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Parkovanie pre Petržalčanov
„Som veľmi rád, že Petržalčania oce-
nili osem rokov mojej práce, ako aj 
prácu ľudí, s ktorými spolupracujem. 
Raz za štyri roky dostanete v komunál-
nej politike vysvedčenie od obyvateľov  
a ja som s tým svojím spokojný. Petr-
žalčanom by som rád odkázal, že ich 
nesklamem,“ povedal Ján Hrčka.
Po nástupe do funkcie sa chce v pr-
vom rade zamerať na rozbehnutie 
projektov, ktoré by mali zlepšiť život 

R
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Pokračovanie na strane 2 �
Rozhovor s Jánom Hrčkom na strane 3 �

Petržalku bude najbližšie štyri roky viesť momentálne 
ešte miestny a mestský poslanec Ján Hrčka (SaS, Nova, 
KDH, OKS a Sme rodina). Novým starostom najväčšej 
bratislavskej mestskej časti sa stal víťazstvom v komunál-
nych voľbách, v ktorých získal 32,68 percenta hlasov.  
Vo funkcii nahradí končiaceho starostu Vladimíra Baja-
na, ktorý už nekandidoval.

Máme nového starostu 
aj 17 nových poslancov

nantov má najväčšie zastúpenie päť-
koalícia SaS, Nova, KDH, OKS a Sme 
rodina stojaca aj za starostom, ktorá 
má 12 poslancov.

O dvoch poslancov menej bude 
v zastupiteľstve rokovať za koalíciu 
Progresívne Slovensko a Spolu – ob-
čianska demokracia. Štyroch poslan-
cov má lokálna strana Mladá Petr-
žalka a dvaja poslanci sú za koalíciu 
Zmena zdola, Demokratická únia 
Slovenska a OĽaNO.

Takmer polovica nových 
poslancov
Miestne zastupiteľstvo sa obnoví tak- 
mer spolovice. Poslanecký mandát ob-
hájilo 18 doterajších poslancov. Spo-
medzi 17 nových tvárí sa prebojovali 
viceprimátorka a neúspešná kandidát-
ka na primátorku Bratislavy Iveta Pl-
šeková, aktivistka, niekdajšia dopravná 
inžinierka hlavného mesta a neúspeš-
ná kandidátka na starostku Petržalky 
Tatiana Kratochvílová či hlavný štátny 
radca Ivan Halmo. Prevahu budú mať 
muži, ktorých bude v zastupiteľstve 
sedieť 22, žien bude 13.

Záujmy mestskej časti budú v bra-
tislavskom mestskom zastupiteľstve 
presadzovať poslanci Ján Budaj, Pe-
ter Cmorej, Vladimír Dolinay, Peter 
Hochschorner, Ján Hrčka, Ján Kar-
man, Tatiana Kratochvílová, Tomáš 
Palkovič, Elena Pätoprstá a Milan 
Vetrák. Oproti končiacemu volebné-
mu obdobiu je to o jedného poslanca 
menej. Z doterajších zástupcov petr-
žalskej samosprávy obhájili post piati.

V Petržalke si občania volili z devia-
tich kandidátov na starostu, 35 kan- 
didátov na miestnych poslancov a de-
siatich kandidátov na mestského po-
slanca. Volebná účasť v Petržalke bola 
spomedzi bratislavských mestských 
častí najmenšia, 34,59 percenta.

Petržalčanom. „Prvým naozaj vi-
diteľným výsledkom bude, dúfam, 
spustenie rezidenčného parkovania, 
ktoré bude uprednostňovať obyva-
teľov s trvalým pobytom,“ podotkol 
Hrčka.

Nové 35-členné miestne zastupi-
teľstvo budú tvoriť prevažne poslan-
ci politických strán a zoskupení. Tí 
získali v miestnom parlamente 28 
mandátov, zvyšných sedem je nezá-
vislých. Spomedzi politických nomi-

Vaše rozhodnutie darovať krv môže 
rozhodnúť aj o osude iného človeka 

a zachrániť mu život.
V mene starostu Vladimíra Bajana si vás 
dovoľujeme pozvať na dobrovoľné da-
rovanie krvi, ktoré sa uskutoční 30. 11. 
od 8. do 11. hodiny v Dennom centre 
na Osuského ul. č. 1-3. Svoju účasť na-
hláste do 27. 11. na e-mail: jana.gulo-
va@petrzalka.sk, lubov.stanekova@pe- 
trzalka.sk alebo na tel. číslo: 02/68 288 
854 alebo 02/68 288 774.

Kvapka krvi
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Starosta Vladimír Bajan poďakoval riaditeľovi 
Strediska služieb školám a školským zariadeniam 
Petržalky (SSŠaŠZ) Milanovi Lezovi za dlho- 
ročné pôsobenie v našej mestskej časti. Zároveň 
poveril nového riaditeľa Strediska Jozefa Nemca, 
ktorý doteraz pôsobil ako zástupca riaditeľa,  
s platnosťou od 1. novembra 2018. Milan Lezo 
pôsobil na pozícii riaditeľa SSŠaŠZ 16 rokov, 
počas ktorých preukázal ústretovosť, odbornosť, 
profesionalitu a v neposlednom rade láskavosť pri 
riešení úloh, ktoré bolo potrebné plniť pri rozvoji 
našich MŠ a ZŠ.

„Ďakujem vám za vašu obe- 
tavú prácu pri plnení 

neľahkých úloh a povinností, 
pri riešení a prekonávaní všet-
kých problémov a prekážok súvi- 
siacich so zlepšením a skvalit-

ňovaním priestorových a ma-
teriálno-technických potrieb a 
požiadaviek našich MŠ a ZŠ. 
Vďaka vašej profesionalite a 
vysokej odbornosti sa mestskej 
časti úspešne darili rekonštruk-

cie objektov základných i ma-
terských škôl. Ďakujem vám za 
mimoriadne osobné nasadenie 
a úsilie aj pri riešení zvyšova-
nia kapacít našich materských 
škôl a osobitne za zabezpečenie 
prevádzky najmodernejšej ma-
terskej školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bra-
tislava-Petržalka na Vyšehrad-
skej ul. 17, ktorú sme spoločne v 
septembri 2018 otvorili. Výsled-
ky vašej dlhoročnej práce hovo-
ria za všetko a preto som rád, že 
som mal možnosť odovzdať vám 
v roku 2016 ocenenie Osobnosť 
Petržalky, ktoré si bezpochyby 
právom zaslúžite,“ poďakoval 
Milanovi Lezovi starosta. Samo-
zrejme, nezabudol popriať veľa 
síl a pracovných úspechov nové-
mu riaditeľovi Jozefovi Nemco-
vi, ktorý prebral riaditeľskú sto-
ličku. 

Milan Lezo pôsobil v Petržal-
ke od roku 1990, najprv na poste 
cenového kontrolóra, potom na 
postoch vedúceho technicko-
-prevádzkového, resp. ekono-
mického odboru Školskej správy 
Bratislava V, cez vedúceho Stre-
diska služieb škole pri Odbore 
školstva Okresného úradu Brati-
slava V a od roku 2002 na poste 
riaditeľa Strediska služieb školám 
a školským zariadeniam Petržal-
ky, kde na vysokej profesionálnej 
a odbornej úrovni zabezpečoval 
všetky úlohy a služby pre naše 
školy. So svojimi spolupracov-
níkmi v rôznych oblastiach plnil 
úlohy pre materské školy, kto-
ré zriadením strediska od roku 
2002 dostal do vienka. Súčasne 
bol osobne a pod jeho vedením aj 
zamestnanci strediska vždy ná-
pomocní riešiť aj požiadavky zá-
kladných škôl v oblasti priestoro-
vého a materiálno-technického 
zabezpečenia výchovno-vzdelá-
vacieho procesu.

Text a foto: (mh)

}Pokračovanie z 1. strany 

Výsledky volieb v Petržalke
Zvolený starosta: Ján Hrčka (SaS, NOVA, KDH, 

OKS, SME RODINA – Boris Kollár) – 10 659 
hlasov

Zoznam všetkých zvolených poslancov:
1. Elena Pätoprstá ZMENA ZDOLA, DEMO-

KRATICKÁ, ÚNIA SLOVENSKA, OĽANO 1 
857

2. Tomáš Palkovič PS, SPOLU 1 564
3.  Juraj Kríž MLADÁ PETRŽALKA – LOKÁLNA 

STRANA 1 527
4. Ján Karman SAS, NOVA, KDH, OKS, SME 

RODINA – Boris Kollár 1 508
5. Ivan Halmo PS, SPOLU 1 317
6. Ján Bučan NEKA 1 957
7. Ľuboš Kačírek PS, SPOLU 1 816
8. Drahan Petrovič PS, SPOLU 1 859
9. Iveta Plšeková MLADÁ PETRŽALKA – lokálna 

strana 1 728
10. Gabriela Fulová SAS, NOVA, KDH, OKS, SME 

RODINA – Boris Kollár 1 708
11. Iveta Jančoková SAS, NOVA, KDH, OKS, SME 

RODINA – Boris Kollár 1 702
12. Peter Cmorej SAS, NOVA, KDH, OKS, SME 

RODINA – Boris Kollár 2 376
13. Vladimír Dolinay SAS, NOVA, KDH, OKS, 

SME RODINA – Boris Kollár 2 346
14. Natália Podhorná SAS, NOVA, KDH, OKS, 

SME RODINA – Boris Kollár 2 116
15. Jozef Vydra SAS, NOVA, KDH, OKS,SME RO-

DINA – Boris Kollár 1 922
16. Ivan Uhlár SAS, NOVA, KDH, OKS, SME RO-

DINA – Boris Kollár 1 895
17. Branislav Kleinert SAS, NOVA, KDH, OKS, 

SME RODINA – Boris Kollár 1 866
18. Branislav Sepši PS, SPOLU 1 861
19. Pavol Škápik PS, SPOLU 1 558
20. Milan Vetrák nezávislý kandidát 2 223
21. Peter Hochschorner ZMENA ZDOLA, Demo-

kratická únia Slovenska, OĽANO 1 508
22. Michala Kozáková PS, SPOLU 1 369
23. Miroslav Dragun nezávislý 1 328
24. Daniela Palúchová MLADÁ PETRŽALKA – 

lokálna strana 1 289
25. Jana Hrehorová nezávislá kandidátka 2 077
26. Tatiana Kratochvílová PS, SPOLU 1 860
27. Lena Bočkayová nezávislá kandidátka 1 664
28. Ľudmila Farkašovská nezávislá kandidátka 1 

352
29. Miroslav Behúl SAS, NOVA, KDH, OKS, SME 

RODINA – Boris Kollár 1 317
30. Pavel Šesták nezávislý kandidát 1 288
31. Lýdia Ovečková SAS, NOVA, KDH, OKS, SME 

RODINA – Boris Kollár 2314
32. Miroslava Makovníková Mosná SAS, NOVA, 

KDH, OKS, SME RODINA – Boris Kollár 1 900
33. Oliver Kríž MLADÁ PETRŽALKA – lokálna 

strana 1 715
34. Jozef Fischer PS, SPOLU 1 710
35. Matúš Repka PS, SPOLU 1 678

(tod)
foto: archív

Máme nového starostu  
aj 17 nových poslancov

Výmena riaditeľov

V rámci skvalitňovania slu-
žieb petržalská samosprá-

va neustále inovuje aj o�ciálnu 
webovú stránku mestskej časti, 
aby uľahčila prístup k tlačivám, 
kontaktom či novinkám zo živo-
ta v samospráve. Aktuálna ver-
zia webovej stránky funguje od 
roku 2012, no odvtedy si prešla 
už viacerými inováciami, ktoré 
viedli k väčšej prehľadnosti a 
kvalite stránky, za čo ju ocenili 
v súťaži ZlatýErb.sk 2018 v ka-

tegórii Najlepšia stránka mesta 
a umiestnila sa na 5. mieste spo-
medzi 5 slovenských miest a 2 
bratislavských mestských častí.

