
Dvojtýždenník • Zadarmo

Zmena letného času 
na zimný čas
V nedeľu, 28. októbra 2018,
meníme čas z 3.00 na 2.00 h.

   PETRŽALSKÉ NOVINY
www.petrzalskenoviny.sk

www.vasabss.sk

Spoľahlivý
správca domov

(02) 210 28 544

Pri príležitosti Svetového dňa uči-
teľov sa od roku 2014, z iniciatívy 

starostu Vladimíra Bajana, každoročne 
oceňujú najlepší pedagogickí a odbor-
ní zamestnanci základných a mater-
ských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti za mimoriadne výsledky 
v pedagogickej činnosti. Oceňovanie 
je spojené aj s finančnou odmenou. 
„Chcem vám zaželať veľa trpezlivosti, 
nielen s deťmi, ale aj ich rodičmi. Od-
viedli ste kus dobrej práce, aj napriek 
tomu, že často nie je adekvátne ohod-
notená a za to vám patrí veľká vďaka,“ 
povedal oceneným starosta Vladimír 
Bajan.

Aj tento rok si z rúk starostu prevza-
lo kytice a 1000-eurovú odmenu deväť 

R
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Petržalka je priprave-
ná na zimnú údržbu 
chodníkov 
Podľa nového zákona o pozemných 
komunikáciách prechádza povinnosť 
zabezpečovať zimnú údržbu na ko-
munikáciách IV. triedy (chodníkoch) 
z vlastníkov a správcov nehnuteľností, 
ku ktorým sú uvedené komunikácie 
priľahlé, na správcu komunikácie.

strany 18-19

Svetový deň učiteľov, ktorý si celý svet pripomína 5. októbra, 
je svedectvom o tom, že prínos pedagógov vo vzdelávacom 
procese a pre rozvoj spoločnosti je dôležitý. Práve to treba 
v každej spoločnosti viac pochopiť, uznať a doceniť. Učiteľ 
popritom, že odovzdáva znalosti, sa podieľa na výchove 
novej generácie. Aj to je dôvod, prečo sme si už po štvrtý-
krát uctili a ocenili najlepších a najaktívnejších učiteľov a aj 
odborných zamestnancov našich škôl.

Starosta ocenil pedagógov

mimoriadny osobný prínos v rozvoji 
predprimárneho vzdelávania s oso-
bitným dôrazom na environmentálnu 
výchovu zameranú na zážitkové uče-
nie detí materskej školy, za vynikajúce 
výsledky v práci vedúcej metodického 
združenia a za prípravu študentov pe-
dagogických škôl a Pedagogickej fakul-
ty UK na ich budúce povolanie.

3. Iryna Dankanyč – triedna uči-
teľka III. B triedy v ZŠ Holíčska za 
vynikajúce výsledky v pedagogickej 
činnosti za rok 2018 a za mimoriadny 
osobný prínos v oblasti rozvoja multi-
kultúrnej výchovy a vzdelávania, spo-
lupráce so základnou školou v Zakar-
patskej oblasti, mimoriadne úspešnú 
spoluprácu s rodičmi a tvorbu vlast-
ných projektov na skvalitnenie hudob-
nej výchovy a umeleckého vzdelávania 
žiakov.

4. Mária Gibejová – zástupkyňa 
riaditeľa ZŠ Pankúchova 4, učiteľka 
predmetov dejepis, nemecký a ruský 
jazyk za vynikajúce výsledky v pedago-
gickej, organizátorskej a riadiacej práci 
za rok 2018 s osobitným zreteľom za 
mimoriadne výsledky v práci vedúcej 
projektového tímu Externé hodnote-
nia kvality školy podporujúce seba-
hodnotiace procesy a rozvoj školy, za 
aktívnu spoluprácu so zriaďovateľom 
pri organizovaní odborných seminá-
rov pre projektové tímy ZŠ, za tvorbu 
učebných pomôcok a osobný prínos 
pri rozvíjaní kompetencií žiakov tvori-
vo a aktívne prezentovať svoju prácu.

5. Oľga Horváthová – triedna uči-
teľka 9. A triedy ZŠ Turnianska za 
vynikajúce výsledky v pedagogickej 
činnosti za rok 2018 a za mimoriad-
ny osobný prínos v environmentálnej 
výchove, realizácii medzinárodného 
projektu Zelená škola a ďalších me-
dzinárodných projektov, vynikajúcu 
spoluprácu s vysokými školami pri prí-
prave budúcich pedagógov.

pedagógov z petržalských základných 
a materských škôl:

1. Katarína Betáková – triedna 
učiteľka 7. A a výchovná poradkyňa 
v ZŠ Nobelovo námestie za vynika-
júce výsledky v pedagogickej činnos-
ti za rok 2018, za trvalé dlhoročné 
mimoriadne výsledky dosahované 
v práci triednej učiteľky a výchovnej 
poradkyne v ZŠ Nobelovo nám. 6, 
s osobitným zreteľom na realizáciu ka-
riérneho poradenstva, výchove k ľud-
ským právam a prevencie sociálno-
-patologických javov medzi žiakmi.

2. Iveta Bosnyáková – učiteľka 
predprimárneho vzdelávania v MŠ 
Bohrova za vynikajúce výsledky v pe-
dagogickej činnosti za rok 2018 a za 
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Starosta ocenil pedagógov
Ďalej za tvorbu vlastných 
učebných a didaktických po-
môcok a testov, za vynikajú-
cu prácu vedúcej predmeto-
vej komisie prírodovedných 
predmetov a ďalšie aktivity 
prezentujúce výsledky práce 
ZŠ Turnianska.

6. Zuzana Hubinová – 
triedna učiteľka 1. A triedy 
a učiteľka výtvarnej výcho-
vy na II. stupni v ZŠ Tupo-
levova za vynikajúce výsled-
ky vo výchove a vzdelávaní 
žiakov mladšieho školského 
veku, realizáciu projektov 
školy a spoluprácu pri reali-
zácii projektov mestskej časti 
– Petržalka v pohybe a Olym-
pijský festival nádejí Petržal-
ka, za vynikajúce výsledky  
v práci s nadanými žiakmi,  
výborné výsledky v spolu- 
práci s Miestnou knižni- 
cou Petržalka a za mimoriad- 
ny osobný prínos v enviro- 
nmentálnej a pohybovej vý-
chove žiakov I. stupňa za rok 
2018.

7. Janka Loišová – špe- 
ciálny pedagóg v triede pre 
žiakov s autizmom bez 
mentálneho postihu a žia- 
kov s aspergerovým syn-
drómom za vynikajúce vý-
sledky v pedagogickej čin- 
nosti za rok 2018, za mimo- 
riadny osobný prínos a pe-
dagogické majstrovstvo v ná- 
ročnej práci triednej učiteľ- 
ky v triede so žiakmi s autiz-
mom a aspergerovým syn- 
drómom, za realizáciu pro- 
jektov Environprojekt, Olom- 
piáda, Dievčenské laborató-
rium, Odstráňme šikanova-

nie a ďalšie so zreteľom na 
prácu v projektovom tíme 
národného projektu Exter-
né hodnotenie kvality školy 
podporujúce sebahodnotia-
ce procesy a rozvoj školy

8. Marcela Szabóová – 
učiteľka v MŠ Bulíkova za 
vynikajúce výsledky v peda-
gogickej činnosti za rok 2018 
za mimoriadny osobný prí-
nos v rozvoji predprimárne-
ho vzdelávania, za realizáciu 
eTwinningového autorského 
projektu Princezná Bee Bot 
oceneného certifikátom kva- 
lity na Slovensku a v Čes-
kej republike, za realizáciu 
ďalších medzinárodných 
eTwinngových projektov v 
spolupráci so školami v Špa-
nielsku, Estónsku, Poľsku, 
Ar-ménsku Slovinsku a ďal-
šími zahraničnými mater-
skými školami.

9. Tatiana Šišková – tried- 
na učiteľka v triede 3. roč-
ných detí v MŠ Röntgeno-
va za vynikajúce výsledky  
v pedagogickej činnosti za 
rok 2018, za mimoriadny 
osobný prínos v rozvoji 
predprimárneho vzdelávania 
najmladších detí materskej 
školy, za realizáciu projek-
tov so zameraním na zdravý 
fyzický a psychický rozvoj 
osobnosti detí predškolského 
veku, za prípravu učebných 
pomôcok a za nezištnú od-
bornú a metodickú pomoc 
a podporu začínajúcim pe-
dagogickým zamestnancom 
materskej školy.

Oceneným učiteľom gra-
tulujeme!                         (tod)

Transparency International Slovensko pravidelne hodnotí transpa-
rentnosť 100 najväčších miest (vrátane mestských častí). Petržalka sa 
v rámci tohto rebríčka vždy umiestňuje na popredných miestach. Je to 
najmä preto, že sa snaží čo najviac priblížiť k občanovi, byť transpa-
rentnou mestskou časťou a nezabúdať ani na „ľudskú“ stránku pri rie-
šení problémov svojich obyvateľov. A, samozrejme, neustále sa snaží 
zlepšovať. 

V hodnotení Transparen-
cy International v pro-

jekte Otvorená samospráva 
sa Petržalka neustále zlepšuje 
- v roku 2014 získala celko-
vú známku B+ (spolu 67 %),  
v roku 2016 A- (spolu 72 %)  
a v roku 2018 A- (spolu 75 %).

Transparency International 
Slovensko hodnotí samosprá-
vy v 11 rôznych kategóriách. 
V tomto roku sa Petržalka 
zlepšila predovšetkým v sek-
cii Predaj majetku, Rozpočet 
a zmluvy, Byty a zariadenia 
sociálnych služieb a Etika a 
konflikt záujmov. Dlhé roky si 
Petržalka drží vysokú latku aj 
v prístupe k informáciám, ke-
ďže zverejňuje nielen tie, kto-
ré prikazuje zákon, ale aj nad 
jeho rámec. Napríklad, lehoty 
pre zverejňovania dokladov, 
zmlúv, rozhodnutí a podobne 
sú na  webovej stránke Petr-
žalky dlhšie ako ukladá zákon. 
Zverejňuje tiež informácie z 
miestneho zastupiteľstva a zo 
zasadnutia komisií. Na svojej 
webovej stránke návštevníci 
nájdu aj geografický infor-
mačný systém, ktorý obča-
novi objasní, v koho správe 
je chodník či komunikácia, o 
ktorú sa zaujíma. 

V porovnaní s ostatný-
mi mestami a mestskými 
časťami Petržalka dosahuje 
nadpriemer najmä v oblas-
ti prístupu k informáciám, 
predaji a prenájmu majetku, 
v oblasti bytov a zariadení 
sociálnych služieb, perso-
nálnej politiky, etike a kon-
fliktom záujmov či územ-
nému plánovaniu. Vysoký 
nadpriemer, v porovnaní s 
ostatnými mestami, Petržal-
ka získala v oblasti dotácií 

a grantov. Napriek tomu, že  
v rebríčku dosahuje vždy vý-
borné miesto, jej prioritou je 
a aj bude neustále zlepšova-
nie fungovania samosprávy 
ako aj celej mestskej časti. 

„Som rád, že sa Petržalka z 
roka na rok zlepšuje, vždy mi 
išlo o trvalý rozvoj a zlepšo-
vanie, nie o ojedinelé skoky,“ 
povedal starosta Vladimír 
Bajan.

(km)
foto: archív redakcie

Petržalka opäť dokázala, 
že patrí k najlepším

 

Pri hľadaní najlepších riešení pre Petržalku som sa bol 
inšpirovať aj v najšťastnejšom meste na svete, v Kodani. 

Dostatok peňazí na verej- 
ný rozvoj mestu podľa 

hlavného architekta Jakoba 
Matzena zaručuje to, že povin-
ný developerský poplatok zo 
stavieb musí byť investovaný 
do verejných priestorov v tes-
nom okolí novej stavby. Mesto 
sa tak rozvíja rovnomerne aj  
v prospech obyvateľov. 

Inšpiratívna je aj povinnosť 
vyčleniť 25 % bytov z posta-
vených obytných celkov na 
zvýhodnené nájomné býva-
nie pre profesie, ktoré slúžia 
verejnosti. Byty by u nás moh-
la prideľovať samospráva a 
slúžili by učiteľom, vodičom 
MHD, zdravotným sestrám či 
hasičom.

Aj v Petržalke musia zarov-
no s novou výstavbou vzni-
kať bezpečné oddelené cyk-
lotrasy, chodníky a zelené 
zóny. Byty s nižším nájom-
ným by do petržalských škôl 
prilákali kvalitných učiteľov. 
Tomu sa musia prispôso-
bovať zákony a rokovania s 
investormi. Som pripravený 
viesť tieto rokovania výhrad-
ne v záujme Petržalčanov.

  �

 Výhradne v záujme Petržalčanov 

PaedDr. Oliver Kríž, 
kandidát Mladej Petržalky 
na starostu

 prijíme pomocnú silu
do školskej kuchyne

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA  
VLASTENECKÉ NÁM.1, BRATISLAVA-PETRŽALKA

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA T. Č.: 02/62412998

}Pokračovanie z 1. strany 

 prijíma pacientov
bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA

A AMBULANCIA 
ČEĽUSTNEJ ORTOPÉDIE

tel.: 0915 825 873
STROMOVÁ 16, KRAMÁRE
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Neštandardná iniciatíva 
mestskej časti Bratislava-

-Petržalka a Slovenskej akadé-
mie vied (SAV) si za posledné 
roky fungovania získala u žia-
kov základných škôl pozitívne 
ohlasy, a to aj vďaka pútavým 
prednáškam významných ved-
cov. Reč nie je o ničom inom, 
ako o obľúbenom projekte 
Petržalská super škola, ktorý 
oslavuje už svoje šieste naro-
deniny. Súčasťou slávnostného 
otvorenia v DK Zrkadlový háj 
bolo podpísanie Memoran-
da o spolupráci medzi našou 
mestskou časťou a SAV staros-
tom Vladimírom Bajanom a 

predsedom SAV Pavlom Šaj-
galíkom. Odovzdaním  sym-
bolického kľúča profesorovi 
Milanovi Kováčovi  z Kated-
ry porovnávacej religionisti-
ky Univerzity Komenského, 
prvému prednášajúcemu, bol 
6. ročník ojedinelého projektu 
Petržalská super škola sláv-
nostne otvorený.

A v čom je tento projekt 
výnimočný? Petržalská super 
škola je ojedinelá a originálna 
svojím obsahom i cieľovou 
skupinou, pre ktorú je určený, 
preto našla odozvu aj za hra-
nicami Slovenskej republiky – 
v parížskej centrále UNESCO 

sa rokuje o jej celoplošnom 
uplatnení v rámci Európskej 
únie. Jedinečnosť projektu 
spočíva okrem iného aj v tom, 
že témy prednášok korešpon-
dovali - a aj v 6. ročníku budú 
korešpondovať so štátnym 
vzdelávacím programom pre 
žiakov II. stupňa ZŠ a mnohé z 
nich sa venovali aj Bratislave a 
Petržalke. Projekt je výnimoč-
ný aj preto, lebo v jeho závere, 
na základe tém vyhlásených 
lektormi jednotlivých predná-
šok, vypracovali žiacke tímy 
vlastné projekty.

Témy prednášok pre 6. roč-
ník projektu Petržalská su-
per škola budú zamerané na 
viaceré oblasti, no najmä na 
biológiu, geografiu, dejepis a 
fyziku. Prvú prednášku si deti 
vypočuli, a to na tému Ako 
Slováci objavujú dávny svet 
Ameriky, ktorú odprezen-
toval profesor Milan Kováč. 
Žiakom priblížil expedície 
v Guatemale, kde so svojím ar-
cheologickým tímom už desať 
rokov skúmajú a objavujú po-
zostatky vyspelej mayskej civi-

lizácie v džungli a narážajú na 
rôzne jedovaté hady a pavúky. 
Medzi ich najvýznamnejšie 
nálezy patrí poklad nájdený 
v šachte pyramídy, či maľby na 
stenách zachytávajúce každo-
denný život Mayov. Žiaci sa 
môžu v tomto ročníku tešiť 
i na ďalšie zaujímavé témy, 
ako napr. Robotika; Najväčšie 
požiare v dejinách ľudstva; 
Jedy živočíchov, ich využitie 
v medicíne či Ryžovanie a 
ťažba zlata na Slovensku.

