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Obálka: 
Deň Zeme v škole na Riazanskej
Snímka František Rajecký

Vyrútili sa zo zeme ako deti zo školskej 

brány po vyučovaní. Ako bežci, ktorým 

odpískali štart. A zameškané týždne do-

biehajú takou rýchlosťou, že to miestami 

pripomína zrýchlený fi lmový záznam. 

Večer ešte kde nič - tu nič, nenápadný 

púčik, a ráno naširoko otvorená ružica 

či nadýchaný kalich, tváriace sa, že si na 

záhone pokojne kvitnú div nie od februára. Z odstrihnutej ratolesti viniča kvap-

ká – priam cítiť miazgu energicky prúdiacu pod povrchom. V parkoch a záhra-

dách je len zdanlivo ticho, kto sa dobre započúva, začuje, ako buráca jarný chorál: 

Konečne!

Na ulici Cígera-Hronského vykvitli medzi prvými drobné tulipány – pochádzajú 

z tisícov holandských cibuliek rozdaných obyvateľom na jeseň minulého roka sta-

rostom Kusým. 

Konečne!

Milí čitatelia,

aj keď novomestské deti utopili Morenu v Kuchajde 

už koncom marca, na teplé slnečné dni sme museli 

ešte pár týždňov počkať. S ich príchodom sa však na-

plno rozbehli všetky práce, ktoré súvisia s jarnou ob-

novou, čistením a skrášľovaním nášho okolia.

Cestári sa konečne môžu pustiť do dôkladných 

opráv „rekordných“ výtlkov, v parkoch i uliciach sa 

obyvatelia chytajú pracovného náradia a odvšadiaľ 

nekompromisne vyháňajú neporiadok. Mladé strom-

čeky, ktoré sme spoločnými silami vysadili na Račianskej i Záborského uli-

ci, ale aj rozkvitnuté záhony na námestiach nám pripomínajú, že vzhľad 

Nového Mesta máme v rukách my sami. Prirodzene, za údržbu zelene či 

verejný poriadok zodpovedajú pracovníci EKO-podniku VPS alebo miest-

neho úradu a hospodária pritom so zvereným rozpočtom. No nie je jedno, 

či vynakladajú úsilie a zdroje na zmysluplné práce, alebo odstraňujú ne-

poriadok, ktorý spôsobil niekto nezodpovedný.

V posledných mesiacoch sa uskutočnilo množstvo stretnutí a diskusií 

medzi vedením mestskej časti, poslancami miestneho zastupiteľstva a ob-

čanmi. Na Bielom kríži, v Dimitrovke, Ľudovej štvrti či Mierovej kolónii, 

tu všade obyvatelia vyjadrovali svoje názory na plánovanú výstavbu, 

zamýšľanú reguláciu parkovania, výsadbu a udržiavanie zelene. Dobrý 

predpoklad, aby sa miestne problémy riešili s prehľadom o konkrétnej si-

tuácii, nie od úradníckeho stola. Názory občanov sa premietli do architek-

tonických návrhov na revitalizáciu parku na Ľudovom námestí, rovnako 

sa postupuje pri iných projektoch.

Každý z nás má možnosť uplatniť svoj vplyv na  riešenie spoločných 

otázok. Ale či už tak urobíme, alebo nie, budeme pociťovať dôsledky rea-

lizovaných rozhodnutí. Nezáujmom či mlčaním nik z nás svoju spoluzod-

povednosť neobíde.

Jana Škutková



Téma nového systému parkovania 

v Bratislave rezonuje už dlhšie. Primátor 

hlavného mesta koncom marca požiadal 

samosprávu Nového Mesta, aby zaujala 

stanovisko k všeobecne záväznému na-

riadeniu (VZN), ktoré rieši nové pravid-

lá parkovania v Bratislave. Miestne za-

stupiteľstvo však tento dokument kvôli 

viacerým pripomienkam a nedostatkom 

odmietlo a vrátilo ho magistrátu na pre-

pracovanie. 

Návrh mestského VZN napríklad podľa 

výkladu mestskej časti umožňuje vydať 

prvú rezidentskú kartu, ktorej cenu sta-

novilo maximálne na 30 eur na rok, aj via-

cerým obyvateľom jedného bytu. Mestská 

časť Nové Mesto však nesúhlasí, aby taká-

to prvá karta za zvýhodnenú cenu, ktorá 

umožní držiteľovi parkovať pri bydlisku, 

bola viazaná na počet obyvateľov bytu. 

„Mala by byť vydávaná na jednu bytovú 

jednotku,“ spresnil poradca starostu pre 

parkovanie Igor Dula, ktorý je spracova-

teľom návrhu stanoviska Nového Mesta. 

V návrhu VZN boli aj technické nedo-

statky – napríklad sa v ňom konštatuje, 

že rezidentom je držiteľ vodičského pre-

ukazu, „ktorý má trvalý pobyt v hlavnom 

meste“. Takáto forma však neexistuje. Tr-

valý pobyt má občan nahlásený v mestskej 

časti, nie v hlavnom meste. 

Viac žiakov v triedach

V našich školách bude od septembra 

viac žiakov. Aj takúto potešiteľnú informá-

ciu obsahuje koncepčný zámer vzdeláva-

nia v škôlkach a školách v správe mestskej 

časti, ktorý poslanci schválili. V budúcom 

školskom roku by malo do ôsmich zá-

kladných škôl nastúpiť 2564 žiakov, čo je 

o 218 viac ako vlani. Najviac žiakov v trie-

dach budú mať Za kasárňou (v priemere 

takmer 26 žiakov na triedu), najmenej na 

Cádrovej (zhruba 17 žiakov na triedu).

Mestská časť bude podľa dokumentu 

opäť prispievať sumou 10 eur na kurz kor-

čuľovania pre prvákov základných škôl

a siedmakom uhradí ubytovanie a dopra-

vu na lyžiarsky výcvik. Škôlkarom – pred-

školákom zasa fi nančne podporí plavecký 

výcvik sumou 10 eur. 

Menej trestných činov

S dobrou správou prišla aj polícia – 

podľa jej informácií, ktoré predložila za-

stupiteľstvu, bola bezpečnostná situácia 

v Novom Meste vlani priaznivejšia oproti 

predchádzajúcemu roku. Celkový počet 

zistených trestných činov (1839) sa znížil 

o takmer 11 percent. „Pokles trestnej čin-

nosti, najmä na úseku majetkovej krimi-

nality, zaznamenal taký trend, aký sme 

vôbec nepredpokladali,“ priznal riaditeľ 

Okresného riaditeľstva Policajného zboru 

v Bratislave III Rudolf Pisch. Spomínaná 

majetková kriminalita – teda krádeže vlá-

maním do objektov, bytov, domov či krá-

deže áut – predstavuje takmer dve tretiny 

všetkých trestných činov. 

Podľa policajných štatistík stúpla minu-

lý rok objasnenosť trestných činov. A čo 

nás čaká tento rok? „Vývoj trestnej činnos-

ti bude porovnateľný s rokom 2012, ra-

pídny nárast nepredpokladáme,“ uviedol 

Rudolf Pisch.  Ján Borčin
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Parkovanie, budúcnosť vzdelávania a bezpečnostná situácia v Novom Meste – týmto témam sa poslanci 

miestneho zastupiteľstva venovali na aprílovom zasadnutí.

Poslanci vrátili dokument o parkovaní mestu

Štatistici analyzujú 
životnú úroveň
Až do konca mája bude v mestskej časti Bratisla-
va – Nové Mesto prebiehať štatistické zisťovanie 
príjmov a životných podmienok domácností. Ide 
o celoeurópsky štatistický projekt, do ktorého 
bolo zapojených tento rok viac ako 300 slo-
venských obcí – takmer 6000 domácností. Od 
1. apríla až do 31. mája navštevuje vybrané do-
mácnosti pracovník Štatistického úradu SR, kto-
rý je povinný preukázať sa osobitným poverením. 
Štatistický úrad garantuje, že všetky informácie 
a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnos-
ti poskytnú, budú anonymné, použité výlučne 
na štatistické účely a chránené podľa zákona.
Aktuálne zisťovanie príjmov a životných podmie-
nok domácností nadväzuje na predchádzajúce 
zisťovania z rokov 2005 až 2012. Cieľom pro-
jektu je získať dôležitý zdroj údajov o príjmoch, 
úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení 
v krajinách EÚ. Umožní to analyzovanie životnej 
úrovne na Slovensku aj medzinárodné porovná-
vanie Slovenska v rámci EÚ. (bor)

Ľudová štvrť, Biely kríž a Mierová kolónia 
konečne budú mať územné plány zón

Na úradných tabuliach miestneho 

úradu sa objavili oznámenia o začatí 

obstarávania územnoplánovacej doku-

mentácie pre tri zóny na území Nového 

Mesta. Pre Ľudovú štvrť (vymedzenú Ria-

zanskou, Hálkovou, ulicou Za kasárňou 

a Vajnorskou ulicou), pre zónu Biely kríž 

(vymedzenú Račianskou ulicou, južnou 

a juhovýchodnou hranicou železničnej 

trate Bratislava Hlavná stanica – Brati-

slava Vinohrady a severnou hranicou 

železničnej trate Bratislava Nové Mesto 

– Bratislava Hlavná stanica),  a napokon 

pre zónu Mierová kolónia (vymedzenú 

Rožňavskou ulicou, hranicou športo-

vého areálu, ulicou Pri dvore, hranicou 

areálu Prespor a Conect). Získame tak tri 

užitočné legislatívne nástroje na regulá-

ciu daného územia na úrovni zóny, čo 

v budúcnosti významne môže ovplyvniť 

kvalitu novej výstavby a zabrániť špeku-

latívnym stavebným aktivitám.  (red)

Z Ľudovej štvrti
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„Ich význam spočíva najmä v tom, 

že pre obyvateľov zabezpečujú služby, 

na ktoré  v bežnom rozpočte nikdy ne-

zvýši,“ odpovedala. „Vždy je niečo na-

liehavejšie, prednejšie... Teraz sú to na-

príklad výtlky, ktoré sa žiada zaplátať , 

nemôžeme namiesto nich trebárs upra-

vovať  verejné priestory. Príjmy z gran-

tov a štrukturálnych fondov majú teda 

pre náš život veľkú hodnotu, umožňu-

jú urobiť dlhodobo naplánované dielo 

vcelku a pekne.... Aby sa vyrovnávali 

rozdiely v rámci únie.“

V Európskej únii sa plánuje v sedem-

ročných cykloch. Práve teraz  sa  končí  

programovacie obdobie (2007-2013) 

a pripravuje sa nové ( 2014-2020), ktoré 

prinesie zdroje aj pre Bratislavu.  Najväč-

šia časť práce býva podľa Ing. Effenber-

gerovej na konci obdobia. Za projekty 

s najväčším významom pre budúcnosť 

označila dva - Integrovanú stratégiu roz-

voja mestskej oblasti a Elektronizáciu 

služieb bratislavskej samosprávy.

