
        Kto sa (ne)stará, 
 ten (ne)má

Dvojtýždenník • Zadarmo

   PETRŽALSKÉ NOVINY
www.petrzalskenoviny.sk

www.vasabss.sk

Spoľahlivý
správca domov

(02) 210 28 544

AHOJ DETI !
Pripravili sme pre vás

radostné ukončenie prázdnin

a...HURÁ DO ŠKOLY!
ZÁBAVNO-ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE
PRE VŠETKY DETI A ICH RODIČOV

(Hry, súťaže, poníky, rafting...)
podfarbené muzičkou kapely

COUNTRYFIED
v nedeľu 2. septembra od 15. do 18. h

na brehu Draždiaka
(Za školou na Tematínskej ulici,

pri detskom ihrisku, stánku s občerstvením.)
Gestor podujatia: MY SME PETRŽALKA

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.

Tretí raz sa v PN odvoláme na 
reflexiu Herberta Bangsa, zná-

meho hľadača harmónie medzi 
človekom a prostredím.  Lebo hra-
nica medzi vnímaním a privyknutím -  
v prvom stupni na nepeknotu, v dru-
hom na škaredosť a v treťom na oškli-
vosť je naozaj tenká. Za ňou je už ne-
všímavosť, ľahostajnosť, rezignácia. 
Taká hranica je aj v Petržalke. 

Prvý raz
... si vzala Herberta Bangsa za sved-

ka rozmáhajúcej sa ošklivosti v Petr-
žalke architektka Danka Vazalová. 
Nenáhodne, žije v Petržalke. Deň čo 
deň „to“ má pred očami. Pred siedmi-
mi rokmi v PN, v príspevku Vymreli 
u nás architekti? charakterizovala 
počiatočnú obnovu panelákov takto: 
„Farebný, stavebný a konštrukčný 
chaos, nevkus, urážanie prostredia, 
len lacný a rýchly pragmatizmus, 
účelovosť bez akejkoľvek vonkajšej  
a vnútornej harmónie - stavieb, prí-
rody, širšieho prostredia, života ľudí.  
Žeby naozaj domy bez dychu, duše, 
citu, zmyslu pre krásu - len farbami 
zababrané fasády? Akoby sme nikdy 
peknotu nepoznali, nevideli... Až sa 
obávam,  že ak do Petržalky zablú-
di cudzinec, navyknutý na poriadok  
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a krásu, si pomyslí: Vymreli vari ar-
chitekti v tejto krajine? Odpovedala 
by som: Nie, len sú bezmocní, lebo sú 
- nepotrební“.

Irónie a posmechovania sa nám 
ušli z celého Slovenska. Petržalka sa 
stala mestskou gýčovou výstrahou. 
Aj preto, že je výsostne (a výško-
vo) paneláková. Dostala prívlastky 
rozsypaných lentiliek, papagájov 
ba i rómskych sukní. Nebola to reč 
o príjemnej a prijateľnej pestrosti. 
Pre pokoj v Petržalke prvé „hájové“ 
zateplené farebné „originály“ rad-
šej neuverejníme. Ešteže ostatných 
Petržalčanov neopantal jednopane-
lákový syndróm výnimočnosti, pre-
hnaného majetníctva a bezmedznej 
ľudovej tvorivosti, ale že svoj spo-
ločný bytový dom, panelák vníma-
li ako časť - súčasť ulice, lokality, 
vnútrobloku. Jednotlivo, a predsa 
spolu. Kompozičný, farebný súlad  
obnovených panelákov nájdeme naj-
mä na Lúkach. Tiež majú farebnú 
odlišnosť, nie  výlučnosť ako prejav 
ošklivosti. 

Pokračovanie na strane 8 �

Stredná odborná škola podnikania, v máji 2017
na snímke hore a v auguste 2018
na snímke dole.

Výborný novinár  
so srdcom  
na pravom mieste
Bývalý športový redaktor v redakcii 
Večerníka a RTVS stál pri zrode 
triatlonu na Slovensku. Angažuje sa  
v práci s fyzicky aj mentálne postih-
nutými športovcami, ako aj  
v hnutí fair play. Propaguje zdravý 
životný štýl, ktorý Petržalka ponúka 
na každom kroku. 

Predstavujeme vám Osobnosť 
Petržaky 2018 Petra Bučeka. 

strany 12 - 13

„Ošklivosť je toxický, poma-
lý jed, ktorý zákerne pôsobí 
na dušu. Ošklivosť je dishar-
móniou, vedomým odmie-
taním poriadku a ústupom  
k chaosu. Či už v dobrom,  
či v zlom, vyvíja životné 
prostredie tlak na kvalitu 
nášho života. Účinok je ku- 
mulatívny a pôsobí naprieč 
všetkými generáciami. Kaž-
dá ďalšia generácia je menej 
vnímavá a starostlivá než tá 
predchádzajúca. To, čo sme 
predtým odmietali berieme 
teraz ako normu, a naše 
prostredie sa tak ďalej pro-
gresívne znehodnocuje.“        

Herbert Bangs, 
americký architekt a dizajnér
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Letná autobusová linka 
premáva až do septembra

Cestovné lístky si môže-
te komfortne zakúpiť 

využitím novej mobilnej 
aplikácie. Digitálny cestovný 
doklad nemusíte tlačiť, stačí 
ho ukázať vodičovi na dis-
pleji telefónu. K dispozícii sú 
naďalej aj ďalšie spôsoby ná-
kupu cestovných lístkov na 
letnú linku: prostredníctvom 
webovej stránky slovakli-
nes.sk, priamo v pokladnici 
na bratislavskej stanici Nivy 

Špeciálnu letnú linku do Rakúska bude do-
pravca Slovak Lines tento rok prevádzkovať 
až do polovice septembra. Reaguje tak na 
veľký záujem cestujúcich v letných mesia-
coch. Za nákupmi či oddychom si môžete 
zájsť autobusom až do polovice septem-
bra každý piatok, sobotu a nedeľu. Ďalšou 
novinkou je komfortný nákup lístkov lístkov 
prostredníctvom mobilnej aplikácie.

a v sieti predajných miest 
Slovak Lines v Bratislave. Sa-
mozrejmosťou je aj nákup 
cestovných lístkov u vodiča 
autobusu priamo pri nástupe 
na letnú linku. Obojsmerný 
cestovný lístok pre dospelú 
osobu stojí 10 eur, dieťa do 
15 rokov cestuje iba za 5 eur. 
Mládež od 15 do 26 rokov 
má spiatočný lístok za 9 eur.

(tod)
foto: archív

Dožinky klopú na dvere
Zatiaľ čo si väčšina ľudí naplno užíva dovolenkové slasti leta, dve de-
siatky amatérskych hercov a herečiek z Občianskeho združenia Petr-
žalčanka sa pripravujú na ďalšiu premiéru.

Po hudobno-tanečných 
pásmach približujú- 

cich sídliskovú svadbu a ná-
sledne páračky je na svete 
nové predstavenie pripo-
mínajúce dávne slovenské 
tradície. Už 14. septembra o  
17. h bude mať v Dome kul-
túry Zrkadlový háj premiéru 
predstavenie s názvom Do-
žinky v Petržalke.

„Dej sa odohráva v prostre-
dí pripomínajúcom voľake-

dajší ťažký život ľudí zaobera-
júcich sa pestovaním a najmä 
zberom obilia. A to v čase, keď 
ešte neboli kombajny, mláťač-
ky a iná technika, ktorá by ich 
odbremenila od namáhavej 
práce. Koľko potu si vyžiada-
lo  ručné kosenie polí a ulože-
nie obilia v snopoch do krížov, 
aby napokon vysušené zrno 
skončilo v sýpkach,“ približuje 
tému predsedníčka združenia 
Alžbeta Korbelová. 

Hovorené slovo v dramatic-
kom pásme striedajú piesne a 
tance, lebo aj v ťažkých dobách 
sa úspešne zakončené dielo 
muselo osláviť. A hoci boli 
ľudia unavení, na zábavu im 
energia akosi vždy ostala. Ak 
aj vy chcete byť svedkami Do-
žiniek v Petržalke, nezabud-
nite prísť na premiéru, vstup 
je voľný. „Nácviky a následné 
vystúpenia v rámci Bratisla-
vy, celého kraja, ale aj v iných 

kútoch Slovenska, si vyžadujú 
okrem istého nadania a lás-
ky k ľudovej slovenskej piesni 
aj veľa času a zodpovednos-
ti. Pociťujeme preto potrebu 
dopĺňať svoje rady o mladých 

dôchodcov. Ak má niekto 
chuť pracovať s nami, radi 
ho medzi sebou uvítame,“ 
pozýva k aktivitám združenia  
A. Korbelová.

Text a foto: ak

Keďže jej záleží na plno-
hodnotnom vzdelávaní, 

snaží sa zapájať do rôznych 
výziev a robiť projekty, aby 
základné a materské školy 
boli v dobrom technickom 
stave a aby v nich boli okrem 
skvelých pedagógov aj výbor-
ne vybavené triedy a špeciál-
ne učebne. 

Samospráva opäť hľadala 
možnosti, ako získať finanč-

né prostriedky na zveľaďo-
vanie našich škôl. „Zapojili 
sme sa do výzvy vyhlásenej 
Ministerstvom pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka 
SR o nenávratný finančný 
príspevok. Výzva bola zame-
raná na budovanie a zlep-
šenie technického vybavenia 
jazykových učební, školských 
knižníc, odborných učební 
rôzneho druhu v základných 

Seniori z Petržalčanky nedovolenkujú

Petržalka bude mať 
nové učebne
Petržalská samospráva sa sa usiluje o to, 
aby sa v nej obyvateľom dobre žilo. Deti sú 
budúcnosťou našej spoločnosti a preto je 
dôležité, aby mali kvalitné vzdelanie. 

 

školách. Financie z dotácie 
mohli pokryť vybudovanie 25 
odborných učební na celom 
Slovensku, z toho Petržalka 
získala peniaze na 10 svojich 
projektov, vďaka čomu bude- 
me mať ďalšie moderné, špe-
cializované učebne,“ povedal 
starosta Vladimír Bajan. Cel-
ková výška výdavkov bude 
viac ako 800-tisíc eur. Výška 
nenávratného príspevku na 
tieto projekty je 778 000 eur. 
Petržalka sa bude spolupo-
dieľať na financovaní v sume  
41 000 eur. V týchto aktivi-
tách, samozrejme, Petržalka 
plánuje pokračovať aj do bu-
dúcna a ak sa objaví nejaká 
nová výzva na získanie dotá-
cie či grantu, určite sa do nej 
zapojí. 

(upr)

Psi aj ich majitelia si určite 
prídu 8. septembra na 

svoje. V Psom parku na Wol-
krovej ulici totiž o 9.00 h vy-
pukne veľká súťaž - Zoodom 
Dog Race. Okrem súťaže pre 
malých aj veľkých psíkov 
a ich majiteľov čaká všet-
kých kopec zábavy, pestrý 
program, adopcia šteniatok. 
Svoje rady ochotne poskyt-
ne veterinárka, dostanete aj 
aktuálne informácie o zdra-
vom stravovaní vašich štvor-
nohých miláčikov a dozviete 
sa mnoho ďalších zaujíma-
vostí. Celý program sa skončí 
o 16.30 h.

