
Čo sa podarilo za pol roka 

Bodka za sčítaním

Hlad po zážitku na cestách 

Dobré tipy na leto

Ročník XXI. ČASOPIS OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – NOVÉ MESTO, číslo 7-8/2011



2

Vydáva Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto,

Adresa: Miestny úrad Bratislava–Nové Mesto, 
referát školstva, kultúry a športu, Junácka 1, 

832 91 Bratislava, tel.: 02/4925 3211, 
redakcia: hlas@banm.sk, inzercia: kultura@banm.sk, 

www.banm.sk

Redakčná rada:

Predseda: Mgr. Rudolf Kusý, 
podpredsedníčka: Ing. Jana Škutková,

šéfredaktor: Vladimír Margolien, 
členovia: Ing. Branislav Feješ, JUDr. Tomáš Korček, 

Ing. arch. Otto Novitzký, Mgr. Marek Tettinger, 
tajomníčka: Elena Hlivová.

Jazyková úprava: PhDr. Viera Vojtková. 
Tlač: D&D International Slovakia s.r.o.

Náklad: 21 600 výtlačkov. Číslo 7-8/2011. 
EV 3920/2009

Milí čitatelia,

verím, že si v dobrej nálade užívate letné dni, najmä ak si môže-

te dožičiť oddych od každodennej práce a zhonu. Aj my sa uchá-

dzame o možnosť spríjemniť vám ich.

Popri aktuálnych informáciách prinášame aj trochu oddycho-

vého čítania a množstvo pozvánok na kultúrne podujatia. Vy-

berte si z rozmanitej ponuky a obohaťte svoje voľné chvíle hu-

dobným či literárnym osviežením. Ak budete mať čas a chuť, mô-

žete sa vybrať na potulky za najstaršou históriou Nového Mesta 

s Dr. Vierou Obuchovou, alebo sa pre zmenu previezť lanovkou 

z Koliby na Železnú studničku. 

Najväčší nápor práce na sčítaní obyvateľstva sa skončil, aj pra-

covníci úradu si môžu vydýchnuť. Nech už bol pohľad obyvateľov 

na túto akciu akýkoľvek, zodpovední ľudia v mestskej časti zvlád-

li svoje úlohy profesionálne. Zopár postrehov o ich práci nájdete 

v článku, ktorý dáva pomyselnú bodku za sčítaním.

Skôr než školy zatvorili svoje brány, čakal ich bohatý program. 

Spolu s bývalými učiteľmi i žiakmi oslávila 50 rokov Základná 

škola s materskou školou Za kasárňou a spomienky na tento deň 

spestria pamätnú kroniku školy. Na Riazanskej sa žiaci pustili 

do zaujímavej spolupráce s Nadáciou pre deti Slovenska a precvi-

čili si komunikačné zručnosti.

A ešte jedna informácia. Rozsiahlejší obsah vám môžeme po-

núknuť vďaka spolupráci s inzerentmi a úspore nákladov, kto-

rú priniesla elektronická aukcia. Hodnota inzertného priestoru 

v letnom dvojčísle dosiahla sumu vyše 3600 eur, čo je už príjem, 

z ktorého dokážeme fi nancovať celú tlač a približne polovicu ná-

kladov na distribúciu bežného vydania. Ak vám vďaka tomu mô-

žeme venovať pár strán navyše, je naša radosť dvojnásobná.

Prajem vám slnečné voľné dni a teším sa na stretnutie s vami 

koncom augusta.

Jana Škutková
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Obálka: 

Cigánski diabli otvorili 
Kultúrne leto 

Snímka František Rajecký

Vo štvrtom čísle Hlasu Nového 

Mesta sme vyhlásili súťaž o naj-

krajšiu predzáhradku alebo roz-

kvitnutý balkón. Za svoju skorú 

jarnú výsadbu získala prvenstvo 

pani Anna Mosná, obyvateľka 

Júnovej ulice na Kramároch. Do 

súťaže ju touto snímkou prihlá-

sila vnučka Silvia, ktorá nám 

prezradila, že babička je nielen 

vášnivou pestovateľkou kvetín, 

ale aj rôznych liečivých byliniek. 

Srdečne gratulujeme a za pomoc 

pri skrášľovaní mestskej časti po-

sielame pani Mosnej prisľúbenú 

knižnú odmenu.
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Čo sa zmenilo 

Poslanci rokovali dvakrát

Keď som koncom minulého roka na-

stupoval do funkcie starostu, jednou zo 

živých tém bolo netransparentné pri-

deľovanie obecných bytov v Bratislave. 

Preto sme u nás čo najrýchlejšie vytvorili 

nové pravidlá. Už nie je možné, aby byty 

prednostne získavali poslanci či pracov-

níci úradu, jediným kritériom je skutoč-

ná potreba a sociálna situácia. Byty ne-

prideľuje starosta, ale sociálna a bytová 

komisia a jej zápisnice sú umiestnené na 

internete, aby k nim mali prístup všetci 

obyvatelia. Aj keď našej mestskej časti 

zostal už len nepatrný zlomok týchto 

bytov (pôvodne ich bolo vyše 6000) 

a ročne sa pridelia asi tri byty, táto zme-

na je dôležitá. 

Ďalšou závažnou témou bola a je vý-

stavba v mestskej časti. Hoci ešte nejaký 

čas budú dobiehať staré projekty, k no-

vým sa staviam jednoznačne. Považujem 

za správne, aby investor bral do úvahy 

okolie svojej stavby a ľudí, ktorí tam žijú. 

Považujem za normálne, aby súčasťou 

stavebných povolení bol aj záväzok in-

vestora opraviť chodník či cestu, vybu-

dovať svetelnú križovatku, vysadiť stro-

my, prípadne iným spôsobom zveľadiť 

okolie svojej investície. Niektorí tento 

prístup nazývajú spoločenská zodpoved-

nosť. Skrýva sa za ním napríklad aj to, že 

noví investori, ktorí ťahajú siete, majú 

po novom povinnosť upraviť rozkopané 

chodníky v celej šírke. Ďalší zas obyva-

teľom na Teplickej a Hostinského sídlis-

ku kompletne obnovia detské ihriská, 

a mestskú časť to nebude nič stáť.

Za najdôležitejšiu však považujem 

komunikáciu s ľuďmi, otvorený postoj 

k verejnosti, aby bolo zrejmé, čo miest-

ny úrad, starosta a poslanci robia. Preto 

sa Hlas Nového Mesta začal venovať aj 

problémom obyvateľov, preto sme zor-

ganizovali štyri verejné stretnutia, preto 

pribudla facebooková stránka starostu 

a pripravujú sa tri nové informačné ta-

bule miestneho úradu. Preto vznikla 

zelená linka s odkazovačom, na ktorý 

občania môžu hlásiť neporiadok, vraky 

či potrebu orezania stromov. Harmono-

gram kosenia EKO-podniku na najbližší 

týždeň sme umiestnili na webovú strán-

ku miestneho úradu.

Každodenný život starostu so sebou 

prináša množstvo administratívy, ale aj 

zdedených problémov. K tým patrí dnes 

už vyriešená havária v tržnici či mimo-

riadne zlá situácia s garážami na Zátiší. 

Nemôžem sa, žiaľ, osobne stretnúť s kaž-

dým, kto o to prejaví záujem, ale vytvára-

nie podmienok na to, aby Novomešťania 

mali viac možností vyjadriť svoj názor, je 

pre mňa základom. Práve preto budeme 

v parku na Račianskom mýte predsta-

vovať prvé vízie jeho revitalizácie, prá-

ve preto budeme diskutovať o tom, ako 

vyriešiť problémy so psami, práve preto 

sa dohodneme na spoločnej predstave 

prvého komunitného centra v Novom 

Meste.

Pred nami je veľa práce - vyrieši sa 

jeden problém, a vzápätí sa objavia dva 

nové. Ale taký je život. A keď človek vidí, 

že veci sa hýbu dopredu, vie, že vynakla-

daná námaha a čas majú zmysel.

Rudolf Kusý

Štvrté zasadnutie miestneho zastupiteľ-

stva sa uskutočnilo 17.  mája 2011. K naj-

dôležitejším bodom programu patril zá-

verečný účet, ktorý poslanci schválili bez 

pripomienok. V roku 2010 hospodárila 

mestská časť s prebytkom vo výške 463 

253,95 eur, a tieto fi nančné prostriedky 

poputujú do rezervného fondu. Poslan-

ci schválili koncepčný zámer rozvoja, aj 

pedagogické, organizačné a materiálno–

technické zabezpečenie procesu výchovy 

a vzdelávania v školách a školských zaria-

deniach mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na nasledujúci školský rok.        

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 

je zriaďovateľom jedenástich materských 

škôl, do ktorých od budúceho roka nastú-

pi 280 detí. Počas celých prázdnin bude 

minimálne jedna škôlka otvorená, vďaka 

tomu rodičia môžu svoje dieťa dočasne 

umiestniť aj do inej materskej školy.  

Na programe piateho zasadnutia miest-

neho zastupiteľstva 16. júna 2011 bolo 

prerokovanie predaja akcií Dexia Banky 

Slovensko. Keďže spoločnosť Penta od-

kúpila 88,7057 % akcií Dexia banky Slo-

vensko, stala sa majoritným akcionárom, 

a tým jej vznikla zákonná povinnosť uve-

rejniť ponuku pre drobných akcionárov 

na odkúpenie ich akcií. Mestská časť Brati-

slava – Nové Mesto odpredá 1200 akcií De-

xia banky Slovensko, ktoré doteraz vlast-

nila, o čom miestne zastupiteľstvo rozho-

dlo jednohlasne. Predajom akcií mestská 

časť zinkasuje 753 804 eur. Hoci menovitá 

cena akcií bola 399 eur za kus, samosprá-

va odpredá tieto cenné papiere za cenu 

628,17 eur za akciu. Získané prostriedky 

budú presunuté na samostatný účet a vyu-

žité na rozvojové projekty, aby zabezpečili 

fi nančný prínos v budúcnosti.

Poslanci rozhodli, že aj po odstúpení 

Dexia banky z partnerstva pri poskytova-

ní fi nančného daru rodičom pri narodení 

dieťaťa sa tento spôsob podpory mladých 

rodín zachová aj v budúcnosti a jeho fi -

nancovanie sa zabezpečí z rozpočtu mest-

skej časti.

Keďže vlani narástla priemerná mzda 

na Slovensku, v máji zo zákona automa-

ticky stúpol aj plat starostov. Na rokova-

ní zastupiteľstva požiadal Rudolf Kusý 

poslancov, aby mu plat znížili na pôvod-

nú úroveň. Opäť bude poberať 2979 eur 

mesačne, ako to bolo po jeho nástupe do 

funkcie. 

(red)
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Predstavitelia samosprávy 
sa stretli s obyvateľmi  

Koncom mája sa uskutočnilo stretnu-

tie občanov Bieleho kríža a Gaštanového 

hájika so starostom mestskej časti Ru-

dolfom Kusým a miestnymi poslancami 

Stanislavom Winklerom, Richardom 

Mikulcom, Helenou Bánskou a Joze-

fom Bielikom. Na zhromaždenie, ktoré 

zorganizovalo OZ Za Bratislavu - Nové 

Mesto, pobočka Biely kríž, prišlo asi 60 

účastníkov. Živá diskusia sa rozprúdila 

o aktuálnych problémoch, predovšetkým 

otázkach výstavby.

Takmer sto obyvateľov Kramárov, 

Jaskového radu a Koliby sa zúčastnilo 

stretnutia so starostom v Dome kultúry 

2. júna. Účastníci dostali z prvej ruky in-

formácie o aktuálnom dianí a plánoch 

v lokalite, starosta odpovedal na počet-

né otázky týkajúce sa dopravy, výstavby 

i stavu zelene. Niektoré problémy budú 

predmetom ďalšieho stretnutia.
(jš)

Aký osud čaká podchod 
na Trnavskom mýte  

Znečistené prostredie, počmárané 

steny, verejné toalety v nevyhovujúcom 

stave. Mnohí z Novomešťanov aj preto 

odmietajú podchod na Trnavskom mýte 

využívať a radšej kľučkujú medzi auto-

mobilmi. Pred hokejovým šampionátom 

dostal podchod od sprejerov nový „šat“. 

Kresby bezpochyby zaujali domácich i 

zahraničných návštevníkov, šampionát 

je však za nami a otázka čo ďalej je opäť 

aktuálna. Keďže podchod patrí mestu, 

snažila sa novomestská samospráva rie-

šiť problém so zástupcami magistrátu. 

Bývalé vedenie Bratislavy o opravách 

veľa hovorilo, roky sa však nič nezmeni-

lo. „Hlavné mesto už desať rokov sľu-

buje, že nájde investora, ktorý by sa o 

podchod postaral, ale doteraz sa tak 

nestalo. Čas plynie a situácia sa zhor-

šuje,“ hovorí starosta Rudolf Kusý. Po-

žiadal preto primátora Milana Ftáčnika, 

aby rokovali o jeho možnom prevode na 

našu mestskú časť. Je to logické – zatiaľ 

čo mesto vníma podchod na Trnavskom 

mýte ako jeden z desiatok problémov 

Bratislavy, Novomešťania vidia vyrieše-

nie tohto problému ako jednu z priorít. 

Pri rozhodovaní magistrátu je v hre do-

hoda s novomestskou samosprávou, ale 

aj vypísanie verejnej súťaže na dlhodobý 

nájom. 

Podchod sa za posledné roky stal mies-

tom, kde ani cez deň nie je problémom 

stretnúť narkomanov či pouličných 

predavačov kradnutých vecí. Aj preto má 

novomestská samospráva jasnú predsta-

vu, ako by vyzerali jej prvé kroky, ak by 

podchod dostala do vlastnej správy. Pr-

vým opatrením by bolo monitorovanie 

priestoru kamerami, aby sa zvýšila bez-

pečnosť a čistota. Nasledovať by mala re-

konštrukcia toaliet a celkového prostre-

dia. Grafi ty na stenách boli originálnym 

riešením v čase hokejového šampionátu, 

po čase však stratia aktuálnosť, podchod 

si zaslúži čisté steny.

