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Obálka: 
Zima musela odovzdať žezlo. 
Snímka František Rajecký

Veľkonočný pondelok vytlačil tohto roku 

z kalendára Svetový deň vtáctva. Ešteže vtáky 

o tom nevedia, možno by váhali, či priletieť. 

Do konca apríla sa ich tu objaví niekoľko mi-

liónov, z afrických zimovísk i z Ázie. Niektoré 

sa poobzerajú po svojich hniezdiskách, iné si 

len oddýchnu a zamieria ďalej na sever. Ich 

prílety sleduje čoraz viac ľudí, najmä detí. Aj 

vďaka organizácii SOS/Birdlife, ktorá na jar 

pripravuje rozličné podujatia. Sťahovanie vtác-

tva je podľa nej dokonalý evolučný nástroj na 

prežitie operencov.

Na str. 10 nájdete, ako možno pomáhať dáž-

ďovníkom. 

Začali už prilietať vtáky 

Naplno v nás zvučia veľkonočné sviatky 
Prastarý medzník roka na hraniciach zimy a jari vnímajú ľudia na tisíc 

rozmanitých spôsobov – a nielen podľa toho, či sú to kresťania alebo ateisti. 

Spoločnou črtou, ktorá hádam ani z modernej spoločnosti nemôže vymiznúť, 

je chápanie veľkonočných sviatkov ako slávností jari. Znamenajú koniec vlá-

dy zimy, návrat svetla. Zdanlivo mŕtvy život ukrytý v zemi ako v hrobe sa 

priam agresívne derie na povrch. Podľa znalcov toto chápanie nadväzuje ešte 

na pohanské slnečné kulty v čase jarnej rovnodennosti. Slnce, darca života, 

hrá v tejto súvislosti hlavnú rolu v mnohých kultúrach. Jeho symbolom sú aj 

veľkonočné vajíčka, súvisiace s plodnosťou a novým životom.

Tí, ktorí sa zamýšľajú nad vývojom súčasného sveta, sa zhodujú, že od prí-

chodu kresťanstva bol význam Veľkej noci prevažne duchovný. Dnešní ľudia 

ju častejšie chápu ako príležitosť oslavovať zvyčajným svetským spôsobom - 

zriedkakedy si vzájomne želáme iné než „veselé“ veľkonočné sviatky. Tradič-

ná očista pred sviatkami sa však kedysi netýkala len čistenia príbytkov, predo-

všetkým mala odstraňovať zlo usadené v ľudských srdciach. Štyridsaťdňová 

duševná príprava, modlitby, pôsty, očistné ohne i zvyky súvisiace s vodou, to 

všetko malo viesť najmä k vnútornej očiste človeka. A či každoročné pripo-

mínanie mystéria Kristovho ukrižovania a vzkriesenia sleduje niečo iné než 

zduchovnenie človeka, obnovu jeho človečenstva? Jarnú očistu nepochybne 

potrebuje nielen naše telo. Nie je to prežitok, ani tradícia, ktorá má význam 

iba pre kresťanov. Ak ste sa nestihli zahľadieť do svojho vnútra počas sviat-

kov, vhodný čas je aj po nich.

Príjemné veľkonočné dni želá redakcia HLAS-u Nového Mesta

Snímka Adéla Mack



Bratislavské Nové Mesto potvrdilo 

svoju silnú pozíciu pri riešení podnetov 

občanov. V rebríčkoch inštitútu SGI 

www.odkazprestarostu.sk za rok 2012 

sa umiestnilo medzi najaktívnejšími samo-

správami na Slovensku. 

Index prínosu práce samosprávy v pro-

jekte hodnotil, koľkokrát úspešnejšie rieši 

podnety daná samospráva než hypotetic-

ká priemerná samospráva. V rámci tohto 

indexu skončilo Nové Mesto na druhom 

mieste, najlepšie z celej Bratislavy. „Pro-

jekt, prostredníctvom ktorého intenzívne 

komunikujeme s občanmi, sa stal už na-

ším prirodzeným pomocníkom pri zlep-

šovaní života v mestskej časti. Výsledok, 

aký sme vďaka občanom a našim pra-

covníkom dosiahli, nás teší, a zároveň 

zaväzuje do budúcnosti,“ povedal staros-

ta mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý.

Novomešťania patria pri podávaní pod-

netov cez špecializovaný portál www.od-

kazprestarostu.sk medzi najaktívnejších. 

Ich upozornenia sa týkajú zväčša prírody 

a životného prostredia, ciest a doprav-

ného značenia či opustených nepojazd-

ných vozidiel. Samospráva Nového Mesta 

skončila medzi najlepšími aj v hodnotení 

úspešnosti riešenia podnetov (v percen-

tách) či kvality komunikácie. 

Viac informácií o projekte www.odkaz-

prestarostu.sk a o ďalších možnostiach, 

ako nahlásiť novomestskej samospráve váš 

podnet, nájdete na stránke mestskej časti 

Nové Mesto: 

http://banm.sk/ciste-nove-mesto/
 (bor)
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Nové Mesto v riešení podnetov 
medzi najúspešnejšími 

V stredu 6. marca bratislavský Istro-

polis praskal vo švíkoch. Veľkú sálu 

do posledného miesta zaplnilo zhruba 

1200 hostí, ktorí prijali pozvanie sta-

rostu Nového Mesta Rudolfa Kusého 

na galakoncert pri príležitosti Medziná-

rodného dňa žien. 

Novomestským ženám prišli zagratu-

lovať známi slovenskí umelci, s ktorými 

si spoločne zaspievali populárne slo-

venské piesne. Nechýbala Medulienka 

v podaní Paľa Hammela, legendárna pie-

seň Karola Duchoňa V dolinách, ktorú 

zaspieval Ľudo Kuruc, ani veľký hit Vy-

znanie z repertoáru Mariky Gombitovej, 

s ktorým vystúpila speváčka a herečka 

Mirka Partlová. Dvojhodinový program, 

v ktorom zaspievali aj Kamil Mikulčík, 

Peter Marcin a Jozef Benedik, modero-

val s povestnou dávkou humoru Štefan 

Skrúcaný. Spevákov sprevádzal orchester 

VV System Vlada Valoviča. Novomeš-

tiankam zložil veľkú poklonu aj hosti-

teľ. „Čím by vlastne bol muž bez ženy? 

Podľa mňa ničím. Muži síce premýš-

ľajú a hovoria o „dôležitých“ témach, 

ako je zajtrajší futbal či pozajtrajší 

tenis, ale praktické veci v konečnom 

dôsledku riešia práve ženy. Na vašich 

pleciach je množstvo problémov a sta-

rostí a, povedzme si úprimne, aj sta-

rostí za nás mužov,“ povedal starosta 

Rudolf Kusý. 

Po koncerte čakalo na dámy malé 

občerstvenie a kvet. Vstup bol zdarma. 

Náklady hradila mestská časť zo spon-

zorských príspevkov.  

(bor), snímka František Rajecký

V druhej polovici marca a začiatkom 
apríla 2013 realizuje Mestská časť Bra-
tislava – Nové Mesto verejné obstaráva-
nie na rekonštrukciu strechy materskej 
školy na Legerského ulici. Predmetom 
obstarania je výmena strešnej krytiny 
a zateplenie stropu. Bližšie informá-
cie nájdu záujemcovia o spoluprá-
cu vo výzve na predkladanie ponúk, 
zverejnenej vo Vestníku verejného ob-
starávania a na internetovej stránke
 www.banm.sk

Deň pre ženy plný spevu

Starostovia Nového 
Mesta a Rače 
rokovali o doprave
Témou ofi ciálneho stretnutia starostu Rače Petra Pi-
linského so starostom Nového Mesta Rudolfom Ku-
sým bola nepriaznivá dopravná situácia na rozhraní 
ich susediacich mestských častí. 

Rokovanie vyvolalo zhoršenie dopravných podmienok 
na Peknej ulici v Krasňanoch, spôsobené výstavbou 
v lokalite Slanec, ktorá patrí do katastra a pôsob-
nosti Nového Mesta. Ďalším dôvodom stretnutia 
bolo spustenie viacerých investičných zámerov na 
okolitom území (výstavba Pod vinohradmi, návrh na 
zmenu územného plánu v lokalite Dolná Pekná), ktoré 
takisto budú výrazne vplývať na zahustenie dopravy 
na uliciach Pekná cesta a Račianska. Starostovia sa 
zhodli v tom, že teraz je najvyšší čas riešiť dopravnú 
situáciu na komunikáciách Pekná cesta, Horská 
a Račianska, ktoré sú na niektorých úsekoch kritické. 
Od všetkých aktuálnych investorov v danej oblasti 
budú požadovať fi nančnú spoluúčasť na príprave 
a výstavbe novej komunikácie, ktorá prepojí uli-
ce Horská a Račianska s vyústením medzi depom 
Dopravného podniku a výškovou budovou Reding 
Tower II. (red)
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Nielen náročná zima, ale aj chýbajúce 

pravidelné rekonštrukcie vozoviek, spô-

sobené nedostatkom fi nancií, si vyberajú 

svoju daň. Každý rok na jar vodiči nedob-

rovoľne podstupujú jazdy zručnosti me-

dzi výtlkmi, neraz nie bez následkov na 

karosériách. S očakávaním, že počas tep-

lejších mesiacov sa situácia bude postup-

ne zlepšovať a magistrát, župa aj mestské 

časti na to vynaložia spoločné úsilie a fi -

nančné prostriedky.

Bratislavské komunikácie sú rozdelené 

do štyroch tried. Hlavné mesto spravuje 

miestne komunikácie I. a II. triedy a pre-

jazdné úseky ciest, mestské časti spravu-

jú miestne komunikácie III. a IV. triedy, 

kým do starostlivosti Bratislavského sa-

mosprávneho kraja spadajú cesty v okolí 

hlavného mesta. Prvou dobrou správou 

je predbežná dohoda medzi primátorom 

Bratislavy Milanom Ftáčnikom a predse-

dom BSK Pavlom Frešom, na základe kto-

rej by župa mala prispieť na opravu najkri-

tickejších úsekov ciest približne jedným 

miliónom eur. Ďalšiu fi nančnú injekciu 

na riešenie havarijnej situácie schválili 

mestskí poslanci 14. marca, keď rozhodli 

o presune ďalšieho milióna z iných pláno-

vaných položiek v rozpočte mesta. „Bra-

tislavský magistrát má v správe a údrž-

be 375 kilometrov ciest a komunikácií 

s plošnou výmerou viac ako štyri milióny 

m2. Aj keď v schválenom rozpočte mesta 

na rok 2013 bolo na výstavbu a opravy 

ciest naplánovaných 5,38 milióna eur, 

nepostačuje to dnešným nárokom do-

pravného zaťaženia. Preto sme podporili 

navýšenie rozpočtu,“ skonštatoval Libor 

Gašpierik, poslanec mestského, a záro-

veň novomestského zastupiteľstva.

Aby sa zrýchlili a zefektívnili opravy, 

zriadil bratislavský magistrát mailovú 

schránku vytlk@bratislava.sk a telefón-

nu linku 02 / 17100, ktorá funguje 24 ho-

dín denne. Občania môžu nahlásiť kon-

krétne miesta, ktoré potrebujú opravu.

 Starosta chce mapu výtlkov 

Na pokyn starostu Kusého vytvára-

me tento rok mapu výtlkov na všetkých 

cestách, ktoré spravuje mestská časť. Je 

to nielen forma, ako si obyvatelia môžu 

skontrolovať, či sa nezabudol zakresliť 

práve ten „ich“ výtlk, ale aj spôsob, ako 

zabezpečiť verejnú kontrolu kvality prá-

ce či dodržania harmonogramu opráv. 

