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Milí čitatelia,

záver leta sa prirodzene núka na zhodnotenie re-

konštrukcií a stavebných úprav, na ktoré sú prázd-

ninové mesiace ideálnym obdobím najmä v školách 

a škôlkach. Chýbal v nich síce detský džavot, zato sa 

tu intenzívne ozýval pracovný ruch. Niektoré práce 

musia pokračovať aj po začiatku školského roka, no 

deti potešia mnohé vynovené triedy, vymenené okná, 

opravená strecha i nová telocvičňa.

Kultúrne a športové leto sa stalo pevnou súčasťou oddychových aktivít No-

vomešťanov. Nadšené ohlasy návštevníkov koncertov, fi lmových predstave-

ní, tanečnej školy aj spoločného cvičenia jogy hovoria za všetko. Obľúbenú 

formu zábavy si tu nachádzajú všetky vekové kategórie. Dejiská programov 

sú čoraz početnejšie, takže sa priblížili obyvateľom, pribudli novinky. Roz-

právkový les pre najmenších ožíval v nedeľu na Partizánskej lúke, džezové 

štvrtky roztancovali kaviareň v Slimáku, sobotňajšie koncerty zneli na Ra-

čianskom mýte, fi lmy i diskotéky lákali do Strediska kultúry a takmer každý 

deň ponúkla niečo obľúbená Kuchajda. Prírodné jazero ako areál voľného 

času nám v dobrom závidia aj obyvatelia iných mestských častí, a tak sa 

mnohí z nich k Novomešťanom pridávajú. Neprekáža to, naopak. Teší nás, 

že sa sedadlá nočného kina v amfi teátri zapĺňajú do posledného miesta,  aj 

to, že okolitý trávnik sa pravidelne mení na zelenú telocvičňu.

Jeseň vnesie do všedných dní opäť viac práce a povinností. Na zastupi-

teľstvo a miestny úrad čakajú nové úlohy pri riešení parkovacej politiky, 

v sociálnej práci či pri zabezpečení pravidelných jesenných akcií. Priebežne 

vás o nich budeme informovať.

Malým i veľkým Novomešťanom, ktorých školský zvonček opäť zvoláva do 

lavíc, želáme úspešný štart, dobrú atmosféru, veľa veselých príhod i zaujíma-

vých nových vedomostí.

Prajem vám príjemné čítanie!

 Jana Škutková
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Na hokej budeme chodiťcez 
Námestie pri zimnom štadióne 

Na hokej či korčuľovanie sa bude chodiť cez Námestie pri zimnom štadióne. 

Takéto meno by mal dostať nový verejný priestor, ktorý vznikol pri Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu po jeho rekon-

štrukcii. Zoznam navrhovaných názvov 

sa vytvoril z podnetov zozbieraných od 

občanov. Niektorí sa inšpirovali mena-

mi legiend slovenského hokeja Dušana 

Pašeka, Vladimíra Dzurillu či Pavla 

Demitru. Ďalšie návrhy boli Námestie 

ľadu či Námestie hokeja. Najviac Novo-

mešťanov si prialo názov Námestie pri 

zimnom štadióne a ich vôľu vypočulo 

koncom júna aj miestne zastupiteľstvo. 

Konečné slovo bude mať ešte bratislav-

ské zastupiteľstvo. 



• Činnosti EKO-podniku VPS sa rozší-

ria a v súvislosti s tým sa zmení spôsob 

hospodárenia tejto organizácie z rozpoč-

tovej na príspevkovú. Dôvodom je snaha 

o lepšie využitie ľudských i materiálnych 

zdrojov. V novej podobe bude EKO-pod-

nik schopný poskytnúť občanom i fi r-

mám v mestskej časti dodatočné služby 

za úhradu, lepšie tak vyťaží svoje kapaci-

ty v mimosezónnych obdobiach. Môže 

ísť napríklad o odvoz stavebného odpa-

du, prenájom veľkokapacitných kontaj-

nerov či úpravu zelene.

• S novou výstavbou pribúdajú do sprá-

vy mestskej časti ďalšie plochy, o ktoré 

sa treba starať - udržiavať čistotu, poko-

siť trávnik, opraviť kanalizačné vpusty. 

Starnúci vozový park už nepostačuje 

a často sú potrebné servisné zásahy. Na-

vyše, vysoká spotreba pohonných látok 

predražuje prevádzku. V rozpočte EKO-

podniku VPS na rok 2012 schválilo zastu-

piteľstvo kapitálové výdavky v celkovej 

výške 179 640 eur. Finančné prostriedky 

sa použijú na nákup multifunkčného ko-

munálneho vozidla, nadstavby na zber 

a odvoz exkrementov a odpadu, kombi-

novanej sacej cisterny na čistenie vpus-

tov, kanalizácií a šácht, sústavy na opravu 

komunikácií, sypačovej nadstavby s roz-

metadlom na zimnú údržbu komuniká-

cií a snehovej radlice. Všetky navrhova-

né technické zariadenia sú univerzálne 

a dajú sa vzájomne kombinovať. To je dô-

ležité najmä kvôli dostupnosti náhrad-

ných dielov, ale aj možnosti používať 

stroje po celý rok.

• Poslanci schválili založenie Novo-

mestskej parkovacej spoločnosti, s. r. o. 

Bude prevádzkovať nový parkovací sys-

tém, ktorý sa celoplošne pripravuje na 

území Bratislavy. Vzali pritom na vedo-

mie zámer parkovacej politiky mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto, ktorá pri-

praví zavedenie regulovaného parkova-

nia aj v našich uliciach. Cieľom je upred-

nostniť v parkovaní vlastných obyvateľov, 

zvýšiť obrátkovosť parkovacích miest, 

defi novať hodnotu verejného priestoru, 

ale vytvoriť aj prostredie, v ktorom bude 

záujem o výstavbu hromadných garáží. 

 Jana Škutková
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Z rokovania zastupiteľstva
Koncom júna prerokovalo miestne zastupiteľstvo rozsiahlu pracovnú agendu s vyše tridsiatimi bodmi. 

STREDISKO NA MAKOVICKÉHO

Predmet súťaže: nehnuteľnosť na Makovického č. 4, bývalé osvetové stredis-
ko, rozloha 219,90 m²

Účel nájmu: zriadenie tichej prevádzky na športové, kultúrne, sociálne a vzde-
lávacie účely, ktorej činnosť nebude rušiť okolitých obyvateľov

Výška nájmu: minimálna výška nájmu podlahovej plochy 30 €/m²/rok (bez 
služieb), minimálna výška nájmu priľahlého pozemku 10 €/m²/rok

Trvanie nájmu: nájomná zmluva na 10 rokov s možnosťou predĺženia

Lehota: súťažný návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne do po-
dateľne Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto do 28. 9. 2012 do 14. h 
v zalepenej obálke s výrazným označením „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA 
UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY O NÁJME NEHNUTEĽNOSTI NA MAKOVICKÉ-

HO č. 4 V BRATI-
SLAVE – NEOTVÁ-
RAŤ!“

Kritériá hodno-
tenia súťažných 
návrhov: výška 
ponúknutej ceny 
za m² za rok, účel 
nájmu

KONSKÁ ŽELEZNICA

Predmet súťaže: nebytové priestory na 2. a 3. nadzemnom podlaží v objekte 
Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave, celková podlahová plocha ur-
čená na prenájom je 393,34 m²

Účel nájmu: využitie na kancelárske priestory, ateliéry, organizovanie výstav 
alebo iný administratívny priestor

Výška nájmu: minimálna výška nájmu nebytových priestorov 90 €/ m²/rok 
(bez služieb)

Trvanie nájmu: nájomná zmluva na 10 rokov s možnosťou predĺženia

Lehota: súťažný návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne do 
podateľne Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto do 28. 9. 2012 do 
14. h  v zalepenej obálke s výrazným označením „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 
NA UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
V BUDOVE KON-
SKEJ ŽELEZNICE 
NA KRÍŽNEJ č. 
33 V BRATISLA-
VE – NEOTVÁ-
RAŤ!“

Kritériá hod-
notenia súťaž-
ných návrhov: 
výška ponúknu-
tej ceny za m² za 
rok, účel nájmu 

PRIESTORY NA PRENÁJOM
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto vyhlasuje v zmysle § 281 – 288 Obchodného zákonníka 

dve obchodné verejné súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľností v lukratívnych lokalitách – 

budovy na Makovického č. 4 a časti budovy Konskej železnice na Krížnej 33.

Kontakt: podrobné podmienky súťaže získate na Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto, Junácka č. 1, 2. poschodie, č. dverí 211, viac informácií 
aj na www.banm.sk, termín obhliadky si môžete dohodnúť na telefónnom čísle 02/49 253 318 (Alžbeta Andrášiková, e-mail: spravabytov@banm.sk)
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„Účelom tejto výdajne je doplnkovou 

formou pomáhať obyvateľom mestskej 

časti, ktorí sa nachádzajú v ťažkej soci-

álnej situácii,“ povedala Hlasu Nového 

Mesta Gabriela Vojtechová, ktorá vedie 

sociálne oddelenie miestneho úradu. 

„Dobitie“ karty zdarma

Klienti sociálnej výdajne dostanú od 

mestskej časti čipovú kartu, prostredníc-

tvom ktorej si v nej budú môcť vybrať to-

var. Každá karta bude „nabitá“ kreditom 

od 10 do 30 bodov (v závislosti od sociál-

nej situácie), ktorý sa bude každý mesiac 

automaticky obnovovať – a to zdarma. 

Občan zaplatí iba počiatočný adminis-

tratívny poplatok 5 eur za vydanie a pre-

vádzkovanie karty. 

Hodnota tovaru bude rôzna – naprí-

klad mlieko bude stáť pol bodu, chlieb 

jeden bod, spodná bielizeň či ponožky 

pol bodu, detský textil do dvoch bodov, 

hračky do dva aj pol bodu. Výdajňa bude 

určená pre invalidných a starobných 

dôchodcov s penziou do výšky 350 eur, 

pre občanov a rodiny s deťmi v hmotnej 

núdzi a pre občanov a rodiny, ktoré sa 

náhle ocitli v krízovej situácii. 

Starosta Rudolf Kusý rokoval s jed-

notlivými obchodnými organizáciami 

a dohodol pravidelné dodávky tovaru do 

sociálnej výdajne. Oslovené organizácie 

prisľúbili, že ako sponzorský dar dodajú 

aj vybavenie výdajne – chladiace a mra-

ziace zariadenia a regály na uloženie to-

varu.

Na poschodie výťahom

Sociálna výdajňa bude v tržnici na 

prvom poschodí. Starší klienti však ne-

musia mať obavy zo sťaženého prístupu. 

Mestská časť totiž chystá aj ďalšiu novin-

ku – osobný výťah. Mal by nahradiť jeden 

z nefunkčných nákladných výťahov.

Podľa zástupcu riaditeľa EKO-podniku 

VPS Stanislava Pavloviča by výťah mohol 

zvýšiť záujem predávajúcich o voľné pre-

vádzky, lebo uľahčí prístup na poschodie 

aj menej mobilným zákazníkom.

