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EV 3920/2009

Milí čitatelia,

teplejšie počasie čoraz častejšie vábi na vychádz-

ku. Ak sa cez víkend vyberiete do prírody, skúste 

nasmerovať kroky k lanovke na Železnej studnič-

ke. Možno vás príjemne prekvapí, že priamo „za 

humnami“ je tu každý deň k dispozícii atrakcia, 

vďaka ktorej sa chvíľu môžete cítiť ako na horskej 

dovolenke.

V Novom Meste je však príležitostí na oddych 

podstatne viac. Patríme k šťastnejším mestským 

častiam, ktoré majú prírodné kúpalisko aj pekné 

verejné parky. Pravda, tieto oblasti si vyžadujú starostlivosť, ale návštev-

níkom to bohato vynahradia. Park na Račianskom mýte privíta obnove-

nou fontánou, opravenými lavičkami, novo natretými detskými prelie-

začkami. Postupne sa fi nalizujú plány zo záverov z diskusií, ako by táto 

zelená zóna mohla vyzerať v budúcnosti.

Milovníci cyklistiky ocenia otvorenie prvej trasy, kde im pri športe ne-

hrozí natoľko kolízia so silnejšími dopravnými prostriedkami. Verme, že 

je to začiatok, na ktorý nadviažu ďalšie cyklistické cesty.

Aj obľúbené kúpalisko Kuchajda postupne mení svoju tvár. Nedávno 

k nej pribudla priľahlá trávnatá plocha a rozšírila možnosti na šport. 

V budúcnosti sa môžeme tešiť na atraktívnejšie rekreačné zariadenia. 

Či už sa z plánov architektov podarí realizovať tobogan, detské brodisko 

alebo lezeckú stenu, isté je, že chvíle oddychu, za ktorými netreba chodiť 

ďaleko, budú oveľa lákavejšie.

O tom, v akom prostredí žijeme, rozhodujeme aj sami. Všetkým, kto-

rí počas víkendových brigád pomohli vyčistiť svoje okolie, bol odmenou 

nielen chutný guláš, ale najmä dobrý pocit z výsledku. Ak ste sa nestihli 

pridať, môžete priložiť ruku k dielu ešte aj v prvých májových dňoch, 

alebo sami zorganizovať podobnú aktivitu. Parky, detské ihriská i me-

dziblokové priestory odzrkadľujú náš vzťah k mestskej časti. Sú vizitkou, 

ktorá nás reprezentuje v očiach návštevníkov mesta, a tak je príjemné, 

keď v nás vyvolávajú hrdosť.

Jana Škutková
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Obálka: 
Jar sme privítali v duchu tradícií. 
Snímka František Rajecký

Dominovalo zdravie  
Aj na tohtoročnom Dni novo-

mestských seniorov bola prvo-

radá zdravotná osveta. Veď pre 

toho, kto ochorie, stratí príťažli-

vosť všetko ostatné, čo tu popri 

kultúrnom programe ponúka-

li – výhodné hotelové pobyty, 

rekreácie v Tatrách, predĺžené 

víkendy v kúpeľoch, zájazdy, 

meranie tlaku i poistenie. Pri 

odchode návštevníci hodnotili 

podujatie vyplnením anketných 

lístkov a vyjadrili želania, čo by tu radi našli v budúcnosti. Podrobnejšie preskúma 

názory seniorov sociálne oddelenie nášho miestneho úradu. Keby tak ešte mohlo 

naplánovať na tento deň príjemnejšie počasie!



Prísnejšie pravidlá prevádzky

Doplnením a zmenou všeobecne 

záväzného nariadenia schválilo miest-

ne zastupiteľstvo dlhšie prevádzkové 

časy v prírodnom areáli Kuchajda. Od 

1. mája do 30. septembra bude Ku-

chajda otvorená od 6. do 22.30 h, od 

1. októbra do 31. marca od 7. do 20.30 h 

a počas apríla od 7. do 21.30 h. Prípadná 

prevádzka vodných športov bude možná 

len so súhlasom prevádzkovateľa areá-

lu. Poslanci schválili prísnejšie pravidlá 

a zákaz predaja a konzumácie alkoholu 

v okolí pódia, aby podnapití ľudia ne-

rušili ostatných návštevníkov. Osobám, 

ktoré nariadenie porušia, bude možné 

uložiť pokutu v blokovom konaní do 

33 eur. Na iných miestach areálu sa  alko-

hol bude môcť predávať aj naďalej.

Aktualizácia sa dotkla aj prevádzkové-

ho poriadku ihrísk pre deti a mládež. Za-

vádza sa povinnosť zreteľne označiť hra-

cie konštrukcie, pre aký vek a hmotnosť 

detí sú vhodné.

Nové ulice dostanú mená

V lokalite Ahoj – Briežky vznikli komu-

nikácie, ktoré tvoria prístup k novopos-

taveným rodinným domom a k pozem-

kom, na ktorých je výstavba plánovaná. 

Keďže tu už v minulosti boli ulice pome-

nované podľa druhov vína, aj návrhy no-

vých názvov sa držia tradície. A tak nové 

ulice dostali názvy Pálavská, Neronetová, 

Merlotová a Alibernetová.

Jednou vetou z rokovania: 

• Vyhlási sa obchodná verejná súťaž na 

uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových 

priestorov v objekte Konskej železnice 

na Krížnej ulici.

• Mestská časť prenajme kanceláriu 

v budove MÚ Dobrovoľnému hasičské-

mu zboru za symbolické 1 euro a ďalšie 

priestory Centru pedagogicko-psycho-

logického poradenstva a prevencie za 

21 eur/m2/rok.

• Koncepcia rozvoja informačných 

systémov mestskej časti prinesie zlep-

šenie elektronickej komunikácie medzi 

občanmi a samosprávou, zvýšenie trans-

parentnosti a efektívnejšie využívanie 

pracovného času.

• V rámci programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mestskej časti na 

roky 2007-2013 sa uvažuje o ďalších pro-

jektoch s podporou fondov EÚ, ku kto-

rým patrí aj vybudovanie komunitného 

centra na Ovručskej a obnova bytového 

domu na Odborárskej ulici.

 Jana Škutková
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Viac informácií, ktoré budú ľahšie 

dostupné a čo najzrozumiteľnejšie. 

Kvalitnejší servis a ľahšie vybavovanie 

„papierovačiek“. Lepšia komunikácia 

s úradom, starostom či poslancami.

Tak by sa dali zhrnúť ciele, ktoré sme 

si dali počas prípravy novej interneto-

vej stránky mestskej časti. Či sa nám to 

podarilo, posúdite už čoskoro. Dovtedy 

však ešte môžete do jej prípravy pri-

spieť dobrým nápadom či postrehom. 

Pozrime sa na hlavné novinky! 

Z pohodlia domova

Ak budete potrebovať na úrade nie-

čo vybaviť, postačí navštíviť interneto-

vú stránku, kde pre vás pripravujeme 

prehľadné návody na konkrétne život-

né situácie – dozviete sa, kde vec vy-

bavíte, aké tlačivá a potvrdenia budete 

potrebovať, a to všetko s telefonickým 

a mailovým kontaktom na konkrétneho 

pracovníka, ktorý má danú agendu na 

starosti. K tomu ponúkneme možnosť 

väčšinu potrebných tlačív vyplniť v po-

hodlí domova a pracovníkovi úradu ich 

odoslať elektronicky.

Prehľadnejšie a rýchlejšie sa dostane-

te aj k informáciám o činnosti EKO-pod-

niku VPS – kedy odhrnie sneh na ktorej 

ulici (v zime), kedy a kde sa bude kosiť 

tráva (v lete). 

Budeme radi, keď informácie nebudú 

prúdiť len z úradu k vám, ale aj opač-

ným smerom. Práve preto pripravuje-

me zriadenie Linky čistoty, kam bude 

možné telefonovať a posielať podnety 

súvisiace s poriadkom v Novom Meste 

prostredníctvom textových správ (SMS) 

alebo obrazových správ (MMS).

 

Nové Mesto na sociálnej sieti

Vaše podnety, pripomienky či otázky 

privítame na diskusnom fóre. Ak ste 

fanúšikmi sociálnych sietí, po novom 

nás nájdete na sieti Twitter, Facebook či 

Google+. Zaujímavé videá zo života 

mestskej časti bude možné prezrieť si na 

sieti Youtube. Aby ste neprepásli žiadnu 

dôležitú novinku, už čoskoro spustíme 

systém notifi kácií elektronickou poštou 

alebo priamo do vášho mobilného tele-

fónu prostredníctvom SMS.

S pomocou digitálnych máp ľahko 

nájdete hľadané športoviská, ihriská, 

lekáreň či reštauráciu v našej mestskej 

časti.  Marek Tettinger

Čo schválili naši poslanci     

Viac informácií, lepší servis. Meníme www.banm.sk

Správy o výsledkoch uskutočnených kontrol hospodárenia, doplnky a zmeny v prevádzkových poriadkoch 

areálu Kuchajda a ihrísk pre deti a mládež, návrhy na názvy nových ulíc v lokalite Ahoj – Briežky. Aj tieto ma-

teriály schválili poslanci na desiatom rokovaní miestneho zastupiteľstva 17. apríla 2012.

Pracovná verzia novej www stránky

Pomôžte nám spraviť stránku 
Nového Mesta ešte lepšiu!
Pracovnú verziu pripravovaného 

webu mestskej časti nájdete na adre-

se http://banm2012.devel.aglo.eu 

Máte tipy na ďalšie zlepšenie 

stránky? Dajte nám vedieť priamo 

v diskusnom fóre na pripravovanej 

stránke (http://banm2012.devel.aglo.

eu/diskusne-forum/) alebo mailom 

na adrese hovorca@banm.sk
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Revolúcia v parkovaní. 
Prídu nové pravidlá a poplatky

Čo a ako sa teda od budúceho roka má 

zmeniť? V prvej fáze sa nová parkovacia 

politika zastrešená magistrátom dotkne 

širšieho centra Bratislavy – Nového Mes-

ta, Starého Mesta, Ružinova a Petržalky. 

Práve tieto mestské časti majú najväčší 

problém so „živelným“ parkovaním. Po 

tom, čo Staré Mesto v minulosti zavied-

lo spoplatnené parkovanie, totiž mnohí 

vodiči začali parkovať „zadarmo“ v okoli-

tých mestských častiach, vrátane Nové-

ho Mesta. Nájsť tu voľné miesto na par-

kovanie často pripomína hľadanie ihly 

v kope sena, a to sa týka nielen ľudí, ktorí 

do Nového Mesta dochádzajú za prácou, 

ale aj Novomešťanov, ktorí chcú zaparko-

vať v okolí svojho domu.

Domáci majú prednosť

Tomu má byť koniec – práve občanov 

s trvalým pobytom, tzv. rezidentov má 

nový systém zvýhodniť. Dostanú rezi-

denčné parkovacie karty, na základe kto-

rých budú môcť parkovať za symbolický 

poplatok (jeho výška ešte nie je pevne 

stanovená) pri svojom dome – ale iba 

jedno auto na jeden byt. Za druhé auto 

zaplatia vyšší poplatok a za tretie a ďalšie 

ešte vyšší. 

Ako budú parkovať návštevníci Nové-

ho Mesta?  Okrem čisto rezidenčných 

zón by mali vzniknúť aj akési zmiešané, 

návštevnícke zóny – tu budú môcť za-

parkovať domáci aj „cezpoľní“. Diskutu-

je sa aj o tom, či by návštevníci z iných 

bratislavských častí nemali platiť nižší 

poplatok než parkujúci, ktorí prišli z mi-

mobratislavských regiónov. 

Tretím typom by mali byť zóny s krát-

kodobým státím maximálne na dve – dve 

aj pol hodiny. Ide o oblasti s vysokým do-

pytom po parkovaní. Obmedzením času 

sa má dosiahnuť, aby na týchto miestach 

vodiči neparkovali dlhodobo a vystrie-

dalo sa na nich čo najviac áut. Poplatok 

za takéto parkovanie bude rásť s každou 

začatou polhodinou.

Skúšobná prevádzka

Nová parkovacia politika v Bratislave 

úplne zruší vyhradené parkovanie, ako 

ho poznáme dnes. Jej fi nálna podoba sa 

rodí práve v týchto týždňoch, a to aj za 

účasti mestských častí, vrátane Nového 

Mesta. V júni by ju malo „posvätiť“ za-

stupiteľstvo hlavného mesta. „Aj našou 

hlavnou požiadavkou je preferovanie 

ľudí s trvalým pobytom, aby mali isto-

tu, že auto bez problémov zaparkujú 

pri svojom dome,“ hovorí starosta mest-

skej časti Bratislava – Nové Mesto Rudolf 

Kusý.     

Nové Mesto má v pláne ešte pred spus-

tením celomestskej parkovacej politiky 

otestovať ju v dvoch pilotných zónach, 

ktoré dnes pociťujú najväčšie problémy 

s parkovaním – od Račianskeho mýta 

a tržnice po Tomášikovu a na Kramá-

roch. 

300 tisíc áut, 150 tisíc miest...

Alarmujúci stav najlepšie ilustrujú na-

sledujúce čísla. V Bratislave je evidova-

ných vyše 200 tisíc áut, ďalších vyše 100 

tisíc do hlavného mesta denne dochá-

dza. Podľa dostupných informácií má 

však toto kvantum vozidiel k dispozícii 

len zhruba 150-tisíc parkovacích miest, 

z čoho polovica nepredstavuje ofi ciálne 

miesta, len uličné státia. „Regulovanie 

parkovania a odľahčenie širšieho cen-

tra od áut je teda viac než nevyhnutné,“ 

dodáva starosta Rudolf Kusý.

