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VÁŽENÍ OBYVATELIA PETRŽALKY,
 v samospráve pre Vás pracujem na 100 % už niekoľko volebných období. Mno-
hí z Vás denne chodia po chodníkoch, o ktoré ste ma žiadali, po bezbariérových 
prechodoch, ktoré sme spoločne presadili. Vaše dieťa možno chodí do MŠ Vy-
šehradská, ktorú sme spolu s miestnym úradom vybudovali. 

 V komunálnych voľbách 10. novembra sa uchádzam o post starostu Petržalky, 
spolu s mojím odborným tímom kandidátov na poslancov za zoskupenie Mladá 
Petržalka. 

 Som presvedčený, že ponúkam najlepší program pre Petržalku. Inšpiroval som 
sa návštevou vyspelých európskych miest ako Kodaň, Londýn, Amsterdam alebo 
Mníchov. Petržalku vnímam ako naozajstné mesto s vlastným centrom, systémom 
ekologickej dopravy a cyklotrás a s vlastnou rekreačnou zónou.

Napokon, moju víziu môžete vidieť na ďalšej strane, posúďte sami :) 

Vopred Vám ďakujeme za dôveru

  OLIVER KRÍŽ & TÍM MLADÁ PETRŽALKA

www.mladapetrzalka.sk
ObjeO dnávateľ: MLADÁ PETRŽALKLL A – lokálna strana, Fedinova 5, ,   888518 01 Bratislavavavava – a – – a  PePePetrPPPe žalka, 
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OLIVER KRÍŽ
Kandidát

na starostu

OLIVER DÁ PETRŽALKE 100 %



NAMIESTO ZBYTOČNÝCH SLOV, VÁM RADŠEJ 
MOJU VÍZIU UKÁŽEM, POSÚĎTE SAMI :)

NÁMESTIE REPUBLIKY - nové centrálne námestie s ovocnými stromami
a upravenou trávou, na ktorej budete môcť ležať s knihou v ruke alebo obedovať

ELEKTRIČKA - musí byť dokončená čím skôr naprieč celou Petržalkou. Popri nej vzniknú 
bezpečné stavebne oddelené cyklotrasy, po ktorých sa nebudete báť pustiť dieťa do školy

PANELÁKOVÉ TERASY - mojou predstavou je ich komplexná revitalizácia, 
ktorá lepšie využije daný priestor aj výsadbou bezúdržbovej zelene

DRAŽDIAK - si zaslúži kultivovanú pláž, udržiavanú promenádu a doplnkové bezplatné 
služby ako sú sprchy, prezliekarne a toalety

I N Z E R C I A



Prioritou Mestskej časti Bratisla-

va-Petržalka je nielen zachovať 

a  rozširovať rôznorodosť kultúr-

nych a  spoločenských podujatí, ale 

aj podporovať podujatia smerujúce 

k šíreniu kultúrnych tradícií a zvykov 

nášho kultúrneho dedičstva a  jeho 

odkazu pre ďalšie generácie.

A práve o to sa zaslúžila aj Daniela 

Emeljanovová z  oddelenia kultúry, 

ktorú nominovala mestská časť za 

dlhoročnú prácu v  oblasti kultú-

ry. Významnou mierou sa zaslúžila 

o propagáciu, spopularizovanie a roz-

voj kultúrneho života v  Bratislav-

skom kraji, za čo si odniesla ocenenie 

Kultúrno-osvetový pracovník 2018. 

Daniela Emeljanovová venovala

celý svoj profesijný život práci v ob-

Zberateľ s petržal-
skými koreňmi 
Bývanie v Petržalke nebolo vždy 

jednoduché. Najmä počas vojny či 

záplav, ktoré túto obec neustále sužo-

vali. Hoci sa nám zachovali kroniky, 

fotografi e a rôzne písomnosti, najviac 

sa dozvedáme zo spomienok pamät-

níkov alebo ich potomkov. Nielen 

o Petržalke sme sa porozprávali so 

zberateľom, redaktorom, ale najmä 

vnukom, ktorý si zaspomínal na život 

svojho starého otca – colníka 

v Petržalke. 
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strana 8

Podvečer 24. októbra sa opäť odovzdávali 

poďakovania ľuďom, ktorí celý svoj 

život zasvätili práci v oblasti kultúry 

a osvetovej činnosti v Bratislavskom 

kraji. Podujatie, ktoré vzišlo 

z iniciatívy BSK úspešne 

pokračuje v oceňovaní ich 

náročnej a záslužnej práce. 

Petržalčanka 
medzi najlepšími  

etballové turnaje, súťaže v  petangu 

a futbalové turnaje mestských častí.

„Naša Danka“ je tiež jednou 

z troch zakladateľov a organizátorov 

Medzinárodných cyklistických pre-

tekov Veľká cena Bradla, za čo pre-

vzala ocenenie primátorky Brezovej 

pod Bradlom, francúzskeho veľvysla-

nectva a petržalského starostu.

Počas jej pôsobenia sa v Petržalke 

založila tradícia mikulášskych exte-

riérových podujatí.

Svoju záľubu v slovenskom folkló-

re preniesla aj do svojej práce. Nad 

rámec svojich pracovných činností 

sa venuje aj petržalským seniorom, 

s  ktorými navštevuje folklórne fes-

tivaly.

Na podnet Daniely Emeljanovovej 

sa rozšírila spolupráca s  mestskou 

časťou Praha 5. Do projektu sa vďa-

ka nej zapojili aj oddelenie školstva 

a  športu, oddelenie sociálnych vecí, 

oddelenie životného prostredia.

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

lasti kultúry pre všetky vekové ka-

tegórie. Od roku 1983 pracovala 

v  Klube mládeže v  bratislavských 

Krasňanoch. Od roku 1994 pôsobi-

la na oddelení kultúry v  Bratislave-

-Petržalke. Od roku 1995 do roku 

2007 na oddelení kultúry, mládeže 

a  športu na petržalskom miestnom 

úrade. Tam pracuje dodnes ako refe-

rent špecialista. Všetky veľké poduja-

tia mestskej časti nesú jej rukopis. Je 

jednou z  troch zakladateľov najväč-

šieho exteriérového podujatia „Dni 

Petržalky“.

Na jej podnet začala mestská časť 

organizovať Fašiangové maškarné ple-

sy. Za jej pôsobenia našli svoje uplat-

nenie aj priaznivci športu pri športo-

vých podujatiach ako pouličné stre-

Z Gessayovej 
sa stane športovo-
relaxačná zóna 
V posledných mesiacoch mohli 

obyvatelia Petržalky postrehnúť, že 

na Gessayovej ulici pribudlo nové 

workoutové ihrisko a že sa zároveň 

chystá revitalizácia starších detských 

ihrísk, patriacich do správy petržal-

skej mestskej časti. Novo dokončené 

workoutové ihrisko, ktoré nereali-

zovala MČ, ale Generálny investor 

Bratislavy, je však v správe hlavného 

mesta.
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Ďalšie ihrisko

Petržalská samospráva sa chce neustále zlepšovať, zefektívňovať 
svoje postupy, približovať sa k obyvateľom a zjednodušovať im 
kontakt s úradom. Veď samospráva je predovšetkým o službách a 
ak ich chce akákoľvek organizácia neustále rozširovať a skva-
litňovať, v prvom rade musí sledovať efektivitu a princípy dobrej 
správy. Aj preto sa Petržalka ako prvá v rámci bratislavského 
regiónu a piata na celom Slovensku zapojila pred 6 rokmi do zave-
denia systému manažérstva kvality prostredníctvom modelu CAF 
(Common Assessment Framework).

Model vychádza z prin-

cípov, ktoré v praxi 

okrem iného znamenajú 

aktívne prizývanie ľudí k 

správe vecí verejných, mana-

žujú prijímanie rozhodnutí 

zvyšujúcich kvalitu života a 

komfort pri vybavovaní ve-

cí na úrade. Je však predo-

všetkým o spoľahlivosti a 

zodpovednosti, ktoré ľudia 

očakávajú od úradov. Mo-

del pomáha pri správnej a 

kontinuálnej implementácii 

zlepšovať výkonnosť orga-

nizácie. Súčasťou tohto pro-

cesu je tvorba samohodno-

tiacej správy, akčného plánu 

zlepšovania sa a tiež získanie 

nezávislej spätnej väzby od 

odborníkov v oblasti mana-

žérstva kvality.

Mestská časť vytvorila v 

poradí už štvrtú samohod-

notiacu správu, ktorú po 

posúdení hodnotiteľskou ko-

misiou vyhodnotil Úrad pre 

normalizáciu, metrológiu a 

skúšobníctvo SR. Ten roz-

hodol, že naša mestská časť 

sa v rámci 19. ročníka stáva 

víťazom Národnej ceny SR 

za kvalitu 2018 v kategórii 

C (organizácie verejného 

sektora).

„V roku 2013 sme získali 

titul Efektívny používateľ 

modelu CAF, v r. 2014 Oce-

nenie za zlepšenie výkonnos-

ti, o dva roky neskôr v 2016 

sme sa stali oceneným fina-

listom súťaže Národnej ceny 

SR za kvalitu a v tomto roku 

sme celkovým víťazom Ná-

rodnej ceny SR za kvalitu v 

kategórii Organizácie verej-

ného sektora. Je pozoruhod-

né, ako sme sa od začiatku 

implementácie modelu kva-

lity CAF vypracovali a toto 

ocenenie je dôkazom toho, že 

naša samospráva neustále 

zvyšuje kvalitu poskytova-

ných služieb,“ vyjadril radosť 

z víťazstva starosta Vladimír 

Bajan. „O jej získanie sa za-

slúžili mnohí zamestnanci 

nášho miestneho úradu, kto-

rým patrí moja vďaka,“ do-

dal starosta.

Slávnostné vyhlásenie vý-

sledkov súťaže sa uskutoč-

ní 20. novembra o 17.00 h 

v Historickej budove Národ-

nej rady Slovenskej republi-

ky. Cieľom súťaže je oceniť tie 

najúspešnejšie organizácie, 

ktoré počas roka prešli kom-

plexným hodnotením pod-

ľa európsky uznávaných kri-

térií a preukázali výborné 

výsledky a inovatívne ma-

nažérske prístupy v oblasti 

kvality a spoločenskej zod-

povednosti.

(mh)

Petržalka je víťazom Národnej 
ceny SR za kvalitu za rok 2018

František Šebej
kandidát na mestského poslanca

SKÚSENOSTI
PRÁCA   VÝSLEDKY

68
kandidát

Pred pár dňami petržalská 

samospráva začala budovať 

petangové ihrisko, ktoré bude 

umiestnené vo vnútrobloku Ho-

líčska – Brančská. Snahou novo-

vybudovaného petangového ih-

riska bude prepojiť komunity pri-

ľahlých obytných domov. Ihrisko 

bude slúžiť obyvateľom všetkých 

vekových kategórií.

Finančné prostriedky budú po-

užité na terénne úpravy, vytvo-

renie podkladu ihriska s rozmer-

mi 15 x 4 m, osadenie obruby 

a vysypanie štrkopieskovým ma-

teriálom.

(tod)

PETRŽALSKÉ NOVINY 
čítajte aj na webe

www.bratislavskenoviny.sk
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V komunálnych voľbách si opäť budeme voliť 
starostu, primátora a miestnych a mestských 
poslancov. Voľby do samosprávnych orgánov 
budú v sobotu, 10. novembra, od 7.00 do 
22.00 h. V Petržalke si budeme vyberať z 10 
kandidátov na starostu a zo 139 kandidátov na 
miestnych poslancov. 

Volebné obvody 
Volebný obvod č. 1 

Ulice: Údernícka, Kapitulský 

dvor, Gogoľova, Kopčianska, 

Kubínska, Goralská, Hrobár-

ska, Dargovská, Nábrežná, 

Kaukazská, Bratská, Vilová, 

Vranovská, Rusovská cesta č. 5 

- 34, Dubnická, Očovská, Har-

manecká, Prokopova, Han-

dlovská, Kremnická, Jaroslavo-

va, Levočská, Ľubietovská, No-

vobanská, Kežmarské námestie 

Viedenská cesta, Krupinská, 

Pečnianska, Bohrova, Kapico-

va, Planckova, Einsteinova, Dali-

borovo nám., Záporožská, Le-

nardova, Gercenova, Röntgeno-

va, Zadunajská cesta, Nobelovo 

nám., Wolkrova, Pifflova, Ma-

charova, Černyševského, Má-

nesovo námestie, Vavilovova, 

Farského, Jungmanova, Vlaste-

necké nám., Krasovského. 

Počet obyvateľov: 21 678 

Vo volebnom obvode bude 

zvolených 7 poslancov. 

Volebný obvod č. 2 

Ulice: Hálova, Rusovská cesta 

č. 50 – 56, Ševčenkova, Belin-

ského, Fedinova, Švabinského, 

Prokofievova, Andrusovova, 

Kolmá, Čapajevova, Jiráskova, 

Tupolevova, Iľjušinova, Mar-

kova, Pajštúnska, Nám. Jána 

Pavla II., Nám Republiky 

Počet obyvateľov: 15 490 

Vo volebnom obvode bude 

zvolených 5 poslancov. 

Volebný obvod č. 3

Ulice: Rovniankova, Roma-

nova, Ambroseho, Bradáčova, 

Gessayova, Nám. hraničiarov, 

Lachova, Furdekova, Hrobáko-

va, Osuského, Dudova, Kutlí-

kova, Starohájska, Bratislava-

-Petržalka. 

Počet obyvateľov: 23 532 

Vo volebnom obvode bude 

zvolených 7 poslancov.

Volebný obvod č. 4 

Ulice: Šustekova, Klokočova, 

Kočánkova, Pri Seči, Pobreţná, 

Sosnová, Bosákova, Blagoevo-

va, Bulíkova, Májová, Dolno-

zemská cesta, Mlynarovičova, 

Haanova, Pankúchova, Pole-

reckého, Medveďovej, Janko-

lova, A. Gwerkovej, M.C. Sklo-

dowskej, Mamateyova , Luţná 

Počet obyvateľov: 15 495 

Vo volebnom obvode bude 

zvolených 5 poslancov. 

Volebný obvod č. 5 

Ulice: Tematínska, Starhradská, 

Topoľčianska, Holíčska, Smo-

lenická, Šintavská, Brančská, 

Strečnianska, Znievska, Lietav-

ská 2 - 16 (párne), Budatínska 

Počet obyvateľov: 18 146 

Vo volebnom obvode bude 

zvolených 6 poslancov. 

Volebný obvod č. 6 

Ulice: Beňadická, Šášovská, Ví-

gľašská, Lietavská 1 - 15 (nepár-

ne), Vyšehradská, Jasovská, Bet-

liarska, Turnianska, Krásnohor-

ská, Ľubovnianska, Žehrian-

ska, Bzovícka, Humenské nám., 

Janíkovské role, Antolská, Žltá, 

Béžová, Zuzany Chalupovej 

Počet obyvateľov: 17 294 

Vo volebnom obvode bude 

zvolených 5 poslancov. 

(tod)

Tri piliere pre tri generácie ľudí v Petržalke

Budúcnosť je v deťoch

Za roky pôsobenia v samospráve som privíta-

la do života asi 1300 petržalských detí. Okrem 

drobných darčekov, ktoré dostanú na pamiat-

ku, by som pre ne rada zaviedla aj fi nančný prí-

spevok vo výške 150 eur.

Za uplynulé volebné obdobie sa podarilo 

zvýšiť počet miest v petržalských materských 

školách o 400. Treba v tom pokračovať, aby 

každý rodič, ktorý požiada o miesto v škôlke 

pre svoje dieťa, ho aj dostal.

Ako predsedníčka školskej komisie v Petr-

žalke môžem všetkých rodičov uistiť, že Petr-

žalka má kvalitné školy, dokonca môžu byť 

v budúcnosti na vrchole rebríčka kvality. Bu-

dem podporovať náborové príspevky pre 

mladých učiteľov, pomáhať školám získavať 

príspevky na lepšie vybavenie. 

V chátrajúcej petržalskej hájovni zriadim 

pestovateľské centrum pre školy.

Ekonomicky aktívni ľudia 

si zaslúžia komfort 

Trápi ich najmä parkovanie. Aj keď chýba ce-

lomestská parkovacia politika, poriadok v par-

kovaní v Petržalke sa dá urobiť. Navrhnem, aby 

jedno auto v rodine pre Petržalčanov malo 

parkovanie úplne zadarmo a ďalšie autá za 

zvýhodnený poplatok.  Autá obyvateľov bez tr-

valého pobytu by mali parkovať na záchytných 

parkoviskách. A autá fi riem iba na vyhradených 

miestach, a nie na sídliskách.

V Petržalke je nevyhnutné dobudovanie 

električkovej trate a rozvoj cyklotrás.

Zóny oddychu sú v dnešnom stresujúcom 

svete čoraz dôležitejšie, preto treba zachovať 

a chrániť unikátne oddychové miesta v Petržal-

ke - Chorvátske rameno, lužné lesy, či Sad Janka 

Kráľa.

Rozvoj sociálnych služieb

V Petržalke žije 15 tisíc seniorov a ich počet 

bude narastať. Miest v sociálnych zariadeniach 

je pár stoviek a stále nemáme denný stacionár. 

Opatrovateľky nám chýbajú, podobne ako uči-

teľky v materských školách, pre nízke ohodno-

tenie. Chcem náborovým príspevkom motivo-

vať aj opatrovateľky. Petržalka starne, musíme 

konať rýchlo.                     

Hovorí sa, že viac ako hovoriť, je počúvať. 

Ten, kto ľudí počúva, vie, čo všetko treba 

pre nich urobiť. 

�

Petržalka, tretie najväčšie mesto na Slovensku a najväčšia mestská časť Bratisla-

vy, sa za posledné roky stala miestom pre dobrý život pre všetky generácie a ja 

som rada, že som ako petržalská poslankyňa bola pri tom.

Objednávateľ: Ľudmila Farkašovská, Bohrova 9, 851 01 Bratislava 
Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 35 712 058

V sobotu pôjdeme voliť
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Chute jesene na Ševčenkovej

Začali sme návštevou  jablkových sadov v Dunajskej Luž-

nej. Deti videli, ako sa pestujú  jabĺčka, mohli ich ochut-

nať. Veľkým zážitkom pre ne bolo  jabĺčko si odtrhnúť a zo-

brať na ochutnanie domov mamine alebo ockovi. Do škôlky 

sme doniesli jablčnú šťavu aj pre  mladších kamarátov, ktorí 

v sade neboli. Téme – ovocie a zelenina – sme sa venovali 

ďalej. Viedli sme rozhovory, obzerali, ohmatávali, ochutnáva-

li, maľovali a modelovali, vystrihovali a nalepovali. Celé sme 

to ukončili na záver výstavkou ovocia a zeleniny spojenú 

s ochutnávkou. Bola to akcia, do ktorej sa zapojili všetci. Deti, 

učiteľky, rodičia. Hlavne maminy sa postarali o to, že stoly sa 

priam prehýbali pod všakovakými dobrotami.

