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Plaváreň
Seniori
„zasiali“ dobrú náladu
a „zožali“ potlesk

je súčasťou Petržalky už dva roky

Nik nemiluje život viac ako seniori –
touto myšlienkou slávneho Sofokla,
ktorú vyslovil pred takmer 2,5-tisíc
rokmi, odštartovala premiéra hudobno-dramatického a tanečného pásma
s názvom Petržalské dožinky.
strana 7

Dnes sú už zabudnuté petície a protesty proti výstavbe
Petržalskej plavárne. Ľudí bývajúcich v susedstve napokon
presvedčil pri osobných stretnutiach starosta Vladimír Bajan. A realita mu čoskoro dala za pravdu.

Spoľahlivý
správca domov
www.vasabss.sk
(02) 210 28 544

D

nes je plaváreň obľúbenou súčasťou každodenného života
Petržalčanov, ale aj ľudí z iných častí Bratislavy. Predovšetkým sú s ňou
spokojní tí, ktorí frflali najviac – ľudia
zo susedstva, ktorí do plavárne prejdú
doslova v papučiach.
Od otvorenia plavárne uplynuli dva
roky, tak je čas na menšiu bilanciu.
Počas dvoch rokov tam prišlo 373

VYTANKUJTE SI

darček

Ponuka platí pri natankovaní aspoň 20 l akéhokoľvek paliva
na novootvorenej čerpacej stanici OMV na Einsteinovej ulici 17
(Digital Park) od 24. 9. do 7. 10. 2018, alebo do vyčerpania zásob.

Inzercia 206 x 50 mm Voda do ostrekovacov.indd 1

633 návštevníkov, čo je skutočne úctyhodné číslo. A chodia tam ľudia bez
rozdielu veku a pohlavia. V plavárni
trénuje napr. aj náš úspešný triatlonista, čerstvý majster Európy Richard
Varga, nemenej úspešná a aktuálne
dvojnásobne zlatá športová strelkyňa
Zuzana Rehák Štefečková, pravidelne si do plavárne chodia zaplávať aj
Ján Kroner, Mikuláš Dzurinda, Sajfa,
Miro Noga, Pavol Topoľský, Melánia
Kasenčáková, Ján Mečiar, Ľuboš Sarnovský, Martin Šmahel a ďalšie osobnosti zo všetkých oblastí života.

Pokračovanie na strane 17 

OMV VODA DO
ostrekovačov

ZADARMO

Energia
pre lepší život.

18. 9. 2018 13:50:25

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.
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Dobrovoľníci na Mlynarovičovej

Leto v Petržalke
V
lete počasie praje prácam v exteriéri, a tak je
ideálnym obdobím na skrášlenie okolia. Vo viac ako stotisícovej Petržalke sa vždy
nájde niečo, čo treba opraviť,
pokosiť, odpíliť alebo upratať.
Vtedy nastupuje letná služba
z Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
(MPVPS), ktorá sa stará o
celkovú údržbu detských verejných ihrísk, zelene, komunikácií 3. a 4. triedy, parkovísk
či odpadkových košov. Pracovníci MPVPS sa počas leta
najviac venovali detským ihriskám, ktoré si najmä častejším užívaním počas prázdnin
zaslúžia zvýšenú pozornosť.
Opotrebované hracie prvky
opravili na 22 petržalských
detských ihriskách. Okrem
toho zvárali oplotenie a bránky na 5 ihriskách. Letná služba nezabudla ani na čistenie a
dopĺňanie piesku do pieskovísk, čo patrí k ich pravidelným činnostiam.
Ďalšou dôležitou aktivitou
MPVPS bolo osádzanie smetných košov vo vybraných lokalitách. Celkovo pracovníci
osadili koše na 18 petržalských
uliciach a v ich inštalácii aj naďalej pokračujú. Predchádzala
tomu kompletná revízia smetných košov v našej mestskej
časti, ktorá zahŕňala aj ich fotodokumentáciu a priradenie
evidenčného čísla.

Na Kopčianskej, Medveďovej a Gessayovej ulici boli
pracovníci MPVPS nútení demontovať lavičky, lebo ich najmä v noci využívala neprispôsobivá mládež a rušila nočný
pokoj. Naopak, nové lavičky
namontovali na Pankúchovej,
Macharovej a Belinského uliciach. K verejnoprospešným
činnostiam patrili aj zváračské
práce – zváranie zábradlia v
podchode na železničnej stanici a na trhovisku Mlynarovičova.
Značnú prácu mali i s čistením verejnej zelene. V letnom období kosili celoplošne sídliskovú zeleň päťkrát,
kompletne pokosili 19 areálov
MŠ a 11 areálov ZŠ. Kosili
tiež parkoviská a pešie zóny.
Burinu pri krajniciach ciest
a chodníkov čistia podľa potreby viacerými spôsobmi:
mechanicky, krovinorezom a
chemickými postrekmi.
Pracovníci MPVPS si museli poradiť aj s neprispôsobivými občanmi. V mnohých prípadoch odstraňovali
provizórne obydlia ľudí bez
domova, odpadky aj čierne
skládky.
Na jeseň plánuje MPVPS
pokračovať v kosbe, osádzaní smetných košov a lavičiek
a takisto s opravami hracích
prvkov na detských ihriskách.
Text a foto:
(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

sa pri chutnom obede kochali dobre vykonanou prácou
a opäť sme si uvedomili, že
toto zariadenie opatrovateľskej služby je naozaj krásne,
priestranné, útulné a panuje
tu dobrá nálada,“ vyjadrila
nadšenie riaditeľka Strediska
sociálnych služieb Petržalka
Soňa Chanečková.
Jedna účastníčka spomedzi organizátorov projektu
zasa hovorí „Vďaka takýmto
príležitostiam slúžiť druhým,
a to nie len fyzicky, si tiež intenzívne uvedomujem, že aj
úsmev či dobré slovo je vzácny dar.“ „Nadácie Wallace Toronta oslovila Stredisko s ponukou zapojiť sa do projektu
a pomôcť našej organizácií a
my sme ju prijali a neoľutovali. Ďakujeme všetkým, ktorí
sa zúčastnili a priložili ruku
ny, hovoriaci po slovensky či k dielu, aby naši klienti boli
anglicky, každý chcel priložiť spokojní, s úsmevom na tváruku k dielu. Po piatich ho- ri,“ dodala Soňa Chanečková.
dinách usilovnej práce sme
Text a foto: (tod)

V Zariadení opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej, ktoré je jedným z pracovísk Strediska sociálnych služieb Petržalka, sa 8. septembra stretlo 40 dobrovoľníkov z Nadácie
Wallace Toronta, a to z celej Slovenskej
a Českej republiky, z USA i ďalších krajín.

D

ôvodom stretnutia bolo skrášliť a vynoviť
priestory zariadenia. Umývali
okná, dvere, vymaľovali dve
miestnosti, sťahovali nábytok,
a to všetko pre vytvorenie lepších podmienok poskytovania
sociálnych služieb v tomto zariadení.
„Samozrejme, nezabudli
sme ani na záhradu. Pokosili
sme trávnik, vytrhali burinu
z okrasných záhonov a kvetináčov, postrihali kríky aj
stromčeky, upravili nerovný
terén. Práce bolo dosť, až veľa.
Vek ani jazyk nehral žiadnu
úlohu. Pomáhali mladí, starí
i malé deti, jednotlivci aj rodi-

NOVOOTVORENÁ

ZUBNÁ AMBULANCIA
A AMBULANCIA
ČEĽUSTNEJ ORTOPÉDIE

prijíma pacientov
bez čakania
STROMOVÁ 16, KRAMÁRE

tel.: 0905 662 407

Opravujú Bosákovu a Mlynarovičovu
Oddelenie správy komunikácií hlavného mesta informovalo, že začalo
postupne opravovať chodník na Bosákovej ulici a dve protiľahlé zastávky
MHD Mlynarovičova.

C

elková opravovaná plocha chodníka je
približne 3 700 m2 a zastávok 500 m2.
Oprava na chodníku spočíva vo výmena živicového asfaltu za asfaltobetón. Zastávky

budú betónové. Premávka počas prác bude
usmernená prenosným dopravným značením. Predpokladané ukončenie prác v zmysle
povolení je do 11. novembra.
(tod)
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Súťaž o najkrajšiu
predzáhradku
má svojich víťazov

S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A

Petržalčania mohli do 11. septembra
hlasovať za najkrajšou predzáhradku v našej
mestskej časti.

V

eľmi nás potešilo nielen to, že
ste nám počas leta posielali
fotografie svojich krásnych predzáhradiek, ale najmä veľká súdržnosť, aby práve ten váš kúsok
záhradky dostal čo najviac hlasov.
A máme tu víťazov.
1. miesto získava Markova 7,
s počtom hlasov 319
2. miesto získava Ševčenkova 18,
s počtom hlasov 258
3. miesto patrí Budatínskej 81,
s počtom hlasov 213
Víťazom srdečne gratulujeme.
O odovzdaní výhry (poukážok
v hodnote 150, 100 a 50 €) ich
budeme informovať e-mailom.

Projekt Praha 5 tentoraz
o sociálnej starostlivosti
Pracovníčky Miestneho úradu Petržalka
Kvetoslava Biljnjová a Eva Plevová, predsedníčka sociálnej a bytovej komisie Oľga
Adamčiaková, autorka projektu Daniela
Emeljanovová a aj riaditeľka DSS Integra
Renáta Balážová, s ktorou pracovníčky úzko
spolupracovali pri realizácii projektu, začiatkom septembra navštívili kolegov z Prahy 5
(Smíchov), ktorí boli na návšteve Petržalky
v máji tento rok.
A aké dojmy z návštevy má naša delegácia?
„Počas tejto návštevy v Prahe 5 sme navštívili Domov
pre osoby so zdravotným postihnutím, Diakoniu – Azylový dom, Dom sociálnych služieb s odľahčovacou pobytovou službou a Komunitné centrum Prádelna. Zamestnanci
jednotlivých zariadení a zástupcovia Prahy 5 nám priblížili
systém ich práce, financovania zariadení aj formu fungovania. Mali sme aj dostatok času konzultovať a porovnávať
vzájomné skúsenosti. Získali sme množstvo poznatkov a
inšpirácií, ktoré sa budeme snažiť aplikovať v praxi. Veríme,
že naše nové poznatky budú v prospech obyvateľov Petržalky. V Čechách aj na Slovensku riešime skoro rovnaké
problémy takmer vo všetkých oblastiach, preto tém na rozvíjanie je viac ako dosť. Možnosť výmeny skúseností uvítali
obe strany, preto sa budeme snažiť spoluprácu rozvíjať aj
naďalej,“ povedala Daniela Emeljanovová.
(tod)
foto: MÚ

(tod)
foto: (tod)

Kandidát na primátora
Bratislavy
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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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Buenos Dias Andalucia

Filmové piatky ožívajú
Hudobné kino - Osobnosti prináša
do Domu kultúry Lúky novú desaťdielnu sériu hudobných dokumentov.
Predposledný septembrový piatok
sa začal cyklus prvým slovenským
celovečerným zvukovým filmom Zem
spieva. Jeho autorom bol významný
český a slovenský fotograf, výtvarník,
filmový režisér, kameraman, folklorista, etnograf a hudobný vedec, Karol
Plicka (1894-1987).

