárskeho predpisu sú do-
stupné lieky zvyčajne na týždeň 
liečby, keďže dlhodobé užívanie 
je potrebné konzultovať s ošet-
rujúcim lekárom.
Kvasinkové infekcie

V lete počítame so zvýšeným 
rizikom kvasinkových ochorení. 
Príčinou je jednak vyššia teplota 
a vlhkosť prostredia, ako aj čas-
tejšie používanie spoločných 
priestorov so zvýšenou hygie-
nickou náročnosťou (bazény, 
sprchy, športoviská). Kvasinky 
spôsobujú  vaginálne infekcie, 
aftózny zápal ústnej sliznice, der-
matomykózu a rôzne vyrážky. 
Krém s  obsahom klotrimazolu 
si tak nájde v  lete isto tiež svoje 
uplatnenie.
Oftalmologiká

Dovolenku zvyčajne trávime 
v  prírode – či už na horách, pri 
mori, na kúpaliskách či prírod-
ných nádržiach. V každom z 
týchto prostredí je zvýšené rizi-
ko podráždenia očí či už infek-
ciou, vniknutím cudzieho telesa 
(prach, dym, hmyz, slaná voda), 
alebo v dôsledku alergickej re-
akcie. Nezabúdajme preto na 
lieky, ktoré zmierňujú symptómy 
akútneho podráždenia oka. Bez 
lekárskeho predpisu sú dostup-
né viaceré lieky vo forme očných 
kvapiek, výplachov a mastí.

Ondrej Sukeľ, prezident 
Slovenskej lekárnickej komory

hovoria jasnou rečou. Tábor 
pre deti usporadúva OZ Pre-
liezka, OZ „Zachráňme Petr-
žalské bunkre“ v  spolupráci 
s Vojenským historickým 
ústavom Bratislava, Minis-
terstvom obrany SR a  petr-
žalským starostom Vladimí-
rom Bajanom.

 Miroslav Košírer
 foto: autor
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Ako sa staráme o detské ihriská

V  snahe zachovať čistotu 
a  bezpečnosť verejných 

detských ihrísk kontrolujú 
raz týždenne pracovníci 
Miestneho podniku verejno-
prospešných služieb Petržal-
ka (MP VSP) všetky ihriská, 
stav hracích prvkov, smet-
ných košov, lavičiek či pies-
kovísk. Okrem toho si raz 
ročne nechávajú vypraco-
vávať revízie certifi kovanou 
fi rmou, ktorá dokáže posúdiť 
ihriská z  odborného hľadis-
ka. K  pravidelným činnosti-
am MP VSP neodmysliteľne 
patrí zber odpadkov, hraba-
nie lístia, kosenie trávnatých 
plôch a  prehrabávanie pies-

kovísk. Na ihriskách, ktoré 
si to vyžadujú, dopĺňajú štr-
kové podložia dopadových 
plôch, opravujú oplotenia, 
vstupné bránky, upravujú 
a formujú dreviny. 

Väčšina mestských častí 
v  Bratislave nemá oplotené 
ihriská, na rozdiel od Petr-
žalky, kde sú oplotené všetky. 
Dôvodov je hneď niekoľko. 
V prvom rade ide o bezpeč-
nosť detí, ktoré môžu v zápale 
hry ľahko vybehnúť z vyme-
dzeného priestoru, naprí-
klad na frekventovanú cestu 
či chodník, no ide aj o  bez-
pečnosť druhých. Nie raz sa 
stalo, že okoloidúceho trafi la 

futbalová lopta, ktorá doká-
že spôsobiť aj značnú škodu 
na majetku. Ďalšou funkciou 
oplotenia je zabránenie vstu-
pu voľne sa pohybujúcich 
psov. V  neposlednom rade 
oplotenie slúži ako rozpo-
znávací prvok, keďže vy-
medzuje priestor ihriska. 

Mestská časť Petržalka 
minulý rok zrevitalizovala 
dve verejné detské ihris-
ká (VDI) - na Znievskej 6 
a  Vavilovovej 3. VDI Zniev-
ska 6 má  rozlohu 619 m2, 
obnova stála 28-tisíc eur. 
Ponechané zostali niektoré 
pôvodné hracie prvky, kto-
ré sa opravili (prevažovad-

lá, hojdačky, preliezačka) 
a doplnili sa aj nové hracie 
prvky (domček so šmykľav-
kou, kolotoč, pružinová 
hojdačka, kuchynka a  malý 
domček). VDI na Vavilovovej 
3 bolo zrevitalizované v spo-
lupráci s rodičmi z okolitých 
domov. Mestská časť zabez-
pečila oplotenie so vstup-
nými bránkami a  domček 
so šmykľavkou a  lezeckým 
prvkom, takisto aj dopadovú 
plochu v  hodnote vyše 8-ti-
síc eur. MP VPS osadil nové 
drevené dosky na lavičky.

Samospráva každý rok tak-
isto dokupuje nové hracie 
prvky na už zrevitalizova-
né ihriská. Celkové náklady 
na hracie prvky za rok 2017 
boli vyše 18-tisíc eur. Kúpi-
la sa za ne lanová pyramída 
s  dopadovou plochou na 
VDI Belinského 10-12, ko-
lotoč s  dopadovou plochou, 
interaktívny panel Abeceda 
a pružinové prevažovadlo na 
VDI Zadunajská cesta 7. Na 
VDI Topoľčianska 21 kúpila 
samospráva jednohojdačku 

a  kolotoč s  dopadovou plo-
chou, na VDI Kopčianska zas 
pribudlo pružinové prevažo-
vadlo, pružinová hojdačka 
a  herná zostava Dvojveža. 
Vo vnútrosídliskovej zóne 
na Pankúchovej ulici bola 
v roku 2017 zrekonštruovaná 
časť verejného priestranstva, 
pozostatky detského ihris-
ka boli vymenené za nové, 
moderné cvičiace prvky, 
ďalej boli zrekonštruované 
betónové prvky, chodníky a 
vysadená nová zeleň. V  tom 
istom roku petržalská samo-
správa zrekonštruovala aj 
detské ihrisko v parku medzi 
ulicami Vyšehradská/Šášov-
ská/Vigľašská. Rekonštruk-
ciou vzniklo nové moderné 
ihrisko s názvom Športový 
areál Jama.