Mestská časť predbežne počíta s využi-

tím vlastných zdrojov, s prispením mes-

ta, ktoré dnes dáva na údržbu nemalé 

prostriedky a s účasťou investora, ktorý 

by následne mohol v priestoroch pod-

chodu vyvíjať podnikateľskú činnosť. 

Marek Tettinger
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Nová predajňa potravín 

Ak sa investor stane partnerom, 
prospech majú občania

Obyvatelia z okolia Trnavského mýta, 

ktorí sa dnes tešia na pohodlnejší nákup 

a pýtajú sa: Kedy už konečne otvoríte?, 

vedia, že úpravu priestorov v Dome tech-

niky sprevádzali na začiatku aj menej 

príjemné pocity. Investícia po niekoľko 

mesiacov vyvolávala v okolí stavebný ruch 

a u mnohých vzbudzovala obavy. Nena-

stane tu prílišné znečistenie, dopravné 

zápchy, nápor na parkoviská, ranný lomoz 

zásobovacích áut, rinčanie vozíkov po par-

kovisku? Nezhorší sa životné prostredie 

obyvateľov domov v tesnej blízkosti pre-

dajne? Formou petície ich tlmočili staros-

tovi, a ten sa rozhodol nielen predložiť ich 

investorovi, ale aj riešiť veci so zapojením 

občanov do rozhodovania.

„Nejde o to, či ako starosta s niečím 

súhlasím alebo nesúhlasím, či nejaký 

obchod v mestskej časti chcem alebo nie. 

Dôležité je, či sú ľudia ochotní podobnú 

investíciu vo svojom okolí zniesť a pri-

jať. Ak áno, za akých podmienok? Toto 

som pociťoval ako potrebnú a dôležitú 

zmenu v práci samosprávy. Jednoducho, 

umožniť občanom vyjadriť sa k tomu, čo 

sa chystá pred ich domom, snažiť sa prob-

lémom predchádzať, a nie ich následne 

riešiť,“ hovorí Rudolf Kusý.

Stretnutia so zúčastnenými stranami, 

zistenie názorov a požadovanie prijateľ-

ných riešení, ktoré nebudú mať negatív-

ny dopad na jednu skupinu ľudí, sa stali 

prirodzenou pracovnou metódou. Samo-

správa ich chce uplatňovať v celej šírke 

rozhodovania a plánovania. A investori, 

ktorí tento prístup pochopia a rešpek-

tujú, zabezpečia si pozitívne vnímanie 

a lepšie prijatie zo strany okolia. 

„Parkovanie, zásobovanie, dlažba, gu-

mené kolieska – na pohľad drobnosti, 

ktoré však v konečnom výsledku zavážia. 

Som rád, že sa podarilo nájsť  spoločnú 

reč, s investorom sme spolupracovali veľ-

mi konštruktívne. Zmena v prístupe k ľu-

ďom si na rozdiel od investícií vyžaduje 

iba ochotu a záujem,“ dodáva starosta.

Jana Škutková

Informácie na dosah 
V snahe zabezpečiť lepšiu informovanosť obča-
nov miestny úrad rozširuje počet informačných 
tabúľ v Novom Meste zo súčasných troch na šesť. 
K oznamovacím plochám na Račianskom mýte, na 
Kolibe v blízkosti školy Jeséniova a na Junáckej ulici 
pribudnú tabule pri Dome kultúry na Kramároch, 
na Hálkovej ulici pri Bytofonde a na námestí Biely 
kríž. Úradné oznamy sa tak dostanú bližšie k obyva-
teľom.

(jš)

Na Kramároch otvorili 
transplantačnú jednotku 
V stredu 1. júna – teda symbolicky na Medziná-
rodný deň detí – otvorilo vedenie Detskej fakultnej 
nemocnice s poliklinikou v Bratislave nové praco-
visko Transplantačnej jednotky kostnej drene. Pre 
detských pacientov so zhubným ochorením je trans-
plantácia kostnej drene často  jedinou nádejou na 
záchranu života. U detského pacienta bola prvá ta-
káto  transplantácia urobená v novembri 1995 prá-
ve tu, na detskej klinike na Kramároch. Ide o jediné 
pracovisko na Slovensku, kde sa vykonávajú trans-
plantácie krvotvorných buniek v detskom veku.

(red)

Vyšetrenie stromov 
špeciálnym tomografom 
V lokalite Račianskeho mýta nedávno spadol dutý 
storm tesne vedľa zaparkovaného auta. Mal vo 
vnútri dva včelie úle. Mestská časť chce preto do 
konca roka zistiť zdravotný stav 100 až 120 stromov, 
a to aj na miestach, kde je veľa topoľov s plytkými 
koreňmi. 

Novú metódu diagnostiky poškodenia odskúšali 
odborníci zo spoločnosti Ekojet. „Podstatou je zistiť 
skryté dutiny a prehnutia vo vnútri stromu aj v prí-
pade, že  zvonka nič nevidno. Pretože prvoradou 
úlohou je strom zachovať,“  vysvetlil pri meraní Ing. 
Tomáš Šembera. Dá sa vypočítať, či stromu pomô-
že obrezanie koruny pred náporom vetra, alebo ho 
treba odstrániť. 

Pomocou tejto metódy sa skúmajú staré historické 
stromy, aby ich bolo možné ošetrovať. Do stromu po 
jeho obvode sa zapichne 6 až 8 snímačov napoje-
ných na káble. Sonda do vnútra stromu odhalí po-
ruchy na základe zvukových vibrácií a zistené údaje 
sa potom premietnu do počítača. Počúvanie stromu 
odhalí  pomer zdravého a chorého dreva. Aj strom, 
ktorý sa navonok javí ako zdravý, môže byť zvnútra 
rozožraný škodcami. 

(red)

Už 27. júna by mala rozšíriť nákupné 

možnosti Novomešťanov predajňa potra-

vín Lidl na Škultétyho ulici. Ide o takzva-

nú mestskú predajňu s plochou 832 m2, 

určenú predovšetkým peším zákazníkom. 

Pred začatím kolaudačného konania ini-

cioval starosta Rudolf Kusý stretnutie s 

obyvateľmi, kde konateľ spoločnosti LIDL 

Ing. arch. Martin Molnár vysvetlil asi 150 

účastníkom, ako si poradili so začlenením 

obchodnej prevádzky priamo do obývanej 

oblasti. 

Jednou z najvýraznejších zmien je úpra-

va spôsobu parkovania, počet parkova-

cích miest sa rozšíril na 56, pribudlo 14 

nových. Automatický parkovací systém 

zrýchli prevádzku a odstráni problémy 

s priechodnosťou Škultétyho ulice. Par-

kovisko je vybavené miestami pre imobil-

ných, matky s malými deťmi aj navádzací-

mi pásmi pre nevidomých. Pre zákazníkov 

bude 1 hodina parkovania zdarma. 

Zásobovať sa bude z centrálnych skla-

dov menšími nákladnými autami jeden až 

dvakrát denne. Zásobovacia rampa sa na-

chádza vo vnútornom bloku, hluk nebude 

prenikať do obytnej zóny. Aby nedochá-

dzalo k hlučnému presúvaniu nákupných 

vozíkov, použil investor ostrohrannú zám-

kovú dlažbu bez klasických špár. Moderný 

typ vozíkov s gumenými kolieskami, no-

vými ložiskami a plastovými nárazníkmi 

eliminuje ďalšie zdroje hluku. Lidl tiež 

prisľúbil venovať veľkú pozornosť čistote 

a starostlivosti o okolie predajne, ako to vy-

plýva aj z ich vlastných pravidiel. Spoloč-

nosti sa teda v prvom kole podarilo rozptý-

liť obavy. Verme, že počas prevádzky tento 

štandard udrží.  (jš)
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Tohtoročné sčítanie obyvateľov, domov 

a bytov vstúpi do historických análov Slo-

venska poznamenané aj vzdorom, hádka-

mi a protivenstvami – žiaľ, ako mnohé iné 

celoslovensky významné udalosti. Žeby 

v tom bol ešte kus toho nášho stáročiami 

pestovaného presvedčenia, že vrchnos-

tiam nehodno dôverovať? Možno. Navy-

še, v tomto prípade sa pohádali ešte aj tie 

vrchnosti... 

Odniesli si to najmä sčítací komisári 

(moja komisárka rovno povedala, že si to 

„vyžrali“). Teda ľudia, ktorí si chceli privy-

robiť pár eur na dovolenku, a zväčša nema-

li potuchy, čo všetko ich od spoluobčanov 

v pridelenom obvode čaká.

Správy kolovali sprvu priam hrôzostraš-

né, a niektoré sa týkali aj našej mestskej čas-

ti: Boli ľudia, ktorí sa pred komisármi zamy-

kali na tri západy a iní, ktorí im náročky pri-

buchli dvere pred nosom. Našiel sa muž, 

ktorý sa pred komisárkou obnažil i majiteľ 

psa, ktorý nezabránil jej uhryznutiu. Keď 

sa rozšírili správy o sporoch štatistikov 

s ochrancami našich osobných údajov, ľu-

dia boli zmätení - mnohí odmietali vypĺňať 

sčítacie hárky alebo niektoré ich časti, či 

aspoň lepiť na ne identifi kačné znaky. 

Nečudo, že komisárom, ako sa hovorí, 

tiekli nervy. Prípad jedného z nich, ktorý 

v zúfalstve zahodil plnú tašku sčítacích 

hárkov a zmizol nevedno kam, akoby napl-

no vyjadril pocity, aké mnohí na obchôdz-

kach prežívali. Viacerí rezignovali, miestne 

úrady naháňali rezervné kádre.

Pravda, nie je komisár ako komisár. Mi-

kuláš Dutko, ktorý sa staral o sčítanie oby-

vateľov na Kramároch, napríklad vyhlásil, 

že v jeho oblasti sú ľudia celkom príjemní, 

srdeční.

„Skutočne, nie je to také strašné,“ tvr-

dila ďalšia novomestská komisárka, pani 

Tatiana Krivičková. „V mojom obvode 

žijú zväčša milí ľudia. Ešte aj bezdomov-

ci sa správali prevažne slušne. Je fakt, že 

niekde sme sa s kolegyňou nemohli dostať 

– pozamykané obytné domy neraz nema-

jú dole ani zvončeky. Ani niektoré vily 

v záhradnej časti Nového Mesta. A tak sme 

nechávali lístky, telefonovali, niektoré uli-

ce obchádzali viackrát... Čo narobíte?“

Možno je dobre, keď sa komisár pohy-

buje v prostredí, ktoré pozná, lebo v ňom 

sám býva ako vy, nie?

„Aj to, ale podľa mňa je dôležité, že den-

ne pracujem s ľuďmi a som zvyknutá na 

rozličné ich reakcie.“

Máte pravdu, to určite zaváži. Môžem sa 

spýtať, v akej profesii?

„Som sestrička na psychiatrii.“

Osobitnú pozornosť venovala Novému 

Mestu redakcia jedného z denníkov. Re-

daktorka vo funkcii „falošnej komisárky“ 

zaznamenala neuveriteľnú dôverčivosť 

ľudí, ktorí ju ochotne oboznamovali s den-

ným režimom rodiny, spôsobom sporenia 

aj s inými ľahko zneužiteľnými informá-

ciami. Poučné aj bez ohľadu na sčítanie! 

Niektorým z nás zrejme stačí aureola 

„úradnej osoby“ a už sa ani zamak nestará-

me o ochranu osobných údajov, kvôli kto-

rým bolo práve v tom čase toľko kriku... 

Tí, ktorí po odhalení identity novinárky 

zbledli, budú odteraz iste opatrnejší.

Skrátka, sčítanie nám prinieslo rozma-

nité skúsenosti s medziľudskými vzťahmi, 

od príjemných až po otrasné. Na reparát 

to teda bude len u vybraných jednotlivcov 

– v Novom Meste napokon odstúpilo len 

šesť komisárov, menej než inde. Ale mož-

no by sa k tejto nie každodennej udalosti 

v živote spoločnosti príležitostne mohli 

vrátiť v školách. Pripomenúť, že prvé 

správy o sčítavaní ľudí (i všeličoho iného) 

máme už z roku 3800 pred naším leto-

počtom. Ubehlo teda už akurát dosť času 

na to, aby sme sa vyrovnali s tým, že štát, 

v ktorom žijeme, sa z času na čas potre-

buje dozvedieť o svojich obyvateľoch rad 

aktuálnych údajov. Je s tým spojená kopa 

práce – ešte aj v ére počítačov, a tak ne-

treba zbytočne pridávať ďalšiu. Nevraviac 

o zbytočných nervákoch. Napokon, celý 

ten špás stál 30 miliónov eur.
Viera Vojtková

Bodka za sčítaním
Reparát z medziľudských vzťahov? Len u podaktorých

Kanceláriu pani Júlie Červenkovej na miestnom úrade obliehali pred ukončením sčítania obyvatelia, ktorí ešte 
vždy nemali sčítacie hárky. V ich dodávkach zo Štatistického úradu boli totiž medzery – niekde chýbali celé 
ulice, lebo štatistici pracovali so zastaranými mapami a v Novom Meste sa medzičasom postavilo dosť nových 
budov. Spýtali sme sa, ako obyvatelia využívali osobitnú miestnosť s počítačom (a s možnosťou poradiť sa), 
zriadenú pre tých, ktorí by sa chceli sčítať elektronicky. Dozvedeli sme sa, že ju nevyužil ani jeden obyvateľ! 
Hoci elektronicky sa ich sčítalo v našej mestskej časti 4650. Zrejme samí profíci...