„Úrad zanechávam v najlep-
šej kondícii, za čo získal Národ-
nú cenu za kvalitu, známku 4+ 
v hodnotení transparentnosti  
a napokon aj Zlatý erb za webo-
vú stránku,“ vyjadril spokojnosť 
starosta Vladimír Bajan.

 (mh)
foto: autor

Ocenenie pre petržalskú webovú stránku
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Petržalka má nového starostu, ktorý sa ujme 
svojej funkcie po slávnostnej inaugurácii  
7. decembra. Ešte predtým sme mu položili 
niekoľko otázok. 
Ako vnímate svoje presved-
čivé víťazstvo? 

 Vo voľbách nikdy nemáte 
istotu. Voliči rozhodli, že som 
vyhral a myslím, že dôvodom 
bola moja dlhoročná práca 
ako aj dobre zvolený tím kan-
didátov a spolupracovníkov.

Aké budú vaše prvé kroky 
na starostovskej stoličke?

 Určite sa budem chcem 
porozprávať so všetkými ve-

dúcimi pracovníkmi. Budem 
sa im snažiť vysvetliť moje 
očakávania ako aj predstavu 
fungovania úradu.

V úvodných rozhovoroch 
ste povedali, že sa chcete 
prioritne venovať parko-
vaniu. Máte už konkrétnu 
predstavu?

 Áno, rád by som v čo naj-
kratšom čase zaviedol v Petr-
žalke rezidenčnú parkovaciu 

politiku, ktorá vo večerných 
hodinách uprednostní obyva-
teľov s trvalým pobytom. Sys-
tém by mal byť veľmi podobný 
tomu, ktorý sa nám osvedčil v 
Karlovej Vsi.

Petržalka zrejme vstúpi do 
nového roka v rozpočtovom 
provizóriu. Aké budú vaše 
priority v nadchádzajúcom 
roku? Na čo by sa malo, pod-
ľa vás, vynaložiť najviac pe-
ňazí?

 Zo skúseností viem, že v pr- 
vom rade treba rozbehnúť 
veci, ktoré zefektívnia fungo- 
vanie a ušetria peniaze tam, 
kde sa míňajú zbytočne. Spra-
vidla to býva neefektívne ener-
getické hospodárstvo (kúrenie 
v budovách, keď tam nie sú 
ľudia), zvýšenie produktivity 
ľudí využitím informačných 
systémov alebo kvalitného 
strojového vybavenia či nára-
dia a ďalšie.

Máte už konkrétnu predsta-
vu o tíme, ktorý by vám mal 
pomôcť Petržalku spravo-
vať?

 Keďže som bol v pozícii 
prednostu, tak mám slušné 
skúsenosti s tým, aký typ ľudí 
je potrebný na dosahovanie 
požadovaných cieľov. Pred 
voľbami som nerobil žiadne 
dohody ani nesľuboval žiad-
ne pozície. Takže sa aktuálne 
snažím zložiť tím, o ktorom 
som presvedčený, že dokáže 
výrazne zlepšiť život Petržal-
čanov.

(mh)
foto: archív Jána Hrčku

Na slovíčko 
s Jánom Hrčkom

Od roku 1995 petržalskí 
hasiči fungujú pod 

záštitou mestskej časti, čo zna- 
mená, že samospráva kom-
pletne zabezpečuje materiál- 
no-technickú hasičskú zák-
ladňu. Predniekoľkými dňa-
mi privítal sta-rosta Vladimír 
Bajan členov Dobrovoľného 
hasičského zboru v Petržalke 
pri príležitosti jeho 145. vý-
ročia založenia. „V minulosti 
vaši predchodcvia držali -  
a dnes vy držíte - ochrannú 
ruku nad bezpečnosťou a 
ochranou nielen našich oby-
vateľov, ale aj ich majetku. 
Dnes sa tu stretávame najmä 
preto, aby som vám poďako-
val za vašu dobrovoľnú prácu 
v prospech nás všetkých,“ po-
ďakoval hasičom starosta.

Okrem toho, že na to kaž-
doročne vyčleňuje samosprá-

va prostriedky z rozpočtu, 
tak sa pravidelne zapája do 
výziev na zveľadenie technic-
kého vybavenia. Od minister-
stva vnútra dostala z takýchto 
výziev dve sady protipovod-
ňovej zostavy a hasičské auto 
IVECO. Tento rok získala dotá-
ciu na rekonštrukciu hasičskej 
zbrojnice a z vlastných zdro-
jov má naplánovanú aj kúpu 
nového auta.

Text a foto: (mh)

Starosta poďakoval hasičom

        Pre jubilantov
Mestská časť Bratislava-Petržalka pripravuje

pravidelné slávnostné stretnutia jubilantov. 
Občania, ktorí sa v období od 1. 5. 2018 do 31.12.2018 

dožili alebo dožijú významného životného jubilea veku 
75, 80, 85, 90, 95, 100 rokov a viac a majú záujem zúčastniť 
sa na tomto stretnutí, prosíme, aby sa osobne prihlásili na 
oddelení sociálnych vecí Miestneho úradu Mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 5. poschodie, kanc. číslo 
506 (tel. číslo 02/68 288 854 – Ing. Lubov Staneková) do 

31.12. 2018. 
Pozvánku na stretnutie jubilantov vám zašleme poštou.

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

Novinkou, ktorá �guruje 
medzi novými projektmi 

MČ, je aj nákup nového elek-
tromobilu pre potreby miest-
neho úradu. Výzvu zameranú 
na podporu elektromobility 
vyhlásil Environmentálny fond, 
aby podporil elektromobilitu a 
aktívne snahy o dosiahnutie dl-
hodobého zníženia množstva 
vypustených znečisťujúcich lá-

tok. „Som rád, že náš úrad pod-
poruje ekologické aktivity a že 
aj takýmto malým krokom po-
ukazuje na dôležitosť ochrany 
životného prostredia,“ povedal 
starosta Vladimír Bajan.
O dotáciu Petržalka požiadala 
v máji tohto roku. Environmen-
tálny fond jej nakoniec schválil 

dotáciu vo výške 30 000 eur, 
pričom MČ spolu�nancovala 
projekt sumou 1 500 eur. Pred-
pokladaný počet najazdených 
km za rok je 10 000. Elektromo-
bil bude k dispozícii všetkým 
oddeleniam miestneho úradu. 
Nabíjacia stanica je umiestne-
ná v garážových priestoroch 
Technopolu.          (tod)

foto: (tod)

Petržalka jazdí nazeleno
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Zabíjačka  
v Petržalke
Farmárske trhy v Petržalke 
pred TPD na Farského 
ulici sa tešia veľkej obľube 
nakupujúcich. Aj naši 
farmári tam radi chodia, 
majú radi Petržalčanov.  
Z vďaky ku svojim zákaz-
níkom pripraví náš mäsiar 
pán Pelec podujatie, ktoré 
urobil aj vlani a stretlo sa s 
veľkým úspechom.  
V sobotu, 8. 12. 2018, 
bude v čase od od 8.30 
do 14.00 h PETRŽALSKÁ 
ZABÍJAČKA.

Tešiť sa môžete na ukáž-
ku výrobkov zo zabíjač-

ky (jaternica, klobása, atď.), 
uvaríme si aj vnútornosti 
(pečienka, podhrdlina s pap-
rikou a cesnakom, nožičky 
atď.). Pán Pelec okomentu-
je aj rozoberanie prasiatka, 
vysvetlí na čo sa každá časť 
použije. Určite sa oplatí prísť 
aj s deťmi, veď kde sa môžu 
naučiť a pozrieť na to, čo 
bolo kedysi bežné v každej 
poriadnej domácnosti.
Prídu aj ostatní farmári, takže 
okrem výrobkov zo zabíjač-
ky budú v ponuke aj sladké 
koláčiky, syry, vínko a všeličo 
ostatné tak ako to poznáme 
z farmárskych trhov. A ešte 
dobrá rada na záver – v so-
botu, 8. decembra, ráno-
veľa neraňajkujte – MY 
VÁS NAJEME!!!

Organizácia Jednota dôchodcov Sloven- 
ska (JDS) združuje ľudí – seniorov v pro- 
duktívnom veku, aby sa nezatvárali sami 
doma, aby pokračovali v aktívnom spôsobe 
života. Tak, ako po minulé roky, aj v tomto 
roku zabezpečovali členovia organizácie 
rôzne akcie, či už športového alebo 
kultúrneho charakteru. Na svojich schôdzach 
vždy informujú o novinkách a výsledkoch 
rôznorodých aktivít. Pred niekoľkými dňami 
zorganizoval miestny výbor OO a MO JDS 
Bratislava-Petržalka slávnostnú členskú 
schôdzu Seniori seniorom, kde zhrnuli 
všetky svoje doterajšie aktivity, no spomenuli 
aj udalosti, ktoré v najbližšej dobe pripravujú.

Predtým však odovzdali vy-
znamenania a ďakovné lis-

ty za aktívnu a dobrovoľnícku 
činnosť, pomoc pri aktivitách 
organizácie a v prospech star-
ších občanov. Vyznamenanie 
I. stupňa si prevzala Alžbeta 
Korbelová, manažérka spe-
váckej skupiny Petržalčanka 
a spoluzakladateľka miestnej 
organizácie Jednoty dôchod-
cov na Slovensku. Ďakovný list 

odovzdali aj starostovi Vladi-
mírovi Bajanovi za finančnú  
a vecnú podporu, ktorý se-
niorom odkázal: „Spomínam 
si na celé tie roky našej plod-
nej spolupráce, priznám sa, 
že ste ma vždy inšpirovali 
svojou aktivitou a neutícha-
júcim optimizmom. Som rád, 
že som mohol byť nápomocný 
pri realizácii mnohých vašich 
projektov a verím, že aj nad-

chádzajúce vedenie mestskej 
časti bude ďalšej spolupráci 
s vami rovnako naklonené  
a ústretové.“ 

Nikdy nie je neskoro začať 
žiť aktívne. Dôkazom sú špor-
tové úspechy 13 dôchodcov, 
ktorí reprezentovali Petržalku 
s vynikajúcimi výsledkami na 
Krajských športových hrách  
v Malackách. Súťažili v rôz-
nych športových disciplínach  

- ako stolný tenis, streľba zo 
vzduchovky, hod granátom, 
beh na 60 m či hod váľkom. Na 
základe dosiahnutých špor- 
tových výsledkov boli úspeš-
ní športovci delegovaní na 
Celoslovenské športové hry v 
Bardejove, odkiaľ si odniesli tri 
zlaté medaily. 