Dnes projekty, zajtra realita 

Náplňou prvého, dva roky pripravo-

vaného projektu je najmä obnova novo-

mestských škôl, škôlok, školských zaria-

dení a verejných priestorov v celkovom 

objeme 3 milióny eur.  Už teraz v apríli 

očakávame výzvu z riadiaceho orgánu.  

Po „vyraďovacích“ predkolách sa výzvy 

operačného programu pre Bratislavský 

kraj zúčastní už len šesť mestských častí 

vrátane Nového Mesta, ktorých projekty 

boli vypracované v najvyššej kvalite a spĺ-

ňali prísne kritériá riadiaceho orgánu. 

Možno prezradiť, čo konkrétne 
u nás tento projekt obsahuje?

„Zaradili sme tam napríklad  rekon-

štrukciu objektu na Ovručskej – jeho 

prestavbu na komunitné centrum, 

ako to žiadali občania petíciou v roku 

2011. Ak uspejeme, podarí sa naplniť 

ju. Projekt obsahuje obnovu štyroch 

základných škôl (Za kasárňou, Riazan-

ská, Odborárska, Česká), zateplenie a 

výmenu okien. Pri materských školách 

(Šancová, Letná, Sadová, Rešetková) 

ide prevažne o rekonštrukcie, nadstav-

bu si vyžaduje MŠ Odborárska – rozšíri 

sa tak o dve triedy, čo vyvolalo potrebu 

rekonštruovať kuchyňu a jedáleň. Z ve-

rejných priestorov sem patrí projekt Re-

šetková-Osadná.

A čo nám prinesie elektronizácia 
služieb?

„V tomto projekte sme jedným z part-

nerov magistrátu. Boli sme úspešní, 

a tak nás čaká realizácia – uvedenie 

diela do života,“ objasňovala. „Bude zna-

menať úsporu času pre občanov, online 

prístup k rôznym službám samosprávy. 

Veci sa budú vybavovať elektronickou 

poštou, nebude treba za nimi behať, 

čakať všade... Každý občan bude mať 

vlastný online prístup k svojim daňo-

vým povinnostiam, bude si môcť skon-

trolovať stav záväzkov a pohľadávok, 

stiahnuť si a podať tlačivá vo svojej naj-

bližšej podateľni. Na tento projekt začí-

na magistrát verejné obstarávanie. Keď 

budeme mať dodávateľa softvérového 

riešenia, do dvoch rokov bude projekt 

spustený.“

Nie od stola, ale s obyvateľmi 

Vieme, že každý projekt sa pre-
rokúva na verejnom zhromaždení 
občanov, ktorých sa  týka. Ich pripo-
mienky, neraz aj dobré nápady, sa 
potom do projektu zapracujú. Ako 
sa vám táto prax osvedčuje?

„Obyvatelia najlepšie vedia, čo má 

v danej lokalite zmysel. Zle sa tvoria 

projekty od stola – naopak stretnutia 

tohto druhu bývajú veľmi prospešné. 

Starosta preto vyvolal diskusie práve 

na Ovručskej, či v parkoch na Hálkovej 

a Ľudovom námestí.“

Ľudí určite zaujíma, ako to na 
Ovručskej bude vyzerať po dokon-
čení diela...

„Bude to nízkoenergetická budova. 

Komunitné centrum bude ponúkať 

priestory všetkým generáciám, na klu-

bovú činnosť, možno sociálnu poradňu 

či malú právnu poradňu, služby pre 

zdravie, pomoc mamičkám...  V prípade 

núdze sa môže stať i útočiskom...“

Práca s eurofondmi si vyžaduje znalosť 

predpisov, manuálov a usmernení. Často 

sú to detaily, ale bez ich ovládania by sa 

ľahko mohlo stať, že by nám prostriedky 

nepridelili, prípadne by sa museli vra-

cať. Ich získavanie, implementácia, zúč-

tovanie – všetko sú to náročné procesy. 

Kontrola zo strany riadiacich orgánov je 

prísna.  A právom, veď pri európskych 

projektoch je fi nančná spoluúčasť našej 

mestskej časti len päť percent z celkové-

ho diela.
(red)

Ako hospodárime s európskymi peniazmi
Prostriedky, ktoré má mestská časť vo svojom rozpočte, pochádzajú 

z viacerých zdrojov. Ich nemalú časť tvoria dobrovoľné príspevky 

od sponzorov, príspevky z grantov a prostriedky Európskej únie. 

Len príjmy z grantov a štrukturálnych fondov EÚ predstavovali minulý 

rok  147 660 eur – to nie je zanedbateľná položka v rozpočte. Na čo sa 

tieto prostriedky „v domácnosti“ mestskej časti zvyčajne používajú? 

S otázkou sme sa obrátili na Ing. Dašu Effenbergerovú, vedúcu útvaru 

štrukturálnych fondov a verejného obstarávania.

Nová podoba parku na Ľudovom ná-

mestí vzniká v diskusii s obyvateľmi
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Už druhý raz tento rok mestská časť Bra-

tislava - Nové Mesto slávnostne vítala svo-

jich najmenších občanov. „Štartovným“ 

fi nančným príspevkom 200 eur podpori-

la ďalších 70 novorodencov. Okrem neho 

dostali mladé rodiny od mestskej časti aj 

drobné pozornosti: ružu pre mamičku, 

podbradník s vyšitým erbom Nového 

Mesta a hrkálku pre dieťatko.

Rodičia trojmesačného Marka už pres-

ne vedia, ako využijú 200-eurový príspe-

vok. „Určite na šport. Syna chceme nau-

čiť plávať, takže sa zídu na zaplatenie 

plaveckého kurzu. Nie je nič lepšie ako 

investícia do pohybu a zdravia dieťaťa,“ 

povedali rodičia Barbora a Michal. Aj svoj-

ho prvého syna učili plávať veľmi skoro, 

už v piatich mesiacoch. „Veľmi vítame, že 

mestská časť deti takto podporuje, mla-

dým rodinám to skutočne pomáha.“ 

Prevahu majú tento rok zatiaľ chlap-

ci, bolo ich 82, dievčat 58. Z mien, ktoré 

rodičia dali svojim bábätkám, sú zatiaľ 

najobľúbenejšie Jakub a Michaela. Jakub 

predbehol Jána a Samuela, pri dievčatách 

je za Michaelou Júlia a Tamara.  (bor)

Viac než 170 príjemne naladených jubi-

lantov prišlo 27. marca do Strediska kultú-

ry na Vajnorskej osláviť svoje narodeniny. 

Štrnásti z nich už prekročili deväťdesiat-

ku, najstarším prítomným účastníkom bol 

93-ročný pán Samuel Eštók. Sviežemu sivo-

vlasému pánovi s veselým úsmevom by ste 

jeho vek ťažko uhádli. „Možno za to vďa-

čím dobrej manželke, s ktorou sme prežili 

67 spoločných rokov a trochu aj pochodili 

svet. Bol som inžinierom ekonómie a pra-

coval som ako expert pre WHO - Svetovú 

zdravotnícku organizáciu. Nemôžem 

povedať, že by som sa venoval zdravému 

spôsobu života, skôr som sa držal zásady, 

že všetko treba robiť s mierou,“ prezradil 

pán Eštók. Oslávencom zo srdca zagratu-

loval a na dobré zdravie si s nimi pripil aj 

starosta Rudolf Kusý. O veselú náladu sa 

postarala hudobná skupina Kuštárovci.

O pár dní neskôr sme dostali do redakcie 

milý list jedného z účastníkov Ing. Antona 

Janitora, PhD. Poďakoval sa organizáto-

rom podujatia a napísal: „Kontakt vedenia 

mestskej časti so seniormi treba hodnotiť 

ako vysoko humánny a spoločenský - ob-

čan má nielen dobrý pocit, ale aj istotu, že 

nie je izolovaný od vecí verejných a pat-

rí do spoločenstva, niekto na neho myslí 

a prejavuje mu starostlivosť.“ 

Jana Škutková

Snímka František Rajecký

„Štartovné“ dostali ďalší novorodenci, 
v prevahe sú chlapci

Slávnosť pre jubilantov

Predstavujeme členov miestneho zastupiteľstva

Ing. Branislav Feješ
Kto, ak nie my sami?    

V rámci miestneho zastupi-
teľstva pôsobím v komisii, 
ktorá sa zaoberá životným 
prostredím, verejným po-
riadkom a dopravou. Sú to 
veci, ktoré sa občana dot-
knú vo chvíli, keď vyjde na 
ulicu. V doprave je situácia 
zložitá najmä kvôli problé-
mom s parkovaním. Každé 

riešenie bude narážať na odpor, pretože nemožno 
vyhovieť všetkým. Ale je dôležité, aby sme zaviedli 
systém - ten sa bude vyvíjať a prispôsobovať, po-
kým nebude spokojná väčšina. Venujem tejto úlo-
he veľa pozornosti. Chcem pomôcť zmeniť dnešnú 
situáciu, aby sme sa správali rozumne a prijali pre-

myslené, i keď možno ešte nie dokonalé riešenia. 
Životné prostredie sa dlho odsúvalo na vedľajšiu 
koľaj, no na úrade som našiel pracovníkov, ktorí 
majú záujem meniť to. Veľmi rád by som prispel 
k tomu, aby na Ľudovom námestí, ale aj v iných 
častiach vznikli pekné parky, ktoré budú využívať 
všetky generácie a nájde sa v nich miesto aj pre 
našich štvornohých priateľov. 
Pracujem ako splnomocnenec MZ pre investície, 
preto sa zúčastňujem výberových konaní a hodno-
tenia súťaží vo verejnom obstarávaní. Snažím sa 
o zodpovednú a systematickú prácu vo všetkom, 
tak ako pri oprave kotolne v škole na Cádrovej či 
pri kanalizácii v Ľudovej štvrti. Keď sa veci robia 
precízne, je to vidieť. Odborná kontinuita je jediná 
cesta, ako veci robiť poriadne a s dlhodobým efek-
tom. Aj keby po ďalších voľbách bolo zloženie za-
stupiteľstva iné, verím, že v zmysluplných úsiliach 
bude pokračovať.

