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Čistenie Petržky
s Prayem

Dvadsiatehoštvrtého novembra ste
mohli v Petržalke natrafiť na skupinku mladých ľudí v mikinách s nápisom Prayem s vreciami v rukách
a zbierajúcich odpadky.
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Ako inak, zasa inak

V tretej, záverečnej časti redakčno-novelizačno-právneho komentovania zmien bytového zákona si
priblížime ďalšie zmeny, prekvapenia,
ale aj nástrahy, ktoré ostatná novela
prináša.
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Koňom roka 2018
Zoriana, trénerkou
Zuzana Kubovičová

Na XXI. ročníku Galavečera slovenského turfu si lídri šampionátov a
víťazi koncoročných ankiet prevzali
ocenenia za úspechy v uplynulom
dostihovom roku.
strana 13

Vianoce prichádzajú

Stromček je už ozdobený, stánky postavené, odštartoval
aj sviatočný program na pódiu na Námestí republiky.
Všetko je už nachystané na príchod Mikuláša, ktorým sa
petržalské Vianoce definitívne začnú.

V

prvý deň na Vianočných trhoch
nechýbala výborná hudba a na
zahriatie varené vínko či punč. Podľa oslovených predajcov si obyvatelia
najčastejšie pochutnávali na cigánskej pečienke, lokšoch či klobáske.
Niektorí predajcovia sú nováčikovia, iní, naopak, chodia pravidelne
a napriek zime a náročnej práci si
predvianočný čas užívajú. A všetci
sa tešia, že sa na Vianočných trhoch
v Petržalke páči všetkým. Budú trvať
až do 19. decembra.
Pripravených je 10 stánkov s občerstvením a 2 stánky s iným, via-

nočným, tovarom. Trhy sú otvorené
v pondelok až piatok od 11.00 do
21.00 h a počas víkendu od 9.00 do
21.00 h. Pre tých, ktorí si budú chcieť

vychutnať starostovský punč, môžu
tak spraviť 6. decembra v čase od
17.00 do 19.00 hodiny.
Program vianočných trhov je naozaj nabitý a nebude v ňom chýbať
divadielko, vianočné koledy, mladí
vinšovníci ani vianočné stretnutie generácií, kde sa predstaví detský folklórny súbor Hájenka so seniorským
speváckym zborom Melódia. Máte
radi rock? Nenechajte si ujsť koncert skupiny O.B.D. Počas Vianočnej
Petržalky si na svoje prídu aj milovníci hudby a divadla, pre ktorých je
pripravený koncert skupiny Fragile,
predstavenia folklórnych súborov,
komorné koncerty či kabaret Milana Markoviča Niekto príde, tentoraz
s hosťom Róbertom Bezákom. Podrobný program nájdete na www.petrzalka.sk.
A aká by to bola pravá vianočná atmosféra bez Mikuláša? Ten do
Petržalky aj so svojím pomocníkom
čertom zavíta presne „na Mikuláša“
– 6. decembra o 15.30 h. Svoju petržalskú púť odštartuje na Ovsištskom
námestí, kde bude pre deti pripravený aj program. Odtiaľ pôjde ulicami
Petržalky a o 17.00 h sa s deťmi stretne na Námestí republiky, kde nebude
chýbať zaujímavý program, divadielko a hudba. Mikuláš navštívi nielen
deti, ktoré ho prídu pozdraviť do ulíc,
ale aj tie v materských a základných
školách, sociálnych zariadeniach či
v nemocnici.
Text a foto: (tod)
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transfúzna stanica odchádzala z
Petržalky až s 9 litrami krvi, ktorá pomôže iným.
O pohodlie zúčastnených sa
starali, ako zvyčajne, pracovníčky oddelenia sociálnych vecí
miestneho úradu, ktoré dbali
o pitný režim darcov, pripravili pre nich občerstvenie a roznášali dobrú náladu, aby nikto
nemal strach z ihly. Keďže išlo
o sviatočnú Kvapku krvi, každý si odniesol sladké darčeky
v podobe čokoládového Mikuláša
a adventného kalendára. Na ďalšiu Kvapku krvi sa môžete tešiť
v júni v rámci obľúbeného festivalu Dni Petržalky 2019.
Text a foto: (mh)

Sviatočná Kvapka krvi
Petržalská samospráva už tradične zorganizovala v DC na Osuského ulici 3 v spolupráci
s Národnou transfúznou stanicou Mikulášsku
kvapku krvi.

V

dobrej nálade sa tam zišlo
40 darcov. Medzi dobrovoľnými darcami krvi nechýbali
pravidelní, ktorí majú na konte
desiatky darovaní krvi. K takým patrí aj poslankyňa Ivana
Antošová, držiteľka bronzovej
Jánskeho plakety. Našli sa aj
štyria prvodarcovia, ktorí si za
odvahu odniesli ďakovný list za
účasť a tematický odznak, medzi nimi bol aj novozvolený starosta mestskej časti Ján Hrčka.
Žiaľ, nie v každom prípade bolo
darovanie krvi možné z dôvodu nízkej hladiny hemoglobínu
v krvi. Napriek tomu Národná
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Otravy psov

deratizačnými prostriedkami.
Je to naozaj tak?

V

poslednom čase pribúdajú podnety od občanov, ktorí majú podozrenie, že v Petržalke
pribúda otráv psov a treba za tým hľadať nedávnu
plošnú deratizáciu verejných priestranstiev. Spýtali
sme sa na to priamo vykonávateľa deratizácie.
V Mestskej časti Bratislava-Petržalka bola vykonaná deratizácia vo všetkých verejných priestoroch
(zeleň, parkoviská, ihriská a pod.) v termíne od 1. do
23.10. dodávateľom CHEMIX-D, s.r.o., ktorý poskytol
nasledovné stanovisko:
„Na verejných priestranstvách sa voľne nástrahy
neukladajú, vkladajú sa do funkčných dier vytvorených hlodavcami, ktoré sa následne zasypávajú,
a tak k nim nemajúvoľný prístup deti, nepovolané
osoby, ani necielené zvieratá. Navyše, deratizačné
prostriedky majú výstražné červené sfarbenie a proti
náhodnému požitiu obsahujú Denatónium-benzonát, látku ktorá vyvoláva chuťový odpor pre človeka,
psov a mačky. Takýto prípravok je prakticky selektívne atraktívny len pre škodlivých hlodavcov.“
Na otravu by bolo treba požiť neprimerane veľké
množstvo nástrahy, ktorú dieťa ani zviera nemá k dispozícii, a ani by ju nebolo schopné požiť. Za viac ako
25 rokov používania antikogulačných deratizačných
nástrah nebolo potvrdené ani jedno podozrenie
z otravy dieťaťa alebo psa z takto formulovaných nástrah, povolených CCHLP.
Otrava psov v Petržalke:
Z hore uvedených dôvodov v Petržalke otrava
psov na verejných priestoroch použitými deratizačnými nástrahami nie je pravdepodobná, je až nemožná.
Pravdepodobne ide pri uvádzanej otrave psov o
sabotáž, pri ktorej boli použité rýchlejšie pôsobiace
toxické látky primiešané do atraktívnej potravy pre
psov, alebo neodborná manipulácia s toxickými látkami v teréne. Mohlo by ísť o niektoré pesticídy používané v poľnohospodárstve, lesníctve, alebo veterinárne prípravky, ale aj iné toxické látky a ich zmesi.
Hľadanie príčin otravy psov, prípadne vinníkov môžu
zabezpečovať miestne orgány Veterinárnej a potravinovej správy, Veterinárna asanačná služba, orgány
činné v trestnom konaní.
Text a foto: (mh)

5. 12. 2018 • 3

S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A

Vrátiť knihy je
jednoduché

Petržalská knižnica sa neustále snaží
zlepšovať služby pre svojich čitateľov. Najnovšou novinkou v jej ponuke je bibliobox
určený na vrátenie kníh mimo výpožičných hodín pobočiek. V poradí je to už
druhý bibliobox knižnice.

miestnený je pri pobočkách knižnice na ulici Vavilovova, hneď vedľa vstupu do
pobočky Vavilovova 26.
Do biblioboxu môžete vrátiť
knihy z ktorejkoľvek z desiatich
pobočiek knižnice. Zhotovený je
vo farbách knižnice a určite ho
neprehliadnete. „Novým biblioboxom chceme uľahčiť našim čitateľom vrátenie kníh a časopisov
vo večerných hodinách, počas víkendov a sviatkov. Veríme, že podobne ako bibliobox umiestnený
pri Dome kultúry Zrkadlový háj,
aj nový bibliobox v časti Dvory
čitatelia ocenia a využijú,“ povedala po jeho inštalovaní riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka
Katarína Bergerová.
Obsluha biblioboxu je zo strany knihovníkov i čitateľov veľmi
jednoduchá. Bibliobox je navrhnutý tak, aby sa knihy pri vkladaní
nepoškodili. Dno je pokryté mäkkou podložkou a pružinou, ktorá
zabezpečuje plynulé klesanie pri
zapĺňaní. Vnútorný mechanizmus zároveň znemožňuje vybratie už vhodených kníh. Knihy
budú knihovníci vyberať každý
deň ráno a následne ich prerozdelia na pobočky, z ktorých boli
požičané. Bibliobox bol zakúpený
s finančnou podporou Mestskej
časti Bratislava-Petržalka.

Naša súťaž
Vyhrajte lístky na Adoremus a Warchalovcov
Po roku opäť prichádzajú umelecké telesá ADOREMUS a WARCHALOVCI
26. decembra o 15.00 h do Katedrály sv. Martina v Bratislave, aby vám
svojím tradičným koncertom priniesli hudobné stvárnenie
tajomstva Vianoc.
Hosťami programu budú MIROSLAV DVORSKÝ a JÁN BABJAK.
Ak si chcete vychutnať koncert a jeho nevšednú atmosféru, stačí, ak
odpoviete na otázku:
Dokedy budú v Petržalke otvorené Vianočné trhy?
Svoje odpovede posielajte do 14. 12. na reklamavpn@gmail.com
Dvaja výhercovia dostanú po dva lístky na toto vystúpenie.

Deň darovania

Prvý petržalský Predvianočný punč a iné napečené dobroty mali možnosť degustovať návštevníci na trhovisku
na Mlynarovičovej ulici v utorok, 27. 11., v popoludňajších hodinách.

Išlo o podujatie v rámci Dňa
darovania (Giving Tuesday),
ako odpoveď na egoistický
a konzumný spôsob života.
Výťažok z podujatia bude
v spolupráci s mestskou čas-

ťou poskytnutý na zabezpečenie jedla a hygieny pre
ľudí, ktorí takúto pomoc, žiaľ
aj v Petržalke, potrebujú. Toto
zaujímavé podujatie zorganizovala Iniciatíva Petržalčania
Petržalke a KDH Petržalka
v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Petržalka a
Miestnym podnikom VPS. Na
snímke za pultom vpravo Stanislav Fiala vľavo Matej Ďurčo.
Text a foto: Miroslav Košírer

Text a foto: (tod)

Turnaj na Dudovej
V športovom areáli TŠP - tenisovej školy Petržalka na Dudovej 2 sa v dňoch 24. - 26. 11.
konal tenisový turnaj dorasteniek kategórie D.

Po

finálovom zápase si víťazstvo vybojovala M.
Struhárová, na druhom mieste skončila D. Rečková, tretie

pozície obsadili V. Nováková
a N. Babíková.
(dk)
foto: autor

Vstup

Sobota, 1. december 2018

zadarmo

10.00 – 10.45 Aha a Haha
– Divadlo Hotel Mária
11.00 – 11.45 Ako anjel čerta vyliečil – Divadlo KaSia

Stromček už prináša Vianoce

ČerStVé PrODUkty
kAžDý Deň,

Aj tento rok zdobí Námestie republiky krásna strieborná jedlička, ktorú Petržalčanom darovala
rodina Srnákovcov z Blatného. Pozrite si jej cestu zo záhrady rodinného domu, kde už bola
skôr hrozbou, než ozdobou, aby robila radosť všetkým návštevníkom Vianočných trhov.

DANUBIUS spol. s r.o.
Černyševského 46
851 01 Bratislava
Pondelok-Piatok 800-1800
Sobota 800-1200

SPOľAHLIVOSť
už od roku 1991

z vlastného bitúnku,
od domácich
dodávateľov a
výhradne zo
slovenského
chovu!

11.45 – 12.30 Mikuláš, Anjel a Čert – Mikulášska nádielka
12.30 – 12.50 Súťaže pre deti
10.00 – 14.00 Tvorivé dielne – zdobenie medovníčkov,
výroba vianočných pohľadníc a ozdôb

Sobota, 15. december 2018
10.00 – 10.45 Paci Pac – Obľúbené detské hudobné vystúpenie
11.00 – 11.20 Koledníci – Detský Folklórny súbor Prvosienka
11.30 – 12.15 Ako Snehuliaci zachránili Vianoce
– Divadlo pri kolkárni
12.15 – 13.00 Súťaže pre deti

foto: archív MČ

www.danubius.sk

10.00 – 14.00 Tvorivé dielne
pre deti a rodičov
– aranžovanie
adventných
dekorácií, zdobenie
medovníčkov
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Struhárová, na druhom mieste skončila D. Rečková, tretie

pozície obsadili V. Nováková
a N. Babíková.
(dk)
foto: autor

Vstup

Sobota, 1. december 2018

zadarmo

10.00 – 10.45 Aha a Haha
– Divadlo Hotel Mária
11.00 – 11.45 Ako anjel čerta vyliečil – Divadlo KaSia

Stromček už prináša Vianoce

ČerStVé PrODUkty
kAžDý Deň,

Aj tento rok zdobí Námestie republiky krásna strieborná jedlička, ktorú Petržalčanom darovala
rodina Srnákovcov z Blatného. Pozrite si jej cestu zo záhrady rodinného domu, kde už bola
skôr hrozbou, než ozdobou, aby robila radosť všetkým návštevníkom Vianočných trhov.

DANUBIUS spol. s r.o.
Černyševského 46
851 01 Bratislava
Pondelok-Piatok 800-1800
Sobota 800-1200

SPOľAHLIVOSť
už od roku 1991

z vlastného bitúnku,
od domácich
dodávateľov a
výhradne zo
slovenského
chovu!

11.45 – 12.30 Mikuláš, Anjel a Čert – Mikulášska nádielka
12.30 – 12.50 Súťaže pre deti
10.00 – 14.00 Tvorivé dielne – zdobenie medovníčkov,
výroba vianočných pohľadníc a ozdôb

Sobota, 15. december 2018
10.00 – 10.45 Paci Pac – Obľúbené detské hudobné vystúpenie
11.00 – 11.20 Koledníci – Detský Folklórny súbor Prvosienka
11.30 – 12.15 Ako Snehuliaci zachránili Vianoce
– Divadlo pri kolkárni
12.15 – 13.00 Súťaže pre deti

foto: archív MČ

www.danubius.sk

10.00 – 14.00 Tvorivé dielne
pre deti a rodičov
– aranžovanie
adventných
dekorácií, zdobenie
medovníčkov
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Deň národnej kuchyne
píše ďalšiu kapitolu

pred TPD Euronics

Program zabíjačky:
8:00 vyvesenie prasiatka
9:00 rozoberanie prasiatka
aj s komentárom, aká časť sa
na čo používa
10:00 výroba tradičných zabíjačkových špecialít - klobásky, jaternice, zabíjačková
polievka, vnútornosti
14:00 ukončenie akcie
Samozrejme, mäsiar p.Pelec
okomentuje celý proces
zabíjačky tak, aby sa aj mladšie ročníky čo – to podučili.
Rozhodne nepríďte na zabíjačku najedení, jedla bude
dostatok. A ak by bola chuť
aj na niečo iné, k dispozícii
budú všetci ostatní farmári
so svojimi výrobkami. Dobre sa oblečte a príďte sa
pozrieť, bude zábava!!!

Keď v novembri pred piatimi rokmi na Strednej odbornej škole
gastronómie a hotelových služieb na Farského v Petržalke spustili
projekt Deň národnej kuchyne, ani vedenie školy netušilo, do akých
rozmerov sa rozrastie.

Päťročné obdobie
v publikácii

V

súčasnosti ide o výnimočný a unikátny medzinárodný gastronomický
projekt, na ktorom participujú nielen žiaci a odborný
pedagogický personál školy,
ale aj pracovníci ambasád
a ich hostia. Doteraz svoju
národnú kuchyňu predstavili veľvyslanectvá Indonézie
(dvakrát), Turecka, Gruzínska, Egypta, Japonska, Talianska, Grécka, Izraela, Srbska,
Vietnamu, Rakúska, Bulharska, Českej republiky, Číny
a Rumunska.

Čaro albánskeho
kulinárskeho umenia

Koncom mája zavŕšili
v škole Dňom rumunskej
kuchyne 1. etapu projektu
a koncom novembra začali
„písať“ novú kapitolu. V po-

radí 16. dňom národnej kuchyne sa predstavila albánska
kuchyňa. Hostiteľkou bola
veľvyslankyňa Albánskej republiky, J. E. Enkeleda Mërkuri, ktorá zabezpečila pre
študentov ich národné kroje, v ktorých vítali vzácnych
hostí. Ďalšou novinkou bolo,
že na túto udalosť pozvala vychýreného šéfkuchára
Gëzima Musliaka (je zároveň maliarom, milovníkom
hudby, športu a architektúry,
pričom je pôvodne promovaný strojný inžinier), ktorý
na tanieroch doslova umelecky stvárnil skvelé chute
tradičnej i modernej albánskej gastronómie.
O príťažlivosti daného projektu svedčí aj bohatá účasť
veľvyslancov. Tentoraz prijali
pozvanie veľvyslankyne Tu-

Skúsenosti zo stolovania

Po krátkom príhovore hostiteľky, ktorá predstavila charakteristické črty albánskej gastronómie, šéfkuchár spolu
s majstrami a študentmi školy
priniesli na slávnostne pre-
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 Šéfkuchár Gëzim
Musliak so žiakmi a majstrom odbornej výchovy pri
príprave jedál.

 Veľvyslankyňa Albánskej
republiky, J. E. Enkeleda
Mërkuri so žiakmi, riaditeľom školy Jozefom Horákom
(vľavo) a šéfkuchárom
v školskej kuchyni.

Pred podávaním albánskych
špecialít sa uskutočnila slávnosť v podobe uvedenia knižky
Dni národnej kuchyne do života. Medzi čitateľov publikáciu,
ktorá je zároveň učebnou pomôckou pre školy a mapuje 15
národných kuchýň, vyprevadili
cukrom, soľou, čiernym korením a červenou paprikou. Jej
autorom je Gustáv Murín, ktorý je zároveň koordinátorom
celého projektu.

Ako sme vás už informovali v minulom čísle, dňa
8. 12. 2018 (sobota), bude
pred TPD PETRŽALSKÁ
ZABÍJAČKA. Farmári, ktorí
predávajú svoje výrobky
každý piatok pred TPD a
sú vďační Petržalčanom za
ich záujem, zorganizovali
túto akciu na sobotu,
8. 12. 2018.

PETRŽALSKÉ NOVINY

nátierka Fergese s chrumkavými toastami ako medzijedlo.
Hlavným jedlom bola jahňacina Tave Elbasani s jogurtom.
Dezert Revani bol podávaný
s pomarančovým sirupom a
vlašskými orechmi. Jedlá boli
chutné a esteticky servírované.
Dôležitým aspektom projektu je získavanie skúseností zo
stolovania na najvyššej úrovni,
tie získavajú predovšetkým študenti odborov kuchár a cukrár,
ale aj čašník - čašníčka.

teľ školy Jozef Horák. „Každá
národná kuchyňa mala svoje čaro, atmosféru, program.
Veľmi si vážim, že na podávaných jedlách si nepochutili
len diplomati a hostia, ale aj
naši žiaci, ktorí sa podieľali
na príprave konkrétneho Dňa,
čím získavali cenné poznatky
a zručnosti a spolu s pedadoterajších bola najlepšia, gogickými i nepedagogickýnajprestížnejšia. „Odpoveď je mi zamestnancami prežívali
veľmi ťažká,“ povedal riadi- tieto výnimočné gurmánske
zážitky“.
(mh)
Žiaci pri obsluhe
foto: autor
veľvyslancov.

Mikulášska

Petržalka v pohybe

V športovej hale na Prokofievovej ulici si
7. decembra zmerajú svoje sily v pohybových súťažiach žiaci 3. a 4. ročníkov petržalských základných škôl na 10. ročníku
podujatia Petržalka v pohybe.

P

odujatie organizuje Mestská časť Bratislava-Petržalka,
oddelenie školstva a športu v spolupráci so Školským
športovým klubom B.S.C. Bratislava, Kultúrnymi zariadeniami Petržalky a o.z. Zober loptu, nie drogy.
Súťažiť sa bude v týchto disciplínach: štafetový beh
s loptou, jednoduchá prekážková dráha s vedením loptičky hokejkou, štafetové prihrávky rôznymi loptami, hod
loptou na cieľ a vo vybíjanej.
Test a foto: (tod)

Každá kuchyňa
má svoje čaro

Po piatich rokoch organizovania národných kuchýň sa
natíska otázka, ktorá z tých

www.ortamb.sk

recka, Grécka, Indonézie, veľvyslanci Rakúska, Chorvátska,
Ruska a Talianska, ktorý prišiel
priamo z letiska. Záver podujatia stihol aj známy kulinársky
odborník Justin Topoľský, ktorý priletel z New Yorku.