Členovia nezabudli ani na 
seniorov z Petržalky a Ruso-
viec, ktorí sa v druhom pol-
roku 2018 dožijú krásneho 
životného jubilea a pri tejto 
príležitosti ich pozvali na sláv- 
nostné posedenie, ktoré sa 
uskutoční 29. novembra v Do- 
me tretieho veku na Polerec-
kého ulici.

Seniori nebudú zaháľať ani 
v novom roku a chystajú nao-
zaj pestrý program. V apríli sa 
môžu prihlásiť na veľkonočné 
pobyty v Trenčianskych a Tur-
čianskych Tepliciach, v máji 
na zájazd na východné Sloven-
sko či do Maďarska. V pláne sú 
aj letecké zájazdy na Sardíniu a 
na Cyprus. A to je iba zlomok 
toho, čo sa pre aktívnych se-
niorov chystá. Nie nadarmo sa 
členská základňa JDS rozrastá.

(mh)
foto: autor

Seniori seniorom
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čítajte na webePETRŽALSKÉ NOVINY
www.bratislavskenoviny.sk/petrzalka

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

 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

 prijíma pacientov
bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA

A AMBULANCIA 
ČEĽUSTNEJ ORTOPÉDIE

tel.: 0915 825 873
STROMOVÁ 16, KRAMÁRE

Nedostávate pravidelne

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

SMS: 0911 668 469

PETRŽALSKÉ NOVINY
???

NAHLÁSTE NÁM TO:

Minister obrany Peter Gajdoš si v nedeľu 11. novembra uctili na 
vojenskom cintoríne v Petržalke – Kopčanoch všetkých vojnových 
veteránov. Po pietnej spomienke im zároveň vzdal hold aj svojou 
účasťou na piatom ročníku Behu na počesť vojnových veteránov. 
Podujatie sa konalo symbolicky v deň 100. výročia ukončenia prvej 
svetovej vojny. 

„Som veľmi rád, že sme 
sa tu opäť stretli, aby 

sme svojou účasťou potvrdili, 
že skutočne nezabúdame a 
aby sme spoločne vzdali hold 
tým, ktorí položili svoje životy 
v boji za mier a slobodu. Naše 
poďakovanie v tento deň však 
rozhodne patrí každému jed-
nému vojnovému veteráno-
vi, ktorý kedy okúsil vojnové 
besnenie bez istoty návratu k 
svojim blízkym,“ povedal Peter 
Gajdoš.

Predseda Výboru Národ-
nej rady SR pre obranu a 
bezpečnosť Anton Hrnko  
pripomenul historické súvis-

losti z pôsobenia slovenských 
vojakov v prvej svetovej voj-
ne. „Dnes sú opäť vo svete sily, 
ktoré si myslia, že vojna môže 
riešiť veci medzi národmi. 
Treba však jednoznačne po-
vedať, že akýkoľvek zlý mier 
je lepší, ako tá ‚najlepšia‘ voj-
na. Pretože v mieri môže byť 
utrpenie alebo všeličo iné, 
ale vo vojne zomierajú ľudia. 
Nedovoľme, aby sa toto zopa-
kovalo,“ zdôraznil. Minister 
obrany zároveň pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa voj-
nových veteránov a 100. vý- 
ročia ukončenia 1. svetovej 
vojny ocenil zásluhy viace-

rých vojnových veteránov  
a udelil im Pamätnú medailu 
k 25. výročiu vzniku Ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky. 

Súčasťou podujatia bol aj 
Beh na počesť vojnových ve-
teránov, ktorý sa začal sym-
bolicky o jedenástej hodine 
a jedenástej minúte. Na štart 
sa pri vojenskom historic-
kom cintoríne postavilo viac 
ako 250 bežcov spolu s pro-
fesionálnymi vojakmi, štu-
dentmi Akadémie ozbroje-
ných síl gen. M. R. Štefánika  
a reprezentantmi z Vojenské-
ho športového centra Dukla 
Banská Bystrica na čele s Ma- 

Uctili sme si veteránov tejom Tóthom. Účastníci od-
behli viac ako 5 km dlhú trať. 
V cieli každý z nich získal 
pamätnú medailu. Na záver 
podujatia moderátor Miro-
slav Minár pozval všetkých 
návštevníkov na exkurziu do 
vojenského múzea v bunkri 
BS – 8 Hřbitov, kde sú vysta-
vené vojnové fotodokumenty 
a artefakty.  Na Slovensku je 
v súčasnosti evidovaných cel-
kovo 7 686 vojnových veterá-
nov, z toho 7 559 sú novodobí 
veteráni a 127 veteráni druhej 
svetovej vojny.

Miroslav Košírer
foto: autor

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“ SYPAČ, traktor-zimná údržba -1 340 € mesačne brutto
�VODIČ „B“,  „T“, PILČÍK - 638/824 € mesačne brutto
�RUČNÝ PRACOVNÍK ručné čistenie - 520/657 € mesačne brutto

Základná zložka mzdy a podľa skúseností a schopností 
+ variabilná zložka
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Hľadáte pre svojho deviataka, prípadne ôsmaka, vhodné 
gymnázium? Najlepšie s dlhoročnou tradíciou, ale otvorené 
moderným trendom vo vzdelávaní? S výbornými výsledka-
mi umiestnenia absolventov? 

Deň otvorených dverí na 
Gymnáziu Alberta Einsteina 
v Petržalke

Vyberte pre svoje dieťa Gym-
názium Alberta Einsteina, 

ktoré patrí medzi najstaršie v 
Bratislave. Bolo založené v sep-
tembri roku 1956 ako jedenásť-
ročná škola, v roku 1970 sa stalo 
gymnáziom a pred niekoľkými 
rokmi otvorilo bilingválne rusko-
-slovenské štúdium. Dnes je to 
moderná a kvalitná škola, o čom 
svedčí fakt, že 90 percent mi-
nuloročných absolventov bolo 
úspešne umiestnených.

Gymnázium sa nachádza v up-
ravenom areáli na okraji Petržal-
ky, na Einsteinovej ulici (oproti 
Inchebe), čo umožňuje jedno-
duchú dopravu do školy nielen 
žiakom z Petržalky, ale aj z ostat-
ných mestských častí Bratislavy 
a blízkeho okolia.

Gymnázium ponúka výučbu 
piatich jazykov (anglický, nemec-
ký, francúzsky, španielsky, ruský) 

na úrovni od začiatočníkov po 
pokročilých. Povinne sa študen-
ti učia dva jazyky. V bilingválnej 
sekcii sú to ruský jazyk na úrovni 
C1 a anglický jazyk. Škola taktiež 
vytvára vhodné podmienky pre 
žiakov, ktorí by chceli školský rok 
stráviť na zahraničnej strednej 
škole.

Výborná znalosť dvoch sve-
tových jazykov umožňuje ab-
solventom lepšie uplatnenie. 
Zároveň môžu využiť možnosť 
bezplatne študovať na fakul-
tách Vysokej školy ekonomickej 
v Moskve, univerzity v Lipecku 
či zúčastniť sa na študijnom po-
byte v spolupráci s moskovským 
Inštitútom ruského jazyka A. S. 
Puškina. Počas tohtoročných 
letných prázdnin mali študen-
ti bilingválnej sekcie možnosť 
prežiť zaujímavé tri týždne v let-
nom tábore vo Voroneži pod 

patronátom Voronežskej štátnej 
pedagogickej univerzity. Štu-
denti spoznávali bohatú históriu 
samotného mesta Voronež, ale aj 
jeho prírodné krásy. Zároveň ško-
la aktívne spolupracuje s Ruským 
centrom vedy a kultúry v Bra-
tislave.

Výborné podmienky pre svo-
jich študentov ponúka škola v 
rámci športových aktivít. Okrem 
telocvične môžu žiaci využívať 
posilňovňu, miestnosť na aerobik 
či stolný tenis. Vo veľmi peknom 
prostredí školského dvora, ktorý 
bol v minulých rokoch revitali-
zovaný, sa nachádzajú atletické 
dráhy, futbalové, basketbalové 
a volejbalové ihrisko. Pre žiakov 
škola realizuje množstvo krúžkov 
a rôzne mimoškolské aktivity, 
napríklad exkurzie či lyžiarske 
zájazdy.

Študenti sa zapájajú do množ-
stva humanitárnych podujatí, 
projektov a aktivít, vďaka čomu 
gymnázium získalo v minulosti 
titul Škola priateľská deťom. Spo-
lupracuje s Unicefom, Ligou za 
duševné zdravie, Ligou proti ra-
kovine, atd. Mnoho rokov venuje 
gymnázium pozornosť environ-
mentálnej problematike, bolo 

nositeľom titulu Eko-škola, ne-
skôr Zelená škola. Gymnázium 
je tiež Vzorovou školou Planéty 
vedomostí.

V budove gymnázia sa taktiež 
nachádzajú školská jedáleň, bu-
fet, školská knižnica, fyzikálne a 
chemické laboratóriá, učebne 
informatiky a kopírky. O pro-
spechu svojich detí sú rodičia 
informovaní prostredníctvom 
elektronickej žiackej knižky, 
pravidelných rodičovských 

združení aj individuálnych kon-
zultácií s jednotlivými učiteľmi. 
Do každodenného života školy 
sú zapojené aj aktivity Žiackej 
školskej rady. Gymnázium Alber-
ta Einsteina má svoj vlastný erb 
a kroniku. 

Viac sa o ňom a jeho živote 
dozviete na Dňoch otvorených 
dverí 5. decembra 2018 od 
13. do 17. hodiny alebo na jeho 
webovej stránke www.einstei-
nova.sk.                                        �
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Práve obdobiu Pražskej jari je venovaný rov-
nomenný výstavný projekt, ktorý pripra-

vili České centrá pri príležitosti 100. výročia 
vzniku Československa. Projekt je spracovaný 
formou panelovej výstavy. „Zaujímavosťou 
výstavy Pražská jar 1968 je možnosť prezrieť 
si zlomové udalosti tohto obdobia v digitálnej 
podobe. Pre návštevníkov je k dispozícií tablet, 
na ktorom si môžu prezrieť dôležité dátumy 
a udalosti prostredníctvom historických foto-
grafií, videí, filmov a animácií,“ prezradila ria-
diteľka Miestnej knižnice Petržalka Katarína 
Bergerová.

Na výstave sa dozvieme o atmosfére uvoľňo-
vania v Československu od roku 1962, zaspo-
míname si na svetový úspech našej krajiny na 
výstave Expo Brusel 1958, pozrieme si infor-
mácie o dianí v umení, študentské happeningy, 
nevynímajúc výtvarné umenie a dizajn tohto 
obdobia. Historicky zaujímavou časťou výsta-
vy je panel o politických zmenách po rezigná-
cii prezidenta Novotného a nástupe Dubčeka 
a reformnom dianí v Československu, ktoré 
stopla okupácia spojeneckými vojskami v au-
guste 1968. Výstava mapuje aj dôsledky okupá-
cie – normalizáciu, vznik exilu a samizdatovej 
komunity.