V  roku 2016 petržalka do 
hracích prvkov investovala 
vyše 4-tisíc  eur, z  ktorých 
sa fi nancovala pružinovú 
hojdačku Koník a  prevažo-
vadlo na VDI Topoľčian-
ska 21, pružinová hojdačka 
Štvorlístok na VDI Lachova 

Detské ihriská sú miestom, kde deti nadväzujú prvé sociálne 
kontakty, stretávajú sa ich rodičia, formujú a upevňujú sa kama-
rátske či susedské vzťahy. Zároveň podporujú športové aktivity 
u detí i dospelých. Starostlivosť o tieto priestory si nielen z týchto 
dôvodov zaslúži zvýšenú pozornosť. Pri výbere toho „správneho“ 
ihriska rozhoduje v prvom rade bezpečnosť a čistota. V mestskej 
časti Petržalka evidujeme 50 verejných detských ihrísk, o ktoré sa 
stará petržalská samospráva.

Budatínska�

�

�

�

�

� �

�

�

Jasovská

Krásnohorská

Šášovská

Šintavská

Žehrianska

 
V mestskej časti Petržalka 
evidujeme 50 verejných 
detských ihrísk. 
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a  kolotoč na VDI Starhrad-
ská 8-10. Najviac peňazí, 
takmer 20-tisíc eur, sa do 
ihrísk investovalo v roku 
2015. Samospráva zakúpi-
la hraciu zostavu na VDI 
Furdekova 6a, dve veže so 
šmykľavkou Woops na Ger-
cenovej 5 a  Rovniankovej 
22, malú vežu Little Flower 
na VDI Budatínska 41, dvoj-
hojdačku s  detským sedá-
kom na Harmaneckej a pru-
žinovú hojdačku Koník na 
Budatínskej 63. Invesrovala 
do 120 m2 gumených rohoží 
na VDI Černysevského, Bu-
líkovej 27, Mamateyovej 28, 
Haanovej 19-21 a  Gessayo-
vej 22.

Na ihrisku pri Veľkom 
Draždiaku vykonáva mest-
ská časť opravy pravidel-
ne každý rok. V  roku 2015 
opravovala lanovku v  hod-
note 900 eur a v  roku 2016 
zase strážny domček a  hra-
cie prvky v  hodnote vyše 
3-tisíc eur. V  tomto roku 
samospráva plánuje opravy 
lanovky, hracích veží a kolo-
toča v  hodnote ďalších 3-ti-
síc eur. Momentálne sa pri-
pravuje návrh na nákup no-
vých hracích prvkov na ďalšie 

� �

�

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.

revitalizované detské ihriská 
v hodnote približne 15 000 
eur a  revitalizáciu detského 
ihriska v  útlme na Vilovej 
ulici v hodnote asi 20  000 
eur. 

Do budúcna sa Petržalka 
chystá zintenzívniť údržbu 
existujúcich detských ihrísk, 
vrátane osadenia nových 
hracích prvkov a  budova-
nia nových detských ihrísk 
v  chýbajúcich lokalitách, 
s  dôrazom na vnútrosídlis-
kové zóny.  
 Mária Halašková
 foto: archív Jama
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Starý most a električka v Petržalke. Rekon-
štrukcie a návraty. Most otvorili pre verejnosť 

v máji 2016, prvá električka po ňom prešla 
v júli (aj keď len po tretiu zastávku na Jung-

mannovej ul.). Do septembra sa z jedného bre-
hu Dunaja na druhý, obojsmerne, prepravilo 

vyše milión cestujúcich, cca 26-tisíc denne. 

Plaváreň na Dvoroch II sprístupnili ve-
rejnosti v septembri 2016. Je jednou z naj-
modernejších v Bratislave. S 25 metrovým 
plaveckým bazénom, zážitkovým a det-
ským bazénom, whirlpoolom, toboganom, 
saunami a soláriami. Denná kapacita 600 
návštevníkov. 

 Pokračovanie z titulnej strany

Materská škola na Vyšehradskej. Totálne 
chátrajúci objekt zrekonštruovaný,  

podľa slov starostu V. Bajana, na škôlku 
21. storočia (podľa technológií a vybavenia). 

Sedemtriedna škôlka pre 150 detí otvorí 
svoje brány v septembri.

Detský svet na ploche pol hektára v budú-
com mestskom parku. Bez dlhých rečí skutky 
súkromného investora v zóne Petržalka City. 
Od júla ráčte vstúpiť, otvorené...

Jama, areál pre 
šport a hry - cvičí 
celá rodina. Tiež 

na Lúkach V za 
180 tisíc eur. Od 
jesene minulého 

roku ozajstná 
petržalská pýcha.

Nenápadne (či predsa nápadne?) 
a každým dňom rastie Južné mesto 

pre 15 – 20- tisíc Petržalčanov.
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Sami sebe, krajšie a zdravšie - predzáhradky. Každoročne s podporou 
mestskej časti. Nie ináč i teraz súťažne o najkrajšiu predzáhradku.  

Výhercovia získajú poukážky na nákup záhradníckych potrieb.  
Fotografie spolu s popisom predzáhradky, menom a kontaktom treba 

poslať do konca augusta na adresu Miestny úrad Bratislava 
-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava - alebo mailom na  

tlacove@petrzalka.sk, prípadne do správy na Facebooku či Instagrame.

Terasy... v Petržalke vlastnícky galimatiáš. Mestský, 
podnikový, družstevný. MČ i tak robí, čo môže, hoci 
by nemusela, ba niekde ani nemala či nesmela. 
Minulý rok vyčlenila v rozpočte historicky najvyššiu 
sumu - takmer 800 tisíc eur na opravu ciest, chod-
níkov a terás. Spoločným projektom MČ a Bytového 
družstva je terasa na Fedinovej ul.

Čo sa za mladi naučíš... poznáme to. 
Dôraz na dopravnú výchovu už u detí 
predškolského veku. Škôlkári v mater-
ských školách na Iľjušinovej, Bzovíckej 
a Pifflovej ulici sa v tomto roku tešia z 

nových dopravných ihrísk.

Šiesty most cez Dunaj. Zatiaľ ako vizuál. Práce sa už 
aj na našej, petržalskej strane, na Rusovce, Jarovce 
začali. Diaľnica D4, Nultý obchvat Bratislavy je 
nanajvýš žiadúci. I keď rok dokončenia 2020 sa stal 
jeden a polročným meškaním chimérou. A to pravý 
breh Dunaja bude raz (či skoro?) čítať 180 tisíc 
obyvateľov...