F

ilm Zem spieva vznikol v roku 1933 na podnet Matice slovenskej za priamej podpory vtedajšieho prezidenta republiky Tomáša Garrigua Masaryka. Autorom námetu a režisérom
filmu je Karol Plicka, často označovaný za jedného z najzásadnejších tvorcov našej kultúrnej histórie, ktorý si v roku 1968 vyslúžil titul Národný umelec.
Približne hodinový dokument unikátnym spôsobom zachytáva slovenské ľudové zvyky, ako sa odrážali v piesňach a tancoch,
v obyčajoch, v detských popevkoch i v hrách. Je to umelecky
komponovaný záznam ľudových tradícii, hier, obradov, tancov
a slávností v čase od skorej jari do neskorej jesene na Slovensku
v 30. rokoch 20. storočia. Filmový materiál sa stal podkladom
pre vytvorenie hudby, ktorej autorom bol český hudobný skladateľ a dirigent František Škvor.
Film obsahuje aj poetické medzititulky z pera básnika Jána
Smreka. Vo svojej dobe sa film u domáceho publika nestretol
s takým ohlasom, aký by si zaslúžil, jeho kvality však boli už vtedy ocenené v zahraničí – za najlepšiu réžiu získal v roku 1934
ocenenie Zlatý pohár na druhom ročníku medzinárodného
Biennale v talianskych Benátkach. Originálny negatív filmu
zhorel pri požiari zlínskych filmových ateliérov v roku 1944. Zo
zachovanej nekompletnej pozitívnej kópie boli v roku 1945
vyrobené dva double negatívy, v roku 1983 bol nahraný nový
záznam pôvodnej hudby.
Fimové večery - Hudobného kina Osobnosti sa konajú
každý piatok o 19. hodine v Dome kultúry Lúky na Vígľašskej 1. Zastávka Lúčanka - 59, 92, 95, 98, 99 / zastávka Vyšehradská - 93.
Podujatie je realizované s láskavým zvolením Slovenského
filmového ústavu.
(ede)
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do roku 1492. Nad mestom sa
týči monumentálny palácový
Fotoreportér Peter Leginský je známy na verejnosti ako komplex Alhambra. Rodák
z Granady Federico Garcia
spoločenský nomád. Ako človek, ktorý svoj objektív
Lorca kedysi napísal: „Grazameriava predovšetkým na hercov a režisérov v rámci
nada je mesto bezprostredfilmového festivalu v Cannes, na celebrity, ktoré možného zaháľania, mesto rozno stretnúť na najkrajšom plesovom podujatí sveta, vo
Viedenskej opere či na osobnosti, ktoré hýria na večier- jímania a fantázie, kde mikoch a rautoch na Slovensku. V bratislavskej reštaurácii lenec ľahšie ako inde píše
meno svojej lásky do piesku.
Mecheche, ktorú nájdete v srdci starého mesta, si možno
Jej farba je strieborná a tmav týchto dňoch pozrieť jeho fotografie tentoraz celkom
vozelená a Siera vybozkáiného charakteru.
vaná mesiacom sa podobá
ýstava s názvom Bue- grafiách z Leginského objek- tyrkysu.“
Ďalším miestom potuliek
nos Dias Andalucia pri- tívu. Nechýba tu ani Malaga
bližuje španielske pobrežie – druhé najväčšie mesto tej- Petra Leginského bola Ronda
Costa del Sol, ktoré je po- to oblasti, v ktorom sa naro- – mestečko ležiace na skale
vestné jedinečnou atmosfé- dili PabloPicasso aj Antonio vo výške 750 metrov nad morom, cez ktoré preteká riečka
rou. Pôvabné maurské stav- Banderas.
Aj čarovné zábery na Se- Guadalevin. Ak teda nemáte
by, malebné stredoveké uličky, temperamentné tanečni- villu, ktoré potvrdzujú staré čas vycestovať, príďte si poce flamenca. Ale aj bodegy príslovie, čo hovorí, že kto zrieť fotografie Andalúzie do
s tapasmi a krájanou sušenou nevidel Sevillu, nevie, čo je Mecheche.
šunkou. To všetko možno zázrak. Granada bola zase
Barbora Laucká
vidieť na čierno bielych foto- poslednou baštou Arabov až
foto: MIlina Strihovská

V
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Spomínali sme
na Jána Pavla II.

Po pätnástich rokoch od návštevy obľúbeného pápeža Jána Pavla
II. v Petržalke (14. septembra 2003) sme si historickú udalosť pripomenuli vo fanosti Svätej rodiny.

V

deň výročia slávil svätú
omšu v Kostole Svätej
rodiny gréckokatolícky duchovný o. Ľubomír Matejovič.
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O dva dni neskôr sa uskutočnila cyklopúť na znak
vďaky za návštevu Jána
Pavla II., jeho požehnanie slovenskému národu a

za blahorečenie novodobých mučeníkov - rehoľnú
sestru Zdenku Schelingovú
a gréckokatolíckeho biskupa
Vasiľa Hopku.

Pelotón vyštartoval 16. septembra spred Kostola Svätej rodiny na 20-kilometrovú púť po
petržalských kostoloch. Skupinu cyklistov v pápežsko-žltých
tričkách viedli oratoriáni o. Juraj Vittek, o. Andrej Šottník a
bohoslovci. Išlo o tichú manifestáciu vďaky za morálnych
víťazov z totalitných čias, ktorí trpeli za vieru, túžbu po
slobode a zachovanie ľudskej
dôstojnosti. Cyklopúť preto
sprevádzal leitmotív „Rásť pod
Kristovým krížom“ v duchu
pamätných slov sv. Jána Pavla
II. Spomínate si na jeho slová? „S pocitom najhlbšej lásky
pozdravujem teba, milovaný
slovenský národ... Nikdy sa nehanbi za evanjelium. Chráň si
ho vo svojom srdci ako najcennejší poklad, z ktorého môžeš
čerpať svetlo a silu do každodenného života.“

Zaujímavosti v číslach:

septembra 2003 prišlo pred
Kostol Svätej rodiny v Petržalke
250 000 veriacich, vrátane hostí
a pútnikov zo zahraničia,
• pontifikálnu svätú omšu spolu s pápežom Jánom Pavlom II.
slávilo 6 kardinálov a 45 biskupov z mnohých krajín,
• o bezpečnosť sa staralo 6 000
policajtov a 500 ochrankárov,
nápomocných bolo 630 vojakov,
• miesto stretnutia s hlavou Katolíckej cirkvi v Petržalke sa
ľudovo volá „pápežská lúka“
a priestor pred kostolom má
názov Námestie Jána Pavla II.,
• pred kostolom sa vypína socha pápeža z tvorby Jána Gazdíka,
• vnútri kostola je busta pápeža,
kópie darov preňho, veľkorozmerné portréty blahoslavených,
oltárny kríž od sochára Svetoslava Ilavského, ako aj polkruhová oltárna platňa, na ktorej
pápež slávil svätú omšu.

• Na slávnosť blahorečenia 14.

Marta Majerčáková
foto: autorka

Máte záujem pracovať pre stabilnú spoločnosť?
Skupina Veolia Energia hľadá do trvalého pracovného pomeru
na čas neurčitý zamestnancov s nástupom IHNEĎ na pozíciu:

STROJNÍK
Popis práce:
• efektívna obsluha tepelno-energetických
zariadení prevádzky (kotle, výmenníky,
plynové energetické zariadenia,
kogeneračné jednotky) v rozsahu svojich
oprávnení za účelom dosahovania
čo najvyššej hospodárnosti prevádzky;
• úzka spolupráca so všetkými
pracovnými skupinami pri výrobe
energetických médií;
• zodpovednosť za včasné nahlásenie
zistených porúch na TEZ a rozvodoch;
• participácia na odstraňovaní
havarijných stavov TEZ.

PETRŽALSKÉ NOVINY
čítajte aj na webe
www.bratislavskenoviny.sk/petrzalka

Mzda, zamestnanecké výhody, benefity:
• mzda min. od 700 € brutto
(kandidát bez skúseností) a garantovaný
nárast mzdy po skúšobnej dobe
• práca v stabilnej nadnárodnej
spoločnosti;

Pracovný režim:
• od 6:00 do 18:00 hod.
(zmennosť: denná, nočná, 2 dni voľna).
Vzdelanie/kvalifikácia:
• VP skupiny B podmienkou;
• vyžaduje sa samostatnosť,
zodpovednosť, chuť vzdelávať sa;
• výhodou je technické - elektrotechnické
vzdelanie a kuričský preukaz triedy V.,
osvedčenia na obsluhu tlakových
zariadení, na obsluhu plynových
zariadení, § 21, 22, 23 elektrika (osvedčenia
nie sú nevyhnutnou podmienkou).

•
•
•
•

zabezpečenie vzdelávania a oprávnení;
ročná výkonnostná prémia;
regeneračný príspevok;
2 dni dovolenky navyše, atď.

Viac informácií o voľnej pracovnej pozícii môžete získať na:
www.veoliaenergia.sk, ludske.zdroje@veoliaenergia.sk
alebo na telefónnom čísle 0917 340 414.
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Seniori „zasiali“ dobrú náladu
a „zožali“ potlesk

„Nik nemiluje život viac ako seniori“ – touto
myšlienkou slávneho Sofoklesa, ktorú vyslovil pred takmer 2,5-tisíc rokmi, odštartovala
premiéra hudobno-dramatického a tanečného pásma s názvom Petržalské dožinky.

Po

dvoch úspešných projektoch v podaní OZ
Petržalčanka – najskôr to
bola Petržalská svadba a po
dvoch rokoch Petržalské páračky – sa v tomto Roku svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO petržalskí seniori
a seniorky na pódiu DK Zrkadlový háj predstavili ďalším
pásmom. „Považujeme totiž
za svoju povinnosť pripomínať mládeži, ale aj strednej
generácii, ako žili a pracovali
naši starí a prastarí rodičia.
Pre svojich potomkov musíme zachovať kultúru našich
predkov. Dnešná generácia
si už ani nevie predstaviť život, kedy sa všetko robilo takpovediac na kolene. Sedliak
zrno vlastnoručne zasial, ko-

sou pokosil, cepmi vymlátil.
A túto drinu, spojenú s potokmi potu, chceme sprostredkovať našim pásmom. Popri
hovorenom slove necháme
vyniknúť krásne slovenské ľudové piesne,“ priblížila zámer
seniorov predsedníčka OZ
Petržalčanka Betka Korbelová.
Seniori svojím vystúpení
„zasiali“ radosť a dobrú náladu
– a na záver „zožali“ standing
ovation a osobné gratulácie.

V hľadisku popri
petržalských senioroch bolo veľa hostí – či už
z mesta, miestneho úradu,
viacerých ministerstiev, ale aj
veľa poslancov.
Počas obdobia 6 rokov, odkedy vzniklo OZ Petržalčanka, členovia súboru absolvovali už stovky vystúpení. A to
nielen v Bratislave a blízkom
okolí, ale aj vo vzdialenejších
obciach a mestách – doslova
od Malaciek až po Bardejov.
„Šesť rokov je v našom veku
(pozn. autorky: najstarší seniori sa už blížia k 90-tke)
pozoruhodný kus života. Ja
sa zaň chcem poďakovať všetkým účinkujúcim – terajším
aj tým, ktorí nevydržali ná-

ZAŽIAR AKO PREDAVAČ/KA

por a odišli, či už pre zdravotné alebo iné problémy. Chlebík amatérskych umelcov je
tvrdý, preto uvítame, ak sa
k nám pridajú mladí seniori, milujúci tradície a ľudový
spev. Niet pochýb, že vytrvalý
tréning sa na našich výkonoch podpísal – zdokonalili
sme sa a po odbornej stránke
sme vyrástli. Som na všetkých
pyšná,“ zdôraznila vedúca súboru Betka Korbelová, ktorá
v tomto roku oslávila krásne
osemdesiatiny.
Na úspešnom účinkovaní
súboru sa podpísala aj podpora starostu Petržalky Vladimíra Bajana. Projekt pod-

porilo aj hlavné mesto cez
svoj grantový program Ars
Bratislavensis, ako aj mnohé
ďalšie subjekty rôznymi formami. Vystúpenie si osobne
pozrel aj bývalý vedúci odboru kultúry v Prešove, Vladimír Merkovský, ktorý doteraz
organizoval a zabezpečoval
so všetkou starostlivosťou
vystúpenia OZ Petržalčanka
v obciach Prešovského kraja.
Jeho pozitívne hodnotenie
vystúpenia je prísľubom, že
Petržalské dožinky čoskoro
uvidia aj seniori vo viacerých
obciach Prešovského kraja.
Text a foto:
(tea)



POKLADNÍK/ČKA V BRATISLAVE
V ČASTI PETRŽALKA A NA DUNAJSKEJ ULICI
NÁSTUPNÁ MZDA:

473 €  917 €*

GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY

www.lidl.sk - sekcia Kariéra
*podľa druhu úväzku (20 - 38,75 h/týž.)
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Bulvár o rok, stanica o dva
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Hlavné mesto SR Bratislava spolu s investorom HB Reavis pokračuje v revitalizácii ulice
Mlynské nivy, ktorú postupne mení na nový
elegantný bratislavský bulvár. Bratislava tak o
rok dostane vynovenú ulicu po dôkladnej revitalizácii celej oblasti s kompletne obnovenou
dopravnou a technickou infraštruktúrou nad
aj pod jej povrchom.