Výstava je pripravená v spolupráci s Českým 
centrom Bratislava a sprístupnená v pobočke 
Vavilovova 26 do 15. decembra 2018.            

(pk)
foto: autor

Sto rokov spoločného štátu Čechov a Slovákov je príležitosťou 
na pripomenutie si mnohých významných míľnikov spoločnej 
československej histórie. K nim nesporne patrí obdobie od konca 
roku 1967 až po okupáciu Československa v auguste 1968, ktoré 
je známe pod názvom Pražská jar. Bolo to obdobie postupného 
uvoľňovania politickej situácie a pokusu o reformu socialistického 
systému zavádzaním tzv. „socializmu s ľudskou tvárou.“

Pražská jar 1968

 

Súbor Petržalčanka navštívil v rámci svojho 
10-dňového turné na východnom Slovensku  
9 obcí. V niektorých účinkoval dokonca už po 
druhý alebo tretíkrát. 

Ich hudobno-dramatic-
ké a tanečné pásmo 

s názvom Petržalské dožinky 
zožalo veľký úspech,  seniori  
v hľadisku sa spontánne za-
pojili do spevu a mysľami aj 
do tanca, keď na javisko prišli 
malí diváci – žiaci a zatanco-
vali si s ich gazdom.

Petržalčanka mala z vystú-
pení dobré dojmy, potešilo 
ich najmä to, že v každej obci 
ich privítal starosta, v Giral-
tovciach primátor. Členovia 
súboru mali možnosť zažiť 
pravú pohostinnosť východ-

niarov a vidieť, že aj na opač-
nom konci Slovenska majú 
dvere otvorené. 

Celkovo sa na ich vy-
stúpenia prišlo pozrieť asi  
1 500 divákov, čo je dôka-
zom toho, že Petržalčanka 
má na východe zasiatu spo-
luprácu, ktorá sa z roka na 
rok upevňuje. Súbor viedla 
vedúca Alžbeta Korbelová v 
spolupráci s jej spolužiakom, 
Prešovčanom,  Vladimírom 
Merkovským.

(BK)
foto: Milan Pomekáč

Petržalčanka rozdávala radosť 
na východnom Slovensku
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Hoci ju parlament od-
hlasoval 13. septembra 

t.r., účinnosť nadobudla už 
1. novembra. Vlastníkom by-
tov a nebytových priestorov 
nedal zákonodarca prime-
ranú lehotu na zapracovanie 
zmien do platných zmlúv o 
spoločenstve, resp. o výkone 
správy, neposunul účinnosť 
na neskoršie obdobie. Čas 
potrebný na to (pol roka, rok, 
bolo tak doteraz), aby vlastní-
ci bytov a nebytových priesto-
rov dali základný dokument 
domu, jeho „ústavu“ - zmluvu 
a nové zmeny v nej do súladu 
s novelou bytového zákona.

Bez početných 
podpisov, dohadovania 
a naťahovania 

Napr., pokiaľ ide o zmluvu 
o výkone správy. Podľa § 8a, 
ods. 1, bytového zákona, do 1. 
novembra t.r. jej uzatvorenie, 
zmeny alebo zánik schvaľova-
la nadpolovičná väčšina hla-
sov všetkých vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov, ale 
záväznou pre všetkých vlast-
níkov v dome sa stávala vtedy, 
ak bola podpísaná správcom, 

no tiež aj nadpolovičnou 
väčšinou vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov. Podľa 
novej úpravy hlasovacie kvó-
rum (nadpolovičná väčšina 
hlasov všetkých vlastníkov) 
na uvedené právne úkony 
(uzatvorenie, zmena, zánik) 
sa nemení, len sa vypúšťa 
povinnosť podpisu nadpolo-
vičnej väčšiny vlastníkov, aby 
bola záväznou pre všetkých 
vlastníkov. Postačí na to pod-
pis správcu a, teraz novota, 
podpis osoby poverenej vlast-
níkmi bytov a nebytových 
priestorov v dome, pričom 
pravosť podpisov oboch musí 
byť úradne osvedčená. Kto je 
tou poverenou osobou vlast-
níkov konať za nich „podpiso-
vo“, o tom sa rozhodne nad-
polovičnou väčšinou hlasov 
všetkých vlastníkov. Končia 
paradoxy, keď za zmluvu o 
výkone správy, jej uzavretie, 
resp. zmeny či zánik hlasoval 
vlastník, ktorý akt záväznosti 
rozhodnutia napokon nepod-
písal, a naopak - vlastník, čo 
rozhodnutie podpísal, zaň 
zasa nehlasoval. Litera zá-
kona sa však naplnila, ak sa 

dosiahla väčšina v hlasoch i 
podpisoch. Princípom pove-
renej osoby (primus interpa-
res - prvý medzi rovnými), jej 
podpisom za všetkých vlast-
níkov domu, v podstate ude-
lením mandátu, sa skončila 
hlasovacio-podpisová schi-
zofrénia v niektorých byto-
vých domoch. 

Ešte raz: 
už bez hodiny čakania

 Keď sme pri hlasovaniach, 
zopakujme si v stručnosti 
z minula: zásadnou zmenou 
je zrušenie tzv. „čakacej 
hodiny“ po začatí schô-
dze. Onú čakaciu hodinu
zaviedla novela, zák. č. 367/
2004. V prvej, pôvodnej po-
dobe, ak sa hneď nedosiahlo 
prijatie prvého a akéhokoľvek 
rozhodnutia nadpolovičnou 
väčšinou hlasov všetkých 
vlastníkov domu pre nízku 
účasť prítomných, čakalo sa 
hodinu, kým sa „nazbierajú“. 
Behalo sa po poschodiach, 
vyzváňalo pred dverami, tele-
fonovalo. Málo nás, málo nás, 
príďte medzi nás... Ak sa ani 
po uplynutí hodiny požado-

vané počty hlasov na právo-
platné hlasovanie nedosiahli, 
rozhodovalo sa nadpolovič-
nou väčšinou zúčastnených. I 
keď boli len traja zo sto... Na 
prijatie zákonom určených 
rozhodnutí sa však vyžado-
vali rôzne hlasovacie kvóra. 
Ak sa nenaplnili, ani sa o nich 
nehlasovalo. Takže schôdze 
končili zväčša - o ničom. 
Pravda, ak sa nezvolila už aj 
náhradná forma rozhodo-
vania - písomné hlasovanie. 
Ibaže v tom čase ešte bez po-
trebných pravidiel. Bolo to v 
skutočnosti iba pobehovanie 

po poschodiach, strkanie na-
vrhovaného rozhodnutia na 
podpis medzi dverami a iné 
folklórne podoby. Čiže skôr 
anketa. V niektorých domoch 
pretrváva takéto písomné 
hlasovanie doteraz, len sa o 
ňom mlčí. 

Hodinu čakania po desia-
tich rokoch ešte viac pritvr-
dila novela č. 205/2014. Na 
uznášaniaschopnosť sa hneď 
od začiatku schôdze požado-
vala prítomnosť vlastníkov 
s aspoň dvoma tretinami hla-
sov všetkých vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v do-
me. A na prijatie rozhodnu-
tia bol potrebný súhlas nad-
polovičnej väčšiny hlasov 
prítomných vlastníkov, ak 
zákon neustanovoval inak. 
Čo bolo v takmer všetkých 
domoch - nemožné!!! Aj v 
tejto poslanecko-novelovej 
avantúre môžeme hľadať od-
poveď, prečo po dvadsiatich 
rokoch od začiatku obnovy 
bytového fondu na Slovensku 
(bytové domy) je z neho ob-
novená stále len cez polovicu. 
Až po hodine, keď sa nena-
plnilo a nenastalo jedno ani 
druhé, ani účasť ani potrebné 
kvórum na hlasovanie, mohli 
sa prijímať rozhodnutia nad-

polovičnou väčšinou hlasov 
prítomných vlastníkov. Stačili 
zasa len traja a od nich dva 
hlasy ako súhlas s návrhom. 
Ibaže, v mnohých veciach 
to neplatilo. Akoby zákono-
darca (navrhovateľmi novely 
sú dvaja koaliční poslanci) 
zabudol, že byt je tovarom, 
prenajíma sa ako ktorákoľvek 
iná vec. I keď je to nehnuteľ-
nosť. A že nájomca, ten v byte 
len býva, ako „nevlastník“, 
neschôdzuje, nehlasuje, ak 
nemá plnú moc od vlastní-
ka. Výsledok? Na schôdzach 
sa schádzalo 5 - 10 - 20 per-

Ako inak - 
zasa inak...

V predchádzajúcom čísle PN sme upozornili na „zrýchlenú“ zmenu zákona 
č. 182/1993 Z.z.  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „bytový zá-
kon“). Je ňou novela, zákona č. 283/2018 Z.z., ktorá ho mení a dopĺňa.

(od 1. novembra 
po osemnástej 
novele tzv. bytového 
zákona)

(od 1. novembra 
po osemnástej 
novele tzv. bytového 

2
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cent bytového osadenstva. 
Sú bytové domy, v Petržalke 
paneláky, v ktorých nebýva 
už ani polovica vlastníkov. 
Sú prenajaté. Garsónky, 1- či 
2-izbové byty. Na domoch 
to vidieť. Sú to tie neobno-
vené – alebo kadejako polá-
tané. Najmä na terasách. 

O čom, 
kedy a koľko hlasov

Čo po týchto hodinovo 
čakacích a hlasovacích štra-
páciách prináša nová práv-
na úprava, novela zák. č. 
283/2018 od 1. novembra 
t.r.? Už žiadna hodina ča-
kania, ide sa hneď naostro. 
Schôdza vlastníkov sa môže 
začať aj pri počte troch hla-
sov vlastníkov. Podľa no-
velizovaného § 14b, ods. 
4, „O veciach, ktoré nie 
sú upravené v odsekoch 
1 až 3, je na prijatie roz-
hodnutia potrebná nad-
polovičná väčšina hlasov 
vlastníkov bytov a ne- 
bytových priestorov v do- 
me, ktorí sú prítomní na 
schôdzi vlastníkov, alebo 
sa zúčastnili na písomnom 
hlasovaní.“ V tomto zmysle 
treba novele uznať, že prá-
ve zmienenými odsekmi je 

prehľadná, netreba sa mrviť 
medzi paragrafmi v celom 
zákone.

Jasne, po sebe, bod za 
bodom určuje, kedy sa pri-
jímajú rozhodnutia nadpo-
lovičnou väčšinou hlasov 
všetkých vlastníkov (§ 14b, 
ods. 1.) Ilustračne: že je to 
pri zmluvách o spoločenstve 
a výkone správy; stanovách 
spoločenstva, zmene formy 
správy; výške odmeny zá-
stupcu vlastníkov; preddav-
koch do fondu prevádzky, 
údržby a opráv, účele ich 
použitia; o súhlase s úpra-
vou bytu alebo nebytového 
priestoru v dome, ak sa mení 
jeho vzhľad, zasahuje sa do 
spoločných častí a zariadení, 
vrátane odpojenia od spoloč-
ných rozvodov vykurovania 
a teplej úžitkovej vody; in-
štalácií alebo úprave spoloč-
nej antény alebo umiestnení 
elektronických komunikač-
ných sietí vrátane zavedenia 
bezpečnostného kamerové- 
ho systému; podanie návrhu 
na exekučné konanie alebo 
dobrovoľnú dražbu a iné. 
Významnou novinkou je 
rozhodnutie o práve výlučne 
užívať nové spoločné časti 
domu, spoločné zariadenia 
alebo príslušenstvo len nie-
ktorými vlastníkmi bytov a 
nebytových priestorov (viac 
nabudúce). 

