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Najkrajšia, najnovšia,
najmodernejšia

Dvojnásobne zlatá!

Slovenská reprezentantka a Petržalčanka Zuzana Rehák Štefečeková na
52. majstrovstvách sveta v kórejskom
Čchangwone získala dve zlaté medaily. Jednu v streľbe zo všetkých zbraní
a druhú spolu s Erikom Vargom
v súťaži miešaných tímov v trape.
strana 19

AHOJ DETI !
Pripravili sme pre vás
zábavno-športové popoludnie
s už tradičným názvom

HURÁ
DO ŠKOLY!
(Hry, súťaže, poníky, rafting...)
podfarbené muzičkou kapely

COUNTRYFIED

v nedeľu 16. 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

Dvojtýždenník • Zadarmo

Taká je materská škola na Vyšehradskej
ulici, do ktorej 3. septembra prišli prví
škôlkari. Keď sa mestská časť pred tromi
rokmi uchádzala o vládnu dotáciu na
rekonštrukciu materskej školy na Vyšehradskej ulici, ktorá dovtedy roky chátrala, všetci verili, že ju dostane a že tak
bude môcť uspokojiť viac rodičov, ktorí
majú doma škôlkárov.

T

ermíny rekonštrukcie posunulo
aj verejné obstarávanie, ktoré sa
neuveriteľne naťahovalo kvôli pripomienkam rôznych firiem, takže so samotnou rekonštrukciou mohli začať
až vo februári roku 2017. Ešte pred
stavebnými prácami vyčistili tieto
priestory, ktoré roky obývali bezdomovci a uchyľovali sa sem rôzne živly.
Aj samotná rekonštrukcia priniesla
mnohé prekvapenia, napríklad bolo
potrebné zrekonštruovať aj vodovod
mimo areálu budovy. O tom by určite
vedeli rozprávať zástupcovia spoločnosti SOAR, ktorá ako víťaz verejnej
súťaže budovu rekonštruovala.
Počas rekonštrukcie sa kompletne
odstránili všetky pôvodné priečky,
obvodové murivo, strešný plášť, výplňové konštrukcie… Zachovaný zostal
vlastne len nosný skelet. Vybudovali sa nové rozvody – vykurovanie,

prehľadnejšia a stavba je podstatne
menej energeticky náročná. Všetky
práce, pochopiteľne, nemohla pokryť
400-tisícová vládna dotácia, preto si
mestská časť musela na rekonštrukciu
vziať aj úver. Celková suma sa vyšplhala na takmer dva milióny eur.
Rekonštrukciu budovy spoločnosť
SOAR zvládla do roka a do dňa. Lenže
kanalizácia, voda, elektroinštalácie. škôlka, to nie je len budova samotná.
Dnes má materská škola väčšiu plo- Bolo treba vynoviť, resp. vybudovať
chu, než mala pôvodná, je dispozične nanovo jej areál – chodníky, oplotenie, ihrisko, vysadiť zeleň.
Pokračovanie na strane 2 
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}Pokračovanie z 1. strany

Najkrajšia, najnovšia,
najmodernejšia
„Dnes sme otvorili našu najmodernejšiu škôlku, škôlku
hodnú tretieho tisícročia.
Do siedmich tried dnes prišlo 165 detí, o ktoré sa bude
starať 14 učiteliek. Chcem
im všetkým zaželať, aby sa
v tejto materskej škole dobre
cítili, aby sem radi chodili.
Zároveň sa chcem poďakovať
vedeniu spoločnosti SOAR
a ostatným dodávateľským
firmám za dobre vykonanú
prácu a dodržanie časového
harmonogramu. V neposlednom rade chcem poďakovať
mojim kolegom a kolegyniam
z odboru projektového riadenia, školstva a zo Strediska
služieb školám, ktorí nemalou mierou prispeli k tomu, že

Rekonštrukcie ZŠ a MŠ
takmer za milión

Zatiaľ, čo mali deti v lete prázdniny a trávili čas
oddychom, mestská časť nezaháľala a využila
voľné dni na rekonštrukciu priestorov a areálov vybraných základných a materských škôl.

N

dnes túto škôlku slávnostne
otvárame,“ povedal na záver
slávnostného otvorenia škôlky starosta Vladimír Bajan.
(sv)
foto: archív MČ

iektoré práce sa síce začali oveľa skôr, no v lete
sa ich podarilo dotiahnuť do
úspešného konca. Celkovo
sme zrekonštruovali 7 ZŠ a 3
MŠ a náklady sa vyšplhali na
viac ako 763-tisíc eur.
Od marca tohto roka do
augusta sme v ZŠ Turnianska
robili rekonštrukciu technológie a rozvodov vody strojovne bazéna, ktoré boli značne opotrebované a skorodované. V marci boli spustené
opravné práce aj v ZŠ Prokofievova, kde sme vynovili kanalizáciu, elektriku aj schody.
ZŠ Prokofievova aj ZŠ Dudova prešli rekonštrukciou šatní
a umyvární pri telocvičniach.
Jún aj júl sme sa venovali výmene vzuchotechniky v jedálni v ZŠ Lachova a v júli
sme takisto zrekonštruovali

povrch telocvične v ZŠ Nobelovo námestie. K náročnejším
aktivitám patrili rekonštrukcie striech, a to na budovách
ZŠ Tupolevova a Turnianska, kde sa momentálne práce ukončujú. K dôležitým
priestorom nepochybne patrili hygienické zriadenia, ktoré boli zrekonštruované v
4 základných školách – ZŠ
Tupolevova, Lachova, Pankúchova a Prokofievova. Mysleli
sme aj na kapacitné možnosti
a v ZŠ Pankúchova a Turnianska sme v auguste rozširovali triedy.
V prípade materských škôl
sme od mája tohto roku stihli
vynoviť tri, pričom na dvoch
sa práce ešte dokončujú.
Medzi prvými bola MŠ Macharova, ktorá okrem rekonštrukcie hygienických zaria-
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dení podstúpila aj maľovanie
priestorov budovy. V júli sme
iniciovali rekonštrukciu vonkajšej terasy a hygienických
zariadení v MŠ Jankolova
a takisto zateplenie fasády
budovy MŠ Iľjušinova.
Na jeseň budeme s rekonštrukčnými prácami pokračovať aj v ďalších základných
a materských školách. V najbližších týždňoch nás čaká
rekonštrukcia atiky v ZŠ Budatínska za 12-tisíc eur, no
viac sa budeme sústrediť na
materské školy. V septembri
inovujeme v MŠ Šustekova
osvetlenie za viac ako 63-tisíc
eur, v októbri investujeme cca
48-tisíc eur na inováciu protipožiarneho schodiska v MŠ
Tupolevova. V októbri plánujeme zrekonštruovať odvodňovací systém areálu MŠ
Bohrova a takisto oporné
múry v MŠ Lietavská.
Celkové náklady na rekonštrukcie tak stúpnu o viac ako
156-tisíc eur. Tohtoročné rekonštrukcie materských a základných škôl teda stáli mestskú časť takmer milión eur.
Text a foto:
Mária Halašková

MŠ Iľjušinova

NOVOOTVORENÁ
ZUBNÁ AMBULANCIA

www.DomacaRehabilitacia.sk
0903 246 167

už od 13€

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE

prijíma
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania
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OŠETRUJEME AJ DETSKÝCH PACIENTOV

čítajte na webe

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

www.
bratislavskenoviny.sk/petrzalka
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

Hrádza je opäť prístupná cyklistom

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), koreňového systému a v následnej pokládke nového
š. p. ukončil opravy koruny hrádze v úseku asfaltového koberca, ktorý
Čunovo – Petržalka. Cyklisti si môžu opäť sa plynule napojí na pôasfalt. V polovici
plnohodnotne užívať petržalskú hrádzu. vodný
augusta boli opravené a

SVP

realizovala opravu asfaltového
povrchu na niekoľkých úsekoch petržalskej hrádze.
Práce začali na úseku od
Čunova pri čističke odpadových vôd (ČOV, cca 190
m), pokračovali úsekom pri
Triedičke štrkov Petržalka

(cca 130 m) a napokon
úsekom pri Dolnozemskej
ceste (pri bufete Bosorka,
cca 1 km), kde bolo poškodených až 40 % povrchu
hrádze.
Práce spočívali v odstraňovaní nerovností asfaltu
spôsobených prerastením

otvorené dva úseky koruny
petržalskej hrádze, pri triedičke štrkov a pri čistiarni
odpadových vôd. Otvorený
už aj úsek koruny hrádze
popri Dolnozemskej ulici. Všetky opravy sa stihli
v stanovenom termíne.
(SVP)
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Petržalská Super škola
prekročila hranice

Vzdelávanie žiakov „netradičnou“ formou je
v petržalských školách čoraz častejšie. Je to nielen preto, že žiaci poznatky neradi memorujú,
ale najmä preto, že v dnešnom svete technologických možností je veľmi ťažké deti zaujať.

J

ednou z možností, ako im
ukázať niečo nové, výnimočné či originálne, je zoznámiť
ich so zaujímavými ľuďmi.
V školskom roku 2017/2018
sa konal už piaty ročník Petržalskej super školy. Tento neštandardný projekt realizuje mestská časť Petržalka v spolupráci
so Slovenskou akadémiou vied.
Projekt je natoľko úspešný, že
v parížskej centrále UNESCO
sa rokuje o tom, že by mohol
byť celoplošne uplatnený v rámci Európskej únie.
A o čo v tomto projekte ide?
Základom sú prednášky na rôzne témy, ktoré sa konajú od októbra do marca, v prípade žiakov 9. ročníka v jarných mesiacoch. Prednášky pre žiakov 6. - 8. ročníka sa konajú
v Dome kultúry Zrkadlový háj.
V školskom roku 2017/2018 sa
na nich zúčastnilo 2 098 žiakov
a 128 učiteľov. K prednášaným
témam patrili napríklad „Ako

Kandidát na primátora
Bratislavy

sme pristáli na kométe“ (Ján
Baláž), Poslovia z vesmíru
(Vladimír Porubčan), „Peniaze
nie sú zadarmo“ (Marcel Novák) a mnohé ďalšie. Na konci
prednášky dostali žiaci priestor
na otázky. A keďže deti sú prirodzene zvedavé, nebolo ich
málo. Niekedy boli otázky vážne, inokedy vtipné. Žiaci však

ani raz neodchádzali bez odpovede. Prednášky pre žiakov
9. ročníka sa konali priamo
v základných školách. Zúčastnilo sa na nich 229 žiakov a 14
učiteľov. Zamerané boli najmä
na finančnú gramotnosť, biológiu a medicínu, astronómiu
či významné stavby v Bratislave a na Slovensku. Po skončení
prednášok dostali žiaci témy
projektových prác, ktoré mali
vypracovať. Tí najúspešnejší (tento rok ich bolo 27), boli
spolu so svojimi pedagógmi
a lektormi zo Slovenskej akadémie vied na sústredení v Starej
Lesnej.
V tomto úspešnom podujatí Petržalka chce, samozrejme, pokračovať aj v školskom
roku 2018/2019 za aktívnej
spolupráce so Slovenskou akadémiou vied. Počas nasledujúceho, šiesteho ročníka plánuje
pripraviť pre žiakov také zaujímavé témy ako sú Robotika;
Ryžovanie zlata na Slovensku
a vo svete; Otepľovanie Zeme,
znečisťovanie Zeme, ozónová
diera; Finančná gramotnosť
– ako si správne vybrať podmienky na hypotéku či pôžičku;
Pesticídy v potravinách; Zdravá
výživa a veľa ďalších. Ako povedal Dalajláma - „Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie
sa,“ a my, v Petržalke, veríme, že
aj touto formou prispievame ku
šťastiu našich žiakov.
(km)
foto: archív
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O 14 minút rýchlejšie v meste
Kolóny áut a autobusov. Tradičný pohľad
na Prístavný most počas pracovného týždňa.