 Uvedenie knihy do života.
stretý stôl s láskou pripravené
menu. Na úvod ako predjedlo
bola pečená kuracia rolka so
zemiakmi a smotanovým krémom, vzápätí bola servírovaná

ORTOPEDICKÁ
AMBULANCIA
PRE DOSPELÝCH, DORAST A ŠPORTOVCOV

AMBULANCIA PENSEN
ZÁHRADNÍCKA 42

A.I.I. Technické služby s.r.o. prijme ihneď
DISPEČER prevádzky - 1 400 € mesačne brutto
VODIČ „C“ SYPAČ, - zimná údržba - 1 340 € mesačne brutto
VODIČ „B“, „T“, PILČÍK - 824 € mesačne brutto
RUČNÝ PRACOVNÍK ručné čistenie - 657 € mesačne brutto

Základná zložka mzdy a ODMENY
možnosť UBYTOVANIA ZDARMA
Údržba ciest, komunikácií a zelene v BA
Cankovová 0948/916 727, cankovova@aii.sk

Nedostávate
pravidelne

PETRŽALSKÉ NOVINY
???
NAHLÁSTE NÁM TO:

t. č. 02 6280 1182
email: reklama@banoviny.sk
SMS: 0911 668 469

NOVOOTVORENÁ
ZUBNÁ AMBULANCIA

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE

prijíma
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

OŠETRUJEME AJ DETSKÝCH PACIENTOV

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

HĹBKOVO

TEPUJEM

KÄRCHEROM
telefón:

0903 036 620

NOVOOTVORENÁ

ZUBNÁ AMBULANCIA
A AMBULANCIA
ČEĽUSTNEJ ORTOPÉDIE

prijíma pacientov
bez čakania
STROMOVÁ 16, KRAMÁRE

tel.: 0915 825 873

PETRŽALSKÉ NOVINY
čítajte aj na webe
www.bratislavskenoviny.sk

www.DomacaRehabilitacia.sk
0903 246 167

už od 13€
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hudby, športu a architektúry,
pričom je pôvodne promovaný strojný inžinier), ktorý
na tanieroch doslova umelecky stvárnil skvelé chute
tradičnej i modernej albánskej gastronómie.
O príťažlivosti daného projektu svedčí aj bohatá účasť
veľvyslancov. Tentoraz prijali
pozvanie veľvyslankyne Tu-

Skúsenosti zo stolovania

Po krátkom príhovore hostiteľky, ktorá predstavila charakteristické črty albánskej gastronómie, šéfkuchár spolu
s majstrami a študentmi školy
priniesli na slávnostne pre-

5. 12. 2018 • 5

Š K O LY / I N Z E R C I A
 Šéfkuchár Gëzim
Musliak so žiakmi a majstrom odbornej výchovy pri
príprave jedál.

 Veľvyslankyňa Albánskej
republiky, J. E. Enkeleda
Mërkuri so žiakmi, riaditeľom školy Jozefom Horákom
(vľavo) a šéfkuchárom
v školskej kuchyni.

Pred podávaním albánskych
špecialít sa uskutočnila slávnosť v podobe uvedenia knižky
Dni národnej kuchyne do života. Medzi čitateľov publikáciu,
ktorá je zároveň učebnou pomôckou pre školy a mapuje 15
národných kuchýň, vyprevadili
cukrom, soľou, čiernym korením a červenou paprikou. Jej
autorom je Gustáv Murín, ktorý je zároveň koordinátorom
celého projektu.

Ako sme vás už informovali v minulom čísle, dňa
8. 12. 2018 (sobota), bude
pred TPD PETRŽALSKÁ
ZABÍJAČKA. Farmári, ktorí
predávajú svoje výrobky
každý piatok pred TPD a
sú vďační Petržalčanom za
ich záujem, zorganizovali
túto akciu na sobotu,
8. 12. 2018.

PETRŽALSKÉ NOVINY

nátierka Fergese s chrumkavými toastami ako medzijedlo.
Hlavným jedlom bola jahňacina Tave Elbasani s jogurtom.
Dezert Revani bol podávaný
s pomarančovým sirupom a
vlašskými orechmi. Jedlá boli
chutné a esteticky servírované.
Dôležitým aspektom projektu je získavanie skúseností zo
stolovania na najvyššej úrovni,
tie získavajú predovšetkým študenti odborov kuchár a cukrár,
ale aj čašník - čašníčka.

teľ školy Jozef Horák. „Každá
národná kuchyňa mala svoje čaro, atmosféru, program.
Veľmi si vážim, že na podávaných jedlách si nepochutili
len diplomati a hostia, ale aj
naši žiaci, ktorí sa podieľali
na príprave konkrétneho Dňa,
čím získavali cenné poznatky
a zručnosti a spolu s pedadoterajších bola najlepšia, gogickými i nepedagogickýnajprestížnejšia. „Odpoveď je mi zamestnancami prežívali
veľmi ťažká,“ povedal riadi- tieto výnimočné gurmánske
zážitky“.
(mh)
Žiaci pri obsluhe
foto: autor
veľvyslancov.

Mikulášska

Petržalka v pohybe

V športovej hale na Prokofievovej ulici si
7. decembra zmerajú svoje sily v pohybových súťažiach žiaci 3. a 4. ročníkov petržalských základných škôl na 10. ročníku
podujatia Petržalka v pohybe.

P

odujatie organizuje Mestská časť Bratislava-Petržalka,
oddelenie školstva a športu v spolupráci so Školským
športovým klubom B.S.C. Bratislava, Kultúrnymi zariadeniami Petržalky a o.z. Zober loptu, nie drogy.
Súťažiť sa bude v týchto disciplínach: štafetový beh
s loptou, jednoduchá prekážková dráha s vedením loptičky hokejkou, štafetové prihrávky rôznymi loptami, hod
loptou na cieľ a vo vybíjanej.
Test a foto: (tod)

Každá kuchyňa
má svoje čaro

Po piatich rokoch organizovania národných kuchýň sa
natíska otázka, ktorá z tých

www.ortamb.sk

recka, Grécka, Indonézie, veľvyslanci Rakúska, Chorvátska,
Ruska a Talianska, ktorý prišiel
priamo z letiska. Záver podujatia stihol aj známy kulinársky
odborník Justin Topoľský, ktorý priletel z New Yorku.

 Uvedenie knihy do života.
stretý stôl s láskou pripravené
menu. Na úvod ako predjedlo
bola pečená kuracia rolka so
zemiakmi a smotanovým krémom, vzápätí bola servírovaná

ORTOPEDICKÁ
AMBULANCIA
PRE DOSPELÝCH, DORAST A ŠPORTOVCOV

AMBULANCIA PENSEN
ZÁHRADNÍCKA 42

A.I.I. Technické služby s.r.o. prijme ihneď
DISPEČER prevádzky - 1 400 € mesačne brutto
VODIČ „C“ SYPAČ, - zimná údržba - 1 340 € mesačne brutto
VODIČ „B“, „T“, PILČÍK - 824 € mesačne brutto
RUČNÝ PRACOVNÍK ručné čistenie - 657 € mesačne brutto

Základná zložka mzdy a ODMENY
možnosť UBYTOVANIA ZDARMA
Údržba ciest, komunikácií a zelene v BA
Cankovová 0948/916 727, cankovova@aii.sk

Nedostávate
pravidelne

PETRŽALSKÉ NOVINY
???
NAHLÁSTE NÁM TO:

t. č. 02 6280 1182
email: reklama@banoviny.sk
SMS: 0911 668 469

NOVOOTVORENÁ
ZUBNÁ AMBULANCIA

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE

prijíma
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

OŠETRUJEME AJ DETSKÝCH PACIENTOV

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

HĹBKOVO

TEPUJEM

KÄRCHEROM
telefón:

0903 036 620

NOVOOTVORENÁ

ZUBNÁ AMBULANCIA
A AMBULANCIA
ČEĽUSTNEJ ORTOPÉDIE

prijíma pacientov
bez čakania
STROMOVÁ 16, KRAMÁRE

tel.: 0915 825 873

PETRŽALSKÉ NOVINY
čítajte aj na webe
www.bratislavskenoviny.sk

www.DomacaRehabilitacia.sk
0903 246 167

už od 13€

6 • 5. 12. 2018

K U LT Ú R A / I N Z E R C I A

PETRŽALSKÉ NOVINY

PETRŽALSKÉ NOVINY

Čistenie Petržky s Prayem

Hudobné kino - Dežo Ursiny

Z

D

V sobotu, 24. novembra, ste mohli v Petržalke natrafiť na skupinku mladých ľudí v mikinách s nápisom Prayem s vreciami v rukách
a zbierajúcich odpadky.

IA
ČAKAN

Nová edícia Tipo Italia
so skvelou výbavou
už od 10 990 €

Alexandrovci
oslavujú

Populárni Alexandrovci si počas celej koncertnej sezóny 2018/19 pripomínajú 90. výročie
svojho založenia a prvého koncertu. Ani
v tomto prípade nebude chýbať v programe
koncertov aj Slovensko, pričom v máji a júni
budúceho roka navštívia dvanásť našich miest.
Pri príležitosti prvého koncertu sa uskutočnil
v slávnom moskovskom Veľkom divadle (Boľšoj teatr) slávnostný galavečer, kde oslávencov
pozdravili priamo na pódiu viacerí hostia či už
slovom alebo umeleckým výkonom.

S

Kombinovaná spotreba 3,7 – 8,3 l/100 km, emisie CO2 98 – 146 g/km. Na všetky automobily sa vzťahuje
2-ročná zákonná záruka a navyše 3 roky s limitom do 100 000 km. Zobrazené modely sú len ilustračné.
Ponuka platí len do vypredania zásob. Podrobné informácie u predajcov a na www.fiat.sk.

www.fiat.sk

GRIF, SPOL. S.R.O., PANÓNSKA CESTA Č. 21, 85104 BRATISLAVA, TEL.: 02/68 201 411 - 22, ČAPAJEVOVA 7,
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OFFICE@GRIF-GRIF.SK, WWW.GRIF-GRIF.SK
LBFI_180987_Fiat_Tipo_Italie_print_SK_210x297.indd 1
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úbor piesní a tancov ruskej armády Alexandra
Vasilieviča Alexandrova, ako
znie jeho oficiálny názov, má
na svojom konte viac ako
1 500 vystúpení, či už na
bojiskách 2. svetovej vojny,
v najrozličnejších, aj tých
najodľahlejších, kútoch vlastnej krajiny a vo viac ako 70
krajinách sveta. Do ďalšieho
výpočtu bude od budúceho
roka okrem iného patriť aj
dvanásť vystúpení na Slovensku.
V repertoári slávnostného
galakoncertu Alexandrovcov
v Moskve sa objavili najslávnejšie a najpopulárnejšie
skladby, ktoré boli napísané
priamo pre súbor, ale svoj
priestor dostala aj klasika v
dielach Mozarta, Bacha, Gounoda, Mussorgského a Čaj-

kovského. Záver prvej časti
patril štátnej hymne Ruskej
federácie, ktorej hudbu zložil práve A. V. Alexandrov.
Okolnosti jej vzniku v roku
1943 pripomenul syn Sergeja Michalkova, autora textu
pôvodnej i súčasnej verzie,
svetoznámy režisér Nikita
Michalkov. „Takýto koncert
je nezabudnuteľný zážitok. Je vidieť, že súbor je
výkladnou skriňou ruského
speváckeho, hudobného i
tanečného umenia. Každé
vystúpenie je jedinečné a
som rád, že aj v tejto sezóne
budeme mať možnosť priviesť Alexandrovcov na Slovensko,“ povedal po koncerte
organizátor koncertného turné Karol Jagoš.
(red)
foto: archív

5. 12. 2018 • 7

SPOLOČNOSŤ

oskupenie Prayem tvorí skupina iniciatívnych
stredoškolákov, ktorá chce
budovať komunitu, spojiť ľudí
a skrášliť Bratislavu. „Chceme
byť aktívnou súčasťou mesta
a pomáhať,“ začal rozhovor
len 17-ročný gymnazista Jakub Ratajík z Petržalky, ktorý má iné záľuby ako väčšina
jeho rovesníkov. Už viac ako
dva roky sa spolu s ďalšími
členmi zoskupenia venujú
pomoci druhým. Keď oslovili
oddelenie životného prostredia petržalského miestneho
úradu s otázkou, či by mohli
upratať Petržalku, dostali jednoznačné áno. Jakubovi sme
položili pár otázok.
Ako vznikla iniciatíva Prayem?
Začalo sa to nápadom. Pred
dvomi rokmi sme sa rozhodli,
že chceme pomáhať ľuďom.
Najprv sme vyzbierali peniaze
pre ľudí bez domova, potom
na karneval pre deti z detského domova a pre neziskovú
organizáciu Plamienok, ktorá
pomáha nevyliečiteľne chorým deťom. Tento rok sme si
povedali, že sa zameriame na
životné prostredie, ktoré je
kvôli veľkému množstvu odpadu veľmi diskutovanou témou. Oslovili sme viaceré bratislavské mestské časti a Petržalka bola veľmi zhovievavá.
Sám som z Petržalky, o to viac
ma potešilo, že môžem mať
krajšie a čistejšie prostredie.
Iniciovali ste s kamošmi akciu Čistenie Petržky s Prayem. Ako to dopadlo?
Akcia dopadla super. Neod-

radila nás zima ani slabé prehánky. Stretli sme sa pri dostihovej dráhe a po krátkom
pokeci a spoločnom čaji, ktorý sme pripravili, sme sa rozdelili na dve skupiny. Bolo nás
dokopy 10 priateľov. Jedna
skupina čistila celý čas (3 hodiny) lužný les pri dostihovej
dráhe. Druhá skupina išla čistiť na Gessayovu ulicu k Chorvátskemu ramenu a potom
prešla na Vyšehradskú a na
miesto bývalého trhoviska
Braník. Dokopy sme vyzbierali
13 plných vriec odpadu. Pred
akciou nebolo príliš veľa ľudí
nadšených, ale po nej sa nám
niektorí ozvali, že sa im veľmi
páči, čo sme spravili, niektorí
dokonca sľúbili, že nabudúce
pôjdu do toho určite s nami,
vrátane našej profesorky biológie.
Mali ste spomínané lokality
Petržalky vopred vytipované?
Áno, ale dosť nám pomohlo
oddelenie životného prostredia, odkiaľ nám poslali dokument s vyznačenými lokalitami. Po tom, čo sme udalosť
zdieľali na sociálnych sieťach,

svoje tipy nám poslali aj obyvatelia. Napriek tomu, že si
z vlastných zdrojov dokážeme
zabezpečiť vrecia a rukavice,
na oddelení životného prostredia nám ponúkli, že nám
všetko poskytnú a dokonca
odvezú vrecia, za čo im veľmi
ďakujeme.
Asi ste boli ohromení množstvom vyzbieraného odpadu...
Naozaj sme nečakali, že sa
bude dať toľko toho vyzbierať.
Predsa len, keď sú odpadky
porozhadzované, nebudí to až
takú hrôzu, ale keď sa dajú na
kopu, je až strašidelné zistiť,
ako veľmi si nevážime prírodu.
A pritom stačí začať sám od
seba drobnosťami. Myslím, že
problémom je naša mentalita.
Mali by sme ukázať, že sme
hrdí na mesto, v ktorom bývame. Nechceme pochopiť, že
sme jeho súčasťou.
Je pozoruhodné, že chalana
v tvojom veku zaujíma čistota mesta, v ktorom žije.
Podporujú ťa v tom tvoji kamaráti?
Určite áno. Človek má väčšiu
chuť a motiváciu robiť dobrú vec, keď v tom nie je sám.
V našom združení sme zatiaľ
iba štyria, no komunita dokáže
veľké veci a nezáleží na jej veľkosti. Treba najmä vôľu a chuť,
ktorú my máme. Veď Prayem
je o tom, že si prayeme prispieť na dobrú vec a ukázať ľuďom, že problémy sa dajú riešiť
aj inak, ako nadávaním na neporiadok.
(miafoto: autor)

Pozývame vás v piatok, 7.decembra, o 19. hodine do
Domu kultúry Lúky na Vígľašskej ulici na celovečerný dokumentárny film Momentky, ktorý mapuje život a tvorbu
slovenskej hudobnej legendy Deža Ursinyho. Podujatie
je realizované s láskavým zvolením Trigon Production a
Slovenského filmového ústavu.
ežo Ursiny sa
stal, spolu s Mariánom Vargom, slovenskou hudobnou
legendou. Poslucháčom sprostredkovával nečakané
pohľady na celkom
bežné veci aj vďaka
spolupráci s básnikom Ivanom Štrpkom. Zhromaždil
okolo seba viacerých špičkových hudobníkov, počínajúc Jarom Filipom, Fedorom
Frešom, či Oskarom Rózsom
a Andrejom Šebanom končiac. Jeho krehkú rovnováhu
často narušovali údery, ktoré
si uštedroval v dosť značnej
miere aj on sám. Žiť s ním a
vedľa neho bolo podľa výpovedí jeho súčasníkov dosť
namáhavé, ale aj veľmi inšpiratívne – ľudia, ktorí ho stretli
v jeho poslednom životnom
období, hovoria až o akomsi
takmer transcendentálnom
pocite. To spôsobila aj silná
skúsenosť s ťažkou chorobou,
ktorej napokon podľahol.
Dežov životný osud je
fascinujúcim príbehom o
rýchlej sláve na začiatku kariéry, obdobia búrlivého bohémskeho života v normalizačných rokoch, kedy jeho
hudobné snaženia neboli

Koncert víťazov
Už VII. ročník celoslovenskej
súťaže v komornej hre žiakov
základných umeleckých škôl
sa uskutočnil v Petržalke na
ZUŠ Jána Albrechta. Koncom
novembra škola privítala a
hostila skoro 200 ľudí – na
súťaži sa zúčastnilo 80 žiakov
z celého Slovenska - Nitry,
Poltára, Košíc, Žiliny, Cífera,
Sečoviec, Šamorína, Modrého
Kameňa, Ivánky pri Dunaji,
Kolárova, Dunajskej Stredy

vždy pochopené a
postupne si hľadal
čoraz hlbší a civilnejší výraz, až po
posledné obdobie
života
poznačené
rakovinou a až filozofickým rozmerom
jeho tvorby. V dokumente Momentky vystupujú
aj Dežove partnerky – Eva
Rosenbaumová, bývalá manželka Soňa Ursinyová, ale predovšetkým Zdenka Krejčová,
s ktorou mal veľmi silný vzťah
v poslednom období svojho
života. V Momentkách vystupuje aj Dežova sestra Elena,
jeho synovia – Jakub a Liubo
(žije v Bulharsku a živí sa ako
dídžej), režisér Juraj Lihosit,
filmový producent Marián
Urban, spisovateľ Dušan Mitana, hudobný producent
Pavel Daněk, hudobný kritik
Jiří Černý, či Dežov dvorný
zvukár Juraj Solan, ktorý
bude film aj mixovať. Ich
rozprávanie bude prepojené
ukážkami z Dežovej tvorby
a rozličnými archívnymi materiálmi, medzi ktorými sú aj
doteraz nepublikované fotografie a unikátne Dežove
výpovede z niekoľkých rozhlasových relácií.
(upr)

a Bratislavy. Po vyhlásení výsledkov 1., 2. a 3. kategórie
sa na koncerte predstavili
najúspešnejšie zoskupenia.
Z 31 komorných zoskupení
– duá, tria, kvartetá - na stupeň víťazov sa ich dostalo 8.
V programe zazneli skladby F.
Emontsa, G. F. Händla, L. Weinera, P. Malého, J. J. Quantza,
J. Haydna a C. Gervaisa. VII.
ročník súťaže Musica camerata mal veľmi pozitívny ohlas u
účastníkov i pedagógov.
Text a foto: (bd)
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Čistenie Petržky s Prayem