Povzbudzujem ľudí, aby sa nevzdávali kontroly nad 
verejnými záležitosťami a vnímali pritom vlastnú 
zodpovednosť. Čistota a poriadok sú našou vizit-
kou, všetci rozhodujeme o tom, ako bude Nové 
Mesto vyzerať. Riešim napríklad otázku kontajne-
rových stojísk na sídlisku. Apelujem na majiteľov 
pozemkov i správcov domov, ale v princípe ide 
o prístup občanov.
Poslanci môžu pomôcť miestnemu úradu, aby fun-
goval lepšie a riešil problémy obyvateľov, dôležité 
je pracovať s perspektívou. Veľa vecí sa nám už 
podarilo zefektívniť, i keď niektoré výsledky sa pre-
javia až neskôr. 

Kontakt: 
e-mail: fejes.branislav@gmail.com,  
tel.: 0903 622 226



Rýchlejšie reakcie, úspornosť a efektív-

nejšie fungovanie, to sú hlavné ciele, ktoré 

sleduje vedenie EKO-podniku VPS pri ob-

nove vozového parku a strojových zaria-

dení. Počas minulých mesiacov pribudli 

v podniku verejno –prospešných služieb 

nové vozidlá, špecializované zariadenia 

na spracovanie odpadu, úpravu zelene či 

servisné práce. „Mnohé práce, ktoré dote-

raz zabezpečovali pre mestskú časť iné 

fi rmy, si robíme sami a lacnejšie. Veľkú 

časť zariadení sme nakupovali v priebe-

hu minulého roka. Vďaka precíznemu 

uplatneniu pravidiel verejného obstará-

vania sme pri nákupe dokázali ušetriť 

z rozpočtu mestskej časti približne 50 000 

eur,“ hovorí riaditeľ EKO-podniku Ing. Ro-

bert Molnár a dodáva: „Už počas zimnej 

údržby ciest boli multifunkčné vozidlá 

v plnom nasadení, na jar a v lete sa zame-

riame najmä na zeleň, spracovanie odpa-

du, ale sme schopní aj opravovať výtlky 

a čistiť kanálové vpusty.“  Ekopodnik sa 

zameriava nielen na nákup nových strojov, 

ale venuje sa aj opravám starších zariadení. 

Na repasáciu pripravujú dve malé naklada-

cie vozidlá UNC, zváraním opravujú veľ-

kokapacitné kontajnery. „Dôležité je ma-

ximálne využiť všetko, čo máme, každá 

úspora sa počíta,“ vysvetlil Ing. Molnár. 

Jana Škutková

Snímky František Rajecký
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EKO-podnik: Moderná technika sa nám vypláca

Blíži sa čas, keď sa cestujúcim v električkách 
premávajúcich po Račianskej ulici  začne meniť 
dnešný výhľad na prázdne plochy pri starej želez-
ničnej trati. Zatiaľ aspoň v blízkosti bývalého areálu 
BEZ. Projekt polyfunkčného obytného súboru Slo-
vany, pripravovaný už od roku 2006, speje podľa 
všetkého k svojmu konečnému vyústeniu – k zača-
tiu výstavby. 

Rozsah i vzhľad  plánovanej investície prešli za 
roky, ktoré odvtedy uplynuli, istým vývojom, ovplyv-
neným okrem iného aj hospodárskou a fi nančnou 
krízou. Územné rozhodnutie a stavebné povolenie 
sú na svete už od roku 2008. Potom však došlo 
k zmene investora a  práce boli nadlho prerušené.

Na začiatku bola reč o troch výškových ob-
jektoch, dovtedy na území Nového Mesta neslý-
chaných  (dva mali mať po 35 podlaží, tretí 18, 
spojovacia časť 9). Popri bytoch a občianskej 
vybavenosti mal polyfunkčný súbor obsahovať aj 
administratívne priestory a trojpodlažné podzem-
né garáže. Vplyvy tohto súboru na životné prostre-
die posudzovalo v roku 2008 z mnohých hľadísk 
Ministerstvo životného prostredia SR. Medziiným 
sa posudzoval dokonca vplyv budúceho obytné-

ho súboru na krajinnú scenériu - v tomto prípade, 
prirodzene, najmä so zreteľom na výšku navrho-
vaných domov. Napodiv sa konštatovalo, v zhode 
s vtedajším postojom mestskej časti, že to bude 
pozitívny vplyv.

Mnohých investorov, ktorí mali, ako sa vraví, 
„veľké oči“, priviedla kríza k väčšej skromnosti a 
obozretnosti (podľa všeobecnej mienky to bolo 
zväčša na prospech veci). V prípade polyfunkčného 
súboru Slovany prispel k poslednej zmene jeho bu-
dúceho obrazu nemalou mierou aj starosta Nového 
Mesta Rudolf Kusý. Po jeho rokovaní so súčasným 
investorom Bavint, s.r.o. sa megalomanské rozme-
ry obytných veží opäť scvrkli a priblížili mierke oko-
litého prostredia. Takže Slovany budú ešte o čosi 
nižšie - veď aj tak ide o obrovskú investíciu.

Aj ďalšie predstavy investora by sa po najnovších 
pripomienkach našej mestskej časti mali ešte 
v rade aspektov upraviť. Napríklad šesťpodlažný 
parkovací dom popri Račianskej by neprispel 
k žiaducemu mestotvornému charakteru zástav-
by na tejto významnej mestskej radiále – napriek 
tomu, že jeho parter má slúžiť ako občianska vy-
bavenosť. Ani štruktúra obytných objektov, ako sú 

dnes navrhnuté, nepredstavuje zástavbu mestské-
ho typu, zatiaľ je ešte vždy bližšia skôr sídliskovej, 
aj keď bude vybavená spoločnými dvojpodlažnými 
podzemnými garážami. Bytových objektov je plá-
novaných deväť, nad zvýšeným prízemím majú mať 
po päť až sedem bytových podlaží, dominantný ob-
jekt by nemal prekročiť osem podlaží.

Mimoriadne potrebná je dopravná štúdia,  ktorá 
ukáže, čo sa žiada zmeniť a upraviť so zreteľom na 
budúci prírastok obyvateľstva a automobilov v tej-
to lokalite – spomína sa možnosť spojenia obytné-
ho súboru s Kukučínovou a Šancovou aj rozšírenie 
Račianskej ulice. Zaujímavé sú predstavy o dvoch 
budúcich peších ťahoch – hlavný by mal viesť 
rovnobežne s Račianskou, ďalší kolmo na ňu. Ze-
lených verejných priestorov tohto typu máme totiž 
v Novom Meste ešte vždy nedostatok.

Analýzy vypracované pri posudzovaní zámeru 
v predošlých rokoch sa sčasti určite využijú. No 
predovšetkým pribudnú byty požadovaných veľ-
kostí a pusté plochy popri železničnom koridore 
nahradí  - dúfajme - kultivované prostredie mo-
dernej architektúry so sadovými úpravami. Pravda, 
chvíľu to ešte potrvá.  Viera Vojtková

Súbor Slovany zmení vzhľad Račianskej  

Váha na nákladné automobily skontroluje preťa-
ženie vozidiel a overí hmotnosť odpadov pri ich 
odbere

Multikára má rozmanité využitie. Osvedčila sa v zim-
nej údržbe, k dispozícii je nadstavba na zber psích 
exkrementov aj súprava na opravu cestných výtlkov

Hákový naťahovač kontajnerov umožňuje zväčšiť 
prepravné objemy, zlepšuje manipuláciu s vozidlom 
aj kontajnerom

AVIA s vysokozdvižnou plošinou je určená na ore-
závanie stromov a iné práce vo výškach

S pomocou zdviháka na nákladné a osobné 
vozidlá opravia vlastní servisní pracovníci okamži-
te aj väčšie poruchy
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Bratislavský lesopark je cieľom čoraz 

väčšieho počtu ľudí, ktorí sem z ruchu 

mesta prichádzajú za oddychom a rela-

xom. Celé rodiny tu trávia v prírode ne-

raz aj celý deň. Zub času však neobišiel 

ani Železnú studničku a viaceré objekty 

návštevníkom už ani zďaleka neposkytu-

jú taký komfort, ako v minulosti. 

O revitalizácii tejto obľúbenej loka-

lity sa diskutuje už dlhšie. Zdá sa však, 

že veci by sa mohli pohnúť – ešte vlani 

vznikla na základe iniciatívy poslanca 

mestského a novomestského zastupi-

teľstva Libora Gašpierika pracovná ko-

misia zložená zo zástupcov hlavného 

mesta, mestských poslancov, zástupcov 

mestskej časti Nové Mesto, mestských 

lesov a mestskej polície. „Spojil nás zá-

ujem nájsť nové riešenia pre lesopark, 

aby jeho vybavenosť zodpovedala po-

žiadavkám modernej doby. Myslím, 

že sa nám podarilo ponúknuť riešenia 

zaujímavé pre návštevníkov lesoparku, 

ktoré súčasne rešpektujú vysoký stupeň 

ochrany prírody v tejto lokalite,“ skon-

štatoval Libor Gašpierik.

Výsledkom pracovnej komisie bola 

správa, ktorá hlavnému mestu navrhla 

revitalizáciu konkrétnych oblastí leso-

parku. Mestské zastupiteľstvo navrhnu-

té zámery koncom februára tohto roka 

schválilo.

Čo s Rotundou?

Nominant Nového Mesta v komisii, 

poslanec miestneho zastupiteľstva Otto 

Novitzký sa problematikou Hornej Mlyn-

skej doliny zaoberá už vyše desať rokov. 

„Vedenie Nového Mesta pravidelne 

organizuje stretnutia s predstaviteľ-

mi magistrátu, ochranárov a majiteľov 

nehnuteľností. Cieľom je nasmerovať 

spoločné myšlienky ku koncepčnému 

riešeniu. Tým má byť autentické harmo-

nické prírodné prostredie s možnosťou 

relaxačných či športových aktivít a kul-

tivovaného občerstvenia pre obyvateľov 

nielen našej mestskej časti,“ povedal pre 

Hlas Nového Mesta. Ako dodal, je potreb-

né zlikvidovať torzá bývalých zariadení 

(napr. Rybárska reštaurácia, Snežienka) 

a nájsť novú náplň pre existujúce areály 

(napr. Sanatórium, areál bufetov). Posla-

nec Novitzký preto apeluje: „Úzke profe-

sionálne, osobné záujmy (predvolebná 

kampaň...), či alibizmus pri rozhodova-

ní nesmú mať prevahu nad rozumným 

a verejnoprospešným riešením.“ 

Areál bufetov na Železnej studničke 

je v súčasnosti opustený, bez nájomcu, 

chátra a čelí vandalom. Stravovacie mož-

nosti sú tu tak prakticky nulové. Jeden 

z ťažiskových bodov, ktorý pracovná sku-

pina riešila, smeroval preto práve sem. 

Zámer, ktorý na návrh komisie schválilo 

mestské zastupiteľstvo, hovorí o vybudo-

vaní areálu reštaurácie v lokalite Železná 

studnička - Rotunda. 