Dvojtretinový súhlas 
všetkých vlastníkov (§ 14b, 
ods. 2 sa vzťahuje na roz-
hodnutia (tak ako doteraz) 

na zmluvu o úvere alebo jej 
zmene, zabezpečení úveru, 
zmluve o vstavbe alebo nad-
stavbe bytu alebo nebytového 
priestoru. Osobitne pri nad-
stavbe alebo vstavbe v pod-
kroví alebo na povale sa záro-
veň vyžaduje súhlas všetkých 
vlastníkov bytov, ktorí majú 
bezprostredne s nadstavbou 
alebo vstavbou susediť. Zme-
na: odpadá súhlas všetkých na 
najvyššom poschodí, posta-
čuje súhlas bezprostredných 
susedov. 

Súhlas všetkých vlastní-
kov v dome (§ 14b, ods. 3) 
sa vyžaduje pri rozhodovaní 
o prevode vlastníctva neby-
tového priestoru, priľahlého 
pozemku, príslušenstva alebo 
ich častí, ktoré sú v podielo-
vom spoluvlastníctve vlast-
níkov bytov a nebytového 
priestoru v dome.

Ak sa nerozhoduje o uve- 
dených veciach s požado-
vanými kvórami hlasovania, 
potom na prijatie rozhodnu-
tia podľa § 14b, ods. 4 po-
stačuje nadpolovičná väč- 
šina hlasov prítomných na 
schôdzi alebo sa zúčastnili 
na písomnom hlasovaní. Čo 
je pramálo prípadov. Ak sú, 
potom takmer pre dom bez-
významné. Čo neznie ako 
osemnásta novela bytového 
zákona vôbec potešiteľne. 

Rudolf Gallo
foto: autor

(Dokončenie v najbližšom 
čísle PN)

 
Vargov jubilejný desiaty triumf

Varga v tomto roku vy-
bojoval svoj premiérový 

titul majstra Európy v šprinte  
(750 m plávanie, 20 km cyk-
listika, 5 km beh), keď trium-
foval na šampionáte v estón- 
skom Tartu. V hlasovaní no-
vinárov a odborníkov sa člen 
klubu TRIAX Bratislava dostal 
na prvú priečku na 39 zo 41 
odovzdaných lístkov a získal 
spolu 243 bodov. Druhý On-
drej Kubo (3NITY Triathlon 
team Bratislava) mal 183 bo-
dov. Vyhlásenie ankety Triatlo-
nista roka 2018 bolo súčasťou 
osláv 30. výročia založenia Slo-
venskej triatlonovej únie.

„Na tomto vyhlásení mám 
úžasnú príležitosť poďakovať 
sa a vyzdvihnúť troch ľudí, 
ktorí pre mňa v mojich za-
čiatkoch urobili veľa preto, 
aby som sa stal triatlonistom. 
Sú to môj brat Michal, pre-
zident STÚ Jozef Jurášek a 
tiež Gabriel Baran. Všetci ma 
veľmi podporovali, aby som v 
tomto športe niečo dosiahol.  
V tejto sezóne som sa chcel 

aspoň raz postaviť na pó-
dium na veľkých pretekoch, 
čo sa mi podarilo na ME. Per-
fektne som načasoval špor-
tovú formu a som veľmi rád, 
že sa to podarilo. Neberiem 
to ako samozrejmosť. Zvyšok 
sezóny nebol až taký dobrý, 
keďže som mal viacero zra-
není, hoci forma bola dobrá.  
O veľkom víťazstve som sní-
val, odkedy som začal s triat-
lonom. Každý to robí pre to, 
aby víťazil. Záruka úspechu 
však nie je nikdy. Mne sa to 
podarilo a bolo to úžasné,“ 
povedal Richard Varga, ktoré-
mu sa v piatok narodila dcér-
ka Izabela. „Niečo sa mi sníva-
lo, tak som jej vybral meno ja. 
Je to pre mňa úplný poklad, 
keď mám porovnať ME a toto 
vyhlásenie, tak dcéra určite je 
na najvyššom stupni,“ uvie-
dol Varga.

STÚ symbolicky ocenila aj 
trojnásobného víťaza ankety 
STÚ Gabriela Barana, ktorý si 
z rúk prezidenta únie Jozefa 
Juráška, ktorý už roky býva v 
Petržalke, prevzal plaketu za 
rozvoj triatlonu na Slovensku. 
Rovnakú plaketu si prevzala 
aj Néč-Lapinová. Tridsaťpäť-
ročná pretekárka sa v októbri 
tohto roka stala sa majster-
kou Európy v kros duatlone 
na Ibize. Pri príležitosti 30. 
výročia založenia STU prevzal 
symbolickú plaketu Dušan 
Hraško. In memoriam ocenili 
i Antona Ihringa.         (mv)

foto: Ján Luky

Petržalský rodák Richard Varga opäť obhájil 
prvenstvo v ankete Triatlonista roka. Najlepších 
športovcov Slovenskej triatlonovej únie (STÚ) 
slávnostne vyhlásili minulú sobotu v Bratislave. Pre 
Vargu je to už jubilejný desiaty triumf v ankete.
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Nič, len jamina
 Tak si myslím Noviny bez novín 

iká taký náklad majú za celý 
týždeň, možno i viac.

Ale aj o inom som chcel. 
Novinové stánky nám miznú. 
Majitelia tvrdia, že taký biz-
nis je na vymretie. Aj u nás v 
obci novinový stánok zrušili. 
Niečo na prečítanie si môžete 
kúpiť už len na pošte, prípadne 
nejaké to periodikum si pred-
platiť. Poštárka vám ho done-
sie domov, obyčajne s kyslým 
výrazom v tvári až okolo obe-
da, pretože na všetko je sama. 
Druhej povedali zbohom v 
rámci racionalizácie.

Podľa ankety istej komerč-
nej televízie rovnako nera-
dostná situácia s novinovými 
stánkami je aj v Bratislave a 
iných mestách. Zvykli sme si, 
že telefónny automat nenájde-
me prakticky už nikde, stánok 
s novinami možno onedlho 
bude podobný prípad.

Samozrejme, je tu aj iná 
možnosť – čítať noviny bez 
novín. Posurfovať na interne-
te, nahliadnuť, do ktorých len 
chcete. Domácich i zahranič-
ných. Má to však malý háčik. 
Malý, ale zásadný. Už po pár 

riadkoch sa dočítate, že ten a 
ten článok ako celok je exklu-
zívnym majetkom redakcie. 
Takže to podstatné vám zosta-
ne utajené. Iba, ak si špeciálne 
priplatíte... 

 Nečudujte sa. Všetko sa 
mení. Je tam toho, akési nedo-
končené spravodajstvo. Máme 
tu predsa aj onakvejšie veci. 
Cigarety bez nikotínu, kávu 
bez kofeínu, čoskoro sa vraj na 
trhu objavia autá jazdiace bez 
šoféra za volantom. A to ešte 
ani netušíme, aké prevratné 
veci nás čakajú v budúcnosti.

 Mňa osobne už oddáv-
na fascinuje záležitosť, ktorej 
sme čisto neodborne hovorili 
umelý bubeník. Dnes takého 
umelého umelca máte zabu-
dovaného v špeciálnom kláve-
sovom nástroji. A keby len to. 
Ak zasuniete správnu disketu, 
pribudnú aj iní virtuózi. Mne 
sa najviac páči huslista. Vyni-
kajúce. Z jedného klávesistu, 
ktorý môže čo - to vypustiť aj z 
vlastného hrdla, je odrazu mini 
orchester. Smola je len v tom, 
že všetky pesničky znejú rov-
nako. Ruža vonia presne tak, 
ako ľalia. Alebo iná kvetina.  
A čo? Pokrok nezastavíš.

 Bubeník bez bubeníka, auto 
bez šoféra. A čo tak myslenie 
bez použitia mozgu? V tejto 
záležitosti netreba nič objavo-
vať. Také niečo funguje už celé 
stáročia.

Oskar Král

Osobitným artiklom boli 
cigarety. Výber široký, 

ceny nízke. Oveľa nižšie ako v 
ktorejkoľvek krčme. Ak sa v tej 
krčme nejakej partii cigarety 
minuli, určený jednotlivec mal 
za úlohu fajčivo v stánku zakú-
piť, nech bol hocijako vzdiale-
ný. A či pršalo, alebo bola sne-
hová kalamita.

Najdôležitejším artiklom 
však boli noviny. Výrobok 
určený predovšetkým na čí-
tanie, hoci práve obsah príliš 
na takú činnosť nenabádal . 
Noviny však spĺňali aj iné po-
žiadavky. Dali sa nimi leštiť 
okná, baliť veci pri sťahovaní, 
zakurovať, utierať zašpinenú 
podlahu, Využiť ste ich mohli 
aj ako hygienickú náhradu v 
prípade nečakanej zažívacej 
udalosti. Neuveriteľná multi-
funkčnosť.

Raz som do istého novi-
nového stánku nazrel skoro 
ráno. Váľali sa tam celé bal-
vany ešte zviazaných žurna-
listických výtvorov. Náklady 
denníkov, pozerajúc sa na vec 
dnešnými očami, boli obrov-
ské. Niektoré dnešné period-

Obyčajná jama na obyčajnej bratislavskej ulici rovno 
pod oblokmi nášho domu. Zväčšovala sa zo dňa na 

deň, sledoval som, ako autá objekt môjho záujmu systema-
ticky demolujú a odkrývajú nenápadný, ale občas viac ako 
potrebný kanálový kruhový poklop. Taký ten s mriežkami, 
aby v prípade nebeskej sprchy vode nič nestálo v ceste. 
Azda po roku sa na miesto činu dostavil predvoj majstrov 
cestárov v počte dvoch osôb, ktorí okolo nadrozmerné-
ho výtlku na etapy vyhĺbili a zarovnali narušené miesto. 
Poškodený kanál vybrali a celý priestor ohradili páskami. 
Tie spolu s opornými výstražnými stĺpikmi poničil vietor, 
vandali a zlodeji, ktorí medzičasom premiestnili voľne od-
ložené železo do najbližšej zberne. Cestárom slúži ku cti, 
že až dvakrát prišli a priestor znovu ohradili. Jeden nikdy 
nevie. Čo keby nejaký nezodpovedný motorista do jamy 
vhupol? To by bola kucapaca! O mesiac sa dostavili majstri 
asfaltéri, aby dali za jamou a novým kanálovým poklopom 
čiernu bodku. Napodiv to stihli za deň. Dielo mohlo byť do-
konané, keby na dotknutom mieste, nachádzajúcom sa na 
priechode pre chodcov, niekto dokázal domaľovať niekoľ-
ko metrov bielych pásov. Nestalo sa, a tak som si povedal, 
malichernosť, načo sa tým zaoberať, veď sú v tom našom 
svete slovenskom aj onakvejšie problémy, ako viac mesia-
cov nedokončená oprava niekoľkých štvorcových metrov 
komunikácie.