Hudobné kino - Dežo Ursiny
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V sobotu, 24. novembra, ste mohli v Petržalke natrafiť na skupinku mladých ľudí v mikinách s nápisom Prayem s vreciami v rukách
a zbierajúcich odpadky.
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úbor piesní a tancov ruskej armády Alexandra
Vasilieviča Alexandrova, ako
znie jeho oficiálny názov, má
na svojom konte viac ako
1 500 vystúpení, či už na
bojiskách 2. svetovej vojny,
v najrozličnejších, aj tých
najodľahlejších, kútoch vlastnej krajiny a vo viac ako 70
krajinách sveta. Do ďalšieho
výpočtu bude od budúceho
roka okrem iného patriť aj
dvanásť vystúpení na Slovensku.
V repertoári slávnostného
galakoncertu Alexandrovcov
v Moskve sa objavili najslávnejšie a najpopulárnejšie
skladby, ktoré boli napísané
priamo pre súbor, ale svoj
priestor dostala aj klasika v
dielach Mozarta, Bacha, Gounoda, Mussorgského a Čaj-

kovského. Záver prvej časti
patril štátnej hymne Ruskej
federácie, ktorej hudbu zložil práve A. V. Alexandrov.
Okolnosti jej vzniku v roku
1943 pripomenul syn Sergeja Michalkova, autora textu
pôvodnej i súčasnej verzie,
svetoznámy režisér Nikita
Michalkov. „Takýto koncert
je nezabudnuteľný zážitok. Je vidieť, že súbor je
výkladnou skriňou ruského
speváckeho, hudobného i
tanečného umenia. Každé
vystúpenie je jedinečné a
som rád, že aj v tejto sezóne
budeme mať možnosť priviesť Alexandrovcov na Slovensko,“ povedal po koncerte
organizátor koncertného turné Karol Jagoš.
(red)
foto: archív
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oskupenie Prayem tvorí skupina iniciatívnych
stredoškolákov, ktorá chce
budovať komunitu, spojiť ľudí
a skrášliť Bratislavu. „Chceme
byť aktívnou súčasťou mesta
a pomáhať,“ začal rozhovor
len 17-ročný gymnazista Jakub Ratajík z Petržalky, ktorý má iné záľuby ako väčšina
jeho rovesníkov. Už viac ako
dva roky sa spolu s ďalšími
členmi zoskupenia venujú
pomoci druhým. Keď oslovili
oddelenie životného prostredia petržalského miestneho
úradu s otázkou, či by mohli
upratať Petržalku, dostali jednoznačné áno. Jakubovi sme
položili pár otázok.
Ako vznikla iniciatíva Prayem?
Začalo sa to nápadom. Pred
dvomi rokmi sme sa rozhodli,
že chceme pomáhať ľuďom.
Najprv sme vyzbierali peniaze
pre ľudí bez domova, potom
na karneval pre deti z detského domova a pre neziskovú
organizáciu Plamienok, ktorá
pomáha nevyliečiteľne chorým deťom. Tento rok sme si
povedali, že sa zameriame na
životné prostredie, ktoré je
kvôli veľkému množstvu odpadu veľmi diskutovanou témou. Oslovili sme viaceré bratislavské mestské časti a Petržalka bola veľmi zhovievavá.
Sám som z Petržalky, o to viac
ma potešilo, že môžem mať
krajšie a čistejšie prostredie.
Iniciovali ste s kamošmi akciu Čistenie Petržky s Prayem. Ako to dopadlo?
Akcia dopadla super. Neod-

radila nás zima ani slabé prehánky. Stretli sme sa pri dostihovej dráhe a po krátkom
pokeci a spoločnom čaji, ktorý sme pripravili, sme sa rozdelili na dve skupiny. Bolo nás
dokopy 10 priateľov. Jedna
skupina čistila celý čas (3 hodiny) lužný les pri dostihovej
dráhe. Druhá skupina išla čistiť na Gessayovu ulicu k Chorvátskemu ramenu a potom
prešla na Vyšehradskú a na
miesto bývalého trhoviska
Braník. Dokopy sme vyzbierali
13 plných vriec odpadu. Pred
akciou nebolo príliš veľa ľudí
nadšených, ale po nej sa nám
niektorí ozvali, že sa im veľmi
páči, čo sme spravili, niektorí
dokonca sľúbili, že nabudúce
pôjdu do toho určite s nami,
vrátane našej profesorky biológie.
Mali ste spomínané lokality
Petržalky vopred vytipované?
Áno, ale dosť nám pomohlo
oddelenie životného prostredia, odkiaľ nám poslali dokument s vyznačenými lokalitami. Po tom, čo sme udalosť
zdieľali na sociálnych sieťach,

svoje tipy nám poslali aj obyvatelia. Napriek tomu, že si
z vlastných zdrojov dokážeme
zabezpečiť vrecia a rukavice,
na oddelení životného prostredia nám ponúkli, že nám
všetko poskytnú a dokonca
odvezú vrecia, za čo im veľmi
ďakujeme.
Asi ste boli ohromení množstvom vyzbieraného odpadu...
Naozaj sme nečakali, že sa
bude dať toľko toho vyzbierať.
Predsa len, keď sú odpadky
porozhadzované, nebudí to až
takú hrôzu, ale keď sa dajú na
kopu, je až strašidelné zistiť,
ako veľmi si nevážime prírodu.
A pritom stačí začať sám od
seba drobnosťami. Myslím, že
problémom je naša mentalita.
Mali by sme ukázať, že sme
hrdí na mesto, v ktorom bývame. Nechceme pochopiť, že
sme jeho súčasťou.
Je pozoruhodné, že chalana
v tvojom veku zaujíma čistota mesta, v ktorom žije.
Podporujú ťa v tom tvoji kamaráti?
Určite áno. Človek má väčšiu
chuť a motiváciu robiť dobrú vec, keď v tom nie je sám.
V našom združení sme zatiaľ
iba štyria, no komunita dokáže
veľké veci a nezáleží na jej veľkosti. Treba najmä vôľu a chuť,
ktorú my máme. Veď Prayem
je o tom, že si prayeme prispieť na dobrú vec a ukázať ľuďom, že problémy sa dajú riešiť
aj inak, ako nadávaním na neporiadok.
(miafoto: autor)

Pozývame vás v piatok, 7.decembra, o 19. hodine do
Domu kultúry Lúky na Vígľašskej ulici na celovečerný dokumentárny film Momentky, ktorý mapuje život a tvorbu
slovenskej hudobnej legendy Deža Ursinyho. Podujatie
je realizované s láskavým zvolením Trigon Production a
Slovenského filmového ústavu.
ežo Ursiny sa
stal, spolu s Mariánom Vargom, slovenskou hudobnou
legendou. Poslucháčom sprostredkovával nečakané
pohľady na celkom
bežné veci aj vďaka
spolupráci s básnikom Ivanom Štrpkom. Zhromaždil
okolo seba viacerých špičkových hudobníkov, počínajúc Jarom Filipom, Fedorom
Frešom, či Oskarom Rózsom
a Andrejom Šebanom končiac. Jeho krehkú rovnováhu
často narušovali údery, ktoré
si uštedroval v dosť značnej
miere aj on sám. Žiť s ním a
vedľa neho bolo podľa výpovedí jeho súčasníkov dosť
namáhavé, ale aj veľmi inšpiratívne – ľudia, ktorí ho stretli
v jeho poslednom životnom
období, hovoria až o akomsi
takmer transcendentálnom
pocite. To spôsobila aj silná
skúsenosť s ťažkou chorobou,
ktorej napokon podľahol.
Dežov životný osud je
fascinujúcim príbehom o
rýchlej sláve na začiatku kariéry, obdobia búrlivého bohémskeho života v normalizačných rokoch, kedy jeho
hudobné snaženia neboli

Koncert víťazov
Už VII. ročník celoslovenskej
súťaže v komornej hre žiakov
základných umeleckých škôl
sa uskutočnil v Petržalke na
ZUŠ Jána Albrechta. Koncom
novembra škola privítala a
hostila skoro 200 ľudí – na
súťaži sa zúčastnilo 80 žiakov
z celého Slovenska - Nitry,
Poltára, Košíc, Žiliny, Cífera,
Sečoviec, Šamorína, Modrého
Kameňa, Ivánky pri Dunaji,
Kolárova, Dunajskej Stredy

vždy pochopené a
postupne si hľadal
čoraz hlbší a civilnejší výraz, až po
posledné obdobie
života
poznačené
rakovinou a až filozofickým rozmerom
jeho tvorby. V dokumente Momentky vystupujú
aj Dežove partnerky – Eva
Rosenbaumová, bývalá manželka Soňa Ursinyová, ale predovšetkým Zdenka Krejčová,
s ktorou mal veľmi silný vzťah
v poslednom období svojho
života. V Momentkách vystupuje aj Dežova sestra Elena,
jeho synovia – Jakub a Liubo
(žije v Bulharsku a živí sa ako
dídžej), režisér Juraj Lihosit,
filmový producent Marián
Urban, spisovateľ Dušan Mitana, hudobný producent
Pavel Daněk, hudobný kritik
Jiří Černý, či Dežov dvorný
zvukár Juraj Solan, ktorý
bude film aj mixovať. Ich
rozprávanie bude prepojené
ukážkami z Dežovej tvorby
a rozličnými archívnymi materiálmi, medzi ktorými sú aj
doteraz nepublikované fotografie a unikátne Dežove
výpovede z niekoľkých rozhlasových relácií.
(upr)

a Bratislavy. Po vyhlásení výsledkov 1., 2. a 3. kategórie
sa na koncerte predstavili
najúspešnejšie zoskupenia.
Z 31 komorných zoskupení
– duá, tria, kvartetá - na stupeň víťazov sa ich dostalo 8.
V programe zazneli skladby F.
Emontsa, G. F. Händla, L. Weinera, P. Malého, J. J. Quantza,
J. Haydna a C. Gervaisa. VII.
ročník súťaže Musica camerata mal veľmi pozitívny ohlas u
účastníkov i pedagógov.
Text a foto: (bd)
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Ako inak - zasa inak...
(od 1. novembra po osemnástej novele tzv. bytového zákona)

3

V tretej, záverečnej časti redakčno-novelizačno-právneho komentovania zmien zák.
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (bytový zákon) si priblížime ďalšie zmeny, prekvapenia, ale aj nástrahy, ktoré prináša obyvateľom bytových
domov (spoločné bývanie polovice Slovenska) ostatná novela, zák. č. 283/2018 Z.z.
Písomné hlasovanie ako bol vlastníkmi účastnými na (vari každá) obnova paneláku
písomnom hlasovaní (súhlas nemožná.
záchrana

V predchádzajúcej časti sme
sa zaoberali schôdzou vlastníkov a prijímaním rozhodnutí
na nej. Poďme k inej, rovnocennej forme rozhodovania
- písomnému hlasovaniu. Čo
sa novelou mení... Využíva sa
vtedy, ak sa na schôdzi, zhromaždení nezúčastnia vlastníci
s potrebným počtom hlasov
na prijatie rozhodnutia, aké
v konkrétnej veci vyžaduje
bytový zákon alebo zmluva o
spoločenstve či výkone správy. Problémom v písomnom
hlasovaní, rozhodovaní už nie
je ani tak výber optimálneho
riešenia z viacerých možností
(oprava, inovácia, prevádzka, revízia, investícia, služba,
dodávateľ a i.), čo umožňuje
schôdza vlastníkov ako diskusné fórum, na ktorej sa konečné rozhodnutie z niekoľkých
návrhov oponentsky cizeluje,
upravuje, aby sa napokon hlasovaním, aklamačne, zdvihnutím ruky to najlepšie prijalo alebo odmietlo (áno, nie,
zdržal sa)... ale potvrdenie
dosiahnutia potrebného počtu
hlasov na hlasovacích lístkoch,
že jeden návrh formulovaný
ako otázka (v konkrétnej veci,
činnosti, probléme, riešení)

alebo nesúhlas vyjadrený vlastnoručným podpisom) prijatý
alebo odmietnutý. Aby bolo
rozhodnutie, lebo bez neho je
- nič! Hovorí sa tomu z núdze
cnosť, v skutočnosti, že nebolo už inej možnosti. Bez okolkov, pre niektoré bytové domy,
konkrétne petržalské paneláky,
zväčša od 8 do 12 poschodí, je
písomné hlasovanie jedinou
možnou formou rozhodovania. Panelákového prežitia.
Lebo je skôr výnimkou ako
pravidlom, aby sa pri viac ako
stočlennom osadenstve vlastníkov domu dalo na schôdzi
vlastníkov „dohromady“ polovica plus jeden vlastník. Nejde
však iba o fyzickú účasť, ale
najčastejšie potrebný počet
hlasov (nadpolovičná väčšina
hlasov všetkých vlastníkov)
na prijatie rozhodujúcich
rozhodnutí v dome. Takých,
ktoré súvisia so spoločnými
peniazmi, ich výdajom z fondu prevádzky, údržby a opráv.
Aj tento počet hlasov bol však
nepostačujúci, keď sa rozhodovalo o prijatí úveru, úverov
a ich zabezpečení, čo si vždy
vyžadovalo dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých vlastníkov. Lebo bez úverov by bola

Po poschodiach,
poštou, neoverene,
za iného

Písomné hlasovanie nie je
prítomné na „riadení“ domu
od počiatku privatizácie bytového fondu. Neobsahova-

seda“ (aký a čoho, nik nevedel), ten určil aj „predmet“
hlasovania. Nuž sa pobehovalo po poschodiach. Chcete,
nechcete, áno, nie, podpíšete,
nepodpíšete. „Predseda“ hlasy spočítal, ak nebolo dosť
súhlasov na jeho „predmet“
hlasovania, mohlo sa o ňom
rokovať už iba na schôdzi.

priestoru na hlasovacej listine
potvrdiť najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli zvolení na
schôdzi vlastníkov. Nebolo by
však Slovensko Slovenskom,
keby... Potom niečo z pripomienok verejnosti, ktoré dostal zákonodarca na rokovací
stôl k ostatnej novele: „Pri písomnom hlasovaní dochádza
k zneužívaniu, falšovaniu
výsledkov správcami na úkor
vlastníkov... umožňujú posielať hlasovacie lístky s neoverenými podpismi poštou,
ktoré akceptujú ako platné....“
A iné hlasovacie drobnosti.
Dokončime: Autor podpisu
je podľa „hlasu verejnosti“ neoveriteľný. Výhrady boli tiež
k času trvaniu písomného
hlasovania, neraz raz hlasovalo aj mesiac. Pripomienky
sa týkali i osobného nátlaku
správcov na vlastníkov, najmä
starších osôb, dôchodcov, aby
sa podpísali pod jeho návrh.
Ako inak, bez svedkov. Čo
z toho vyvodil zákonodarca
v ostatnej novele účinnej od
1. novembra tohto roku?

Zakaždým už iba
s dvomi overovateľmi!

Citujme z § 14a, ods. 4:
„Písomné hlasovanie sa uskutočňuje na hlasovacej listine
alebo na viacerých listinách,
ktoré obsahujú úplné znenie schvaľovaného návrhu,
otázky označené poradovými
číslami, termín hlasovania,
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osvedčenie pravosti podpisov
pri hlasovaní.“
Čo to znamená? Nuž, že
svedkovia podpisu, dvaja
overovatelia, musia byť prítomní pri každom hlasovaní. Novela nerozlišuje, či ide
rozhodovanie nadpolovičnou, dvojtretinovou väčšinou, ba ani či ide o rozhodovanie, na ktoré postačuje iba
jednoduchá väčšina zúčastnených hlasov vlastníkov na
písomnom hlasovaní. Teda
aj pri rozhodovaní - o banalite. Ibaže aj ona sa stáva vážnou organizačnou záležitosťou. Predstavme si niektoré
petržalské paneláky. Koľko
papierovania. Podpisovania.
To, čo mohlo vyriešiť jedno
okamihové zdvihnutie ruky
na schôdzi, zvyčajne raz
za rok, potrvá hodiny, dni,
možno i týždne. A bez alternatív. Pripomienok, vylepšení, zjednodušení. Vlastníci
sa v skutočnosti ocitnú v závislosti tých, ktorí písomne
hlasovanie navrhnú, naformulujú si po svojom otázku,
otázky, podľa toho, čo sa má
nimi dosiahnuť. Aké rozhodnutie. V čí prospech. Vždy
len domu, alebo aj... To nie je
návod na podozrievania, ale,
veď sme si prešli skoro každý obnovu svojho paneláku.
Kadečo sa ku každému a vari
na každého dostalo. Predsa,
poznáme sa, susedia, za tie
roky, že?
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ods. 5 sú zápisnice dôležitou
súčasťou života bytového domu, nespochybniteľným svedectvom. Povinnosťou. Citujme z novely: Zo schôdze
vlastníkov alebo z písomného hlasovania musí byť
vyhotovená zápisnica, ktorú
spíše správca, predseda, člen
rady, zástupca vlastníkov
alebo zvolený vlastník bytu
alebo nebytového priestoru
v dome a podpíšu ju overovatelia. Prílohou zápisnice
je originál prezenčnej listiny
alebo hlasovacej listiny s priloženými splnomocneniami
a vyjadrenie overovateľa,
ktorý ju odmietol podpísať.
Zápisnica musí obsahovať
predovšetkým
a) termín a miesto konania
schôdze vlastníkov alebo
písomného hlasovania,
b) odsúhlasený
program
schôdze vlastníkov a výsledky hlasovania k jednotlivým bodom programu,
c) znenie prijatých rozhodnutí schôdze vlastníkov,
d) iné skutočnosti, o ktorých
rozhodli vlastníci bytov
a nebytových priestorov
v dome na schôdzi vlastníkov,
e) otázky písomného hlasovania a jeho výsledky,
f ) meno, priezvisko a podpisy predsedajúceho zapisovateľa a overovateľov.

Zhrnutie

K zmenám, resp. spresneniam, ktoré novela od 1. novembra vniesla do našich bytových domov, patria i tie,
ktoré posilňujú postavenie
správcu, resp. spoločenstvo
(predsedu) v dome. Síce je povinný sa riadiť rozhodnutím
vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome o výbere dodávateľa, a to len vtedy,
ak nejde o zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok
technického zariadenia, ktoré
je správca povinný vykonávať pri správe domu. Tu má
správca voľnú ruku siahnuť na
osvedčených odborníkov, i keď
nie najlacnejších. Jeho zodpovednosť za stav a bezpečnosť
domu je však nedeliteľná.
V kontexte s týmto sa mu dostalo i takéhoto oprávnenia,
v skutočnosti povinnosti v § 9
ods. 4: „Správca alebo predseda je povinný zabezpečiť aj
bez súhlasu vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v dome
odstránenie chyby, poruchy
alebo poškodenia spoločných
častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ak
bezprostredne ohrozujú život,
zdravie alebo majetok.“ A do
tretice povinnosť pre správcu
i spoločenstvo podľa § 9, ods.
5, písm. e) „uplatňovať práva
vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome vyplývajúce zo zodpovednosti za
vady domu, spoločných častí

VÝMENA

stúpačkových rozvodov
kanalizácie, vody a plynu
v bytových domoch
u za 1 deň !

Realizácia 13 bytov nad sebo
pred výmenou

po výmene

FRIVAN, s.r.o., Komenského 28, 083 01 Sabinov, tel.: 0915 919 000
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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,
lo ho prvé znenie bytového
zákona z roku 1993, do roku
2004 sa rozhodovalo len
osobnou účasťou obyvateľov
domu na schôdzach, aklamačne. Až po jedenástich rokoch, v poradí siedma novela,
zák. č. 367/2004 Z.z. zaviedla
inštitút písomného hlasovania. A viac než voľne. Hoci
nie o všetkom. Zákon ale
podrobnejšie neupravil tento
akt. Stal sa z neho barákový
folklór. Písomne hlasovanie
mohol navrhnúť len „pred-

Každá nasledujúca, dôležitejšia novela bytového zákona,
sa obtrela aj o písomné hlasovanie. Menilo sa, pridávalo, spresňovalo. Tak, že do 1.
novembra t.r. sa už mohlo písomne hlasovať o všetkom v
dome, iba s tým, že ak sa rozhodovalo dvojtretinovou väčšinou hlasov, napr. o zmluve o
úvere, dodatkoch a zabezpečení úveru, o vstavbe a nadstavbe, zmene formy výkonu
správy a i., museli podpis
vlastníka bytu a nebytového

meno a priezvisko vlastníka
bytu alebo nebytového priestoru v dome, jeho súhlas alebo
nesúhlas vyjadrený vlastnoručným podpisom s uvedením
dátumu hlasovania. Podpis
vlastníka bytu a nebytového
priestoru v dome na hlasovacej listine potvrdia najmenej
dvaja overovatelia prítomní
pri podpise, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov;
zmluva o spoločenstve alebo
zmluva o výkone správy môže
určiť, kedy je potrebné úradné

Tému zápisnica dokončiAj zápisnice musia mať
me ods. 6, že, „Zápisnicu a
zákonný obsah

Čo má byť obsahom zápisnice zo schôdze vlastníkov, resp. písomného hlasovania, zákon doteraz neurčoval. Ak, potom iba v
zmysle výsledkov hlasovania
a ich oznámenia „spôsobom
v dome obvyklým“. Zápisnice zo schôdzí sa i tak robili,
boli voľným žánrom, tak aj
vyzerali... Každý dom, každá zápisnica inak. Iná ves,
iný pes... Po novom, § 14a,

výsledok hlasovania schôdze
vlastníkov alebo písomného
hlasovania musí zverejniť
ten, kto schôdzu vlastníkov
zvolal alebo vyhlásil písomné hlasovanie, a to do siedmich dní od konania schôdze
vlastníkov alebo od skončenia písomného hlasovania
spôsobom v dome obvyklým;
oznámenie o výsledku hlasovania musí obsahovať dátum
jeho zverejnenia“.

domu, spoločných zariadení
domu, spoločných nebytových
priestorov, príslušenstva, pozemku zastavaného domom a
priľahlého pozemku voči tretím osobám.“
Či novela bytového zákona
bude nielen právnou zmenou,
ale aj ozajstným prínosom pre
vlastníkov bytov a nebytových
priestorov, pre ich bytové
domy, potvrdí alebo vyvráti
čas. Náš život v ňom.
Rudolf Gallo
foto: autor

PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV
PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 49 €
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Ako inak - zasa inak...
(od 1. novembra po osemnástej novele tzv. bytového zákona)

3

V tretej, záverečnej časti redakčno-novelizačno-právneho komentovania zmien zák.
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (bytový zákon) si priblížime ďalšie zmeny, prekvapenia, ale aj nástrahy, ktoré prináša obyvateľom bytových
domov (spoločné bývanie polovice Slovenska) ostatná novela, zák. č. 283/2018 Z.z.
Písomné hlasovanie ako bol vlastníkmi účastnými na (vari každá) obnova paneláku
písomnom hlasovaní (súhlas nemožná.
záchrana