Víťaz vzíde z obchodnej verejnej súťa-

že. Reštaurácia s terasou by mala poskyt-

núť priestor maximálne pre 50 až 80 náv-

števníkov. Súčasťou areálu by mal byť aj 

bufet s drevenými stolmi, detské ihrisko, 

pódium, verejné sprchy a toalety s bezba-

riérovým prístupom a miestnosť pre ma-

mičky s bábätkami. Ďalšia z podmienok 

súťaže požaduje, aby investor zachoval 

pôvodnú sakrálnu stavbu Rotundy. 

Otáznik nad parkovaním

Problémom, ktorý stále rozdeľuje od-

bornú aj laickú verejnosť, je parkovanie. 

Parkovisko na Partizánskej lúke má dnes 

kapacitu 124 miest, a tie sú zväčša bezná-

dejne obsadené. Pracovná komisia prišla 

s návrhom nového riešenia parkovania 

v tejto lokalite – podľa schváleného zá-

meru by na mieste súčasného parkovis-

ka mohlo vzniknúť nové, viacpodlažné. 

Počet miest by tak stúpol zhruba na 

300. Investor však bude musieť dodržať 

prísne podmienky, bez nových zásahov 

do chráneného prírodného prostredia. 

Námestníčka primátora Bratislavy Pet-

ra Nagyová - Džerengová pripomína, že 

zastupiteľstvo schválilo zatiaľ len zámer, 

nie vypísanie súťaže na spomínané pro-

jekty. „Momentálne odborní pracovníci 

magistrátu pripravujú návrh investič-

ného zámeru parkovacieho domu, ktorý 

pôjde na posúdenie príslušným štátnym 

a odborným inštitúciám. Ide o jeho po-

súdenie v zmysle platných predpisov pre 

danú oblasť, či a za akých podmienok je 

možné postaviť ho v danej lokalite,“ po-

vedala pre Hlas Nového Mesta. V prípade, 

že sa inštitúcie vyjadria kladne, predloží 

hlavné mesto zámer na verejnú diskusiu.

Dopravné vzťahy v doline a kapacitu  

parkovania je nutné vyriešiť, upozorňu-

je Otto Novitzký. „Parkovisko je dnes za 

chvíľu plné. Máme občanov, ktorí  z rôz-

nych dôvodov nemôžu využiť verejnú 

dopravu, pričom aj MHD má svoje re-

zervy.“

Budúcnosť Železnej studničky bude 

jasnejšia aj po spracovaní územnoplá-

novacej dokumentácie, ktorú chystá 

mestská časť Nové Mesto. „V nej bude 

zadefi nované funkčné využitie jednot-

livých lokalít v súlade s územným plá-

nom mesta, s pozitívnym ekologickým 

dosahom a organickým  zapojením do 

prírodného prostredia, ktoré bude na-

plno rešpektovať jeho nezameniteľný 

charakter,“ dodáva Otto Novitzký. 

Ján Borčin, snímka František Rajecký

Zub času verzus nové riešenia 
pre Železnú studničku

Areál bufetov na Železnej studničke je v súčasnosti opustený a chátra
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Obyvatelia Ľudovej štvrte sa 16. marca 

zišli s pracovníkmi úradu a architektom 

Tomášom Hálom, aby prediskutovali 

upravený návrh parku na Ľudovom ná-

mestí. Zároveň si mohli pozrieť model 

fontány od akad. sochára Martina Lettri-

cha a osobne tlmočiť umelcovi svoje ná-

zory.

Prvý architektonický návrh parku 

a detského ihriska (prezentovaný v lete 

minulého roku) predpokladal 

väčšiu otvorenosť a prepo-

jenosť oboch priesto-

rov, čo však vyvola-

lo nesúhlas obyva-

teľov. Požiadavkou 

mamičiek malých 

detí bolo doplnenie 

pieskoviska a vytvorenie 

plôch pre menšie i väčšie deti. Na 

druhej strane, za nepotrebné považovali 

ľudia tieniace altánky. Vznesené požia-

davky sa čiastočne premietli do druhého 

návrhu, no zároveň museli autori rešpek-

tovať úsporné opatrenia, ktoré znížili pô-

vodne predpokladaný rozpočet.

 Aká je podoba 

upraveného návrhu?

Na detskom ihrisku navrhol architekt 

výmenu oplotenia, pravda, bezpečný 

zvislý raster bude zachovaný. Panely 

s ťahokovovou mriežkou okolo športo-

viska budú vysoké štyri metre, čo posta-

čí pri loptových hrách, inde dva metre. 

Oplotenie by mali časom pokryť ťahavé 

rastliny. Autor doplnil okrem pôvodnej 

bránky ešte jeden vstup pri trafostanici, 

aby mamičky nemuseli obchádzať celé 

ihrisko. Nádoby na separovaný odpad je 

potrebné oplotiť, premiestniť k trafosta-

nici a pohľad na ne zacloniť zeleňou. Prí-

stupné by boli len pre obyvateľov štvrte. 

Vo výsadbe by mali prevažovať prvky 

menej náročné na údržbu, výškovo od-

líšené zelené vlny, popínavé rastliny na 

plotoch, trvalky umiestnené za betóno-

vými múrikmi. Zavlažovanie bude mož-

né z existujúcej studne. Stromy okolo 

ihriska sú, žiaľ, už také poškodené, že je 

rozumnejšie vyrúbať ich naraz a vysadiť 

mladé stromčeky. Pritom je potrebné 

brať do úvahy, aby zvolené druhy drevín 

nespôsobovali problémy alergikom. 

Centrálnym bodom parku zostala fon-

tána vo vynovenej podobe. Akad. sochár 

Martin Lettrich nie je Novomešťanom 

neznámy, je autorom fontány pred Polus 

City Centrom. A treba povedať, že novú 

osviežujúcu dominantu Ľudového ná-

mestia stvárnil netradične a veľmi príťaž-

livo. Okrúhly tvar zostáva, fontánu však 

netvorí bazén, ale pochôdzna spevnená 

plocha doplnená dvo-

ma stupien-

kami 

u r č e n ý m i 

na sedenie. Dýzy 

fontány sú zapustené 

a doplnené veterným senzo-

rom, aby pri vetre vodu príliš nezaná-

šalo. Na oživenie miesta počas mesiacov, 

keď fontána nefunguje, navrhol sochár 

doplniť ju inštaláciou slnečných hodín 

a plastikou so siluetou chlapca. 

 Obyvatelia sú skôr 
konzervatívni

Nie je jednoduché priniesť nové nápa-

dy a získať si priazeň väčšiny. V diskusii 

zaznelo opäť niekoľko výhrad. Týkali sa 

najmä šírky a povrchového materiálu 

chodníkov, kde obyvatelia jednoznačne 

uprednostňujú zámkovú dlažbu. Tienia-

ce altánky im vyhovujú na detskom ih-

risku, nie sú však vítané uprostred par-

kovej zelene. Obavy z náročnej údržby 

výsadby vzbudzujú betónové „kvetiná-

če“. Aj keď WC by takmer všetci privítali, 

nie je už zhoda v tom, či by v parku mal 

stáť bufet, ktorého majiteľ by sociálne 

zariadenie spravoval. Iný návrh žiadal 

úplné odstránenie kontajnerov na sepa-

rovaný odpad a ich premiestnenie do 

neďalekého menšieho parčíka na Hálko-

vej. Rovnako psičkárom by sa mal vstup 

do parku zakázať, no zato by získali na 

prechádzky so svojimi miláčikmi menší 

park pri hasičskej zbrojnici. Popri list-

natých stromoch by tu vraj mohol stáť 

majestátny ihličnan, ktorý by na Vianoce 

splnil ozdobnú funkciu. Zopár ďalších 

požiadaviek bolo v podstate už v návrhu 

zakomponovaných, napríklad pitná fon-

tánka či informačné tabule.

Treba povedať, že aj názory ľudí zo 

susedstva sa líšia a podobné projekty si 

v konečnom dôsledku vyžadujú kom-

promisy. Bude teraz úlohou odborníkov, 

aby z prednesených názorov 

zakomponovali do 

návrhu tie, ktoré 

získali súhlas väč-

šiny a dali návrhu 

podobu, ktorú už 

bude možné reali-

zovať. Pozitívnym 

signálom je jedno-

značná snaha obyva-

teľov prispieť k udr-

žiavaniu sviežej ze-

lene svojpomocným 

polievaním. Veď bez 

podobného spoločné-

ho záujmu a „verejnej 

ochrany“ by mnohé projekty veľmi rých-

lo spustli. Jana Škutková

Park na Ľudovom námestí 
bol opäť témou diskusie

Ako rozlíšiť cesty 
a komunikácie?
V aprílovom čísle časopisu sme informovali, že 
občania, ktorí chcú pomôcť pri zmapovaní výtl-
kov a urýchliť ich opravu, môžu nepriaznivý stav 
nahlásiť správcom ciest a komunikácií.  Mnohí 
však majú problém rozlíšiť, kto je správcom kon-
krétnej cesty alebo komunikácie.  Ponúkame 
vám preto jednoduché rozlišovacie kritérium. 
Všetky cesty a komunikácie v mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto, po ktorých premáva 
mestská hromadná doprava, a okrem nich ešte 
Pionierska ulica, sú v správe magistrátu hlav-
ného mesta. V tomto prípade využite kontaktnú 
adresu vytlk@bratislava.sk alebo telefónne číslo 
02/17100. Ostatné komunikácie sú v správe 
našej mestskej časti a ohlásiť ich môžete na ad-
rese investicne@banm.sk, príp. na telefónnom 
čísle 02/49 253 555. (jš)
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Zima a snehové zrážky sa tentokrát 
zdržali v Bratislave mimoriadne 
dlho, ani začiatok apríla nepriniesol 
priaznivé počasie na dôkladnú opra-
vu výtlkov. S čím musia v najbližších 
týždňoch počítať vodiči jazdiaci po 
našej mestskej časti?  

Nové Mesto našťastie nemá cesty v ta-

kom zlom stave, v akom sú komunikácie 

v správe magistrátu. Najhoršie diery sme 

pozalievali, prípadne ich priebežne opra-

vujeme, aby nedošlo k vážnym nehodám. 

No investovať do ďalších opráv je v chlad-

nom počasí nehospodárne. Kým mrzne 

a sneží, cesty sa nedajú opravovať kvalit-

ne. V prvých mesiacoch roka sme vyplnili 

vyše tisíc výtlkov studenou zmesou, tá sa 

používa, pokým sa nespustí výroba ho-

rúceho asfaltu. Obvykle uvádzame „oba-

ľovačku“ do prevádzky až koncom mar-

ca, no kritický stav ciest v Bratislave nás 

tohto roku donútil posunúť štart už na 

28. februára. Ďalšie tisíce výtlkov sme 

opravovali horúcou zmesou, ktorá je kva-

litnejšia, stále však ide o netechnologický 

spôsob opravy. Riešime tým havarijné sta-

vy, nie trvalé zlepšenie ciest.