V jedno popoludnie sme sa všetci stretli pri jednom sto-

le, kde bolo z ovocia a zeleniny veľa dobrôt. Koláčiky z jabĺ-

čok, tekvicové, orieškové, makové, mrkvičkové lákali nielen 

chuťou, ale aj na pohľad. Konkurovali im zdravé a chutné 

nátierky zo zeleniny. Pri pojedaní týchto dobrôt sa všetci 

mohli pokochať  pohľadom na rôzne výtvory z ovocia a ze-

leniny, ktoré vyrobili deti so svojimi učiteľkami. Z jabĺčok sa 

stali sovičky, slon či krab. Z hrušky a hrozna ježko, z uhorky 

stonožka, vláčik a všeličo iné. Tekvička dozerala na výstavu 

z vrchu stola svojimi očkami z reďkovky. Všade sa pomedzi 

dobrotami motali gaštany a oriešky. Bolo milé, ako chutilo 

všetkým – malým aj veľkým. A mamičky? Tie si vymieňali re-

cepty na chutné a zdravé mňamky. 

Text a foto:  Marta Svobodová

Každé ročné obdobie má svoje čaro. Jeseň je asi 

najbohatšia  zo všetkých ročných období. Prečo?  Hýri 

všetkými farbami, v záhradkách a sadoch dozrieva 

ovocie a zelenina. V našej materskej škole na Ševčen-

kovej ulici sme venovali tejto téme celý mesiac. A stihli 

sme toho s deťmi  veľa.
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www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 13€

Bývam pri Námestí Republiky, kde chodím na 
prechádzky so svojím psíkom. Už riadne dlhý čas 
nám, čo sem chodíme, prekážajú bezdomovci, 
ktorí tu robia neporiadok.

Bezdomovci 

Pijú na verejnosti alkohol, 

oplzlo nadávajú a bijú 

sa medzi sebou, a to nielen 

chlapi, ale aj ženy. Vidia to aj 

rodičia s malými deťmi. A čo

je najhoršie, robia potrebu, 

kde to na nich príde. Pri krí-

koch, pod stromami a pri 

pamätníku (čo som aj odfo-

tografovala) a potom špinavé 

papiere vietor rozfúka po lúke. 

V kríkoch okolo pomníka majú 

postrkané igelitky, oblečenie a 

podobne. Niekedy sa ich tam 

zíde aj 10 a viac naraz a to 

sa potom ani nedá prejsť po 

chodníku okolo nich. Sú to 

prevažne mladší ľudia a  stále 

ich pribúda.

Nie raz sme po nich vyzbie-

rali odpadky a kusy špinavého 

a použitého oblečenia.

Navrhovala by som preme-

novať toto námestie na Ná-

mestie bezdomovcov.

Eva Prognerová

Stanovisko redakcie: Na 

tento problém sme už niekoľ-

kokrát upozorňovali mestskú 

políciu, ktorá jediná môže 

zasiahnuť a spraviť poriadok. 

Keďže sa stav zatiaľ nezmenil, 

budeme na ňu apelovať ďalej.

(red) 

 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

PRÁCA V NOVEJ PREVÁDZKE              
SALESIANER MIETTEX s.r.o. , Panónska cesta 3943 – 
Petržalka, Bratislava, hľadá do svojej novej prevádzky 
práčovne pracovníčky a  pracovníkov do trvalého pracovného pomeru na pozíciu

„Pracovník práčovne“ 
Ponúkaná mzda  (brutto) 600 € + výkonnostné odmeny do výšky (brutto) 100 € 

+ extra fi nančná odmena a všetky príplatky podľa Zákonníka práce.
Práca vhodná pre každého. 

Termín nástupu: ihneď

Kontaktná osoba: Gabriela Dušičková, 
Tel.: 02 6825 5314, g.dusickova@salesianer.sk

 prijíma pacientov
bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA

A AMBULANCIA 
ČEĽUSTNEJ ORTOPÉDIE

tel.: 0915 825 873
STROMOVÁ 16, KRAMÁRE

DISKUSNÉ VEČERY

 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?

7. 11. – 19. 12. 2018
vždy v stredu o 18:00 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

Nedostávate 
pravidelne

t. č. 02 6280 1182
email: reklama@banoviny.sk

SMS: 0911 668 469

PETRŽALSKÉ NOVINY
???

NAHLÁSTE NÁM TO:



PETRŽALSKÉ NOVINY 7. 11. 2018 • 7
I N Z E R C I A



8 • 7. 11. 2018 PETRŽALSKÉ NOVINY
S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

V lete mestská časť už 

jedno ihrisko na Ges-

sayovej ulici vynovila, a to 

multifunkčné ihrisko v are-

áli ZŠ Gessayova 2 (na obr.), 

ktorý je verejne prístupný. 

Projekt spočíval vo výmene 

umelého trávnika osadené-

ho v r. 2010. Rekonštrukcia 

ihriska zahŕňala vyčistenie 

trávnika a doplnenie jeho 

chýbajúcich častí. Takisto 

hĺbkovo prečistili povrch 

a dopieskovali ho kremi-

čitým pieskom. Chýbajúce 

diely mantinelu doplnili 

a poškodené kusy vymenili 

za nové. Samospráva mys-

lela aj na bezpečnosť a ih-

risko poistila zabudovaním 

systému proti krádeži, ktoré 

slúži na upevnenie madiel. 

Takisto zabezpečila dodáv-

ku nových bránkových sie-

tí. Celková cena prác vyšla 

na 12 350 eur, ihrisko bolo 

odovzdané do užívania 

v auguste tohto roku. 

Vďaka dotácie z Úradu 

vlády SR Petržalku v naj-

bližších dňoch čaká revita-

lizácia ďalšieho detského ih-

riska v jeho správe. Pôvodné 

ihrisko na Gessayovej 22 

bolo vybudované v r. 1978, 

zrevitalizované v r. 2008. Po 

10 rokoch si ihrisko vyža-

duje opätovnú revitalizáciu. 

Ihrisko bude dobudované 

o gumenú dopadovú plochu 

a nové cvičiace a hracie prv-

ky. Na existujúcu betónovú 

plochu nainštalujú fitnes 

streetworkoutovú zostavu 

a hojdačku, tzv. hniezdo. Ih-

risko sa nachádza vo vnút-

robloku v blízkosti Centra 

voľného času a základnej 

školy, čím samospráva chce, 

okrem iného, zvýšiť záujem 

detí a mládeže o šport a 

zmysluplné využívanie voľ-

ného času. Celkové náklady 

sa vyšplhajú na 14 400 eur.

Ďalšie ihrisko na Gessayo-

vej 19, patriace do správy 

Miestneho podniku verejno-

prospešných služieb, takis-

to podstúpi rekonštrukciu. 

V spolupráci s  MČ bude na 

ihrisku osadené hasičské au-

tíčko, opravená šmykľavka 

a inštalovaný bezpečnostný 

sedák na hojdačku.

(mh)

foto:  autor

V posledných mesiacoch mohli obyvatelia Petržalky postrehnúť, že 

na Gessayovej ulici pribudlo nové workoutové ihrisko a že sa záro-

veň chystá revitalizácia starších detských ihrísk, patriacich do sprá-

vy petržalskej mestskej časti. Novo dokončené workoutové ihrisko, 

ktoré nerealizovala MČ, ale Generálny investor Bratislavy, je však 

v správe hlavného mesta. Detské ihriská na Gessayovej 22 a 19 bude 

revitalizovať petržalská samospráva. Gessayova ulica sa tak premení 

na multifunkčnú športovú a voľnočasovú zónu pre dospelých, deti 

a mládež.

Z Gessayovej sa stane 
športovo-relaxačná zóna 

Dotiahnime začaté zmeny!
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namiesto rozprávok
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Keď som bol starostom Petržalky, dali 

sme natlačiť tričká Petržalka - moja 

láska a nad tým bolo srdiečko. Bol to od-

kaz pre všetkých, ktorí majú Petržalku radi 

a ktorí si tento vzťah získali počas života 

v nej. To platí aj pre mňa. Keď som sa 

rozhodol, že nebudem kandidovať  na 

primátora, ale na mestského poslanca, 

vedel som, že o dôveru sa chcem uchá-

dzať v Petržalke. Býval som v nej 19 rokov, 

zakladal som si tu rodinu a Petržalku naj-

lepšie poznám. Ak získam podporu Vás, 

Petržalčanov, chcem pomôcť z úrovne 

mesta rozvoju Petržalky konkrétnymi 

krokmi. 

Pred dvoma týždňami som písal, že sa 

vo svojom volebnom programe venujem 

na prvom mieste doprave.  Ak budem 

úspešný, urobím všetko preto, aby elek-

tričková trať až na Janíkov Dvor bola 

dokončená do roku 2022. Podporím aj 

zavedenie celomestskej parkovacej 

politiky, ktorá zvýhodní Petržalčanov. 

Prevádzkovať by ju nemala súkromná fi r-

ma, ale mestský podnik pod kontrolou 

mesta a mestských častí. A výnosy z par-

kovania použiť na budovanie parkovísk a 

opravy ciest. Keď bude jasné umiestnenie 

električky, treba nájsť zhodu aj na tom, ako 

bude územie okolo nej vyzerať. Je to cen-

trálna os Petržalky, ktorá má pre mest-

skú časť aj pre mesto veľkú hodnotu. 

Dnes Vám chcem predstaviť svoj sociál-

ny program. Keď som bol primátorom 

Bratislavy, postavilo mesto pri vtedajšom 

Modrom dome po rokoch prvý nájomný 

bytový dom. Našlo v ňom bývanie 72 ro-

dín z mestského zoznamu žiadateľov o ná-

jomný byt. V zozname ich je viac ako 1.200, 

takže mesto musí stavať ďalšie nájomné 

byty pre mladých ľudí a mladé rodiny, pre 

ktoré nie je riešením hypotéka. Za primá-

tora Nesrovnala sa nepostavil ani jeden. 

V mojom programe má dôležité miesto 

vzťah mesta ku seniorom. V roku 2014 

sme ako prvé mesto na Slovensku prijali 

program aktívneho starnutia, v rámci 

ktorého má mesto vytvárať lepšie pod-

mienky pre našich seniorov. Či už sa to 

týka verejnej dopravy, bezpečnosti, ale aj 

športovania seniorov či pravidelných ta-

nečných popoludní. Rovnako je dôležité 

pripraviť v Petržalke výstavbu nového za-

riadenia pre seniorov. 

Dobrou spoluprácou mesta (ktoré za 

mňa ako primátora zverilo Petržalke zde-

vastovaný objekt) a mestskej časti sa poda-

rilo vybudovať nové kapacity v rekonštru-

ovanej materskej škole na Vyšehradskej 

pre viac ako 160 detí. Podobne by sa to da-

lo riešiť v mestskom objekte na Znievskej 

26, lebo v Petržalke stále chýbajú miesta 

pre viac ako 600 detí. Podobne treba uva-

žovať  o vybudovaní verejných detských 

jaslí v Petržalke. To je moja ponuka pre 

mladé rodiny, ktorých je v Petržalke dosť. 

Treba riešiť aj možnosti športovania. 

FC Petržalka Akadémia na Sklodowskej 

postúpila už do 2. ligy, ale ambície klubu 

sú vyššie a na to treba v Petržalke vybu-

dovať nový futbalový stánok. Rovnako 

mestskú športovú halu pre basketbal a 

ďalšie loptové hry, lebo v Petržalke chýba 

priestor, kde sa dajú hrať majstrovské zá-

pasy, ale šikovných detí je tu dosť. 

Pýtate sa, kde na to všetko vziať? 

Mesto má dnes omnoho vyššie príjmy 

z dane z príjmov, lebo ekonomike sa 

darí a zamestnanosť stúpa. Ďalšie penia-

ze môže Bratislava získať, ak vyriešime 

problém, že nás v meste trvalo žije viac 

ako nám počíta štatistika. Sami vidíte, že 

práce pre Petržalku, aj pre Bratislavu je 

dosť. Mám skúsenosti a dostatok ener-

gie pustiť sa do nej, preto sa uchádzam 

o Vašu podporu.                                 �

  Petržalka – moja láska II.

KANDIDÁTKA NA POSLANKYŇU 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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PROGRAMOVÉ PRIORITY
1. Bezpečnosť a poriadok, najmä v parkovaní
2. Zlepšovanie dopravy, prednostne MHD
3. Ochrana životného prostredia
4. Sociálna starostlivosť

VIERA 
KIMERLINGOVÁ

Do
d

38

Matej Ďurčo
kandidát na miestneho poslanca Petržalky

Miroslav Behúl
kandidát na miestneho poslanca Petržalky

Pre bezpečné 
cyklotrasy

∙ čistota
∙ poriadok
∙ bezpečnosť 
pre Petržalku

∙  relax aj vo 
vnútro blokoch 
sídlisk

∙  budovanie  
záujmových  
komunít

Michal Černý
kandidát na miestneho poslanca Petržalky

Mária Kiššová
kandidátka na miestnu poslankyňu Petržalky

3

6 5

9

Takzvané „terasy“ 
sú mnohokrát  
v havarijnom 
stave a ohrozujú 
zdravie a majetok 
občanov.

I N Z E R C I A



Kandiduje za poslanca, aby veci zmenil a nie-
len sa prizeral na zanedbané miesta, problémy 

-
-

 

-

Vyzbierali sme viac ako 2000 podpisov. Primátor 

-

-

-

-

-

-

-
-

Kandidát na poslanca Čambalík: 
Svoje meno chcem spojiť s výsledkami 

Kandidát číslo 2 
vo volebnom obvode číslo 4

2
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Šou plná prekvapení

 Tak si myslím Veselosmiešne
Rovnako ani o spomínanom 

slovenskom spolku na zlepše-

nie sluchu. Ale to sú iba nepod-

statné detaily. Ak chcete, verte.

Alebo iná technická vychy-

távka. V ponuke je mobil, kto-

rý sa odomyká po identifikácii 

vašej tváre. Zlodej si s ním ne-

poradí. Žiaľ, možno ani viace-

ré šťastné majiteľky. Všetko sa 

zrejme dostane do normálu až 

po zásadnej rannej rekonštruk-

cii ich tváre pred zrkadlom. 

Bez nánosu mejkapu sa zrejme 

nikam nedovolajú. Nad kúpou 

ešte treba porozmýšľať.

 Bez mejkapu mi nedávno z 

mobilu telefonoval bývalý ko-

lega. A zvestoval správu Euros-

tatu, podľa ktorej Slovensko má 

menší podiel chudobných ako 

väčšina krajín Európy. Presne 

16,3 percenta, zatiaľ čo naprí-

klad v Nemecku je to 19, v Bel-

gicku vyše 20 a v Grécku až 35 

percent. Je to možné?

Veselo môžeme konštato-

vať, že podľa správy je. Najmä 

pokiaľ ide o bývanie. Smiešne 

to začína byť vo chvíli, keď sa 

rozhodneme pátrať po tom, 

ako autori k výsledku dospeli. 

Nebudem vymenúvať všetky 

sledované veličiny, stačí, ako 

to zdôraznila známa sloven-

ská sociologička, spomenúť, že 

napríklad pri bývaní do úvahy 

nebrali osady a chatrče. Možno 

preto, aby nám urobili radosť. 

Podľa mňa mali zobrať do 

úvahy len stavby vyrastené po 

roku 2000. Možno tak by sme 

sa dostali rovno na čelo.

 Ale inak, tie čísla vyzera-

li naozaj pekne. Dúfajme, že 

raz nám z podobnej štatisti-

ky bude veselo dlhšie ako iba 

chvíľu. A nie iba do smiechu.

 Zo zahraničia stojí za 

zmienku nápad z Číny. Mesto 

Čcheng-tu plánuje do roku 

2020 vypustiť na obežnú drá-

hu satelit, ktorý bude odrážať 

slnečné svetlo a v noci osvet-

ľovať mestské ulice. Vraj osem-

krát silnejšie ako Mesiac. O čo-

si podobné sa už pred vyše 

pätnástimi rokmi pokúsili 

Rusi. Podľa projektu Znamja 

malo slnečné svetlo odrážať 

vesmírne zrkadlo s priemerom 

25 metrov. Ani dva pokusy ne-

viedli k úspechu, všetko zho-

relo alebo spadlo do Tichého 

oceána.

 Nikde som sa nedočítal, 

koľko ten mestský špás bude 

stáť a kde na to zoženú penia-

ze. O tom ani slovko. A čo my? 

V našej obci nedávno vymenili 

skoro všetky svietidlá na hlav-

nej ulici. Nečudo, že v noci 

veselo žiari ako ulica niekde 

v metropole. Tých Číňanov 

sme predbehli o dva roky. Tak!

Oskar Král

Slovo z titulku určite v žiad-

nom slovníku slovenského 

jazyka nenájdete. Lebo neexis-

tuje. Skonštruoval som ho iba 

na túto jedinú príležitosť. Na 

svete sú totiž veci, ktoré sú tro-

chu veselé a zároveň aj trochu 

smiešne. Takže, akési vese-

losmiešne. Nič v čistej podobe.

Pred pár dňami som si v is-

tom renomovanom časopise 

prečítal pozoruhodnú ponuku 

na predaj. Išlo o načúvací prí-

stroj, zosilňovač zvuku, skrát-

ka niečo pre tých, ktorým už 

sluch neslúži tak, ako by mal. 

Okrem iného ma zaujal fakt 

o výkone. Predpokladám, že 

bežný prístroj vyzerajúci ako 

guľka zvuk zosilní tak, aby ste 

počuli naozaj dobre. A teraz 

pozor! S týmto vraj budete po-

čuť ešte o 264 percent lepšie.

Váš pes je na tom so slu-

chom výrazne pred vami, toho 

predbehne slon, o netopierovi 

ani nehovoriac. To všetko však 

iba do chvíle, kým si nekúpite 

spomínaný prístroj. Razom 

budete na špici v ľudskej i 

zvieracej ríši. Bude to veselé a 

možno trochu aj smiešne. Až 

do momentu, kým si na diaľku 

nevypočujete klebety o sebe.

Mimochodom, o istom pro-

fesorovi, čo je pri ponuke vy-

obrazený, nikto nikdy nepočul. 

Už prvá vlna čeriacej sa hladiny rozporuplných názorov, ktorú 

priniesla slávna upútavka projektu Najväčší Slovák ukázala, že 

niečo v televízii verejnoprávnej nie je s kostolným poriadkom. Ba 

ani s tým svetským. Otvárať diskusie na širokej platforme je ob-

čas dobrá vec. Vsunúť do plejády ašpirantov na spomínaný titul 

vojnového zločinca, je vec nedobrá. Kňaz a prezident vojnovej 

Slovenskej republiky, pre jedných záchranca národa, pre iných 

kolaborant a vrah. Bezvojnová zóna a relatívna prosperita boli 

draho zaplatené deportáciami najmä Židov a Rómov. 