K pripravovaným pravidlám sa v tých-

to dňoch môžu vyjadriť aj občania. Na 

stránke www.bratislava.sk prebieha 

verejná diskusia.

Ján Borčin

Bratislavu čaká od januára doslova 

revolúcia v parkovaní. Jeden z naj-

väčších mestských problémov má 

vyriešiť nová stratégia. Aj do No-

vého Mesta prinesie nielen nové 

pravidlá, ale aj poplatky. Defi nitíva 

by mala padnúť v júni.

 Plány hlavného mesta 
v novej parkovacej politike:

•  Uprednostniť občanov s trvalým pobytom - 
s jedným autom na byt

•  Umožniť rezidentské parkovanie aj občanom 
s 2 a viac autami, ale za vyšší poplatok

•  Zvýšiť tzv. obrátkovosť parkovacích miest, 
aby sa vystriedalo čo najviac parkujúcich

•  Zrušiť vyhradené parkovanie (okrem ZŤP) 
s tým, že existujúce zmluvy sa ešte naplnia 

•  Budovať nové parkoviská s rešpektovaním 
zelene, uprednostňovať parkovacie domy

•  Preferovať pri doprave do práce verejnú a inú 
dopravu pred osobnou automobilovou

•  Zaviesť expresné linky MHD s dopravou do 
centra mesta, resp. centier zamestnanosti

•  Budovať záchytné parkoviská s možnosťou 
prestupu na verejnú dopravu

•  Regulovať parkovanie poplatkami a získané 
peniaze použiť primárne na zlepšenie parkova-
cích možností

Zdroj: Magistrát hl. mesta Bratislavy

Snímka František Rajecký
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Poznáte miestny úrad?

 Oddelenie podnikateľské, 
právne a správy majetku

Škála činností tohto oddelenia je veľ-

mi široká, ako napovedá už jeho názov. 

V rámci podnikateľskej agendy schvaľu-

je prevádzkový čas obchodov a služieb, 

vydáva povolenia na predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb v tržnici, vydáva 

povolenie na zriadenie trhového miesta 

na trhoviskách, kde vykonáva aj úkony 

na ochranu spotrebiteľa. Zaoberá sa sťaž-

nosťami obyvateľov bývajúcich v blízkos-

ti prevádzky obchodu a služieb na území 

mestskej časti. 

Referát správy majetku zodpovedá 

za usporiadanie majetkových vzťahov 

k nehnuteľnostiam vo vlastníctve, resp. 

v správe mestskej časti, za uzatváranie 

nájomných zmlúv a kúpnych zmlúv. 

Okrem toho zabezpečuje identifi káciu 

nehnuteľností, výpisy z pozemkovej kni-

hy a vykonáva odborné špecializované 

práce pri spracúvaní návrhov na pre-

vod.

Činnosť referátu správy majetku úzko 

súvisí s právnou agendou, pod ktorú 

ďalej patrí prerokovanie dedičstiev 

v prípadoch, kde mestská časť zabezpe-

čovala pohreb, zastupovanie mestskej 

časti v súdnych konaniach, ale aj neobľú-

bené vymáhanie pohľadávok.

Riadením oddelenia podnikateľského, 

právneho a správy majetku je poverená 

Mgr. Jana Biharyová (na obr.). Hovorí, že 

občas zažije aj úsmevnú chvíľu: „Nedáv-

no sa ma staršia pani spýtala, čo má 

urobiť s garážou, ktorú už nepoužíva. 

Vysvetlila som jej, že je len na nej, či ju 

bude prenajímať, alebo ju radšej predá 

či daruje.“  (jš)

V našom seriáli vám poradíme, na koho sa obrátiť v konkrétnej záležitos-

ti v prípade, že na miestnom úrade potrebujete niečo vybaviť. 

TIP PRE VÁS
Uvažujete o otvorení maloobchodnej predajne, 

chcete zriadiť či zrušiť kaviareň, kaderníctvo alebo 
predávať časť úrody z vlastnej záhradky? Na web-
stránke www.banm.sk (v sekcii Miestny úrad pod 
názvom oddelenia) nájdete potrebné tlačivá aj 
podrobné informácie. V prípade doplňujúcich otá-
zok vám ochotne odpovie Ing. Andrea Kutarňová 
na telefónnom čísle 02/49 253 216 alebo počas 
úradných hodín na miestnom úrade, č. dverí 315.

Oddelenie podnikateľské, právne a správy ma-
jetku nájdete na treťom poschodí miestneho úra-
du, tel. 49 253 133, e-mail: pravne@banm.sk

Cyklistom sa otvára 
Novomestské podhorie

Dobrá správa pre cyklistov: V Novom Meste už čoskoro 

pribudne nová cyklocesta, ktorá ponesie názov Novomest-

ské podhorie. Trasa dlhá 3,7 kilometra povedie cez naj-

krajšie miesta mestskej časti – zo sídliska na Teplickej cez 

podhorský pás pod vinohradmi (Sliačska a Horská ulica) až 

po oblasť Slanec a Peknú cestu. Tu sa cyklocesta pripojí na 

trasu, ktorá vedie až na Železnú studienku.  

Vybudovaný úsek je prvým väčším projektom na podporu 

cyklistiky, naplánovanú na najbližšie roky. V ďalších fázach 

by sa pozornosť mestskej časti Nové Mesto mala zamerať na 

posilňovanie cyklodopravy aj budovaním ciest prepojených 

na hlavné trasy, ktoré má vybudovať magistrát. Cieľom je vy-

tvoriť plošnú sieť cyklistických cestičiek na území Nového 

Mesta, aby čo najväčšia časť jeho územia bola komfortne 

a bezpečne dostupná na bicykli. 

V rámci systému cyklodopravy v Bratislave predstavuje 

táto cesta „pokojnejšiu“ alternatívu k úseku tzv. račianskej 

radiály, ktorý magistrát plánuje vybudovať od železničnej 

stanice Vinohrady smerom na Jarošovu, využiť naň chce 

najmä chodník pre peších.

Nová cyklistická cesta bude slávnostne otvorená v máji. 

O presnom termíne vás budeme informovať na stránke 

www.banm.sk. (mt)
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Kto pravidelne sleduje televízne sprá-

vy, sám vidí,  že z hľadiska ochrany pred 

požiarmi je obdobie dlhšie trvajúceho 

suchého a teplého počasia doslova kri-

tické. Nemusí poznať ani stupeň požiar-

neho nebezpečenstva v lesoch, ktorý 

stanovuje Slovenský hydrometeorologic-

ký ústav. No nielen v lesoch, aj na iných 

miestach sa hasiči v uplynulom období 

náhlili od jedného požiaru k druhému, 

vrátane hlavného mesta SR.

Lesné požiare sa zväčša začínajú hore-

ním pôdneho pokrytia. Ich spoločným 

znakom je postupné šírenie plameňa. 

V prvej fáze vzniká pozemný požiar, kto-

rý za určitých podmienok môže prejsť 

do hĺbky, čím vzniká podzemný požiar. 

Za posledné roky sme boli svedkami 

požiarov, ktoré možno prirovnať k po-

žiarnej búrke ničiacej celé obce. Neraz 

plamene ohrozujú aj väčšie mestá či celé 

rekreačné oblasti.

Požiare vznikajú zväčša z neopatrnosti 

alebo pre podcenenie požiarneho ne-

bezpečenstva pri používaní otvorené-

ho ohňa (oheň v lese, pálenie haluziny, 

fajčenie). Inokedy sú dôsledkom nedo-

konalých či poruchových technických 

zariadení.

Aj občania teda musia byť oboznámení 

so svojimi povinnosťami, aby starostlivo 

plnili príkazy a zákazy týkajúce sa požiar-

nej ochrany na označených miestach. 

Obdobie zvýšeného nebezpečenstva 

požiarov môžeme preklenúť len svojou 

opatrnosťou a ostražitosťou.

Rozália Müllerová, 

PO MČ Bratislava-Nové Mesto 

Rubová strana suchej teplej jari - požiare

Starý spotrebič odvezú 
priamo spred domu

V sobotu 19. mája 2012 organizuje 

miestny úrad v spolupráci so spoloč-

nosťou Envidom bezplatný odvoz väč-

ších i menších starých elektrických 

spotrebičov priamo z domácností.

Staré chladničky, práčky, televízory, 

ale ani žehličky či fény nepatria do 

bežného kontajnera. Ak sa ich chce-

te zbaviť, v termíne do 16. mája 2012 

zatelefonujte počas úradných hodín 

na číslo 02/49 253 381, 02/49253182, 

02/49 253 208, alebo pošlite mail na 

adresu: banovemesto@stonline.sk 

alebo zp@banm.sk. Nahlásiť pritom 

treba:

• typ a počet spotrebičov, ktoré po-

trebujete odviezť

• vaše meno, priezvisko, presné 

bydlisko a telefonický kontakt

Elektroodpad potom vyložte vo 

vchode bytového domu alebo za brá-

nou rodinného domu v deň zberu už 

o 9. h ráno, nesmiete ho však nechá-

vať na verejných priestranstvách a na 

ulici. Zároveň je potrebné, aby ste 

v priebehu dňa až po odvoz umožnili 

vstup do týchto priestorov. Znesenie 

elektroodpadu z bytov, pivníc a povál 

treba zabezpečiť svojpomocne. 

Ak by nahlásené spotrebiče nebo-

li vyzdvihnuté do 15. h, oznámte to 

v priebehu pol hodiny na telefónnom 

čísle 0911 250 211. Pracovníci Envi-

domu prosia obyvateľov, aby nevolali 

skôr, pretože ich to zdržuje v práci.

(jš)

V pracovnom ruchu privítali jar oby-

vatelia z okolia Sliačskej ulice, ktorí na 

17. marca zorganizovali „upratovanie na 

Ahojke“. V slnečnú sobotu sa tu zišlo zo 

25 ľudí  a spoločne vyčistili celú Sliačsku 

ulicu aj časť vinohradov. Iniciátorka ak-

cie pani Karin Matická rozvešala plagáty 

s pozvánkou a starosta ochotne podporil 

brigádnikov pristavením dvoch veľkoka-

pacitných kontajnerov na odpad.

„Pri prechádzkach so psom mi išlo 

srdce puknúť, keď som videla, v akom 

stave je táto krásna časť Bratislavy. Za 

športom a rekreáciou sem chodia rodi-

ny s deťmi, športovci aj dôchodcovia. 

S priateľom sme týždeň pred akciou čis-

tili potôčik cez vinohrady, pretože za je-

den deň by sa to všetko nestihlo,“ hovorí 

pani Matická. Dodala, že v budúcnosti 

určite ešte zorganizuje podobnú akciu 

na vyčistenie lesa.

Od polovice apríla sa rozbehla celá 

séria brigád. Miestny úrad prispôsobil 

ich harmonogram podnetom, ktoré zo-

zbierali inšpektori životného prostredia 

od občanov. Postupne sa zbavilo nepo-

riadku Hostinského sídlisko, Račianske 

mýto, okolie školy na Cádrovej aj parčík 

na Zátiší. Dve brigády však môžete ešte 

stihnúť - 5. mája od 9. h sa bude uprato-

vať v časti Ďumbierska – Záhorácka – 

Hrabový chodník a v ten istý deň o 14. 

h sa zídu pracovité ruky na Ladzianskej 

ulici na Kramároch. EKO-podnik VPS si 

vzal na starosť veľkokapacitné kontajne-

ry a pracovné nástroje a chutný guláš po 

skončení brigády patrí už k obľúbeným 

novomestským tradíciám.  (jš)

Na Ahoji upratali medzi prvými 
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Lanovka - príjemný relax spojený s pre-

chádzkou, spestrenie výletu, zaujímavá 

atrakcia pre deti... Napriek tomu majú 

v EKO-podniku pocit,  že ju Novomešťania 

a návštevníci z iných častí Bratislavy do-

statočne ešte nevyužívajú. Riaditeľ Robert 

Molnár je presvedčený, že je medzi nimi 

mnoho takých – i medzi návštevníkmi 

Koliby, ktorí ani nevedia, že majú lanovku 

k dispozícii, a to dokonca po celý rok, od 

štvrtka do nedele a počas prázdnin denne. 

A že na vine je jednoznačne nedostatočná 

informovanosť verejnosti už od začiatku 

obnovenej prevádzky v roku 2005.

Dokazuje to ich nedávna skúsenosť 

s rozšíreným systémom informačných 

tabúľ. Po tom, čo tabule vynovili a inšta-

lovali z oboch prístupových ciest k lanov-

ke, najmä zo strany od Železnej studničky 

a Patrónky, návštevnosť sa okamžite zvýši-

la. Viac chcú lanovku odteraz propagovať 

aj v internetovom prostredí - na weboch jej 

zriaďovateľa, prevádzkovateľa, združenia 

prevádzkovateľov lanoviek a podobne.

Na jar dokonalejší imidž   

Okrem toho v EKO-podniku vyčleni-

li prostriedky na úpravy lanovky a jej 

prostredia.  Nie je ich veľa, ale treba urobiť 

aspoň to, čo zvládne kolektív pracovníkov 

tamojšieho strediska. Natierajú konštrukč-

né prvky lanovky a zábradlia, čistia okolie 

pred hlavnou sezónou. Celá trasa lanovky 

sa pravidelne zbavuje náletových drevín, 

buriny a popadaných konárov. 

