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Festival odštartoval v prvý októbro-
vý deň v DK Zrkadlový háj kul-

túrnym programom s názvom Kytica 
pozdravov, v rámci ktorého vystúpil 
Metropolitný orchester Bratislava. 
Členovia orchestra bavili publikum 
celý večer hraním skladieb či už z mu-
zikálov alebo od známych hudobných 
skladateľov. Predstavenie oživili talen-
tovaní sólisti Viktória Ballánová a Pavel 
Oravec, ktorí ulahodili ušiam nejedné-
ho diváka a zaspievali tiež v maďarčine, 
nemčine a, samozrejme, aj slovenčine. 

A aké dojmy zanechal koncert 
orchestra u seniorov? 

Otília (75): „Takéto podujatia ob-
ľubujem. Bola som predtým aj na 
Dožinkoch a Páračkách, keďže mám v 
dôchodku konečne viac času, a veľmi 
si to užívam.“ 

R
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Plastika z Furdekovej 
bude ako nová 
Plastika Strom bola na Furdekovu 
ulicu osadená pred vyše 30 rokmi. Po-
slednú septembrovú sobotu sa začalo 
s jej demontážou a jednotlivé diely 
postupne putujú na rekonštrukciu.

        Pre jubilantov
Mestská časť Bratislava-Petržalka 

pripravuje
pravidelné slávnostné 
stretnutia jubilantov. 
Občania, ktorí sa v období od 
1. 5. 2018 – 31. 12. 2018 dožili 

alebo dožijú významného životné-
ho jubilea - veku 75, 80, 85, 90, 95, 
100... a majú záujem sa na tomto 
stretnutí zúčastniť, prosíme, aby 
sa osobne prihlásili na oddelení 

sociálnych vecí Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

Kutlíkova 17, 5. poschodie, kanc. 
číslo 506 (tel. číslo 02/68288854 – 

Ing. Lubov Staneková) do 
11. 11. 2018. Pozvánku na stretnu-

tie jubilantov dostanú poštou.
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Október je mesiacom úcty k starším a tak, ako je jeseň 
spojená so zberom, aj seniorom prináša ich celoživotná 
starostlivosť o rodinu a blízkych zaslúžené ovocie. Pri tejto 
príležitosti zorganizovala mestská časť už XI. ročník festiva-
lu Petržalský SeniorFest, ktorý je takmer do polovice októ-
bra nabitý rôznymi sprievodnými podujatiami. 

Seniorfest 
si užívame všetci

-zábavnom popoludní s hudobnou 
skupinou TRTrio s hosťami Mariánom 
Greksom a žiakmi zo ZŠ Gessayova, 
ktorí predvedú skákanie cez švihadlo, 
tzv. Rope Skipping, bude pokračo-
vať prednáškami o príčinách chorôb 
a spôsobe ich liečenia, napríklad aj 
tradičnou čínskou medicínou. Pri prí-
ležitosti Medzinárodného dňa jabl-
ka si pre seniorov mestská časť pripra-
vila aj Jablkové hodovanie, na ktorom 
si okrem pochutnávania na jablko-
vých dobrotách môžu zasúťažiť o naj-
lepší jablkový koláč. Turnaj v petangu, 
vystúpenia petržalských seniorských 
súborov Petržalčanka a Melódia, 
prednáška o chronických ochore-
niach, ich liečbe a prevencii – to všet-
ko a mnoho iného zahŕňa program 
Petržalského SeniorFestu 2018.

„SeniorFest je predovšetkým o tom, 
aby sme ocenili všetko, čo pre nás a 
pre Petržalku robíte, ale aj o tom, aby 
ste predviedli svoje umenie a zabavili 
sa – či už pri dobrej hudbe, pri športe 
či pri tradičnom Jablkovom hodovaní,“ 
odkázal seniorom starosta Vladimír 
Bajan.

Text a foto: (mh)

FEEL PURETECH 110 ZA 15 990 €

CITROËN / MOTOR PARTNER s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava                                                                                                       www.motorpartner.sk

Miroslav (68): „Naozaj pekný 
program, určite pôjdeme aj na ďal-
šie podujatia.“

Valéria (62) a Alojzia (65): „Páči-
lo sa nám veľmi, najmä výber skla-
dieb v jazykoch typických pre toto 
územie. Plusom bolo, že publikum 
sa vedelo poďakovať a oceniť vystú-
penia búrlivým potleskom, lebo ten 
orchester si to naozaj zaslúžil.“

V rámci festivalu sa môžu seniori 
tešiť na pestrý program. Po tanečno-
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Petržalka chce vybudovať 
denný stacionár
Denný stacionár pre seniorov by mal vzniknúť prístavbou 

a nadstavbou existujúcej budovy bývalej materskej ško-
ly, v tesnej blízkosti Zariadenia opatrovateľskej služby na Vavi-
lovovej ulici. „Nie je to klasické zariadenie sociálnych služieb. 
Denný stacionár bude na dennej báze poskytovať služby pre 
26 klientov,“ povedal prednosta petržalského miestneho úra-
du Miroslav Štefánik.

Vybudovane denného stacionára na Vavilovovej ulici je dl-
hodobo plánovanou aktivitou mestskej časti. Už pred tromi 
rokmi začala samospráva v rámci rozširovania kapacít uvažo-
vať s týmto priestorom, alternatívu videla aj v budovách na 
Hrobákovej ulici patriacich hlavnému mestu a okresnému 
úradu. Táto aktivita jej ale nevyšla, lebo okresný úrad aj ma-
gistrát odpovedali, že s nimi majú iné plány.

„A tak sme sa vrátili naspäť k Vavilovovej. Celkom vhod 
nám padlo to, že v rámci Integrovaného regionálneho ope-
račného programu bola vyhlásená výzva na dobudovanie 
kapacít práve denných centier,“ skonštatoval Miroslav Štefá-
nik. Výzvu vyhlásilo v apríli tohto roka Ministerstvo pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR.

Proces je dvojkolový, Petržalka sa už dostala do druhého 
kola. Súhlasom poslancov z ostatného rokovania miestneho 
zastupiteľstva môže mestská časť následne požiadať o nená-
vratný �nančný príspevok. Predkladať žiadosti je možné do 
20. decembra tohto roka. Náklady na výstavbu sa predbežne 
odhadujú na viac ako milión eur, z čoho 95 percent by išlo  
z IROP, zvyšných päť percent, teda viac ako 51 000 eur, by 
spolu�nancovala mestská časť. „Súhlas poslancov znamená 
aj to, že môžeme spracovať projektovú dokumentáciu a po-
žiadať o vydanie stavebného povolenia,“ poznamenal pred-
nosta.

(sv)

Univerzitná nemocnica Bratislava má zámer 
vybudovať 199 nových bezplatných parkova- 
cích miest pred Nemocnicou sv. Cyrila a Me- 
toda v Petržalke. Na vybudovanie parkovacej 
plochy nemocnica využije prostriedky z kapi-
tálových výdavkov, ktoré jej poskytne MZ SR. 

Predpokladaná cena stavby 
je približne 1,6 mil. bez 

DPH. Predpokladaný začia-
tok výstavby je rok 2019. Par-
kovisko, vrátane chodníkov 
a prístupových komunikácií, 
bude na celkovej ploche viac 
ako 6 500 m². UNB predpo-
kladá, že parkovisko bude 
sprevádzkované v roku 2020. 
„Súčasťou parkoviska bude 
rampový systém. Budú ho 
môcť využívať všetci pacien-
ti, návštevníci a zamestnanci 
nemocnice,“ uviedol gene-
rálny riaditeľ Univerzitnej 
nemocnice Bratislava Juraj 
Kovács.

Pozemky, kde sa plánuje 
výstavba parkoviska, patria 
mestu Bratislava a mestskej 
časti Petržalka. K tomu, aby sa 
mohlo s budovaním parkovis-
ka začať, musí mať univerzit-

ná nemocnica právny vzťah 
k pozemkom. Preto UNB  
v spolupráci s MZ SR požia-
dala mesto a mestskú časť  
o prenájom. 

„Vítam iniciatívu ne-
mocnice vybudovať veľko-
kapacitné bezplatné par-
kovisko, ktoré bude slúžiť 
pre pacientov a som rád, že  
k tomu prispeje aj naša 
mestská časť,“ povedal petr-
žalský starosta Vladimír Ba- 
jan.

Poslanci petržalského miest- 
neho zastupiteľstva a násled-
ne aj mestskí poslanci roz-
hodli, že pozemky nemoc-
nici prenajmú na päť rokov 
za symbolické jedno euro 
ročne. Jednou z podmienok 
je, že nemocnica neprevedie 
daný pozemok na žiadnu tre-
tiu osobu. Nové parkovisko 

by malo byť zároveň verejné  
a bezplatné, pričom pri schva-
ľovaní jeho prevádzkového 
poriadku budú mať svoje slovo 
aj miestni a mestskí poslanci.

Ak by v rámci projektu 
výstavby parkoviska došlo  
k akýmkoľvek zmenám, petr-
žalskí poslanci schválili, že  
k nim musí dať súhlas pre-
najímateľ. V prípade poru-
šenia podmienok uvedených 
v uznesení petržalského 
miestneho zastupiteľstva sa 
výška nájmu zvýši z pôvod-
ného jedného eura ročne na 
100 eur za štvorcový meter za 
rok, prípadne sa predmetná 
zmluva vypovie.

Parkovisko by malo byť vo 
večerných hodinách k dispo-
zícii aj obyvateľom Petržalky.

V súčasnosti môžu pacien-
ti a návštevníci petržalskej 
nemocnice na Antolskej uli-
ci využívať 230 parkovacích 
miest na platenom parkovis-
ku. Za každú začatú hodinu 
platia parkovné vo výške jed-
ného eura. Parkovisko pre-
vádzkuje súkromná spoloč-
nosť. Vodiči často využívajú 
na parkovanie všetky mož-
nosti, preto neraz dochádza 
k zablokovaniu prístupovej 
cesty k centrálnemu príjmu 
pacientov. Zle zaparkované 
vozidlá často znemožňujú 
príjazd sanitiek.

 (sv)

Poslanci podporili výstavbu 
parkoviska pri nemocnici
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Materské školy majú nové 
cyklostojany
Čoraz viac Petržalčanov využíva na prepravu do práce 

či do školy bicykel, ideálny dopravný prostriedok na 
krátke vzdialenosti. Nič nezvyčajné vidieť ráno rodiča vezú-
ceho svoje dieťa v detskej sedačke alebo dieťa šliapajúce 
do pedálov. Z praktických aj bezpečnostných dôvodov 
však potrebujeme bicykel aj niekam oprieť či zamknúť. Na 
to slúžia práve cyklostojany.  Mestská časť chcela podporiť 
cyklistov a namontovala cyklostojany pred 8 materskými 
školami, ktoré o ne vopred prejavili záujem: MŠ Nobelovo 
námestie 6, MŠ Röntgenova 16, MŠ Šustekova 33, MŠ Bulí-
kova 25, MŠ Jankolova 8, MŠ Gessayova 2, MŠ Rovniankova 
8 a MŠ Vyšehradská 17. Pred každú MŠ osadili jeden cyk-
lostojan, výnimkou bola novo otvorená MŠ Vyšehradská, 
kde inštalovali tri kusy. Cyklostojany budú môcť využívať 
nielen rodičia a pracovníci materských škôl, ale aj deti, 
ktorým poslúžia na odloženie svojich bicyklov alebo od-
rážadiel. „Materské školy sme vybrali preto, že čoraz viac 
rodičov uprednostňuje ako dopravný prostriedok bicykel a 
motivujú k tomu aj svoje deti, čo nás nesmierne teší,“ vy-
svetlil starosta Vladimír Bajan.

V minulosti už samospráva takéto typy cyklostojanov 
osádzala. Koncom roka 2014 získala mestská časť penia-
ze od Rai�eisen banky, vďaka čomu v Petržalke osadili  
15 uzamykateľných cyklistických stojanov na najnavštevo-
vanejších miestach – Haanovej pri Bytovom podniku, pri 
Domoch kultúry Vígľašská a Zrkadlový háj, pri Športovej 
hale na Wolkrovej, pri Aréna‘ S Gym na Gercenovej či pred 
tromi pobočkami miestnej knižnice. Minulý rok zas petržal-
ská samospráva osadila 16 cyklostojanov, tentokrát z dotá-
cie od Bratislavského samosprávneho kraja. Osadili sme ich 
pred každou z jedenástich základných škôl a 5 cyklostoja-
nov aj pred Petržalskou plavárňou.                (tod), foto: MÚ

Kandidát na primátora
Bratislavy

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

Práce sú naplánované na 120 
dní a budú zahŕňať opravu 

oceľových častí, ktoré sú zhr-
dzavené a  výmenu povrchu. 
Celkovo mesto do opravy in-
vestuje 1,5 mil. eur.  „Mostu 
SNP sa od jeho výstavby 45 
rokov nikto nechytil, a tak to aj 
vyzeralo. My sme sa mu začali 
systematicky venovať, postup-
ne ho opravovať. Pod mostom 
sme najprv vybudovali novú 
zastávku, opravili sme ná-
jazdy, natreli sme ho antigra-
fitovým náterom a minulý rok 
sme komplexne opravili vozov-
ku. Aktuálne  začíname opra-

vovať lávky pre peších a cyklis-
tov, ktoré už boli v havarijnom 
stave. Práce budeme realizovať 
etapovite, pričom vždy ostane 
priechodná jedna lávka, kde 
bude platiť režim zmiešaného 
pohybu chodcov a  cyklistov,“ 
uviedol primátor Bratislavy Ivo 
Nesrovnal. 