„V mene celého organizač-
ného tímu projektu by som 
Petržalskej super škole rád 
zaželal, aby bol 6. ročník 
aspoň taký úspešný ako tie 
predtým. Milí žiaci, verím, že 
pripravené prednášky budú 
pre vás zaujímavé a že zís-
kate veľa nových poznatkov 
a vedomostí. A vám, vážení 
učitelia, želám, nech nájdete 
v tomto projekte veľa inšpi-
rácie a námetov pre skvalit-
ňovanie vyučovania v na-
šich školách,“ zaželal na záver 
slávnostného otvorenia pro-
jektu starosta Vladimír Bajan.

Petržalská super škola 
v číslach:
Petržalskú super školu
absolvovalo za predchá-
dzajúcich 6 rokov jej 
existencie takmer 10 000 
žiakov 6. – 9. ročníka a 
v nultom ročníku aj žiaci 
5. ročníka. Za toto obdo-
bie bolo odprednášaných  
67 prednášok z jednot-
livých vedných odborov 
vynikajúcimi osobnosťa-
mi slovenskej i medziná-
rodnej vedy a okrem toho 
žiaci ZŠ v zriaďovateľskej  
pôsobnosti mestskej čas-
ti vypracovali  227 pro-
jektov. S tými víťaznými 
sa ich autori každoročne 
prezentovali na závereč-
ných sústredeniach, za 
účasti významných osob-
ností SAV, ktoré sa orga-
nizovali prevažne v jej 
zariadeniach. Celkovo to 
bolo 54 víťazných žiac-
kych projektov, za ktorý-
mi stálo takmer 200 žia-
kov a ich učiteľov.

Text a foto: (mh) 

Odštartoval šiesty ročník Petržalskej super školy 

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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Podunajská 25, Bratislava
0915 309 566
0905 341 121

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

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

ˇ

 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

Celovečerný film Ľudská tvár, ktorý pripravuje 
produkčná spoločnosť Leca production,  je pro-
jektom inšpirovaným životom a dobou Alexandra 
Dubčeka. Scenárista Karol Hlávka na tejto téme 
pracuje už osem rokov.

Nuž a producentovi Andre-
jovi Antoniovi Lecovi sa 

podarilo získať pre spoluprácu 
svetového poľského filmového 
tvorcu Krysztofa Zanussiho, 
ktorý sa bude na filme podie-
ľať ako umelecký a odborný 
konzultant. Chorvátsky režisér 
a scenárista svetového formá-
tu, Lordan Zaframovič, bude 
hlavným režisérom filmu, ktorý 
bude stáť od 3 do 5 miliónov 
eur. Pri práci mu pomôže Ľu-

bomír Paulovič a, samozrejme, 
aj scenáristka Janka Liptáková, 
ktorá je jeho dávnou priateľ-
kou.

„Prečo by sa mali nakrúcať 
filmy iba o tyranoch, krutovlád-
coch a politických kreatúrach?“ 
– pýta sa Krysztof Zanussi v 
súvislosti s témou Dubček. 
Predstaviteľ kina morálneho 
nepokoja, za ktorého svet Za-
nussiho považuje, si zároveň 
kladie otázku, či naozaj politiku 

O Dubčekovi 
internacionálne

nemožno robiť aj inak, ako to 
vidíme v dejinách a čoho sme 
v súčasnosti svedkami. Keby 
Alexander Dubček žil, dnešné 
Slovensko by vyzeralo celkom 
odlišne. Dielo Ľudská tvár roz-
práva o Alexandrovi Dubčekovi 
a jeho celom živote na základe 
spomienok politikových priate-
ľov, rodiny a spolupracovníkov. 
Napríklad, jeho dvoch vnučiek 
Janky a Evky, ale aj blízkeho 
priateľa, historika, docenta 
Pavla Polláka či profesora Ivana 
Laluhu a generálmajora Sveto-
zára Naďoviča, ktorý bol náčel-
níkom Správy odchodu soviet-
skych vojsk z Československa. 
Príbeh politika s ľudskou tvá-
rou tak bude vsadený do širšie-
ho geopolitického pozadia his-
torických udalostí nielen v roku 
1968, ale aj celého 20. storočia.

Text a foto: 
Barbora Laucká

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167
už od 13€

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 �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

NOVIA ISABEL,s.r.o.
� výpredaj exkluzívnych spoločen- 
 ských šiat na rôzne príležitosti, 
 zľavy 50-70 %
 Andrusovova 3, 
 t. č. +421 905 449 119

� odborné ošetrenie nôh, aj problé- 
 mových medicinálnou pedikúrou
 Vyšehradská 31, 
 t. č. +421 905 449 119

Legendárny Lunetic si pripomína časy najväčšej slávy.  
V susednej Českej republike už naplno beží veľké narodeninové turné.  

Na Slovensku sa najznámejší boyband našich končín predstaví na 3 veľkých koncertoch presne o mesiac.
Ak chcete získať dve vstupenky na vystúpenie skupiny Lunetic 15. 11. v Majestic Music Clube v Bratislave, 

stačí ak odpoviete na otázku:
Koľko rokov je už Lunetic na hudobnej scéne?

Odpovede posielajte na e-mailovú adresu: reklamavpn@gmail.com do 2. 11.  2018 
Vyžrebovaného výhercu budeme informovať mailom.„

 Naša súťaž
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bude mať aspoň malý vplyv 
na účastníkov a cudzím jazy-
kom a kultúram sa budú ve-
novať intenzívnejšie, pretože 
v dnešnej dobe je to takmer 
nevyhnutnosť. Zároveň neza-
búdajme, že si musíme chrá-
niť, zveľaďovať a rozvíjať aj 
náš vlastný jazyk.“

Prečo práve Ekonomic-
ká univerzita?

Podľa slov docenta fakulty 
aplikovaných jazykov Ra-
doslava Štefančíka, na EU 
sú na to ideálne priestory a 
okrem toho študentom nie sú 
cudzie jazyky vôbec cudzie. 
„Teší ma, že na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave kla-
dieme mimoriadny dôraz na 
výučbu cudzích jazykov, naj-
mä čo sa týka Fakulty apliko-
vaných jazykov a Fakulty me-
dzinárodných vzťahov. Nie 
 je nič výnimočné stretnúť na 
chodbách študentov hovoria-
cich troma cudzími jazykmi 
na slušnej úrovni a som na to 
hrdý. Cudzí jazyk je pre mla-
dých ľudí alfou a omegou a 
bez neho sa dnes jednoducho 
nepohnú ďalej,“ myslí si Ra-
doslav Štefančík. 

Aký bol program?
O tom, že program festi-

valu bol naozaj bohatý, sme 
sa presvedčili na vlastné oči 
a uši. Po vstupe na pôdu EU 
nás prekvapilo množstvo in-
formačných stánkov s viac 
ako 30 vystavovateľmi, ktorí 
prezentovali jazyky v rôz-
nych podobách. V jednom 
stánku sme sa zoznámili s 
klasickými jazykmi, v ďalšom 
nás už čakala exotická India 
či Španielsko. Pri stánku s 
ruskou vlajkou sme ochutna-
li tradičné ruské karamelky,  
v ďalšom nám Mária Orav-
cová-Orlíková zo Slovenskej 
spoločnosti prekladateľov od- 
bornej literatúry vysvetlila 
pravidlá súťaže, do ktorej sa 
žiaci základných škôl horlivo 
zapájali. Návštevníci si mohli 
na rýchlych minikurzoch 
praktickým spôsobom osvojiť 
základy až 24 jazykov, vrátane  
japončiny, indonézčiny, róm-
činy, hebrejčiny, swahilčiny či 
dokonca klingónčiny (z filmu 
Star Trek) a jazyka Na‘vi (z 
filmu Avatar). Všetci sme ne-
trpezlivo čakali na malého gé-
nia – Bellu Devyatkinu z Rus-
ka, ktorá má menej rokov, ako 

Nie nadarmo sa hovorí koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.  
V dnešnej dobe to platí dvojnásobne. O tom, že cudzí jazyk nevyu-
žijeme len v škole počas štúdia, ale aj neskôr v zamestnaní, na dovo-
lenke a často aj vtedy, keď si chceme pozrieť náš obľúbený zahraničný 
program, nemusíme veľa hovoriť.

„Bratislava a celé Slo-
vensko žijú jazykmi aj 

vďaka takýmto podujatiam,“ 
odštartoval na Ekonomickej 
univerzite v Petržalke najväčší 
jazykový festival na Sloven-
sku LingvaFest 2018 hlavný 
organizátor akcie Peter Baláž, 
ktorý je v súčasnosti hlavne 

koordinátorom občianskeho 
združenia Edukácia@Inter-
net. „Som naozaj rád, že sme 
mohli zorganizovať bohaté 
podujatie o jazykoch, ktoré 
doteraz na Slovensku chýbalo. 
Chceme ním priblížiť boha-
tosť a pestrosť jazykov z celého 
sveta, prezentovať najnovšie 

metódy v ich výučbe, dať 
priestor organizáciám, aby 
odprezentovali svoje aktivity 
a najmä vzbudiť u verejnosti 
záujem o cudzie jazyky a kul-
túry,“ priblížil Peter Baláž cieľ 
festivalu, ktorý sa na Sloven-
sku konal po prvýkrát. „Preto 
dúfam, že aj toto podujatie 

Bratislava žila jazykmi
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štátna radkyňa Ministerstva 
školstva SR v odbore gym-
názií a jazykových škôl Eva 
Obžerová, ktorá si myslí, že 
o mnohojazyčnosti sa u nás 
veľa hovorí, ale aj veľa tára. 
„Na Slovensko prichádza 
všetko veľmi pomaličky a 
opatrne, ako všetci dobre vie-
me. Keď som niekde naprí-
klad v Luxembursku, Nórsku 
alebo vo Fínsku a oslovím na 
ulici hoci len robotníka, ktorý 
pokladá dlažbu, dokáže mi 
plynulo odpovedať. Potom sa 
seba sama pýtam, a čo sme 
my horší? Ako je to možné, 
že u nás toto isté nefunguje? 
Asi niečo robíme zle,“ pove-
dala. „Myslím si, že by sme 
mali priniesť niečo nové do 
jazykovej politiky, najmä 
preto, že sa do popredia do-
stal koncept mnohojazyčnos-
ti, s ktorým sa v súčasnosti 
musíme nielen vyrovnať, ale 
do vyučovacieho procesu ho 
zakomponovať,“ pokračova-
la. Problém vidí aj v tom, že 
vo výučbe jazykov nie je za-
chovaná kontinuita. „Nie je 
neobvyklé, že žiak sa na zák-
ladnej škole začne učiť jeden 
cudzí jazyk, no potom príde 

na strednú školu, kde sa za-
čne učiť ďalší cudzí jazyk 
úplne od nuly. Mali by sme to 
ustrážiť a osobne si myslím, 
že by sme v tejto oblasti mali 
podniknúť prevratnú zmenu. 
Okrem štúdia jazyka z učeb-
níc, platforiem či z internetu 
je potrebné byť vystavený ja-
zyku, čo znamená ísť do danej 
krajiny alebo mať vytvorené 
aspoň podmienky na to, aby 
sme ten jazyk počuli. Rozhod-
ne som za to, aby na Sloven-
sku existoval jeden štátny ka-
nál s filmami, rozprávkami 
a dokumentárnymi filmami 
v cudzích jazykoch, aby boli 
deti už odmalička vystavené 
viacerým jazykom. Potom je 
samozrejme nutné, aby boli 
vytvorené vhodné podmienky 
na vzdelávanie v škole, ale i 
v oblasti neformálneho vzde-
lávania. Pekným príkladom 
neformálneho vzdelávania 
je program Erasmus+, vďa-
ka ktorému môžu študenti 
vycestovať za hranice a na 
dlhší čas sa ocitnúť v cudzom 
prostredí, odkiaľ si okrem 
vedomostí odnášajú aj mo-
tiváciu učiť sa cudzie jazyky,“ 
ukončila Eva Obžerová.

Prednášala aj Lýdia Ma-
chová, jazyková mentorka a 
jedna z najznámejších poly-
glotov na Slovensku, ktorá 
ovláda až 8 jazykov, momen-
tálne sa učí deviaty – swahil-
činu. Prezradila nám návod 
- časom pochopila, že pou-
žívaním klasických školských 
metód by to nikdy nedosiahla. 
Polygloti na to totiž idú úplne 
inak, a práve preto majú s ja-
zykmi také diametrálne od-
lišné výsledky. „Zistila som, 
že učiť sa každý deň po pol 
hodine až hodine je omnoho 
efektívnejšie ako ísť na kurz 
dvakrát do týždňa. Treba len 
vytrvať. Zriedkakedy sa učím 
viac ako hodinu za deň,“ pre-
zradila. „Každý, kto sa chce 
naučiť akýkoľvek jazyk, musí 
pri učení splniť 4 základné 
podmienky: učenie ho musí 
baviť, musí s jazykom stráviť 
dostatočné množstvo času, 
potrebuje efektívne metódy, 
mal by si v učení vytvoriť 
systém. A práve v systéme vi-
dím u nás problém. Školské 
hodiny ani jazykové kurzy 
tieto možnosti študentom ne-
dávajú. Sú založené na práci 
učiteľa, od ktorého závisí celá 

ovláda jazykov. Len 6-ročné 
dievčatko ovláda okrem ma-
terinskej ruštiny 7 cudzích 
jazykov (angličtinu, nemčinu, 
taliančinu, španielčinu, fran-
cuzštinu, arabčinu, čínštinu), 
v ktorých plynule prečítala 
zopár úryvkov. Jej mama pre-
zentovala pár videí, kde je za-
chytená jeden a polročná Bel-
la, ktorá nahlas plynulo číta 
po anglicky či neskôr po čín-
sky. Dôraz kládli organizátori 
aj na rómsky jazyk a kultúru, 
na ktoré boli zamerané až 
štyri programy. „Chceme, aby 
ľudia pochopili, že rómčina 
je plnohodnotný jazyk a nie 
dialekt,“ povedal  Juraj Kuruc 
z Úradu splnomocnenca vlá-
dy SR pre rómske komunity.

V čom vidia odborníci 
najväčší problém 
pri výučbe jazykov 
na Slovensku?

V rámci programu Lin-
gvaFestu vystúpili aj viacerí 
hostia, odborníci na výučbu 
cudzích jazykov, ktorí okrem 
pozitívnych vyhliadok do bu-
dúcna vyjadrili aj znepoko-
jenie so situáciou na Sloven-
sku. Medzi prvými vystúpila 

výučba. Študenti sa neučia 
sami, lebo očakávajú, že ich 
jazyk naučí učiteľ,“ myslí si 
Lýdia Machová. 

Čo je esperanto?
Čoraz častejšie sa dostáva 

do povedomia ľudí esperan-
to. Umelo vytvorený jazyk 
sa objavil už v roku 1887 
ako nápad Poliaka Ludvika 
Lazara Zamenhofa, ktorého 
zámerom bolo vytvoriť ľah-
ko naučiteľný a použiteľný 
neutrálny jazyk, vhodný na 
použitie v medzinárodnej 
komunikácii. „Esperanto má 
16 základných gramatických 
pravidiel, napríklad každé 
podstatné meno sa končí na 
–o, prídavné meno na –a, 
príslovka na –e. Tento jazyk 
nemá žiadne výnimky a je 
mimoriadne presný,“ opísala 
výhody esperanta predsed-
níčka jedného z esperant-
ských klubov v Bratislave 
Mária Minichová. Esperanto 
u nás reprezentuje Sloven-
ská esperantská federácia 
(SKEF), ktorej predsedom je 
práve organizátor jazykového 
festivalu Peter Baláž.

Text a foto: (mia) 

Keď som bol starostom Petržalky, dali 
sme natlačiť tričká Petržalka - moja 

láska a nad tým bolo srdiečko. Nebola to 
náhoda. Lebo ľudia, ktorí prežili v Petržal-
ke detské choroby najväčšieho sídliska na 
Slovensku, ale boli radi, že môžu bývať vo 
svojom, tí, ktorí ňom sadili stromy a starali 
a starajú sa pred domom o predzáhradky, 
tí, ktorí vnímajú Draždiak a Chorvátske 
rameno ako fenomén Petržalky, tí, ktorí 
vedia, že ísť na hrádzu, či do lužného lesa 
je len na dotyk, i tí, ktorí sa v Petržalke na-
rodili, všetci tí to cítia podobne ako sme to 
vtedy cítili my. 

Keď som sa rozhodol, že nebudem 
kandidovať  za primátora, ale za mestské-
ho poslanca, vedel som, že o dôveru sa 
chcem uchádzať v Petržalke. Býval som v 
nej 19 rokov, zakladal som si tu rodinu, vy-
rastali v nej deti a obe bývajú v Petržalke. 
Petržalku poznám najlepšie zo všetkých 
mestských častí, preto ju chcem zastupo-
vať v mestskom zastupiteľstve. Ak získam 
podporu Vás, Petržalčanov, chcem po-
môcť z úrovne mesta rozvoju Petržalky 
konkrétnymi krokmi. 