Rozumnejšie je počkať, kým teploty do-

siahnu aspoň 10 stupňov a opraviť cesty 

dôkladne. Zvládneme to rýchlo, netreba 

sa obávať. Len čo sa počasie zlepší, partie 

cestárov sa s plným nasadením pustia do 

práce. Potom už naplno pobežia všetky 

zariadenia – obaľovačka, laboratórium, 

cestné stroje – a nezastavia sa ani cez ví-

kend. Počas voľných dní dokážeme urobiť 

o 50 percent práce viac, keďže je menej 

dopravy.  Lebo jedna z najhorších vecí, 

s ktorými sa cestári stretávajú, je – pa-

radoxne - bezohľadnosť bratislavských 

vodičov. Rád by som požiadal o väčšiu tr-

pezlivosť, premávku zdržiavame len v ne-

vyhnutnom rozsahu a pracujeme pre vás!

Prečo často počúvame, že v Ra-
kúsku to vedia, a u nás nie? Máme 
horšie materiály, stroje či menej skú-
sených pracovníkov?

Mnohých to možno prekvapí, ale nie je 

to tak. Momentálne robí u nás partia ces-

tárov, ktorá šesť rokov pracovala na ces-

tách vo Viedni. A nezostali tam po nich 

žiadne výtlky ani koľaje. Používame obaľo-

vaciu súpravu od švajčiarskeho výrobcu, 

stavebné stroje sú nemecké. A materiál 

odoberáme z rafi nérie Schwechat alebo 

Orlen ako rakúske fi rmy. Slovenské drve-

né kamenivo sa zase vyváža aj do Viedne, 

ani v surovinách teda nie je odlišnosť. 

Dá sa dokonca povedať, že naše cesty sú 

z hľadiska kvality podložia v lepšom stave 

ako rakúske... Ten obrovský rozdiel, ktorý 

bezprostredne vníma každý motorista, vy-

plýva z údržby! U našich susedov sa pra-

videlne kontroluje a diagnostikuje stav 

komunikácií. Ak sa zistia chyby, cestári po-

vrch okamžite odfrézujú a opravia. Majú 

technické zázemie, vyčlenia potrebné pe-

niaze a dajú cestám to, čo si pýtajú. Čistia 

sa tu krajnice a priekopy, aby nezarastali 

trávou a nedochádzalo k ich poškodeniu, 

polievajú a orezávajú sa stromy pri ceste... 

Keď viete, že sa to dá aj inak, je smutné 

pozerať sa na 12 cm hlboké koľaje na bra-

tislavských cestách. Keby sa to bolo opra-

vilo pred štyrmi rokmi, nemuseli veci zájsť 

tak ďaleko a v konečnom dôsledku by to 

vyšlo lacnejšie.

K o ľ k o 
by mala 
v y d r ž a ť 
nová či 
opravená 
cesta?

Na konštrukcie, ktoré realizujeme celé, 

dávame záruku 60 mesiacov. Výtlky sú 

však havarijné opravy, robia sa narýchlo za 

nepriaznivých klimatických podmienok. 

Keby boli pracovné podmienky v súlade 

s normou, vydržali by opravené miesta 

aj päť rokov. Keď pracujeme pod bodom 

mrazu, výsledok môže vydržať tri mesiace, 

niekedy aj tri roky. Stále však hľadáme,  zis-

ťujeme príčiny porúch, skúšame nové ma-

teriály. Verím, že okolo 1. mája budú výtlky 

minulosťou a my budeme pripravovať sys-

témové veľkoplošné opravy s patričnými 

zárukami. Pri technologickom spôsobe 

opravy sa zarežú okraje, všetko voľné  sa 

vyseká, vyčistí. Potom sa asfaltuje, ak tre-

ba, aj dvakrát a povrch sa dôkladne hutní. 

Aké nové materiály cestári používa-
jú? Črtá sa zlepšenie?

Radi by sme používali nové technoló-

gie a technologické postupy, len tak si 

chlapi udržia praktickú zručnosť. Zatiaľ 

na to majú príležitosť len u súkromných 

investorov. 

Moderným trendom je napríklad tichší 

asfalt. Pridaním špeciálnych vláken alebo 

inou štruktúrou zrna kameniva sa dosiah-

ne zníženie hlučnosti o 3-4 decibely, a to 

je veľký rozdiel. Ďalšou novinkou je dre-

nážny asfalt, tiež má iný zvuk. Nasiakne 

vodu a odvedie ju cez malé medzery do 

žľabu. Cesta je bezpečnejšia, nedochádza 

k aquaplaningu.

Pittel + Brausewetter s.r.o., Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava

Tel.: 02/6828 4000, Fax: 02/6828 4090 | www.tss-pittel.sk

Čo nás čaká na cestách?  
Spoločnosť Pittel+Brausewetter a jej riaditeľa Jána Melúcha sme vám predstavili 

v marcovom čísle nášho časopisu. Keďže ide o spoločnosť, ktorá bude mať v tomto 

roku na starosti opravy našich ciest, téma na náš druhý rozhovor sa ponúkla sama. 
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„Zelený sen“ sa mení na skutočnosť
Víziu obnoveného stromoradia na 

Račianskej ulici, o ktorej sme informo-

vali v marcovom čísle Hlasu, začali no-

vomestskí aktivisti premieňať na skutoč-

nosť. Úspešný projekt ľudí z občianske-

ho združenia Biely kríž získal podporu 

pri vytváraní participatívneho rozpočtu 

magistrátu, teraz však už bola potrebná 

aj podpora ochotných rúk. „Račianska 

bývala kedysi lemovaná hustými koru-

nami stromov, ale rokmi sa zeleň strá-

cala a chýbajúce stromy už nikto nena-

hradil. Predovšetkým vďaka neúnavnej 

aktivite našej členky pani Križanovej 

to teraz môžeme zmeniť,“ povedal mi 

poslanec Stanislav Winkler, ktorého som 

zastihla s krompáčom pri kopaní koreňo-

vej jamy. Fyzickej práce sa nezľakol ani 

starosta Rudolf Kusý, ktorý neskrýval 

úprimnú radosť zo záujmu obyvateľov: 

„Starostlivosť o zeleň a ochrana životné-

ho prostredia je jednou z našich priorít. 

Vďaka nadšencom v miestnej komunite 

dokážeme spraviť viac. Teším sa, že sa 

tu dnes stretlo toľko ľudí, ktorým záleží 

na životnom prostredí, a dokazujú to 

nielen rečami, ale aj robotou.“

Napriek mrazivému počasiu sa 23. 

marca pustilo do práce vyše päťdesiat 

zručných mužov aj zopár príslušníčok 

nežného pohlavia. Pri sadení mala celú 

partiu jednoznačne „na povel“ drob-

ná dáma - inžinierka Ivana Kubrická je 

odborníčkou na zeleň v EKO-podniku 

VPS. Skúseným okom stihla dohliadnuť 

na hĺbku jám, a zároveň rozdávať fundo-

vané rady pri budovaní opory mladých 

kmienkov.

Domácim „Bielokrížanom“ výdatne 

pomohli susedia z neďalekej Dimitrovky. 

Pre podporu zmysluplného projektu nad-

chol mladých mužov poslanec Richard 

Mikulec a priviedol ich rovných trinásť. 

A keďže práca bola naozaj náročná, vre-

lo privítali aj brigádnikov z občianskeho 

združenia Utopia. Práve oni pomáhali 

rozbehnúť fungovanie participatívne-

ho rozpočtu na úrovni Bratislavy a cen-

né rady poskytovali tvorcom projektov. 

„Povedali sme si, že ak sa nám nepáči 

spôsob, akým veci fungujú, môžeme há-

dzať dlažobné kocky a protestovať, ale-

bo začať niečo robiť sami. Objavili sme 

mechanizmus participatívneho rozpoč-

tu, cez ktorý môžu ľudia využívať mest-

ské peniaze na zveľaďovanie verejného 

priestoru,“ vysvetľuje Peter Nedoroščík 

z občianskeho združenia Utopia. 

Vysadením dvadsiatich jaseňov štíh-

lych sa práce na doplnení stromoradia 

na Račianskej nekončia. Ďalších 12 stro-

mov by členovia združenia chceli vysa-

diť 27. apríla, teda po našej uzávierke. 
„Máme v pláne  uchádzať sa o prostried-

ky z participatívneho rozpočtu aj v bu-

dúcom roku. Bolo by úžasné, keby sme 

dokázali postupne stromy doplniť až po 

Račianske mýto,“ plánuje Ľubica Križa-

nová.

Jana Škutková, Marek Tettinger

Predstavujeme člena Zastupiteľstva BSK

RNDr. Peter FLAŠKÁR
Vážení spoluobčania,

Som rád, že sa Vám aj touto 
cestou môžem predstaviť 
a priblížiť. Ako zástupca 
našej mestskej časti Nové 
Mesto som sa začiatkom 
tohto roka stal poslancom 
BSK, keď sa vzdal posla-
neckého mandátu v jeho 
zastupiteľstve p. Frimmel  
(bol som ním i v minulom 

volebnom období). Teší ma preto, že tak aspoň do 
konca roka, kedy sa končí volebné obdobie tohto 
orgánu a budú nasledovať nové voľby do VÚC, opäť 
budem môcť hájiť záujmy našej mestskej časti. 

I keď musí byť zrejmé, že predmetom činnosti tohto 
orgánu sú skôr regionálne záležitosti v rámci jeho 
kompetencií.
Prvé, čo som po svojom nástupe urobil, bola pí-
somná žiadosť adresovaná predsedovi BSK p. Fre-
šovi, aby sa riešil katastrofálny stav povrchu vozo-
viek, ktoré sú pokračovaním štátnych ciest II. a III. 
triedy v smere od Pezinka a Senca a prechádzajú 
územím našej mestskej časti. Odpoveďou bolo 
vysvetlenie o spoločnom riešení tohto problému 
s magistrátom i našou mestskou časťou. Verme 
teda, že po defi nitívnom ústupe tohtoročnej zimy 
sa to stane realitou.
Ako environmentalista (zamestnanec MŽP SR) 
chcem vo svojej poslaneckej činnosti profesne 
prispieť hlavne k riešeniu problematiky životného 

prostredia Bratislavského kraja, no určite podpo-
rím každý racionálny rozvojový zámer, ktorý prispeje 
k spokojnosti života našich občanov i v budúcnos-
ti. Aj preto som napr. svojimi postrehmi a námetmi 
pripomienkoval spracovávané koncepčné materiá-
ly – Program hospodársko-sociálneho rozvoja BSK 
na r. 2014-20 aj Územný plán regiónu BSK.
Verím, vážení občania, že moja práca poslanca 
BSK bude aj z Vašej strany hodnotená pozitívne. 
Rád prijmem aj Vaše prípadné návrhy a podnety. 
Teším sa na spoluprácu.