Práce sa začali na lávke smer 
Rakúsko a  postupovať budú 
smerom do Petržalky, potom na 
petržalskej strane, z  Petržalky 
na lávke smer Maďarsko a na-
koniec na staromestskej strane. 
Práce sa budú vykonávať v čase 
od 6. do 22. hodiny. Budú dodr-

žané hygienické normy a  hluk 
sa bude priebežne kontrolovať. 
Rekonštrukcia lávok nezmení 
statickú schému Mosta SNP, 
a tým jeho statické správanie sa 
ani peších lávok pridružených 
k tomuto mostu. Naopak, lávky 
sa odľahčia, pretože nová vrs-
tva povrchu bude o centimeter 
tenšia ako pôvodný asfalt. Pôjde 
o povrch podobný tomu, aký je 
na Starom moste. 

Text a foto: 
Miroslav Košírer

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave 
a Ida Rapaičová

Srdečne pozývame všetkých seniorov nielen z Petržalky 18. 10. 2018 o 15.30 hod.  
do auly Ekonomickej univerzity v Bratislave Dolnozemská cesta 1 v Petržalke.  

Dozviete sa prečo študovať na UTV Ekonomickej univerzity v Bratislave a stretnete sa  
s pani Idou Rapaičovou a inými zaujímavými hosťami z oblasti histórie a kultúry. 

Viac informácií na https://euba.sk/aktivity-a-media/univerzita-tretieho-veku

Vstup pre všetkých seniorov je zdarma.

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Obnovujú lávky na Moste SNP
Hlavné mesto sa  pustilo do prác spojených s 
opravou havarijného stavu lávok na Moste SNP.
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Petržalka opäť vychádza v ústrety svojim oby-
vateľom a umožní im nepotrebné veci 
z domácností odniesť do veľkokapacitných 
kontajnerov.  

Veľkokapacitné kontaj-
nery nie sú určené na 

odovzdanie nerozobratého 
nábytku, uhynutých zvierat, 
komunálneho odpadu, ne-
bezpečného odpadu, nádob 
po škodlivých surovinách, 
tekutinách, plynoch a pod., 
azbestu, chemických látok, 
farieb, riedidiel a ich obalov, 
plastov. Kontajnery nie sú ur-
čené ani na stavebný odpad. 
Neukladajte veľkorozmerný 
odpad vedľa kontajnera. Zá-

roveň prosíme motoristov, 
aby nevhodným parkovaním 
svojich áut nebránili bežnej 
manipulácii s veľkorozmer-
ným kontajnerom.

Petržalka pristavuje 
veľkokapacitné kontajnery 

čítajte na webe

www.
bratislavskenoviny.sk/petrzalka

PETRŽALSKÉ NOVINY

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 13€

 prijíme pomocnú silu
do školskej kuchyne

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA  
VLASTENECKÉ NÁM.1, BRATISLAVA-PETRŽALKA

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA T. Č.: 02/62412998

 

Vlani som sľúbil, že pri hľadaní najlepších riešení 
pre Petržalku prejdem Európu a poradím sa s miest-
nymi politikmi. V Londýne som na rokovaniach 
s poslankyňou Strany zelených Sian Berry našiel 
hneď dve veľké inšpirácie.

Petržalka potrebuje bezpeč-
né cyklotrasy stavebne od-

delené od motorovej dopravy. 
Také, po ktorých sa nebojíte 
ráno pustiť dieťa do školy. 
V Londýne to funguje a cyklis-
tika je tu nielen rekreačnou ak-

tivitou, ale každodennou bez-
pečnou a ekologickou alterna-
tívou k individuálnej motoro-
vej doprave. 

A ešte jedno má Petržalka 
spoločné s Londýnom. Celý 
ho obopína pás vysadenej ze-

lene, ktorá brzdí jeho ďal-
ší megalomanský rozvoj a 
spríjemňuje ľuďom život. 
Na mape uvidíte, že Petr-
žalka vlastne takýto zele-
ný opasok od prírody má 
takmer po celom svojom 
obvode. Stačí len na malom 
úseku zeleň dosadiť. A exis-
tujúcu chrániť a zveľaďovať. 
Spolu dostaneme Petržal-
ku medzi najlepšie adresy 
v meste.  �

 Najlepšia adresa v meste 

PaedDr. Oliver Kríž, 
poslanec, 
predseda Mladej Petržalky

10. 10. 2018 (streda) 
pristavenie -
12. 10. 2018 (piatok) 
odvoz
Strečnianska č. 11
Budatínska  č. 3-13 pri KS
Budatínska č. 12 
Budatínska č. 27 pri KS
Lietavská č. 11 
Znievska č. 5
Znievska č. 28-30 pri KS
Beňadická č. 11
Šášovská č. 12-14 
Vígľašská č. 15-17

17. 10. 2018 (streda) 
pristavenie
19. 10. 2018 (piatok) 
odvoz
Vyšehradská č. 11
Jasovská č. 2-4

Turnianska č. 1-3
Jasovská č. 49-51 na rohu 
chodníka, spoločný 
so Žehrianskou č. 14
Krásnohorská š. 5-7 
Ľubovnianska č. 2-4 pri KS
Ľubovnianska č. 5-7, 
Krásnohorská č. 13-15 
(spoločný) pri KS v rohu ulice
Bzovícka č. 10-12
Bzovícka č. 30-32
Humenské nám č. 2

24. 10. 2018 (streda) 
pristavenie – 
26. 10. 2018 (piatok) 
odvoz
Nábrežná č. 36
Kežmarské námestie
Kopčianska č. 88
Vilová č. 5-19

Pečnianska č. 17-25
Pečnianska  č. 31-33
Kapicova č. 7-1
Nobelovo nám./Lenardova
Gercenova č. 23
Zadunajská cesta č. 7

31. 10. 2018 (streda) 
pristavenie – 
2. 11. 2018 (piatok) 
odvoz
Černyševského č. 19-21
Wolkrova č. 3-5
Wolkrova č. 11
Farského č. 10-16
Vavilovova č. 16
Wolkrova č. 23-25
Jungmanova č. 2-8
Hálova č. 13-15
Belinského č. 18-24
Ševčenkova č. 7-9
 

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov
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DOPRAVNO-BEZPEČNOSTNÁ KAMPAŇ 

Pozri – Spomaľ – Podeľ sa

www.bratislava.sk

200 parkovacích miest zadarmo
Skvelá správa pre Petržalku! Pri nemocnici na 
Antolskej pribudne bezplatné parkovisko pre 
pacientov a návštevníkov nemocnice. S par-
kovaním je tam obrovský problém, parkuje 
sa živelne a situácia je kritická najmä v lete, 
keď okolie Draždiaku zapratajú ešte aj autá 
kúpajúcich sa. Zapchatou cestou niekedy ne-
prejdú ani sanitky, občas ide doslova o život. 
Univerzitná nemocnica sa preto rozhodla vy-
budovať 200-miestne parkovisko v jej areáli, 
kde však pozemky patria Petržalke a hlavné-
mu mestu. O projekte tak museli rozhodnúť 
poslanci oboch zastupiteľstiev. Petržalská 
poslankyňa a zároveň námestníčka primá-
tora Ľudmila Farkašovská hovorí, že najmä 
v Petržalke sa síce ozývali z poslaneckých la-
víc pochybnosti a podpora projektu nebola 
stopercentná, podarilo sa však presvedčiť 
dostatok poslancov na to, aby sa táto dobrá 
myšlienka mohla stať realitou.

„200 nových parkovacích miest - a ešte 
k tomu zadarmo - vám dnes nik neponúkne 
len tak. Mňa veľmi teší nielen ľudský a etický 
prístup k chorým ľuďom, na ktorých by sa 
naozaj nemalo zarábať, ale aj možnosť po-
skytnúť tieto parkovacie miesta v nočných 
hodinách obyvateľom Petržalky bývajúcim 
v okolí.“

PN: Celomestská parkovacia politika však aj 
na poslednom zasadnutí mestského zastupi-

teľstva ostala v závoze, 20 poslancov dokon-
ca hlasovalo za jej vyradenie z programu.

ĽF: „Tomu celkom nerozumiem a neviem 
si to vysvetliť inak, ako politickým hrami 
a osobným záujmami v predvolebnej kam-
pani. Ako by moji kolegovia nechceli vidieť, 
že neschválením posledného kroku – lebo už 
naozaj ide len o jediný krok - zahodia prak-
ticky štyri roky práce a nádej na to, aby sa 
s parkovaním v Bratislave konečne mohol 
začať robiť poriadok. Nastavením jednot-
ných celomestských pravidiel totiž ide v prvej 
fáze presne o to – tie autá upratať, a hlavne 
ich upratať tak, ako to chcú v jednotlivých 
mestských častiach. U nás v Petržalke navr-
hujem, aby pred obytnými domami mohli 
parkovať iba ich obyvatelia s trvalým poby-
tom v Petržalke. Budem trvať na tom, aby 
jedno auto v rodine malo parkovanie úplne 
zadarmo, druhé a ďalšie auto za zvýhodne-
ný poplatok. Pre tých obyvateľov Petržalky, 
ktorí v nej nemajú trvalý pobyt, treba vy-
hradiť miesta na záchytných parkoviskách – 
a zo sídlisk treba úplne vytlačiť autá fi riem, 
výlučne na vyhradené miesta. 

Parkovanie v Bratislave nemusí byť nerieši-
teľný problém, ako sa ukázalo aj pri projekte 
200-neho  parkoviska na Antolskej. Chce to 
len odložiť osobné a politické záujmy a spo-
lupracovať.“

Objednávateľ: Ľudmila Farkašovská 
Bohrova 9, 851 01 Bratislava 
Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivánska cesta 2D 
821 04 Bratislava, IČO: 35 712 058
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František Šebej
Kandidát na mestského poslanca
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(vraj, či naozaj) - tienia. Preto 
v bytoch dlhšie svietia, slnko 
neprenikne, neohreje, nuž 
v zime i viac kúria. Stromy 
im zdraželi každodenný ži-
vot. Jednotlivo sa sťažujú, na 
schôdzach vlastníkov spo-
ločne vadia, potom hlasujú 
a vypisujú. Za i proti. Rezať 
- nerezať, rúbať - nerúbať. Z 
niekdajších prútikov vyrástla, 
kde-tu, takmer džungľa. (Mi-
mochodom: Plynutím času 
a zmenami v ľuďoch sa me-
nia porovnania, prirovnania. 
Drevo ako betón. Lebo včera 
to bola tiež džungľa. Nie zele-
ná, ale šedá, betónová. Aj tak 
Petržalke prischla.) Takže sa 
dožadujú zákroku, ktorý prí-
slušná STN umožňuje, ak nie 
sú dodržané svetlotechnické 
parametre stavby. Čiže i tie-

neného paneláku. Zdravotne, 
hygienicky, svetelne... Preto 
sú výruby a orezy. Buď umre-
tie stromov postojačky, alebo 
amputácie ich končatín, spí-
lenia vrcholcov či tzv. prerie-
denie korún. Za živa. Nie je to 
lákavý pohľad na zelených in-
validov s otvorenými ranami. 
Tiež slzia, možno naozaj pla-
čú. Nie v každom z nás znie 
tak filanovsko-hamletovsky, 
že „stromy, to sú z dreva bás-
ne, o tom, ako treba žiť“. 

Druhá veta petržalská
„V Petržalke už nie sú 

stromy medzi domami, ale 
domy medzi stromami,“ tak 
znie druhá petržalská veta 
hneď po prvej, že „Petržalka 
je dobrá adresa“. Pred me-
siacom sme uverejnili foto-
reportáž Večne spievajú lesy 
(aj tie naše?). Dali sme jej 
prívlastok preventívnej. Re-
dakčne sme nechceli, aby sa 
to, čo je okolo nás - lesy, hory, 
parky, stromy stali účelovým 
volebným motúzom pre pe-
tičiarov, anketárov, aktivistov, 
čoby z dlhoročného spánku 
práve prebudených záchran-
cov zelene ako kandidátov 

Z okien, lodžií, balkónov, ale aj z plochých striech panelákov. (Veď sa 
ešte stále obnovuje, zatepľuje...) Nie do prázdnoty, do ničoho, do niek-
dajšej petržalskej „zem-mesačnej“ minikrajiny, takej pred tridsiatimi - 
štyridsiatimi rokmi. Sú to iné „vyzerania“. Až oči toľkou príjemnosťou 
bolia. Ale nepália.
Ako (ne)žiť 
podľa stromov

Hľadíme do korún stromov. 
(Podľa toho, z koľkého podla-
žia...) Niekde sú ešte pod, inde 
už zarovno s panelákmi, ba sú 
i také výšavy, že prerástli na-
vŕšené a pospájané betónové 
panely. Až tak, že niektorým 

Petržalské pohľady, 
výhľady a vzhľady

Panelákový sen na Gwerko-
vej ul. - čoby už „hájnický“ 
život v lužnom lese, Háje III, 
Ovsište.

Súsošie Dievčatá (sochár 
Juraj Hovorka), vnútroblok 
ulíc Vavilovova, Wolkrova, 
Černyševského, Dvory IV .

Zeleň v objatí ulíc Gerceno-
va a Lenardova - Daliboro-
vo nám., kostol Povýšenia sv. 
Kríža, Petržalské korzo.
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Veľkým a Malým Draždia-
kom ako o budúcom Mest-
skom lesoparku Draždiak, o 
Sade Janka Kráľa ako duchu 
miesta – genius loci Petržal-
ky, no tiež aj o objavovanom, 
stále však panenskom Ostro-
ve Starý háj. 