K

ým ostatní postávajú, popri nich plynule prechádza
moderný vlak. Zastaví až na vlakovej stanici v bratislavskom Novom Meste. Za 14 – 16 minút. Bezkonkurenčne
najrýchlejší spoj. V Petržalke má však len jednu zastávku na
železničnej stanici a tak dostupnosť je náročná a vlakové
spojenie je pre mnohých nepraktické. Pomohla by ďalšia
vlaková zastávka, na Einsteinovej ulici.
Ak cestujete verejnou dopravou, najrýchlejšie sa do Nového Mesta dostanete električkou. Pri cestovaní cez mesto
musíte raz prestúpiť a pri Kuchajde by ste mali vystúpiť o 31
minút. Na potrebu vlakovej zastávky na Einsteinovej upozorňuje Iniciatíva O 15 minút rýchlejšie z Petržalky do BA - Nového Mesta. „Ak by zastávka existovala s adekvátnym napojením na MHD, tisícky Petržalčanov by obišli kolóny a plynule
cestovali do práce a odľahčilo by to aj Prístavný most,“ hovorí Martin Čambalík, zástupca iniciatívy, ktorá vypočítala, že
takto by sme cestovaním ušetrili 14 - 16 hodín mesačne.
Petícia za zastávku
Vybudovanie zastávky na Einsteinovej ulici pritom nie je
nová téma. Podporuje ju OZ Lepšia doprava aj petržalský
starosta Vladimír Bajan, ktorý by privítal, aby sa už prešlo od
slov k činom. Na ťahu je vedenie hlavného mesta a ministerstvo dopravy. Iniciatíva preto zorganizovala petíciu a žiada ľudí o podporu, aby vedenie magistrátu a ministerstvo
dopravy začali konať. „Železnice čakajú na spracovanie štúdie, na ktorej má spolupracovať aj hlavné mesto, k zástavke
sa vyjadria až po jej odovzdaní. Podľa mojich informácií
mala byť hotová teraz v septembri, no už hovoria o februári
2019,“ tvrdí Čambalík.
Aj vo Vrakuni len sľubovali
Od septembra nás v súvislosti s výstavbou tzv. nultého
obchvatu čakajú historicky najväčšie kolóny. V polovici septembra majú ešte aj uzavrieť dva zjazdy z Prístavného mosta
smerom na Bajkalskú a na Prístavnú. Okolo však bude premávať poloprázdny vlak a namiesto zlepšovania koľajovej
dopravy, ktorá má byť prioritou, radšej posilňujú autobusy.
„Pozrite, čo urobili vo Vrakuni. Železnice starostu presviedčali, že čoskoro vlakovú zastávku vybudujú, lebo majú na to
dávno vypracovaný projekt a peniaze z eurofondov. Dodnes
nič nestojí a nič sa nerobí, preto je nutné, aby sa v prípade
Petržalky rozhýbali. Všetci sa síce zhodujú, že koľajová doprava je prioritou, namiesto jej zlepšovania však na očakávaný
dopravný kolaps zareagovali posilnením autobusov, čo je
proti ich vlastnej logike,“ dodáva Čambalík.
(sf)

Bratislavčan s dobrým
tímom a plánom

Objednávateľ: Matúš Vallo, Červeňova 16, 811 03 BratislavaDodávateľ: Initiative s.r.o., DR. Vladimira Clementisa 10/3222, 821 02 Bratislava, IČO: 50860917
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Vladimír Bajan sa rozhodol
Farmárske trhy
pred
TPD Euronics
v plnom prúde
Pomaly nám končí leto,
podaktorí si aj oddýchli,
začína jeseň, ktorá má tiež
svoje čaro. Naši farmári si
síce moc času oddýchnuť
nemali – okopávať, zberať,
kŕmiť, piecť treba každý
deň, ale už sa tešia, že je
chladnejšia a lepšie sa
predáva.
Naše trhy pred TPD si obľúbili
aj ľudia, ktorí riešia dopravu
do mesta električkou, prejsť
cez ulicu a dobre nakúpiť
každý piatok si zvyklo veľa
Petržalčanov, ale i ľudí z mesta. Výrobky, ktoré nakúpia nedostať v žiadnej sieti, všetky
sú od malovýrobcov, ktorí ich
majú vždy čerstvé a dobré.
Trhy sú už tradične bohaté,
snažíme sa, aby skladba tovaru zodpovedala obdobiu.
Pribudli aj noví predajcovia,
je čo nakúpiť. Prirodzene farmárske trhy pred TPD nikdy
nenahradia nejakú sieť, ale o
to lepšiu atmosféru a výrobky
ponúkajú. Tešíme sa na Vašu
návštevu, príďte si nakúpiť,
porozprávať sa s predajcami,
či ochutnať burčiak z Modry.

nekandidovať
za starostu

A je to jasné. O post petržalského
starostu v nastávajúcich komunálnych
voľbách zabojujú Ján Bučan, Ján
Hrčka, Oliver Kríž Elena Pätoprstá,
Ľudmila Farkašovská, Marian
Greksa, Tatiana Kratochvílová
a Miroslav Dragun. Medzi
kandidátmi definitívne nenájdeme meno Vladimíra Bajana.
Spýtali sme sa ho,
prečo sa takto rozhodol.

„N

epokračovať po piatich úspešných voľbách vo funkcii starostu
Petržalky - najväčšej mestskej
časti hlavného mesta Bratislavy, bolo jedným z mojich
najťažších životných rozhodnutí. Jedným z nezabudnuteľných momentov, ktoré vo
mne zanechali hlbokú stopu,
bol aj rok 2010, kedy mi Petržalčania opätovne dali svoju
dôveru a zvolili ma za svojho
starostu aj po mojej misii v
kresle župana. Päť volebných
období, 20 rokov, takmer celý
doterajší profesijný život,
množstvo úspechov, ocenení,
ale aj nezdarov a sklamaní.
Množstvo ľudských príbehov,
desiatky projektov, väčších
či menších. Skúsenosti, ale aj

Nové ihrisko
na Haanovej

Z iniciatívy Bratislavského hokejbalového
zväzu s podporou
Mestskej časti Petržalka sa v najbližších
dňoch na Haanovej
ulici plánuje výstavba multifunkčného
ihriska.

I

hrisko s výmerou 52 x 26 m
bude stáť na otvorenom
priestranstve na mieste, ktoré doteraz slúžilo na hranie
hádzanej. Potešia sa najmä
hráči hokejbalu, ktorým ih-

frustrácia. Radosť i hnev. Som
však hrdý na to, že som mohol
byť aktívne pri tom, ako sa z
Petržalky ako škaredého káčatka stala postupne sebavedomá labuť.
Desiatky detských ihrísk,
stovky miest v materských
školách, nové parky a námestia, zrekonštruované základné školy, v nich moderné učebne, nové služby pre
sociálne slabšie skupiny, ale
aj prvá petržalská plaváreň.
Výbehy pre psov, úplne nová
moderná materská škola na
Vyšehradskej ulici či moderné
viacúčelové ihriská – aj to sú
projekty, pod ktoré sa môžem
podpísať. Dovolím si tvrdiť, že
som prispel aj k tomu, že do
Petržalky radi prišli investori,
risko poslúži ako náhrada
za zrušené hokejbalové ihrisko na Tematínskej ulici.
Práce budú už v najbližších dňoch pozostávať z

ktorí tu postavili hokejový aj
futbalový štadión, bowlingové centrum, ale aj moderné
byty pre nových, ale aj tých
„skalných“ Petržalčanov, či
obchodné a biznisové centrá.
Petržalka sa môže pýšiť tým,
že sú tu tak základné, ako aj
stredné školy, dokonca štyri
univerzity. Neprehliadnuteľná je aj existencia viacerých
farností pre veriacich rôznych
cirkví. Na čo som zvlášť hrdý
je, že som mal to šťastie privítať na území Petržalky nielen
troch prezidentov Slovenska.
Každý si určite spomenie na
návštevu svätého otca Jána
Pavla II. v roku 2003, ktorou
žila takmer celá krajina a
Petržalka sa dostala na titulné stránky svetových novín.
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Rád spomínam na časy,
kedy Petržalka bola stredobodom pozornosti aj zahraničných médií vďaka účasti
petržalskej FC Artmedia v Lige majstrov v roku 2005.
V čase môjho pôsobenia vo
funkcii starostu sme hospodárili s financiami aj s majetkom
efektívne – mestskú časť sme
nijako dramaticky nezadlžili,
naopak, dokázali sme ušetriť
najmä na vnútornej prevádzke a tým zainvestovať do kapitálových výdavkov. Milióny
eur sa nám podarilo získať
pre Petržalku mimo vlastných
rozpočtových zdrojov z eurofondov a iných dotačných
programov a výziev. Každoročne mestská časť hospodárila s prebytkovým rozpočtom,
z čoho sme postupne dokázali
našetriť finančné prostriedky
aj na veľké rozvojové projekty.
Petržalku nechávam svojim
nástupcom vo výbornej kondícii, dokonca s predpripravenými ďalšími zaujímavými
projektmi v oblasti zlepšenia
kvality života. A na to som
patrične hrdý.
Pre Petržalku a za Petržalčanov som sa dokázal pobiť aj
na úrovni mesta, v orgánoch
ZMOSu či pri príprave legislatívy na úrovni Národnej
rady SR. Podarilo sa mi presadiť mnohé riešenia a rozhodnutia, ktoré boli pre najväčšiu mestskú časť hlavného
mesta prínosom.
Petržalka je dnes naozaj
moderné, plnohodnotné, zelené a priateľské miesto pre život.
To nie je len môj názor, svedčí

opravy asfaltovej plochy, výstavbu šatní, obchodu
vybudovania preliezačiek a so športovými potrebami a
verejných WC.
telocvične.
Do budúcna plánuje zho(tod)
toviteľ v rámci ihriska aj
Vizualizácia: archív
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o tom množstvo vyjadrení na
sociálnych sieťach, ale aj to, že
tu vzrastá cena bytov a záujem o ne je obrovský. Nemusíme sa navzájom presviedčať o
tom, že sa tu dá veľmi kvalitne bývať, zabávať, relaxovať,
športovať, nakupovať, vzdelávať, pracovať, skrátka žiť.
V nedávnom prieskume verejnej mienky sa 90 % obyvateľov Petržalky vyjadrilo, že je
spokojných so životom v tejto
mestskej časti. A to ma napĺňa pocitom dobre odvedenej
práce.
To všetko sa však podpísalo aj na mojom zdravotnom
stave, ktorý je jednou z príčin,
prečo som sa rozhodol v týchto
komunálnych voľbách o kreslo
starostu Petržalky neuchádzať. Ak svoju robotu nerobíte
povrchne, ak to, o čo usilujete,
beriete vážne, ak vám záleží
na tom, čo spôsobíte svojím
konaním, ak pri tom zanedbávate vlastnú životosprávu, asi
to tak môže dopadnúť. Nesťažujem sa, len konštatujem.
Tým druhým dôvodom je
dezilúzia zo stavu, kam dospela celá naša spoločnosť
za posledné roky. Praktiky z
parlamentnej politiky sa, žiaľ,
prenášajú aj do tej komunálnej. Veril som, že samospráva
sa bude od „veľkej“ politiky
vždy odlišovať, pretože tu sa
riešia naozajstné problémy
ľudí. Hovorí sa, že richtár
takpovediac obslúži človeka
od rodného listu až po ten
úmrtný. Tu sa odohrávajú
každodenné starosti i radosti,
ktoré napĺňajú život jednot-
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livca. Žiaľ, ani v komunálnej
politike dnes nejde o riešenia,
budovanie či starostlivosť, nejde o obyvateľa a jeho záujmy,
ale o záujmy politikov, skupín,
alebo jednoducho egá.
Je to škoda, pretože to nie
sú mechanizmy na to, aby
akákoľvek obec či mesto prosperovala, aby sa rozvíjala a
aby skvalitňovala život svojich obyvateľov. Profesionalita, úcta a rešpekt, pokora
a schopnosť dialógu sa dostávajú do tieňa populizmu,
krikľúnstva, veľkohubých sľu-

a v neposlednom rade udržateľnosť. A to už ani nehovorím
o riešeniach, ktoré v sebe nesú
víziu viacerých volebných
období a presahujú hranice
volebného obvodu toho ktorého poslanca. Žiaľ, mnohí
z nich sa radšej sústredia na
politické body tu a teraz, ako
na zásadné otázky ochrany
životného prostredia, rozvoja
dopravy či územného plánovania. Nehádžem v žiadnom
prípade všetkých do jedného
vreca ale faktom ostáva, že
výsledok je taký, aký je.

štátu sa nespráva k samospráve tak, ako by sme očakávali.
Neustály prenos nových kompetencií bez financií, zhadzovanie problémov na hlavu
starostov a primátorov, nepokračovanie v reforme verejnej
správy – aj to sú signály, ktoré
pre mňa osobne neveštia pre
samosprávu nič dobré.
Je toho veľa, čo má Petržalka ešte stále pred sebou - jej
rozvoj, ako v každom inom
meste či obci, je však nekončiaci sa proces a bude si vyžadovať veľa práce aj od tých,

Žiaľ, ani v komunálnej politike dnes nejde
o riešenia, budovanie či starostlivosť,
nejde o obyvateľa a jeho záujmy, ale o záujmy
politikov, skupín, alebo jednoducho egá.
bov bez reálnych riešení, deštrukcie a vzájomného politického boja. V situácii, keď
nejde o výsledok, ktorý by mal
byť v prípade samosprávy citeľný a viditeľný najmä na
prospech obyvateľov, ale ide o
to, kto má väčšie a silnejšie politické krytie, kto väčšmi brojí
proti starostovi alebo kto viac
kritizuje, sa reálne pracovať
dá len s vypätím všetkých síl.
Konštruktívne riešenia sa hľadajú len veľmi ťažko. Je totiž
zaujímavé povedať, čo sa mi
nepáči a s čím nesúhlasím,
skritizovať všetko, čo predloží
starosta, ale oveľa ťažšie je dať
na stôl vlastné riešenia, vlastné projekty. A dokonca také,
ktoré majú hlavu, pätu, podporu väčšiny, finančné krytie

Je mi ľúto aj stavu, do ktorého sa dostali vzťahy medzi
hlavným mestom a mestskými časťami. Je len a len na
škodu veci, že namiesto spolupráce, vzájomnej podpory
a hľadania spoločných riešení
sa aj tu uprednostňujú skupinové, politické či dokonca aj
osobné záujmy. Dôsledkom
neschopného a miestami až
arogantného manažmentu vedenia mesta je, žiaľ aj fakt, že
sa nerealizovalo alebo vážne
ohrozilo viacero schopných
projektov, ktoré by obohatili
život v Petržalke – viď bezbariérové ihrisko na Blagoevovej,
divadlo J. Ďurovčíka, prieťahy
v realizácii druhej etapy električky či komplikácie vo verejnom osvetlení. Ani vedenie