R

ekonštrukciu realizuje investor na vlastné náklady,
celková investícia do infraštruktúry v celej zóne Nové
Nivy je odhadovaná na 40
miliónov eur. Rok po dokončení ulice Mlynské nivy dostanú Bratislavčania aj kompletnenovú autobusovú Stanicu Nivy.
Pred pár dňami sa uskutočnil na ulici Mlynské nivy kontrolný deň za účasti primátora
hl. mesta Bratislava Iva Ne-

srovnala, ktorý sa spolu so
zástupcami spoločnosti HB
Reavis a Dopravného podniku Bratislava pozreli na
aktuálny stav prác. Obnova
ulice sa aktuálne nachádza
v prvej fáze, ktorá sa začala
v máji tohto roka a potrvá
do jesene za plnej prevádzky
automobilovej a autobusovej
dopravy. Koncom jesene investor pristúpi k druhej fáze
rekonštrukcie na severnej
časti ulice. Na ulici po rekonštrukcii pribudne v každom
smere jeden jazdný pruh,
ďalej podzemný kruhový
objazd, bezpečné priechody pre chodcov, cyklotrasy,
zastávky a nové chodníky aj
zeleň. Na bulvári bude vyše
150 stromov. Rekonštrukcia
si vyžiada spolu vyše 48-tisíc
metrov káblov a takmer 2-tisíc metrov rúr.
Výstavba podzemného
kruhového objazdu je na
Slovensku unikátom. Po jeho dokončení prepojí Stanicu Nivy, projekt Twin City, nový parkovací dom a
nový projekt Mlynské Nivy
Košická. Zároveň obsiahne
v oboch smeroch vjazdy aj
výjazdy na ulicu Mlynské
Nivy.Obnova dopravnej a
technickej infraštruktúry na
ulici Mlynské nivy aj v okolitých komunikáciách v celej
zóne Nové Nivy je predbežne vyčíslená na 40 miliónov
eur. Projekt realizuje HB Reavis na vlastné náklady.
Text a foto:
Miroslav Košírer
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Najlepšia adresa v Petržalke
Je to ako tajomstvo. Miesto skryté pred očami verejnosti. Ako zámok v začarovanom
lese. Poďte s nami na návštevu. Nechajte sa prekvapiť. Ohúriť. Nadchnúť. Hájparkom.
Áno, všetky byty už sú dávno vypredané. Ale napriek
tomu Hájpark stojí za reč.
Ako príklad, čo sa stane, keď
si architekt splní sny. Keď ho
doma alebo v škole naučili,
že prácu treba spraviť poriadne a že sa stavia pre ľudí.
Keď architekt zároveň stavia,
aby si bol istý, že to bude postavené poriadne. Keď má vo
svojej stavbe aj on byt. Keď
sa stane jej správcom, aby sa
o ňu mohol ďalej starať.
O tom všetkom sme sa rozprávali s tvorcami projektu
Hájpark zo spoločnosti Imagine, Borisom Hrbáňom, Ivanom Juhásom, a Drahanom
Petrovičom. A zároveň nás
zaujímalo, ako sa tam každodenne žije jeho obyvateľom.
Oslovili sme troch z nich, Rastislava Bocka, Ondreja Streška
a Michala Šimeka.

Vízia

Čo bolo na začiatku? Pozemok na Kutlíkovej medzi
dostihovou dráhoua Technopolom. S kopou asfaltu, technickými budovamia a kúskom
zanedbaného lužného lesa plného smetí. Traja muži z Imagine tam ale videli úžasný domov pre stovku rodín.
Drahan Petrovič: „Chceli
sme, aby sa ľudia v našom
projekte cítili bezpečne a príjemne. Kolega Boris Hrbáň
býval ako dieťa kúsok odtiaľto, na Hrobákovej. Ja som
vyrastal vo dvore, kde som sa
odmalička hrával pod oknami rodičovského bytu. Nikto
na nás nemusel dávať pozor.

Na rozdiel od štandardných
sídliskových detských ihrísk,
kde dnes jedno dieťa strážia
pomaly dvaja rodičia. Takže
myšlienka uzavretého dvora
bola pre nás zásadnou od začiatku.“

Imagine. Pri dvojizbových bytoch ponúkali tri verzie možných zmien v dispozícii bytu.
Pri väčších až šesť. To všetko v
pôvodnej cene bytu.
Ondrej Streška: „To bola veľmi dobrá a vôbec nie štan-

„Nikdy by som neveril, že v
Bratislave päťročnej dcérke
poviem - tu máš čip od vchodových dverí a choď sa hrať
von s kamoškami. To zázemie,
čo tu máme, pocit bezpečia,
súkromie, ale bez izolácie.
Naozaj, všetky naše predstavy
boli naplnené a dokonca prekonané,“ hovorí Michal Šimek
Miesto, kde sa deti môžu
hrať, lebo na ne rodičia vidia z
okna. Bývanie v lese kúsok od
jazera, hrádze, dostihovej dráhy, lužného lesa. S bezproblémovým parkovaním aj do
budúcna. V súkromí a predsa
blízko pri všetkých dopravných tepnách. Ako z rozprávky, že? A to sme len začiatku.

dardná možnosť. My sme ju
využili na zväčšenie detskej
izby, keďže máme troch chlapcov. A na úkor časti chodby
máme druhý záchod. A je výborné, že aj potenciálne ďalšie
zmeny sú pomerne jednoducho realizovateľné.“

Drahan Petrovič: „Nesnažímesa predpisovať, ako majú
ľudia bývať. Práve naopak.
Vytvárame pre nich priestor, v
ktorom si môžu do maximálnej miery splniť svoje vlastné
predstavy a sny o bývaní.“
Boris Hrbáň: „A umožniť,
aby si dispozíciu bytu mohli
upravovať aj sami, keď sa im
zmenia životné podmienky,
napríklad narodením ďalšieho dieťaťa. Alebo budú mať
jednoducho chuť na zmenu.
Napríklad, keď deti rodinné hniezdo opustia a manželia si z trojizbáku spravia
priestranný loft.“

Samozrejmosti

Ondrej Streška: „Nové bývanie pre rodinu sme s manželkou hľadali dlho, takmer dva
roky. Chceli sme niečo v prírode, ale nie mimo Bratislavy.
Petržalku poznáme, predtým
sme bývali na Tupolevovej.
A tento projekt nás úplne

uchvátil. Vnútorným priestorom, lokalitou, napojením na
diaľnicu, čo potrebujem k práci. Prísľubom komunitného
života. A stalo sa - naše deti
už tu majú svojich „parťákov“
na hry a my so susedmi každú
nedeľu hrávame volejbal a potom grilujeme.“
Kvalitné bývanie má aj svoje technické štandardy. Napríklad solídne materiály, dispozíciu bytu, ktorá minimalizuje
hluché miesta a maximálne
využíva úžitkovú plochu. Alebo kuchyňu na fasáde a nie
utopenú uprostred bytu bez
možnosti kvalitného vetrania.
A lodžiu, na ktorú sa pohodlne zmestí bežne veľký stôl so
stoličkami pre štyroch ľudí.
A potom sú tam sympatické drobnosti ako okno v kúpeľni, predpríprava na zasklenie lodžie či znížené okno,
takže výhľad si vychutnávate
aj sediac na gauči. Miestnosť
nazvaná flex, ktorá môže byť
šatníkom, druhou kúpeľnou,
pracovňou - jednoducho je
flexibilná. Bicykliareň v každom vchode. Predzáhradka
s vlastnou kôlňou, terasa aj
k dvojizbovému bytu, z ktorej
nie je výhľad na odvetrávacie
potrubia zo spodných bytov.
Vlastne, zo žiadnej terasy nie
je výhľad na vzduchotechnické potrubia a zariadenia.
Projektant aj investor (v jednej osobe) sa ich rozhodli viesť
radšej v garáži tak, aby vyústili len na štyroch najvyšších
vežiach objektu. Že to bude
krajšie a pre ľudí príjemnejšie.
Pomerne nákladná „drobnosť“, ktorú si možno na prvý
pohľad ani nevšimnete. Ale
je práve tým rozdielom medzi kvalitným bývaním a tým
druhým.

Byt na mieru

Možno ste počuli o projekte, v ktorom sa budúcich ma- Jedna z možných podôb
jiteľov pýtali, ako by si pred- kuchyne s výhľadom do
stavovali svoj byt. To sú oni. dvora aj lodžie.

Objekt spoločenskej miestnosti – na domové schôdze, detské oslavy, kurzy háčkovania či pilatesu – čokoľvek budú
obyvatelia Hájparku práve potrebovať.

PETRŽALSKÉ NOVINY
„Páčil sa nám už Nový háj,
a tak sme hľadali ďalšie projekty od rovnakého tímu. Keď
manželka našla na nete Hájpark, šli sme rovno do realitky a kúpili posledný voľný
trojizbový byt v prvej etape.
Deti z okna izby pozorujú veveričky. Pestujeme si vlastnú
zeleninu a bylinky. Užívame
si kúpanie v Draždiaku, bicyklovanie po hrádzi a dostihové nedele,“ hovorí Rastislav Bocko

Vnútroblok

A už poďme von. Takže, aký je
vnútroblok v Hájparku?
Boris Hrbáň: „Všetci nás odrádzali, že sa stavba strašne
skomplikuje. Naši stavbári sa
„chytali za hlavu“, pretože to
bolo naozaj extrémne zložité. Uložiť káble a kanalizáciu
pomedzi korene stromov. Ale
pre nás bolo zachovanie toho
kúska lesa najdôležitejšie.
Aby sme museli vyrúbať čo
najmenej z 80 až 100-ročných
stromov v lesíku, dokonca

sme zoštíhlili a prispôsobili
stavbu. Zachovali sme aj pôvodný reliéf pozemku so všetkými vyvýšeninami a priehlbinami, aby si zachoval svoje
čaro. Bolo to náročné, ale výsledok jednoznačne stojí za
námahu.“
Rastislav Bocko: „Nikdy by
som neveril, že sa realita tak
priblíži vizulizáciám. Všetky
v počítači vytvorené obrázky
sú dnes skutočnosťou. Dostali
sme všetko, čo nám sľúbili.“
Drevený mostík, 10-metrová šmykľavka, drevené ihrisko
a jazierko, samozrejme, neboli
súčasťou pôvodného lesa. Ale
pristanú mu. A keď už sme
v lesoparčíku, čo tak pridať aj
drevené posedenie, ohnisko,
kôlňu na náradie a vyvýšené pestovateľské záhony pre
tých, čo majú zelené ruky?
A radi jedia vlastnoručne vypestované paradajky.
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trvá stále. Tie dvojmetrové
paradajky sú zaujímavé. My
sme po starých rodičoch zdedili veľkú záhradu, takže po
víkendoch ´hrdlačíme´ tam.
Manželke to ale nedá a pánovi Juhásovi, ktorý sa tu stará
o zeleň osobne, občas s niečím pomôže,“ hovorí Ondrej
Streška
Architekti mysleli aj na to,
aby sa vo vnútrobloku zdržali slnečné lúče čo najdlhšie a
„Zaujímam sa o reality aj
architektúru a Hájpark ma
zaujal, ale nevyhovovala
Petržalka. Potom sme ale
deťom začali hľadať školy
a našli dve výborné práve
v Petržalke. A po kúpe bytu
sme zistili, že sa práve sem,
do prízemných priestorov,
zhodou okolností presťahovala aj obľúbená materská
škola, ktorú naše deti navštevovali. Jednoducho si nás ten
petržalský Hájpark privolal.
Až zo Záhorskej Bystrice.
Dnes veľmi oceňujem, že tu

máme všetko blízko a oveľa
lepšie dopravné napojenie,“
hovorí Michal Šimek.