(tod)
foto: Mária Šišková

Psí sviatok v Psom parku
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Memorandum 
o ochrane lesov 
V utorok, 14. augusta sa petržalský starosta 
Vladimír Bajan stretol so zástupcami Brati-
slavského samosprávneho kraja, aby podpísal 
Memorandum o spolupráci a spoločnom 
postupe pri ochrane lesov na území Brati-
slavského samosprávneho kraja. 
„Petržalka nie je sídlisko plné panelákov. Stačí sa pozrieť na 
celkovú rozlohu zelene, neustále budovanie oddychových 
zón, areál Malého aj Veľkého Draždiaka, Sad Janka Kráľa, 
ale hlavne neustálu snahu o ochranu a rozširovanie zelene,“ 
povedal starosta Vladimír Bajan.

Podpísaním Memoranda sa Petržalka zaviazala, že bude 
chrániť a zveľaďovať lesy a rozvíjať predovšetkým ich rekre-
ačný potenciál a ostatné funkcie, ku ktorým patrí legislatív-
na iniciatíva v oblasti zvýšenia ochrany lesov a zväčšovania 
plôch lesov s osobitným režimom hospodárenia, podpora 
spolupráce s občianskou aj odbornou verejnosťou a kom-
petentnými orgánmi aktívnej ochrany prírody. Takisto sa 
bude snažiť prispievať k zvyšovaniu povedomia a vzdelá-
vania širokej verejnosti v oblasti využívania a ochrany le-
sov a propagovať rekreačný potenciál, prírodné a kultúrne 
hodnoty lesov na území BSK. Meststká časť bude podporo-
vať vyhlasovanie chránených území a bezzásahových zón 
v lesoch. Zavádza tiež FSC (Forest Stewardship Council) 
certi� kácie lesov, podporuje zakladanie alebo rozširovanie 
prímestských rekreačných parkov a lesoparkov, ktoré chce 
zachovať ako priestory pre aktívny oddych a relax obyvate-
ľov a návštevníkov regiónu.

Spoločným postupom s kompetentnými orgánmi, ne-
štátnymi vlastníkmi lesov a porastov a s prihliadnutím na 
krajinnoekologické plány bude zabezpečovať uplatňovanie 
zásad a požiadaviek takého hospodárenia, ktoré je blízke 
prírode a je aj v súlade s programami starostlivosti o lesy 
a v lesohospodárskej praxi. 

(tod)

Podunajská 25, Bratislava
0915 309 566
0905 341 121

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

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

Impulz

hľadá 
sociálnu pracovníčku 

alebo 
špeciálnu pedagogičku 

na celý úväzok

Vysokoškolské vzdelanie 
v príslušnom odbore je nevyhnutné

riaditel@zpmp-impulz.sk

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

Tešíme sa na vaše podnety, návrhy, reakcie      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
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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

PETRŽALKA

MÁ NA VIAC

Veronika Klára
ENDRYCHOVÁ
Veronika Klára
ENDRYCHOVÁ

Objednávateľ : Martin Izák, Šustekova 15, Bratislava; Veronika Klára Endrychová, Námestie hraničiarov 3, Bratislava. Dodávateľ: CIV SK, s.r.o. Beskydská 17, Bratislava IČO:43806236 

čítajte na webe

www.bratislavskenoviny.sk/petrzalkaPETRŽALSKÉ NOVINY

Máme doma prváka. Čo s tým?  Rady najmä pre rodičov 
Brány základných škôl sa pomaly začnú otvárať. Okrem väčších školákov vojdú do svojich 
tried aj malí prváci. Niektorí s radosťou, čo ich v nich čaká, iní s trochou obáv alebo strachu,  
ako to v škole bude vyzerať a či bude ich pani učiteľka milá. Predtým, ako vaše dieťa zasadne 
do školskej lavice,  sme pre vás pripravili malý manuál, v ktorom sa dozviete, čo všetko bude 
prvák v škole potrebovať, ako ho na školu pripraviť, ale i to, či má rodič nárok na príspevok na 
zakúpenie školských pomôcok.

nastaviteľné popruhy a držadlo na zavesenie, 
mohla by mať kolieska pre ľahšiu manipuláciu.
Pozor! Školskú tašku vyberajte vždy s dieťa-
ťom. Dôvodom nie je len to, aby sa mu páčila, 
ale najmä, aby mu dobre sedela na ramenách, 
nebola príliš malá či veľká k jeho  postave.

Aby prvý školský rok nebolel...
Pripravovať dieťa na školu by mal rodič už od 
zápisu. Samozrejme, nenásilnou formou. Roz-
právajte sa s dieťaťom o tom, ako to bude v 

Nemáte ešte školskú tašku? 
Toto si všímajte pri jej výbere.
Taška vhodná pre prváka by mala byť z kvalitného, 
nepremokavého materiálu, mala by mať anato-
micky tvarovaný chrbát a pevné dno, aby v ňom 
zošity a knihy zostali na svojom mieste, nemala 
by presiahnuť hmotnosť 1,2 kg, mohla by mať 
viac priečinkov na prehľadnejšie usporiadanie 
dosiek, zošitov či iných pomôcok, nemala by byť 
bez re�exných prvkov (ideálne by sa mali nachá-
dzať vzadu a po bokoch tašky), mala by mať širšie, 
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Letné mesiace využívajú výrobcovia a dodávatelia 
tepla na pravidelné kontroly, údržbu, či investície 
do energeticky efektívnejších zariadení. V lete, 
kedy je odber tepla nižší, sa realizuje časovo 
náročná údržba a investuje sa do energeticky 
efektívnejších zariadení. Zároveň v tomto období 
prebieha príprava na ďalšiu vykurovaciu sezónu. 
Aké úkony zabezpečí  výrobca tepla a ako by mal 
bytový dom pripraviť správca? Ako sa môžu na 
vykurovaciu sezónu pripraviť domácnosti?

KÚRENIE 
V LETE?
PRÍPRAVU NA VYKUROVACIU SEZÓNU  
NETREBA PODCEŇOVAŤ

www.veoliaenergia.sk

VÝROBCA A DODÁVATEĽ TEPLA
 kontrola tepelno-technických zariadení  v celej  

sústave centrálneho zásobovania teplom (CZT)
 oprava, alebo výmena všetkých zariadení,  

ktoré môžu znížiť spoľahlivosť dodávky tepla
 rekonštrukcia odovzdávacích staníc tepla  

(zariadenie medzi kotolňou a bytovým domom)
 kontrola a modernizácia tepelných rozvodov  

(po pätu bytového domu)

SPRÁVCA BYTOVÉHO DOMU
 kontrola tlaku vykurovacej sústavy v bytovom dome
 kontrola poistných ventilov
 odstránenie netesností vo vykurovacej sústave  

bytového domu
 otvorenie a kontrola priechodnosti uzatváracích armatúr 

(päta domu, stúpačkové uzávery ústredného kúrenia)
 informovať obyvateľov bytového domu o legislatívnom 

rámci pre začiatok vykurovacej sezóny 
 informovať obyvateľov o otvorení ventilov/hlavíc na 

radiátoroch v jednotlivých bytoch a odvzdušniť sústavu

DOMÁCNOSTI
 otvorenie ventilov/hlavíc na radiátoroch  

na najvyšší číselný stupeň
 • zvýšenie životnosti ventilov, eliminácia  

 vplyvu nečistôt v systéme
 • dôležité pri dopĺňaní tlaku a odvzdušnení  

 vykurovacej sústavy správcom
 očistenie radiátorov

 • prach na radiátore môže znížiť schopnosť  
 prenosu tepla

 nahlásenie netesností, problémov pri manipulácii  
s bytovými uzávermi, či stúpačkovými ventilmi  
správcovi bytového domu

 • prevencia neželaných havarijných odstávok

Máme doma prváka. Čo s tým?  Rady najmä pre rodičov škole vyzerať, čo ho tam čaká, vyzdvihni-
te nových kamarátov prípadne tých, ktorí 
do školy pôjdu spolu s ním zo škôlky.  V 
rámci prechádzky si môžete ísť školu opäť 
obzrieť, ukázať dieťaťu dvor, školské ihris-
ko a podobne. Navoďte v dieťati pocit, že 
školy sa rozhodne netreba báť. Vhodným 
pomocníkom je aj to, že mu porozprávate 
vlastné zážitky zo školy či priblížite pocity, 
keď ste vy išli do prvej triedy. Spravte z pr-
vého školského dňa slávnostný, výnimoč-
ný deň napríklad tým, že dieťa zoberiete 
do cukrárne, kina... Nikdy, naozaj nikdy, 
nepoužívajte vetu „Veď počkaj, v škole ťa 
naučia, v škole uvidíš...“. A vyhnúť by ste 
sa mali aj strašeniu dieťaťa či negatívnym 
postojom ku škole. Pozor! Rodičia, ktorí 
si v škole zažili šikanu alebo neúspech,  
bývajú často prehnane úzkostní  voči 

dieťaťu či negatívni voči pedagógom a 
spolužiakom. A tak svoj strach nevedome 
prenášajú na dieťa. Nerobte to! Vaše die-
ťa, ak ho správne pripravíte, školu určite 
zvládne na výbornú.

Čo všetko bude prvák potrebovať? 
Okrem školskej tašky, ktorú sme už spo-
mínali, váš malý prvák bude určite po-
trebovať: peračník a v ňom pero, farbič-
ky, ceruzky, gumu, strúhadlo, pravítko, 
nožnice s oblými hranami, školské dosky 
na uloženie zošitov a pracovných listov, 
vrecko na výtvarnú výchovu, kde by ne-
mali chýbať vodové a temperové farby, 
štetce rôznych hrúbok, voskovky, lepidlo, 
plastelína, obrus, zásterka alebo staršie 
tričko, nádobka na vodu a handrička, fa-
rebné papiere, výkresy, vrecko na telesnú 

výchovu a v ňom tepláky, tričko, ponožky, 
cvičky alebo tenisky, vrecko s toaletnými 
potrebami; fľaška na pitie, desiatový box, 
prezuvky (papuče alebo sandále), zošity 
a obaly na ne. Nekupujte vopred! Každá 
škola preferuje iné a často sa kupujú kvôli 
nižším nákladom spoločne.
Pozor!  Všetky pomôcky nezabudnite 
označiť menom dieťaťa.

Sociálne slabším rodinám pomôže 
mestská časť aj Úrad práce sociál-
nych vecí a rodiny
Mestská časť Petržalka poskytuje sociál-
nu výpomoc sociálne slabším rodinám 
na zakúpenie školských potrieb. Ide o 
dobrovoľný príspevok obce. O výpomoc 
si musí občan požiadať a následne zdo-
kladovať príjem rodiny. Tlačivá sa nachá-

dzajú na webovej stránke https://www.
petrzalka.sk/tlaciva/ 

Sociálne slabším občanom poskytuje 
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny aj 
tzv. Dotáciu na podporu stravovacích 
návykov. O túto dotáciu sa žiada na MÚ 
Petržalka - odd. sociálnych vecí. Priznanie 
dotácie závisí od príjmu rodiny. Rodiny, 
ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi,
nemusia dokladovať príjem, ostatní 
musia vydokladovať príjem rodiny za po-
sledných 6 mesiacov. 