Celkom zrozumiteľne to vo svojich pamätiach zhodnotil ak-

tér onej doby, bývalý minister vnútra slovenského štátu: „Od 

vedúcich Nemcov, z ich verejných prejavov, sme vedeli, že Ríša 

taký pomer bude mať k jednotlivým krajinám, ako tie vyriešia ži-

dovskú otázku. Že sme mohli temer na všetkých poliach konať 

neodvislejšie a mali možnosť udržať až do konca mierové pome-

ry, vo fi nanciách, hospodárstve a iných oblastiach sme dosiahli, 

alebo udržali viac, než i štáty od nás väčšie, to sa stalo práve po-

litikou, akú sme sledovali v židovskej otázke.“ (Alexander Mach: 

Pred rozsudkom - Denníky 1945 – 47, str. 183, vyd. Marenčin PT). 

Rozoberať učinené politické dobro kontra učinené politické zlo 

z pohľadu histórie patrí do odborných auditórií, nie na diskusnú 

obrazovku v šou programe, ktorý sa snaží sledovanosťou pred-

stihnúť komerčné televízie. Je pravda, že v danej kauze vyšlo na-

šej platenej televízie entreé do pripravovanej relácie na jednotku 

a možno má z danej publicity radosť. Na rozdiel od neonacis-

tov, ktorí zásluhou nátlaku rozumne uvažujúcej verejnosti prišli 

o možnosť získavať body v prospech svojho pravdepodobného 

nominanta. Takže, niekomu zasa raz niečo nevyšlo, navrhovať 

osoby odsúdené za vojnové zločiny sa nepatrí a nie je to možné. 

Tak nejako to vyslovil pán riaditeľ verejnej a svojprávnej televízie. 

Prečo to nevedel predtým, vie iba on sám. 

V hre o najväčšieho Slováka bude možno aj rýdza Slovenka 

Mária Terézia, cisárovná Svätej ríše rímskej nemeckého národa a 

priľahlých krajín. Jej Výsosť sa svojím dielom  nezmazateľne za-

písala do našej histórie, a preto asi nemá na dôstojnom mieste 

hlavného mesta ani malý pomníček. Z upútavky priam žiari kva-

lita dohliadajúcej skupiny odborných garantov. Aj v tomto prípa-

de mala šťastnú ruku. Koruna, teda tá na hlave, je koruna, monar-

cha je monarcha, a tak niet pochýb, že sa patrí zabojovať o titul 

najväčšieho Slováka, nech by bol ašpirant čo aj z Patagónie. Na 

zahodenie nie je ani myšlienka mať za Naj Slováka Jánošíka, Ďur-

ka zbojníka spravodlivého, čo pánom bral a bedárom dopriaval. 

Za rebro ho, chúďa naše radostné, obesili a koľkým zbojníkom, 

dnes žijúcim, on k bohatstvu cestu života ukázal! 

Pri všetkej vážnosti a hrdosti na svoj národ mi však nedá zapo-

chybovať o tom, či v tlačenici kandidátov ašpirujúcich na hrdý 

titul nezabudnú moji rodáci na Svätopluka, prvého kráľa prvého 

slovenského štátu. Taký kráľ je vždy viac ako nejaké Veľkomorav-

ské knieža, no nie? Neprajní odborníci na deviate storočie, na roz-

diel od niektorých našich politikov a znalcov dejinných súvislosti, 

sa však pred časom zhodli, že nejde o Svätopluka, ale vraj mu tak 

môžeme hovoriť. Kto neverí, uverí. Stačí nazrieť na Čestné nádvo-

rie Bratislavského hradu, kde na bronzovom koni hrdo a statočne 

stojí dnes už korigovaný kráľ starých Slovákov. 

Stovky aktérov, jeden víťaz. V talóne máme učencov s národ-

ným povedomím, významných vedcov, odbojárov, priekopníkov 

slovenského osvietenstva, osobnosti z oblasti kultúry, vynález-

cov, osobnosti stojace pri zrode našej štátnosti, ale aj významné 

postavy literatúry, architektúry, astronómie, výtvarného umenia, 

národovcov, športovcov. Stane na najvyššej priečke Slovákov 

strelec víťazného gólu, alebo vedec, vojak, politik či básnik? Po-

rovnávanie neporovnateľného. Luxusná diskusia o ničom. Chlieb 

a hry. Zavše tiež o ničom. 

Tak si myslím, že zasa raz uvidíme šou, akú sme tu ešte nemali. 

Jaroslav Gründler
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www.lidl.sk - sekcia Kariéra

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

NÁSTUPNÁ MZDA:

GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY

473 €  917 €*

Bratislavčan
s dobrým 
tímom
a plánom
Najpripravenejší kandidát 
na primátora Bratislavy

Problémy dopravy, parkovania a prehustenej výstavby 
vyrieši iba primátor, ktorý má v poslancoch svoj tím 
a spolupracuje s nimi. Matúš Vallo kandiduje spolu so 
skupinou odborníkov, s ktorými sa bude sústrediť iba 
na realizáciu svojho plánu.

Objednávateľ: Peter Netri, Ondrejská 2, 831 06 Bratislava. Dodávateľ: Nitiative s.r.o., DR. Vladimira Clementisa 10/3222, 821 02 Bratislava, IČO: 50860917
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Do nadchádzajúcich komunálnych volieb ide 

bojovať o pozíciu primátora hlavného mesta aj 

súčasný starosta mestskej časti Vajnory 49-ročný 

Ján Mrva. Spomedzi ostatných kandidátov má 

najdlhšie skúsenosti s komunálnou politikou, 

nie je s ním spojená žiadna kauza, usiluje sa 

o reguláciu a redukciu výstavby, ktorá sa deve-

loperom a fi nančným skupinám nepáči. Je však 

bojovník, ktorý sa nezastaví pred prekážkami. 

Ján Mrva, kandidát na primátora Bratislavy,  zazname-

nal v kampani výrazný úspech – zjednotil demokratic-

kú opozíciu.  Podporuje ho 7 strán opozície: OĽaNO, 

SaS, Sme rodina, NOVA, KDH, Zmena Zdola a OKS. Vý-

nimočné spojenie strán a hnutí potvrdzuje tvrdenie, že 

Ján Mrva je čestný, vytrvalý, skúsený komunálny politik 

s dušou bojovníka, ktorému ide o podstatu veci a naj-

mä o občana.                     �

Ján Mrva: spoločný kandidát demokratickej opozície  

www.janmrva.sk
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Richard Sulík, predseda SaS 
„Na komunálnej úrovni ide o to, aby 
sa nekšeftovalo s pozemkami, aby sa 
nekradlo, aby bolo mesto dobre spravo-
vané. Nemám najmenšie pochybnosti, 
že pod vedením Jána Mrvu to bude 
presne takto fungovať, a preto ho 
podporujeme.“

Igor Matovič, predseda OĽANO
„Hľadali sme poctivého, dobrého kandi-
dáta, ktorý má skúsenosti s komu-
nálnou politikou a ktorý dokáže byť 
dobrou voľbou pre moderné mesto, 
akým je Bratislava. Zároveň sme hľadali 
kandidáta, ktorý je úplne slobodný 
od finančných skupín.“

Ján Budaj, predseda Zmena zdola
„Ak by som mal vystihnúť Jána Mrvu 
jedným slovom, povedal by som – bojov-
nosť. Sám mi povedal, že v roku 1989 stál 
pod novembrovými tribúnami a ja dnes 
chcem veriť, že si odtiaľ odniesol víziu 
slušnej politiky, s ktorou pôjde do funkcie 

primátora nášho mesta.“

Ondrej Dostál, predseda OKS
„Ján Mrva je už štvrtý rok môj kolega 
v mestskom zastupiteľstve Bratislavy. 
V kľúčových hlasovaniach stál vždy na 
správnej strane. A nielen stál, aktívne sa 
za tú správnu stranu bil. Ako kandidát na 
primátora má moju dôveru, aj podporu 
zo strany Občianskej konzervatívnej 
strany (OKS).“

Boris Kollár, predseda  Sme rodina
„Podporujeme človeka, ktorý je slušný, 
transparentný, ktorý nekradne, nie sú 
za ním žiadne finančné skupiny. Preto 
sme sa rozhodli podporiť pána Mrvu, 
ktorý takýmto kandidátom pre Bratislavu 
rozhodne je.“ 

Alojz Hlina, predseda KDH
„Naším spoločným kandidátom pre 
Bratislavu je Ján Mrva a urobíme, 
čo sa bude dať, aby sme mu pomohli. 
Poznám ho ako pracovitého človeka 
a takého Bratislava potrebuje. Držím 
mu palce!“

Gábor Grendel, predseda NOVA 
„Ján Mrva je skúsený komunálny politik, 
ale skúsenosti v politike nie sú jediným 
kritériom na to, aby ste boli dobrým pri-
mátorom. Druhým kľúčovým kritériom 
je čestnosť a Ján Mrva sa v zlomových 
okamihoch zachoval vždy ako čestný, 

férový a transparentný človek.“

Veronika Remišová, poslankyňa 

NR SR za stranu OĽANO 
„Podporujeme Jána Mrvu, lebo ako 
jeden z mála kandidátov má veľké 
skúsenosti z komunálnej politiky. Bol 
úspešným starostom mestskej časti, je 
čestný, schopný a pracovitý. Veríme, že 
s Jánom Mrvom bude Bratislava poho-
dové a príjemné mesto na život.“ 

mgreksa292@gmail.com   

Milí Petržalčania!

Chcel by som sa vám ospravedlniť. Pre-

páčte , že aj keď opäť kandidujem, ne-

zasypal som vás letákmi v schránkach, 

nevaril som guláše, neposielal som  ma-

ily, neradil  koho máte voliť, koho nie a 

prečo a nezastavoval som vás niekde 

pri vašich domovoch a tlačil vám neja-

kú chutnú dobrotku do rúk. Len aby ste 

si ma všimli a aby ste si zapamätali, že 

aj Marian Greksa kandiduje. Spočiatku 

som na to aj myslel a kúpil si 20 bilboar-

dov a miesto na inzerciu v Petržalských 

novinách. Ale tieto voľby sú nechutné 

a čoraz nechutnejšie. Nechce sa mi pre-

tekať sa v sľuboch, alebo v očierňovaní 

protikandidátov. Stále dúfam a verím, 

že sú tu ľudia, ktorí hodnotia kandidá-

tov podľa práce a nie podľa hesla – čím 

hlasnejšie, tým lepšie. 

Keď som videl ostatný prieskum, po-

chopil som, že nemám šancu stať sa sta-

rostom Petržalky a radšej som sa vzdal, 

aby som neuberal hlasy, ktoré by niekde 

mohli chýbať. Kandidujem na Mestské-

ho poslanca za Petržalku, ktorým som už 

dve volebné obdobia a mám  obrovské 

skúsenosti z tejto časti komunálu. A kan-

didujem aj do petržalského zastupiteľ-

stva, pretože si myslím, že tu viem veľa 

dosiahnuť a pomôcť k ďalšiemu rozvoju 

Petržalky. Nevytvoril som žiadny tím ako 

sa teraz stalo dobrým zvykom. Kandidu-

jem sám za seba. Nechcem sa skrývať 

za logo nejakej strany, kde vládne pred-

seda, ani za jeho ksicht. A samozrejme 

nechcem svojou tvárou zakryť  niekoho, 

koho nepoznáte. Priznám sa, že ani ne-

viem pod akým číslom kandidujem na 

jednej , alebo druhej kandidátke. Ale 

myslím si, že inteligentný človek bude 

čítať mená a nepotrebuje k tomu nápo-

vedu s číslom. 

Je to jednoduché. Ak mňa a moju 

prácu za osem rokov poznáte, tak ma 

zakrúžkujete. Ak máte pocit, že som 

nefachčenko, poprípade babrák, alebo 

zlodej, ako si o sebe v poslednej dobe 

čítam, tak ma nevoľte. V každom prípa-

de vám ďakujem, že ste si môj článok 

dočítali do konca.  A teraz by som vás 

požiadal už iba o dve veci. 10.11. choď-

te voliť a vyberte si toho, koho vám radí 

vaše srdce.                                   �

Marian GreksaZ
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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

Je obdivuhodné, že vo vašom 

veku sa staráte o poriadok 

vo svojom okolí...

 Baví ma starať sa o naše 

okolie, robí mi to radosť a 

mám dobrý pocit, že som 

mohla pomôcť. K poriadku 

ma viedli od detstva. Vtedy 

bolo bežné, že sa zorgani-

zovala brigáda, uvaril čaj a 

pustili sme sa do spoločného 

upratovania. Teraz som na to 

sama, ale dva roky mi vypo-

máhali dve mladé dievčatá. 

Už tak nevládzem, a preto 

by bolo dobré, keby to moje 

11-ročné žezlo po mne po-

maličky niekto prebral.

Akým spôsobom pomáhate 

udržiavať prostredie v Petr-

žalke čisté?

 Bývam na Beňadickej uli-

ci a starám sa najmä o okolie 

materskej školy na Lietavskej 

ulici 1. Vietor je môj najväč-

ší nepriateľ. Naposledy sa 

mi tam po víchrici podarilo 

vyzbierať 24 vriec lístia. Len 

za október som naplnila až 

111 vriec. Zbieram všetko, čo 

v okolí škôlky nájdem. Dote-

raz som vyzbierala už viac ako

5 000 vriec odpadu. Človek by

ani nepovedal, koľko rôzneho 

odpadu sa môže nahromadiť 

pri jednej škôlke.Vrecia aj ich 

odvoz mi zabezpečuje Miest-

Keď ide o poriadok v Petržalke, frflošov sa nájde 
vždy veľa, no málokto priloží ruku k dielu. Síce 
by sa mohlo zdať, že „upratovačov“ je všade dosť 
– okrem verejnoprospešných pracovníkov sa 
zapájajú dobrovoľnícke organizácie a firmy – na 
najväčšiu a najľudnatejšiu bratislavskú mestskú 
časť to stále nestačí. A preto poteší fakt, že sú me-
dzi nami aj takí, ktorí sa o čistotu starajú z vlast-
nej iniciatívy a presvedčenia. Petržalčanka Zlatica 
Feketeová (71) je jednou z nich. „Naša generácia 
to má v sebe jednoducho zakódované,“ tvrdí pani 
Zlatica, ktorá upratuje Petržalku už 11 rokov. 

 Naplnila 

5 000 vriec odpadom 

ny podnik verejnoprospeš-

ných služieb Petržalka, za čo 

som im veľmi vďačná. 

Zapájate sa aj do iných dob-

rovoľníckych aktivít?

 Samozrejme. Keď mestská 

časť organizuje nejakú akciu, 

vždy sa snažím zapojiť spo-

lu s dôchodcami z denného 

centra. Mám pocit, že kul-

túra prostredia sa podstatne 

zhoršila, čo ma motivuje ešte 

viac skrášľovať okolité pros-

tredie. Upratovanie mi dodá-

va veľa fyzickej aj psychickej 

energie a dúfam, že sa tomu 

budem môcť venovať čo naj-

dlhšie. 

 (mia)

foto: archív ZF
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Veľkú časť vašich verejných vy-

stúpení venujete práve Petržalke. 

Prečo?

Petržalka pre mňa znamená začia-

tok. Keď som skončil vysokú školu a 

osamostatnil som sa, bola to práve 

Šustekova, kde som našiel svoj nový 

domov. Začiatok dospeláckeho života 

mali mnohí Bratislavčania rovnaký. Sa-

mozrejme, pred tými tridsiatimi rokmi 

vyzerala úplne inak. Za ten čas prešla 

Petržalka obrovskými zmenami.

V čom sa Petržalka zmenila?

Stačí sa pozrieť na jej polohu. Petržalka 

hraničí s centrom mesta. Mnohí ľudia, 

ktorí v nej bývajú, sú v centre nášho 

mesta o pár minút. Preto je jednou 

z mojich priorít dostavanie električky 

až na koniec Petržalky. No zmenou 

prešli najmä jej obyvatelia. Už svoje 

byty nevnímajú ako nocľahárne. Ľu-

dia začali plnohodnotne žiť, stretávať 

sa či napríklad skrášľovať svoje okolie. 

Samozrejme, ako najväčšie sídlisko na 

Slovensku má stále svoje problémy, no 

rastúca kvalita života a hrdosť obyva-

teľov na svoju mestskú časť pramení 

práve z premeny Petržalky.  

Spomínali ste, že naša mestská 

časť má aj svoje problémy. Ako ich 

budete riešiť?

Pre mnohých z nás bola Petržalka 

prvým domovom, v ktorom sme si za-

ložili rodiny. Dodnes to pre mnohých 

tak je, len s tým rozdielom, že sa už 

nechcú o pár rokov sťahovať do iných 

častí Bratislavy. Som presvedčený, že 

Petržalka nevyhnutne potrebuje, aby 

sme dokončili električkovú trať až na 

jej koniec a zaviesť parkovaciu politiku, 

ktorá bude v prvom rade zvýhodňovať 

ľudí, ktorí majú trvalý pobyt v našom 

meste. Tých výziev je však oveľa viac 

- bezpečnosť, mladé rodiny, starost-

livosť o seniorov, bezpečné ihriská či 

cyklotrasy.  

Bezpečnosť je jednou z tém, ktorá 

v poslednom čase rezonuje medzi 

Bratislavčanmi. Budú naše ulice 

bezpečnejšie?

 Naše ulice musia byť bezpečnejšie. Pri-

mátor má pod sebou mestskú políciu. 

Problém je, že dnes sú mestskí policajti 

len vyberačmi pokút za parkovanie. No 

ich úloha je predsa iná. Mestská polícia 

má zabezpečiť, aby sme sa všetci cítili 

v našom meste bezpečne. Preto bu-

dem presadzovať jednak zvýšenie 

počtu mestských policajtov, ale aj 

skvalitnenie jej technického vybave-

nia a väčšiu prítomnosť priamo na 

uliciach. Ďalším krokom je rozšírenie 

mestského kamerového systému, aby 

na centrále polície mali lepší prehľad o 

dianí v meste a zároveň, aby dokázali 

jej príslušníci rýchlo zasiahnuť na mies-

te, kde ľuďom hrozí riziko. 

Mnohé mladé rodiny majú prob-

lém umiestniť svoje deti do škôlok. 

Podarí sa tento problém po dlhých 

rokoch vyriešiť?

Je veľkým šťastím Petržalky, že mladé 

rodiny do nej prichádzajú a ostávajú 

v nej žiť. A preto im skutočne musíme 

vytvoriť podmienky. Mesto, mestská 

časť, ale napríklad aj župa disponuje 

priestormi, ktoré sú dnes nevyužívané. 

Po ich prerobení a rekonštrukcii môžu 

slúžiť práve pre malých škôlkarov. 

S tým úzko súvisí aj vytváranie bez-

pečných priestorov na relax pre deti 

a ich rodičov. Musíme väčšiu pozor-

nosť venovať napríklad územiu okolo 

Chorvátskeho ramena. Tento, ale aj 

ďalšie priestory nutne potrebujú revi-

talizáciu. Aby boli bezpečné pre deti, 

ich rodičov, ale aj pre seniorov.

Vo svojom programe spájate deti 

a seniorov. Prečo?