Betón a slnko

Áno, uznávame, že vychvaľovania Hájparku je v tomto texte naozaj veľa. Určite
sa niečo nájde... Aha, isteže, lesík sa nachádzal len na
menšej časti pozemku, väčšiu tvorila betónová plocha
s technickými budovami.
Jednoducho, rovná vybetónovaná plocha. Čo s takou
púšťou? Odborníci v Imagine zapojili predstavivosť a
z núdze sa odrazu stala
cnosť. Pod celou plochou
postavili veľké podzemné
parkovisko s kapacitou 135
miest a stovkou pivničných
kobiek. To, čo nebolo možné
zrealizovať pod lesíkom, lebo
by sa poškodil koreňový systém stromov.

Detaily

Michal Šimek: „Máme so
správcom dobré vzťahy. Mal
som možnosť ľudí z Imagine
spoznať už počas výstavby.
Majú jasnú predstavu, čo
chcú robiť a ja im verím, že
to robia dobre a berú naozaj
osobne. Je výborné, že sídlia
priamo tu, na prízemí, takže
komunikácia je jednoduchá
a efektívna.“
Na betónovej streche zeleň
nemá pre život také dobré
podmienky ako v lesíku. Ale
predsa je možné plochu urobiť
príjemnou stromami s plytkým koreňovým systémom,
trávnikom, vyvýšenými záhonmi a opäť aj miestom pre
domácich záhradkárov.
Okrem toho, sú tu spomínané predzáhradky k prízemným bytom. Pripravený
je priestor na kaviareň a pred
ňou je umiestnené ihrisko pre
menšie deti.
Ivan Juhás: „Počas horúcich
dní obyvatelia ocenia tieň
v lesíku, kým počas chladnejších prirodzene uprednostnia
otvorený slnečný priestor.“
„O boxy na pestovanie bol
veľký záujem a evidentne

tomu prispôsobili výšku jednotlivých častí obytného bloku. Opäť sa to zdá ako samozrejmosť.
A predsa prečo takto nemohla byť postavená celá
Petržalka? S dôrazom na detaily, ktoré nám však spríjemňujú a skvalitňujú každodenný
život. Prečo sú takéto projekty
v Petržalke, Bratislave, na Slovensku výnimočné? Nie je to
škoda?


Z

rod projektu Hajpark sa spája so vznikom firmy Imagine.
Kým Drahan Petrovič (architekt) zbieral skúsenosti v Kanade, jeho dvaja kolegovia, Boris Hrbáň (architekt) a Ivan Juhás
(záhradný a krajinný architekt) hľadali ideálny pozemok pre prvý
veľký projekt spoločnej firmy.
Hájpark sa staval na dve etapy. V prvej v roku 2016 bolo postavených 27 bytov v dvoch päť a šesťpodlažných bytovkách.
Druhú, U- blok troj- až sedempodlažných spojených objektov
s 80 bytmi, dokončili začiatkom tohto roku.
To, čo zaujme najviac, je firemná filozofia, v ktorej je na najvyššom mieste pozornosti klient. Bežný človek, ktorý je síce náročný na svoj komfort, ale pred extravagantnou architektúrou
ocení skôr kvalitné materiály a praktické riešenia svojho bývania.
A že v Imagine dokázali skĺbiť elegantné tvary a užitočnosť pre
koncového užívateľa, dokazuje nominácia na cenu za architektúru CE.ZA.AR 2018.
V roku 2015 pritom už jednu nomináciu na CE.ZA.AR-a premenili. Za projekt Nový háj na rohu ulíc Starohájska - Dudova,
na ktorom sa spolupodieľali so spoločnosťou ITB. Nuž, zdá sa, že
Petržalka ich stavbám svedčí. A oni jej.

Zľava Drahan Petrovič Ivan Juhás a Boris Hrbáň

Pohľad na vnútroblok nad podzemnou garážou,
začiatkom leta 2018.

(edriela)
foto: Bohumil Šálek
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Tri dni bez

Tak si myslím

Závislosť od nezávislosti

Z

nie to prečudesne, ale medzi najnovšie závislosti, okrem masového
cucania vody na každom kilometri, sa
zaradila závislosť od nezávislosti. Do
bežnej výbavy každodenného slovníka sa všadeprítomná koťuha vkradla
nebadane a tak, či sa to niekomu páči,
alebo nie, hit desaťročia žne úspechy.
Nateraz sa mi akosi nepošťastilo nájsť
odborné vymedzenie významu tohto
výrazu, takže skúsim zostať pri adekvátnej slobode, ktorá by mala byť
nevyhnutnou vlastnosťou ľudí (ale aj
inštitúcií, štátov), snažiacich sa riadiť
svoje životy a nespoliehať sa na iných.
Vraj, tak sa hovorí v naivných kruhoch,
nezávislosť dáva pocit voľnosti. No,
škriepiť sa nebudem, dnes je možné aj
nemožné.
Iba prednedávnom som si v televíznom programe prečítal o jednom
talianskom filme, aby som sa dozvedel,
že žánrovo ide o nezávislú komédiu.
Pochopil som, žánre sa časom vyvíjajú, zrodil sa techno-triler, či mystery,
tak prečo si na striebornom plátne
nepozrieť aj nezávislú digitálnu feériu,
no nie? A nepochybujem, že iba veci
neznalý nevzdelanec by sa v takomto
prípade mohol vyjadriť, že ide o žánrovú blbosť. A vôbec, keď môžeme mať
nezávislých kandidátov a nezávislých
poslancov, novinárov, nezávislé média
a súdy, od najmenšieho po ústavný,
tak na prvý pohľad dôveru budiaci
prívlastok znesie aj ozajstná komédia.
Kladne hodnotím širokospektrálne
nezávislé média, čitateľ má istotu, že
slobodný novinár slobodného denníka mu vskutku naservíruje onakvejšie
zvesti, ako tie, čo prináša závislá konku-
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rencia. Aspoň na pohľad sa to tak tvári.
Ktovie? Nezávislosť je nevyspytateľná.
Prívlastková mánia si našla svoje vďačné miesto aj medzi zástupcami národa,
od komunálnych až po veľkých, teda
parlamentných. Taký stranícky kandidát
na poslanca to má oproti nezávislému,
straníckou politikou ešte neinfikovanému kolegovi, z roka na rok ťažšie.
Strach a hrôza. Život bez našich strán
bude fádny, ich prirodzený úbytok už
Slovensko začína pociťovať. Vďaka za
parlamentné strany, nateraz pikantné
vzrušo ešte prinášajú, ale čo potom?
K tohtoročnému júlu sme mali necelých šesťdesiat politických strán a hnutí,
ktoré nezanikli a neboli v likvidácii. Tak
veru, voľby vyhrávajú čoraz častejšie
slobodní s tichou, či na bubon idúcou
podporou strany, alebo iného dobrodinca angažujúceho sa, akože inak, bez
nároku na budúce benefity. Nuž, a keď
to menej pokročilým v politike nevyjde,
majú sa na koho vyhovoriť. Nájdu si inú
stranu, alebo filantropa a dajú repete.
Obľúbenú, ale bezúčelnú nezávislosť nájdeme aj v spojitosti so súdmi
a sudcami. Je pravda, ústava deklaruje,
že výkon súdnictva je v rukách nezávislých a nestranných súdov, tým však aj
končí. Ďalej už zákon zákonov pozná
iba súdy a sudcov. Apropo, máme aj zákon o sudcoch, nie zákon o nezávislých
sudcoch, čo by už na prvý pohľad znelo
nadmieru provokačne a evokovalo by
hriešne myšlienky.
Tak si myslím, že zamyslenie vyvoláva aj akcentovaná nezávislosť, čoraz
častejšie ponúkaná ako lacný tovar bez
možnosti reklamácie.
Jaroslav Gründler

Najskôr sa blýskalo iba tak propagačne a rovnako aj
hrmelo. A zrazu z ničoho nič blesk švác len pár metrov
od mojej chalupy. Tma. Elektrika úplne vypadla. Ešte aj
mobil akoby sa zbláznil. Našťastie vyrazilo len poistky.
To som si myslel. Lenže, ako vysvitlo, dobrú ranu dostal
počítač a televízor. Tvárili sa tmavo.

S

koro ráno som obtelefonoval
kdekoho, kým som získal prísľub
akejsi opravy. Vraj o tri dni, lebo
toho majú veľa. Tri dni bez televízie
a internetu? Hrôza. A možno ani nie.
Povedal som si, že ak tie tri dni
tévéinternetovej absolútnej diéty
zvládnem, okamžite sa vrhnem na
diétu dlhodobo redukčnú. Spomínané médiá síce nenadužívam, som
v akomsi celoštátnom priemere, redukcia však aj tak nebude na škodu.
Prečo? Stačí si prečítať niektoré vedecké závery.
Najtvrdšie to formulovali austrálski vedci z Univerzity v Queenslande. Podľa nich sú ohrození najmä
tí, čo na obrazovku dokážu denne
civieť viac ako šesť hodín. Za každú
z nich vraj takí kaskadéri zaplatia
skrátením svojej pozemskej púte o
niekoľko minút. A súčet môže predstavovať celé roky.
Sú tu však aj iné fajnovosti. Podľa štúdie z Harwardovej univerzity
dlhodobé sledovanie telky znižuje
sexuálny apetít. Na vine je údajne
nedostatok pohybu. Ja sa pýtam: Platí to rovnako aj pre sledovanie sexi,
porno, či ako sa tie kanály vlastne
volajú?
Ak sa pred obrazovkou napchávate kadejakými keksami, slanými tyčinkami, orieškami a vôbec
všetkým možným, logicky patríte

medzi tých, čo celkom pravidelne
mávajú žalúdočné ťažkosti. Je to
tak preto, lebo nervová sústava je
nadradená tráviacej. Skrátka, žalúdok nefunguje v správnom režime. Nervy nad ním dominujú.
Z tohto pohľadu sa mi ako mimoriadne milé javí zaradenie kontroverzných diskusných relácií na čas
nedeľného obeda.
Čo sa mňa týka, občas tiež mávam čudné pocity v okolí žalúdka.
Väčšinou je to však z konzumácie
televíznych špecialít, ktoré majú na
jedálnych lístkoch.
V tejto chvíli je už všetko v poriadku. Niečo opravili, niečo vymenili.
A nebolo to lacné. Ale nesťažujem
sa. Kedysi, pre niekoho dávno, pre
niekoho nie, by cesty tohto textu boli
oveľa kľukatejšie. Najskôr napísať na
písacom stroji, potom poslať poštou,
v redakcii prepísať sa redakčný papier, zakresliť na tzv. zrkadlo strany,
v tlačiarni text vysádzať, stranu skompletizovať, v redakcii skontrolovať,
opraviť prípadné chyby, poslať späť
a až potom tlačiť. Dnešní študenti
žurnalistiky by sa čudovali.
Teraz dopíšem, text mailom pošlem do redakcie, grafik to šupne na
stranu a hurá do tlačiarne. Aké jednoduché. Len, aby nikde nevypadla
elektrika.
Oskar Král
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Prečo je násilie
ťažké odhaliť?
Začal sa školský rok, ktorý
so sebou, žiaľ, často prináša
aj šikanovanie, násilie
v mnohorakých podobách.
O tom, ako sa dá odhaliť
a ako sa mu brániť, sme sa
rozprávali s psychologičkou
doc. PhDr. Evou Mydlíkovou, PhD., ktorá je poverená
vedením Katedry sociálnej
práce Trnavskej univerzity
v Trnave.