Ďalšou � nančnou pomocou, ktorú 
sociálne slabšia  rodina môže získať, je 
dotácia na podporu výchovy k plneniu 
školských povinností dieťaťa ohrozeného 
sociálnym vylúčením. Priemerný mesač-
ný príjem rodiny však nesmie presiahnuť 
výšku životného minima.                     (km)
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O niečo vyše dve desaťročia 
vyštudoval históriu na 

Filozofickej fakulte UK v Bra-
tislave a absolvoval doktorand-
ské štúdium na Historickom 
ústave SAV. Stal sa teda z neho 
profesionálny historik, ktorý sa 
venuje slovenským dejinám v 
20. storočí. Odvtedy stihol buď 
sám, alebo v spoluautorstve 
napísať asi desať kníh. Tomáš 
Černák poskytol Petržalským 
novinám exkluzívny rozhovor.

Z edície Belasé legendy vyšlo 
už sedem dielov a vy ste ich 
napísali päť o velikánoch – 
Karol Jokl, Michal Vičan, Ko-
loman Gögh, Peter Dubovský, 
Leopold Šťastný, ktorí písali 
históriu futbalového ŠK Slo-
van Bratislava. Kto vás in-
špiroval, aby ste tieto knižky 
napísali?

 Čo sa týka Edície Belasé le-
gendy a vôbec môjho záujmu 
o futbalové dejiny, tak musím 
povedať, že som v tomto sme-
re spojil dve moje najväčšie 
záľuby - históriu a futbal. Naj-
prv som si témy z futbalových 
dejín písal len tak sám pre seba, 
kvôli mojej vlastnej zvedavos-
ti, ako to naozaj bolo. Celkom 
prirodzene som sa takýmto 
spôsobom dostal aj k histórii 
Slovana Bratislava a raz som do 
klubu poslal jednu moju prácu. 
Ak si dobre pamätám, išlo o 
najslávnejšie bratislavské der-
by Inter – Slovan z roku 1975. 
Potom som dostal pozvanie 
na stretnutie, na ktorom mi 
marketingový riaditeľ Tomáš 
Straka a projektový manažér 

nia, si musím najskôr zozbierať 
materiál, takže pred samot-
ným písaním už viem, čo ma 
čaká a do čoho idem.

FC Petržalka je po FC Tatran 
Prešov druhým najstarším 
klubom na Slovensku. Ne- 
uvažujete v budúcnosti napí-
sať nejakú zaujímavú publi-
káciu aj o tomto klube?

 Všetko je možné, určite by 
som sa tomu nebránil, lebo 
FC Petržalka tiež písal dejiny 
a históriu československého a 
slovenského futbalu. Jediným 
problémom môže byť čas, pre-
tože toho naozaj nemám na 
rozdávanie. Bol by som veľmi 
rád, ak by sa do futbalových 
dejín pustili aj ďalší profesi-
onálni historici, pretože na 
tomto poli je naozaj veľmi veľa 
práce. 

Ktoré futbalové zápasy naj-
častejšie navštevujete a boli 
ste na nejakých veľkých po- 
dujatiach, akými sú ME či 
MS? 

 Najčastejšie navštevujem 
domáce ligové a reprezentač-
né zápasy. Ak mi to čas dovo-

V najväčšej mestskej časti na Slovensku 
bývajú a žijú mnohí zaujímaví ľudia. 
Jedným z nich je 34-ročný petržalský 
rodák, Tomáš Černák. Na svet síce 
prišiel v nemocnici na Kramároch, ale 
po týždni z pôrodnice prišiel do 
Petržalky na vtedajšiu Hočiminovu ulicu 
a už z nej viac neodišiel.

lí, chodím aj na zápasy našej 
reprezentácie do zahraničia, 
prípadne na iné zaujímavé 
stretnutia, ktoré sa hrajú v za-
hraničí. V tomto smere mám 
vždy veľmi intenzívnu druhú 
polovicu leta, kedy sa hrajú zá-
pasy v európskych súťažiach. 
Snažím sa vtedy skombinovať 
dovolenku s nejakým zaujíma-
vým pohárovým stretnutím. 
Na majstrovstvách Európy a 
ani na majstrovstvách sveta 
som zatiaľ nebol. Bohužiaľ, 
nikdy som si na takéto veľké 
podujatie nenašiel čas, ale ve-
rím, že sa to zmení.

ŠK Slovan na budúci rok 
oslávi storočnicu svojho za-
loženia. K tomuto veľkému 
jubileu pripravujete spoloč-
ne so Stanislavom Májekom 
knihu, ktorá bude zrejme 
najväčšou v stredoeurópskom 
regióne...

 Presne tak. Povedali sme 
si, že kedy spraviť knihu kníh, 
ak nie pri storočnom jubileu 
Slovana Bratislava. Navyše, 
kolega Májek spracovával de-
jiny Slovana nepretržite osem 
rokov a to doslova každý deň. 

Futbal a šport 
sú súčasťou 
našich dejín

Nevyužiť tento jeho bohatý 
a v mnohých smeroch prelo-
mový materiál a nesprístupniť 
ho širokej verejnosti, by bol 
neodpustiteľný hriech. Len pre 
ilustráciu uvediem, že Stanko 
Májek zmapoval všetky zápa-
sy Slovana Bratislava od jeho 
založenia až po dnešné dni.  
A nielen ligové, ale aj pohárové 
(európske i domáce), priateľ-
ské, hodové, halové, či zápasy 
na zahraničných zájazdoch. 
Azda nemusím dodávať, že ide 
o tisíce stretnutí. Storočnica 
Slovana by mala vyjsť niekedy 
na konci jari alebo začiatkom 
leta 2019. Boli by sme radi, 
aby v nej bola zmapovaná aj 
sezóna 2018/2019. Koľko bude 
mať strán, neviem teraz presne 
povedať, ale predpokladáme, 
že okolo 700 strán vrátane šta-
tistickej časti.

Nedávno ste vydali v spolu-
autorstve s Martinom Moc-
kom knihu „Husák v odboji 
a SNP 1938 - 45.“ Čo vás k jej 
napísaniu inšpirovalo?

 Gustávovi Husákovi sa ve-
nujem ešte dlhšie, než futba-
lovej histórii. Vlastne, moje 
hlavné pole pôsobnosti sú 
tie klasické politické dejiny  
a z tejto oblasti som publiko-
val desiatky vedeckých štúdií 
či článkov. Spomínaná kniha  
o Husákovi bola už druhá v 
poradí. Ešte pred ňou som 
napísal knihu o detstve a mla-
dosti Gustáva Husáka a v sú-
časnosti pripravujem ďalší diel 
tejto Husákovej série. Takže, ja 
to trochu striedam. Keď práve 
nepíšem niečo o futbalových 
dejinách, tak sa venujem poli-
tickej histórii a naopak. Nieke-
dy sa mi podarí tieto dve témy 
prepojiť a to aj do podoby ve-
deckých prác. Pretože futbal  
a šport celkovo sú súčasťou na-
šich dejín a je potrebné sa tejto 
oblasti venovať aj na vedeckej 
úrovni.

Milan Valko
foto: Milina Strihovská

Záujemcovia sa môžu pri- 
hlásiť v ZŠ Budatínska na 

prvom tréningu 7. septem-

bra o 18.00 h, ďalšie tréningy 
budú vždy v utorok a v pia-
tok. Treba si so sebou priniesť 

športovú výstroj. Kontaktnou 
osobou je tréner Štefan Dana, 
tel. č.: 0902 144 165.          (mv)

MŠK pozýva do prípravky
Futbalový klub MŠK Iskra Petržalka pozýva všetkých chlap-
cov ročníkov narodenia 2011 a 2012 do družstiev prípraviek. 

Stanislav Kramarič ukázali 
knižku o Ivanovi Chodákovi. 
Participoval na nej aj Slovan 
Bratislava a počas rozhovoru 
sme dospeli k názoru, že by 
bolo dobré, ak by podobné 
knihy vychádzali pravidelne aj 
o ďalších klubových legendách. 
A takto potom vznikol projekt 
Edícia Belasé legendy.

Kedy vyjde ôsma knižka o 
Viktorovi Tegelhofovi?

 Kniha o Viktorovi Tegelho-
fovi uzrie svetlo sveta koncom 
jesene tohto roka. Bude to 
teda ideálny vianočný darček 
pre každého futbalového fa-
núšika a záujemcu o futbalovú 
históriu.

Okrem Slovana sa venujete 
aj iným známym futbalovým 
klubom? 

 Venujem sa všetkému, čo 
ma zaujíma. To sa týka tak 
futbalových dejín, ako aj po-
litických či kultúrnych. Jed-
noducho, ak sa vo futbalovej 
histórii stalo niečo, čo ma za-
ujalo a čo stálo za spracovanie, 
nerozmýšľal som, o aký klub 
ide, ale som sa rovno pustil do 
bádania. Okrem histórie Slo-
vana Bratislava som takto písal 
aj o slovenskej reprezentácii, o 
Spartaku Trnava, Sparte Praha 
či o malom bratislavskom fut-
bale.
Ktorá kniha vám dala naj-
viac zabrať?

 Nemôžem povedať, že by 
mi nejaká kniha dala vyslovene 
zabrať, alebo sa mi ťažko písa-
la. Skôr, než sa pustím do písa-
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▸DOPRAVNO-BEZPEČNOSTNÁ KAMPAŇ 

Pozri – Spomaľ – Podeľ sa

www.bratislava.sk

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

I N Z E R C I A
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Druhý raz 
... sa stal Herbert Bangs na-
ším pomyselným sprievod-
com Petržalkou pred rokom. 
V reportáži Petržalské exte-
riéry sme mapovali verejný 
priestor a v ňom stavby. Ško-
ly, škôlky, obchody, kultúrne 
a zdravotné budovy, špor-
toviská, rekreačné objekty, 
parky. Majetok, ktorý majú 
dnes na listoch vlastníctva 
štátne inštitúcie, úrady a sa-
mospráva - BSK, hl. mesto 
Bratislava, MČ Petržalka. 
Po privatizácii tiež podni-
katelia. Kým v počiatkoch 
pôsobili nové a originálne 
stavby sviežo, oživujúco, po 
troch - štyroch desaťročiach 
je vzhľad niektorých objek-
tov hrôzostrašný. Chátranie 
exteriérov, rozklad interiérov. 
Pritom stavby majú vlastní-
kov, správcov, nájomcov i ná-
jomníkov. Len nemajú gazdu. 
Starostlivého, zodpovedného 
hospodára. Čo už Petržal-
čania zasa až tak nechápu. 
Keď oni dokázali prestavať 
nevyhovujúce panelové byty, 
komplexne obnoviť paneláky 
- ako vlastníci, všetko za svo-
je i požičané, prečo to nedo-
káže štát, kraj, mesto, obec? 
Ľudia nechcú žiť v zdevasto-
vanom, nevzhľadnom pros-

tredí. Takým ho robia zaned- 
bané verejné objekty, stavby. 
Vidia, chodia okolo, sú im 
na dotyk. Hanbia sa za ne, za 
iných. Áno, o tom sme pred 
rokom v PN písali. Uviedli 
sme aj vyjadrenie Miestneho 
úradu MČ Petržalka. Cituj-
me z neho: „V zmysle § 86 
ods.1 stavebného zákona 
je vlastník stavby v súlade 
s dokumentáciou overenou 
stavebným úradom a s roz-
hodnutím stavebného úradu 
(stavebné povolenie, kolau-
dačné rozhodnutie) povinný 
udržiavať stavbu v dobrom 
technickom stave tak, aby ne-
vznikalo nebezpečenstvo po-
žiarnych a hygienických zá- 

vad, aby nedochádzalo k jej 
znehodnoteniu alebo ohro-
zeniu jej vzhľadu, aby sa čo 
najviac predĺžila jej užíva-
teľnosť.“

S výsledkom dnes, po 
roku..?! Zo siedmich objek-
tov, ktoré sme v reportáži 
Petržalské exteriéry fotogra-
ficky predstavili, je v súčas-
nosti, v auguste 2018 (až na 
jediný - renovovanú Strednú 
odbornú školu podnikania  
a Strednú zdravotnícku ško-
lu na Strečnianskej ul., Lúky 
III, pozn.: foto na titulnej 
strane) šesť nedotknutých. 
Bez zmeny. Ba predsa len 
zmenených. Sú ešte spustnu-
tejšie ako vlani. 