Už bolo načase, 
v skutočnosti po 

čase. Konečne 
kultúrny - Kul-

túrny dom Lúky.

FC Petržalka, víťaz III. futbalovej ligy 
2017/2018 a už účastník celoštátnej 
II. futbalovej ligy 2018/2019. Návrat 
k petržalskej futbalovej sláve?
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DOST – domová odovzdávacia  
 stanica tepla
Ekologické zníženie nákladov na tepelný komfort  
od skupiny Veolia Energia Slovensko

• Vďaka efektívnej príprave 
TÚV priamo v dome sa 
zníži spotreba tepelnej 
energie, čo prináša pokles 
vašich nákladov.

• Menší objem spotrebovanej 
tepelnej energie sa odrazí 
na vašej uhlíkovej stope.

Flexibilita Flexibilita Flexibilita 
a nezávislosťa nezávislosťa nezávislosť

Úspora Úspora Úspora 
nákladovnákladovnákladov

Šetrnosť Šetrnosť Šetrnosť 
k životnému k životnému k životnému 

prostrediuprostrediuprostrediu

• DOST dokáže zabezpečiť  
až 24 hodinovú, nepretržitú 
dodávku teplej úžitkovej 
vody (TÚV).

• Vykurovanie je možné 
spustiť a ukončiť vtedy, 
keď to požadujete.

Čo je to DOST?

Kontakty:
Veolia Energia Slovensko, a.s.,
telefón: 0906 105 207,
e-mail: klient@veoliaenergia.sk,
www.veoliaenergia.sk

 

Chodníky sú 
super

Chcem sa poďakovať 
miestnemu úradu a  pá-

novi starostovi za úpravy 
chodníkov v našej časti pri 
Vlasteneckom námestí sme-
rom k Wolkrovej, ako aj za už 
skoršiu kompletnú výmenu 
lavičiek na Mánesovom ná-
mestí. Chodník je fantastic-
ký, je to radosť sa prechádzať 
tadiaľ.

Azda sa podarí aj ďalej 
udržiavať chodníky - všimol 
som si aj vybudovanie ma-
lého prístupového chodní-
ka pri TPD pri Vavilovej a 
dokonca opravu tamojších 
schodov do knižnice. 

Možno by sa v ďalšom 
volebnom období mohlo 
zvážiť konečne aj budovanie 
garážových domov. U nás sa 
síce spisovala petícia proti 
akejkoľvek zástavbe, ale ja 
som to nepodpísal, lebo nie 
som zástancom absolútne-
ho zákazu zástavieb či no-
vostavieb.

Mimochodom, práve som 
napísal na magistrát, či by ko-
nečne opravili chodníky cez 
cestný nadchod ponad želez-
ničnú trať na Rusovskej ceste.

Andrej Skolkay

Poďakovanie

Jesenný program 
MŠK 

Petržalku v V. futbalovej lige 
Bratislava-mesto zastupuje 

MŠK Iskra, ktorý v uplynulom 
ročníku skončil na siedmom 
mieste. V novej sezóne má ta-
kýto jesenný program: 1. kolo  
12. 8. o 17. h Devínska Nová Ves 
B – MŠK, 2. kolo 18. 8. o 10.30 h 
MŠK – Chorvátsky Grob, 3. kolo 
26. 8. o 17. h Dúbravka – MŠK, 
4. kolo 2. 9. o 17. h Nová Dedin-
ka – MŠK, 5. kolo 8. 9. o 10.30 h 
MŠK – Jarovce, 6. kolo 15. 9. o 
16. h Záhorská Bystrica – MŠK, 
7. kolo 22. 9. o 10.30 h MŠK – 
Hamuliakovo, 8. kolo 30. 9. o 
16. h Igram – MŠK, 9. kolo 6. 10. 
o 10.30 h MŠK – Malinovo, 10. 
kolo 14. 10. o 15.30 h Hrubý Šúr 
– MŠK, 11. kolo 20. 10. o 10.30 h 
MŠK – Krasňany, 12. kolo 28. 10. 
o 14. h Kráľová pri Senci – MŠK, 
13. kolo 3. 11. o 10.30 h MŠK – 
Miloslavov.

(mv)
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Komunikujte online a získajte darček
Je to jednoduché, stačí si vytvoriť online účet na 
www.zse. sk, aktivovať si elektronickú faktúru, nastaviť 
si inkaso alebo platbu bankovým prevodom a účet 
na zasielanie preplatkov. Následne si môžete vybrať 
skvelý darček, napríklad ESET Mobile Security, kupón 
na nákup v kníhkupectve Martinus alebo poukážka 
do Dr.Max. „Zákazníkov, ktorí sa rozhodli využívať online 
účet, sme doteraz odmenili online darčekmi v hodnote 
viac ako 250 000 ◊. Snažíme sa zákazníkov motivovať, 
aby s nami komunikovali online. Nemusia nikam cho-
diť ani volať a všetko si vybavia rýchlo a jednoducho 
z pohodlia svojho domova alebo z práce. Zákaznícke 
požiadavky zadané v online účte sa spracúvajú plne 
automaticky a kvôli bezpečnosti sú všetky aktívne ope-
rácie overované cez SMS kód,“ hovorí Daniel Klúčovský, 
produktový manažér pre online služby v ZSE.

Ušetrite vďaka analýze spotreby
Ak chcete optimalizovať spotrebu v domácnosti a uše-
triť, vyskúšajte užitočnú pomôcku – analýzu spotreby 

elektriny, ktorá je súčasťou online účtu ZSE. „Analýza 
spotreby zákazníkovi graficky zobrazí spotrebu, vďaka 
čomu získa lepšiu predstavu o tom, na čo spotrebu-
je v domácnosti najviac elektriny. Výsledkom analýzy 
spotreby je aj podiel spotreby jednotlivých spotrebičov 
na celkových ročných platbách za elektrinu. Pre zákaz-
níka je však najpodstatnejšie vyčíslenie predpokladanej 
ročnej úspory a odporúčania vyplývajúce z analýzy spo-
treby. V niektorých prípadoch môžu zákazníci ušetriť aj 
desiatky eur ročne,“ dopĺňa Daniel Klúčovský zo ZSE. 