Celý pokladničný systém zrenovovali, 

aby sa urýchlil predaj cestovných lístkov. 

A napriek tomu, že naša lanovka je atrak-

cia už aj vzhľadom na svoj vek, pravidelne 

ju kontrolujú a udržujú v dobrom technic-

kom stave v súlade s prísnymi prevádzko-

vými predpismi. 

Zákazníci vďačne prijímajú možnosť ob-

čerstviť sa na hornej stanici v útulnej reš-

taurácii, ktorá vznikla postupným rozširo-

vaním a dobudovávaním malého bufetu. 

Sú plány vytvoriť podobnú prevádzku aj 

na dolnej stanici lanovky, zo strany od Že-

leznej studničky. Návštevníci by ju určite 

ocenili, lebo tam široko-ďaleko niet nijakej 

možnosti občerstvenia. Cieľom je podpo-

riť celkovú návštevnosť a využívanie lanov-

ky, a to najmä pre zefektívnenie nemalých 

nákladov na jej prevádzku.

Typickí zákazníci lanovky 

Skúsenosť ukazuje, že sú to predo-

všetkým rodičia s deťmi a aktívni dôchod-

covia. A potom deti v rámci školských 

aktivít. Objavujú sa však už aj mladí ľudia, 

ktorí chcú aktívne tráviť voľný čas v prí-

rode. V posledných rokoch predstavujú 

väčšinu z nich zjazdoví cyklisti, ktorým 

lanovka umožňuje aj  prepravu bicykla. 

Môžu tak opakovane (a bezplatne) využí-

vať zjazdovú cyklotrasu vybudovanú v jej 

blízkosti. Trasa sa začína pri hornej stanici 

lanovky, obsahuje množstvo vytvorených 

„prírodných“ zlomov a prekážok a vyúsťu-

je pri dolnej stanici. V minulosti často vy-

užívali služby lanovky aj lyžiari a vyznávači 

ďalších zimných športov, keďže v blízkosti 

lanovky sa nachádzal lyžiarsky svah s vle-

kom - táto možnosť však časom zanikla.

Aby prilákali viac návštevníkov, pripra-

vujú v EKO-podniku rozmanité benefi č-

né akcie. Zlosovateľné vstupenky, zľavy 

na opakované jazdy lanovkou, prázdni-

nové zľavy či permanentky pre cyklistov 

a ďalších záujemcov. Zákazníkov z týchto 

skupín podporujú aj vernostne, množstev-

nými zľavami v prípade návštevy ucelenej 

skupiny. V niektoré dni v roku je celoden-

ná prevádzka lanovky dokonca zadarmo 

pre každého návštevníka. Túto možnosť 

využívajú doslova tisíce ľudí. Pre brati-

slavské školy je pripravená ponuka na vy-

užitie lanovky v rámci školských i mimo-

školských športových aktivít. Začiatkom 

roka 2012 zabezpečovali napríklad pre 

organizátora ďalšieho ročníka známeho 

športového podujatia technické zázemie 

a služby. 

 Obnova lyžiarskeho svahu 
by sa oplatila

Uvažuje sa  aj o vytvorení (resp. o opä-

tovnom sprevádzkovaní) lyžiarskeho sva-

hu. Meteorologické a geografi cké pod-

mienky by to umožňovali. Odhadom by 

sa tak v zimnej sezóne mohla zabezpečiť 

lyžiarska prevádzka so snehom, povedz-

me, na dva mesiace. Umožnila by základný 

lyžiarsky výcvik pre deti, školy, prípadne 

pre nenáročných lyžiarov v podmienkach 

podobných ako v stredisku na Pezinskej 

Babe.

Tento rok chce EKO-podnik spojiť lanov-

ku aj s rôznymi kultúrnymi akciami v na-

šej mestskej časti, ráta s tým, že obyvatelia 

prijmú jeho úsilie priaznivo. So zreteľom 

na to, že v správe má aj letné kúpalisko 

a športovisko Kuchajda, neprekvapuje zá-

ujem práve spoločnými akciami motivovať 

spoluobčanov k aktivitám v prírode, spoje-

ným s využívaním lanovky.  (red)

Aby nás lanovka vábila do prírody 

Snímky František Rajecký
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V apríli 2011 začala pracovať komisia 

zložená z poslancov a obyvateľov, ktorej 

cieľom je zavedenie nových pravidiel pre 

chov psov v mestskej časti. Prvý rok čin-

nosti venovala mapovaniu problémov, kto-

ré obyvateľov najviac trápia. Po zverejnení 

informácie o vzniku komisie v časopise 

Hlas Nového Mesta a reportáži v Televízii 

Nové Mesto sa rozprúdila živá telefonická, 

písomná i mailová komunikácia s občan-

mi.

Na porušovanie pravidiel upozorňujú 

hlavne ľudia, ktorí psov nevlastnia. Chro-

nickým a najvážnejším problémom je 

nedodržiavanie povinnosti odstraňovať 

psie exkrementy. Pri venčení v skorých 

ranných a neskorých večerných hodinách 

psy často rušia obyvateľov brechotom a ak 

sa voľne pohybujú na verejných miestach, 

ohrozujú okoloidúcich. Zlá situácia sužu-

je najmä sídlisko Slanec a jeho ulicu Na 

grunte, kde venčiaci majitelia nerešpektu-

jú novú zástavbu a jej okolie zanechávajú 

znečistené. Podobné sťažnosti prišli však 

aj z okolia Račianskeho mýta, Sibírskej či 

Pionierskej ulice.

Majitelia psov poukazujú zasa na prob-

lémy s nedostatočným množstvom košov 

a stojanov s vreckami, ktoré uľahčujú od-

pratávanie znečistenia. V Novom Meste 

nie je zatiaľ dostatok oplotených venčísk, 

kde by sa zvieratá mohli voľne pohybovať. 

Komisia spolupracuje s kompetentnou 

pracovníčkou miestneho úradu, s vede-

ním EKO-podniku aj so zástupcami Mest-

skej polície. Usiluje sa nájsť nové riešenia, 

zlepšiť podmienky pre majiteľov psov, 

a pritom nenarušiť spokojnosť ich spolu-

občanov. O zlepšenie prístupu k povin-

nostiam sa usilujeme aj úpravou všeobec-

ne záväzného nariadenia, ktoré zavádza 

zľavu na dani pre majiteľov, ak sa postarajú 

o výcvik svojho psa.

„Už dnes sa zvýšil počet košov a stoja-

nov s vreckami. Obsluhu košov a dopĺňa-

nie vreciek prevzal po súkromnej fi rme 

EKO-podnik VPS, ktorý vrecká dopĺňa 

pravidelne - okamžite nastalo zlepšenie,“ 

hovorí členka komisie Alena Rybáriková 

a dodáva: „Na majiteľov štvornohých mi-

láčikov apelujeme, aby boli zodpovední 

pri odpratávaní exkrementov, veď práve 

to je dôvod väčšiny sťažností. Každý z nás 

nech je vzorom pre ostatných.“ 

Hľadajú sa vhodné lokality na vybudova-

nie ďalších oplotených venčísk. Finančné 

prostriedky sú obmedzené, preto komisia 

zvažuje zámenu papierových vreciek za 

mikrotenové a chce poznať názor obyva-

teľov na tento návrh. Ušetrené peniaze by 

sa mohli investovať do košov, venčísk a lik-

vidácie odpadu. Rozbehla sa spolupráca 

s Mestskou políciou. Jej členovia oznamu-

jú nedostatky aj možné riešenia v jednotli-

vých štvrtiach a monitorujú verejné loka-

lity, kde sa vykonával nepovolený výcvik 

psov.

Pripravuje sa tiež stretnutie chovate-

ľov za účasti veterinára, cvičiteľov psov 

aj zaujímavých osobností. Podnety 

môžete zasielať na e-mailovú adresu 

rybarikova.alena@gmail.com ale-

bo oznámiť telefonicky na číslach 

02/4445 7154, 0905 228 804.
 (red), snímka František Rajecký

Potrebná je disciplína i tolerancia

Zelených plôch, kde majitelia môžu venčiť svo-
jich štvornohých miláčikov, nie je nikde v Bratislave 
nadbytok. Preto poteší aj dočasné riešenie, ktoré 
rozšíri možnosti. Mestská časť sa dohodla so spo-
ločnosťou TriGranit Centrum, že plochu medzi že-
lezničnou stanicou a polyfunkčným objektom LAKE 
SIDE PARK na Tomášikovej ulici poskytne na výbeh 
pre psy.

Keďže ide o rozsiahle územie, na ktorom sa 
v budúcnosti plánuje výstavba, trvanie výbehu je 
časovo obmedzené a pozemok zostane neoplotený. 
Pre chovateľov na ňom umiestnia dva koše na psie 
exkrementy. Mestská časť predpokladá náklady na 
údržbu pozemku, ktorý má viac než 15 tisíc m2, oko-

lo 6000 eur ročne. Od majiteľov zvierat za to očaká-
va ohľaduplnosť, disciplínu a rešpektovanie zákazu 
vodenia psov do areálu Kuchajdy. 

(jš), snímka František Rajecký

Trávnik pri železničnej 
stanici poslúži psičkárom

Zásnuby 
skokana hnedého

V našom Lesoparku sa návštevníkom raz do 
roka naskytne zaujímavý obraz. Koncom zimy, 
ešte v  poriadne chladnom počasí si v maličkom 
močiari dáva rande skokan hnedý (rana tempo-
raria), aby založil nové potomstvo. Tento tulák má 
akúsi vlastnú GPS-ku, ktorá ho neomylne naviguje 
na miestečko tesne pri ceste. 

Keď som schádzala od lanovky na Drieňovské 
lúky, upútal ma nezvyčajný pohľad a žabie zvuky. 
Z močiara vykukovali belavé hrdielka skokana 
hnedého. Napočítala som ich tak okolo päťde-
siat, roztrúsených v „perine“ krásnych modrých 
vajíčok.  Poponáhľali sa, veď deň predtým tu ne-
bolo ešte nič. 

Nevšedná scénka trvá len tri dni, potom hlásky 
skokanov utíchnu. Ropuchy sa tak krikľavo ne-
správajú. Skokany migrujú po širokom priestore 
Lesoparku, kde prežijú celý rok. Na jar sa opäť 
zhromaždia pri vode, aby si splnili svoju rodičov-
skú povinnosť. Dokážeme tento skvost uchrániť 
a nájsť si čas prísť ho obdivovať? Ale znova až 
uprostred marca, koncom budúcej zimy.

Blažena Schenková, snímka autorka      

Skokan hnedý počas kladenia vajíčok
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Prírodné kúpalisko čakajú zmeny
Kuchajda, obľúbený areál oddychu pri jednej 

z mála dostupných vodných plôch v meste, priťahuje 
v peknom počasí nielen Novomešťanov, ale návštev-
níkov z celej Bratislavy. Ako jej potenciál využiť čo naj-
lepšie? Touto otázkou sa zaoberá nielen EKO-podnik 
VPS ako správca areálu, ale aj samospráva a pracov-
níci miestneho úradu. 

Prípravy v plnom prúde
EKO-podnik, ktorý zodpovedá za bežnú údržbu, už 

od jari dôkladne pripravuje všetky zariadenia, aby 
v čase zvýšenej návštevnosti dobre slúžili verejnosti. 
Polovicu zo 70 lavičiek opravili už minulý rok, zvyšné 
prídu na rad v najbližších mesiacoch. Pred kúpacou 
sezónou namontujú dvere na plážové prezliekarne, 
skontrolujú sprchy, drevené ležadlá a sedadlá, posta-
rajú sa aj o verejné hygienické zariadenia. Aby kúpanie 
bolo bezpečné, nainštalujú vodné bóje a veže pre plav-
číkov, pred letom spustia vodnú fontánu na hladine. 
Preliezačky a hracie prvky pre deti, brány a oplotenia 
dostanú nové nátery, na športových plochách a dosko-
čiskách doplnia pracovníci piesok. Opravu si vyžadujú 
aj niektoré úseky dlažby a potrhané siete na športo-
vých ihriskách. Priebežné letné kosenie, zavlažovanie, 
vyhrabávanie naplavenín, čistenie košov a zbieranie 
odpadu, to sú už pravidelné činnosti po celé leto.

 Na pomoc čistote a poriadku
Vďaka fi nančným prostriedkom, ktoré mestská 

časť získala od nadačného fondu TESCO, môže veno-
vať väčšiu pozornosť separácii odpadu v okolí jazera. 
Počas leta budú v areáli rozmiestnené nielen nádoby 
na separovaný odpad, ale na vyhradených miestach 
pre fajčiarov pribudnú aj koše na cigaretové ohorky. 
Projekt nepočíta len s materiálnym vybavením, ale ve-
nuje sa aj environmentálnej výchove školákov. Cieľom 
je zainteresovať deti, mládež i aktivistov, aby pomáha-
li pri ochrane a spríjemňovaní životného prostredia. 

 Rozšírenie športovísk 
aj oddychových zón
Počas letných horúčav praskajú areály mestských 

vodných plôch vo švíkoch. Mestská časť chce vo väč-
šej miere využívať výborné rekreačné možnosti jazera 
a rozširiť ponuku atraktívnych športových zariadení. 
Novinky sú zatiaľ v štádiu plánov a diskusií, o výsled-
nej podobe vás budeme informovať v ďalších číslach 
a na stránke www.banm.sk. Víziu toho, čo všetko by 
Kuchajda mohla ponúkať svojim návštevníkom v bu-
dúcnosti, priblíži nasledujúci článok.