Ten istý dôvod máme i 
teraz. Nezneužiť, čo samo 
a dobre žije. Čo netreba vo-
lebne zachraňovať, ani o tom 
volebne buntošiť. Nestavať si 
vlastnú pyramídu komunál-

nej funkcie. Aby platila sama 
o sebe už len vyslovená druhá 
veta petržalská bez akých-
koľvek aktívnych dodatkov. 
Lebo je nielen počuteľná, je 
najmä viditeľná. Čo je bližšie 
než okolo nás, ale v čom už 
priamo, až natesno bývame, 
kde žijeme. Čo každým po-
hľadom neprehliadneme, aj 
z čoho sa nadýchneme, kadiaľ 
chodíme, kde pobehujú, hrajú 
sa naše deti, vnuci. Parky, par-
číky, lesíky, stromoradia, ale 

aj húštiny. Naše dennodenné 
žitie pod oknami, pomedzi, 
povedľa, v susedstve - javo-
rov, smrekov, borovíc, topo-
ľov, vŕb, líp, jaseňov, agátov, 
briez, tujovcov, sliviek, ore-
chov, čerešní, ale i japonskej 
sofori a ďalších, viac či menej 
vzácnych či len obyčajných 
drevín. Z tisícov malých, veľ-
kých i velikánskych stromov 
väčšina pred tromi - štyrmi 
desaťročiami medzi našimi 
panelákmi nebola. Bola len 

nádej, že možno raz predsa 
bude, keď sa siala tráva, osá-
dzali kríky, hĺbili jamy a sadili 
prvé, čoby prútiky, ktoré sme 
rok po roku kadečím podo-
pierali proti vetriskám, polie-
vali v suchách, horúčavách. 
Aby z nich boli stromy. Tak 
biblicky: A - stalo sa... 

Načo míňať ďalšie slová, 
vari najväčší priestorový ka-
pitál, ktorý Petržalka má, jej 
vnútrobloky, niekde skôr ako 
„vnútrodvory“, sú svojskou, 
vlastnou výpoveďou. 

Tu je ich petržalská foto-
-reč. Ako druhá veta petr-
žalská... Lebo je ešte aj veta 
tretia: Nebývame v Bratisla-
ve-Petržalke, žijeme v Petr-
žalke-Bratislave.

Rudolf Gallo
foto 2018: autor

na bratislavského primátora, 
petržalského starostu, miest-
nych a mestských poslancov. 
Isteže, zeleň, životné prostre-
die je žiadanou a atraktívnou 
volebnou témou, ibaže má 
byť zeleným esom pre tých, 
ktorí s ňou a v nej naozaj žijú, 
poznajú ju, rozumejú jej, ro-
bia pre ňu. Takých treba vo 
voľbách svojím hlasom pod-
poriť. Zeleň nemá, ba nesmie 
byť hrmotnou pre salónnych 
„zelenistov“, ktorým z nalako-
vaných a naleštených čižiem 
a topánok už zďaleka trčia 
polámané konáre a lístie, čo 
si tam pred chvíľou propagač-
ne, marketingovo nadžgali. Aj 
preto sme písali o skutočnom 
i právnom stave Pečnianske-
ho lesa, vzácnosťou Sovieho 
lesa, o lužnom lese medzi 

www.lidl.sk - sekcia Kariéra

ZAŽIAR AKO PREDAVAČ/KA 
POKLADNÍK/ČKA V BRATISLAVE
V ČASTI PETRŽALKA A NA DUNAJSKEJ ULICI

NÁSTUPNÁ MZDA:

GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY

473 €  917 €*

*podľa druhu úväzku (20 - 38,75 h/týž.)

Keď už stromy nie sú 
„z dreva básne...“

Vnútroblok na Lúkach III, štvoruholník Budatínskej, Lietavskej a Znievskej ul. 
s obnovenými bytovými domami, ktoré už roky škaredí chátrajúca verejná budova - 
niekdajšia materská škola na Znievskej 26 vo vlastníctve hl. mesta BA. 

Najmodernejšia škôlka, 
najrozsiahlejší vnútroblok 
Vyšehradskej, Šášovskej 
a Vígľašskej ul., Lúky V.
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Svinská bravčovina
 Tak si myslím Mám o izbu menej

to vybavené. O pár minút oba-
ja opäť spíme.

Môj bývalý kolega býva 
na desiatom poschodí. V ur-
gentnom psom prípade sa 
musí bleskovo obliekať, zatiaľ 
čo pes stepuje pri dverách. A to 
nejaký čas trvá. Potom privolá 
výťah a obaja nešťastníci pa-
dajú nadol. Stáva sa, že občas 

nie dostatočne rýchlo. A tak 
to, čo sa malo udiať vonku 
na ulici, sa odohrá už v ka-
bínke. Nič príjemné. A bude 
ešte horšie. Čo sa týka jeho 
zimného obliekania. V tomto 
smere si žijem komfortne.

V nedeľu, 28. októbra, bu-
deme nastavovať zimný čas a 
zdriemneme si o hodinku dlh-
šie. Možno naposledy. V Eu-
rópskej únii sa dlhší čas dis-
kutuje o zrušení tohto postu-
pu. Štáty Beneluxu sa vraj už 
dohodli na tom, či si pone-
chajú čas zimný alebo letný. 
U nás zatiaľ rozhodnutie ešte 
nepadlo. 

Čo sa mňa týka, ja si na 
jedných hodinách ponechám 
taký a na druhých onaký čas. 
Aby som mal pocit, že o dô-
ležitých veciach rozhodujem 
aj ja. Ale vstávať budem pre 
istotu podľa rádia.

Jeseň je tu, to sa nedá po-
prieť. A pred nami zima. Na-
stal čas prezliekania kabátov. 
Bez toho, aby sme celú vec 
mysleli politicky.

Oskar Král
foto: archív PN

Pre mňa to znamenalo 
jediné: Po piatich me-

siacoch okamžite zrušiť 
nepretržité prevádzkovanie 
tzv. Hviezdoslavovej izby. 
Pred dávnym časom názov 
vymyslela moja žena a nemá 
nič spoločné s Pavlom Or-
szághom. Ide o to, že počas 
letných večerov je z tohto 
miesta nádherný pohľad na 
hviezdne nebo. V liste vlast-
níctva sa nenachádza pod 
heslom zastavané plochy. 
 Sedenie a stôl, na ktorom 
sa na chvíľu ocitlo nejed-
no pivo, káva, ale aj voda 
a sem-tam i jedlo, strávia 
zopár mesiacov uložené 
v pivnici. V zimnom spán-
ku. A ja tak mám o prírodnú 
izbu menej.

Na ten čas to určite tro-
chu zmenší aj môj kom-
fort. Presne v duchu nášho 
celorepublikového trendu. 
V kvalite života sme totiž 
podľa najnovšieho rebríčka 
klesli o pár priečok nižšie. 
Na 33. miesto zo 152 štátov. 
O 9 priečok za našich čes-
kých susedov, s ktorými sa 
tak radi vo všetkom porov-
návame. 

Zostavovatelia tabuľky 
brali do úvahy ekonomic-
ký rast, trh práce, rovnosť 
pohlaví, vzdelávanie a ži-
votné prostredie. Celkom 
však obišli viaceré dôležité 
veci. Napríklad spolužitie 
so psom. Ukážem na prí-
klade. Ak sa náhodou môj 
pes rozhodne, že uprostred 
noci potrebuje vykonať ne-
vyhnutný úkon, jednoducho 
otvorím dvere na dvor a je 

Leto z našej dediny tento rok odletelo rov-
nako rýchlo ako na konci jari pristálo. Večer 
bolo  ešte celkom fajn, ale ráno už jeseň so 
všetkým, čo k nej patrí. Tak znela aj  varovná 
informácia meteorológov. Bude pršať, fúkať, 
ochladí sa. Definitívne.

Ako je všeobecne známe, 
čas odnáša aj prináša 

mnohé zmeny. Strach, radosť 
i zúfalstvo, nádej, prekvapenia 
aj sklamania. Taká spomienka 
dokáže oživiť mladosť, rok-
mi zahmlené skutočnosti, 
umožňuje človeku vidieť svet 
v  konfrontácií vtedajšieho 
času s terajškom. Napríklad 
v čase prítomnom si gazdinka 
kúpi balený mäsový výrobok 
a  dozvie sa všetko, od obsa-
hu mäsa, až po krstné meno 
na konzumáciu pripraveného 
domestikovaného jedinca. 
To je veľmi dobré, uspokoju-
je to, koniec koncov, papier 
znesie všetko. V čase minu-
lom nič také nebolo. Niekedy 
ani mäso. Človek vstúpil do 
mäsiarstva a  mal pocit, že je 
v šatni. Samý hák. Keď na ňom 
ale dačo viselo, výrobok ne-
potreboval oznamovať per-
centuálny obsah chémie a 
iných náhrad. Bolo to stoper-
centné mäso z dobrého cho-
vu slovenských poľnohospo-
dárov. 

V čase, nie až takom vzdia-
lenom, sa na základe kulant-
ného diktátu podarilo Sloven-
sku takmer v  tichosti skántriť 
množstvo svíň a hoviad (aby 
nedošlo k  nedorozumeniu, 
išlo o ošípané a rožný statok), 
čím sme boli na najlepšej 
ceste zbaviť sa jedného zdra-
votného rizika. Totiž mäsko 
a  ďalšie dobroty z  neho vy-
robené sa po určitom čase 
pričinením Svetovej zdravot-
níckej organizácie dostali do 
pozornosti širokej verejnosti 
v  súvislosti so zaradením do 
katastrofi ckej kategórie. Šťav-
natá šunka, voňavá slaninka, 
fajnová zabíjačka alebo svieč-
ková starej mamy sa z pohľa-
du vplyvov na vznik chorôb 
tráviaceho ústrojenstva ocitli 
na úrovni škodlivosti taba-
kových produktov. Nuž, ne-
zadarilo sa ozdravovať ľudu 
nášmu. Pomôcť s mäsom bez 
obáv z domácej konkurencie 
sa poponáhľali farmári z Bel-
gicka, Holandska, Nemecka, 
Írska, Južnej Ameriky a  iných 
končín. Implementácia para-
grafov a  povinnosť zjednotiť 
sa v spoločnej organizácii 
trhu únie aj v  oblasti poľno-

hospodárskych produktov 
urobili svoje, čím sa to ale 
neskončilo. Prichádzali čo-
raz rozumnejšie usmernenia 
i  defi nície. Európska legislatí-
va stanovila, že medzi čerstvé 
mäso patrí aj mäso zababu-
šené vo vákuovom balení, 
alebo aj mäsko skladované 
v riadenej atmosfére. Nepo-
chybne, dlhodobé skladova-
nie má určite svoje technic-
ko-zdravotné parametre, ale 
čerstvosť? Taký konzument 
dychtiaci po wienerschnitzli, 
ako rozhutuje tak rozhutu-
je, vždy mu na um príde, že 
rozštvrtené časti predmetu 
jeho gurmánskych chúťok  po 
okružnej jazde cez pol sve-
ta, nech im dávajú trebárs aj 
umele dýchanie, nemôžu byť 
čerstvé. 

Čo už, legislatíva je legisla-
tíva. Žiaden paragraf, dokon-
ca ani bruselský, pochybnú 
kvalitu dovozového mäsa 
nezmení. Poľnohospodári, ale 
nielen oni, bijú na poplach, 
ľudia nevedia, čo všetko ku-
pujú, vraj je to svinstvo, jesť 
také na výživu chudobné 
mäso a ešte aj s neistým pô-
vodom. Ťažko sa našincovi 
hľadajúcemu na vinete čo 
najnižšiu cenu, prinajlepšom 
ešte tak záručnú dobu, po-
rovnáva kvalita. Čo tam po 
nej! Krkovica na pohľad pri-
jateľná, v balíčku so stehnom 
vidieť nejaké kvapôčky, však 
sa umyje. A  je v  akcii, lacné, 
tak načo frfl ať, aj tak sa nič ne-
zmení. Alebo áno? 

Tak si myslím, že raz príde 
čas, kedy Slovensko prestane 
byť zberným dvorom nekva-
litného tovaru, z  neznámych 
dôvodov nazývaného mä-
som. Potom už bude iná sú-
časnosť, ktorá spomienky na 
včerajšok bude mať na háku. 
Prirodzene, obvešaného pl-
nohodnotným mäsom.  

 Jaroslav Gründler

Vstup 
ZADARMO

Jesenná nádielka v OC Danubia!

Milé deti,
Príďte sa k nám zabaviť do OC Danubia. 
Prineste si so sebou masku,  
možno práve tú vašu odmeníme! 
Čaká na vás kopec zábavy.

Tešíme sa na vás!

20. 10. 2018 / Sobota 

10.00 – 10.45 BÁBKOVÉ DIVADLO  
  Z DOMČEKA – KRÁĽ DROZDIA BRADA   

11.00 – 11.45  DIVADLO JAKI
  – STRATENÝ KOŽUCH ZAJKA FAJKA

11.45 – 12.30  HALLOWEENSKY KARNEVAL 
  A SÚŤAŽE – VYHODNOTENIE 
  NAJSTRAŠIDELNEJŠEJ MASKY

12:30 – 13.00  KÚZELNÍCKA SHOW PETRA ŠESTÁKA

Vyrezávanie tekvícTvorivé dielne
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 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

OŠETRUJEME AJ DETSKÝCH PACIENTOV

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

na čiastočný úväzok, 
pre domácu ošetrovateľskú 

starostlivosť 
v Petržalke alebo inej vybranej lokalite

Mzda: od 7 €/hod

ADOS HARRIS 
SLOVAKIA  

Kontakt: 
02/6224 5607,  harris@harris.sk

PRÍJME SESTRY  
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Zastupiteľstvá potrebujú 
skúsených odborníkov

Odborníci - archi-
tekti, ktorí majú za 
sebou dva úspešné 
projekty v Petržalke, 
Nový háj a Hájpark, 
s rešpektovaním pô-
vodného okolia  
s dôrazom na zacho-
vanie zelene a kvalitu 
bývania nových  
i pôvodných obyva-
teľov lokality. 