Mapu aj harmonogram nájdete v najbliž-

ších dňoch na našej internetovej stránke 

www.banm.sk.

Mapa má zmysel aj pre mestskú časť. V 

prípade, že dôjde k poškodeniu výtlku, 

vieme jednoducho skontrolovať, či sa ro-

bil túto jar a žiadať opravu v rámci záruč-

nej lehoty.

Kým teploty nevystúpia na dostatočnú 

úroveň, opravia sa najhoršie poškodenia 

vozovky provizórne, takzvaným netech-

nologickým spôsobom. Ide o rýchle, ale 

len dočasné riešenie, ktoré predchádza 

haváriám. V prvej etape sa cestári po-

starajú o ulice Bárdošova a Na Revíne 

a o betónové vozovky na Brusnicovej, Kĺ-

zavej a Na pažiti. V čase vydania Hlasu by 

uvedené úseky mali byť už hotové. V prie-

behu apríla sa začne s technologickou 

opravou výtlkov, ktorá si vyžaduje rezanie 

alebo frézovanie asfaltového povrchu, 

úpravu podkladu a pokládku bitúmeno-

vej zmesi. Podľa riaditeľa dodávateľskej 

fi rmy TSS Pittel+Brausewetter Jána Melú-

cha by do konca mája mali byť všetky vý-

tlky na komunikáciách v správe mestskej 

časti odstránené. 

„Okrem havarijnej opravy výtlkov pat-

rí k našim prioritám v oblasti dopravy 

aj pokračovanie zásadnej obnovy no-

vomestských ciest v správe magistrátu. 

V roku 2012 sa z rozpočtu mesta poda-

rilo zabezpečiť čiastočnú rekonštrukciu 

Vajnorskej a Račianskej ulice. V nastú-

penom trende musíme vytrvať a pokra-

čovať každý rok určitým úsekom, ako 

nám to dovolia fi nančné prostriedky. 

Kritický je stav ciest na Kolibe (Podko-

libskej a Jeséniovej). Aj na tomto veľmi 

namáhanom úseku sa budeme snažiť 

o začatie rekonštrukcie,“ dodáva posla-

nec Gašpierik.

Jana Škutková , snímka autorka

Do opráv ciest sa dáme spoločne

Predstavujeme členov miestneho zastupiteľstva

MUDr. Pavol Dubček
Vážení spoluobčania, 

ďakujem všetkým, 

s ktorými sa stretá-

vam v práci na am-

bulancii i mimo nej, 

najmä tým, ktorí mi 

dávajú cenné rady 

a podnety týkajúce 

sa problémov, ktoré 

nás trápia v bežnom 

živote.

Naše mesto i mestská časť sa vplyvom 

veľkých spoločenských zmien za po-

sledných dvadsať rokov rýchle menia. 

Pod obrovským tlakom investorov aj 

pribúdajúcich občanov, ktorí prichá-

dzajú za prácou, sa mesto zahusťuje. 

Sťažuje sa pohyb občanov, parkovanie, 

komunikácie sa stávajú nedostatočný-

mi, aj ich technický stav a doprava vo 

všeobecnosti. Zvyšuje sa riziko úrazov. 

Rapídne nám ubúda lokalít, kde sa 

môžu deti hrať, seniori pokojne odpo-

čívať pod korunami stromov, a tí ostatní 

športovať. V našom okolí ubúda zelene 

a viazne výsadba nových stromov.

Nezanechajme budúcej generácii 

betónovú džungľu a ulice plné zapar-

kovaných áut. Ako poslanec sa pridám 

a podporím každú aktivitu, ktorá pomô-

že udržať kvalitu životného prostredia 

v našom meste. 

Ďakujem vám za podnety. Môžete 

ich posielať na adresy Pavol Dubček, 

Nová 4, 83103 Bratislava, prípadne 

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, 

Junácka 1, 832 91 Bratislava.

E-mail: dubcek@post.sk
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Aj tento rok počíta naša mestská časť 

vo svojom rozpočte so sumou 200 eur 

pre každé novonarodené bábätko. Pr-

vých 70 malých obyvateľov v roku 2013 

sme slávnostne privítali 21. februára. 

Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý odo-

vzdal rodičom fi nančný príspevok, ma-

mičky a deťúrence dostali aj malé dar-

čeky. „Tento príspevok poskytujeme už 

dvanásty rok. Som rád, že aj v časoch 

fi nančne ťažkých pre samosprávu do-

kážeme nájsť potrebné zdroje na túto 

formu podpory mladých rodín,“ pove-

dal starosta.

Súčasťou programu tradične býva krát-

ke vystúpenie žiakov zo Základnej školy 

na Českej ulici. Viktória Bugová zarecito-

vala básničku od Milana Rúfusa a na tvá-

rach všetkých prítomných zahral úsmev, 

keď sa dozvedeli, “prečo sa rodíme na 

svet s takým plačom“. Šikovná fl autistka 

Laura Moravčíková sa predstavila sklad-

bou Circle of Life od Eltona Johna.

Pri poslednom minuloročnom vítaní 

novorodencov, ktoré sa tradične koná 

v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici, 

mali prevahu dievčatá. Na prvom febru-

árovom stretnutí dominovali chlapci, 

ktorých bolo 45, dievčat len 25. Najobľú-

benejším chlapčenským menom medzi 

rodičmi z Nového Mesta je dnes Martin, 

druhý v poradí je Jakub a tretí Michal. 

Najviac novonarodených dievčat dostalo 

meno Hana, nasledujú Júlia a Tamara.

Podľa platných zásad poskytuje mest-

ská časť fi nančný dar novorodencovi, 

ktorého matka mala pred jeho narode-

ním trvalý pobyt v Novom Meste.

 (red), snímky František Rajecký

Je nás viac

V posledný februárový deň sa v Dome kultúry na 
Kramároch stretli spevácke talenty. Novomestskí 
školáci súťažili v speve populárnych piesní. Mnohí 
predniesli svoju skladbu s takou čistou intonáciou, 
že rastúcej konkurencie by sa mohli obávať aj inter-
preti originálu. Veľmi dobre sa svojej úlohy zmocnili 
aj moderátorky Veronika Červenková a Darinka Hu-
decová, ktorá prezradila, že svoje umenie si precvi-
čujú najmä v školskom rozhlase a majú za sebou 
uvádzanie viacerých podujatí.
„Bol to už 15. ročník súťaže, žiaci aj učitelia sa jej 
radi zúčastňujú. Dnes deti väčšinou kopírujú popu-
lárnych spevákov. V minulosti spievali detské piesne, 
ale tie teraz na trhu akosi chýbajú. Hodnotí sa výber 
piesne, intonácia, rytmus a výraz,s akým súťažiaci 

pieseň prednesie. Podľa veku sú žiaci rozdelení do 
troch kategórií, aby hodnotenie bolo spravodlivé,“ 
uviedla Mgr. Dana Ácsová, učiteľka zo ZŠ Odborár-
ska, metodička hudobnej výchovy v Novom Meste. 
Porota zložená z odborníkov na spev sa dlho radila a 
zvažovala, kým určila konečné poradie a spravodlivo 
rozdelila ceny. V najmladšej kategórii (1. – 3. roč-
ník) zvíťazila Justínka Karpelová (ZŠ s MŠ Sibírska), 
druhé a tretie miesto prisúdili Lujze Vaškovej a An-
drejovi Zlámalovi (obaja zo ZŠ s MŠ Odborárska). 
Strednú vekovú kategóriu (4. – 6. ročník) vyhrala 
suverénnym výkonom Simonka Augustovičová (ZŠ 
s MŠ Sibírska), ďalšie stupienky obsadili Simonka 
Balážová (ZŠ s MŠ Za kasárňou) a Veronika Bubni-
čová (ZŠ s MŠ Česká). Medzi najstaršími žiakmi (7. 

– 9. ročník) si sošky škovránkov rozdelili Simona 
Szilliová (ZŠ s MŠ Odborárska), Debora Ďurišková 
(ZŠ s MŠ Za kasárňou) a Julián Enrik Smoliga (ZŠ 
s MŠ Riazanská). Mimoriadna cena za povzbudzo-
vanie a nestranné fandenie sa ušla pani učiteľke 
hudobnej výchovy zo školy na Sibírskej Mgr. Daniele 
Stančíkovej, ktorá sa so svojimi speváčkami tešila aj 
z dvoch prvenstiev.
 Jana Škutková

Novomestské škovránky predbehli jar

Sviatok žien bol milou príležitosťou na stretnutie starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva 
s členkami (a, samozrejme, popritom aj členmi) klubov seniorov. Pozorne si vypočuli starosti i radosti 
starších ľudí a pozhovárali sa o tom, ako zlepšovať podmienky na ich aktívny život v jednotlivých 
štvrtiach Nového Mesta. O pekný program sa postarali šikovní novomestskí žiaci.

„Emka je anjelik, Ninka zase výmyselník,“ prezradila pani Tatiana Záleská, 

mamička dvojičiek

Absolventi kurzov 
pamäti prevezmú 
certifi káty
Všetkých seniorov, ktorí si počas minulého roka 
precvičili pamäťové schopnosti a absolvovali 
kurzy s odbornou lektorkou Mgr. Andreou Vaňo-
vou, čaká tento mesiac milá slávnosť. V piatok 
12. apríla sa o 14. h stretnú v Stredisku kultúry 
na Vajnorskej, aby si prevzali certifi káty o absol-
vovaní tréningu. Srdečné pozvanie platí aj pre 
ich rodinných príslušníkov a priateľov. Rovnako 
sú vítaní záujemcovia, ktorí by podobný výcvik 
radi dopriali svojej pamäti v budúcnosti. Dosta-
nú možnosť dozvedieť sa viac priamo od najpo-
volanejších. O kultúrny program sa postarajú 
deti z Ľudovej školy umenia na Hálkovej ulici.
 Alena Rybáriková



Bratislavské Nové Mesto pokračuje 

v modernizácii a rozširovaní svojich ma-

terských škôl. Najnovšie sa vynovených 

priestorov dočkali deti zo škôlky na Jeséni-

ovej ulici na Kolibe.

Zrekonštruovali sa umyvárne, zvýšil po-

čet toaliet, zväčšila sa trieda a pre učiteľov 

pribudli kabinety, ktoré doteraz chýbali. 

„Vďaka pomoci mestskej časti sme mohli 

rozšíriť naše priestory. Veľmi nám po-

mohli aj rodičia, ktorí prispeli do fi nanč-

nej zbierky, prostredníctvom ktorej sme 

napríklad mohli vymeniť okná na jedál-

ni,“ povedala Pavlína Bojnanská, zástupky-

ňa riaditeľa základnej školy pre materskú 

školu. Spustenie rekonštrukčných prác 

komplikovalo v tomto prípade aj to, že naj-

prv bolo potrebné vyriešiť bytovú otázku 

manažérky materskej školy. Vyžiadalo si to 

rekonštrukciu a presuny v rámci troch by-

tov. Škole pri tom veľmi iniciatívne pomá-

hala poslankyňa Andrea Vítková.

Škôlku na Kolibe navštevuje v tomto 

školskom roku 104 detí, radí sa teda medzi 

najväčšie v Novom Meste. „Všetky škôlky 

a školy potrebujú generálnu opravu na-

miesto plátania. To fi nančne nie je možné, 

ak sa, pravda, nechceme zadlžiť a roky dlh 

splácať. Jeséniova nám ukázala cestu ako 

na to. Musíme spojiť sily - mestská časť, ro-

dičia, učitelia,“ povedal starosta mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto Rudolf Kusý. 