V predchádzajúcej časti sme
sa zaoberali schôdzou vlastníkov a prijímaním rozhodnutí
na nej. Poďme k inej, rovnocennej forme rozhodovania
- písomnému hlasovaniu. Čo
sa novelou mení... Využíva sa
vtedy, ak sa na schôdzi, zhromaždení nezúčastnia vlastníci
s potrebným počtom hlasov
na prijatie rozhodnutia, aké
v konkrétnej veci vyžaduje
bytový zákon alebo zmluva o
spoločenstve či výkone správy. Problémom v písomnom
hlasovaní, rozhodovaní už nie
je ani tak výber optimálneho
riešenia z viacerých možností
(oprava, inovácia, prevádzka, revízia, investícia, služba,
dodávateľ a i.), čo umožňuje
schôdza vlastníkov ako diskusné fórum, na ktorej sa konečné rozhodnutie z niekoľkých
návrhov oponentsky cizeluje,
upravuje, aby sa napokon hlasovaním, aklamačne, zdvihnutím ruky to najlepšie prijalo alebo odmietlo (áno, nie,
zdržal sa)... ale potvrdenie
dosiahnutia potrebného počtu
hlasov na hlasovacích lístkoch,
že jeden návrh formulovaný
ako otázka (v konkrétnej veci,
činnosti, probléme, riešení)

alebo nesúhlas vyjadrený vlastnoručným podpisom) prijatý
alebo odmietnutý. Aby bolo
rozhodnutie, lebo bez neho je
- nič! Hovorí sa tomu z núdze
cnosť, v skutočnosti, že nebolo už inej možnosti. Bez okolkov, pre niektoré bytové domy,
konkrétne petržalské paneláky,
zväčša od 8 do 12 poschodí, je
písomné hlasovanie jedinou
možnou formou rozhodovania. Panelákového prežitia.
Lebo je skôr výnimkou ako
pravidlom, aby sa pri viac ako
stočlennom osadenstve vlastníkov domu dalo na schôdzi
vlastníkov „dohromady“ polovica plus jeden vlastník. Nejde
však iba o fyzickú účasť, ale
najčastejšie potrebný počet
hlasov (nadpolovičná väčšina
hlasov všetkých vlastníkov)
na prijatie rozhodujúcich
rozhodnutí v dome. Takých,
ktoré súvisia so spoločnými
peniazmi, ich výdajom z fondu prevádzky, údržby a opráv.
Aj tento počet hlasov bol však
nepostačujúci, keď sa rozhodovalo o prijatí úveru, úverov
a ich zabezpečení, čo si vždy
vyžadovalo dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých vlastníkov. Lebo bez úverov by bola

Po poschodiach,
poštou, neoverene,
za iného

Písomné hlasovanie nie je
prítomné na „riadení“ domu
od počiatku privatizácie bytového fondu. Neobsahova-

seda“ (aký a čoho, nik nevedel), ten určil aj „predmet“
hlasovania. Nuž sa pobehovalo po poschodiach. Chcete,
nechcete, áno, nie, podpíšete,
nepodpíšete. „Predseda“ hlasy spočítal, ak nebolo dosť
súhlasov na jeho „predmet“
hlasovania, mohlo sa o ňom
rokovať už iba na schôdzi.

priestoru na hlasovacej listine
potvrdiť najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli zvolení na
schôdzi vlastníkov. Nebolo by
však Slovensko Slovenskom,
keby... Potom niečo z pripomienok verejnosti, ktoré dostal zákonodarca na rokovací
stôl k ostatnej novele: „Pri písomnom hlasovaní dochádza
k zneužívaniu, falšovaniu
výsledkov správcami na úkor
vlastníkov... umožňujú posielať hlasovacie lístky s neoverenými podpismi poštou,
ktoré akceptujú ako platné....“
A iné hlasovacie drobnosti.
Dokončime: Autor podpisu
je podľa „hlasu verejnosti“ neoveriteľný. Výhrady boli tiež
k času trvaniu písomného
hlasovania, neraz raz hlasovalo aj mesiac. Pripomienky
sa týkali i osobného nátlaku
správcov na vlastníkov, najmä
starších osôb, dôchodcov, aby
sa podpísali pod jeho návrh.
Ako inak, bez svedkov. Čo
z toho vyvodil zákonodarca
v ostatnej novele účinnej od
1. novembra tohto roku?

Zakaždým už iba
s dvomi overovateľmi!

Citujme z § 14a, ods. 4:
„Písomné hlasovanie sa uskutočňuje na hlasovacej listine
alebo na viacerých listinách,
ktoré obsahujú úplné znenie schvaľovaného návrhu,
otázky označené poradovými
číslami, termín hlasovania,
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osvedčenie pravosti podpisov
pri hlasovaní.“
Čo to znamená? Nuž, že
svedkovia podpisu, dvaja
overovatelia, musia byť prítomní pri každom hlasovaní. Novela nerozlišuje, či ide
rozhodovanie nadpolovičnou, dvojtretinovou väčšinou, ba ani či ide o rozhodovanie, na ktoré postačuje iba
jednoduchá väčšina zúčastnených hlasov vlastníkov na
písomnom hlasovaní. Teda
aj pri rozhodovaní - o banalite. Ibaže aj ona sa stáva vážnou organizačnou záležitosťou. Predstavme si niektoré
petržalské paneláky. Koľko
papierovania. Podpisovania.
To, čo mohlo vyriešiť jedno
okamihové zdvihnutie ruky
na schôdzi, zvyčajne raz
za rok, potrvá hodiny, dni,
možno i týždne. A bez alternatív. Pripomienok, vylepšení, zjednodušení. Vlastníci
sa v skutočnosti ocitnú v závislosti tých, ktorí písomne
hlasovanie navrhnú, naformulujú si po svojom otázku,
otázky, podľa toho, čo sa má
nimi dosiahnuť. Aké rozhodnutie. V čí prospech. Vždy
len domu, alebo aj... To nie je
návod na podozrievania, ale,
veď sme si prešli skoro každý obnovu svojho paneláku.
Kadečo sa ku každému a vari
na každého dostalo. Predsa,
poznáme sa, susedia, za tie
roky, že?
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ods. 5 sú zápisnice dôležitou
súčasťou života bytového domu, nespochybniteľným svedectvom. Povinnosťou. Citujme z novely: Zo schôdze
vlastníkov alebo z písomného hlasovania musí byť
vyhotovená zápisnica, ktorú
spíše správca, predseda, člen
rady, zástupca vlastníkov
alebo zvolený vlastník bytu
alebo nebytového priestoru
v dome a podpíšu ju overovatelia. Prílohou zápisnice
je originál prezenčnej listiny
alebo hlasovacej listiny s priloženými splnomocneniami
a vyjadrenie overovateľa,
ktorý ju odmietol podpísať.
Zápisnica musí obsahovať
predovšetkým
a) termín a miesto konania
schôdze vlastníkov alebo
písomného hlasovania,
b) odsúhlasený
program
schôdze vlastníkov a výsledky hlasovania k jednotlivým bodom programu,
c) znenie prijatých rozhodnutí schôdze vlastníkov,
d) iné skutočnosti, o ktorých
rozhodli vlastníci bytov
a nebytových priestorov
v dome na schôdzi vlastníkov,
e) otázky písomného hlasovania a jeho výsledky,
f ) meno, priezvisko a podpisy predsedajúceho zapisovateľa a overovateľov.

Zhrnutie

K zmenám, resp. spresneniam, ktoré novela od 1. novembra vniesla do našich bytových domov, patria i tie,
ktoré posilňujú postavenie
správcu, resp. spoločenstvo
(predsedu) v dome. Síce je povinný sa riadiť rozhodnutím
vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome o výbere dodávateľa, a to len vtedy,
ak nejde o zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok
technického zariadenia, ktoré
je správca povinný vykonávať pri správe domu. Tu má
správca voľnú ruku siahnuť na
osvedčených odborníkov, i keď
nie najlacnejších. Jeho zodpovednosť za stav a bezpečnosť
domu je však nedeliteľná.
V kontexte s týmto sa mu dostalo i takéhoto oprávnenia,
v skutočnosti povinnosti v § 9
ods. 4: „Správca alebo predseda je povinný zabezpečiť aj
bez súhlasu vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v dome
odstránenie chyby, poruchy
alebo poškodenia spoločných
častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ak
bezprostredne ohrozujú život,
zdravie alebo majetok.“ A do
tretice povinnosť pre správcu
i spoločenstvo podľa § 9, ods.
5, písm. e) „uplatňovať práva
vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome vyplývajúce zo zodpovednosti za
vady domu, spoločných častí

VÝMENA

stúpačkových rozvodov
kanalizácie, vody a plynu
v bytových domoch
u za 1 deň !

Realizácia 13 bytov nad sebo
pred výmenou

po výmene
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PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI
NÁŠHO 22. VÝROČIA

35 % ZĽAVU NA OKULIAROVÝ RÁM,
lo ho prvé znenie bytového
zákona z roku 1993, do roku
2004 sa rozhodovalo len
osobnou účasťou obyvateľov
domu na schôdzach, aklamačne. Až po jedenástich rokoch, v poradí siedma novela,
zák. č. 367/2004 Z.z. zaviedla
inštitút písomného hlasovania. A viac než voľne. Hoci
nie o všetkom. Zákon ale
podrobnejšie neupravil tento
akt. Stal sa z neho barákový
folklór. Písomne hlasovanie
mohol navrhnúť len „pred-

Každá nasledujúca, dôležitejšia novela bytového zákona,
sa obtrela aj o písomné hlasovanie. Menilo sa, pridávalo, spresňovalo. Tak, že do 1.
novembra t.r. sa už mohlo písomne hlasovať o všetkom v
dome, iba s tým, že ak sa rozhodovalo dvojtretinovou väčšinou hlasov, napr. o zmluve o
úvere, dodatkoch a zabezpečení úveru, o vstavbe a nadstavbe, zmene formy výkonu
správy a i., museli podpis
vlastníka bytu a nebytového

meno a priezvisko vlastníka
bytu alebo nebytového priestoru v dome, jeho súhlas alebo
nesúhlas vyjadrený vlastnoručným podpisom s uvedením
dátumu hlasovania. Podpis
vlastníka bytu a nebytového
priestoru v dome na hlasovacej listine potvrdia najmenej
dvaja overovatelia prítomní
pri podpise, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov;
zmluva o spoločenstve alebo
zmluva o výkone správy môže
určiť, kedy je potrebné úradné

Tému zápisnica dokončiAj zápisnice musia mať
me ods. 6, že, „Zápisnicu a
zákonný obsah

Čo má byť obsahom zápisnice zo schôdze vlastníkov, resp. písomného hlasovania, zákon doteraz neurčoval. Ak, potom iba v
zmysle výsledkov hlasovania
a ich oznámenia „spôsobom
v dome obvyklým“. Zápisnice zo schôdzí sa i tak robili,
boli voľným žánrom, tak aj
vyzerali... Každý dom, každá zápisnica inak. Iná ves,
iný pes... Po novom, § 14a,

výsledok hlasovania schôdze
vlastníkov alebo písomného
hlasovania musí zverejniť
ten, kto schôdzu vlastníkov
zvolal alebo vyhlásil písomné hlasovanie, a to do siedmich dní od konania schôdze
vlastníkov alebo od skončenia písomného hlasovania
spôsobom v dome obvyklým;
oznámenie o výsledku hlasovania musí obsahovať dátum
jeho zverejnenia“.

domu, spoločných zariadení
domu, spoločných nebytových
priestorov, príslušenstva, pozemku zastavaného domom a
priľahlého pozemku voči tretím osobám.“
Či novela bytového zákona
bude nielen právnou zmenou,
ale aj ozajstným prínosom pre
vlastníkov bytov a nebytových
priestorov, pre ich bytové
domy, potvrdí alebo vyvráti
čas. Náš život v ňom.
Rudolf Gallo
foto: autor

PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV
PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 49 €

MY SA O VÁS STARÁME
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Tak si myslím

Tak sa robia vojny

N

ie je to tak dávno, čo sme si pripomínali výročie následkov
šialenstva národov, presnejšie ich generalissimov, vodcov,
führerov a iných, v diplomatických frakoch i v uniformách, ktorí
národy vohnali do jatiek. Mašírovalo sa, mentorovalo, rečnilo
aj odsudzovalo, spomínalo, držali sa minúty ticha. Nablýskané
pokrytectvo pre generácie pozostalých s účinným efektom ad
hoc. Farizejstvo, skrývajúce v sebe nebezpečenstvo ohrozenia nie nepohodlného jednotlivca, ale jednotlivcov tvoriacich
národy, tvoriacich štáty. V tej prvej vojne straty na oboch znepriatelených stranách predstavovali približne desať miliónov
mŕtvych, vyše 20 miliónov zranených a takmer osem miliónov
nezvestných. Druhá, taktiež s hrozivým prívlastkom svetová,
ako najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, vzala životy približne 60 miliónom ľudí, zomreli desiatky
miliónov civilistov, milióny príslušníkov ozbrojených síl.
Svet sa z najväčšej katastrofy v dejinách poučil pramálo. Vlastne vôbec. Vojny zástupné, opotrebovacie, otvorené, sprostredkované, preventívne, tajné. Mimochodom, stojí za povšimnutie, akými rôznymi názvami dokážeme pomenovať vzájomné
vraždenie, na rozdiel od slova mier, ktoré je v danom význame
a spojitosti jedinečné. Manipulácia s faktami, ich zamlčovanie,
polopravdy, účelové výmysly, dezinformácie. Nenahraditeľná
propagandistická mašinéria, pripravujúca ľudstvo na stále nové
vojnové dobrodružstvá. Kto je agresor a kto čelí hrozbe vojny,
na ktorej strane hranice je viac tankov či rakiet? A kto je vinný?
Príčiny a súvislosti. Ako napríklad Gliwice. Nemcami zinscenovaný útok na rozhlasovú vysielačku vyvolal dojem, že Poliaci sa
chystajú zaútočiť na Nemecko, čo bol dostatočný dôvod na ich
inváziu do Poľska. Na nepotvrdenú domnienku o držbe zbraní
hromadného ničenia doplatili ľudia v Iraku, víťazná oslobodzovacia vojna ich dostala do pozície porazeného. Minulosť a súčasnosť. A budúcnosť? Tri malé lode pod krymským mostom
potešili generálske epolety na oboch stranách konfliktu. Staré
dobré NATO by vraj malo dať razantnú odpoveď na použitie
vojenskej sily proti znepriatelenej krajine. Domnienky a fantázia. Vyvolávači zloveštiaceho ducha zrejme nevedia, či skôr
nechcú vedieť, že NATO ako systém riadenia, ktorý mal zabrániť konfliktom, najmä medzi Nemeckom a Francúzskom, plnil
svoju úlohu na jednotku. Aj jeho zásluhou je v Európe vyše
sedemdesiat rokov mier. Ak pravda nerátame „humanitárne“
vojnové nasadenie spred dvadsiatky rokov, ktoré nad Juhosláviu prinieslo spŕšky bômb, dodnes rozdeľujúce svet. Operácia
Spojenecká sila (Operation Allied Force) svojim zásahom na
prahu tisícročia zmenila obranný charakter zväzku na útočný.
Vojnu treba začínať tak, aby bolo zrejmé, že na bodákoch
víťaza prichádza mier, sloboda a demokracia. Podľa anglického spisovateľa G. K. Chestertona, žijúceho na prelome 19. a 20.
storočia, sa každá vojna začína protiútokom. Asi vedel, prečo
to hovorí. Bubny a činely. Víťaza nikto nežaluje, nesúdi. Vtedy,
ani potom. Pravda, ak by v tej poslednej vojne nejaký víťaz bol.
Podľa Štokholmského medzinárodného ústavu pre výskum
mieru (SIPRI), mal svet k sebazničeniu vlani k dispozícií približne
15 000 jadrových zbraní, ktoré vo svojich zbrojných skladoch
držali USA, Rusko, Británia, Francúzsko, Čína, India, Pakistan,
Izrael a Severná Kórea. Oproti roku 2016 išlo o mierny pokles, k
čomu bez pochýb dopomohla aj Dohoda o zákaze jadrových
zbraní, podpísaná rozumnými predstaviteľmi 122 krajín sveta.
Medzi signatármi chýbali jadrové veľmoci, Severná Kórea a
členské štáty NATO. Teda aj zvrchovaná Slovenská republika,
ktorej poslanci, na rozdiel od súčasného globálneho paktu
OSN, o absencii podpisu ani necekli.
Tak si myslím, že odpoveď na otázku byť v jadre Európy, alebo mať Európu v jadre je samozrejmá. Len tých rozumných a
menej servilných predstaviteľov akosi nevieme nájsť.
Jaroslav Gründler

Bez záruky

V našej obci máme po nedávnych turbulenciách
nového starostu a nový kamerový systém. Obe
novinky zatiaľ nevyskúšané. A bez záruky.
Komunálne voľby, na rozdiel od tých predchádzajúcich, tentoraz boli napínavé. Dlhoročný
starosta si povedal, že už bolo dosť, a tak si to
medzi sebou rozdali až piati nádejní pokračovatelia. Chodili po domoch, zbierali podpisy,
sľubovali a do jedného si nechali vytlačiť propagačné letáky. Farebne, na kriedovom papieri.

J

eden dokonca ku kultúrnemu domu dotrepal aj
veľký hrniec guláša z diviny,
ktorý navarila svokra. Vraj si
prítomní budú žalúdky plniť
pikantnou delikatesou a hlavy
myšlienkami o lepšej budúcnosti.
Z dolného konca sa dostavila prieskumná rota zástupcov tých, čo vyznávajú iný
prístup k životu ako väčšinová
populácia. Do debaty sa nezapájali, až napokon jeden z
nich to nevydržal a nádejnému starostovi položil kardinálnu otázku. A síce, či bude
aj gulášová dupľa.
Bola. A okorenená špeciálnymi sľubmi pre túto komunitu. Napriek tomu gulášista
skončil na druhom mieste.
Odvtedy sa verejne neprejavil.
Víťaz presne naopak. V nedeľu, idúc z kostola, nakrátko
zavítal do miestnej krčmy, kde

všetkým prítomným z vlastného zaplatil pivo a poldeci.
S tým, že lepšie časy sú už na
obzore. Zatiaľ, pravda, akosi
bez záruky, ale prídu stopercentne.
Osobne sa na ne už teším.
Neviem však, ako také lepšie
časy vyzerajú. Možno preto si
ani nevšimnem, že sa potulujú
kdesi okolo mňa.
Ku kvalite života v obci
vraj má prispieť aj novučičký

PETRŽALSKÉ NOVINY
kamerový systém. Desať kamier namierených na kľúčové
miesta, to je záruka úspechu.
Bol by v tom čert, aby sa nedostavil.
My, Slováci, máme na našom celonárodnom kabáte
morálnych dier neúrekom.
Korupcia, klamstvo, podvody. A riešime ich svojsky. Na
morálne diery, materiálne
záplaty. Pretože je jednoduchšie namontovať kamery,
ako odúčať ľudí kradnúť a
devastovať spoločné. No čo,
lepšie niečo ako nič. V našich
dedinských pomeroch budú
mať vagabundi aspoň miniatúrny strach.
Vrátim sa ešte slovkom
k voľbám. Pomerne blízky
sused mal donedávna komín
na spadnutie. Pochopiteľne,
nefungoval tak, ako dobrý
komín fungovať má. Teraz,
pred zimou, si ho konečne
nechal opraviť. Chválil sa mi,
ako dobre ťahá, ako má konečne v dome teplo a ešte aj
spáli menej.
A teraz pozor! Povedal, že
voliť išiel preto, lebo chce, aby
aj obecný komín ťahal lepšie.
Skoro presne tak to povedal.
Takmer som odpadol. Ten
človek nečíta noviny, správy
počúva jedným uchom, o filozofii zrejme ani nechyruje.
A teraz toto.
Oskar Král
ilustračné foto: archív
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Všetky cesty vedú
do Petržalky

„Všetci sa raz stretneme v Bratislave,“ srandovali sme na vysokej škole. A ona tá sranda naozaj prišla a my sme sa tu stretli.

My,

„CPčkári,“ alebo cezpoľní, ako sa zvykneme nazývať. Prišli sme sem
za štúdiom, prácou, lepšími
možnosťami. Tak sme sa tej
Bratislave vyhýbali, až si nás
nakoniec chtiac-nechtiac sama vybrala, ako si mňa vybrala Petržalka, ktorú som celý
život považovala za škaredú
betónovú džungľu združujúcu kriminálnikov. Pred pár
rokmi to možno pravda bola,
no musím uznať, že moje
predsudky boli zbytočné. Veľa
zelene, možnosti športového vyžitia, obchody na skok,
žiadni kriminálnici, ale rodinky s deťmi. A keď neraz narazíte na spolužiaka zo strednej
alebo vás v mhd potľapká stará známa po pleci, zrazu vám
ani najväčšie slovenské sídlisko nepripadá také obrovské.
A ako sa nám, „CPčkárom“,
vlastne v Petržalke žije? Prezradili nám Zuzana, Eliška,
Michaela a Dominik, ktorých
do Bratislavy priviedla najmä
práca.
Všetci pochádzate z rôznych
kútov Slovenska. Prečo práve Bratislava?
Zuzana (25): Pochádzam
zo stredného Slovenska. Počas letných prázdnin som
vždy pracovala v zahraničí, po škole sa mi zrazu môj
rodný kraj zdal malý a málo
atraktívny. Kompromis rodi-
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ny, aby som zostala na Slovensku, a môj, aby som žila
vo veľkomeste a užívala si
jeho výhody, dostal v našom
hlavnom meste reálny rozmer. Bratislava bola v tomto
jasná voľba.
Eliška (26): Presťahovanie
sa do Bratislavy z Prievidze
nebolo mojím osobným rozhodnutím, no, keď mám povedať za celú rodinu, boli to
určite pracovné príležitosti.
Michaela (38): Som zo
stredného Slovenska. Od
skončenia vysokej školy
som bola rozhodnutá, že tu
chcem ostať pracovať a žiť.
Vedela som, že ako „jazykárka“ tu mám široké uplatnenie
a páčila sa mi aj kozmopolitnosť a služby.
Dominik (26): Som z okolia Trenčína a zo Slovenska
som odísť nechcel, tak som
si prirodzene vybral Bratislavu ako miesto na štúdium a
aj ako miesto, kde sa začne
moja pracovná kariéra.
Čo hovoríš na život v Petržalke? Zmenil sa tvoj postoj
k Petržalke po tom, ako si si
tu vyskúšal/a bývanie?
Zuzana (25): Predtým,
ako som sa presťahovala do
Petržalky, som nadávala na
plnú MHD, zápchy, dostupnosť do mesta... Teraz nadávam ešte viac. :D
Eliška (26): Určite áno.