 Problém: Doprava
Riešenie: Električka  
a pracovné príležitosti

Drahan Petrovič: Električko-
vú trať treba vybudovať až po 
konečnú v Janíkovom dvore. 
Nie je iná alternatíva. Ale nie 
iba kvôli cestovaniu na druhú 
stranu Dunaja, ale aj pre spo-

jenie v rámci Petržalky a s tým 
súvisiace vytvorenie lokálnych 
centier v okolí jednotlivých za-
stávok električky. 

Dokončenie dobre dostup-
nej, pohodlnej a rýchlej pre-
pravnej osi uprostred Petr-
žalky umožní našej mestskej 
časti stať sa plnohodnotným 
mestským prostredím. V kto-
rom  by sa mali realizovať pre-

dovšetkým projekty s novými 
pracovnými príležitosťami a 
tiež funkcie, za ktorými zatiaľ 
Petržalčania musia cestovať do 
iných mestských častí..

Ak by sa nám to podarilo,  
mohlo by tom mať významný 
vplyv na riešenie problémov 
s dopravou. Čím menší počet 
ľudí bude nútených denno-
denne cestovať do zamestna-
nia na druhú stranu Dunaja, 
tým menšie budú zápchy na 
mostoch a cestách smerujú-
cich k nim. A určite by to tiež 
pomohlo vyriešiť problémy s 
petržalským parkovaním. Ak 
budú mať obyvatelia prácu, 
školy, škôlky, športoviská do-
stupné na pešo alebo lokálnou 
MHD, tak nebudú nevyhnut-
ne potrebovať dve až tri autá 
na byt a tieto sa postupne vy-
tratia z verejných priestorov. 
Hlavne mladí ľudia dnes už 
veľmi zvažujú či si vôbec auto 
kúpia a oveľa intenzívnejšie 
využívajú na blízku prepravu 
aj bicykel.

 Problém: 
 Verejné priestory

Riešenie: Radnica, ná-
jomné byty, domy pre 
seniorov aj komunitné 
centrá
Kam ale umiestniť nové pra-
covné príležitosti, keď už 
dnes majú obyvatelia Petr-
žalky pocit, že je príliš za-
hustená neustále pribúdajú-
cou výstavbou?

Boris Hrbáň: Centrálna os 
Petržalky, tak ako je znázor- 

Dopravnú situáciu a problémy s parkovaním v Petržalke a Bratisla-
ve po voľbách nik zázračne nevyrieši. Nech sľuby znejú akokoľvek 
lákavo. Skúsenosť: O metre sa hovorilo 30 rokov a nič. O električke 
od roku  2011 a doteraz sú hotové len tri petržalské zastávky po 
Jungmanovu ulicu. Ako je možné skutočne zlepšiť život Petržal-
čanov? Prečítajte si rozhovor s Borisom Hrbáňom a Drahanom 
Petrovičom, kandidátmi do mestského a petržalského miestneho 
zastupiteľstva. 

I N Z E R C I A

Určite každý pozná príbeh 
horárne v Horskom parku. 
Predstavte si, že by takto 
ožila aj zanedbaná hájov-
ňa pri Malom Draždiaku.

 Že na pozitívnu zmenu 
netreba ani tak veľa finan-

cií, ako skôr odhodlanie a 
energiu, svedčí nedávna 

premena časti Šafárikovho 
námestia na príjemný Lan-

dererov park, na ktorej sa 
architekt Hrbáň podieľal. 

foto: Zora Pauliniová
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nená na fotomape je mies- 
tom, kde všetko to, čo nám  
v Petržalke chýba, môžeme 
mať. Parky, zeleň, ale aj pra-
covné príležitosti a občiansku 
vybavenosť pre Petržalčanov. 
Tak ako to vo svojom víťaz-
nom návrhu z urbanistickej 
súťaže nakreslil prof. Bohumil 
Kováč. Situácia, keď prevažná 
časť pozemkov v takom roz-
siahlom a ucelenom území 
patrí mestu, je v rámci Brati-
slavy unikátna. Znamená, že 
mesto a jeho obyvatelia majú 
jej budúcnosť vo svojich ru-
kách. A na to sa dá využiť tak 
transparetný predaj vybraných 
pozemkov s jasne stanovený-
mi podmienkami pre budúce 
využitie, ako aj overené mode-
ly partnerstiev a dlhodobých 
prenájmov pozemkov, ktoré 
úspešne využívajú mnohé eu-
rópske mestá, medzi nimi aj 
Viedeň, ktorú tu radi a často 
používame ako príklad.

Umiestniť by sa v tomto 
území dalo mnohé z toho, čo  
v Petržalke ešte chýba - od 
väčších zámerov, ako napr. 
Nové PKO na dunajskom ná- 
breží na severe, vlastná rad-
nica, možno spojená s veľkou 
knižnicou v strede, alebo špor-
tová hala na juhu, až po men-
šie a v území rozložené objekty 
pre verejnoprospešné a sociál-
ne potrebné funkcie, ako se-
niorské domovy a stacionáre, 

komunitné a kreatívne centrá, 
škôlky, malé športoviská. A to 
všetko vo výbornej dostup-
nosti od jestvujúcich obytných 
štvrtí, prepojené električkovou 
traťou, cyklocestou a položené 
v parku. 

Už keď sme v roku 2003  
s kolegami vytvorili návrh 
centrálneho lineárneho parku 
pozdĺž Chorvátskeho ramena, 

na celú Petržalku. S mini-
málnymi nákladmi a ochot-
nými obyvateľmi dokážeme 
aj z miest, z ktorých si dnes 
mnohí robia skládky alebo na 
ktoré nemáme odvahu vojsť, 
vytvoriť parky aspoň na takej 
úrovni ako je Sad Janka Krála.
Aby sme ale mali Petržal-
ku zelenú, s kvalitnou in-
fraštruktúrou a developer- 
mi, ktorí ju rešpektujú, 
potrebujeme odborníkov.  
V miestnom aj mestskom 
zastupiteľstve, na miestnom 
úrade a magistráte. Ľudí, 
ktorí tu reálne žijú. Ktorí 
svojej práci rozumejú a ho-
voria za jej obyvateľov a naj-
mä v ich prospech.               �
Pripravili: Michaela Dobríková, 

Rudolf Gallo
foto: autori

foto: Zora Pauliniová

Nová Cvernovka - ešte 
nedávno ohrozená záni-
kom, dnes živé kreatívne a 
kultúrne centrum. Vďaka 
nadšenej komunite mla-
dých ľudí a podpore kraja. 
Našiel by sa priestor a  
odvaha na jednu  menšiu 
Cvernovku aj v Petržalke? 

Boris Hrbáň - architekt, 
špecialista v oblasti bý-
vania, zaoberá sa udrža-
teľným rozvojom miest a 
komunít. Je zakladateľom 
platformy Miesta pre ľudí, 
ktorá sa venuje dostupnos-
ti bývania. Stál pri vzniku 
Nadácie Cvernovka, je 
členom jej správnej rady.

boli sme presvedčení, že tento 
pás nie je nevyhnutné zastavať 
výškovými budovami, ako to 
bolo pôvodne plánované, ale 
že popri budúcej eletričkovej 
trati postupne malými krokmi 
môže pribúdať všetko to, čo 
Petržalke chýba.

  Problém: 
  Ochrana zelene

Riešenie: Kvalita  
a osobný záujem
Skutočným bohatstvom náš-
ho sídliska je zeleň, či už tá 
vnútrobloková, alebo petr-
žalské lužné lesy. Pri plánoch 
developerov ale častokrát „za- 
vadzia“ s tvrdením, že ide 
„len“ o nekvalitnú zeleň. Vy 
ste pri svojich architekto-
nických projektoch zvolili 
iný spôsob. Svoj projekt Há-

jpark ste prispôsobili, aby 
pôvodné vzrastlé stromy na 
pozemku zostali zachované.

Drahan Petrovič: Okrem 
toho už len stačilo vyzbierať 
smeti, ktoré tam boli, vyčistiť 
podrast, pridať lavičky, ih-
risko a miesto zanedbaného 
„pralesa“, máme krásny park. 
A to sa dá aplikovať takmer 

Drahan Petrovič - archi-
tekt so špecializáciou na 
bývanie, verejný priestor a 
tvorbu miest. Je spoluau-
torom tzv. developerskej 
dane – Zákona o miest-
nom poplatku za rozvoj, 
ktorý vytvoril pravidlá 
prispievania developerov 
na infraštruktúru.

Stačilo málo. Vyzbierať 
smeti, vyčistiť podrast  
a zo zanedbaného lesa  
plného smetí je dnes pô-
vabné zelené srdce  
obytného komplexu.
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Projekt je zameraný na 
vzdelávanie v oblasti do-

pravnej výchovy od útleho 
veku. Náš zámer podporil 
Nadačný fond DELL v Na-
dácii Pontis sumou 1 000 
eur. Za získané prostried-

ky sme zakúpili prenosné 
dopravné značenie a sve-
telné semafory, prenosnú 
križovatku a kolobežky.  
V rámci projektu sme chceli 
pripraviť v areáli škôlky aj 
predelové čiary, priechody, 

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

S príchodom septembrových dní sme 
v Materskom centre BUDATKO otvorili 
sezónu 2018/2019 pilotnou akciou 
k dlhodobému projektu Úspešne do cieľa, 
na ktorom spolupracujeme s Materskou 
školou Holíčska 30.

BUDATKO 
odštartovalo 
novú sezónu

Slovenský underground ne-
bol taký organizovaný ako 
český. Sami Slováci o ňom 
hovoria, že to bol pokus o 
autentický život.  Život ľudí, 
ktorí mali odvahu byť slo-
bodní i v čase neslobody. 

Prvý májový piatok sa v DK 
Lúky konal druhý večer 

Hudobného kina. Diel z cyk-
lu Fenomén Underground 
scenáristu a režiséra Břetisla-
va Rychlíka nesie názov Nad 
Tatrou sa blýska a skúma, ako 
a prečo bol slovenský under-
ground odlišný od českého. 
Film hovorí o  neprehliadnu-
teľnej osobnosti slovenskej 
neo�ciálnej kultúry, umenia a 
jeho hľadaní osobnej slobody 
v horách.  Augustín (Gusto) 
Dobrovodský  (*3. september 
1947, Bratislava – † 25.január 
1999, Bratislava) bol hudobník, 
básnik, recesista a všeumelec 
života. A najmä človek, ktorý 
odmietal komunistický režim 
celým svojím životom. Radšej 
sa živil ako kurič, hoci bol vy-
študovaný sociológ. Ako pria-
teľ režiséra Dušana Hanáka sa 
podieľal na príprave a nakrú-
caní troch jeho �lmov (Obrazy 
starého sveta, Ružové sny, Deň 
radosti). 
   Podujatie Hudobné kino -  Fe-
nomén Underground je reali-
zované s láskavým zvolením 
Českej televízie.

(ele)

Hudobné kino - 
Slovenský 
Underground  

kruhový objazd a šípky, ale 
tento zámer sme odložili do-
vtedy, kým nebudú opravené 
chodníky v areáli škôlky, aby 
mala investícia plnohodnotný 
a dlhodobý efekt. 

Počas pilotnej akcie sa deti 
mohli zoznámiť s dopravými 
značkami. Na ihrisku ma-
terskej školy boli pre ne pri-
pravené zaujímavé zábavné 
a vzdelávacie stanoviská, na 
ktorých si mohli osvojiť pou-
žívanie dopravných značiek v 
praxi. Napríklad pri stanovišti 
„výstraha na ceste“ obchádza-
li rôzne prekážky alebo sa for-
mou hľadania dvojíc zozná-
mili s dopravnými značkami, 
umiestňovanými v rámci síd-
liska. 

Po absolvovaní všetkých 
stanovíšť čakala na deti vo-
dičská skúška. Po jej absolvo-

vaní získali tzv. Budatkovský 
vodičský preukaz. Počas 
celého trvania akcie si deti 
v tvorivých dielňach mohli 
vyrobiť vlastnú dopravnú 
značku a popri tom si mohli 
zamaškrtiť na chutných 
koláčikoch, ktoré pre všet-
kých zúčastnených pripra-
vili členky a dobrovoľníčky  
z nášho centra. 

V podobnom duchu sa 
niesla aj dopravná akcia 
určená pre škôlkarov z MŠ 
Holíčska 30. Deti trénovali 
správne prechádzanie cez 
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VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

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

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 

Nechodia vám Petržalské noviny? Kontaktujte nás: tel: 02/62 80 11 82, mail: petrzalskenoviny@gmail.com
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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

križovatku podľa semaforov 
a tiež si detailnejšie poroz-
právali o vybraných doprav-
ných značkách. 

„Obe akcie hodnotím veľmi 
pozitívne, nielenže sa detičky 
niečo nové naučili, ale si aj 
zašantili na nových kolobež-

kách“, zhodnotila podujatie 
Ing. Kristína Kováčiková, 
štatutárna zástupkyňa MC 
BUDATKO. „V budúcnosti 
plánujeme pokračovať v do-
pravných akciách, aby sme 
naše deti čo najlepšie pri-
pravili i do náročnejšej cest-

Viac informácií o voľnej pracovnej pozícii môžete získať na:  
www.veoliaenergia.sk, ludske.zdroje@veoliaenergia.sk 

alebo na telefónnom čísle 0917 340 414.

Máte záujem pracovať pre stabilnú spoločnosť?  

Skupina Veolia Energia hľadá do trvalého pracovného pomeru  
na čas neurčitý zamestnancov s nástupom IHNEĎ na pozíciu:

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.	

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).

STROJNÍK

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

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

Mzda, zamestnanecké výhody, benefity: 

nej premávky. Dúfam, že sa 
čoskoro škôlke podarí zre-
konštruovať chodníky, aby 
sme s deťmi mohli dotréno-
vať aj obojsmernú premáv-
ku.“

Barbora Funková
foto: Thea Bašťovanská
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Bezplatná právna poradňa poskytuje informácie k problematike obsiahnutej v adresných otázkach. 
Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.  