Čo sa týka materských škôl, na rok 2013 

sa pre ne pripravilo viacero investícií: nové 

okná, zateplenie, vonkajšie úpravy, rekon-

štrukcia podlažia, strechy, vybudovanie 

kotolne a pod. Časť investícií bude hrade-

ná z rozpočtu mestskej časti, pri ďalších sa 

počíta s eurofondmi -  na ich schválenie sa 

momentálne čaká.

 (bor)

Snímky František Rajecký
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Škôlka na Kolibe je vynovená 
a väčšia, zmodernizujeme aj ďalšie

Odišiel senior 
Bernard Priecel 
(1928 – 2013)

Smutná správa prišla z Klubu seni-

orov na Športovej. Prvého marca sa 

navždy rozlúčili s priateľom, ktorého 

život bol tridsať rokov spätý s čin-

nosťou klubu. Stál pri zrode jedného 

z prvých klubov dôchodcov v Bratisla-

ve a neskôr viedol jeho činnosť. Veľa 

času venoval iným, pomáhal chorým 

a nevládnym členom pri nákupoch 

liekov a potravín, navštevoval ich 

v nemocnici. Za pôsobenie v Jednote 

dôchodcov dostal vyznamenanie.

Na riešení problémov seniorov 

sa dlhé roky podieľal ako poslanec 

miestneho zastupiteľstva aj ako člen 

Rady starších pri Miestnom úrade 

Bratislava - Nové Mesto. Patrí mu naše 

uznanie a poďakovanie za prácu v pro-

spech klubu aj mestskej časti.  (LHk)

Ako previesť či nadobudnúť nehnuteľnosť, ako sa 
pozerať na práva, ale aj povinnosti vlastníkov, čo 
musí obsahovať závet, akú formu musí mať, s akou 
výškou notárskych poplatkov treba počítať... Tieto 
a mnohé iné oblasti občianskeho práva vysvetlila po-
slankyňa Mgr. Edita Pfundtner svojim poslucháčom 
na prednáškach, ktoré pripravila v marci pre novo-
mestské kluby seniorov. Aj keď sa s právnymi otáz-
kami stretávame po celý život, nie vždy si presne 
uvedomíme dôsledky svojho konania, neraz nás 
nepozornosť pripraví o peniaze, alebo spôsobí veľké 
nepríjemnosti. „Chcem prispieť k zvýšeniu právne-
ho povedomia u našich seniorov, veď vždy je lepšie 
problémom predchádzať ako ich riešiť. Aby si ľudia 
uvedomili, že dôležité veci je treba zachytiť „čierne 
na bielom“. Aj keď ich zákon vždy neprikazuje, 
písomné úkony sú 
jednoducho bezpeč-
nejšie. Častou témou 
diskusií je riešenie 
dedenia novoobjave-
ného majetku, ktorý 
ľudia neraz objavia až 
po niekoľkých rokoch 
od smrti poručiteľa. 
Poslucháčov zaujímali 
aj dôvody vydedenia 
potomkov,“ uviedla 

skúsená právnička. Prednášky doplnila množstvom 
príkladov zo svojej praxe a odpovedala na otázky 
účastníkov. Poradila, na aké úrady sa obrátiť pri vyba-
vovaní nezrovnalostí v listoch vlastníctva, naznačila 
možnosti urovnania sporov medzi spoluvlastníkmi ne-
hnuteľnosti, vysvetlila daňové povinnosti. Prednášky 
a diskusie s právnou problematikou v kluboch senio-
rov budú pokračovať. Ak to dovolia priestorové mož-
nosti, môžu sa na nich zúčastniť aj obyvatelia Nového 
Mesta, ktorí nie sú členmi klubov.

Najbližšie termíny prednášok:

•  Klub seniorov Športová, 
9. apríl 2013 o 14.30 h (utorok)

•  Klub seniorov Stromová, 
11. apríl 2013 o 15. h (štvrtok)

Majetok dokáže spájať, ale aj rozdeľovať
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Modrý kruh sa používa ako symbol Svetového dňa diabetu a 

boja proti cukrovke už niekoľko rokov. Jeho farba symbolizu-

je nebo, a zároveň je farbou Organizácie spojených národov, 

ktorá prijala rezolúciu o potrebe bojovať proti tomuto ocho-

reniu. Kruhový tvar symbolu bol zvolený preto, lebo kruh je 

v mnohých kultúrach symbolom života a zdravia. Okrem toho 

symbolizuje jednotu, čo je v prípade cukrovky jednou z pod-

statných podmienok, ak má snaha o jej prevenciu priniesť dob-

ré výsledky. 

Čo projekt Modrý kruh priniesol našim deťom?

Najprv si vypočuli odborné prednášky - Mgr. Eva Szaboóvá 

a MVDr. Martina Kollárová z Detského Dia Centra hovorili na 

tému Výskyt cukrovky, najmä diabetu 2. typu, ktorého vznik je 

podmienený práve životným štýlom moderného človeka. 

„Po prednáške bola aj beseda. Dozvedeli sme sa veľa nové-

ho, o čom sme doteraz nevedeli,” napísala neskôr Lucka zo 7.A. 

“V ten deň sme mali zdravú desiatu. Do košíka na stole každý 

žiak priniesol nejaké ovocie alebo zeleninu.”

Teraz sú na rade rozmanité výtvarné činnosti a literárne akti-

vity na danú tému na hodinách prírodovedy, výtvarnej výchovy 

a informatiky. Pravda, učitelia s deťmi pracujú v jednotlivých 

ročníkoch na úrovni primeranej ich veku. Napríklad na hodi-

nách výtvarnej výchovy vznikne v každom ročníku niečo iné: 

Prváci budú kresliť 

na výkres rozdele-

ný napoly zdravé 

a nezdravé jedlá, 

potom ich zlepia 

a vytvoria Zdra-

vé leporelo. Druháci si vyrobia na tému Zdravá strava a dia-

betes pexeso na spôsob adventného kalendára s okienkami. 

A tretiaci vytvoria plagát nazvaný Môj zdravý deň v obrazoch 

ako veľkú koláž na kartón. Všetky svoje aktivity budú deti pre-

zentovať pred „obecenstvom“ z vyšších ročníkov.

Staršie deti pripravujú mimoriadne číslo školského časopisu, 

zamerané na prevenciu cukrovky a podporu zdravého životné-

ho štýlu. A už odteraz pripravujú prezentáciu celého projek-

tu Modrý kruh na záverečné podujatie Diabetologických dní 

v júni 2013. Ľubica Daneková

Pod vedením pani učiteľky Mgr. D. Bartošovej a Mgr. J. Sekáčovej sa 

žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ s MŠ Odborárska zapojili do projektu Modrý 

kruh, ktorý je zameraný na prevenciu cukrovky a podporu zdravého 

životného štýlu detí.
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stavebné sporenie bez poplatku pri podpise zmluvy• 
Bonus Vklad – zhodnotenie 13 % za 4 roky• 
úvery s možnosťou refinancovania s garantovaným úrokom  • 
4,99 % p.a. počas trvania medziúveru
poistenie domu a bytu, bonus asistenčné služby  • 
pre domácnosť
zabezpečenie dôchodku cez poistenie  • 
(investičné a kapitálové poistenie)
poistenie auta so zľavou až do 45 %• 

* Ročná percentuálna sadzba obchodu je 3,25 %. Poď
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Poistenie a stavebné sporenie 
pod jednou strechou

Obchodné zastúpenie, Nobelova 42, 831 02 Bratislava
mob.: 0903 398 233, 0918 771 230

prostredna.wustenrot@gmail.com

Budeme deratizovať –
prevencia sa oplatí
Popri slnku, tráve a snežienkach patrí k jari – nedá sa nič robiť – aj každoroč-
ná preventívna deratizácia. Populácie živočíšnych škodcov treba regulovať, aby 
sme predišli vzniku a šíreniu prenosných ochorení ľudí i zvierat, hroziacich pri ich 
premnožení. Ukladá nám to zákon NR SR (č. 355/2007 Z.z.), výslovne hovorí 
o povinnosti pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu tzv. synantrópnych my-
šovitých hlodavcov (potkanov a myší). Lebo účinné môžu byť len v  prípade, ak 
budú celoplošné a synchrónne – na území celého Bratislavského kraja – a vyko-
najú sa najmenej dvakrát ročne, na jar a na jeseň.

Bratislavský Regionálny úrad verejného zdravotníctva nám pripomína túto 
zákonnú povinnosť a vyzýva na deratizáciu v období od 1. apríla 2013 do 15. 
mája 2013.
Jednotlivé obce budú deratizovať v objektoch, ktoré im patria, alebo ich spra-
vujú. Fyzické osoby–podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich 
alebo nimi spravovaných objektoch, v kanalizačných i kolektorových rozvodoch 
a v areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane školských a zdravotníc-
kych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, 
skladov a skládok odpadov. Fyzické osoby–podnikatelia a právnické osoby sú 
povinné uskutočniť deratizáciu profesionálne, prostredníctvom fi riem. Fyzické 
osoby–občania budú deratizovať pozemky a objekty využívané na chov hospo-
dárskych zvierat a tam, kde sa vyskytuje viac hlodavcov, aj pivnice rodinných 
domov a iných bytových objektov. Občania môžu deratizovať svojpomocne, prí-
pravkami z obchodnej siete.  (red)

Deti vedia, čo značí modrý kruh
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Filmový festival EKOTOPFILM, ktorý sa 

sústreďuje na témy ekológie, vzťahu k prí-

rode i celej planéte, má za sebou úctyhod-

ných 35 ročníkov. V roku 2013 spojili jeho 

organizátori sily s OLO, a.s. a Asociáciou 

podnikateľov v odpadovom hospodár-

stve a rozšírili program o „Olompijský“ 

fi lmový festival, podujatie pre najmladšiu 

generáciu. Program rozložili na tri tema-

tické dni - Šesť kontinentov odpadu, Život 

v blízkej budúcnosti a Svet náš každoden-

ný. Prostredníctvom dokumentárnych fi l-

mov, výstavy fotografi í, umeleckých diel 

zo separovaného materiálu a besied so 

známymi osobnosťami spoznávali školáci 

svet odpadového hospodárstva a ochra-

ny životného prostredia. „Čo sa za mladi 

naučia, to budú prirodzene robiť celý 

život. Musíme začať u najmenších, aby 

im láska k prírode prešla do krvi, deti sú 

schopné presvedčiť a motivovať k väčšej 

zodpovednosti aj svojich rodičov,“ pove-

dal mi riaditeľ festivalu Ekotopfi lm Pavol 

Lím. 

Téma separovania a spracúvania druhot-

ných surovín nie je deťom cudzia, venuje 

sa jej pravidelne aj väčšina novomestských 

škôl. Menší údiv napriek tomu vyvolala 

prednáška riaditeľa spoločnosti General 

Plastic RNDr. Petra Krasneca. Malí i väčší 

poslucháči sa dozvedeli, že ročne sa na 

Slovensku vyprodukuje približne 8,5 mili-

óna ton odpadov, na trh sa umiestni okolo 

90-tisíc ton plastov a 35-tisíc ton PET fl iaš 

(asi 1 miliarda kusov). No len asi 45-48 

percent z nich sa podarí zozbierať, recyk-

lovať a opätovne spracovať. Ide o veľmi 

cennú druhotnú surovinu, jej cena je vyš-

šia ako cena ocele alebo železa, drahšie sú 

len farebné kovy. Ak namiesto separačnej 

nádoby skončia PET fľaše v prírode, trvá 

až 450 rokov, pokým sa rozložia. Pritom 

už z dvadsiatich piatich kusov môže byť 

vyrobená jedna fl ísová bunda!

Základná surovina sa opätovne využíva 

na výrobu PET fl iaš, textilných vlákien do 

automobilov, oblečenia, plastových pások 

a fólií, vyrába sa z nej obalový materiál 

s veľmi širokým použitím. Nájdeme ju 

v štetinkách zubných kefi ek i vo výplniach 

detských plienok.