Pozornosť si zaslúžia napríklad desiatky tisíc slušných 
ľudí bojujúcich za slušné Slovensko. Predpokladám, že sú 
slušnými a lojálnymi  občanmi, dvíhajúcimi svoj hlas pro-
ti pokryteckej morálke našich politických predstaviteľov, 
ináč by zrejme do boja vlajky nevztýčili. Sizyfovská robota. 
Nepredpokladám, že ďalšie milióny občanov by zdvorilé 
(synonymum slušnosti v parlamente neznáme) Slovensko 
nechceli a na vlastné uši si s radosťou nevypočuli napríklad 
priam otcovské upozornenie rečniaceho vedca v súvislosti 
s odpisovaním, pretože takáto činnosť je hanba. Môžem to 
potvrdiť, pred desaťročiami som odpisoval domáce úlohy, 
dodnes ma to umára, na strednej a vysokej som sa hanbil, 
čo vlastne medzi slušnými študentmi robím. Pekne a ko-
rektne sa vyslovil aj herec, posielajúci niektorých politikov 
do čerta. Úroveň je úroveň, hneď vidieť, kto je taký a kto od-
lišný. Stále je o niečom, stále je za niečo a prečo dvíhať svoj 
hlas. Oprávnene a s plnou vážnosťou, nie vždy sú však pri-
oritne vhodné transparenty a silné slova plné domnienok 
a túžobných očakávaní. Veľkých podvodníkov nájdeme 
na každom politickom kilometri, okrem bielych golierov a 
všakovakých imunít majú aj dlhé ruky a fajnových �škálov. 
Dvom exministrom nepomohli a nezachránili ich pred po-
tupnou basou ani dlhoročné paragrafové ťahanice. Ako sa 
to javí, čistú nástenku podľa všetkého nebude mať ani par-
lamentný šéf, ktorý si svojim titulom iurisutriusque doctor, 
skomplikoval svoj politický život a ukázal, že na Slovensku 
je možné aj nemožné. A keď už hovoríme o klamároch a 
podvodníkoch, netreba zabúdať ani na prezidentské kauzy, 
spájané s pozemkovou ma�ou a daňovými podvodmi. Nie 
každý dobrý anjel sa dotýka nebies. Máme aj takých, na 
ktorých zabudol nielen herec, ale aj slušní ľudia bojujúci 
za slušné Slovensko pri posielaní politikov jednej strany 
spektra do pekelných priestorov. Vox populi by mal vidieť 
a vedieť viac. 

Tak si myslím, že politická propaganda, ako stáročiami 
overený nástroj manipulácie, dokáže s masami robiť zázra-
ky. Nič nové pod politickým nebom. Hra na demokraciu 
bez konca. Tak ako oprava jaminy pod našimi oknami. Len 
oveľa nebezpečnejšia.

Jaroslav Gründler

Hlboko v minulom storočí si občania noviny 
kupovali v stánkoch špeciálne na to určených 
a označených ako PNS. Poštová novinová služba. 
Pravdaže, mali tam aj iné veci. Obálky, pohľadni-
ce, známky a vôbec všakovaké drobnosti, najčas-
tejšie z papiera.
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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 ! 
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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

Výsledkový servis FC Petržalka
 A-TÍM   2. liga Bratislava: 15. kolo: FC Petržalka – FK Poprad 1:2 
(35. Petráš – 19. Horváth, 59. Gallovič), 16. kolo: FC Petržalka – FC 
Lokomotíva Košice 2:2 (86. Lády, 90.+2. Prekop - 25. J. Nemec (vl. 
gól), 65. Cicman), 17. kolo: MŠK Žilina B - FC Petržalka 5:0 (20. 
Jánošík (11m), 24. Vallo, 27., 30. Balaj, 54. Gamboš)
 U19   2. liga SD: 12. kolo: PFK Piešťany - FC Petržalka 0:1 (52. 
Mojžiš), 13. kolo: FC Petržalka – MŠK Považská Bystrica 11:1 
(3. Mazur, 6., 32., 47., 54. Čerňanský, 31., 78. Kaňovič, 35., 49. I. 
Žiga (2. z 11m), 80. Puškár, 89. Krisztín), 14. kolo: MFK Skalica - 
FC Petržalka 1:3 (10. Sádovský, 69., 90. Čerňanský)
 U17    2. liga MD: 12. kolo: PFK Piešťany - FC Petržalka 1:2 (30., 
41. Farkas), 13. kolo: FC Petržalka – MŠK Považská Bystrica 3:0 
(49. Klementis, 67. Žilinský, 70. Zechel), 14. kolo: MFK Skalica - 
FC Petržalka 1:0
 ŽENY  2. liga, skupina A: 9. kolo: OFK Dunajská Lužná – 
FC Petržalka 4:2 (31. Pavlíková, 58. Balážová), 10. kolo: FC Petr-
žalka – FK Dúbravka 1:2 (21. Pavlíková), 11. kolo: TJ Kopčany – 
FC Petržalka 0:3 (35. Križanovičová, 45. Pšenáková, 78. Petríková)

TABUĽKA 2. LIGA

  1. FK Pohronie  17 10 6  1 25:13 36
  2. MFK Tatran L. Mikuláš 17 10 3  4 34:21 33
  3. MFK Skalica 17 10 3 4  29:16 33
  4. KFC Komárno 17 9 3 5 28:17 30
  5. FK Poprad 17 9 3 5 37:27 30
  6. FC Petržalka 17 7 5 5 23:22 26
  7. MŠK Žilina B 17 7 2 8 32:37 23
  8. FK Dubnica nad Váhom 17 6 4 7 33:26 22
  9. FC ŠTK 1914 Šamorín 17 6 4 7 30:27 22
10. Inter Bratislava 17 7 1 9 26:32 22
11. MFK Dukla B. Bystrica 17 5 5 7 20:20 20
12. 1. FC Tatran Prešov 17 5 4 8 21:19 19
13. ŠK Odeva Lipany 17 5 2 10 13:36 17
14. Partizán Bardejov 17 2 7 7 23:32 16
15. Lokomotíva Košice 17 3 6 8 17:28 15
16. Slavoj Trebišov 17 3 4 10 13:31 13

Úspešný slovenský re-
prezentant vo vodnom 
slalome Matej Beňuš 
síce len pred šiestimi 
týždňami ukončil sezó-
nu 2018, no v súčasnosti 
už naplno pracuje na tej 
nasledujúcej. 

Bude veľmi dôležitá, preto-
že sa už naplno rozbehnú 

boje o miestenky na OH 2020 
v japonskom Tokiu. V roku 
2019 na 31-ročného petržal-
ského rodáka čaká niekoľko 
zmien. Prvou je už avizovaná 

výmena trénera, keď Pavla 
Ostrovského nahradil Peter 
Škantár. ,,Keď už bolo defini-
tívne, že kategória deblkanois-
tov v slalome sa končí, dostal 
som ponuku trénovať Mateja 
a tá sa neodmieta. Je to pre 
mňa veľká výzva, lebo Maťo je 

Beňuš má 
novú loď

jedným z najlepších kanoistov 
na svete. Veľmi dlho sme spo-
lu trénovali v jednej skupine a 
navzájom sa dobre poznáme. 
Urobím všetko pre to, aby si 
splnil svoje ciele,“ hovorí nový 
Beňušov tréner Peter Škantár. 
Druhou je úprava lode, v kto-
rej bude súťažiť o čo najlep-
šie umiestnenia. ,,Dokončili 
sme ju len nedávno. Hlavnou 
zmenou je jej doplnenie o tzv. 
finky, čo sú kormidielka, s kto-
rými som štartoval aj na OH 
a na istý čas ich zakázali. Nič 
zásadné sa na lodiach už me-
niť nedá, ale z tejto vynovenej 
mám veľmi dobrý pocit,“ pove-
dal Matej Beňuš.

(mh)
foto:  autor

  4. kolo

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

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

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

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

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

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

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

  Tabuľka

  1. RAMILAND 4. 22:11 7 B
  2. ZIEGELFELD 4. 25:16 6 B
  3. NIVY 4. 22:15 6 B
  4. HANCOP 4. 20:15 6 B
  5. BOARD 3. 14:11 5 B
  6. SAV 4. 18:7   4 B
  7. PEKNIKOVA 3. 18:11 4 B
  8. BARBARI 4. 23:17 4 B
--------------------------------------------------------
  9. REBELS 4. 18:16 4 B
10. SLAVIA 4. 22:22 4 B
11. EMPIRIA 4. 16:29 2 B
12. PROFIS 4.   4:21 2 B
13. BLACK DIAMONDS 4. 16:26 0 B
14. VLCI  4. 15:36 0 B

Bratislavská 
hokejbalová liga



12 • 21. 11. 2018 PETRŽALSKÉ NOVINYI N Z E R C I A

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

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

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

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

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

KONCERT
25.11. | 17:00 / 2 € dôchodcovia, študenti, ZŤP / 3 € 
PRVÉ KROKY 
účinkujú: študenti Štátneho konzervatória v Bratislave  
Z verejných zdrojov podporil koncerty
Fond na podporu umenia 

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

25.11. | 10:00 | 4,50 € GRINCH 
25.11. | 20:00 | 4,50 € TEN, KTO ŤA MILOVAL
26.11. | 20:00 | 3 € / 4,50 € ** AŽ PŘIJDE VÁLKA
29.11. | 20:30 | 3 € / 4,50 € ** THE FLORIDA PROJECT 

zvýhodnené vstupné 4,00 € pre deti 
a mládež do 18 rokov, študentov VŠ, ZŤP a seniorov

ST

Partneri

NOVEMBER 2018

DOM KULTÚRY LÚKY
21.11. | 19:00 |  2 €                               ticketportal
CESTOVATEĽSKÝ KLUB - ÁZIJSKÉ IMPRESIE
prednáška, fotografie a videa cestovateľky Z. BRLIŤOVEJ

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

23.11.| 19:30 | 3 €                   ticketportal
MUSIC CLUB - RUKAHORE! + 1000 PSOV
(punk-hard rock) + (melting pot rock)

24.11. | 18:00 | 9 € / 11 € *                    ticketportal
FOLK BLUES SESSION 2018
XVIII. ročník festivalu folk-bluesovej a bluesovej hudby

GRAPEFRUIT DEATH 
BUŽMA (CZ)
JÁN ‚PONKA‘ DUBAN & STARÁ JEDÁLEŇ 
RENÉ LACKO & DOWN TOWN

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

30.11.| 19:30 | 5 €                  ticketportal
MUSIC CLUB - RAP na Lúkach vol.12 

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ
22.11. | 19.00 | 6 €                                ticketportal
NĚŽNÁ NOC
koncert 

Blanka ŠRŮMOVÁ a Jan Sahara HEDL 
so skupinou poprvýkrát v Bratislave!