Plaťte za elektrinu, kedy vám to vyhovuje
Ak vám nevyhovuje deň splatnosti mesačných záloh 
za elektrinu alebo plyn, môžete si ho pohodlne zmeniť 
v rámci vášho online účtu ZSE. „Zákazník si môže na-
staviť deň splatnosti aj výšku mesačných záloh, ktoré 
môže uhrá dzať priamo v online účte cez platobné brány. 
Zároveň má možnosť zmeniť si kontaktné údaje, spô-
sob platby, zadávať online žiadosti alebo si aktivovať 
služby,“ dopĺňa Daniel Klúčovský, produktový manažér 
pre online služby v ZSE.

Upozornenie na platbu priamo do e-mailu
Nevýhodou papierovej faktúry je, že sa môže ľahko 
stratiť. Ak si aktivujete elektronickú faktúru v online 
účte ZSE, faktúry vám budú chodiť priamo do e-mailu. 
V online účte budete mať archív faktúr za posledných 

6 rokov, môžete si ich kedykoľvek dohľadať a priamo 
z e-mailu sa viete prekliknúť rovno na online platbu. 
Ušetríte tak nielen čas, ale aj životné prostredie, pričom 
elektronická faktúra vám poslúži aj ako plnohodnotný 
daňový doklad. 

Zákazníkov sme odmenili 
darčekmi v hodnote 250 000 ◊ 
Pred dvomi rokmi prišlo ZSE s inováciou 
v podobe online účtu. Neustále v ňom 
pribúdajú nové funkcionality, ktoré doteraz 
využíva už viac ako 200 000 zákazníkov. 

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

o 

ine 
áloh 

platnost i

o 
elektriny

200 000
zákazníkov využíva 

online účet ZSE
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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.)
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Bábätká sú jej život

Stretli sme sa na jej pra-
covisku v  nemocnici na 

Antolskej. Už na prvý pohľad 
pôsobí ako veľmi prívetivá 
a láskavá dáma. Z  jej práce 
je zrejmé, že v  živote zažila 
veľa bolesti a strachu, napriek 
tomu pôsobí optimisticky 
a upokojujúco.
Čo je pre vás v živote dôle-
žité?

 Byť spokojná v  rodine aj 
v práci. Pretože jedno i druhé 
musí človeka napĺňať, aby 
dokázal zmysluplne žiť. 
S   pocitom, že niečo urobil 
nielen pre seba, ale pomohol 
aj iným. Prácu, ktorú robím, 
nie je možné vykonávať bez 
pokory. A  zvláštnou hrou 
osudu sa aj  môj syn narodil 
predčasne. Čo, samozrejme, 
výrazne ovplyvnilo môj po-
hľad na rodiny týchto detí. 
Predčasný pôrod vám obráti 
život naruby a  ujasní vám 
priority. Často si pri stretnutí 
s novými rodinami na našom 
oddelení uvedomujem, kam 
som sa za tie roky posunula 
a kam sa možno budú musieť 

časom prepracovať aj niektorí 
z nich. Prijať, že ich dieťatko 
je iné a možno bude iné ako 
ostatní rovesníci po celý ži-
vot. Človek sa zrazu stane 
súčasťou sveta, o ktorom do-
vtedy netušil - sveta diagnóz, 
špecialistov, vyšetrení, reha-
bilitácií. Na predčasne naro-
dené dieťa nie je rodina nikdy 
pripravená. Veľmi veľa záleží 
od toho, akú pomoc a podpo-
ru v  prvých dňoch dostane. 
A  to nielen od zdravotníkov, 
ale najmä od najbližších. 
Dokázala vás vaša práca na 
takúto situáciu pripraviť? 
Alebo si človek len myslí, že 
je pripravený a  realita ho 
prevalcuje?

 Nedokázala. Predčasný 
pôrod bol pre mňa rovnaký 
šok, ako pre každú inú ženu. 
Ovládala som síce pojmy 
a vedela, čo sa bude diať, ale 
skôr by som povedala, že som 
to ako profesionál zvládala 
horšie. Pretože som mala viac 
informácií o  tom, aké všetky 
pridružené komplikácie u ne-
zrelých detí môžu nastať a ako 

nezvratne sa môže poškodiť 
zdravie. Okrem toho sa syno-
vi skutočne nedarilo dobre, 
takže ma desili všetky možné 
scenáre, ktoré som z  praxe 
poznala. Dnes má syn 26 ro-
kov, vie sa o seba postarať, čo 
nás ako rodinu nesmierne teší 
a po čom túži každý rodič. Je 
obrovským darom mať zdra-
vé dieťa. Bola to pre mňa ži-
votná lekcia, z  ktorej čerpám 
dodnes. Naučila ma pracovať 
so situáciami, ktoré nemôžem 
zmeniť alebo zvrátiť. Naučila 
ma prijať takú situáciu a robiť 
to najlepšie čo môžem.
Čo vás priviedlo k rozhodnu-
tiu byť zdravotnou sestrou?

 Máme v  rodine veľa zdra-
votníkov, takže mi toto pros-
tredie nebolo úplne neznáme 
a  ťahalo ma to k  nemu. Roz-
hodnutie venovať sa novo-
rodencom bolo jednoznačné 
potom, čo som sa s nimi stret-
la na praxi počas strednej zdra-
votníckej školy. Dostala som sa 
práve k  rizikovým a  nedono-
seným deťom a stali sa mojou 
srdcovou záležitosťou. 

Predstavujeme vám prvú z ocenených osobností Petržalky 2018. Ľubica 
Kaiserová, prezývaná aj „mama všetkých predčasniatok z Antolskej“, je 
staničnou sestrou Univerzitnej nemocnice Bratislava na jednotke inten-
zívnej starostlivosti pre novorodencov v petržalskej Nemocnici 
sv. Cyrila a Metoda. Už v škole jej k srdcu prirástli bábätká, ktoré po 
predčasnom pôrode často nevážili ani kilo. Pani Ľubka sa svojmu ži-
votnému poslaniu venuje už viac ako 25 rokov. Spolu s ďalšími rodičmi 
založila OZ Malíček, ktoré už sedem rokov podporuje rodiny a pomáha 
im s predčasne narodenými deťmi. Ocenenie si prevzala za profesiona-
litu, empatiu a pomoc rodinám s predčasne narodenými deťmi.

S kým je to na oddelení ťaž-
šie – s  predčasniatkami, či 
s ich rodičmi?