V niektorých bytoch robia „vrátnika“ menšie deti. 
Keď niekto zazvoní, kričia za dverami: Kto tam? 
„Sčítací komisári.“ „Kto“? Dieťa si to ešte raz ne-
chalo potvrdiť a radostne bežalo za rodičmi: „Prišli 
k nám kominári!“

V mestskej časti Bratislava – Nové Mesto sa 
v máji 2011 sčítalo 28 643 obyvateľov, i keď na 
základe centrálnej evidencie obyvateľstva sme 
k 28.2.2011 evidovali 41 680 obyvateľov. Pod-
ľa aktuálneho sčítania máme v mestskej časti 
20 837 bytov a 3576 domov, čo predstavuje ná-
rast o 1774 bytov a 915 domov oproti predchádza-
júcemu sčítaniu v roku 2001.
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Náš seriál vám poradí, na koho sa 

obrátiť, ak potrebujete niečo vy-

baviť na miestnom úrade.

Oddelenie verejného poriadku

Na bezpečnosť obyvateľov a čistotu 

v mestskej časti nedozerajú len príslušníci 

poriadkovej polície, dopravní či mestskí 

policajti. Starajú sa o ne aj inšpektori verej-

ného poriadku, ktorí sú zamestnancami od-

delenia verejného poriadku miestneho úra-

du. V pracovné dni hliadkujú vo vyčlenenej 

lokalite a dozerajú predovšetkým na dodr-

žiavanie čistoty. I keď za porušenie pred-

pisov, nariadení alebo zákonov nemôžu 

sankcionovať, to je právomocou mestskej 

polície, môžu vás upozorniť na nedostat-

ky a miestny úrad na základe ich hlásenia 

môže vyvodiť patričné dôsledky či sankcie. 

„Inšpektori verejného poriadku najčas-

tejšie upozorňujú majiteľov súkromných 

pozemkov, aby sa postarali o zeleň, teda 

pokosili trávu, odstránili suché konáre, 

prípadne si splnili iné povinnosti vyplýva-

júce z príslušných nariadení,“ hovorí Ivan 

Svetlovský, vedúci oddelenia. Na niektoré 

nedostatky môžete inšpektorov upozorniť 

aj vy – na poškodené či chýbajúce doprav-

né značky, na postavenie veľkokapacit-

ných kontajnerov, ak prekážajú v ceste, na 

prerastanie zelene, vraky áut či nečistotu. 

Inšpektori tiež kontrolujú, či sú splnené 

všetky administratívne úkony v prípade 

rozkopávok na ulici.

Oddelenie verejného poriadku dohliada 

na plnenie všeobecne záväzných nariadení 

o podmienkach a podrobnostiach držania 

psov, o úprave podmienok predaja a po-

žívania alkoholických nápojov na verejne 

prístupných miestach a o dodržiavaní čis-

toty a poriadku na území Nového Mesta. 

V zmysle zákonov o verejných, kultúrnych, 

športových podujatiach a zákona o zhro-

mažďovaní občanov dozerajú zamestnanci 

oddelenia na poriadok pri rozličných podu-

jatiach, predovšetkým sú prítomní na rizi-

kových športových zápasoch, kde hrozia 

strety skalných fanúšikov. 

Aj v prípade, že viete o nepovolenej 

skládke v blízkosti vášho domu, obráťte sa 

na toto oddelenie. Ak sa skládka nachádza 

na súkromnom pozemku, vyzvú majiteľa, 

aby ju odstránil. Práve s týmto problémom 

sa stretávajú najčastejšie. „Nedávno jeden 

obyvateľ z vlastnej iniciatívy likvidoval 

čiernu skládku a chcel do zberného dvora 

odviezť asi dvanásť starých pneumatík. 

Tam mu však povedali, že prevezmú len 

štyri. Nešťastný sa obrátil na nás a my 

sme v zbernom dvore  doslova „vyprosili“, 

aby pneumatiky prevzali. Ešteže sa nám 

to podarilo, inak by nám ich vyložil pred 

úrad a mohli by sme do nich akurát sadiť 

kvetinky,“ hovorí I. Svetlovský. 

Oddelenie verejného poriadku tiež pre-

šetruje podnety obyvateľov pri porušení 

občianskeho spolunažívania, susedské 

spory, hluk a neporiadok. „Minule sa na 

nás obrátila pani, ktorej prekážalo, že 

susedov pes zavýja. Pes však začal zavý-

jať len vtedy, keď okolo prechádzalo auto 

obchodníka, ktorému z ampliónu znelo 

,vykúpime kožky, perie, starý nábytok´. 

Pani sa však nesťažovala na psa, ale na 

obchodníka, ktorý takto ruší obyvateľov,“ 

vysvetľuje I. Svetlovský. V tomto prípade 

oddelenie verejného poriadku nemohlo 

zasiahnuť, keďže sa nedá určiť, kto a kedy 

bude vykupovať starý nábytok či vankúše. 

Nespokojnej obyvateľke nezostáva iné len 

zavolať mestskú políciu, ktorá aktívneho 

obchodníka skontroluje, či má na takýto 

netradičný biznis povolenie. 

Zuzana Štefková

Poznáte miestny úrad?

TIP PRE VÁS
V prípade, že sa na parkovisku pred vaším domom nachádzajú vraky automobilov, obráťte sa na oddelenie 
verejného poriadku. Vrakom vozidla je staré vozidlo v zmysle zákona o odpadoch a v súlade s ním oddele-
nie verejného poriadku postupuje pri odstraňovaní vraku. Ak má vozidlo riadne pridelené evidenčné číslo, no 
nemá platnú technickú či emisnú kontrolu, táto skutočnosť je nahlásená na príslušný Obvodný úrad pre cestnú 
dopravu a pozemné komunikácie (sankcia za absenciu každej kontroly je cca 166,- eur).

Pozor! Ak máte povolenie na vyhradené parkovanie, skontrolujte si, či ste si ho v tomto roku obnovili. V súčas-
nosti prebieha monitoring týchto miest a porovnávanie s databázou povolených parkovacích miest.

Oddelenie verejného poriadku sídli 

na siedmom poschodí miestneho úradu, 

tel.: 02/4925 0620, 

e-mail: verejnyporiadok@banm.sk 
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Pod záštitou Milana Ftáčnika, primátora hlavného mesta SR Bratislavy

Mediálni partneri Podujatie podporiliPartnerHlavní partneri

®

www.bkis.sk      www.bratislava.sk

OTVÁRACÍ TÝŽDEŇ MESTSKÉHO FESTIVALU 

19.6. / 16:00
Pozvánka na Kultúrne leto a Hradné slávnosti
Bratislava na Art Filme v Trenčianskych Tepliciach.
Promenádny koncert Funny Fellows,
pešia zóna Trenčianske Teplice 
Program v spolupráci s Art Film Festivalom.

21.6. / 17:00
Osadenie pamätnej dlaždice na Chodník slávy
pred MDPOH.
Ocenenie Medzinárodného fi lmového festivalu
Bratislava 2011 pre Máriu Kráľovičovú.

21.6. / 19:30
Otvárací program mestského festivalu:
VIVA BALET!!! 
Ukážky z najkrajších klasických baletov,
ale i z tvorby súčasných choreografov v podaní 
Baletu Štátneho divadla Košice.
Hlavné námestie

22.6. / 19:30
Spevácky zbor Lúčnica a orchester Zlaté husle
Dirigujú: Elena Matušová – umelecká vedúca
a dirigentka zboru, Martin Sleziak – umelecký 
vedúci orchestra 
Hlavné námestie, vstup bezplatný

23. – 25.6.
Bratislava Street Art Festival 2011
I. ročník viacdňového festivalu pouličného umenia 
na 8 scénach v Starom meste.
25.6. / 21:30
Záverečný program festivalu - TEATR ÓSMEGO
DNIA – ARCHA
Veľkolepé a efektné predstavenie legendárneho
pouličného divadla z Poľska. Vstup bezplatný

24.6. / 19:30
Hudbou cez kontinenty - Svetový koncert detí
Účinkujú: „Stringendo“ (JAR) a „Orchester
mladých Bratislava“ (SK)
Vystúpenie Dievčenského orchestra z Kapského 
mesta s orchestrom ZUŠ Sklenárova ul. Bratislava.
Hviezdoslavovo námestie, vstup bezplatný

26.6. / 15:00
Letný koncert speváckeho zboru mesta Bratislavy
Katedrála Sv. Martina, vstup bezplatný

27.6. / 17:00
Matica slovenská pre Bratislavu
Vystúpenie folklórneho súboru KLNKA
V spolupráci s Maticou slovenskou.
Eurovea – námestie, vstup bezplatný

28.6. / 19:00
Evergreeny a fi lmová hudba sveta
Hudba Ministerstva vnútra SR
Eurovea – námestie, vstup bezplatný

20. – 25.6.
Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza
– 36. ročník
V spolupráci so Spoločnosťou J. K. Mertza.
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, vstupné: 5 €

Súčasťou festivalu bude i bohatý sprievodný program.

Viac z programovej ponuky nájdete na www.bkis.sk
Zmena programu vyhradená!

210x297_hlas_7jun.indd   1 6/8/11   4:10:35 PM
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Ide o investičný zámer v objeme pri-

bližne 470 miliónov eur v troch fázach 

v rámci Operačného programu Doprava. 

Cieľom budovania integrovanej dopravy 

je zvýšiť dostupnosť v cestovaní, zlepšiť 

možnosť prepojenia iných druhov mest-

skej hromadnej dopravy, znížiť celkový 

čas cestovania, zvýšiť jeho bezpečnosť, 

komfort, a odľahčiť individuálnu dopravu 

na území regiónu a mesta. Investičné pro-

jekty podliehajú ešte schváleniu v Európ-

skej komisii.

„Integrovaný dopravný systém zásad-

ne odľahčí vstupy do Bratislavy z najvy-

ťaženejších smerov,“ povedal predseda 

BSK Pavol Frešo. Táto zhoda je výsledkom 

dlhého procesu rokovaní. Má nadregio-

nálny charakter, riešenie komplexného 

systému dopravy sa týka spádovej oblasti 

pre zhruba 1,2 milióna ľudí. Hlavný termi-

nál pre budúcu mestskú železničnú sieť 

s pracovným označením Bratislava - Cen-

trum by mal vyrásť v priestoroch súčasnej 

stanice Bratislava - Filiálka pri Trnavskom 

mýte. Ide o výstavbu podzemného tunela 

v hĺbke 16 metrov, ktorý zakončí stanica 

pre dvojkoľajovú dopravu s nástupišťom 

dlhým 400 metrov. Na tejto stanici by 

mali končiť prímestské vlaky z viacerých 

smerov. „V prvej fáze hlavne od Trnavy, 

Galanty, Senca a Pezinka, následne s roz-

šírením o Dunajskú Stredu a Podunajské 

Biskupice,“ uviedol minister dopravy Ján 

Figeľ. Prímestské vlaky by mali dopravo-

vať ľudí v pravidelných intervaloch 15-20 

minút a odľahčiť tak prehustenú automo-

bilovú dopravu. Projekt predpokladá in-

vestíciu 400 miliónov a výstavbu v období 

2012-2015.

Druhou fázou sú terminály integrova-

nej koľajovej dopravy. Pôjde o zahustenie 

železničných zastávok a rekonštrukciu 

existujúcich staníc. Súčasťou zámeru je aj 

vybudovanie nového informačného sys-

tému vo vlakových spojoch a na všetkých 

staniciach. Predpokladaná investícia na 

tento projekt je 23 miliónov eur, s výstav-

bou sa ráta v rokoch 2011 až 2014.

Treťou fázou integrovanej koľajovej do-

pravy je výstavba koľajovej dráhy z cen-

tra Bratislavy do Petržalky. Ide o súčasť 

nosného systému hromadnej dopravy. 

Výstavba sa začne v roku 2013. Najprv sa 

zrekonštruuje Starý most, potom sa vybu-

duje trať po zastávku Bosákova, čo by malo 

stáť približne 80 miliónov eur. Napokon 

by sa trať mala predĺžiť až po Janíkov dvor, 

tu sa ráta s celkovým nákladom od 133 až 

do 280 miliónov eur. Cena závisí od toho, 

či zvolia povrchový alebo polozapustený 

variant. Realizácia tohto projektu je pláno-

vaná na roky 2014 - 2015.

(rd)

Župan Frešo: Sme opäť bližšie 
k riešeniu dopravných problémov v kraji 

Druhý ročník projektu Na bicykli de-

ťom prekonal za 11 dní trasu 1635 kilo-

metrov. Unikátny česko–slovenský pro-

jekt sa uskutočnil pod záštitou ministra 

fi nancií Ivana Mikloša, podporila ho aj 

Bratislavská župa. Predseda OZ Deťom 

pre život Miroslav Bílik uviedol ako cieľ 

projektu pomoc onkologicky chorým 

pacientom a ich rodinám. Akciou chcú 

zároveň vyzdvihnúť ťažkú prácu lekárov 

na onkológiách. 

Pelotón štartoval z najzápadnejšieho 

českého mesta Aš, prekročil česko-slo-

venské hranice, v Bratislave sa zastavil v 

Detskej fakultnej nemocnici na Kramá-

roch aj na Úrade Bratislavského samo-

správneho kraja. Na Kramároch prijal 

pelotón riaditeľ nemocnice Daniel Žit-

ňan, odtiaľ smerovali cyklisti s bratislav-

ským županom Pavlom Frešom na Úrad 

BSK, kde im prišiel vyjadriť podporu 

minister fi nancií Ivan Mikloš. Do cieľa, 

najvýchodnejšej obce SR Nová Sedlica, 

dorazili 18. júna. 

Pelotón viedol svetoznámy cyklista a 

viacnásobný majster sveta jazdiaci na 

vysokom bicykli Jozef Zimovčák. Podľa 

župana Pavla Freša má táto charitatív-

na akcia dva významy: „Akcia propagu-

je bicykel ako štandardný dopravný 

prostriedok - myslím si, že je správne 

ukazovať, že nielen autá a autobusy 

slúžia na prepravu ľudí. Druhý význam 

akcie je v tom, že výťažok z nej smeruje 

k onkologicky chorým pacientom. Je to 

najviac zraniteľná skupina a to málo, 

čo môžeme pre ich uzdravenie urobiť 

je, že im aspoň takto pomôžeme.“ 

 Za vyzbierané peniaze sa uskutočnil 

v Tatranskej Lomnici prvý česko-sloven-

ský relaxačno-rekondičný pobyt pre 50 

onkologicky chorých detí s mamičkami. 