 Odpovedá právnik 

JUDr. Jaroslav 
Gründler 

Ťažko čitateľné cenovky   
Som staršia invalidná dôchodkyňa 
a problém mi robí prečítať cenovky 
pri jednotlivých druhoch tovaru, 
najmä potravín. Dosť často sa mi 
stáva, že pre drobno napísané in-
formácie o cene za kilogram kúpim 
drahšiu vec, i keď ten istý obchod 
má v ponuke rovnaký tovar aj lac-
nejší. Takto to funguje v každej 
predajni našich supermarketov. 
Často sa stretávam aj s tým, že 
lacnejšie potraviny, ktoré vyhľadá-
vame hlavne my, dôchodcovia, ale 
aj iní, sú na poslednej priečke pri 
zemi. Mladším to neprekáža, sta-
rým a chorým však robí problémy 
sa zohnúť a ešte čítať aj malé pís-
menká. Nedalo by sa s tým niečo 
urobiť? Ďakujem pekne.

Eva (chello.sk)

Dôchodcovia na cestách 
Každý z nás bude dôchodcom. 

Mnohí sa  na toto obdobie tešia 
a robia si plány, ako ho užitočne pre-
žijú. Vyšší vek sa prejavuje v správaní 
sa dôchodcov aj na komunikáciách, čo 
však neznamená, že majú sedieť len v 
bezpečí stien svojho obydlia a vzdať sa 
radosti z jazdy na aute, bicykli, motorke 
či peknej prechádzky. Je však potrebné 
neprepínať sily a rešpektovať základ-
né pravidlá pohybu na komunikáciách, 
platné nielen pre penzijný vek, ale pre 
všetkých účastníkov cestnej premávky. 

Obozretnosť je na mieste najmä v 
prichádzajúcom jesennom období, pri-
nášajúcom skoršie stmievanie, dážď a 
hmly so všetkými nástrahami k tomu 
patriacimi. Vlhká vozovka zvyšuje rizi-
ko šmyku pri brzdení po náhlom vstu-
pe chodca pred vozidlo. Dôchodcovia 
by mali predovšetkým dbať o to, aby ich 
videli ostatní účastníci cestnej premáv-
ky. Byť videný na ceste je nevyhnutno-
sťou, reflexné prvky na oblečení, taš-
kách či bicykli môžu zachrániť život. 
Od začiatku roka 2014, kedy chodcom 
pribudla povinnosť za zníženej vidi-
teľnosti používať reflexné prvky ale-
bo reflexné odevy, polícia upozorňuje 
staršie osoby, aby nepodceňovali tieto 
fluorescenčné časti. Žiaľ, opak je prav-
dou, čo platí nielen pre chodcov, ale aj 
cyklistov. Skôr, než si dôchodca zváži 
svoje rozhodnutie nasadnúť na bicykel, 
mal by byť v dobrej fyzickej a psychic-
kej kondícii, samozrejme triezvy a ak sa 
to dá, radšej sa vyhnúť frekventovaným 
cestám pre motorové vozidlá. 

Popis osoby: nezistený

Jaroslav Gründler, foto: (archív polície)

V  obchode platí pravidlo, že výrobky, 
z ktorých chce predajca čo najskôr a 

najviac predať, umiestňuje vo výške očí 
kupujúceho, čo je logické, nakoľko je to 
miesto prvého pohľadu. Na menej vidi-
teľných policiach (a ťažšie dostupných) 
ponúka tovar, ktorý sa z rôznych dôvodov 
nesnaží predávať prioritne. Ide o marke-
tingové triky, ktoré nemusia byť vždy víta-
né, zato sú zvyčajne účinné. 

V prípade zlej čitateľnosti cenoviek roz-
hodne nejde o maličkosť. Vláda SR k naria-
deniu o označovaní výrobkov príslušnými 
cenami pristúpila aj z toho dôvodu, aby 
kupujúci mal dostatočný prehľad o ce-
nách ponúkaného tovaru a tým aj väčšiu 
možnosť vybrať si obchod podľa svojich 
�nančných možností. Práve cez ceny, kto-
ré sú určujúcim ekonomickým faktorom, 
si kupujúci môže ľahko a bez problémov 
overiť ponuku rovnakého druhu tovaru 
v rozmanitých hmotnostných baleniach 
u viacerých predajcov a vybrať si cenovo 
jemu najprístupnejší. Od septembra 2007 

Krimipríbehy, fakty, štatistiky

Jednou vetou
Sťažnosť (gmail.com):  Máte pravdu, kde sú práva, mali by byť aj povinnosti. Z 
ustanovení Zákona o rodine vyplýva, že dieťa je povinné svojim rodičom pre-
javovať primeranú úctu a rešpektovať ich, podieľať sa osobnou pomocou na 
spoločných potrebách rodiny, spolupracovať so svojimi rodičmi v záujme sta-
rostlivosti o neho a jeho výchovu, plniť si svoje vzdelávacie povinnosti a vyva-
rovať 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. 

Milan LONGAUER (42)

Na menovaného vydal Krajský súd v Brati-
slave príkaz na dodanie do výkonu trestu 
odňatia slobody pre prečin odcudzenia 
nehotovostných platobných prostriedkov.

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

Anna SKLÁROVÁ (40)

Na menovanú vydal Okresný súd Bratisla-
va V príkaz na zatknutie pre prečin  pod-
vodu. 

Popis osoby: výška 175 cm, 
štíhlej postavy, oválna tvár, 
hnedé oči, plavé vlasy, hovorí 
slovensky, bez tetovaní a vidi-
teľných znakov na tele.

Na prechod cez cestu by najmä star-
šie ročníky mali využívať len vyznačené 
priechody a cez komunikáciu prechád-
zať iba vtedy, ak neohrozia seba a neob-
medzia v jazde blížiace sa vozidlo. V blíz-
kosti svetelne riadenej križovatky s prie-
chodom pre chodcov je potrebné využiť 
ho, a to iba vtedy, keď svieti zelená. Na 
iných miestach chodec prechádza cez 
cestu kolmo, najkratšou spojnicou s pro-
tiľahlým chodníkom. Zvýšenú opatrnosť 
je potrebné venovať pri vstupe na vozov-
ku spomedzi zaparkovaných áut alebo 
inej prekážky.

Na štatistike dopravných nehôd sa 
ako vinníci podieľajú aj dôchodcovia za 
volantom. Základným pravidlom v sťa-
žených podmienkach je prispôsobiť 
najmä rýchlosť a techniku jazdy svojim 
schopnostiam a poveternostným pod-
mienkam. Aj v tejto vekovej kategó-
rii by vodič mal byť v úplnom poriad-
ku a v dobrej kondícii. Pribúdajúce roky 
však prinášajú so sebou negatíva, kto-
ré sa odrážajú v ubúdaní síl, v zdravot-
ných problémoch, znižovaní pozornosti 
a zvyšuje sa reakčný čas vodiča pri kolíz-
nej situácii. Z toho dôvodu sú vodiči, 
držitelia vodičského oprávnenia skupiny 
AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T, ktorí dovŕ-
šili vek 65 rokov, povinní sa bez vyzvania 
podrobiť pravidelným lekárskym pre- 
hliadkam každých päť rokov. 

Zvýšenie vlastnej bezpečnosti je v pr- 
vom rade v rukách každého účastní-
ka cestnej premávky bez ohľadu na vek. 
Úklady jesene zvyknú byť zradné. Na ces-
tách i v živote. Je dobré na to nezabúdať.

Viete, že...
... v čase od 18. 9. do 1. 10. nahlásili v našom kraji krádež 24 motorových vozidiel,  z toho  
v Petržalke 4 (Osuského 2, Černyševského, Znievska)? V noci zlodeji ukradli 20 a cez deň 4 
autá. Ukradli aj skúter, motocykel a príves. V dňoch 21., 29., 30. krádež auta nehlásili.
... od 1. januára do 30. septembra sme v našom kraji zaznamenali 1 432 dopravných nehôd, 
čo je o 147 kolízií menej ako v rovnakom období vlaňajška? Pri týchto nehodách prišlo o 
život 17 osôb (+5), z toho 4 chodci, 3 motocyklisti a 2 cyklisti. Oproti rovnakému obdobiu 
vlaňajška zahynulo na cestách Slovenska o 17 osôb menej (9 perc.). Z celkového počtu 
prišlo v sledovanom období na území Slovenska o život 37 chodcov.

grundler@chello.sk 

musí byť každý výrobok označený 
predajnou cenou (konečná cena 
vrátane dane z pridanej hodnoty  
a ostatných daní za jednotku výrob-
ku, alebo za určené množstvo výrob-
ku) a jednotkovou cenou (konečná 
cena vrátane dane z pridanej hod-
noty a ostatných daní za kilogram, 
liter, meter, meter štvorcový, meter 
kubický výrobku, alebo inú jednot-
ku množstva, ktorá sa používa pri 
predaji výrobku). Jednotková cena 
nemusí byť vyznačená v tom prípa-
de, ak je zhodná s predajnou cenou. 
Označenie jednotkovou cenou pre-
dajca nie je povinný uvádzať, ak ide 
o výrobok, ktorý má menej ako 50 g 
alebo 50 ml, pri rôznych druhoch 
výrobkov, ak sa predávajú v jednom 
balení za jednu cenu, ďalej pri vý-
robkoch, ktoré nie je možné rozde-
liť na časti bez zmeny kvality alebo 
vlastností (na ktorý sa povinnosť 
označovať jeho dĺžku, hmotnosť, ob-
jem alebo plochu nevzťahuje, alebo 
ktorý sa obvykle neoznačuje údajom 
o dĺžke, hmotnosti, objeme, ploche), 
ako ani pri predaji koncentrovaných 
a dietetických potravín, z ktorých sa 
pridaním tekutiny pripravujú hotové 
jedlá, alebo čiastočne hotové jedlá. 
V zmysle ustanovenia § 14a zákona 
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotre- 
biteľa, predajná cena a jednotková 
cena musia byť ľahko rozlíšiteľné a 
ľahko čitateľné. Problematická ce-
novka s ťažko čitateľným cenovým 
údajom neraz obmedzí schopnosť 
spotrebiteľa urobiť také rozhodnutie, 
ktoré by pri dostatku informácií ne-
urobil (napríklad tovar pri porovnaní 
jednotkovej ceny by kúpil v predaj-
ni s výhodnejšou ponukou). Takáto 
praktika môže v konečnom dôsled-
ku viesť k jeho poškodzovaniu. Do 
zoznamu právnych predpisov, ktorý-
mi sa SOI riadi, kontroluje a dohliada, 
patrí aj citovaný zákon. Otázky, upo-
zornenia a podnety na vykonanie 
kontroly rieši príslušný inšpektorát 
obchodnej inšpekcie. Odporúčam 
vám obrátiť sa so svojím podnetom 
na Inšpektorát SOI pre Bratislavský 
kraj, Prievozská 32, P.O. BOX č. 5,  
820 07  Bratislava 27. 
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Plastika z Furdekovej 

bude ako nová
Petržalské umelecké diela osadené pri vý-
stavbe sídliska sú takou pevnou súčasťou 
nášho okolia, že ich už ani nevnímame. Ak 
sú však demontované, ukradnuté, prema-
ľované - zostáva prázdne miesto, kúsok 
ukradnutej či zničenej pamäti Petržalky.  

Nevzali ich len autorom, 
ktorí do nich vložili svoje 

majstrovstvo, ale nám všetkým. 
Pretože sme kultúrni ľudia, 
ktorí majú potrebu vyrastať 
a žiť v podnetnom prostredí. 
Plastiku Strom vysadili na Fur-
dekovu ulicu pred vyše 30 rok-
mi. A vtedy tam bola jediným 
stromom v okolí, plechovým, 
ale zeleným stromom. Prísľu-
bom budúcich, ktoré ju už 
dnes prerástli a uprostred kto-
rých sa stráca. Keďže ju ohlo-
dal zub času, na miestny úrad 
prišiel minulý rok v lete podnet 
od občana, ktorý mal obavy, že 
zlý technický stav diela môže 
ohrozovať okolie. 

Petržalčan Martin Kleibl už 
niekoľkokrát dokázal, že mu 
sídliskové umelecké diela nie 
sú ľahostajné. Je autorom 
dvoch knižných sprievodcov 
po Petržalke, kde diela zma-
poval a osobne sa pozná s 
mnohými ich autormi. Okrem 
toho sa mu podarilo zachrániť 
a obnoviť poslednú zo sied-
mich monumentálnych ma-
lieb – Mier na Osuského ulici. 
Osobne sa pozná s manžel-
skou dvojicou Oľgou a Anto-
nom Vrankovcami, ktorí sú 
autormi plastiky, takže bolo 
prirodzené, že keď ich petržal-
ský miestny úrad oslovil s tým, 
že je potrebná oprava, obrá-

tili sa práve na neho. Po nevy-
hnutných „papierovačkách“ a 
finančnej podpore úradov sa 
jeho OZ Konduktor dalo v sep-
tembri do práce.

Martin Keibl: Poslednú sep-
tembrovú sobotu sa začalo s 
demontážou plastiky a jed-
notlivé diely postupne putujú 
na pieskovanie, pri ktorom sa 
odstráni náter a hrdza. Potom 
sa budú poškodené plechy 
rekonštruovať a následne sa 
namaľujú. Samotnej realizácii 
predchádzali mnohé rokovania 
na miestnom úrade, pretože 
sme zvažovali premiestnenie 
plastiky na vhodnejšie miesto. 