 Často je to oveľa ťažšie 
s rodičmi. Ale to je prirodze-
né, majú rôzne povahy a oča-
kávania. Treba s  nimi komu-
nikovať opatrne, pretože sa 
nachádzajú vo veľmi zložitej 
životnej situácii. Snažíme sa 
s nimi naozaj intenzívne pra-
covať, aby sa ich vzťah s die-
ťaťom naplnil a  odchádzali 
domov s  tým, že sa o  neho 
dokážu postarať. Že si veria 
a veria aj svojmu dieťaťu. 
Táto práca je nepochybne 
veľmi psychicky náročná, 
máte výpomoc zo strany psy-
chológov, ktorí by vám ju po-
máhali zvládať?

 Veru, neraz sa k tejto téme 
dostávame aj s  kolegyňami. 
Pýtajú sa, kedy bude zamest-
návateľ aj na nich myslieť, či si 
nezaslúžia aj ony občas reset, 
podporu psychológa ako ro-
dičia, ktorým vieme pomoc 
zabezpečiť. Odpoveď je - nie. 
Nemáme. Určite by to bolo 
potrebné. Mať možnosť sa 
odreagovať a psychicky si od-
dýchnuť od práce. Pretože aj 
my máme svoje emócie a svoj 
osobný život, ale v  práci sa 
musíme plne venovať iným, 
ktorí od nás očakávajú po-
moc, podporu a stopercentný 
výkon.
V súvislosti s prácou v zdra-
votníctve sa často hovorí 
o  tom, že sa človek musí 
„obrniť“, aby sa zo všetkej tej 
ľudskej bolesti nezrútil. Aký 
je váš kľúč k tomu, že sa ta-
kejto práci venujete 25 rokov 
a stále má pre vás zmysel?

 Obrniť asi nie je správny 
výraz. Pretože vnímať emócie 
ľudí musíte a  aj na ne reago-
vať. Neviem si predstaviť, že 

by ma nezaujímali pocity ro-
dičov našich malých pacien-
tov. Strach, ktorý prežívajú, 
je spôsobený tým, že realita je 
úplne iná ako očakávali. Skôr 
by som povedala, že rokmi 
a skúsenosťami som sa nauči-
la pretaviť svoj pocit empatie 
do reálnej pomoci. Jednodu-
cho sa sústredím, aby som im 
pomohla orientovať sa v  si-
tuácii krok za krokom. Často 
treba rozdebatovať konkrétny 
problém s kolegyňami na pra-
covisku. Ja verím, že vľúdne 
slovo má cenu zlata.
Ak teda nemáte spôsoby ako 
sa odreagovať s  pomocou 
psychológa v  rámci práce, 
predpokladám, že máte svoj 
súkromný spôsob, ako si od-
dýchnuť. Ako relaxujete?

 Milujem vodu a plávanie. 
A  mám doma psa, ktorý sa 
stará, aby som mala pravi-
delné prechádzky v  prírode. 
Okrem toho relaxujem pri 
práci pre  OZ Malíček. Stre-
távam s  v  ňom so skvelými 
dušami, s rodičmi a  deťmi, 
ktoré boli kedysi našimi pa-
cientmi. Vďaku za život svo-
jich detí spolu premieňame 
na konanie dobra a  posie-
lame svojou prácou odkazy 
novým rodičom, že v  tom 
nie sú sami.
Čo je cieľom OZ Malíček?

 Cieľom je prepojenie ne-
mocnice a  rodiny. Na našej 
stránke môžu nájsť množstvo 
článkov venovaných tejto 
téme. OZ Malíček pomáha 
ženám a rodinám po psychic-
kej stránke a oveľa lepšie po-
moc prijímajú, keď vedia, že 
aj my sme prešli dlhú cestu, 
kedy sme trávili dni, týždne 
a  mesiace pri inkubátoroch, 
na nemocničných izbách, 
chodbách. Sme tu na to, aby 
sme im dali vieru, nádej na 
dobrý koniec, rady, informá-
cie a skúsenosti. Poskytujeme 
poradenstvo. Prepájame rodi-
ny navzájom, aby sa mohli po-
rozprávať s tými, ktorí si to re-
álne zažili a sú dôkazom, že sa 
to dá zvládnuť a že bude lep-
šie. Okrem toho chceme, aby 
mali nemocnice čoraz kvalit-
nejšie podmienky na starostli-
vosť o malých pacientov, ale aj 
pre ich rodiny. Viaceré projek-
ty bežia nielen v Bratislave, ale 
na celom Slovensku. Realizu-
jeme aktivity a projekty, ktoré 
sú prospešné obom stranám. 
Práve tento mesiac sme v ne-Ľudmila Kaiserová so synom
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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

mocnici na Antolskej odo-
vzdali tri zrekonštruované 
priestory, ambulanciu pre 
rizikových novorodencov, 
ambulanciu neurologičky 
a  čakáreň. Financovali sme 
tento projekt Malíčka aj s 
pomocou rodičov výťaž-
ku z  vianočných koncertov 
Tamburaški orkestar Konjic   
v  Jarovciach a  Čunove. Fir-
my, ktoré vymenili podlahy, 
klimatizáciu, obnovu dverí, 
výrobu žalúzií, venovali da-
rom hodiny strávené prácou 
pre dobrú vec. Všetkým - od 
sestry a lekárky v ambulancii 
cez dobrovoľníkov -   patrí 
neskutočná vďaka. Priesto-
ry sú príjemné, farebné, no, 

skrátka, skvelé pre príjemnú 
prácu s deťmi. Teda aj takto 
úplne konkrétne pomáhame.
Čo bolo podnetom k vzniku 
takéhoto OZ?

 Ako som spomínala, pre 
26. rokmi sa mi predčasne 
narodil syn a po celý jeho ži-
vot sa stretávam s rodinami, 
ktoré rovnako prešli tú dlhú 
cestu. S  mnohými sme zo-
stali priateľmi. Od začiatku 
sme sa snažili spájať a  odo-
vzdávať skúsenosti ďalším. 
Dohľadať, vymieňať si infor-
mácie o  tom, kde je možné 
nájsť akú pomoc. A  hľadali 
sme nejakú formu, aby to 
bolo jednoduchšie a  do-
stupnejšie pre širší okruh 

rodičov. Výsledkom je práve 
OZ Malíček. Našimi členmi 
sú rodičia,  lekárky, zdravotné 
sestry aj  ľudia, ktorí nemajú 
osobnú skúsenosť, ale napriek 
tomu nie je im táto obrovská 
skupina detí ľahostajná. Ak-
tívne pracujúcich v  združení 
je nás len zopár, o  to viac si 
však vážim zanietenosť a  ob-
rovskú chuť celej tejto našej 
skvelej skupinky žien, ktoré 
dobrovoľnícky venujú svoj čas 
pre dobro iných. Len vďaka 
ich nadšeniu je o  našej práci 
počuť a dostáva sa nám veľmi 

pozitívnej spätnej väzby od 
rodín aj nemocníc.
Čo by ste odkázali študent-
kám zdravotníckej školy, 
ktoré sa plánujú venovať 
práve predčasniatkam? 