Seniori musia byť plnohodnotnou sú-

časťou našej spoločnosti. Tak, ako mla-

dé rodiny sú našou budúcnosťou, tak 

najstaršia generácia je našou pamäťou 

a skúsenosťou. Práve preto chcem, 

aby sme aj seniorom dokázali vytvo-

riť kvalitnejšie podmienky pre život, či 

už v centrách, ale napríklad aj v škol-

ských jedálňach podobne. Je to o úcte 

a rešpekte medzi generáciami a mys-

lím si, že to bude prospešné pre nás 

všetkých. Samozrejme, že v programe 

mám aj vytvorenie pozície ombuds-

mana pre seniorov a znevýhodnených 

obyvateľov. V roku 2020 bude žiť v Bra-

tislave 100-tisíc seniorov. Práve preto 

musíme vytvoriť naozaj kvalitné pod-

mienky pre ich život. 

Ak budete zvolený za primátora, 

čo urobíte ako prvé?

Určite sa stretnem so všetkými poslan-

cami, starostami a županom. Väčšinu 

projektov v Petržalke, Bratislave, ale aj 

v našom kraji sa nám podarí zrealizo-

vať len vtedy, keď budeme navzájom 

spolupracovať. Vďaka mojim skúse-

nostiam viem, že aj veľké projekty sa 

dajú zrealizovať, len musia všetci ťahať 

za jeden povraz. Mne sa to zatiaľ vždy 

podarilo a výsledky sa dostavili. Tieto 

svoje skúsenosti a odvahu chcem te-

raz uplatniť aj v Bratislave, v práci pre 

Bratislavčanov. Pretože naše mesto je 

to hlavné.

                                  �

Objednávateľ: Václav Mika, Bratislava � Dodávateľ: KNOWLIMITS s. r. o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava, IČO: 50125923

VÁCLAV MIKA
PETRŽALKA 
PRE MŇA ZNAMENÁ 
ZAČIATOK
Je favoritom komunálnych volieb. Bývalý úspešný 

manažér, zakladateľ a riaditeľ najpočúvanejšieho 

Rádia Expres, bývalý šéf najsledovanejšej televízie 

Markíza a v minulom roku aj riaditeľ RTVS, ktorú 

postavil opäť na nohy. Zhovárali sme sa kandidá-

tom na primátora Bratislavy Václavom Mikom. Po škole, keď sa osamostatnil, našiel Václav Mika svoj nový domov práve v Petržalke.

V Sade Janka Kráľa s dcérkou Miškou.
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Petržalka nebola výnim-

kou a tiež zorganizovala 

aktivity, ktoré podporili pove-

domie o zdravej strave. Počas 

októbra sa v petržalských zák-

ladných a materských školách 

konali rôzne aktivity spojené 

s prípravou a ochutnávkou 

zdravých jedál, ktoré pripravili 

nielen kuchárky, ale pridali sa 

k nim deti, rodičia aj učitelia. 

A v školách nechýbala ani pek-

ná výzdoba či výstavky na té-

mu zdravej výživy.

Počas týchto dní mohli ku-

chárky v školských jedálňach 

pred rodičmi prezentovať svo-

je majstrovské kuchárske ume-

nie a ukázať im, že školské je-

dálne varia a ponúkajú jedlá 

z čerstvých surovín a že pri ich 

spracovaní sa dodržuje osobná 

aj prevádzková hygiena. Prísne 

sa sledujú odporúčané výživo-

vé dávky pre jednotlivé vekové 

kategórie detí a v neposled-

nom rade i to, že je v školských 

jedálňach našich materských 

a základných škôl zabezpečo-

vaná pestrosť stravy. Dnes to-

tiž už nejde len o to, aby deti 

a žiaci v školskej jedálni skon-

zumovali jedno teplé jedlo. Ale 

aby jedlo, ktoré v školskej je-

dálni konzumujú, zodpoveda-

lo požiadavkám zdravej výživy 

a plnilo odporúčané výživové 

dávky podľa veku stravníkov. 

Do Dňa výživy sa zapojili 

MŠ Lachova, MŠ Strečnianska,

MŠ Jankolova, MŠ Rovnianko-

va, MŠ Haanova, MŠ Pifflova, 

MŠ Macharova, MŠ Iľjušino-

va, MŠ Ševčenkova, MŠ Šuste-

kova, ZŠ Budatínska, ZŠ, Pro-

kofievova, ZŠ Gessayova, ZŠ 

Turnianska a iné.

Základná škola Budatínska 

privítala prváčikov a ich rodi-

čov okrem pestrého programu 

aj ponukou zdravých jedál, kto-

ré boli tak krásne naaranžo-

vané, že si na svoje neprišli 

len chuťové bunky, ale aj oči. 

Podávali sa špaldové koláčiky, 

fazuľový šalát, tvarohový krém 

a veľa iných dobrôt. Deň začí-

nali zdravo aj v MŠ Jankolova, 

kde si pani kuchárky pre deti 

pripravili ovocné špízy z ja-

hôd, mandarínok, čučoriedok, 

kivi a v ponuke boli aj cereálie 

s bielym jogurtom. 

Materská škola Pifflova 

pripravila ochutnávku troch 

hlavných zdravých jedál, teda 

zdravé rizoto, hrachový krém 

s krúpami a jablkovú žem-

ľovku. Nechýbali ani skvelé 

nátierky. Keďže táto MŠ varí 

aj pre deti s rôznymi diétami, 

pripravili aj ochutnávku jedál 

pre diétnych stravníkov.

ločne vytvárali doslova maj-

strovské diela plné fantázie. 

A tak z baklažánu vznikla loď, 

z avokáda ježko, z karfilolu ky-

tička kvetov... Týmito vlastno-

ručne vyrobenými umelecký-

mi dielami si vyzdobili škôlku. 

Od roku 1981 si každoročne 16. októbra 
pripomíname Svetový deň výživy. V tento deň  
v roku 1945 bola založená Organizácia pre vý-
živu a poľnohospodárstvo Spojených národov 
(FAO). Slovensko patrí medzi mnohé krajiny 
sveta, ktoré si v tomto období pripomenú nut-
nosť zdravej a kvalitnej stravy a najmä dostup-
nosť potravín aj v rozvojových krajinách. 

Petržalské školy sa zapojili 
do Svetového dňa výživy

MŠ Iľjušinova spojila prezen-

táciu zdravej stravy so slávnos-

ťou Tekvičkovo a na školskom 

dvore, aj vďaka krásnemu po-

časiu, deti s rodičmi a perso-

nálom materskej školy zažili 

skutočnú zábavu od vyrezáva-

nia tekvíc, súťaží až po ochut-

návku pripravených jedál.

Materská škola Lachova 

urobila pre detičky a ich rodi-

čov zdravé raňajky. Ponúkali 

hrachovú nátierku, nátierku z 

tofu, ale aj zdravé ovsené vloč-

ky s ovocím, medom orieška-

mi a inými pochutinami. Záro-

veň rodičom poskytli recepty 

pripravených jedál. 

V MŠ Rovniankova rodičia s 

deťmi nielen ochutnávali dob-

roty, ktoré pripravili kuchárky, 

ale zo zeleniny a ovocia spo-

Stoly boli plné dobrôt aj v 

MŠ Strečnianska, kde si mohli 

rodičia pochutiť na ovocných 

aj zeleninových šalátoch a 

troch druhoch nátierok – sy-

rovej s cesnakom, sardinkovej 

a zo syra tofu. Okrem toho 

mohli rodičia obdivovať je-

sennú výstavku diel z tekvíc či 

gaštanov. 

V základných školách na 

Prokofievovej a Turnianskej 

ulici sa konali súťaživé tvorivé 

dielne, kde mladší aj starší žia-

ci pripravovali nátierky, ovoc-

né misy a ochutnávaním vy-

hodnocovali pripravené jedlá. 

Treba vyzdvihnúť šikov-

nosť a pestrosť nápadov uči-

teľov aj kuchárok vo všetkých 

základných a materských ško-

lách, ktorí deťom a rodičom 

pripravili zábavnou formou 

výchovno-vzdelávacie a spo-

ločenské podujatia, cieľom 

ktorých bolo viesť deti za 

pomoci rodičov k zdravému 

stravovaniu.          (kat)

foto: autor
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Pred štyrmi rokmi vás zvolili za primátora 

hlavného mesta, prečo ste sa rozhodli opätov-

ne kandidovať? 

Veľkú časť svojho života som pracoval ako právnik, 

okrem iného aj na mnohých miestach v zahraničí. 

Keď som sa po rokoch vrátil do Bratislavy, nerozu-

mel som, prečo niektoré veci nefungovali, prečo 

sa neopravovali cesty, prečo sa mesto prestalo 

starať o zeleň, prečo sa vtedy s MHD nič nedialo. 

Povedal som si, že chcem moje mesto prebrať zo 

spánku a vstúpil som do komunálnej politiky. Naj-

prv ako poslanec, potom ako vicežupan a dnes 

ako primátor. Keď pracujete ako právnik, často za 

sebou nevidíte reálne výsledky. Nepríde za vami 

mamička s dieťaťom, ktorej sa páči nová a lepšia 

MHD, nezastaví vás na ulici konkrétny Bratislav-

čan, ktorý je rád, že sa opravili cesty alebo babič-

ka v zrekonštruovanom Trnavskom mýte. A dnes, 

oproti predchádzajúcemu pôsobeniu, vidím zá-

sadný rozdiel. Množstvo Bratislavčanov mi na uli-

ciach hovorí, že vidia ako veľmi sa za posledné šty-

ri roky Bratislava pohla dopredu. Nepotrebujeme 

utópie, rozprávky, ani experimenty od ľudí, ktorí 

objavili Bratislavu tesne pred odovzdaním kandi-

datúry. Viesť mesto nie je ako riadiť televíziu, robiť 

marketing a mediálne show. Potrebujeme ďalej a 

poctivo robiť s vyhrnutými rukávmi. Potrebujeme 

dokončiť začaté zmeny.

Čo sa vám za štyri roky podarilo uskutočniť 

a na čo ste počas štyroch rokov najviac hrdý?

Dovolím si povedať, že mesto sa za posledné 

4 roky posunulo tak, ako za žiadneho iného ve-

denia predtým. Samozrejme, nie všetko sa dá 

stihnúť za 4 roky, najmä keď takmer všetko na čo 

sme siahli, boli desaťročia zanedbávané problé-

my. Cesty, Most SNP, Trnavské mýto, Kamenné ná-

mestie alebo Námestie slobody. Nie všetky proce-

sy sú kompletne v rukách mesta, ale tempo zmien 

je, dovolím si povedať, najvyššie za posledné de-

siatky rokov. Za posledné štyri roky sme dokázali 

ozdraviť fi nancovanie a preinvestovať do rozvoja 

mesta skutočne bezprecedentné peniaze pre úži-

tok všetkých Bratislavčanov. 

Čo sa vám podarilo urobiť konkrétne v Petr-

žalke?

V prvom rade som bol veľmi rád, že sa nám krí-

zovým manažmentom podarilo zachrániť pro-

jekt Starého mosta a dotiahnuť tak električku do 

Petržalky. Beží príprava projektovej dokumentácie 

a ďalších vecí tak, aby sme v roku 2022 odovzda-

li do užívania jej predĺženie až po Janíkov dvor. 

V Bratislave sme spolu opravili 269 km ciest, čo je 

vzdialenosť ako z Bratislavy niekde k Liptovskému 

Mikulášu. Veľké množstvo opráv týchto komuni-

kácií sa uskutočnilo aj v Petržalke. Išlo napríklad 

o veľké úseky na Panónskej ceste alebo Dolno-

zemskej a množstvo ďalších, ktoré si iste všetci 

Petržalčania všimli. Okrem toho sme v spolupráci 

s vodohospodárskou výstavbou opravili poškode-

né úseky Petržalskej hrádze, aby ju mohla naplno 

využívať športujúca verejnosť – cyklisti, korčuliari, 

aj bežci. V spolupráci so štátom sme vybudovali 

takmer 200 nových parkovacích miest pred ne-

mocnicou na Antolskej. Okrem toho sa v Petržal-

ke teším aj z množstva menších, ale dôležitých 

projektov, ako sú napríklad nové workoutové 

ihriská na Pajštúnskej a Gessayovej ulici alebo na 

Ovšistskom námestí, zrealizovali sme výstavbu 

multifunkčného ihriska pre deti v CVČ na Gessayo-

vej ulici, zrekonštruovali sme ZUŠ Jána Albrechta. 

V Bratislave sa nám podarilo zrealizovať unikátny 

projekt bikesharingu, stanice s bicyklami sú po ce-

lej Petržalke a ich sieť sa bude rozširovať aj ďalej po 

celej Bratislave.

Aká je vaša vízia Bratislavy ako hlavného mesta, 

čo sľubujete vo vašom volebnom programe?

Predstavil som 10 konkrétnych sľubov a záväzkov, 

ktorých splnenie viem garantovať, aj s veľmi kon-

krétnymi termínmi ich splnenia. Ponúkam ich Bra-

tislavčanom ako záväznú zmluvu na ďalšie voleb-

né obdobie do roku 2022. Možno to bude menej 

rozprávkové ako sľuby niekoho iného, ale zato po-

dopreté mojou reálnou skúsenosťou a skutočnými 

výsledkami, ktoré každý normálny človek v našom 

meste vidí. Nájdete ich aj na mojej webstránke 

www.ivonesrovnal.sk.

Viete špecifi kovať aj nejaké konkrétne sľuby 

z programu?

Občanom sa zaväzujem, že dokončíme opra-

vy všetkých cestných radiál, ktoré sme začali už 

v tomto volebnom období a každý to vidí. V roku 

2022 bude mať Bratislava všetky cestné ťahy 

v dobrom stave. S dopravou bezprostredne súvisí 

aj parkovanie. Chcem parkovanie, ktoré dáva zmy-

sel. Budem preto pokračovať v opatreniach, ktoré 

pomôžu Bratislavčanom s parkovaním. Dotiah-

neme rozbehnuté projekty parkovacích domov, 

záchytných parkovísk pred vstupom do mesta 

a pravidlá pre parkovanie tak, aby boli domáci vždy 

zvýhodnení a aby sme obmedzili masívny prílev 

áut do mesta. Zároveň chcem ešte lepšiu, kvalit-

nejšiu a prístupnejšiu MHD. Presadím jednotné 

zľavy pre dôchodcov, aby mali rovnaké zľavy všetci 

bez ohľadu na vek. Rovnako by mali byť zľavy aj 

pre dospelých, ktorí sprevádzajú deti. Chcem do-

tiahnuť električku až na koniec Petržalky. Ale vieme 

aj konkrétne ako ju dostať do Vrakune, Vajnor, ale 

napríklad aj k stanici Devínska Nová Ves. A mám 

ešte jednu srdcovku a tou sú kúpele Grössling.

Tie sú ale dlho v zanedbanom stave, čo s tým 

chcete urobiť? 

Opustený, schátraný, zúbožený stav Grösslingu ma 

hneval, preto som sa do riešenia pustil hneď po 

nástupe do úradu primátora. Nebolo to jednodu-

ché: boj o túto pamiatku trval dlhé roky, riešila sa 

vo viacerých súdnych sporoch… Tento boj však 

mal zmysel – nakoniec sa nám podarilo kúpele 

prevziať naspäť do vlastníctva Bratislavy. Na bu-

dúci rok máme už v rozpočte vyčlenených 800 

tisíc eur na sanačné práce. Sme teda o krok bližšie 

k naplneniu môjho sna – vrátiť kúpeľom Grös-

sling ich zašlú slávu. Podobne, ako sme počas

4 rokov dokázali premeniť a oživiť dlhodobo schát-

rané a zanedbané miesta Bratislavy, ako podchod 

na Trnavskom mýte, Námestie slobody, parčík na 

Svoradovej a množstvo iných, tak považujem za 

veľkú výzvu vrátiť kúpele Grössling späť na mapu 

Bratislavy. Zaslúžia si dôstojný návrat, aby mohli 

dobre slúžiť ešte dlhé roky mnohým generáciám 

Bratislavčanov.                   �

NESROVNAL: 

POTREBUJEME DOKONČIŤ ZAČATÉ ZMENY

Nepotrebujeme utópie a rozprávky od ľudí, ktorí len nedávno objavili komunálnu politiku

Objednávateľ: JUDr. Ivo Nesrovnal, Jelačičova 18, 821 08 Bratislava � Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 35 712 058
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Súbor Petržalčanka navštívil v rámci 
svojho 10-dňového turné na východnom 
Slovensku 9 obcí. V niektorých účinkovala 

dokonca už po druhý alebo tretíkrát.  

Ich hudobno-dramatic-

ké a tanečné pásmo 

s názvom Petržalské dožinky 

zožalo veľký úspech,  seniori 

v hľadisku sa spontánne za-

pojili do spevu a mysľami aj 

do tanca, keď na javisko prišli 

malí diváci – žiaci a zatanco-

vali si s ich gazdom.

Petržalčanka mala z vystú-

pení dobré dojmy, potešilo 

ich najmä to, že v každej 

obci ich privítal starosta, 

v Giraltovciach primá-

tor. Členovia súboru mali 

možnosť zažiť pravú po-

hostinnosť východniarov 

a vidieť, že aj na opačnom 

konci Slovenska majú dve-

re otvorené. 

Celkovo sa na ich vy-

stúpenia prišlo pozrieť asi 

1 500 divákov, čo je dôka-

zom toho, že Petržalčanka 

má na východe zasiatu 

spoluprácu, ktorá sa z ro-

ka na rok upevňuje. Sú-

bor viedla vedúca Alžbeta 

Korbelová v spolupráci 

s jej spolužiakom, Prešov-

čanom,  Vladimírom Mer-

kovským.  

(BK)

foto: Milan Pomekáč

Petržalčanka rozdávala radosť 
na východnom Slovensku 

Slovenská fi lharmónia otvori-

la v októbri svoju v poradí 70. 

koncertnú sezónu. Pod tak-

tovkou britského dirigenta 

Jamesa Judda, ktorý zastáva 

post šéfdirigenta Slovenskej 

fi lharmónie, zazneli aj otvára-

cie koncerty.

V tejto sezóne sa SF pod jeho 

vedením predstaví ešte aj na 

siedmich dvojiciach koncertov 

hlavných abonentných cyklov. 

Hosťom tejto jubilejnej sezóny 

bude opäť dirigent so svetovým 

renomé Juraj Valčuha. V januári sa 

bratislavské publikum môže tešiť 

na charizmatického nórskeho di-

rigenta Eivinda Gullberga Jense-

na, debutovo sa u nás predstaví 

aj taliansky majster Paolo Carig-

nani. V apríli uvidíme kazašské-

ho majstra taktovky Alana Buri-

bayeva a Juna Märkla, ktorý sa 

k nám vráti po troch rokoch.

Ako povedal generálny riaditeľ

Slovenskej fi lharmónie Marián

Lapšanský, koncerty nebudú iba 

v Redute, ale aj v konkatedrále sv. 