Keď vidím, koľko Petržalčanov využíva 
1. etapu električkovej trate cez rekonštru-
ovaný Starý most na Bosákovu, tak viem, 
že malo zmysle presviedčať Európsku ko-

misiu, aby nám na to dali európske fon-
dy. Dnes sa berie ako samozrejmosť, že  
z rovnakých zdrojov sa má �nancovať aj  
2. etapa, ale v roku 2011 to tak nebolo. Pri-
mátor Nesrovnal sľúbil, že 2. etapa sa za-
čne stavať v roku 2018, dnes už len hovorí, 
že sa musí postaviť do roku 2023. Stratili 
sme 4 roky a trať ešte nemá ani územné 
rozhodnutie. Ak sa stanem mestským 
poslancom, urobím všetko preto, aby 
električková trať až na Janíkov Dvor 
bola dokončená do roku 2022. Rovna-
ko považujem za reálne, aby mesto začalo 
pripravovať predĺženie trolejbusovej trate 
cez most Apollo až do Ovsišťa. Je to v plá-
ne dopravnej obslužnosti mesta a kraja, 
ale treba začať na tom pracovať. 

Podporím aj zavedenie celomestskej 
parkovacej politiky, ktorá zvýhodní 
Petržalčanov. Prevádzkovať by ju nemala 
súkromná �rma, ale mestský podnik pod 
kontrolou mesta a mestských častí. A vý-
nosy z parkovania použiť na budovanie 
parkovísk a opravy ciest. Treba tiež dobu-
dovať hlavné cyklotrasy v Petržalke, to sú 
tie, ktoré zabezpečuje mesto a na ne sa 
môžu napájať vedľajšie cyklotrasy, ktoré 
stavia a vyznačuje mestská časť. 

Keď bude jasné, kadiaľ presne pôjde 
električka, 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. 
Mesto malo záujem to ovplyvniť a dalo 
spracovať urbanistickú štúdiu, zameranú 
najmä na verejné priestory a zeleň, ale 
chce to reguláciu, ktorá bude záväzná aj 
pre investorov. Formou územných plánov 
zón je treba regulovať aj ďalšie z hľadiska 
výstavby citlivé časti Petržalky.

Tým sa moje plány pre Petržalku ani 
zďaleka nekončia. Pre Petržalku budem 

presadzovať silný sociálny program, 
ktorý sa týka našich seniorov, ale aj vý-
stavby nájomných bytov, najmä pre 
mladých a mladé rodiny. Chcem v ňom 
riešiť aj rozšírenie miest v materských 
školách, detské jasle, ale aj možnosti 
športovania v Petržalke. Čo ešte všetko 
chcem konkrétne urobiť, ak získam Vašu 
dôveru ako kandidát na poslanca mesta 
a kde na to vziať �nančné zdroje, aby to 
nezostali len volebné sľuby, to Vám po-
viem o dva týždne.                                �

  Petržalka – moja láska
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Mesiace zbierate v Petržalke podpisy pod petíciu za vybudovanie 
vlakovej zastávky na Einsteinovej ulici. Ako sa vám darí?
Takú podporu a pozitívne reakcie ľudí som nečakal. Pod petíciou je viac 
ako dvetisíc podpisov. Zastávkou získame bezkonkurenčne najrýchlej-
šie spojenie Petržalky s bratislavským Novým Mestom, približne 12 
minút,  bez dopravných zápch. To je rýchlejšie ako električkou z Far-
ského ulice. Vlak pritom už premáva, ide zo ŽST Petržalka na Vajnory 
a do Senca. Z Petržalky jazdí prázdny, pomohla by ďalšia zastávka.

Myslíte, že petíciou s tým pohnete?
Jednoznačne. Poviete si, že železnice to majú urobiť automaticky, no 
realita je opačná. Zastávka v Petržalke nefiguruje v žiadnom pláne že-
lezníc. Pritom Vrakuňa, Ružinov či Trnávka áno. Naším cieľom je, aby 
ju dali do plánu. S takou veľkou podporou ľudí máme väčšiu šancu 
niečo presadiť. Som priaznivec výsledkov, preto verím, že sa to po-
darí. Vďaka tisíckam ľudí sa postupne dávajú veci do pohybu. Obišiel 
som všetkých kompetentných. Začal som starostom Bajanom, primátor  
Nesrovnal listom požiadal železnice, aby zastávku v Petržalke postavi-
li. Prijal ma aj minister dopravy Árpád Érsek. 

A čo bude ďalej?
Už niekoľko mesiacov ma môžete vidieť v našich uliciach. Zhováram 
sa s ľuďmi o mnohých veciach, nielen o vlaku a viem, čo ich trápi. 
Aj z tohto dôvodu som sa rozhodol kandidovať za poslanca miestneho 
zastupiteľstva v Petržalke. Nechcem zostať len ďalším aktivistom, kto-
rého iniciatíva časom zapadne prachom.

Čambalík: Nechcem zostať len ďalším aktivistom, 
ktorého iniciatíva časom zapadne prachom 

Vizitka:
meno: Martin Čambalík
vek: 39
narodený: v Bratislave
vzdelanie: Fakulta 
medzinárodných vzťahov 
a politických vied UMB
zamestnanie: politológ, 
odborník na komunikáciu,
kandidát č.2 do miestneho 
zastupiteľstva v Petržalke 
(volebný obvod č.4)

 

Nuda Slovensku nehrozí
 Tak si myslím Kus dozadu, trochu dopredu

ťažko postihnuté na tele i na 
duši, pochopiteľne žiadajú pri-
merané odškodné. Fakt len 
primerané. O milióny ide len 
zhodou okolností. Ernest Loví-
šek, známy glosátor vo funkcii 
šoféra denníka Smena, hovo-
ril, že – penáze nemajú vónu. 
Vidíš, milý Cuki, čo bola jeho 
prezývka, majú. Aj po toľkých 
rokoch voňajú opojne. A dobrá 
pamäť nie je na zahodenie.

Čo sa týka pohľadu dopredu, 
medzi naším obyvateľstvom 
začína kolovať niekoľko zaru-
čených informácií. Napríklad 
tá, že od budúceho roka cena 
plynu, elektriny a možno aj 
vody riadne poskočí smerom 
hore. Rovnako vraj aj dôchod-
ky. Aby to seniorov až tak ne-
bolelo. Zodpovední zatiaľ spolu 
so skautmi držia bobríka ml-
čania. Ako v diskusných relá- 
ciách často tvrdia: Počkajme si, 
uvidíme. V našich končinách 
podobné reči sú len fámy, až do 
chvíle, kým sa neukáže, že je to 
pravda. Nuž, počkajme si.

A vôbec, zaručených správ 
o kadečom je habadej. Ktorej 
však veriť? Nedávno som si 
napríklad aj v rádiu a televízii 
vypočul kvalifikované úvahy 
o tom, ako to v Trnave Če-
chom natrieme v medzištát-
nom futbale. A výsledok?  
O gól sme pukli.

Dozvedel som sa však, že 
ten zápas bol pre našu repre-
zentačnú futbalovú budúc-
nosť poučný. Ako sa pozerám 
okolo seba, na všetkých mož-
ných frontoch sme za dlhé 
roky nazbierali toľko poučení 
a skúseností, že až. Škoda, že 
ich uplatňovania sa už mož-
no nedožijem. Lebo vtedy 
nám, Slovákom, naozaj bude 
sveta žiť.

A nebudeme sa musieť 
spoliehať na akýsi zázračný 
gombík kominára.

Oskar Král

Aj som si poctivo držal 
gombík, ako prikazuje 

povera, aby si aspoň kúsok 
šťastia sadlo aj na mňa. 

Komín na dome mám tiež, 
ale už len na ozdobu. Komi-
nára ako je rok dlhý nikde,  
a tak namiesto neho mi aspoň 
ako odrobinky sprostredko- 
vaného šťastia pravidelne 
chodia akurát nedoplatky za 
plyn.

Prostredníctvom toho ko- 
minára som vo svojej pamäti 
absolvoval kusisko cesty do-
zadu. Až do mladších čias. 
Ako som sa zo správ do-
zvedel, na cesty podobného 
druhu sa nedávno vydali aj 
viaceré devuchy. No, devu- 
chy! Dnes už staré baby. Zá-
zračne si po rokoch spome-
nuli, že ich v časoch dávno-
minulých niekto znásilnil, či 
sexuálne obťažoval. Niekto, 
nie hocikto. 

Čírou náhodou významní 
herci, futbalisti, osoby me- 
dzinárodného rangu. A ony, 

Sme národ, ktorý nemá čas 
sa nudiť, poprípade umá-

rať sa smútkom, za čo vďačí-
me najmä veľkým i menším 
�gúrkam na našej politickej 
šachovnici. Od pešiaka po 
kráľa, deň čo deň prispievajú 
svojráznym zmyslom pre tak- 
povediac charakterový hu- 
mor, servírovaný pod masko-
vanou snahou byť čestným 
a mravnosťou naplneným 
politikom. Tak dobrým, aby 
ich bez čiernobieleho videnia 
obľubovali všetci slušní ľudia, 
dokonca aj tí z ulice. Podľa 
istej štúdie nuda zvyšuje hla-
dinu kortizolu, známeho to 
stresového hormónu, ktorý so 
sebou nesie celú hromadu ci-
vilizačných neduhov. Komuže 
by sa už žiadalo chorľavého 
národa? A tak ring pre politi-
kov dobrej vôle, teda všetkých 
politikov, sa otvára. Je voľný. 

Vedia, koťuhy výmyselné, 
nie vymyslené ale volené, 
že našincovi sa žiadavajú 
novoty, v kurze sú najmä ko-
renisté politické prekáračky. 
To je onakvejšie sústo ako 
na prvej stránke bulváru po-
núkaná manželská zvada 
druhotriedneho seriálového 
herca, čo by aj pri nej padlo 
pár faciek, či iných nežností. 
Rozmaznali nás, politici naši 
drahí, svojimi excelentnými 
výstupmi. Je pre nich čoraz 
ťažšie hľadať formy a objekty 
pre záchranu svojich voličov, 
aby nedajbože ich neskántrila 
všeubíjajúca nuda. Kto hľadá 
a chce, dočká sa. Aj veľavrav-
ných slov o ničom. Ako sa 
vyjadril francúzsky zakladateľ 
sociálnej psychológie Gusta-
ve Le Bon, ktorý sa zaoberal 
teóriou masovej spoločnosti 
a psychológie davu, nadby-
tok zbytočných slov je istým 
symptómom mentálnej ne-
dostatočnosti. Nebudem so 
slovutným psychológom po-
lemizovať, prikláňam sa však 
k názoru, že niet nad spŕšku 
dobre premyslených vetných 
spojení spojených s kolegiál-
nym podpichovaním. Téma 
ako vyšitá o vysokoškolských 
tituloch správne prikorene-
nou, maturantkou podaný-
mi trestnými oznámeniami, 
spravodlivo rozhorčí. Kauza 
ako namaľovaná. Taká preká-

račka, to je soľ života, pesti-
cíd na zlopovestnú nudu. Na 
každom „šprochu“ je pravdy 
trochu. Niekedy viac, alebo 
aj všetko. V tom prípade by 
sa mal ne/vzdelaný plagiátor 
zbaliť a zutekať skôr, než do-
stane kopačky. Je zaujímavé, 
ako hra na nudu funguje. 
Nejeden kandidát na mentál-
nu nedostatočnosť, vrátane 
politikov a médií dostali kosť, 
do ktorej sa s chuťou zahryzli, 
lebo je výhodnejšie veci ko-
mentovať vopred ako ex post.  

Národ sa baví, národ sa re-
hoce, spravodlivo rozhorčuje, 
odsudzuje i pochvaľuje. As-
poň na chvíľu spolu so svoji-
mi zákonodarcami zabúda na 
často nevyhovujúce dovozo- 
vé potraviny, zväčšujúcu sa 
sieť chudoby, živoriace poľ-
nohospodárstvo, mestá plné 
smogu, na nedostatky v škol-
stve, priepastné rozdiely v kva-
lite života medzi západným 
a východným Slovenskom, 
klimatické zmeny. Zabúda na 
krachujúce ambulancie, hrozi-
vý pokles lekárov, dlhé čakacie 
doby na operácie, na všeobec-
ne sa zhoršujúcu zdravotnú 
starostlivosť pre drvivú väčši-
nu nášho človečenstva. A je 
mu šumafuk, že na budúci rok 
minieme na obranu o vyše 
550 miliónov eur viac ako ten-
to rok, pričom na zdravotníc-
tvo ani spolovice toľko. Lebo 
medveď. Teda ten ruský. 

Mal pravdu predseda jed-
nej strany, keď vyhlásil, že 
schopní ľudia, ktorí sa vedia 
uživiť lepšie, odmietajú za 
poslanca kandidovať. Potvrdil 
všetkým známu skutočnosť, 
že primárnym cieľom nášho 
politika je dobre sa nabaliť, až 
potom je tu záujem o človeka, 
o svojho voliča. Tak si myslím, 
že občas by nezaškodilo dať 
šach mat nielen kráľovi, ale aj 
mnohým �gúram a �gúrkam 
na neprehľadnej šachovnici 
našej politickej vrchnosti.

 Jaroslav Gründler

Raz do roka sa mi naskytne pohľad, ktorý si 
dnes už môže dopriať len málokto. Tak aj vče-
ra. Pozoroval som, ako po susedovej streche 
lezie celkom živý – nie rozprávkový - kominár, 
aby pred zimou dal do poriadku túto časť jeho 
nehnuteľnosti. 
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Teplo
so zárukou Súčasť vášho domovawww.zse.sk

S inteligentnou 
hlavicou
o stupeň 
úspornejší domov
 Nemecká kvalita
 Nastavenie rôznych režimov 
vykurovania

 Havarijná služba vykurovania 
do 150 ◊ zadarmo
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Úrad otvorený ľuďom
Dobre fungujúci miestny úrad je predovšet-
kým službou pre občanov. Ten petržalský sa 
za roky fungovania stal jedným z najlepšie 
a najeefektívnejšie fungujúcich samospráv-
nych úradov na Slovensku. Moderná doba 
prináša potrebu budovať medzi úradom  
a občanmi čoraz otvorenejší vzťah, založený 
na partnerstve a dobrej vzájomnej komuni-
kácii. Miestny úrad je miesto, kde sa nielen 
vybavujú úradné záležitosti, ale aj miesto na 
prijímanie a realizáciu podnetov a nápadov, 
ktoré prichádzajú priamo od ľudí, od občian-
skych združení, od všetkých, ktorí chcú pri-
spieť k lepšiemu životu v Petržalke. 

V dobe digitalizácie chcú ľudia chodiť na 
úrady čoraz menej. Potrebujú však informá-
cie, ako majú postupovať, kam adresovať 
žiadosti, či majú všetky náležitosti, a podob-
ne. Mnohé sa dá zistiť na webe či cez telefón, 
ale ľudský kontakt je nenahraditeľný. Prá-
ve ten má zabezpečovať dobre fungujúce 
klientske centrum, ktoré v Petržalke nemá-
me. Má slúžiť na to, aby v ňom ľudia dostá-
vali informácie, pokyny ako postupovať. Má 
to byť miesto, kde by si mohli prevziať po-
trebné tlačivá, odovzdať žiadosti, či prísť so 
svojím problémom alebo nápadom. Ľuďom 

v dnešnej dobe treba vytvoriť väčší priestor 
na komunikáciu s úradom a lepšie  využiť ich 
potenciál. Inšpirovali ma k tomu stretnutia  
s Petržalčanmi, ktorí majú dobré nápady, len 
nie vždy vedia, čo s nimi. Ako pani Zlatica, 
ktorá ma pred štyrmi rokmi pristavila v ob-
chode s otázkou, čo má robiť, keď chce hra-
bať lístie pred škôlkou pri jej dome, no nemá 
vrecia ani odvoz. Odvtedy jej ich pomáham 
zabezpečovať i odvážať – dodnes ich naplni-
la už 5000 a odpracovala pri tom 2 800 ho-
dín...Chcem, aby podobné nápady nezapadli 
prachom len preto, že si ich nik nevypočuje. 
A práve to má byť úlohou klientskeho centra.