Náklady na pobyt odhadol Miroslav Bílik 

na 10 tisíc eur.  (rd)

Snímky BSK

Cyklotúra na pomoc onkologicky chorým deťom 

Zhodu vo veci fi nancovania a výstavby integrovaného dopravného sys-

tému (IDS) v Bratislavskom kraji deklarujú minister dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Ján Figeľ, predseda Bratislavského samosprávne-

ho kraja Pavol Frešo a primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.

Centrálna stanica integrovanej dopravy 

- Filiálka
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Základná škola s materskou školou Za 

kasárňou si svoje polstoročné výročie pri-

pomenula 20. mája 2011. „Prišli ste sem 

s radosťou, aby ste si zaspomínali na 

časy, keď ste tu pracovali alebo boli žiak-

mi“, prihovoril sa hosťom riaditeľ PaedDr. 

Milan Ščasný. „Každý úspešný žiak nás 

reprezentuje po celý život.“ Potvrdením 

jeho slov boli mnohé známe osobnosti 

v publiku - Brigita Schmögnerová, Monika 

Flašíková - Beňová, Imrich Béreš, Miloslav 

Mečíř (ako rodič školákov), Matej Landl či 

takmer nedávny absolvent Martin Madej. 

Po krátkom príhovore mladí hudobníci, 

speváci i tanečníci predviedli umelecký 

program. Tradičná orientácia školy na vý-

učbu cudzích jazykov sa objavila v nemec-

kých piesňach a básňach, a tak si aj mnohí 

bývalí žiaci oprášili znalosť nemčiny, ktorú 

si odtiaľto pred rokmi odniesli.

Aj starosta Rudolf Kusý má „na Thäl-

mannku“ osobné spomienky a svoje panie 

učiteľky si dobre pamätá: „Kým športovci 

si pri výkonoch môžu zlomiť ruku alebo 

nohu, učitelia si môžu zlomiť srdce. Šted-

ro rozdávajú deťom svoj čas, to najcennej-

šie, čo majú.“ 

Pani učiteľka Masaryková pomáhala tu-

najším žiakom prenikať do tajomstiev ma-

tematiky a fyziky dlhých 44 rokov. „Nikdy 

som nemala problém s autoritou. Deti 

ocenia spravodlivý a poctivý prístup, také 

správanie má najlepšiu odozvu.“ Zaspomí-

nala aj na veselé chvíle. „Keď na školskom 

dvore dozreli čerešne, neodolali sme. Spo-

lu s mojimi žiakmi som sa vyšplhala do 

koruny stromu, bola som úplne hore. Na-

šiel nás tu pán riaditeľ Fremal, žiakov vy-

krstil a poslal ich preč. Nič nepovedali a ja 

som zliezla, až keď ho už nebolo. Neskôr 

som sa mu priznala. Bol rád, že to nemu-

sel riešiť pred žiakmi,“ dodala s úsmevom. 

Mgr. Fremal sa zasmial spoločnej spomien-

ke a doplnil: „Keď človek pracuje v škole, 

zostáva stále mladý. Pretože ľudia v jeho 

okolí nestarnú, len sa stále vymieňajú.“

Na školskom dvore čakali ďalšie vystú-

penia, tvorivé dielne, súťaže a hry. Tradič-

ného pasovania budúcich prváčikov sa zú-

častnila 6-ročná Dadka Milerová, ktorá už 

v septembri pokorí prvé písmenká. Pove-

dala mi, že starší bratia ju strašia, ale nedá 

sa odradiť a do školy sa teší. 

„Je príjemné vidieť, že niekoľkotýž-

dňová spoločná práca žiakov, učiteľov 

i rodičov sa premietla do podujatia, ktoré 

sa vryje do spomienok malých i veľkých“, 

skonštatovala poslankyňa a dlhoročná 

funkcionárka ZRPŠ Andrea Vítková, ktorá 

sa na príprave majálesu podieľala.

Jana Škutková

Škola stále mladá
50 rokov v živote človeka je dôvod na oslavu s najlepšími priateľmi. 

50 rokov v živote školy je dôvod na stretnutie desiatok dnešných 

i minulých učiteľov, bývalých i súčasných žiakov, zaznamenanie 

množstva spomienok i úsmevných príhod.

 Výchova je súčasťou 
vzdelávania
Oslava okrúhleho výročia školy je dob-

rou príležitosťou na podchytenie talen-

tu a schopností detí. Učitelia pripravili 

pôdu, pomohli vytvoriť špecializované 

tímy a každý žiak mal možnosť pridať 

sa k činnosti, ktorá je mu najbližšia. „Je 

prirodzené, že deti medzi skupinami 

spočiatku prechádzajú a svoje pravé 

miesto si len hľadajú,“ hovorí výchovná 

poradkyňa Mgr. Jarmila Blažeková. „Vyu-

čovacie hodiny ich pripravia na ďalšie 

štúdium a profesiu predovšetkým teo-

reticky, no pre život potrebujú rozví-

jať svoj organizačný talent, praktickú 

zručnosť a mnohé schopnosti, ktoré sa 

dajú naučiť len reálnou činnosťou.

Pri príprave akadémie a majálesu 

vytvorili v škole Za kasárňou skupinu 

organizátorov, redaktorov, fotografov, 

porotcov i kronikárov. Jeden sa zapojil 

do prípravy vystúpení, iný do chysta-

nia občerstvenia, malé hostesky vítali 

prichádzajúcich hostí s profesionálnym 

šarmom. Pedagógovia trénovali deti na 

zvládnutie konkrétnych úloh a žiaci sami 

aktívne pripravovali kultúrny program, 

učili sa spravodlivo hodnotiť výkony 

spolužiakov, objavovali i brúsili svoj ta-

lent na písanie novinových článkov. 

Mgr. Blažeková má veľa plánov a nebo-

jí sa skúšať nové veci. S podporou riadi-

teľa školy Dr. Ščasného vytvorila príprav-

nú radu žiackej samosprávy, ktorá bude 

organizačne pripravovať vznik žiackeho 

parlamentu. Deti si zvolia svojich zá-

stupcov, budú sa stretávať s učiteľmi 

a podieľať sa na riešení aktuálnych prob-

lémov. 

Pod vedením skúsenej novinárky Ad-

riany Hosťoveckej sa rozbieha tvorba 

školských novín. Malí žurnalisti si vyskú-

šali, ako sa robí rozhovor so starostom, 

keď ho navštívili na úrade. Počas akadé-

mie mali na starosti interview s  dôleži-

tými hosťami, fotografi cké zachytenie 

udalostí aj reportáže o priebehu osláv.

„Život dnešných detí je v mnohom 

iný, ako bol život ich rodičov. Práca 

s internetom je im prirodzená, aktívne 

vyhľadávajú informácie, komunikujú. 

Nestačí naučiť ich teoretické učivo, mu-

sia sa naučiť kreatívne myslieť a praco-

vať, veľa vecí si vyskúšať. To je pre život 

dôležitejšie ako poučky,“ uzatvára roz-

hovor výchovná poradkyňa.

Učiteľky Mgr. Masaryková, 

Mgr. Vidová a bývalý žiak Mgr. Rudolf Kusý



Program integrovaného tematického 

vyučovania sa zrodil v USA už pred nie-

koľkými desaťročiami. Po zmene politic-

kého režimu ho na Slovensko priniesla 

Susan Kovalikova a keď ministerstvo 

školstva uvoľnilo školám ruky, rýchlo 

nabrali nový dych. Na Základnej škole 

s materskou školou Riazanská sa roz-

hodli vštepovať deťom základné životné 

zručnosti, celoživotné zásady a schop-

nosť komunikácie. Klasické štandardy 

doplnil celý rad noviniek.

Informatívne vyučovanie sa mení na 

objavné, zážitkové. Dôraz sa kladie na 

komunikáciu, spoluprácu žiakov v sku-

pinách, schopnosť prezentovať poznat-

ky. Učenie prebieha v súvislostiach, aby 

sa nové vedomosti vzájomne spájali. Deti 

a učitelia sa stávajú partnermi, rešpektu-

jú sa a spoločne riešia problémy. Z ta-

kejto spolupráce sa rodí disciplína, ktorá 

nie je vynútená pedagógom, ale založená 

na pochopení a presvedčení. 

Učiteľ je súčasťou komunity

Iný spôsob práce si vyžaduje celoži-

votné vzdelávanie a ochotu prijať nové 

trendy aj u pedagógov. „Na začiatku 

je to väčšia záťaž, ale keď sa to zažije, 

je práca oveľa jednoduchšia,“ hovorí 

Mgr. Beata Masarovičová. „Deti sa učia 

životným zásadám a zručnostiam, ku 

ktorým patrí napríklad čestnosť, zod-

povednosť, schopnosť organizovať, tr-

pezlivosť, zvedavosť, vytrvalosť, spolu-

práca či priateľstvo. Sprevádzajú nás 

po celý život a vplývajú na náš úspech, 

spokojnosť i pocit šťastia. Malí žiaci si 

ich osvojujú celkom prirodzene a na ich 

vzájomných vzťahoch je to poznať.“

V takejto triede začínajú žiaci deň ko-

munitou na koberci. Sedia v kruhu spolu 

s učiteľom a komunikujú podľa pravidiel 

na dané témy. Delia sa o zážitky, skúse-

nosti i osobné pocity. Zvyčajne je komu-

nita na programe ráno a pomáha žiakom 

preladiť sa na vyučovanie. Na konci vyu-

čovania môže byť jej obsahom vyhodno-

tenie dňa. 

Deti sa naučia aktívne počúvať iných, 

to však zahŕňa aj schopnosť vyjadriť sa 

stručne a výstižne. Používajú pritom 

„dlhý hlas“, očný kontakt, rešpektujú sa 

navzájom. K nevyhnutným pravidlám ko-

munity patria dôvera a pravdivosť, nikto 

sa nikomu nevysmieva. Pri tomto spôso-

be výučby žiaci často pracujú vo dvoji-

ciach i v skupinách, kde majú pridelené 

úlohy pomôckara, tíšiteľa, zapisovateľa 

či hovorcu. Postupne sa pozície vymie-

ňajú a dieťa si vyskúša rôzne možnosti, 

pričom neraz prekonáva samo seba.

Mgr. Masarovičová vysvetľuje: „Roz-

hodli sme sa takto vzdelávať deti na 

prvom stupni, potom si už získané 

poznatky a schopnosti nesú so sebou 

a uplatňujú ich v ďalšom živote.“

Komunikácia v praxi

Nadácia pre deti Slovenska podporu-

je inovatívny spôsob vzdelávania a školí 

učiteľov. Na Riazanskej spoločnými sila-

mi oživili maskota nadácie HUGA a zapo-

jili ho do aktívneho vyučovania. HUGO 

chodí k deťom na týždňové „služobné 

cesty“, jeho malý opatrovateľ o tom píše 

denník. Nejde len o schopnosť napísať 

pekný sloh, posilňuje sa aj komunikácia 

v rodine. Tým najmenším pomáhajú pí-

sať rodičia, čítajú spolu knižky a viac sa 

rozprávajú. 

„Prvého júna prezentovala nadácia 

svoju prácu v nákupnom centre Avion, 

čítali tam príbehy z našej knihy a my 

sme tam urobili projekt,“ vysvetľuje Mgr. 

Masarovičová. „Deti aktívne oslovovali 

neznámych okoloidúcich, kládli otáz-

ky a dávali hádanky. Je pomerne ťažké 

prekonať prvý ostych, ale práve takto sa 

trénuje schopnosť komunikácie. Dospelí 

s údivom zisťovali, čo tieto deti dokážu. 

Niekedy bolo potrebné veľa vysvetľovať. 

Malí anketári donútili svojich starších 

partnerov rozmýšľať o komunikácii, ži-

votných zručnostiach, mnohým museli 

vysvetliť svoje princípy. Stretávali sa 

s veľkým prekvapením, že takéto veci 

sa učia v škole.“

 Jana Škutková
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Dajú sa naučiť 
životné zručnosti?
V útlom detstve nás rodičia naučia rozprávať. Ale kto nás naučí ko-

munikovať? Školstvo, ktoré pripravuje deti na život v 21. storočí, by 

nemalo byť postavené len na klasických prístupoch a memorovaní.

Mgr. Beata Masarovičová 

zdieľa pocity a názory 

s deťmi počas komunity
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Čínsky a vietnamsky folklór sa priro-

dzene pripojil k vystúpeniam slovenských 

detí. Skutočne medzinárodná oslava Dňa 

detí potešila drobizg v areáli prírodného 

kúpaliska Kuchajda. Oslava sviatku detí 

je ideálnou príležitosťou ako pokračovať 

v úspešnom projekte integrácie menšín 

v našej mestskej časti. Žije tu totiž najväč-

šia komunita Vietnamcov a Číňanov na 

Slovensku.

V rámci programu vystúpili malé taneč-

níčky, ktoré si z nedávnych majstrovstiev 

Európy priniesli zlatú aj striebornú medai-

lu. Predvedené kreácie mažoretiek, roz-

tlieskavačiek, športovcov, talentovaných 

spevákov i hráčov na hudobné nástroje 

tvorili pestrú mozaiku a zaslúžili si búrlivý 

potlesk publika.