Martina a vo Františkánskom kos-

tole. V tejto sezóne zaznejú diela 

viacerých - aj slovenských autorov 

– ako napríklad Andreja Otčená-

ša, Pavla Kršku, Petra Machajdíka, 

Ilju Zeljenku, Egona Kráka či Ľu-

dovíta Rajtera. Okrem domácich 

telies sa v hlavných koncertných 

cykloch predstavia hosťujúce sú-

bory – Český fi lharmonický zbor 

z Brna, KBS Symphony Orchest-

ra a ďalší. Možno sa však tešiť aj na 

zaujímavé organové a komorné 

koncerty.                                    (bl)

Sedemdesiat 
rokov koncert-
ných melódií

Hrali hudbu z fi lmu 

James Bond, skladbu 

Tequila- latino od 

kapelyTh eChamps, 

ako aj swingové 

skladby Hitthe Road 

Jacka What a Won-

derfulWorld. Po-

sledná skladba bola 

jedna z najobľúbe-

nejších z repertoáru 

amerického dže-

zového hudobníka 

Louisa Armstronga.

Hudobnej formácii 
Big Band-ComboBandA tlieskali pacienti

Tento jedinečný reperto-

ár predstavila hudobná 

formácia Big Band-Combo-

BandA počas svojho koncertu 

začiatkom októbra v centre

 zdravotnej a sociálnej sta-

rostlivosti Domu Rafael v Pe-

tržalke. V kapele účinkujú žia-

ci a absolventi Základnej ume-

leckej školy Františka Oswalda 

v Petržalke. Ide o interpretáciu 

hudby pre saxofóny, klarinety, 

bicie, klavír a elektronickú gi-

taru vrátane džezového spevu. 

Interpreti dosahujú vysokú 

umeleckú úroveň pod vede-

ním učiteľky Jany Sršníkovej. 

    Zdalo by sa, že hudobný žá-

ner džez a z neho odvodený 

swing či prvky blues nie sú 

primerané poslucháčom, 

akými sú nevládni starí ľu-

dia, pacienti a klienti v zdra-

votných a sociálnych zaria-

deniach. Nie je to tak. Pre 

ľudí odkázaných na pomoc 

je každá pozornosť a ume-

lecký zážitok obrovským 

darom. Ich potlesk je plný 

ozajstnej vďaky. Podľa riadi-

teľky školy Tatiany Schlosse-

rovej sú aj umelci obohatení 

nezvyčajným publikom a 

motivovaní k ďalším dobro-

činným podujatiam.

M. Majerčáková 

foto: autorka
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Dom kultúry Lúky pozý-

va na 9. novembra o 19. 

hodine na dva filmy s týmto 

talentovaným mužom sloven-

ského šoubiznisu.

Radosť zo života je 10. die-

lom dokumentárneho cyklu

režisérky Miriam Petráňo-

vej, ktorý mapuje životy 

osobností slovenskej kultú-

ry. Divákovi ich približujú 

výpovede príbuzných, kole-

gov, kamarátov a dochované 

filmové materiály z archívu 

STV. Dokument sa nesnaží 

len stroho zachytiť životnú 

púť jednotlivých osobností, 

ale aj poukázať na ich prínos 

pre spoločnosť, hodnotové 

rebríčky a dôvod, prečo je 

daný človek výraznou osob-

nosťou nielen v rámci odvet-

via, ktorému sa venoval, ale v 

širšom meradle.

Iba deň je poviedkovým fil-

mom troch režisérov – Vladi-

míra Štrica, Kvetoslava Hečka 

a Michala Ruttkaya. Bol inšpi-

rovaný novou vlnou v rámci 

obrazu človeka v 80. rokoch. 

Predstavuje trojicu hrdinov, 

ktorí sa akosi nevedia spamä-

tať z uvoľnenia v 60. rokoch 

a následnej normalizácie 

v 70. rokoch. Istá kritika sa 

preniesla z „doby“ a „systému“ 

na postavy poznačené „dobou 

a systémom“.

Príbeh sa odohráva v jeden 

deň každej z troch hlavných 

postáv. Jednotlivé časti sú po-

menované podľa hudobných 

nástrojov, na ktoré hrajú. 

Traja bývalí členovia bigbí-

tovej kapely sa majú večer 

Jaroslav Filip bol jednou z najvýraznejších osobností slovenského kultúr-
neho života. Hudobný skladateľ, herec, scenárista, dramaturg, pokorný 
sprievodný klávesový hráč, moderátor, humorista a občan s angažovaným 
postojom k veciam verejným. Jaro Filip bol podľa Mariána Vargu človekom 
hromadného výskytu. Jeho priatelia ho charakterizujú aj ako renesančného 
muža, v ktorom sa skĺbilo množstvo talentov.

stretnúť spolu s jej spevákom 

a lídrom a zahrať si opäť spolu 

po dvadsiatich rokoch. Keď 

sa im napokon, aj napriek 

rôznym problémom, podarí 

večer stretnúť, zisťujú, že spe-

vák, ktorému sa ako jedinému 

podarilo presadiť v hudobnej 

oblasti, zmizol.

Podujatie je realizované 

s láskavým zvolením Roz-

hlasu a televízie Slovenska  

a Asociácie slovenských fil-

mových klubov.

(edr) 

Hudobné kino – Dvakrát Jaro Filip  

(Bez)bariérový 
Zrkadlový háj

 Čo nás trápi

Počas dvojtýždňového ma-

ratónu podujatí tohto-

ročného SeniorFestu sme 

si všetky pripravené akcie 

veľmi užili. Galakoncert pod 

názvom Z úcty k vám v DK 

Zrkadlový háj bol závereč-

nou bodkou. Rozihral úsmev 

na tvári prítomných, aplauz 

zožal Festivalový orchester 

Bratislava. Šperkom bola ob-

divuhodná a bezprostredná 

speváčka Sisa Lelkeš Sklov-

ská. Vďaka organizátorom za 

milý program. 

Áno, seniorov si máme 

vážiť nielen počas Mesiaca 

úcty k starším. Máme im 

umožniť vychutnať si každý 

deň, zapojiť sa do kultúrnych 

podujatí. 

Príjemný zážitok však ska-

lila tvrdá realita. Drobnú pani 

sprevádzajúcu svojho man-

žela na invalidnom vozíčku 

pani na vrátnici poslala na 

toaletu dolu po schodoch 

v DK Zrkadlový háj. To, že 

takéto zariadenie nemá bez-

bariérový prístup k toale-

tám je v 21. storočí takmer 

hanba, no aj napriek tomu 

sa dá ľuďom, ktorí nemôžu 

chodiť po schodoch vyjsť 

v ústrety. Alicka Dontová, 

ktorú poznáme z konfero-

vania mnohých akcií, bola 

veľmi ústretová. Jediné rie-

šenie v danej situácii bola 

toaleta pre zamestnancov, 

no je takisto nevyhovujúca: 

má úzky vstup, tiež treba 

prekonať štyri schodíky. Do-

voľujem si týmto apelovať 

na kompetentných a žiadať 

skoré vyriešenie problému. 

Z jednoduchého dôvodu - 

aby si všetci mohli obohatiť 

svoj život kultúrnymi zážitka-

mi našich skvelých umelcov 

a spríjemniť jeseň života. 

 Čitateľka Paulovičová

ilustračé foto: archív bn

Objednávateľ: Michal Novota, Mamateyova 30, BA � Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 35 712 058
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OLIVER
KRÍŽ

Kandidát
na starostu

NA 100 % VÁM ĎAKUJEM
VÁŽENÍ SUSEDIA,
 v týchto starostovských voľbách máte z čoho vyberať. Petržalka má zau-
jímavých  kandidátov, ktorí sú ochotní pokračovať v úspešnom odkaze Vlada 
Bajana. Oddaná  aktivistka Elena Pätoprstá, skvelý administrátor Ján Bučan, 
dopravná odborníčka Táňa Kratochvílová, neoblomný Miro Dragun, vždy ľudská 
Ľudka Farkašovská či Marián Greksa s obrovským srdcom.

 Pri stretnutiach s Vami však počúvam stále to isté – že sa máte záujem 
zúčastniť volieb a chcete voliť takého kandidáta, ktorý... Ktorý už pre Vás niečo 
urobil. Ktorý má skúsenosti, ale stále aj energiu veci vylepšovať. Ktorý má  
dobrý program. Ktorý nie je otrokom straníckych centrál. Ktorý má kvalitný tím. 
Ktorý má reálnu šancu zvíťaziť...

 Vždy sa usilujem vysvetliť, že pri všetkej úcte k mojim protikandidátom, 
najlepšie spĺňam všetky tieto predstavy. Chcem dať Petržalke 100 % svojej  
energie a úsilia. Bez Vás to však nedokážem. Vopred Vám ďakujem za každý hlas 
v týchto dôležitých voľbách.



Novely noviel? 

Čo platilo včera, predvče-

rom, neplatí dnes, a už vôbec 

nie zajtra. Platí iné. Celkom 

nové, ale aj staré, oprášené, 

akože inovované. A kadeja-

ko inak. Aj taká je občas naša 

legislatíva. Aj taká, ani nie 

poldruharočná - od novely k 

novele - je priemerná štatis-

tická životnosť znenia zákona 

č. 182/1993 Z.z.  o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov 

(tzv. bytový zákon). Osemnásť 

noviel v 25-ročnej existencii 

tohto zákona nesvedčí o práv-

nej stabilite agendy spoloč-

ného bývania. Každá novela, 

podstatne či čiastočne, niekto-

rá len niekoľkými slovami, ve-

tami, menila pravidlá hry bý-

vania. Privykanie, odvykanie, 

privykanie... Menili sa právne 

vzťahy - dom, byty, vlastníci, 

správca, striedaním noviel sa 

však menili i nálady, vzťahy 

medzi ľuďmi.  Nie všetky zme-

ny boli pre vlastníkov prínos-

né, jasné a zrozumiteľné, obsa-

hom i jazykom, reflektujúcimi 

potrebami vlastníkov bytov a 

trendami v bytovom hospo-

dárstve. Naopak, skôr mätúce. 

Rozsiahla, až nevídaná hĺb-

ková obnova bytového fondu, 

najmä panelákového, bola a 

stále je skúškou „zdatnosti“ 

spoločného bývania -  záujmu

 ju v konkrétnom dome usku-

točniť, trpezlivosti a vzájom-

ného pochopenia osadenstva 

ju časovo a obmedzujúco 

znášať, ale aj znalosti proble-

matiky, čo domu všetko treba 

nanovo dať, aby bol bezpečný, 

funkčný, komfortný, moderný. 

Obnova nie je lacným špásom. 

Nebola a nie je všetkými vlast-

níkmi, a v každom bytovom 

dome, súhlasné prijímaná (vi-

díme to stále na niektorých 

petržalských pustnúcich pa-

nelákoch). „Svoje“ si s ňou za-

žil (a niekde ešte zažíva) každý 

bytový dom. Ak bytový zákon, 

jeho novely mali tento proces 

uľahčovať, byť kvalifikovaným, 

kvalitným a presvedčivým 

návodcom, rozhodcom, po-

mocníkom, neraz ju skom-

plikovali. Spory, zvady, ba aj 

urážky pri výklade niektorých 

právnych ustanovení (kde sú 

dvaja právnici, tam sú tri ná-

zory...), vecne i procesne, naj-

mä pri rozhodovaní, hlasovaní 

- čo je ešte možné, a čo už nie, 

kedy je ešte menšina a kedy 

už väčšina, neboli vzácne. 

Ale povinným rituálom kaž-

dého dôležitého schváleného 

či neschváleného uznesenia. 

Čo a ako v dome bude alebo 

nebude. V paneláku sa ľudsky 

„selektovalo“: kto konštruk-

tívne myslí a koná, kto ciele-

ne všetko hatí a kto len rýpe, 

lebo v skutočnosti nič nevie, 

len tára.  A ešte, ako bonus: 

kto len kade-tade iných oho-

vára, vypisuje, podozrieva, 

obviňuje, udáva. Dom sa jed-

noducho (ne)ľudsky „vyvrbil“. 

Vnímali sme to a vnímame to 

doteraz ako osudy obnovy, ale 

tiež aj prínosu-neprínosu by-

tového zákona a jeho noviel. 

Tých, len od roku 2010, teda 

za ostatných osem rokov, keď 

vrcholí obnova, pribudlo se-

dem. Niektoré už aj ako nove-

ly noviel.

Keď gestor, tak gestor - 
a nový zákon! 

Spoločné bývanie nie je 

hra na guličky, v bytových 

domoch žije polovica obyva-

teľov Slovenska. Byty v nich 

sú na 90 percent ich súkrom-

ným majetkom. Zákonodarca 

by mal preto zvažovať každý 

zásah štátnej moci (legisla-

tívnej) do citlivých spolo-

čenských a medziľudských 

vzťahov (bývanie, tak ako 

zdravie, vzdelanie, prácu, so-

ciálnu starostlivosť radíme k 

životným hodnotám). Rečou 

kvalitnej právnej normy. By-

tový zákon má mať  zodpo-

vedajúce rezortné postavenie, 

odborného gestora. Žiadnu 

náhradu. Patrí na minister-

stvo dopravy a stavebníctva, 

tam je sústredená agenda bý-

vania. Bytový zákon už roky 

nemá čo hľadať na minister-

stve financií. Rozhodujúca 

zmena vlastníctva bytov sa 

uskutočnila pred dvomi de-

saťročiami, ak to bol dôvod fi-

nančného gestorstva. Ten čas

je za nami. Žijeme už čas ob-

novy bytového fondu. To je 

predsa iná muzika. Nemali 

by ju legislatívne tvrdiť zväčša 

poslanecké návrhy noviel, čo 

je prax ostatného desaťročia. 

Tri dvojice koaličných po-

slancov, predkladateľov no-

viel, nepozvane a nevítane 

vstúpili do našich bytov, pa-

nelákov. Vlastníci bytov, do-

mové združenia, správcovia, 

ale aj odborníci na agendu bý-

vania už dlho volajú po „kla-

sickom“ legislatívnom pro-

cese. Od piky. Zhora, od hlavy, 

od vlády, rezortu. Ako legisla-

tívnej úlohe vypracovať nový, 

odborný, kvalitný, stabilný, 

moderný, ale už i nadčasový 

Bytový zákon. S veľkým B. 

Takto, jednoducho, by mal byť 

aj pomenovaný. Vlastníctvo 

bytov sa transformáciou vyrie-

šilo. Netreba ho donekonečna 

v osobitnom zákone, ani len 

formálne, omieľať. Aj preto, 

že inštitút vlastníctva, ako 

takého, je ústavná záležitosť. 

Teda normoprávne najvyššia. 

Načo iné vlastnícke podenko-

vosti. (Stačí si predstaviť, že by 

sme mali samostatné zákony 

o vlastníctve televízorov, zub-

ných kefiek, topánok a i.) 

Už bez hodiny 
čakania...

Lebo zákon č. 283/2018 Z.z.,

ktorý je osemnástou nove-

lou zák. č. 182/1993 o vlastníc-

tve bytov a nebytových pries-

torov s účinnosťou od 1. no-

vembra t. r., je tiež z po-

slaneckej kuchyne. Či ide o 

vydarenú alebo nevydarenú 

novelu, ukáže  prax a čas. Nie 

je niekoľkoslovná či niekoľko-

vetná, je rozsiahla. Niekto sa o 

nej zmieňuje aj ako o „garážo-

vej novele“, keďže aktuálne re-

flektuje súčasné trendy byto-

vej výstavby, keď sú garážové 

stojiská súčasťou stavebných 

objektov. Citujeme z dôvo-

dovej správy, že novela „za-

vádza výlučné právo užívať 

garážové stojisko ako právo 

sui generis, ktoré je spojené s 

vlastníctvom určitého spolu-

vlastníckeho podielu.“ 

V nadchádzajúcich číslach 

PN sa budeme bližšie zao-

berať jednotlivými právnymi 

ustanoveniami novely. Čo 

zásadne mení, čo len korigu-

je alebo čo ešte výraznejšie 

zdôrazňuje v bytovom záko-

Ako inak - 
zasa inak...

Už štvrťstoročie, a v ňom v priemere každých šestnásť mesiacov,   môžeme na 

schôdzach vlastníkov bytov či zhromaždeniach spoločenstva vlastníkov bytov repli-

kovať, že táto dierka nie je dierka, táto dierka to je dierka. 
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(od 1. novembra 

po osemnástej 

novele tzv. bytového 

zákona)



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

A.I.I. Technické služby s.r.o. prijme ihneď

�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
�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
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ne. Pre túto chvíľu, keďže je 

akurátny čas schôdzi vlast-

níkov bytov a nebytových 

priestorov (aj preto, keďže 

podľa § 8a, ods. 4 bytového 

zákona je správca povinný 

do 30. novembra predložiť 

vlastníkom plán opráv na 

nasledujúci kalendárny rok, 

inak nemá nárok na platbu 

za správu až do jej predlože-

nia...) uvádzame to najdô-

ležitejšie z novely: Termín, 

miesto a program schôdze 

vlastníkov musia byť vlast-

níkom bytov a nebytových 

priestorov v dome oznámené 

a každému vlastníkovi v lis-

tinnej podobe doručené naj-

neskôr sedem dní vopred 

(nie ako doteraz päť pracov-

ných dní pred dňom konania 

schôdze). Dôležitou zmenou 

je zrušenie tzv. „čakacej ho-

diny“, ak sa nedosiahlo poža-

dované kvórum uznášania-

schopnosti schôdze, t.j. prí-

tomnosť vlastníkov majúcich

dve tretiny hlasov. Podľa no-

vely, § 14b, ods. 4, „O ve-

ciach, ktoré nie sú uprave-

né v odsekoch 1 až 3, je na 

prijatie rozhodnutia po-

trebná nadpolovičná väčši-

na hlasov vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov 

v dome, ktorí sú prítomní 

na schôdzi vlastníkov ale-

bo sa zúčastnili písomného 

hlasovania.“ Odseky 1 až 3,

na ktoré sa odvoláva toto us-

tanovenie, sú taxatívnym vý-

počtom vecí, kedy vlastníci 

prijímajú rozhodnutia nad-

polovičnou väčšinou hlasov 

všetkých vlastníkov, kedy 

dvojtretinovou väčšinou hla-

sov všetkých vlastníkov a ke-

dy je potrebný súhlas všetkých 

vlastníkov v dome. Záver: 

Schôdza vlastníkov môže za-

čať bez čakania. Aj pri počte 

troch hlasov vlastníkov. O 

čom však môže rozhodovať, 

to už je o význame a dôleži-

tosti taxatívne vymenovaných 

vecí... A na to treba už aj zá-

konom (novelou) požadované 

počty hlasov vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov. 