 Jana Škutková

Miesto: Bratislava, Nové Mesto, 

Kuchajda   

Čas: 14.30 h, sobota popoludní, 

august, rok...?

Alena s Peťom sa slastne rozvaľujú 

na trávnatom svahu pri vodnej ploche. 

Stromy im poskytujú príjemný polotieň 

vhodný na lenivé premýšľanie. Ľudí pri-

šlo tak akurát, netreba si kliesniť cestu 

pomedzi deky, ale človek sa necíti ani 

príliš osamelo. Pribieha syn Andrej, kto-

rý má ukrutnú chuť na sladké v niekto-

rom z mnohých bufetov. Vyšantil sa na 

vodnom tobogane v areáli nového kú-

paliska. Len necelé dva mesiace ubehli 

od otvorenia tohto účelného zariadenia 

s jedným plaveckým bazénom, ďalším 

pre deti a „dojazdovým“ bazénom pre 

dve špirály toboganu. Ba je tu aj brodis-

ko pre najmenších. Antikorové bazény 

majú zákutia s vodnými atrakciami. Za-

trávnené plochy s mobilnými ležadlami 

v milosrdnom tieni stromov a drevenej 

pergoly sú čisté a perfektne udržiavané. 

Areál má samostatný vstup priamo 

z priestoru Kuchajdy. Za ním láka na 

hry multifunkčné detské ihrisko s plo-

chou takmer jedného hektára - atrakcie 

pre decká, od najmenších po tínedžerov, 

rozlíšené podľa vekových kategórií. Kaž-

dá časť má samostatný priestor so sede-

ním pre rodičov či kámošov z partie. Od 

hojdacích koníkov a kolotočov cez fi tnes 

zariadenia, lanové dráhy a preliezky až 

po lezeckú stenu. Časť pre najmenších 

počíta s občerstvením, ale aj s cvičením 

pre rodičov. 

V susedstve „detského“ sveta sú dve 

univerzálne ihriská. V lete sa tu hrá fut-

bal či basket, v zime sa menia na ľado-

vé plochy. Borci sa práve schádzajú na 

ďalší duel s loptou. Snáď sa tu zrodí náš 

slovenský Messi. Okolo celého jazera sa 

vinie úzka tartanová bežecká dráha. 

Niekde sa blíži k chodníku, inokedy ob-

lúkom obchádza ihriská petangu, kde 

hráči vzrušene pozorujú priebeh hry. 

Hneď vedľa, na políčkach v tráve, zvá-

dzajú tichý súboj šachisti seniori. Sústre-

dene menia miesto, skúmajúc pozície fi -

gúr z každej strany. Pozdĺž celej dráhy sú 

„fi tnes hniezda“ so strojmi na cvičenie. 

Mirka s kámoškami pozoruje z nábrež-

ných schodov brata Andreja, ktorý teraz 

pre zmenu blbne na plávajúcom ostrove. 

Ponad široké nábrežné schody sa klenie 

oblúk dreveného chodníka s mólom. 

Chalani už z neho skáču smerom k An-

drejovi. 

V rámci sezóny priťahujú návštevní-

kov nafukovacie vodné atrakcie, vráta-

ne aqua zorbingu. „Opaľovači“ na pláži, 

a nielen oni, veľmi oceňujú nové „vydi-

zajnované“ vecká a sprchy s pitnými fon-

tánkami, rozmiestnené v celom priestore 

areálu. V zóne vstupu od Vajnorskej uli-

ce, hneď za nápaditou protihlukovou ze-

lenou stenou si to môžeme rozdať v ku-

želkách či v stolnom tenise. Mirka sa roz-

hodla, že vyskúša ešte závesnú lanovku 

ponad vodu a na dnes to s adrenalínom 

bude stačiť. Neďaleko vynoveného am-

fi teátra, kde sú inak plochy na ležanie, 

sa každý rok začiatkom leta koná rybí 

jarmok. V prenosných stánkoch tu ponú-

kajú rôzne druhy rýb a rybích špecialít, 

upravené na sto chutí. Ľudia si novú tra-

díciu, založenú vedením mestskej časti, 

veľmi rýchlo obľúbili. Konzumujú pri 

stolíkoch, podaktorí si upravujú surový 

materiál na dvoch grilovacích roštoch 

podľa vlastnej predstavy. Veď rybári tu 

majú svoj pozemský raj. Peter s Andre-

jom šliapu na vodnom bicykli do prí-

stavu, aby tak ukončili fyzické aktivity 

dnešného dňa.                                                                           

Aj takáto môže byť Kuchajda. Oáza 

športu a hier s pokojnými zónami na od-

dych v tieni zelene. Pre všetky generácie. 

Pracujeme na tom, aby sa predstava sta-

la skutočnosťou.

 Otto Novitzký

Kuchajda, do toho...   
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Rodinné centrum Kramárik 
hľadá priestory. Pomôžete?

Svadobná sieň v „Konke“ 
láka aj cudzincov

Vynovená Konská železnica láka budúcich 
manželov. V pondelok 19. marca uplynul presne 
rok, čo v nej bola ofi ciálne otvorená nová sobáš-
na sieň. Za ten čas tu oddali 95 párov. Ďalších 
27 novomestských sobášov sa konalo na iných 
miestach – v hoteli West, v kostole či v náhrad-
nej sobášnej sieni v budove miestneho úradu. Na 
porovnanie: v starej sobášnej sieni na Vajnorskej 
uzavreli predtým za rok takmer o polovicu menej 
sobášov – 68. „Nárast je evidentný. Predpokla-
dáme, že aj tento rok sa bude počet uzavretých 
manželstiev pohybovať na rovnakej úrovni,“ hovo-
rí vedúca Matričného úradu na Miestnom úrade 
Bratislava – Nové Mesto Viera Zámečníková.

Hneď v prvý deň ofi ciálneho otvorenia – 19. 
marca 2011 – využilo sobášnu sieň v budove 
Konskej železnice päť párov. „Konka“ priťahuje aj 
nádejných novomanželov z iných mestských častí 
– z Ružinova či Petržalky. „Za rok uzavrelo u nás 
sobáš aj trinásť párov, v ktorých aspoň jeden zo 
snúbencov bol cudzí štátny občan. Najviac bolo 
občanov z Českej republiky, ale mali sme snú-
bencov aj z Kanady, Vietnamu, Rakúska, Poľska 
a Ukrajiny,“ dodáva Viera Zámečníková. 

Záujemcovia o sobáš nájdu budovu Konskej 
železnice na Krížnej ulici č. 33.  (bor)

S prichádzajúcou jarou sme v Novom 

Meste opäť vítali najmladších Novomeš-

ťanov. Naša mestská časť sa rozrástla 

o ďalších 54 novorodencov. Navrch mali 

tentokrát dievčatá, ktorých bola väčšina. 

Aj druhý jarný deň pokračovala 

v Stredisku kultúry na Vajnorskej pek-

ná tradícia uvádzania novorodencov 

do života. „Vychutnajte si ten neopa-

kovateľný čas s vašimi ratolesťami. 

Vychutnávajte si momenty, keď za-

čínajú loziť, chodiť, rozprávať, rásť,“ 

prihovoril sa rodičom starosta Rudolf 

Kusý. Vyslovil presvedčenie, že keď ich 

deti podrastú, nastúpia v Novom Mes-

te už do zrekonštruovaných škôlok.

Každému novorodencovi odovzdal sta-

rosta fi nančný dar 200 €, k tomu mamič-

ke ružu a dieťatku podbradník s výšiv-

kou erbu mestskej časti a hrkálku.

 (bor), snímka František Rajecký

Prevahu mali dievčatá

Ihrisko na Jahodovej ulici na Kramá-

roch je jedným z mála miest, kde sa stre-

távajú mladé rodiny zo sídliska, v nečase 

však zíva prázdnotou. Ako vtedy rodičia 

trávia čas so svojimi malými deťmi? Inicia-

tívne mamičky na materskej dovolenke 

sa podujali založiť na Kramároch rodin-

né centrum Kramárik, ktoré bude slúžiť 

prevažne rodinám s deťmi do šesť rokov. 

Plánujú v ňom rozmanité aktivity - semi-

náre, poradenstvo, cvičenia, kurzy, tvo-

rivé dielne, ale aj burzy detského šatstva 

či knižiek. Slovom, program so zreteľom  

na záujmy rodičov a ich detí. V herni deti 

stretnú svojich prvých kamarátov, naučia 

sa deliť (niekedy možno aj pobiť) o hrač-

ky. Pre rodičov tu bude príjemné miesto 

na posedenie pri čaji či káve.

Najväčším problémom je nájsť vhod-

né priestory, kde by rodinné centrum 

mohlo fungovať. Mestská časť tu disponu-

je len obmedzenými možnosťami, preto 

sa hľadajú aj iné riešenia. Mali by byť ľah-

ko dostupné aj s kočíkmi, žiada sa mini-

málne jedna väčšia miestnosť na aktivity 

a sociálne zariadenie. V prípade, že ste 

ochotní napomôcť vznik centra nápadmi, 

podporou aj iným spôsobom, kontaktuj-

te rckramarik@gmail.com alebo Rodinné 

centrum Kramárik na Facebooku, kde 

nájdete ďalšie informácie.

 Lucia Gregorová, snímka autorka

 Čo trápi Novomešťanov?

Namiesto nového 
poklopu musíme 
vymeniť celý vpust!

V Ľudovej štvrti sa 
objavili nebezpečné die-
ry na cestách, pretože 
zmizli kovové poklopy 
uzatvárajúce vpusty daž-
ďovej vody. S otázkou, 
aké bude riešenie prob-
lému, sme sa obrátili na 
prednostu miestneho 
úradu Ing. Ľudovíta Kol-
lárika:

„V súčasnom období 
evidujeme tri „stratené“ 
poklopy na Ľudovom námestí. Vzhľadom na ne-
bezpečnú situáciu sme do otvorov osadili červeno-
bielu výstražnú dopravnú značku. Požiadali sme 
mestskú políciu o kontrolu najbližších Zberných 
surovín, a zároveň o  sledovanie občanov zbiera-
júcich kovový a iný odpad, aby sa nám nestrácali 
ďalšie poklopy. Tie chýbajúce boli vyrobené už 
dávnejšie, v súčasnosti sa nevyrábajú. Náhrada je 
preto možná len výmenou celého hrdla uličného 
vpustu s novým poklopom. V najbližších týždňoch 
budú vpusty opravené.“ 
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Veľký deň na Hrdličkovej
Na školských chodbách bolo tridsiate-

ho marca jasne cítiť napätie. V spojenej 

škole internátnej na Hrdličkovej ulici 

mali opäť raz svoj dlho pripravovaný 

veľký deň: Medzinárodnú vedomostnú 

súťaž sluchovo postihnutých žiakov, spo-

jenú so seminárom pedagógov. Z Česka 

prišli učitelia a žiaci z troch škôl tohto 

typu - z Hradca Králové, z Ostravy a z Va-

lašského Meziříčí. Ďalší návštevníci pri-

šli z Budapešti a s Krakovčanmi, ktorí sa 

tohto roku zúčastnili nášho podujatia po 

prvýkrát, komunikovala škola cez inter-

net. 

„Testy žiaci už odovzdali,“ informova-

la ma RNDr. Oľga Minárová krátko pred 

poludním, „môžete sa na ne spýtať.“ 

A pohotovo zvolala na chodbe skupinku 

tínedžerov, ktorých učí matematiku, pri-

pravená „tlmočiť“ ich odpovede.

Zaujímalo ma, čo bolo pre nich ťažšie - 

príklady z matematiky, alebo zadanie zo 

slovenčiny. Vážnej Dore sa zdala ťažšia 

matematika, pracovať s textom o Kryšto-

fovi Kolumbusovi bolo vraj oveľa jedno-

duchšie. Dominiku zaskočilo preratúva-

nie časových veličín, Nikolka sa trochu 

trápila len so zlomkami. Nikolkin brat 

Róbert nemal s testami nijaké problémy. 

Ako sa neskôr ukázalo, obaja súrodenci 

sa v medzinárodnej súťaži dobre umiest-

nili. Ervín, hoci v matematike patrí 

k najšikovnejším, jeden z príkladov ne-

pochopil, a mrzí ho to. Napriek tomu 

i jeho výsledky stačili na dobré umiest-

nenie. 

„A akú knihu teraz čítaš?“ Dr. Mináro-

vá sa to náročky spytovala takto verejne 

viacerých, lebo vie, že čítanie kníh ne-

patrí k ich obľúbeným činnostiam. Pre-

čo, o tom sme sa zhovárali už osamote.

„U počujúcich detí sa rečové schopnos-

ti vyvíjajú do šiestich rokov prirodze-

nou cestou sluchom, neskôr sa mozgové 

centrá na vytváranie reči uzatvárajú,“ 

vysvetľovala. „Pre postihnutie sluchu sa 

táto etapa u našich detí zvyčajne pre-

mešká a jej neskoršie doháňanie je zlo-

žitejšie. Prichádzajú k nám šesťročné 

deti, ktoré nekomunikujú, lebo ich slov-

ná zásoba je 5-6 slov – a my ich máme 

normálne vzdelávať. Na druhom stup-

ni, kde učím matematiku, prečítajú 

žiaci text správne, aj slovám rozumejú, 

no neraz im ešte unikne celkový zmysel 

prečítaného.“

Čítanie teda tieto deti viac namáha. Je 

zrejmé, že téma spomenutého seminára 

Rozvoj komunikačných a čitateľských 

zručností sluchovo postihnutých žiakov 

je v podstate základňou celého ich vzde-

lávania. Pravda, o istých ťažkostiach s po-

chopením prečítaného textu sa dnes 

hovorí v našom školstve aj všeobecne, 

u bežných detí. 