Petržalka je veľká mestská časť, preto by 
klientske centrá mohla mať hneď dve – jedno 
na úrade, druhé napríklad v nákupnom cen-
tre – ľudia by určite privítali, keby si niektoré 
úradné záležitosti mohli vybaviť tam, kam 
chodia na nákupy, za zábavou či športom. 

Otvorený úrad s klientskymi centrami fun-
gujúcimi každý pracovný deň pomôže všet-
kým – úradníkom, ktorí sú dosť vyťažení na 
to, aby s občanmi riešili aj relatívne malič-
kosti, aj občanom, ktorí si nebudú musieť na 
vybavovanie úradných vecí brať dovolenku. 

�

Objednávateľ: Ľudmila Farkašovská  
Bohrova 9, 851 01 Bratislava 
Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivánska cesta 2D  
821 04 Bratislava, IČO: 35 712 058
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Do nadchádzajúcich komunálnych volieb ide bojovať o pozíciu primátora hlavného 
mesta aj súčasný starosta Vajnor 49-ročný Ján Mrva. Spomedzi ostatných kandidátov 
má snáď najdlhšie skúsenosti so starostlivosťou o zverenú mestskú časť a jej 6 000 oby-
vateľov. Podarilo sa mu vybudovať v tejto jedinečnej mestskej časti nový veľký Dom 
kultúry, postaviť 2 škôlky, dobudovať 5 tried základnej školy, revitalizovať dva parky, 
postaviť 31 km nových cyklotrás, multifunkčné ihrisko.... Pre Jána Mrvu je verejný 
záujem nadradený záujmom developerov a ich zisku, záujmu � nančných skupín. 
Aj preto ho obyvatelia 3x za sebou zvolili a dnes je už 12 rokov starostom. V posled-
ných voľbách mu dokonca dali rekordných 73,7 % svojich hlasov. Vyrastal v Petržalke 
a hovorí, že to vtedy bolo obrovské dobrodružstvo.

Ján Mrva je bojovníkom, ktorý 
sa nezastaví pred prekážka-
mi. 4 roky je aj mestským po-
slancom a vidí, ako je hlavné 
mesto riadené v neprospech 
jeho bežných obyvateľov. Aj 
preto sa rozhodol kandidovať 
na pozíciu primátora Bratislavy 
s konštruktívnym plánom zm-
ien v meste. Dokonca si jeho 
aktivitu, jeho výsledky a zodpo-
vedný prístup v riadení mest-
skej časti, všimli aj predstavitelia 
politických strán. Nezávislého 

kandidáta na primátora Jána 
Mrvu sa rozhodlo podporiť celé 
spektrum demokratickej opozí-
cie. K OĽaNO, SaS, Sme rodina 
sa pridali aj ďalšie strany KDH, 
NOVA, Zmena Zdola a OKS. Vý-

nimočné spojenie strán len 
podporuje tvrdenie, že Ján 
Mrva je čestný, vytrvalý, skú-
sený komunálny politik s du-
šou bojovníka, ktorému ide 
o podstatu veci, o občana.  �

Výnimočné spojenie 
Ján Mrva: spoločný kandidát demokratickej opozície 
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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

Pozvanie do knižnice prijali 
básnik, prozaik, dramatik 

a prekladateľ Ľubomír Feldek 
spolu so svojou dcérou, spe-
váčkou Katkou Feldekovou. 
Príjemné debatovanie o Sha-
kespearovi či rozprávkach 
striedali chytľavé šansóny a 
čítanie poézie. Dvojici robil 
na javisku spoločnosť bás-
nik Erik Ondrejička, ktorý 
následne prevzal opraty a 
s publikom rozbehol work-
shop o písaní. O čom všet-
kom môže byť dobrá poézia? 
Akých najčastejších chýb sa 
v poézii dopúšťame? Kedy 
znie verš prirodzene? Aké 
rýmy sú hodnotnejšie a ktoré 
naopak báseň celkom poka-
zia? Na príkladoch vlastných 
básní predstavil Erik Ondre-
jička básnické prvky a vysvet-
lil ako ich vhodne používať. 
K slovu sa dostali aj odvážliv-
ci z publika, ktorí predniesli 
svoju tvorbu. 

Na druhý deň podujatia 
sme sa napokon úspešne do-
stali do finále. Po krásnom 
úvode v podaní študentiek 
z bratislavského konzerva-

tória, sa pred publikum po-
stavila dlhoročná, už zohra-
ná porota súťaže – Marta 
Hlušíková, Erik Ondrejička 
a Dado Nagy. Spolu s riadi-
teľkou knižnice Katarínou 
Bergerovou odovzdali ceny 
tohtoročným víťazom. Podľa 
Erika Ondrejičku, ktorí hod-
notil poéziu III. a IV. vekovej 
kategórie, boli víťazné básne 
písané s nadhľadom a vtipom, 
príjemne emotívne a nápadi-
té. Porotca Dado Nagy, ktorý 
hodnotil prózu III. a IV. ve-
kovej kategórie zhodnotil, že 
opäť mal z čoho vyberať: „Na 
začiatku to síce vyzeralo na 
patetické príbehy o domácom 
násilí a utečencoch, ale po-

stupne to prešlo do špičkových 
žánroviek plných nápadov, 
fantázie a filozofických pre-
sahov. Mnoho autorov bolo 
formálne veľmi invenčných.“ 
Na víťazov, ktorí pricesto-
vali nielen z Bratislavy, ale aj 
z Topoľčian, Starej Ľubovne, 
Kysuckého Nového Mesta či 
Zvolena, čakali krásne kniž-
né odmeny od sponzorov 
– vydavateľstva Artis Om-
nis, Slovart – vydavateľstvo 
najlepších kníh, Martinus, 
Artforum a vydavateľsva Ikar. 
Budúci ročník bude jubilejný. 
Výsledkovú listinu nájdete na 
www.petrzalka.sk

 (ok)
foto: (mh)

Začiatok tohto mesiaca bol v petržalskej kniž-
nici opäť po roku výnimočný. Piateho októbra 
sme sa totiž dozvedelimená víťazov 29. ročníka 
literárnej súťaže pre začínajúcich autorov 
Petržalské súzvuky Ferka Urbánka.

Poznáme víťazov 
Súzvukov Ferka Urbánka 2018 
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Petržalka sa v prvom rade musí vedieť postarať o ľudí, ktorí 
tu bývajú. Je potrebné zvýšiť kapacitu škôl a škôlok. 
Je potrebné vytvoriť kvalitné služby pre seniorov. 
So starostlivosťou o deti a seniorov, teda najzraiteľnej-
ších Petržalčanov, veľmi úzko súvisí starostlivosť o verejný 
priestor. Jeho spríjemnenie považujeme za najdôležitejšiu 
výzvu. Vnútrobloky, školské dvory, dunajské brehy, lužné 
lesy aj Chorvátske rameno potrebujú oživiť. Musia sa stať 
pre Petržalčanov prístupnejšími a príjemnejšími. 
V Petržalke chýba pokračovanie električky v celom úseku, 
chýbajú pravidlá v parkovaní. Treba brať ohľad na chod-
cov a cyklistov. Pre dobré rozhodovanie v samospráve je 
potrebné mať profesionálny úrad. Je potrebná  odborná 
spolupráca medzi úradníkmi, odborníkmi a citlivé vypočutie 
obyvateľov. Petržalčania musia mať istotu, že samospráva 
má o nich záujem, pracuje v ich záujme, že je na ich strane. 
Chceme sa postarať o takýto prístup k obyvateľom.
www.teamvallopetrzalka.sk

Záleží nám na spokojných
Petržalčanoch

Objednávateľ: Tatiana Kratochvílová, Ševčenkova 22, 851 01 Bratislava Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
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mestské zastupiteľstvo  48

Tomáš Palkovič
miestne zastupiteľstvo obvod č. 2   15
mestské zastupiteľstvo  58

Michala Kozáková
miestne zastupiteľstvo obvod č. 4   12
mestské zastupiteľstvo  42

Drahan Petrovič
miestne zastupiteľstvo obvod č. 3  20
mestské zastupiteľstvo  61

Gabriel Fekete
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miestne zastupiteľstvo obvod č. 2   19

Miloslav Šmíd
miestne zastupiteľstvo obvod č. 1   21
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miestne zastupiteľstvo obvod č. 6   16

Milan Polešenský
miestne zastupiteľstvo obvod č. 3  22

Albín Mráz
miestne zastupiteľstvo obvod č. 1   14

Peter Kuffa
miestne zastupiteľstvo obvod č. 5   17

Pavol Škápik
miestne zastupiteľstvo obvod č. 3   23

Anna Zelenická
miestne zastupiteľstvo obvod č. 5   24

Ivan Halmo
miestne zastupiteľstvo obvod č. 2   6

Dušan Jaura
mestské zastupiteľstvo  35

Boris Hrbáň
mestské zastupiteľstvo  27

František Brliť
mestské zastupiteľstvo   8

pre Petržalku

Tatiana Kratochvílová
kandidátka na starostku Petržalky   7
miestne zastupiteľstvo obvod č. 5  14
mestské zastupiteľstvo  45
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tové a obyvatelia ich už uží-
vajú, viaceré sú rozpracované 
a sú v štádiu prípravy pro-
jektovej dokumentácie alebo 
verejného obstarávania. Ich 
dokončenie sa predpokladá 
v roku 2019, ale ich realizácia 
je nepochybne zásluhou toh-
to volebného obdobia.

Projekty zrealizované 
aj pripravené

Za všetky takéto projekty, 
ktoré ešte len budú dokonče-
né, spomeniem vybudovanie 
nových, prípadne moderni-
záciu už existujúcich, odbor-
ných učební v desiatich ZŠ 
(Budatínska, Lachova, Pro-
kofievova, Tupolevova, Čer- 
nyševského, Nobelovo nám., 
Pankúchova, Holíčska, Ges-
sayova, Dudova) - konkrét-
ne ide o IKT učebne, učeb-
ne fyziky, chémie, biológie, 
polytechniky ako aj školské 
knižnice, na čo sme získali 
778-tisíc eur z Ministerstva 
pôdohospodárstva a roz- 
voja vidieka SR. Pustili sme 
sa aj do prípravy nového 
denného stacionára pre se-
niorov na Vavilovovej ulici, 
na ktorý sme získali ďal-
ších takmer 980-tisíc eur.  
Z našich úspešných projek-
tov sa ešte realizuje alebo 
bude realizovať výstavba det-
ského ihriska na Gessayovej 
22, oprava hasičskej zbrojni-
ce či oprava streetballového 
ihriska na Haanovej 28.

Petržalka 
zbiera ocenenia

Nemusíme sa chváliť sami, 
za nás hovoria získané uzna-
nia iných. Napríklad Ocenenie 
Senior Friendly 2017, ktoré 
každoročne udeľujú občianske 
združenie Klub Luna Senior 
Friendly a Občianske združe-
nie BAGAR. Podľa neziskovej 
organizácie INEKO má aktu-
álne Petržalka dobré finančné 
zdravie, dlhovú službu pod 
priemerom celoslovenského 
priemeru, bez záväzkov po 
splatnosti. Rating, ktorý na-
posledy vydala pre Petržalku 
medzinárodná renomovaná 
spoločnosť European Rating 
Agency, a.s. v roku 2014, jej 
dal známku A-, čo znamená 
stabilný výhľad. V hodnotení 
Transparency International  
v projekte Otvorená samo-
správa sme sa neustále zlepšo-
vali - v roku 2014 sme získali 
celkovú známku B+ (spolu 
67%), v roku 2016 A- (spolu 
72%) a vroku 2018 A- (spolu 
75%). Na pokročilej úrovni 
je aj samotný miestny úrad, 
ktorý už sedem rokov imple-
mentuje manažérstvo kvality, 
inak povedané, buduje kvalit-
ný, moderný a efektívny úrad 
s cieľom trvalého zlepšovania 
prostredníctvom modelu CAF 
(CommonAssessmentFra-
mework). Na tejto ceste už 
pozbierala viacero ocenení, 
najcennejšími sú víťazstvo v 
súťaži o Národnú cenu SR v 

Pripravili: Michaela Dobríková, 
Rudolf Gallo

foto: autori

Správa o stave Petržalky
S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A

Petržalku nechávam 
vo výbornej kondícii

Jedným z najvážnejších in-
dikátorov kondície mesta či 
obce môže byť stav financií, 
zadĺženosť, resp. jej celkové 
hospodárenie. Okrem toho, 
že tak, ako to ukladá zákon, 
Petržalka každoročne zosta-
vuje vyrovnaný rozpočet, po-
čas roka sa jej darí  vytvárať aj 
prebytky, ktoré môže inves-
tovať do nových projektov. 
Máme čiastočne naplnený aj 
rezervný fond, ktorý môže re-
agovať na prípadné havarijné 
situácie. Na rozvoj Petržalky 
sa nám v minulosti podarilo 
získať aj mimo vlastného roz-
počtu milióny eur, ktoré sme-
rovali do rekonštrukcií škôl 
a škôlok, kultúrnych domov, 
ale aj na nové ihriská a špor-
toviská, nový denný stacio-
nár pre seniorov či automobil 
pre sociálny taxík. Viaceré  
z týchto projektov sú už ho-

kategórii Spoločenská zod-
povednosť z roku 2017, ako 
aj celkové víťazstvo v súťaži 
Národná cena SR za kvalitu v 
kategórii C (organizácie verej-
ného sektora) za rok 2018.

Výzvy pre nové 
zastupiteľstvo

Novozvolených poslancov 
a starostu však čakajú aj nie-
ktoré nedoriešené problémy, 
ktoré vznikli, bohužiaľ, kvôli 
presadzovaniu politických 
vplyvov, niekedy až osobnej 
averzie niektorých poslancov. 
Tí svojimi krokmi takmer 
znefunkčnili miestny podnik 
VPS, ktorý stojí pred vážnou 
revitalizáciou. Rovnako do-
cielili, že mestská časť nemá 
vlastné informačné periodi-
kum. Nevedeli pohnúť s prob-
lémom chátrajúcej športovej 
haly na Prokofievovej ulici či 
Bytovým podnikom. Žiaľ, v 
týchto a v ďalších otázkach 
vedeli, čo nechcú, vedeli to 
skritizovať, rozbiť, čo fungo-
valo, ale nenašli odvahu na 
vlastné riešenia. A možno 
to nebolo vždy len o odva-
he, ale aj o schopnostiach a 
profesionalite. V mnohých 
prípadoch som sa stretol  
s tým, že niektorí poslanci ne-
rešpektovali nielen odborné 
názory profesionálov z úradu, 
metodické usmernenia z mi-
nisterstiev, ale často ani sami 
seba navzájom. Výsledkom 
bol často chaos a nedôstojné 
správanie. Bohužiaľ, okrem 
nekompetentnosti sa končia- 
ce zastupiteľstvo zapíše do 

histórie aj nezákonným ko-
naním. Vyriekol to Krajský 
súd v súvislosti so snahou 
poslancov realizovať územ-
ný plán zóny tam, kde na to 
nemá mestská časť zákonné 
zmocnenie. Po prvý raz sa 
okresná prokuratúra po tom, 
ako zastupiteľstvo nevyhovelo 
jej protestu, obrátila na súd a 
uspela. Aj to je príklad nekon-
cepčnej ad hoc práce niekto-
rých poslancov, bez rešpektu 
k odborným stanoviskám, len 
s cieľom bezzubého populiz-
mu. Našťastie, v zastupiteľstve 
pracovali aj takí, ktorým šlo 
vždy o vec a dokázali v dia-
lógu s obyvateľmi zo svojho 
volebného obvodu presadiť 
a pomôcť realizovať väčšie či 
menšie projekty, ktoré zlepšili 
Petržalčanom život.

Nové zastupiteľstvo by sa 
mohlo zaoberať aj upadajúcou 
úrovňou našich kultúrnych 
zariadení, z ktorých sa poma-
ly vytrácajú tradičné obľúbené 
podujatia a domy kultúry sa 
stávajú len predmetom nájmu 
priestorov. 

Mojou filozofiou vždy bolo 
skôr pragmaticky a prakticky 
konať, budovať, hľadať a rea-
lizovať riešenia. Hľadať kom-
promisy a obrusovať hrany. 
Verím, že sa k týmto pracov-
ným nástrojom vráti aj budúci 
starosta a novozvolení poslan-
ci. Že sa k slovu dostane zdra-
vý rozum, snaha o kompro-
mis, akceptovanie odborných 
názorov a vzájomný rešpekt.

Vladimír Bajan,
starosta Petržalky
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Poctivá robota
namiesto rozprávok

Dotiahnime začaté zmeny!