29.11. | 18:00 | 3 €

MÓDNA TVORBA MLADÝCH 2018
módna prehliadka 
STREDNEJ UMELECKEJ ŠKOLY SCÉNICKÉHO 
VÝTVARNÍCTVA v Bratislave   
a módneho návrhára Fera MIKLOŠKA

30.11. | 19:00 | 10 €                              ticketportal
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
Predstavujeme Vám obec Trenčianske Stankovce
účinkuje: FS ROZVADŽAN
na záver programu posedenie pri ľudovej hudbe 
s ochutnávkami domácich špecialít 
Z verejných zdrojov podporil podujatie
Fond na podporu umenia  

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

KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK

OHODNOŤTE NÁS

na www.kzp.sk

 

Dom kultúry Zrkadlový háj  
Rovniankova 3 
tel.: 68 299 217/219, dkzh@kzp.sk

Artkino Za zrkadlom
Rovniankova 3
tel.: 68 299 218, artkino@kzp.sk

Dom kultúry Lúky
Vígľašská 1 
tel.: 63 835 404/400, dkl@kzp.sk

CC Centrum
Jiráskova 3 
tel.: 63 824 390, ccc@kzp.sk

Pokladňa DK Lúky 
ST, ŠT, PIA, NE 16:00-20:00  
PO, UT, SO hodinu pred podujatím
t: 63 835 404, vstupenkydkl@kzp.sk

Pokladňa DK Zrkadlový háj
PO-PIA 10:00-21:00 
SO, NE hodinu pred podujatím
t: 68 299 225, vstupenkydkzh@kzp.sk

Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava , tel.: 68 299 200, kzp@kzp.sk

 DK ZRKADLOVÝ HÁJ 
03.12. | 18:00 a 20:00 | 13 €     

FRAGILE - VIANOČNÝ KONCERT

04.12 | 19:00 | 12 €
PESNIČKY Z KASÍNA - manželia Klimentovci, 

Benefi t, Duet, Veselí starci

FOLKLÓRNE ZRKADLENIA
07.12. | 19:00 | 7 € | VIANOCE S HÁJENKOU

14.12. | 19:00 | 10 € | ŠŤASTNÉ A EKONOMÁCKE! 
Z verejných zdrojov podporil podujatia 

Fond na podporu umenia 

17.12. | 19:00 | 15 €                    
NIEKTO PRÍDE - Milan MARKOVIČ a Páni bratia 

hosť: RÓBERT BEZÁK

PRIPRAVUJEME V DECEMBRI:

 DK LÚKY 
07.12. | 19:00 | 3 €

HUDOBNÉ KINO  - CYKLUS OSOBNOSTI
DEŽO URSINY - MOMENTKY

Podujatie je realizované s láskavým zvolením 
Trigon Production a Slovenského fi lmového ústavu

08.12. | 18:00 |  6 € / 7 € *          
BLUESOVÝ MIKULÁŠ

bluesový, rock-bluesový a rock‘n‘rollový 
hudobno-tanečný večer

MISSISSIPPI MIXTAPE, 
ANDY RAY HAVERDA BAND, 

THE OLD SCHOOL BAND - STARÁ ŠKOLA

 CC CENTRUM 
05.12. | 10:00 | 3 € vstupné + 2 € balíček

ČAKÁME NA MIKULÁŠA
veselé mikulášske dopoludnie pre deti do 5 rokov 

výtvarné dielničky, zdobenie stromčeka
nahlasovanie vopred: 

02 /63 824 390, 0917 711 090

12.12. | 14:00 | 
2,50 € predávajúci / vstup voľný - kupujúci

VIANOČNÝ BAZÁRIK
originálne vianočné darčeky tvorené srdcom 

nahlasovanie vopred: 
02 /63 824 390, 0917 711 090
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Závodisko má za sebou vydarenú sezónu
V petržalskom Starom Háji 

sa poslednú októbrovú ne-
deľu skončila slovenská turfo-
vá sezóna. Definitívne sa roz-
lúštila hádanka, kto sa stane ví-
ťazom slovenského šampioná-
tu medzi jazdcami, trénermi a 
stajňami. O tom, aká bola se-
zóna a čo priniesla, sme sa po-
rozprávali s Jánom Valtýnim, 
vedúcim úseku dostihovej pre-
vádzky a marketingu.
Tohtoročná sezóna je za na-
mi, akoby ste ju zhodnotili?

 Rovnako ako vlani sme zor-
ganizovali 20 dostihových dní. 
Z nich 15 bolo v Bratislave, po 
jednom v Šuranoch a Seni-
ci a tri boli v Topoľčiankach. 
Počet dostihov zostal rovna-
ký, odbehlo sa 165 cvalových 
dostihov. Trochu nám klesol 
počet štartujúcich koní, hlav-
ne z Česka to bolo výrazné. Aj 
u našich západných susedov 
každý rok počet koní klesá. V 
minulosti v Česku bolo príliš 
veľa koní a mali málo dostihov. 
Naopak, v klasických dosti-
hoch sme výpadok zazname-
nali u Slovákov a na druhej 
strane lepšiu účasť zazna-

menali kone zo zahraničia, z 
Česka aj Maďarska. Keď to zo-
beriem globálne, sezóna pre-
behla štandardne s rovnakým 
počtom dostihových dní a do-
stihov. Počet registrovaných 
koní u nás, na Slovensku, sme 
mali mierne vyšší ako vlani, to 
je pozitívne, bolo ich 265.       
Boli ste spokojný s vrcholný-
mi mítingami Turf gala a 
Slovenské derby? 

 Tieto mítingy znova po-
tvrdili svoju vysokú úroveň, 
kvalitou a aj medzinárodnou 
účasťou. Potešili nás dobrými 
výsledkami aj kone zo sloven-
ského tréningu. Zoriana vy-
hrala Veľkú cenu Slovenska, 
čo je vrcholný bod mítingu 
Turf-gala. Samotné Slovenské 
derby ovládli trojročné kone 
z Česka, Mon Cheri, Bles-
sed Kiss a Res Judicata. Dalo 
sa to však očakávať, lebo náš 
slovenský klasický ročník mal 
slabšie parametre ako vlani. 
V Slovenskom derby prekvapil 
koník Risk od trénerky Zuza-
ny Kubovičovej. Finišoval na 
štvrtom mieste, čo bol veľký 
úspech. Veľkú radosť sme mali 

aj z toho, že sa nám z obidvoch 
vrcholov podaril zabezpečiť 
priamy televízny prenos. Bude-
me radi, keď si na budúci rok 
spoluprácu s RTVS zopakujeme.
O čom hovoria čísla v eurách?

 Dotácie pre tento rok boli 
vyplatené v objeme 734-tisíc 
eur, vlani to bolo 733 460 eur. Aj 
objem vyplatených majiteľských 
a chovateľských prémií je po-
rovnateľný s vlaňajškom. Takže 
sú to iba kozmetické rozdiely. 
Keďže sme zaznamenali pokles 
početnosti a kvality u trojroč-
ných koní, tak si z dotačného 
koláča ukrojili menší kus ako 
vlani. Naopak, dobré výsledky 
dvojročných koní v tejto sezóne 
sú prísľubom do ďalšej sezóny. 
Veľmi dobre sa ukazujú kobyly v 
našom tréningu Offensive, Pal-
mera či Salsa Salsa. Medzi žreb-
cami zaujal Ryanov syn Wild 
Boy, ktorý z dvoch štartov dva-
krát vyhral. Pri svojom debute 
zvíťazil aj Ryony a v Karpatskej 
cene bol štvrtý. Všetci sú prísľu-
bom do klasických dostihov. 
Pozitívne je tiež, že majitelia a 
tréneri sa rozbehli za nákupmi 
mladých koní. Kupujú hlavne 

Š P O R T / I N Z E R C I A

www.lidl.sk - sekcia Kariéra

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

NÁSTUPNÁ MZDA:

GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY

473 €  917 €*

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

jednoročné, na budúci rok už 
budú staršie a ukáže sa, ktorý 
z týchto importov sa vydaril.    
Spomeňte zaujímavé sloven-
ské kone a ich úspechy.

 Pri voľbe Kôň roka sme 
mali dve najväčšie individua-
lity, Zorianu a Portorikosa. 
Obidvaja počas sezóny podá-
vali vynikajúce výkony. Zoria-
na mala skvelú prvú polovicu, 
keď vyhrala Veľkú aprílovú 
cenu, Veľkú cenu Slovenska 
a triumfovala aj v Cene Pats 
Music. Leto bolo v jej poda-
ní troška rozpačité, chcela sa 
ukázať a blysnúť aj v zahraničí. 
Žiaľ, to sa jej ani jej realizačné-
mu tímu nepodarilo. Do Ber-
lína odchádzala so zranením, 
v dostihoch išla cez bolesť, a 
preto dobre nedopadla. Ne-
vydaril sa jej ani druhý štart 
v Budapešti, ale do Bratislavy 
sa vrátila vo víťaznej forme a 

na svojom domovskom hipod-
róme zostala v tejto sezóne ne-
zdolaná. Štyri štarty premenila 
na všetky víťazstvá. Portorikos 
mal troška pomalší rozbeh 
sezóny, ale celý rok si držal 
výbornú formu. Vyhral tri do-
stihy prvej kategórie, bol aj 
tretí vo Veľkej cene Slovenska, 
druhý v Zlatom pohári a naj-
výraznejší výsledok v zahraničí 
dosiahol, keď skončil druhý v 
Budapešti na prestížnych do-
stihoch Kincsem díj.   
Ako ste boli spokojný s divác-
kym záujmom? 