 Je to naozaj náročná prá-
ca, pretože také maličké dieťa 
vám nepovie, aký má problém. 
Čiže sestra musí byť tá, ktorá 
je špičkovým monitorom pre 
dieťa, zároveň aj veľmi zručná, 
empatická. Ale je to aj veľká 
výzva pre nové kolegyne a my 
ich na oddelení veľmi radi 
privítame a  odovzdáme im 

skúsenosti. Pretože naša ge-
nerácia pôjde čoskoro do dô-
chodku a  neonatológia musí 
získať nové, erudované sestry, 
ktoré budú pokračovať v  sta-
rostlivosti o  tých najmenších, 
ktorí sa vypýtali alebo muse-
li prísť na svet skôr, ako bol 
pôvodný plán. Poznám mno-
ho skvelých sestier a  lekárov, 
ktorých životným poslaním je 
záchrana života a ten najlepší 
štart do života predčasne na-
rodených a  chorých novoro-
dencov.  (edriela)

foto – archív Ľ. Kaiserová

S kolegyňami z OZ Malíček, Ľ.Kaiserová druhá zľava

Národná banka Slovenska organizuje tento rok Deň 
otvorených dverí. Návštevníci si budú môcť po-

zrieť pracovňu guvernéra, rokovaciu miestnosť Ban-
kovej rady NBS, zlatú tehličku a falošné bankovky a 
mince. Pripravené sú aj ukážky prepravy peňazí, pan-
cierové vozidlá a milión eur. Pre deti je pripravený pas 
detského návštevníka, tvorivé dielne a razba pamät-
ných žetónov.

Deň otvorených dverí v NBS

Miesto konania: budova ústredia NBS, Imricha Karvaša 1, Bratislava, 
22. september 2018 (sobota) od 9.00 h – 15.00 h.
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Motokárový tím YOUNG & WILD, ktorý 
sídli v Petržalke, sa prebojoval až na svetové 
finále série Sodi World Series.

Úspešný petržalský tím Young & Wild

V  polovici júna sa na ta-
lianskom okruhu v meste 

Lignano stretlo viac než 300 
pretekárov zo 40 krajín sveta, 
ktorí sa celý rok 2017 snažili 
kvalifikovať na túto prestížnu 
udalosť. Súťažilo sa v  troch 
kategóriách: šprint, vytrvalosť 
a  juniori. Náš petržalský tím 
sa prebojoval práve do najná-
ročnejšej kategórie, v  ktorej 
nás čakali 12-hodinové vytr-
valostné preteky štyridsiatich 
najlepších tímov sveta. Na-

stúpili sme v  zložení Simon 
Suchovský, Zdeněk Ošťádal, 
Andreas Novák a Michaela 
Dorčíková s manažérmi Mar-
tinom Suchovským a Zdeň-
kom Ošťádalom starším a 
tešili sme sa ako si zmeriame 
sily s tými najlepšími jazdcami 
z celého sveta. 

Celá vytrvalostná časť sve-
tového finále sa odohrávala 
od piatku obeda. Vo voľnom 
tréningu sme trošku postrašili 
súperov a získali si rešpekt cel-

kovo piatym najlepším časom 
z  celého poľa. Kvalifikácia sa 
jazdila spôsobom Formule 1 a 
pozostávala z troch vyraďova-
cích rozjázd, kde sme nasadili 
Michaelu do Q1 a Simona do 
Q2. Naša stratégia nám do-
priala a prebojovali sme sa až 
do finálnej rozjazdy, v  ktorej 
Zdeněk vyjazdil 9. pozíciu na 
štartovom rošte.

Štart 12-hodinových pre-
tekov o  22.00 h sprevádzal 
veľkolepý ohňostroj a úžasná 
hudba. Po menej vydarenom 
štarte sme sa ale museli pre-
bojovávať cez väčšinu tímov. 
Na taktizovanie počas prete-
kov sme nemali veľa priesto-
ru, pretože sme mali ob-
medzený počet 12 zastávok 
v boxe, ktoré manažéri museli 
rozumne prerozdeliť medzi 
výmeny motokár, ale aj strie-
danie jazdcov.

Napriek niekoľkým kom-
plikáciám počas jazdy ale 
aj tým, že sme zatiaľ nemali 
skúsenosti s  pretekmi také-
hoto svetového formátu, sme 
sa vo výsledku umiestnili na 
celkovo osemnástom mieste. 
Výsledok je to veľmi pekný, 
keďže celej série sa zúčast-
nilo viac ako 2 000 tímov, no 
veríme, že máme na viac a na 
budúci rok sa umiestnime na 
oveľa lepšej pozícii. Vyvrcho-
lením 8. edície tohto sveto-
vého finále bolo slávnostné 

vyhlásenie víťazov v krásnom 
hoteli takmer priamo na Ná-
mestí svätého Marka v  Be-
nátkach. Táto bodka na záver 
dodala podujatiu noblesný 
rozmer a  uctila si všetkých 
jazdcov patričným spôso-
bom. Mali sme možnosť zažiť 
3 intenzívne dni plné emócií 
a už teraz sa tešíme na ďalší 
rok.

Prvý júlový víkend nás ča-
kala ďalšia výzva, a to 24-ho-
dinové preteky v  českom 
Hodoníne v  4-člennom zlo-
žení - Simona, Zdenka a Mi-
chaelu doplnil  Marcel Liedl. 
Pre každého jazdca to teda 
znamenalo odjazdiť 6 ho-
dín a  vzhľadom na pravidlá 
pretekov sme nemali žiadny 
priestor na taktizovanie, chy-
by či výpadok jazdca, inak by 
sme stratili šancu na výhru. 
Okrem vysokých teplôt nám 
podmienky sťažila aj nová 
trať a zložité motokáry. Ak ste 

už mali možnosť vyskúšať si 
jazdu na motokáre, asi viete, 
že odsedieť si v  nej viac ako 
pol hodiny je pomerne fyzic-
ky náročné. Naši jazdci sú ale 
dobre vytrénovaní, a  tak sme 
túto výzvu zvládli a  v  silnej 
konkurencii 13 tímov z celého 
Slovenska a Česka sa nám po-
darilo ukoristiť našu prvú tro-
fej z najnáročnejšieho formátu 
vytrvalostných pretekov, na 
čo sme všetci hrdí. V  sep-
tembri sa chystáme posunúť 
naše hranice ešte ďalej a v ta-
lianskom Jesole nastúpime na 
24-hodinové preteky v 3-člen-
nom zložení - Simon, Zdeněk 
a Michaela.