„Výťah bude inštalovaný v bez-

prostrednej blízkosti sociálnej výdajne 

potravín a spotrebného tovaru, kde je 

predpoklad vekovo staršej klientely,“ in-

formoval Stanislav Pavlovič.

 Ján Borčin

Občania, ktorí sa budú chcieť stať 

klientmi sociálnej výdajne, musia 

o túto formu pomoci požiadať na 

Miestnom úrade Bratislava – Nové 

Mesto na Junáckej 1. Tlačivo nájdu aj 

na webovej stránke miestneho úradu. 

Podrobnejšie informácie získajú na 

oddelení sociálnych služieb, 3. po-

schodie, číslo dverí 309 a 310, telefón: 

02/49 253 529, 02/ 49 253 377.

Nové Mesto otvára sociálnu výdajňu
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto pokračuje v aktívnej pomoci sociálne slabším občanom. 

Už v septembri otvorí v budove tržnice na Trnavskom mýte sociálnu výdajňu potravín a spotrebného 

tovaru, ktorá by mala slúžiť približne 300 Novomešťanom.

Novomestská samospráva naďalej 

skvalitňuje komunikáciu s občanmi. 

Od septembra sme pre vás spustili 

novú stránku mestskej časti, ktorú 

sme podrobne predstavili už v jednom 

z predchádzajúcich vydaní Hlasu Nové-

ho Mesta. 

Moderný dizajn, prehľadnejší a kva-

litnejší obsah, viac informácií, tlačív 

na stiahnutie a možností komunikovať 

so starostom, poslancami 

i miestnym úradom. To 

všetko vás čaká na adrese 

www.banm.sk. Pri prípra-

ve stránky sme zapraco-

vali aj nápady a postrehy 

občanov. 

Nájdete tu návody na 

konkrétne životné situá-

cie – ako a kde vybavíte 

vašu vec a čo všetko na to 

potrebujete. Prehľadné 

digitálne mapy vám zasa 

pomôžu nájsť všetky dôle-

žité miesta v Novom Meste. Ak budete 

mať problém, ponúkame hneď niekoľ-

ko možností, ako naň prostredníctvom 

stránky upozorniť – napríklad cez Lin-

ku čistoty. 

To je však len niekoľko z noviniek, 

ktoré vám prinášame. Je ich omno-

ho viac. Stačí si už len kliknúť na 

www.banm.sk.

 Ján Borčin

Nezabudnite 
predložiť doklady 
na detské prídavky

Povinná školská dochádzka sa končí 

školským rokom, v ktorom dieťa dovŕ-

ši 16 rokov. Ak sa nezaopatrené dieťa 

ďalej sústavne pripravuje na povola-

nie štúdiom, oprávnení rodičia (resp. 

náhradní rodičia) sú povinní zdokla-

dovať to. Na príslušný úrad práce, so-

ciálnych vecí a rodiny, referát štátnych 

sociálnych dávok, je potrebné predlo-

žiť potvrdenie o návšteve školy.

• Študenti stredných škôl – do kon-

ca septembra

• Študenti vysokých škôl – po zá-

pise do ročníka, najneskôr do konca 

októbra

ÚPSVaR sídli na Vazovovej 7/A, úrad-

né hodiny sú v pondelok a utorok 8. - 

12. h a 13. - 15. h, v stredu 8.30 – 12. h 

a 13. – 17. h, piatok 8. – 12. h.

Pozývame na novú stránku www.banm.sk
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Cvičené psy budú mať v bratislavskom 

Novom Meste prednosť. Psičkári, ktorí 

so svojimi zverencami absolvujú tzv. vše-

strannú kynologickú skúšku, dostanú od 

mestskej časti až 80-percentnú úľavu na 

dani. Rozhodlo o tom miestne zastupi-

teľstvo, ktoré schválilo zmenu všeobec-

ne záväzného nariadenia o miestnych 

daniach.

Po novom tak novomestskí psičkári 

s cvičenými psami zaplatia od januára 

2013 ročnú daň 10 eur namiesto súčas-

ných 50 eur. „Chceme zvýšiť bezpečnosť 

ľudí v Novom Meste. Vycvičený pes ne-

ohrozuje obyvateľov, neútočí na iných 

psov a neobťažuje cyklistov. Naviac, u 

majiteľa cvičeného psíka máme takmer 

istotu, že po svojom štvornohom pria-

teľovi uprace,“ hovorí starosta Nového 

Mesta Rudolf Kusý. 

Mestská časť Nové Mesto sa snaží spo-

lupracovať s chovateľmi, ktorí sú zodpo-

vední voči svojmu psovi aj voči svojmu 

okoliu. „Nižšia daň za psa je signálom 

práve pre týchto zodpovedných chovate-

ľov. Daň za psa nemá byť trestom, ale 

mala by aspoň čiastočne pokryť nákla-

dy obce na upratovanie po psoch a na 

vytváranie nových venčísk,“ dodáva sta-

rosta.

Podmienkou pre zľavu bude absol-

vovanie špeciálnej skúšky podľa národ-

ného aj medzinárodného skúšobného 

poriadku. Tento výcvik uskutočňujú ky-

nologické kluby, ktoré na to majú opráv-

nenie. Zúčastniť sa ho môže pes vo veku 

minimálne 12 mesiacov. Skúška sa skladá 

z troch disciplín: pachová práca (stopa), 

poslušnosť a obrana. 

Je to ďalší z krokov, ktoré mestská časť 

Nové Mesto urobila na prospech zod-

povedných psičkárov. Zníženú sadzbu 

dane už platia majitelia psov adoptova-

ných z útulku a sterilizovaných psov, čím 

sa zabraňuje zvyšovaniu počtu nechce-

ných psov na ulici. V oboch prípadoch 

je ročná daň stanovená na 25 eur, navyše 

majiteľ psa z útulku má prvý rok „daňo-

vé prázdniny“. Servis pre psy a psičkárov 

skvalitnila samospráva otvorením dvoch 

nových plôch na venčenie, v pláne má 

aj spustenie internetovej podstránky 

s komplexnými informáciami pre túto 

komunitu. 

Bratislavské Nové Mesto eviduje za 

minulý rok 2198 platiteľov dane za psa. 

Tento rok je to už 2318 (k 31. júlu). Podľa 

odhadov však v mestskej časti žije ďal-

ších zhruba dvetisíc psov, za ktorých ma-

jitelia povinný poplatok nezaplatili.

Ján Borčin 

Snímka František Rajecký

Majitelia cvičených psov 
budú platiť nižšie dane

Kde možno absolvovať so psom skúšku:

• Kynologický klub Bratislava Vtáčnik

• Klub športovej kynológie 1 Bratislava 

• Kynologický klub GratexInternational Bratislava 

• Klub kynológov Staré ihrisko Bratislava

• Klub kynológov Bratislava – Polícia

• Kynologický klub Matis Bratislava 

•  Klub športovej kynológie a obedience Bratislava 
a ďalšie kluby

Ulica Stojisko Termín

Teplická  pri železničnej trati 1.10.2012

Sliačska   na konečnej MHD 1.10.2012

Svätovojtešská pri klube dôchodcov 2.10.2012

Ovručská .  pri parkovisku  2.10.2012

J. C. Hronského pri garážach  3.10.2012

Unitas, Šancová 23 vo dvore  3.10.2012

Varšavská  pri garážach  4.10.2012

Škultétyho - Plzenská parkovisko  4.10.2012

Bartoškova - Športová pred garážami  8.10.2012

Mestská - Osadná pri parku  8.10.2012

Pluhová  vo dvore č. 4-6 9.10.2012

Čs. parašutistov pri škôlke  9.10.2012

Ulica Stojisko Termín

Matúškova - Jaskový rad na rohu ulíc  10.10.2012

Jeséniova  pri HMÚ  10.10.2012

Tupého  pri č. 25  10.10.2012

Višňová  na parkovisku  11.10.2012

Uhrova  pri detskom ihrisku 11.10.2012

Guothova  pri č. 9-11  15.10.2012

Magurská  pri č. 3-5  15.10.2012

Horská pri vinohradoch dole 15.10.2012

Mierová kolónia na Tylovej ulici 16.10.2012

Pri starom ihrisku pri záhradách  16.10.2012

Tomášikova  pri č. 50 - Koloseum 6.10.2012

Zamestnanci EKO-podniku dozrú na to, aby sa doň ukladali len povolené materiály, predmety či ich súčasti. Tak ako po minulé roky je zakázané ukladať do 
kontajnera elektrické a elektronické spotrebiče, lieky, chemické a ropné látky, farby a nátery aj ich obaly, batérie, stavebný odpad a recyklovateľný odpad (pa-
pier, sklo a plasty), na ktorý sú určené špeciálne nádoby. Starý nábytok a iný nadrozmerný odpad treba pred uložením do kontajnera rozobrať na diely.

Kde budú stáť veľkoobjemové kontajnery pri jesennom upratovaní

Na všetky uvedené miesta pristavia kontajner o 10. h, odvezú ho o 17.30 h.



V posledných mesiacoch sa intenzívne 

pripravujú nové pravidlá parkovania pre 

Bratislavu. Komisie rokujú na magistráte 

i v jednotlivých mestských častiach. Cie-

ľom je defi novať základné vzťahy v prob-

lematike parkovania domácich obyvate-

ľov, návštevníkov a prichádzajúcich za 

prácou, a to vo väzbe na vyznačené zóny 

parkovania, stanovenie príslušných po-

platkov a zavedenie účinnej kontroly pra-

vidiel. Je najvyšší čas zastaviť nekontrolo-

vaný rozvoj individuálnej automobilovej 

dopravy a vytvoriť priestor na skvalitnenie 

života v meste. Systém parkovania musí 

zvýhodňovať trvalo bývajúceho občana 

a znemožniť dlhodobé parkovanie a od-

stavovanie vozidiel návštevníkov. Zároveň 

je potrebné preveriť možnosti budovania 

záchytných parkovísk, resp. parkovacích 

domov. Vyhradené parkovacie miesta 

budú postupne zrušené, zostanú len pre 

zdravotne ťažko postihnuté osoby, bez-

pečnostné zložky, diplomaciu a taxíky 

na stanovištiach. Cieľom je znížiť počet 

vozidiel v uliciach, zintenzívniť prepravu 

mestskou hromadnou dopravou a zachy-

tiť návštevníkov mestskej časti (mesta) 

v okrajových polohách s hromadnými 

garážami a záchytnými parkoviskami, od-

kiaľ by sa prepravili do centra verejnou 

dopravou. 

V Novom Meste máme rozpracovaný 

úvodný projekt regulovaného parkova-

nia pre dve územné oblasti vymedzené 

Kramármi, resp. Šancovou, Trnavskou, 

Tomášikovou a Račianskou ulicou, pro-

jektovaná kapacita je asi osemtisíc miest. 