To sa však nepodarilo, pretože 
väčšinou ide o pozemky mes-
ta a s tým spojené problémy s 
majetkovo-právnym vyrovna-
ním. Nakoniec plastiku osadí-
me na pôvodnom mieste, čo je 
vlastne správne, pretože aj po-
čas demontáže sa chodia ľudia 
pýtať, čo sa deje a zjavne toto 
dielo reflektujú a zvykli si naň. 
Ozvali sa aj viaceré hlasy, že by 
sa malo potom upraviť aj okolie, 
aby si tam ľudia mohli posedieť 
na lavičkách, aby to malo viac 
charakter parčíku vhodného na 
oddych.

Kto zabezpečuje opravu a ako 
dlho bude trvať?

Pieskovanie a maľovanie sa 
realizuje v dielni na Staroháj-
skej ulici. Demontáž, prevoz a 
montáž majú na starosti dvaja 
ľudia z tejto dielne. Poškodené 
plechy reštauruje človek, ktorý 
sa zaoberá opravou veteránov 
v Rusovciach. Celý proces by 
mohol byť ukončení počas ok-
tóbra a dúfame, že začiatkom 
novembra plastiku „slávnostne“ 
odhalíme.

Koľko to bude stáť a kto to za-
platí?

Predbežný rozpočet vy-
chádza na 4 000 – 4 500 €. 
Na rekonštrukciu sme dostali 
dotácie z miestneho úradu 
Petržalka (1 500 €), aj z brati-
slavského magistrátu (1 000 €). 
Pomohli nám a aj finančne 
prispeli alebo pomoc prisľúbi-
li aj niektorí poslanci. Vyzerá 
to ale, že financií nebude dosť, 
takže plánujem osloviť SNG 
(pomohli už pri monumen-
tálnej maľbe Mier). A ak ani to 
nebude stačiť, plánujem roz-
behnúť internetovú zbierku a 
požiadať o pomoc verejnosť.

Ako pomohla Petržalka?
Miestny úrad Petržalka 

nám poskytol spomínanú 
dotáciu a pri konzultáciách o 
realizácii a zvažovaní nového 
umiestnenia boli nápomocní 
pracovníci oddelenia správy 
majetku, ako aj zástupca sta-
rostu Michal Radosa. 

Čo na to autori plastiky?
Sme stále v kontakte. Rieši-

li sme spolu výber farebných 
odtieňov a informujem ich o 
každom kroku.           
 (edriela) 

foto: M. Kleibl
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Postihnutí ľudia 
sú takí, ako ostatní

Už starí Gréci hovorili, že gra-
motný človek je ten, čo vie pí-
sať, čítať a plávať. A preto sme 
sa (nielen) o plávaní porozprá-
vali s trénerkou postihnutých 
detí  Danielou Šipošovou.

Začínala plávať neskoro. 
Mala už desať rokov, čo 

je na plavkyňu podľa jej slov 
dosť. Už o dva roky neskôr 
sa však stala pomocníčkou 
trénera a v 14 rokoch získala 
preukaz cvičiteľky (dnes by 
sme ju nazvali inštruktorkou) 
plávania. Stála na stupni víťa-
zov spolu s Oľgou Kozičovou. 
Ako veľký talent ju vybrali 
do širšieho výberu do Tokia. 

O pár rokov neskôr sa z nej 
stala kvalifikovaná trénerka. 
A keďže aj tréner sa musí ne-
ustále vzdelávať, aj ona si ne-
ustále rozširovala svoje vedo-
mosti. Na jednom školení si 
ju našla postihnutá dievčina 
a poprosila ju, či by jej nepo-
mohla s tréningom. Povedala 
si: „A prečo nie?“ Odvtedy sa 
trénovanie postihnutých sta-
lo pre ňu doslova „osudným“. 

Ste rodená Bratislavčanka? 
Pochádzam z Partizánske-

ho, ale presťahovali sme sa 
do Prievidze a chodila na kú-
palisko do Bojníc. Tam som 
začala s plávaním. Neskôr 
som odišla bývať do Petržal-
ky a do roku 1998 som bývala 
v garsónke na Blagoevovej. 
V tom čase sa Petržalka len 
stavala. Neskôr som sa presťa-
hovala do Karlovej Vsi a tam 
bývam dodnes. Výhodou je, 
že odtiaľto to mám bližšie do 
bazéna na Mokrohájskej ulici, 
kde trénujem.

Čo vás viedlo k trénovaniu 
plavcov s postihnutím? 

Trénerkou som od roku 

1963, kedy som si spravila 
skúšky cvičiteľa plávania. 
Tento rok je to už 55 rokov, 
ktoré venujem trénovaniu 
plávania zdravých aj postih-
nutých detí. S postihnutý-
mi deťmi pracujem od roku 
1974. Neplánovala som to, 
postihnutí si ma jednoducho 
našli. Bola som na pretekoch 
ako rozhodkyňa, potom na-
sledovalo školenie. Tam si 
ma našla jedna  slečna - plav-
kyňa s postihnutím, ktorá ma 
poprosila, či by som jej nepo-
mohla s tréningom. Netuším, 
prečo si vybrala práve mňa, 
keďže tam bolo ďalších 30 
trénerov. Ale, povedala som 
si: A prečo, nie? Môžem to 

skúsiť. Odvtedy mi tieto deti 
prirástli k srdcu. 

Je rozdiel trénovať zdravé 
deti a tie s postihnutím? 

Áno. A veľmi veľký. Do-
konca je rozdiel trénovať ne-
vidiacich a telesne postihnu-
tých. Každý z nich potrebuje 
iný prístup. Trénovať nevidia-
cich a slabozrakých, ktorým 
sa venujem aj ja, je neskutoč-
ne náročné. Pri ich trénovaní 
musia byť dvaja tapperi, je-
den na jednej strane bazéna, 
druhý na opačnej. Nevidiace-
mu pomocou „paličiek“ dáva 
signál, či je na konci bazéna 
alebo ide na obrátku. Na kaž-
dý takýto pohyb potrebuje 
plavec iný priestor. Pri obrát-
ke musí mať dostatok miesta 
na otočenie a pri ukončení sa 
potrebuje bezpečne dotknúť 
dosky.  Z bezpečnostných dô-
vodov nie je možné, aby jeden 
tapper pobiehal okolo bazéna 
a navigoval. Navyše, ak je pla-
vec rýchlejší, jeden tapper by 
to ani nestíhal. Ja však trénu-
jem nielen nevidiacich, ale aj 
telesne postihnutých. Telesne 
postihnutí, najmä vozíčka-
ri, musia mať tiež asistenta. 
Často im ich robia rodičia, 
ktorí im pomáhajú do a z ba-
zéna.  

Trénovanie je aj vaším po-
volaním?

Kdeže! Už 45 rokov tré-
nujem deti s rôznym po-
stihnutím popri práci. Pred 
dôchodkom som normálne 
pracovala ako informatička 

v štátnej správe. O šiestej ráno 
som mala tréning s deťmi v ba-
zéne, na ôsmu som išla do 
práce a potom som sa na pla-
váreň vracala opäť o šiestej 
večer. Každý deň okrem stre-
dy a víkendu. Keby som mala 
rodinu, prídem z tréningu a 
moje kufre budú pred dve-
rami, vtipne poznamenala 
trénerka, ktorej rozhodne 
pri práci nechýba zmysel 
pre humor. „Každopádne by 
môj partner musel byť človek 
s veľkým pochopením pre 
moju prácu, alebo by musel 
robiť tiež trénera. Kedysi som 
trénovala aj zdravé deti, ale 
z časových dôvodov (trénin-
gy, práca, postgraduál...) sa 
už venujem iba hendikepo-
vaným. Robiť trénera je pre 
mňa skôr veľká záľuba. A, sa-
mozrejme, z platu trénera sa 
vyžiť nedá. Aspoň nie pri po-
stihnutých mladých ľuďoch.

Vyberáte si svojich zveren-
cov sama?

Oslovujú ma aj rodičia 
detí, ale vyberám si sama, 
koho budem trénovať. Mo-
mentálne však mám dosť re-
prezentantov, ktorým sa tre-
ba venovať inak ako bežným 
plavcom. Preto nové deti 
beriem už iba sporadicky. 
Navyše, k svojim zverencom 
mám veľmi blízky vzťah. Sú 
ako moje deti. Keď niekoho 
poznáte odmalička, nie je 
možné, aby ste si s ním ne-
vytvorili blízky vzťah. Viem, 
aké majú povahy, čo ich trápi, 
kedy sa im nechce do bazé-
na... Vtedy im hovorím: Vstá-
vali ste tak skoro, museli ste 
sem prísť, tak nech táto obe-
ta nebola zbytočná. Vždy to 
zaberie a keď sa dostanú do 
bazéna, po nechuti už nie je 
ani stopy. Takéto situácie sa, 
našťastie, nestávajú často.

Nedávno ste boli na Maj-
strovstvách Európy v Dub-
line...

Áno, moji zrakovo a jeden 
telesne postihnutí plavci sa 
tento rok zúčastnili na Maj-
strovstvách Európy v Írsku. 
Bohužiaľ, prvý raz sme prišli 
domov bez medaily, keďže 
plavci mali už počas prípravy 
na preteky zdravotné problé-
my, ktorých sa do pretekov 
nepodarilo zbaviť. Musím 
ich však pochváliť, všetci za-
plávali svoje osobné rekordy. 

Václav Mika:
Petržalka 

si zaslúži činy
Keby bola Petržalka samo-
statným mestom, bola by 
v  počte obyvateľov tretím 
najväčším na Slovensku. 
Na pravom brehu Dunaja 
žije viac než 100  000 oby-
vateľov. V skutočnosti je ich 
o  niekoľko tisícok viac. Aj 
preto je potrebné venovať 
Petržalke veľkú pozornosť. 
Ako kandidát na primátora 
Bratislavy ponúkam jasné 
riešenia dopravy a  par-
kovania – je nevyhnutné 
urýchlene dobudovať elek-
tričkovú trať. Ľudia už roky 
počúvajú sľuby, ale skutky 
chýbajú. Mojou ambíciou 
je prepraviť Petržalčanov 
čo najrýchlejšie, najpoho-
dlnejšie a  najbezpečnejšie. 
Pre Petržalku je nevyhnut-
ná aj jednotná parkovacia 
politika. Zmena musí byť 
v prospech obyvateľov s  tr-
valým pobytom. Nesmú byť 
cudzincami vo vlastnom 
meste. Uvedomujem si, že 
medzi najväčšie starosti 
Petržalčanov patrí aj nedo-
statok miest v škôlkach. Bu-
dem presadzovať premenu 
vyhovujúcich budov mesta 
na škôlky a  zariadenia pre 
seniorov. 
Petržalka ponúka množ-
stvo miest a  zákutí na relax 
a  trávenie voľného času 
v prostredí zelene a prírody. 
Chcem sa postarať, aby to 
tak aj zostalo. Budem pre-
sadzovať, aby sa v  Petržalke 
udržali a  ešte rozšírili zele-
né plochy. Na to všetko je 
potrebná maximálna spolu-
práca a súčinnosť magistrátu 
so  starostom, župoui  pred-
staviteľmi štátu. Budem ini-
ciátorom a zároveň mediáto-
rom. Pretože Bratislavčania 
sú to hlavné. ■
Objednávateľ: Václav Mika, Bratislava I
Dodávateľ: KNOWLIMITS s. r. o., Adámiho 3,
841 05 Bratislava, IČO: 50125923
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Vzniklo to spontán-
ne, pretože prvé 

narodeniny v roku 
1983 oslavované na 
lodi Martin vyvrcho-
lili tak, že sme na 
záver už len tak bľa-
botali. Ako dojčatá. 
Ale to už sa odpáli-
la tradícia, pretože  
v druhom roku sme 
už začali chodiť (po  
Československu). Tre-
tie sme patrične oslá-
vili, pretože sme už 
začali hovoriť a niekto-
rí dokonca spievať (LP 
LOJZO). Štvrté bolo v 
znamení „EL“ ako do-
zvuky Festivalu mláde-
že v Moskve (Lúčnica, 
LOJZO, M. Lapšanský 
a Elán). Ale to už bol 
koniec konzervatiz-
mu a striedmosti a piate na-
rodeniny už boli v znamení 
Teplákového bálu. Splnenie 
5. päťročnice na 114 % si to 
zaslúžilo. Niektorí s trochou 
strachu - tričká a tepláky ma-
li v igelitke, najväčší skeptici  
v dlhých róbach a oblekoch. 
Tí, čo pochopili, že už sa to 
začalo a nebývali ďaleko, sa 
rozbehli domov prezliecť. Tí 
ostatní zúfalci sa tam hanbili 
až do rána. Na rozdiel od tých 
roduverných v teplákoch, trič-
kách, teniskách a úpravách čo 
dom dal.
Narodeniny šieste napove-
dali jasne, že LOJZO už ide 
do školy. Tomu nasvedčovalo 
oblečenie, rekvizity a úvodný 
príhovor pani riaditeľky školy. 
Topenie atmosféry na jeseň 
1989 nabádalo k ostražitosti 
a nielen preto sme zvolili va-
riantu Civilná ochrana a kape-
la. Poľná kuchyňa s gulášom, 
streľba zo vzduchovky, para-
šutista, potápač a posedenie 
pri samopale určili kolorit zá-
bavy. Nová doba na ôsme na-
rodeniny priniesla kostýmy a 
uniformy rok predtým nemys-
liteľné. Celebrity, prítomné na 
narodeninách, dokonale vyu-
žili divadelné dielne. Živelnosť 
a ľudovosť Teplákových bálov, 
podporená množstvom ka-
marátov z folklórnej branže, 

Tak veríme, že smolu sme 
si vyčerpali na dlhé obdobie 
dopredu. V mojom tíme sú 
veľmi talentované deti. Táňa 
je našou druhou najlepšou 
plavkyňou. Na Majstrov-
stvách Európy bola prvý raz 
vo svojich 12 rokoch a ako 
pätnásťročná priniesla strie-
bornú medailu z majstrov-
stiev sveta. Je to veľký pohy-
bový talent. Rovnako šikovní 
sú však aj Petržalčania Ma-
rek Sloboda, Katka Chudá a 
Jadranka Marić.