Ďakujeme za podporu všet-
kým, ktorí nám držali palce 
a veríme, že budeme aj naďalej 
môcť reprezentovať Bratislavu 
a Petržalku na svetových po- 
dujatiach.

Progres tímu môžete sledo-
vať na Facebookovej stránke 
Young & Wild.

Michaela Dorčíková
Foto: archív tímu

Pre Prekopa je FC Petržalka ako druhá rodina
Nováčik FC Petržalka vletel na druholigovú scénu ako 
víchor! Najprv v Družstevnej pri Hornáde zdolal kva-
litnú Lokomotívu Košice 2:1 a naposledy rovnakým 
výsledkom doma vyhral nad MŠK Žilina B.

Po zápase sme sa poroz-
právali s jednou z viace-

rých letných posíl, útočníkom 
Erikom Prekopom, ktorý bol 
autorom prvého gólu nového 
ročníka II. ligy a tiež sa stre-
lecky presadil aj proti Žiline. 
Tento 20-ročný odchovanec 
trenčianskeho futbalu už má 
za sebou štarty v najvyššej sú-
ťaži aj v európskych poháro-
vých súťažiach. 
To je skvelé, že ste potvrdi-
li víťazstvo vonku z prvého 
zápasu aj v domácom pro-
stredí pred vašimi skvelými 
fanúšikmi...

 Rátali sme s tým, že narazí-
me na ambiciózneho a kvalit-
ného súpera, ktorý v minulom 
kole strelil Bardejovu šesť gó-
lov. Preto sme sa snažili na sto 
percent plniť taktické pokyny 
trénerov. Myslím si, že diváci 
videli dobrý a zaujímavý zápas s 
viacerými šancami na obidvoch 
stranách. Podľa môjho názoru 
sme ich mali viac, preto sme si 
o ten jeden gól zaslúžili vyhrať. 
Pravda, v koncovke máme stále 
rezervy, musíme na tejto čin-
nosti ešte popracovať, aby sme 
boli efektívnejší, lebo bez gólov 
sa ťažko vyhráva.

FC Petržalka má po dvoch 
kolách plný počet bodov, 
ešte krajšie je, že ste v kaž-
dom stretnutí dali jeden 
gól.

 Bolo by skvelé, keby sme  
v tomto trende čo najdlhšie 
pokračovali. Samozrejme, vy- 
nasnažím sa zo všetkých síl, 
aby som pravidelne strieľal 
góly, lebo takto ide hore aj 
moje sebavedomie.   
V minulom ročníku II. ligy 
ste pôsobili v FK Inter, pre-
čo ste sa rozhodli prísť do 
Petržalky?

 Pre Petržalku som sa roz-

hodol hlavne kvôli seriózne-
mu prístupu všetkých ľudí, 
ktorí tu futbal robia. Tento 
klub je pre mňa ako druhá ro-
dina, okrem funkcionárov ma 
na pravý breh Dunaja zlákali 
aj skvelí fanúšikovia. Na vlast-
nej koži som sa presvedčil o 
ich veľkej oddanosti, sú naším 
dvanástym hráčom. 
Ako ste si zvykli na nové 
prostredie, aké podmienky 
ste našli v klube?

 Cítim sa tu výborne, od 
prvej chvíle som veril, že tu 
bude všetko fungovať. Moje 
očakávania sa naplnili na sto 
percent, a to od výborných 
trénerov, až po skvelý kolek-
tív a najvyšších predstavite-
ľov klubu. 
FC Petržalka vás získal pre-
to, aby aj v II. lige mal kva-

litnú útočnú činnosť a vy ste 
dávali góly?

 Som veľmi rád, že zatiaľ 
ide všetko tak, ako si všetci 
predstavujeme. Najradšej by 
som bol, keby to takto zo-
stalo až do posledného kola. 
Gólmi pomáham celému 
mužstvu, som presvedčený 
o tom, že rozhodne máme 
na to, aby sme boli v prvej 
šestke.  

Milan Valko
foto:  Milina Strihovská
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Na tlačovej besede pred štartom 40. ročníka 
Turf-gala predstavil svoje vízie smerovania 
Závodiska, š.p., dostihovej autority SR, jeho 
nový riaditeľ Ing. Tomáš Zajac, poverený 
výkonom funkcie od 16. marca a po výbe-
rovom konaní vymenovaný v máji 2018.  
Do funkcie ho vymenovala ministerka 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Gabriela Matečná.

tike, tak Euro-Building je vy-
hlásená firma v tom zmysle, že 
má niekoľko tisíc súdnych spo-
rov po celom Slovensku. Zá-
sadne ich spôsob fungovania 
je veľmi špecifický. Rozumiem 
tomu, že ak bolo urobené ve-
rejné obstarávanie, tak prav-
depodobne tam neexistuje 
niečo ako výhrada vo svedomí. 
Rozhodne by som odporučil 
väčšiu ostražitosť k týmto ve-
ciam. Necháme si urobiť audit 
zmlúv, k tejto tribúne poviem 

 

je nevýhoda, že nepochádzam 
z jazdeckého prostredia, ale 
mám kolegu Jána Valtýniho, 
ktorý vie o turfe všetko. Tento 
areál sa musí zmultifunkčniť, 
aby sme boli schopní nejakým 
spôsobom finančne ho posta-
viť na nohy.“

Ako to vyzerá s nedosta-
vanou tribúnou, ktorá je už 
niekoľko rokov boľavým 
miestom tohto areálu? ,,Tri-
búna nás veľmi kvári, ale ak 
sa trochu vyznáte v problema-