Príslušníci polície ukázali návštevníkom 

prácu so psom i policajnú dopravnú tech-

niku. Deti sa živo zaujímali aj o poskyto-

vanie prvej pomoci, ktoré im vysvetľovali 

profesionálni zdravotníci. Nechýbali špor-

tové súťaže a atraktívne ceny, obľúbené 

maľovanie tvárí, skákacie hrady či chodú-

le.  (red)

Získali sme dotáciu na šport
Všetci aktívni obyvatelia s láskou k športu sa 
môžu zúčastniť Športového leta Bratislavčanov, 
ktoré realizuje naša mestská časť na viacerých 
miestach. Medzi pripravované podujatia patrí 
futbalový turnaj o pohár župana BSK a stolnote-
nisový turnaj detí na Kuchajde, turnaje v nohej-
bale a beach volejbale v Školak klube zdravia 
a pohybu na Riazanskej, rodinný beh na Železnej 
studienke i minifutbal a streetball mládeže na 
Kramároch. Mestská časť Nové Mesto získala na 
športové aktivity dotáciu vo výške 3500 eur, bola 
to jedna z najvyšších dotácií poskytnutých v rám-
ci Bratislavského samosprávneho kraja. 

Na záver 27. augusta 2011 pozývame širokú 
verejnosť na športové podujatie na Partizánskej 
lúke, kde sa rozlúčime s letom a prázdninami.

(jš)

Seniori oslávili životné jubileá 
Prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, nástup 
a pád komunizmu či prvý let do vesmíru. To všet-
ko pamätá Ondrej Blaško, ktorý v apríli tohto roku 
oslávil 96 rokov. Spolu s ním oslávilo začiatkom 
júna v Stredisku kultúry svoje životné jubileá ďal-

ších 180 seniorov. Jedenásti z nich už úctyhodný 
vek nad 90 rokov. Starosta zaželal oslávencom 
veľa zdravia a obdaroval ich. O zábavu sa po-
starala ľudová hudba bratov Kuštárovcov. Aj my 
sa pripájame a prajeme ešte veľa slnečných dní 
s úsmevom na tvári.  

(zš) 

Nová zeleň nahradila vyrúbanú
Počas rekonštrukcie Zimného štadióna Ondre-
ja Nepelu došlo k nevyhnutnému výrubu drevín 
v zábere stavby. Za tieto stromy už investor rea-
lizoval náhradnú výsadbu 150 stromov a troch 
kríkových skupín v mestských častiach Nové 

Mesto a Ružinov. Novou zeleňou sa v našej 
mestskej časti doplnili stromoradia na Vajnor-
skej, Račianskej, Riazanskej a Šancovej a pozdĺž 
novej komunikácie k zimnému štadiónu. Stromy 
s obvodom kmeňa 20 až 25 cm boli postupne 
dovezené z Talianska. Vysadenie a následnú sta-
rostlivosť počas troch rokov od výsadby zabezpe-
čuje dodávateľská fi rma Florsad, miestny úrad 
stav zelene priebežne monitoruje. V prípade, že 
niektoré stromy vyschnú, investor je povinný za-
bezpečiť ich výmenu.
  (jš)

Aj kvapka oleja sa ráta
Tak sa nazýva projekt ponúkajúci domácnos-
tiam možnosť odovzdať použité rastlinné oleje 
na ďalšie spracovanie. Tak ako inde v Európe aj 
u nás poslúžia ako biozložka pri výrobe pohon-
ných látok. Oleje zozbierané do PET fľaše možno 
odovzdať na čerpacej stanici Slovnaft na Bajkal-
skej ulici (Tri veže). Najbližší termín je 30. júla (od 
10.h do 15.h). Bližšie informácie na webstránke 
restoil.sk, prípadne na tel. č. 0917/ 742 885 
(Mgr. Peter Cmar).

(vv)

V škole na Cádrovej 
znela angličtina
Na našu školu zavítali štyria anglicky hovoriaci 
učitelia z Kalifornie a z Anglicka v rámci projek-
tu English Week with English Native Speakers. 
Prvý deň sme si mysleli, že si neporozumieme, 
ale nedali sme sa zahanbiť a s anglickými lek-
tormi sme viedli aj päťminútové dialógy. Páčilo 
sa mi, že nevedeli po slovensky, vďaka tomu 
sme si zvykali na konverzáciu v cudzom jazy-
ku. Telesná výchova bola plná zábavy, piekli 
sme pizzu a čo bolo najlepšie – žiadne domáce 
úlohy! Učilo sa formou zábavy. Každá skupina 
mala svojho učiteľa. Pod jeho vedením sme si 
pripravili vystúpenie na prezentáciu, ktorá sa 
konala na konci týždňa. Myslím, že všetky sa 
vydarili. Rodičia, deti a naši slovenskí učitelia 
sa aj nasmiali, keďže všetky vystúpenia mali 
vtipné scenáre. V posledný deň sme sa s ang-
lickými lektormi pobrali na ihrisko, kde sme 
si zahrali hry ako futbal či ragby. Keď sme sa 
poberali domov, ešte dlho sme sa lúčili. Bol to 
týždeň, na ktorý sa len tak nezabúda. 

 Patrik Valach, žiak 7. A, ZŠ Cádrova

MDD v medzinárodných farbách a tónoch
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Terapia prácou
Domov svätého Jána z Boha, zriadený hospitálskou rehoľou Mi-

losrdných bratov, slúži sociálne najslabším skupinám obyvateľ-

stva. Poskytuje možnosť stravovania, ošatenia, umytia, oholenia, 

prania odevov i zdravotného ošetrenia. 

„V rámci pracovnej terapie sme sa v spolupráci s Miestnym 

úradom Bratislava - Nové Mesto a Rotary clubom zapojili do 

akcie Za čistú Bratislavu. Klienti domova denne päť hodín pra-

cujú na čistení verejného priestranstva, kosia trávnik, zbierajú 

odpad a nečistoty. Motivujeme ich, aby nadobúdali pocit vlast-

nej užitočnosti, veď viacerí ho v dôsledku straty strechy nad hla-

vou i zamestnania stratili. Aby pochopili, že práca, ktorú vyko-

návajú, má význam a osvojením si pracovných návykov môžu 

trvalo zlepšiť svoju životnú situáciu,“ hovorí Ing. Ján Neštrák, 

vedúci resocializačného úseku.

Doposiaľ sa do pracovnej terapie zapojilo desať ľudí, ktorí 

pracujú denne. Vítajú možnosť zarobiť si na ubytovanie a stravu. 

Každý deň pred začatím pracovného procesu sú oboznámení 

s druhom prác aj s ich cieľom. Dostali poučenie o dodržiavaní 

zásad bezpečnosti práce, snažia sa nefajčiť, vylúčené je požívanie 

alkoholu. „S uvedenými ,stabilizovanými´ desiatimi klientmi 

už možno počítať ako s bežnými pracovnými silami,“ zhodnotil 

doterajší priebeh pracovnej terapie pán Neštrák.

Pozitívne hodnotí spoluprácu starosta Rudolf Kusý: „Fungova-

nie Domova je pre nás veľkým prínosom, vznikol na mieste, kde 

bol problém bezdomovectva najvypuklejší a dlhodobo pretrvá-

val. Vďaka spojeniu síl dokážeme aspoň niektorých ľudí dostať 

preč z ulice, pretože tí, ktorí sú registrovaní, majú šancu zlepšiť 

svoj život. V júli z nich vytvoríme prvú pracovnú skupinu, ktorá 

sa bude najbližšie tri mesiace starať o Zátišie, Biely kríž, Gašta-

nový hájik, Dimitrovku a Mierovú kolóniu. Záleží nám na tom, 

aby práve tu, kde bolo v minulosti kosenie dlhodobo nedostatoč-

né, prišlo k pozitívnej zmene.“ 

Na činnosť domova venoval starosta sponzorský dar vo výške 

3000 eur a plánuje pomôcť aj pri zakúpení kosačky. 

Andrea Eliášová, Jana Škutková, snímka Andrea Eliášová

Úsilie začleniť ľudí bez domova späť do života sa nestretá vždy 

s úspechom. Časť týchto ľudí zostáva dlhodobým problémom, po-

moc často aj odmietajú. Ak život s nimi zdieľajú zvieratá, neraz ide 

o týranie a hygienické riziká.

Koncom mája predstavitelia mestskej časti spolu so Slobodou 

zvierat, mestskou políciou a pracovníkmi Štátnej veterinárnej 

a potravinovej správy odobrali niekoľko psov bezdomovcom na 

Zátiší. „Robíme to aj ako prevenciu, aby sa psy nerozmnožili a ne-

obťažovali miestnych obyvateľov,“ povedal Marek Tettinger, ho-

vorca mestskej časti.

Psy nemali možnosť pohybu ani šancu ukryť sa pred pália-

cim slnkom alebo dažďom. Boli vystresované, hladné a smädné. 

S odchytom, zaočkovaním a sterilizáciou psov fi nančne pomohlo 

vedenie Nového Mesta, ktoré uhradí polovicu nákladov. V prvej 

fáze odobrali bezdomovcom psy, ktoré javili známky týrania a zlej 

starostlivosti. V druhej fáze zabezpečia odblšenie, odčervenie, ve-

terinárne ošetrenie a prípadnú liečbu, vakcináciu či sterilizáciu 

psov, o ktorých sa ich majitelia starajú.

(red)

Na Zátiší odobrali 
týraných psov 

V máji sa v uliciach Nového Mesta uskutočnil zber starých 

elektrospotrebičov, ktorý pre obyvateľov bezplatne zabezpe-

čila samospráva v spolupráci so Združením výrobcov elektro-

spotrebičov pre recykláciu Envidom. Počas akcie sa vyzbieralo 

viac než tri tony elektroodpadu. Najviac, až 49 kusov, sa zozbie-

ralo starých televízorov a monitorov, doplnilo ich 20 chladni-

čiek a 20 veľkých domácich spotrebičov ako práčky, sporáky, 

umývačky či mikrovlnky. Zvyšok predstavovali lampy, tlačiar-

ne, telefóny a drobná spotrebná elektronika.

Ďalším krokom samosprávy, združenia ENVIDOM a spoloč-

nosti SEWA bol júnový odvoz elektrospotrebičov z nelegálnej 

skládky na Zátiší. Nachádzalo sa tu 65 znehodnotených chlad-

ničiek a popri nich aj 590 kg odpadu z ostatných elektrospot-

rebičov. V prípade poškodenia starých chladničiek môže do 

ovzdušia uniknúť až 400 g freónu, ktorý zodpovedá štyrom 

tonám CO
2
. Toto množstvo vyprodukuje osobný automobil, 

keď prejde 20 000 km. Ak sa ich demontáž urobí neodborne, 

unikajú freóny do ovzdušia a poškodzujú ozónovú vrstvu, čím 

ohrozujú zdravie ľudí aj životné prostredie.  (jš)

Likvidácia starých 
elektrospotrebičov

Vďaka pochopeniu a podpore zo strany miestneho úradu 
a fi nančnej podpore organizácie Rotary club Bratislava sa v Do-
move sv. Jána z Boha môžu venovať potrebám ľudí bez domova 
a vytvárať pre nich dočasné sociálne zázemie. Na žiadosť nášho 
čitateľa uvádzame číslo účtu, kde môžete prispieť, ak chcete ich 
prácu podporiť: 4000006670/3100. Vítaná je samozrejme každá 
pomoc – potraviny, oblečenie, prípadne čistiace prostriedky.

V prípade, že pociťujete akékoľvek problémy v súvislosti s čin-
nosťou sociálneho centra, pošlite prosím konkrétne pripomien-
ky na adresu domovmb@gmail.com 

Pracovníci domova urobia všetko pre ich odstránenie a pred-
chádzanie negatívnym situáciám.
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Za kultúrnym osviežením do knižnice

Po dobrých skúsenostiach z minulého 

roka na Pionierskej a Kutuzovovej opäť 

chystajú cyklus literárnych štvrtkov v spo-

lupráci so združením FEMINA. Uskutočnia 

sa 7., 14. a 21. júla a 11. augusta, posledné 

stretnutie 31. augusta bude výnimočne 

v stredu. Program stretnutí a mená vystu-

pujúcich autorov budete priebežne nachá-

dzať na webstránke www.kbnm.sk

Pre malých čitateľov pripravili „tety 

knižničkové“ tentoraz denný tábor zame-

raný na čítanie a tvorivé dielne. Novinka je 

určená deťom vo veku 6 - 9 rokov. Prihlášky 

a organizačné pokyny sa v priebehu júna 

dostali do všetkých škôl v mestskej časti. 

V prípade, že ešte budú k dispozícii voľné 

miesta, bližšie informácie podá Mgr. Jana 

Vozníková na e-mailovej adrese kbnm@

kbnm.sk alebo na tel. čísle 4445 8062.

Počas letných prázdnin sú výpožičné 

hodiny upravené, preto sa kvôli presným 

informáciám oplatí navštíviť webstránku 

knižnice. Dovolenky dočasne zatvoria brá-

ny knižníc na Pionierskej, Stromovej a Ku-

tuzovovej ulici od 26. júla do 6. augusta 

a v pobočke na Jeséniovej ulici od 1. júla 

do 21. augusta 2011. 

Jana Škutková

Beseda so spisovateľkou Hedou Kramárovou

Spisovateľka Jana Šimulčíková (celkom vpravo) na letnej terase v knižnici Kutuzovova

Pol storočia prešlo odvtedy, čo sa na 

Slovensku začali ozývať neobvyklé divoké 

rytmy. Tí, ktorí s touto muzikou vtedy začí-

nali, to nemali jednoduché. Spomína na to 

aj Paľo Hammel. Už si ani nepamätá, kde sa 

vlastne vzal názov bigbít, na západ od na-

šich hraníc sa to volalo všelijako inak. Ako 

huby po daždi sa objavovali ďalšie mená: 

Peci Uherčík, Jožko Barina, Ľubo Belák... 

Bol by však hriech nespomenúť Juraja 

Šeba. Hudobníka, spisovateľa a organizáto-

ra nedávneho koncertu 50 rokov bigbítu. 

V Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici sa 

zišli bigbiťáci na javisku i v hľadisku. Hra-

li, spievali a spomínali na časy minulé, ale 

najmä ukázali, že bigbít stále žije.

 (fr)

Bigbít žije

Radi využívate dovolenku aj na dobiehanie „čitateľských restov“? Novomestské knižnice pripravili 

na horúce dni niekoľko zaujímavých podujatí. 