Rudolf Gallo

foto: autor

čítajte aj na webe

www.bratislavskenoviny.skPETRŽALSKÉ NOVINY
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Kandidát na starostu a poslanca
MČ Bratislava – Petržalka

Občiansky aktivista
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Keď už nie je domov můj a nad Tatrou sa tiež už neblýska

 Glosa

Tak si do nás veru český 

prezident Miloš Zeman ry-

pol: „Presvedčil som sa, že váš 

štátny sviatok oslavujete raz za 

100 rokov, ale sľubujem vám, 

že ak ma pozvete aj o tých 100 

rokov, tak prídem“. Bolo to mi-

nulý týždeň v Martine, kde si 

najvyšší (už len ako) slovenskí 

a českí predstavitelia uctili 100. 

výročie vzniku Československa 

a Martinskú deklaráciu. Bol to 

klasický zemanovský bonmot 

v súlade, žiaľ, so slovenskou 

skutočnosťou. Deň vzniku spo-

ločného štátu Čechov a Slová-

kov, 28. október, nie je totiž na 

Slovensku štátnym sviatkom 

ako v Čechách (teda aj dňom 

osláv a najmä „nepráce“), ale 

iba pamätným dňom (ak nie je 

akurát sobota či nedeľa, potom 

je i dňom práce a len málokto 

si ho v tej chvíli i pamätá, však-

že...). Takým pamätným dňom, 

a nie pre každého i pamätlivým 

- zasa je robotným - je aj 30. 

október ako Výročie Deklarácie 

slovenského národa (práve tej 

Martinskej z roku 1918, v kto-

rej Slováci vyjadrili požiadavku 

vytvorenia spoločného česko-

-slovenského štátu). Pravda, 

až na tohtoročnú minulotýž-

dňovú utorkovú výnimku. 

Z martinsko-deklaračného dňa 

sa stal, čoby zázrakom, ad hoc 

štátny sviatok. Vrchnosť osla-

vovala a pospolitý pracovitý 

ľud - tiež nepracoval. A to je 

to, podľa Zemana, presnejšie 

onen deň, utorok, pre Slová-

kov ako slávne výročie vzniku 

spoločného štátu, keďže 30. 

október bol zároveň aj 28. ok-

tóbrom – transformovaným 

štátnym sviatkom... Viem, viem, 

je to domotané, popletené, 

keď to, čo má byť nie je, a to, 

čo nemá byť také, napokon ta-

kým je... Ako v tej slávnej českej 

rozprávke o Pyšnej princeznej: 

Odvolávam, čo som prikázal a 

prikazujem, čo som odvolal...

Či má byť na Slovensku 

28. október štátnym sviatkom 

alebo nie, či je toho hodný ako 

dátum, historická udalosť, jej 

významovosť, bolo habadej 

rečí. (Lebo štátnych sviatkov 

máme naozaj požehnane. Naj-

mä tých - požehnaných. Na 

ľudí, ich životy, udalosti, veliká-

nov akosi toho už potom ne-

ostáva). Netreba ich omieľať. 

Odporcovia, že nie! - dôvodili 

prirodzeným právom národov 

na sebaurčenie, čo sa Slová-

kom naplnilo, načo sa vracať 

do československej minulosti, 

veď aj s Maďarmi sme žili spolu 

v rôznych štátnych útvaroch až 

900 rokov a nič z nich „štátne“ 

neoslavujeme, ak predsa by sa 

malo, že sa tá hornouhorská 

poroba skončila, a nie, vôbec 

niekedy spolu začalo... Prívr-

ženci, že aj na Slovensku má 

byť áno! - zasa argumentujú, 

že nebyť práve „toho“ Česko-

slovenska, Slovensko by už 

vôbec nebolo, ba možno už 

nie ani v „Horných Uhrách“. 

Roztratilo by sa... (V roku 1875 

uhorská vláda zakázala činnosť 

Matice slovenskej a zhabala jej 

všetok majetok... Až v augus-

te 1919 sa znova obnovila jej 

činnosť. Za ČSR! Tiež, že v roku 

1917 nebolo v Hornom Uhor-

sku ani jedno gymnázium, 

v roku 1919 ich bolo 31, zasa 

za ČSR... atď). 

História, dejiny nie sú rov-

né, krívajú, aj sa občas v čomsi 

načas akoby prinavrátili, pripo-

dobnili, že už raz tak nejako-ka-

dejako bolo. Ako však hovorí 

major Terazky v Čiernych ba-

rónoch: Čo bolo, bolo, terazky 

som majorom... Časy, dátumy, 

udalosti sú však zakaždým 

ozajstné, nezmeniteľné, len ľu-

dia im dávajú rôzne prívlastky, 

významy, poslania, určenia. Čo 

je pre jedných revolúcia, je pre 

druhých puč. Pre Francúzov je 

Napoleon vodca a hrdina, pre 

Rusov tyran a dobyvateľ. A na-

vždy tak ostane. 

Čo je ale na 100. výročí ze-

manovsky, tentoraz - nebon-

motové? Nie to dátumové, 

štátne, pamätné, oslavné, vý-

ročné, spoločné a nespoločné, 

ale že to vyslovil práve ten, 

čo chce prísť na Slovensko aj 

o 100 rokov (čo by „zombie“?), 

ktorý sa výraznou mierou priči-

nil o to, že v českých domác-

nostiach už neznie druhá sloha 

niekdajšej čs. štátnej hymny 

a v slovenských domácnos-

tiach prvá sloha. V Čechách sa 

už nad Tatrou neblýska a na 

Slovensku niet už domov můj. 

A práve on, Miloš Zeman, roz-

horúčil v marci 1990 svojím 

posmeškovaním vo Federál-

nom zhromaždení pomlčkovú 

vojnu, keď slovenský spojovník 

sa stal českým rozdeľovníkom - 

ať si jdou. Čierny Peter 100. vý-

ročia - už - nespoločného štátu 

je tak aj v jeho rukách.

 Rudolf Gallo

foto: autor



CC CENTRUM
PROGRAMY PRE DETI 
05.11. - 30.11. / pondelky, štvrtky, piatky 
9:30-12:00 | 1 €/ rodič + dieťa  
DETSKÁ HERŇA 
05.,12.,19.,26.11. | 9:30 | 1 €/ osoba
07.,14.,21.,28.11. | 9:00, 10:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY  pre mamičky s deťmi do 3 rokov

07.,14.,21.,28.11. | 16:00 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY pre deti od 3 do 10 rokov

08.,15.,22.,29.11.| 15:00, 16:00 | 2,50 €
KERAMKO pre deti od 5 do 10 rokov

08.,15.,22.,29.11. | 16:00 | 2 €
HOPSASA pre deti od 3 do 6 rokov

25.11. | 14:30 | 2 €
FAREBNÁ NEDEĽA keramická dielňa pre deti 
od 4 do 10 rokov / téma:  ADVENTNÝ VENIEC

VÝSTAVY
výstavné priestory sú otvorené: 
po – št  10:00 – 18:00, pia  10:00 – 16:00

08.11. - 23.11. | 10:00 | vstup voľný
TO, ČO NÁS SPÁJA 2018
FAREBNÉ VÝLETY 
7. ročník výstavy prác petržalských ZŠ,
SŠ - Praktickej školy na Švabinského 7, 
klientov SPOLU o.z. a DSS Kampino
vernisáž výstavy: 07.11. o 14:00 h 
Realizované s fi nančnou podporou MK SR

 
KONCERT
MOMENTUM MUSICUM
cyklus komorných koncertov  
11.11. | 17:00  / 2 € dôchodcovia, študenti, ZŤP / 3 € 
VÍTAME VÍŤAZOV SÚŤAŽÍ
25.11. | 17:00 / 2 € dôchodcovia, študenti, ZŤP / 3 € 
PRVÉ KROKY 
účinkujú: študenti Štátneho konzervatória v Bratislave  
Z verejných zdrojov podporil koncerty Fond na podporu umenia 

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM
na všetky fi lmové predstavenia si môžete zakúpiť 
vstupenky aj online cez www.ticketportal.sk

09.11. | 18:00 | 4,50 € POD JEDNÝM STROMOM 
09.11. | 20:00 | 3 € / 4,50 € **CLIMAX 
10.11. | 18:00 | 4,50 € BOHEMIAN RHAPSODY 
10.11. | 20:30 | 4,50 € ZLÉ ČASY V EL ROYALE
14.11. | 16:00 | 2 € SVETLÉ MIESTO 
zvýhodnené vstupné 4,00 € pre deti a mládež do 18 rokov, 
študentov VŠ, ZŤP a seniorov

Partneri

NOVEMBER 2018
29.11. | 18:00 | 3 €
MÓDNA TVORBA MLADÝCH
módna prehliadka STREDNEJ UMELECKEJ 
ŠKOLY SCÉNICKÉHO VÝTVARNÍCTVA v Bratislave   
a módneho návrhára Fera MIKLOŠKA

30.11. | 19:00 | 10 €                              ticketportal
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
Predstavujeme Vám obec Trenčianske Stankovce
účinkuje: FS ROZVADŽAN
na záver programu posedenie pri ľudovej hudbe 
s ochutnávkami domácich špecialít 

Z verejných zdrojov podporil podujatie Fond na podporu umenia 

DOM KULTÚRY LÚKY
09.11. | 19:00 | 3 €                                ticketportal
HUDOBNÉ KINO - JARO FILIP
cyklus Hudobné osobnosti
Radosť zo života + Iba deň
Podujatie je realizované s láskavým zvolením RTVS a ASFK

10.11. | 18:00 | 5 €                               ticketportal
COUNTRY NA SOBOTU
country tancovačka so skupinou RÝCHLE ŠÍPY, 
spojená s tanečným workshopom 

11.11. | 14:00 | 2 €
DIVADLO PRE DETI - Rozprávka o Červenej čiapočke
premiéra rozprávky pre deti od 4 rokov 
účinkuje: divadlo DADABOJA 

11.,18.,25.11. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečno-zábavné popoludnia 

PIATKY | 19:30 | MUSIC CLUBY                        ticketportal
16.11.| Orchestrion  audio-visual jam session_01
23.11.| Rukahore! + 1000 Psov
30.11.| RAP na Lúkach vol.12 
21.11. | 19:00 |  2 €                               ticketportal
CESTOVATEĽSKÝ KLUB
Ázijské impresie
prednáška, fotografie a videa cestovateľky Z. BRLIŤOVEJ

22.11. | 18:30 | 4 € / dieťa 2 €
BUBNOVAČKA ORCHESTRA
spoločná zábava pri bubnovaní a hraní 

24.11. | 18:00 | 9 € / 11 € *                    ticketportal
FOLK BLUES SESSION 2018

XVIII. ročník festivalu folk-bluesovej a bluesovej hudby 
GRAPEFRUIT DEATH
BUŽMA/CZ/
JÁN ‚PONKA‘ DUBAN & STARÁ JEDÁLEŇ 
RENÉ LACKO & DOWN TOWN

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ
08.11. | 19:00 | 10 € / 13 € *                   ticketportal
BANDA (SK) a DIKANDA (PL)
koncert slovenskej world music skupiny BANDA 
a hosťa, poľskej skupiny DIKANDA  

09. - 11.11. | 10:00 a 14:00  / á 2 €  / platí KP
ROZPRÁVKOVÁ JESEŇ 2018
09.11. | 10:00 | BOLO, NEBOLO – BYLO, NEBYLO
účinkuje: TOMI A NIKY
09.11. | 14:00 | ŠKOLA MÁGIE A KÚZIEL
účinkuje: Divadielko z klobúka
10.11. | 10:00 | ŠKAREDÉ KÁČATKO
účinkuje: Divadlo Oskar
10.11. | 14:00 | AKO SA JANO S DRAKOM PORÁTAL
účinkuje: Divadlo Animare silva
11.11. | 10:00 | SOFIA Z PREDMESTIA - premiéra 
účinkuje: Divadlo na hojdačke
11.11. | 14:00 | KRÁĽ DROZDIA BRADA

účinkuje: Divadlo z domčeka
Z verejných zdrojov podporil festival Fond na podporu umenia  

13.11. | 19:00 | 20 €    (bz)                              ticketportal
Florian Zeller: KLAMSTVO
divadelná komédia
účinkujú: E. VÁŠÁRYOVÁ, M. KŇAŽKO, 
G. ŠKRABÁKOVÁ, P. ŠIMUN, réžia: E. KUDLÁČ

14.11. | 19:00 | 6 €                                 ticketportal
AKCENT LIVE + hosť: JADRANKA
zábava s obľúbenou hudobnou skupinou 
hosť večera: JADRANKA

19.11. | 19:00 | 15 €                                ticketportal
NIEKTO PRÍDE

MILAN MARKOVIČ A PÁNI BRATIA 
(Peter Niňaj a Róbert Puškár) privítajú 
na návšteve opernú speváčku Lindu BALLOVÚ

20.11. | 19:00 | 7 €                                   ticketportal
ĽUBO VIRÁG 
+ hosť MARCELLA MOLNÁROVÁ
komorný večer obľúbených šlágrov

22.11. | 19.00 | 6 €                                ticketportal
NĚŽNÁ NOC
koncert
Blanka ŠRŮMOVÁ 
a Jan Sahara HEDL 
so skupinou 
poprvýkrát 
v Bratislave!

* predpredaj / v deň podujatia / ** členovia FK / nečlenovia FK / (bz) bez zľavy  | ticketportal - vstupenky možné zakúpiť aj v sieti ticketportal |   zmena programu vyhradená

KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK

OHODNOŤTE NÁS

na www.kzp.sk

 

Dom kultúry Zrkadlový háj  

Rovniankova 3 

tel.: 68 299 217/219, dkzh@kzp.sk

Artkino Za zrkadlom

Rovniankova 3

tel.: 68 299 218, artkino@kzp.sk

Dom kultúry Lúky

Vígľašská 1 

tel.: 63 835 404/400, dkl@kzp.sk

CC Centrum

Jiráskova 3 

tel.: 63 824 390, ccc@kzp.sk

Pokladňa DK Lúky 

ST, ŠT, PIA, NE 16:00-20:00  

PO, UT, SO hodinu pred podujatím

t: 63 835 404, vstupenkydkl@kzp.sk

Pokladňa DK Zrkadlový háj

PO-PIA 10:00-21:00 

SO, NE hodinu pred podujatím

t: 68 299 225, vstupenkydkzh@kzp.sk

Kultúrne zariadenia Petržalky

Rovniankova 3, 851 02 Bratislava , tel.: 68 299 200, kzp@kzp.sk
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H I S T Ó R I A

Ste Petržalčan? 

Nie, aj keď som tu žil dlhé 

roky. S manželkou sme bývali 

na Lúkach a žilo sa nám tam 

veľmi dobre. Moji starí rodičia 

pochádzajú od Piešťan, z malej 

dedinky Pobedim. Dedko vy-

študoval strednú školu a keď sa 

začala vojna, musel narukovať. 

Ihneď utiekol na ruskú stranu 

a viac menej celú vojnu prežil 

na statku u istého pána Popa, 

kde pracoval ako robotník. 

Keď vznikli československé lé-

gie, prihlásil sa do nich. V tom 

čase už bol ženatý s babkou. 

Neskôr začal pracovať v štát-

nej správe ako colník. Slúžil na 

východe Slovenska - v Starej 

Ľubovni. Tam sa narodil môj 

otec. V roku 1928 ho preložili 

do Petržalky a rodina dostala 

3-izbový dom. Na ulici, kam sa 

nasťahovali, bývali samí colní-

ci. Možno sa tá ulica aj volala 

„Colnícka“, to už si presne ne-

pamätám. Dedko pracoval ako 

colník do roku 1953.

Spomínal vám starý otec ne-

jaké príhody z tohto obdobia?

Ako dieťa som mal k staré-

mu otcovi veľmi blízko. Rád 

som počúval historky, ktoré 

na colnici, a nielen tam, zažil. 

Rozprával mi, že počas služ-

by stretol vonku jednu babku. 

Bola zima, veľmi fúkalo, hroz-

né počasie. A stará pani si vy-

kračovala po vonku. Hovoril 

jej: „Babka a vy prečo nesedíte 

v tomto nečase doma? Poďte, 

u nás na colnici sa zohrejete.“ 

Pani vraj o tom nechcela ani 

počuť, ale nakoniec sa teda ne-

chala prehovoriť a išla dovnút-

ra. Colníci ju posadili k piecke, 

navarili jej horúci čaj. A odra-

zu zo starej pani začalo tiecť. 

Akoby sa celá topila. A veru 

sa aj topilo. Ale nie babka, ale 

maslo, čo mala pod sukňami. 

Pani bola totiž pašeráčka a 

z Petržalky pašovala do Ra-

kúska nedostatkový tovar – 

maslo. Nuž, nielen na Sloven-

sko sa pašovalo, ale aj opačne. 

Len o pár rokov skôr.

Ako sa žilo colníkovi počas 

vojny?

Počas vojny sa musel starý 

otec s celou rodinou presťaho-

vať do Bratislavy, keďže Hitler 

zabral celé Engerau, a tak sa 

väčšina štátnych zamestnan-

cov bývajúcich v Petržalke 

musela vysťahovať. Medzi 

nimi aj môj starý otec. Bol 

nahnevaný, že im zobrali pek-

ný 3-izbový dom a museli sa 

presťahovať do jednoizbové-

ho bytu na Trenčianskej ulici. 

V tom čase už mal tri deti  a 

v takom malom byte to naozaj 

nebolo jednoduché pre piatich 

ľudí. A navyše, musel zmeniť 

aj zamestnanie. Začal praco-

vať ako colník v „Apolke“ (ra-

finéria Apollo), kde sa vyrábali 

minerálne oleje, benzín, para-

f ín... Zamestnanci, pracujúci 

v závode, si časom mohli vy-

meniť svoj byt za väčší, ktorý 

sa nachádzal priamo v areáli 

rafinérie. Samozrejme, požia-

dal si o to aj môj starý otec. 

A dokonca sa mu aj podari-

lo byt vymeniť. Bývali v ňom 

však len tri mesiace, keď si nie-

kto zmyslel, že tento byt chce. 

A tak ich opäť z neho vyhnali a 

Ligetfalu, Engerau, Ungerau, Nijebrod alebo jednoducho Petržalka. 

Spoločne si tu nažívali Slováci, Nemci, Maďari, Chorváti a Česi. 

A aj preto bola miestom pre život, ktoré bolo multikultúrne. Býva-

nie v Petržalke však nebolo vždy jednoduché. Najmä počas vojny 

či záplav, ktoré túto obec neustále sužovali. Hoci sa nám zachovali 

kroniky, fotografie a rôzne písomnosti, najviac sa dozvedáme zo 

spomienok pamätníkov alebo ich potomkov. Nielen o Petržalke 

sme sa porozprávali so zberateľom, redaktorom, ale najmä vnukom, 

ktorý si zaspomínal na život svojho starého otca – colníka v Petr-

žalke. Ing. Miloš Segeš.

rodina sa opäť vrátila späť do 

svojho maličkého bytu. Len 

čo sa presťahovali, prišiel ten 

nešťastný deň – 16. jún 1944, 

kedy Američania začali bom-

bardovať „Apolku“. Bolo desať 

hodín predpoludním, brány 

rafinérie boli zavreté, nakoľ-

ko sa v nej pracovalo. Podľa 

zdrojov v nej zahynulo takmer 

300 ľudí, zamestnancov, ale aj 

civilistov, pretože sa tam na-

chádzali aj podnikové byty. 