Na preteky chodia s deťmi 
aj rodičia? 

Ak sú rodičia zároveň aj 
tappermi, tak chodia s nami. 
Nie vždy to však musia byť 
rodičia. Na preteky musí ísť 
ten, kto s dieťaťom trénuje. 
Nie je možné, aby išiel nie-
kto iný. Raz som sa takto ne-
chala nahovoriť a robila som 
tappera inému chlapcovi z 
Poľska, lebo inak by vôbec 
nemohol na majstrovstvách 
nastúpiť. A dodnes to ľutu-
jem, lebo nechtiac som ho 
pripravila o medailu. Jed-
noducho, neboli sme spolu 
zladení a on plával na prete-
koch inak, ako sme to spolu 
trénovali. Už by som to ne-
spravila, vtedy som mu však 
chcela pomôcť...

Niektorí z vašich plavcov 
sa zúčastnili aj podujatia 
„Petržalka na plavárni“. 
Chodíte aj na nesúťažné 
akcie? 
Radi by sme chodili, ale nie 

vždy je to možné, lebo nám 
nesmú termíny kolidovať so 
sústredeniami, kvalifikácia-
mi, tréningami či majstrov-
stvami. Pred týmito akciami 
ich zbytočne neprepínam, 
musia byť v dobrej forme a 
aj čas na regeneráciu treba. 
Nechcem ich uštvať, veď aj 
v škole to majú náročnejšie 
ako zdraví študenti. Ale ak 
nám vyjde čas, veľmi radi 
si zaplávame aj nesúťažne a 
pre dobrú vec.

Stretávate sa aj mimo ba-
zéna?

Každoročne si na konci 
školského roka robíme spo-
ločnú opekačku. Odvolám 
tréning a celé poobedie až 
do večera si opekáme, roz-
právame sa, zabávame... 
Tento rok sme túto spo-
ločnú akciu posunuli až 
na september, keďže sme v 
obvyklom čase mali sústre-
denia a majstrovstvá.

Vedia si nevidiaci robiť zo 
seba žarty? 

 Jasné! A ešte ako. A ja ich 
v tom podporujem. Chcem, 
aby z nich vyrástli pozitívni 
ľudia a nie depresívne „kôp-
ky nešťastia“. Občas prekva-
pia svojím humorom nielen 
mňa, ale aj okolie. Nedávno 
sme boli na sústredení a 
niektorí ochoreli. Jedna ne-
vidiaca plavkyňa potrebo-
vala, aby jej lekárka zobrala 
CRP, či bude potrebovať 
antibiotiká. Keď jej išla brať 
krv z prsta, dievčina sa oto-
čila a zakryla si tvár. Pýtam 
sa jej, či jej býva zle. Ona, že 
nie, len sa nemôže pozerať, 
ako jej berú krv. Na to sme 
sa obe rozosmiali. Lekárka 
najskôr nevedela, ako zare-
agovať, ale keď videla, že sa 
smejeme, pridala sa. Často 
mi hovoria aj vtipy. Nedáv-
no mi Marek hovorí: „Tré-
nerka, viete, že aj nevidiaci 
majú svoju mapu?“. „Áno? 
Akú?“, pýtam sa. Pohotovo 
mi hovorí: „No, veď predsa 
slepú!“ Tak sa skúste ne-
smiať, keď s nimi zažívate 
takéto vtipné situácie. Ja 
sa však z toho teším, lebo 
ten, kto sa vie zabaviť aj na 
vlastný účet, neberie sám 
seba až tak vážne. A to je v 
živote veľmi dôležité.

(kat)
foto: archív D.Š.

Narodeniny kapely LOJZO 
neboli len Teplákové bály

36. NARODENINY SKUPINY LOJZO

SEREDSKÝ DIXIELAND BAND

LOJZO A ŠLAPETO (ČR)
VIDIEK

OLDIES DISCO - DJ GABO
ďalšie prekvapenia

vstupné 25 € ( v cene občerstvenie ) 

TEPLÁKOVÝ BÁL

19.10.2018 19:19 - 04:04
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

v roku 1991 vniesla duch ľudo-
vej veselice v krojoch. Ale až rok 
1992 priniesol Veľký teplákový 
bál. Bujará oslava prvého krížika 
a príprava na pubertu si žiadali 
svoje.
Nasledujúci rok, po odporúča-
ní prognostikov z Akadémie 
vied, si narodeniny dali skvost-
ný prívlastok Veľký Októbrový 
Teplákový Lojzobál (VOTL). Na-
koniec, prečo nie? Veď sa oslavo-
valo v októbri a nie v novembri. 
To nás tak vyčerpalo (treba si 
uvedomiť, že sme mali len 11 ro-
kov), že sme nasledujúcu oslavu 
uskutočnili bez verejnosti, len v 
kruhu svojich najbližších. Tam 
sme zistili, že sa stále ešte vyví-
jame a sú už badateľné rozdiely 
medzi dievčatami a chlapcami. 
V našej kapele boli len chlapci. 
No, po tomto krátkom pôste 
nebolo divu, že 13. narodeniny v 
roku 1995 boli také, ako vždy – 
Teplákový bál. Za to sme dostali 
nespočetne veľa ďakovných lis-
tov od smädných kamarátov. Pri 
15. výročí puberta už s nami po-
riadne kmásala, ale prevzatie ob-
čianskeho preukazu prebudilo v 
nás pocit hrdosti. Už nás mohli 
príslušníci (polícia – pre tých 
mladších) kontrolovať (chrániť a 
pomáhať – pre tých mladších).
Nastalo neľahké obdobie. S or-
ganizovaním Teplákových bálov 
bolo čoraz viac roboty a čoraz 

menej bolo láska-
vých sponzorov. 
Rozhodli sme – Až 
plnoletosť! Oslavo-
vať plnoletosť v tep-
lákoch bolo úžasné. 
Ľudia nezabudli 
a vyhladovaní po 
umení a kultivova-
nej zábave vyšper-
kovali svoje kreácie 
na maximum. Naši 
patróni vynechali 
variantu o motýľoch 
a zabezpečili nám 
neznalým polnočný 
striptíz. Veď osem-
násť je len raz. Ale 
vyšťavilo nás to tak, 
že sme zase museli 
rok pauzovať. Dva 
krížiky na chrbte a 
celá rozvetvená ro-
dina požadovali svo- 

je: Veľký Teplákový Bál.
To, čo presadil Maroš Kochan-
ský, že Teplákový bál kaž- 
dých 5 rokov, sa mu stalo osud-
ným. Ďalšieho sa už nedožil. Ale 
Teplákový bál v roku 2007 bola 
vlastne pocta jemu a Jankovi 
Brzáčovi. A pocta aj umierajú-
cemu bratislavskému PKO, kde 
sa väčšina Teplákových bálov 
odohrala. Teplákový bál 2012 pri 
našej tridsiatke bola organizačná 
drina. Ľudia majú krátku pamäť, 
a tak celá reklama musela byť 
koncipovaná, že sa vraciame  
k niečomu, na čo sa už zabudlo. 
Zaspomínali sme si ale s našimi 
muzikantskými spolupútnikmi a 
kamarátmi. Niektorí sa stali nosi-
teľmi hrdého titulu: priateľ kape-
ly LOJZO. A tam vznikla myšlien-
ka, kto po nás? Musíme vymys-
lieť niečo, čo dá šancu našim po-
kračovateľom. Festival Petržalská 
baretka je aj dostatočná pocta 
Marošovi a kapele LOJZO. A nie 
raz za 5 rokov, ale každý rok. Ne-
máme už toľko času. A tak je tu 
Teplákový bál a Petržalská bare-
tka 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.  
A teraz je už pred dverami ďalší 
ročník 2018.

Dovoľujeme si vás týmto všet-
kých pozvať. Okrem výborných 
muzikantských hostí vás čaká 
tradičné občerstvenie a veľa 
prekvapenia.

Tomáš Fabor
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Koncom septembra sme v tenisovom areáli 
TŠ Petržalka na Nobelovom námestí 6 v 
areáli ZŠ organizovali regionálne kolo Mini 
Detského Davis Cupu a Fed Cupu v spolu-
práci s Nadáciou SPP.

Na turnaji sa zúčastnilo 19 družstiev s počtom 93 tenis-
tov - detí do 8 rokov. 

Kto vyhral? 
DAVIS CUP: 
1. miesto TŠP- A 
M. Lorinčik, A. Adamović, 
L. Budoš 
2. miesto  VTC Pezinok
3. miesto TC Stupava

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

A.I.I. Technické služby s.r.o. prijme ihneď
�MECHANIK nákladných vozidiel - 840/1 111 € mesačne brutto 
�DISPEČER prevádzky - 1 400 € mesačne brutto
�VODIČ „C“ nad 3,5 t - 840/ 1 111 € mesačne brutto
�VODIČ „B“,  „T“, PILČÍK - 638/824 € mesačne brutto
�KOSEC ručný krovinorez, KUBOTA - 588/752 € mesačne brutto
�RUČNÝ PRACOVNÍK ručné čistenie - 520/657 € mesačne brutto
�UPRATOVAČKA - vodič. preukaz  „B“ - 670 € mesačne brutto

Základná zložka mzdy a podľa skúseností a schopností 
+ variabilná zložka

DISKUSNÉ VEČERY

 24. 10. VESMÍRNY KONFLIKT MEDZI DOBROM A ZLOM

 7. 11. PÔVOD ZLA | Prečo dobrý Boh dovoľuje existenciu zla?

 14. 11. PROBLÉM HRIECHU A JEHO DOPAD NA ŽIVOT

 21. 11. (NE)JEDNOTNÁ EURÓPA? | Fascinujúce staré proroctvo

 28. 11. VIERA | Hľadanie dôvery

 5. 12. POKÁNIE | Príležitosť ku zmene

 12. 12. ZMIERENIE | Dar pre človeka

 19. 12. OSOBNOSŤ, KTORÁ  ZMENILA SVET | Kto je vlastne Ježiš?

24. 10 – 19. 12. 2018
vždy v stredu o 18:30 hod.

Kde:  Wolkrova 4, BA - Petržalka  
(v zasadačke na prízemí)

MHD: 83, 84, 88, 92, 99, 192 (zastávka Hálova)

Diskusiu vedú: Bc. M. Riečan a Mgr. J. Turóci
Info: 0948 526 722

www.bratislava.dotknisaneba.sk

Otazniky_Petrzalka_inz122x65.indd   1 01.10.2018   17:42:56

Deti hrali „veľký“ tenis 

Text a foto: Peter Kratochvíla,  
                   predseda TŠ

FED CUP:   
1.  miesto  TB klub 
Dunajská Lužná 
T. Hoľková, L. Gombáriková, 
N. Košická, A. Kadeřábková 
2. miesto  TŠP A 
3. miesto TŠP B

Text a foto: Peter Kratochvíla,  
predseda TŠ

Dostihová sezóna sa prehupla do 
svojho záverečného mesiaca. 
Ešte nás čakajú dve dostihové 
popoludnia, 21. októbra (začiatok 
11.30 h) Cena Quissisany (rovina 
I. kategórie na 2 000 m), spolu 
deväť rovinových a prekážko-
vých dostihov. Najmenším náv-
števníkom popoludnie spríjemní 

kúzelnícko-balónová show Petra 
Šestáka. 

Záverečný míting sezóny v ne-
deľu, 28. októbra (začiatok o 11.30 
h) je špeci� cký Veľkou októbro-
vou cenou (rovina I. kategórie na 
2 000 m), spolu osem rovinových 
a prekážkových dostihov. Epilóg 
sezóny divákom spríjemní vystú-

penie skupiny K.S.V. BAND a na 
zohriatie tradičný rozlúčkový gu-
láš, ktorý organizátor podáva pre 
všetkých zadarmo. Každú nedeľu 
je pre deti zabezpečené vozenie 
na koníkoch. Návštevníci petržal-
ského hipodrómu si môžu staviť 
na dostihy s výplatou výhry hneď 
po dobehu, pripravené sú aj rôz-
ne gurmánske špeciality.       (rip)

Na dostihy aj v októbri   
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  Beňuš skončil hneď za medailistami

Majstrom sveta v  kategórii 
kanoistov sa stal v  brazíl-

skom Riu de Janeiro nemecký 
slalomár na divokej vode Franz 
Anton. Od druhého Brita Ryana 
Westleyho ho delilo vo � nále 0,88 
sekundy a  od tretieho ďalšieho 
Nemca Siderisa Tasiadisa 1,81. 
Hneď za medailistami sa zoradili 
Slováci, 4. Petržalčan Matej Beňuš 
(+4,16), 5. Alexander Slafkov-
ský (+4,32) a  6. Michal Martikán 
(+4,49). Beňuš si 4. priečku cenil, 
aj keď vedel, že mohol dosiahnuť 
podstatne viac. ,,Finálová jazda 
bola celkom dobrá, vynikajúco 
som sa cítil, kĺzalo mi to od za-
čiatku. Bohužiaľ, ako viacerým 
mi nevyšiel posledný valec, kde 
som v  podstate stratil titul, no 
4. miesto nie je hanba na svete. 