Treba sa poponáhľať, lebo Staré Mesto už 

prijíma vlastné zásady a hrozí, že časť ich 

áut bude parkovať u nás. 

Rezidenti dostanú prednosť

Rezidentom sa stane vlastník bytu s tr-

valým pobytom v mestskej časti, ktorý má 

vzťah k vozidlu a vodičský preukaz. Otáz-

kou zostáva, či bude rezidenčná karta 

viazaná na trvalý pobyt alebo na obytný 

priestor. S rezidenčnou kartou za základ-

ný ročný poplatok (napr. 30 eur) môže re-

zident parkovať zadarmo na vyznačených 

státiach (zónach) v rámci svojho bydliska 

24 hodín denne. Rezident získa kartu na 

vozidlo v súkromnom vlastníctve alebo 

na služobné auto, ktoré používa na súk-

romné účely (platí aj pre lízing). Každá 

ďalšia karta na druhé, prípadne tretie 

auto rezidenta bude spoplatnená (napr. 

300, resp. 500 eur/rok). Ak je v bytovom 

dome (na pozemku rodinného domu) 

možné parkovanie mimo ulice, vlastník 

sa nepovažuje za rezidenta oprávneného 

získať miesto na verejnej ploche. Tento 

rezident bude mať však zľavu zo základ-

ného poplatku, pretože parkuje na vlast-

nom pozemku. Nové pravidlá sú určené 

pre verejný priestor, netýkajú sa parko-

vísk na súkromných pozemkoch a vo 

vnútroblokoch obytných budov, ktoré 

podliehajú osobitnému režimu.

 Lepšie využitie 

parkovacích miest 
Potrebné je preferovať krátkodobé par-

kovanie s viacnásobným využitím miesta 

a znevýhodniť dlhodobé odstavenie au-

tomobilov v uliciach. Za základný časový 

úsek krátkodobého parkovania sa po-

važuje čas od 8. h do 18. h. V tomto čase 

rezident vo „svojej“ zóne neplatí, v iných 

zónach Nového Mesta platí 50 percent 

z komerčnej ceny alebo 2 eurá za celý čas 

parkovania (podľa atraktivity). Návštevník 

mestskej časti (mesta) bude v rezidenčnej 

zóne spoplatnený progresívne, podľa ča-

sového sadzobníka a významu lokality. 

V tzv. zónach atraktivity (napr. pri nemoc-

niciach na Kramároch) bude povolené 

výlučne krátkodobé parkovanie (napr. 

2,5 hodiny). Platby za parkovanie sa usku-

točnia mobilom (sms správa, kód) alebo 

stieracími parkovacími kartami. Označe-

nie parkovacích miest bude vodorovné 

a zvislé, dopravnými značkami s dodatko-

vou tabuľkou. Technológia umožní platiť 

iba za skutočný čas parkovania. Mestský 

elektronický systém poskytne informácie 

o dostupných parkovacích kapacitách. 

Od 18. do 8. h slúžia parkovacie miesta 

iba rezidentom, v prípade ich prebytku 

môžu byť aj v tomto čase spoplatnené pre 

návštevníkov. Zvažuje sa možnosť ročnej 

predplatnej parkovacej karty pre tých, 

ktorí dochádzajú za prácou do mestskej 

časti. Môže byť prenosná, prípadne pre 

konkrétne auto. Diskutuje sa aj o potrebe 

krátkodobého neplateného parkovania 

pri odvoze detí do škôlky a pod.

6

AKO BUDEME PARKOVAŤ?
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Lokality na umiestnenie hromadných 

garáží si určia mestské časti. Mesto po-

núkne zvýhodnený dlhodobý prenájom 

pozemkov. Viacerí investori, resp. jeden 

investor pre viac projektov môžu roz-

behnúť činnosť s návratnosťou investície. 

Mestskou časťou (mestom) regulované 

ceny za prenájom parkovacieho miesta 

alebo krátkodobé parkovanie vytvoria 

vhodné podmienky na tento spôsob par-

kovania.

Efektívnejšia hromadná doprava 

Záchytné parkoviská opatrené bezpeč-

nostným systémom je výhodné budovať 

v spolupráci s obchodnými reťazcami, 

ktoré majú na tento účel vyčlenené 

pomerne veľké plochy. Najvhodnejšia 

poloha záchytných parkovísk je mimo 

intravilánu alebo priamo pri vstupe ko-

munikačných tepien do mesta, s väzbou 

na MHD (integrácia lístka MHD do parko-

vacieho poplatku).

Mestská hromadná doprava bude pod-

ľa potreby disponovať expresnými linka-

mi. Tie budú mať k dispozícii vyhradený 

pruh, ktorý využijú aj vozidlá s tromi 

a viacerými osobami. Zvýšime tak vyťa-

ženosť osobných automobilov, ktorá je 

dnes na úrovni 1,2 os/auto. To znamená, 

že až v každom piatom aute sa vezie as-

poň jeden spolujazdec.

Nová dopravná politika parkovania si 

bude vyžadovať dôslednú kontrolu pria-

mo v uliciach. Miestny kontrolór bude vy-

bavený elektronickým zariadením komu-

nikujúcim s platobným mechanizmom a 

s riadiacim strediskom Mestskej polície, 

dokáže zhotoviť potrebnú fotografi u 

a skontrolovať čas parkovania vozid-

la. Mesto Bratislava by malo mať regulo-

vaných 30-40 tisíc uličných parkovacích 

miest do dvoch rokov, v súčasnosti je to 

len asi šesťtisíc miest. Výnosy z parkova-

cieho systému sa použijú na jeho dobudo-

vanie a prevádzku, na realizáciu záchyt-

ných parkovísk, resp. hromadných garáží 

a rozvoj MHD. 

Postupne bude nevyhnutné uplatniť 

rovnaké parkovacie pravidlá na celom 

území hlavného mesta, v koordinácii so 

všetkými druhmi dopravy. Vzhľadom 

na obsiahlosť týchto pravidiel, ktoré sú 

v procese tvorby, má tento text skôr in-

formatívny charakter. Konečné znenie 

pravidiel budú na jeseň schvaľovať zastu-

piteľstvá mesta a mestských častí.

 Otto Novitzký 

Snímky Jana Škutková

Od augusta sú na troch miestach k dis-

pozícii automatické externé defi briláto-

ry (AED). A to v tržnici na Šancovej, na 

dolnej stanici lanovky na Železnej stu-

dienke a na toaletách pri amfi teátri na 

Kuchajde počas prevádzkových hodín. 

Pri náhlom zlyhaní srdco-

vej činnosti je tak dostup-

ná rýchlejšia pomoc, než 

môže byť v nemocnici 

a vyššia pravdepodob-

nosť záchrany ľudského 

života. AED zabezpečil 

EKO–podnik VPS ako 

správca spomínaných 

objektov. Zariadenia 

sú umiestnené v špe-

ciálnych skrinkách 

vybavených alarmom 

a viditeľne označených 

piktogramom. Praktic-

ký zácvik vybraných za-

mestnancov EKO–podniku VPS vyko-

nal v rámci periodických školení prvej 

pomoci Slovenský Červený kríž. 

Vo všetkých vyspelých krajinách je 

dnes rozmiestnenie AED na verejných 

zhromaždiskách už samozrejmosťou. 

Na území našej mestskej časti sa nachá-

dzajú ešte dva prístroje v nákupnom 

centre POLUS, čo svedčí o uvedomelos-

ti zahraničného majiteľa centra. 

 Čo treba vedieť o automatic-

kom externom defi brilátore:

• AED slúži na obno-

venie správneho srdco-

vého rytmu, v prípade 

jeho zmeny v dôsledku 

ochorenia či úrazu. 

• Umiestnenie AED 

na verejnom priestran-

stve umožňuje použiť 

ho do piatich minút 

od vzniku bezvedo-

mia, šanca na prežitie 

je tak až 75-percentná. 

Pri poskytnutí elektric-

kého výboja až po prí-

chode záchrannej služ-

by (väčšinou po desiatich minútach) 

je šanca na prežitie bez poskytnutia 

predchádzajúcej laickej pomoci už len 

asi 10-percentná.

• Prístroj môže použiť ktokoľvek, po 

jeho aktivácii dáva záchrancovi hlasové 

pokyny v slovenskom jazyku, ako správ-

ne postupovať a sám vyhodnotí po-

danie výboja, čím sa vylúči akákoľvek 

možnosť poškodenia zdravia nespráv-

nou manipuláciou.

• Cena AED a náklady na jeho pre-

vádzku (akumulátor či elektródy) sú 

zanedbateľné v porovnaní s cenou ľud-

ského života.

• Nikto z nás nevie, kedy ho môže 

sám potrebovať.

• Aj neskúsený laik môže pomocou 

tohto prístroja poskytnúť veľmi účinnú 

pomoc. 

Ak teda niekto bude pomoc potre-

bovať, neváhajte ho použiť, môžete za-

chrániť ľudský život. Výhľadovo by sa 

sieť AED mohla rozšíriť aj o miesta ako 

budova MÚ na Junáckej či Stredisko 

kultúry na Vajnorskej.

 Martin Nýdr

Pomoc pri ohrození života
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto má slovenské prvenstvo 

v zabezpečení prvej pomoci svojim občanom a návštevníkom 

v prípade náhleho zlyhania srdca. 

Zdravotníci predviedli jednoduché 

použitie prístroja pri jeho odovzdaní
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Leto sme využili na rekonštrukcie
Viac či menej naliehavé opravy si v Novom Meste vyžadujú mnohé objekty. Prázdninové mesiace

 využili najmä školy a škôlky. Z nových okien sa tešia školáci zo ZŠ Česká, prebieha rekonštrukcia stre-

chy telocvične ZŠ Cádrova, rozbehla sa aj stavba novej telocvične a dvoch učební na ZŠ Jeséniova. 

Výtlky na 

cestách 

znepríjem-

ňujú život 

vodičom 

i chodcom. 

Hlboký vý-

moľ na Hál-

kovej ulici 

pri Slimáku 

je však už 

minulosťou.

Výmena okien 

zlepšuje pracov-

né prostredie žia-

kov a prináša aj 

výrazné úspory 

na vykurovaní. 

Oddych v parku na Ľudovom námestí je na opravených lavičkách príjemnejší. 

Rovnako v parku na Račianskom mýte, Kuchajde a mnohých iných miestach.

Bezpečnosť detí na ihriskách 

je vždy prvoradá.

O obnovu športovísk na 

Kuchajde sa postarali pracov-

níci EKO-podniku VPS.

Strecha telocvične na Cádrovej 

bola v havarijnom stave, stavbári 

sa však už pustili do práce.
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Cigarety nám škodia ešte aj po vyfajčení 
Mal som kolegu fajčiara. Na ceste 

z práce si nedokázal pomôcť, v priebe-

hu pätnástich minút vyfajčil tri cigarety 

a ohorky hádzal - kde inde ako na chod-

ník. Na moje upozornenie, aby to nero-

bil, reagoval vždy rovnako: „Veď sa to 

rozloží.“ Nerozloží! Bratislava je plná 

cigaretových ohorkov, ľudovo špakov. 