Keďže rodinu môjho starého 

otca z bytu vyhnali, zachráni-

lo to vlastne život celej rodine. 

Nezabudnem na vetu môjho 

dedka, ktorý mi neraz hovoril: 

„Všetko zlé je na niečo dobré. 

Možno práve to, čo sa nám 

zdá ako zlé, nám raz zachráni 

život.“

Nechcel sa starý otec po voj-

ne vrátiť do svojho domu 

v Petržalke?

Áno, samozrejme. Veď sa 

im tam bývalo veľmi dobre. Po 

vojne sa boli na dom pozrieť a 

plánovali, že sa doň nasťahu-

jú. Bol však po Nemcoch taký 

zdevastovaný, že investícia na 

rekonštrukciu by bola veľmi 

vysoká. Nakoniec, aj toto sa 

ukázalo ako správne rozhod-

nutie, lebo dom, v ktorom 

bývali, bol o niekoľko rokov 

neskôr zbúraný pre výstavbu 

novej Petržalky.

Poďme späť k vám. Čím ste 

chceli byť ako dieťa? Neláka-

lo vás ísť v šľapajach starého 

otca?

Od detstva som chcel byť 

bilov museli počas vojny preo-

rientovať na vojenskú výrobu. 

Poznáte značku KIM? Bola to 

sovietska automobilka, ktorá 

prišla na trh s  tzv. gazíkmi. 

Počas vojny sa museli preo-

rientovať na vojenskú výro-

bu. Po vojne dostali možnosť 

(vďaka vojenskej koristi – vý-

robnej linke spoločnosti Opel) 

pokračovať vo výrobe. A tak 

vznikol automobil Moskvič. 

Za jeho zánikom v roku 1989 

stojí ekonomická stránka – ča-

som mali veľmi slabý odbyt.

Nezapriete v sebe zberateľ-

skú dušu. Zbierate ešte niečo 

okrem autíčok?

Mojou záľubou je aj zbie-

ranie odznakov. Najskôr som 

s petržalskými koreňmi
Zberateľ 

automechanikom. Moji rodičia 

však veľmi dbali na vzdelanie, 

a tak som vyštudoval strednú 

ekonomickú školu a nakoniec 

aj Vysokú školu ekonomickú v 

Bratislave. Dlhé roky som pra-

coval ako ekonóm v Zväze ba-

níkov. Autám som však zostal 

verný.  Odmalička totiž zbie-

ram autíčka. Dnes ich mám 

viac ako 1 000 kusov. A, samo-

zrejme, píšem do časopisu Ve-

terán. Zameriavam sa najmä 

na staré stratené zahraničné 

značky automobilov, ktoré 

z nejakého dôvodu zanikli. 

Najviac z nich skončilo svo-

ju púť v 20. rokoch minulého 

storočia, v čase hospodárskej 

krízy. A neraz sa stalo i to, že 

značka zanikla, lebo majiteľ 

prepadol alkoholu. Veľa z nich 

„zhabali“ Nemci počas vojny 

alebo sa výrobcovia automo-

si ich začal nosiť z dovolenky 

alebo miest, kde som bol. Za-

čal som s krajskými a neskôr 

pridal aj okresné mestá. Dnes 

ich mám viac ako 80 kusov. 

Našťastie, mám  doma vlastnú 

pracovňu, kde mám vystavené 

za sklom všetky autíčka a od-

znaky. Do mojej pracovne nik 

nesmie chodiť, nieto ešte upra-

tovať. To zvládnem aj sám. 

Raz manželka chcela poutierať 

prach okolo autíčok. Čo vám 

poviem, celý som znervóznel. 

Moja izba je moja oáza. A ešte 

zbieram aj dvoj-eurové min-

ce. Chýba mi už iba Monaco 

– Grace Kelly, ktorej cena sa 

dnes šplhá k 1 500 €. Raz sa 

mi ju možno podarí získať... 

Na dobré sa oplatí počkať. Aj 

o tom je zberateľstvo.

(kat)

foto: archív 
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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.  

Chodníček 

ako 

namaľovaný.

foto: (jgr)

Jednou vetou

Inge L. (chello.sk):  V prípade, ak ste pri doručení výpovede podľa §63 ods. 1 písm. b) ZP 

boli na rodičovskej dovolenke, vzťahovala sa na vás ochranná lehota a podľa §64 ods.1 

písm. d) ZP vám zamestnávateľ nesmel dať výpoveď. Neplatnosť skončenia pracovného 

pomeru výpoveďou môžete uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, 

kedy sa mal pracovný pomer skončiť. Táto lehota je prekluzívna, čo znamená, že jej uplynu-

tím zaniká právo podať žalobu.  

Chcem kúpiť (zoznam.sk): Pri predaji družstevného bytu sa neprevádza vlastníctvo bytu, 

ale práva a povinnosti člena bytového družstva, ktorý získa nájomnú zmluvu k tomuto 

bytu, pričom vlastníkom družstevného bytu zostáva naďalej bytové družstvo. V prípade 

prevodu členských práv môžete, ako člen družstva, požiadať o odkúpenie bytu do osob-

ného vlastníctva. V zmysle Obč.Z. § 685 ods.2 nájomnú zmluvu o nájme družstevného 

bytu možno uzavrieť za podmienok upravených v stanovách bytového družstva. Pozorne 

si ich prečítajte.

Spokojnosti nikdy dosti 

Agresivita za volantom, pový-

šenecká a bezočivá jazda vo 

vyhradenom jazdnom pruhu či cez 

vodorovné dopravné značenia, ale-

bo smerovky považované za zbytoč-

nú technickú okrasu vozidla, je iba 

skromný výpočet porušovania pra-

vidiel cestnej premávky. Pre mno-

hých majú dopravné značky význam 

a rešpektujú ich azda iba vtedy, ak 

pri nich vidia stáť najmenej jedného 

policajta. 

Nepozornosť za volantom patrí 

aj naďalej medzi popredné príčiny 

smrteľných dopravných nehôd. Na 

konto sa podpisuje aj neprispôsobe-

nie rýchlosti vozidla stavu vozovky 

a ďalšie okolnosti ovplyvňujúce bez-

pečnosť jazdy. Nekonečné poúčanie 

nepoučiteľných je hádzaním hrachu 

o stenu, často končiacim ich skrom-

ným krížom na dokaličenom stro-

me. Pravda, o nepozornosti by sa 

dalo hovoriť aj v súvislosti s nemo-

torovými účastníkmi cestnej pre-

mávky, akými sú cyklisti, ale najmä 

chodci, zabúdajúci, že na ceste nie 

sú sami. Napriek tomu, že Národ-

ným plánom na zvýšenie bezpeč-

nosti cestnej premávky na roky 2011 

- 2020, sledujúcim  zníženie úmrt-

nosti a väčšiu ochranu zraniteľných 

účastníkov cestnej premávky, sa 

nepriaznivé údaje potešiteľne zni-

žujú, spokojnosti nikdy nie je dosti. 

Pohľad na štatistiku úmrtí je stá-

le alarmujúci. Na cestách Sloven-

ska zomrelo vlani 250 ľudí, v našom 

Krimipríbehy, fakty, štatistiky

kraji prišlo o život dvanásť osôb. Od 

1. januára do 14. októbra tohto roka 

našlo smrť na slovenských cestách 

176 ľudí, z toho takmer štyridsiati 

boli chodci. Bratislavský kraj si pripí-

sal 18 usmrtených osôb, čo v porov-

naní so sledovaným obdobím vlaňaj-

ška predstavuje päťdesiatpercentný 

nárast. Stali sa rutinným zápisom 

v policajnej zvodke, čiernou čiarkou 

v smutnej kolónke, slzou v očiach 

pozostalých. Aj preto je už trinásť 

rokov tretia novembrová nedeľa sve-

tovým dňom pamiatky obetí doprav-

ných nehôd. Je už pravidlom, že naši 

policajti v spolupráci s vikariátom 

rezortu v tento deň organizujú v Slá-

vičom údolí preventívnu akciu, kto-

rou sa snažia upozorniť na dôsledky 

nezodpovedného správania sa niek-

torých účastníkov cestnej premáv-

ky. Chcú priblížiť opatrenia, ktoré 

vhodnou prevenciou dokážu zabrá-

niť tragickým dôsledkom doprav-

ných nehôd, ale aj zlepšiť povedomie 

verejnosti o práci tých, ktorí sú zod-

povední za profesionálne poskytnu-

tie pomoci pri tragických kolíziách 

na našich cestách. 

Dopravná nehoda nie je iba oka-

mih zrážky, zlomok sekundy doká-

že zmeniť život celej rodine na dlhé 

roky. Zvyšovanie bezpečnosti cest-

nej premávky a to,  či sa z ciest vráti-

me zdraví, je skutočne vecou každé-

ho z nás. Myslime na to po celý rok. 

Nielen v tomto Dušičkovom období.                                                                                                         

(jgr)

Viete, že...

... v čase od 18.10. do 25.10. nahlásili v našom kraji krádež 9 motorových vozidiel? 

V noci zlodeji ukradli osem a cez deň jedno auto. Ukradli aj motorku, v dňoch 

21. - 23. a 25. krádež auta nehlásili.

... v Bratislavskom kraji sme za tohtoročné tri štvrťroky zaznamenali 8 526 trest-

ných činov (SR 48 119), z ktorých polícia objasnila 3 832 prípadov (SR 16 561), 

čo predstavuje 45 percent (SR 58)? V súvislosti s deliktami polícia vyšetrovala, 

resp. stíhala celkovo 4 180 ľudí (SR 31 967), z ktorých bolo 12 maloletých (SR 

689) a 86 mladistvých osôb (SR 1 857). Z celkového počtu zaevidovanej krimi-

nality najvyšší počet trestných činov, až 3 963 prípadov (SR 17 155), zazname-

nala majetková kriminalita, pri ktorej objasnenosť dosiahla 30 percent (SR 58). 

 Odpovedá právnik 

JUDr. Jaroslav 

Gründler 

Stúpačkové problémy   
Pri výmene stúpačiek v dome vznik-

li neplánované náklady za búracie 

práce, niektorí vlastníci ich nemali 

prístupné, pretože si ich zamurovali 

pri rekonštrukcii bytu. Správca búra-

cie práce uhradil z fondu prevádzky, 

údržby a opráv. Vlastníci požadovali, 

aby bola uhradená len čiastka, ktorá 

bola schválená na schôdzi. Žiadali, aby 

práce nad rámec zmluvy boli rozpočí-

tané len na tých vlastníkov, ktorí ná-

klady navyše spôsobili. Správca domu 

sa vyjadril, že rozúčtovanie rozdielu 

a prenesenie ťarchy na jednotlivých 

vlastníkov nie je možné. Postupoval 

správne?                   Vladimír K., Petržalka

Azda nikoho netreba presviedčať, že súžitie 

v bytovom dome má svoje osobitosti, ktoré sa 

občas prejavujú vo forme nedorozumení me-

dzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov 

(ďalej len „vlastník/ci“) a správou domu. 

Fond prevádzky, údržby a opráv je účelový 

fond  (ďalej len „fond“) čo znamená, že fi nanč-

né prostriedky je možné použiť len na stano-

vené účely, ktoré upravuje zákon č.182/1993 

Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priesto-

rov v platnom znení (ďalej len „zákon“) v § 10 

ods.3. Ako vyplýva z tohto ustanovenia, z fon-

du sa fi nancujú výdavky spojené s nákladmi 

na prevádzku, údržbu a opravy spoločných 

častí a zariadení domu, výdavky na obnovu, 

modernizáciu, rekonštrukciu domu a opravy 

balkónov a lodžií. Vlastníci môžu  prostriedky 

fondu použiť iba v súvislosti so starostlivos-

ťou o majetok, ktorý je v podielovom spo-

luvlastníctve všetkých vlastníkov, kam byty 

v osobnom vlastníctve nepatria. Určujúcim 

podkladom pre základné vymedzenie hraníc 

medzi spoločným a osobným vlastníctvom v 

bytovom dome je § 2 zákona, ktorý defi nuje 

grundler@chello.sk 

spoločné zariadenia a spoločné časti 

bytového domu a zákon č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov. 

Stavebný zákon hovorí o vlastnom uzav-

retí bytu, teda uzavretím bytu zariadením 

patriacim k bytu. Všetko, čo je v ňom, je 

súčasťou bytu vlastníka. 

Z fondu fi nancované náklady spojené 

s búracími prácami nespĺňajú zákonnú 

požiadavku, nakoľko v danom prípade iš-

lo o úpravu bytu v osobnom vlastníctve, 

ktorá následne znemožnila prístup k spo-

ločným zariadeniam bytového domu. 

Finančné náklady nad rámec vlastníkmi 

odsúhlasených prác mali preplatiť do-

tknutí vlastníci. Svojím konaním správca 

porušil zákon prinajmenšom v súvislosti 

so zásadami hospodárenia s prostriedka-

mi fondu. 

Vykurovacia sezóna
Začala sa vykurovacia sezóna. Kaž-

dý rok je dohadovanie na ideál-

nom pomere pre všetky byty. Za 

kratší koniec ťahajú krajné, prí-

zemné a byty pod strechou. Ako 

sa znevýhodnené byty môžu brá-

niť, aká je možná dohoda, napr. na 

pomere 60 % pre základnú zložku 

a 40 % pre zložku spotrebnú, ako 

to odporúča aj vyhláška? Vyhláška 

to iba odporúča, ale neprikazuje. 

Je nejaká šanca riešiť niečo cez 

právnika, alebo koho je možne 

ešte osloviť a hľadať riešenia ohľa-

dom rozpočtu tepla v bytových 

domoch?

 Mária D. (gmail.com) 

Pomer jednotlivých zložiek je určený 

vyhláškou ministerstva hospodárstva 

č. 240/2016 Z.z., pričom základná zlož-

ka tvorí 60 % a spotrebná zložka 40 % 

z celkových nákladov na množstvo doda-

ného tepla na vykurovanie. Ustanovenie 

§ 7 ods.1 vyhlášky však umožňuje vlastní-

kom v zmysle zákona o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov odsúhlasiť si aj 

iný pomer základnej a spotrebnej zložky. 

Riešenie problému je vo vašich rukách.

Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd
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Hokejbalisti LG ABhokej Bratislava majú 
konečne nový domovský stánok. Po odpredaní 
areálu na Tematínskej ulici súkromnému in-
vestorovi nastali pre hokejbal v Petržalke a vô-
bec v Bratislave ťažké časy. Netrvalo však dlho 
a o kúsok ďalej, na Haanovej ulici, už vyrástol 
nový areál.

K dispozícii je nový povrch 

a ostatné príslušenstvo, 

ďalšie úpravy sa robia postup-

ne. Čo je však najdôležitejšie, 

LG Bratislava už môže hrať 

v novom domovskom stánku 

svoje zápasy. „Vo februári toh-

to roku sme prvý raz začali 

rokovať so stavebným úra-

dom, kompletné projekty boli 

hotové na začiatku leta. Vý-

stavba ihriska nám trvala re-

kordne krátky čas - štyri týžd-

ne. Všetko sme si financovali 

z našich zdrojov, veľmi nám 

pomohli firmy Green Staff 

a Abask Recycling a viacerí 

bývalí hokejbalisti. Myslím si, 

že toto je nová éra hokejbalu 

v Petržalke, lebo ihrisko bude 

otvorené pre všetkých, deti, 

školy, teda hlavne pre mládež. 

Premiéru sme na ňom mali 

v nedeľu, 21. októbra proti Nit-

re. Bola víťazná, takže sme 

mali dvojnásobnú radosť,“ 

vraví Dominik Vároš, ve-

dúci mužstva LG a záro-

veň jeden z prevádzkova-

teľov nového ihriska. Šatne 

pre hráčov sú k dispozícii 

v škole hneď oproti, pre fa-

núšikov je pripravených aj 

90 parkovacích miest pri ih-

risku. Nemohol na tomto 

ihrisku hrávať aj Jokerit, kto-

rý od novej sezóny pôsobí 

v Ružinove? „V minulosti sme 

na Tematínskej ulici hrávali 

Hokejbalistov 
nájdete 
na Haanovej 

extraligu spolu s LG. Boli sme 

tam v prenájme a keď sa veci 

vyvinuli tak, že sme museli 

odtiaľ odísť, LG získal nový 

pozemok v Petržalke. Od jeho 

vedenia sme dostali aj po-

nuku, aby sme na Haanovej 

znova spolu hrávali domáce 

zápasy. My však chceme ísť 

vlastnou cestou a vybudovať 

si nový stánok v najväčšej 

mestskej časti na Slovensku. 

Pravda, nevylučujem, že kým 

sa tak stane, tak by sme naj-

skôr hrávali na tomto novom 

ihrisku znova spolu s LG,“ po-

vedal nám manažér a tréner 

Jokeritu Andrej Augustín.

(mv),  foto: Milina Strihovská  

a archív PN

Beňuša povedie Škantár
Novým trénerom strieborného medailistu 
z OH 2016 vo vodnom slalome v kategórii C1 
Mateja Beňuša sa stal Peter Škantár, olympij-
ský šampión z Ria de Janeiro. 

Doteraz 31-ročného petr-

žalského rodáka viedol 

Pavel Ostrovský, pred ním 

ho trénoval Juraj Minčík. 

„Náš cieľ je jednoznačný. Be-

ňuš si chce vybojovať účasť 

na olympiáde v Tokiu a tam 

opäť útočiť na medailu. A ja 

spravím všetko, aby sme ho 

splnili,“ povedal Peter Škan-

tár (na snímke). Od vedenia 

ŠCP Bratislava so sídlom v 

Petržalke to bol logický krok a to isté možno povedať aj o 

Beňušovi. S Petrom Škantárom sa poznajú dlhé roky, veď 

boli v jednej trénerskej skupine skoro pätnásť sezón. Vedia 

o sebe takmer všetko, takže sa nemajú čím prekvapiť. Beňuš 

je skúsený slalomár, ktorý však tiež potrebuje, aby ho niekto 

z brehu upozorňoval na chyby pri tréningu na vode. A o päť 

rokov starší Peter získal za dlhé roky v slalome množstvo 

skúseností, ktoré teraz môže Beňušovi ponúknuť v maximál-

nom rozsahu, keďže to bude jeho jediný zverenec.          (mv)

foto: archív P. Š.
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V Petržalke našiel krásne prostredie

Stredopoliar FC Petržalka

 Martin Vician si pred 

vstupom do seniorského fut-

balu brúsil ostrohy v mlá-

dežníckych tímoch v brati-

slavskom Slovane a v českom 

Baníku Ostrava. Počas letnej 

prestávky prišiel do Petržalky 

a upútal aj tým, že posledné 

víťazstvá vonku – v Lipanoch 

a v Banskej Bystrici - zakaž-

dým druhým gólom podčiar-

kol tento 19-ročný hráč.

Ako by ste nám zhodnotili 

dva posledné jesenné domáce 

zápasy proti Popradu (1:2) 

a Lokomotíve Košice (2:2)?

 Obidva boli veľmi náročné. 

So skúseným a vyspelým Po-

pradom sme utrpeli prvú do-

mácu prehru v tomto ročníku. 