Keď som sa na začiatku nasťahovala do Bratislavy, do
podnájmu, Petržalku som
vnímala ako jednu z lokalít,
v ktorých určite v budúcnosti bývať nechcem. Ako to už
však býva, človek mieni, Pán
Boh mení a po troch rokoch
bývania v Petržalke musím
povedať, že sa mi tu býva ešte
lepšie ako kedysi v Starom
Meste.
Michaela (38): Predtým
som sa bála stereotypov o nebezpečenstve, nič sa však nepotvrdilo, takže môj vzťah k
Petržalke sa zmenil rozhodne
k lepšiemu. Zelene a ticha je
tu dostatok.
Dominik (26): Počas štúdia na vysokej škole som býval v Ružinove a do Petržalky
len dochádzal na prednášky
a cvičenia. Najskôr som bol
voči Petržalke skeptický a
bral ju iba ako panelákovú
džungľu. Po tom, čo som sa
sem nasťahoval, som zistil,
že Petržalka je iná, ako sa na
prvý pohľad zdá a má čo ponúknuť. Nie sú to len samé
paneláky a asfalt, je tu aj kopec zelene, jazerá, Chorvátske rameno a iné zaujímavé
miesta, kde si môže človek
aktívne oddýchnuť.
Čo ťa na Petržalke prekvapilo najviac?
Zuzana (25): Nedávno
to boli cyklotrasy, ktorými

sa ľahko dostanem aj do Rakúska, a veľký výber obchodných reťazcov, ktoré sú tiež
relatívne dostupné. Permanentne ma však prekvapujú
najmä psičkári, ich nezodpovednosť, arogantnosť a
prekvapenia po ich štvornohých miláčikoch, do ktorých
(takmer) každé ráno stupím.
Eliška (26): Čo sa týka
Petržalky, môžem hodnotiť
iba okolie, v ktorom bývam,
keďže ostatné časti až tak
dobre nepoznám. Prekvapila ma naozaj dobrá a rýchla
dostupnosť do mesta a tiež
príjemné prostredie naokolo, kde nie je iba panelák na
paneláku.
Michaela (38): Služby a
škála možností. Ukázalo sa,
že v okolí môžem praktizovať
akúkoľvek obľúbenú aktivitu.
Musím pochváliť aj dopravu.

hrádze, či nedotiahnutá električková trať.
Eliška (26): Mínusom
Petržalky je nedokončená
električková trať a lepšie autobusové prepojenie na ňu.
Tiež sa mi nepáči oblasť v
okolí Draždiaka, v ktorej je
veľmi málo zelene a je tam
betón na betóne.
Michaela (38): Jedine to,
že vyzerá ako celok nepekne.
Rôzne štýly, farby a typy bývania z nej robia podľa mňa
rozkúskované ostrovčeky.
Dominik (26): Verejné
priestranstvá sú často v katastrofálnom stave. Chodníky, cesty, atď. sa roky nerekonštruovali, keď, tak sa
riešili iba havarijné prípady.
Ďalej tu chýbajú parkovacie
miesta, cyklotrasy a hlavne
dokončenie električkovej trate až do stanice Janíkov dvor.

Bývam pri zastávke, z ktorej
sa dostanem pohodlne do
každej mestskej časti, na stanice a letisko a som z toho
nadšená.
Dominik (26): Že je to relatívne všade blízko, hoci trasy autobusov sú často príliš
kľukaté. No, odkedy sa spojazdnila električka cez Starý
most, je dopravná situácia
lepšia ako v minulosti.

Plánuješ tu ostať natrvalo?
Zuzana (25): Nie. Už
onedlho sa sťahujem späť
do Ružinova. Petržalku som
brala iba ako „dočasný“ domov, kým si nenájdem niečo
lepšie.
Eliška (26): Zatiaľ som
tu spokojná, čo však bude v
budúcnosti, neviem. Túto
otázku ovplyvní veľmi veľa
faktorov. Čo sa však týka tejto časti lokality a prostredia,
bez problémov by som si tu
vedela predstaviť bývať dlhodobo.
Michaela (38): V Bratislave neplánujem ostať, skôr
v nejakej blízkej dedinke.
Dominik (26): To je zatiaľ otázne, dopredu to nevylučujem. Záleží najmä od
ponuky kvalitného a cenovo
dostupného bývania, ako aj
od toho, ako sa bude Petržalka ďalej vyvíjať.

V čom vidíš najväčšie mínusy Petržalky?
Zuzana (25): V už spomínaných psičkároch. Ja sa psov
bojím a je mi veľmi nepríjemné, keď sa zrazu na mňa
nejaký vyrúti (samozrejme,
to nie je chyba Petržalky, ale
ľudí, ktorí tu žijú). Mne osobne sa nepáči ani to, že z okna
vidím do toho susedovho a
teda preplnené sídliská, nedostatok parkovacích miest
pred bytmi, premnožené
komáre v okolí petržalskej

(mia)
foto: archív
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šialenstva národov, presnejšie ich generalissimov, vodcov,
führerov a iných, v diplomatických frakoch i v uniformách, ktorí
národy vohnali do jatiek. Mašírovalo sa, mentorovalo, rečnilo
aj odsudzovalo, spomínalo, držali sa minúty ticha. Nablýskané
pokrytectvo pre generácie pozostalých s účinným efektom ad
hoc. Farizejstvo, skrývajúce v sebe nebezpečenstvo ohrozenia nie nepohodlného jednotlivca, ale jednotlivcov tvoriacich
národy, tvoriacich štáty. V tej prvej vojne straty na oboch znepriatelených stranách predstavovali približne desať miliónov
mŕtvych, vyše 20 miliónov zranených a takmer osem miliónov
nezvestných. Druhá, taktiež s hrozivým prívlastkom svetová,
ako najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, vzala životy približne 60 miliónom ľudí, zomreli desiatky
miliónov civilistov, milióny príslušníkov ozbrojených síl.
Svet sa z najväčšej katastrofy v dejinách poučil pramálo. Vlastne vôbec. Vojny zástupné, opotrebovacie, otvorené, sprostredkované, preventívne, tajné. Mimochodom, stojí za povšimnutie, akými rôznymi názvami dokážeme pomenovať vzájomné
vraždenie, na rozdiel od slova mier, ktoré je v danom význame
a spojitosti jedinečné. Manipulácia s faktami, ich zamlčovanie,
polopravdy, účelové výmysly, dezinformácie. Nenahraditeľná
propagandistická mašinéria, pripravujúca ľudstvo na stále nové
vojnové dobrodružstvá. Kto je agresor a kto čelí hrozbe vojny,
na ktorej strane hranice je viac tankov či rakiet? A kto je vinný?
Príčiny a súvislosti. Ako napríklad Gliwice. Nemcami zinscenovaný útok na rozhlasovú vysielačku vyvolal dojem, že Poliaci sa
chystajú zaútočiť na Nemecko, čo bol dostatočný dôvod na ich
inváziu do Poľska. Na nepotvrdenú domnienku o držbe zbraní
hromadného ničenia doplatili ľudia v Iraku, víťazná oslobodzovacia vojna ich dostala do pozície porazeného. Minulosť a súčasnosť. A budúcnosť? Tri malé lode pod krymským mostom
potešili generálske epolety na oboch stranách konfliktu. Staré
dobré NATO by vraj malo dať razantnú odpoveď na použitie
vojenskej sily proti znepriatelenej krajine. Domnienky a fantázia. Vyvolávači zloveštiaceho ducha zrejme nevedia, či skôr
nechcú vedieť, že NATO ako systém riadenia, ktorý mal zabrániť konfliktom, najmä medzi Nemeckom a Francúzskom, plnil
svoju úlohu na jednotku. Aj jeho zásluhou je v Európe vyše
sedemdesiat rokov mier. Ak pravda nerátame „humanitárne“
vojnové nasadenie spred dvadsiatky rokov, ktoré nad Juhosláviu prinieslo spŕšky bômb, dodnes rozdeľujúce svet. Operácia
Spojenecká sila (Operation Allied Force) svojim zásahom na
prahu tisícročia zmenila obranný charakter zväzku na útočný.
Vojnu treba začínať tak, aby bolo zrejmé, že na bodákoch
víťaza prichádza mier, sloboda a demokracia. Podľa anglického spisovateľa G. K. Chestertona, žijúceho na prelome 19. a 20.
storočia, sa každá vojna začína protiútokom. Asi vedel, prečo
to hovorí. Bubny a činely. Víťaza nikto nežaluje, nesúdi. Vtedy,
ani potom. Pravda, ak by v tej poslednej vojne nejaký víťaz bol.
Podľa Štokholmského medzinárodného ústavu pre výskum
mieru (SIPRI), mal svet k sebazničeniu vlani k dispozícií približne
15 000 jadrových zbraní, ktoré vo svojich zbrojných skladoch
držali USA, Rusko, Británia, Francúzsko, Čína, India, Pakistan,
Izrael a Severná Kórea. Oproti roku 2016 išlo o mierny pokles, k
čomu bez pochýb dopomohla aj Dohoda o zákaze jadrových
zbraní, podpísaná rozumnými predstaviteľmi 122 krajín sveta.
Medzi signatármi chýbali jadrové veľmoci, Severná Kórea a
členské štáty NATO. Teda aj zvrchovaná Slovenská republika,
ktorej poslanci, na rozdiel od súčasného globálneho paktu
OSN, o absencii podpisu ani necekli.
Tak si myslím, že odpoveď na otázku byť v jadre Európy, alebo mať Európu v jadre je samozrejmá. Len tých rozumných a
menej servilných predstaviteľov akosi nevieme nájsť.
Jaroslav Gründler

Bez záruky

V našej obci máme po nedávnych turbulenciách
nového starostu a nový kamerový systém. Obe
novinky zatiaľ nevyskúšané. A bez záruky.
Komunálne voľby, na rozdiel od tých predchádzajúcich, tentoraz boli napínavé. Dlhoročný
starosta si povedal, že už bolo dosť, a tak si to
medzi sebou rozdali až piati nádejní pokračovatelia. Chodili po domoch, zbierali podpisy,
sľubovali a do jedného si nechali vytlačiť propagačné letáky. Farebne, na kriedovom papieri.

J

eden dokonca ku kultúrnemu domu dotrepal aj
veľký hrniec guláša z diviny,
ktorý navarila svokra. Vraj si
prítomní budú žalúdky plniť
pikantnou delikatesou a hlavy
myšlienkami o lepšej budúcnosti.
Z dolného konca sa dostavila prieskumná rota zástupcov tých, čo vyznávajú iný
prístup k životu ako väčšinová
populácia. Do debaty sa nezapájali, až napokon jeden z
nich to nevydržal a nádejnému starostovi položil kardinálnu otázku. A síce, či bude
aj gulášová dupľa.
Bola. A okorenená špeciálnymi sľubmi pre túto komunitu. Napriek tomu gulášista
skončil na druhom mieste.
Odvtedy sa verejne neprejavil.
Víťaz presne naopak. V nedeľu, idúc z kostola, nakrátko
zavítal do miestnej krčmy, kde

všetkým prítomným z vlastného zaplatil pivo a poldeci.
S tým, že lepšie časy sú už na
obzore. Zatiaľ, pravda, akosi
bez záruky, ale prídu stopercentne.
Osobne sa na ne už teším.
Neviem však, ako také lepšie
časy vyzerajú. Možno preto si
ani nevšimnem, že sa potulujú
kdesi okolo mňa.
Ku kvalite života v obci
vraj má prispieť aj novučičký
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kamerový systém. Desať kamier namierených na kľúčové
miesta, to je záruka úspechu.
Bol by v tom čert, aby sa nedostavil.
My, Slováci, máme na našom celonárodnom kabáte
morálnych dier neúrekom.
Korupcia, klamstvo, podvody. A riešime ich svojsky. Na
morálne diery, materiálne
záplaty. Pretože je jednoduchšie namontovať kamery,
ako odúčať ľudí kradnúť a
devastovať spoločné. No čo,
lepšie niečo ako nič. V našich
dedinských pomeroch budú
mať vagabundi aspoň miniatúrny strach.
Vrátim sa ešte slovkom
k voľbám. Pomerne blízky
sused mal donedávna komín
na spadnutie. Pochopiteľne,
nefungoval tak, ako dobrý
komín fungovať má. Teraz,
pred zimou, si ho konečne
nechal opraviť. Chválil sa mi,
ako dobre ťahá, ako má konečne v dome teplo a ešte aj
spáli menej.
A teraz pozor! Povedal, že
voliť išiel preto, lebo chce, aby
aj obecný komín ťahal lepšie.
Skoro presne tak to povedal.
Takmer som odpadol. Ten
človek nečíta noviny, správy
počúva jedným uchom, o filozofii zrejme ani nechyruje.
A teraz toto.
Oskar Král
ilustračné foto: archív
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Všetky cesty vedú
do Petržalky

„Všetci sa raz stretneme v Bratislave,“ srandovali sme na vysokej škole. A ona tá sranda naozaj prišla a my sme sa tu stretli.

My,

„CPčkári,“ alebo cezpoľní, ako sa zvykneme nazývať. Prišli sme sem
za štúdiom, prácou, lepšími
možnosťami. Tak sme sa tej
Bratislave vyhýbali, až si nás
nakoniec chtiac-nechtiac sama vybrala, ako si mňa vybrala Petržalka, ktorú som celý
život považovala za škaredú
betónovú džungľu združujúcu kriminálnikov. Pred pár
rokmi to možno pravda bola,
no musím uznať, že moje
predsudky boli zbytočné. Veľa
zelene, možnosti športového vyžitia, obchody na skok,
žiadni kriminálnici, ale rodinky s deťmi. A keď neraz narazíte na spolužiaka zo strednej
alebo vás v mhd potľapká stará známa po pleci, zrazu vám
ani najväčšie slovenské sídlisko nepripadá také obrovské.
A ako sa nám, „CPčkárom“,
vlastne v Petržalke žije? Prezradili nám Zuzana, Eliška,
Michaela a Dominik, ktorých
do Bratislavy priviedla najmä
práca.
Všetci pochádzate z rôznych
kútov Slovenska. Prečo práve Bratislava?
Zuzana (25): Pochádzam
zo stredného Slovenska. Počas letných prázdnin som
vždy pracovala v zahraničí, po škole sa mi zrazu môj
rodný kraj zdal malý a málo
atraktívny. Kompromis rodi-
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ny, aby som zostala na Slovensku, a môj, aby som žila
vo veľkomeste a užívala si
jeho výhody, dostal v našom
hlavnom meste reálny rozmer. Bratislava bola v tomto
jasná voľba.
Eliška (26): Presťahovanie
sa do Bratislavy z Prievidze
nebolo mojím osobným rozhodnutím, no, keď mám povedať za celú rodinu, boli to
určite pracovné príležitosti.
Michaela (38): Som zo
stredného Slovenska. Od
skončenia vysokej školy
som bola rozhodnutá, že tu
chcem ostať pracovať a žiť.
Vedela som, že ako „jazykárka“ tu mám široké uplatnenie
a páčila sa mi aj kozmopolitnosť a služby.
Dominik (26): Som z okolia Trenčína a zo Slovenska
som odísť nechcel, tak som
si prirodzene vybral Bratislavu ako miesto na štúdium a
aj ako miesto, kde sa začne
moja pracovná kariéra.
Čo hovoríš na život v Petržalke? Zmenil sa tvoj postoj
k Petržalke po tom, ako si si
tu vyskúšal/a bývanie?
Zuzana (25): Predtým,
ako som sa presťahovala do
Petržalky, som nadávala na
plnú MHD, zápchy, dostupnosť do mesta... Teraz nadávam ešte viac. :D
Eliška (26): Určite áno.

Keď som sa na začiatku nasťahovala do Bratislavy, do
podnájmu, Petržalku som
vnímala ako jednu z lokalít,
v ktorých určite v budúcnosti bývať nechcem. Ako to už
však býva, človek mieni, Pán
Boh mení a po troch rokoch
bývania v Petržalke musím
povedať, že sa mi tu býva ešte
lepšie ako kedysi v Starom
Meste.
Michaela (38): Predtým
som sa bála stereotypov o nebezpečenstve, nič sa však nepotvrdilo, takže môj vzťah k
Petržalke sa zmenil rozhodne
k lepšiemu. Zelene a ticha je
tu dostatok.
Dominik (26): Počas štúdia na vysokej škole som býval v Ružinove a do Petržalky
len dochádzal na prednášky
a cvičenia. Najskôr som bol
voči Petržalke skeptický a
bral ju iba ako panelákovú
džungľu. Po tom, čo som sa
sem nasťahoval, som zistil,
že Petržalka je iná, ako sa na
prvý pohľad zdá a má čo ponúknuť. Nie sú to len samé
paneláky a asfalt, je tu aj kopec zelene, jazerá, Chorvátske rameno a iné zaujímavé
miesta, kde si môže človek
aktívne oddýchnuť.
Čo ťa na Petržalke prekvapilo najviac?
Zuzana (25): Nedávno
to boli cyklotrasy, ktorými

sa ľahko dostanem aj do Rakúska, a veľký výber obchodných reťazcov, ktoré sú tiež
relatívne dostupné. Permanentne ma však prekvapujú
najmä psičkári, ich nezodpovednosť, arogantnosť a
prekvapenia po ich štvornohých miláčikoch, do ktorých
(takmer) každé ráno stupím.
Eliška (26): Čo sa týka
Petržalky, môžem hodnotiť
iba okolie, v ktorom bývam,
keďže ostatné časti až tak
dobre nepoznám. Prekvapila ma naozaj dobrá a rýchla
dostupnosť do mesta a tiež
príjemné prostredie naokolo, kde nie je iba panelák na
paneláku.
Michaela (38): Služby a
škála možností. Ukázalo sa,
že v okolí môžem praktizovať
akúkoľvek obľúbenú aktivitu.
Musím pochváliť aj dopravu.

hrádze, či nedotiahnutá električková trať.
Eliška (26): Mínusom
Petržalky je nedokončená
električková trať a lepšie autobusové prepojenie na ňu.
Tiež sa mi nepáči oblasť v
okolí Draždiaka, v ktorej je
veľmi málo zelene a je tam
betón na betóne.
Michaela (38): Jedine to,
že vyzerá ako celok nepekne.
Rôzne štýly, farby a typy bývania z nej robia podľa mňa
rozkúskované ostrovčeky.
Dominik (26): Verejné
priestranstvá sú často v katastrofálnom stave. Chodníky, cesty, atď. sa roky nerekonštruovali, keď, tak sa
riešili iba havarijné prípady.
Ďalej tu chýbajú parkovacie
miesta, cyklotrasy a hlavne
dokončenie električkovej trate až do stanice Janíkov dvor.

Bývam pri zastávke, z ktorej
sa dostanem pohodlne do
každej mestskej časti, na stanice a letisko a som z toho
nadšená.
Dominik (26): Že je to relatívne všade blízko, hoci trasy autobusov sú často príliš
kľukaté. No, odkedy sa spojazdnila električka cez Starý
most, je dopravná situácia
lepšia ako v minulosti.

Plánuješ tu ostať natrvalo?
Zuzana (25): Nie. Už
onedlho sa sťahujem späť
do Ružinova. Petržalku som
brala iba ako „dočasný“ domov, kým si nenájdem niečo
lepšie.
Eliška (26): Zatiaľ som
tu spokojná, čo však bude v
budúcnosti, neviem. Túto
otázku ovplyvní veľmi veľa
faktorov. Čo sa však týka tejto časti lokality a prostredia,
bez problémov by som si tu
vedela predstaviť bývať dlhodobo.
Michaela (38): V Bratislave neplánujem ostať, skôr
v nejakej blízkej dedinke.
Dominik (26): To je zatiaľ otázne, dopredu to nevylučujem. Záleží najmä od
ponuky kvalitného a cenovo
dostupného bývania, ako aj
od toho, ako sa bude Petržalka ďalej vyvíjať.