A

ktuálne pripravuje konferenciu s názvom Čo
s bielymi miestami v pomoci
obetiam domáceho násilia
na Slovensku? Jej cieľom je
identifikovať prekážky a slepé
miesta v efektívnej pomoci
obetiam domáceho násilia.

Obeťami násilia, žiaľ,
bývajú často aj deti

Deti sú objektom násilia najmä v domácom a školskom
prostredí, ale aj vo virtuálnom prostredí. V škole sa vyskytuje šikana ako hlavný typ
násilia. Šikanujúcim môže
byť väčšinou iný žiak, ale aj
pracovník školy. Zo sociálnej
praxe už vieme s určitosťou
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povedať, že väčšinu šikanovaných detí tvoria deti zo
sociálne slabšieho prostredia.
Rolu tu zohráva nielen to, že
tieto deti nie sú dostatočne
pekne oblečené, ale väčšinou
dosahujú aj podpriemerné
školské výsledky a ich sociálne a komunikačné zručnosti
vzhľadom na málo podnetné
prostredie zaostávajú.

vajú často pocit, že „tam“ naozaj nie je niečo v poriadku.
Chýba im však „dôkazový“
materiál. Násilník obyčajne
zacíti, že sa niečo deje a začne sa k dieťaťu správať milšie. To je z toho úplne hotové
a pri výpovediach priam idylicky popisuje vzťah rodiča
k nemu. Teda akási naivita a
hlavne túžba veriť, že sa to už
mení, vedie obete k tomu, aby
Prečo je násilie ťažko
vypovedali v prospech agreodhaliteľné?
sora. V prírode si každý živoStrach? Zatĺkanie?
čích inštinktívne chráni svoje
Odhaliť násilie je naozaj ťaž- mláďatá. Jediný živý tvor ké. Každé dieťa padá a má človek - dokáže vedome ublimodriny. Pedagógovia, zdra- žovať svojmu potomstvu.
votníci, sociálni pracovníci,
(ab)
ale aj susedia či príbuzní, máilustračné foto: archív

NOVOOTVORENÁ
ZUBNÁ AMBULANCIA

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE

prijíma
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

OŠETRUJEME AJ DETSKÝCH PACIENTOV
ˇ

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

VÝMENA

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

po výmene

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

http://www.frivan.sk/

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

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
VLASTENECKÉ NÁM.1, BRATISLAVA-PETRŽALKA

www.DomacaRehabilitacia.sk
0903 246 167

už od 13€
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Tešíme sa na vaše

podnety, návrhy, reakcie
petrzalskenoviny@gmail.com

prijíme pomocnú silu
do školskej kuchyne
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Odpovedá právnik

JUDr. Jaroslav Gründler
grundler@chello.sk

Blízka
homosexuálna osoba
Už viac ako šesť rokov žijem so
svojím priateľom v partnerskom
zväzku v byte, ktorý sme si kúpili
za spoločné peniaze. Z médií dosť
často počujem o chránených osobách. Zaujímalo by ma, kto je takouto osobou, prečo sa ľudia delia
na chránené a nechránené osoby.
Som ja, alebo môj priateľ v prípade
napadnutia chránenou osobou?
Nehnevajte sa, že sa pýtam na niečo asi menej dôležité, ale zaujíma
ma to a možno aj iné homosexuálne orientované páry.
Rasťo (zoznam.sk)

V

prípade splnenia zákonom ustanovených podmienok je možné
na vašu otázku odpovedať kladne. Za
chránené osoby sa považujú osoby tak,
ako ich vidí Trestný zákon. Ide o fyzické
osoby, ktoré sú spravidla poškodené
a zo zákonom vymedzených dôvodov
sa im poskytuje zvýšená ochrana, ktorá môže byť daná vekom, biologickým
alebo zdravotným stavom, vzťahom
k páchateľovi, postavením poškodeného, alebo medzinárodným právom. Medzi chránené osoby patrí dieťa, tehotná
žena, blízka osoba, odkázaná osoba,
osoba vyššieho veku, chorá osoba, osoby požívajúce ochranu podľa medzinárodného práva, verejní činitelia, osoby
plniace svoje povinnosti uložené im
zákonom ako aj svedkovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia, zdravotnícky pracovník pri výkone zdravotníckeho povolania
smerujúceho k záchrane života alebo
ochrane zdravia. Ustanovenie o chráne-
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PORADŇA/KRIMI
ných osobách sa nepoužije vtedy,
ak trestný čin nebol spáchaný v súvislosti s postavením, stavom alebo
vekom chránenej osoby.
Pre lepšie porozumenie si priblížme jednotlivé skupiny. Dieťaťom sa na účely trestného zákona rozumie osoba mladšia ako
osemnásť rokov, pokiaľ plnoletosť
nenadobudla už skôr, napríklad
uzavretím manželstva. Za osobu
vyššieho veku sa rozumie osoba
staršia ako šesťdesiat rokov. Blízkou osobou je príbuzný v priamom
pokolení, osvojiteľ, osvojenec,
súrodenec a manžel. Iné osoby
v rodinnom alebo obdobnom
pomere trestný zákon pokladá za
navzájom blízke osoby len vtedy,
ak by ujmu, ktorú utrpela jedna
z nich, druhá právom pociťovala
ako svoju vlastnú. Blízkou osobou
sa pri zákonom určených trestných
činoch, napríklad znásilnenia, týrania blízkej osoby a zverenej osoby,
sexuálneho zneužívania a ďalších
rozumie aj bývalý manžel, druh,
bývalý druh, rodič spoločného
dieťaťa a osoba, ktorá je vo vzťahu
k nim osobou blízkou len vtedy,
ak by ujmu, ktorú utrpela jedna
z nich, druhá právom pociťovala
ako ujmu vlastnú. V takomto prípade blízkou osobou môže byť aj osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti. Za chorú osobu sa považuje osoba, ktorá
v čase činu trpí fyzickou, alebo duševnou chorobou aj keď prechodnou, bez ohľadu na to, či je dočasne práceneschopná, ako aj osoba
so zmenenou pracovnou schopnosťou, invalidná osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom intenzita takej choroby alebo
postihnutia zodpovedá ťažkej ujme
na zdraví. Odkázanou osobou je
osoba, ktorá svojou výživou, výchovou, hmotným, alebo iným zaopatrením, alebo starostlivosťou je odkázaná na páchateľa. Útok na chránenú osobu je pri určovaní výmery
trestu okolnosťou podmieňujúcou
použitie vyššej trestnej sadzby.

Jednou vetou
Vladimíra (gmail.com):
Máte pravdu, kde sú práva, mali by byť aj povinnosti. Z ustanovení Zákona o
rodine vyplýva, že dieťa je povinné svojim rodičom prejavovať primeranú úctu a rešpektovať ich, podieľať sa osobnou pomocou na spoločných potrebách
rodiny, spolupracovať so svojimi rodičmi v záujme starostlivosti o neho a jeho
výchovu, plniť si svoje vzdelávacie povinnosti a vyvarovať sa spôsobu života,
ktorý by ho mohol ohroziť. Primerané tresty v rôznych formách za neplnenie si
základných povinností dieťaťa sú po celé generácie bežným výchovným prostriedkom azda každého rodiča. O vašom probléme odporúčam porozprávať sa
s detským psychológom.
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

Paneláková samaritánka a vdovec

T

rocha nezdravej pohotovosti v okamihu neprimerane zareagovať na
daný podnet je v každom z nás. Nepochybne všetci dobre vieme o signáloch, ktoré agresivitu budia. Jej typickým podnecovateľom je podľa psychológov frustrácia, ale napríklad aj tvrdohlavá snaha mať vždy pravdu, za každú
cenu presadiť, v horšom prípade opakovane presadzovať svoje názory. Je to
tak, netreba o tom nikoho presviedčať, napríklad je známe, koľko verbálnej agresivity je v našom parlamente!
A to je vyberaná spoločnosť, ktorá si
len toť, prednedávnom, azda aj v dobrej
viere vo svoju mravnú očistu, odklepla interné paragrafy, akože jej členovia
si už nebudú vzájomne skákať do svojich prejavov a dokonca sa pri konflikte
názorov neporuvú.
Pán Róbert (74) etický, ani iný kódex
vyhutovať nemusel, slušné správanie považuje za prirodzené, adekvátnej výchovy sa mu dostalo od rodičov,
následne k náležitému tolerantnému
vzťahu človeka k človeku viedol aj svoje
dve dcéry. Obe sa vydali a žijú v zahraničí, manželka zomrela pred necelým
rokom, a tak bývalý komunálny úradník
s výzorom prvorepublikového oficiála
v čiernych glotových rukávnikoch
zostal v dvojizbovom byte sám. Pred
odchodom na večnosť sa o všetko
postarala žena, teraz ho susedia vídavali s nákupnou taškou naplnenou
konzervami a rôznymi polotovarmi.
Ako si raz nepremyslene poťažkal susede bývajúcej nad ním, byť na strave po
krčmách rýchlo ukrajuje z dôchodcovského imania a navyše - čo chyžka,
to inakšia lyžka. Lepšia doma slaninka, ako rezeň vonku, dodal s pochybným úsmevom. Nevedel penzionovaný odborník na dopravu, čo mu osud
dovezie.
Bucľatá pani Ľudmila (65), v súčasnosti kuchárka vo výslužbe, sa iba
prednedávnom rozlúčila so školskou
kuchyňou, a tak v súvislosti s prebyt-

kom času a bohvie prečo ešte, sa rozhodla zmeniť stravovacie návyky nižného suseda. Najprv to bola koštovka
koláča poriadne naplneného makom,
z ktorého ešte vytekala cukrová šťava, potom kyslá fazuľová polievočka
s klobáskou, budete vidieť susedko, aké
je to mňam, neskôr zapekané kuracie
prsia s kyslou smotanou, také ani oné,
minister, nejedáva. Napriek odmietania tohto spôsobu stravovania s logickým vysvetlením, že nie je odkázaný na
milodary v žiadnej forme, sa občasný
nevyžiadaný obed či večera zmenili na
pravidelné gurmánske ponuky. Osobné i v poštovej schránke. Ako neskôr
dôchodca vypovedal, tá samaritánka
ma privádzala do zúfalstva. Bola neodbytná, darmo som odmietal, stalo sa
aj, že keď som jej neotvoril, raňajky mi
nechala ako psovi pri dverách.
Takže tak to bolo, pán vyšetrovateľ.
V ten deň zazvonila a snažila sa ako zvyčajne vojsť do bytu. V rukách mala misu,
v ktorej, ako som neskôr zistil, bola
hovädzia polievka. Viackrát som jej
povedal, že svojou starostlivosťou ma
obťažuje, často som sa zatajoval, nič
nepomáhalo. Ta babizňa bola posadnutá nežiaducou charitou. Chcel som
zatvoriť dvere, neuposlúchla ani na
opakované prosby, aby odišla. Nepomohlo to, tak som jednoducho tresol
dvermi. Nemôžem za to, že v tej chvíli
bola misa v ich dosahu a horúca polievka jej vychrstla do tváre, pán policajt.
Nechcel som, nebol to úmysel, iba zlosť
a snaha sa jej zbaviť.
Pani Ľudmila so žalobou neuspela,
z priestupkového konania si obaja odniesli pokarhanie za narušenie
občianskeho spolunažívania. A poučenie pre ohrdenú darkyňu, že nie každá
pomoc musí byť žiaduca. Pán Róbert
už vie, že frustrácia nás ako vlastný
tieň sprevádza po celý život, nie vždy
ju však dokážeme zdolať. Na vznietenie vášní občas stačí hovädzia polievka
s pečeňovými knedličkami.