Kontakty: www.bratislavskykraj.sk, 
peter.fl askar@gmail.com



11

V Dúbravke nové 
ubytovanie pre učiteľov

Bratislavský kraj v spolupráci s občian-

skym združením Domov – Dúha chce 

zriadiť Bezpečný ženský dom na pomoc 

týraným ženám a deťom. „Považujeme to 

za dôležitý krok, ako môžeme pomôcť 

ženám, matkám a deťom, na ktorých je 

páchané násilie,“ povedala bratislavská 

vicežupanka Gabriella Németh. Zároveň 

uviedla, že Bratislavský kraj ako prvý zo 

všetkých ôsmich krajov vypracoval re-

gionálny akčný plán na pomoc týraným 

ženám. 

Budovu, kde má vzniknúť Bezpečný 

ženský dom, má kraj vo svojej správe, no 

v súčasnosti je v nevyhovujúcom tech-

nickom i stavebnom stave a vyžaduje si 

vnútornú i vonkajšiu rekonštrukciu. Ná-

klady na zriadenie domu a vybudovanie 

nových služieb určených špecifi cky pre 

ženy ohrozené násilím predstavujú cca 

250-tisíc eur.  

Bratislavský kraj odštartoval tento rok 

sociálny program Pomoc ženám, na kto-

rých je páchané násilie. Základným cie-

ľom programu je prevencia a eliminácia 

násilia páchaného na ženách, aby nemu-

seli čeliť porušovaniu svojich základných 

ľudských práv. Sumou 212 300  eur kraj 

fi nančne podporil tie subjekty, ktoré sa 

v rámci svojich projektov venujú aj po-

moci ženám, na ktorých je páchané ná-

silie. BSK spolupracuje v tejto oblasti 

s organizáciami Aliancia žien Slovenska, 

o. z., Pomoc ohrozeným deťom, o. z.,  

Brána do života, o. z., Domov Dúha, o. z. 

a Unicef, o. z.  (mr)

Bezpečný dom pre ženy a deti       

Bratislavský samosprávny kraj plánuje toto leto dokončiť až osem 

ubytovacích jednotiek pre učiteľov. Vzniknú v internáte 

SOŠ automobilovej J. Jonáša na Saratovskej ulici.

VYHRAJ iPad
v 3 jednoduchých krokoch na  

www.facebook.com/bratislavskykraj.sk

Ďakujeme partnerovi súťaže iSTYLE – Apple Premium Resseler.
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Kraj sa rozhodol pomôcť učiteľom, 

ktorých platy sú tabuľkové, ale náklady 

na život sú práve v bratislavskom regióne 

omnoho vyššie ako inde. „Preto sme sa 

rozhodli poskytnúť im naše ubytovacie 

kapacity. Robíme to v rámci viacerých 

internátov, ktoré má Bratislavská župa 

pod sebou,“ povedal župan. „Toto je naša 

odpoveď na situáciu, ktorú by mal riešiť 

skôr štát,“ dodal Pavol Frešo.

Župa sa takýmto spôsobom snaží po-

môcť tým, ktorí by za iných okolností 

boli nútení zo školstva odísť. „Napriek 

tomu, že je kríza a napriek tomu, že 

z objektívnych príčin nedokážeme rea-

lizovať žiadne veľké investície, pomô-

žeme učiteľom aspoň takto – v malom,“  

dodal bratislavský župan.

V internáte kraj zrekonštruuje chodbu 

na prvom poschodí. Vzniknú tak ubyto-

vacie jednotky s dvoma izbami, kúpeľ-

ňou a kuchyňou. Chodba by mala byť 

uzavretá, bude v nej aj odkladací priestor. 

Ako informoval riaditeľ Odboru školstva 

BSK Roman Csabay, do sprevádzkovania 

prvej polovice chodby v lete plánuje BSK 

investovať 60-tisíc až 70-tisíc eur.

Bratislavský samosprávny kraj má vo 

svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 58 

stredných škôl. Pracuje v nich 2657 za-

mestnancov, z toho je 1924 učiteľov.

(mr), snímky BSK
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Obyvatelia Záborského ulice hľadali 

spôsob, ako vrátiť do svojho okolia aspoň 

časť zelene, na ktorú si spomínajú už len 

starousadlíci. Pred domami sa kedysi 

rozprestierala trávnatá plocha, s pribú-

dajúcim počtom áut však bolo potrebné 

vyriešiť parkovisko a pôvodný trávnik za-

nikol. S trochou dobrej vôle sa však veľa 

vecí dá zlepšiť. Na podnet občanov časť 

asfaltu nahradil zelený pás, kde sa poda-

rilo vysadiť šesť stromov a niekoľko krí-

kov. Výsadbu zorganizovala pani Alena 

Rybáriková a teší sa z dobrého výsled-

ku: „Pás stromov oddelil parkovisko 

od cesty, skrášlil našu ulicu a vítaný 

tieň zmierni letné horúčavy.“ Stavebné 

práce zrealizovala a fi nančné prostried-

ky sponzorsky poskytla spoločnosť BSS, 

spol. s r.o., za čo jej patrí poďakovanie 

miestnych obyvateľov.

Jana Škutková

Snímka František Rajecký

Jar je v Novom Meste už tradične aj ča-

som brigád. Ochotných ľudí, ktorí chcú 

pomôcť a záleží im na svojom okolí, je 

stále viac. V marci a apríli sme začali vy-

sádzaním stromčekov na Račianskej uli-

ci s občianskym združením Biely kríž 

a s miestnymi poslancami Stanislavom 

Winklerom, Jozefom Bielikom a Richar-

dom Mikulcom. V máji budeme pokra-

čovať ďalšími lokalitami, ktoré prejavili 

záujem. 

Kam môžete prísť? V sobotu 4. mája 
od 9. h budeme v spolupráci s občian-

skym združením Za Bratislavu – Nové 

Mesto a združením INTEGRASA čistiť veľ-

kú oblasť okolo Sibírskej ulice - od Račian-

skeho mýta po Pioniersku. Môžete si vy-

brať, kam je pre vás najbližšie prísť si poži-

čať náradie či vyzdvihnúť vrecia na odpad: 

pred Sibírskou 54, pri Ovručskej 1 (pod 

obchodom), pri Ursíniho 2 (menší dom 

oproti Legiodomu na Sibírskej), za ulicou 

Cígera-Hronského 18 (pred garážami).

Oblasť novomestských vinohradov je 

obľúbeným miestom prechádzok pre väč-

šinu obyvateľov Koliby, Ahoja a blízkeho 

okolia. Aj keď neobrobené vinice už nepl-

nia svoju pôvodnú funkciu, ľudia sem cho-

dia radi. S tým, žiaľ, súvisí aj znečistenie, 

ktoré tu po niektorých z nich zostáva. Na 

túto brigádu vás pozývame spolu s pani 

poslankyňou Pfundtner. Zraz brigádni-
kov bude v sobotu 18. mája o 9. h na 
Tupého 51 (v blízkosti obytného súboru 

VINOHRADIS pri odbočke zo Sliačskej uli-

ce). Na programe bude vyčistenie okolia 

a odstránenie nelegálnych drobných sklá-

dok odpadu. Mestská časť v spolupráci 

s EKO-podnikom zabezpečí pristavenie 

a odvoz veľkokapacitného kontajnera, 

vrecia na zbieranie odpadu a pracovné ru-

kavice. Organizátori sa postarajú aj o pit-

ný režim a drobné občerstvenie.

„Aj ja chodievam na prechádzku oko-

lo vinohradov a je mi ľúto, že mnohé 

plochy sú zanedbané. Po zime sa tu po-

vaľujú PET fľaše, staré šatstvo, neraz aj 

domový odpad. Verím, že sa zídeme v do-

statočnom počte a životnému prostrediu 

trochu pomôžeme,“ uviedla poslankyňa 

Edita Pfundtner. 

V spolupráci so Zelenou hliadkou plá-

nujeme aj ďalšiu brigádu na Kukučínovej 

ulici, o termíne a mieste vás budeme in-

formovať.

Tešíme sa na vás!

Rudolf Kusý

Pomôžete?

Záborského ulicu 
osviežili mladé stromy

Tlač, najmä ekonomická, priniesla 

prednedávnom správy o zaujímavom 

projekte POLYCE, ktorý vznikol v medzi-

národnej spolupráci. Odborníci podľa 

dohodnutých kritérií porovnali päť met-

ropolitných regiónov v strednej Európe. 

Tak sa popri hodnotení profi lu Buda-

pešti, Ľubľany, Prahy a Viedne hodnotil 

aj profi l Bratislavy. Isteže, v silnej konku-

rencii bola tak trocha Popoluškou. Aj tak 

však vynikli jej silnejšie i slabšie stránky. 

A tých by sme si mali byť vedomí aj ako 

občania. Najmä keď pri hodnotení bola 

reč nepriamo aj o tom, čo sa týka prevaž-

ne Nového Mesta. 

Neprekvapuje, že medzi prednosťami 

nášho hlavného mesta fi guruje dobrá ge-

ografi cká poloha a dobré medzinárodné 

spojenia. Tieto atribúty však nemáme 

vlastným pričinením. Ak sme relatívne 

dobre dopadli v hodnotení ekonomiky 

a ľudských zdrojov, to už je oveľa cen-

nejšia devíza. Žiaľ, stavom životného 

prostredia Bratislavčanov sme v projekte 

vonkoncom nezabodovali. Nanajvýš ak 

„ľudskou mierkou“ Bratislavy... Nečudo, 

sami obyvatelia kritizovali medzi iným 

stav verejných priestorov, deštrukciu 

bratislavských vinohradov či degradá-

ciu technických pamiatok – teda práve 

to, z čoho v zahraničí usilovne vytvárajú 

originálne charakteristické črty svojich 

miest, ich nezameniteľný obraz. Projekt 

ukázal, že mesto má obrovský potenciál 

a neschopnosť využiť ho, zovšeobecnil 

profesor Maroš Finka z Ústavu manaž-

mentu STU, ktorý projekt POLYCE v Bra-

tislave zastrešoval. 

 Viera Vojtková

Aj my môžeme ovplyvniť hodnotenie Bratislavy
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Tvorí asi pätinu bežného komunálneho 

odpadu z domácností. Zozbieraný použitý 

papier je významným zdrojom surovinové-

ho materiálu pre papierenský priemysel.