„Ekologické dôvody sú najdôležitejšie, 

ale nie jediné, ide o vysoko efektívne pod-

nikanie. V zime, keď je nižšia spotreba 

balených nápojov, vystúpi cena triede-

nej zozbieranej suroviny na 400 až 600 

eur za tonu, v lete sa pohybuje od 200 do 

300 eur,“ uviedol doktor Krasnec. Využi-

tie recyklovaného materiálu sa však stále 

oplatí. Šetrí sa ropa, elektrina, voda, plyn, 

o viac než 20 percent sa zníži množstvo 

skleníkových plynov.

Zaujímavé skúsenosti s ochranou ži-

votného prostredia doplnil ďalší hosť 

festivalu MUDr. Ľuboš Fellner, zaklada-

teľ cestovnej kancelárie BUBO. „Prístup 

k udržiavaniu čistoty je vo svete veľmi 

rozdielny. Kým v Singapure alebo Ma-

lajzii sú ulice veľmi čisté pre extrémne 

vysoké pokuty a prísne policajné postihy, 

v Škandinávii, Japonsku či na Novom 

Zélande vychádza úcta a láska k prírode 

z vlastného presvedčenia ľudí. Najšpi-

navšie na svete sú africké mestá, v ich 

uliciach sa povaľujú hory odpadu. V úpl-

nom protiklade k tejto skúsenosti je však 

prostredie afrického vidieka, kde vládne 

čistota a poriadok. Ide o to, že na vidie-

ku žijú Afričania tradičným spôsobom, 

kým v mestách sú vykorenení zo svojho 

pôvodného prostredia, ťažko sa prispôso-

bujú,“ dodal skúsený cestovateľ. Na moju 

otázku, ako sme na tom my na Slovensku, 

povedal, že v otázke čistoty patríme k tým 

lepším krajinám, nevieme si však vážiť 

našu nádhernú a v niektorých oblastiach 

aj zatiaľ nedotknutú prírodu.

Naučiť ľudí ekologickému správaniu je 

podľa generálneho riaditeľa spoločnos-

ti OLO, a.s. Romana Achimského naozaj 

nadľudská práca, pretože „gram ekonó-

mie je v týchto končinách často ťažší než 

tona ekológie“. 

Čo sa týka technického zabezpečenia 

a formy spracovania odpadov, sme na tom 

porovnateľne s Rakúskom. Minulý rok sa 

v Bratislave vyzbieralo 150-tisíc ton od-

padov a z nich len štyritisíc ton skončilo 

na skládkach. To je fakt, ktorý znesie aké-

koľvek európske porovnanie. No v rámci 

Slovenska máme napriek tomu ešte vždy 

veľký podiel skládkovania. 

 Jana Škutková, snímky OLO

„Smetiarsky“ fi lmový festival 
prilákal 1230 detí!
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Odpady - toto novodobé slovo ľudia kedysi nepoznali. Naše 

staré mamy boli veľmi šetrné a riadili sa známym príslovím 

z Babičky od Boženy Němcovej – „Dobrá gazdinka pre pierko 

aj plot preskočí“. Vo všeobecnosti platí, že čím je na tom krajina 

lepšie, tým väčšie množstvo odpadov produkuje. Veď obyčaj-

ný dezert má niekedy až sedem obalov! A ani najmodernejšie 

technológie zneškodňovania odpadov sa s nimi nevyrovnajú 

úplne. Pre priblíženie problematiky uvádzame v zjednoduše-

nej forme tzv. odpadový rebríček, ktorý predstavuje - podľa 

poradia - ideálne nakladanie s odpadom:

 Minimalizácia vzniku odpadu a jeho opätovné po-
užívanie. Podľa tohto rebríčka je najlepší odpad ten, ktorý 

vôbec nevznikne. Žijeme obklopení mnohými vecami a pri ich 

kúpe často ani nerozmýšľame, aká dlhá mohla byť cesta toho-

ktorého výrobku a či ho naozaj potrebujeme. Niektoré výrob-

ky doslova obehli celý svet, kým sa k nám dostali. Príkladov, 

ako môžeme predchádzať vzniku odpadov, je mnoho – ku kla-

sickým patrí nakupovanie do plátennej tašky, pitie vody z vo-

dovodu, nie z plastových fl iaš a mnohé iné. 

 Recyklácia a kompostovanie. Jednoznačne šetria prí-

rodné zdroje (voda, primárna surovina, energia).Úspora ener-

gie pri recyklácii je obrovská – pri plastoch približne 97 per-

cent, pri skle 25 percent a pri papieri okolo 70 percent. 

 Úprava zvyškového odpadu. Mechanicko-biologická 

úprava odpadu (MBT) predstavuje sériu technologických za-

riadení, pomocou ktorých sa mechanicky dotrieďuje zvyškový 

odpad. Dotriedený ide potom na energetické alebo materiálo-

vé zhodnocovanie, nevytriedený zvyšok čaká biologická úpra-

va, pri ktorej sa zbaví biologickej reaktivity a uloží sa na sklád-

ku bez negatív, aké má skládkovanie zmesných neupravených 

tuhých komunálnych odpadov (TKO).

 Spaľovanie. Spaľovne neodstraňujú potrebu skládko-

vania. Produkujú toxický popol, a ten musí byť skládkovaný. 

Taktiež zvyšky z čistenia splodín horenia treba transportovať 

na úložiská nebezpečného odpadu, a to často na značné vzdia-

lenosti. V Bratislave máme v súčasnosti jednu veľkokapacitnú 

spaľovňu na komunálny odpad, druhá je v Košiciach. Výhody 

má využitie tepelnej energie z horenia na vykurovanie (napr. 

sídliska v Košiciach) alebo na výrobu elektrickej energie.

 Skládkovanie. Slovenský odpad sa odkladá vo veľkej 

väčšine práve na skládkach (83 %), čo je o 43 % viac než prie-

mer EÚ. Stojí za zmienku, že množstvo tzv. čiernych skládok 

sa len v Bratislave pohybuje (podľa neofi ciálnych čísel) okolo 

dvesto!

V ďalších vydaniach sa pozrieme bližšie na recykláciu vybra-

ných komodít – papiera, PET fl iaš, obalov TetraPack, prípadne 

aj iných.

Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE je mimovládna 

organizácia zameraná na ochranu prírody. Svoje aktivi-

ty zameriava najmä na nelesné ekosystémy, napríklad 

na vzácne a zarastajúce lúky, ubúdajúce mokrade, veľmi 

ohrozené rašeliniská, jedinečné slaniská či piesky. Okrem 

publikačnej činnosti a odborných aktivít v oblasti ochrany 

prírody kladie veľký dôraz na environmentálnu výchovu 

a vzdelávanie. V Banskej Štiavnici, Bratislave a okolí realizu-

je podujatia pre verejnosť, vzdelávanie pedagógov, progra-

my a exkurzie environmentálnej výchovy v materských 

a základných školách, vedené zážitkovou, poznávacou 

a hravou formou. Publikuje množstvo odborných a vzdelá-

vacích materiálov.

Poznáte odpadový rebríček?
Začíname uverejňovať sériu článkov o rozumnom nakladaní s odpadom, ktoré sme pripravili v spolupráci 

s Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne. Aby bolo medzi nami čoraz viac takých, ktorí v odpadoch vidia 

nie obťažujúcu nečistotu, ale „baňu“ na cenné druhotné suroviny. A uvedomujú si, že práca s nimi – to je 

dnes už samostatná náročná disciplína.

Z letáčika TetraPacku

✓  Vlastníte byt a máte fi nančné problémy?
✓ Máte na byt vyhlásenú exekúciu alebo dražbu?
✓  Dlhujete za nájom, banke 

alebo nebankovej spoločnosti?
✓   Ste čiastočným spolumajiteľom bytu, 

byt neužívate a chcete svoj podiel predať?

POMÔŽEME VÁM A VYRIEŠIME PROBLÉMY SPOLU. 
BEZPLATNÁ LINKA 0800 800 090

INZERCIA:

In
ze

rc
ia

 0
4 

– 0
2 

– 2
01

3



10

Naši operení susedia

Dážďovník obyčajný patrí dnes k najviac 

ohrozeným druhom vtákov v slovenských 

mestách. Hniezdi totiž najmä v štrbinách 

a vetracích otvoroch panelových a tehlo-

vých domov, ktoré mu pripomínajú jeho 

prirodzené hniezdiská v skalných pukli-

nách a dutinách starých stromov. Ohroze-

né sú aj netopiere, ktoré takisto využívajú 

vhodné úkryty v budovách. Najväčšou 

hrozbou pre tieto krásne a užitočné ži-

vočíchy sú nevhodne načasované rekon-

štrukcie, zatepľovanie a údržba domov, 

napríklad aj obyčajné špárovanie. Pri za-

tepľovaní budov v hniezdnom období zni-

čia ľudia nielen hniezda dážďovníkov, ale 

často pritom zahynú aj mláďatá a dospelé 

jedince. 

Pre dážďovníky je typická ich pevná väz-

ba na hniezdisko. Hoci zimu trávia v tro-

pickej Afrike, do svojich hniezd sa na jar 

vracajú. Ak o svoje hniezdo prídu, naprí-

klad pri zatepľovaní, trvá im aj niekoľko 

rokov, kým si nájdu nové hniezdisko. Nie 

je to ľahké, lebo dnes sa pri výstavbe po-

užívajú moderné technológie, budovy sa 

zatepľujú už počas výstavby a dážďovníky 

v nich márne hľadajú možnosti na zahniez-

denie. 

Sú to spoločenské vtáky - zväčša lietajú 

v kŕdľoch ako letci akrobati na prehliad-

kach, lebo sa tak cítia bezpečnejšie. Roz-

poznáme ich podľa typického hvízdavého 

hlasu. Sú krásne, a pritom aj užitočné. Živia 

sa totiž výhradne hmyzom, vrátane múch 

a komárov. V Bratislave nás pred komármi 

ochraňujú takmer po každej letnej záplave 

na Dunaji či na Morave. Aj tento rok možno 

očakávať záplavy. Chemické postreky pro-

ti komárom sú drahé a nie veľmi účinné. 

Dážďovník pritom denne uloví až niekoľ-

ko tisíc komárov (50 gramov!), často viac 

než sám váži. V noci vystriedajú dážďovní-

ky pri love komárov zasa netopiere. Oby-

vatelia domov, kde sídlia takéto živočíchy, 

majú teda celé leto okolo seba „ochranný 

štít“ proti nepríjemnému hmyzu.

Vzhľadom na rýchle tempo zatepľovania 

sú dnes akútne ohrozené nielen miestne 

populácie dážďovníkov v mestách, ale aj 

početnosť ich celoslovenskej populácie. V 

dôsledku zatepľovania a špárovania pane-

lových domov v poslednom desaťročí po-

klesla o viac než o polovicu. Na viacerých 

sídliskách bol tento kedysi bežný druh už 

celkom vyhubený, inde prežívajú posledné 

zvyšky. Preto vznikol celoslovenský pro-

jekt na záchranu dážďovníkov a netopie-

rov v budovách. Podporuje ho Európska 

komisia a Ministerstvo životného prostre-

dia SR v rámci programu LIFE+. Projekt 

uskutočňuje BROZ – Bratislavské regionál-

ne ochranárske združenie v spolupráci so 

Slovenskou ornitologickou spoločnosťou 

/ Birdlife Slovensko a Spoločnosťou pre 

ochranu netopierov na Slovensku.