Ohorky obsahujú plast, ktorý sa v prí-

rode rozkladá vyše desať rokov. Sú teda 

nebezpečné pre životné prostredie, pri 

väčšom množstve upchávajú kanalizá-

ciu a znečisťujú vodu i chemicky. Ulice 

a námestia posiate takýmito zvyškami 

cigariet pôsobia navyše špinavo. 

Čo s tým robia inde?

Hoci sa to nezdá, pri dnešnom množ-

stve fajčiarov ležia na uliciach tony ohor-

kov. V Paríži pri ich organizovanom zbe-

re z chodníkov to bolo takmer 320 ton! 

V Paríži a v ďalších mestách vybavujú 

dnes ulice pouličnými popolníkmi, po-

kračujú organizovaním kampaní pre faj-

čiarov, a napokon prídu na rad pokuty.

Vo Viedni je časť košov vybavená vidi-

teľným popolníkom, ktorý je vnútri 

oddelený od zvyšku koša, aby sa horľa-

vý odpad od ohorkov nevznietil. Práve 

Viedňou sme sa inšpirovali a za podpo-

ry Nadácie Pontis (Nadačný fond TES-

CO pre zdravšie mestá) sme v lete roz-

miestnili nové koše na odpad. Na jeseň 

k nim pribudne viac než 150 ďalších. 

Po súhlase magistrátu ich umiestnime 

aj tam, kde by ich malo dávať mesto, na-

príklad na Trnavskú ulicu smerom k šta-

diónu alebo na Stromovú ulicu smerom 

k nemocnici. Väčšinu peňazí na koše 

zaplatia sponzori, a nie je to maličkosť. 

Tých 150 kusov vyjde zhruba na 24 tisíc 

eur. Rudolf Kusý

Aké pokuty hrozia 
•  Za fajčenie na zastávke mestskej hromadnej 

dopravy a štyri metre od nej do výšky 65 eur
•   Za ohorok odhodený na verejnom priestran-

stve do výšky 33 eur

Neveľký, no obyvateľmi z okolia ob-

ľúbený a navštevovaný. Mnohí z nich sa 

potešili, keď dostali pozvánku na stret-

nutie so starostom a architektmi, ktorí 

predstavia jeho budúcu podobu. O ne-

zvyčajnú debatu v podvečer 25. júla bol 

preto značný záujem, ešte aj deti sa do 

nej hlásili. Niektoré z pripomienok oby-

vateľov potrebovali len bližšie vysvetle-

nie, iné – ako napríklad lepšie vedenie 

chodníka smerom k samoobsluhe – pri-

sľúbili architekti v návrhu rešpektovať. 

Väčšina zúčastnených ocenila navrhnu-

té živé ploty medzi parkom a doprav-

nou komunikáciou aj popínavú zeleň na 

oplotení venčísk pre malé a veľké psy 

s podobnou funkciou prírodnej bariéry. 

O osude starších stromov bude ešte roz-

hodovať dendrológ, dosadia sa aj mladé 

stromy. Športovisko pre mládež má byť 

viacúčelové (basketbal, futbal, stolný te-

nis, nohejbal, tenis) s jednoduchou po-

silňovacou zostavou, deťom pribudnú 

na ihrisku nové prvky. Novinkou bude 

aj pitná fontánka. A v strednej časti málo 

zatienenej stromami sa objavia pergoly. 

Zaujímavá bola požiadavka pripomenúť 

na vhodnom mieste minulosť parčíka 

– kedysi bol vraj súčasťou rozľahlej zá-

hrady pri niekdajšom majeri. (Starí oby-

vatelia o tom možno ešte niečo vedia – 

napíšu nám?)

Ako to už býva, popri návrhu úprav sa 

hovorilo aj o ľuďoch, o návštevníkoch 

parku, o nedisciplinovaných psičkároch 

a o potrebe väčšej bezpečnosti tohto 

ostrovčeka oddychu. Ak má slúžiť všetkým 

od dvoch do deväťdesiat, pri jeho skrom-

nej rozlohe je riešenie dosť náročné. No 

zvládnuteľné, aspoň podľa mladých ar-

chitektov Juraja Hubu a Miry Nedobovej. 

Účastníci stretnutia boli už dávno doma, 

a v parku sa s architektmi ešte vždy zhová-

rali starosta Rudolf Kus ý a vedúca útvaru, 

ktorý predkladá projekty revitalizácie ve-

rejných priestorov, Ing. Daša Effenberge-

rová. Reč bola o alternatívnych úpravách 

športoviska, o inštalácii kamier, kvalite la-

vičiek, lepšom osvetlení... Aj so zreteľom 

na to, ako dosiahnuť, aby všetko dovedna 

neprekročilo únosné fi nančné náklady. 

Projekt bude súčasťou žiadosti o nená-

vratný fi nančný príspevok z Operačného 

programu Bratislavský kraj. 

Parčík ako dlaň – a čo všetko v ňom 

treba vyriešiť! Ešte šťastie, že nie zo dňa 

na deň. Jeho premena bude trvať dlhšie, 

kým sa projekt schváli a začne sa praco-

vať, uplynie minimálne rok, možno aj 

dva. Viera Vojtková

Parčík na Hálkovej opeknie

Nový prvok zariadenia – pergola
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Keď sa ľudia ocitnú na ulici bez strechy 

nad hlavou, cesta späť do normálneho ži-

vota je zložitá. Denné centrum pre ľudí 

bez domova a ľudí odkázaných na cudziu 

pomoc, ktoré prevádzkuje Hospitálska re-

hoľa sv. Jána z Boha - Milosrdní bratia, sa 

snaží o ich opätovnú resocializáciu. Vyu-

žíva na to najmä pracovnú terapiu. Preto 

bude veľmi užitočný dar v podobe trakto-

ra s kosačkou, ktorý centru venovali mest-

ská časť Bratislava - Nové Mesto, Nadácia 

Pontis, Rotary klub a spoločnosť Slovak 

Telekom.

Starosta Rudolf Kusý nielen inicio-

val túto aktivitu (mestská časť poskytla 

polovicu fi nančných prostriedkov), ale 

pomáha aj vytvárať podmienky na dlho-

dobé využívanie práce centra pri čistení 

a upratovaní mesta. „Kosačka prispeje 

k návratu ľudí bez domova do riadne-

ho života. Dôležitá je pomoc ľudí, ktorí 

im dokážu vytvoriť druhú šancu, a tým 

chceme dať do rúk potrebný nástroj,“ vy-

svetlil motiváciu darcov.

V letnom období bude traktor s kosač-

kou kultivovať vyhradené trávnaté plo-

chy, v zime ho budú využívať na odhŕňa-

nie snehu. Ako povedal vedúci pracovnej 

terapie Ján Neštrák, obnova pracovných 

návykov je prvým krokom k tomu, aby sa 

klienti centra opäť naučili starať sa o seba, 

i keď ide o náročný beh na dlhú trať.

Zariadenie navštevuje približne sto 

ľudí denne, môžu sa tu umyť, najesť, 

v prípade potreby ich zdravotne ošetria. 

„Verím, že traktor bude dlho slúžiť ako 

resocializačný nástroj pracovnej tera-

pie a my budeme môcť cez pomoc ľu-

ďom v núdzi spoločne vytvárať hodnoty 

spravodlivosti, pokoja, porozumenia 

a dobra v našom okolí,“ zdôraznil prior 

bratislavského konventu a slovenskej ko-

munity Milosrdných bratov brat Ján Kar-

lík. Jana Škutková

Dar pomôže bezdomovcom v pracovnej terapii

Nič to nestojí - 
iba váš čas a záujem

Keby ste mali 30 tisíc eur z roz-
počtu mesta na investovanie do 
niečoho konkrétneho, na čo by 
ste ich použili?

Ak chcete patriť medzi tých, ktorí 

vytvoria občiansku platformu pripra-

venú predkladať návrhy v podobe 

projektov pre participatívny rozpo-

čet, máte možnosť. Participatívny 

rozpočet existuje v našom meste už 

od roku 2011. 

Budete informovaní o princípoch 

fungovania tohto rozpočtu, o práci 

komunít, o spôsobe rozhodovania 

občanov o prioritách týkajúcich sa 

mesta či mestskej štvrte. Verejné 
stretnutie občanov zakladajúcich 

participatívnu komunitu, zatiaľ 

s pracovným názvom OBČANIA PRE 

OBEC, sa uskutoční v stredu 19. 
septembra 2012 v Stredisku kul-
túry na Vajnorskej od 15. do 17. h. 
Kontakt: v.hrdinova@upcmail.sk

Viera Hrdinová, aktivistka Komu-

nitného centra generácií

Peter Nedoroščík, projektový koor-

dinátor participatívneho rozpočtu

Aj keď často počúvame, že život je 

dnes uponáhľaný a príliš zameraný na 

hmotné statky, niektorí z nás radi venujú 

svoj čas, nápady i skúsenosti tým, ktorí 

to najviac potrebujú. Myšlienku nezišt-

nej pomoci sa snažia propagovať Dni 

dobrovoľníctva, ktoré sa v septembri 

uskutočnia v krajských mestách Sloven-

ska už po štvrtý raz. Občianske združe-

nie C.A.R.D.O. sa snaží širokej verejnosti 

priblížiť pozitívne skúsenosti a získať no-

vých záujemcov.

Rok 2011 bol Európskym rokom dob-

rovoľníctva. Do Dní dobrovoľníctva sa 

zapojilo 156 organizácií v 65 obciach 

Slovenska, kde 6 741 dobrovoľníkov od-

pracovalo za dva dni 24 137 hodín. Ma-

ľovali vnútorné priestory a ploty, čistili 

a upratovali okolie sociálnych zariadení, 

sprevádzali seniorov či pacientov v ne-

mocniciach, čistili prírodu alebo vyrába-

li darčekové predmety. Neziskové orga-

nizácie, školy aj samosprávy získali touto 

cestou cenných pomocníkov.

Chcete si vyskúšať dobrovoľníctvo 

na vlastnej koži a podporiť dobrú vec? 

Najdôležitejším komunikačným a in-

formačným kanálom je stránka www.
dobrovolnictvo.sk, kde nájde možnosť 

registrácie každý, kto pomoc ponúka. 

Rovnako sa tu môžu registrovať orga-

nizácie, ktoré ochotné a usilovné ruky 

hľadajú. Ak sa 21. a 22. septembra zasta-

víte na Primaciálnom námestí v Brati-

slave, možno si niektorý z ponúkaných 

projektov vyberiete priamo na mieste. 

Sprievodným podujatím bude prezen-

tácia knižnej novinky Dobrovoľníctvo - 

vlastnosťou srdca 19. septembra o 18. h 

v kníhkupectve Martinus na Obchodnej 

ulici.

Jana Škutková, snímka C.A.R.D.O.