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.
Štefan MIKUŠ (52)
Popis osoby: vysoký
186 - 190 cm, má hnedé vlasy,
šedé oči a priamy, rovný nos.
Na menovaného vydal Okresný súd
v Bratislave V príkaz na zatknutie pre prečin úverového podvodu a Okresný súd
v Bratislave II príkaz na zatknutie pre prečin zanedbania povinnej výživy.

Sascha FRŐMBGEN (45)
Popis osoby: nezistený

Na menovaného vydal Okresnú súd v Bratislave V príkaz na zatknutie pre prečin
krádeže.
Jaroslav Gründler, foto: (archív polície)
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Kluby ZDRAVIA

v PETRŽALKE
2018

POZÝVAME Vás na prednášky, besedy, príjemné stretnutia s ochutnávkou zdravého jedla.

Vždy utorok o 18:00 hod. / Vstup VOĽNÝ!
2. 10.

Prof. John Scharffenberg, MD, MPH

V rozhlase
aj na dostihoch

6. 11.

aposledy sme ich mohli
vidieť aj počuť v Slovenskom rozhlase, kde spríjemňovali prehliadku priestorov
Rádia Regina – západ pri prí-

UZNANIE A OCENENIE
AKO ZÁKLADNÁ HODNOTA PRE ČLOVEKA
Bc. Marek Riečan

Spevácky súbor Melódia, ktorého členmi sú
petržalskí seniori, vystupuje na mnohých
podujatiach a na najrozličnejších miestach.

N

NAJNOVŠIE POZNATKY
O PREVENCII OCHORENÍ SRDCA

ležitosti Dňa otvorených
dverí.
No a pár dní predtým zase ich spev potešil návštevníkov nedeľného dostihového popoludnia na petržalskom Závodisku medzi
jednotlivými pretekmi.
(sv)
foto: archív

11.12.

TO NAJDÔLEŽITEJŠIE
PRE VÁŠ IMUNITNÝ SYSTÉM
Jaromír Novota, lektor OZ Život a zdravie
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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

Údržba ciest, komunikácií a zelene v BA
Cankovová 0948/916 727, cankovova@aii.sk
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Parníky po Dunaji plávali už pred 200 rokmi

Václav Mika:
Ľudia očakávajú
spoluprácu
a výsledky
Problémy Bratislavy sú dlhé
roky známe a neriešené.
Koľkokrát sme už počuli, že
sa niečo nedá. Sme predsa
majstri vo výhovorkách.
Bratislavčanov nezaujíma,
ktorý chodník má v správe
mestská časť a ktorú mesto, o ktorý trávnik sa stará
primátor a o ktorý starosta.
Ľudia potrebujú vidieť výsledky. Musia mať istotu, že
všetci robia pre ich pohodlie, dobré a efektívne fungovanie mesta maximum.
Ak chceme Bratislavu rozhýbať, nemôžeme bezhlavo
asfaltovať, či strihať pásky.
Musíme spolupracovať primátor s poslancami, starostami a županom.

Vynález pary znamenal prelom nielen v spôsobe priemyselnej výroby, ale priniesol aj zmeny
v rozvoji dopravy. Prvý parný vlak prešiel
územím Slovenska v roku 1848, ale ešte o 30
rokov skôr mohli obyvatelia Bratislavy vidieť na
Dunaji prvý parník, resp. paroloď.

Portrét Karolíny Augusty Bavorskej, manželky Františka I.
po ktorej bol pomenovaný
parník Carolina.

D

unaj patril oddáva k významným dopravným
tepnám - buď popri rieke
alebo plavbou loďou. Veľkým
problémom však bola plavba
proti prúdu. Pri tom museli
lodníkom vypomáhať ľudia
alebo zvieratá. To sa zmenilo
v roku 1803, keď vďaka Robertovi Fultonovi mohli obyvatelia Paríža sledovať na Seine prvú plavbu parníka. Jeho
rozšírenie bolo len otázkou
času. Pri Bratislave sa parník
po prvýkrát objavil podvečer 2. septembra 1818 vďaka
podnikateľovi a vynálezcovi
Antonovi Bernhardovi pochádzajúcemu z Pécsu. Cisár
František I. mu 6. novembra

1817 vydal tzv. dekrét o paroplavbe. Parník postavili vo
Viedni podľa jeho vlastných
návrhov. Na svoju prvú plavbu sa vydal 21. marca 1817.
Mal dĺžku 15 metrov, šírku
3,5 m, výšku boku 2,3 m, výkon 24 konských síl a proti
prúdu dokázal vliecť 45 ton
nákladu.
Parník niesol meno po aktuálnej, už štvrtej, manželke
vládnuceho panovníka Františka I. (1768 – 1835, panovník
od r. 1792) Karolíne Auguste
Bavorskej (1792 – 1873). Po
jeho boku stála od roku 1816
až do Františkovej smrti. Len
pre zaujímavosť, Karolína
bola nevlastnou sestrou matiek Františka Jozefa a jeho
manželky Alžbety, prezývanej Sisi. Naživo ju obyvatelia
Bratislavy, vtedajšieho Prešporka, mohli stretnúť v ro-

ku 1825, kedy bola v Dóme
sv. Martina korunovaná za
uhorskú kráľovnú. A pri tejto príležitosti aj v roku 1825
nahradili tzv. „lietajúci most“
cez Dunaj novým, loďkovým
mostom Karolíny Augusty –
opäť nesúcim meno manželky cisára Františka, ktorý aj
prispel na jeho vybudovanie.
Plavbu z Viedne do Bratislavy z 2. septembra prekonala Carolina za tri hodiny.
Na druhý deň sa parník ukázal zvedavcom v plnej kráse:
Pohľad na bratislavský úsek
Dunaja z petržalskej strany
v 2. polovici 19. storočia.
Na obrázku môžeme vidieť
rozličné druhy plavidiel – člny
i parnú loď a loďkový most
Karolíny Augusty.

Ako manažér som vždy presadzoval spoluprácu. Len
vďaka nej sa nám v RTVS
podarilo dosiahnuť výsledky, z ktorých mali úžitok
predovšetkým ľudia.
Mnoho nápadov, projektov
a myšlienok neraz končí
v šuflíku len preto, lebo
vedenie mesta nevie nájsť
zhodu s partnermi.
Využime potenciál, ktorý má
naša metropola v ľuďoch,
v histórii, v prírodnom bohatstve či vo svojej polohe.
Primátor má byť človek
s jasnou predstavou o tom,
v akej podobe chceme vidieť
Bratislavu o 15 rokov. A má
všetkých spojiť, aby sa Bratislavčanom žilo lepšie. 
Objednávateľ: Václav Mika, Bratislava I
Dodávateľ: KNOWLIMITS s. r. o., Adámiho 3,
841 05 Bratislava, IČO: 50125923

Parník či paroloď Carolina
mohli obyvatelia Bratislavy
po prvýkrát uvidieť
2. septembra 1818.

predviedol plavbu po prúde
i proti prúdu, urobil niekoľko
obratov a na obed odplával
smerom na Komárno a napokon do Pešti. Túto udalosť zachytili aj bratislavské noviny
Pressburger Zeitung.
Z Pešti sa Carolina vybrala
16. septembra 1818 na cestu
späť, tentoraz už proti prúdu.
Na palube mala aj trojčlennú
štátnu komisiu, ktorá mala
potvrdiť, že plavbu vykonal
parník sám – len pomocou
parného stroja a bez akejkoľvek pomoci z brehu. Jeho
cestovná rýchlosť bola asi 0,6
km/h. Úspešná premiéra Caroliny prispela k rozvoju lodnej dopravy na Dunaji. Výrazne sa rozvinula po založení
Dunajskej paroplavebnej spoločnosti so sídlom vo Viedni
v roku 1829 a následne po zavedení pravidelnej lodnej dopravy od 14. septembra 1830
na trase Viedeň – Bratislava
– Budapešť. Spoločnosť mala
svoju pobočku aj v Bratislave.
Ľuboš Kačírek
foto: internet
a Archív mesta Bratislavy

Hitler v Petržalke
V tomto roku si pripomíname
viaceré osmičkové výročia,
ktoré súvisia so vznikom
Česko-Slovenska (novovzniknutý štát sa písal s pomlčkou)
alebo sa stali počas jeho
existencie. Takouto udalosťou
je aj okupácia Petržalky z októbra 1938 a s ňou súvisiace
udalosti.
oncom októbra toho roku
navštívil v sprievode vyso-

K

kých dôstojníkov Petržalku samotný Hitler. Zaujímala ho predovšetkým petržalská obranná
línia. Dôstojníkom nariadil hľadať spôsoby, ako by bolo možné prekonať túto líniu, alebo
zničiť vojenskými prostriedkami
bunkre. Ako sa neskôr pri pokusoch v Čechách ukázalo, bunkre nebolo možné zničiť delostreleckou paľbou, leteckými
bombami ani pyrotechnickými
prostriedkami. Za zmienku stojí
skutočnosť, že petržalská línia

bola ako jediný úsek v rámci ČSR
v tom čase kompletne dostavaná a vyzbrojená. Nepoškodili ju
ani nemeckí vojaci počas okupácie.
Známa je historka z návštevy Hitlera, keď sa z petržalského brehu Dunaja pozeral
na Bratislavu a pri pohľade na
pamätník Štefánika, na adresu
leva – symbolu československej
štátnosti (nachádzal sa na dnešnom námestí Ľudovíta Štúra)
poznamenal „Der Kater muss

raus! (ten kocúr musí zmiznúť).
Menej známa je skutočnosť,
že pre Hitlera a jeho sprievod
pripravili pohostenie na obecnom úrade. Úrad sa nachádzal
v budove dnešného gymnázia
na Einsteinovej ulici a pod jeho
pôsobnosť spadali aj obce Kittsee a Berg. Miestnosť narýchlo
vyzdobili nábytkom a kobercami, ktoré boli zhabané majiteľovi veľkostatku (židovského
pôvodu) z Janíkovho dvora.
PhDr. Ivan Horský
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je súčasťou Petržalky už dva roky

vypustiť, lebo voda by už bola
znečistená.
Potešil aj anglicky hovoriaci mladý muž, ktorému nebolo treba vysvetľovať že sa
treba vyzuť už pred vstupom
do priestoru šatní, čo nevedia
mnohí Slováci, hoci si to dokážu prečítať na plagátiku.
Boli však aj menej príjemné
zážitky. Počas Plaveckého maratónu dostala jedna účastníčka kŕče do oboch nôh a začala
sa topiť. Plavčík ale zareagoval
okamžite, takže k žiadnej tragédii neprišlo. Raz do relaxačného bazéna spadlo malé
dieťa, kým jeho otec vyberal
rukávniky. Všimol si to plavčík
od detského bazéna, veľkým
skokom sa okamžite dostal k
dieťaťu a za vlasy ho vytiahol
z vody.
Stalo sa tiež, že na ceste z relaxačného bazéna k plaveckému praskla plavcovi kŕčová žila
a krv striekala na všetky strany,
našťastie nie do prepadového

žľabu pred bazénom, lebo by
sa aj v takomto prípade musel
bazén vypustiť, keďže by bola
voda kontaminovaná. Teplá voda v mnohom telu pomáha zrelaxovať, v niektorých prípadoch
však môže aj ublížiť. To by si
mali návštevníci uvedomiť...

Zabudnuté veci

Návštevníci si počas dvoch
rokov pozabúdali skutočne hocičo – okrem oblečenia, plaviek, osušiek, kozmetiky a plaveckých pomôcok aj šperky,
dokonca značkové hodinky,
okuliare, ale aj plastové obaly
na jedlo, fľaše od alkoholu či
plechovky od piva...