Objednávateľ: MUDr. Iveta Plšeková, Mlynarovičova 10, 851 03 Bratislava Dodávateľ: PERRY MEDIA s.r.o. Šafárikovo námestie 7,811 02 Bratislava IČO: 50564366

ktorí jej kormidlo prevezmú v
nasledujúcich rokoch. Nikdy
sa nedostaneme do konečného
stavu absolútnej spokojnosti
– nielen preto, že všetko okolo nás sa vyvíja a že sa striedajú aj generácie tu žijúcich
ľudí, ale aj preto, že uspokojiť
takmer 150-tisíc ľudí s rôznymi prioritami, preferenciami,
potrebami a problémami sa
nedá. Na to je tu však samospráva – starosta a poslanci – aby vedeli s dostupnými
zdrojmi či už personálnymi,
finančnými,
materiálnymi
či kapacitnými urobiť maximum, a to všetko vo vysokej
miere hľadania kompromisu. Som presvedčený, že mne
a mojim spolupracovníkom,
kolegom, súputníkom, sa to
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vo veľkej miere podarilo a za
to im patrí moje obrovské ďakujem. Budem držať palce novému starostovi a poslancom
(ak bude záujem aj rád pomôžem), aby im Petržalčania
fandili a rešpektovali ich nielen vo voľbách, ale najmä po
nich, keď nastane obdobie tvrdej práce. Keď nebude stačiť
len kričať a sľubovať, ale aj vyhrnúť si rukávy a priložiť ruku
k dielu. Chcem veriť, že ich
pracovnými nástrojmi budú
spolupráca, vzájomný rešpekt
a pokora. Pre mňa to boli hodnoty, ktoré mi vštepovali moji
rodičia a ktoré ma sprevádzali
počas celého obdobia. Aj vtedy aj dnes mám stále na mysli
radu môjho otca – rob tak,
aby si, keď niekoho stretneš,
nemal pocit, že musíš prejsť na
druhú stranu ulice. A mama
vždy s úsmevom dodala –
a hlavne nečakaj, že ti za tvoju
robotu niekto poďakuje...
Ja však ďakovať chcem.
Dovolím si poďakovať pri
tejto príležitosti všetkým, ktorí mi verili, dúfam, že som ich
nesklamal. Ďakujem všetkým,
ktorí mi na mojej ceste pomáhali – bez nich by som nebol
najdlhšie slúžiacim starostom
v doterajšej histórii Bratislavy. Ďakujem aj tým, ktorí
o mne pochybovali, pretože
ma tým posúvali dopredu.
V neposlednom rade musím
poďakovať svojej rodine, ktorej som za tých 25 rokov veľa
dlžný. Napriek mojej častej neprítomnosti stáli vždy pri mne
v dobrom aj v zlom.“
(sv), foto: archív PN
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HISTÓRI A

Petržalka v Tretej ríši

V rámci tohtoročných osmičkových udalostí – 100. výročia vzniku
Československa a 50. výročia Pražskej jari si pripomíname aj ďalšie
výročie, ktoré sa bytostne dotklo obyvateľov Petržalky – 80. výročie
Mníchovskej dohody podpísanej 30. septembra 1938. Dohoda znamenala nielen odstúpenie českého pohraničia, ale dotkla sa aj územia
Slovenska, resp. dnešnej Bratislavy. Na jej základe prišlo Slovensko
o Devín a Petržalku.

V

medzivojnovom období
bola Petržalka samostatnou obcou hraničiacou s Rakúskom a Maďarskom. Po okupácii Rakúska Nemeckom
v marci 1938 už Petržalka hraničila s rozpínajúcou sa Hitlerovou Treťou ríšou. Na základe
Mníchovskej dohody nemecké
vojsko obsadilo Petržalku 10.
októbra 1938 a usídlilo sa v
bývalých československých kasárňach na Zadunajskej a Kopčianskej ulici a v Ovsišti. Pričlenenie Petržalky k nemeckej
Tretej ríši viedlo aj k jej novému oficiálnemu pomenovaniu
– Engerau. Správne Petržalka
patrila do okresu Bruck an der
Leitha. Aby nemecká vláda zlegalizovala pripojenie Petržal-

ky k Nemecku, zorganizovala
ľudové referendum. Až 98,5
percenta účastníkov referenda
súhlasilo s pripojením k Ríši,
hoci k Nemcom sa v tom období, podľa štatistiky z roku
1930, už nehlásila ani štvrtina
obyvateľov Petržalky. Zmeny sa
prejavili aj v etnickej štruktúre.
Petržalku museli opustiť československí úradníci, odsťahovali sa aj mnohí obyvatelia,
ktorí sa sem prisťahovali v medzivojnovom období – napr.
Eugen Suchoň (1908 - 1993),
ktorého rodina sa sem presťahovala v roku 1931. Oficiálnym
jazykom úradov i miestnych
škôl sa stala nemčina.
Počas vojny sa narušilo prirodzené spojenie Petržalky s

Bratislavou. Na Starom moste
vyrástli colné búdky. Bratislava
prišla o obľúbený Sad, divadlo
Aréna, Au Café, kúpalisko
Lido, futbalový štadión či lodenice. Petržalčania boli takisto
odrezaní od Bratislavy, kam
dovtedy mnohí z nich chodili
za prácou či predávali na trhovisku ovocie a zeleninu. Verejné pôsobenie a spoločenský
život obyvateľov boli značne
obmedzené a vymedzené len
v presne určených oblastiach.
Voľnejšie pole pôsobnosti
predstavovali športové aktivity. Futbal reprezentoval hlavne
SC Engerau, bývalý SC Ligeti,
neskoršia Artmedia Petržalka.
Jeho sídlom sa stal futbalový
štadión bývalého 1. Českoslo-

Skauti vykopali protitankový zákop

P

etržalskú obrannú líniu pri Rakúskej hranici vybudovala firma
Frič z Bratislavy v rokoch
1934 – 1938. Medzi najúčinnejšie spôsoby prehradenia terénu proti tankom patrili predovšetkým
protitankové a pechotné
priekopy. Tie boli používané najčastejšie v systéme výstavby predvojnového opevnenia. V menšej miere boli budované aj protitankové steny a zrázy. Celková
dĺžka železobetónovej steny je 100 metrov. Pre
účinné zastavenie tanku bola používaná hĺbka
priekopy 2,5 m a šírka 5 m. Priekopa a jej predpolie boli priamo podstreľované z pechotných
zrubov BS-8, BS – 9, BS - 7 a ďalšími.
V dobe výstavby opevnenia boli petržalské
polia a okolitý terén menej zarastené vysokou zeleňou a predstavovali vhodný terén
pre nasadenie aj motorizovaných jednotiek.
Neoddeliteľnou súčasťou obrannej línie boli
aj prístupové komunikácie, na ktorých boli
rozmiestnené rôzne železobetónové a oceľové zátarasy. Z celého systému protitankových
priekop sa do súčasnosti zachovali dve pri
pechotnom zrube BS-8 na Kopčianskej ulici a
iba jedna je v pomerne v slušnom technickom
stave. Aj napriek tomu, že stenu poznačil zub
času, niektoré zeminou zasypané úseky bolo

nutné vyhĺbiť, odstrániť
vrastené korene a ďalšie
iné terénne úpravy. Tejto
úlohy sa zhostili v rámci
cezhraničnej spolupráce
počas prázdninových dní
OZ „Zachráňme petržalské bunkre“, skauti chlapci
a dievčatá z Petržalského
13. zboru a Krakovskí
skauti z Poľska. Hlinou zasypané časti priekopy
vykopali a odstránili náletovú zeleň. Vykonali tú
najťažšiu prácu, za to sú im povďační dobrovoľníci z bunkra, určite ich prácu ocenia návštevníci, ale aj študenti, ktorí prídu na exkurziu do
vojenského múzea.
Petržalská zrekonštruovaná historická protitanková priekopa je ojedinelou petržalskou
atrakciou. Návštevníci, ktorí prichádzajú do vojenského bunkra z Kopčianskej, musia najskôr
prejsť cez atraktívnu historickú protitankovú
priekopu a na jej konci vyjdú pred dominantným vojenským historickým bunkrom. Aj napriek tomu, že prevažná časť rekonštrukčných
prác je hotová, v súčasnosti sa robia dokončovacie práce nad priekopou. Po kompletnom
dokončení pribudnú na betónové steny rôzne
historické fotodokumenty o druhej svetovej
vojne. Na snímkach Krakovskí a Petržalskí skauti pod vedením Petra Bancina.
Text a foto: Miroslav Košírer

Pohľad na Starý most
zničený začiatkom
apríla 1945 ustupujúcou
nemeckou armádou
Po odstúpení Petržalky
Nemecku vyrástli
na Starom moste
colné búdky
Zadunajská ulica,
jedna z hlavných
ulíc vtedajšej
Petržalky, niesla
počas vojny meno
po Adolfovi Hitlerovi
venského športového klubu
Bratislava. Cenné spomienky
o živote Petržalčanov počas
2. svetovej vojny nám zanechal
Jaroslav Gustafik v knihe Spomienky Staropetržalčana.
Obyvatelia Petržalky sa čoraz častejšie zoznamovali s útrapami vojny. Továrne Semperit (Matador) a Sphinx sa preorientovali na vojenskú výrobu.
Počas amerického náletu 16.
júna 1944 na Bratislavu dopadli niektoré bomby aj na územie
Ovsišťa a zasiahli aj niektoré
domy, kde zahynulo viac obyvateľov. Vojnové pomery naplno zasiahli hlavne petržalských
Nemcov, ktorí mali ríšske občianstvo. Muži ako ríšski občania museli narukovať na front
a mnohí z nich sa z neho nevrátili. Chlapci museli vstúpiť
do Hitlerovej mládeže (Hitlerjugend), dievčatá zasa pôsobili v Spolku nemeckých dievčat (Bund Deutscher Mädel).
Dospievajúcu mládež čakala
predvojenská príprava tzv. Arbeitsdienst (pracovná služba)
či práca v poľnohospodárskej
službe (tzv. Landesdienste).
Na jeseň 1944 bol v Petržalke zriadený židovský koncentračný tábor. Deportovaní
Židia, pochádzajúci z vtedajšieho územia Maďarska, boli
ubytovaní vo viacerých objektoch na území Petržalky.

Väčšina z nich sa nedožila
konca vojny. Najmasovejšia
likvidácia väzňov sa konala
na Veľký piatok 30. marca
1945. Zvyšných asi 200 osôb
viedli dozorcovia na pochod
smrti po Viedenskej ceste
k rakúskej dedine Wolfsthal
do vyhladzovacieho tábora
Mauthausen, kde väčšina zahynula. Túto tragédiu nám
pripomína pamätník na petržalskom cintoríne.
Ku koncu vojny petržalskí
Nemci, ktorí sa do Petržalky
prisťahovali po jej pripojení
k Nemecku alebo boli spätí
s vtedajším režimom, pred
príchodom
postupujúcej
Červenej armády Petržalku
opustili. Aby Nemecko zabránilo rýchlemu pochodu
sovietskej Červenej armády
na západ, vyhodila nemecká
armáda na začiatku apríla
1945 do vzduchu most cez
Dunaj. Na prepojenie Petržalky s Bratislavou vybudovala Červená armáda dočasné
mosty. Bratislava a Petržalka
boli spoločne oslobodené
Červenou armádou 4. apríla
1945. Petržalka sa opäť stala
súčasťou obnoveného Československa a od 1. apríla 1946,
spoločne s Devínom, aj súčasťou tzv. Veľkej Bratislavy.
Ľuboš Kačírek
foto: archív autora
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Požičajte si

mestský bicykel

Bicykle už Bratislava má, teraz už chýba
len naozajstná sieť cyklochodníkov. V prvý
septembrový piatok spustil magistrát spolu
so Slovnaftom bikesharing. Ak teda budete
mať nabudúce povinnosti v meste a nebudete
chcieť čakať na MHD, ale neprekáža vám
trochu fyzickej námahy, použite bicykel.

S

lužba SlovnafBAjk ponúka
sieť 90 staníc s 550 bicyklami
určenými na krátkodobé požičanie, pričom na jednej stanici
si bicykel požičiate a na inej zas
vrátite. Dokovacie stanice s bicyklami nájdete v Starom Meste, Petržalke, Novom Meste a
Ružinove. Umiestnené sú najmä
v blízkosti cyklotrás, autobusových zastávok či miestach zvýšeného pohybu ľudí. Zoznam 19
petržalských nájdete na stránke
www.slovnaftbajk.sk

Na tomto portáli sa zároveň
musíte zaregistrovať, aby ste si
mohli bicykel prenajať. Po registrácii a zaplatení poplatku jedno euro, vám príde sms s PIN
kódom, ktorý budete používať
po celý čas využívania služby.
Na stanici pomocou PIN kódu
odomknete zámku bicykla a cestu máte voľnú. Prvá polhodina
jazdy je zadarmo, každý ďalších
nasledujúcich 6 minút sa vám zo
zaplateného poplatku strhne 12
centov. Ak však vždy najneskôr
do 35 minút vymeníte bicykel v
novej dokovacej stanici, jazdíte v
podstate zadarmo a vložený kredit jedno euro sa vám nemíňa.
SlovnaftBAjk váži 17 kilogramov a aj v prípade defektu by ste
mali bez problémov doraziť do
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najbližšej dokovacej stanice,
pretože má dvojvrstvové plášte.
Vpredu má malý košík na batoh
či kabelku. Zámkou, ktorou je
zabezpečný v dokovacej stanici, si ho viete, v prípade potreby, uzamknúť aj inde, o stĺp či
lavičku. Bicykel má GPS, ktorý
slúži na lokalizáciu pri prípadnej strate či krádeži. Po vrátení
bicykla ho nezabudnite riadne
uzamknúť, inak by váš nájom
trval a prišli by ste o kredit.
V budúcnosti budú dokovacie stanice umiestnené aj na
všetkých štyroch bratislavských
železničných staniciach, vrátane petržalskej. Využijú ho však
asi len tí, čo cestujú naľahko.
(edriela)
foto: autor
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Novinky z knižnice
Podobne svedomito ako školáci sa na nový
školský rok pripravuje aj petržalská knižnica.
Práve začiatok školského roka je medzníkom pre
tvorbu nových projektov a aktivít určených pre
žiakov a študentov. Rozmanitý a kvalitný knižný
fond je základom Miestnej knižnice Petržalka.