Pavol Hammel

Roman Csölle a Peci Uherčík
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Prvých 12 účastníčok sa rozhodlo zdoko-

naliť si pamäť v kurze, ktorý sa uskutočnil 

v priebehu mája a júna v Klube dôchodcov 

na Vajnorskej. Počas desiatich stretnutí pod 

vedením skúsenej lektorky Kataríny Karo-

ľovej prenikali do tajov koncentrácie, uvoľ-

ňovania psychického napätia, zlepšovania 

úsudku a učili sa rôznym technikám, ako si 

ľahšie zapamätať potrebné informácie.

Autorkou metodiky takéhoto tréningu je 

belgická sociálna pedagogička Arlette Van 

Assel. Cvičenia sú zamerané na prevenciu 

straty pamäťových schopností u seniorov, 

stimulujú rôzne oblasti mozgu a posilňu-

jú celkovú vitalitu. V prípade starších ľudí 

majú aj silný sociálny aspekt, pretože po-

máhajú predchádzať pocitom osamelosti 

a depresívnym náladám. 

Úvodná rozcvička uvoľní telo a pripraví 

myseľ na neskoršie sústredenie. Potom pri-

chádzajú na rad koncentračné cvičenia. Ich 

náročnosť sa postupne zvyšuje a s postupu-

júcim tréningom si mozog zvyká na vyššiu 

záťaž. Dôležitý je profesionálne trpezlivý 

prístup trénerky, ktorá uplatňuje vo vzťahu 

k seniorom vysoko individuálny prístup. 

„Skúsenosti s kurzom pamäti v Novom 

Meste sú veľmi dobré, a tak pripravujeme 

aj druhý cyklus, ktorý odštartuje v sep-

tembri,“ hovorí pani Alena Rybáriková, 

ktorá tréningy organizačne zabezpečuje. 

„Zúčastniť sa môžu členovia klubov dô-

chodcov, prípadné voľné miesta budú 

doplnené ostatnými záujemcami. Stret-

nutia prebiehajú raz týždenne v rozsahu 

približne 90 minút.“ Viac informácií zís-

kate telefonicky na číslach: 02/4445 7154, 

0905 228 804, 0911 228 804 alebo na e-mailo-

vej adrese rybarikova.alena@gmail.com.

Jana Škutková

Veľtrh so špecializovanou ponu-

kou pre seniorov

Už správa o „prvom ročníku“ veľtrhu 

pre seniorov (3.- 4. 6.) naznačovala, že 

môžu prísť aj ďalšie. A organizátori pri 

otvorení tohto podujatia v Stredisku 

kultúry na Vajnorskej vskutku prisľúbi-

li o rok pokračovanie. Starosta Rudolf 

Kusý vyzdvihol význam aktívnych se-

niorov pre spoločnosť, poslanec Vladi-

mír Margolien vyjadril spokojnosť, že už 

v začiatkoch prejavilo záujem o veľtrh 

dostatočné množstvo vystavovateľov. 

Veď bez možnosti výberu z ponúkaných 

produktov - ale aj vzdelávacích progra-

mov, aktivít a poradenských služieb - by 

záujem návštevníkov asi rýchlo opadol.

Tematicky prevažovalo to, čo je pre 

staršieho človeka prvoradé – zdravie. 

Rastlinné prípravky a výživové dopln-

ky, špeciálne prístroje, pomôcky a za-

riadenia. Register služieb uľahčujúcich 

život ľuďom, ktorým zdravie už celkom 

dobre neslúži. Bezplatné merania tlaku, 

cukru a iné vyšetrenia – vrátane odbor-

ných odporúčaní. Prednáška o preven-

cii a liečbe cukrovky, ukážky cvičenia 

vhodného pre starších aj ukážky prvej 

pomoci.

Mnohým novomestským seniorom 

ušetril veľtrh cestu za plánovaným let-

ným programom. Informácie a potreb-

né kontakty tu získali tí, ktorí uvažovali 

napríklad o plavbe loďou, o wellnes a re-

lax pobytoch v slovenských hoteloch, 

o návšteve kúpeľov Nimnica či prihra-

ničných maďarských kúpeľov. Možno 

ani o výhodách majiteľov Karty zliav pre 

Bratislavčanov všetci návštevníci veľtr-

hu doteraz nevedeli. 

Na budúci rok, dúfajme, pribudne 

všetko, čo na veľtrhu chýbalo tohtoroč-

ným účastníkom pohotovej ankety (so 

súťažou o zaujímavé ceny). A tiež že ne-

bude také predbúrkové dusno ako po 

tieto dva dni – aby si trúfl i vyraziť do ulíc 

viacerí dôchodcovia. 

Viera Vojtková

Nová tradícia? 

Tréningy pamäti zvyšujú kapacitu mozgu
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S odborníčkou, ktorá sa celý život za-

podieva bratislavskými pamiatkami, sa 

v troch číslach nášho časopisu prejdeme 

aspoň popri najznámejších stavebných pa-

miatkach a pamätihodnostiach, ktoré v No-

vom Meste máme. PhDr. Viera Obuchová, 

CSc. nosí v hlave mnohé nehnuteľné pa-

miatky, vrátane stavebných, historických 

a výtvarných pamätihodností Bratislavy. 

K pamiatkam a pamätihodnostiam na úze-

mí Nového Mesta má však osobitný vzťah. 

A to preto, lebo detstvo i veľkú časť mla-

dosti prežila na Bielom kríži, až po vydaji 

sa odsťahovala za Dunaj. 

Vyštudovala históriu a latinčinu na Uni-

verzite Komenského. Odvtedy pracuje na 

Mestskom ústave ochrany pamiatok - už 

tridsaťsedem rokov! Takže v jej hlave po-

dobne ako v literatúre ďalej prežívajú aj 

pamiatky, o ktoré sme dávno prišli – sčasti 

pôsobením času, sčasti - žiaľ - vlastným pri-

činením. Lebo ešte vždy si ich vraj neváži-

me dostatočne.

Nové Mesto má istú smolu v tom, že jeho 

stavebné pamiatky nepatria k tým, ktoré 

chodia obdivovať turisti – ako napríklad 

stredoveké kostoly či paláce. Hoci, keď 

na to príde, aj palác sme tu kedysi vraj 

mali. Dvojpodlažný záhradný palác grófa 

Berchtolda stál podľa dr. Obuchovej od 

roku 1832 na mieste dnešného Istropoli-

su, niekdajšie Centrálne trhovisko vzniklo 

na bývalom území jeho rozľahlého parku. 

Starnúci palác postupne slúžil ako nájom-

ný dom, kláštor, nakoniec ako hudobná 

škola – ešte pred polstoročím... 

Aký charakter však majú naše pamiatky 

vo všeobecnosti? V čom spočíva ich hlavná 

hodnota? 

Na rozdiel od neďalekej Rače či Vajnor, 

kde väčšina pamiatok a pamätihodností 

súvisí s vinohradníctvom a poľnohospo-

dárstvom (ľudová architektúra, prícestné 

kríže, božie muky, kaplnky atď.), v Novom 

Meste určili ich dnešný charakter predo-

všetkým široké voľné plochy polí a po-

zemkov, kde sa na sklonku 19. storočia za-

čal usádzať priemysel. V blízkosti väčších 

i menších priemyselných výrobní potom 

postupne vyrastali domčeky i celé obytné 

súbory pre ich pracovníkov, niekdajšie ro-

botnícke kolónie. Lebo doprava na praco-

visko bola v tých časoch problémom. 

Po novomestských pamiatkach 
a pamätihodnostiach
s PhDr. Vierou Obuchovou, CSc.
Na prvý pohľad pôsobí zástavba Nového Mesta zväčša novodobo, sotva niekomu prichodí ako „historic-

ká“. A predsa je naša mestská časť súčasťou Bratislavy už pekných pár rokov. Na veľkom balvane, ktorý 

kedysi slúžil ako hraničný kameň medzi slobodným kráľovským mestom Bratislava a Stupavsko-pajštún-

skym panstvom a nachádza sa na území Nového Mesta, je vytesaný rok 1600. A aj tento „Písaný kameň“, 

ako ho svojho času nazvali, patrí k novomestským pamätihodnostiam. 

Takto vyzerala naša stanica konskej železnice po roku 1846, originál litografi e je v zbier-

kach Galérie mesta Bratislavy  

Bytový dom pre úradníkov zo starej koló-

nie na Nobelovej, hlavný vstup (nad ním 

písmená DN - Dynamit Nobel) a skromnejší 

vzhľad domu zozadu 
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Podarilo sa z tých čias niečo zachovať? 

„Neveľa,“ vraví Dr. Obuchová, „do ta-

kýchto pamiatok často nevhodne zasa-

hujeme. Napríklad kasíno Dynamitky 

z konca 19. storočia na Nobelovej ulici 

malo pôvodne vzhľad pôvabného poľov-

níckeho zámočka, bola to hrazdená, sčas-

ti teda drevená stavba, ktorá, žiaľ, pod-

ľahla neodbornej prestavbe roku 1979. 

Dnes by ste objekt len ťažko odlíšili od 

novostavby z tých čias, všetka originalita 

je preč. Jediné, čo sa podarilo zachovať, je 

časť interiéru, zrkadlová sála. Tá už je na-

šťastie kultúrnou pamiatkou, už je chrá-

nená štátom. Je to akási Zrkadlová sála 

v Primaciálnom paláci v malom, pravda-

že, oveľa mladšia, keďže tá slávnejšia je z 

18. storočia.“

Kasíno, v ktorom sa sála nachádza, po-

zná pani Viera z detských čias, bola tam ki-

nosála aj knižnica, takže žiaci túto budovu 

často navštevovali. Ako slečna si v Zrkadlo-

vej sále dokonca vychutnala husľový kon-

cert slávneho českého virtuóza Hudečka.

Z najstarších kolónií Dynamitky sa za-

choval iba jeden dom a z neskorších koló-

nia 3 x 8. Čo sa týka výrobného komplexu 

Dynamitky, neskôr CHZJD, ten pracovníci 

Pamiatkového úradu SR v súčasnosti ana-

lyzujú a najhodnotnejšie stavby vyhlásia za 

kultúrne pamiatky.

Časť tunajšej zástavby mala teda charak-

ter priemyselný a obytný aj s vybavením, 

občianskymi stavbami. Inak ale až do za-

čiatku dvadsiateho storočia bolo územie 

dnešného Nového Mesta podľa pani Obu-

chovej len veľmi riedko osídlené, v podsta-

te neurbanizované. 

„Kde-tu v poliach vyrástli majere - Emy-

háza, Jurajov dvor... Až neskôr, v dvadsia-

tom storočí sa postupne budovali domče-

ky popri Vajnorskej a Trnavskej. Dva 

jednoposchodové pavlačové domy z tých 

čias ešte stoja na Osadnej – zatiaľ sú zara-

dené medzi pamätihodnosti. Postavilo ich 

mesto pre chudobných ľudí z Podhradia, 

ktoré v roku 1913 zachvátil požiar a zni-

čil im obydlia – aj za peniaze zo zbierky 

medzi Slovákmi v Amerike.“

Nové Mesto má teda tiež svoju históriu, 

a nie krátku, no zástavbu, ktorá o nej roz-

práva, by sme si starostlivo mali opatrovať, 

aby nám minulosť nik nemohol raz od-

škriepiť. Aspoň tak dobre by sme si ju mali 

chrániť ako našu historickú raritu - stanicu 

konskej železnice na Krížnej ulici, ktorá je 

po nedávnej rekonštrukcii opäť prístup-

ná verejnosti – medziiným ako sobášna 

sieň. Napokon, slúži aj ako symbol Nového 

Mesta – je súčasťou jeho erbu aj insígnií. 

Škoda, že sa nepodarilo uskutočniť plány 

na rekonštrukciu starého perónu s liatino-

vými stĺpmi...

Bola to prvá výpravná stanica v Uhor-

sku, vybudovaná tesne pred nástupom 

parných vlakov. Myšlienkou konskej že-

leznice sa nadchla skupina okolo baróna 

Walterskirchena - sedemnásť šľachticov, 

veľkostatkárov a veľkoobchodníkov z Bra-

tislavy, Trnavy a okolia. Mali na mysli pre-

pravu poľnohospodárskych produktov, 

s prepravou ľudí spočiatku nerátali. Nie-

lenže sa im podarilo myšlienku uskutoč-

niť, ale železnicu, sprevádzkovanú po 

etapách do Sv. Jura (1840), Pezinka a Tr-

navy, predĺžili o pár rokov až do Serede. 

V Bratislave viedla trať z dvora hostinca 

U zeleného stromu (na mieste dnešného 

hotela Carlton) pozdĺž nábrežia Dunaja cez 

Dostojevského rad a Karadžičovu ulicu až 

po stanicu na Krížnej. Kone sa prepriahali 

v Rači, Pezinku, Šenkviciach a Cíferi. 

(Pokračovanie nabudúce)          

Viera Vojtková

Snímky František Rajecký

Poznámka redakcie:
Možno aj vy máte v rodinnom fotoal-

bume snímky budov z prvej polovice mi-

nulého storočia na území našej mestskej 

časti. Prípadne staré informácie (listy 

a pod.) o živote v nich. Ak sa o tieto doku-

menty (dnes už historické) chcete podeliť 

s ostatnými, ozvite sa nám. 

Na tejto snímke by dnes sotva niekto rozpoznal 

Trnavské mýto - vpravo hore niekdajší Berchtoldov palác 

PhDr. Viera Obuchová, CSc.:
„Laicky by som rozdiel medzi pamiatkou a pa-
mätihodnosťou vysvetlila takto: Kultúrna pa-
miatka je vec, ktorá je pre svoje hodnoty chrá-
nená štátom. Pamätihodnosť (nehnuteľná, 
hnuteľná, ba i nehmotná) je vec významná, 
charakteristická pre mesto, obec či mestskú 
časť – môžu si zriadiť a viesť ich zoznam.“

Dvor pavlačového domu z roku 1913 na Osadnej ulici 

si aj po obnove zachoval svoj charakter 



18

Dávid, zoznámili sme sa na verni-
sáži tvojich fotografi í, ale máš široké 
spektrum záujmov. Čím sa cítiš byť ty 
sám?