Personál

Tak, ako v každej oblasti, aj
do plavárne je problém nájsť
kvalitný a kvalifikovaný personál. Plaváreň zamestnáva 23
pracovníkov, z toho 11 osôb
je tam od začiatku spustenia
prevádzky. Plavčík musí absol-

Predpoludnia patria predovšetkým mamičkám s menšími deťmi a seniorom, popoludnia a večery zase ľuďom
v produktívnom veku.

Čo sa zničilo,
čo pribudlo

Hneď po prvom mesiaci
bolo potrebné vymeniť sprchy,
pôvodné, na časový spínač, sa
totiž v praxi neosvedčili. Nahradili ich klasické, pákové.
Návštevníci zničili aj zariadenie sáun, šatňové skrinky,
turnikety a toalety... Pribudli
výkonnejšie sušiče vlasov,
odkladacie poličky na vonkajšiu obuv. Plaváreň spustila
vlastnú webovú aj facebookovú stránku, zaviedla predaj
permanentiek a darčekových
poukazov, začali prenajímať
plavecké dráhy na výučbu
plávania, pre profesionálne
športové kluby či firmy, v spolupráci s mestskou časťou sa
v nej uskutočnili dva ročníky
Plaveckého maratónu.

Zážitky

Za tie dva roky sa udialo
kadečo. Napríklad prišla skupina cudzincov, ktorí si chceli
zaplávať v spodnej bielizni.
Skôr, než stihli vojsť do bazéna si ich ale všimli plavčíci a
upozornili ich na to, že kúpať
sa môžu len v plavkách. Bez
slova to akceptovali. Keby do
bazéna vošli, musel by sa celý

vovať záchranársky kurz a spĺňať „plavecké“ kritériá, aby sa
mohol uchádzať o túto prácu.
Plavčík ako profesia totiž nie je
zaradený do zoznamu zamestnancov...

Budúcnosť

Plaváreň sa snaží svoje služby
stále skvalitňovať. V hre je stále
možnosť rozšíriť služby o poskytovanie masáží, zaobstarať
by chceli zdvíhacie zariadenie
pre imobilných návštevníkov,
aby sa ľahšie dostali do bazéna.
(sv)
foto: archív
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Skvelá strelkyňa Štefečeková si už

splnila svoje sny

Úspešná slovenská športová strelkyňa a Petržalčanka Zuzana Rehák Štefečeková v tomto roku potvrdila na majstrovstvách Európy
a sveta vynikajúcu formu. Je ako víno, čím staršia, tým lepšia. Po
ôsmich rokoch sa stala svetovou šampiónkou a už v predstihu si
vybojovala miestenku na OH 2020 do Tokia.
Čím si vysvetľujete, že v tomto roku máte takú skvelú
formu?
Táto sezóna sa začala pre
mňa dobre, lebo som absolvovala vydarené objemové
sústredenie v Taliansku, ktoré sme v posledných rokoch
vynechávali. Tam som získala
potrebnú istotu a potom nasledoval seriál pretekov Svetových pohárov. V kórejskom
Čchangwone sa mi nedarilo
podľa predstáv, boli sme tam
až tri týždne, čo bolo na na
môj vkus dlho. V maltskom
Siggiew to bolo podobne,
tam som sa trápila hlavne na
tréningu. Postupne som však
pociťovala nárast formy a
sebadôvery. V lete som strávila v Taliansku pred ME ďal-

šie sústredenie. Kontinentálny šampionát bol v horúcom
počasí poriadny maratón, na
druhej strane mi psychicky
veľmi pomohla prítomnosť
syna a matky. Cítila som väčšiu pohodu, na MS som bola
sama, ale všetko som zvládla
k plnej spokojnosti.
Titul svetovej šampiónky v
individuálnom trape ste získali až po ôsmich rokoch...
Moje športové úspechy sú
príjemný bonus k pokojnému osobnému životu. Mám
skvelého manžela, dieťa a
podporuje ma celá rodina.
Už som si splnila svoje sny a
teraz pokračujem v napĺňaní
ďalších. Vo finále som sa v
úplnom závere trochu prepočítala, keď som čakala iný terč

Devätnásta publikácia
Zemana

Najlepší v histórii - takéto vysvedčenie vystavil prezident FIFA Gianni Infantino ruským organizátorom
záverečného turnaja 21. majstrovstiev sveta vo futbale.
Súboje a vášne spojené s veľkými prekvapeniami
a s francúzskym triumfom v moskovskom finále už
utíchli, ale vďaka knihe Rusko 2018 ich môžete prežívať
zas a znova.

R

ozhodujúce momenty, fakty a zaujímavosti o podujatí sprostredkoval priamo z dejiska majstrovstiev redaktor
denníka Pravda Michal Zeman.
S pomocou autentického fotografického materiálu zmapoval
priebeh šampionátu od skupín
až po finále, zostavil dôležité
štatistiky či vizitky jednotlivých

účastníkov. Predstavil tiež štadióny, na ktorých sa hrali zápasy, symboly šampionátu a
najväčšie hviezdy. Nevynechal
ani prehľad doterajších majstrovstiev a kvalifikačné boje,
z ktorých sa, žiaľ, do Ruska
slovenská reprezentácia neprebojovala. Napriek tomu by
kniha nemala chýbať v knižnici

a netrafila som. Vnútorne som
sa zmierila so striebrom a bola
som šťastná aj z miestenky do
Tokia. Následne však minula
aj Číňanka, tak som si povedala, že ešte idem zabojovať a
vyšlo to.
Vo finále ste mali určité obavy, lebo každý, kto vás pozná,
vie, že v ňom dokážete netrafiť štyri z posledných piatich
terčov.
Po poslednom výstrele,
ktorým som netrafila terč,
som takpovediac nahrala čínskej súperke na smeč. Wang
Siao-ťing mohla rozhodnúť,
stačilo zasiahnuť posledný terč
a mala by zlato. V tej chvíli,
keď som zaváhala, som bola už
prakticky pobalená, že súťaž
sa končí. Nerátala som s tým,

pravého futbalového fanúšika. Exkluzívny príhovor do nej
napísal najslávnejší futbalista
histórie Brazílčan Pelé a jediný Slovák, ktorý sa predstavil
na svetovom šampionáte ako
hráč i ako tréner - Vladimír Weiss. „Knihu som písal priebežne
počas svetového šampionátu
a dokončil som ju na druhý
deň po finále. Dva týždne po
šampionáte sa dostala do
predajní. Zatiaľ najrýchlejšia
bola kniha Brazília 2014, ktorá sa predávala necelý týždeň
po skončení šampionátu. MS v
Rusku bol môj jedenásty šampionát za sebou (MS a ME),
bol som na všetkých nepretržite od roku 1998, ktorý bol vo
Francúzsku,“ povedal nám Michal Zeman, ktorý v Petržalke
býva vyše 35 rokov. Mimochodom, je to už jeho devätnásta
športová publikácia a v poradí
siedma, ktorá približuje finálový turnaj ME a MS.
(mv)
foto: ap

že Číňanka minie. Mnou hodenú rukavicu však nezdvihla,
nasledoval rozstrel, ktorý sa už
skončil v môj prospech, z čoho
som mala veľkú radosť.
Následný boj o zlato v mix
trape s Vargom ste si už poriadne vychutnali?
V mixe sa mi strieľa naozaj
veľmi dobre. Boli sme v pohode, obaja sme už mali miestenky na OH do Tokia. Bola som
úplne uvoľnená, cítila som sa,
akoby sme boli na sústredení v
Sielnici. Iste aj preto sme získali zlaté medaily.
Aký je váš ďalší program po
návrate z MS?
Čakajú ma ešte majstrovstvá Slovenska v Trnave a v
podstate som už začala so zimnou prípravou na novú sezónu.

Chodím plávať, do posilňovne, týmto činnostiam som
sa nevenovala od mája, lebo
som dala prednosť rodine. Teším sa hlavne z toho, že som
doma, zimná príprava síce
pre žiadneho športovca nie je
obľúbená, ale v tomto roku mi
už nehrozia žiadne preteky.
Spolu s atlétkou Ivetou Putalovou ste takisto ambasádorkou Nadácie Slovenského olympijského výboru
(SOV) tretieho ročníka grantového programu Ukáž sa!
Pri tomto projekte som od
začiatku ako členka nadácie.
Pri posudzovaní jednotlivých
žiadostí som strávila najdlhšie
tri dni v tomto roku. Považujem za veľmi dôležité aj takouto formou podporovať talenty a mladú generáciu, ktorá príde po nás. Je skvelé, že
talentovaná mládež má v súčasnosti podporu zo strany
SOV a jeho nadácie. Šport je
dnes finančne veľmi náročný
a je fajn, že celá ťarcha nie je
iba na rodičoch. Už minulé
ročníky ukázali, aké dôležité
je podporovať mladých talentovaných športovcov, ak chceme, aby aj oni raz pokračovali
v olympijských šľapajach.
Milan Valko
foto: Miro Košírer

Bratislavská hokejbalová liga
3. kolo
VLCI - ZIEGELFELD 3:6 (1:0, 2:0, 0:6)
G: Gažovič, Menke, Guth - Sloboda 3, Černy, Almaksus, Kazmer
A: Mičuda 2, Guth - Kwasznovsky 3, Novotny, Sloboda, Mar. Konček
V: 3:3
PROFIS - PEKNÍKOVA 0:5 K
EMPIRIA - BLACK DIAMONDS 7:5 (1:2, 1:3, 5:0)
G: Obert 4, Javorka 2, Verdun - Hrabovsky 2, Susko, Blažiček, Kurtin
A: Obert 2, Kollar 2, Szabo 2, T. Rosocha - Blažiček 2, Kouta 2,
Rozemberg
V: 8:7 navyše Verdun (empiria) 10 OT
SLÁVIA PRÁVNIK - VB TAXI 4:5 (2:1,1:2,1:2)
G: D. Danko,J. Rochl, Pavuček, Janak - Jurjak 4, Krutil
A: D. Danko, Turkovič, M. Butowski - Kantarik 2, Glod
V: 1:0
NIVY - RAMILAND 1:4 (0:1,0:1,1:2)
G: Biznar - Ravasz, Chovanec, Janik, D. Melišek
A: Mrva - Kysela, Vitaloš, P. Fančovič, D. Melišek
V: 3:2
BOARD - SAV 2:0 (0:0,1:0,1:0)
G: Cvengroš, Tomasech
A: Tomasech
V: 1:1
HANCOP - BARBARI 4:0 (1:0,3:0,0:0)
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Týždeň športu s Gepardom

Vydarený turnaj seniorov
v Marianke
V krásnom športovom areáli OŠK Marianka sa
15. septembra konalo 2. kolo 15. ročníka futbalového turnaja seniorov v kategórii SENIORI 50+. Oproti
vlaňajšku sa na ňom zúčastnilo päť mužstiev. Vojenskí veteráni – Svätý Jur, ŠK Engerau Petržalka, ŠK
Old Boys Slovan Bratislava, OŠK Old Boys Marianka
a Old Boys Borov.

D

V týždni od 8. do 12. októbra sú pozvané všetky škôlky na 2. kolo detskej pohybovej aktivity s názvom Týždeň športu s Gepardom. Po úspešnom zapojení takmer všetkých škôlok v predchádzajúcom kole, kde
majú malých predškolákov, si v deti užili radosť z pohybu.