V

novom školskom roku 2018/2019 prináša staré
i úplne nové podujatia inšpirované hodnotnými
knihami. Určené sú pre všetky typy škôl a deti vo veku
od 2,5 – 19 rokov. Podujatia ponúkajú novátorský prístup v práci s knihou, pričom prvotná inšpirácia vychádza z aktuálnych tém súčasného sveta – ochrana
životného prostredia, integrácia, emočná inteligencia,
rozmanitosť prírody, prekonávanie prekážok a iné. Po-

dujatia umožňujú každému vyjadriť vlastný názor a
podporujú pozitívny vzťah ku knihám a čítaniu.
Pre tento školský rok pripravila petržalská knižnica pre
školské kolektívy tieto úplne nové podujatia:
• najmenší čitatelia - deti od 2,5 do 6 rokov – Elmer,
Gréta, O neposlušnom ľadovom medvedíkovi,
Deduško, rozprávaj, Nie je opica ako opica, Žirafa,
Pelly, a ja.
• deti prvého stupňa ZŠ - 6- 9 rokov- Magdalénka a psík
z knižnice, Počuješ rozprávať stromy?, Mať tak o koliesko viac, na chvíľu byť Dobšinským, Detektívka v
knižnici , Nájdi odpoveď v knihe, Hurá do Panamy
alebo všade dobre, doma najlepšie, O pocitoch.
• deti druhého stupňa a študenti stredných škôl - 10 – 19
rokov - Krič potichu, braček, Street art, Malá objavi-

teľská cesta lesom, Svet Miroslava Šašeka, Rebelky,
Knižnica- áno alebo nie, učíme sa bez stresu.
V ponuke pre tento školský rok zostávajú aj všetky obľúbené a navštevované podujatia ako sú: Nebojme sa
povinného čítania, Zažime si poéziu, Johannes Jensen
má pocit, že je iný, Hravo s háveďou, Pitva knihy, Špinuška, Zoznámte sa kniha, Čo je domov a mnohé ďalšie,
ktoré nájdete v aktuálnej ponuke projektov podujatí na
webovej stránke knižnice v sekcii pobočky.
Tešiť sa môžete aj na výstavy, worshopy, festival Prebuď
sa (s) knihou a Čítanie čarodejníka Čaroslova. Všetky
podujatia si môžete dohodnúť na metodika@kniznicapetrzalka.sk, alebo priamo na telefónnych číslach a
mailoch jednotlivých detských a rodinných pobočiek.

Veolia alebo správca bytového domu?
Veolia dodáva teplo a teplú vodu do petržalských domácností prostredníctvom systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT). Systémy CZT pozostávajú z rozsiahlej siete kotolní, výmenníkových staníc a
potrubí, ktoré prepravujú teplonosné médium. Čo však rozvody, ktoré
distribuujú teplo priamo v bytovom dome? Starostlivosť o tieto systémy zabezpečuje správcovská spoločnosť v rámci kompetencií a povinností spravovateľa konkrétneho bytového domu.

KOHO TEDA KONTAKTOVAŤ, AK V BYTE NETEČIE TEPLÁ
VODA ALEBO NEKÚRIA RADIÁTORY?
V prvom rade odporúčame navštíviť webstránku
www. veoliaenergia.sk, kde sú uverejnené informácie
o plánovaných odstávkach a aktuálnych poruchách. Podľa
nasledujúceho návodu jednoducho zistíte, či je potrebné
kontaktovať Veoliu alebo vášho správcu.

KÚRENIE
> radiátory sú studené a v izbe je chladno
(radiátory môžu byť v určitých častiach dňa chladnejšie,
no pocitová teplota v byte by nemala byť nízka)
> pri odvzdušnení z radiátorov nevyteká voda
> z radiátorov sa ozýva „bublanie“ alebo iný hluk

> nekúri jeden z radiátorov v byte
(porucha termostatickej hlavice, ventilu)
> radiátor hreje, ale v byte je chladno
(nesprávne nastavená termostatická hlavica)
> z radiátora vyteká voda

VOLAŤ DISPEČING VEOLIE na t. č.: 0850 325 542

KONTAKTOVAŤ SPRÁVCU BYTOVÉHO DOMU

TEPLÁ VODA
> teplá voda netečie ani po dlhšom odpustení
> teplá voda vôbec nevyteká z vodovodnej batérie
> teplá voda má nežiaduce zafarbenie a predtým
nebolo oznámené prerušenie dodávky

VOLAŤ DISPEČING VEOLIE na t. č.: 0850 325 542

www.veoliaenergia.sk

> teplá voda má slabý tlak
(zanesené sitká pri vodomeroch
alebo znečistené sitko na batérii)
> teplú vodu treba dlho odpúšťať, napríklad ráno
(zavzdušnená stúpačka v bytovom dome)

KONTAKTOVAŤ SPRÁVCU BYTOVÉHO DOMU

(tod)
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Večne spievajú lesy
(aj tie naše?)

Pečniansky les

Prvá časť titulku Večne spievajú lesy nie je redakčne originálna. Je názvom prvého románu
trilógie nórskeho spisovateľa Trygve Gulbranssena spred trištvrte storočia. Rodová sága, drsné sedliacke prostredie, tvrdý život v zajatí divokých, no predsa láskavých lesov. Aj slovenské
dejiny akoby stromami otehotneli a život národa sa počítal ich letokruhmi. Zakaždým bolo
tak: keď človeku, ľuďom, národu oťaželo, hrozilo, les pritúlil, prikryl i nachoval. Zbojníkov, rebelov, vzbúrencov, povstalcov. Akože to hovorí starý Demeter svojmu synovi v povstaleckom
filme Demeterovci? „Stromy nemôžu odísť. Možno ich zoťať. Ale vždy ostane kúsok korienka,
aby rástli nové“.

P

rečo takto? Slovensko je
plochou lesov, s vyše 40percentami lesnatosti, v popredí Európy. Strom je najrozšírenejšou rastlinou v prírode,
vedci odhadujú, že na svete je
ich vyše 3 biliónov. Môže byť
preto i úvaha - žiadna vzácnosť, len kus dreva... Takúto
reč však nechceme držať. Píšeme preventívne. Aj preto
je druhá časť titulku (aj tie
naše?) už redakčná, originálna. Lebo lesy, hory, stromy
možno využiť, ale aj zneužiť.
To druhé aktuálne. Sú lepkavou volebnou témou (ako ma-

terské školy, drôty nad Veľkým
Draždiakom,
neparkovanie
ako parkovanie, kedy bude
a nebude električka na konečnej zastávke v Janíkovom
dvore a iné). Nie je ťažba ako
„ťažba“, keď sa rúbe les, lietajú
aj triesky. Takže: preto píšeme,
aby sa nám (ako zakaždým
doteraz) hromadne nerojili volební kandidáti - účeloví
petičiari, okamihoví aktivisti,
veční záchranári, strašiči iných
i kaziči všetkého iným, ktorí si
lesnými témami ako čečinou
stelú cestu na svoje prechodné
primátorské, starostovské, po-

slanecké Olympy. Zväčša zasa
tí istí, tie isté, rutinne. A nestačí už jeden „flek“, ale double,
triple... Preto v predstihu, ako
noviny, vstúpime spolu s Petržalčanmi do „ našich“ lužných
lesov. Nech vieme, ako na
tom sú a ako hlboko sú v nás.
Vstúpme...

Pečniansky les

Z celkových 301 ha „Pečne“
až oči kole 24 ha medzi mostmi SNP a Lafranconi. Cez
Dunaj, naproti parlamentu a
hradu. Pred deviatimi rokmi
sa tu udialo vlastnícke čáryV lužnom lese
(pralese?)
okolo Veľkého
Draždiaka.

Soví les,
v ktorom
naozaj húkajú
sovy.

-máry fuk! Ministerský úradník odklepol zámenu štátnych
pečnianskych 24 ha za toľko
hektárový súkromný les pri
Lučenci, v Šiatorskej Bukovinke. Občianske združenie
ako nový vlastník sa dalo čuť,
že z kusa petržalskej prírody
„vytvorí“ v záplavovom pásme
a v chránenej oblasti zdroja
pitnej vody „unikátnu relaxačnú zónu“. Aby tak ochránili
les pred developermi... (Panebože, že to papier unesie!)
Sú kauzy, keď právo, zákony
sú naozaj len bezcitné. Keď je
„vec“ naformulovaná v presnej

a prísnej litere, v súlade s paragrafmi, formálne správne. Nie
je to však skutočné, ani pravdivé. Takže potom ani - spravodlivé. (Zvykáme si!?) Že by
práve Pečniansky les postihol
takýto právny osud? Uskutočnilo sa niekoľko súdnych pojednávaní. I keď sa štát snaží
o reparát, zatiaľ iba prehráva.
Na ostatnom pojednávaní
v novembri 2015 Okresný súd
Bratislava II zamietol žalobu
š.p. Lesy SR o neplatnosť zámennej zmluvy. Štátny podnik sa 22. februára 2016 voči
rozsudku odvolal, spis zn.
14co/76/2016 je na Krajskom
súde v Bratislave. Vo veci sa
doposiaľ nerozhodlo. Dva a
pol roka bola kauza mimo
pozornosti médií. Až do minulého týždňa. Pečniansky
les dostal iné určenie. Stal sa
volebným
rukojemníkom.
Niektorí šéfovia strán si ho
„privlastňujú“ v hre o budúceho bratislavského primátora.
Pečňa nevonia, páchne vydieraním konkurentov. Nemá
šťastie táto hora. Capo di tutti
capi má na Slovensku rôzne
tváre a kadejaké záujmy.

Mestský lesopark
Draždiak

Tak je zadefinovaný v urbanistickej štúdii lužný les medzi vodnými plochami Veľký
a Malý Draždiak. Písal sa rok
2008...
„Územie lesoparku požadujeme preriešiť v duchu: zachovať a zveľaďovať prírodný
charakter územia, prípadné
zásahy do jestvujúcej zelene
realizovať postupne, dlhodobo a maximálne citlivo,
najmä v rámci vykonávanej
starostlivosti o zeleň a obnovy zelene, vychádzajúcej
z dlhoročných skúseností

PETRŽALSKÉ NOVINY
súčasného správcu lesoparku; vychádzať z prírodných
daností územia odstupňovaného podľa jeho prírodných
hodnôt: chránené mokrade,
jazero Malý Draždiak s jeho
prírodným
charakterom,
prírodný severný breh jazera Veľký Draždiak, ktorý
prechádza plynule na scivilizovanú časť južného brehu jazera Veľký Draždiak,
a najmä, že nesúhlasíme s
prepojením Veľkého a Malého Draždiaka ...atď.“ (Zo
stanoviska MČ Petržalka
k Urbanistickej štúdii Mestský lesopark Draždiak v Petržalke, ktoré schválilo miestne
zastupiteľstvo 1. júla 2008.
Za uznesenie č. 206 z 35 prítomných poslancov hlasovalo
všetkých 35 poslancov.)
Čo sa mohlo stať a už
mohlo byť, sa nestalo, ani nie
je. Lebo investor - hl. mesto SR
Bratislava mal vôľu korigovať
projekt. Len vtedajšia domáca
sila bola odmietavá. Koľko desiatok - stovák odporcov proti
„zvyšku“, vyše 100-tisícovej
Petržalky, ak to jednohlasne
podporil aj petržalský parlament? Čo sa všetko premárnilo, ak sa malo zároveň riešiť aj
vedenie - veľmi vysoké napätie nad Veľkým Draždiakom?
(Časť vedenia a oba stožiare na
protiľahlých brehoch sú na pozemkoch hl. mesta, prekládka
by bola investíciou mesta
a energetikov, nie Petržalky...
dnes už za 1,5 mil. € !)
Záver - čo zostalo a je:
v okolí Veľkého Draždiaka lužný les ako prales, na jar zrejme
s najvyššími hektárovými výnosmi medvedieho cesnaku
na svete. Ešteže ten je dobrý
na vysoký krvný tlak. Lebo
tu, na tomto mieste, má byť aj
prečo. Tlak ako „pretlak“.
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Soví les

Vlhká, bujná, občas nepreniknuteľná zeleň, ktorá má početných strážcov v podobe „krvežíznivého“ hmyzu. Ozajstná
petržalská džungľa. Od mosta
Apollo až za Ekonomickú univerzitu sa rozkladá 42-hektárový chránený areál Soví les. Jeho
čaro ocenia tí, ktorí uprednostňujú divokosť a tajomnosť
pred parkovou úpravou. Práve
vďaka svojej nedotknuteľnosti
ľudskou rukou je domovom
a úkrytom živočíchov ako tesár čierny, ďateľ čierny, žlna
zelená či sova obyčajná. V časti za Prístavným mostom,
kde sa do lesa vlieva rameno
Dunaja, môžete so šťastím
stretnúť bobra i srnku. Povesti
návštevníkov spomínajú dokonca diviaky. My sme stretli
bažanty. A neverte rečiam, že v
Sovom lese nie sú sovy.