Tretí raz
... požiadame Herberta Bangsa o 
spoluprácu. Žiaľ, zasa v kontexte 
s ošklivosťou. Návraty sú oše-
metná vec. Konfrontujú, čo kde 
aké bolo, aké malo po sľuboch 
byť a ako vo výsledku je. Tento-
raz so štvorročným odstupom. 
Od volieb 2014 po voľby 2018. 
Komunálne. Fotografie a niekoľ-
ko údajov postačí na porovnanie 
včerajšieho a dnešného. Poďme 
na to...

V máji 2014 sme uverejnili 
5-dielny seriál Naše deti majú 
deti. Reflektoval situáciu umiest-
ňovania detí v predškolských 
zariadeniach, v materských 
školách. Uviedli sme, že v škol-
skom roku 2014/2015 umiestni 
petržalská samospráva 689 detí, 
stále však chýbali kapacity pre 
400 detí. A v Petržalke už dlhý 
čas pustli (a stále pustnú) objek-
ty, ktoré boli pôvodne materský-
mi školami. Prečo prestali byť 
a čím sa stali, komu poslúžili, 
kto ich využil, zanedbal a po-
tom sa pobral kade ľahšie - ča-

sovo a účelovo preskočme.  
V redakcii sme sa pýtali, či by 
niekdajšie materské školy zasa 
nemohli byť školami pre deti. 
Do očí udreli objekty, ktoré  
v onom máji 2014 boli prázd-
ne. Pusté a spustnuté. Ničené 
a zničené. Rozkradnuté. Me-
nujme ich adresne: Znievska 
4, Znievska 26, Krásnohorská 
14, Vyšehradská 17. Oslovi-
li sme ich vlastníkov. Hlavné 
mesto Bratislava a Bratislavský 
samosprávny kraj. Nuž teda 
zaradom... 

Ak by to nebola vážna a 
smutná vec, bola by na re-
hot. Ako v Pyšnej princeznej. 
Odvolávam, čo som prikázal  
a prikazujem, čo som odvolal. 
Lebo to, čo sa dialo okolo vy-
horenej Znievskej 4 ani inak 
nebolo. Od novembra 2011, 
kedy celkom neľahla popolom, 
bola i nebola na predaj. Podľa 
toho, ako sa blížili župné voľby. 
Najskôr sa so susednou Zniev-
skou 2 ako prebytočný maje-
tok núkala za 911-tisíc eur, ako 

� Pokračovanie z titulnej strany

Kto sa (ne)stará, 
             ten (ne)má

Znievska 4, máj 2014 Znievska 4, august 2018

Znievska 26, apríl 2014 Znievska 26, august 2018
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inak, neúspešne, kto by dal 
toľko za dve barabizne, vlani 
však už len ako vyhorené sólo 
za necelých 80 tisíc eur. Súťaž 
sa uskutočnila, aj zrušila. Aby 
bola riadna predvolebná vese-
losť až paródia, v predvoleb-
nom kalkule sa vyhorenisko 
ponúklo Petržalke za symbo-
lické euro, hoci tri roky pred-
tým nám z BSK odkázali, že si 
o tých 911 tisíc môže ísť MČ 
Petržalka „zasúťažiť“. Neuve-
riteľné... Tak sme to aj vtedy 
napísali. Čo bolo niekedy naše, 
pre petržalské deti, čo nám 
neskôr vzali, nám chceli zasa 
predať. 

Ale k vlaňajšku, k letu i je-
seni, keď vrcholil predvolebný 
boj kandidátov na župana a po- 
slancov. Ach, to bola nálada! 
Na Znievskej 4, presnejšie 
pred ňou sa fotilo, podpisova-
lo, verejne „zhromažďovalo“. 
Ktovie, možno aj petičnilo. 
Ako bonus sa ešte pridalo 
strašidlo azbestu. Boli by za-
ujímavé vedieť, či ho najak-

tívnejší strašitelia v miestnom  
i krajskom zastupiteľstve naozaj 
videli. Lebo v časti znaleckého 
posudku z roku 2012, v popise 
technického stavu budovy ho 
akosi - niet. Ba ani v materiá-
loch do niekoľkých verejných 
obchodných súťaží sa pojem 
azbest nenachádza. A taká 
hrozba by mala byť zverejnená 
na prvom mieste. Je to za nami, 
azbest poslúžil. Možno sa niek-
torí zo strašiteľov na štyri roky 
usadili v krajskom zastupiteľ-
stve. Niekto i vyššie. Lebo niet 
nad vystrašeného voliča a v 
pravej (volebnej) chvíli jeho zá-
chranu. Ošúchaný volebný sce-
nár, ale stále zaberá. Je trištvrte 
roka po krajských voľbách a re-
dakcia dostáva čerstvú augusto-
vú odpoveď z BSK, od vlastníka 
vyhorenej budovy Znievska 4: 
„BSK plánuje z tejto nehnuteľ-
nosti vytvoriť v najbližších ro-
koch špecializované zariadenie 
pre osoby s diagnózou autiz-
mus v dospelom veku. Tomu 
bude predchádzať komplexná 

rekonštrukcia objektu.“ Mimo-
chodom, je nejaká časová os 
na pojem najbližšie roky? Koľ-
ko ich má byť? Dva, päť, desať? 
Ako istota, že sa „najbližšie 
roky“ budeme na Lúkach III 
pozerať na sedem rokov vyho-
renú župnú ošklivosť. 

Z tej istej vlastníckej kuchy-
ne BSK je Krásnohorská 14. 
S lepším osudom. Fotky tomu 
nasvedčujú. Dezolátny objekt 
má od vlaňajška nového ná-
jomcu. Zo súťaže. Na 25 rokov 
s povinnosťou investovať na 
jeho rekonštrukciu 600-tisíc 
eur v horizonte piatich rokov. 
Aby však mohla byť stavba 
plne funkčná ako Súkromná 
základná škola Felix pre 220 
žiakov, pýta si, a nie v hori-
zonte piatich rokov, ale ihneď, 
ak má byť otvorená už v tom-
to školskom roku, takmer raz 
toľko eur. Čiže, cez milión... Vo 
výhľade na Krásnohorskej 14 je 
aj materská škola. Potecha pre 
okolie? Dlhoročná ošklivosť sa 
tu „dožila“ konca.

Zanedbaná a doničená 
Znievska 26. Najskôr slúžila 
deťom, potom vysokoškolá-
kom a ešte potom bezvlád-
nym, opusteným a týraným. 
Neúspešný bol nájom na za-
riadenie poskytovania sociál-
nych služieb. Dva roky sa však 
„víťaz“ súťaže ani len neobtrel 
o stavbu. Nečudoval som sa 
mu. Podmienky, aké si dal do 
zmluvy magistrát, boli sotva 
plniteľné. Písali sme o nich  
v máji 2016 v článku Osudová 
Znievska 26. Mestské zastu-
piteľstvo na nájomníkove na-
vrhované zmeny nepristúpilo 
a dohodou vo februári 2016 
sa nájom ukončil. Odvtedy 
sa uskutočnili dve súťaže, obe 
boli vyhlasovateľom po vy-
hodnotení zrušené. Posledná 
ani nie pred mesiacom. Na 
moje maily adresované ho-
vorkyni, že prečo, sme dostali 
stručnú odpoveď - z dôvodu 
nesplnenia podmienok súťaže. 
Na ďalšie tri podstatné otázky 
však neprišla žiadna odpoveď. 

S P O L O Č N O S Ť

Vyšehradská 17, apríl 2014 Vyšehradská 17, august 2018

Krásnohorská 14, máj 2014 Krásnohorská 14, august 2018

Zasa sa nečudujem. Podmien-
ky, aké nastavuje vyhlasovateľ, 
môže súdny podnikateľ sotva 
prijať. Ani plniť. Je otázne, 
či v troch súťažiach je to len 
náhoda. Nik nevyhovuje, ale-
bo... Preto je namieste otáz-
ka poslancom za Petržalku  
v mestskom zastupiteľstve. 
Keď hlasujú o vyhlásení ve-
rejnej obchodnej súťaže na 
stavbu a pozemky Znievska 
26, poznajú podmienky súťa-
že a zmluvu o nájme nehnu-
teľnosti, osobitne o dobe náj-
mu a možnostiach ukončenia 
zmluvy? Ak áno, a hlasujú, 
ako aj doteraz hlasovali potom 
sa tretí raz nečudujem. Či je to 
nebodaj ako s tým azbestom 
na Znievskej 4? Ale - vyčká-
me. Hoci s toľkou ošklivosťou 
rovno pod nosom, celý deň  
v každom oku to bude namá-
havé. V novembri budú ko-
munálne voľby. Ako nádej pre 
Znievsku 26, že azda potom... 

Finále. Vyšehradská 17. 
Popísalo sa o nej habadej, po-
píše sa ešte viac. Zo škaredého 
káčatka nádherná labuť. Vo 
chvíli, keď ju z mestského vply-
vu dostala do rúk MČ Petr- 
žalka, začalo sa napĺňať Kto sa 
stará, ten má. Zo zamýšľané- 
ho záchytného centra pre bez- 
domovcov (čo ten magistrát 
pre Petržalku „nevymyslí“?!) sa 
stala (žeby reinkarnácia?) zasa 
materská škola. Ako stavba 3. ti- 
sícročia. V pondelok, 3. sep-
tembra s nástupom 150 detí. 

Heš, odtiaľto, heš, ešte do-
nedávna ošklivosť! 
 Rudolf Gallo

foto: autor 
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Trpkokyslá sezóna uhorková
 Tak si myslím Nebeská 

grilovačka 
Je tu však drobná výnimka. 
Aj v augustových horúča-
vách mám zimomriavky z 
októbrových nedoplatkov 
za prekúrený plyn.

Včera sa istí moji známi 
vrátili zo zahraničnej do-
volenky. Nie práve najlac-
nejšej. Ako povedala hlava 
rodiny - hlava je ženského 
rodu, hoci je to muž – vý-
let stál zato. V tej destinácii 
bolo po celý čas chladnej-
šie ako u nás doma.