„U bežných detí sa ťažkosti dajú od-

strániť tým, že začnú viac čítať,“ vraví 

dr. Minárová. “U našich detí je to trvalý 

problém, ktorý si vyžaduje pomoc uči-

teľov – takisto ako v zahraničí. V mi-

nulosti kvôli nemu vylučovali sluchovo 

postihnuté deti zo vzdelávania, to ne-

môžeme dopustiť. Dnes im pomáhame 

prekonávať ho.“

Až po súťaži si uvedomila, že všetci ich 

žiaci, ktorí súťažili, sú deti nepočujúcich 

rodičov. To značí, že s rodičmi komuni-

kovali od útleho veku – i keď posunko-

vou rečou. Intenzívna komunikácia bola 

pre ich vývoj zrejme veľmi prínosná.

Viera Vojtková, snímka archív školy

Ľudovými riekankami a piesňami sa novomest-
skí školáci koncom marca  symbolicky rozlúčili so 
zimou. Odstrojenú bábku Moreny či Kiselice, ako ju 
nazývali v okolí Bratislavy, hodili do studenej vody 
Kuchajdy. Podľa starých obyčají vynášali diev-
čence zimu z dediny na takzvanú „čiernu“ nedeľu, 
ktorá bola piatou pôstnou (počítalo sa od Popol-
covej stredy). Nasledujúca nedeľa bola „Kvetná“, 
vtedy dievčatá a mladé ženy privítali jar nosením 
„letečiek“, prútikov vyzdobených farebnými stu-
hami, maľovanými vajíčkami a vystrihovanými 
papierovými ozdobami. „Chceme, aby aj dnešné 
deti poznali najznámejšie tradície,“ hovorí pani 
Dózsová zo Strediska kultúry na Vajnorskej, 
„Snažíme sa priblížiť im ich prednáškami 
a vystúpeniami folklórnych súborov. Tento 
rok sme privítali súbor Dolina z Karloveského 
centra kultúry,  potom vystúpili žiaci našich 
škôl.“ Hosťujúca choreografka pani Naďa Čer-
máková vedie súbor Dolina už 25 rokov a teší 
sa záujmu mladých o ľudové tance. „Sme 

otvorení všetkým bratislavským deťom, ak 
by sa v Novom Meste našli záujemcovia, radi 
ich privítame medzi nami,“ hovorí a dodáva, 

že bližšie informácie možno nájsť na stránke 
www.fsdolina.sk 

Jana Škutková, snímka František Rajecký

„Lebo si nám na škodu, utekaj dolu vodú...“
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Šikovné seniorky 
si vychovávajú 
nasledovníkov 

Šikovné ruky z Klubu dôchodcov 

Zlatý dážď si vychovávajú svojich ná-

stupcov. Seniorky z Račianskej sa roz-

hodli, že na svoje pondelkové krúžky 

šikovných rúk budú pozývať deti z ne-

ďalekej Základnej školy na Riazanskej. 

„My starší musíme odovzdávať svoje 

skúsenosti a zručnosti mladej gene-

rácii. Je našou úlohou prenášať ich 

z pokolenia na pokolenie,“ hovorí 

Anna Bergerová. Na úvod žiakov pri-

účali výrobe veľkonočnej výzdoby 

– maľovaniu vajíčok, zdobeniu me-

dovníkov, výrobe slamených či prú-

tených dekorácií. Na ďalšom stretnutí 

plietli korbáčiky. Deti sa môžu tešiť aj 

na háčkovanie či vyšívanie.   (jb)

Šibačkové návštevy
Skrátka počas Veľkej noci neprišli 

ani dámy z klubov dôchodcov. Keď 

ich navštívil starosta, dôrazne trvali na 

tom, aby ich vyšibal a tým im zabezpe-

čil dobré zdravie po celý rok. „Najmä 

boľavé nohy aby nám slúžili,“ patrilo 

k ich najčastejším želaniam. Rudolf 

Kusý využil milé stretnutie na roz-

hovor s prítomnými členmi klubov, 

aby sa o každodenných starostiach i 

radostiach seniorov dozvedel z prvej 

ruky.

 (jš), snímky František Rajecký

Ženy z Klubu dôchodcov na Kramároch 

boli na nedávne veľkonočné sviatky du-

chovne dokonale pripravené – aspoň tie, 

ktoré využili príležitosť a zúčastnili sa na 

oboch pripravených podujatiach. Iniciova-

la a realizovala ich pani Janka Menkynová, 

dlhé roky hlavná výtvarníčka v ÚĽUV-e, pre 

ktorú sú kraslice jedným z najpôvabnejších 

prejavov nášho ľudového výtvarného ume-

nia. Jeden týždeň sa venovala ženám, ktoré 

si samy chceli vyskúšať ich vytváranie ba-

tikovanou a oblepovanou technikou. Popri 

radách realizačného a výtvarného charakte-

ru im prezradila celý rad cenných techno-

logických „fínt“ – a nie nadarmo. Vraví, že 

výsledkami bola príjemne prekvapená. Na 

ďalší týždeň si potom pripravila prednášku 

spojenú s prehliadkou svojej rozsiahlej 

zbierky kraslíc, ktorú na tento účel nakrát-

ko vystavila v Dome kultúry na Stromovej 

ulici. Nečudo, že tieto podujatia pritiahli aj 

hostí z iných klubov dôchodcov.

V prednáške sa pani Menkynová vrátila 

až k prastarým obradom pastiersko-roľ-

níckych spoločenstiev na prahu jari, v kto-

rých hrali farebné, najmä červené vajíčka 

významnú rolu magickú i symbolickú celé 

veky. Napokon, ako symbol vzkriesenia sa 

našli aj vo veľkomoravských pohrebiskách. 

Symboliku nového života, zdravia a bla-

hobytu, neskôr aj prejavy lásky odrážala 

vynaliezavá ornamentálna výzdoba kraslíc 

rozmanitými technikami, posilňujúca ich 

ochrannú moc. Krehké výduvky sa bati-

kovali, leptali, maľovali voskom i farbami, 

vyškrabovali, oblepovali textilnými vlák-

nami i prírodnými materiálmi – strihanou 

slamou či sietinou, teda dužinou močiarnej 

trávy - až po kraslice okované plieškami či 

odrôtované na drotársky spôsob. Na Slo-

vensku sa týchto techník zachovalo najviac 

spomedzi európskych krajín, kde sa kras-

lice ešte vyrábajú, uznávajú to i odborníci 

v zahraničí. 

V jedálni na Kramároch si návštevník 

mohol obzrieť na vlastné oči vari všetky 

druhy reprezentujúce farebné a ornamen-

tálne bohatstvo tejto veľkonočnej tradície. 

Obdivné komentáre napovedali, že náš 

vzťah k miniatúrnym výtvarným dielkam sa 

tak skoro nepominie. Tobôž keď majstrov-

stvo v tvorbe kraslíc obdivujú a rozvíjajú aj 

dnešní mladí. Atmosféru výstavy vhodne 

doplnilo veľkonočné pečivo - baránky a za-

jačky z kuchyne vedúcej klubu pani Etelky 

Polčicovej.

Čo budete vystavovať najbližšie? – pýtam 

sa jej. „Koncom jari to budú zasa ručné 

práce našich členov,“ vraví. „Čokoľvek, 

čomu sa kto vo voľnom čase venuje a chce 

sa tým pochváliť.“ Zdá sa, že na každé roč-

né obdobie tu majú čosi vymyslené. Ešte 

aj v jeseni sa minulý rok vynašli a pripravi-

li výstavku na tému Jesenná krása prírody 

- veď na jesenných vychádzkach vnímaví 

ľudia všeličo objavia. 

„Ale to nie je všetka naša činnosť,“ rých-

lo dopĺňa pani Polčicová, „aj na zájazdy 

chodievame, nedávno napríklad sme boli 

na veľtrhu pre seniorov vo Viedni, a teraz 

sa chystáme na koncert do Salzburgu...“

Viera Vojtková

Na Kramároch 
privítali jar vajíčkami
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Babička, stará mama, babka – krásne 

spomienky na láskavé duše sa ozývajú 

v našej pamäti, aj keď už nemáme mož-

nosť častejšie sa s nimi stretnúť, alebo 

ich už dávno odvial čas. Dnešnú babičku 

na prvý pohľad rozoznáme od tej klasic-

kej, opísanej v diele Boženy Nemcovej. 

Je to prevažne moderná žena, zväčša 

ešte pracuje, často ovláda internet, a čo 

je podstatné, neraz vyzerá oveľa mladšie 

na svoj vek. V mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto žije takýchto babičiek veľa. 

Veď z vyše 42 tisíc našich občanov pred-

stavujú seniori celú tretinu. 

Pod záštitou starostu Rudolfa Kusého 

a v spolupráci s Jednotou dôchodcov 

Slovenska, redakciou Hlasu Nového Mes-

ta  a Televíziou Nové Mesto vyhlasujeme 

8. mája ku Dňu matiek I. ročník súťaže 

„Babička mestskej časti Bratislava – 
Nové Mesto“. Jej poslaním je motivovať 

ženy – seniorky ešte viac sa zapájať do 

aktivít organizovaných mestskou čas-

ťou, pomôcť im tak zmysluplne naplniť 

život v dôchodkovom veku, oceniť um či 

šikovnosť, ale poukázať aj na ich podiel 

pri výchove mladej generácie.

Kto sa môže prihlásiť do súťaže?

Podmienkou účasti je vek babičky 60 

rokov a viac, aspoň jedno vnúča a trvalý 

pobyt v mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto. Do súťaže ju môžu prihlásiť vnúča-

tá, manžel, ale aj občania, ktorí ju osobne 

poznajú a sú presvedčení, že je vhodnou 

kandidátkou na toto ocenenie. Rovnako 

sa môže prihlásiť sama babička, ak spĺňa 

uvedené podmienky. Vyplnenú záväznú 

prihlášku je potrebné doručiť na adre-

su: Miestny úrad, Junácka ul. č. 1, 832 90 

Bratislava s označením „Súťaž  „Babička 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto“ 

v termíne od 8. mája do 31. augusta.  Prvé 

kolo súťaže prebehne v septembri a 10 

semifi nalistiek  postúpi do druhého kola. 

Uskutoční sa to 17. októbra v Stredisku 

kultúry na Vajnorskej 21, kde sa bude ko-

nať aj  slávnostné vyhlásenie výsledkov 

súťaže, spojené s udeľovaním korunky 

pre naj... babičku a dve vicemisses. 

Ako sa prihlásiť?

Formulár prihlášky nájdete u vedúcich 

vo všetkých kluboch dôchodcov, na we-

bovej stránke www.banm.sk, môžete si 

ho vyžiadať u pani Gabriely Vojtechovej, 

oddelenie sociálnych služieb MÚ BANM, 

číslo dverí 310, telefón 02/49 253 377, 

e-mail socialne@banm.sk 

Milé babičky, neváhajte a ukážte, že 

viete súťažiť. Môžete sa predstaviť v niek-

torej z disciplín, ako sú spev, tanec či hra 

na hudobnom nástroji, môžete dokázať, 

že ste zdatné v pečení, vyšívaní, paličko-

vaní, háčkovaní. Rovnako sa cení, ak ste 

dosiahli úspechy v oblasti športu, alebo 

sa nebojíte výpočtovej techniky. Zaspo-

míname si aj na život a udalosti spojené 

s mestskou časťou a Bratislavou. 

Zaujímavú fi nančnú odmenu pre víťaz-

ku venoval starosta Rudolf Kusý, pre ďal-

šie ocenené babičky sú pripravené vec-

né ceny. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 

obohatí svojím vystúpením minuloroč-

ná nositeľka ocenenia Česko-Slovenska, 

vicemisses EUROBABIČKA 2011.

 Mária Repáňová

I. ročník súťaže 

„Babička mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto“

Je dôkazom toho, že kompliment „nevyzeráte na 
svoj vek“ nie je vždy len fráza. Novomešťan Peter 
Tkáč oslávil tento rok 95 rokov, len málokto by mu 
však hádal toľko. „Celý život sa snažím mať pokojnú 
myseľ, plniť si svedomito svoje povinnosti a vyhýbať 
sa stresu,“ prezradil Hlasu Nového Mesta svoj recept 
na dlhý vek jubilant, ktorý sa pred odchodom do pen-
zie živil tlmočníctvom do angličtiny a francúzštiny.

S ďalšími desiatkami seniorov, ktorí v prvom 
štvrťroku oslávili narodeniny, sa zišiel v stredu 21. 

marca v Stredisku kultúry na Vajnorskej na tradič-
nej slávnosti jubilantov. Z tých, ktorí prišli do sály, 
bol najstarší. Mestská časť pre nich pripravila malé 
pohostenie, kvetinku a kultúrny program, v ktorom 
vystúpili známi slovenskí speváci Dušan Grúň, Gréta 
Švercelová a Peter Šubert. 