V

nadväznosti na túto akciu
sa uskutoční 5. októbra
v ZŠ Tupolevová Detský atletický štvorboj s Gepardom,
kde si zase zmerajú sily prváci a druháci ZŠ. Dievčatá a
chlapci prvého a druhého ročníka petržalských základných
škôl si zmerajú sily v behu na
60 a 300 metrov, v skoku do
diaľky z miesta a v hode vortexom. Za každú školu môže štartovať 8 dievčat a 8
chlapcov, prví traja z oboch
kategórií budú ocenení, rovnako ako najúspešnejšia škola.
Pretekať sa bude podľa pravidiel atletiky.
V športovom týždni prvého
kola, ktoré bolo v máji, sme bojovali s počasím. To sme, žiaľ,
zmeniť nedokázali. No ani zlé

počasie nezabránilo tomu, aby
sa do oboch projektov zapojili takmer všetky materské
a základné školy z Petržalky.
Bolo sa na čo pozerať! Veď nie
je azda nič krajšie ako to, keď
sa deti snažia dokázať, že ich
pohyb baví. Pretekali ostošesť.
Deti z MŠ si za absolvované
disciplíny do malých kartičiek
lepili nálepky, ktoré im zostali
na pamiatku. Tí školáci, ktorí
vyhrali, dostali medaile a tričká.My však vieme, že zvíťazili
všetky škôlky a školy, aj všetci
učitelia a učiteľky, ktoré ich
viedli. Vyhrali rodičia, ktorí
dovolili, aby sa deti zapojili
do športovej činnosti. Vyhralo
mesto, keďže sa zapojilo takmer 1 200 detí a vyhral aj projekt Týždeň športu s Geparlistiku v Prešove.
Legendárny tréner slovenskej a
československej
cyklistiky Kamil
Haťapka otvoril
tému národného centra počas
tlačovej besedy
známych pretekov Okolo Slovenska. „Premiér
SR Peter Pellegrini nedávno vyhlásil, že po hokejovom štadióne, budeme mať
nádherný Národný futbalový
štadión. Staráme sa o tenis a v
Košiciach vznikne ďalšie tenisové centrum. Potom prichádza
čas aj na cyklistické centrum. To

Haťapka chce
centrum v Petržalke

S

lovensko by mohlo mať v budúcnosti aj národné cyklistické centrum, ktorého súčasťou
by bol aj moderný velodróm.
V súčasnosti je na Slovensku
po zániku bratislavskej dráhy
funkčný jediný štadión pre cyk-

dom a Atletický míting, ale vyhrali predovšetkým naše deti.
Do projektu Týždeň športu
s Gepardom a Detský atletický štvorboj sa zapojili
v prvom kole: MŠ Bohrova 1, Bradáčova 4, Bulíkova
25, Bzovícka 6, Gessayova
31, Haanova 9, Holíčska 30,
Holíčska 50, Iľjušinova 1, Jankolova 8, Lachova 31, Lietavská 1, Macharova 1, Pifflova
10, Röntgenova 16, Rovniankova 8, Strečnianska 2, Ševčenkova 35, Šustekova 33,
základné školy Tupolevova
Dudova, Černyševského, Lachova, Turnianska, Rusovce,
Pankúchova, Gessayova, Prokofievova, Holíčska, Budatínska.
Jaroslav Troščák,

o Marianky tak po roku opäť zavítali aj veľké postavy
slovenského futbalu, niekdajší reprezentanti a ligisti
Vladimír Kinder, Futbalista roka 1994, Samuel Slovák, Jaroslav Timko, ale aj Pavol Sedlák, Miroslav Hirko, Jaroslav
Černil a ďalší bývalí hráči Slovana Bratislava. A vo víťaznom
tíme bol aj dlhoročný hráč niekdajších ZŤS Petržalka Marián Pochaba. Na perfektnom trávniku a v skvelej atmosfére
predviedli všetky mužstvá pekné športové výkony. Najlepšie sa darilo Slovanistom, ktorí zásluhou lepšieho skóre
obhájili víťazstvo z vlaňajška. Hosťujúci futbalisti boli organizáciou turnaja, celkovým prostredím a najmä s kvalitou
trávnika očarení a vyslovili organizátorom turnaja za všetko
slová chvály a uznania. Najväčšiu zásluhu na tom mal Peter
Drobný, predseda Old Boys Marianka. „Do rámca vydareného podujatia nám už tradične zapadlo krásne slnečné
počasie. Turnaj bol na úrovni po športovej a spoločenskej
stránke, všetky mužstvá ukázali vášeň pre futbal. Hralo sa
však vzácne fér, preto sa nikomu nič nestalo. Domáci funkcionári znova skvele zvládli organizáciu tohto tradičného
turnaja,“ povedal Milan Lošonský, manažér turnaja Vojenských Veteránov z agentúry správy majetku MO – SR.
Výsledky FC Engerau Petržalka: FC Engerau – Slovan
1:5, Vojenskí Veteráni – FC Engerau 1:0, FC Engerau – Marianka 0:2, FC Engerau – Borov 0:4.
Poradie: 1. Slovan 10 bodov, skóre 9:2, 2 . Marianka 10 b,
7:1, 3. Borov 4 b., 4. Vojenskí Veteráni 4 b., 5. FC Engerau 0 b.

(mv),
foto: Milina Strihovská

foto: autor

je dobré, že vláda so Slovenským
zväzom cyklistiky o ňom rokujú.
Slovenskí cyklisti si zaslúžia, aby
mali svoj krásny stánok,“ povedal
K. Haťapka. Podľa jeho názoru
centrum by sa mohlo vybudovať v Petržalke, kde je stále dostatok priestoru. „Na prípravách
plánov pre národné cyklistické
centrum pracujeme už dlhší čas,
na jeho výstavbu potrebujeme
14-hektárový pozemok a predovšetkým peniaze. Zatiaľ nič nie
je definitívne dohodnuté,“ vraví
prezident Slovenského zväzu
cyklistiky Peter Privara. Centrum
by v budúcnosti mohlo vyrásť
v Bratislave či jej blízkom okolí.
(mv)
foto: Ján Luky

Beňuš
má tretieho syna
Petržalčanovi
a striebornému olympionikovi, 30-ročnému
Matejovi Beňušovi to
parádne vyšlo!
12. septembra mu
manželka Ivana porodila tretieho syna,
ktorý dostal meno
Sebastián.

O

štyri dni potom zamieril Matej do Rio de Janeiro na majstrovstvá sveta,
kde dosiahol doteraz svoj

najlepší výsledok kariéry.
Malého Sebastiána si teda
užil len pár dní. V Brazílii na
olympijskom kanáli vo štvrti Ria zvanej Deodoro totiž
čaká vodných slalomárov vrchol sezóny - svetový šampionát, na ktorom slovenské
farby pred dvomi rokmi tak
medailovo žiarili.
(mv)
foto: archív
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Výsledkový servis
FC Petržalka

Víťazom je
favorizovaný
Darkolva

V

íťazom klasických dostihov sezóny 26. ročníka
Slovenského St. Legeru (rovina Listed, pre trojročné
plnokrvné kobyly a žrebce,
2 800 m, dotácia 19 000
eur) sa na Závodisku stal favorizovaný beluš Darkolva.
V sedle mal slovenského
džokeja Zdenka Šmidu. Pre
českú stajňu Joly trénuje tohto beluša František Holčák.
Obaja aktéri získali dotáciu
9 500 eur. Dve dĺžky za ním
skončil na druhom mieste Be
Master (dž. J. Verner) zo stajne
Dr. Charvát, bronzový stupienok obsadil Oriental Glory
(dž. J. Línek) z Lokotransu.
,,Darkolva podáva celoročne
spoľahlivé výkony, sme s ním
veľmi spokojní. Aj keď niekedy sa nám dostihy úplne
nevydarili. Ale skúsený džokej Zdenko Šmida si s koňom
poradil, vedel ako naňho,“ povedal F. Holčák.
Výsledky:
1. Darkolva, beluš, džokej
Zdenko Šmida, tréner František Holčák, stajňa Joly, ČR
3:06,303 min výrokom rozhodcov iste,
2. Be Master, hnedák, dž.
Jan Verner, tr. Pavel Tůma,
Dr. Charvát, ČR 3:06,679,
3. Oriental Glory, tmavý
hnedák, dž. Jaroslav Línek,
tr. Luboš Urbánek, Lokotrans
(ČR) 3:07,029 min.
(mv)

Z východu sa vrátili
so štyrmi bodmi

Futbalistom FC Petržalka svedčí hrať na východe
Slovenska. V štyroch doteraz odohraných zápasoch tam ani raz neprehrali, keď dvakrát vyhrali
a dva razy hrali nerozhodne. V ostatných dvoch
kolách II. ligy z Bardejova si priviezli bod za remízu 1:1 a v súboji nováčikov zdolali Lipany 2:0.
Vrátili sa teda domov zo štyrmi cennými bodmi.

„V

Bardejove to bola zaslúžená remíza, chvíľu mali navrch domáci,
v druhej časti hry boli lepší
hostia, výsledok je v poriadku. Zápas mal zaujímavý
priebeh, škoda len, že chlapcom na oboch stranách chýbalo viac pokoja. Snažia sa
riešiť situácie v rýchlosti, no
často na úkor kvality. Menej zbrklosti a viac kľudu
na kopačky a bude to dobré.“ Takto zhodnotil tento
súboj brankár Juraj Čobej,
ktorý sa v bývalej Artmedii Petržalka stal ikonou po
tom, ako zažiaril na európ-

skej pohárovej scéne v Lige
majstrov 2005/06. Mimochodom, v súčasnosti je trénerom brankárok ženského
družstva, žiakov a juniorov
Bardejova. Zápas v Lipanoch
nám zhodnotil kapitán FC
Petržalka Juraj Piroska. ,,Bol
to náročný súboj, pred ním
sme si povedali, že keďže je
to posledný túto jeseň na východe, tak ho musíme zvládnuť. Sme radi, že sa nám
to podarilo, po celý zápas
sme boli lepším mužstvom
a mohli sme vyhrať aj oveľa
vyšším rozdielom. Domácich
sme okrem jednej šance na

A-TÍM 2. liga Bratislava: 8. kolo: FC Petržalka – MFK
Tatran Liptovský Mikuláš 2:0 (33. Vician, 76. Prekop), 9. kolo:
Partizán Bardejov - FC Petržalka 1:1 (38. Dupkala – 61.
Kozlovský), 10. kolo: ŠK Odeva Lipany - FC Petržalka 0:2 (42.
Bujňák (vl. gól), 90. Vician)
U19 2. liga SD: 6. kolo: KFC Komárno - FC Petržalka 1:2
(1. Korenačka, 62. Puškár), 7. kolo: FC Petržalka – FC ViOn
Zlaté Moravce-Vráble 1:0 (79. Čerňanský), 8. kolo: SDM Domino - FC Petržalka 1:2 (37. I. Žiga, 90. Polonyi)
U17 2. liga MD: 6. kolo: KFC Komárno - FC Petržalka
0:4 (32. P. Gajdoš, 45. Farkas, 68. Szaszama, 75. B. Szabó), 7.
kolo: FC Petržalka – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:0 (35.
Szaszama, 52. P. Gajdoš), 8. kolo: SDM Domino - FC Petržalka0:1 (34. Čaputa)
ŽENY 2. liga, skupina A: 3. kolo: FK Dúbravka – FC Petržalka 3:0, 4. kolo: FC Petržalka – TJ Kopčany 4:3 (5., 42.
Pavlíková, 79. Máliková, 81. Poniger (11m)), 5. kolo: FC Čaka –
FC Petržalka 2:3 (14. Szabova, 48. Pavlíková, 83. Petríková)

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

začiatku stretnutia do ničoho nepustili. Prevýšili sme
ich v celkovej kvalite a aj v
skúsenostiach, hoci každému je jasné, že v tomto kúte
Slovenska sa nikomu ľahko
nehrá. V nedeľu nás doma
čaká nepríjemná Dubnica,
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tieto tri body z Lipian musíme potvrdiť na svojom ihrisku. Za celé mužstvo môžem
povedať, že urobíme maximum preto, aby sme znova
vyhrali.“
Milan Valko
foto: Milina Strihovská
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