Včera ma malý chlapec 
od susedov prekvapil ne-
zvyčajnou otázkou. Vraj, 
prečo sa potíme smerom 
von a nie dovnútra? Z toho 
chlapčiska určite niečo 
bude. Ja viem, dnes je to 
somarina. Lenže, pokrok 
nezastavíš. S vodou budú 
stále väčšie problémy. Veľa 
by sa jej v takom prípade 
dalo ušetriť, pri pití i umý-
vaní. Systém odtoku už v 
tele zabudovaný máme. 
Tak smelo do toho, chlap-
če. Tak som mu povedal. 
Nech má radosť.

Dočítal som sa, že 
Nemci po veľkých suchách 
avizujú výraznú neúrodu 
zemiakov. Ich obľúbené 
hranolčeky vraj budú men-
šie, zato však drahšie. U 
nás sa tohto roku urodilo 
toľko rajčín a marhúľ, že 
to všetkým lezie na nervy. 
Naopak, radosť majú z na-
dúrody slivák. Už ich zrej-
me vidia v pálenici.

My, Slováci, sa radi 
spoliehame na to, že naše 
problémy vyrieši niekto 
hore. Čo sa týka skončenia 
horúčav, na to treba nieko-
ho ešte vyššieho ako naše 
najvyššie úradníctvo.

Oskar Král

Uhorková sezóna je odrazom letného obdobia, kedy sa nič extra me-
diálne nepritrafí, politici po zodpovednej práci zaslúžene oddychujú, 

a tak novinár môže vyhutovať capiny od výmyslu sveta. Čím väčšia blbosť, 
tým lepšie. Kedysi to bola vychytená Lochnesská príšera, jednookí ufóni, 
trojhlavé teľa či zázračná felčiarka, ktorá sa zbláznila z toho, že sa nedoká-
zala vyliečiť vlastnými silami. Informácie o ničom, ale každý ich rád privítal. 
Boli to zlaté časy. Dnes je to všetko akosi naruby, mix uhorkových výmyslov 
už nie je magnetom pre rozmaznaných letných čitateľov, ktorých ohurujú 
celkom iné javy než je šibnutá liečiteľka alebo nejaké teľa.        

V  tomto horúcom lete napríklad médiá hýrili číslom 1488. Je vraj ne-
dobré a jeho používanie by malo byť trestné, pretože v štrnástke je po 
anglicky zakliaty istý výrok, za osemdesiatosmičkou je skrytý pozdrav, kto-
rý sa už dávno mal vrátiť do hrobu. Väčšina normálnych ľudí sa nad takou 
hlúposťou ani nepozastavila, nebyť našich v numerológii zbehlých žurna-
listov a neomylných politikov, ktorí odborne analyzovali problematiku, čím 
širokej verejnosti poskytli podrobný výklad, čo číslo na šekoch darovaných 
odkázaným jedincom vraj symbolizuje. Nevediaci zvedeli a vediaci sa po-
tešili, že ich neonacistická ideológia sa šíri celkom legálne a zúplna grátis. 
Tak mi analyzátori zla povedzte, čo si vy terazky predstavujete pod slovom 
absurdita, by sa určite spýtal aj nechápavý major Haluška.  

Ako sa dá dopracovať k colnému zmieru nám ukázali Američania, ktorí 
už zo zvyku najsamprv urobili  bububu, aby následne prišla dohoda ako 
vyšitá. O tridsať percent drahší skvapalnený plyn určite poteší a občianstvo 
európske s nadšením privítalo aj dovoz geneticky modi� kovanej sóje, kto-
rá v budúcnosti môže vyvolať zdravotné riziká. Koniec koncov po nás po-
topa, podstatné je, že miliónové zisky z vyvezených automobilov zakotvia 
vo vyhradených  portmonkách. Biznis ako z učebnice zreteľne ukázal, kto 
je v Európe pánom. Vazalský vzťah k Sovietskemu zväzu trval desaťročia. 
Asi sme si na takéto súžitie suverénnych štátov už zvykli. 

Letné horúčavy osviežili aj dve rečnice, milujúce parlamentný mik-
rofón. Hviezdy televíznych brí� ngov spojila bežná chata v majetkovom 
priznaní, pričom neobyčajná žena z obyčajných ľudí tvrdí, že postupovala 
správne a zákon neporušila, pretože, lebo a tak nejako. Neobyčajná žena 
z inej poslaneckej partie priznala svoju zábudlivosť, akýkoľvek úmysel by 
bol spolitizovaním jej sklerózy, pretože klamári a podvodníci sú vždy tí iní. 
Tento spôsob leta charakterizovali aj mnohé ďalšie zvesti. Zaujal nákup 
útočných stíhačiek v prospech obranného spolku NATO, či informácia o 
nespoľahlivosti slovenskej armády, ktorá napriek zahraničným misiám, na 
rozdiel od Česka, nateraz nezaznamenala padlých. Do trpkokyslej sezóny 
zapadol aj politický hurhaj okolo uneseného vietnamského biznismena. 
Náš prezident, akého sme tu ešte nemali, sa v tejto súvislosti vyjadril, že 
ľudia na Slovensku majú právo dozvedieť sa pravdu od slovenských vy-
šetrovateľov. V návale spravodlivého hnevu opomenul dodať, či sa tak má 
stať v každej kauze. 

Tak si myslím, že uhorková sezóna, ktorú poddaný Jej Veličenstva nazý-
vajú hlúpym obdobím, je dnes už o ničom. Teda až na tú ľudskú hlúposť.

Jaroslav Gründler

www.bratislavskenoviny.sk/petrzalka

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

grilovačka

Ak čítate tieto riadky, 
znamená to jediné: Že 

ste tú nebeskú grilovačku 
zo začiatku augusta prežili 
v zdraví. Čo sa týka mňa, 
som v poriadku. A môj pes 
tiež. Hoci v jeho prípade 
som nepodnikol žiadne 
mimoriadne kroky. Ale 
mohol som. Napríklad na 
internete ma zaujala ponu-
ka na špeciálny chladiaci 
obojok. Navlhčí sa, strčí do 
chladničky a potom nasadí. 
Za nejakých dvadsať eur 
plus poštovné ho na druhý 
deň máte doma. Je tu však 
aj iná možnosť. Starý ute-
rák. Zadarmo a bez poš-
tovného. 

Určite ste si vypočuli 
alebo prečítali dobré rady 
o tom, koľko v takých ho-
rúčavách vypiť. Vraj dva 
až tri litre. Ak by sme sa 
nimi naozaj riadili, na na-
šom milom Slovensku by 
sme denne do seba obrátili 
minimálne desať miliónov 
litrov všakovakých teku-
tín. To je, samozrejme, môj 
hrubý odhad.

Istá pani z našej dediny 
mi povedala, že ona v tých-
to horúčavách pije ako kra-
va. Najskôr som jej chcel 
oponovať, ale potom som si 

to rozmyslel. Načo si zby-
točne vyrábať problémy. 
Ide o to, že krava pije iba 
toľko, koľko nevyhnutne 
potrebuje. A pije výlučne 
vodu, nie väčšinou nápo-
je, ktoré ani tak nezahasia 
smäd, ako skôr rozveseľu-
jú. Aj to len do istej chvíle. 
A v horúčave...

Nepochybne medzi ne
patrí aj naše milované pi-
vo. Koľko ho vypijeme v ča-
se nebezpečnej výšky or-
tute v teplomeri, presne 
nevedno. Takú štatistiku 
som ešte nevidel. Pokúsil 
som sa získať príslušný 
údaj aspoň na našej dedin-
skej úrovni, ale krčmár si 
to číselko nechal pre seba. 
Pivoobchodné tajomstvo.

Spomínam si, ako sa sťa-
žovali obyvatelia najvyššie-
ho poschodia petržalského 
paneláka. V lete na horú-
čavu a v zime presne nao-
pak. Tak je to aj vo väčšine 
starších domov na dedine. 
Ak, pravda, neprešli špe-
ciálnou úpravou. Preto sa 
v lete potím, zatiaľ čo v zi-
me treba poriadne pri-
kúriť. Nič sa nedá robiť, 
vzduch príslušnej ročnej 
kvality si okolo obvodo-
vých múrov robí čo chce. 

 

Križovatky Einsteinova-Viedenská cesta a Rusovská 
cesta-Lenárdova patria k najnehodovejším v Petržalke. 
Dopravné tepny smerujúce na diaľnicu a na hranice 
s Rakúskom vyžadujú okamžitú reorganizáciu dopravy. 
Pri ich projektovaní pred takmer polstoročím, sa ne-
počítalo s otvorenými hranicami a vysokou intenzitou 
dopravy  smerom k západným susedom. 

Už v roku 2016 som upozor-
nil na tento problém a mesto 
uznalo jeho naliehavosť. Dnes 
je hotový projekt kruhového 
objazdu  Einsteinova-Vieden-

ská cesta, ktorý zároveň rieši 
svetelnú križovatku Rusovská 
cesta – Lenárdova. Na tento rok 
je naňho vyčlenených 1,2- mi-
lióna eur, no napriek tomu sa 

nestavia. Úradníci mesta majú 
na stole hotovú dokumentáciu, 
podklad pre vydanie rozhod-
nutia. Nič sa však nedeje.

Aký je dôvod? Neúmerná by-
rokracia? Nedostatok úradní-
kov? Tak či onak, viem, že na to 
doplácajú Petržalčania. Krajský 
dopravný inšpektorát aj Do-
pravný podnik už dali projektu 
zelenú. Páni mestskí úradníci 
uvedomte si, že ide o bezpeč-
nosť!                                   �

 Petržalka potrebuje nový kruhový objazd 

PaedDr. Oliver Kríž, 
poslanec, 
predseda Mladej Petržalky
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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 ! 

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

V nedeľu na dostihy

Nenechajte si ujst v nedeľu 
2. septembra štvrtú klasic-

kú skúšku dostihovej sezóny. 
Do Slovenských Oaks prihlásili 
majitelia štyroch krajín spolu 
25 kobýl, no do štartovacích 
boxov o Veľkú cenu Rádia SiTy 
(rovina Listed na 2000 m o 
celkovú dotáciu 23 000 €) sa 
môže postaviť maximálne 14 
koní (štartovú listinu nájdete 

na www.dostihy.sk). Na nedeľ-
né popoludnie je pripravených 
spolu deväť rovinových a pre-
kážkových dostihov.

V sprievodnom programe, 
ktorý je venovaný „Svetovému 
dňu prvej pomoci“, si diváci 
môžu pozrieť ukážky poskyt-
nutia prvej pomoci a osobne 
si vyskúšať svoju zručnosť v 
poskytnutí prvej pomoci,  spe-

vácky súbor seniorov Melódia 
spríjemní prestávky medzi do-
stihmi; deti sa môžu zadarmo 
povoziť na koníkoch, požičať si 

detské elektrické autíčko či dať 
si namaľovať tváričku. Návštev-
níci petržalského hipodrómu 
môžu stávkovať na dostihy s 
výplatou výhier ihneď po do-
behu, pripravené sú  rôzne gur-

mánske špeciality, ako aj výbor-
ná jadranská zmrzlina. 

Dostihové popoludnie v Sta-
rom háji sa začína o 13.30 h.

(rip)
foto: archív redakcie

Vzrušenie, adrenalín, zábava a oddych v lone prí-
rody! To sú dostihy v petržalskom Starom háji.