O tom, že v Novom Meste sa seniori dožívajú krás-
neho veku, svedčí fakt, že zo štyristo tohtoročných 
oslávencov z januára, februára a marca mala celá 
štvrtina úctyhodných 90 a viac rokov. Dve dámy do-
konca oslávili 101 a 103 rokov. Tá druhá – Gabriela 
Dillingerová – je najstaršou žijúcou obyvateľkou na-
šej mestskej časti. A ani v tomto úctyhodnom veku 
ju neopúšťa optimizmus, bystrá myseľ a dobrá nála-
da. „Dobre mi je na tomto svete, takže kam by som 
odchádzala,“ s úsmevom privítala starostu Nového 
Mesta Rudolfa Kusého, ktorý jej začiatkom apríla 
prišiel zagratulovať spolu s bratislavským županom 
Pavlom Frešom priamo domov. 

Pani Dillingerová, ktorá pred dôchodkom praco-

vala ako učiteľka, je čitateľom Hlasu Nového Mesta 
dobre známa – svoj životný príbeh im vyrozprávala 
vlani v novembrovom vydaní nášho časopisu. Recept 
na dlhý život má podobný ako pán Tkáč: „Zbytočne 
sa nerozčuľujem.“ Najstaršia Novomešťanka, ktorá 
zažila ešte časy Rakúsko-Uhorska, žije v Bratislave 
od roku 1945. Celý život sa venovala turistike, veľa 
čítala a ešte aj dnes rada lúšti krížovky. 

 Ján Borčin, snímky František Rajecký

Recept na dlhý vek? Pokojná myseľ a žiadny stres
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Predstavte si klasický obchod – máte 

možnosť obzrieť a vyskúšať si tovar, vyško-

lení predavači vám radi a ochotne pora-

dia, no tento obchod vám navyše ponúkne 

veľký výber sortimentu a výhodné ceny 

internetového obchodu. Presne táto myš-

lienka ožila v novej predajni HEJHOUSE, 

ktorá spája výhody online nakupovania a 

klasickej kamennej predajne. Svoje brány 

HEJHOUSE otvoril začiatkom roka v rám-

ci nového OC KORZO na Pestovateľskej 

13, v bezprostrednej blízkosti najväčšieho 

bratislavského shoppingu Avion a IKEA. 

Vďaka polohe na Ivanskej ceste priamo 

pri zjazde z diaľnice D1 tak ponúka vyni-

kajúcu dopravnú dostupnosť obyvateľom 

susedných mestských častí, a nielen im.

„Ľudia pri nákupe prirodzene dávajú 

prednosť osobnému kontaktu s predava-

čom a radi v tejto neľahkej dobe ušetria 

nie iba za nákup, ale aj za dopravu. Prá-

ve to ponúkame v našom HEJHOUSE,“ 

hovorí marketingová riaditeľka HEJ.sk 

Jitka Součková a dodáva, že nová predaj-

ňa má byť predovšetkým o výnimočných 

službách. 

HEJHOUSE totiž skutočne nie je typické 

odberné miesto. Je to očarujúci showroom 

tovaru internetového obchodného centra 

a predajňa v jednom. Každý deň od 8. h 

do 20. h si tu zákazníci môžu vyzdvihnúť 

svoje objednávky, ale aj pozrieť a „chytiť“ 

viac než 600 noviniek a obľúbených tova-

rov, ktoré má HEJ.sk aktuálne v ponuke. 

V prípade, že ich niektorý zaujme, môžu 

si ho ihneď objednať priamo zo stránky 

HEJ.sk na jednom z deviatich zákazníc-

kych terminálov. Vďaka vlastnému skladu 

(900 m2) je v HEJHOUSE neustále k dispo-

zícii až 5000 najobľúbenejších tovarov na 

okamžitý odber. Pripravené sú tiež dva in-

fopulty a trinásť pokladníc, ktoré skracu-

jú vybavenie výdaja tovaru na príjemných 

maximálne päť minút. Predovšetkým 

pri rozmernejšom tovare poteší unikát-

na služba DRIVE, teda odber priamo do 

auta s pomocou personálu. Kvalifi kovaný 

a školený tím predajcov, ktorí ochotne 

poradia a pomôžu, je zároveň k dispozícii 

všetkým zákazníkom. 

Príďte do HEJHOUSE posunúť svoj záži-

tok z nakupovania na novú úroveň – veď 

je to iba na skok!

HĽADÁTE VÝHODNÝ NÁKUP? 
NAVŠTÍVTE HEJHOUSE!

PRIPRAVENÝCH IHNEĎ K ODBERU 
V PREDAJNI HEJHOUSE BRATISLAVA

5 000 PRODUKTOV 
V INTERNETOVÝCH CENÁCH

Dárčekový certifikát 5 € pri nákupe nad 49 €: 
HEJSKZLAVAXXQQ
Ponuka platí do 31. 5. 2012.

02 20251000WWW.HEJ.SK HEJHOUSE BRATISLAVA
OC KORZO, PESTOVATEĽSKÁ 13, 821 04 BRATISLAVA
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Elektronika, športové potreby, hračky, parfumy, dokonca adrenalínové 

zážitky za bezkonkurenčné ceny. To všetko nájdete v  predajni 

HEJHOUSE, ešte stále dýchajúcej novotou, kde sa náš najväčší online 

obchod HEJ.sk rozhodol defi nitívne zmazať rozdiel medzi internetovým 

a klasickým predajom. V novom obchodnom centre ležiacom na skok 

od Nového Mesta si tak zákazníci môžu nielen vyzdvihnúť svoje objed-

návky z internetu, ale aj prezrieť, priamo objednať a ihneď si vziať so 

sebou niektorý z tisícov tovarov, ktoré sú práve na sklade.
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Na pôde Bratislavskej župy sa uskutoč-

nilo ďalšie pracovné stretnutie k Územné-

mu generelu dopravy BSK. Župan Pavol 

Frešo vyjadril spokojnosť s formou jeho 

spracovania. Verejná doprava sa navrhova-

la v spolupráci s obcami kraja. „Doprava 

je v Bratislavskej župe problémom číslo 

jeden. Generel dopravy, vytváraný v sú-

lade s názorom starostov, primátorov 

a odbornej verejnosti má šancu získať si  

dôveru,“ povedal Pavol Frešo. Stretnutia 

sa zúčastnili okrem župana spracovatelia 

generelu, poslanci komisií, zamestnanci 

kraja aj zástupcovia hlavného mesta a ria-

diteľ Bratislavskej integrovanej dopravy. 

Územný generel je vypracovaný na 60 

percent, odovzdaný má byť koncom júna. 

Spracovatelia prezentovali na stretnu-

tí analýzy, ktoré na základe informácií 

získaných od dopravcov pôsobiacich na 

území kraja ovplyvňujú formovanie op-

timálnej dopravnej kostry. Informovali aj 

o zapracovaní podnetov a pripomienok 

vznesených pri pracovných rokovaniach 

s primátormi a starostami župy v januári. 

Územný generel dopravy prehlbuje rie-

šenie verejného dopravného vybavenia, 

navrhnuté v dvoch variantoch konceptu 

územného plánu regiónu BSK. Člení sa 

na cestnú dopravu, železničnú dopravu, 

leteckú dopravu, vodnú dopravu, kombi-

novanú dopravu a cyklistickú dopravu. 

Územný generel dopravy teda podrob-

ne rozpracuje dopravnú infraštruktúru 

na území kraja so zreteľom na jej význam 

a začlenenie, aj so zreteľom na predpo-

kladané smery vývoja v rámci doprav-

ného rozvoja kraja. Určenie hlavných 

smerov rozvoja dopravnej infraštruktúry 

v regióne musí byť v súlade s dopravnou 

politikou štátu a Koncepciou územného 

rozvoja Slovenska (KURS). Úlohou gene-

relu dopravy je aj vypracovanie návrhu 

optimálnej dostupnosti vyšpecifi kova-

ných centier na plánované cesty vyšších 

kategórií vo väzbe na ostatnú cestnú sieť 

až po úroveň ciest III. triedy. Má určiť vý-

hodnosť realizácie jednotlivých trás siete 

dopravnej infraštruktúry z regionálneho 

hľadiska. (rd), snímka BSK

V Územnom generele dopravy sú zapracované 
aj návrhy starostov a primátorov
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Bratislavský samosprávny kraj navštívili 

experti z OECD. Návšteva sa uskutočnila 

v rámci celosvetového projektu zamera-

ného na zlepšenie kvality a efektívnosti 

vzdelávania v jednotlivých krajinách. „Cie-

ľom projektu je monitorovať súčasný stav 

školského systému z perspektívy hodno-

tenia a zistiť, ako sa dajú zefektívniť me-

tódy hodnotenia, aby sa zlepšili výsledky 

žiakov základných a stredných škôl v kra-

jine,“ priblížil župan Pavol Frešo. Na pro-

jekte participuje 24 krajín, na Slovensku 
je realizátorom Národný ústav certifi kova-

ných meraní. 

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia zria-

ďovateľov základných a stredných škôl, 

štátnej správy, školskej samosprávy, teda 

všetci, ktorí dokážu poskytnúť čo najobjek-

tívnejší obraz o školstve v regióne. Na stret-

nutí boli prítomní okrem zástupcov BSK 

aj prednosta Krajského školského úradu 

Pavol Škovránek, podpredseda Územnej 

školskej rady Bystrík Hollý, riaditeľka Škol-

ského inšpekčného centra Marta Valašíko-

vá, vedúce oddelenia školstva z mestských 

častí Petržalka a Ružinov. 

„Veríme, že aj vďaka aktivite Bratislav-

skej župy bude projekt úspešný a jeho vý-

sledky budú prínosom pre školský systém 

nielen z celoslovenského, ale aj z regionál-

neho hľadiska,“ dodal župan Pavol Frešo. 

 (rd), snímky BSK

Experti z OECD na pôde 
Bratislavskej župy

Bratislavský samosprávny kraj navštívili v rámci celosvetového projektu zamera-

ného na zlepšenie kvality a efektívnosti vzdelávania experti z OECD

Spracovatelia generelu prezentovali 

na stretnutí analýzy, ktoré poslúžia 

pri formovaní optimálnej dopravnej 

kostry v kraji



Na Slovensku pretrvávali vtedy v tejto 

oblasti viaceré problémy. Časť učiteľov ma-

ďarskej národnosti odišla, pretože nezloži-

li sľub - prísahu  novovzniknutému štátu. 

Akútny nedostatok vyučujúcich v sloven-

skom jazyku sa riešil povolaním českých 

učiteľov a profesorov. Popri personálnych 

problémoch boli ťažkosti aj v materiálnom 

vybavení škôl a  ich nevyhovujúca sieť. 

Tzv. malý zákon č. 226/1922 pri vytváraní 

demokratického školského systému sta-

novil dĺžku povinnej školskej dochádzky 

a počet žiakov v jednotlivých triedach. 

V národných školách zachoval systém škôl 

štátnych a neštátnych (obecné, cirkevné, 

súkromné).

Osobitná situácia bola v hlavnom mes-

te Slovenska. Do roku 1919 sa v Bratislave 

nenachádzali národné školy s vyučovacím 

jazykom slovenským, len maďarské a ne-

mecké. Národné, nazývané aj ľudové alebo 

obecné školy, zabezpečovali elementárne 

vzdelávanie. Ako vyšší typ k nim patrili 

meštianske školy. Štát preto podporoval 

výstavbu škôl aj z ideologických dôvodov, 

aby naprával deformácie z Uhorska. Do 

tohto kontextu môžeme zaradiť aj výstavbu 

tzv. jubilejných škôl k 10. výročiu vzniku 

republiky (1928). Popri úsilí štátnej správy 

sa do tohto procesu zapájala Školská mati-

ca Slovenskej ligy, ktorá sa už od polovice 

dvadsiatych rokov podieľala na budovaní 

tzv. menšinového školstva na národnostne 

zmiešanom (maďarsko-slovenskom) juho-

západnom území. Jubilejné školy vznikli 

ako „pamätníky samostatnosti a oslávenia 

prítomnosti“ napríklad. v Alžbetinom Dvo-

re, Hviezdoslavove, Miloslavove, Prievoze, 

Šamoríne a v iných lokalitách.

Súčasná mestská časť Nové Mesto pred-

stavovala v medzivojnovom období dy-

namicky sa rozvíjajúcu priemyselnú časť 

hlavného mesta, ktorá nadviazala na svoje 

tradície z predchádzajúceho obdobia. Išlo 

napríklad o fabriky Dynamit Nobel, Stoll-

werck, elektrotechnické závody Siemens- 

Schuckert, neskoršie Danubius Elektrik, 

prípadne mlyn fi rmy Schindler a Jedlin 

(Jedľa), Tungsram, Mechanica, Emailit. 

Priestor Nového Mesta bol dostatočne vy-

bavený  komunikáciami, a to nielen cestný-

mi, ale aj železnicou (stanica Bratislava-fi li-

álka). Paralelne s rozmachom priemyslu sa 

tu prikročilo k rozsiahlej bytovej výstavbe, 

predovšetkým pre štátnych zamestnancov, 

a to na uliciach Legionárskej, Trnavskej, 

Šancovej, Kalinčiakovej, ale aj Ursínyho 

a iných.