5
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Na Malej scéne sa konal jubilejný 10. ročník 
kultúrneho podujatia Urobme radosť sebe 
a iným, ktorého organizátorom je Impulz, 
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Petržalke. 

Neodmysliteľnou súčas-
ťou akcie bolo hudob-

no-dramatické predstavenie 
Farby, ktoré je oslavou pes-
trosti nášho života, ktorá nás 
obohacuje, učí a motivuje k 
úprimným vťahom, ktoré „dr-
žia svet pohromade“.
V úvode podujatia odzne-
la (ako už tradične) hymna 
Impulzu umocnená videokli-
pom Robiť veci spoločne má 

väčší zmysel. Prostredníc-
tvom nahrávky  sa snažia au-
tori divákom priblížiť niečo 
z histórie Impulzu, jeho čin-
nosti, aktivít a celkovej atmo-
sféry v organizácii.

Ružena Borzová potom 
za MČ Petržalka odovzdala 
3 firmám certifikát Firma 
priateľská k ľuďom s postih-
nutím za nezištnú pomoc  
Impulzu v roku 2018, či už 

formou materiálnej a finanč-
nej podpory, alebo odborného 
poradenstva.

Aj v tomto, treťom ročníku, 
si každá organizácia z mest-
skej časti Petržalka vybrala z 
ponuky desiatich FARIEB na 
CD nosiči tú „svoju“, ktorú 
stvárnila vlastným, jedineč-
ným spôsobom – tancom, 
dramatickou etudou alebo 
inou kreatívnou formou. 

Klienti Impulzu si vybrali 
farbu oranžovú a zažiarili vo 
svojich ručne farbených, ba-
tikovaných kostýmoch, žiaci 
Praktickej školy a učilištia zo 
Švabinského vytvorili sláv-
nostnú atmosféru sviečkami 
vo svojej čiernej etude, senior-
ky zo speváckeho klubu Me-
lódia príjemne rozjasnili fa-
rebnú paletu ružovou, 25 detí 
z materskej školy Mazzarello-
vej všetkých potešili svojím 
tancom na hnedú, zamest-
nanci firmy Korveta prekvapili 
tancom s výmenou klobúkov 
na modrú a členky Opatová 
group, ktoré boli iniciátorkami 
vzniku tohto muzikálu počas 
svojho pôsobenia v Únii ma-

terských centier, zaspievali 
so sprievodom gitary. Kaž-
dému vystúpeniu predchá-
dzala prezentácia fotografií 
zo života organizácie, firmy 
alebo školy, ktorú účastníci 
reprezentovali.

Počas záverečnej skladby 
všetci protagonisti vytvorili 
jednu spoločnú, pestrofa-
rebnú paletu ako metaforu 
ústrednej myšlienky nášho 
života, ktorá pramení z je-
dinečnosti každého z nás, 
vzájomného učenia, podpo-
ry, tolerancie a pomoci bez 
zásluh.

Text a foto: Jana Mareková
riaditeľka Impulzu

Impulz 
opäť robí radosť sebe a iným 
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V Primaciálnom paláci sa konalo slávnostné odovzdávanie cien 
Senior roka 2018 za účasti primátora Bratislavy Iva Nesrovnala 
a ďalších pozvaných hostí. Ide už o 8. ročník tohto významné-
ho podujatia, ktoré sa tradične koná v októbri symbolizujúcom 
Mesiac úcty k starším. 

Ocenenie Senior roka sa 
udeľuje Bratislavčanom, 

ktorí v meste pôsobili pracov-
ne, angažovali sa vo verejnej 
sfére, alebo záujmovej čin-
nosti a aj v súčasnosti na dob-
rovoľníckej báze pôsobia v 
občianskej, sociálnej, kultúr-
nej, športovej a inej oblasti.

 Primátor Bratislavy ocenil 
za mimoriadny prínos pre 
hlavné mesto 14 Bratislavča-
nov, medzi nimi boli aj štyria 
Petržalčania.

Viliam Dobiáš je uznáva-
ným odborníkom v oblasti 
medicíny a záchranárstva, 
držiteľom množstva ocenení 

a medailí a tiež autor či spo-
luautor množstva učebníc a 
takmer 200 publikácii uve-
rejňovaných aj v zahraničí. 

Ružena Borzová je ve-
dúcou denného centra pre 
seniorov, angažuje sa aj ako 
predsedníčka Slovenského 
zväzu Červeného kríža a 

aktívne pomáha ľudom bez 
domova. ,,Toto ocenenie si 
veľmi vážim, som z neho 
dojatá. Na tomto mieste 
môžem sľúbiť, že budem ešte 
tvrdšie pracovať, aby sa ľu-
dia mali lepšie,“ vraví Ruže-
na Borzová.

Oľga Rapavá je známa 
každému fanúšikovi hudob-
no-dramatického pásma Pe-
tržalská svadba. Poznať ju 
môžete aj ako speváčku OZ 
Petržalčanka, ktorá za svoj 
výkon získala v roku 2016 
ocenenie ako najlepšia sólová 
speváčka Slovenska.

Peter Buček, povolaním 
chemik, no srdcom športový 
novinár, nositeľ medaile za 
podporu hendikepovaných 
športovcov. Zúčastnil sa na 
16 olympiádách a stál pri 
zrode triatlonu a bejzbalu na 
Slovensku. „Ďakujem ľuďom, 
mojim kamarátom, ktorí ma 
navrhli na toto ocenenie. 
Zviditeľnil som sa teda aj 
takýmto spôsobom a prispel 
troška k zvýrazneniu športu, 
hoci mládež sa mu nevenuje 
tak, ako to bolo v minulosti. 
Vždy som sa vo svojej práci 
snažil upriamovať pozornosť 
aj na  túto stránku ľudského 
života,“ povedal nám Peter 
Buček.

Text a foto: 
Miroslav Košírer

Václav Mika:
Zaparkujete 

v čistej Petržalke
Nie je tajomstvom, že Petr-
žalčania sa boria s rovnakými 
ťažkosťami, ako Bratislavčania 
z ostatných mestských častí.
Na mnohých osobných stret-
nutiach s vami, obyvateľmi Pe-
tržalky, ste hovorili najmä 
o troch veľkých témach – par-
kovanie, (ne)čistota, nedosta-
tok zelene. 

Urgentne treba riešiť najmä 
parkovanie. Ako kandidát na 
primátora Bratislavy presadzu-
jem jednotnú parkovaciu poli-
tiku výhodnú pre  obyvateľov 
mestskej časti. V Petržalke je 
veľa administratívnych budov 
s parkoviskami, ktoré sú v noci 
prázdne. Výraznou pomocou
preto môže byť aplikácia Par-
kio, ktorá umožňuje obyvate-
ľom v noci zaparkovať na 
týchto miestach. S jej autorom 
Michalom Matúšom spolupra-
cujem. 

Petržalka nie sú len panelové 
domy a pavučina ciest. Ponúka 
aj miesta na relax a trávenie 
voľného času v prostredí zelene 
a prírody. Chcem sa postarať 
o ich ochranu. Presne to je 
ambíciou projektu Národné-
ho parku Bratislava. Umožní 
chrániť a zveľaďovať existujúcu 
zeleň a dokonca rozširovať ze-
lené plochy v našom meste. 

Všetci chceme žiť v príjem-
nom a čistom prostredí. Vy-
užívajme moderné technoló-
gie, ktoré sú dnes dostupné. 
Program Smart odpad počíta 
s postupným vymieňaním 
štandardných zberných nádob 
na odpad za zapustené kon-
tajnerové stojiská s automatic-
kým monitoringom zaplnenia. 
Už nebudú preplnené kontaj-
nery celé dni čakať na pravidel-
ný príchod vozidla OLO.

Na realizáciu týchto jasných 
riešení je potrebná maximálna 
spolupráca a súčinnosť magis-
trátu s predstaviteľmi mestskej 
časti, samosprávneho kraja 
i predstaviteľmi štátu. Budem 
aktívnym iniciátorom a záro-
veň mediátorom. 

Lebo naše mesto a Bratislav-
čania sú to hlavné.                   �

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

Rúčka kričí ajajaaj,  
špinavá som, pomáhaj!
15. októbra si pripomíname Svetový deň umý-
vania rúk. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie 
o tom, prečo je umývanie rúk dôležité. Vyhlásil 
ho v roku 2008 Detský fond OSN (UNICEF). 
Ponúkame vám rozhovor s riaditeľkou MŠ 
Tupolevova 20 Zuzanou Michalekovou. 
Prečo je umývanie rúk také 
dôležité? 

Umývanie rúk je tým naj-
jednoduchším, najprirodze-
nejším a najlacnejším spôso-
bom, ako sa zbaviť nečistôt a 
baktérií, ktoré sa na našich ru-
kách nachádzajú. Vďaka umý-
vaniu rúk neochorieme nielen 
my sami, ale  zabraňujeme 
tým aj ďalšiemu šíreniu infek-
cií, najmä v časoch zvýšeného 
výskytu rôznych respiračných 
alebo črevných  ochorení, či 
počas chrípkovej sezóny. V 
neposlednej miere umýva-
ním rúch chránime seba aj 

ostatných pred takým nebez-
pečným ochorením, akým je 
hepatitída. 
Vieme si správne umývať 
ruky? 

Dvadsať sekúnd pod tečú-
cou vodou určite nestačí, aj 
keď je to, samozrejme, lepšie, 
ako si ruky neumyť vôbec. 
Správne by sme si však mali 
ruky umývať tak, že najskôr si 
ich navlhčíme vodou. Potom 
si ich namydlíme a poriadne  
umyjeme celé dlane vrátane 
priestoru medzi prstami, chr-
bát rúk a nechty. Potom ruky 
dôkladne opláchneme. A tu 

prichádza rad na spomína-
ných 20 sekúnd, keďže opla-
chovanie rúk by nemalo trvať 
kratšie. Nakoniec ruky  utrie-
me do čistého uteráka alebo 
jednorazového obrúska. 
Umývanie rúk by malo byť 
rutinou. 

Ruky si nezabudnite umyť 
vždy, keď prídete domov, po 
toalete či prebaľovaní dieťaťa, 
keď idete variť a pred jedlom. 

Samozrejmosťou by malo byť 
umytie rúk pri manipulácii so 
zvieratami, zeminou či od-
padkovým košom. Kýchate, 
kašlete, smrkáte? Umyť ruky! 
K týmto hygienickým návy-
kom by ste mali viesť aj svoje 
deti od najútlejšieho veku. 
Ako sú na tom deti v petr-
žalských materských ško-
lách? 

Samozrejmosťou je, že deti 
si rúčky pravidelne umýva-
jú. S menšími deťmi robíme 
nácvik umývania rúk, predsa 
len sú ešte maličkí a nie každý 
z nich to dokáže samostat-
ne. Vedia si zapnúť a vypnúť 
vodu, vložia ruky pod vodu, 
ale často čakajú na pomoc 
s namydlením a opláchnu-
tím. A tak trénujeme:-) Väčšie 
deti si už ruky umývajú samé 
a bez pomoci, ale nie vždy sa 
im chce. A preto musíme do-
hliadať na to, aby si ich umyli 
riadne.

(kat)
foto: (autor)

V Primaciálnom paláci sa konalo slávnostné odovzdávanie cien 
Senior roka 2018 za účasti primátora Bratislavy Iva Nesrovnala 

Primátor ocenil 
aj petržalských seniorov
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Už tretí raz sa tam totiž stretli 
deti a ich rodičia zo škol-

ských klubov ZŠ Tupolevova, ZŠ 
Dudova a ZŠ Hlboká na podujatí 
Mami, tati, poďme sa hrať, kde si 
spolu zašportovali, učili sa kúzliť s 
Petrom Šestákom, v interaktívnom 
divadielku Martina Daniša hľadali 
vôňu čokolády, opekali si dobroty 
a hlavne sa spolu veľa hrali. Rodičia 
sa mohli poradiť aj s detskou psy-
chologičkou PhDr. Danielou Bol-
gáčovou. A to všetko v krásnom 
počasí, pod vedením vychovávate-
liek Marty Ráczovej, Ley Lenčéšovej 
a Judit Halásovej. Celú akciu svojou 

prítomnosťou podporil aj riaditeľ Mi-
roslav Cisár zo ZŠ Tupolevova.

Veľká vďaka patrí aj Alexandrovi 
Štefucovi za to, že sa ujal moderátor-
ského mikrofónu, Alojzovi Ráczovi, 
ktorý sa staral o ozvučovaciu tech-
niku, Matejovi Sedláčkovi za zápas 
roka vo futbale, Denisovi Bělčíkovi za 
pomoc pri športových hrách, mamič-
kám, ktoré napiekli výborné koláčiky 
a pani Királyovej, ktorá sa starala, aby 
žiadne bruško nezostalo hladné.
Už sa všetci tešíme na budúci, 
4. ročník.

Text a foto: Marta Ráczová, 
ZŠ Tupolevova

Lúka v Záhorskej Bystrici okolo chaty Poľovník na 
plácku sa pred pár dňami ozývala radostným detským 
smiechom.

tel. číslo 0904 492 725  *  www.fix-it.sk  *  info@fix-it.sk  
Antolská 4, Bratislava, 851 07

tel. číslo 0904 492 725  *  www.fix-it.sk  *  info@fix-it.sk  
Antolská 4, Bratislava, 851 07

Aj zubár môže byť kamarát! 
Nezanedbajte starostlivosť o zúbky 
vašich detí a vyhnite sa problémom 

v budúcnosti. 
Bezbolestné zákroky, priateľské 

prostredie 
a kvalitné služby sú u nás 

samozrejmosťou.
tel. číslo 0904 492 725  *  www.fix-it.sk  *  info@fix-it.sk  

Antolská 4, Bratislava, 851 07
tel. číslo 0904 492 725  *  www.fix-it.sk  *  info@fix-it.sk  

Antolská 4, Bratislava, 851 07

Aj zubár môže byť kamarát! 
Nezanedbajte starostlivosť o zúbky 

Aj zubár môže byť kamarát! 
Nezanedbajte starostlivosť o zúbky 

Aj zubár môže byť kamarát! 

vašich detí a vyhnite sa problémom 
Nezanedbajte starostlivosť o zúbky 
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Bezbolestné zákroky, priateľské Bezbolestné zákroky, priateľské 

a kvalitné služby sú u nás a kvalitné služby sú u nás 

Zubná ambulancia so špecializáciou na detskú 
stomatológiu

BrN okt206_85 gyer.pdf   1   2018.10.15.   14:02:54

Mami, tati, poďme sa hrať!
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Naozaj na - cudzom? 
Kto lopatoval, frézoval, kade-
čím posýpal (aj zakázanou so-
ľou). I keď nie priamo, osobne, 
ale sprostredkovane inými. Za 
čo sme však platili zo svojho, 
lebo... Lebo zákon je zákon. 
Že sme to boli my, obyvatelia 
miest a obcí, užívatelia, vlast-
níci bytových a rodinných do-
mov, ktorým okrem fyzickej, 
resp. technickej povinnosti 
odstraňovať ľadové a sneho-
vé „závady“ na komuniká-
ciách nadelil cestný zákon č. 
135/1961 zb., ešte aj zodpo-
vednosť za to, čo zle-nedobre 
sa na „závadných“ miestnych 
komunikáciách, chodníkoch 
dialo a udialo. Ako dôsledok 
toho, ak sme si vôbec alebo 
nie dostatočne splnili zákonnú 
povinnosť odstrániť „závady“. 
Právne ťahanice za hmotné 
škody, úrazy, liečenia, dočas-
né alebo trvalé následky po-
škodených chodcov. A to na 
majetku a za majetok, ktorý 
nikomu z nás, obyvateľov 
bytov, rodinných a bytových 
domov - ex lege - nepatril. 
I keď, popravde, ktorý sme 
i my, či predovšetkým my, 
dennodenne, viackrát, opa-
kovane používali. Slúžil nám, 
bol (je a možno i stále bude) 
jediným spojením nášho 
domu s okolitým svetom. Ale 

i tak - cudzie je cudzie. Predsa: 
miestne komunikácie, chodní-
ky - „cudzí“ majetok zapísaný 
s číslami parciel na listoch 
vlastníctva mesta, mestskej 
časti, obce, resp. že im bol zve-
rený do správy. Ibaže sa ako 
komunikačná štrúdľa (cesta, 
chodník) „viedol“ (stále „ve-
die“ a bude „viesť“) popri plo-
te nášho rodinného domu, či 
pod oknami nášho paneláku, 
bytovky. Jednoducho, rečou 
cestného zákona, ten komu-
nikačný had „priľahol“ k našej 
nehnuteľnosti. A práve tá pri-
ľahlosť urobila pre nás povin-
nosť. Priznajme si. Časom sme 
privykli robiť na cudzom. Nie 
síce, ako bolo u Slovači stáro-
čia zaužívané, na „pánskom“, 
ale mestskom, obecnom. No 
- samosprávnom. Čiže pred-
sa len - našom? Spoločnom? 
(Mimochodom: v decembri 
2014 podala verejná ochran-
kyňa práv, ombdusmanka, 
podnet na Ústavný súd SR aj 
preto že zo strany štátu aj sa-
mosprávy ide o vynucovanie si 
povinností majúcich charakter 
nútených prác alebo nútených 
služieb, čo zakazujú medziná-
rodné dohovory. Ústavný súd 
podanie v máji 2016 zamietol. 
Nie z vecných dôvodov, ale 
procesných...) Veru, až tak ďa-
leko to s našimi snehovými a 

poľadovicovými štrapáciami 
došlo. Bola len otázka času, 
kedy to aj dôjde... V susednej 
ČR k tomu došlo už v roku 
2009. A - stalo sa aj na Slo-
vensku. Od mája t.r. skončili 
u nás, v zmysle návrhu poda-
nia ombudsmanky, „nútené 
práce“, resp. „nútené služby“ 
odstraňovania „závad“ napa-
daného snehu, namrznutej 
poľadovice. 