Myslím si, že v tomto zápase 

sme mali na viac, celkom sa 

nám však nedarilo v koncovke. 

V súboji s Lokomotívou sme 

nemali také športové šťastie, 

ako v predchádzajúcich troch 

- štyroch stretnutiach. Dali 

sme si vlastný gól, nepremenili 

sme penaltu, rozhodca nám 

neuznal dva góly. Napriek 

tomu ani za stavu 0:2 sme sa 

nevzdali a nakoniec sme vy-

dreli cenný bod. Tréner Balázs 

Borbély nám hneď po zápase 

povedal, že sme silná kabína 

a aj preto sme odvrátili 

druhú domácu prehru 

v rade.

V dlhodobej súťaži na 

každé mužstvo prí-

de nejaká kríza, FC 

Petržalka teraz ťahá 

sériu štyroch stretnutí 

bez víťazstva...

 Treba si uvedomiť, že 

II. liga je veľmi náročná súťaž. 

V tomto ročníku má veľkú 

kvalitu a my, ako nováčik, 

sme sa v nej nestratili. Skôr 

naopak, veď zo štyroch nová-

čikov sme na tom v tabuľke 

najlepšie. Neustále sa pohybu-

jeme v jej prvej polovici.

Máte pravdu, lebo FC Petr-

žalka patrí medzi najpríjem-

nejšie prekvapenia jesennej 

časti... 

 Pred sezónou sme nemali 

veľké oči, myslím si však, že 

sme naplnili očakávania fanú-

šikov a celého klubu. Odohrali 

sme viacero pekných a vyda-

rených stretnutí a urobili tak 

radosť našim skvelým priaz-

nivcom. Veľmi si vážim mož-

nosť ochutnať seniorský futbal 

v petržalskom drese. Našiel 

Výsledkový servis FC Petržalka

 A-TÍM   2. liga Bratislava: 14. kolo: MFK Skalica - FC Petržal-

ka2:0 (38. Haša, 74. Matič), 15. kolo: FC Petržalka – FK Poprad 

1:2 (35. Petráš – 19. Horváth, 59. Gallovič), 16. kolo: FC Petržal-

ka – FC Lokomotíva Košice 2:2 (86. Lády, 90.+2. Prekop - 25. 

J. Nemec (vl. gól), 65. Cicman)

 U19   2. liga SD: 12. kolo: PFK Piešťany -FC Petržalka 0:1 

(52. Mojžiš), 13. kolo: FC Petržalka – MŠK Považská Bystrica 

11:1 (3. Mazur, 6., 32., 47., 54. Čerňanský, 31., 78. Kaňovič, 35., 

49. I. Žiga (2. z 11m), 80. Puškár, 89. Krisztín), 14. kolo: MFK 

Skalica - FC Petržalka 1:3 (10. Sádovský, 69., 90. Čerňanský)

 U17   2. liga MD: 12. kolo: PFK Piešťany - FC Petržalka 1:2 

(30., 41. Farkas), 13. kolo: FC Petržalka – MŠK Považská Bys-

trica 3:0 (49. Klementis, 67. Žilinský, 70. Zechel), 14. kolo: MFK 

Skalica - FC Petržalka 1:0

 ŽENY  2. liga, skupina A: 8. kolo: FC Union Nové Zámky 

– FC Petržalka 5:0, 9. kolo: OFK Dunajská Lužná – FC Petr-

žalka4:2 (31. Pavlíková, 58. Balážová), 10. kolo: FC Petržalka – 

FK Dúbravka 1:2 (21. Pavlíková)

TABUĽKA 2. LIGA

  1. FK Pohronie 16 10 6 0 25:1 36

  2. MFK Tatran L. Mikuláš 16 10 2 4 32:19 32

  3. MFK Skalica 16 10 2 4 28:15 32

  4. KFC Komárno 16 9 3 4 27:15 30

  5. FK Poprad 16 8 3 5 35:26 27

  6. FC Petržalka 16 7 5 4 23:17 26

  7. FK Dubnica nad Váhom 16 6 3 7 32:2 21

  8. FC ŠTK 1914 Šamorín 16 6 3 7 28:25 21

  9. MFK Dukla B. Bystrica 16 5 5 6 19:18 20

10. MŠK Žilina B 16 6 2 8   27:37 20

11. Inter Bratislava 16 6 1 9 23:31 19

12. 1. FC Tatran Prešov 16 5 3 8   20:18 18

13. Lokomotíva Košice 16 3 5 8 16:27 14

14. ŠK Odeva Lipany 16 4 2 10 12:36 14

15. Partizán Bardejov 16 2 7 7 21:31 13

16. Slavoj Trebišov 16 3 4 9 12:28 13

 9. kolo

PROFIS - REBELS 3:13 (0:5,0:3,3:5)

G: R. Bedej 2, Novák - Bitto 4, Lavrovič 2, Guba 2, Benkovský 2, Kantárik, 

Lukačovič, T. Paták

A: Novák, R. Bedej, Poša - Guba 4, Bitto 3, Kantárik 2, Lukačovič, Krutil

V: 1:4

BOARD - HANCOP 6:6 (0:3,3:2,3:1)

G: Antl 2, Jančovič, Cvengroš, Tomašech, Juríček - Zemeš 2, Kukuk, Rehák, 

Danajovič, Bublavý

A: Frývaldský 2, Antl 2, Cvengroš - Zemeš 3, Danajovič, Šupol

V: 6:4, VT: Jančovič (board) 10+DKZ

SAV - PEKNIKOVA 3:5 (0:2,2:2,1:1)

G: T. Thron 2, Biely - Haviar 2, M. Vannay 2, Hojer

A: Schuster, Mancal - Andris 2, M. Vannay, D. Vannay, Križan

V:  0:0

RAMILAND - ZIEGELFELD 3:7 (0:1,0:3,3:4)

G: Soos 2, Ravasz - Kochan 2, P. Paták 2, Sloboda, Alexander, Strapák 

A: Ravasz, P. Fančovič, Chovanec - Kochan 2, Sloboda 2, P. Paták, Strapák

V:  2:0

SLAVIA - NIVY 4:3 (2:1,2:1,0:1)

G: Turkovič 2, J. Rochl, M. Butowski - Krosbak 3

A: M. Butowski, M. Rochl, M. Hotový - Prokop 2, Mrva

V:  1:2

DIAMONDS - BARBARI 2:4 (0:0,0:3,2:1)

G: Susko 2 - Kmeťo 3, Bajmoczy

A: Blažiček 2 - Mokroš 3, Kmeťo

V:  4:5

EMPIRIA - VLCI 3:5 (0:0,0:4,3:1)

G: Kríž 2, Obert - Krajmer 3, Mesároš, Guth

A: Šoun 2, Hríb - Mičuda 4, Gažovič

V:  3:3

Bratislavská hokejbalová liga 

som tu pekné futbalové 

prostredie, a preto sa vždy 

snažím splatiť dôveru ve-

denia klubu dobrými 

výkonmi.       

Čím si vysvet-

ľujete, že v ostatných stret-

nutiach naskakujete 

  do zostavy

 ako  strie-

dajúci hráč?

 Stále som mladý hráč, 

musím sa ešte veľa učiť. Sna-

žím sa svoju výkonnosť ustáliť, 

mal som aj niekoľko zápasov, 

v ktorých sa mi nedarilo 

podľa predstáv. Samozrejme, 

v našom tíme je aj dobrá konku-

rencia. Keď prídem na ihrisko 

na 10 či na 15 minút, tak tam 

chcem nechať všetko a čo naj-

viac pomôcť tímu.

So štyrmi gólmi ste druhým 

najlepším strelcom mužstva. 

Keďže máte dobrú strelu, ne-

mohli by ste častejšie ohrozo-

vať súperovu bránu?

 Streľbu pravidelne trénujem, 

neraz aj po tréningu, od malička 

som sa venoval tejto činnosti. 

Rád dávam góly, takže, ak sa mi 

naskytne šanca, tak s obľubou 

strieľam na bránu. Uvedomu-

jem si, že ako defenzívny stre-

dový hráč sa počas zápasu mô-

žem dostať k odrazenej lopte a 

vtedy to treba aj náležite využiť.

Milan Valko

foto: Milina Strihovská

 

Veľkú cenu Plemenárskych 

služieb SR, š.p. s podtitulom 

Veľká októbrová cena (I. kat., 

2000 m, 3+, 7000 eur) pre seba 

rozhodol favorizovaný Porto-

rikos, päťročný hnedý valach 

zo stajne Autoopravovňa Str-

nisko, ktorá bola v tomto roku 

najúspešnejšou v šampionáte. 

Portorikos tak zavŕšil fantastic-

ký rok, v ktorom má aj druhé 

miesto z budapeštianskeho 

Kincsem díj. Na druhom mieste 

skončil Ideal Approach (dž. Petr 

Foret) a na treťom Furious Felix 

(dž. Radek Koplík). Predstavilo 

sa 10 koní. Portorikos dosiahol 

už svoje tretie „jednotkové“ ví-

ťazstvo a potvrdil výnimočné 

kvality a konzistenciu výkonov. 

V sedle Portorikosa svoj víťazný 

účet v šampionáte jazdcov za-

vŕšil dž. Jiří Palík a zastavil sa na 

úctyhodnom čísle 26 triumfov, 

čím vyrovnal doterajší rekord 

Zdenka Šmidu zo sezóny 2013. 

Víťaz takmer 900 dostihov po-

tvrdil tak svoje ohromné kvali-

ty. Určite aj poriadne zdrama-

tizoval súboj o titul Kôň roka,  

keď spolu so senickou Zo-

rianou jednoznačne kvalitou 

v tejto sezóne vytŕčali.        (mv)

foto: Milina Strihovská

Posledná októbrová nedeľa dostihovej sezóny 2018 

priniesla aj záverečné zápolenie najvyššej kategórie. 

Dvadsiaty míting sezóny v petržalskom Starom háji 

mal spolu osem zápolení, z nich sedem rovinových a 

jedny prútené prekážky. K derniére tradične patril aj 

rozlúčkový guláš zadarmo, hudobný program tento 

raz v podaní KSV Band a vozenie detí na koníkoch.  

Triumf favorizovaného 
Portorikosa
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PETRŽALSKÉ NOVINY

neraz nedáme gól ani z jasnej 

tutovky. 

Celkové skóre 7:32 z  trinás-

tich stretnutí jasne ukazuje, 

že topánka vás tlačí v obrane 

a aj v útoku...

 Je to tak, pravda, musím 

povedať, že sme neodohrali 

ani jeden zápas v rovnakej 

zostave a o obrane ani neho-

vorím. Zliepame ju ako sa len 

dá, hrávajú v tejto formácii aj 

stredopoliari. V poslednom 

dôležitom domácom zápa-

se jesene proti Miloslavovu 

(0:1) nám pre zranenie a 

tresty chýbalo päť hráčov, 

čo sa na našom výkone dosť 

prejavilo. 

V druhej polovici jesennej 

časti ste do útoku získali za-

ujímavé meno, Dušana Pa-

šeka, bývalého hokejového 

reprezentanta. Ako ste na 

neho prišli?

 Dušan sa mi ozval s tým, či 

by to u nás nemohol skúsiť. Aj 

sa dostal do niekoľkých šancí, 

ale nemôžeme od neho hneď 

čakať  nejaké zázraky, aby nás 

vytrhol zo streleckej biedy.  

Okrem toho hráva už aj v II. 

hokejovej lige za Hodonín. 

Aj napriek nevydarenej pr-

vej polovici súťaže, môžete 

s niečím vysloviť spokojnosť?

 Absolútne s ničím. Samo-

zrejme, v mužstve sa nájde 

niekoľko hráčov, ktorých by 

som mohol vyzdvihnúť. Ne-

budem ich však menovať, aby 

sa zas ďalší neurazili.  

   

Máte už predstavu, ako sa 

pripravíte na jarnú časť?

 Letná prestávka bola dosť 

krátka na to, aby sme sa ne-

jako posilnili. Zimná je o 

niečom inom, je oveľa dlh-

šia, máme teda pomerne veľa 

času na určité zmeny v muž-

stve a hlavne, aby sme hrali 

v odvetnej časti oveľa lepšie. 

Pokiaľ si všetci v zimnej prí-

prave poriadne vyhrnieme 

rukávy, tak by sme mali zvlád-

nuť boj o záchranu.

Milan Valko

foto: Milina Strihovská   

MŠK Iskra 
najviac chýba 
klasický 
strelec
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Je posledné štrnáste miesto 

výsledkom veľkých zmien v 

kádri, ktoré sa udiali za po-

sledný rok?

 Hlavnou príčinou nášho 

zlého postavenia v tabuľke 

je slabá účasť na tréningoch. 

S piatimi či siedmimi hráčmi 

sa toho nedá veľa urobiť. Na-

vyše na prípravu trikrát do 

týždňa nechodia tí istí fut-

balisti. Celkovo som z našej 

jesennej časti dosť sklamaný,  

okrem slabej dochádzky na 

tréningoch aj so zlým prístu-

pom viacerých hráčov. 

Doma aj vonku ste sa ťažko 

presadzovali, až v ôsmich 

zápasoch ste nedali gól a zís-

kali ste len päť bodov za jed-

no víťazstvo a dve remízy. 

Čomu to pripisujete?  

 Slabej útočnej činnosti. 

Nemáme typického klasické-

ho zakončovateľa, ktorý by 

premieňal dobré možnosti a 

dal by za sezónu aspoň desať 

gólov. Nežičí nám ani športo-

vé šťastie. Súper nám dá prak-

ticky z každej šance gól, zatiaľ 

čo my sa na nejaký presný 

zásah poriadne natrápime a 

Futbalisti MŠK Iskra Petržalka majú za 
sebou vo svojom treťom roku pôsobe-
nia v V. lige najhoršiu jesennú časť. Od 
začiatku tohto ročníka sa im nedarilo, 
prvý raz vyhrali až v 11. kole a o všetkých 
týchto príčinách sme sa porozprávali 
s trénerom Vladimírom Kinderom, 
s niekdajším Futbalistom roka 1994, vý-
borným obrancom ŠK Slovan Bratislava 
a prvým Slovákom, ktorý hral v prestíž-
nej anglickej Premier League.

Dušana Pašek - vľavo



VOLEBNÝ PROGRAM
1. DOPRAVA
 
  statická doprava – parkovanie: Pre Petržalku chceme okamžité prijatie  

pravidiel rezidenčného parkovania, ktoré zvýhodnia Petržalčanov. 
  bezpečné cyklotrasy: Sme za budovanie bezpečných cyklotrás, plne oddelených  

od motorovej dopravy.  
  dokončenie električky: Z funkcie starostu chceme „nakopnúť“ magistrát,  

aby sa urýchlilo dokončenie električky naprieč celou Petržalkou.
  bezpečnosť na Petržalskej hrádzi: Na zvýšenie bezpečnosti rekreantov  

zabezpečíme osadenie jasného dopravného značenia a intenzívnejšie kontroly  
zo strany Mestskej polície (najmä v letom období).

2. VEREJNÉ PRIESTORY
 
  výsadba nealergénnych drevín: Sme za výsadbu čisto nealergénnych drevín 

(ihličnany), v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu alergií.  
  bezbariérová mobilita: Zameriame sa na tvorbu bezbariérových verejných 

priestranstiev, aby seniori, rodičia s kočíkom a ľudia na vozíku (alebo s iným  
obmedzením) nemali nikde v Petržalke sťažený pohyb.

  revitalizácia Nám. Republiky: Chceme z tohto námestia vytvoriť nové centrum  
na stretávanie sa  Petržalčanov. Miesto s množstvom zelene, lavičiek a priestorom 
pre komunitné trhy. 

  revitalizácia okolia Draždiaka: Naše jazero si zaslúži komplexnú revitalizáciu  
s čistou plážou a modernými sociálnymi zariadeniami. 

3. FUNKČNÉ SLUŽBY
 
  riešenie situácie v materských školách: Popri budovaní nových kapacít 

trváme aj na zmene podmienok prijímacieho konania tak, aby miesta v petržal-
ských škôlkach boli najmä pre petržalské deti. 

  interaktívne fungujúci úrad a otvorená samospráva:  Chceme viesť úrad, 
ktorý s ľuďmi aktívne komunikuje a operatívne rieši ich problémy elektronicky 
(mobilná aplikácia, interaktívna web stránka) alebo telefonicky.

  čistota verejných priestranstiev: Chceme presmerovať viac peňazí do pod-
niku verejnoprospešných služieb, aby bola v Petržalke čistota a poriadok počas 
celého roka. 

  informačné médium (PTV): Petržalka si zaslúži vlastné a dostupné informačné 
médium, ktoré bude informovať o dianí v mestskej časti, stretávať sa s občanmi  
a zbierať ich názory. 

  starostlivosť o seniorov: Petržalka potrebuje ďalšie zariadenie pre seniorov, 
ktoré by naplnilo potreby a očakávania aj tejto vekovej kategórie.

I N Z E R C I A
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Michaela Gáži
Zórádová

Marek Kovačič

Andrej
Kalina

Iveta Plšeková

Ildikó Zórádová Oliver Kríž Michal Vičan Anna
Kollárová

Martin
Dait

Daniela
Palúchová

Jarmila
Gonzalez

Lemus

Ernest Huska Juraj Kríž Denisa Králiková

VOLEBNÝ OBVOD č. 4  Napr. Ovsište,
trhovisko Mlynarovičova, Saleziáni don Bosca, 
Zdravotné stredisko Šustekova, atď.

16 Daniela Palúchová, PhDr., PhD., MPH.

VOLEBNÝ OBVOD č. 5  Napr. okolie pekárne,
veľké Tesco, Holíčska, Budatínska, Zdravotné  
stredisko Strečnianska, atď.

 8 Jarmila Gonzalez Lemus, Ing.
 11 Ernet Huska, Ing.

VOLEBNÝ OBVOD č. 6  Napr. Kostol Sedem-
bolestnej Panny Márie, Nemocnica Antolská,  
ihrisko JAMA, Slnečnice, atď.

 7 Anna Kollárová, Ing.
 8 Denisa Králiková
 9 Oliver Kríž, PaedDr.

VOLEBNÝ OBVOD č. 1  Napr. Stará Petržalka,
okolie Auparku, TPD, Pečnianska, Wolkrova, atď.

 8 Andrej Kalina, Ing.
23 Michal Vičan
25 Ildikó Zórádová, Ing.

VOLEBNÝ OBVOD č. 2  Napr. okolie daňového
úradu, pápežská lúka, plaváreň, Nám. Republiky,  
Zdravotné stredisko Fedinova, atď.

   5 Michaela Gáži Zórádová, JUDr.
 10 Juraj Kríž, Mgr. PhD.

VOLEBNÝ OBVOD č. 3  Napr. Nám. Hraničiarov,
Dostihová dráha, Starohajčanka, Technopol,  
DK Zrkadlový háj, atď. 

 3 Martin Dait
 17 Marek Kovačič
 21 Iveta Plšeková, MUDr.

I N Z E R C I A