VYBERTE
SI SVOJE
AUTO NA
WWW.AUTO-ONLINE.SK 

bezplatná infolinka
0800 102 103

VYSKÚŠANÉ
JAZDENÉ

0023-180821-02294-Todos-TDS-jazdenkyINZ.indd   1 21/08/2018   15:15
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Výborný novinár 
so srdcom na pravom mieste

Správa o nominácii bola 
veľmi príjemná, hoci pre-

kvapivá. Máme iné osobnos-
ti, ktoré hýbali Petržalkou a 
nielen ňou. Preto ma zasko-
čilo, že vybrali niekoho také-
ho nepatrného, kto sa venuje 
športu. V Petržalke bývam 
39 rokov a poznám ju veľmi 
dobre. Od štrnástich rokov 
som sem chodil hrávať há-
dzanú za Červenú hviezdu. 
Za Starým mostom mali are-
ál s troma futbalovými ihris-
kami, dvoma hádzanárskymi 
a volejbalovým. Rovnako, ako 
ďalšie športoviská, však padli 
za obeť výstavbe. Chvalabo-
hu sa situácia pomaly zlep-

šuje, pribúdajú malé ihris-
ká, renovujú a modernizujú 
školské.

Má 65 rokov a stále sa venuje 
triatlonu – beh, plávanie, cyk-
listika a aj po našom rozhovore 
smeroval k Veľkému Draždia-
ku zaplávať si. Využívajú ho 
podľa jeho slov triatlonisti z 
celej Bratislavy a ako vraví, to 
jazero je dar od Boha. Úžasné 
miesto pre šport i relax.

K športu ma priviedli te-
locvikári na základnej škole. 
Všetky dievčatá boli do nich 
zaľúbené, takže je jasné, že 
sme sa im chceli podobať. 
Náš telocvikár bol zapálený 

hádzanár a vybudoval v škole 
výborný tím. Mne sa pošťasti-
lo byť dobrým strelcom a pri 
jednom fi nále s bývalou ZŠ 
Lysenkova (Záporožská) ma 

tréneri zavolali hrať za Čer-
venú hviezdu, čo bol v tom 
čase renomovaný športový 
klub. Pri vrcholovej hádzanej 
som zostal, kým som sa neo-
ženil. Potom už nebolo toľko 
času.

Bývalý športový redaktor v redakcii Večerník a RTVS stál pri zrode triatlonu na Slovensku. 
Angažuje sa v práci s fyzicky aj mentálne postihnutými športovcami, ako aj v hnutí fair play. 
Ako novinár sa zúčastnil na 16-tich olympijských a paralympijských hrách, mnohých maj-
strovstiev sveta a Európy. Vo svojich novinových článkoch a v rozhlasovom vysielaní propa-
guje zdravý životný štýl, ktorý Petržalka ponúka na každom kroku. Živé reportáže z hrádze, 
od jazier a cyklotrás ukazujú cestu, ako pohybom tráviť voľný čas. Predstavujeme vám 
Osobnosť Petržaky 2018, Petra Bučeka:

Od lopty k bicyklu
V rámci športovej prípravy 

mali aj hádzanári beh na dlhé 
trate. Sám sa 30 razy zúčastnil 
na behu Devín - Bratislava. 

Zapáčilo sa mu to a zhodou 
okolností bol pri zrode triat-
lonu na Slovensku a zamiloval 
si ho. 

Trochu ľutujem, že prišiel 
do môjho života neskôr a ne-
mohol som sa mu venovať po-

čas aktívnej kariéry. Ale na 
druhej strane mám radosť, že 
som bol pri jeho zrode aj po 
funkcionárskej stránke a pri 
prvých krokoch triatlonu na 
Slovensku. A radosť z neho 
ma drží vlastne doteraz. Hoci 
som už pán v rokoch, podari-
lo sa mi získať množstvo titu-
lov majstra Slovenska v tejto 
kategórii. 

Na pretekoch sa Michal, 
mladší syn Petra Bučka, tak 
veľmi nudil, že hádzal do pre-
tekárov kamene. Až kým si 
to jedného dňa, v 14 rokoch, 
z nudy nevyskúšal a rovna-
ko, ako jeho otca, si ho triat-
lon okamžite získal. Dnes sa 
triatlonom profesionálne živí 
– robí trénera v Hongkongu.

Najprv sa ale venoval vod-
ným športom, rovnako ako 
môj starší syn Peter, ktorý bol 
juniorským reprezentantom 
v rýchlostnej kanoistike. Peter 
sa v súčasnosti  športu venu-
je za počítačom, je grafi kom 
a podieľa sa na tvorbe kníh 
s olympijskou tematikou. Je-
dine manželka je normálna 
a musím povedať, že si veľ-
mi vážim, že to s nami tromi 
športovými bláznami celé tie 
roky vydržala a tolerovala 
nám to.

Perom aj mikrofónom
Bol pevne rozhodnutý, že 

bude učiteľom telocviku a an-
gličtiny. Až do maturitné-
ho ročníka. Nová profesor-
ka chémie im svet zlúčenín 
a prvkov ukázala v celkom 
inom, fascinujúcom svetle. 
Vďaka nej sa z 31 maturantov 
zo SVŠ Tomášikova, prihlá-
silo 27 na chemicko-techno-
logickú fakultu. A všetci ju 
úspešne dokončili. Ale srdce 
zostalo pri športe.

Keď som mal 14 rokov, uve-
rejnili mi v Smene prvý člá-
nok, a tak sa to začalo. Písal 
som, samozrejme, o športe 

z publicistického hľadiska. 
A počas vysokej školy som sa 
stal športovým redaktorom 
Večerníka. Po skončení školy 
som si hľadal zamestnanie, 
v ktorom by mi s prácou po-
núkli aj byt pre rozrastajúcu 

K športu ma priviedli telocvikári na základnej škole. 
Všetky dievčatá boli do nich zaľúbené, takže je jasné, že 

sme sa im chceli podobať. 

Na olympijskom kanáli 
rýchlostných kanoistov 

-  Londýn 2012
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sa rodinu. Večerník mi ho dať 
nevedel, tak som skončil u ply-
nárov. A musím povedať, že 
mám z tejto doby len tie naj-
lepšie spomienky. Dokonca, 
keď ma opäť oslovil Večerník, 
či by som sa do redakcie ne-
vrátil, vyšli mi maximálne 
v ústrety a uvoľnili ma pred 
skončením dohodnutej zmlu-
vy. A tak som bol späť vo Ve-
černíku. Dlhé roky, až kým 
neprišla redaktorka Marien-
ka Zavarská - prvá ženská 
športová redaktorka v rozhla-
se. Tam sa práve menil tím 
– Gabo Zelenay, Rudo Gallo 
a iné esá išli do penzie a hľa-
dali nových redaktorov. Keďže 
sme sa poznali zo športových 
podujatí, oslovili aj mňa. 

Polroka sa Peter Buček ne-
vedel rozhodnúť a napokon 
zavážilo aj to, že z Večerníka 
by sa nikdy nedostal na olym-
piádu. Ale svoje rozhodnutie 
odísť do rozhlasu vraj tisíc-
krát oľutoval. 

Isteže som ľutoval, preto-
že ako redaktor v novinách 
si to, čo napíšete, môžete po 
sebe opraviť, vrátiť sa k tomu. 
To s mikrofónom nejde. Kaž-
dý deň som chcel z rozhlasu 
utiecť. Pretože to, čo raz po-
viete v živom vstupe, už nej-
de vziať späť. Každý brept, 
chybu, nesprávnu informáciu 
poslucháči počujú. A bol som 
presvedčený, že si myslia, že 
som hlupák, keď neviem, že 

daný športovec získal šty-
ri tituly a nie tri. Dokonca 
nás ešte v rozhlase učili, že 
sa k chybe nemáme vracať a 
opravovať ju, lebo ju ešte zvý-
razníme. Každý deň som bol 
rozhodnutý, že odchádzam. 
Napokon som zostal 25 ro-
kov. Zrazu to nejako utieklo. 
Jedna olympiáda, druhá, 
majstrovstvá, ani som nevi-
del, ako mi deti rastú. Všetko 
bolo na manželke. Keď bola 
olympiáda, bol som mesiac 
preč z domu, potom som sa 
na dva týždne vrátil a už 
sa začínala paralympiáda 
a zase som bol mesiac fuč. 
Dodnes sa čudujem, že mi 
nepovedala, že s takým bláz-
nom nemôže žiť.

Olympiády 
a paralympiády

Prvá olympiáda, Atlanta 
1996, Apalačské vrchy, rie-
ka Ocoee, 17-ročný Michal 
Martikán a jeho prvá zlatá 
medaila. 

To sa nedá zabudnúť. Ujú-
kali sme do mikrofónu a ešte 
netušili, že obrovská medai-
lová radosť sa iba začína.  
Sydney 2000, Atény 2004, Pe-
king 2008. Mal som to šťastie, 
že som odreportoval prvých 
sedem zlatých olympijských 
medailí pre samostatné Slo-
vensko. A všetky vybojovali 
vodní slalomári. Úžasná ge-
nerácia – Michal Martikán, 

Juraj Minčík, Elena Kaliská, 
bratia Hochschornerovci. Čo 
olympiáda, čo majstrovstvá 
sveta – to žatva medailí. To 
bola radosť pracovať.

Rozhodnutie, kto pôjde na
paralympiádu, bolo jedno-

značné. Ten, kto paralympio-
nikov pozná osobne už dlhé 
roky.

Hendikepovaným športov-
com som sa venoval už vo 
Večerníku a veľmi mi pri-
rástli k srdcu. Boli takí, kto-
rým sa nepáčilo, že dostá-
vajú priestor, najmä v mi-
nulosti bola snaha odsúvať 
ich bokom, ale veď sú to 
športovci a ľudia ako my. Po 
pretekoch som v rozhovoroch 
počúval ich životné osudy a 
obdivoval, že hoci v mlados-
ti stratili navždy zdravie, 
alebo sa narodili bez neho, 
našli silu pokračovať a byť 
v živote úspešní. To boli ná-
mety priam na knihu, nielen 
na bežné publicistické texty. 
Boli mi ako ľudia sympatic-
kí a dobre sme si rozumeli. 
Vždy ma prekvapovalo, ako 
sa dokázali na paralympiá-
dach prekonávať, ako by ich 
hendikep hnal dopredu. Ako 
by so stratenou končatinou 
či zmyslom prišli aj o strach 
a pud sebazáchovy. Na pa-
ralympiády som chodil veľ-
mi rád.

A teší ma, že sú naši pa-
ralympionici takí úspešní. 
Máme prvotriednych lyžia-
rov. Henrieta Farkašová si 
tento rok z Pjongčangu pri-
niesla  päť zlatých medailí. 
Darí sa aj našim plavcom, 
pingpongistom a maratón-

com. Prezidentom Slovenské-
ho paralympijského výboru je 
Ján Riapoš, ktorý má doma 
štyri zlaté medaily za stolný 
tenis. A práve jeho zásluhou 
ich dnes hodnotia rovnako 
ako zdravých športovcov, to 
znamená, že po návrate do-
mov dostanú zo štátneho roz-
počtu za zlatú medailu rov-
nakú sumu (50-tisíc eur)  ako 
zdraví športovci. Čo ešte pred 
pár rokmi u nás vôbec nebolo 
samozrejmé. Podpora športu 
pre zdravých a hendikepova-
ných športovcom sa zrovno-
právnila, ale, samozrejme, 
týka sa to až vrcholových a 
úspešných športovcov. V pod-
pore začínajúcich talentov 
je to rovnako chudobné na 
oboch stranách. Ale tu majú 
malú výhodu práve hendike-
povaní športovci, pretože pri 
rokovaní so sponzormi býva-
jú úspešnejší.