Dni dobrovoľníctva 2012
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5 000 produktov
v internetových cenách
Pripravených ihneď k odberu 
v predajni HEJHOUSE Bratislava

HEJHNM2012
*pre uplatnenie zľavy zadajte príslušný kód v 1. kroku objednávky do poľa „kód darčekového certifikátu“.
Zľava sa Vám automaticky odpočitá. Ponuka platí do 30. 9. 2012

kód darčekového certifikátu

www.hej.sk 02 20251000HEJHOUSE Bratislava
OC KORZO, Pestovateľská 13

PO-NE 8-20

DARČEKOVÝ 
CERTIFIKÁT*

pri nákupe nad 49 €
5 €

Prechádzka z práce cez Račianske mýto 

môže poskytnúť celkom zaujímavé zážit-

ky. Stačí si všímať, čo sa v tom našom par-

ku odohráva, čo všetko tu žije a ponúka 

nám trocha rozptýlenia. 

Určite ste si povšimli, že na trávniku 

poskakujú drozdy, hľadajú niečo chutné 

pod zub. O našu ponuku nestoja, stačí 

im to, čo nájdu v tráve. Ináč sa správajú 

holuby, tie veru nezaváhajú, keď im niečo 

podhodíte. Rovnako vďačné sú vrany, ale 

tie sú oveľa bojazlivejšie a po potravu si 

prídu, len keď sa od nej dostatočne vzdia-

lite. Toto divadielko sa odohráva priamo 

pred našimi očami. To, čo nášmu pohľadu 

uniká, sú vyššie letové koridory.

Všimli ste si, kde nocujú holuby? Večer 

ich pozorujem na okienkach výťahovej 

šachty, na najvyššom poschodí. Obsadzu-

jú ich po jednom, len niektoré, asi tie bo-

jazlivejšie, sa túlia po dvoch. Cez deň sa 

pohybujú vo výške panelákov. Táto výška 

vyhovuje aj vranám, ktoré sa tu už udo-

mácnili a neodlietajú na zimu do svojich 

pôvodných domovov. 

Celkom ináč sa správajú straky, ktorých 

je tu tento rok celkom slušný počet. Tie 

sa usídlili v korunách stromov tak ako via-

ceré spevavce. 

Zaujímavé sú lastovičky. Životu na síd-

lisku sa už tak prispôsobili, že si hniezda 

stavajú na rímsach, nie pod nimi, ako to 

bývalo ich zvykom. Pozorovať ich rodičov-

ské povinnosti je skutočný zážitok. Hmyz, 

ktorý ulovia za letu, prinesú do hniezda, 

ale nestačíte to poriadne ani zaregistrovať 

a lastovička je už v diaľke. Mláďatá majú 

neuveriteľnú schopnosť nastaviť zobáčik 

presne tam, odkiaľ priletí potrava. Nie-

kedy musia rodičia riešiť vážnu dilemu 

– nakŕmiť mladé, aj keď sa pri hniezde 

pohybujú ľudia? Rozhodovať sa medzi 

strachom a povinnosťou nie je ľahké. 

Tento rok sa v našom parku vo väčšom 

počte objavili vrabce. Tým postačia kríky, 

no rady posedávajú aj na farebnom plôti-

ku pri materskej škole. Napriek tomu, že 

sú zvedavé, nedovolia, aby ste sa k nim 

priblížili.

Keď zapadne slnko a obloha trocha 

stmavne, začínajú sa nádherné letky daž-

ďovníkov. Sú to naši letní hostia a vyhľa-

dávajú najvyššie koridory. Vyznačujú sa 

rýchlym pohybom krídeliek, prakticky 

vôbec neplachtia. A priznávam, obdivu-

jem ich vytrvalosť. Sledovala som ich vyše 

dvadsať minút, a nejavili žiadne známky 

únavy. Neviem, kto z nás by vydržal tak 

dlho intenzívne cvičiť. 

Hoci je leto a zo sídlisk nás ťahá von do 

prírody, pozornosť si zaslúži aj tá, ktorú 

máme priamo pred očami. Stačí zodvih-

núť hlavu a zahľadieť sa na život vo vyšších 

letových koridoroch. Príjemný relax!

Blažena Schenková, snímka autorka

Letové koridory nad Račianskym mýtom
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Oslavy hodné jubilea

Internetový portál školského športu

Na samom konci júna vyvrcholili jubilejné oslavy 120-ročnej školy na Odborárskej ulici 

slávnostnou akadémiou v sále Strediska kultúry na Vajnorskej. 

Vo veľkoryso koncipovanom progra-

me vystupovali žiaci všetkých vekových 

kategórií – od detí z materskej školy a pr-

váčikov až po najstarších deviatakov, kto-

rí na deti už dávno nevyzerajú. Učiteľov 

obecenstvo zahliadlo len úchytkom, keď 

sa vynorili zo zákulisia, o to viac bolo cí-

tiť ich intenzívne pôsobenie pri nácviku 

programových vystúpení – museli to byť 

dlhé hodiny. Výsledky doložili, koľko sku-

točných talentov sa medzi žiakmi nájde, aj 

plodnú prácu s nimi, tvorivé ovzdušie. Ani 

chvíľkové zmätky na javisku nerušili, boli 

presne tým, čo školským oslavám dodáva 

osobitný pôvab.

V hľadisku sedeli (a tŕpli obavami) rodi-

čia vystupujúcich detí, nemenej im tlies-

kali priatelia školy, bývalí pedagógovia, 

ba dokonca bývalí žiaci, ktorých už roky 

delia od školských lavíc. Bola medzi nimi 

napríklad i naša spolupracovníčka, histo-

rička Viera Obuchová, ktorá medzi peda-

gógmi objavila ešte svoju niekdajšiu pani 

učiteľku.

Tesne pred záverečnými piesňami 

programovej „hitparády“, ktoré spievali 

všetci vystupujúci, objavila sa na javisku 

čerstvo vydaná kniha dokumentujúca 120 

rokov školy, jej autor Ján Danek a staros-

ta Nového Mesta Rudolf Kusý, ktorý ju 

pokrstil gaštanovou ratolesťou a uviedol 

tak do života. Je vynikajúce, keď škola či 

iná inštitúcia pamätá na uchovanie svojej 

histórie. Z množstva takýchto „kamien-

kov“ sa neskôr oveľa ľahšie a presnejšie 

zostavuje mozaika dejín mestskej časti, 

mesta, školstva – až po národné dejiny.

 Viera Vojtková

Pohyb je nevyhnutný pre zdravý vývoj 

a fungovanie každého človeka. Platí vše-

obecné pravidlo, že čím je organizmus 

mladší, tým viac času by mal stráviť v po-

hybe. Sám pohyb by mal byť rôznorodý, 

aby bol v súlade s vývojom človeka, ktorý 

trval milióny rokov.

Silným protivníkom pohybu je leni-

vosť. Pravda, táto prirodzená vlastnosť 

ľudí je zároveň hybnou silou pokroku. 

Vedecko-technický rozvoj šetrí fyzickú 

námahu človeka, otázkou je, za akú cenu. 

Povedané v skratke, ľuďom sa nechce hý-

bať, a to sa odráža na súčasnom stave ci-

vilizovaného sveta. 

Napriek neradostnému vývoju súťa-

ženie ostáva ľudom blízke, motivuje 

ich dosahovať čo najlepšie výkony. Na 

školách sa športovým súťažiam darí od-

nepamäti všade vo svete. Majú výchov-

ný, zdravotný i spoločenský charakter. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR (MŠ) vyhlasuje každoročne 

približne 20 rôznych športových súťaží, 

ktoré prebiehajú v rámci vyučovacieho 

procesu. Školské družstvá sa stretnú na 

úrovni obvodu, najlepší sa odtiaľ kvalifi -

kujú do krajského fi nále a víťazi krajov 

postúpia do celoštátneho fi nále. Žiaci 

najlepšie umiestnení na majstrovstvách 

Slovenska získavajú pre svoje školy do-

konca aj fi nančné odmeny. 

Aby sa všetky informácie o účastní-

koch a organizátoroch stretli na jednom 

mieste, bol vytvorený Portál školského 

športu. Na stránke www.skolskysport.
sk informuje o školských súťažiach zá-

kladných a stredných škôl vyhlásených 

MŠ. 

Každá škola má svoje jedinečné prí-

stupové heslo. Jej úlohou je prihlásiť sa 

do súťaže prostredníctvom portálu, za-

dať do systému svojich žiakov a posielať 

súpisky na jednotlivé kolá. Ak si školy 

splnili túto povinnosť, organizátor súťa-

že už narába s údajmi, ktoré sú v systé-

me. Vytvorí harmonogram súťaže a po 

skončení podujatia priradí súťažiacim 

výsledky, aké dosiahli. Prostredníctvom 

internetu si tak môžu pozrieť informácie 

o súťažiach a ich účastníkoch žiaci, učite-

lia, rodičia i úradníci.

Ako všetko nové aj portál sa vyvíja 

a zistené nedostatky sa priebežne od-

straňujú. Pracujú s ním prevažne učitelia 

telesnej výchovy a organizátori z Centier 

voľného času. Portál spravuje Národné 

športové centrum (NŠC), organizácia 

priamo riadená ministerstvom školstva. 

Informácie a kontakty nájde záujemca 

na stránke portálu.

Pravdepodobne už od 1. septembra 

2012 sa školy budú môcť prihlásiť do škol-

ských športových súťaží len prostredníc-

tvom tohto portálu.

Boris Čechvala, 

Národné športové centrum
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Nemčina s rozprávkami 
Školu hrou navrhol už Ján Amos Komenský, a tento spôsob učenia ťažko niekto prekoná. 

Druháci v škole Za kasárňou mali možnosť stráviť týždeň intenzívnym kontaktom s nemčinou, 

ktorý im pomohol rozhovoriť sa a uvedomiť si výhody ovládania cudzieho jazyka. Rodičom i učiteľom 

predviedli 22. júna malé divadelné predstavenia a pochválili sa novými vedomosťami.

Vďaka podpore Rakúskeho inštitútu 

a jeho šéfa Mag. Michaela Hupricha nav-

štívili školu dve študentky z viedenskej 

univerzity, aby tu realizovali svoj školský 

projekt. Po celý týždeň pracovali s trie-

dou druhákov a pri hrách, hudbe, básnič-

kách i príprave divadelných predstavení 

sa dorozumievali výlučne po nemecky. 

„V prvý deň väčšina detí len počúvala, 

no na druhý deň sa rozbehli a postup-

ne úplne stratili zábrany v komuniká-

cii,“ hovorí Marina Gacic, študentka po-

sledného ročníka univerzity. „Deti boli 

pracovité a prijatie v škole nesmierne 

srdečné, navrhneme na našej kated-

re, aby sem študenti chodili na prax aj 

v nasledujúcich rokoch, je to prospešné 

pre obe strany,“ doplnila ju spolužiačka 

Anita Lukic.