Ľahko sa dá recyklovať, a to štyri až päť-

krát. Takýmto spôsobom sme schopní zní-

žiť znečistenie ovzdušia približne o 74%, 

vody o 35% a spotrebu energie o 75%. Vy-

triedením 110 ton starého papiera a jeho 

použitím na výrobu nového papiera za-

chránime celý jeden hektár osemdesiat-

ročného lesa. Pre lepšiu predstavu - ročná 

produkcia papiera v SR je 800 kg/obyv. 

Takže je ťažké čo len predstaviť si, koľko 

vyrúbaných stromov to je dovedna, keď-

že na Slovensku je nás niekoľko miliónov. 

Okrem toho je výhodou recyklovaného 

papiera, že sa z neho vyrábajú kvalitné vý-

robky, ale ich cena pre spotrebiteľa (čiže 

pre nás) sa znižuje.  Pritom recyklovaný 

papier si dokážeme jednoducho vyrobiť aj 

sami – nedávno si to vyskúšali deti aj ich 

rodičia pod vedením inštruktorov z DA-

PHNE na Partizánskej lúke pri príležitosti 

Dňa Zeme.

Okrem dobre známych produktov z re-

cyklovaného papiera (noviny, toaletný 

papier, papierové vreckovky, obaly na va-

jíčka) vidíme v obchodoch čoraz častejšie 

aj recyklované ceruzky či prepisovačky 

z recyklovaného papiera.

Napokon zopár spôsobov, ako spot-
rebu papiera znížiť:

•• Snažme sa obmedziť spotrebu papie-

ra v akejkoľvek podobe – veľa vecí (napr. 

už aj faktúr) sa dá vybaviť formou elek-

tronickej pošty, bez zbytočnej tlače na 

papier. 

•• Odmietajme nevyžiadanú reklamu vo 

svojej poštovej schránke vo forme zbytoč-

ných letákov a reklamných materiálov. 

Podľa zákona č. 147/2001 o reklame sa 

„reklama nesmie šíriť adresne, ak adresát 

doručenie reklamy vopred odmieta“. Sta-

čí nalepiť si na schránku oznam Nevha-

dzujte reklamy.

•• Každý list papiera má dve strany, po-

užívajme preto obe. Obojstranná tlač či 

používanie tzv. „šmírakov“ ušetrí nielen 

lesy, ale aj našu peňaženku. 

•• Obmedzujme balenie predmetov do 

papiera – aj darček sa dá vložiť do viac-

krát použiteľnej tašky, prípadne nezabaliť 

vôbec. Bude to dôkazom našej pozornos-

ti nielen voči obdarovanému, ale aj voči 

životnému prostrediu. 

•• Kupujme a používajme iba recyklova-

ný papier a papierenské výrobky z recyk-

lovaných surovín, ideálne aj z domácich 

surovín a od domácich výrobcov. V súčas-

nosti patrí k pozitívnemu imidžu fi rmy 

tlačiť vlastné fi remné materiály na recyk-

lovaný papier. 

•• Ak sme už vytvorili papierový od-

pad, umožnime mu ďalšie zhodnotenie 

a vhoďme ho do nádob separovaného 

zberu. 

•• Nenakupujme papier ani drevené 

výrobky s neznámym miestom pôvodu. 

Môžu pochádzať z tropických dažďových 

pralesov alebo iných hodnotných ekosys-

témov ohrozených a miznúcich „vďaka“ 

drevospracujúcemu priemyslu.

Nemýľme si kódy

Označenie (trojšípkový symbol) 
sa používa ako všeobecný  
symbol recyklácie

Označenie vyjadruje, že obal = 
odpad je recyklovateľný. Číselný 
resp. písomný kód označuje druh 
odpadu (napr. PET – polyetylén 
tereftalát)

Označenie (trojšípkový symbol 
s prázdnymi šípkami) vyjadruje, 
že obal bol vyrobený z recyklova-
ných materiálov

Pripravené v spolupráci s DAPHNE – 

Inštitútom aplikovanej ekológie, 

www.daphne.sk

Ilustračná snímka František Rajecký

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto a zdru-
ženie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu 
Envidom opäť organizujú bezplatný zber.                  

Pripravte si spotrebiče, ktorých sa potrebuje-
te zbaviť a do 15. mája sa ohláste na miestnom 
úrade -  buď telefonicky počas úradných hodín na 
čísla 4925 3381, 4925 3182, 4925 3208, alebo 
e-mailom na adresu zp@banm.sk. Nahláste, koľ-
ko akých spotrebičov potrebujete odviezť, svoje 
meno, telefón a presnú adresu. 

Deň zberu je sobota 18. mája 2013.

Do 9. h ráno vyložte elektroodpad do vchodu 
paneláka alebo za bránu rodinného domu. Ak by 
do 16. h nebol odvezený, volajte 0911 250 211.

 Zelená linka na likvidáciu 
elektroodpadu
Inú možnosť, ako odovzdať nepotrebné pred-

mety do zberu, ponúka spoločnosť ARGUSS. Staré 
spotrebiče môžete bezplatne odovzdať kedykoľ-
vek počas roka. K dispozícii je bezplatná zelená 
linka 0800 500 011, tu nahlásite meno a adresu, 
množstvo a druh elektroodpadu a s operátorkou si 
dohodnete termín, kedy si u vás odpad vyzdvihnú. 
Pri tejto príležitosti je možné odovzdať aj autobaté-
rie, monočlánky a staré šatstvo. Elektrospotrebiče 
musia byť celé a nerozobraté, batérie nesmú tiecť 
a šatstvo treba zabaliť do vhodného obalu. ARGUSS 
spracuje odpad overenými technológiami a zabez-
pečí ekologické zhodnotenie druhotných surovín.

 Zber domového odpadu 
s obsahom škodlivín
Odpad s obsahom škodlivín, ako sú náterové 

látky, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie, 
žiarivky, chladničky, mrazničky a iné spotrebiče 
odoberie od občanov Nového Mesta (nepodnikate-
ľov) spoločnosť ARGUSS, s.r.o. aj 4. mája 2013 od 
8. do 10. h v areáli EKO-podniku VPS na Račian-
skej ulici č. 28. Bezplatne odovzdávať domový 
odpad s obsahom škodlivín môžu súkromné osoby 
taktiež v stredisku spoločnosti Marius Pedersen, 
a.s., Stará Vajnorská 6, Bratislava, v pracovných 
dňoch od 7.30 do 16.30 h, tel. č. 0902 947 870, 
príp. 0902 999 585, dispečing 0902 947 923.

Aby sa zbytočne nerúbali lesy
Papier patrí do kontajnera označeného modrou farbou

Zbavte sa nepotrebných spotrebičov

PAP
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Ako si poradiť s prevodom nehnuteľnosti? Aké 
poplatky sú spojené s predajom bytu, rodinného 
domu či pozemku? Ako skontrolovať list vlastníctva 
a dať do poriadku vzťahy evidované na katastri  
nehnuteľností? Tieto otázky mi poslucháči najčas-
tejšie kládli počas prednášok v novomestských 
kluboch seniorov. Starší ľudia neraz zvažujú rôzne 
formy prevodov nehnuteľností na svojich potomkov 
a sú radi, keď sa môžu o tom pokojne porozprávať 
a nechať si veci dôkladne vysvetliť. S touto oblas-
ťou práva sa veľa rokov zaoberám vo svojej praxi, 
viem, kde ľuďom najčastejšie hrozia omyly aj na čo 
sa obvykle zabúda. Pomerne nová právna úprava 

priniesla napríklad povinnosť zaplatiť pri predaji ne-
hnuteľnosti okrem dane z príjmu aj zdravotné odvo-
dy zo zdaniteľných príjmov.  Často sa stáva, že nový 
vlastník obíde povinnosť zaregistrovať sa na daň 
z nehnuteľnosti. Smutné je, že niekedy si kupujúci 
nezistia vopred právny alebo faktický stav nehnuteľ-
ností a o prípadnom záložnom práve, vecnom bre-
mene alebo inej ťarche sa dozvedia až po kúpe.

V prvom cykle stretnutí s právom v kluboch se-
niorov nás čakajú už len dve prednášky. Záujem 
návštevníkov však naznačuje, že podobné diskusie 
sú potrebné a vítané. Ponúkam preto novomest-
ským inštitúciám možnosť bezplatne zorganizovať 

podobnú prednášku v školách, rodinných centrách 
či v rámci občianskych združení. V prípade záujmu 
ma kontaktujte telefonicky na čísle 0904 165 605 
alebo mailom na adrese edita.pfundtner@post.sk  
- privítam aj ďalšie vaše podnety.

Záverečné  prednášky s právnou problematikou 
sa uskutočnia:

30. apríla 2013 (utorok) o 15. h 
v klube seniorov na Chemickej ulici

6. mája 2013 (pondelok) o 14. h 
v klube seniorov na Nobelovej ulici 

Edita Pfundtner, poslankyňa MZ

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

už po tretí raz zabezpečila oddychový 

pobyt pre svojich seniorov v rekreač-

nom zariadení v Častej - Papierničke. Po 

dvoch minuloročných turnusoch, ktoré 

sa konali v októbri, v rámci Mesiaca úcty 

k starším, si v apríli užilo trojdňový po-

byt ďalších 165 Novomešťanov.

Náklady hradí mestská časť zo spon-

zorských príspevkov určených práve na 

tento účel. Seni-

ori prispievajú 

len sumou 9 

eur na dopravu 

za osobu. „Sme 

radi, že našim 

starším spoluob-

čanom môžeme 

dopriať tri dni 

oddychu v krás-

nom prírodnom 

prostredí, ktoré 

si nepochybne 

zaslúžia,“ po-

vedal starosta 

Nového Mesta 

Rudolf Kusý. 

Aprílový pobyt zorganizovala novomest-

ská samospráva aj pre veľký záujem, aký 

sprevádzal vlaňajšie turnusy. Vtedy sa 

zrekreovalo v Častej - Papierničke vyše 

300 Novomešťanov nad 65 rokov.

Seniorov čakal v rekreačnom zariade-

ní neďaleko Bratislavy aj tentoraz bohatý 

program. Svoj čas mohli aktívne využiť 

v miestnom bazéne, fi tnescentre alebo 

na prechádzkach v prírode. Veľa prak-

tických informácií sa dozvedeli na pred-

náškach, ktoré pre nich mestská časť pri-

pravila na témy zdravie, zdravý životný 

štýl a bezpečnosť seniorov. Večer sa za-

bavili pri živej hudbe.