V čom vidíš najväčšie mínusy Petržalky?
Zuzana (25): V už spomínaných psičkároch. Ja sa psov
bojím a je mi veľmi nepríjemné, keď sa zrazu na mňa
nejaký vyrúti (samozrejme,
to nie je chyba Petržalky, ale
ľudí, ktorí tu žijú). Mne osobne sa nepáči ani to, že z okna
vidím do toho susedovho a
teda preplnené sídliská, nedostatok parkovacích miest
pred bytmi, premnožené
komáre v okolí petržalskej

(mia)
foto: archív
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Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava , tel.: 68 299 200, kzp@kzp.sk

DECEMBER 2018

DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

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

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

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

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

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

08.12. | 18:00 | 6 € / 7 € *
ticketportal
BLUESOVÝ MIKULÁŠ hudobno-tanečný večer

CC CENTRUM

FOLKLÓRNE
ZRKADLENIE
07. 12. | 19:00 | 7 €
ticketportal
VIANOCE S HÁJENKOU
vianočný program DFS HÁJENKA z Bratislavy
a MALÁ JASÉNKA zo Vsetína (ČR)
14.12. | 19:00 | 10 €
ŠŤASTNÉ A EKONOMÁCKE !
vianočné vystúpenie FS a ĽH EKONÓM
hosť: FS GYMNIK
Z verejných zdrojov podporil podujatia
Fond na podporu umenia

13.12. | 17:00 | 10 €
VIANOČNÉ TURNÉ MIRA JAROŠA
Miro JAROŠ s vianočným turné,
nielen pre deti, ale aj rodičov

ticketportal

17.12. | 19:00 | 15 € (bz)
VIANOCE S RÓBERTOM BEZÁKOM

ticketportal

ANDY RAY HAVERDA BAND
MISSISSIPPI MIXTAPE
THE OLD SCHOOL BAND - STARÁ ŠKOLA
09.12. | 13:30 | 2 €
DIVADLO PRE DETI-ROZPRÁVKA O JASIETKE
pre deti od 4 rokov v podaní divadla DADABOJA
09. a 16.12. | 15:00 | á / 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečno - zábavné popoludnie
9.12. s hudobnou skupinou CHARLIES DUO
16.12. s hudobnou skupinou HAPPY SOUND
ticketportal
12.12. | 19:00 | 2 €
CESTOVATEĽSKÝ KLUB
KARAVANOM PO PORTUGALSKU
prednáška, fotografie, videa cestovateľky J.JENČOVEJ
13.12. | 18:30 | 4 € / dieťa 2 €
BUBNOVAČKA ORCHESTRA

PROGRAMY PRE DETI
03. - 20.12. / pondelky, štvrtky, piatky
9:30-12:00 | 1 €/ rodič + dieťa
DETSKÁ HERŇA
05.12. | 10:00 | 3 € vstupné + 2 € balíček
ČAKÁME NA MIKULÁŠA pre deti do 5 rokov
výtvarné dielničky, zdobenie stromčeka,
Mikuláš a jeho sprievod
nahlasovanie vopred: 02 /63 824 390, 0917 711 090
05.,12.,19.12. | 16:00 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY pre deti od 3 do 10 rokov
06.,13.12. | 15:00, 16:00 | 2,50 €
KERAMKO pre deti od 5 do 10 rokov
06.,13.12. | 16:00 | 2 €
HOPSASA pre deti od 3 do 6 rokov
10.12. | 9:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY pre mamičky s deťmi do 3 rokov
12.12. | 9:00, 10:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY pre mamičky s deťmi do 3 rokov
12.12. | 14:00 | 2,50 € predávajúci / 0 € kupujúci
VIANOČNÝ BAZÁRIK

Milan MARKOVIČ a Páni bratia
(Peter Niňaj a Róbert Puškár) privítajú
na návšteve Róberta BEZÁKA
19.12. | 19:00 | 6 €
ticketportal
VIANOČNÝ AKCENT LIVE S Robom KAZÍKOM

21.12. | 18:30 | 3 €
MUSIC CLUB
ŠPORT, DROGY A ROCK‘N‘ROLL
hudobno-športové podujatie proti drogám

ARTKINO
ZA ZRKADLOM
zábava s obľúbenou hudobnou skupinou
hosť večera: Robo KAZÍK

DOM KULTÚRY LÚKY
07.12. | 19:00 | 3 €
ticketportal
HUDOBNÉ KINO - CYKLUS OSOBNOSTI
DEŽO URSINY - MOMENTKY
Podujatie je realizované s láskavým zvolením
Trigon Production a Slovenského filmového ústavu

06.12. | 20:00 | 4,50 € | ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV
11.12. | 20:00 | 4,50 € | BALÓN
12.12. | 20:30 | 3 € / 4,50 € ** | STUDENÁ VOJNA
14.12. | 18:00 | 3 € / 4,50 € ** | TIEŇ JAGUÁRA
14.12. | 20:00 | 4,50 € | VDOVY
15.12. | 10:00 | 4,50 € | ČERTOVSKÉ PERO
15.12. | 18:00 | 4,50 € | FANTASTICKÉ ZVERY:
GRINDELWALDOVE ZLOČINY
15.12. | 20:30 | 4,50 € | DOGMAN
16.12. | 20:00 | 4,50 € | ZRODILA SA HVIEZDA
18.12. | 18:00 | 4,50 € | KAPELA
18.12. | 20:00 | 4,50 € | VDOVY
4,00 € deti do 18 rokov, študentov VŠ, ZŤP a seniorov

originálne vianočné darčeky tvorené srdcom
nahlasovanie vopred: 02 /63 824 390, 0917 711 090
16.12. | 14:30 | 2 €
FAREBNÁ NEDEĽA
výtvarná dielnička pre deti od 4 do 10 rokov
téma: NAJKRAJŠIE VIANOCE
KONCERT
MOMENTUM MUSICUM
cyklus komorných koncertov
09.12. | 17:00 / 2 € dôchodcovia, študenti, ZŤP / 3 €
NAŠE TALENTY
16.12. | 17:00 / 2 € dôchodcovia, študenti, ZŤP / 3 €
VIANOCE MLADÝCH UMELCOV
účinkujú: študenti Štátneho konzervatória v Bratislave

Koňom roka 2018 Zoriana,
trénerkou Zuzana Kubovičová

V piatok, 30. novembra, zorganizovalo Závodisko, š. p., Bratislava slávnostnú spoločenskú bodku za úspešnou dostihovou sezónou 2018.

Na

XXI. ročníku Galavečera slovenského turfu si lídri šampionátov a víťazi
koncoročných ankiet prevzali
ocenenia za úspechy v uplynulom dostihovom roku. Takmer
200 pozvaných hostí zo Slovenska a zo zahraničia okrem
vyhlasovania jednotlivých kategórií, pri ktorých sa na pódiu
najčastejšie objavovali tréneri
Miroslav Stančík a Zuzana Kubovičová, sledovali aj vystúpenia akrobatickej skupiny Vertigo a o dobrú náladu sa starala
moderátorka Vera Wisterová.
V tradičnej ankete Kôň roka,
Tréner roka a Jazdec roka 2018
sa víťazmi stali kobyla Zoriana,
trénerka Zuzana Kubovičová a
jazdec Jiří Palík. Hlasovalo 97
odborníkov. Štvorročná belka
Zoriana má v sezóne na konte
6 štartov, 4 víťazstvá a dotačný
zisk 28 500 eur. V kariére zvíťazila osemkrát a zarobila 82

150 eur. Zoriana nadviazala na
prvenstvo v ankete Kôň roka
2017. Stajňa PD Senica, ktorej
kone trénuje Zuzana Kubovičová, kúpila kobylu za 7 000
eur na tradičnej dražbe v Baden-Badene. „Asi som takého
výkonného koňa ešte netrénovala. Zoriana vždy beží naplno. Je to výnimočná kobyla,“
povedala o svojej zverenkyni
jej trénerka. Kubovičová sa v
kariére päťkrát stala víťazkou
slovenského šampionátu trénerov na rovine. V tréningovej
centrále v Senici-Čáčove mala
v uplynulej sezóne v opatere 16
plnokrvníkov z piatich stajní, s
ktorými absolvovala 75 štartov,
dosiahla 8 víťazstiev a jej kone
zarobili majiteľom 59 185 eur.
Jazdec roka 2018, džokej Jiří
Palík, má na tohtoročnom konte 95 štartov, 26 víťazstiev a zisk
71 510 eur. Uplynulú dostihovú
sezónu zhodnotil vedúci dosti-

hovej prevádzky a marketingu
Závodiska, š. p. Bratislava Ján
Valtýni: „Diváci dovedna sledovali 138 rovinových, 27 prekážkových a jedny klusácke dostihy.
Na galavečere slovenského turfu
v Bratislave sme vyhlásili aj jej
ďalších najúspešnejších aktérov.
Víťazmi celoročných šampionátov v rovinových dostihoch sa
stali stajňa Autoopravovňa Strnisko, tréner Miroslav Stančík a
džokej Jiří Palík. Autoopravovňa
Strnisko zaznamenala v sezóne úctyhodných 29 víťazstiev
a zisk na dotáciách 70 350 eur.
Šampiónsky titul získala už piatykrát. Tréner Miroslav Stančík
vďaka kooperácii práve s víťaznou stajňou nazbieral až 34 víťazstiev, čo je nový slovenský rekord. Na dotáciách jeho zverenci
zarobili 79 860 eur. Prvý slovenský titul šampióna si zabezpečil
džokej Jiří Palík, ktorému sa tiež
mimoriadne darilo práve na ko-

ňoch Autoopravovne Strnisko.
Vyhral 26 dostihov, čím vyrovnal rekord Zdenka Šmidu zo
sezóny 2013. V prekážkovom
odvetví sa medzi majiteľmi po
prvý raz z titulu tešila stajňa
KCL Slovakia, šampionát medzi trénermi suverénne obhájil
Jaroslav Brečka a džokejovi
Janovi Kratochvílovi stačilo
na titul jazdeckého šampióna 13 odjazdených dostihov,
v ktorých zaznamenal päť
víťazstiev.“ Riaditeľ Závodiska
Tomáš Zajac vo svojom príhovore povedal, že aj napriek
množstvu problémov do novej sezóny vstúpi s viacerými
novinkami, ktoré iste vyvolajú ohlas medzi návštevník-

mi. Rovnako ako vlani medzi
pozvanými hosťami bola aj
Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR. „V prvom rade by
som chcela poďakovať majiteľom, ktorú sú ochotní financovať tento pekný šport, všetkým
trénerom a jazdcom, lebo bez
nich by nemohli dostihy existovať. Takisto moje poďakovanie
patrí mojim kolegom z rezortu
a hlavne všetkým zamestnancom Závodiska, ktorí aj v náročných podmienkach už roky
odvádzajú perfektnú prácu,“
povedala ministerka.
(mv)
foto: Milina Strihovská

–

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

473 € - 917 €*

Z verejných zdrojov podporil koncerty
Fond na podporu umenia

VÝSTAVY
výstavné priestory sú otvorené:
po – št 10:00 – 18:00, pia 10:00 – 16:00
05.12 - 20.12. | 10:00 | vstup voľný
ČARO VIANOC 2018
vianočná výstava drotárov a drevorezbárov
vernisáž: 04. 12. o 17:00 h

KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK
Partneri

5. 12. 2018 • 13

ŠP ORT/INZ E RC I A

ZAŽIAR AKO PREDAVAČ/KA

14.12. | 17:00 | 2 €
ticketportal
MUSIC CLUB
LUDUS TONALIS_JAZZOVÉ DIALÓGY VOL.09
jazzový večer študentov Cirkevného
konzervatória Bratislava
ticketportal
19.12. | 9:00, 11:00, 14:00 | á / 2 €
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ - Muzikál pre deti

PETRŽALSKÉ NOVINY

GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY

www.lidl.sk - sekcia Kariéra

OHODNOŤTE NÁS
na www.kzp.sk

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

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

INZERCIA

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

DECEMBER 2018

DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

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

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

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

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

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

08.12. | 18:00 | 6 € / 7 € *
ticketportal
BLUESOVÝ MIKULÁŠ hudobno-tanečný večer

CC CENTRUM

FOLKLÓRNE
ZRKADLENIE
07. 12. | 19:00 | 7 €
ticketportal
VIANOCE S HÁJENKOU
vianočný program DFS HÁJENKA z Bratislavy
a MALÁ JASÉNKA zo Vsetína (ČR)
14.12. | 19:00 | 10 €
ŠŤASTNÉ A EKONOMÁCKE !
vianočné vystúpenie FS a ĽH EKONÓM
hosť: FS GYMNIK
Z verejných zdrojov podporil podujatia
Fond na podporu umenia

13.12. | 17:00 | 10 €
VIANOČNÉ TURNÉ MIRA JAROŠA
Miro JAROŠ s vianočným turné,
nielen pre deti, ale aj rodičov

ticketportal

17.12. | 19:00 | 15 € (bz)
VIANOCE S RÓBERTOM BEZÁKOM

ticketportal

ANDY RAY HAVERDA BAND
MISSISSIPPI MIXTAPE
THE OLD SCHOOL BAND - STARÁ ŠKOLA
09.12. | 13:30 | 2 €
DIVADLO PRE DETI-ROZPRÁVKA O JASIETKE
pre deti od 4 rokov v podaní divadla DADABOJA
09. a 16.12. | 15:00 | á / 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečno - zábavné popoludnie
9.12. s hudobnou skupinou CHARLIES DUO
16.12. s hudobnou skupinou HAPPY SOUND
ticketportal
12.12. | 19:00 | 2 €
CESTOVATEĽSKÝ KLUB
KARAVANOM PO PORTUGALSKU
prednáška, fotografie, videa cestovateľky J.JENČOVEJ
13.12. | 18:30 | 4 € / dieťa 2 €
BUBNOVAČKA ORCHESTRA

PROGRAMY PRE DETI
03. - 20.12. / pondelky, štvrtky, piatky
9:30-12:00 | 1 €/ rodič + dieťa
DETSKÁ HERŇA
05.12. | 10:00 | 3 € vstupné + 2 € balíček
ČAKÁME NA MIKULÁŠA pre deti do 5 rokov
výtvarné dielničky, zdobenie stromčeka,
Mikuláš a jeho sprievod
nahlasovanie vopred: 02 /63 824 390, 0917 711 090
05.,12.,19.12. | 16:00 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY pre deti od 3 do 10 rokov
06.,13.12. | 15:00, 16:00 | 2,50 €
KERAMKO pre deti od 5 do 10 rokov
06.,13.12. | 16:00 | 2 €
HOPSASA pre deti od 3 do 6 rokov
10.12. | 9:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY pre mamičky s deťmi do 3 rokov
12.12. | 9:00, 10:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY pre mamičky s deťmi do 3 rokov
12.12. | 14:00 | 2,50 € predávajúci / 0 € kupujúci
VIANOČNÝ BAZÁRIK

Milan MARKOVIČ a Páni bratia
(Peter Niňaj a Róbert Puškár) privítajú
na návšteve Róberta BEZÁKA
19.12. | 19:00 | 6 €
ticketportal
VIANOČNÝ AKCENT LIVE S Robom KAZÍKOM

21.12. | 18:30 | 3 €
MUSIC CLUB
ŠPORT, DROGY A ROCK‘N‘ROLL
hudobno-športové podujatie proti drogám

ARTKINO
ZA ZRKADLOM
zábava s obľúbenou hudobnou skupinou
hosť večera: Robo KAZÍK

DOM KULTÚRY LÚKY
07.12. | 19:00 | 3 €
ticketportal
HUDOBNÉ KINO - CYKLUS OSOBNOSTI
DEŽO URSINY - MOMENTKY
Podujatie je realizované s láskavým zvolením
Trigon Production a Slovenského filmového ústavu

06.12. | 20:00 | 4,50 € | ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV
11.12. | 20:00 | 4,50 € | BALÓN
12.12. | 20:30 | 3 € / 4,50 € ** | STUDENÁ VOJNA
14.12. | 18:00 | 3 € / 4,50 € ** | TIEŇ JAGUÁRA
14.12. | 20:00 | 4,50 € | VDOVY
15.12. | 10:00 | 4,50 € | ČERTOVSKÉ PERO
15.12. | 18:00 | 4,50 € | FANTASTICKÉ ZVERY:
GRINDELWALDOVE ZLOČINY
15.12. | 20:30 | 4,50 € | DOGMAN
16.12. | 20:00 | 4,50 € | ZRODILA SA HVIEZDA
18.12. | 18:00 | 4,50 € | KAPELA
18.12. | 20:00 | 4,50 € | VDOVY
4,00 € deti do 18 rokov, študentov VŠ, ZŤP a seniorov

originálne vianočné darčeky tvorené srdcom
nahlasovanie vopred: 02 /63 824 390, 0917 711 090
16.12. | 14:30 | 2 €
FAREBNÁ NEDEĽA
výtvarná dielnička pre deti od 4 do 10 rokov
téma: NAJKRAJŠIE VIANOCE
KONCERT
MOMENTUM MUSICUM
cyklus komorných koncertov
09.12. | 17:00 / 2 € dôchodcovia, študenti, ZŤP / 3 €
NAŠE TALENTY
16.12. | 17:00 / 2 € dôchodcovia, študenti, ZŤP / 3 €
VIANOCE MLADÝCH UMELCOV
účinkujú: študenti Štátneho konzervatória v Bratislave

Koňom roka 2018 Zoriana,
trénerkou Zuzana Kubovičová

V piatok, 30. novembra, zorganizovalo Závodisko, š. p., Bratislava slávnostnú spoločenskú bodku za úspešnou dostihovou sezónou 2018.

Na

XXI. ročníku Galavečera slovenského turfu si lídri šampionátov a víťazi
koncoročných ankiet prevzali
ocenenia za úspechy v uplynulom dostihovom roku. Takmer
200 pozvaných hostí zo Slovenska a zo zahraničia okrem
vyhlasovania jednotlivých kategórií, pri ktorých sa na pódiu
najčastejšie objavovali tréneri
Miroslav Stančík a Zuzana Kubovičová, sledovali aj vystúpenia akrobatickej skupiny Vertigo a o dobrú náladu sa starala
moderátorka Vera Wisterová.
V tradičnej ankete Kôň roka,
Tréner roka a Jazdec roka 2018
sa víťazmi stali kobyla Zoriana,
trénerka Zuzana Kubovičová a
jazdec Jiří Palík. Hlasovalo 97
odborníkov. Štvorročná belka
Zoriana má v sezóne na konte
6 štartov, 4 víťazstvá a dotačný
zisk 28 500 eur. V kariére zvíťazila osemkrát a zarobila 82

150 eur. Zoriana nadviazala na
prvenstvo v ankete Kôň roka
2017. Stajňa PD Senica, ktorej
kone trénuje Zuzana Kubovičová, kúpila kobylu za 7 000
eur na tradičnej dražbe v Baden-Badene. „Asi som takého
výkonného koňa ešte netrénovala. Zoriana vždy beží naplno. Je to výnimočná kobyla,“
povedala o svojej zverenkyni
jej trénerka. Kubovičová sa v
kariére päťkrát stala víťazkou
slovenského šampionátu trénerov na rovine. V tréningovej
centrále v Senici-Čáčove mala
v uplynulej sezóne v opatere 16
plnokrvníkov z piatich stajní, s
ktorými absolvovala 75 štartov,
dosiahla 8 víťazstiev a jej kone
zarobili majiteľom 59 185 eur.
Jazdec roka 2018, džokej Jiří
Palík, má na tohtoročnom konte 95 štartov, 26 víťazstiev a zisk
71 510 eur. Uplynulú dostihovú
sezónu zhodnotil vedúci dosti-

hovej prevádzky a marketingu
Závodiska, š. p. Bratislava Ján
Valtýni: „Diváci dovedna sledovali 138 rovinových, 27 prekážkových a jedny klusácke dostihy.
Na galavečere slovenského turfu
v Bratislave sme vyhlásili aj jej
ďalších najúspešnejších aktérov.
Víťazmi celoročných šampionátov v rovinových dostihoch sa
stali stajňa Autoopravovňa Strnisko, tréner Miroslav Stančík a
džokej Jiří Palík. Autoopravovňa
Strnisko zaznamenala v sezóne úctyhodných 29 víťazstiev
a zisk na dotáciách 70 350 eur.
Šampiónsky titul získala už piatykrát. Tréner Miroslav Stančík
vďaka kooperácii práve s víťaznou stajňou nazbieral až 34 víťazstiev, čo je nový slovenský rekord. Na dotáciách jeho zverenci
zarobili 79 860 eur. Prvý slovenský titul šampióna si zabezpečil
džokej Jiří Palík, ktorému sa tiež
mimoriadne darilo práve na ko-

ňoch Autoopravovne Strnisko.
Vyhral 26 dostihov, čím vyrovnal rekord Zdenka Šmidu zo
sezóny 2013. V prekážkovom
odvetví sa medzi majiteľmi po
prvý raz z titulu tešila stajňa
KCL Slovakia, šampionát medzi trénermi suverénne obhájil
Jaroslav Brečka a džokejovi
Janovi Kratochvílovi stačilo
na titul jazdeckého šampióna 13 odjazdených dostihov,
v ktorých zaznamenal päť
víťazstiev.“ Riaditeľ Závodiska
Tomáš Zajac vo svojom príhovore povedal, že aj napriek
množstvu problémov do novej sezóny vstúpi s viacerými
novinkami, ktoré iste vyvolajú ohlas medzi návštevník-

mi. Rovnako ako vlani medzi
pozvanými hosťami bola aj
Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR. „V prvom rade by
som chcela poďakovať majiteľom, ktorú sú ochotní financovať tento pekný šport, všetkým
trénerom a jazdcom, lebo bez
nich by nemohli dostihy existovať. Takisto moje poďakovanie
patrí mojim kolegom z rezortu
a hlavne všetkým zamestnancom Závodiska, ktorí aj v náročných podmienkach už roky
odvádzajú perfektnú prácu,“
povedala ministerka.
(mv)
foto: Milina Strihovská