Mal som dobrý nájazd, no keď 
som doň padol, bol riedky a ne-
zastavil ma. Do ďalšej protivodky 
som sa chytil nízko a  stratil tri 
sekundy. Anton vyhral o pár de-
satín, pre mňa je to prekvapujúci 
víťaz, podarila sa mu fantastická 
jazda.“ 
Pravda, už niekoľko dní predtým 
zlatú medailu, už ôsmu v  ne-
pretržitom rade, vypádlovali na 
majstrovstvách sveta slalomárov 
na divokej vode v  Riu de Janeiro 
v  pretekoch tímov 3xC1 Michal 
Martikán, Alexander Slafkovský 
a  petržalský rodák Matej Beňuš. 
V  perejách vládnu s  unikátnou 
zlatou šnúrou od roku 2009, 
druhých Slovincov zdolali o 0,28 
sekundy, tretích Brtov o  0,40. 
V  osvedčenom zložení Michal 

Martikán, Alexander Slafkovský 
a Matej Beňuš ukázali svoje ume-
nie aj v Riu medzi 15 štartujúcimi 
tímami. O konečnom poradí sa roz-
hodovalo v úplných detailoch, me-
dailisti sa zmestili do nepatrného 
rozpätia 0,40 s. Na prvom medzi-
čase viedli Slováci o 0,08 sekundy, 
na druhom už o 2,55 a v ceste na 
výslnie im nezabránila ani dvojse-
kundová penalizácia na protiprúd-
nej bránke číslo 15. V slovenskom 
tábore zavládla po pretekoch veľká 
eufória. Michal Martikán vyzdvi-
hol najmä špeci� cké podmienky 
pri každom jednom zlate. ,,Získať 
sa nám ho podarilo mnohokrát 
a  vždy to bolo o  iných výkonoch 
a iných chybách. Len jedno zostalo 
rovnaké, vždy ten fantastický pocit 
zo zlata.“ Matej Beňuš spomenul aj 
menšie zdržanie: ,,Bolo tam viacero 
technických náročnejších pasáží, 
našťastie sme to zvládli. Pred pre-
tekmi sme si trať prešli, vedeli sme, 
kde sú tie ťažké miesta. Nakoniec 
nám to až tak nevyšlo, Mišo ma 
musel čakať na poslednej proti-
prúdke, inak to bola dobrá jazda. 
Samozrejme, cítili sme tlak zo série, 
sme osemkrát zlatí, je to úžasné.“  
Matej  Beňuš si v  hodnotení Slo-
vákov na MS vo vodnom slalome 
upevnil tretiu pozíciu, keď na svo-
jom konte má už osem zlatých 
a jednu bronzovú medailu. Na ce-
lom svete mu medzi mužmi patrí 
krásna šiesta priečka, v Riu sa do-
stal pred Francúza Fabiena Lefévra, 
ktorý reprezentoval aj USA.  
 (mv)      
 foto: Milina Strihovská

Rehák Štefečeková je líderkou 
poradia

sa trojica členov ŠCP Bratislava 
nachádza v  top 5. Petržalčanka 
Zuzana Rehák Štefečeková je 
ako úradujúca svetová šam-
piónka v  trape žien líderkou 
poradia vo svojej disciplíne, keď 
sa na čelo vyšvihla z 13. priečky. 
Vicemajster sveta v trape mužov 

Erik Varga � guruje po posled-
nom tohtoročnom vrcholnom 
podujatí na 2. pozícii (v  pred-
chádzajúcom vydaní renkingu 
bol až 42., pozn.), pred ním je 
len jeho španielsky premožiteľ 
z  Čchangwonu Alberto Fer-
nández. Európska šampiónka 
z  augustových majstrovstiev 
Európy v rakúskom Leobersdor-
fe Danka Barteková, ktorej na 
MS tesne unikla medaila (4.), je 
k 1. októbru 2018 v skeete žien 
piata za triom Američaniek 
(Rhodová, Connorová, Englis-
hová) a Britkou Amber Hillovou. 
V  rebríčku Európskej streleckej 
konfederácie (ESC) sú na tom 
Slováci ešte lepšie. Rehák Štefe-
čeková a D. Barteková sú aktuál-
ne kontinentálne jednotky. 

(mv)

Úspešné účinkovanie sloven-
ských strelcov na septem-

brových majstrovstvách sve-
ta v  kórejskom Čchangwone 
sa odzrkadlilo aj v  najnovšom 
vydaní svetových rebríčkov 
Medzinárodnej federácie špor-
tovej streľby (ISSF), v  ktorých 

Výsledkový servis 
FC Petržalka

 A-TÍM   2. liga Bratislava: 10. kolo: ŠK Odeva Lipany - FC 
Petržalka 0:2 (42. Bujňák (vl. gól), 90. Vician), 11. kolo: FC Petr-
žalka – FK Dubnica nad Váhom 2:1 (66. Prekop, 70. P. Petráš 
– 7. Janco), 12. kolo: MFK Dukla Banská Bystrica - FC Petržalka 
0:2 (30. Prekop, 90. Vician)
 U19   2. liga SD: 8. kolo: SDM Domino - FC Petržalka 1:2 
(37. I. Žiga, 90. Polonyi), 9. kolo: FC Petržalka – FK Inter Bra-
tislava 1:1 (75. Čerňanský), 10. kolo: MŠK Púchov - FC Petr-
žalka 0:0
 U17   2. liga MD: 8. kolo: SDM Domino - FC Petržalka 0:1 
(34. Čaputa), 9. kolo: FC Petržalka – FK Inter Bratislava 2:0 (5. 
P. Gajdoš, 15. Cíferský), 10. kolo: MŠK Púchov - FC Petržalka 
1:4 (4. L. Farkas, 6. Šimončič, 50. Mrnka, 69. Čaputa)
 ŽENY   2. liga, skupina A: 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. Pet-
ríková), 6. kolo: FC Petržalka – ŠK Svätý Jur 12:0 (7. Balážová, 
10. Petríková, 12., 16. Szabova, 31. Križanovičová, 36. Poniger, 
51., 77., 89. Máliková, 57., 86., 88. Pavlíková)

TABUĽKA 2. LIGA

 Hedera v Detve 

Obranca Slovana Bratislava a Petržalčan Tomáš Hedera  v nasle-
dujúcich zápasoch hráva v Tipsport Lige za klub HC 07 Detva. 

Hedera, ktorý má so Slovanom podpísanú dvojcestnú zmluvu, odi-
šiel do Detvy na neurčitú dobu. V aktuálnej sezóne Kontinentálnej 
hokejovej ligy (KHL) odohral 19-ročný obranca jeden zápas, pripí-
sal si v ňom jeden mínusový bod. Päť zápasov so ziskom štyroch 
asistencií odohral za juniorku „belasých“. Hedera debutoval v drese 
Detvy na ľade majstrovskej Banskej Bystrice, kde hostia senzačne 
vyhrali 3:2 po predĺžení.  (mv)

   1. MFK Skalica 12 9 1 2 25:8    28
   2. KFC Komárno 12 8 2 2  24:10   26
   3. FK Pohronie 12 7 5 0  20:10   26
   4. FC Petržalka 12 7 3 2 19:10 24
   5. MFK Tatran L. Mikuláš 12 7 1 4 20:17 22
   6. FK Poprad 12 6 2 4 28:18 20
   7. MŠK Žilina B 12 6 1 5 24:28 19
   8. FK Dubnica nad Váhom 12 5 1 6 27:23 16
   9. 1. FC Tatran Prešov 12 4 2 6 18:14 14
 10. FC ŠTK 1914 Šamorín 12 4 2 6 18:20    14
 11. Inter Bratislava 12 4 1 7 16:24 13
 12. MFK Dukla B. Bystrica 12 3 3 6   13:16 12
 13. Slavoj Trebišov 12 3 2 7   10:23 11
 14. Lokomotíva Košice 12 3 1 8    11:22 10
 15. ŠK Odeva Lipany 12 3 0 9 8:30 9
 16. Partizán Bardejov 12 1 5 6 15:25 8

 4. kolo

Slavia Pravnik - Vlci 7:5 (3:2, 1:2, 3:1)
G: J. Rochl 2, Turkovič 2, Janak 2, M. Butowski - Mičuda, Guth, Krajmer, 
Petrik, Mesaroš
A: M. Rochl 3, Turkovič 2, Janák - Makkoš, Vido, Krajmer
V: 2:2

Black Diamonds - 500 Nivy 2:8 (1:3, 0:2, 1:3)
G: Hruby, Czodor - Zahradny 2, Biznar 2, Mrva 2, Krosbak, Schnek
A: Rozemberg, Hruby - Bohač 2, Zahradny, Krosbak, Mrva, Parak
V: 5:5
VT: Ožvald /diamonds/ 5+DKZ, Czodor /diamonds/ 10 OT, Biznar /nivy/ 5+DKZ

Peknikova - Board 5:1 
nedohrané /zápas bude riešeny vedením ligy cez týždeň/

Ziegelfeld - Hancop 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)
G: Sloboda 4, Strapak 2 - Juruška, Regula
A: Almaksus 2, Mikuš 2, Novotny - Kukuk, Bohony
V: 2:2

Barbari - Pro� s 5:1 (2:1, 0:0, 3:0)
G: Mokroš 2, Chropovsky, Zalubel, Bajmoczi - R. Bedej
A: Mokroš, Chropovsky, Kmeťo, Šarmir, Bajmoczi - Novak
V: 2:2

Rebels - Ramiland 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
G: Nociar - M. Fančovič, Strnad, Vitaloš
A: Patak - P. Fančovič, Hrazdira, Vitaloš
V: 0:2

SAV - Empiria 6:0 (1:0, 0:0, 5:0)
G: Pardel 2, Schuster 2, Biely, Mancal
A: Bziňak, Schuster, Vašiček, T. Thron, Kotes
V: 2:3

Bratislavská hokejbalová liga 
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 Petržalčania sa pričinili o sedem medailí
Slovenský olympijský výbor (SOV) zavŕšil vyše 9 mesiacov 
trvajúce oslavy 25. výročia svojho vzniku programom Cesta 
na Olymp pod režisérskou taktovkou Nikitu Slováka.

  Pašek v MŠK Iskra

Futbalistom MŠK Iskra 
Petržalka sa v tomto 

ročníku 5. ligy vôbec ne-
darí. Úplne nové mužstvo, 
ktoré v ostatných dvoch 
sezónach skončilo na pia-

tom a siedmom mieste, dlho kráčalo od 
prehry k prehre. Doma podľahlo Chorvát-
skemu Grobu 0:3, Jarovciam 0:4 a Hamulia-
kovu 1:2. Vonku prehralo na ihrisku béčka 
Devínskej Novej Vsi 0:2, v Dúbravke 1:4,  
Novej Dedinke 0:4, Záhorskej Bystrici 0:1 a 
až v 8. kole získalo prvý bod za bezgólovú 

remízu v Igrame. Naposledy MŠK doma 
zastavil sériu prehier, keď hral nerozhodne 
1:1  s TJ Malinovo. Vyrovnávajúci gól strelil v 
predposlednej minúte z pokutového kopu 
obranca Pálfy. Zaujímavosťou toho súboja 
bolo, že v domácom tíme prvý raz nastúpil 
bývalý odchovanec bratislavského hoke-
ja a bývalý reprezentant Dušan Pašek ml., 
ktorý na ihrisku vydržal do 62. minúty. Zve-
rencov trénera Vladimíra Kindera, Futbalis-
tu roka 1994 na Slovensku, tlačí topánka v 
defenzíve i v ofenzíve. Doterajšie skóre 3:21 
a predposledná priečka je toho jasným dô-
kazom.  (mv)

Foto: Milina Strihovská

Na galavečere za účasti vyše 600 
hostí, vrátane prezidenta Európ-

skych olympijských výborov (EOV) Janeza 
Kocijančiča a predstaviteľov olympijských 
výborov susedných krajín, nechýbalo ani 
28 olympijských medailistov zo Slovenska. 
Medzi nimi fi gurovali tváre Janka Zacharu, 
Jozefa Pribilinca, Miloslava Mečířa, Petra 
a Pavla Hochschornerovcov, Anastasie 
Kuzminovej, Petra a Ladislava Škantárov-
cov a Mateja Tótha. V hľadisku boli i ďalší 
športovci, ktorí okúsili atmosféru hier pod 
piatimi kruhmi.
SOV uzrel svetlo sveta deväť mesiacov 
pred ofi ciálnym vstupom do olympijskej 
rodiny - už 19. decembra 1992 na ustano-
vujúcom zasadnutí v Dome športu v Bra-

tislave. V deň vzniku mal 49 členov, jeho 
prvým predsedom sa stal vtedy 71 ročný 
člen MOV, profesor Vladimír Černušák a 
bol na čele do 19. 8. 1999. Odvtedy mal 
SOV ešte dvoch prezidentov: v období 
od 20. 11. 1999 do 26. 11. 2016 ho vie-
dol František Chmelár a v súčasnosti mu 
šéfuje Anton Siekel. Plnoprávnym členom 
Medzinárodného olympijského výboru 
(MOV) sa SOV stal 24. septembra 1993 na 
101. zasadnutí MOV v Monte Carle.
Slovenskí športovci získali za štvrťstoročie 
existencie SOV od roku 1993 do roku 2018 
na OH a ZOH dovedna 36 medailí (12 - 16 
- 8), 28 na letných a 8 na zimných hrách. 
O najcennejšie kovy sa pričinili Anastasia 
Kuzminová (3), Elena Kaliská (2), Michal 

Martikán (2), Peter a Pavol Hochschorne-
rovci (3), Ladislav a Peter Škantárovci a Ma-
tej Tóth. Petržalčania sa celkovo pričinili o 
sedem olympijských medailí. Hoschorne-
rovci získali štyri, tri zlaté a jednu bronzo-
vú, Zuzana Rehák-Štefečeková dve  strie-
borné a Matej Beňuš jednu striebornú. 

,,SOV pripravil veľmi peknú oslavu svojho 
založenia. Vidieť na jednom mieste toľko 
skvelých športovcov, to sa podarí len má-
lokedy. Verím že aj na najbližšej olympiáde 
v Tokiu v roku 2020 slovenskí športovci 
rozšíria medailovú zbierku,“ povedal Pavol 
Hochschorner.   (mv)

Objednávateľ: Ing. Vladimír Bajan, Lenardova 2, 851 01 Bratislava
Dodávateľ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, spol. s r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 35 741 597
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