Ostrov Starý háj

Ostrov, ktorý je vlastne poloostrovom. Prales, čerpajúci
životnú energiu z Dunaja a jeho ramena Zuzana. Ohraničený Dolnozemskou cestou, Dunajom a hrádzou. Vyvrátené
stromy, na ktorých bujnie nový
život, voda pokrytá rastlinstvom tak, že na prvý nepozorný pohľad pripomína čistinku s
anglickým trávnikom. Územie
prírodnej rezervácie s najvyšším 5. stupňom ochrany. Jeho
obyvateľmi sú obojživelníky,
plazy. Keďže je tento les na niektorých miestach pre bežného
návštevníka nepriechodný, výborne sa v ňom darí bobrom
a pokojné útočisko bez neželaných hostí tam našli srnky a
diviaky. Skrývať sa tam darí aj
vojenskému bunkru B-S 15. Už
od roku 1937. Kedysi dávno
sa tu lovili diviaky, poľovníkov
z radov Pálfiovcov v 50. rokoch

nahradili mechanizmy dolujúce štrk a neskôr sa centrálna
časť ostrova stala pohrebiskom
stavebných zvyškov starej Petržalky. Dnes sa v slovenských lesoch dolujú peniaze a sú pohrebiskom prázdnych sľubov o
ochrane prírody. Rovnako ako
v prípade Pečnianskeho a Sovieho lesa, vďaka ochranárom
z Bratislavského regionálneho
ochranného združenia BROZ
bolo 77 hektárov tohto územia v roku 2005 vyhlásených
za prírodnú rezerváciu. Aby
boli zachované posledné zvyšky pôvodného nížinného lužného lesa. Najvyšší stupeň
ochrany hovorí o bezzásahovosti. Teda žiadne výruby
v mene „omladzovania“ lesa.
Žiadne podnikateľské aktivity
v mene „zatraktívenia“ územia.
Jednoducho - iba les.

Sad Janka Kráľa

Šľahačka navrch. Najstarší
verejný park v strednej Európe. S pomníkom Janka Kráľa
zapísaným ako národná kultúrna pamiatka. štvrťtisícročný petržalský poklad. Niet
Petržalčana, ktorý v ňom ešte
nebol. Každý opis by tak bol
len infláciou slov. Aha, predsa
niečo, to volebne. Ani Sadu
nie je dopriate pokoja. Preto - po lopate: Kto sa v ňom
ocitne, vidí, počuje, vníma,
cíti, dotkne sa. Nie je zmyslov
zbavený. Netreba mu na to
petíciu, aby vedel, pochopil,
poznal...že? Iste, stane sa. Ako
nešťastná náhoda, nehoda.
Ak stromy víchrica nevyvráti, nepoláme, človek nespíli,
nezotne, potom stromy umierajú - postojačky... Tiež - bez
petície - volebného buntošenia
o záchrane.
Rudolf Gallo, (edriela)
foto: autori

Ostrov
Starý háj raj aj pre
fotografov.

Sad
Janka Kráľa:
kto neverí,
nech tam beží...

Lužné lesy Petržalky možno rozdeliť
do dvoch základných skupín
Prvá skupina -

záplavové územia
Patria sem Pečniansky les, Soví les, Starý háj. Sú to lesné porasty
lužného lesa v aktívne zaplavovanom území pod rôznymi stupňami ochrany prírody. Rezervácia Starý háj je v najvyššom 5. stupni
ochrany, kde je zakázaná akákoľvek ťažba a lesný porast je tu vo
veľmi dobrom stave, poskytujúc životný priestor viacerým ohrozeným druhom rastlín a živočíchov. Chránený areál Soví les je
v 2. – 4. stupni ochrany, lesnícka činnosť tu nie je prítomná, keďže
sa tento lesný porast nenachádza na tzv. lesnom pôdnom fonde.
Kvalitný biotop lužného lesa je tak ponechaný na samovývoj, čo je
aj jeho najväčšia pridaná hodnota z hľadiska ochrany prírody, ale
určite aj rekreácie návštevníkov, keďže takýto prirodzený porast je
veľmi dobre priechodný aj mimo vyšliapaných ciest. V porovnaní
s Pečnianskym lesom, ktorý je, bohužiaľ, ako lesný pôdny fond
obhospodarovaný lesmi SR, a teda tu prebieha intenzívna ťažobná činnosť, ktorej výsledkom je veľmi zlý stav lesných porastov po
stránke biotopovej, ale aj čo sa týka rekreačnej funkcie lesa, ktorý
je priechodný prakticky len po asfaltovej ceste, ktorá tadiaľ vedie.
V chránenom areáli Pečniansky les platí 2. – 4. stupeň ochrany prírody. Potenciálne negatívny dopad intenzívnej výstavby v okolí
Sovieho lesa sa dá výrazne zmierniť realizovaním zmierňujúcich
opatrení, ako je napríklad sprietočnenie Ovsištského ramena a odstránenie kamenného brehového opevnenia, ktoré okrem iného
znemožňuje návštevníkom kontakt s riekou samotnou.

Druhá skupina –

mimozáplavové územia
Lužné lesy odrezané od povodňových vôd Dunaja v strede
Petržalky okolo Veľkého a Malého Draždiaka sú porasty, ktoré
plnia mimoriadne dôležitú rekreačnú funkciu a aj preto je vhodné, aby sa tu umiestňovali viaceré prvky mobiliáru typické aj pre
parkové úpravy. Z hľadiska ich stavu nie je vhodný manažment
formou výrubu celých plôch, ale skôr individuálny výber drevín,
ktoré by mohli predstavovať riziko pre pohyb návštevníkov v
týchto porastoch. Sad Janka Kráľa je ako sadová úprava neporovnateľný s porastmi spomínanými vyššie. Ako verejný park má
nevyčísliteľnú hodnotu a význam najmä pre prítomnosť veľkého
množstva vysokých a mohutných stromov, ktoré v dnešnej krajine zohrávajú mimoriadny význam. Treba zdôrazniť, že je veľmi
nevhodné v priamom kontakte so Sadom stavať výškové budovy,
ktoré doslova fyzicky zatienia priestor parku. Zatienením sa navyše
menia mikroklimatické podmienky a stromom, ktoré v ňom rastú
sto rokov, sa môže zmeniť ich kondícia a začnú chradnúť.
Mgr. Andrej Kovarik,
Štátna ochrana prírody, Bratislava
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Dobrá rada stojí... bulvárnom.
... A tam som na predposlednej strane narazil na inzerát. Veľký, na

Tak si myslím

Cui bono, Slovensko?

B
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ol to on, ktorého rímsky ľud pokladal
za najmúdrejšieho a najspravodlivejšieho sudcu a ktorý sa pri súdnych sporoch vraj vždy spytoval – cui bono? Kto
má prospech zo spáchania trestného
činu, kto z neho bude mať úžitok? Áno,
ak mám veriť reči Cicera, otázku slávny
konzul Lucius Cassius Longinus Ravilla
kládol z presvedčenia o nekonečnej
ľudskej chamtivosti, ktorá je pramatkou
všetkého zla. Vedel on veľmi dobre, že
nikto nevykročí na chodníčky zločinu
iba tak, bez nádeje a vidiny, že získa pre
seba určitý prospech. Inými slovami, kto
má z činu prospech, má aj motív. A taký
motív je hriešna vec. Stará rímska právnická zásada prežila vyše dvadsaťdva
storočí a po celý ten čas bola a stále je
pri zisťovaní a vyšetrovaní páchateľa
trestného činu aktuálna. Je to prvé zamyslenie sa policajného vyšetrovateľa
nad prípadom, prvá nitka, ktorá sa začína odmotávať z neprehľadného klbka,
na prvý pohľad zvyčajne beznádejného
prípadu, najmä keď riešenie komplikujú
latentné požiadavky či priame obštrukcie.
Každý prípad je však individuálny.
Z násilnej smrti majetného právnika
môžu získať členovia rodiny, ale aj iní.
Neznamená to však, že každý, komu
smrť iného prináša, alebo by mohla priniesť, úžitok, je hrdlorezom, rozhodne
však musí prejsť sitom zisťovania hodnoverných a najmä nezmazateľných
alibi. Čo je ale pravda vo svetle rámp,
nebýva často pravdou v slnečnom jase.
Vo filme je to bezproblémové, autor
scenára páchateľa skôr či neskôr odhalí.
Život je však neobyčajne rozporuplný a
nevyspytateľný scenárista. Po štartovacej otázke policajného vyšetrovateľa sa
v mnohých prípadoch našej súčasnosti
dala očakávať jednoznačná a nekompromisná odpoveď. Napriek tomu sa
všetko začalo zahmlievať, na scénu sa
dostavili politické hry a všetko sa začalo

rozplývať v rýchlo plynúcom čase. Stačí
sa rozpamätať na donedávna rozpitvávaný prípad gangsterského zavlečenia
občana Slovenska do cudziny alebo na
politikmi stále živenú nedávnu vraždu
dvoch mladých ľudí. Tento ohavný čin
otriasol každým slušným a cítiacim človekom presne tak, ako by to bolo pri
hocijakej inej vražde, ktorej by sa dostala
enormná publicita ako v tomto prípade.
Nečudo, že pofiderné indície, podozrenia i obvinenia sa začali podsúvať zo
všetkých laických, najmä však politických, strán. Aj teraz by bola na mieste
otázka – cui bono, komu prospieva opakované zasahovanie do práce polície a
príslušných orgánov? Sú tieto inštitúcie
skutočne také neschopné a úplatné?
Možno si to neuvedomujeme (alebo až
príliš dobre?), ale úsilie orgánov činných
v trestnom konaní na poli boja proti organizovanému zločinu a ďalším formám
kriminality nemôže priniesť úspešné výsledky len preto, že budeme obmieňať
policajných funkcionárov, vyšetrovateľov či prokurátorov každý druhý piatok,
alebo každý polrok. Príslovečný čierny
pes stelesňujúci podľa povesti diabla, je
zrejme zakopaný na úplne inom mieste.
Kauza prekrýva kauzu. Čím horšie, tým
lepšie. Kto má z narastajúceho chaosu
v štáte úžitok, v koho prospech a za aké
peniaze pracujú štandardné médiá, politici a mnohé mimovládne organizácie?
Človek je človeku ustavičným nebezpečenstvom, tvrdil filozof Seneca a, žiaľ,
jeho myšlienka je stále živá. Nebezpečenstvo je ukryté v anonymnom liste, je
v ponuke drog, v korupcii, vo vydieraní.
Je v brutalite nášho správania, ktoré nadobudlo obludné rozmery, nebezpečenstvo je vražda. A pokrytectvo.
Tak si myslím, že odpovede na otázku
cui bono by sa v podmienkach slovenskej demokracie sťažka dopracoval aj
slávny rímsky konzul.
Jaroslav Gründler

...groš. Presne tak sa to traduje. Na
druhej strane, dobrá rada je nad zlato.
To je teda poriadne rozpätie. Alebo,
ako sa ľudovo hovorí – diapazón. Lenže pozor! Dobrá rada je vraj na nezaplatenie. Tak, ako?
Dobrá rada spomínaný groš stála
možno akurát tak na základnej škole.
Radili sme si, ako sa čo najdôveryhodnejšie vyhovoriť, prípadne rovno
oklamať. V škole, doma, kdekoľvek.
Vymysleli sme uveriteľné aj neuveriteľné, ale aj tak nám na to väčšinou prišli.
Tí dospelí. Z čoho sme vcelku logicky
usúdili, že oni vedia lepšie nielen klamstvá odhaľovať, ale priamo aj klamať.
Dnes si to už nemyslím. Pretože
dávno patrím medzi dospelých a pretože už som tých výhovoriek a klamstiev od nich počul neúrekom.
Na strednej sme sa viac ako o predpísané učivo začali zaujímať o osoby
opačného pohlavia, hoci sami sme ešte
ani presne nevedeli prečo. A tak nám
náramne vhod padli historky a najmä
rady spolužiakov z vyšších ročníkov.
Verili sme im každé slovo, hoci tie
farbisté opisy nás mali aspoň jemne
varovať.
V praxi sa totiž ukázalo, že ani tá
najlepšia rada – zažil som to osobne
- automaticky nevedie k vysnívanému
cieľu. Že dobrá rada je síce ohromná
vec, ale realita funguje po svojom.
V časoch dávno minulých sa ľudia
spoliehali aj na odporúčania veštice.
Z chvíľkovej nerozvážnosti tak v mladom veku učinila aj moja mama. Po
všetkých magických sprostostiach a
ubezpečení, že ju čaká pekný život – za
peniaze treba človeku povedať aj čosi
pozitívne – sa dozvedela aj to menej
príjemné. Vraj na tomto svete si pobehá len 38 rokov. Tie čísla sedia presne.
Len v opačnom poradí. Tesne vedľa!
Možno si myslíte, že v dnešnom
svete už také babizne nestretnete.
A to je omyl. Nedávno som si zalistoval v pomerne známom časopise. Nie

celú plochu. Vraj, ak zavoláte osobe
vyobrazenej, za primeraný poplatok
vám tá kolorovaná dáma povie – vyveští? – ako sa dostať k veľkým peniazom, uchovať si zdravie a vôbec stať sa
šťastným. Nádhera.
Akurát som si kládol otázku, prečo
všetko, čo ponúka, už dávno neprihrala vlastnej rodine, kamarátom a známym. A najmä sebe. Prečo si za také
úžasné rady nechá platiť len akýsi tringelt. Záver si určite urobíte sami.
Možno sa niečo podobné stalo aj
vám. Zazvonil telefón, pani sa predstavila ako zástupkyňa farmaceutickej
firmy a okamžite vymenovala zo desať zdravotných nepríjemností. Spýtala sa, či ma niektorá trápi a chcem
ju odstrániť. Nerád, ale povedal som.
A ona, že na to majú vynikajúce tabletky a na skúšku mi ich pošlú za minimálnu cenu. Tabletky prišli obratom.
O dva dni rovnaké v dvojnásobnom
počte. Za cenu, ktorú možno označiť
ako nekresťanskú.
To mi teda zdvihlo adrenalín. Už
si zrejme mysleli, že korisť je trafená.
Tak som im tovar vrátil a napísal, aby
ma už neotravovali. Žiadny telefonát.
V ňom by sa ma možno usilovali presvedčiť, aby som si objednal aj vodičku
na kloktanie po ktorej mi narastú nové
zuby.
Pomaly sa blíži vykurovacia sezóna
a tak do našej dediny zavítali odborníci
na tento druh činnosti. Pochopiteľne,
s tými najlepšími radami, ako šikovne
vybabrať s nástrahami tety zimy. Istý
pán mi všetko vyrozprával za jedno
pivo.
Vraj mu povedali, že ak vymení kúrenie za také, aké navrhujú oni,
o sedem-osem rokov sa jeho investícia
dostane na nulu a od tej chvíle už bude
iba šetriť. Fajn. Smola je, že už bude
mať osemdesiat...
Na záver myšlienka klasika: Všetci
chcú vaše dobro. Nedajte si ho vziať.