–

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

473 € - 917 €*

Z verejných zdrojov podporil koncerty
Fond na podporu umenia

VÝSTAVY
výstavné priestory sú otvorené:
po – št 10:00 – 18:00, pia 10:00 – 16:00
05.12 - 20.12. | 10:00 | vstup voľný
ČARO VIANOC 2018
vianočná výstava drotárov a drevorezbárov
vernisáž: 04. 12. o 17:00 h

KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK
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14.12. | 17:00 | 2 €
ticketportal
MUSIC CLUB
LUDUS TONALIS_JAZZOVÉ DIALÓGY VOL.09
jazzový večer študentov Cirkevného
konzervatória Bratislava
ticketportal
19.12. | 9:00, 11:00, 14:00 | á / 2 €
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ - Muzikál pre deti

PETRŽALSKÉ NOVINY

GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY
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*podľa druhu úväzku (20 - 38,75 h/týž.)
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PETRŽALSKÉ NOVINY

PORADŇA/KRIMI

Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav
Gründler

grundler@chello.sk

Zástupca vlastníkov
len z domácich
Na schôdzi vlastníkov bytov bol zvolený zástupca vlastníkov, ktorému bola
schválená aj odmena. V zákone som
nenašiel, ako sa zástupca vlastníkov
volí, ako odvoláva (koľko hlasov je
potrebných) a aká je jeho náplň práce.
Povinnosti zástupcu vlastníkov sú v
zákone definované jednou vetou: Komunikáciu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom
zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený vlastníkmi bytov a nebytových
priestorov v dome. Môžete tieto veci
spresniť? Kde je to stanovené?
V. K., Petržalka

Zástupca vlastníkov (ďalej len „zástupca“) v bytovom dome v zmysle ustanovenia § 8a ods. 5
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov v platnom znení (ďalej
len „zákon“) je osoba, zvolená na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len
„vlastník/ci). Schôdza vlastníkov volí zástupcu
podľa § 14 b ods. 4 zákona nadpolovičnou
väčšinou hlasov prítomných vlastníkov, alebo
nadpolovičnou väčšinou hlasov vlastníkov,
ktorí sa zúčastnili na písomnom hlasovaní.
Zástupca zabezpečuje vzájomný prenos informácií medzi správcom domu a vlastníkmi a
oboznamuje ich s činnosťou správcu na úseku prevádzky domu. Spôsobom v dome obvyklým má povinnosť priebežne informovať o
svojej činnosti a činnosti správcu, ako aj o dôležitých otázkach týkajúcich sa správy domu.
Voči správcovi uplatňuje požiadavky vlastníkov v súlade so zmluvou o výkone správy a
prijatými rozhodnutiami vlastníkov. Ide najmä
o bežné opravy, údržbu, havárie, poškodenia
rozvodov v spoločných častiach alebo zariadeniach domu, poruchy výťahu, kvalitu upra-

tovania, zimnú údržbu a iné záležitosti
bezprostredne sa dotýkajúce bytového
domu. Interpretácia právnej normy bez
logického rešpektovania jej zámeru môže viesť k nezmyselným riešeniam. V praxi
sa stáva, že zmluvný správca deleguje na
zástupcu povinnosti, patriace zo zákona,
alebo na základe zmluvy o výkone správy, len do jeho kompetencie. Je potrebné
zdôrazniť, že zástupca nie je oprávnený
rozhodovať o veciach, ktoré patria do
výlučnej kompetencie vlastníkom. Za
zástupcu zvolený vlastník má zo zákona
úlohy, ktoré sú pri zodpovednom prístupe prínosom pre správcu i vlastníkov.
Nezáleží na tom, či zástupca je nazývaný
domovníkom, dôverníkom, predsedom,
šéfom alebo pánom susedom. Podstatné
je, aby plnil svoju funkciu k spokojnosti
vlastníkov i správcu a aby bol do funkcie
zvolený v duchu litery zákona. V zástupcovi však netreba vidieť akési dievča pre
všetko, univerzálneho „manžela na hodinu“, ktorý od údržbára, cez ekonóma až
po domového policajta či zmierovacieho
sudcu vyrieši všetko. Za svoju činnosť má
nárok na odmenu, o výške ktorej v zmysle
§ 14b ods. 1 písm. h) zákona rozhoduje
nadpolovičná väčšina hlasov všetkých
vlastníkov v dome.
Predchádzajúca právna úprava neurčovala povinnosť voliť zástupcu vlastníkov len z radov vlastníkov v bytovom
dome a nevyplýval z nej ani jeho právny
vzťah k bytovému domu, takže vlastníci
si mohli zvoliť za zástupcu aj inú fyzickú
osobu. Novelou zákona s účinnosťou od
1. novembra 2018 prišlo k úprave osoby
zástupcu, ktorým môže byť iba vlastník bytu alebo nebytového priestoru v
dome. V prípade, ak zvolený zástupca
v súčasnosti nespĺňa zákonom danú
požiadavku, vlastníci si zvolia nového
zástupcu najneskôr do 30. júna 2019.
Odvolanie zástupcu zákon priamo nerieši, mal by sa odvolávať za podmienok, za
akých bol zvolený, teda nadpolovičnou
väčšinou prítomných hlasov vlastníkov,
alebo nadpolovičnou väčšinou hlasov
vlastníkov, ktorí sa zúčastnili na písomnom hlasovaní.

Jednou vetou
Oľga (gmail.com): Veci získané darom podľa §143 Občianskeho zákonníka nie sú predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, aj keď ich nadobudol jeden z manželov počas trvania manželstva. Znamená to, že peniaze z predaja nehnuteľnosti po
starých rodičoch, ktoré vám otec chce darovať, nebudú patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Môžete nimi disponovať podľa vlastného rozhodnutia, či už ide o
rozhodnutie urobené počas manželstva, alebo po prípadnom rozvode.
Dôchodca (stonline.sk): V prípade RPMN hovoríme o ročnej percentuálnej miere nákladov, ktorej výšku ovplyvňuje výška mesačnej splátky, poplatky aj celkový čas splácania.
Predstavuje teda náklady na úver. Ak navštívite viaceré spoločnosti, ktoré požiadate o výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov pri rovnakej požadovanej sume a tej istej dobe
splatnosti, ľahko zistíte najvýhodnejšiu i najmenej príťažlivú ponuku. Pokiaľ písomná zmluva o spotrebiteľskom úvere RPMN neobsahuje, úver sa v zmysle zákona považuje za bezúročný a bez poplatkov. Odporúčam poradiť sa s niekým, kto sa v danej veci vie orientovať.
Bezplatná právna poradňa poskytuje informácie k problematike obsiahnutej v adresných otázkach.
Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

Krimipríbehy, fakty, štatistiky

Sezóna dlhých prstov

S

me pred Vianocami, najkrajšími
sviatkami roka a s ich približovaním sa čoraz viac dostávame do
kolotoča stresov spojených s nákupmi každoročne sa opakujúcimi.
Opakujúce je však aj vyvrcholenie
celoročnej sezóny dlhoprstých eskamotérov, ktorí prichádzajúce dni
pokoja môžu poriadne znepríjemniť. Ľudia, majúci do cudzieho vrecka bližšie ako do svojho vlastného,
domáci aj tí spoza hraníc, sa aktivizujú, využívajú zvýšený ruch v uliciach, preplnené obchody, dopravné prostriedky, trhoviská, ale najmä
obľúbené vianočné trhy.
V roku 2017 sme v Bratislavskom
kraji zaznamenali 443 vreckových
krádeží, z ktorých 52 zaevidovali štatistiky v decembri, pričom mesačný
priemer vreckových krádeží počas
roka sa pohyboval okolo 35 prípadov. Objasnenosť bola na hranici
osemnástich percent, približne rovnako ako za prvých desať tohtoročných mesiacov, kedy sme v našom
kraji zaznamenali 265 hlásených
krádeží na osobách. Táto špecifická trestná činnosť sa objektívne ťažšie objasňuje, poškodený okradnutie
spravidla zistí až neskôr, často ani
netuší, kedy a kde ho šikovný zlodej
obral. Vo väčšine prípadov sa so svo-

jimi peniazmi a cennosťami už nikdy
nestretne. Zvyčajne ide o odcudzenie neraz aj väčšej sumy peňazí, cenných vecí alebo osobných dokladov.
Ziskom pre vreckára nemusí byť len
plná peňaženka, ale napríklad aj kalkulácia so sekundárnym zárobkom v
hre na poctivého nálezcu. Vreckári
operujú samostatne, vo dvojici alebo
pracujú v skupinkách, odborníkom
z branže občas asistujú aj deti. Využívajú chvíľkovú nepozornosť obete,
s úlovkom sa bleskovo stratia, alebo
ho odovzdajú komplicovi. Lapikurkári môžu svoj objekt sledovať dlhší čas, rekognoskujú terén, v ktorom
sa pohybuje, ako platí, čo má v peňaženke, alebo kam si ju po zaplatení odkladá. Napriek predsviatočnej
uponáhľanosti je vhodné si všímať
okolie, či osoba, alebo viaceré osoby, sa opakovane nepohybujú v našej
blízkosti. Podozrivá je aj prehnaná
starostlivosť o cieľovú osobu, odvádzanie pozornosti rôznymi otázkami či neprirodzené správanie sa jednotlivca alebo dohľadnej skupinky.
Manuál, ako predchádzať vreckovým krádežiam nenájdeme, takže zostáva iba osvedčená opatrnosť,
ktorá stále zostáva matkou múdrosti.
(jgr)

Viete, že...
... v čase od 26. 10. do 26. 11. nahlásili v našom kraji krádež 32 motorových
vozidiel, z toho v Petržalke 3 (Vyšehradská, Tyršovo nábr., Vígľašská)? V noci zlodeji ukradli 26 a cez deň 6 áut. Ukradli aj motorku. V dňoch 2., 3., 10.13.,16.,24.- 26. novembra krádež auta nehlásili.
... od 1. januára do 25. novembra sme v našom kraji zaznamenali 1 739 dopravných nehôd, čo je o 184 kolízií menej ako v rovnakom období vlaňajška? Pri
týchto nehodách prišlo o život 18 osôb (+1), z toho 5 chodci, 3 motocyklisti a
2 cyklisti. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška zahynulo na cestách Slovenska o 22 osôb menej (10 perc.). Z celkového počtu prišlo v sledovanom období na území Slovenska o život 47 chodcov.

Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri pátraní po týchto osobách. Akékoľvek informácie oznámte na najbližšom
policajnom útvare, alebo na bezplatnom telefónnom čísle 158.
Michal BANDA
(25)

Popis osoby: výška 180 cm, štíhla postava, krátke prešedivené vlasy, čierne oči.
Menovaný má nariadené Okresným
súdom Bratislava V ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou
v špecializovanom zariadení, z ktorého ušiel.

Popis osoby: nezistený
Na menovaného vydal Okresný súd
v Bratislave II príkaz na dodanie do
výkonu trestu odňatia slobody pre
prečin neoprávneného vyrobenia a
používania platobného prostriedku.

Štefečeková

mala sezónu ako zo sna

Slovenský olympijský
výbor (SOV) predstavil
v pondelok športovcov
Juniorského olympijského tímu (JOT) 2019, ktorých podporí finančnou
čiastkou vo výške
50 000 eur.

Slovenský strelecký zväz (SSZ) v druhej polovici minulého mesiaca ocenil v kongresovom
centre v petržalskom Technopole najúspešnejších športovcov za rok 2018. Bol najvydarenejší
v histórii našej športovej streľby. V uplynulej
sezóne vybojovali slovenskí strelci päť miesteniek na olympijské hry 2020 do Tokia. Najmä
pre Petržalčanku Zuzanu Rehák Štefečekovú
to bola sezóna ako zo sna, ktorú ukončí na poste
líderky svetového rebríčka.

C

ieľom je podporiť talentovaných športovcov
v dosahovaní čo najlepších
výsledkov. Túto myšlienku
realizuje SOV už druhý rok.
,,Cesta na olympijské hry je
dlhá a nie ľahká, vyžaduje si
veľa námahy a odriekania.
Minulý rok sme mali nejaké
predstavy, ako by Juniorský
olympijský tím mohol fungovať a naše predstavy sa
naplnili. Prvý rok projektu
bol veľmi úspešný, a preto
v ňom chceme pokračovať
naďalej. Každý športový
zväz nám poslal svoje nominácie, z ktorých sme vybrali záverečnú dvadsiatku
športovcov. Myslím si, že by
si nomináciu zaslúžilo viac
športovcov, ale pravidlá sú
nastavené takto. Verím, že
sme vybrali dobre,“ povedal
prezident SOV Anton Siekel.
Členovia juniorského tímu
budú dotovaní sumou 200
eur mesačne a už druhý raz
medzi dvadsiatkou mladých
športovcov je druhý rok po
sebe petržalský rodák, snouboardista Samuel Jaroš.

N

ajusilovnejšou zberateľkou medailí bola
Zuzana Rehák Štefečeková,
ktorá získala individuálne i tímové medaily na MS
(2 - 0 - 0) i ME (1 - 2 - 1),
v mixe uspela aj v rámci SP
(2 - 0 - 0), pričom sa presadila
v dvoch disciplínach - okrem
trapu aj v neolympijskom
dvojitom trape. Okrem toho
vybojovala dve olympijské
miestenky a podieľala sa na
vyrovnaní svetového rekordu v tímovom mixe. ,,Bola
to moja najlepšia sezóna. Z
každých pretekov som si priniesla medailu. Verím, že to
bude pokračovať a budem
mať viac takýchto sezón.
Neviem, po koľkých rokoch
som opäť zopakovala také
výnimočné úspechy. Ja si nerobím štatistiky, na to mám
svojich ľudí. Teším sa zo zisku miesteniek, ktoré sme si
vybojovali. Takto nejako som
si to predstavovala, pretože

(mv)

OTÁZNIKY

ŽIVOTA

19. 12. streda o 18:00 hod.
OSOBNOSŤ,
KTORÁ ZMENILA SVET
Kto je vlastne Ježiš?

Kde:

na každé preteky nastupujem
s cieľom podať maximálny
výkon a urobiť všetko pre
úspech. Na ME v Rakúsku
som zažila osem náročných,
ale mimoriadne krásnych
dní. Olympijský rok 2020 je
však pre mňa ešte ďaleko, ja
riešim všetko s maximálne
polročným predstihom, preto som už začala zimnú prípravu. Vo februári ma čakajú
prvé preteky,“ skonštatovala
Zuzana Rehák Štefečeková.
,,Máme za sebou mimoriadne úspešný rok v celej
histórii slovenskej športovej
streľby. Sme prvý športový
zväz na Slovensku, ktorý
tento rok získal miestenky
na OH do Tokia. Teší nás, že
na tomto podujatí máme už
teraz zaručenú päťnásobnú
účasť,“ zdôraznil pri bilancovaní roka 2018 prezident
SSZ Miloslav Benca. Na jednej strane ho úspechy tešia,
ale poukázal aj na problémy,

Kluby

v PETRŽALKE
2018

ZDRAVIA

11. 12. utorok o 18:00 hod.

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

Wolkrova 4, BA - Petržalka (v zasadačke na prízemí) | MHD: 83, 84, 88, 92, 99, 192 (zastávka Hálova)
Info: 0948 526 722 | bratislava.dotknisaneba.sk | Vstup voľný!
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Jaroš
znova v JOT

DISKUSNÉ
VEČERY

Volajte 158!

Karol BIELIK
(52)

PETRŽALSKÉ NOVINY

ktoré ho trápia. ,,Z medailí máme veľkú radosť, ale
máme aj puškové a pištoľové
disciplíny a v nich zaostávame. Máme nejaké dobré výsledky medzi juniormi, ale
prechod medzi dospelých bude ťažký. Mám výhrady voči
rôznym veciam, najmä čo sa
týka zákona o športe. My môžeme robiť veci len v prípade,

ak ho budeme zákonne obchádzať. Individuálne športy nemajú vďaka nemu nárok na prežitie. Zväzy nie sú
schopné realizovať podmienky, ktoré sú dané, toto je začiatok konca. My sme šport
hodili do úradu a nie na športoviská,“ povedal šéf zväzu.
(mv)
foto: Ján Luky

Bratislavská hokejbalová liga
9. kolo
PROFIS - REBELS 3:13 (0:5,0:3,3:5)
G: R. Bedej 2, Novák - Bitto 4, Lavrovič 2, Guba 2, Benkovský 2, Kantárik,
Lukačovič, T. Paták
A: Novák, R. Bedej, Poša - Guba 4, Bitto 3, Kantárik 2, Lukačovič, Krutil
V: 1:4

BOARD - HANCOP 6:6 (0:3,3:2,3:1)
G: Antl 2, Jančovič, Cvengroš, Tomašech, Juríček - Zemeš 2, Kukuk, Rehák, Danajovič, Bublavý
A: Frývaldský 2, Antl 2, Cvengroš - Zemeš 3, Danajovič, Šupol
V: 6:4, VT: Jančovič (board) 10+DKZ

SAV - PEKNIKOVA 3:5 (0:2,2:2,1:1)
G: T. Thron 2, Biely - Haviar 2, M. Vannay 2, Hojer
A: Schuster, Mancal - Andris 2, M. Vannay, D. Vannay, Križan
V: 0:0

RAMILAND - ZIEGELFELD 3:7 (0:1,0:3,3:4)
G: Soos 2, Ravasz - Kochan 2, P. Paták 2, Sloboda, Alexander, Strapák
A: Ravasz, P. Fančovič, Chovanec - Kochan 2, Sloboda 2, P. Paták,
Strapák
V: 2:0

SLAVIA - NIVY 4:3 (2:1,2:1,0:1)
G: Turkovič 2, J. Rochl, M. Butowski - Krosbak 3
A: M. Butowski, M. Rochl, M. Hotový - Prokop 2, Mrva
V: 1:2

DIAMONDS - BARBARI 2:4 (0:0,0:3,2:1)
G: Susko 2 - Kmeťo 3, Bajmoczy
A: Blažiček 2 - Mokroš 3, Kmeťo
V: 4:5

EMPIRIA - VLCI 3:5 (0:0,0:4,3:1)
G: Kríž 2, Obert - Krajmer 3, Mesároš, Guth
A: Šoun 2, Hríb - Mičuda 4, Gažovič
V: 3:3
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PORADŇA/KRIMI

Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav
Gründler

grundler@chello.sk

Zástupca vlastníkov
len z domácich
Na schôdzi vlastníkov bytov bol zvolený zástupca vlastníkov, ktorému bola
schválená aj odmena. V zákone som
nenašiel, ako sa zástupca vlastníkov
volí, ako odvoláva (koľko hlasov je
potrebných) a aká je jeho náplň práce.
Povinnosti zástupcu vlastníkov sú v
zákone definované jednou vetou: Komunikáciu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom
zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený vlastníkmi bytov a nebytových
priestorov v dome. Môžete tieto veci
spresniť? Kde je to stanovené?
V. K., Petržalka

Zástupca vlastníkov (ďalej len „zástupca“) v bytovom dome v zmysle ustanovenia § 8a ods. 5
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov v platnom znení (ďalej
len „zákon“) je osoba, zvolená na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len
„vlastník/ci). Schôdza vlastníkov volí zástupcu
podľa § 14 b ods. 4 zákona nadpolovičnou
väčšinou hlasov prítomných vlastníkov, alebo
nadpolovičnou väčšinou hlasov vlastníkov,
ktorí sa zúčastnili na písomnom hlasovaní.
Zástupca zabezpečuje vzájomný prenos informácií medzi správcom domu a vlastníkmi a
oboznamuje ich s činnosťou správcu na úseku prevádzky domu. Spôsobom v dome obvyklým má povinnosť priebežne informovať o
svojej činnosti a činnosti správcu, ako aj o dôležitých otázkach týkajúcich sa správy domu.
Voči správcovi uplatňuje požiadavky vlastníkov v súlade so zmluvou o výkone správy a
prijatými rozhodnutiami vlastníkov. Ide najmä
o bežné opravy, údržbu, havárie, poškodenia
rozvodov v spoločných častiach alebo zariadeniach domu, poruchy výťahu, kvalitu upra-

tovania, zimnú údržbu a iné záležitosti
bezprostredne sa dotýkajúce bytového
domu. Interpretácia právnej normy bez
logického rešpektovania jej zámeru môže viesť k nezmyselným riešeniam. V praxi
sa stáva, že zmluvný správca deleguje na
zástupcu povinnosti, patriace zo zákona,
alebo na základe zmluvy o výkone správy, len do jeho kompetencie. Je potrebné
zdôrazniť, že zástupca nie je oprávnený
rozhodovať o veciach, ktoré patria do
výlučnej kompetencie vlastníkom. Za
zástupcu zvolený vlastník má zo zákona
úlohy, ktoré sú pri zodpovednom prístupe prínosom pre správcu i vlastníkov.
Nezáleží na tom, či zástupca je nazývaný
domovníkom, dôverníkom, predsedom,
šéfom alebo pánom susedom. Podstatné
je, aby plnil svoju funkciu k spokojnosti
vlastníkov i správcu a aby bol do funkcie
zvolený v duchu litery zákona. V zástupcovi však netreba vidieť akési dievča pre
všetko, univerzálneho „manžela na hodinu“, ktorý od údržbára, cez ekonóma až
po domového policajta či zmierovacieho
sudcu vyrieši všetko. Za svoju činnosť má
nárok na odmenu, o výške ktorej v zmysle
§ 14b ods. 1 písm. h) zákona rozhoduje
nadpolovičná väčšina hlasov všetkých
vlastníkov v dome.
Predchádzajúca právna úprava neurčovala povinnosť voliť zástupcu vlastníkov len z radov vlastníkov v bytovom
dome a nevyplýval z nej ani jeho právny
vzťah k bytovému domu, takže vlastníci
si mohli zvoliť za zástupcu aj inú fyzickú
osobu. Novelou zákona s účinnosťou od
1. novembra 2018 prišlo k úprave osoby
zástupcu, ktorým môže byť iba vlastník bytu alebo nebytového priestoru v
dome. V prípade, ak zvolený zástupca
v súčasnosti nespĺňa zákonom danú
požiadavku, vlastníci si zvolia nového
zástupcu najneskôr do 30. júna 2019.
Odvolanie zástupcu zákon priamo nerieši, mal by sa odvolávať za podmienok, za
akých bol zvolený, teda nadpolovičnou
väčšinou prítomných hlasov vlastníkov,
alebo nadpolovičnou väčšinou hlasov
vlastníkov, ktorí sa zúčastnili na písomnom hlasovaní.