„Poviem na rovinu, som 
krízový manažér a tiež 

si uvedomujem veľmi reálne 
súčasnú situáciu. Ak by ne-
bolo ľudského potenciálu tejto 
dráhy, tak by už neexistovala. 
Slovensko prežíva najlepšie 
obdobie ekonomického ras-

tu, ale, žiaľ, o Závodisku to 
neplatí, tu sa vrátil čas doza-
du o neviem koľko rokov. Ak 
neurobíme kroky, ktoré budú 
reformné a možno niekedy 
aj veľmi tvrdé, tak si dovolím 
tvrdiť, že toto Závodisko ne-
prežije a rozpadne sa. Určite 

Tribúna nie je najväčším problémom

Slovenský tenista a Petr-
žalčan Martin Kližan má 

nový účet na sociálnej sieti 
instagram. Slúžiť bude na bliž-
šiu komunikáciu s fanúšikmi, 
ale aj novinármi. Keďže je na 
instagrame nováčik, pripojil aj 
sprievodné video. ,,Pozdravu-
jem všetkých fanúšikov, ale aj 
tých, čo ma nemajú radi. Spra-
vil som si pre vás po niekoľkých 

Kližan na instagrame

však jednu vec. Neviem, či je 
naším najväčším problémom, 
lebo ak tu mám dostihový deň 
a príde mi naň 450 ľudí, tak 
nepotrebujem dostihovú tri-
búnu. Potrebujem sem dostať 
ľudí, nechali sme si urobiť 
prieskum, aké je vlastne pove-
domie o tejto dostihovej dráhe. 
Bolo by super mať 2,5 milióna 
eur na dostavbu tribúny, ale 
treba si položiť otázku, či táto 
tribúna je kľúčová a zásadná 
vec. Považujem za neuveriteľ-
nú chybu, že predchádzajúci 
manažment mal peniaze a 
vo finále ich vrátil štátu. Tie 
však nešli do rezortu, ale na 
odbor financií. Samozrejme, 
máme veľký záujem postaviť 
tribúnu, ale hovorím s plnou 
vážnosťou, že nie som si tak 
istý, či jej dostavba túto drá-
hu spasí. Ak by sa v minulosti 
nestali procesné chyby, tak by 
sme v tejto situácii neboli. Veľ-
mi nám to komplikuje život a 
obťažuje nás to.“

(mv)
foto: Milina Strihovská  

rokoch stránku, tentokrát na 
instagrame. Budem sa sem 
snažiť dávať veci z turnajov, 
tréningov, ale aj niečo zo sú-
kromia. Nemalo by to byť nič 
nasilu, skôr v zábavnom poní-
maní a verím, že to tak aj bu-
dete brať. Verím, že si spoločne 
užijeme veľa zábavy,“ prihovoril 
sa Kližan fanúšikom.
Momentálne 127. hráč rebríč-

ka ATP zároveň verejne infor-
moval o zrušení svojho ofi-
ciálneho účtu na facebooku. 
,,Nepotrebujem ho mať. Mám 
iné priority ako je facebook. 
Niektorí ľudia bez sociálnych 
sietí nemôžu vydržať, hladkajú 
si tam svoje ego. Riešia si kom-
plex menejcennosti. K tomu, 
aby som bol šťastný, facebook 
nepotrebujem. Čím viac účtov 
na sociálnych sieťach, tým hor-
šie,“ dodal ešte Kližan.  (mv)

 
Slovenské derby pre Mon Cheri 
Víťazom 26. ročníka Sloven-

ského derby (rovina Gd-3, 
pre 3-ročné kobyly a žrebce, 
vzdialenosť 2 400 m, dotá-
cia 64 000 eur) na Závodisku,  
š. p. Bratislava, hlavných do-
stihov 11. mítingu domácej 
termínovej listiny a zároveň 
najdôležitejšieho súperenia 
celej sezóny, sa stal český re-
prezentant Mon Cheri v sedle 
so slovenským džokejom Jaro-
slavom Línkom. Hnedáka Mon 
Cheri, zakúpeného za 60 000 
eur na francúzskej dražbe koní, 
pripravuje pre českú stajňu so 
slovenskými koreňmi Loko-
trans v centrále Újezd u Bos-
kovíc tréner Luboš Urbánek. 
Obaja aktéri zarobili 32 000 
eur. ,,Mon Cheri je vytrvalec, čo 
ukázal aj v Českom derby. Tam 

v závere priletel z posledného 
miesta na tretie. Nemá prob-
lém s hocijakým podkladom 
dráhy,“ povedal jeho tréner.   
V tesnom súboji skončil na 
druhom mieste víťaz českej 
analógie Blessed Kiss (dž. Vla-
dimir Panov) a na treťom ďalší 
český zástupca Res Judicata 
(dž. Jozef Bojko). Predstavilo 
sa 14 kandidátov, čo bol maxi-
málny možný počet vzhľadom 
na bezpečnosť. Štyridsaťse-
demročný bratislavský rodák 
Bojko, držiteľ už takmer 1 300 
víťazstiev, sa na Slovenskom 
derby predstavil piaty raz a vy- 
lepšil svoje najlepšie umiest-
nenie - piatu priečku hneď pri 
premiére v roku 1993 (Arken-
dale Diamond). 

(mv), foto: Milina Strihovská

Výborná správa pre Petržalku
Za posledný rok navštívili štadión FC Petržalka sku-

točné legendy európskeho futbalu. Vlani to bol 
Talian Fabrizio Ravanelli, nedávno jeho krajan Rober-
to Baggio a v prvej polovici minulého mesiaca bývalý 
známy obranca českej reprezentácie Tomáš Ujfaluši.  
V sobotu Štrnásteho júna zavítal na niekoľko hodín na 
štadión FC Petržalka, aby sledoval na tomto umelom 
ihrisku záver a vyhodnotenie mládežníckeho kempu 
Atlética Madrid. V minulosti za tento výborný španiel-
sky klub hrával a vyhral s ním v roku 2010 Európsku ligu 
i Superpohár UEFA.  Tomáš Ujfaluši  sa  na záverečnom 
hodnotnom brífingu prihovoril 72 nádejam, ktoré sa 
na kempe zúčastnili. Ako to vnímate? „Veľmi dobre, 
slovenský futbal stále sledujem, postup Petržalky do  
II. ligy je výbornou správou pre celý klub a jeho fanú-
šikov. Určite je za týmto úspechom veľa dobrej práce 
funkcionárov, trénerov a hráčov. Klub má pekný areál, 
verím, že časom sa dostane tam, kam patrí, do najvyš-
šej súťaže.“   (mv), foto: www.fcpetrzalka.sk
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