 Návštevnosť v tejto sezóne 
bola znova veľmi dobrá. Prišlo 
dosť ľudí aj na dostihové dni, 
kedy sme to nečakali. Priemer-
ná návštevnosť bola vyše 2 000
divákov. Príchodom nového 
vedenia chceme forsírovať ak-
tívnejšiu propagačnú stratégiu
a tiež vymýšľať rôzne nové ak-
cie na pritiahnutie ľudí do areá-
lu aj mimo dostihov. V budúc-
nosti plánujeme zaviesť turni-
ketový systém, aby sme mali 
lepšiu evidenciu o platiacich 
návštevníkov. Atmosféru a ko-
lorit dostihov dotvára aj veľa 
ľudí zo stajní.         Milan Valko

foto: Milina Strihovská
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   STÁNKY S OBČERSTVENÍM A VIANOČNÝM TOVAROM   
PONDELOK - PIATOK | 11:00 - 21:00   ∞   SOBOTA - NEDEĽA | 9:00 - 21:00

STAROSTA A POSLANCI MČ BRATISLAVA-PETRŽALKA POZÝVAJÚ NA

zmena programu vyhradená

WWW.KZP.SKWWW.PETRZALKA.SK

30.11. | 17:00 
  V ADVENTNOM ČASE 

∞ NEPOSLUŠNÝ ANJELIK – Divadlo A. Pallesitza
∞ MIX KVARTET

1.12. | 17:00
  VIANOČNÉ STRETNUTIE GENERÁCIÍ  

∞ HÁJENKA - detský folklórny súbor
∞ MELÓDIA ∞ PETRŽALČANKA - seniorské spevácke zbory

2.12. | 17:00
  FOLKOVÉ VIANOCE  

∞ BUKASOVÝ MASÍV

6.12. | 15:00 
  MIKULÁŠ A ČERT NA KOČI  

15:30 | PROGRAM PRE DETI NA OVSIŠTSKOM  NÁMESTÍ
17:00 | MOŽNO PRÍDE AJ MIKULÁŠ | NÁMESTIE REPUBLIKY

∞ INTERAKTÍVNY PROGRAM PRE DETI
∞ SNEHULIAK A MRKVA –  Divadlo z klobúka

∞ DRUŽINA ∞ ROBO OPATOVSKÝ

7.12. | 17:00 
  IDÚ MLADÍ VINŠOVNÍCI  

prezentácia ZŠ, ZUŠ  
∞ ZŠ DUDOVA 2 ∞ ZŠ BUDATÍNSKA 61 ∞ ZŠ GESSAYOVA 2  

∞ SZUŠ PROKOFIEVOVA 5 ∞ SZUŠ ART PEGAS ∞ ZUŠ F. OSWALDA

8.12. | 17:00
  FOLKLÓRNE VIANOCE  

∞ FS EKONÓM ∞ FS DOPRAVÁR ∞ FS POLENO

9.12. | 17:00
  HUDOBNÉ VIANOCE  
∞ BOKY CITOM ∞ SKLO

14.12. | 17:00
  ČAS VIANOČNÝ  

∞ LA MUSICA ∞ MAROŠ BANGO

15.12. | 17:00
  VIANOČNÉ KOLEDY  

∞ CIRKEVNÝ EVANJELICKÝ ZBOR PETRŽALKA
∞ SPEVÁCKY ZBOR CANENS

16.12. | 17:00
  ROCKOVÉ VIANOCE  

∞ O.B.D. UNPLUGGED - koncert

30.11. | 8:00-12:00 | DENNÉ CENTRUM, Osuského 3
  MIKULÁŠSKA KVAPKA KRVI  

3.12. | 18:00 | 13 € | DK ZRKADLOVÝ HÁJ
  FRAGILE  - VIANOČNÝ KONCERT  

5.12. | KAMPINO, NEMOCNICA SV. CYRILA A METODA, MŠ, ZŠ, SSS,  KC
  NÁVŠTEVA MIKULÁŠA V SOCIÁLNYCH  
  A ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH  

5.12. | 10:00-12:00 | 3 € vstupné  +2 € balíček | CC CENTRUM 
  ČAKÁME NA MIKULÁŠA  

∞ veselé dopoludnie pre deti do 5 rokov (info: 0917 711 090)

5.12. - 20.12. | vstup voľný | CC CENTRUM 
  ČARO VIANOC 2018  

∞ výstava drotárov a drevorezbárov

7.12. | 19:00 | 7 € | DK ZRKADLOVÝ HÁJ
  FOLKLÓRNE ZRKADLENIE – VIANOCE S HÁJENKOU  
∞ DFS HÁJENKA z Bratislavy ∞ MALÁ JASÉNKA zo Vsetína 

8.12. | 18:00 | 7 € | DK LÚKY
  BLUESOVÝ MIKULÁŠ  

∞ hudobno-tanečný večer 
∞  MISSISSIPPI MIXTAPE ∞ ANDY RAY HAVERDA BAND 

∞ THE OLD SCHOOL BAND - STARÁ ŠKOLA

12.12. | 14:00-19:00 | vstup voľný 
predávajúci 2,50 € |  CC CENTRUM

  VIANOČNÝ BAZÁRIK  
∞ originálne vianočné darčeky (info: 0917 711 090)

14.12. | 19:00 | 10 € | DK ZRKADLOVÝ HÁJ
 FOLKLÓRNE ZRKADLENIE – ŠŤASTNÉ A EKONOMÁCKE!      

∞ FS EKONÓM ∞ FS GYMNIK 

16.12. | 17:00 | 2 € ZŤP, študenti, seniori / 3 € | CC Centrum 
 MOMENTUM MUSICUM – CYKLUS KOMORNÝCH KONCERTOV   

∞ VIANOCE MLADÝCH UMELCOV
účinkujú: študenti Štátneho konzervatória v Bratislave

17.12. | 19:00 | 15 € | DK ZRKADLOVÝ HÁJ
  NIEKTO PRÍDE  

∞  MM KABARET  - MILAN MARKOVIČ A PÁNI BRATIA 
pozývajú na návštevu RÓBERTA BEZÁKA

19.12. | 13:00-15:00 | PARKOVISKO TESCO PETRŽALKA
  VIANOCE PRE VŠETKÝCH  

Námestie Republiky

S P O L O Č N O S Ť
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Petržalčan Mário Lamy sa pred pár dňami 
vrátil z Pro watercross World Championship 
2018, ktorý sa organizoval v Naples – Florida 
(USA), s titulom majstra sveta v jazde na vod-
ných skútroch. 

Náš najlepší a najúspeš-
nejší vodný skútrista je 

prvým Slovákom v histórii 
Pro watercross World Cham-
pionship, ktorý sa na týchto 
pretekoch zúčastnil. Mário 
štartoval v kategórii AM RU-
NABOUT SUPERSTOCK, 
kde v prvej jazde po napína-
vom súboji skončil na druhom 
mieste za americkým jazdcom 

Deanom Harrisom. V druhej 
jazde suverénne vyhral sys-
témom štart - cieľ. Všetko sa 
rozhodlo v poslednej jazde, 
kde bol po štarte na druhom 
mieste, ale podarilo sa mu v 
polovici pretekov predbehnúť 
Harrisa a s väčším náskokom 
prísť do cieľa po svoj maj-
strovský titul. Mário zužitko-
val svoje 20-ročné skúsenosti 

a napriek jazde na požičanom 
skútri s motorom slabším ako 
jeho súperi, s prehľadom uká-
zal všetkým svoje číslo #46 na 
zadnej strane vesty. 

„Do Ameriky som išiel bez 
očakávaní, ale s veľkou túž-
bou obhájiť svoj titul majstra 
sveta z roku 2012. Po príchode 
do areálu pretekov som pre-
chádzal k registračnému sta-
nu pomedzi obrovské kamióny 
veľkých továrenských jazdcov, 
ktorí sa týmto športom živia 
profesionálne a majú niekoľ-
kočlenné tímy mechanikov. Je 
to nenahraditeľný zážitok stáť 
sám medzi všetkými týmito 

Mário Lamy je 
majster sveta! 

hviezdami a už teraz aj mo-
jimi priateľmi. Som vďačný 
svojmu tímu a sponzorom – 
LAMY JET team – mojej rodi-
ne za veľkú podporu a hlavne 
za to, že ako prvý Slovák som 
sa mohol zúčastniť na týchto 
jedinečných pretekoch. Verím, 

že v ďalších rokoch budem 
naďalej reprezentovať Sloven-
sko na svetových podujatiach,“ 
povedal na záver čerstvý maj-
ster sveta na vodných skút-
roch Mário Lamy.             

(lm)
foto: M. Lámy, J. Waters

Majstrovstvá 5. bratis-
lavského obvodu v ša-
chu sa stali už tradič-
nou súčasťou jesenné-
ho kalendára podujatí 
Centra voľného času 
Gessayova 6. Tento 
rok sa konali v polovici 
októbra a zúčastnilo sa 
na nich 17 chlapcov a 9 
dievčat. 

V súťaži chlapcov sme boli 
svedkami vyrovnaného 

súboja trojnásobného majstra 
Petržalky Daniela Chlpeka
(na snímke vpravo dole) 
(Gymnázium Pankúchova 6) 
s jeho tradičným súperom, 
spolužiakom a spoluhráčom 
z ŠK Slovan Bratislava, Mare-
kom Škrinárom. Ich vzájom-
ná partia sa skončila remízou 
a všetky ostatné vyhrali, teda 
obaja získali 6,5 bodu, no ten-
toraz sa pomocné hodnotenie 

usmialo na Mareka Škrinára, 
pre ktorého je to premiérový 
titul majstra Petržalky. Tretie 
miesto spoľahlivým výkonom 
a ziskom 5/7 vybojoval Timur 
Smaho (Cirkevná ZŠ Narnia 
Beňadická 38).

Medzi dievčatami s ľah-
kosťou obhájila minuloročný 
titul Hanka Horváthová zo 
ZŠ Holíčska 50, ktorá vyhrala 
všetkých 8 partií. Za mierne 
prekvapenie možno považo-
vať 2. miesto Ivany Brašeno-

vej (7/8, Gym. Pankúchova 6), 
ktorá o bod predstihla skúse-
nejšiu celkovo tretiu Tamaru 
Gajdošovú (6/8, CZŠ Narnia).

Prví traja chlapci a prvé tri 
dievčatá majú nárok zúčast-
niť sa na krajskom kole, kto-
ré sa uskutoční 5. decembra 
v Hoteli Bratislava na Seberíni-
ho 6. Novinkou tohto ročníka 
žiackych súťaží v šachu je aj 
usporiadanie krajského kola 
pre najúspešnejších žiakov ne-
registrovaných v kluboch a od-

dieloch Bratislavského šacho-
vého zväzu. Z tých postúpili 
Jan Teo Majtán (CZŠ Narnia), 
Marko Eisner (Gymnázium 
Pankúchova 6) a Paulína Li-
chá (CZŠ Narnia). Na svoju 
šancu budú čakať aj náhrad-
níci Šimon Petrinec a Tereza 
Vaňatková (obaja CZŠ Nar-
nia), ktorí skončili v turnajoch 
na ďalších miestach.

Na snímke zľava: 3. CZŠ Nar-
nia Beňadická 38 (T. Smaho, 
T. Gajdošová), riad. CVČ K. 
Bulíková,  1. Gym. Pankúchova 
6, Ivana Brašenová, Marek 
Škrinár), org. S. Vlček, 2. ZŠ 
Holíčska 50 (H. Horváthová, 
S. Svrček)

V súťaži škôl zvíťazilo s 13,5
bodmi Gymnázium Pankú-
chova 6 (Marek Škrinár, Iva-
na Brašenová) pred ZŠ Ho-
líčska (Samuel Svrček, Hana 
Horváthová), ktorí získali do-
vedna 12 bodov. Tretie miesto 
s 11-imi bodmi obsadili zá-
stupcovia Cirkevnej ZŠ Nar-
nia (Timur Smaho, Tamara 
Gajdošová). Štvrtou zúčast-
nenou školou bola ZŠ Čer-
nyševského (Daniel Záleský, 
Lenka Michalková), ktorá zís-
kala dokopy 7 bodov. 

Najmladšou účastníčkou 
turnaja bola škôlkarka, 5-roč-
ná Miška Šúňová z MŠ Pifflo-
va 10, ktorá získala 1 bod. 

Ďakujem všetkým, ktorí sa 
podieľali na zdarnom priebe-
hu podujatia, predovšetkým 
riaditeľke Kataríne Bulíkovej 
a zástupkyni Oľge Švecovej z 
CVČ Gessayova, ako aj všet-
kým vedúcim, ktorí sprevá-
dzali družstvá svojich škôl. 

Stanislav Vlček, 
Bratislavský šachový zväz

Žiaci za šachovnicami 
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