„Po zavedení angličtiny ako prvého 

povinného cudzieho jazyka sa nemči-

na dostala trochu do úzadia. Myslím si 

však, že dnešná mladá generácia nevy-

stačí len s angličtinou. Kto sa chce úspeš-

ne uplatniť na trhu práce v Európe, 

bude nemčinu potrebovať, a preto na-

šich žiakov intenzívne učíme aj nemec-

ký jazyk,“ uviedla zástupkyňa riaditeľa 

Mgr. Helena Warganová, ktorá nemecký 

jazyk aj vyučuje. Na škole Za kasárňou sa 

nemčina vyučuje už vyše 50 rokov, a túto 

tradíciu chcú zachovať aj rozvíjať.

Jana Škutková

Snímka František Rajecký

Cvičenie rodičov s detmi Cvičenie pre predškolákov Gymnastika pre školákov Prázdninové programy Narodeninové oslavy

Telocvičňa je určená výhradne pre deti.
Deti do 3 rokov cvičia spolu s rodičmi, od 3 rokov len s inštruktormi (maximálne 6 detí na 1 inštruktora).
Lekcie prebiehajú 1x do týždňa a každá lekcia má svoju špeciálnu tému a hudbu.
Kurzy The Little Gym® sú vedené bilinguálne – v slovenčine a v angličtine.
Rodičia majú možnosť sledovať priebeh hodiny z pohodlia vstupnej haly a pri každej lekcii získavajú pravidelnú spätnú väzbu.
V prípade ospravedlnenej neprítomnosti dieťaťa sa môžu vymeškané hodiny nahradiť. 

Kontaktujte nás a rezervujte si skúšobnú hodinu ZADARMO!

Vyrastať nás baví
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Čo je to vlastne hyperaktivita?

V učebniciach sa uvádza, že hyperakti-

vita je nadmerná pohyblivosť, „divokosť“, 

problém vydržať v pokoji. Také dieťa 

nevydrží sedieť na mieste, pobehuje do-

okola, vyrušuje, je hlučné, len s ťažkosťa-

mi zachováva pokoj a ticho. Je uvravené 

a neustále v pohybe, nevydrží pri žiadnej 

činnosti, vyrušuje ostatné deti, upútava 

na seba pozornosť. O hyperaktivite hovo-

ríme, ak nasledujúce príznaky pretrvávajú 

minimálne šesť mesiacov:

•  Často robí neúčelné pohyby rukami, 

vrtí sa na stoličke

•  Často opúšťa stoličku v triede

•  Často pobehuje alebo prelieza v nepri-

meraných situáciách

•  Pri hrách len ťažko zachováva pokoj 

a ticho

•  Je v neustálom pohybe - „akoby malo 

v sebe motor“

V materskej škole sú nadmerne živé, hy-

peraktívne deti pomerne častým problé-

mom. Odborné pramene uvádzajú, že je 

tam 10 až 15 percent takýchto detí. Keďže 

hyperaktivita je často spojená s defi citom 

v oblasti pozornosti, Americká psycholo-

gická asociácia ju nazvala ADHD (atten-

tion defi cit hyperactivity disorder – poru-

cha pozornosti s hyperaktivitou).

Dôležitý je pocit úspechu

Vo výchove hyperaktívnych detí platí 

zásada „pochváliť nielen za dobrý výkon, 

ale predovšetkým za dobrú snahu“. Dieťa 

by malo zažívať rovnako ako jeho rovesní-

ci pocit úspechu. Od rodičov cítiť porozu-

menie, istotu a bezpečie. Rodič by mal 

predvídať, ktoré úlohy dieťa dokáže splniť 

a ktoré už nezvládne, a teda klásť naň pri-

merané nároky.

Prof. Matějček, známy detský psycho-

lóg, radí zariaďovať veci tak, aby ich dieťa 

dobre zvládlo – a my aby sme ho mohli 

pochváliť. Tresty, výčitky a vynútené sľu-

by tu nepomáhajú, pretože náprava nie je 

vecou jeho dobrej vôle.

Tolerancia a pochopenie však nezname-

najú, že dieťa bude robiť, čo sa mu zachce, 

že sa budeme báť usmerňovať jeho sprá-

vanie či používať príkazy alebo primera-

nú formu trestu. Mali by sme však rozlí-

šiť, ktoré prejavy súvisia s hyperaktivitou 

a ktoré pramenia z detskej tvrdohlavosti, 

vzdorovitosti, zlomyseľnosti, žiarlivosti 

alebo sebeckosti a súvisia s charakterom.

Trpezlivosť a jasné pravidlá

Výchova týchto detí nie je jednoduchá. 

Vyžaduje od rodičov nielen informova-

nosť, ale aj schopnosť používať správnu 

taktiku, umenie vcítiť sa do psychiky (pre-

žívania) dieťaťa a predvídať jeho reakcie. 

Deťom by sa malo zrozumiteľne vysvetliť, 

čo sa smie a čo nie, mal by byť vytvorený 

„domáci poriadok“ s pravidlami a povin-

nosťami primeranými veku a schopnos-

tiam dieťaťa. Na pripomenutie úloh a pra-

vidiel môžeme použiť napríklad kartičky 

so symbolmi a obrázkami. Pre staršie deti 

pripravíme úlohy písomne vo forme roz-

vrhu dňa, denníka a podobne. Jasné pra-

vidlá týkajúce sa režimu dňa, domácich 

a školských povinností, uľahčujú týmto 

deťom prekonávanie problémov s plá-

novaním činností a sústredením. Slovné 

príkazy by sme mali podávať jasne, ale bez 

zbytočne autoritatívneho tónu. Dôležité 

je posilňovať pozitívne, žiaduce správa-

nie. Môžeme zaviesť systém odmien, kto-

ré budú viazané na splnenie určitých po-

vinností alebo na potlačenie nevhodných 

prejavov.

Nedá sa podať presný návod na výcho-

vu, pretože postupy sa líšia podľa veku 

dieťaťa, jeho povahy a záujmov aj zvyklos-

tí rodiny. Jedno však platí pre všetky tieto 

deti. Doprajme im dostatok pohybu!

PaedDr. Eva Dobošová

špeciálna pedagogička

Ilustračné snímky František Rajecký

Ako postupovať pri výchove 
hyperaktívnych detí?
S príchodom septembra školáci opäť zasadnú do lavíc. 

Niektoré deti si lepšie poradia so zmenami a prechodom zo 

sveta hier do prostredia systematickej práce, iné sa stretávajú 

s ťažkosťami. Možno aj vy si kladiete otázku, či nepozornosť alebo 

vyrušovanie vášho potomka sú iba obvyklým „ťažším začiatkom“, 

alebo ide o problém, ktorému by ste mali venovať viac pozornosti. 

Často ani pedagógovia nemajú na vec rovnaký názor. 

O bližšie informácie a výchovné odporúčania sme požiadali 

špeciálnu pedagogičku PaeDr. Evu Dobošovú.
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Do Rakúska sa už dá dostať aj po cyklo-

moste ponad rieku Morava. Zákaz vstu-

pu padol cez víkend, počas podujatia 

Piknik&Bike. Ide o jedinečný projekt, kto-

rý organizuje Bratislavská župa pre oby-

vateľov hlavného mesta a regiónu. Jeho 

cieľom je prepojenie cyklistiky s aktívnym 

relaxom v prírode prostredníctvom pikni-

kového podujatia.

Prvé podujatie v rámci projektu sa usku-

točnilo v sobotu 11. augusta v Devínskej 

Novej Vsi (neďaleko nového cyklomosta, 

cca 200 metrov). Programom sprevádzali 

Mirka Šmahel Kalisová & Martin Šmahel. 

Účastníci si napriek mierne upršanému 

počasiu užili skutočnú piknikovú atmo-

sféru, vystúpenie funky kapely Funkastic, 

program pre deti, animátorov, súťaže, ma- ľovanie na tvár či worskhop pre deti. Napo-

ludnie z miesta akcie vyrazil cyklopeletón. 

Cyklisti, ale aj peší mali možnosť prejsť sa 

po prvýkrát po cyklomoste, ktorý sa tak 

konečne stal prejazdným. „Po 67 rokoch tu 

máme prvý most cez rieku Moravu. Je to 

veľká turistická atrakcia a pevne verím, 

že jeho neformálny názov Most Chucka 

Norrisa aj zostane,“ povedal Pavol Frešo, 

predseda BSK, ktorý cyklistov slávnostne 

pustil po moste na cyklotrasu do Rakúska. 

Na názve sa však musia zhodnúť aj s ra-

kúskou stranou.

Cyklomost ešte čaká ofi ciálne slávnostné 

otvorenie, ktoré sa uskutoční 22. septem-

bra.

Na ďalšie podujatie zo série Piknik&Bike 

sa záujemcovia môžu tešiť už 8. septembra 

vo Vysokej pri Morave. Podujatia budú po-

kračovať aj počas nasledujúceho roka.

 (rs), snímky BSK

V športovej hale Mladosť na Trnavskej 

ceste sa v polovici júla konali 8. akademic-

ké majstrovstvá sveta v karate. Na súťaži 

sa predstavilo 450 športovcov z vyše 40 

krajín sveta, čo prispelo k propagácii Bra-

tislavy a celého Slovenska. Organizáciu 

majstrovstiev fi nančne podporil aj Brati-

slavský samosprávny kraj.

„Podujatie má celosvetový rozmer 

a zúčastňujú sa na ňom mladí vysoko-

školskí športovci z takmer celého sveta. 

Preto si veľmi cením, že miestom dejiska 

majstrovstiev sa stala práve Bratislavská 

župa a hlavné mesto. Som rád, že môže-

me aj takouto formou pred celým svetom 

prezentovať náš kraj a mesto Bratisla-

vu ako región v strede Európy s boha-

tou kultúrnou, športovou a historickou 

tradíciou,“ povedal počas slávnostného 

otvorenia bratislavský župan Pavol Frešo. 

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj mi-

nister školstva Dušan Čaplovič. 

Organizovaním majstrovstiev sveta 

v karate bola Medzinárodnou federáciou 

univerzitného športu (FISU) poverená 

Slovenská asociácia univerzitného športu 

v spolupráci so Slovenským zväzom kara-

te.  (rs), snímka BSK

Cyklomost do Rakúska 
sprejazdnili počas pikniku

Bratislava v lete hostila 
majstrovstvá sveta v karate



Priemysel dýcha históriou

Priemyselná revolúcia spôsobila rýchly 

posun v oblasti výroby, zefektívnila prá-

cu a mala zásadný vplyv na každodenný 

život. Doklady tejto zmeny predstavujú 

dnes pre nás historické dedičstvo s nena-

hraditeľnými hodnotami. Človek si vždy 

kládol otázku, kto je a odkiaľ prišiel a od-

poveď môže nájsť práve v historických 

stopách a dokumentoch minulých časov. 