Pol roka je právne inak
Tak, ako malo byť od začiat-
ku v logike vecí a vzťahov. 
Že ten, kto majetok vlastní, 
spravuje, ten sa má on starať, 
zaň zodpovedať. Napokon to 
ukladá aj Ústava SR v čl. 20, 
ods. 3: „Vlastníctvo zaväzuje. 
Nemožno ho zneužiť na ujmu 
práv iných alebo v rozpore 
so všeobecnými záujmami 
chránenými zákonom.“ Podľa 
„chodníkovej novely“, účinnej 
od 20. mája 2018, v zmysle 
§ 9, ods. 2 zák. č. 135/1961 
Zb. o pozemných komuniká-
ciách (cestný zákon), „záva-
dy v schodnosti miestnych 
komunikáciách určených pre 
chodcov alebo v schodnosti 
chodníkov sú bez prieťahov 
povinní odstraňovať správco-
via miestnych komunikácií.“ 
Nuž, novelizovane sa tieto po-
vinnosti (mimo súkromného 

majetku) presunuli na samo-
správu - obec, mesto, mestskú 
časť. 

Bude po novom! 
Ale aj skutočne inak? 
Čo bude robiť obec, MČ 
Petržalka, jej miestny úrad, 
uvádzame v samostatnom 
príspevku Petržalka je pri-
pravená na zimnú údržbu 
chodníkov. Z obsahu vyplý-
va, a úrad to dopredu verej-
ne avizuje, že nadchádzajúca 
zima nebude pre Petržalku 
jednoduchá. Aj prečo. (A zasa 
tie peniaze!) Nádejajme sa, že 
nie až tak zimne - kalamit-
ne, i keď v Bratislave zvykne 
cestárov „zaskočiť“ už - až dva 
a pol centimetrová snehová 
pokrývka. Nádejame sa, že 
petržalská samospráva predsa 
len nebude až taká zaskočená. 
Ak ju v tom, my, jej obyvatelia 
- nenecháme. V skutočnosti, 
že sa sami v tom nenecháme. 

Potom znie takto otázka: 
Čo budeme robiť my, Petržal-
čania? Poďme na to postupne 
a spoločne.

Až na ojedinelé výnimky, 
ostrovčeky nezateplených pa-
nelákov, je Petržalka vzhľado-
vo, úžitkovo, funkčne obnove-
ná. Sme na to hrdí, tešíme sa, 
sme krajší, lepšie, kvalitnejšie 
bývame. Do konca novembra 
sa vo väčšine bytových domov 
uskutočnia schôdze vlastní-
kov, keďže do tohto termínu 
je v zmysle § 8a, ods. 4 zák. č. 
182/1993 Zb. (bytový zákon 
v platnom znení) správca po-
vinný predložiť vlastníkom 
ročný plán opráv (zohľadňuje 
najmä opotrebenie materiá-
lu a stav spoločných častí a 
zariadení domu a podľa toho 
správca navrhuje výšku tvor-
by fondu prevádzky údržby a 
opráv domu na nadchádzajúci 
kalendárny rok). Určite bude 
reč aj o tom, že už túto zimu 
odpadá vlastníkom bytov, 
bytových domov povinnosť 
odstraňovať z miestnych ko-
munikácií, chodníkov sneh, 
poľadovicu. Odznejú, a cel-
kom pochopiteľne, návrhy 
na okamžité zrušenie zmlúv 
s firmou, ktorá pre dom tieto 
služby doteraz zabezpečovala. 
Veď, po novom, už to musí 
robiť obec, mesto, nie my, náš 
dom, teda - ušetríme... Možno 
niekto dodá, že keď si obec 
svoju povinnosť riadne nespl-
ní, budeme ju žalovať. Budú i 

takí mudrlanti. No, hamujme 
so závermi, rozhodnutiami. 
Položme na váhy. Reálne mož-
nosti obce, lebo obec, Petr-
žalka, to je kto? Úrad? Ten 
„iba“ vykonáva, napĺňa to, čo 
potrebujeme, čo chceme my, 
obyvatelia, Petržalčania. Ani 
majetok obce, teda práve tie 
miestne komunikácie, chodní-
ky, nie sú vlastníctvom úradu, 
sú majetkom Petržalky, resp. 
sú v správe MČ Petržalka. 
Teda - náš. To nie je boľševic-
ký, kolektivistický výmysel, to 
je ústavná záležitosť. Akáže 
potom reč o - cudzom? (Po-
tom tiež platí: Ako si doma 
ustelieme, tak budeme mať...) 

Dokončime: Rátajme spo-
lu... bez teoretizovania. Kon-
krétne, vecne, číselne. Náš 
panelák sa roky povinne staral 
o čistotu chodníka na ploche 
180 m2. Za rok 2017 (zimná 
údržba, zimná pohotovosť, 
náklady na posypový mate-
riál) sme zaplatili firme, kto-
rá odstraňovanie „závad“ pre 
nás, na „našich“ petržalských 
chodníkoch zabezpečovala, 
presne 1 129 €, čo na jeden byt 
predstavovalo finančnú čiast-
ku v priemere 26,25 €. Inak 
povedané - priemerná mesač-
ná povinnosť na jeden byt vo 
výške 2,18 €. To bola hodnota 
našej bezpečnosti, zdravia, po-
hodlia v roku 2017. Za to, že 
sme mohli vyjsť bez obáv pred 
svoj panelák, prejsť po chod-
níku k autu či na autobusovú 
zastávku, ísť na nákup ... vrátiť 
sa a vojsť po schodoch, bez-
pečne, do spoločných priesto-
rov domu... a iné a iné, čo patrí 
k dennému životu. Tých 2,18 
eur na mesiac pre každý je-
den byt znamenalo nebrodiť 
sa snehom, nepošmyknúť sa 
na ľade, neobávať sa o svojich 
najbližších - o deti, vnukov... 
Tiež o priateľov, o susedov. O 
nám známych i neznámych 
chodcov pod oknami. Pre mňa 
je táto záležitosť na najbližšej 
schôdzi vlastníkov jednodu-
chá a jasná. 

Možno o rok bude inak. 
Keď sa veci usadia. Že sa stih-
ne v zime všetko a včas. Túto 
zimu nás však Petržalka na-
ozaj, a všetkých, potrebuje. 
Napokon, kto je tá Petržalka, 
kto sú to tí -v nej? (Tiež cudzí, 
hoci nie majetok?) Sami sa po-
trebujeme.

Rudolf Gallo
ilustračné foto: archív PN 

Už túto zimu: 
nie až tak zimne - kalamit-
ne, i keď v Bratislave zvykne 
cestárov „zaskočiť“ už - až dva 
a pol centimetrová snehová 
pokrývka. Nádejame sa, že 
petržalská samospráva predsa 
len nebude až taká zaskočená. 
Ak ju v tom, my, jej obyvatelia 
- nenecháme. V skutočnosti, 

Už túto zimu:
Kto odprace sneh z chodníkov? 
Týmto titulkom sme v júli oznámili nie zanedbateľnú legislatívnu zme-
nu v živote obyvateľov miest a obcí. V redakčnom článku bola reč o 
tom, kto tri a pol desaťročia (od júla 1984 do mája 2018) povinne čistil 
miestne komunikácie a chodníky, kto z nich zimu čo zimu odstraňoval 
poľadovicu, sneh.

Kto odprace sneh z chodníkov?
2
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Petržalka je pripravená 
na zimnú údržbu chodníkov
Podľa nového zákona o po-

zemných komunikáciách 
prechádza povinnosť zabez-
pečovať zimnú údržbu na ko-
munikáciách IV. triedy (chod-
níkoch) z vlastníkov a správcov 
nehnuteľností, ku ktorým sú 
uvedené komunikácie priľahlé, 
na správcu komunikácie.

V súvislosti s tým Mestskej 
časti Bratislava-Petržalka pri-
budne do správy asi 51 km 
chodníkov, čo bude Petržalku 
stáť zhruba 84-tisíc eur. Či táto 
suma bude konečná, bude zá-
visieť od toho, koľko reálnych 
výjazdov sa uskutoční a aké 
množstvo posypového mate-
riálu sa minie. Zimnú údržbu 
chodníkov, ktoré má v správe 
Petržalka, bude zabezpečovať 
zmluvný dodávateľ a MPVPS.

Keďže nový zákon platí 
len od 20. mája, finančné 
prostriedky na tieto činnosti 
neboli zahrnuté v rozpočte, 
preto bude mestská časť 
Bratislava-Petržalka vykoná-
vať zimnú údržbu v okolí 
bytových domov prednost-
ne na chodníkoch vedúcich 
k ich hlavným vchodom, 
teda nie okolo celého 
domu. Preto treba po na-
snežení uvážiť používanie 
chodníkov zo zadných strán 
bytových domov. 

Pokiaľ ide o terasy a prí-
stup na ne, zimnú službu 
bude Petržalka zabezpečo-
vať len na tých, ktoré má 
v správe. 

(mčp)
ilustračné foto: farchív PN

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

ponúka v šk. roku 2019/2020 

štvorročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou 
zamerané na oblasť cestnej dopravy:

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 
3765 M  technika a prevádzka dopravy 

3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy 

a štvorročný študijný odbor s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku 
ukončený výučným listom a maturitnom skúškou, zameraný na oblasť železničnej dopravy:

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Žiaci získajú vodičské oprávnenie skupiny B v školskej autoškole.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
14. novembra 2018 od 10.00  do 17.00 hod.

Kontakt: 55 56 56 76, 55 96 86 92
spsdkvac@ba.telecom.sk, www.spsdkvacba.edu.sk

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA 
DOPRAVNÁ

Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

Jej cieľom bolo priblížiť žiakom 
petržalských základných škôl 

zaujímavosti tejto najväčšej brati-
slavskej mestskej časti a to formou 
vychádzky popri Chorvátskom ra-
mene až k Veľkému Draždiaku. Ži-
aci si na viacerých zastaveniach 
mohli prečítať informačné tabu-
ľky, ktoré obsahovali informácie 
o histórii a súčasnosti Petržalky. 
Na poslednom stanovišti bolo pre 
nich odmenou stretnutie so slo-
venským olympijským víťazom v 
chôdzi Matejom Tóthom. Matej 
Tóth rozdal množstvo autogramov 
a poučil deti o tom, aký dôležitý je 

pohyb, najmä v prírode a správne 
držanie tela. Akciu podporil vec-
nými darmi aj slovenský europo-
slanec Ivan Štefanec, ktorý je sám 
nadšeným športovcom, pravidelne 
behá v Petržalke a dokonca v roku 
2015 zabehol aj legendárny ma-
ratón v New Yorku. „Takéto podu-
jatia sú veľmi dôležité, pretože deti 
si pri nich osvoja radosť z pohybu 
vonku a zároveň v osobe známeho 
športovca vidia, že snaha a vytrva-
losť prináša svoje ovocie. Ďakujem 
Matejovi Tóthovi za to, že sa venu-
je motivovaniu mladej generácie k 
zdravému životnému štýlu. Viem, 

že pohyb a rekreačný šport sú naj-
lepším spôsobom, ako si človek po 
náročnej a sedavej práci oddýchne. 
Je preto dôležité, aby sa mu deti 
priúčali už od najnižšieho veku. Ďa-
kujem aj všetkým organizátorom 
a trpezlivým paniam učiteľkám 
z petržalských základných škôl za 

vydarený priebeh akcie. Verím, že 
podobných iniciatív bude v Petržalke 
len pribúdať,“ zhodnotil podujatie 
Ivan Štefanec.                                � 

S Matejom Tóthom pre deti
Na konci septembra sa v Petržalke uskutočnila pek-
ná akcia s názvom Miesto pre život – sto rokov. 
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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.  

Bezočivosť, hlúposť, alebo  oboje? 
Nedostatok parkovacích miest ešte nie 
je dôvodom na porušovanie zákona  
a ničenie životného prostredia. 

foto: (jgr)

Ľudia uveria, poľutujú 
Prvým človekom na svete, kto-

rý sa stal obeťou vlastnej dôver-
čivosti, bola zrejme pani Eva, keď v 
Rajskej záhrade naletela podvodne 
konajúcemu pref íkancovi Hadovi. 
Aby nezostala v Edene za naivku iba 
ona, zviedla svojho životného druha 
Adama rovnakým spôsobom. 

História je učiteľkou života, ale 
každý si z nej vezme iba to, čo sa 
mu najviac hodí. Pani Irene (51) a 
jej druhovi, pánovi Štefanovi (47) 
sa z obaláchania prvého človeka 
zapáčil postup spomínaného plaza. 
Len čo sa Štefan dostal za vykráda-
nie áut na slobodu, začal po novom. 
Na súde vtedy prisahal, že už nikdy 
nič nepotiahne. Bol charakter, ako 
dnes vravíme, prešiel na vyšší level. 
Človek uverí, poľutuje, pomôže. 
Ľudská dobrota a dôverčivosť ešte 
nevykapali, vyhlásil prorocky po 
príchode domov. Životnej súput-
níčke nebolo čo vysvetľovať, pred 
viac ako desiatkou rokov podnikala 
v oblasti jasnovidectva a kontaktov 
s nebožtíkmi. Šikovné žieňa ducho-
via takpovediac ignorovali, zato ako 

Popis osoby: 176 - 180 cm vysoký, 
zavalitej postavy, má hnedé vlasy, 
oválnu tvár a modré oči.

Krimipríbehy, fakty, štatistiky

Marián HARGAŠ (39)
zo Svätého Jura

Na menovaného vydal Okresný súd  
v Bratislave V príkaz na dodanie do vý-
konu trestu odňatia slobody pre pre-
čin krádeže.

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

Roman BUGYI (47)
z Bratislavy

Na menovaného vydal Okresný súd 
v Bratislave V príkaz na zatknutie pre 
prečin nezaplatenia dane a poistného.  

Popis osoby: 176 - 180 cm vysoký, 
štíhlej postavy, má predĺženú tvár, 
hnedé vlasy, modré oči a priamy rov-
ný nos.

z knihy kúziel sa jej darilo trans-
portovať cennosti dámskej kliente-
ly do svojej moci. Nebožtíkov súd 
odpustil, za krádeže si odniesla roč-
ný trest, ktorý jej do návratu man-
želského partnera z basy zmravnil 
život. Ale potom to rozbalili.

 Dôveryhodne vystupujúci muž 
so ženou v okrajovej časti mesta 
v zúfalosti požiadali oproti idúcu 
ženu (84) o pomoc. Prepadli ich, 
obrali o mobil a dvanásť eur. Potre-
bujú zavolať synovi, ale niet odkiaľ. 
Keby tak mohli od nej. Mohli. Aj 
čajík dostali, aj desať eur na dopra-
vu do neďalekej viesky, kde bývali, aj 
falošnú adresu nechali duši dobro-
tivej. Policajti si ich našli o pár dní, 
o niekoľko hodín neskôr si vypočuli 
priznanie krádeže 1 350 eur.

Stalo sa tak, na môj dušu, pán 
policajt len raz, však nás tu pozná-
te, prisahali. Veru tak, odvetil muž 
zákona a zahľadel sa do spisu, z kto-
rého vykukovali obrázky dvojice, 
uložené do pamäti zvedavou kame-
rou vo vchode bytového domu. 

(jgr)

Viete, že...