Fair play
V roku 2003 za dlhoročnú 

propagáciu fair play získal 
najvyššie domáce ocenenie 
v tejto oblasti – Cenu fair play 

Slovenského olympijského vý-
boru.

Toto ocenenie si veľmi ce-
ním. Tak, ako si ako človek 
cením športové správanie sa v 
každodennom živote. Jedno-
ducho povedané, dával som 
vo svojich novinárskych vý-

stupoch priestor príkladom 
férového správania a vyzdvi-
hoval ich. Futbalista, ktorý 
spoluhráčovi na ihrisku za-
chránil život, keď mu uvoľnil 
dýchacie cesty. Poskytnutie 
prvej pomoci kolegovi, ktorý 
sa topil v bazéne a podobne. 
Okrem priestoru v médiách 
som na túto tému chodil na 
besedy, diskutovať do škôl a 
podobne. Myslím si, že takéto 
myšlienky by mali byť neod-
deliteľnou a samozrejmou 
súčasťou výchovy našich detí.

Peter Buček je skutoč-
nou osobnosťou, a to nielen 
Petržalky. Z chlapca, ktorý 
chcel byť telocvikárom, aby 
na neho baby leteli, vyrástol 
úspešný športovec, majiteľ 
množstva titulov a výborný 
novinár, ktorý dokumento-
val úspechy slovenských špor-
tovcov po celom svete. Jeho 
skromnosť a vitalita je obdi-
vuhodná a my mu želáme ve-
ľa zdravia a úspechov v špor-
tovom i osobnom živote.

(edriela)
foto: archív Petra Bučeka

Z chlapca, ktorý chcel byť telocvikárom, aby na neho 
baby leteli, vyrástol úspešný športovec, majiteľ množstva 
titulov a výborný novinár, ktorý dokumentoval úspechy 

slovenských športovcov po celom svete. 

S oboma synmi, 
Michalom a Petrom, 
pred štartom národného 
behu Devín - Bratislava.

Po triatlone v Laguna 
Phuket - � ajsko  
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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.  

 Odpovedá právnik 

JUDr. Jaroslav Gründler 
grundler@chello.sk 

Výmena 
nezodpovedného správcu  
Správca nášho bytového domu už 
niekoľko rokov opakovane poru-
šuje svoju povinnosť uloženú mu  
v § 8 ods. 3 zákona č. 182/93 Z.z. 
tým, že si prevedie z účtov domu 
na svoj účet rôzne �nančné čiastky 
(10 000, 13 000, 23 000...). Niektoré 
takto neoprávnene použité �nanč-
né prostriedky vráti na náš účet 
po týždni, niektoré po mesiaci, po 
troch mesiacoch a sumu 13-tisíc 
až po troch rokoch. Niekedy vráti 
�nančné prostriedky dobrovoľne, 
niekedy až po žiadosti zástupcov 
vlastníkov. Podľa môjho názoru sa 
tým dopúšťa trestného činu, čo je 
dôvodom na odstúpenie od zmlu-
vy v súlade s § 14 ods.. 1 zákona č. 
182/93 Z.z., kde sa nevyžaduje sú-
hlas dvojtretinovej väčšiny vlastní-
kov, ale iba nadpolovičnej väčšiny 
vlastníkov prítomných na schôdzi 
hodinu po jej začatí.

V. Siakelová, 
zástupkyňa vlastníkov

Menej mŕtvych, viac zranených 

Za prvých šesť mesiacov tohto roka 
zomrelo na našich cestách 98 

ľudí, o jedenásť menej ako za rovnaké 
obdobie vlaňajška, pričom ale v našom 
kraji sme zaevidovali o štyroch usmr-
tených viac, čo predstavuje nárast o 80 
percent! Nárast na slovenských cestách 
sme  zaznamenali aj v počte ťažko zrane-
ných, kde 536 osôb predstavuje navýšenie 
o 34 zranených. Je uspokojivé, i keď niet 
nad čím jasať, že v porovnaní s rovnakým 
obdobím vlaňajška klesol počet doprav-
ných nehôd o 62, čo celkovo predstavu-
je 6 432 kolízií. Prírastok sme zazname-
nali aj v kolónke alkohol za volantom a 
to zo 689 na 735 osôb, ktoré sa podpísa-
li  pod rizikovú jazdu. Najčastejšou príči-
nou dopravných nehôd zostáva porušenie 
povinností vodiča - nevenovanie sa vede-
niu vozidla. Národným športom nedisci-
plinovaných vodičov je čoraz obľúbenej-
šie telefonovanie bez handsfree, esemes-

kovanie či venovanie sa počas jazdy iným 
technickým prednostiam svojho vozidla. 
Sankcie za dopravné previnenia, ktoré by 
boli odstrašujúcou výstrahou pre iných 
priestupcov v podstate neexistujú, neho-
voriac o tom, že v danom prípade polícia 
z pohľadu odhaľovania takýchto priestup-
kov ťahá za kratší koniec. Rizikoví vodi-
či, či už ide o starších a pokročilých ale-
bo prvovodičov, by mali prejsť preškole-
ním a následným testom podľa závaž-
nosti priestupku. Ak by súčasťou pokuty 
zaplatenej na mieste za závažné priestup-
ky bolo okamžité zadržanie vodičského 
oprávnenia na čas po preskúšanie odbor-
nej spôsobilosti a absolvovania z vlast-
ného vrecka plateného psychologického 
vyšetrenia, zrejme by nezodpovedných 
vodičov sprudka ubudlo. A v štatistickej 
kolónke by nepribúdali zbytočne zmare-
né životy.

(jgr)

Agresivita za volantom, hazardná jazda ohrozujúca životy  
a zdravie iných účastníkov cestnej premávky, to nie je iba 
porušovanie povinností vodiča, ale aj ignorovanie primár-
nych zásad slušného správania. Pominuteľní hrdinovia, kto-
rým niet čo závidieť ani čo ľutovať, považujú dopravné pred-
pisy a dopravné značky za súbor zbytočných taľafatiek, vhod-
ných iba pre neschopných ťuťmákov. Pravda, iba dovtedy, 
pokiaľ sa ich posledná jazda neskončí v cieli, z ktorého niet 
návratu. 

Viete, že...
... za prvých šesť mesiacov tohto roka 
sme v našom kraji zaznamenali 5 853 
trestných činov (SR 33 153), z toho desať 
vrážd? Z celkového počtu polícia objas-
nila 2 609 prípadov (SR 19 047) čo pred-
stavuje 45 percent (SR 57)?  
... ku koncu júna bolo na Slovensku za-
evidovaných 3 146 070 motorových 
vozidiel, z toho 2 274 450 osobných?  
V našom kraji počet evidovaných vozi-
diel dosiahol takmer 540-tisíc, z toho 
408 676 osobných.

Jednou vetou
Mgr. Peter M. (chello.sk):  V súvislosti s vlastníctvom a jeho disponibilitou platná 
legislatíva reguluje okruh povinností pre správcov bytových domov, spoločen-
stvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako aj pre ďalšie zainteresované 
subjekty, pričom rozsah zákonných povinností je skutočne rozsiahly. Vlastníctvo 
bytu a/alebo nebytového priestoru a s tým súvisiace práva a povinnosti upravu-
jú predovšetkým Ústava Slovenskej republiky, ako hierarchicky najvyššie posta-
vený právny predpis, Občiansky zákonník, zákon o správcoch bytových domov 
a zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý je pre 
spoločenstvá vlastníkov bytov a zmluvných správcov bytových domov kľúčo-
vým právnym predpisom.

Roland BANDA (31)
z Bratislavy

Popis osoby: oválna tvár, veľmi krátke 
tmavé vlasy, hnedé oči.
Na menovaného vydal Okresný súd Brati-
slava I.  príkaz na dodanie do výkonu tres-
tu odňatia slobody.

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.

Jozef FRANK (48)
z Bratislavy

Popis osoby: je asi 180 cm vysoký, chudej 
postavy, má hnedé vlasy, modrozelené oči.
Na menovaného vydal Okresný súd Brati-
slava V. príkaz na zatknutie pre trestný čin 
zanedbania povinnej výživy.

Jaroslav Gründler, foto: (archív polície)

Predpokladám, že príslušné právne 
predpisy, ktorými sa pri spravova-

ní cudzieho majetku zmluvný správca 
bytového domu má povinnosť riadiť a 
dodržiavať ich, mu aspoň sčasti nie sú 
cudzie. Zrejme vie, že pri správe domu 
je povinný hospodáriť s majetkom vlast-
níkov bytov a nebytových priestorov  
v dome (ďalej len „vlastník/ci“) s odbor-
nou starostlivosťou v súlade so záko-
nom č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov  
a nebytových priestorov v platnom zne-
ní (ďalej len „zákon“) ako aj s podmien-

kami zmluvy o výkone správy a 
dbať na ochranu práv vlastníkov. 
Správca zodpovedá za škodu, kto-
rú spôsobí v súvislosti s výkonom 
správcovskej činnosti v dôsledku 
neplnenia, alebo nedostatočného 
plnenia svojich povinností, vyplý-
vajúcich zo zákona alebo zo zmluvy 
o výkone správy. Na zodpovednosť 
správcu sa vzťahujú ustanovenia 
Občianskeho zákonníka ak zákon, 
alebo iný predpis,  neustanovuje 
inak. Majetok vlastníkov nie je sú-
časťou majetku správcu a správca 
ho nesmie použiť na krytie alebo 
ako úhradu záväzkov, ktoré bez-
prostredne nesúvisia s činnosťou 
spojenou so správou domu, prí-
padne tento majetok využívať vo 
vlastný prospech či v prospech tre-
tích osôb. Porušovanie povinností 
pri správe majetku vlastníkov je  
v rozpore so zákonom a možno sa 
domáhať nápravy. Z hľadiska trest-
ného práva môže ísť aj o dôvodné 
podozrenie zo spáchania trestného 
činu sprenevery, resp. trestného 
činu porušovania povinností pri 
správe cudzieho majetku podľa  
§ 237, resp. § 238 Trestného zákona. 

Rozhodnúť o výpovedi zmluvy 
so súčasným správcom môžu vlast-
níci na schôdzi, ale aj písomným 
hlasovaním. Schôdza vlastníkov je 
uznášaniaschopná, ak sú prítomní 
vlastníci, ktorí majú aspoň dve treti-
ny hlasov všetkých vlastníkov v do-
me. Zmluvu o výkone správy môžu 
vypovedať na základe rozhodnutia 
nadpolovičnej väčšiny prítomných 
vlastníkov, pričom v danom prípa-
de nie je možné využiť hlasovanie 
nadpolovičnou väčšinou prítom-
ných vlastníkov hodinu po ozná-
menom začatí schôdze. Výpovedná 
lehota je tri mesiace (ak sa zmluvné 
strany v zmluve o výkone správy 
nedohodli inak) a začína plynúť od 
prvého dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpo-
vede. V prípade potreby odporú-
čam požiadať o odbornú pomoc 
vybranú správcovskú spoločnosť.