Za súčasný pokrok v technike a rozvoji 

krajiny vďačíme práve priemyslu. Je do-

kumentom hospodárskej vyspelosti úze-

mia. Výrobky, ktoré sa u nás produkovali, 

boli žiadané aj vo svete. Ich kvalita sa po-

dieľala na šírení dobrého mena krajiny, 

a najmä mesta „Prešporku“. Priemyselné 

objekty sú dokumentom technického po-

kroku a technickej tradície. Do dnešných 

dní sa nám z priemyselných stavieb často 

zachovala len architektonická schránka, 

akýsi obal, na ktorý sa kedysi pri jeho na-

vrhovaní kládol veľký dôraz. Na výstavbu 

budov sa používali moderné technológie 

a kvalitné materiály. Umelecká dimenzia a 

dekorovanie fasád neobišli ani priemysel-

nú architektúru, a tak vznikali akési svoj-

ské paláce, niekedy nazývané „katedrály 

19. a 20. storočia“. Opustená priemyselná 

architektúra nám ponúka po jej adaptácii 

na novú funkciu výhodu opätovného vy-

užitia veľkopriestorových hál, ktoré vďa-

ka ich fl exibilnosti plnohodnotne možno 

prispôsobiť na iné účely. Majú obrovský 

potenciál uspokojiť súčasné potreby spo-

ločnosti a slúžiť aj v budúcnosti. Napriek 

zdanlivej fi nančnej náročnosti konverzie 

a údržby priemyselných objektov je ich 

pridanou hodnotou historická atraktivi-

ta a nenahraditeľná atmosféra, čo taktiež 

prispieva k návratnosti vynaložených in-

vestícií. 

Priemyselné areály sú súčasťou pamä-

ti Nového Mesta, tvoria jeho charakter 

a identitu. Historická kontinuita, a teda 

následnosť v uchovávaní historických 

stôp až do dnešných dní, je jedným z cie-

ľov udržateľnej spoločnosti. 

 Športové centrum 

namiesto Istrochemu

Veľké plochy, na ktorých sa kedysi roz-

kladala slávna fabrika Dynamit-Nobel, 

patria dnes najmä Istrochemu. V minu-

losti slúžili chemickému priemyslu, dnes 

výroba skoro vymizla a objekty sa využí-

vajú ako skladové priestory a predajne. 

Možno ani netušíme, koľko nádhery sa 

skrýva za bránami a vysokými plotmi 
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Budúcnosť novomestského 
industriálneho dedičstva
Bratislava bola kedysi druhým najvýznamnejším priemyselným centrom Uhorska. 

Mnohé z jej fabrík stáli na území dnešného Nového Mesta, čím prispievali k jeho rozvoju 

a prosperite. Niektoré výrobné areály dnes poznáme už len z fotografi í, pretože podľahli tlaku 

netrpezlivých investorov a ich potrebe stavať veľkolepé projekty (Uhorská tabaková továreň, 

Siemens Schuckert...). Iné sú dnes opustené a čakajú, ako sa k nim zachováme. 

Pozrime sa na dôvody, prečo by sme ich mali chrániť a na možnosti ich ďalšieho využitia 

očami študentov Fakulty architektúry. 

Konverzia Teplárne III. na technické 

múzeum, autorka Katarína Šimon-

čičová ml. (snímku súčasného stavu 

budovy sme priniesli v minulom 

vydaní)
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tohto územia a  čo by sa s ním dalo uro-

biť. Študenti Fakulty architektúry STU 

si s touto výzvou už dlhšie lámu hlavy. 

Na Ústave urbanizmu fakulty architek-

túry v Bratislave vznikli viaceré nápady 

a ideové štúdie využiteľnosti územia. 

S pôvodnou výrobou je späté aj znečis-

tenie pôdy a celková ekologická záťaž 

s trvalým pôsobením. Niektoré návrhy 

rátajú s odstránením kontaminovaných 

súčastí územia a po vyčistení ho menia 

na obytné štvrte. Tak je to aj v práci Ľu-

bomíra Peráčka a Romana Moravčíka, 

ktorá zachováva hodnotné priemyselné 

objekty a po revitalizácii parku prináša 

na územie nový život. 

Ďalší študenti naopak vychádzajú skôr 

z ekologických analýz a citlivo umiestňu-

jú obytné časti po obvode, kde je záťaž 

najnižšia. Územie Istrochemu menia na 

mestský park s rôznymi atrakciami, ktorý 

si dokáže poradiť s ekologickou záťažou. 

Areál má všeobecne dobré dopravné 

väzby, ktoré ešte posilňujú lanovkou na 

Kamzík a spojením s Kuchajdou. Študen-

ti pracujú aj so súčasnou železničnou 

infraštruktúrou miesta a navrhujú jej 

začlenenie do mestskej železničnej sie-

te. Iný návrh prichádza s myšlienkou vy-

tvoriť tu športové centrum mesta, ktoré 

sa pôvodne nachádzalo okolo športovej 

haly na Pasienkoch, odtiaľ sa však poma-

ly vytráca.

 Technické múzeum 
v bývalej elektrárni

Konkrétnym objektom z areálu bývalej 

fabriky sa zaoberala vo svojej diplomovej 

práci na Fakulte architektúry STU Katarí-

na Šimončičová. Objekt bývalej teplárne 

bol postavený v roku 1924 spolu s cuk-

rovarom. Tepláreň ešte donedávna fun-

govala, jej prevádzku však zastavili, dnes 

objekt pustne a čaká na kupca. Návrh 

adaptácie teplárne teda slúži ako možná 

inšpirácia pre nového majiteľa, nielen 

ako návod na využitie. Do objektu bola 

vložená funkcia interaktívneho technic-

kého múzea, ktorá v hlavnom meste chý-

ba a pre rodiny aj školy by predstavovala 

možnosť aktívneho trávenia voľného 

času po celý deň. Popri expozícii by si 

v teplárni našli miesto aj prednáškové 

miestnosti, kinosála či reštaurácie a ob-

chodíky na prízemí. S objektom bol 

riešený aj priľahlý pozemok, ktorý edu-

kačnou formou privádza návštevníka do 

múzea cez veľký upravený park. Nová 

prevádzka objektu refl ektuje pôvodnú 

výrobu a s rešpektom sa stavia k histórii. 

„Hľadala som funkciu, ktorá by objek-

tu prinavrátila jeho zabudnutú slávu 

a službu obyvateľstvu. Tak ako v minu-

losti dodával cennú energiu, dnes môže 

podávať informácie a ľudí vzdelávať,“ 

hovorí autorka návrhu. 

Doklady priemyselnej minulosti uka-

zujú schopnosti našich predkov a do-

kumentujú ich technické zručnosti, ve-

decké poznatky, ich každodenný život 

a prácu, ktorá mnohých prilákala z de-

dín do mesta. Práve títo ľudia vytvorili 

základ nových bratislavských mestských 

častí, ktoré by si mali vážiť svoju minu-

losť, vrátane priemyselnej architektúry, 

ktorá do nej patrí. Vďaka týmto zdanlivo 

ošarpaným budovám sa stali tým, čím sú 

dnes, prosperujúcou súčasťou hlavného 

mesta.  Veronika Kvardová, 

 Katarína Šimončičová ml.

Z hotela Carlton prišiel pešo, bez 

ochranky či veľkého sprievodu, hoci 

od muža v jeho postavení by sa možno 

čakal „prominentnejší“ príchod. Takto 

si novomestskí pamätníci spomínajú na 

október 1930, kedy zavítal do novootvo-

renej školy na dnešnej Českej ulici pre-

zident Tomáš Garrigue Masaryk. 

Prešiel celú školu 

Z tejto veľkolepej udalosti sa nám 

podarilo získať cennú fotografi u – jej 

autorom je Ľudovít Vyskočil. Jeho 

dcéra, pani Mária Jergušová navštevo-

vala vtedy druhý ročník a slávnostný 

okamih si dodnes pamätá veľmi jasne: 

„Pán prezident prešiel každú triedu, 

celú školu si pozrel. Každý z nás, hoci 

sme boli veľmi mladí, si uvedomoval, 

aký je to vzácny a významný človek.“

Školský areál, ktorý otvorili v roku 

1929, niesol meno práve po ňom, po 

vtedajšom československom prezi-

dentovi – Masarykove štátne ľudové 

a meštianske školy na Tehelnom poli, 

resp. Jubilejné školy Masarykove. V čase 

návštevy mal T. G. Masaryk už 80 rokov. 

Kronika školy na Českej ulici uvádza, 

že prezidenta počas návštevy privítali 

žiaci i občania mesta, ministerský rad-

ca Dr. Hendrych, školský inšpektor Il-

lek, predseda rodičovského združenia 

Strejkal. Spevácky zbor bratislavských 

učiteľov mu zaspieval jeho obľúbené 

piesne. 

Úsmevná príhoda s cukrom

Pani Jergušová si spomína na úsmev-

nú príhodu z jeho návštevy, ktorá sa od-

vtedy tradovala. Pri príprave pohostenia 

sa zistilo, že chýbajú klieštiky na koc-

kový cukor. „Zohnali ich na poslednú 

chvíľu, všetkým odľahlo. No keď si pán 

prezident išiel osladiť čaj alebo kávu, 

dal ich nabok a kocku cukru si vzal ru-

kou. Takto je to istejšie, povedal,“ roz-

práva Novomešťanka Mária Jergušová. 

Významná udalosť histórie Nového 

Mesta je zdokumentovaná aj vďaka jej 

otcovi Ľudovítovi Vyskočilovi. Vyučený 

obuvník mal veľkú vášeň – fotografova-

nie. Neskôr sa ním začal aj živiť, fotoate-

liér mal na Vajnorskej ulici. (bor)

Masaryk v Novom Meste, 
spomienka na rok 1930
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Nové Mesto defi nitívne začína formo-

vať svoju hodovú tradíciu. Po minulo-

ročnej premiére, ktorá sa uskutočnila 

v skromnejších podmienkach, tento-

raz sa Novomešťania už môžu tešiť na 

slávnosť so všetkým, čo k hodom patrí. 

Hody ofi ciálne ukončia tohtoročné Kul-

túrne leto v našej mestskej časti.

Začíname už v piatok 7. septembra. 

Program štartuje na Kuchajde, kde vy-

stúpi dychová hudba. Hodový sprie-

vod sa odtiaľ presunie pred kostol na 

Teplickej ulici, kde všetkých privítajú 

zástupcovia miestnej farnosti. Potom 

bude opäť pokračovať ľudová zábava, 

návštevníci si pochutnajú na guláši. 

Sobotné predpoludnie na Kuchajde 

bude patriť športu a detským súťažiam. 

Vrcholom popoludnia v znamení kultú-

ry a zábavy budú hudobné vystúpenia 

Vaša Patejdla a skupiny Funkiez. Pripra-

vené sú aj viaceré prekvapenia. 

V nedeľu sa veriaci stretnú na hodo-

vej omši v kostole na Teplickej ulici.

Vstup na novomestské hody je zdar-

ma. Všetci ste vítaní!

Kultúrne leto ukončia hody

Prírodné kino pritiahlo kvalitnou ponukou fi lmov nielen romantikov. 