Je to možno široký záber, ale všetky veci 

sa prelínajú a dopĺňajú, inak by sa nedali 

robiť na profesionálnej úrovni. Som počí-

tačový grafi k, dizajnér, fotograf, animátor 

a režisér animovaných fi lmov, kde úzko 

spolupracujem s otcom. 

Si syn známeho scenáristu, spisova-
teľa, ilustrátora, ale v mojich očiach 
predovšetkým šarmantného humoris-
tu Ivana Popoviča. Bývalo u vás doma 
veselo? 

No jasne! Aj keď to nebolo vždy tak, ako 

si ľudia predstavujú. Rodičia a dospieva-

júce deti vidia svet úplne inak. Ja som bol 

viac-menej bezproblémový, ale mladší súro-

denci prišli do puberty práve v rokoch, keď 

sa pomery uvoľnili, všetko sa zrazu smelo 

a reči rodičov zneli ako z praveku... 

Vo vašej rodine bolo viac umelcov, 
ako sa stalo, že si sa vydal študovať 
chemicko-technologickú fakultu na 
STU?

Ako siedmak som dostal ovčie kiahne 

a aby mi nebolo smutno, naši mi kúpili 

ruskú stavebnicu „mladý chemik“. Robil 

som pokusy a pochopil som, že chémia je 

tá pravá budúcnosť! Vyštudoval som stred-

nú chemickú školu, neskôr fakultu. Zostal 

som na VŠ ako doktorand, ale necítil som 

Hlad po zážitku
Leto, cestovanie a fotoaparát patria k sebe akosi prirodzene. Aj to je dô-

vod, prečo vám dnes chcem predstaviť Novomešťana, ktorý sa do sve-

ta vyberá často a rád. U Dávida Popoviča sa cestovateľská vášeň spája 

s talentovaným okom fotografa. Keďže jeho záberom nechýba jemný 

zmysel pre humor, verím, že potešenie bude na oboch stranách.

Bacha 
na tie vajcia, 

chlape! 
India, 

Kalkata

Indická doprava. Alebo doľava? India, Váránasí

Karkulka príde o chvíľu, Srí Lanka, Polonaruwa
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sa tam dobre. Otec, ktorý bol od 60. rokov 

na voľnej nohe, sa ma spýtal, či to nechcem 

skúsiť s ním. A bolo to dobré rozhodnutie.

Čím sa momentálne zaoberáš?
Robíme animovaný seriál na motívy otco-

vej knižky Mať tak o koliesko viac o vynále-

zoch 20. storočia. Jednotlivé diely sú veno-

vané vynálezom ako rádio, platobná karta, 

video či práčka. Každý si tam nájde to svo-

je. Začali sme pilotným dielom asi pred de-

siatimi rokmi. Po mnohých zmenách v tele-

vízii, prestávkach v práci, výmenách vlády, 

zlúčení STV a rozhlasu... pokračujeme na 

vlastné triko a veríme, že sa dohodneme. 

Inak, 20. mája 2011 sme dostali cenu SITA 

na festivale Envirofi lm za diel o plastoch.

Precestoval si kus sveta. Kde to bolo 
najzaujímavejšie, kam by si sa rád vrá-
til? 

Najzaujímavejšia bola pre mňa India. To 

nie je krajina pre každého, môžeš ju buď 

milovať, alebo nenávidieť. Je tam chudoba, 

špina, smrad, ale na druhej strane život, 

vôňa, atmosféra! 

Rok predtým sme šli do Číny, predstavo-

val som si ju úžasne, ale nebola taká, ako 

som očakával. Progresívna, usilovná, živá 

krajina – napreduje tak rýchlo. Ale z hľadis-

ka vecí, čo sme videli... Sú tam davy domá-

cich turistov, miesta, ktorými prejdú, vycu-

cajú z atmosféry, je to potom ako v múzeu. 

Keď som šiel do Indie, mal som už 

hlad po zážitku. Stál som o šiestej ráno 

vo Váránasí na brehu posvätnej Gangy, 

kde sa Indovia dávajú spaľovať a popol 

sa sype do rieky. Ľudia tu robia rituálnu 

očistu, pričom o sto metrov vyššie tam iní 

sypú popol. A nielen popol, mŕtvoly 

tehotných žien a uštipnutých hadom sa 

z náboženských dôvodov nespaľujú, ale 

vhadzujú priamo do rieky. Máš pocit, že si 

v strede diania fi lmu zo stredoveku. Žiad-

ny záznam to nedokáže zachytiť, musíš tam 

byť. Ako by si sa preniesla v časopriestore!

Rád by som sa vrátil do Myanmaru, pred-

tým Barmy, je to krajina susediaca s Thaj-

skom. Ľudia boli nesmierne milí, príjemní, 

neskazení turizmom, mobily fungovali len 

v hlavnom meste, ďalej už nie. Skrátka, pa-

nenská krajina.

Kam sa chystáš najbližšie?
Najbližšie by som chcel ísť do Vietnamu, 

kde by som sa rád stretol s bratom žijúcim 

v Austrálii. Je to tak približne na polceste.

Vraciaš sa rád do Nového Mesta, ale-
bo by si sa radšej presťahoval niekam 
inam?

Manželka dlho túžila po domčeku na 

vidieku, no napriek tomu, že obaja máme 

voľné zamestnanie, vzdali sme to. Dochá-

dzanie a vodenie detí do školy znamená 

veľké časové straty. V Novom Meste je úžas-

ná infraštruktúra, centrum je blízko a veľa 

vecí vybavíš pešo, sú tu školy, obchody... 

Napriek silnej doprave mám rád park na 

Račku, kde stretávam veľa mamičiek a otec-

kov s kočíkmi, je takou oázou uprostred 

mesta. A u nás ešte stále dokážem aj v po-

hode zaparkovať!

Vymenil by si byt za nejaké prírodné 
obydlie v exotickej krajine?

Pohodlie nášho bytu mám rád, ale vážne 

uvažujem, že keď budem na dôchodku, tak 

sa odsťahujem do Thajska. Žil by som mimo 

turistických destinácií, v domčeku pri mori, 

to by som dokázal aj zo slovenského dô-

chodku. Mnoho ľudí sa bojí Ázie, ale Thaj-

sko má veľmi dobrý zdravotný systém. Veľa 

turistov zo Západu sem jazdí na operácie, je 

to lacnejšie a na úrovni. Pre starších ľudí je 

jednoduché usadiť sa tam. Dôchodcovia ne-

berú domácim prácu, ale prinášajú peniaze. 

Z druhej strany, treba preťať korene s domo-

vom, a to si musí každý zvážiť sám.

Ako fotografuješ na cestách?
Často som každý deň v inom meste, nedá 

sa to porovnať s krajinárskou fotografi ou, 

kde chytáš východy slnka... Musíš stihnúť, 

čo sa dá. Občas by som rád zachytil nejaký 

okamih, nemôžem však zostať, zostáva mi 

len nádej, že sa vrátim. V meste Bagan v My-

anmare sú tisíce pagód a pri východe alebo 

západe slnka to tam vyzerá ako z inej pla-

néty. Je rozdiel, či si tam v čase sucha alebo 

v období dažďov, keď je všetko zelené. V ča-

sopise som videl bizarnú fotografi u z Várá-

nasí, pohľad od hladiny vody, kde trčal vrch 

chrámu, z ktorého chlapci skákali hlavičky 

do rieky... no ja som tam bol v čase sucha. 

To isté miesto v inom období je úplne iné.

Digitál je zrada dnešnej doby. Predtým to 

niečo stálo, človek zvážil, čo cvakne. Dnes 

vzniká také množstvo fotiek, že vytriediť 

ich a vybrať z nich perly je veľmi prácne. 

Ľudia narobia snímky, a potom sa na ne 

už ani nepozerajú... A je tu riziko, že odíde 

hard disk a nezostane nič. Raz sa mi to sta-

lo, našťastie som potom našiel poločarodej-

níka, ktorý mi dáta zachránil. Dal mi dobrú 

radu - ak vám na niečom naozaj záleží, dajte 

si to na papier! Lebo Murphyho fyzikálny 

zákon hovorí: „Hmota sa nestráca, ale súbo-

ry občas áno!“

Zhovárala sa Jana Škutková

Snímky Dávid Popovič, 

www.mystudio.sk

„A“ s vyplazeným jazykom, 
Malajzia, Kuala Lumpur

Na pláži je dobre, Srí Lanka, Negombo
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Streetball na Kramároch je hlavne o fair play 
Koncom mája odštartoval 2. ročník 

Kramárskej ligy v streetballe. Toto špor-

tové podujatie usporiadalo Nové Mesto v 

spolupráci s mladými nadšencami, ktorí 

v turnaji O pohár starostu MČ vidia mož-

nosť nadviazať nové priateľstvá a utužiť 

tie staršie. 

 „Ľudia, ktorí sa prihlásia na turnaj, 

sa zväčša už poznajú. Niektorí ešte zo 

škôlky, iní sú spolužiakmi teraz,“ hovorí 

Dano Brossmann, študent strednej školy 

na Kramároch a jeden zo zakladateľov 

Kramárskej ligy. „Nultý ročník sme zor-

ganizovali v rokoch 2008-2009, pretože 

záujem mladých o streetball na ihrisku 

časom narastal. Každé poobedie sa tam 

stretávala partia ľudí, ktorí trénovali. 

Pochopiteľne sme si chceli zmerať sily aj 

v súťaži. To bol hlavný dôvod, aby sme 

odštartovali tradíciu Kramárskej ligy 

v streetballe,“ spomína Dano. 

Väčšina zápasov sa hrá na športovom 

ihrisku na Ladzianskeho ulici. Práve tu 

sa začali študenti stretávať a ihrisko v 

centre Kramárov sa im stalo „domácou 

pôdou“. V deň otvorenia turnaja tu wri-

teri nasprejovali na steny ihriska grafi ty. 

„Grafi ty a streetball sú symbolom ulice. 

Tento motív sme chceli zachovať. Na uli-

ci nie sú stanovené pravidlá, preto ani 

my v streetballe nemáme striktne zada-

né pravidlá alebo kategórie. Dôležité 

je hrať fair play, teda ak niekto súpe-

ra fauluje, prizná sa,“ vysvetľuje Dano 

myšlienku celej akcie. 

Do turnaja sa môže prihlásiť každý. 

Súťažiace družstvá z rôznych mestských 

častí Bratislavy si zmerajú sily v kategó-

riách dievčatá, chlapci a v kategórii do 

18 rokov, kde sú vytvorené zmiešané 

tímy. Turnaj v streetballe prebieha vo 

viacerých etapách. Na Kramároch sa 

odohrajú štyri dni zápasov (cca jeden 

deň v mesiaci), záverečné zápasy najlep-

ších tímov sú naplánované na október. 

Víťazný tím si odnesie pohár starostu, tri 

najlepšie tímy dostanú vecné ceny. 

Zuzana Štefková

To bola nosná myšlienka World Chal-

lenge Day (Svetový deň pohybu) 25. 

mája 2011. Vyzvali sme vás cvičiť, cho-

diť pešo, nepoužívať výťahy a venovať sa 

ďalším prospešným spôsobom telesnej 

aktivity.

Do Challenge Day 2011 sa zapojili 

všetky základné školy s materskými ško-

lami, športovci trénujúci v rôznych are-

áloch a plavárňach, kúpajúci sa na Ku-

chajde, inšpektori a ochrancovia čistoty 

aj jednotliví občania. Zaregistrovali sme 

cvičenia doma, ranný beh v parkoch, 

chôdzu pešo do práce, po schodoch, 

plávanie, turistiku, prácu v záhradkách, 

cvičenia a zábavné hry detí, kondičné 

cvičenia, loptové hry, stolný tenis, šplh, 

preskoky, tréningy a súťaže, aktivity 

v školských telocvičniach, v Školak klu-

be zdravia a pohybu. 

Mnohí občania nás informovali, že 

takéto pohybové aktivity realizujú den-

ne. Veríme, že ďalší prekonali svoju 

pohodlnosť a rozhýbanie tela v tento 

deň bolo začiatkom ich pravidelného 

cvičenia. Zapojili sa Košice, Topoľčany, 

Trstená, Tvrdošín, Poprad, Nová Dubni-

ca, Spišská Belá, Nováky, Nitra a Mestská 

časť Bratislava - Nové Mesto ako jediná 

v Bratislave. Novomešťania obstáli, akti-

vitu pre svoje zdravie si vyskúšalo 4795 

zo 41 607 obyvateľov, čo predstavuje 12 

percent.

 Valéria Reháčková

Tip na výlet

S lesmi 
pod nohami

Aj v Bratislave sa môžete cítiť ako na 

horách. Stačí previezť sa sedačkovou 

lanovkou medzi Železnou studienkou 

a Kamzíkom a vychutnávať si krásy 

prírody aj čerstvý lesný vzduch. Na 

lanovke je napevno uchytených 47 

sedačiek vo vzdialenosti 36 metrov, 

takže za hodinu prevádzky prevezie 

zariadenie až 342 osôb. Jazda trvá 

približne 11 minút. Trasa má prevý-

šenie 186 metrov - z dolnej stanice 

odštartujete v nadmorskej výške 236 

m a pristanete na úrovni 422 m n. m. 

Sedačková lanovka Železná studienka 

- Koliba premávala nepretržite od júla 

1972 a svoju činnosť ukončila v apríli 

1990. Potom niekoľko rokov chátra-

la. V roku 2005 odkúpilo pozemky 

aj stavbu mesto Bratislava a zverilo 

ich do rúk mestskej časti Nové Mesto. 