Nárast obyvateľstva si prirodzene vy-

žadoval aj dobudovanie  zodpovedajúcej 

siete škôl, najmä ľudových a meštian-

skych. Na podnet riaditeľa II. Meštianskej 

chlapčenskej školy Václava Voláka (sídlila  

na Telocvičnej ul. č.11, dnes Zochova ul.) 

a správcu IV. Štátnej ľudovej školy Františ-

ka Matulaya (sídlila na Vajnorskej ceste) 

schválil školský referát MŠaNO výstavbu 

ľudovej a meštianskej školy na Tehelnom 

poli v roku 1925. Rozpočet stavby bol plá-

novaný v maximálnych nákladoch 7 500 

000 Kč, celková rozloha pozemku, ktorý 

poskytlo mesto, bola 113 árov 55 m2. Vo 

vypísanej verejnej architektonickej súťaži 

zvíťazil návrh mladých pražských archi-

tektov Karla Seiferta (1890-1927) a  Pavla 
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Škola – pamätník na Českej ulici
Dielo architektonickej avantgardy z čias prvej ČSR

Jednou z hlavných úloh mladej Československej republiky po jej vzniku roku 1918 bola rozsiahla 

reorganizácia školského systému na Slovensku. Išlo predovšetkým o jeho zjednotenie v obidvoch 

častiach republiky a na Slovensku najmä o zavedenie slovenského jazyka do vyučovania. 

Jeden z aktérov tohto procesu, vládny referent ministerstva školstva a národnej osvety (MŠaNO) 

Anton Štefánek v Zlatej knihe Slovenska (1928) v článku Školstvo na Slovensku v prvom desaťro-

čí slobody eufemisticky dokonca hovorí, že dejiny moderného školstva sa začínajú 4. novembra 

1918 vstupom Vavra Šrobára, ministra s plnou mocou pre správu Slovenska, do Skalice.

Pohľadnicu s modelom školy vydalo vlastným nákladom roku 1928 Združenie rodi-

čov na Tehelnom poli

Snímka zo súčasnosti František Rajecký
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Smetanu (1883-1944). Jeho realizácia bola 

príkladom progresívnych dobových tren-

dov uplatňovaných v školskej architektúre. 

(Architekt Karel Seifert sa realizácie stavby 

nedožil, tragicky zahynul v roku 1927.)

Ide o funkcionalistickú pavilónovú škol-

skú zástavbu. Komplex ľudovej (obecnej) 

a meštianskej školy sa skladá z dvoch iden-

tických, za sebou radených budov (Česká 

ul. č. 5 a  č. 10), z objektu dievčenského 

a objektu chlapčenského, a z vily pre ria-

diteľa školy (Osadná  ul. č. 5). Pôdorys má 

tvar písmena T, predná časť je dispozičný 

trojtrakt (učebne - chodba - šatne), zadné 

krídlo tvorí o podlažie posunutá jedno-

traktová časť s telocvičňou a kresliarňou. 

Terasu na treťom poschodí určili autori 

na letné učebne. (Po druhej svetovej vojne, 

žiaľ, terasy prekryli, aby tak budovy zvýši-

li o jedno podlažie.) Na Slovensku to bola 

prvá školská budova oslobodená od histo-

rizujúcich slohových prvkov architektúry 

predchádzajúcich období.

Progresívne vnímanie priestoru bolo za-

ložené predovšetkým na účelnom využití 

organizácie školského života (nachádzal 

sa tu i byt domovníka, kuchyňa a pod.). 

Uvoľnená budova s prehľadnou dispozí-

ciou bola rozložená do viacerých objektov, 

uplatnila terasy, rozmerné okná a široké 

schodištia. Pri jej výstavbe využili viaceré 

nové materiály, sklo a chróm.

K výbave nového poňatia patrili aj  spla-

chovacie záchody a umyvárne. Okolie ško-

ly dotváralo veľké priestranstvo s ihriskom 

a trávnikom.

Novú školskú budovu odovzdali jej úče-

lu v roku 1929 pod názvom Masarykove 

štátne ľudové a meštianske školy na Tehel-

nom poli. Mala dvadsať tried – desať chlap-

čenských a desať dievčenských. Združenie  

rodičov na Tehelnom poli už rok predtým 

vydalo propagačnú pohľadnicu s architek-

tonickými modelmi školských objektov. 

Na žiadosť rodičovskej rady sa používal aj 

názov Jubilejné školy Masarykove. Celko-

vý rozpočet stavby  nakoniec neprekročil 

sumu 5 930 000 Kč. Stavebníkom bol štát, 

ale so záväzkom mesta, že túto sumu bude 

štátu postupne refundovať každoročnou 

sumou 500 000 Kč. 

Slávnostné otvorenie školy sa uskutoč-

nilo až  9. marca 1930 za prítomnosti mi-

nistra školstva a národnej osvety Dr. Ivana 

Dérera, zástupcov štátnych a mestských in-

štitúcií a obyvateľov Tehelného poľa. V tom 

istom roku navštívil školu prezident T.G. 

Masaryk, v tom čase už 80-ročný, a to 30. 

októbra počas svojej cesty po Slovensku.

Masarykova štátna ľudová a meštianska 

škola dievčenská a chlapčenská na Tehel-

nom poli vznikla v euforickom období  

osláv 10. výročia republiky, aby pripomí-

nala zásluhy prvého prezidenta T. G. Ma-

saryka na jej vzniku. Zároveň je cenným 

vyjadrením princípov architektonickej 

avantgardy svojej doby.  

Dnes sa  v objektoch nachádza Súkrom-

né gymnázium a Základná škola (na Českej 

ulici). Súčasné úvahy o návrate k pôvodné-

mu názvu by sa nemali skončiť len disku-

siou.  Elena Kurincová 

Hromadná bytová vý-
stavba bola veľmi ambi-
cióznym, a súčasne veľmi 
problematickým projektom 
modernizmu. V európskych 
pomeroch je Bratislava 

jedinečným príkladom rozsiahlej realizácie kolek-
tívneho bývania. Na jej území sa uplatnilo najväčšie 
množstvo urbanistických koncepcií, otestovalo sa 
najviac typov panelov. V panelových bytoch pred 
dvadsiatimi rokmi žilo takmer 80 percent jej obyva-
teľov. Bratislavské sídliská teda predstavujú dedič-
stvo, ktoré provokuje svojou monumentálnosťou, 

žiaľ, aj monotónnos-
ťou a plodením spolo-
čenských problémov. 
Popritom ale aj vita-
litou a schopnosťou 
premeny.

Dni architektúry 
2012 sprostredkujú 
historický pohľad na 
hromadnú bytovú vý-
stavbu v Bratislave. 
Trochu romantický, 
no najmä dynamický 

a slobodný. Formou cykloexkurzií poodhalia históriu 
výstavby jednotlivých sídlisk, upozornia na ich urba-
nistickú štruktúru, verejné priestory, parky, výtvarné 
diela i architektonické lahôdky ukryté v anonymite 

sériovej zástavby. Na jednotlivých zastaveniach 
cykloexkurzií prehovoria architekti, urbanisti, umelci 
a ďalší hostia. Na účastníkov jubilejného desiateho 
ročníka Dní architektúry 2012 čaká zopár zaujíma-
vých prekvapení.

1. 6. 2012
18.00
Cyklojazda neexistujúcim bulvárom Petržalky (v spo-
lupráci s bratislavskou cyklokoalíciou)

19.30 – 22. h
Slávnostné otvorenie Dní architektúry 2012 v rozo-
stavanom depe stanice Janíkov dvor v Petržalke.

2. 6. 2012 – Cykloexkurzie
10. h – 12. h 
Sídliská na západe: vertikálne segregovaná Karlova 

Ves – experiment Dlhé Diely - nepostavené Podhra-
die

13. h – 16. h 
Sídliská na východe: históriou nabitá Ružová dolina 
– najobľúbenejší Ružinov – utópia Medzi jarkami

17. h – 19. h 
Sídliská severovýchodného rozvojového smeru: 
konzistentné sídlisko Hostinského - prvá a najlepšia 
Februárka 

19. h 
Slávnostné ukončenie podujatia v parku na Račian-
skom mýte (s podporou starostu mestskej časti Bra-
tislava  - Nové Mesto)

Mgr. Peter Szalay, PhD.
Snímky Archív architektúry 20. storočia, 

Oddelenie architektúry ÚSTARCH SAV

Expedícia Panelstory

Na bicykli krajinou sídlisk
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Bežci vybehali Matúšovi 2226 eur
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Bratislavčan Matúš je o krok bližšie k splneniu svoj-
ho sna. Mladého športovca, ktorého osud pripútal k 
invalidnému vozíku, prišlo podporiť v poslednú mar-
covú nedeľu na Kuchajdu v rámci akcie Kilometre pre 
Matúša viac než štyristo ľudí. Vďaka nim pribudla na 
Matúšovom účte, cez ktorý sa bude fi nancovať kúpa 
špeciálneho športového vozíka, ďalšia utešená suma. 
Do podporného behu okolo Kuchajdy sa zapojilo 431 
aktívnych účastníkov, z toho 220 Novomešťanov. 

Priamo na mieste sa vyzbieralo 2006 eur, mestská 
časť Bratislava–Nové Mesto prispeje ďalšími 220 eu-
rami – za každého bežiaceho Novomešťana jedným 
eurom. „Ďakujem za túto pomoc, veľmi si ju vážim. Je 
to začiatok mojej cesty, na ktorej sa chcem stále zlep-

šovať,“ povedal Matúš, ktorého cieľom je dostať sa na 
paralympiádu a zaradiť sa medzi najlepších telesne 
postihnutých športovcov sveta. Ak mu chcete prispieť 

na nový vozík, ešte vždy to môžete urobiť na účte OZ 
Bez bariér – č. 1240658551/0200, variabilný symbol 
8804066458.  (bor), snímka František Rajecký

Olympiádu zažije 
aj Nové Mesto

Svet žije v očakávaní letnej olympiády v Lon-
dýne, svojich olympijských víťazov však bude 
mať tento rok aj Nové Mesto. Reprezentanti 
ôsmich základných škôl, ktoré sú v správe mest-
skej časti, si v piatok 1. júna zmerajú sily na 
Školských olympijských hrách základných škôl. 
Najlepší mladí športovci budú v areáli Kuchajdy 
súťažiť vo vrhu guľou, v skoku do diaľky, v behu 
na 300 metrov, v štafete na 4 x 1000 metrov, vo 
futbale, plážovom volejbale a stolnom tenise. 

Keďže novomestská olympiáda sa bude ko-
nať presne na Medzinárodný deň detí, nebude 
chýbať ani zábava. Popri napínavom športovom 
zápolení, ktoré sa začne už ráno o 9. h, čaká na 
deti deň plný kultúry, zábavy a atrakcií. O kultúr-
ny program sa postarajú sami žiaci novomest-
ských základných škôl.  (bor)

Víkend s triatlonom
V prvý júnový víkend zavládne na Kuchajde športo-

vý ruch, keďže tu odštartujú významné medzinárodné 
triatlonové preteky. Ako hovoria organizátori z REALIZ 
sport teamu, pôjde o najväčší triatlonový sviatok na 
Slovensku v roku 2012 a Bratislava sa ním zaradí me-
dzi väčšinu hlavných miest, ktoré organizujú vrcholné 
triatlonové podujatia. Na štart sa postavia pretekári, 
ktorí majú istú účasť na tohtoročných olympijských 
hrách v Londýne. 

V sobotu 2. júna sa bude súťažiť v kategóriách juni-
ori, juniorky, škôlkari a deti. Najväčšiu pozornosť budú 
pútať tí najmenší. Hobby súťažiaci od 20 rokov sa môžu 
zapojiť do preteku age group. V nedeľu 3. júna sa usku-
točnia hlavné súťaže, a to Medzinárodné majstrovstvá 
SR v šprint triatlone muži a Medzinárodné majstrovstvá 
SR v triatlone v štafetách so zložením tímov muž, žena, 
muž. Aj v nedeľu dostanú priestor deti v žiackych kate-

góriách. Preteky 
budú zaujímavé 
aj tým, že be-
žecká trať bude 
viesť priamo cez 
nákupné centrum 
POLUS. 

Deti iste zauj-
me sprievodný 
program, ktorý im organizátori pripravili na sobotu. Od 
10. h na ne budú čakať rozprávkové bytosti a postarajú 
sa o celodennú zábavu. Malí športovci si zaskáču vo 
vreci, zatancujú, vytvoria vlastné diplomy či ozdobia 
medaily, ktoré nakoniec môžu zjesť. Na šantenie bude 
k dispozícii aj skákací hrad a šmykľavky. Dospelí sa 
zase môžu tešiť na Expo City Triathlon Bratislava, kde 
sa budú prezentovať partneri podujatia.  (jš)
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INZERCIA:

Inštalatér – lacno a rýchlo. Kontakt: 0904 572 977

Tepujem koberce, sedačky, postele. 0903 195 861

Zaopatrím milú babičku/dedka, ktorý potrebuje 
pomoc. Som na materskej dov., VŠ. Tel.: 2072 7302.

Montáž nábytku, tel. 0903 745 601, 
www.montaz-nabytku.sk
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Najlepších korčuliarov 
majú Za kasárňou

Hoci teplé jarné počasie sa už hlásilo o slovo, po-
sledný marcový utorok sa v Novom Meste ešte stále 
niesol v znamení ľadu. Na „zimáku“ Ondreja Nepelu 
sa rozhodovalo, ktorá základná škola v našej mestskej 
časti má najšikovnejších korčuliarov. 