Klimatická dohoda pre Bratislavu
Bratislavu opäť zaskočila sila prívalových dažďov. Zatopené cesty, podjazdy aj suterény budov sú varovným prstom
pre nás komunálnych politikov. Zhoda na prijatí opatrení
súvisiacich s klimatickými zmenami by mala byť našou
absolútnou prioritou. Vlani sme preto s odborným tímom
Mladej Petržalky navštívili Kodaň, ktorá už takéto opatrenia prijala.

PaedDr. Oliver Kríž,
poslanec,
predseda Mladej Petržalky

S rizikom povodní si v Kodani
poradili ako dobrí hospodári a
zaviedli systém udržateľného
odvodňovania. Hlavný architekt
Jakob Matzen ma upozornil na
nutnosť pasportizovať a zre-

konštruovať súčasný odkvapový
systém. Popri tom postaviť po
meste nádrže na hromadenie
dažďovej vody, podporovať budovanie zelených striech, ktoré
vedia pohltiť dažde a začať s vý-

sadbou takých drevín, ktorých
koreňový systém saje vodu. Pri
rekonštrukciách chodníkov a
ciest používať priedušné materiály schopné vstrebávať vodu.
Tá sa tak dostane na miesta, kde
nepácha škody, ale pomáha.
Dánskej metropole tieto opatrenia priniesli výsledky. Vyzývam
kolegov v komunálnej politike
– nevymýšľajme vymyslené.
Uzavrime veľkú klimatickú dohodu pre Bratislavu.


Oskar Král
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INZERCIA

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

VÝMENA

stúpačkových rozvodov
kanalizácie, vody a plynu
v bytových domoch
u za 1 deň !
Realizácia 13 bytov nad sebo
po výmene

pred výmenou

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

KUCHÁRA/KUCHÁRKU
Do bufetu v Petržalke
hľadáme kuchára
alebo kuchárku.

FRIVAN, s.r.o., Komenského 28, 083 01 Sabinov, tel.: 0915 919 000

Nástupný plat 4 €/h. v čistom.

http://www.frivan.sk/

Práca je vhodná aj pre osobu
na dôchodku.

PETRŽALSKÉ NOVINY

Bližšie informácie: 0905 263 403

čítajte na webe

www.bratislavskenoviny.sk/petrzalka

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NBS
22. september 2018 (sobota) 9.00 h – 15.00 h
Prehliadka začína...

16. poschodie

Kongresová sála

Prízemie

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

exponáty z archívu NBS
exponáty Múzea mincí a medailí Kremnica
interaktívna výstava Od koruny k euru
výstava Euro naša mena
zlatá tehlička
výmena slovenských korún, výmena
eurovej hotovosti

Výťahy vyvezú návštevníkov
až na 30. poschodie...
30. poschodie
▪
▪
▪

rokovacia miestnosť Bankovej rady NBS
prezentácia Európskej centrálnej banky
jedinečný výhľad na Bratislavu a okolie

Prehliadka
pokračuje smerom dole...

ukážky falzifikátov a ochranné prvky
bankoviek a mincí

▪

10. poschodie
▪

pracovňa guvernéra NBS

4. poschodie
▪

ochrana finančných spotrebiteľov
– aktivity pre deti aj dospelých

3. poschodie
Átrium – detský kútik
▪
▪
▪

tvorivé dielne pre deti
trampolína, cashbox, fotokútik
razba pamätných žetónov

10.30 h - stretnutie
guvernéra NBS s verejnosťou
13.30 h – prednáška odboru ochrany
finančných spotrebiteľov

Priestor pred hlavným
vchodom
▪
▪
▪

ukážky prepravy peňazí
pancierové vozidlá na prepravu peňazí
nafukovacia šmykľavka

Okrem toho...
▪
▪
▪

uvidíte, ako vyzerá milión eur
spoznáte hlavné míľniky
25 rokov NBS
pre deti je pripravený Detský pas, do
ktorého si môžu zbierať pečiatky
a dostanú odmenu 

Národná banka Slovenska, oddelenie komunikácie, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
www.nbs.sk, info@nbs.sk
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Odpovedá právnik

JUDr. Jaroslav Gründler
grundler@chello.sk

Pravda nie vždy
je pravdou
V prílohe denníka Pravda som si
začiatkom augusta prečítala informácie, ako odvolať správcu bytového domu. Okrem iného som sa
dozvedela, že písomným hlasovaním správcu bytového domu nie
je možné odvolať, pretože v zákone o vlastníctve bytov je presne
napísané, kedy možno hlasovať
písomne a kedy len na schôdzi.
Ako si spomínam, vo vašej poradni
ste v súvislosti s jedným prípadom
napísali, že vlastníci bytov môžu
písomne hlasovať v každej veci.
Ako to teda je? Má pravdu Pravda,
alebo Petržalské noviny? Ďakujem
za odpoveď.
Ružena L. (gmail.com)

V úvode odpovede treba podčiarknuť,
že predmet písomného hlasovania nie
je zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej
len „zákon“) limitovaný. Súčasná právna
úprava zákona dáva vlastníkom bytov a
nebytových priestorov (ďalej len „vlastník/
ci“) možnosť využiť inštitút písomného
hlasovania vo všetkých záležitostiach súvi-

PETRŽALSKÉ NOVINY

PORADŇA/KRIMI
siacich so správou bytového domu,
ktoré má schôdza alebo zhromaždenie vlastníkov vo svojej kompetencii.
Za predpokladu, že v prílohe periodika bola informácia publikovaná
tak, ako ste uviedli, redakcia denníka pochybila. Zrejme vychádzala
z predchádzajúceho znenia zákona, ktorý do novelizácie zákonom
č. 205/2014 Z.z. neumožňoval vlastníkom podľa §14 ods.6 písomne
hlasovať o zmluve o spoločenstve
a zmluve o výkone správy.
Písomné hlasovanie môže vyhlásiť
správca, predseda spoločenstva, rada spoločenstva alebo štvrtina vlastníkov, ak na ich žiadosť nevyhlásili
písomné hlasovanie vyššie menované subjekty do 15 dní od doručenia
žiadosti, resp. ho môžu odsúhlasiť
vlastníci na schôdzi/zhromaždení.
Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy, zástupca vlastníkov zvolený na schôdzi, písomné hlasovanie
vyhlásiť nemôže. Aby bolo písomné
hlasovanie právoplatné, je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov, ak zákon
v zmysle ustanovených výnimiek nevyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých vlastníkov alebo vyššie
kvórum. Za úspešné hlasovanie
možno považovať rozhodnutie, ktoré odsúhlasila zákonom požadovaná
väčšina hlasov vlastníkov v dome,
pričom hlasovanie a zisťovanie výsledku hlasovania prebehlo v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona.
V prípade neúspešného písomného
hlasovania musí byť predmet hlasovania prerokovaný na schôdzi vlastníkov.

Jednou vetou
D.S. (zoznam.sk): Je v záujme zamestnávateľa, aby sa pri skončení pracovného
pomeru uistil, či je zamestnanec osamelý. Na tento účel môže od zamestnanca
vyžadovať doklady vydané tretími stranami, alebo čestné vyhlásenie o osamelosti. Ak má zamestnávateľ informácie, že zamestnanec predložil nepravdivé
čestné vyhlásenie o osamelosti, nemusí ho posudzovať ako osamelého, ale
musí byť pripravený preukázať túto skutočnosť pre prípad súdneho sporu o neplatnosť výpovede. Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer
s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky. Spomenuli
ste jedno dieťa navštevujúce druhý ročník základnej školy. Zamestnávateľ v danom prípade postupoval v zmysle zákonníka práce.
Stredoškoláčka (chello.sk): Na účely zákona o službách zamestnanosti za sústavnú prípravu občana na povolanie sa považuje štúdium na strednej škole, v odbornom učilišti a na praktickej škole (ďalej len „stredná škola“), je bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie však do konca školských
prázdnin, v ktorom dotyčná osoba skončila štúdium, ďalej od skončenia štúdia na
strednej škole do zápisu na štúdium na vysokej škole v tom kalendárnom roku,
kedy skončil študent štúdium na strednej škole, ako aj po skončení posledného
ročníka strednej školy do absolvovania skúšky podľa školského zákona, najdlhšie
však do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené. Sústavná
príprava občana na povolanie nie je obdobie, kedy sa štúdium prerušilo a štúdium
popri zamestnaní na strednej škole. To sú prípady, ktoré sa v danej veci týkajú vašej
dcéry - stredoškoláčky.
Bezplatná právna poradňa poskytuje informácie k problematike obsiahnutej v adresných otázkach.
Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

Krimipríbehy, fakty, štatistiky

Modrý preukaz, čierny deň

P

ri dverách bytu na panelákovom sídlisku zazvonili dvaja mladí muži oblečení v modrých montérkach s brašnami
nedbalo prevesenými cez plecia. Z domácich bola doma iba dcéra (15), ktorá im
dvere otvorila mysliac si, že je to kamoška
z prvého, s ktorou boli dohodnuté vyraziť o hodinu do ulíc. Tak sme tu, povedal
ten vyšší so strojeným úsmevom naznačujúcim radosť z toho, že konečne niekoho našli doma. Sme tu, potvrdil fúzatý
kolega s dioptrickými okuliarmi na mierne zjazvenej tvári, ktorý po krátkej pauze
na vysvetlenie dodal informáciu o dôvode
návštevy. Slečne domácej zašibrinkoval
pred očami modrým preukazom, potvrdzujúcim sprievodné slová, že sú plynári
a prišli na kontrolu. V dome bola havária a tak musíme skontrolovať všetko. Od
gruntu, doplnil prvého vysmiaty a s vážnou tvárou požiadal o sprístupnenie bytu,
lebo plyn je mrcha vec. Keď je pustený z
reťaze dokáže narobiť parádnu galibu.
Pozrieme a mašírujeme ďalej, oznámili,
keď sa v kuchyni dostali k predmetu svojho záujmu. Tak ideme na to, povedal vyšší. Išli, a parádne zhurta. Ani sa nenazdala
a okuliarnatý, stojaci vedľa, jej zakryl ústa.
Potom to už šliapalo ako podľa manuálu odkukaného z niektorého prihlúpleho
americké filmu. Utierka pohodená na linke sa niekoľkými pohybmi dostala do úst
dievčiny, kde ju fixoval na mieru odrezaný leukoplast, následne slúžiaci aj k znehybneniu dievkiných rúk i nôh. Tak si tu

Polícia apeluje
Polícia opätovne apeluje na vodičov, aby
jazdili bezpečne, plne sa venovali vedeniu
vozidla, rýchlosť jazdy za každých okolností prispôsobili svojim schopnostiam a
vlastnostiam motorových vozidiel. Zodpovedným prístupom a dôsledným dodržiavaním pravidiel cestnej premávky vodiči
predídu neželaným a často aj tragickým
následkom na cestách.

Viete, že...
...ku koncu júla bolo na Slovensku zaevidovaných 3 165 903 motorových vozidiel
v premávke, z toho 2 232 607 osobných?
V našom kraji počet evidovaných vozidiel
dosiahol takmer 542-tisíc, z toho 395 581
osobných.
...v čase od 9.7. do 3.9. nahlásili v našom
kraji krádež 82 motorových vozidiel, z toho v Petržalke 10 (Pečnianska, Antolská,
Vyšehradská, Holíčska, Kopčianska, Lachova, Černyševského, Tupolevova, Starý
most, Jasovská)? V noci zlodeji ukradli 69
a cez deň 13 áut. Ukradli aj štvorkolku,
dodávku, 6 motocyklov, 2 skútre a 3 nákladné vozidlá.

teraz pár minút poseď, odporučili jej po
priviazaní k radiátoru pod kuchynským
oblokom. A nesopli, neublížime ti, ubezpečil ju vyšší a vybral sa za kolegom, aby
spoločne urobili rekognoskáciu bytu. Ani
jeden z trojice aktérov si nepomyslel, že sa
čoskoro stretnú opäť.
Človek by neveril, čo všetko dnes ľudia
majú doma. V byte nájdete len tak položených päť tisícoviek či kopu zlatých
šperkov. No, nezoberte si to, pán kapitán,
vyjadril o niekoľko dní svoj názor na vec
usmievavý anonym, vlastným menom
Leonard (25). Jeho kolega, už bez dioptrii
a falošných fúzov, ale zato s menom Karol
(36) mlčal. Veď, čo mu zostávalo, všetko
už povedal. Nevedel, že množstvo recidivistov vyberá zo svojej osobnej histórie,
ako hrozienka z koláča, len svoje životné
neúspechy. Patril medzi nich aj on, kdesi v podvedomí cítil, že vykradnutie toho
bytu im prinesie smolu. Boli sme presvedčení, že doma nikto nebude, neviem,
čo to do nás vošlo, keď nám tá kočka, po
kontrolnom zazvonení, otvorila, vypovedal v úvode. Stačila chvíľa pokušenia a z
bytových zlodejov sa stali lúpežníci.
Na záver príbehu si do pomyselného
diára slečna poznačila, že nebude otvárať cudzím, keď je sama doma a chlapovi nikdy nebude veriť, Leo s Karolom sa
zhodli, že keď v budúcnosti do basy, tak
radšej za krádež, než za lúpež a vyšetrovateľ deň uzavrel s poznámkou, že doma
ho čaká jedno chladené.