V rámci projektu informujeme zá-

stupcov štátnej správy, projektantov 

stavebných fi riem, správcov, vlastníkov 

a užívateľov budov o výskyte chránených 

živočíchov v budovách a o možných tech-

nických riešeniach na ich záchranu. Nieke-

dy stačí len posunúť začiatok zatepľovania 

na čas po vyhniezdení dážďovníkov - zvyčaj-

ne odlietajú na svoje africké zimoviská už 

v prvej polovici augusta. Pravda, netopie-

re je potrebné „vysťahovať“ z budovy ešte 

pred jej zateplením. Najlepšie je, ak sa dajú 

zachovať ich pôvodné úkryty, napríklad 

v atikových vetracích otvoroch. Nie vždy sa 

to však podarí, v takých prípadoch sa inšta-

lujú špeciálne hniezdne búdky. Pri dobrej 

vôli sa zvyčajne nájdu prijateľné riešenia. 

Na území Bratislavy bolo len v minulom 

roku vyše 130 prípadov zatepľovania do-

mov s výskytom dážďovníkov a netopie-

rov. Inštalovali sa pre ne špeciálne búdky 

a špeciálne upravené vetracie mriežky, aby 

sa dostali do svojich pôvodných hniezd.

Na rozdiel od mnohých iných tieto krás-

ne tvory ešte dokážeme zachrániť. Čím 

väčší záujem o ne sa podarí vzbudiť, tým 

väčšia je ich šanca na prežitie. 

Jaromír Šíbl

 Máte aj vo vašom dome dážďovníky 

či netopiere? Chceli by ste pomôcť 

pri ich ochrane? 

Napíšte nám na: info@dazdovniky.sk
 Viac informácií nájdete na: 

www.dazdovniky.vtaky.sk, 
www.netopiere.sk

Žijú s nami na sídliskách už dlhé roky, a predsa o ich existencii často 

ani netušíme. Reč je o vzácnych živočíchoch – dážďovníkoch, belorít-

kach a netopieroch. Už dávnejšie si privykli na spolužitie s človekom. 

  pondelok - sobota  800 – 1900 
  nedeľa  1000 – 1800 www.kulla.eu

34. MEDZINÁRODNÁ                     VÝSTAVA KVETOV

2.  5.  MÁJ  2013
ŠTVRTOK  NEDEĽA  9:00  19:00 HOD.
VÝSTAVNÝ AREÁL INCHEBA EXPO

         

Trnavská cesta 100 
(pri Martinskom cintoríne)

Dážďovník je výborný letec, dokáže vy-

vinúť rýchlosť až 120 km/hod. Takmer 

celý život strávi vo vzduchu, výnimkou 

je len obdobie hniezdenia

Priemerný dážďovník nalieta za rok 

až 200 000 km. Za 10 rokov sú to dva 

milióny kilometrov. To je ako obletieť 

50-krát zemeguľu okolo rovníka

Snímka Andrej Chudý

Snímka Štefan Benko
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Na území Bratislavského kraja sa aj 

v tomto roku vďaka eurofondom zrevi-

talizujú námestia, parky a iné verejné 

priestory miest a obcí, športové areály 

či cyklotrasy. Výberová komisia pre Ope-

račný program Bratislavský kraj (OPBK) 

schválila 24 projektov v sume 10,14 mil. 

eur. Momentálne je uzatvorených 20 

zmlúv. „Kvalita projektov v Bratislav-

skej župe dosahuje oveľa vyššiu úroveň 

než v minulosti. Žiaľ, stále sa nájdu žia-

datelia, ktorí nesplnia formálne náleži-

tosti,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo. 

Obce, mestá a bratislavské mestské časti 

predkladali žiadosti o nenávratný fi nanč-

ný príspevok v máji 2012. Celkovo bolo 

prijatých 60 projektov. V procese odbor-

ného hodnotenia boli projekty zoradené 

podľa kvality.

Námestia a iné verejné priestranstvá sa 

budú revitalizovať v obciach Studienka, 

Vysoká pri Morave, Šenkvice, Marianka, 

Malé Leváre, Boldog, Vlky, Limbach, Nová 

Dedinka, Štefanová a v mestských čas-

tiach Karlova Ves, Čunovo, Vajnory a De-

vínska Nová Ves. Pozitívnou informáciou 

je aj schválenie ďalších dvoch cyklotrás, 

ktoré sa budú budovať v  Kalinkove a Ber-

nolákove. Spoločenské priestory zrevita-

lizujú v Jakubove, športové areály v Zo-

hore a v Lamači a v obci Závod pribudne 

športovo-oddychová zóna. 

Pre verejnú správu MPRV SR vyhlásilo 

vlani výzvu Elektronizácia samosprávy a 

rozvoj elektronických služieb, ktorá bola 

zameraná na e-služby miestnej a regionál-

nej samosprávy pre občanov a pre pod-

nikateľov. „Prínosom pre občanov bude 

úspora času a fi nančných nákladov 

prostredníctvom lepšej dostupnosti slu-

žieb verejnej správy na integrovaných 

obslužných miestach alebo prostredníc-

tvom on-line služieb,“ poznamenal Pa-

vol Frešo. Oprávnení žiadatelia Hlavné 

mesto Bratislava s mestskými časťami, 

mestá Senec, Pezinok, Malacky a BSK 

predložili spolu päť žiadostí – a všetky 

boli schválené.

Napriek tomu, že rozsah podpory 

podnikateľov z eurofondov je v Brati-

slavskom kraji podstatne obmedzený, 

malé a stredné podniky mohli reagovať 

na výzvu vyhlásenú práve im. Na tvorbu 

a lepšiu dostupnosť informačno-komuni-

kačných technológií, zlepšovanie služieb 

a aplikácií (elektronický obchod, vytvára-

nie sietí) a ich využívanie bolo prijatých 

33 žiadostí. Výberová komisia schválila 

21 projektov v sume 1,3 mil. eur. „Teraz 

je na samospráve a podnikateľoch, aby 

do konca tohto roka vyčerpali čo naj-

viac peňazí, lebo aj celkové čerpanie v 

OPBK bude koniec koncov argument 

voči Európskej komisii, keď budeme pý-

tať viac zdrojov na nové obdobie,“ uvie-

dol župan Pavol Frešo. Zároveň dodal, 

že Ministerstvo pôdohospodárstva ešte 

v tomto roku vyhlási výzvy na integrova-

né stratégie rozvoja mestských oblastí, 

na cyklotrasy a podporu IKT pre podni-

kateľov. 

 (mr), snímky BSK

O úspešnú reprezentáciu Bratislavské-

ho kraja sa postarali žiaci SOŠ Hotelových 

služieb a obchodu Na pántoch 9. Z dvoch 

medzinárodných súťaží sa vrátili s dvoma 

zlatými medailami. 

„Úspechy študentov zo škôl, ktoré sú 

v pôsobnosti Bratislavskej župy, svedčia 

o kvalite nášho odborného vzdelávania 

a gymnázií. Aj tieto ocenenia sú dôka-

zom, že naše školy pripravujú expertov 

v danom odbore a ich absolventi sa ne-

musia obávať o svoje uplatnenie,“ pove-

dal bratislavský župan Pavol Frešo. 

O prvú medailu sa zaslúžil študent tre-

tieho ročníka študijného odboru kuchár 

Daniel Bortel (s pomocníkom Matúšom 

Trgiňom), ktorý získal zlatú medailu v sú-

ťaži kuchárov v príprave dezertu a jeho de-

korácii pred obecenstvom na 11. ročníku 

medzinárodnej súťaže Sweetcup v Prešo-

ve. Daniel uspel s gaštanovými vínovicový-

mi taštičkami s višňovou omáčkou. V tom-

to roku je to už jeho druhý „zlatý“ úspech. 

Druhé zlato priviezla do Bratislavy štu-

dentka druhého ročníka učebného od-

boru čašník – servírka Erika Pullmanová, 

ktorá uspela na 14. ročníku medzinárod-

nej súťaže v Krakove v kategórii barmanov 

v disciplíne Long Drink. 

 (mr)

Aj tohto roku sa budú revitalizovať 
námestia a cyklotrasy za eurofondy

Študenti získali 
v medzinárodných súťažiach zlato
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Nobelovu cenu nedostal zatiaľ na Slo-

vensku nikto. Vynálezca dynamitu nám tu 

však nechal kus priemyselného dedičstva: 

fabriku, ktorú osobne zakladal (r. 1873). 

Vila, kde Nobel prebýval počas tunajších 

návštev, stojí dodnes, no pamätnú tabuľu 

by ste na nej hľadali márne. Pritom Dyna-

mitka bola prvá a po desaťročia najväčšia 

chemická továreň nielen na území dnešné-

ho Slovenska, ale v celom vtedajšom Uhor-

sku. 

Továreň vyrástla na poľnohospodársky 

bezcennom zamokrenom území medzi 

vtedajším Prešporkom, Račou a Vajnormi; 

odstup od mesta bol diktovaný bezpeč-

nostnými úvahami (kto tušil, že sa mesto 

raz rozrastie až sem?), poloha pri novovy-

budovanej železnici bola zasa dôležitá pre 

dopravu surovín a produktov. Počet za-

mestnancov rástol z počiatočných stoviek 

na približne tritisíc v časoch prvej svetovej 

vojny, keď bola Dynamitka dôležitou mu-

ničnou továrňou monarchie. Zárodkom 

obytných štvrtí Nového Mesta sa tak stali 

aj robotnícke kolónie Dynamitky: koncom 

19. storočia v oblasti dnešnej Nobelovej 

ulice, v 20. storočí pribudla Mierová koló-

nia a Biely kríž.

Za 140 rokov existencie prežila Dynamit-

ka vzostupy i pády, dvakrát zmenila názov 

(od r. 1952 Chemické závody J. Dimitrova, 

od r. 1990 Istrochem), dnes funguje výro-

ba len v nepatrnej časti pôvodného areálu. 

Na vrchole socializmu tu pracovalo pri-

bližne sedemtisíc zamestnancov, v súčas-

nosti čosi cez dvesto. Čo sa stalo? Vráťme 

sa do histórie.

Prvýkrát zažíva továreň krízu po prvej 

svetovej vojne. Keďže ju vlastnil prevažne 

nemecký kapitál, v novovzniknutom Čes-

koslovensku nedostala povolenie na výro-

bu výbušnín. Politické rozhodnutie. Mohla 

Dynamitka prežiť aj bez dynamitu? Majite-

lia sa nevzdávali; náhradné riešenie našli 

vo výrobe umelých hnojív (superfosfát) 

a ďalších produktov. Výbušniny sa opäť 

vyrábali od roku 1940, keď fabriku ovládal 

nemecký koncern IG Farben. Nemci tu na-

vyše začali produkovať viskózové vlákna 

(prevádzka Vistra). Dopyt po viskózových 

vláknach viedol po vojne k stavbe tzv. Zá-

vodu mieru (1947-1952), novej časti továr-

ne na protiľahlej strane Vajnorskej ulice. 

S rozmachom tejto výroby však narastajú 

aj ekologické záťaže; zápach sírouhlíka 

z výroby viskózy sa stal neodmysliteľnou 

súčasťou Dynamitky-Dimitrovky.

Po odstránení vojnových škôd sa ob-

novila výroba výbušnín, teraz už výlučne 

priemyselných (t. j. civilných); po moder-

nizácii výroby nitroglycerínu a jeho spra-

covania v šesťdesiatych rokoch sa výroba 

trhavín ustálila na úctyhodnej úrovni cca 

10-tisíc ton ročne, z čoho nadpolovičnú 

väčšinu tvorili dynamity (pod domácou 

značkou Danubit), zvyšok sypké a bezpeč-

nostné trhaviny.