... v čase od 2. 10. do 16. 10. nahlá-
sili v našom kraji krádež 21motoro-
vých vozidiel? V noci zlodeji ukradli 
19 a cez deň 2 autá, ukradli aj jeden 
náves. V dňoch 8., 10., 11., 13., 14. 
krádež auta nehlásili.
... od 1. januára do 14. októbra sme 
v našom kraji zaznamenali 1 512 
dopravných nehôd, čo je o 164 ko-
lízií menej ako v rovnakom období 
vlaňajška? Pri týchto nehodách 
prišlo o život 18 osôb (+6), z toho 
5 chodci, 3 motocyklisti a 2 cyklisti. 

 Odpovedá právnik 

JUDr. Jaroslav 
Gründler 

Povinnosť 
nie je šikanovanie   
Začali sme si modernizovať starší byt, 
okrem iného chceme vyhodiť priečku 
medzi kuchyňou a izbou, ale vraj sa to 
len tak nedá. Po dvoch dňoch roboty 
sa ohlásil predseda, že sa príde po-
zrieť, čo vlastne robíme a prečo sme 
mu o tom nič nepovedali. Vraj všetko 
treba nahlásiť. Manžel ho do bytu ne-
pustil, urobili sme iba jadro, pretože 
predseda povedal, že nás udá na úrad. 
Nie je to z jeho strany obyčajné šikano-
vanie občanov? 

M. M. (gmail.com)

Zbytočné nedorozumenie medzi vami a 
predsedom spoločenstva vzniklo z nedo-
statočnej znalosti právnych podmienok, ur-
čujúcich postup pri tomto druhu stavebnej 
činnosti. Vlastníci bytov a/alebo nebytových 
priestorov (ďalej len „vlastník/ci“) majú často 
predstavu, že vo svojom byte si môžu robiť 
čo chcú, pretože môj dom je hradom mojím. 
Je to ich vlastníctvo a iný nemá do toho čo 
hovoriť, búranie či odstraňovanie častí pane-
la, vŕtanie a iné stavebné činnosti považujú 
za čisto osobnú vec. V súvislosti so stavebný-
mi úpravami bytu zákon o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z. v 
platnom znení (ďalej len „zákon“) ustanovuje 
práva a povinnosti vlastníkov najmä v § 11, 
ktorý sa dotýka podstaty vašich problémov. 

Treba mať na zreteli, že zákon okliešťuje 
práva stavebníka, ktorý musí rešpektovať 
aj práva ostatných vlastníkov v dome. Pri-
pomínam, že každý z vlastníkov je zároveň 
spoluvlastníkom spoločných častí a spoloč-
ných zariadení, ako aj príslušenstva bytového 
domu. Aj z toho dôvodu stavebník nemôže 
bez súhlasu spoločenstva vlastníkov robiť 
stavebné úpravy, ktorými by ohrozoval alebo 
rušil ostatných v neprimeranom rozsahu. Je 
potrebné, aby stavebník každú úpravu bytu 
pred začatím prác oznámil nielen správco-
vi, ale aj spoluužívateľom bytov na mies-
te v dome obvyklom. Aj touto, na pohľad 
maličkosťou, sa dá vyhnúť konfrontáciám 
s predsedom alebo so susedmi. V prípade 
nevpustenia predsedu do bytu mu vyplýva 
povinnosť bez zbytočného odkladu oznámiť 
úpravu bytu stavebnému úradu. Pri vnútor-
ných rekonštrukčných prácach by stavebník 
mal vopred posúdiť, ktoré zamýšľané zásahy 
v byte je potrebné ohlásiť a ktoré nie. Sta-
vebný úrad môže určiť, že ohlásené zásahy - 
drobnú stavbu, stavebnú úpravu, alebo udr-

grundler@chello.sk 

žiavacie práce – je možné uskutočniť 
len na základe stavebného povolenia. 
Povoleniu stavebného úradu podlieha-
jú stavebné úpravy bytu, ktorými sa za-
sahuje do nosných konštrukcií stavby. 
Predseda vášho spoločenstva postupo-
val v zmysle zákona. Pokiaľ o stavebnej 
úprave nemal informáciu, následné 
problémy sa riešia ťažšie a zvyčajne aj 
s vyššími nákladmi. 

Benefity 
plné možností
V poslednom čase sa pri ponu-
kách voľných pracovných miest 
stretávam s tým, že mnohí za-
mestnávatelia sľubujú novým 
pracovníkom okrem dobrého 
zárobku a odmien aj ďalšie, zvy-
čajne zaujímavé a niekedy až vý-
borné, zamestnanecké bene�ty. 
Mohli by ste napísať, o čo v da-
nom prípade ide? Je to všeobecná 
povinnosť, alebo všetko závisí od 
ich rozhodnutia. Komu a za čo ta-
kýto bene�t poskytnú?

 Jaro S. (gmail.com) 

Bene�ty sú možnosti, ktoré môže za-
mestnávateľ poskytnúť svojim zamest-
nancom vo forme sociálnych, zdravot-
ných, materiálnych, spoločenských, 
kultúrnych a športových aktivít. Takéto 
zvýhodnené formy odmeňovania za 
vykonanú prácu prekračujú rámec po-
vinností, ktoré vyplývajú z právnych 
predpisov, upravujúcich vzájomné 
pracovnoprávne vzťahy medzi ním a 
zamestnancom. V podstate sa dá hovo-
riť o nadštandardnej sociálnej politike, 
ktorá kombinuje a dopĺňa �nančné od-
meňovanie rôznymi zamestnaneckými 
výhodami. Medzi zamestnanecké be-
ne�ty, okrem materiálnych, v podobe 
poskytnutého notebooku, smartfónu či 
dokonca automobilu, môžeme zaradiť 
napríklad príplatky na zdravotnú sta-
rostlivosť alebo príplatky do priemer-
nej mzdy v čase dočasnej pracovnej 
neschopnosti, príplatky na rekreáciu 
alebo vernostné a stabilizačné plnenia. 
Bene�t môže mať podobu sociálnej 
výpomoci vo forme príspevku na uby-
tovanie, energie alebo príspevku na 
splácanie hypotekárneho úveru, či me-
nej populárne vzdelávacie programy v 
oblasti cudzích jazykov, informačných 
technológií alebo rôznych motivač-
ných školení. Na obľúbenosti získavajú 
zamestnanecké výhody ako napríklad 
pružný pracovný čas či práca doma. Be-
ne�ty pôsobia nielen motivačne pri zís-
kavaní a stabilizovaní najmä kvalitných 
zamestnancov, ale sú aj ovplyvňujúcim 
činiteľom pri hodnotení zamestnávate-
ľa v konkurenčnom prostredí.



Z viacerých nových hráčov hráčov sa vydare-
nou letnou posilou FC Petržalka stal 21- ročný 
Samuel Ďurek. Pravý obranca so skúsenosťami 
z Nitry a Šamorína má tiež veľkú zásluhu na vý-
bornom postavení nováčika II. ligy. Po zápase 
13. kola FC Petržalka – 1.FC Tatran Prešov (1:1) 
sme mu položili niekoľko otázok.
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Prečo ste proti Prešovu ne-
potvrdili tri body z Banskej 
Bystrice, hoci po prvom 
polčase ste vyhrávali 1:0 a v 
tejto časti hry ste jasne do-
minovali?

Už počas prestávky sme si v 
šatni povedali, že Prešov urči-
te v druhom dejstve nezosta-
ne takto zatiahnutý na svojej 
polovici a bude chcieť niečo 
urobiť s nepriaznivým sta-
vom. Jeho nástup do druhé-
ho polčasu sme nezachytili, 
neviem, kde sa stala chyba, 
alebo či to bola strata koncen-
trácie. Podľa mňa aj tento bod 
mal pre nás cenu, ideme ďalej.

Nemyslíte si, že vám na 
hrote chýbal vykartovaný 
Erik Prekop, najlepší strelec 
tímu?

Prekop má nos na góly, je 
to dobrý útočník, máme však 

aj iných hráčov smerom do-
predu. Ferko Lády po dlhšom 
čase dostal príležitosť od za-
čiatku stretnutia, ukázal chuť 
do futbalu, bol aktívny, urči-
te sa na ihrisku nestratil. Má 
kvalitu na to, aby hocikoho v 
útoku nahradil.   

Do 13. kola FC Petržalka ne-
prehral osem zápasov v ra-
de, jasne to teda ukazuje, že 
mužstvo je dostatočne kva-
litné...

Súhlasím s týmto názorom, 
ale tiež si myslím, že môžeme 
hrať ešte lepšie, lebo sme si 
na seba po väčších zmenách 
v kádri už celkom zvykli. Prav-
da, mrzí ma, že sme zbytočne 
stratili body niekoľkými re-
mízami, ako napríklad proti 
Pohroniu či v Trebišove.

Pred vami na pravej strane 

hrávajú Boris Turčák, Lu-
káš Gašparovič, Alex Iván, 
alebo aj František Lády. Ako 
sa vám s nimi spolupracu-
je? 

So všetkými hráčmi mám 
výborný vzťah, myslím si, že 
si s nimi rozumiem, spoluprá-
ca nám funguje. Mne je úplne 
jedno, kto hrá pred mnou, 
hlavne, aby sa nám darilo.

V modernom futbale obran-
covia okrem bránenia mu-
sia podporovať aj útočnú 
činnosť. Vám to však nerobí 
problémy... 

Tréner od nás, krajných 
obrancov, vyžaduje podporu 
útoku, ale v prvom rade nám 
zdôrazňuje, že sme zadáci a 
musíme si teda plniť obranné 
povinnosti, myslieť hlavne na 
zadné dvierka. Samozrejme, 
keď to ide, tak rád zaútočím, 

Ďurek: 
Petržalka má najlepších 
fanúšikov na Slovensku 

aby som urobil nadstavbu 
smerom dopredu.    
 
Ako sa vám hráva pred 
vďačným petržalským pub-
likom? 

Na II. ligu je úžasné, doslo-
va fantastické, lebo v podstate 
každý domáci zápas je vypre-
daný. Petržalka má určite naj-
lepších fanúšikov na Sloven-
sku. Cestujú všade za nami a 
boli nás povzbudzovať aj na 
východe Slovenska, za čo im 
veľmi pekne ďakujeme. 

Naposledy ste sa predstavili 
v Skalici, ktorá donedávna 
na svojom ihrisku vyhrala 
25 zápasov v rade (!) a až 
FK Pohronie ukončil Záho-
rákom túto skvelú sériu, keď 
tam vyhral 2:0. S akým cie-
ľom ste cestovali na ihrisko 
lídra tabuľky?  

Od začiatku súťaže ideme 
od zápasu k zápasu. V Skalici 
nás nič ľahké nečakalo, ale v 
tejto súťaži je všetko možné, 

už sa v nej zrodilo veľa neča-
kaných výsledkov. Na súpera 
sme sa svedomite pripravo-
vali a verili sme, že aj na Zá-
horí niečo uhráme. Čakalo 
nás výborné mužstvo, my 
sme tam išli s pokorou, ale 
aj s ambíciami podať dobrý 
výkon.

Kde v tabuľke po jeseni, do 
ktorej záveru chýbajú ešte 
tri kolá, vidíte FC Petržal-
ka?

V priebehu tohto ročníka 
II. ligy sa neustále pohybuje-
me v prvej polovici tabuľky. 
V ostávajúcich dvoch domá-
cich stretnutiach proti Po-
pradu a Lokomotíve Košice 
dáme do nich maximum na-
šich schopností, aby sme zís-
kali ďalšie cenné body. Pokiaľ 
sa nám to podarí, tak som 
presvedčený, že FC Petržalka 
bude v tabuľke zimovať na 
veľmi peknom mieste.     

(rip)
Foto: archív

V nedeľu posledné dostihy
Už je to tak. V nedeľu, 28. októbra sa v petržal-
skom Starom háji uskutoční záverečný dosti-
hový míting sezóny 2018 na Slovensku. 

Na programe je spolu osem rovinových a prekážkových 
dostihov, pričom najväčšiu pozornosť púta Veľká ok-

tóbrová cena (rovina I. kategórie pre 3-ročné a staršie kone 
na 2000 m) o Veľkú cenu Plemenárskych služieb SR, š.p. 
Epilóg sezóny divákom spríjemní vystúpenie skupiny K.S.V. 
BAND a na zohriatie bude tradičný rozlúčkový guláš, kto-
rý organizátor podáva 
pre všetkých zadarmo. 
Nezabudnite, čaká nás 
záver sezóny, a tak si 
do svojho víkendové-
ho kalendára poznač-
te posledný dátum 
stretnutia v petržal-
skom Starom háji. 
Pozor! Štart prvých dostihov je už o 12. hodine.

(rip), foto: archív
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V decembri 2017 schválili poslanci VZN 
č.12/2017, ktoré prináša nový dotačný me-
chanizmus s navýšením � nančných pros-
triedkov pre veľké športové kluby pôsobiace 
na území Petržalky. 
Žiadosť o poskytnutie do-
tácie pre rok 2019 predloží 
žiadateľ mestskej časti naj-
neskôr do 31. 10. 2018. 
Znenie aktuálneho VZN s 
podmienkami pre vstup do 
dotačného systému a tlačivo 
žiadosti nájdete pod názvom 
Žiadosť o � nančnú dotáciu 
z rozpočtu mestskej časti 
v zmysle VZN č. 12/2017 o 
poskytovaní dotácií pre veľ-
ké kluby v oblasti športu na 
www.petrzalka.sk. 

Kľúčové podmienky a pra-
vidlá poskytovania dotácií 
pre veľké športové kluby 
sú nasledovné:
�  členskú základňu žiada-

Blíži sa termín na podávanie 
žiadostí o dotáciu 
pre veľké športové kluby

(tod)

teľa tvorí minimálne 100 
členov (pri kolektívnych 
športoch), resp. minimál-
ne 50 členov (pri individu-
álnych športoch) vo veku 
5-23 rokov zúčastnených 
v súťaži organizovanej 
pod príslušným národ-
ným zväzom;

� minimálne 20 % z tejto 
členskej základe musí mať 
trvalý pobyt v Petržalke;

�  dĺžka pôsobenia žiadateľa 
na území Mestskej časti 
Bratislava-Petržalka je mi-
nimálne 2 roky.

Detský atletický klub AK Run 
For Fun Petržalka pôsobí v 

našej MČ už tri roky a záujem 
detí o atletiku neustále rastie. 
„Sme milo prekvapení záujmom 
detí a rodičov, ktorý je v tomto 
školskom roku taký veľký, že 
sme v septembri už nemohli 
všetkých prijať v lokalite ZŠ 
Tupolevova. Preto sme hľadali 
ďalšie voľné hodiny v inej telo-
cvični v Petržalke, ale je to veľký 
problém. Kapacity sú obsade-
né,“ hovorí predseda klubu Ľu-
bo Hrčka.

Ako to ale už u športovcov býva, 
len tak sa nevzdávajú. „Nakoniec 
sa nám predsa len podarilo 
nájsť a dohodnúť dvakrát v 
týždni telocvičňu na Vranovskej 
ul. 23, kde sme od 1. októbra 
otvorili krúžok pre 6 – 9-ročné 
deti. V tomto veku je o krúžok 
najväčší záujem,“ informuje tré-
nerka Hravej Atletiky na ZŠ Tupo-
levova, Renata Poľanská.

Ako sa prihlásiť
V novej lokalite bude deti 

trénovať Peťo Durica. „Rodičia 

môžu prihlásiť svoje ratolesti 
emailom na info@runforfun.sk, 
alebo priamo prísť na ktorýkoľ-
vek tréning. Tešíme sa na vás, 
deťúrence!“ - dodáva Peťo.

Viac informácií nájdete na 
stránkach klubu www.runfor-
fun.sk/deti                       (tod)

Hravá atletika je aj na Vranovskej   

DISKUSNÉ VEČERY

 24. 10. VESMÍRNY KONFLIKT MEDZI DOBROM A ZLOM

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

 14. 11. PROBLÉM HRIECHU A JEHO DOPAD NA ŽIVOT

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

 28. 11. VIERA | Hľadanie dôvery

 5. 12. POKÁNIE | Príležitosť ku zmene

 12. 12. ZMIERENIE | Dar pre človeka

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

24. 10 – 19. 12. 2018
vždy v stredu o 18:00 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
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Striedajú dobré momenty so zlými

Hokejbalistom Jokeritu Pe-
tržalka sa v novom roční-

ku extraligy zatiaľ nedarí, keď 
sú po 9 kolách na 10. mieste z 
dvanástich účastníkov. Forma 
semifinalistu play-off z minu-
lej sezóny nie je teda ideálna. 
O súčasnej situácii sme sa 
porozprávali s trénerom a s 
generálnym manažérom Jo-
keritu Andrejom Augustínom 
(na snímke).
Ako by ste zhodnotili vaše 
posledné dva domáce víken-
dové zápasy proti Nitre a 
Třincu?