Náročné i rodinné fi lmy volili sami diváci na internetovej stránke

Tance horúcej 

Oceánie, ale aj latin-

sko-americké rytmy 

lákali divákov 

vyskúšať si ich

Počet Bratislavčanov, 

ktorí hľadali relax 

a uvoľnenie pri cvičení 

jogy na Kuchajde, sa 

počas horúcich letných 

večerov neraz vyšplhal 

k sedemdesiatke

PIATOK, 7. septembra
Od 17. h:

– dychová hudba na Kuchajde
– viazanie hroznového venca
– hodový sprievod ku kostolu 

na Teplickej

Od 18.45 h:
– príchod pred kostol, požehnanie 

zástupcami farnosti
– guláš pre účastníkov sprievodu

– dychová hudba

SOBOTA, 8. septembra
Od 10. h športové predpoludnie 

pre deti aj dospelých:
– detské súťaže

– hodový futbalový turnaj
– súťaž v preťahovaní lanom 

Od 15. h kultúrne popoludnie:
– detský tanečný súbor 

– divadlo pre deti
– Martin Jakubec a Božana

– ľudová hudba Jarabina
– Barbora Balúchová 

so skupinou Starmania
– spevák VAŠO PATEJDL 
a gitarista Juraj Burian

– zapálenie vatry
– skupina FUNKIEZ

– diskotéka
– atrakcie pre deti, maľovanie na tvár, 
detská tombola, trhy, tradičné remeslá, 
tvorivé dielne pre deti, kuchárska súťaž 

NEDEĽA, 9. septembra
O 10.30 h – omša v kostole 

na Teplickej

Ďalšie informácie o programe hľadajte na stránke www.banm.sk
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Inštalatér – lacno a rýchlo. Kontakt: 0904 572 977

Tepujem koberce, sedačky, postele. 0903 195 861

Hľadáme profesionálnych obchodných zástupcov 
na poskytovanie fi nančných služieb. Požadujeme 
min. výučný list. Provident Financial, s. r. o. 
Pre bližšie informácie volajte 0850 638 963.

Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava zorgani-
zoval aj v tomto roku dva významné medzinárodné 
atletické mítingy na svojom domovskom štadióne pri 
internáte Mladá garda. Prvým bol tradičný Memoriál 
Tomáša Babiaka 9. júna 2012, ktorý sa usporadúva 
už od roku 1984 ako spomienka na tragicky zosnu-
lého oštepára a bývalého československého rekor-
déra. O mesiac neskôr, 7. júla 2012 sa uskutočnili 
preteky Olympijské nádeje krajín V4 v atletike na drá-
he. Podujatie bolo primárne zamerané na mládež, no 
súťaž bola otvorená aj pre dospelých a pretekárov 
z krajín mimo V4. Oba mítingy boli zaradené do naj-
vyššej kategórie atletických mítingov označených ako 
Grand Prix Slovensko 2012. Keďže spadali do termí-
nov plnenia limitov na Olympijské hry v Londýne, via-

cerí adepti to chceli využiť a hlásili sa do Bratislavy. 
Potvrdzujú to aj zvučné mená z výsledkových listín 
ako Jana Velďáková, Renáta Medgyesová (obe skok 
do diaľky), Martin Benák (hod oštepom), Monika 
Gollner (skok do výšky – Rakúsko), Jekaterina Kunt-
sewich (skok do výšky – Rusko), Marius Kubaszewski 
(110 m prek. – Poľsko), Adrian Świderski a Michal Le-
wandowski (obaja trojskok – Poľsko) či najväčšia do-
máca hviezda - účastník tohtoročných Majstrovstiev 
Európy v Helsinkách Martin Kučera (400 m prek.). 
Všetci ponúkli Bratislavčanom kvalitu a skutočne 
pekné atletické zážitky. Škoda len, že nikto z nich na 
mítingoch limit na londýnsku olympiádu neprekonal, 
a pritom niektorí boli veľmi blízko.

Braňo Droščák, AO TJ Slávia STU Bratislava

Jana Velďáková pri svojom víťaznom pokuse v skoku do diaľky Snímka Kateřina Musilová

Kultúrne leto sme otvorili ohňostrojom

Pavol Hammel, Janko Kuric, Peter Lipa 

- o zvučné mená v programe nebola 

tento rok núdza. V ponuke koncertov 

na Kuchajde, Račianskom mýte 

i v Slimáku si každý našiel to svoje

Kam za športom
Atletický oddiel Slávia Slovenská technická uni-

verzita Bratislava pozýva bratislavských divákov do 
Športového areálu Pavla Gleska (štadión Mladá 
garda) na mládežnícke atletické preteky - Maj-
strovstvá Slovenska žiakov a žiačok 2012. Usku-
točnia sa počas víkendu 8. -9. septembra 2012. 
Vstup zdarma. Viac informácií nájdete na 
www.atletikanagarde.sk

V piatok 28. septembra 2012 sa v HANT aréne 
na Pasienkoch uskutoční boxerský galavečer, kde sa 
v hlavnom zápase predstaví Tomi KID Kovács proti 
fínskemu súperovi Samimu Selesmaaovi. Na pod-
ujatí dostanú v predzápasoch šancu mnohí mladí 
zápasníci z bratislavského klubu Hanuman Gym.

Mestská časť BANM 
ponúka na prenájom: 

1. Kancelárske priestory v admi-
nistratívnej budove na Hálkovej 
č. 11. 

Na 3. poschodí: 
kancelária č. 315 (13,4 m²) 
kancelária č. 316 (29,97 m²)
Kancelárie sú spojené, prenajímajú 
sa ako celok.

Na 4. poschodí:
kancelária č. 403 (14 m²)
kancelária č. 404 (14 m²)
kancelária č. 416 (15,63 m2)
kancelária č. 417 (60,28 m2, 
tri spojené miestnosti)

Cena za prenájom kancelárií: 
68 €/m2 za rok + cena služieb

2. Skladovacie priestory 
v krytoch civilnej obrany
Kryty CO sa nachádzajú v suteré-
noch obytných domov, prevádzka 
skladu nesmie byť rušivá. 

Cena za prenájom krytov CO: 
20 €/m2 za rok

Bližšie informácie získate na MÚ 
Bratislava – Nové Mesto na Junáckej 
č. 1, na oddelení správy bytov 
a nebytových priestorov, tel.: 
49 253 318, 44 258 426, 44 258 427.

Dve excelentné atletické podujatia

INZERCIA:



Pozývame
STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVA - 

NOVÉ MESTO, VAJNORSKÁ 21
tel.: 44373771, 44372620

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

KLUBOVÉ STRETNUTIA

3., 10., 17., 24. 9. 2012, pondelok 18. h 
Sahadža joga, pokročilí, ako sa zbaviť stresu, napätia, 
klubové stretnutie pre záujemcov, vstup voľný

4., 11., 18., 25. 9. 2012, utorok 18. h 
Sahadža joga – začiatočníci, ako sa zbaviť stresu, 
napätia, klubové stretnutie pre nových záujemcov, 
vstup voľný

6. 9. 2012, štvrtok 16. h 
Klub Patchwork

20. 9. 2012, štvrtok 16. h 
Klub priateľov opery, 
pravidelné stretnutie členov s operným umením

25. 9. 2012, utorok 17. h 
Bratislavský včelársky spolok, 
pravidelné stretnutie členov a záujemcov 
o poradenské služby

26. 9. 2012, streda 17.30 h 
Klub Cesta za poznaním

28. 9. 2012, piatok 14. h 
Informačné centrum zdravia

HUDOBNO – TANEČNÉ PROGRAMY

1. 9. 2012, sobota 17. h 
Tanečné kultúrne leto s HS Roland Live, s KL 2012 sa 
rozlúčime tancom a dobrou hudbou 60.-90. rokov

8. 9. 2012, sobota 17. h 
Čaj o piatej s HS Kartago, 
tanečná zábava ako súčasť hodov v bratislavskom 
Novom Meste a okolí, žrebovanie vstupeniek na ďalšie 
podujatia v SK 

15. 9. 2012, sobota 17. h 
Za dychovkou na Vajnorskú s DH VESELÁ MUZIKA, 
prvá zábava pri dychovke po Tanečnom kultúrnom lete 
s tradičným žrebovaním vstupeniek

19. 9. 2012, streda 15. h 
Občania pre obec, verejné stretnutie občanov MČ 
BNM, zakladajúcich participatívnu komunitu, info: 
v.hrdinova@upcmail.sk

22. 9. 2012, sobota 17. h 
Čaj o piatej s HS FORTUNA, 
tradičné tanečné podujatie v príjemnom prostredí pri 
sviečkach, so žrebovaním vstupeniek o zaujímavé ceny

29. 9. 2012, sobota 17. h 
Čaj o piatej s HS EXE LIVE, 
relaxovanie tancom pri dobrej hudbe 60.-90.rokov 
v príjemnom prostredí pri sviečkach

VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV 
8. 9. 2012, sobota 8. h – 12. h 
Výmenné stretnutie zberateľov mincí, medailí, 
odznakov, bankoviek, starých pohľadníc, telefónnych 
kariet, kníh, fi latelie, plagátov, gramofónových platní
22. 9. 2012, sobota 8. h – 12. h 
Výmenné stretnutie zberateľov elektro, domácich, 
foto a rybárskych potrieb, modely železničné, 
automobilové, letecké a lodné
 

VÝSTAVY
1. - 9. 9. 2012 
Z výtvarnej tvorby Kataríny Sujovej - Kalmanovej
11. - 22. 9. 2012 
Artefakty a koláže Tibora Juráša
25. 9. - 7. 10. 2012 
Z fotografi ckej tvorby Martiny Kurt
Návštevný čas výstav: pondelok - piatok 14. h – 18. h, 
v sobotu a nedeľu v rámci podujatí
Predpredaj vstupeniek: pondelok – streda 16. h – 19. h
a jednu hodinu pred podujatím v SK BNM Vajnorská 21, 
tel.: 02/44373763. Zmena programu vyhradená.

DOM KULTÚRY KRAMÁRE
Stromová 18, tel.: 54 77 11 48

http://www.skvajnorska.sk, 
e-mail: dkkramare@chello.sk 

PODUJATIA PRE DETI
29. 9. 2012, sobota 16. h 
Zablúdená ovečka, detské divadelné predstavenie 
vhodné pre deti od 3 rokov

KLUBOVÉ PODUJATIA
5.,19. 9. 2012, streda 16.30 h 
Klub Venuša, Liga proti rakovine

UMELECKÉ PROGRAMY
10. 9. 2012, pondelok 19. h 
124. Poetický večer s Jurajom Sarvašom
Predaj vstupeniek: pondelok, utorok, streda od 16. h 
do 19. h
Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia predstavenia. 
Zmena programu vyhradená. Vstupenky nerezervuje-
me.

Slávnostné otvorenie kultúrneho leta, všetky akcie pre deti, koncerty, športové 
a spoločenské podujatia na Kuchajde, Račianskom mýte či Partizánskej lúke 

ako aj bohatý záverečný program zaplatili Novomešťanom sponzori. Ďakujeme!