Paleta produktov Dimitrovky sa po voj-

ne rozširovala: začína sa výroba prostried-

kov na ochranu rastlín, ktorá pokračovala 

do deväťdesiatych rokov 20.storočia. Star-

ší záhradkári si ešte možno spomenú na 

prípravky ako Metation, Zeazin, Aminex, 

Burex, Novozir... Verejnosti menej známe, 

ale ekonomicky dôležité sa stali prísady 

do plastov (antioxidanty, svetelné stabi-

lizátory atď.) a gumárenské chemikálie. 

Príbeh fabriky na dynamit je takmer na konci

140 rokov od založenia Dynamitky
Dnešný Istrochem bol po dlhé roky najvýznamnejším podnikom na území Nového Mesta. V októbri tohto 

roku uplynie 140 rokov od jeho založenia. Príbehu fabriky, ktorej existencia je už z veľkej časti minulosťou, 

sa venuje chemik Tomáš Dérer knihou Vzostup a zánik bratislavskej Dynamitky (Marada, Bratislava 2012). 

K dejinám podniku sa autor vracia osobitným článkom pre náš časopis.

Severná brána podniku z dnešnej Nobelovej ulice okolo roku 1900

Pohľad z administratívnej budovy na východnú časť továrne, približne rok 1970 
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Z pôvodného závodného výskumu potreb-

ného pre nové výroby sa sformoval dnešný 

Výskumný ústav chemickej technológie.

Na sklonku totality bola obrovská fabrika 

fyzicky opotrebovaná, pracovné prostre-

die často zúfalé. Jedinou väčšou investí-

ciou tých čias bola nová prevádzka gumá-

renských chemikálií Sulfenax, dokončená 

až po zmene režimu. Dnes je jediná, ktorá 

ešte funguje. Inak je história podniku po 

r. 1989 príbehom úpadku a zániku. V nie-

koľkých zachovaných budovách sídlia fi r-

my v prenájme, zvyšok fabrického areálu 

sa stal opusteným územím zrúcanín, mes-

tom duchov. Chemickú minulosť pripome-

nú len občasné závany pachu zo zamore-

nej pôdy či budov. 

Mohlo to dopadnúť inak? Tlak verejnej 

mienky na ekológiu bol oprávnený; to ale 

neznamená, že fabrika musela bez náhrady 

zaniknúť. Príbeh podobný bratislavskému 

Volkswagenu sa, žiaľ, nekonal. Na investície 

do moderných neškodných výrob (pokiaľ 

možno zameraných na produkty s vyššou 

pridanou hodnotou) nemali domáci priva-

tizéri motiváciu, zrejme ani prostriedky. Po 

spletitých zmenách vlastníckych vzťahov 

je od roku 2002 majiteľom Istrochemu 

český magnát slovenského pôvodu Andrej 

Babiš. Aké má s továrňou úmysly, nevedno. 

Firma Istrochem Reality, ktorá dnes areál 

spravuje, s médiami roky nekomunikuje. 

Od roku 2011 však prebieha rozsiahla de-

molácia prázdnych výrobných objektov. 

Keďže o obytné či kancelárske priestory 

v tejto lokalite veľký záujem asi nebude, 

osudom územia sa v budúcnosti môžu stať 

veľkosklady, azda priemyselný park. Do-

pad na život Nového Mesta ukáže čas.

V areáli sa nachádza zopár objektov hod-

ných pamiatkovej ochrany; ich osud je tiež 

otázny. Zachrániť sa podarilo západnejšiu 

z dvoch mohutných vodárenských veží 

(postavených asi r. 1906), stojacu už mimo 

dnešného fabrického pozemku, na okraji 

parku na Nobelovej ulici. Vežu získali po-

prední slovenskí architekti Kusý a Paňák, 

rekonštrukciou si vytvorili v jej hornej 

časti originálny ateliér. Druhá, identická 

veža v továrni zatiaľ pustne. Otvorený je 

osud priemyselnej architektúry prevádz-

ky Vistra, starej elektrárne a celého Závo-

du mieru (ako som napísal inde, bolo by 

to skvelé miesto na technické múzeum). 

A napokon je tu sama prevádzka výbušnín, 

pôvodné jadro podniku, zalesnený, utaje-

ný a neprístupný areál vo vnútri továrne, 

kam doteraz okrem zamestnancov mohlo 

nahliadnuť len málo ľudí. V roku 2008 

predal A. Babiš túto časť továrne českej 

konkurenčnej fi rme Explosia Pardubice, 

tá v nasledujúcom roku výrobu dynamitov 

zrušila. Tým sa skončila história najstaršej, 

kmeňovej výroby Dynamitky. Územie pre-

vádzky je zaujímavé svojím charakterom 

lužného lesoparku, v ktorom sa ukrývajú 

bunkrovité stavby bývalých výrobní a skla-

dov výbušnín. Ak to všetko majiteľ nezrov-

ná so zemou, raz by tu mohlo byť turistic-

ky atraktívne miesto, azda i s tematickou 

výstavou. Vzhľadom na súčasné využitie je 

prevádzka zatiaľ neprístupná.

Donedávna sa o fabrike takmer nepísalo. 

Dnes si čitateľ, ktorého téma Dynamitky 

zaujíma podrobnejšie, môže vybrať z nie-

koľkých súčasných publikácií. Dejinám 

podniku do nástupu socializmu sa venuje 

historik R. Holec v knihe Dejiny plné dyna-

mitu (Kalligram, 2011), podrobnú kapitolu 

venuje Dynamitke odborníčka na pamiat-

ky V. Obuchová v diele Priemyselná Brati-

slava (A. Marenčin PT, 2009). Moja knižka 

(Vzostup a zánik bratislavskej Dynamitky) 

je pohľadom chemika, snažil som sa však 

napísať text stráviteľný pre bežného či-

tateľa, doplnený obrazovým materiálom. 

Kniha je rozčlenená na tri časti (historic-

kú, odbornú a publicistickú); odborné 

pasáže možno preskočiť bez straty súvisu. 

Osobitne som sa zameral na dejiny a tech-

nický vývoj prevádzky výbušnín, keďže ide 

o kmeňovú výrobu Dynamitky. O tejto čas-

ti továrne bolo doteraz zverejnené veľmi 

málo a laických čitateľov zaujme téma asi 

viac než, povedzme, umelé hnojivá... 

Zostáva mi už len zaželať príjemné číta-

nie.

Tomáš Dérer

Snímky z archívu autora

 Úryvok z knihy prinesieme 

v budúcom čísle.
Kontrolný panel injektorovej nitrácie 

okolo roku 1973

Ochranné valy ukrývali budovy 

náložkovania

Demolácia výrobných a skladových hál umelých hnojív, február 2012

Výroba kyseliny sírovej
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Zoznam, ktorý som spracovala, obsahuje 

v súčasnosti 1 pamätník, 8 pomníkov, 20 

výtvarných diel, 6 fontán, 3 sakrálne diela 

a 8 pamätných tabúľ. Zatiaľ ešte nie je de-

fi nitívny, postupne sa bude dopĺňať. Diela 

nie sú rozmiest-

nené rovnomer-

ne. V oblasti 

parku na Račian-

skom mýte a bý-

valého sídliska 

Februárka sa na-

chádza až osem 

výtvarných diel, 

jedna fontána 

a tri pamätné ta-

bule. Neďaleko 

Základnej školy 

na Mikovíniho, 

na ktorej majú 

pamätnú tabuľu venovanú padlým česko-

slovenským interbrigadistom bojujúcim 

proti fašizmu v Španielsku v rokoch 1936 

– 1939, sa môžeme pristaviť pri výtvar-

nom diele Ladislava Snopeka (1919-2010) 

Vesmír, Znamenia. Dielo tvoria tri betóno-

vé steny. Na jednej z nich je do otvoru za-

budovaná kovová planéta, na vrchole dru-

hej je človek v skafandri v  horizontálnej 

polohe, v naznačenej kozmickej lodi – teda 

kozmonaut,  v časti steny je okrúhly pred-

met z kovu s piatimi okrúhlymi otvormi, 

evokujúci motor resp. súčasť družice. Na 

tretej stene sú výtvarne stvárnené zname-

nia zvieratníka – panna, blíženci, lev, rak, 

váhy, škorpión, vodnár... 

Smerom k fontáne v centre parku príde-

me k výtvarnému dielu Slncový kôň z roku 

1968 (niekedy sa uvádzajú roky 1963-65, 

obr. vpravo hore) od akad. sochára Ale-

xandra Trizuljaka. V areáli parčíka nájde-

me ešte sochu Dievčaťa od akad. sochára 

Juraja Hovorku. Na mieste niekdajšieho 

pomníka Milicionár sa v súčasnosti na-

chádza monumentálna socha Hirošima od 

Tibora Bártfaya, ktorú vytvoril v rokoch 

1982–83, pôvodne stála na zelenej ploche 

pred plavárňou na Pasienkoch. Neďaleko 

nej je na blokovom podstavci text, ktorý 

návštevníkom pripomína, že na tomto úze-

mí sa od osemdesiatych rokov 18. storočia 

až do šesťdesiatych rokov 20. storočia na-

chádzali blumentálske cintoríny – evanje-

lický i katolícky.

Pozdĺž Račianskej ulice, v rámci býva-

lého sídliska Februárka sa nachádzajú so-

chy Matka s dieťaťom z roku 1967 (možno 

1965) od akad. sochára Františka Draškovi-

ča, dve diela z roku 1964 od Teodora Lugsa 

- Vtáci a Býk a ďalšie. 

V obľúbenej rekreačnej zóne Nového 

Mesta v okolí Kamzíka sa nachádzajú tri 

pomníky. Dva z nich sú širokej verejnosti 

dobre známe. Jedným z nich je Božia muka 

postavená na znak vďačnosti za ochranu 

pred tureckými vojskami, ktoré boli v sú-

vislosti s ťažením na Viedeň v roku 1683 

blízko Bratislavy. Stĺp kruhového prierezu 

má v strede  nemecký nápis, ktorý v prekla-

de znie asi takto: „Prosíme Ťa, Pane Ježišu 

Kriste, ktorý si ... sudca sveta, ochráň nás 

svojou milosťou, aby nám zlý nepriateľ 

neuškodil!“ Nad nápisom je hlava anjela 

s krídlami; pod ním v oválnom medailóni-

ku erb mesta Bratislavy. Na stĺpe je zastre-

šená hranolová nika, v ktorej je dnes na žl-

tom pozadí farebný obrázok Panny Márie 

s Ježiškom v náručí. Pôvodne vraj pomník 

stál pri neďalekej horárni, až po prvej sve-

tovej vojne ho preložili na dnešné miesto. 

Ako dokumentuje vedľa stojaca informač-

ná tabuľka na nízkom podstavci, pomník 

dala obnoviť mestská časť Nové Mesto.

Druhým pomníkom na Kamzíku je po-

mník z bieleho kameňa, postavený mes-

tom koncom 19. storočia na pamiatku voja-

Putujeme za pomníkmi 
v Novom Meste
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave spísal v uplynulých rokoch 

zoznamy bratislavských pamätihodností - najprv pamätihodnosti jed-

notlivých mestských častí (2010), neskôr celomestské, najvýznamnej-

šie (2011). Na tieto zoznamy nadväzujú odnedávna ďalšie, spracované 

minulý rok – je to súpis pamätníkov, pomníkov, výtvarných diel, fontán, 

sakrálnych diel a pamätných tabúľ na území mesta podľa jeho jednotli-

vých častí (2012). Taký zoznam má dnes teda aj naša mestská časť. 

Spracovala ho historička PhDr. Viera Obuchová, CSc., spolupracovníčka 

nášho časopisu. Napísala nám o ňom.
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kov, ktorí padli na týchto miestach v roku 

1866 pri postupe pruských vojsk smerom 

na Bratislavu. V spoločnom hrobe tu odpo-

číva 23 vojakov pruskej i rakúskej armády. 