 V súboji s Nitrou sme dve 
tretiny hrali veľmi dobre. Vied-
li sme 2:1, v závere nám však 
ubudli sily, lebo sme nehrali 

v ideálnom zložení, keď nám 
pre zranenie chýbalo až šesť 
hráčov zo stabilného kádra. 
V poslednej tretine sme do-
stali hlúpy gól na 2:2, vzápätí 
sme inkasovali ďalší a už sme 
na tento nepriaznivý vývoj 
nedokázali zareagovať. Pro-
ti poslednému Třincu to bol 
pre nás ťažký zápas hlavne po 
psychickej stránke, lebo sme 
predtým prehrali päť stretnu-
tí v rade. Viac ako polovicu 
zápasu sme prehrávali 0:1, v 
závere druhej tretiny sme dali 
dva góly a konečne sa uvoľnili. 
Nakoniec sme vyhrali 4:2 po 
celkom slušnom výkone.   
V čom vidíte príčiny vašich 
neuspokojivých výsledkov?

 Náš káder prechádza väč-
šou obmenou, oproti minulej 
sezóne skončilo u nás sedem 
- osem hráčov. Hra je lepšia 
ako výsledky. Striedame dobré 
momenty s veľmi zlými. Ex-
traliga je taká silná, že keď po-
ľavíme, tak naši súperi to do-
kážu hneď využiť. Treba však 
povedať, že dávame príležitosť 
aj mladým hráčom, ako naprí-
klad 17-ročnému obrancovi 
Christianovi Krauszovi. 
Máte druhú najhoršiu de-

Výsledkový servis FC Petržalka
 A-TÍM   2. liga Bratislava: 12. kolo: MFK Dukla Banská Bys-
trica - FC Petržalka 0:2 (30. Prekop, 90. Vician), 13. kolo: FC 
Petržalka – 1. FC Tatran Prešov 1:1 (29. P. Petráš – 85. Špilár), 
14. kolo: MFK Skalica - FC Petržalka 2:0 (38. Haša, 74. Matič)
 U19   2. liga SD: 10. kolo: MŠK Púchov - FC Petržalka 0:0, 
11. kolo: FC Petržalka – MFK Topvar Topoľčany 5:1 (4. Maj-
cher, 10. Sádovský, 17. Korenačka, 21., 45. Mazur), 12. kolo: 
PFK Piešťany - FC Petržalka 0:1 (52. Mojžiš)
 U17   2. liga MD: 10. kolo: MŠK Púchov - FC Petržalka 1:4 
(4. L. Farkas, 6. Šimončič, 50. Mrnka, 69. Čaputa), 11. kolo: 
FC Petržalka – MFK Topvar Topoľčany 3:0 (20. Farkas, 67. 
Mstich, 77. Čaputa (11m)), 12. kolo: PFK Piešťany - FC Petr-
žalka 1:2 (30., 41. Farkas)
 ŽENY   2. liga, skupina A: 6. kolo: FC Petržalka – ŠK Svä-
tý Jur 12:0 (7. Balážová, 10. Petríková, 12., 16. Szabova, 31. 
Križanovičová, 36. Poniger, 51., 77., 89. Máliková, 57., 86., 88. 
Pavlíková), 7. kolo: KFC Komárno – FC Petržalka 3:2 (16. 
Krchnavá, 66. Pavlíková), 8. kolo: FC Union Nové Zámky –
FC Petržalka 5:0

TABUĽKA 2. LIGA

  1. MFK Skalica 14 10 2 2  27:8 32
  2. FK Pohronie  14 8 6 0   22:11 30
  3. KFC Komárno 14 8 3 3   25:13 27
  4. MFK Tatran L. Mikuláš 14 8 2 4   26:18 26
  5. FC Petržalka 14 7 4 3 20:13 25  
  6. FK Poprad 14 7 2 5 33:25 23
  7. MŠK Žilina B 14 6 2 6 27:30 20
  8. 1. FC Tatran Prešov 14 5 3 6 20:15 18
  9. FC ŠTK 1914 Šamorín 14 5 3 6 25:23 18
10. FK Dubnica nad Váhom 14 5 2 7 28:25 17
11. Inter Bratislava 14 5 1 8 19:29 16
12. MFK Dukla B. Bystrica 14 3 5 6 14:17 14
13. Slavoj Trebišov 14 3 4 7 12:25 13
14. Lokomotíva Košice 12 3 3 8 13:24 12
15. ŠK Odeva Lipany 14 3 2 9 10:32 11
16. Partizán Bardejov 14 1 6 7 17:30 9

 8. kolo
Vlci KV - Board Vrakuňa 2:10 (0:4,2:3,0:3)
G: Krajmer 2 - Daniel 3, Jančovič 2, Juríček 2, Tomašech 2, Kadlečík
A: Mičuda, Lambert - Krajčírovič 4, Juríček 2, Moravčík, Cvengroš, Jančovič, 
Tomašech
V: 0:1

Slavia Právnik - Empiria Petržalka 5:2 (1:0,2:1,2:1/)
G: Janak 3, Turkovič, D. Danko - Tukor, Šoun
A: D. Danko 2, Janak, Turkovič - Tukor, Hrib
V: 1:1
Zieelfeld - 500 Nivy 6:1 (1:1,2:0,3:0)
G: Sloboda, Kazmer, Černy, P. Patak, Mikuš, Kochan - Schnek
A: Sloboda 2, Novotny, Černy, Mikuš, Kochan - Bohač
V: 2:4
Hancop DH - Pro� s PB 11:1 (3:0,4:0,4:4)
G: Bohony 2, Zemeš 2, Navratil, Ondrušek, Bublavy, Juruška, Regula, Srdoš, 
Rehak - Šimončič
A: Bohony, Navratil, Roman, Juruška, Zemeš, Srdoš, Rehak - Jankovsky
V:  2:3
Barbari Bratislava - Ramiland Vrakuňa 0:7 (0:2,0:1,0:4)
G: Janik 2, Ravasz 2, Chovanec, Vitaloš, M. Fančovič 
A: Janik 2, Vitaloš 2, Ravasz, Chovanec
V:  2:1
AHK Peknikova - Black Diamods 4:3 (0:2,1:0,3:1)
G: Križan 3, Haviar - Susko 2, Maršala
A: Ježek, Hojer, Zukal, Bednar - Rozemberg, Polgar, Kurtin
V:  4:6
SBHC Rebels - SAV Lamač 3:7 (1:2,1:4,1:1)
G: Ju. Mičo, Kantarik, Masar - Bobek 3, Mancal 2, Kotes, R. Alfoldy, Biely
A: Krutil, Glod, Kantarik - Pardel 2, Kotes, R. Alfoldy, Biely
V: 1:0

Bratislavská hokejbalová liga 

fenzívu v súťaži. Topánka vás 
najviac tlačí v obrane?

 Nie som spokojný s defen-
zívnou prácou celého mužstva, 
hlavne útočníkov. Pritom obi-
dvaja brankári nám veľmi dobre 
chytajú, dostávame však v prie-
mere päť gólov na zápas, čo je 
veľa. Máme nastavený nejaký 
systém a noví hráči si naň ešte 
poriadne nezvykli. 
Čo musíte urobiť preto, aby sa 
vaše výkony zlepšili?

 Musíme hrať zodpovednejšie 
vzadu a jednoduchšie. Smerom 
dopredu máme slušnú silu a 
hráči si musia viac veriť a vydr-
žať v koncentrácii po celý zápas.  
Zrejme vám dosť chýba domá-
ce prostredie na Tematínskej 
ulici v Petržalke...

 To je jedna z hlavných príčin 
toho, v akom stave sa nachádza-
me. V Petržalke sme boli dlhé 
roky doma, chceme sa tam vrá-
tiť a mať nejaký vlastný stánok. 
Jednoducho, teraz sme odsúde-
ní do takého vyhnanstva. V Ru-
žinove kvôli veľkej vyťaženosti 
miestnej haly trénujeme iba raz 
do týždňa. Pritom tento rýchly 
povrch nám celkom vyhovuje. 
Musíme sa aj s týmto nepriazni-
vým stavom nejako vyrovnať a 
tvrdo pracovať na tom, aby sme 
sa v tabuľke vrátili na stratené 
pozície.

(mv)
foto: Milina Strihovská
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prijať. Preto sme od októbra 
otvorili ďalšiu skupinu na ob-
chodnej akadémii na Kremnic-
kej ulici, kde ešte máme voľné 
miesta. Pokiaľ by rodičia mali 
záujem dať svoje dieťa na atle-
tiku, veľmi radi ich privítame. 
Každé dieťa absolvuje jeden 
alebo dva tréningy do týždňa. 
Koľko pretekov ročne organi-
zujete a ktoré sú najvýznam-
nejšie?

 Každoročne organizuje-
me niekoľko atletických sú-
ťaží, hlavne pre petržalské 
školy. V máji usporadúvame 
Olympijský festival nádejí, náš 
klub sa zameriava na atletiku.  
V septembri je to Školský at-
letický míting. Druhý rok sme 
rozbehli súťaž s Gepardom, je 
organizovaná pre žiakov 1. a 2. 
ročníka. Ide o atletický viacboj. 
Keďže v našom klube sú deti 
registrované v Slovenskom at-
letickom zväze (SAZ), tak sa 
zúčastňujeme hlavne na pre-
tekoch zväzových. Pre nás sú 
prioritou a už aj tie najmenšie 
deti majú svoje súťaže.

Aká je spolupráca s vedením 
školy, Slovenským atletickým 
zväzom (SAZ) a mestskou 
časťou Petržalka?

 Všetko funguje tak, ako má 
byť, so všetkými dobre vychá-
dzame, navzájom sa podporu-
jeme. Riaditeľ ZŠ Tupolevova 
Miroslav Cisár bol práve ten, 
ktorý nám hneď bez nejakých 
problémov ponúkol spoluprá-
cu. SAZ nám zabezpečil po-
môcky pre deti, ktoré na kaž-
dom tréningu využívame. Pre 
mestskú časť Petržalka zase 
organizujeme preteky a od nej 
dostávame každoročne finanč-
nú podporu. 
O bratislavských deťoch sa 
hovorí, že v porovnaní s vi-
dieckymi sú menej odolné, 
nemajú takú pevnú vôľu a nie 
sú ani také usilovné. Aký je 
na to váš názor?

 Podľa môjho názoru, celko-
vo deti nie sú také pohybovo 
zdatné, ako pred niekoľkými 
rokmi. Veľmi výrazne sa to 
prejavovalo už vtedy, keď som 
trénovala na športovej škole. 
Kvalita talentových skúšok za 
tie roky išla výrazne smerom 
nadol. Pohybová kultúra detí 
je obrazom rodičov. Ak rodi-
čia športujú, určite sú vzorom 
pre svoje deti a tie sa s radosťou 
pridajú.
Predpokladáme, že v tom-
to projekte máte pred sebou 
ďalšie nové výzvy...

Vo vrcholovom športe som 
sa pohybovala veľmi dlho, 
každý odo mňa očakával tie 
najlepšie výsledky. Teraz sa na 
to pozerám z tej druhej strany, 
lebo pracujem hlavne s malými 

deťmi. Teší ma, keď vidím, že 
prídu na tréning rady, s úsme-
vom a čím väčší krik sa počas 
tréningu ozýva z telocvične, 
viem, že tým ich to viac baví. 
Pokiaľ vydržia pri atletike, bu-
dem rada, ale netlačím na ne, 
aby sme už od ranej mladosti 
išli za nejakými prehnaný-
mi výsledkami a medailami.  
V prvom rade je dôležité, aby 
sa deti venovali nejakému 
športu s nadšením, nemusí ísť 
vyslovene o atletiku. Aj keď 
atletika je spolu s gymnastikou 
vhodným základom pre všetky 
ostatné druhy športu
V Petržalke bývate už 30 ro-
kov, aký máte k nej vzťah, kde 
si najlepšie oddýchnete?

 Petržalka sa za tie roky veľ-
mi zmenila, určite k lepšiemu. 
Je vybudovaná po všetkých 
stránkach, či už zdravotnícke 
zariadenia, nákupné a špor-
tové centrá, ale mňa hlavne 
zaujímajú zóny na šport a re-
lax. Za pár minút sa dostanem  
z bytu na Draždiak, petržalskú 
hrádzu, mŕtve rameno, lesík, 
Sad Janka Kráľa. To sú oblasti, 
kde rada športujem, a tým aj 
relaxujem. Je zaujímavé sledo-
vať, ako z roka na rok pribúda 
športujúcich ľudí. Keď som sa 
prisťahovala do Petržalky a išla 
behať napríklad na hrádzu, za 
hodinu som tam občas stret- 
la maximálne jedného bežca, 
teraz je tam športujúcich ne-
spočetné množstvo. Pre mňa, 
ako dlhoročnú atlétku, je veľmi 
príjemné vidieť, že neustále 
pribúda Petržalčanov, ktorí 
športujú.               Milan Valko

foto: archív rp

Atletický klub Run For Fun 
sa z roka na rok rozvíja 
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Renáta Poľanská, bývalá 
vynikajúca pretekárka, re-

prezentantka Slovenska na me-
dzinárodných a medzištátnych 
atletických podujatiach vo via-
cerých vekových kategóriách, 
niekoľkonásobná majsterka re- 
publiky a viac ako 20-násob-
ná medailistka z majstrovstiev 
ČSSR a SR na stredné trate  
400 m, 800 m, 1500 m a cez-
poľné behy. Dlhoročná tréner-
ka na športovom gymnáziu v 
Bratislave, kde vychovala mno-
hých majstrov a medailistov 
v žiackych a dorasteneckých 
kategóriách, pôsobí v detskom 
atletickom klube Run For Fun 
v Petržalke na ZŠ Tupolevova.
Odkedy trénujete v tomto at-
letickom klube a s akým zá-
merom ste doň prišli?

 V atletickom klube Run For 
Fun som od jeho založenia 
v roku 2010. Najskôr som sa 
venovala dospelým klientom. 
Postupne sme však rozmýšľali, 
akoby sme sa posunuli ďalej a 
rozhodli sme sa, že skúsime 
pracovať s deťmi, keďže pred-
tým som dlhé roky pracovala 
ako trénerka na osemroč-
nom športovom gymnáziu na 
Ostredkoch. Keď som sa pri-
šla spýtať do ZŠ Tupolevova  
v Petržalke, či by nechceli za-
ložiť atletický krúžok, asi som 
mala šťastie, lebo jej riaditeľ, 
Miroslav Cisár, je zanietený 
športovec, bývalý karatista a 
reprezentant. V podstate už 
mal naprojektovanú atletic-

kú tartanovú dráhu, takže nás 
hneď prijal a bol rád, že v jeho 
škole vznikne atletický klub. 
Ten sa z roka na rok rozvíja, 
deti nám pribúdajú.
Ktoré z nich si už teraz zaslú-
žia pozornosť?

 Myslím si, že pozornosť si 
zaslúžia všetky deti. Samozrej-
me, sú medzi nimi aj výrazné 
talenty a jedným z nich je ur-
čite Dominik Michalko, ktorý 
je v súčasnosti druhákom v ZŠ 
Dudova. Na jar tohto roku, ešte 
ako prvák, dosahoval vo svojej 
vekovej kategórii výborné vý-
sledky. V súťaži Čokoládová 
zlatá tretra z bratislavského 
kola, ktoré vyhral, postúpil na 
slovenské finále do Košíc, kde 
skončil druhý. V českosloven-
skom finále v Ostrave obsadil 
výborné tretie miesto.
Koľkým deťom sa venujete a 
aké máte podmienky na cel-
kovú prípravu?

 V súčasnosti máme v klu-
be okolo 100 detí rozdelených 
do štyroch vekových kategórií. 
Sú to deti od 5 do 8 rokov, od 
8 do 10 a potom 11 a 12-roč-
né. Pre záujemcov v tínedžer-
skom veku funguje aj trénin-
gová skupina na Lafranconi, 
ktorú  vedie donedávna ešte 
reprezentant Slovenska Jozef 
Pelikán. Zo strany rodičov a aj 
detí je väčší záujem o atletiku 
v našom klube, ale vzhľadom 
k priestorom a kapacite už sme 
im museli povedať, že ďaku-
jeme, žiaľ, nemôžeme vás už 