Komplexnú rekonštrukciu lanovky 

fi nancovala mestská časť. V auguste 

2005 prešla lanovka zaťažkávacou 

skúškou a od septembra opäť premá-

va. V roku 2008 sa sedačková lanovka 

Železná studienka – Kamzík zaradila 

medzi pamätihodnosti mestskej časti 

Nové Mesto a jazdu na nej si každoroč-

ne vychutnajú tisícky návštevníkov. 

 Zuzana Štefková

15 minút pohybu
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INZERCIA

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, 
Junácka 1, 832 91 Bratislava

v zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v y h l a s u j e

 výberové konanie na obsadenie funkcie

RIADITEĽA EKO-PODNIKU 
VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, 

Halašova 20, Bratislava

Kvalifi kačné predpoklady: 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

Predpoklady pre výkon funkcie vo verejnom 
záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z.z.)

Ďalšie kritériá a požiadavky: 

Minimálne 10 rokov odbornej praxe, 
organizačné, komunikačné a manažérske 
schopnosti, prax v riadiacej funkcii veľkého 
kolektívu a skúsenosti v oblasti krízového 
manažmentu.

Zoznam požadovaných dokladov: 

Písomná žiadosť (obsahujúca súhlas 
uchádzača so spracovaním osobných údajov 
pre potreby výberového konania podľa 
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných 
údajov), overený doklad o dosiahnutom 
vzdelaní, štruktúrovaný životopis, prehľad 
o doterajšej praxi so stručným opisom 
pracovných činností, výpis z registra trestov, 
nie starší ako 3 mesiace, návrh koncepčných 
zámerov riadenia organizácie EKO-podniku 
VPS.

Písomnú žiadosť treba zaslať spolu 
s požadovanými originálnymi alebo úradne 
overenými dokladmi najneskôr 
do 31. 07. 2011 na adresu Miestny úrad 
Bratislava - Nové Mesto, personálny úsek, 
Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3. 
Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie 
– riaditeľ EKO-podniku VPS - neotvárať“.

Šport pre zdravé kĺby
Dve kolá slalomu v bránkach a jeden okruh rýchlost-
ných pretekov - to sú preteky na kolieskových korču-
liach In Line slalom, ktoré už deviaty raz zorganizo-
vali Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Lyžiarsky 
oddiel Karpaty Bratislava, CVČ detí a mládeže BA III. 
a EKO-VPS Nové Mesto 

Na ihrisku medzi Pionierskou a Sibírskou sa 4. júna 
stretli všetky vekové kategórie. Najstarším účast-
níkom bol 61-ročný tréner lyžovania Ivan Ambros: 
„Stavil som sa pred pár rokmi s kamarátom, že ak 
sa postavím na kolieskové korčule, začneme sa to-
muto športu venovať obaja. On svoj sľub nesplnil, 
ja som tu každý rok. A neľutujem. Udržujem si tak 
kondičku.“ 

„Pozri, ten je rýchly!“ – všímalo si 88 súťažiacich 
svojich rivalov v kategóriách. Po slalome sa oznamo-
valo priebežné poradie jednotlivých pretekárov, ale 
záverečný rýchlostný okruh celkové výsledky v mno-
hých prípadoch riadne zamiešal. Pravidlá vychádzali 
z lyžiarskych pretekov - na trati musel pretekár obísť 
bránku obidvomi korčuľami. Ak bránku vynechal, 
musel ju obísť naokolo. O výsledku rozhodol súčet 
časov v oboch pretekoch. 

Dôležitosť chráničov rúk, kolien, zápästí a ochrannej 
prilby sa pri korčuľovaní potvrdila. Zdravotník Miťo 
Regec ošetril až šesť pretekárov zranených po páde 
na asfalt. 

Valéria Reháčková 

Školak klub oslávil sviežich 17 
Nejde to inak, svoje narodeniny spája ŠKOLAK klub 
zdravia a pohybu tradične so športovým, kultúrnym 
i gastronomickým programom. Na 24. júna pripravil 
pre svojich hostí turnaj v nohejbale, beach volejba-
le, stolnom tenise a hre Molkki (kolky). Organizátori 
pamätali aj na zábavné súťaže pre deti a ukážky 
z práce leteckých a automobilových modelárov. Lo-
sovanie vecných cien, country hudba na počúvanie 
i do tanca a tradičné gastronomické pochúťky sa 
postarali o veselú atmosféru a dobrú náladu.

Valéria Reháčková  

Vlaňajší víťazi obhájili 
tenisové prvenstvo
Finále bolo v hlavnej kategórii mužov do 40 rokov 
rovnako ako vlani záležitosťou Jána Szalaya a Karola 
Vaška. Putovný pohár tenisového turnaja amatérov 
- 12. ročníka Memoriálu Jaroslava Jelšíka vyhral 
v hlavnej kategórii Ján Szalay. Jeho hru charakteri-
zovali súperi ako nenápadnú, vytrvalú, cieľavedomú 
a neskutočne pokojnú. „My tu bojujeme a beháme 
za každou loptičkou, a tento nenápadný mladý muž, 
akoby vrastený do zeme, uhrá všetko s pokojom 
Angličana,“ krútila hlavou aj držiteľka „striebornej 
medaily“ v ženskej kategórii pani Alena Matuchová. 
Prvenstvo medzi ženami si vybojovala Iveta Parac-
ková.

Turnaj už po dvanástykrát otvárala pani Anna Jelší-
ková: „Páči sa mi, že sa hrá fair play, tenisti sú voči 
sebe ohľaduplní a v prípadoch spornej loptičky sú 
ochotní podanie opakovať.“ Poďakovanie patrí hlav-
nému rozhodcovi Jurajovi Holdošovi aj vedeniu Cen-
tra akademického športu P. Gleska, najmä PaedDr. 
Petrovi Svobodovi, ktorý vyšiel v ústrety poskytnutím 
tenisových kurtov. Športové trofeje a vecné ceny ve-
noval vyhlasovateľ turnaja Mestská časť Bratislava 
- Nové Mesto. 

Valéria Reháčková 

Kuchajda pripravená na leto
Letná sezóna na Kuchajde ofi ciálne odštartovala 
18. júna, spolu so zahájením 20. ročníka Kultúrne-
ho leta. Prírodné kúpalisko Kuchajda navštevujú po-
četní obyvatelia Bratislavy a okolia. Ich bezpečnosť 
je na prvom mieste, preto pred sezónou pravidelne 
odstránia odpad zo dna jazera potápači. Vodný bicy-
kel, pneumatiky, smetné koše, mobilný telefón, či ry-
bárske náčinie – to sú úlovky tohtoročného čistenia. 
Voda je v poriadku aj podľa hygienikov, stav siníc je 
hlboko pod prípustnou normou a kúpalisko dostalo 
všetky potrebné povolenia. Vstup na Kuchajdu je 
bezplatný, otváracie hodiny v areáli sú od 6.00 do 
22.30 h. O bezpečnejšie kúpanie sa postarajú traja 
plavčíci, sú v službe denne od 9.45 do 18.00.

 (red)

Koncert Armin Only Mirage si vďaka výhre 

dvoch lístkov z našej redakcie užil 

pán Ľuboš Bezák. 

Inštalatér – aj malé opravy. 
Tel.: 0904 572 977

Tepujem koberce, sedačky, postele. 
Tel.: 0903 195 861, 02/4425 9038

Kompletné žulové pomníky už od 1390 EUR. 
Dosekávanie písma, opravy, rekonštrukcie, čistenie 
pomníkov. Kontakt: 0915 760 079

TIPTOP Servis: Uprace Opraví Vytepuje Ožehlí. 
Kontakt: 0903 858 583
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Kultúrne leto 2011
Koncerty na Kuchajde, od 18. do 20. h

2. júl   Atak band

9. júl ľudová hudba Kuštárovci

16. júl  Dychová hudba Križovianka  

23. júl Jazz kapela Late Night Band

30. júl Rock s Galadrielom

6. august country Tuky band

13. august country Belasí

20. august ľudová hudba 11 z Ivanky

Nedeľné koncerty v parku na Račianskom mýte, 
od 17. do 19. h

10. júl ľudová hudba Šarfi anka

7. august ľudová hudba 11 z Ivanky

Komorné koncerty v Dome kultúry Kramáre 
na Stromovej, od 19. h

8. júl  Hudba romantikov

18. august Vám čarokrásnu pieseň...

27. august 2011 - záver Kultúrneho leta 

Partizánska lúka

10. – 15. h športovo-branné súťaže 

11. – 14. h country Korzo

Kuchajda

17. – 18. h   Operetná Kuchajda 

18,30 – 22. h  Repete na Kuchajde

22. h ohňostroj

Za podporu Kultúrneho a športového leta 2011 ďakujeme našim partnerom:

Istrochem Reality, a.s.
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Stredisko kultúry 
Bratislava Nové Mesto, Vajnorská 21

tel.: 44373771, 44372620
e-mail: info@skvajnorska.sk, 
www.skvajnorska.sk

Júl 2011 LETNÝ PORTRÉT (5 stretnutí ) 
Štúdia podľa živéh o modelu, autoportrét, 
práca v rôznych technikách, 
prvé informačné stretnutie 28. 6. 2011

2. 7. 2011, sobota, o 17. h
Letné tancovanie na Čaji o piatej 
s HS ROLAND LIVE

4. - 8.7. 2011, 11. - 15. 7. 2011, 
18. - 22. 7. 2011, 25. - 29. 7. 2011
Letné denné tábory pre deti 6 – 12 ročné, 
počas nepriaznivého počasia program aj 
v Stredisku kultúry BNM na Vajnorskej 21,
 info@cevarm.sk  

9. 7. 2011, sobota, o 17. h
Letné tancovanie na Čaji o piatej 
s HS V - KVARTET
11., 18., 25. 7. 2011, 1., 8., 15., 22. 8. 2011, 
pondelok, o 18. h
Sahadža joga - pokročilí - ako sa zbaviť 
stresu, napätia, vstup voľný

12., 19., 26. 7. 2011, 2., 9., 16., 23., 30. 8. 
2011, utorok, o 18. h  
Sahadža joga - začiatočníci - ako sa zbaviť 
stresu, napätia, 
klubové stretnutie pre stálych aj nových 
záujemcov, vstup voľný

16. 7. 2011, sobota, o 17. h
Letné tancovanie na Čaji o piatej 
s HS COLOR

23. 7. 2011, sobota, o 17. h 
Letné tancovanie na Čaji o piatej 
s HS EXE LIVE

30. 7. 2011, sobota, o 17. h
Letné tancovanie na Čaji o piatej s HS SKAN

1. – 5. 8. 2011, 8. – 12. 8. 2011, 
15. – 19. 8. 2011
Letné denné tábory pre deti 6 – 12 ročné, 
info@cevarm.sk 

6. 8. 2011, sobota, o 17. h
Letné tancovanie na Čaji o piatej 
s HS KARTAGO

13. 8. 2011, sobota, o 17. h
Letné tancovanie na Čaji o piatej s HS UNI

20. 8. 2011, sobota, o 17. h
Letné tancovanie na Čaji o piatej 
s HS SATURN

Výstavy:                            
6. - 29. 7. 2011 
Výstava výtvarných prác absolventov ŠUP-ky 
ŠUPKÁRI IDÚCI 50

26. 8. - 18. 9. 2011 
Výstava malieb sestier Bebjakových
GAMBIA - obrazy z cesty po Afrike 

Návštevný čas výstav: pondelok – piatok 
10. – 17. h , sobota – v rámci podujatí 
Zmena programu vyhradená.
Predpredaj vstupeniek: 
1 h pred podujatím v SK BNM Vajnorská 21, 
tel.: 02/44373763 

Služby: 
Prenájom priestorov na semináre, 
spoločenské posedenia, prezentácie (sála / 
350 miest, učebne /20 miest, predsobášna 
sieň /40 miest, galéria).Výroba reklamy od 
vizitiek po transparenty – vrátane grafi ckých 
návrhov, tel.: 02/44372620 .

Pozývame

Jún s umením detí zo ZUŠ
V Stredisku kultúry Bratislava - Nové 
Mesto vystavovali v júni deti, ktoré 
navštevujú výtvarný odbor Základnej 
umeleckej školy na Hálkovej. Od 
predškolského veku až po mladých 
stredoškolákov. Pedagógovia zostavili 
kolekciu z ich najlepších prác v širokom 
registri výtvarných žánrov a techník. Sú 
v nej kresby a maľby, grafi ka – aj úžitková, 
keramické hrnčeky, hlavy a zvieratká, 
portréty na textile, koláže, dizajn... Ako 
konštatovala Mgr. Silvia Čierniková, všetky 
dielka majú neopakovateľné čaro tejto 
fázy videnia vyvíjajúcej sa osobnosti.

Fanúšikovia fi lmového umenia 
sa môžu tešiť na letné večery plné 
hviezd. Tých na oblohe aj tých na 
fi lmovom plátne.

Už v prvú júlovú sobotu 2. júla odštar-

tuje svoju prevádzku kino pod hviezda-

mi v areáli prírodného kúpaliska Ku-

chajda. Filmy sa budú premietať dva-

krát týždenne, vždy v stredu a sobotu. 

Sobotňajšie večery majú byť zamerané 

na romantický a komediálny žáner, kým 

v stredu si prídu na svoje mladí aj nároč-

nejší diváci. 

Začiatky premietania v júli sú stanove-

né na 21.30 h, v auguste sa čas posunie 

na 21. h. Organizátori sľubujú fi lmové 

pochúťky z českej, slovenskej, ale aj ame-

rickej produkcie a zvažujú možnosť vý-

beru fi lmov hlasovaním divákov. „Menej 

odolným odporúčame pribaliť si deku 

a repelent“, dodáva s úsmevom Marek 

Tettinger, hovorca mestskej časti.

Aktuálne informácie o programe 

kina nájdete v priebehu leta aj na 

stránke www.banm.sk a na faceboo-

kovej stránke starostu Nového Mesta 

www.facebook.com/rudolf.kusy, 

kde máte možnosť zanechať aj svoje ná-

zory a komentáre. 

(jš)

Štartuje letné kino na Kuchajde
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