Pomník má tvar pylónu, ktorý je ukonče-

ný krížom s ukrižovaným Kristom s nápi-

som INRI. Na pylóne sa nachádza rytý text 

v maďarskej, nemeckej a slovenskej reči. 

Pomník je ohradený nižšou liatinovou 

mrežou vytvorenou menšími srdiečkami. 

Na bránke je kruh so štvorramenným krí-

žom, aj ten má v každom ramene štylizo-

vané srdiečko. 

Na najvyššom 

stupni pod-

stavca, tesne 

pod pylónom 

sa nachádza 

menšia kovová 

platnička ne-

pravidelného 

tvaru s plastic-

ky stvárnenou 

helmou, bodá-

kom (mečom) 

a dubovými 

listami. Hroby ďalších padlých vojakov sú 

vraj roztrúsené na svahoch Kamzíka.

Tretím pomníkom, podľa mňa málo 

známym či celkom neznámym, je malý 

pomník venovaný Teodorovi Edlovi, ktorý 

v týchto miestach zomrel na prechádzke 

s priateľmi. Stojí v lese na Kamzíku neďa-

leko dnešného hotela West. Na čelnej časti 

nadstavca z hladkého granitu má pomník 

nápis v maďarčine (v preklade „EDL TI-

VADAR 14. júna 1882. Na pamiatku jeho 

náhlej smrti na tomto mieste v kruhu pria-

teľov“).

Okrem tohto pomníka na Kamzíku má 

Teodor Edl hrobovú tabuľu na Ondrej-

skom cintoríne, kde je pochovaný. Pôvod-

ná krypta, vyobrazená na str. 54 v publiká-

cii Ondrejský cintorín (V. Obuchová, vyd. 

PT Marenčin, Bratislava, 2004), sa neza-

chovala.

Teodor Edl (15. 9. 1815 – 14. 6. 1882) bol 

predsedom obchodníckej gildy, vlastnil 

obchod s textilom a módnym tovarom, bol 

spolumajiteľom medeného hámra a val-

covne, neskôr fi nančníkom, predsedom 

I. bratislavskej sporiteľnej pokladnice 

a dôležitým členom Bratislavského okráš-

ľovacieho spolku. Zaslúžil sa o hospodár-

sky rozvoj mesta, mal rád prírodu, nečudo, 

že aj smrť ho zastihla v lesoch v okolí Bra-

tislavy. 

Viera Obuchová, snímky autorka

Zobrazené pomníky a výtvarné diela 

(po stĺpcoch):

Pamätná tabuľa na Mikovíniho 1

Vesmír. Znamenia. Park na Račianskom 

mýte

Pripomienka niekdajších cintorínov 

na území parku

Slncový kôň, park na Račianskom mýte

Žena s dieťaťom, Račianska ulica

Božia muka z roku 1683, Kamzík

Pomník padlým v roku 1866, Kamzík

In
ze

rc
ia

 0
4 

– 0
4 

– 2
01

3
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Bolesť a utrpenie, aké sme vtedy preží-

vali, znamenali zlom aj v mojej práci. Ča-

som sa pretavili do voľnej tvorby, ktorá 

mi pomáhala „vyrozprávať“ túto životnú 

skúšku, a aj týmto spôsobom ju zvládať 

a prekonávať. Potrebovala som hlbšie 

témy, osobné. Maľovala som kríže, množ-

stvo krížov, neskôr motívy vzkriesenia, 

zmŕtvychvstania. Raz som o tom kdesi 

napísala, že farebný kríž, ožiarený sln-

kom, je premenený víťazstvom nad se-

bou a nad slabosťou. Postupom času sa 

z krížov vyvíjali stromy, do celej plochy 

obrazu sa mi rozrastali. Boli to už stromy 

života. 

Často som maľovala aj anjelov – zosob-

nenie ľudí, ktorí vstupujú do našich ži-

votov a ovplyvňujú ich, či už vás životom 

sprevádzajú, alebo doň vstúpia iba na 

chvíľu. Cítila som potrebu maľovať ich, 

ako isté vnútorné poznanie. Duchovné 

som vždy spájala s konkrétnosťou živo-

ta. 

Zdá sa, že viera vám účinne pomá-
hala prekonávať životné ťažkosti...

Jednoznačne. Celej rodine, lebo Peter 

nám zasiahol do života všetkým. Bol to 

dennodenný zápas, ako sa postaviť prob-

lémom, ktoré výchova syna prinášala, 

konfl iktom, na ktoré sme úporne hľadali 

riešenia – veď nie sme pedagógovia a čas-

to sme mu nerozumeli. Napriek ochore-

niu sme ho však chceli pripraviť do živo-

ta. Nájsť mu vhodnú školu, pomôcť mu 

postaviť sa na vlastné nohy. Veľké svetlo 

a silu som pocítila, keď som konečne 

zasa mohla maľovať, celý vnútorný svet 

sa mi vtedy znovu usporiadal.

Je úžasné, keď človek má sféru, 

kde sa týmto spôsobom môže zre-
generovať. Výtvarný vývoj vašich 
krížov aspoň jednoznačne hovorí 
o regenerácii.

Téma kríža – sú to iba dve preložené 

drevá, a pritom, vidíte, je to dávny sym-

bol, ktorý má pre ľudstvo veľkú výpo-

vednú silu. A možno ho vnímať rôznymi 

spôsobmi. Stretanie vertikály s horizon-

tálou rozpráva aj o našich túžbach a oča-

kávaniach stretajúcich sa s realitou. 

Dá sa povedať, pani Böhmová, kto-
ré črty vášho výtvarného prejavu sa 
stali trvalo príznačnými pre charak-
ter vašich diel? 

Maľujem na hodváb, odveký materiál - 

Kríž v mojom vnútri prerástol v strom
K maliarskemu vzdelaniu a maľovaniu dospela akademická maliarka Katarína Böhmová postupne, tak ako 

sa vlnili zákruty jej života. Najprv sa školila v sklárskej tvorbe v českom Kamenickom Šenove, na Sloven-

sku tých čias mali dcéry z výtvarníckej rodiny Trizuljakovcov dvere k vyššiemu vzdelaniu zavreté. Potom 

postúpila do ateliéru odevného výtvarníctva pražskej UMPRUM a po jej absolvovaní (už s tromi deťmi) sa 

dlhé obdobie venovala odevnej tvorbe. Zlom opäť priniesol život. Po troch dcérach sa Böhmovcom narodil 

chlapček, ako sa neskôr ukázalo, autista s Aspergerovým syndrómom, a jeho opatera a výchova, náročné na 

čas i trpezlivosť, si vyžiadali dlhé roky, v ktorých na výtvarnú tvorbu jeho mamy takmer nezostalo miesta. 

A nadlho ju potom poznačili. Dnes už o tom dokáže rozprávať bez zábran.

Strom života, 2012

Dotyky, 2012
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už to vtláča mojim prácam istý charakter. 

Ale je tu aj iné, závažnejšie. Vyrástla som 

na skle. Už v Prahe mi pani profesorka 

Bauerová hovorievala, že v mojej odev-

nej tvorbe cíti ten sklársky základ. Určite 

zanechal stopy aj v mojej maľbe – hoci je 

hodváb iný materiál, a ja som bola rada, 

keď som sama pre seba objavila jeho 

možnosti, aj tak mnohé črty mojej maľby 

evokujú prácu so sklom - farebnosť, istá 

mäkkosť, priezračnosť... Mnohé z mojich 

malieb by sa dali pretransformovať do 

skla, použiť ako návrhy na sklenú plo-

chu, je to akýsi prechod, medzistupeň. 

Jednoducho, sklo a práca s ním zostali 

zrejme kdesi hlboko vo mne a keď sa dá, 

hlásia sa o slovo.

Tematicky dnes v mojej tvorbe už pre-

važujú voľné kompozície, niekedy sú to 

zasa celkom jednoduché prvky, archety-

py, ktoré v nás celý život pretrvávajú. 

Maľba na hodváb si vyžaduje špe-
ciálne farby?

Áno, nie sú to farby, ktoré sa bežne na-

nášajú na hodváb, a potom zažehľujú. Po-

užívam špecifi cké profesionálne farby, 

ktoré sa po dokončení práce tri hodiny 

fi xujú v pare. Sú trvanlivé, lebo preniknú 

hlboko do štruktúry materiálu. 

Minulé leto ste mali výstavu svo-
jich obrazov – viete niečo bližšie 
o tom, ako ich ľudia prijímajú? 

Áno, interakcia tohto druhu zname-

ná pre mňa cennú skúsenosť - keď mi 

ľudia rozprávajú, aký vzťah si vytvorili 

k niektorému z mojich obrazov, čo pri 

ňom cítia alebo prežívajú. Som rada, ak 

mi povedia, že sa im moja práca prihová-

ra vo chvíľach, keď sú sami so sebou. 

Roky, ktoré prežívame, nie sú prá-
ve najpriaznivejšie na predaj výtvar-

ných diel – nájdu sa napriek tomu 
záujemcovia? 

Ľudia majú záujem o drobnú komornú 

tvorbu. Ak môžu, kúpia si menšie veci, 

najčastejšie ako dary – k svadbe, k vý-

ročiam a podobne. Chcú anjelika, tzv. 

domček šťastia, alebo si vyberú niečo 

z originálnych odevných doplnkov, šat-

ku, kravatu, maľovanú kabelku, poduš-

ku...

Ako žena maliarka dokáže zvlád-
nuť popri tvorbe rodinu, domác-
nosť, slovom, každodenný život, kto-
rý ani u umelca nie je len o umení?

Celý život cítim silnú podporu rodiny, 

bez nej si ho neviem predstaviť. Žijeme 

a pracujeme tímovo, ako sa vraví. Spo-

lupracujeme, pomáhame si navzájom. 

Deti stoja pri nás, hoci už majú vlastné 

deti. Uplatňuje sa to známe a overené: 

Dáš – dostaneš. Manžel, hoci je pôvodne 

strojár, preorientoval sa pod tlakom krí-

zy veľmi úspešne na rámovanie obrazov. 

Dcéra, ktorá je ešte slobodná a žije tu 

s nami, mi pomáha v odevnej tvorbe - 

dnes do nej patrí dokonca i moderný 

liturgický odev, kde môžem uplatniť 

symboliku kríža namaľovaného mojím 

výtvarným rukopisom. Maľovanie na 

hodváb má veľmi široké uplatnenie.

Aj ďalšie dcéry sa venujú výtvar-
nej tvorbe?

Jedna dcéra je maliarka, skončila 

u prof. Fischera. Ďalšia je ekonómka. 

Chodievajú sem ale ich deti, moje vnúča-

tá. Tamhľa pri tom stole sedávajú, kreslia 

a maľujú, keď môžem, rada sa im venu-

jem. Možno niektoré časom rozšíri ro-

dinný výtvarný tím...

 Zhovárala sa Viera Vojtková

Kvety, 2012

Školáci zo ZŠ Cádrova vo februári 

na chvíľu vymenili lavice a triedy za 

improvizované laboratórium. Nav-

štívili interaktívnu výstavu Vedecká 

hračka v rodinnom centre OLIVO na 

Kramároch. Žiakov aj pedagógov po-

tešilo, že výstava nie je určená na po-

zeranie, ale najmä na ohmatávanie, 

tvarovanie či skúšanie. Praktické po-

kusy pomohli žiakom pochopiť, ako 

funguje magnetizmus, kaleidoskopy 

a rôzne fyzikálne javy.