Jednou vetou
Oľga (gmail.com): Veci získané darom podľa §143 Občianskeho zákonníka nie sú predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, aj keď ich nadobudol jeden z manželov počas trvania manželstva. Znamená to, že peniaze z predaja nehnuteľnosti po
starých rodičoch, ktoré vám otec chce darovať, nebudú patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Môžete nimi disponovať podľa vlastného rozhodnutia, či už ide o
rozhodnutie urobené počas manželstva, alebo po prípadnom rozvode.
Dôchodca (stonline.sk): V prípade RPMN hovoríme o ročnej percentuálnej miere nákladov, ktorej výšku ovplyvňuje výška mesačnej splátky, poplatky aj celkový čas splácania.
Predstavuje teda náklady na úver. Ak navštívite viaceré spoločnosti, ktoré požiadate o výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov pri rovnakej požadovanej sume a tej istej dobe
splatnosti, ľahko zistíte najvýhodnejšiu i najmenej príťažlivú ponuku. Pokiaľ písomná zmluva o spotrebiteľskom úvere RPMN neobsahuje, úver sa v zmysle zákona považuje za bezúročný a bez poplatkov. Odporúčam poradiť sa s niekým, kto sa v danej veci vie orientovať.
Bezplatná právna poradňa poskytuje informácie k problematike obsiahnutej v adresných otázkach.
Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

Krimipríbehy, fakty, štatistiky

Sezóna dlhých prstov

S

me pred Vianocami, najkrajšími
sviatkami roka a s ich približovaním sa čoraz viac dostávame do
kolotoča stresov spojených s nákupmi každoročne sa opakujúcimi.
Opakujúce je však aj vyvrcholenie
celoročnej sezóny dlhoprstých eskamotérov, ktorí prichádzajúce dni
pokoja môžu poriadne znepríjemniť. Ľudia, majúci do cudzieho vrecka bližšie ako do svojho vlastného,
domáci aj tí spoza hraníc, sa aktivizujú, využívajú zvýšený ruch v uliciach, preplnené obchody, dopravné prostriedky, trhoviská, ale najmä
obľúbené vianočné trhy.
V roku 2017 sme v Bratislavskom
kraji zaznamenali 443 vreckových
krádeží, z ktorých 52 zaevidovali štatistiky v decembri, pričom mesačný
priemer vreckových krádeží počas
roka sa pohyboval okolo 35 prípadov. Objasnenosť bola na hranici
osemnástich percent, približne rovnako ako za prvých desať tohtoročných mesiacov, kedy sme v našom
kraji zaznamenali 265 hlásených
krádeží na osobách. Táto špecifická trestná činnosť sa objektívne ťažšie objasňuje, poškodený okradnutie
spravidla zistí až neskôr, často ani
netuší, kedy a kde ho šikovný zlodej
obral. Vo väčšine prípadov sa so svo-

jimi peniazmi a cennosťami už nikdy
nestretne. Zvyčajne ide o odcudzenie neraz aj väčšej sumy peňazí, cenných vecí alebo osobných dokladov.
Ziskom pre vreckára nemusí byť len
plná peňaženka, ale napríklad aj kalkulácia so sekundárnym zárobkom v
hre na poctivého nálezcu. Vreckári
operujú samostatne, vo dvojici alebo
pracujú v skupinkách, odborníkom
z branže občas asistujú aj deti. Využívajú chvíľkovú nepozornosť obete,
s úlovkom sa bleskovo stratia, alebo
ho odovzdajú komplicovi. Lapikurkári môžu svoj objekt sledovať dlhší čas, rekognoskujú terén, v ktorom
sa pohybuje, ako platí, čo má v peňaženke, alebo kam si ju po zaplatení odkladá. Napriek predsviatočnej
uponáhľanosti je vhodné si všímať
okolie, či osoba, alebo viaceré osoby, sa opakovane nepohybujú v našej
blízkosti. Podozrivá je aj prehnaná
starostlivosť o cieľovú osobu, odvádzanie pozornosti rôznymi otázkami či neprirodzené správanie sa jednotlivca alebo dohľadnej skupinky.
Manuál, ako predchádzať vreckovým krádežiam nenájdeme, takže zostáva iba osvedčená opatrnosť,
ktorá stále zostáva matkou múdrosti.
(jgr)

Viete, že...
... v čase od 26. 10. do 26. 11. nahlásili v našom kraji krádež 32 motorových
vozidiel, z toho v Petržalke 3 (Vyšehradská, Tyršovo nábr., Vígľašská)? V noci zlodeji ukradli 26 a cez deň 6 áut. Ukradli aj motorku. V dňoch 2., 3., 10.13.,16.,24.- 26. novembra krádež auta nehlásili.
... od 1. januára do 25. novembra sme v našom kraji zaznamenali 1 739 dopravných nehôd, čo je o 184 kolízií menej ako v rovnakom období vlaňajška? Pri
týchto nehodách prišlo o život 18 osôb (+1), z toho 5 chodci, 3 motocyklisti a
2 cyklisti. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška zahynulo na cestách Slovenska o 22 osôb menej (10 perc.). Z celkového počtu prišlo v sledovanom období na území Slovenska o život 47 chodcov.

Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri pátraní po týchto osobách. Akékoľvek informácie oznámte na najbližšom
policajnom útvare, alebo na bezplatnom telefónnom čísle 158.
Michal BANDA
(25)

Popis osoby: výška 180 cm, štíhla postava, krátke prešedivené vlasy, čierne oči.
Menovaný má nariadené Okresným
súdom Bratislava V ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou
v špecializovanom zariadení, z ktorého ušiel.

Popis osoby: nezistený
Na menovaného vydal Okresný súd
v Bratislave II príkaz na dodanie do
výkonu trestu odňatia slobody pre
prečin neoprávneného vyrobenia a
používania platobného prostriedku.

Štefečeková

mala sezónu ako zo sna

Slovenský olympijský
výbor (SOV) predstavil
v pondelok športovcov
Juniorského olympijského tímu (JOT) 2019, ktorých podporí finančnou
čiastkou vo výške
50 000 eur.

Slovenský strelecký zväz (SSZ) v druhej polovici minulého mesiaca ocenil v kongresovom
centre v petržalskom Technopole najúspešnejších športovcov za rok 2018. Bol najvydarenejší
v histórii našej športovej streľby. V uplynulej
sezóne vybojovali slovenskí strelci päť miesteniek na olympijské hry 2020 do Tokia. Najmä
pre Petržalčanku Zuzanu Rehák Štefečekovú
to bola sezóna ako zo sna, ktorú ukončí na poste
líderky svetového rebríčka.

C

ieľom je podporiť talentovaných športovcov
v dosahovaní čo najlepších
výsledkov. Túto myšlienku
realizuje SOV už druhý rok.
,,Cesta na olympijské hry je
dlhá a nie ľahká, vyžaduje si
veľa námahy a odriekania.
Minulý rok sme mali nejaké
predstavy, ako by Juniorský
olympijský tím mohol fungovať a naše predstavy sa
naplnili. Prvý rok projektu
bol veľmi úspešný, a preto
v ňom chceme pokračovať
naďalej. Každý športový
zväz nám poslal svoje nominácie, z ktorých sme vybrali záverečnú dvadsiatku
športovcov. Myslím si, že by
si nomináciu zaslúžilo viac
športovcov, ale pravidlá sú
nastavené takto. Verím, že
sme vybrali dobre,“ povedal
prezident SOV Anton Siekel.
Členovia juniorského tímu
budú dotovaní sumou 200
eur mesačne a už druhý raz
medzi dvadsiatkou mladých
športovcov je druhý rok po
sebe petržalský rodák, snouboardista Samuel Jaroš.

N

ajusilovnejšou zberateľkou medailí bola
Zuzana Rehák Štefečeková,
ktorá získala individuálne i tímové medaily na MS
(2 - 0 - 0) i ME (1 - 2 - 1),
v mixe uspela aj v rámci SP
(2 - 0 - 0), pričom sa presadila
v dvoch disciplínach - okrem
trapu aj v neolympijskom
dvojitom trape. Okrem toho
vybojovala dve olympijské
miestenky a podieľala sa na
vyrovnaní svetového rekordu v tímovom mixe. ,,Bola
to moja najlepšia sezóna. Z
každých pretekov som si priniesla medailu. Verím, že to
bude pokračovať a budem
mať viac takýchto sezón.
Neviem, po koľkých rokoch
som opäť zopakovala také
výnimočné úspechy. Ja si nerobím štatistiky, na to mám
svojich ľudí. Teším sa zo zisku miesteniek, ktoré sme si
vybojovali. Takto nejako som
si to predstavovala, pretože

(mv)

OTÁZNIKY

ŽIVOTA

19. 12. streda o 18:00 hod.
OSOBNOSŤ,
KTORÁ ZMENILA SVET
Kto je vlastne Ježiš?

Kde:

na každé preteky nastupujem
s cieľom podať maximálny
výkon a urobiť všetko pre
úspech. Na ME v Rakúsku
som zažila osem náročných,
ale mimoriadne krásnych
dní. Olympijský rok 2020 je
však pre mňa ešte ďaleko, ja
riešim všetko s maximálne
polročným predstihom, preto som už začala zimnú prípravu. Vo februári ma čakajú
prvé preteky,“ skonštatovala
Zuzana Rehák Štefečeková.
,,Máme za sebou mimoriadne úspešný rok v celej
histórii slovenskej športovej
streľby. Sme prvý športový
zväz na Slovensku, ktorý
tento rok získal miestenky
na OH do Tokia. Teší nás, že
na tomto podujatí máme už
teraz zaručenú päťnásobnú
účasť,“ zdôraznil pri bilancovaní roka 2018 prezident
SSZ Miloslav Benca. Na jednej strane ho úspechy tešia,
ale poukázal aj na problémy,

Kluby

v PETRŽALKE
2018

ZDRAVIA

11. 12. utorok o 18:00 hod.

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

Wolkrova 4, BA - Petržalka (v zasadačke na prízemí) | MHD: 83, 84, 88, 92, 99, 192 (zastávka Hálova)
Info: 0948 526 722 | bratislava.dotknisaneba.sk | Vstup voľný!
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Jaroš
znova v JOT

DISKUSNÉ
VEČERY

Volajte 158!

Karol BIELIK
(52)

PETRŽALSKÉ NOVINY

ktoré ho trápia. ,,Z medailí máme veľkú radosť, ale
máme aj puškové a pištoľové
disciplíny a v nich zaostávame. Máme nejaké dobré výsledky medzi juniormi, ale
prechod medzi dospelých bude ťažký. Mám výhrady voči
rôznym veciam, najmä čo sa
týka zákona o športe. My môžeme robiť veci len v prípade,

ak ho budeme zákonne obchádzať. Individuálne športy nemajú vďaka nemu nárok na prežitie. Zväzy nie sú
schopné realizovať podmienky, ktoré sú dané, toto je začiatok konca. My sme šport
hodili do úradu a nie na športoviská,“ povedal šéf zväzu.
(mv)
foto: Ján Luky

Bratislavská hokejbalová liga
9. kolo
PROFIS - REBELS 3:13 (0:5,0:3,3:5)
G: R. Bedej 2, Novák - Bitto 4, Lavrovič 2, Guba 2, Benkovský 2, Kantárik,
Lukačovič, T. Paták
A: Novák, R. Bedej, Poša - Guba 4, Bitto 3, Kantárik 2, Lukačovič, Krutil
V: 1:4

BOARD - HANCOP 6:6 (0:3,3:2,3:1)
G: Antl 2, Jančovič, Cvengroš, Tomašech, Juríček - Zemeš 2, Kukuk, Rehák, Danajovič, Bublavý
A: Frývaldský 2, Antl 2, Cvengroš - Zemeš 3, Danajovič, Šupol
V: 6:4, VT: Jančovič (board) 10+DKZ

SAV - PEKNIKOVA 3:5 (0:2,2:2,1:1)
G: T. Thron 2, Biely - Haviar 2, M. Vannay 2, Hojer
A: Schuster, Mancal - Andris 2, M. Vannay, D. Vannay, Križan
V: 0:0

RAMILAND - ZIEGELFELD 3:7 (0:1,0:3,3:4)
G: Soos 2, Ravasz - Kochan 2, P. Paták 2, Sloboda, Alexander, Strapák
A: Ravasz, P. Fančovič, Chovanec - Kochan 2, Sloboda 2, P. Paták,
Strapák
V: 2:0

SLAVIA - NIVY 4:3 (2:1,2:1,0:1)
G: Turkovič 2, J. Rochl, M. Butowski - Krosbak 3
A: M. Butowski, M. Rochl, M. Hotový - Prokop 2, Mrva
V: 1:2

DIAMONDS - BARBARI 2:4 (0:0,0:3,2:1)
G: Susko 2 - Kmeťo 3, Bajmoczy
A: Blažiček 2 - Mokroš 3, Kmeťo
V: 4:5

EMPIRIA - VLCI 3:5 (0:0,0:4,3:1)
G: Kríž 2, Obert - Krajmer 3, Mesároš, Guth
A: Šoun 2, Hríb - Mičuda 4, Gažovič
V: 3:3
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Jakeš
si pochvaľuje Laža

FC Petržalka
má za sebou vydarenú jeseň

S

Nováčik FC Petržalka bol v jesennej časti II. futbalovej ligy jej
plnohodnotným účastníkom, napokon zo štyroch nováčikov
skončil zo šestnástich účastníkov najlepšie – na 6. mieste.
O prvej polovici súťaže sme sa porozprávali s generálnym manažérom FC Petržalka Andrejom Kalinom.
Je šieste miesto obrazom
výkonnosti mužstva počas
celej jesennej časti?
Myslím si, že pri troške
športového šťastia sme mohli mať aj viac bodov, aspoň
o dva. Pravda, keď sa na naše postavenie v tabuľke pozriem reálne, tak v iných zápasoch bolo šťastie priklonené na našu stranu, takže
6. miesto je reálnym obrazom sily tohto mužstva. Teší
nás tiež, že zo štyroch nováčikov sme sa umiestnili najlepšie.
Vašou výhodou bolo, že ste
pravidelne získavali body
doma i vonku a aj preto ste
medzi 6. a 13. kolom neprehrali osem zápasov v rade...
Dlho sa nám celkom darilo, žiaľ, túto peknú sériu
sme nedokázali potiahnuť až
do konca predĺženej jesene.
Zlé obdobie pre nás nastalo
v domácom zápase s Prešovom, keď sme päť minút pred
koncom dostali od Tatrana
vyrovnávajúci gól na 1:1.
Potom sme prehrali na pôde
silnej Skalice a ani ďalšie
stretnutia nám nevyšli podľa
predstáv. Jednako si myslím,
že s touto jeseňou môžeme
vysloviť spokojnosť.
Čím si vysvetľujete, že ste
v závere prvej polovice súťaže nevyhrali päť zápasov
v rade?
Treba si uvedomiť, že v našom mužstve sú iba dvaja
skutočne skúsení hráči –
Peter Petráš a Juraj Piroska.
Boris Turčák a Lukáš Gašparovič majú síce nejaké štarty
aj v najvyššej súťaži, rovnako
aj Erik Prekop a Privrel, ale
viacerí hráči sa iba zoznamovali s náročnou II. ligou.
Máme mladý káder, preto
sme aj v niektorých zápasoch
dostali facky, ako napríklad

v poslednom kole v Žiline
proti jej ,,béčku“ a keď k tomu pripočítam zranenia a
tresty za karty, tak je celkom
pochopiteľné, že záver jesene
nám nevyšiel.
V tabuľke sa vytvorila vedúca päťka mužstiev (Pohronie, Liptovský Mikuláš,
Skalica, Komárno, Poprad),
ktorá sa odpútala od konkurencie. Myslíte, že práve
z nej vzíde postupujúci do
najvyššej súťaže a účastník
baráže o prvú ligu?
Pred začiatkom súťaže
som za najväčších favoritov
považoval Skalicu a Poprad.
Pred nich sa dostalo Pohronie, takisto Liptovský Mikuláš má výborné mužstvo,
príjemne prekvapilo aj Ko-

márno. Mám však taký pocit, že II. ligu vyhrá Skalica a
o druhé miesto sa pobije Poprad s Pohroním. Myslím si,
že viaceré mužstvá, vrátane
nás doplatili na predĺženú
jesennú časť s dvomi predohrávanými jarnými kolami.
Kto by si bol pomyslel, že
prvé Pohronie doma prehrá
s jedným z kandidátov na
zostup, s Lipanmi? A vôbec,
nečakaných výsledkov bolo
počas prvej polovice súťaže
viac ako dosť, tento ročník
II. ligy je veľmi vyrovnaný a
zaujímavý.
Očakávate nejaké zmeny v
hráčskom kádri počas zimy,
alebo by ste boli spokojný,
keby zostalo mužstvo pokope bez výrazných zásahov?

Vieme, kde máme rezervy a kde nás tlačí topánka,
takže je nutné poobzerať sa
po nových hráčoch. Je samozrejmé, že keď získame posily, tak niektorí hráči odídu.
Zmeny v kádri teda budú.
Ako to vyzerá s výstavbou
nového štadióna v Petržalke, pohlo sa niečo dopredu?
Absolvovali sme niekoľko rokovaní na úrovni Bratislavského samosprávneho
kraja (BSK) a Slovenského
futbalového zväzu (SFZ).
Zatiaľ nejaký výraznejší posun nenastal, ale výstavba
tohto štadióna vyzerá reálne. Musíme však nastaviť
nejaký časový horizont,
podľa mňa do dvoch rokov
by sme mohli mať nový stánok.
Dokedy mužstvo trénovalo
a kedy začnete so zimnou
prípravou?
Trénovali sme do konca
novembra, zohrali sme ešte
prípravný zápas s výberom
BFZ, nad ktorým sme vyhrali 4:3, hoci v polčase sme
prehrávali 0:3. Zimnú prípravu odštartujeme 14. januára 2019. V rámci nej sa
stretneme s viacerými mužstvami, aj z najvyššej súťaže.
O všetkých novinkách v klube sa naši priaznivci dozvedia na webovej stránke www.fcpetrzalka.sk. A aj
touto cestou im spoločne
s vedením klubu ďakujem
za celoročnú priazeň, veľmi
si vážime pekné návštevy
na našom štadióne a tiež to,
v akom veľkom počte nás
chodia povzbudzovať na ihriskách súperov.
Milan Valko
foto: Milina Strihovská

lovenský motocyklový pretekár Ivan Jakeš sa o mesiac postaví už jedenástykrát
na štart najslávnejšej rely na
svete – Rely Dakar. Pred šiestimi rokmi skončil na celkovom
štvrtom mieste, vlani sa nezúčastnil. Aj preto sa na nadchádzajúce preteky nesmierne teší.
„Cítim sa veľmi dobre, čo
sa týka chystania a nadšenia
z pretekov. Cvičím, zabávam
sa tým, robím veci, ktoré ma
bavia,“ uviedol Jakeš na tlačovej konferencii na jednej
petržalskej čerpacej stanici.
Zdravotný stav slovenského reprezentanta však nie je ideálny.
Trápi ho infekcia v nohe, ktorú
si priniesol z Afriky. „Musím si
doliečiť nohy. Je to nepríjemné
a nie je to pekné na pohľad. Ale
pravý palec sa mi zahojil a ľavý
to čaká tiež. Nemôže ma to limitovať, s týmto by to bol inak
veľký problém.“
Keďže Jakeš vlaňajší ročník
Rely Dakar vynechal, rozhodol
sa pred ním odskúšať si svoje
sily na októbrovej Rally Heart
of Morocco, čo bol pre neho
veľmi dobrý tréning. V Maroku
jazdil na motorke, na ktorú sa
bude spoliehať aj na Dakare v
Južnej Amerike. Priznal, že hoci
nejde o najnovší model a stavil
na klasiku, ide o najlepší stroj,
aký mal doteraz k dispozícii.
O jeho dobrú fyzickú stránku sa
stará petržalský rodák a bývalý
známy hokejista Miroslav Lažo.
„V jeho tréningovo-diagnostickom centre HDC Slovakia na
zimnom štadióne v Petržalke
som našiel dobré zázemie. S Mirom si veľmi dobre rozumieme,
naša spolupráca je výborná,“
pochvaľuje si Jakeš. Štyridsiaty
prvý ročník Rely Dakar sa uskutoční od 6. do 17. januára 2019
v Peru. Prvýkrát v histórii sa
bude konať iba v jednej krajine.
Štart i cieľ je v Lime, hlavnom
meste juhoamerického štátu.
(mv)
foto: Ján Luky