Krimipríbehy, fakty, štatistiky

Začiatkom augusta na diaľnici v smere do 
Petržalky utrpel ťažké zranenia motocyk-
lista (34), ktorý vo vysokej rýchlosti narazil 
do nákladného vozidla s prívesom.             

foto: archív polície                                                                                                



PETRŽALSKÉ NOVINY 29. 8. 2018 • 15I N Z E R C I A

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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 Ambasádorom je aj Lažo

Navyše, v tomto roku je 
beh zaradený aj do o�ci-

álneho kalendára slovenských 
atletických majstrovstiev, a to 
konkrétne pre cestný beh na 10 
kilometrov v kategóriách muži, 

ženy, juniori, juniorky a veteráni, 
veteránky. Všetci, ktorí si chcú 
užiť nádhernú vysvietenú Brati-
slavu, sa môžu registrovať on-li-
ne až do 4. septembra. Už v po-
lovici augusta bolo prihlásených 

2 000 účastníkov, ich celkový 
počet je z organizačno-kapacit-
ných dôvodov limitovaných na  
5 000. Desiaty ročník má aj 
svojich desiatich ambasádorov. 
Jedným z nich je aj Miroslav 
Lažo, bývalý hokejový útočník, 
hráč HC Slovan Bratislava a po-
slanec mestskej časti Petržalka.

(mv) 

Petráša potešil návrat do FC Petržalka 
Začiatkom augusta zadné rady FC Petržalka nečakane vystužil 39-ročný stredný obranca Peter 
Petráš, ktorý v tomto klube odohral jesennú časť IV. ligy ročníka 2016/2017.  

Bývalý slovenský reprezen-
tant sa do známeho pros-

tredia vrátil z FK Inter a práve 
s ním sme zhodnotili posled-
né dva zápasy FC vonku proti 
Interu (1:2) a doma proti  FK 
Pohronie Žiar nad Hronom 
Dolná Ždaňa (1:1)
Prečo vám derby v Stupave  
v súboji s Interom výsledko-
vo nevyšlo a ani výkon muž-
stva nebol ideálny?   

 Prvý polčas, ktorý bol z 
našej strany taký vlažný, sme 

doslova prespali. Dostali sme 
pomerne rýchly gól, domáci 
boli pri chuti a robili nám 
problémy. Po prestávke sme 
pridali, zaslúžene sme vy-
rovnali, žiaľ, v závere sme po 
našej ďalšej chybe inkasovali 
druhý gól. V nadstavenom 
čase sme dostali veľkú šancu 
vyrovnať z pokutového kopu, 
Turčák však penaltu nepre-
menil. Aj taký býva futbal, 
nemáme sa na čo vyhovárať. 
Inter hral to, čo sme čakali, 
rýchlo po zemi, kombinačne, 
loptu si jeho hráči dávali do 
nohy. Za prehru si môžeme 
sami.
Pre vás bol tento zápas po-
riadne špecifický, lebo ste 

sa predstavili na trávniku 
Interu, kde ste pôsobili od ja- 
nuára 2017...  

 Tento duel som vnímal 
profesionálne. V súčasnosti 
som hráčom Petržalky, v muž- 
stve vládne dobrá atmosféra, 
čom som potreboval a som 
rád, že som znova v známom 
prostredí. V prospech klubu, 
v ktorom pôsobím, a tak to 
bolo vždy, chcem odviesť ma-
ximum.
Proti FK Pohronie ste doma 
v novej sezóne stratili prvé 
body, ale zápas ukázal, že 
mužstvo zo stredného Slo-
venska nie je náhodou stále 
bez prehry?

 Pripravovali sme sa na 

to, že narazíme na kvalitné 
mužstvo, ktoré je už dlhšie 
pokope a vo svojom strede 
má viacerých dobrých a skú-
sených hráčov. Toto všetko sa 
potvrdilo, preto si myslím, že 
remíza bola zaslúžená, aj keď 
možno sme mali viac šancí, 
ale Pohronie zasa viac držalo 
loptu.
Ako sa vám hralo pri neú-
časti Kavoňa na poste defen-
zívneho stredopoliara, kde 
ste sa oveľa viac nabehali?

 Tréner Balázs Borbély ma 
zaradil do stredovej formácie, 
takisto urobil nejaké zmeny v 
obrane, ale nemyslím si, že  by 
to nejako poznačilo náš vý-
kon. Na tomto poste som pred 

Už v sobotu, 8. septem-
bra sa začne nový 

ročník najvyššej hokejbalovej 
súťaže mužov (HEL). Petržal-
ku už niekoľko rokov  úspešne 
reprezentuje miestny Joke-
rit, ktorý sa v úvodnom kole 
stretne v mestskom derby  
s Ružinovom. Žiaľ, pre jeho 
fanúšikov zlou správou je, že 
už nebude hrávať svoje domá-
ce zápasy na Tematínskej ulici 
v Petržalke, ale v Ružinove. 
Majiteľ sa totiž rozhodol toto 
ihrisko predať a Jokerit nemal 
na neho vlastnícke právo.

Program Jokeritu v no-
vom ročníku 2018/2019:  
1. kolo 8.9. o 11. h Ružinov -  
Jokerit, 2. kolo 15.9. o 10.30 h 
Jokerit – Skalica, 3. kolo 22.9. 
o 13. h Považská Bystrica – 

Jokerit, 4. kolo 29.9. o 10.30 h 
Jokerit – Pruské, 5. kolo 6.10. 
o 13. h Pruské – Jokerit, 6. 
kolo 7.10. o 11. h Svidník – 
Jokerit, 7. kolo 13.10. o 14. h 
LG AB Bratislava – Jokerit, 8. 
kolo 20.10. o 10.30 h Jokerit – 
Třinec, 9. kolo 21.10. o 10.30 h 
Jokerit – Nitra, 10. kolo 3.11. o 
11. h Martin – Jokerit, 11. kolo 
10.11. o 10.30 h Jokerit – Vrút-
ky, 12. kolo 17.11. o 10.30 h 
Jokerit – Ružinov, 13. kolo  

24.11. o 13. h Skalica – Jokerit,  
14. kolo 1.12. o 10.30 h Jokerit 
– Považská Bystrica, 15. kolo 
23.2. o 13. h Pruské – Jokerit,  
16. kolo 2.3. o 10.30 h Joke-
rit – Kežmarok, 17. kolo 3.3. 
o 10.30 h Jokerit – Svidník, 
18. kolo 9.3. o 10.30 h Jokerit 
– LG AB Bratislava, 19. kolo 
16.3. o 13. h Třinec – Jokerit, 
20. kolo 17.3. o 11. h Nitra – 
Jokerit, 21. kolo 23.3. o 10.30 
h Jokerit – Martin, 22. kolo  
30.3. o 13. h Vrútky – Jokerit.  
Jesenná časť sa skončí 1. 12. 
2018, jarná časť začne 23. 2. 
2019 a základná časť sa skončí 
30. 3. 2019.

Play-off  HEL SR mužov za-
čne 6. 4. 2019 a skončí najne-
skôr 1. 6. 2019. Reprezentačné 
prestávky sú v termínoch 26. - 
28. 10. 2018 a 15. – 17. 2. 2019.  

(mv)
foto: Milina Strihovska

 Na úvod derby

Jubilejný, 10. ročník bratislavského nočného behu Tele-
kom Night Run sa uskutoční už 8. septembra. 

Kližan si pochvaľuje spoluprácu 
s Dominikom Hrbatým
Na začiatku sezóny slovenský 

tenista a petržalský rodák 
Martin Kližan nadviazal spoluprá-
cu s Dominkom Hrbatým. Vtedy 
dúfal v akýsi reštart svojej kariéry. 
Bol po zranení a nachádzal sa 
mimo svetovej stovky. Daviscu-
pový kapitán Hrbatý sa vtedy o 
svojom novom zverencovi vyjadril 
takto: „Myslím si, že má v sebe stá-
le veľký potenciál a môže sa dostať 
tam, kde bol. Možno aj vyššie, ale 
chce to čas a trpezlivosť.“

Martin Kližan sa v prvej polo-
vici tohto mesiaca vrátil na Slo-
vensko po vydarenej antukovej 
časti sezóny, počas ktorej vyhral 
desať zápasov za sebou. Najväč-
ším jeho úspechom je zisk titulu 
v  Kitzbüheli a strmý renkingový 
skok nahor. Momentálne je Kližan 
na 72. pozícii v rebríčku ATP pre 
nasadzovanie a v hodnotení Race, 
v ktorom sú zohľadnené výsledky 
na tohtoročných turnajoch, mu 
patrí ešte lichotivejšia, 44. prieč-
ka. „Víťazstvo v  Kitzbüheli bolo 
zadosťučinením za robotu, ktorú 
sme s Dominom odviedli. Vyne-
chali sme takmer mesiac zo sezó-
ny, venovali sme sa len príprave a 
dopadlo to výborne. Bol som per-
fektne kondične pripravený, čo bol  
v obrovskom teple dôležitý faktor. 
V zápase proti Thiemovi som vy-

ťažil aj z toho, že som bol viac ro-
zohraný ako on. Odvrátené meč-
baly ako proti Lajovičovi a obraty 
v zápasoch, to človeka nakopne, 
získate väčšie sebavedomie, stre-
sové situácie zvládate lepšie,“ rád 
skonštatoval Martin Kližan. Tiež 
sa pokúsil pomenovať, v čom 
konkrétne mu Hrbatý najviac po-
mohol. „Zmenil sa mi tréningový 
proces ani nie čo sa týka objemu, 
ale intenzity. Pomáha mi svojimi 
poznatkami. Odovzdáva mi teda 
svoje skúsenosti, som rád, že mô-
žem mať po boku takého ´borca´,“ 
poďakoval sa Kližan.

Ako vníma aktuálne úspechy 
svojho zverenca jeho tréner Do-
minik Hrbatý? „Môj cieľ s Marti-
nom bol jeho návrat do najlepšej 
stovky pred začiatkom US Open. 
To sa nám podarilo a dosiahli sme 
aj čosi nadplán. Výsledky prišli len 
a len jeho zásluhou. Od decembra 
sme poctivo zlepšovali jeho hru 
a tie zmeny si už všimli aj iní,“ po-
dotkol Dominik Hrbatý. Mimocho-
dom,  Martin Kližan sa rozhodol 
vynechať aj tretí grandslamový 
turnaj v roku 2018 a bude tak chý-
bať na nadchádzajúcom US Open 
v New Yorku. Práve tu dosiahol naj-
lepší výsledok na grandslamoch, 
keď tam v roku 2012 postúpil do 
osem�nále.             (mv)
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niekoľkými rokmi hrával v 
Nitre a v Seredi.          
Tento ročník II. ligy sa uka-
zuje veľmi zaujímavý a po-
riadne vyrovnaný...
- Súťaž je určite kvalitnejšia 
ako vlani, pomohol jej prí-
chod bývalých tradičných 
ligistov, Petržalky, Banskej 
Bystrice či Dubnice. Kaž-
dé mužstvo má mladých  
a progresívnych trénerov, 
ktorí priniesli do trénin-
gového procesu moderné 
trendy. Musíme sa snažiť v 
každom zápase získať nejaké 
body, aby sme sa pohybovali  
v prvej polovici tabuľky.

(mv)
foto: Milina Strihovská