Výstava nielen pre oči 
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Až 17 000 kriminálnych činov, 500 z nich pod vplyvom alko-

holu alebo drog – také sú štatistické údaje z posledného roka 

o kriminalite v Bratislavskom samosprávnom kraji. Aj to je dô-

vod, prečo Rada vlády SR pre prevenciu kriminality podporuje 

projekty, ktoré sa snažia trestným činom predchádzať. Mestská 

časť Bratislava – Nové Mesto sa v spolupráci s Asociáciou ska-

teboardingu SR (ďalej ASSR) zamerala na zmysluplné trávenie 

voľného času mládeže a získala dotáciu na špeciálny krytý ska-

teboardový bazén, dnes jediný v Bratislave. V piatok 15. marca 

ho slávnostne otvoril starosta Rudolf Kusý.

Novomestský skatepark na Hálkovej ulici nesie názov Brati-

slava Bowl, prevádzkovať ho bude ASSR. Unikátne športovisko 

bude môcť využívať aj široká verejnosť v sprievode dobrovoľ-

níka ASSR. Otvorený bude počas pracovných dní popoludní 

(v pondelok – štvrtok od 16. do 22. h, piatok od 15. do 22. h) 

a cez víkend celý deň (od 10. do 22. h). Stačí sa skontaktovať 

s dobrovoľníkom ASSR (kontakty záujemcovia nájdu na strán-

ke www.bb.assr.us) a dohodnúť si vstup. V prevádzke bude 

celoročne – je osvetlený a vykurovaný. 

Skateri dlhší čas aktívne hľadali vhodné miesto na pestova-

nie náročného športu. „Otvorenie skateboardového bazéna 

je významný krok pre celý región, lebo obdobné športoviská 

sa nachádzajú až vo Viedni, Prahe či Košiciach. Poskytuje 

priestor pre reprezentantov aj amatérov, zároveň ponúka al-

ternatívu k tradičným športoviskám,“ hovorí predseda ASSR 

Vladimír Kujan. Kapacita skateparku je zhruba 15 ľudí, ktorí 

sa striedajú, súčasne jazdí v bazéne spravidla jeden skater, len 

výnimočne dvaja.

Bazén s povrchom 

z brezovej preglej-

ky má rozmery 12,1 

x 6,5 m. Priestory, 

v ktorých je umiest-

nený, prenajala sa-

mospráva ASSR za 

symbolické jedno 

euro ročne. Súčasťou 

vybavenia bude aj vi-

deoprojekcia s plát-

nom, ktorú mestská 

časť prenajala asoci-

ácii takisto za jedno 

euro ročne. Mladí 

ľudia tu spolu so športoviskom získali priestor na spoločné 

trávenie voľného času.  Jana Škutková

Snímka František Rajecký

Adrenalín krotia športom

www.justdance.sk
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Tvorivé dielne v jarnom tóne
Tridsiatka žiakov zo školského klubu ZŠ Česká pod vedením výtvarníčky Magda-
lény Burmekovej tvorila 13. marca v Stredisku kultúry na Vajnorskej dekorácie na 
veľkonočnú tému. Deti si pripomenuli, ktoré symboly spájali naši predkovia s prí-
chodom jari a dozvedeli sa viac o tradičných jarných zvykoch. O krátky čas zaplnili 
miestnosť papierové kuriatka a sliepočky, ktoré rozveselia školské triedy počas 
najbližších týždňov. (jš)
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Inštalatér – lacno a rýchlo. 
Kontakt 0904 572 977

Tepujem koberce, sedačky, postele. 
0903 195 861

Moderné projekty domov, interiéry bytov. 
0902 429 902

Rekonštrukcie bytov, návrhy interiérov. 
0948 109 533

Výhodne naučím po francúzsky. 
0949 781 115

Trénovanie TENISU. Coaching TENIS. 
0903 899 777

INZERCIA:

Stredisko kultúry zaplnené do posled-

ného miesta, nadšené a vďačné publikum 

všetkých vekových kategórií. Tak by sa dal 

niekoľkými slovami zhrnúť príjemný hu-

dobný zážitok, ktorý 21. februára pripravil 

poslucháčom František Nedvěd so svojou 

kapelou. Potleskom, pískaním aj spoloč-

ným spevom odmenilo obecenstvo muzi-

kantov, ktorí sa do Bratislavy radi vracajú 

už desiatky rokov.

Spevák, gitarista, skladateľ a textár 

František Nedvěd patrí k nestorom českej 

country hudby. Po muzikantských za-

čiatkoch v niekoľkých bigbítových 

a trampských skupinách sa s bratom Ja-

nom Nedvědom preslávili ako členovia 

folkovej skupiny 

Brontosauři a folko-

vo-gospelovej skupi-

ny Spirituál kvintet. 

Neskôr vytvorili duo 

známe pod menom 

Nedvědi. Od roku 

1997 si František 

Nedvěd súbežne za-

čal budovať sólovú 

kariéru zameranú 

prevažne na coun-

try. Na spomínanom 

bratislavskom kon-

certe ho sprevádzal 

syn Vojtěch.

František Nedvěd 
rozospieval Folk country sálu
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Keď hudobníci dokážu dokonale vy-

stihnúť drobné ľudské starosti i radosti, 

stáva sa, že si ich melódie s veľkou obľu-

bou nôti tá „skôr narodená“, ale aj celkom 

mladá generácia. A František Nedvěd má 

v repertoári desiatky, či skôr stovky lyric-

kých i veselších, ale najmä nadčasových 

skladieb. „Štíhlá moc nejsi, a co má být? 

Vždyť i manekýnky stárnou, jenom klid, 

mně se líbíš jak dřív!“ Ktorú dlhoročnú 

obdivovateľku by tento rým plný pocho-

penia nepotešil? 

Jana Škutková

Snímka František Rajecký



Pozývame

STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVA - 
NOVÉ MESTO, VAJNORSKÁ 21

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

PODUJATIA PRE DETI 

17. 4. 2013, streda 9.45 h a 11. h 
Výchovný koncert pre II. stupeň ZŠ

19. 4. 2013, piatok 9. h 
VII. ročník kaleidoskopu vedomostí
z oblasti mineralógie a drahých kameňov 
pre žiakov ZŠ 

24. 4. 2013, streda 10. h
Miss a Boy 2013, obľúbená súťaž 
pre žiakov II. stupňa ZŠ 

HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY 

Čaj o piatej vždy v sobotu o 17. h 
hudba 60. - 90. rokov, žrebovanie vstupeniek

6. 4. 2013 
Do tanca hrá hudobná skupina
(ďalej HS) EXE LIVE 

13. 4. 2013
Za dychovkou na Vajnorskú s DH  VISTUČANKA, 
raz do mesiaca tanec pri dychovke 

20. 4. 2013
Do tanca hrá HS COLOR

27. 4. 2013
Do tanca hrá HS PROFILY

KONCERTY A FESTIVALY

18. 4. 2013, štvrtok 19. h 
Koncert skupiny KAMELOT v rámci 12. ročníka 
FOLK COUNTRY SÁLA alebo KONCERTY NA VAŠE 
ŽELANIE

30. 4. 2013, utorok 16. h
Malý festival lásky – výstavy, besedy, koncert, 
meditácie... 

KLUBOVÉ PODUJATIA 

4. 4. 2013, streda 17.30 h
Klub Patchwork

8., 15., 22., 29. 4. 2013, pondelok 18. h 
Sahadža joga – ako sa zbaviť stresu, pokročilí,
vstup voľný

2., 9., 16., 23., 30. 4. 2013, utorok 18. h 
Sahadža joga - ako sa zbaviť stresu, začiatočníci, 
vstup voľný

10. 4. 2013, streda 17.30 h 
Zážitkové cestovanie, komentovaná fotoshow, 
súťažná prezentácia

17. 4. 2013, streda 18. h
Túlavé topánky, beseda s cestovateľom 
spojená s premietaním

23. 4. 2013, utorok 17. h 
Bratislavský včelársky spolok, 
pravidelné stretnutie členov a záujemcov 

25. 4. 2013, štvrtok 16. h
Klub priateľov opery

26. 4. 2013, piatok 14. h 
Informačné centrum zdravia 
pre záujemcov o zdravý spôsob života 
(prednášky, cvičenia, zdravá výživa)

VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (ĎALEJ VSZ)

13. 4. 2013, sobota 8. – 13. h 
VSZ mincí, medailí, odznakov, bankoviek, starých 
pohľadníc, telefónnych kariet, kníh, fi latelie, 
plagátov, gramofónových platní

20. 4. 2013, sobota 8. – 15.30 h
Medzinárodné VSZ zberateľov a predajná výstava 
minerálov, skamenelín a drahých kameňov

VÝSTAVY

2. – 13. 4. 2013
Bratislavskí drotári DŽAREK

16. – 28. 4. 2013
MADEIRA, z výtvarnej tvorby sestier 
PhDr. Dariny a PhDr. Viery Bebjakových, CSc.
Vernisáž 16. 4. 2013, utorok 16. h

16. 4. 2013 
Výtvarné spektrum, 50. ročník, odborný výber 
najúspešnejších prác v  krajskom kole súťaže 
neprofesionálnych výtvarníkov

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.

KURZY A SEMINÁRE

Anglický jazyk, taliansky jazyk – 
doplňujeme do kurzov I., II., III. a V. ročníka, 
keramika pre deti, keramika pre dospelých, 
výtvarné štúdio, výtvarné techniky,
výtvarná škola D. Zacharovej, šijeme s Burdou, 
škola strihov a šitia, joga pre dospelých

Moderovanie a komunikácia, 
Verejné vystupovanie, Rozvoj osobnosti 
Bližšie informácie tel. 44373771

Ponúkame kultúrno-spoločenské a výchovno-vzde-
lávacie podujatia pre základné a stredné školy, 
tel. 44373771, 44372620
Prenájom priestorov na semináre, spoločenské 
posedenia, prezentácie, tel. 44372620
Výroba reklamy od vizitiek po transparenty - 
vrátane grafi ckých návrhov, tel. 44372512

DOM KULTÚRY KRAMÁRE
Stromová 18, tel.: 54 77 11 48
http://www.skvajnorska.sk, 
e-mail: dkkramare@chello.sk 

PODUJATIA PRE DETI

6. 4. 2013, sobota 16. h
Slncový kôň, bábkové predstavenie v podaní 
Divadielka BUM BÁC

20. 4. 2013, sobota 16. h
Obrázky zo života hmyzu, interaktívna veselá revue 
v podaní Divadla Rád červených nosov

KULTÚRNO- SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 

15. 4. 2013, pondelok 19. h
128. Poetický večer s Jurajom Sarvašom 
a Marcelou Molnárovou

27. 4. 2013, sobota 15. h
ZUMBA PÁRTY, workshop v štýle latino tancov ako 
merengue, salsa, cumbia, reggaeton, bellydance 
a ďalších

KLUBOVÉ PODUJATIA

10., 24. 4. 2013, streda 16.30 h
Klub Venuša, stretnutie Ligy proti rakovine 

29. 4. 2013, pondelok 10. h
Tanečná tvorivá dielňa v DK pre MŠ na Revíne
pri príležitosti Medzinárodného dňa tanca

13. – 14. 4. 2013, sobota – nedeľa 9. h
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov

KURZY 

VYT FIT, Škola pred škôlkou, ZUMBA pre dospe-
lých, Zdravotné cvičenia na problémy s chrbticou 
s prvkami jogy - začiatočníci, Zdravotné cvičenia 
na problémy s chrbticou – pokročilí,
Pilatesove cvičenia

Hudobné kurzy - hra na klavír, spev, 
hudobná teória pre deti, dospelých, seniorov

Angličtina pre deti
Informácie o kurzoch priamo v DK.

Služby - prenájom priestorov na semináre, 
spoločenské posedenia, prezentácie
Predaj vstupeniek: pondelok, utorok, streda 
od 16. h do 19. h
Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia 
predstavenia. 
Zmena programu vyhradená. 
Vstupenky nerezervujeme.