O Sabovčíkov pohár
Žiaci si zmerali sily a schopnosti v rôznych disciplí-

nach. Ľad tento raz ovládli žiaci zo školy Za kasárňou. 
Ich dva tímy skončili na prvom a treťom mieste. Vtes-
nať sa medzi ne dokázali iba mladí reprezentanti Ka-
linčiakovej. Víťazi si odniesli putovný Pohár Jozefa Sa-
bovčíka, legendy slovenského krasokorčuľovania. Prvé 
tri tímy získali okrem medailí aj atraktívne ceny – víťazi 
krasokorčuliarsky kurz Jumping Joe pre jednu triedu 
zdarma, ďalšie dva tímy so zľavami - druhý s 50-per-
centnou a tretí s 25-percentnou zľavou z poplatku za 
kurz. 

Korčuliarske preteky zorganizovalo s podporou 
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto občianske 
združenie Jumping Joe, ktoré nesie názov podľa pre-
zývky Jozefa Sabovčíka. „Náš cieľ je jasný – pritiahnuť 

širokú verejnosť naspäť ku krasokorčuľovaniu,“ vysvet-
ľuje Miroslav Goldschmied zo združenia. 

Krasokorčuľovanie je tu doma
Krasokorčuľovanie nie je nikde viac doma ako práve 

v bratislavskom Novom Meste. „A chceme, aby to tak 
aj ostalo,“ zdôraznil starosta Rudolf Kusý. Preto bude 
novomestská samospráva podporovať projekt Jum-
ping Joe aj naďalej. 

Už na jeseň by mladých milovníkov tohto športu 
osobne mal prísť povzbudiť sám Jozef Sabovčík. Rode-
ný Bratislavčan príde z USA, kde sa pred časom usadil.  
 Ján Borčin, snímka František Rajecký

Prebuďte fantáziu 
a kreativitu

Pre všetkých, ktorí by to chceli skúsiť s maľova-
ním, pripravilo Stredisko kultúry na Vajnorskej prí-
pravné výtvarné kurzy. Kresliarsky ateliér poskytne 
účastníkom základy kresliarskych zručností. Na-
učia sa robiť štúdie zátišia, portrétu či fi gúry. Po 
kresliarskej príprave môžu navštevovať maliarsky 
ateliér, ktorý ich uvedie do tajov maľovania zátišia, 
krajiny, portrétu a expresívnej maľby. Počas výtvar-
nej prípravy sa účastníci oboznámia so základ-
nými princípmi kompozície obrazu, teórie farby 
a perspektívy. Preniknú do tajov práce s pastelom, 
uhľom, rudkou, temperou i akrylom. Po zvládnutí 
týchto techník plynulo prechádzajú na letné žán-
rové témy, ako je krajinomaľba v prírode, zátišie, 
landart, portrét, autoportrét a iné. Záujemcovia sa 
môžu pokúsiť aj o štúdie obrazov starých majstrov. 
Niektoré techniky si vyžadujú viac času a sústre-
denia, preto počas prípravného kurzu prebiehajú 
aj špeciálne kurzy a ateliér kresby, ktorý zahŕňa 
všetky žánre. Môžete sa venovať maľbe a kresbe 
pre radosť z tvorby, alebo tu absolvovať prípravu 
na stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním. 
Štartovací balíček základných výtvarných potrieb 
je pripravený pre každého účastníka. Viac informá-
cií na tel. čísle 4437 3771, info@skvajnorska.sk

 Magdaléna Burmeková

Najznámejšia stavebná pamiatka Nového Mesta, stanica prvej Konskej železni-
ce v Bratislave, sa dostala medzi štyridsať našich „najpozoruhodnejších“ stavieb 
na nedávnej výstave Od klasicizmu k moderne v architektúre na Slovensku. Výstava 

v Sieni Dušana Jurkoviča, priestore 
Spolku architektov Slovenska, slo-
vom, obrazom i prostredníctvom 
modelov súborne predstavila ar-
chitektúru na našom území v 19. 
storočí v širokej škále jej rozmani-
tosti. Koncipovala ju doc. Ing. arch. 
Jana Pohaničová, PhD. a opiera sa 
o jej knihu Výnimočné stavby dlhé-
ho storočia, ktorá vyšla minulý rok 
vo vydavateľstve TRIO Publishing, 
s.r.o. v Bratislave. (vv)

Podľa tradície, ktorá svojimi koreňmi siaha až 
kamsi k starým Keltom, by každá žena mala byť 
v máji pobozkaná pod rozkvitnutou čerešňou. Inak 
vraj do roka uschne. Tradíciu pravdaže nemusíme 
brať smrteľne vážne, no istota je istota. Miestny úrad 
vychádza Novomešťanom v ústrety – v nedeľu 6. 
mája popoludní bude v parku na Račianskom mýte 
špeciálne pristavená čerešňa. A jeden z bozkávajú-
cich sa párov má u starostu prichystané prekvapenie 

– na podporu tejto novej tradície. Ešte aj spoločnú 
snímku si tu zamilovaná dvojica môže opatriť. Páry, 
ktoré prídu do parku aj s potomstvom, potešia svoje 
deti pripraveným zábavným programom. Bude sa v 
nedeľu bozkávať pod čerešňou viac zamilovaných 
než pred rokom? Nové Mesto si trúfa vyzvať na súťaž 
niektorú z iných mestských častí. A verí, že nepoho-
rí...

 (vv), snímka František Rajecký

Príďte sa pobozkať pod čerešňu!

„Konka“ medzi 
výnimočnými stavbami 



Pozývame
STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVA - 

NOVÉ MESTO, VAJNORSKÁ 21
tel.: 44373771, 44372620

e-mail: info@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk

KLUBOVÉ STRETNUTIA

3. 5. 2012, štvrtok 16. h   
Klub Patchwork

9. 5. 2012, streda 17.30 h   
Klub Cesta za poznaním

14., 21., 28. 5. 2012, pondelok 18. h  
Sahadža joga, pokročilí - ako sa zbaviť stresu, napä-
tia, klubové stretnutie pre záujemcov, vstup voľný

15., 22., 29. 5. 2012, utorok 18. h  
Sahadža  joga, začiatočníci - ako sa zbaviť stresu, 
napätia, klubové stretnutie pre nových záujemcov, 
vstup voľný

16. 5. 2012, streda 18. h
Túlavé topánky, cestovateľský klub

17. 5. 2012, štvrtok 16. h  
Klub priateľov opery, 
pravidelné stretnutie členov s operným umením

22. 5. 2012, utorok 17. h   
Bratislavský včelársky spolok, pravidelné stretnutie 
členov a záujemcov o poradenské služby

25. 5. 2012, piatok 14. h   
Informačné centrum zdravia

1. 5. 2012, utorok 9. h    
Malý festival lásky - prednášky, výstava, meditácie, 
arteterapia, umelecké pásma

30. 5. 2012, streda 17. h   
Marcel Vaněk prednáša veselo i vážne pre tých, čo 
chcú lepšie pochopiť svet

HUDOBNO – TANEČNÉ PROGRAMY

5. 5. 2012, sobota 17. h   
Čaj o piatej – majáles s HS SKAN, 
tanečné podujatie „pod májom“, v príjemnom prostre-
dí pri sviečkach, so žrebovaním o ceny

7. 5. 2012, pondelok 19. h  
50 rokov Rolling Stones, koncert
pri príležitosti 50. výročia vzniku skupiny, vystúpia 
populárni interpreti a skupiny: THE  BUTTONS, MEKY 
ŽBIRKA, LACO LUČENIČ, BONZO RADVÁNYI a THE 

BREAKERS  TRNAVA, MARTIN  KOVAŘÍK, ROBO 
GRIGOROV, GOODBYE  LENIN  PÚCHOV...

11. 5. 2012, piatok 19. h  
Koncert skupiny LOJZO 
pri príležitosti 30. výročia založenia skupiny, prvý v jej 
koncertnej šnúre po Slovensku

12. 5. 2012, sobota 17. h  
Za dychovkou na Vajnorskú s DH Šarfi anka, 
zábava pri dychovke pre tých, čo majú radi dobrú 
ľudovú hudbu, so žrebovaním vstupeniek

19. 5. 2012, sobota 17. h  
Čaj o piatej s HS COLOR, 
spoločenské tanečné podujatie pri hudbe 
60.-90. rokov so žrebovaním vstupeniek

24. 5. 2012, štvrtok 19. h  
VLASTA REDL recitál, 
11. ročník Folk country sála alebo koncerty na vaše 
želanie, účinkuje Vlasta Redl, popredný český folkový 
a country skladateľ a spevák so svojimi hosťami

25. 5. 2012, piatok 19. h   
LATINO VEČER, plný tanečných latino rytmov

26. 5. 2012, sobota 17. h  
Čaj o piatej s HS KARTAGO, 
posledný májový tanečný večer v príjemnom prostredí 
pri sviečkach a hudbe 60.-90. rokov

VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV

12. 5. 2012, sobota  8. h – 13. h   
Výmenné stretnutie zberateľov mincí, medailí, od-
znakov, bankoviek, telefónnych kariet, pohľadníc, 
kníh, gramoplatní, plagátov, fi latelie

19. 5. 2012, sobota 9. h – 14. h 
I. Medzinárodné výmenné stretnutie zberateľov 
policajných  insígnií

26. 5. 2012, sobota  8. h – 12. h   
Výmenné stretnutie zberateľov elektro, domácich, 
rybárskych a foto potrieb, železničných a automobi-
lových modelov 

VÝSTAVY

30. 4. -  5. 5. 2012
Ivan Cích, výstava z výtvarnej tvorby

10. 5. 2012, štvrtok 17. h   
Výtvarné spektrum, 49. ročník,  
vyhodnotenie najúspešnejších profesionálnych aj ne-
profesionálnych výtvarníkov a udelenie cien 
10. 5. - 20. 5. 2012
výstava najlepších výtvarných prác z regionálnej 
súťaže Výtvarné spektrum

22. 5. – 2. 6. 2012
Premeny III, výstava z výtvarnej tvorby 
SŠ Tokajícka, Bratislava

Návštevný čas výstav: pondelok – piatok 14.-18. h, v 
sobotu v rámci podujatí 
Predpredaj vstupeniek: pondelok – streda 16.-19. 
h a hodinu pred podujatím v SK BNM Vajnorská 21, 
tel.:02/44373763. Zmena programu vyhradená !

VÝTVARNÉ KURZY

- Keramika pre dospelých: pondelok 17. h – 20. h, 
1x týždenne, utorok 17. h – 20. h, 1x týždenne
- Keramika pre deti: streda 17. h – 19. h, 1x týždenne 
- Výtvarné techniky: utorok 17. h – 20. h, 1x týždenne 
- maľba, kresba, grafi ka a kombinované    techniky pre 
začiatočníkov aj pokročilých  
- Výtvarná škola D. Zacharovej: 
  štvrtok 15.30 – 17.45 h, piatok 14.30 – 16.45 h,

1x týždenne pre malých aj veľkých a príprava na školy 
umeleckého zamerania, január – jún 2012

PRAKTICKÉ KURZY             

- Šijeme s Burdou, škola strihov a šitia, návrhárstvo, 
nové módne trendy 
- Kurz tvorivého písania
- Kurz pletenia z papiera – pokročilí
- Kurz fotografovania – pondelky 17. h 
- Zážitkové semináre - Moderovanie a komunikácia, 
Rozvoj osobnosti, Verejné vystupovanie

POHYBOVÉ

- Joga, utorok 17.15 h, 1x týždenne 

HUDOBNÉ 

- klavír, hudobná teória, 
utorok, streda, štvrtok 14. h – 20. h
 
 
DOM KULTÚRY KRAMÁRE, STROMOVÁ 18

tel. 54 77 11 48
www.skvajnorska.sk, e-mail: dkkramare@chello.sk 

PODUJATIA PRE DETI

5. 5. 2012, sobota 16. h  
Kocúr v čižmách, bábkové divadlo BUM BÁC

19. 5. 2012, sobota 16. h  
Roztancovaná lúka, tanečné popoludnie pre deti 
a rodičov s Disko Jarkou v maskách kvetiniek

KLUBOVÉ PODUJATIA

2., 21. 5. 2012, streda 16.30 h  
Klub Venuša, stretnutie Ligy proti rakovine

UMELECKÉ PROGRAMY

23. 5. 2012, streda 17. h  
ŠAFRANI pri príležitosti Dňa matiek, 
hudobno-slovné pásmo v podaní zmiešaného zboru

25. 5. 2012, piatok 17. h   
Keď si ja zaspievam... 
spevácky koncert poslucháčov kurzu spevu Márie 
Borbéľovej 

Predaj vstupeniek: pondelok, utorok, streda 16. h 
– 19. h. Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia pred-
stavenia. Zmena programu vyhradená. Vstupenky 
nerezervujeme.

KURZY, KRÚŽKY 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov 1x mesačne 
(v sobotu a v nedeľu), 12.-13. 5. 2012 od 9. h do 14. h 

VYT FIT- výtvarné relaxcentrum, info v DK

POHYBOVÉ KURZY, KRÚŽKY 

Škola pred škôlkou, pohybové cvičenie pre deti od 15 
mesiacov do 3 rokov s mamičkami

Zdravotné cvičenie na problémy s chrbticou 
Pilatesove cvičenia  
ZUMBA v tanečnom štýle latino tancov

HUDOBNÉ KURZY     

Hra na klavír, spev, hudobná teória pre deti, dospe-
lých, seniorov 