Volajte 158!
Kriminálna polícia sa obracia na
občanov so žiadosťou o pomoc pri
pátraní po týchto osobách. Akékoľvek
informácie oznámte na najbližšom policajnom útvare, alebo na bezplatnom
telefónnom čísle 158.
Milan LÉVAI (43)
Popis osoby: vysoký 176
– 180 cm, má tmavohnedé vlasy, zelenohnedé oči,
okrúhlu tvár a stredný nos.
Na menovaného vydal Okresný súd v Bratislave V príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre prečin zanedbania
povinnej výživy.
Rudolf DANIŠ (51)
Popis osoby: vysoký 186
-190 cm, má čiernohnedé
vlasy, oválnu tvár, modrozelené oči a nosí fúzy a bradu.
Na menovaného vydal Okresný súd v Bratislave V príkaz na zatknutie pre prečin zanedbania povinnej výživy.
Jaroslav Gründler
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Nahláste svoj podnet
Petržalčania majú stále možnosť
nahlasovať svoje podnety a pripomienky
samospráve.

M

ôžu ich posielať prostredníctvom odosielacieho
formulára na úvodnej webovej stránke mestskej
časti. Po kliknutí na možnosť „Nahlásiť podnet“ sa zobrazí jednoduchý formulár s minimom povinných políčok
označených hviezdičkou. Následne treba vybrať z ponúkaných kategórií takú, ktorá sa najviac týka témy podnetu. A potom stačí už len zadať svoju emailovú adresu a
nakoniec v položke „Správa“ opísať daný problém. Ideálne je problém aj zdokumentovať, na čo slúži kolónka
„Príloha“. Po kliknutí na „Vybrať súbor“ je možné nahrať
fotografiu. Nakoniec treba kliknúť na položku „Nie som
robot“ a podnet odoslať. Na svoje názory, otázky, podnety dostanete odpoveď mailom.
(tod)
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SÍDLISKO/INZ ERCIA
a obrazov. To najlepšie pivo a
víno. Skákacie atrakcie pre deti
aj tombola. Po celý čas sa o
hudbu postará Dj Rišo.

Vstup na podujatie je dobrovoľný, organizátori odporúčajú,
aby ste prišli hladní.
(upr)
ilustračné foto: archív

Dvojdňové gastronomické podujatie
s umeleckým a športovým zámerom bude na
Tyršovom nábreží 15. a 16. septembra
vždy od 10.00 do 22.00 h.
A čo nás čaká?
Najchutnejšie pojazdné reštaurácie a street food jedlá – aj bez

lepku aj pre vegetariánov. Kurz
maľovania na plátno, ale aj kurz
hokejbalu. Výstava fotografii

www.bratislavskenoviny.sk/petrzalka

Dokumentárny seriál spojený s diskusiou

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček

POKRAČUJE 19. a 26. 9.

Osuského 44, Bratislava Petržalka

vždy v stredu o 18:00 hod.

Otváracie hodiny: Po-Pi 10:00-12:30 13:15-18:30
So 09:30 – 12:30

Kde: Wolkrova 4,
BA - Petržalka

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI
NÁŠHO 22. VÝROČIA

(v zasadačke na prízemí)

35 % ZĽAVU NA OKULIAROVÝ RÁM,

Môžete sa tešiť na:
z Dokumentárny FILM (30 min.)
z DISKUSIU (30 – 45 min.)

PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV
PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 49 €

MY SA O VÁS STARÁME

19. 9. VAROVANIE – Hľadanie bezpečia
26.9. SLOVÁ – Hľadanie oddanosti

www.bratislava.dotknisaneba.sk
Hladanie_petrzalka_inzerat122x110_pokracovani.indd 1

29.08.2018 11:47:41
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Zatiaľ spokojnosť
s hrou a s umiestnením

Druhá najvyššia futbalová súťaž má už za sebou
takmer prvú polovicu jesennej časti. Čo naznačila,
aké má z nej poznatky a ako je zatiaľ spokojný s výsledkami mužstva, o tom sme sa po zápase 8. kola
FC Petržalka – MFK Tatran Liptovský Mikuláš
(2:0) porozprávali s generálnym manažérom
FC Andrejom Kalinom.

Máte za sebou ďalšie ťažké
stretnutie, lebo Liptovský
Mikuláš patrí medzi najlepšie mužstvá súťaže a vonku
z piatich súbojov už trikrát
vyhral. O to viac vás iste hreje víťazstvo nad týmto súperom...
Veľmi sme už potrebovali vyhrať, lebo v posledných
stretnutiach sa nám výsledkovo menej darilo. Zisk troch
bodov proti kvalitnému súperovi, ktorý potrápi ešte nejedno mužstvo v II. lige, si všetci
v klube veľmi ceníme. Zrodil
sa po dobrom a kolektívnom
výkone celého tímu.
FC Petržalka v prvých štyroch kolách trikrát vyhral,
ale v ďalších štyroch iba raz.
Čím si to vysvetľujete?
Do II. ligy sme vstúpili
odhodlane a ešte aj s veľkou
eufóriou po postupe z III.
ligy. V ďalších meraniach síl
sa však ukázalo, že nebudeme
dominovať v každom zápase
ako v predchádzajúcich ročníkoch. Troška nás pribrzdili
aj zranenia niektorých hráčov, Sopúcha, Kavoňa či Prekopa. Preto som veľmi rád,

12. 9. 2018 • 17

ŠP ORT

že sme sa znova vrátili na víťaznú cestu a upevnili sme si
tak postavenie v prvej polovici
tabuľky.
Z pätice druholigových nováčikov je FC Petržalka na
tom v tabuľke najlepšie,
lenže bodové rozdiely sú minimálne, takže si nesmiete
dovoliť zbytočné zaváhania?
Pred začiatkom sezóny sme
sa o záchrane nebavili, zatiaľ s
hrou a umiestnením mužstva
môžem vysloviť spokojnosť.
Dôležité je, aby sme naďalej išli
od zápasu k zápasu a pravidelne zbierali body.
Ako si zvykáte na náročné
cestovanie a hlavne na ďaleké výjazdy na východ Slovenska?
Náročné cestovanie patrí
k tejto súťaži, aj väčšina našich súperov cestuje k nám
deň dopredu, keďže hráme už
predpoludním. Nie je to ľahké,
ale myslím si, že sme sa s tým
vyrovnali celkom dobre. Zatiaľ
sme na východe iba bodovali,
hlavne prvá cesta z Košíc bola
poriadne veselá. Verím, že aj
z najbližších dvoch stretnutí po sebe vonku (Bardejov a

Lipany) sa domov nevrátime
s prázdnymi rukami.
V súboji s Liptovským Mikulášom debutoval vo vašom
drese Samuel Kozlovský z ŠK
Slovan, ako vás zaujal?
O tohto obrancu a mládežníckeho reprezentanta sme
mali záujem už v lete, so Slovanom sme sa dohodli na jeho
hosťovaní u nás do konca sezóny. Na prvý raz podal celkom
slušný výkon. A zo Slovana
na hosťovanie prišiel aj Oliver
Morócz. Zaznamenali sme aj
pohyb v kádri smerom von, keď
sme sa rozlúčili s Ladislavom
Horvátom.
Vo futbalových kruhoch prevláda názor, že ste mohli mať
na svojom konte ešte viac bodov. Súhlasíte s touto mienkou?
Keby sme mali v tabuľke o
tri body viac, tak by som bol
úplne spokojný. V Stupave proti Interu sme s trochou šťastia
mohli aj vyhrať, v Trebišove sa
tiež dalo naplno bodovať, ale
tieto zápasy sú už za nami a pozeráme sa dopredu.
Milan Valko
foto: Milina Strihovská

Výsledkový servis
FC Petržalka
A-TÍM 2. liga Bratislava: 6. kolo: FC Petržalka – FK Pohronie 1:1 (13. Iván), 7. kolo: Slavoj Trebišov - FC Petržalka
1:1 (49. Gašparovič), 8. kolo: FC Petržalka – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:0 (33. Vician, 76. Prekop)
U19 2. liga SD: 4. kolo: MŠK Považská Bystrica - FC Petržalka1:2 (61. Polonyi, 84. Puškár), 5. kolo: FC Petržalka –
MFK Skalica 7:0 (8., 30., 44. Čerňanský, 34. Polonyi, 54. Mojžiš, 76. Bojnák (11m), 83. I. Žiga), 6. kolo: KFC Komárno - FC
Petržalka 1:2 (1. Korenačka, 62. Puškár)
U17 2. liga MD: 4. kolo: MŠK Považská Bystrica - FC Petržalka 0:12 (6., 27., 53., 57. Farkaš, 7. Klementis, 46. Zechel,
58., 77. Tokár, 71., 79. Szaszama, 73. Cíferský, 75. Žilinský), 5.
kolo: FC Petržalka – MFK Skalica 0:3, 6. kolo: KFC Komárno
- FC Petržalka 0:4 (32. Gajdoš, 45. Farkaš, 68. Szaszama, 75.
Szabó)
ŽENY 2. liga, skupina A: 1. kolo: FC Petržalka – FC Union
Nové Zámky 0:3, FC Petržalka– OFK Dunajská Lužná 0:0, FK
Dúbravka – FC Petržalka 3:0

TABUĽKA 2. LIGA
1. KFC Komárno
2. MFK Skalica
3. FK Pohronie
4. MFK Tatran L. Mikuláš
5. FC Petržalka
6. MŠK Žilina B
7. FK Poprad
8. 1. FC Tatran Prešov
9. Inter Bratislava
10. MFK Dukla B. Bystrica
11. FK Dubnica nad Váhom
12. ŠK Odeva Lipany
13. Slavoj Trebišov
14. FC ŠTK 1914 Šamorín
15. Partizán Bardejov
16. Lokomotíva Košice

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
6
4
5
4
4
3
3
3
2
3
3
2
2
1
1

2
1
4
1
2
1
2
1
1
3
0
0
2
2
2
0

0
1
0
2
2
3
3
4
4
3
5
5
4
4
5
7

17:4
20:5
13:7
16:11
12:8
18:17
16:15
13:10
11:17
11:11
16:17
6:16
9:13
9:14
11:20
7:20

20
19
16
16
14
13
11
10
10
9
9
9
8
8
5
3

Víťazmi sa stali Sahajda a Zrastáková

J

ubilejný 10. ročník bratislavského nočného behu Night
run 2018 vyhral Tibor Sahajda v
osobnom rekorde na ceste 30:18
min. Medzi ženami sa z víťazstva
tešila Veronika Zrastáková (36:15
min). Obaja sa tak stali majstrami
Slovenska v cestnom behu na
10 km. Preteky so štartom a cieľom pred obchodným centrom
Eurovea odštartovalo 4 512 bežcov plus ďalších 529 v detských
behoch deň predtým. Okruh
viedol cez mestské časti Staré
Mesto a Petržalka - s pevným povrchom. Pre Sahajdu to bolo už
tretie tohtoročné zlato z M SR, na
jar vyhral polmaratón i dráhovú

desaťtisícku. Druhý skončil Jozef
Urban a tretí Marek Hladík. V súťaži žien triumfovala po dvoch
bronzoch v predošlých rokoch
Veronika Zrastáková výkonom
36:15 min pred Silviou Valovou
(36:49) a tretia v cieli TNR bola
najlepšia juniorka v rámci M SR
Elena Dušková (37:13), pričom
bronz v rámci domáceho šampionátu v seniorskej kategórii pripadol Lucii Janečkovej
(37:31). Aj pre Zrastákovú to bol
tretí tohtoročný titul, predtým
vyhrala polmaratón a 5 000 m
na dráhe. Majstrom SR v kategórii juniorov sa stal Peter Ursíny (34:28).

(mv)
foto: Milina Strihovská
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Jokerit veľmi potrebuje vlastný areál

Hokejbalisti Jokeritu Petržalka vstúpili už do svojej ôsmej sezóny v extralige HEL.
Za ten čas sa stali jej pevnou súčasťou, najväčší úspech dosiahli v minulom ročníku,
keď sa prebojovali až do semifinále play-off. O letnej príprave, novinkách a cieľoch tohto
klubu sme sa porozprávali s trénerom Jokeritu a marketingovým šéfom HEL extraligy,
Andrejom Augustínom.
Ako ste boli spokojní s letnou
prípravou na novú sezónu,
na čo ste sa v nej zamerali a
kde ste ju absolvovali?
Bola to trošku špecifická
letná príprava, pretože sme
nemohli využívať naše ihrisko v Petržalke a ledva sme sa
dostali na plochu s hokejkami.
V ružinovskej hale je pritom
obrovské teplo, je to ako v saune. Takže veľa času sme tam
nestrávili. Na kondičné účely
sme využívali zrevitalizovaný areál na ZŠ Tupolevova
v Petržalke. Je tam nový tartan a je to tam super. Páčilo sa
mi aj to, že do veľmi pekného
prostredia chodí veľa ľudí.

na radikálny krok v zmene
kádra. Skončil Braňo Varga, dlhoročná opora tímu.
V príprave nie je momentálne ani Axamit, Robo Kováč
a nezapojil sa ani kapitán
Šúrek a brankár Letko. Otázne je účinkovanie Dudika a
Chudého. Na hosťovanie sme
dotiahli Hubera z Ružinova,
ktorý je Petržalčan, a prídu
aj niektorí mladí hráči. Verím
však, že z vyššie menovaných
aspoň dva - traja do ligy zasiahnu. Dávame im čas.
Spestrili ste si prípravu aj
nejakými priateľskými zápasmi a čo vám ukázali?
Odohrali sme iba jeden
prípravný zápas, nad Indians
Bratislava sme vyhrali 9:6.
Žiaľ, odveta sa už neuskutočnila, v príprave sme na všetko
mali veľmi málo času. Napriek tomu verím, že sa dáme
dokopy herne aj mentálne.

Určite bude veľmi náročná.
V lige prakticky nie je slabší
tím. Každý zápas bude v konečnom hodnotení hrať veľkú
rolu, preto musíme byť maximálne koncentrovaní a bojovne naladení.
V minulej sezóne ste sa prebojovali až do semifinále play-off, na čo si trúfate v tomto ročníku?
Ťažko sa mi na túto otázku odpovedá. Keď zmeníte
polovicu kádra, musíte najprv

Aké zmeny nastali vo vašom
kádri?
Zmien je dosť a na môj
vkus až príliš. Predovšetkým
sme opäť omladili mužstvo.
Starší hráči sa po ťažkej sezóne asi cítia unavení, mnohí
sa vyjadrili tak, že už hrať ne- Bude podľa vás súťaž lepšia
budú a preto sme sa zamerali s 12 účastníkmi?

Piruetka rada privíta každého
Občianske združenie Piruetka aj tento rok organizuje na zimnom štadióne v Petržalke, na ulici
Marie Curie Sklodowskej, školu korčuľovania.

Už

23. septembra od
15.30 do 16.30 h čaká
záujemcov prvá hodina na
ľade určená deťom a dospelým v rôznych výkonnostných
skupinách. „Tento rok znova
chystáme aj veľkú akciu Mi-

kuláš na ľade pre všetky deti,
ktorá sa uskutoční v decembri.
Posledná sezóna bola pre nás
veľmi úspešná. Vystriedali sa
u nás stovky detí, ktoré trénovali pod odborným vedením
trénerov. Nielen množstvo detí,

vate sa, že ste takto výrazne
stratili výhodu domáceho
prostredia?
Všetko je veľmi zložité.
Hľadať vinníkov ale nechceme. Je to realita, ihrisko nebolo naše, boli sme tam len v
prenájme a majiteľ sa rozhodol, že túto plochu využije na
iné účely. Je to pre nás obrovská strata. Najsmutnejšie na
tom je, že v Bratislave prakPrečo už nebudete hrávať na ticky nie je ani jedno poriadTematínskej a aké zázemie ne ihrisko, na ktorom by sa
ste našli v Ružinove? Neobá- mohla hrať hokejbalová extra
liga. Ani Ružinov nespĺňa do
bodky kritériá. Nechceme sa
však len tak vzdať. Ideme si
svojou cestou a pripravujeme
projekt, na realizáciu vlastného areálu v Petržalke. Petržalka by si takýto areál zaslúžila
a hoci začíname úplne od
nuly, verím, že niečo dobré
sa nám s pomocou zanietených ľudí podarí dať dokopy
a čoskoro sa veci začnú hýbať
vpred.
(mv)

počkať, ako sa ten ktorý hráč
etabluje. My máme svoj systém, ale prípravu máme veľmi
narušenú tým, že nemáme k
dispozícií ihrisko. Raz týždenne nám to nestačí, najmä z hľadiska taktiky hry. Nie je čas na
nič. Preto musíme počkať, ako
sa s tým hráči vyrovnajú a ako
budú ochotní a schopní plniť
náš systém.

foto: Milina Strihovská

ale aj dospelých sa v Petržalke
v minulej sezóne zúčastnilo na
našich kurzoch a stále viac sa
tento šport dostáva do povedomia ľudí, čo nás nesmierne
teší,“ povedala nám Andrea
Petrovská, jedna z dvoch zakladateliek Občianskeho združenia Piruetka, ktorá vedie aj
kurzy na ľade. Piruetka rada
privíta každého, či už začiatočníka alebo pokročilého korčuliara. Stačí vyplniť objednávku
a prihlásiť sa na https:// www.
piruetka.sk/formular.php.
Ponúkajú mesačné kurzy, jednorazové vstupy, ako aj individuálne hodiny každú nedeľu
v pravidelnom čase od 15.30
do 16.30 h až do 28. apríla
2019. Ďalší kontakt je: www.
piruetka.sk, piruetka.adka@
gmail.com, 0902 443 898.
(mv)
foto: ap

Vyhrala favorizovaná
hnedka Dylanka
Trinásť kobýl, dve klasické víťazky, ďalšia jednotková triumfátorka a okrem toho relatívne čerstvý
import z Francúzska, ktorý má na svojom konte
vyše 50 000 eur za vybehané dotácie. Taká bola
na petržalskom Závodisku počas prvého septembrového víkendu zostava štvrtých klasických
dostihov sezóny, 26. ročníka Slovenských Oaks.

J

eho víťazkou pre 3-ročné
plnokrvné kobyly na vzdialenosť 2 000 m sa stala favorizovaná hnedka Dylanka.
Rovnako ako vlani v prípade
Polyanty, aj tento rok sa v Slovenských Oaks Rádia SiTy (Listed, 2000 m, 3rk, 23 000 €)
presadila víťazka českej analógie spred piatich týždňov
Dylanka. Finišovala ako prvá
v sedle s Beysimom Ferha-

novom po boji pred belkou
Rousse. Víťazná dvojica získala
na dotácii 11 500 eur. „Dylanka nám robí veľkú radosť, celú
túto sezónu potvrdzuje skvelú
výkonnosť, pracuje sa nám s
ňou veľmi dobre. Pred dostihmi
sme si povedali, že by bolo skvelé, keby po českom Oaks vyhrala
aj v slovenskom ekvivalente.
Podarilo sa nám to, takže z tohto triumfu máme všetci veľkú
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Má dve zlaté
a miestenku na OH
Slovenská reprezentantka
a Petržalčanka Zuzana
Rehák Štefečeková na
52. majstrovstvách sveta
v streľbe zo všetkých
zbraní v kórejskom
Čchangwone (2. - 14. 9. 2018) zvýraznila
strieborný úspech svojho kolegu z ŠCP
Bratislava Erika Vargu, keď získala zlatú
medailu a takisto si vybojovala olympijskú miestenku do Tokia v roku 2020.

Freestyle

v skateparku na Markovej
Petržalský skatepark tvorí komunita mladých ľudí, ktorí jazdia prevažne na bicykloch (BMX, MTB), kolobežke (Scoot). Málokto vie,
že Freestyle BMX je nová olympíjska disciplína.

T

voria ju 4 disciplíny: park
(skatepark – umelé prekážky), dirt (skoky postavené
z hliny, odraz a dopad), street
(jazdenie na uliciach s prekonávaním limitov mesta) a
flatland (triky na zemi).
BetterSportLifeJam je názov medzinárodnej Freestyle
súťaže jazdcov na bicykloch.
Tento rok to bude 7. kolo Slovenského pohára vo freestyle
BMX v kategórií PARK, pod
záštitou Slovenského zväzu
cyklistiky a UCI. Kto za tým
je? BS Life!

radosť,“ povedala nám jej trénerka Helena Vocásková. Dylanka v
Oaks oslávila víťazný návrat do
bratislavského Starého hája, pretože pri svojom doteraz jedinom
výlete k Dunaju vyhrala vlaňajšiu
Cenu zimnej kráľovnej. Pravda,
napínavý súboj ambiciózne odjazdenej sériovej víťazky Dylanky
a doťahujúcej Rousse, ktorá sa
tiež pýši niekoľkými prvenstvami
z rodného Francúzska, pokazili
ich jazdci. Obaja dostali za nadmerné použitie bičíka pokuty,
Antoine Subias „len“ peňažnú,
Bejsimovi Ferhanovovi pokazil víťaznú radosť dokonca dištanc na
dva mítingy koncom septembra.
Nezajazdí si teda počas nášho
St. Leger a ani karlovarskú Cenu
zimní královny. V 36. ročníku Prúteniek šampiónov na 3 600 m
triumfovala po tuhom boji o pol
hlavy domáca 8-ročná hnedka
Meny Bay. V sedle mala džokeja

Jazdci BSlife je občianske
združenie založené jazdcami v
petržalskom skateparku. Majú
za sebou dlhoročnú skúsenosť
s organizovaním súťaží v Petržalke (ConcreteJungleJam), ale
aj so súťažami na slovenskej
scéne i v zahraničí. Skatepark
na Markovej ulici sa stal pre
nich druhým domovom.
Samotná súťaž sa bude
konať v sobotu 15. septembra v petržalskom skateparku na Markovej ulici. Súťažiť
sa bude v disciplíne BMX PARK. Kategórie sú rozdelené

Richarda Bartoňa. Obaja pre domácu stajňu Victory Farm získali
dotáciu 2 000 eur. Tréner tejto
kobyly Jaroslav Brečka si upevnil
vedenie v slovenskom šampionáte trénerov na prekážkach.
Ján Valtýni, vedúci dostihovej
prevádzky a marketingu, nám
povedal: „V nedeľu sme sledovali
kvalitné dostihové predstavenie a
najmä štvrtá klasická skúška se-

na AMATÉR a PRO. Cieľová veková skupina sú mladí
jazdci vo veku od 10 rokov do
40 rokov. Túto skupinu tvoria
neorganizované deti a mladí
ľudia, no keďže ide o Slovenský pohár, očakáva sa zastúpenie domácich aj zahraničných profesionálnych jazdcov.
Predpoludním bude registrácia a tréningy, popoludní
samotné kvalifikácie, finále a
odovzdávanie cien. Vstup pre
divákov je, samozrejme, voľný.
(upr)
foto: archív

zóny, Slovenské Oaks Rádia SiTy
pritiahla početne aj kvalitatívne
skvelú zostavu trinástich kobýl.
Opäť sa ukázalo, že prím v stredoeurópskom regióne hrajú české
dostihové stajne, na štarte nechýbala víťazka českých Oaks Dylanka, dvojica skvelých kobýl od trénera Václava Luku ml. Wild Love
a Rousse, či víťazka Ceny Arvy na
Turf-gala Slivka. Predpoklady sa

Z

verenka trénera Branislava Slamku postúpila do finále
trapu žien z 3. miesta, keď v kvalifikácii dosiahla 117
terčov (23-24-23-24-23). Vo finále trafila 45 z 50 terčov, o
svojom prvenstve napokon rozhodla v dodatočnom rozstrele s Číňankou Wang Siao-ťing (3:2) a po ôsmich rokoch
sa druhýkrát v kariére tešila z titulu majsterky sveta. „Ziskom olympijskej miestenky som splnila viac, ako som očakávala a zlato je k tomu krásny bonus. Mám druhú zlatú
medailu s druhou miestenkou, tak asi budem vyhrávať svet
len každých osem rokov,“ povedala Rehák-Štefečeková.
Zuzana Rehák Štefečeková a Erik Varga vybojovali zlato v
súťaži miešaných tímov v trape. V piatkovom finále trafili 45
z 50 terčov a suverénne triumfovali pred ruskou dvojicou
Jekaterina Rabajová a Alexej Alipov (40), bronz si vystrieľali Briti Kirsty Barrová a Aaron Heading (33). Vo finále začali
Slováci skvele, bez zaváhania zostrelili prvých 16 terčov. Do
vedenia sa dostali po druhom výstrele v druhej položke,
v ktorej Rusi minuli. Rehák Štefečeková s Vargom potom
už svoje vedenie bezpečne strážili až do konca, napokon
zvíťazili s náskokom piatich terčov.
(mv), foto: archív redakcie

naplnili, keď triumfovala Dylanka
z lotu trénerky Heleny Vocáskovej
s džokejom Beysimom Ferhanovom, rodákom z Bulharska. Na
druhom mieste finišovala Rousse
v sedle s Francúzom Antoine Subiasom. Treťou pozíciou príjemne
prekvapila v Rakúsku trénovaná
Zambala, ktorú pre zmenu viedol
srbský rodák Miladin Stanarević.
Počas dostihového dňa nám,
našťastie, v rámci možností prialo
počasie. Aj preto sa zišla solídna
divácka kulisa, pre návštevníkov
bol pripravený aj sprievodný
program: ukážky prvej pomoci
pracovníkmi Slovenského červeného kríža a vystúpenie speváckeho súboru seniorov Melódia.
Sobotňajšie búrky a vytrvalý
dážď nás spočiatku vystrašili,
ale prehliadka dostihovej dráhy
v nedeľu ráno ukázala, že dráha
to veľké množstvo vody vyslovene „vypila“. Bola síce mäkká,

ale to podľa vyjadrení trénerov
aj mnohým koňom vyhovovalo.
V septembri nás čakajú ešte
dva dostihové dni. V sobotu 15.
septembra je na programe Veľká cena BBAG pre 2-ročné kone
a nasledujúci víkend, v nedeľu
23. septembra nás čaká posledná
klasická skúška sezóny St. Leger.
Na prihláške zostalo ešte 14 koní,
ale po náročnej sezóne predpokladáme ešte nejaké škrty a účasť
cca 9 -10 plnokrvníkov. Trať dlhá
2 800 metrov je naozaj náročná,
nie nadarmo má prezývku „dlhá
smrť“. Predpokladáme účasť
viacerých aktérov Slovenského
derby, z domácich želiezok v ohni
bude mať asi najväčšie šance
Risk od trénerky Kubovičovej zo
Senice, ktorý v Slovenskom derby
po výbornom výkone finišoval
štvrtý.
Milan Valko
foto: Milina Strihovská
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