Ján Borčin, snímky František Rajecký

Škola na Sibírskej privítala  9. apríla 

nezvyčajných hostí. Päťdesiat pedagó-

gov, ktorí vyučujú na slovenských ško-

lách v Srbsku, Chorvátsku, Maďarsku, 

Rumunsku a na Ukrajine sa prišlo po-

zrieť na vyučovanie v novomestských 

triedach. V rámci metodického kurzu 

pre pedagogických pracovníkov zá-

kladných a stredných škôl s vyučova-

cím jazykom slovenským v zahraničí si 

vymieňali skúsenosti a navzájom sa in-

špirovali. Program zorganizovalo Cen-

trum ďalšieho vzdelávania Univerzity 

Komenského v Bratislave, ktoré je part-

nerom Ministerstva školstva SR vo vzde-

lávaní krajanov. „Školu na Sibírskej sme 

si nevybrali náhodne,“ uviedla riadi-

teľka centra PaedDr. Janka Chládecká, 

PhD. „Z viacerých zdrojov sme dosta-

li  informáciu, že tu má pedagogický 

proces vysokú úroveň. Už v minulosti 

sme spolupracovali s pani riaditeľkou 

Mgr. Milenou Partelovou, pozvali sme 

ju prednášať do Srbska o možnostiach 

získavania fi nančnej podpory z Európ-

Seniori oddychovali aktívne

Mnohým prednášky pomohli 

Slovenčina zďaleka
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Keď zima donúti usilovné ženské ruky 

zostať v teple, k slovu prídu ručné prá-

ce. Vyšívanie, paličkovanie, háčkovanie, 

frivolitkovanie, ale aj modernejšia ser-

vítková technika, pletenie z prútia či naj-

rôznejšie výrobky z papiera - všetko sú 

to činnosti, ktoré si vyžadujú trpezlivosť 

a vytrvalosť. A že sa novomestské dámy 

na jar majú čím pochváliť, o tom nepo-

chybuje nik, kto navštívil niektorú z jar-

ných výstaviek v kluboch seniorov. 

Tradície nevymiznú  

Veľkonočné prípravy mali v klube se-

niorov Zlatý dážď pod patronátom člen-

ky krúžku šikovných rúk. Panie Anna 

Bergerová, Viera Miznerová a Mária Kor-

nokovičová chodievali celý mesiac za 

deťmi do základnej školy na Riazanskej 

a materskej školy na Teplickej. Trpezlivo 

ich učili nevšedné, často už polozabud-

nuté ľudové tradície a techniky ručných 

prác. Farebnou priadzou obháčkovali va-

jíčka, napiekli veľkonočné medovníčky, 

voskovou technikou vyzdobili kraslice. 

Pri práci im občas pomáhala poslankyňa 

Dagmar Arvayová, ktorá sa vyzná vo vý-

tvarných technikách. Hitom tohtoročnej 

jari boli vraj kraslice zdobené náročnou 

patchworkovou technikou. Vyžadujú si 

veľa skúseností i trpezlivosti.

Jana Škutková, 

snímky František Rajecký

skych fondov na projekty v školách.“  

Zahraniční učitelia sa po spoločnom 

úvode rozišli do tried a deti sa na hodi-

nách nedali zahanbiť. Bez problémov 

komunikovali, do anglickej konverzácie 

či hodiny hudobnej výchovy zapojili aj 

svojich hostí. 

V srbskom Kysáči žije slovenská komu-

nita už 240 rokov, na kostole je vytesaný 

letopočet 1773, a to bola prvá stavba, kto-

rú naši predkovia postavili. „Kontaktom 

s pôvodnou vlasťou prikladáme veľký 

význam. Je dôležité poznať vlastné kore-

ne, inak vzniká smutný pocit, že človek 

nikam nepatrí,“ vysvetlila učiteľka Anna 

Chrťanová. Pedagógovia využívajú na 

udržiavanie jazyka semináre, televízne 

programy aj internet. Mnohé deti z tej-

to oblasti prichádzajú študovať na slo-

venské vysoké školy. „Boli by sme radi, 

keby sa vytvorili aj osobné priateľstvá 

učiteľov, tak sa myšlienky môžu šíriť 

prirodzeným spôsobom,“ doplnila ciele 

programu Mgr. Ľudmila Ábelová, mana-

žérka krajanských vzdelávacích progra-

mov z Univerzity Komenského.

 Jana Škutková

Komu sa ani v zime nelení

Čoraz viac seniorov z bratislavského 

Nového Mesta sa aktívne zapája do tré-

ningov pamäti. Organizuje ich pre nich 

mestská časť už od roku 2011. V piatok 

12. apríla si ďalších 54 Novomešťanov 

prevzalo v Stredisku kultúry na Vajnor-

skej z rúk starostu Rudolfa Kusého cer-

tifi káty o absolvovaní tréningov pamäti 

pre seniorov. 

„Sú výbornou prevenciou pred rôzny-

mi chorobami, ktoré postihujú pamäť 

najmä v starobe. Chceme, aby naši se-

niori trávili čas aktívne, a toto je jeden 

z našich príspevkov,“ povedal starosta 

Nového Mesta Rudolf Kusý. Tréningy 

sa konajú priamo v novomestských klu-

boch dôchodcov a vedú ich certifi kova-

ní lektori, ktorých zabezpečila mestská 

časť.

Potvrdenia o absolvovaní tréningov si 

dnes prevzali seniori zo štyroch klubov 

dôchodcov na Račianskej, Športovej, Vaj-

norskej a Nobelovej ulici. Posledné kur-

zy sa začali ešte minulý rok v septembri 

a v októbri.  Na desiatich stretnutiach, 

z ktorých každé trvá 90 minút, si Novo-

mešťania prostredníctvom rôznych úloh, 

techník a cvikov precvičovali motoriku, 

koncentráciu a myseľ. 

Medzi absolventmi je aj 93-ročná pani 

Irena z Klubu dôchodcov Zlatý dážď na 

Račianskej. Tréningy pamäti si pochvaľu-

je. „Veľmi nám to pomáha. Je dobré, keď 

si takto osviežime pamäť a naučíme sa 

rôzne cviky . Určite sa takýchto kurzov 

rada zúčastním aj v budúcnosti,“ pove-

dala pani Irena. 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

bude v tréningoch pamäti seniorov po-

kračovať aj naďalej. „Záujem je veľký, 

už teraz sa nám hlásia záujemcovia o 

ďalšie kurzy,“ uviedla Alena Rybáriková, 

ktorá tréningy pamäti zabezpečuje orga-

nizačne.

 Ján Borčin

Novomestskí seniori si trénujú pamäť
Z jarnej výstavky v KD Športová Patchworku sa venujú v KD Nobelova

Spoločná tvorba všetkých generácií 

v KD Zlatý dážď na Račianskej ulici



16

V septembri 2011 zasadal žiacky 
parlament prvý raz. Čo všetko ste 
stihli už absolvovať?

Bolo toho veľa. Hneď na prvom zasa-

daní sme sa stretli s pánom starostom, 

navštívili sme  historickú budovu Kon-

skej železnice, boli sme v knižnici. Stretli 

sme sa s viacerými zaujímavými ľuďmi, 

ktorí nás oboznámili napríklad s fungo-

vaním matriky, s metodičkou sme sa zho-

várali o stravovaní na školách a podobne. 

A riešili sme aj problémy, ktoré sa týkajú 

našich škôl.

Hneď na úvodnom stretnutí ho-
vorili zástupcovia jednotlivých škôl 
otvorene aj o tom, čo by ich školy 
potrebovali, čo im chýba. Cítite, že 
sa veci odvtedy zmenili k lepšiemu?

Čo sa týka napríklad mojej školy, 

myslím, že sa zmenilo veľa vecí. Predo-

všetkým máme nové okná, nové učebné 

prostriedky.

Poznáte názory a potreby novo-
mestských žiakov. Aká téma medzi 
nimi momentálne rezonuje najviac?

Veľa sa hovorí napríklad o školskej 

strave. Aj o tejto téme sme diskutovali na 

našich stretnutiach. A mám informácie, 

že naše postrehy sa aj riešili. Urobili sa 

kontroly, školské jedálne boli upozorne-

né na to, čo sa žiakom páči a čo nie. 

Takže sa zdá, že dospelí vás berú 
ako skutočných partnerov a sú 
ochotní vám načúvať.

Je dobré, že naše slová berú vážne. Ak 

sa aj nedajú niektoré veci vyriešiť hneď, 

máme prísľub, že v budúcnosti sa na to 

bude určite pamätať. 

Ak by si mal tú moc a mohol by si 
hneď niečo zmeniť v prospech žia-
kov a škôl, čo by to bolo?

Zaujímavá otázka. Možno by som na-

vrhol zrušiť pár predmetov, napríklad 

chémiu, možno biológiu. Mnohí ich po-

važujú za príliš odborné, kto sa im chce 

venovať, nech si ich vyberie na strednej 

škole. A namiesto učebníc – pretože za-

berajú veľa miesta a stoja aj veľa peňazí 

– by som nakúpil čítačky alebo tablety 

a „natiahol“ by som obsah učebníc do 

nich. Takto to funguje na našej škole 

napríklad na ruštine, v notebookoch, 

ktoré používame na vyučovaní ruského 

jazyka, máme načítané učebnice. Je to 

tak lepšie. A, samozrejme, ďalej by som 

skvalitňoval a rozširoval športoviská pre 

mladých. V školskom stravovaní by som 

skúsil zaviesť desiatu, namiesto bufetov.

Spomínal si, že sa učíš ruštinu. Pre-
čo práve tento jazyk, veď momentál-
ne viac „letí“ angličtina a nemčina?

Ruštinu som si vybral ako druhý cudzí 

jazyk. Urobili tak aj ďalší spolužiaci. Rus-

ko má podľa mňa budúcnosť, je to veľká 

a bohatá krajina.  

Neláka ťa po tejto skúsenosti 
v žiackom parlamente, cez ktorý sa 
snažíte meniť veci k lepšiemu, vy-
skúšať si raz aj prácu v naozajstnej 
politike? Napríklad v samospráve 
Nového Mesta? 

Politika? Keď som bol menší, zvykol 

som o sebe hovoriť, že som prezident. ☺ 

Možno v budúcnosti, keď budem starší, 

budem nad tým uvažovať. 

Si vo veku, keď sa mladí rozhodu-
jú, aké povolanie by chceli mať. Ako 
je to s tebou? 

Chcel by som skúsiť spevácku karié-

ru. Blízke mi je aj herectvo. Som skôr 

všestrannejší. Chystám sa na konzerva-

tórium, na hudobno-dramatický odbor. 

Venujem sa aj športu, hrám futbal, tenis. 

Ale umenie má prednosť. 

Tvoje umelecké vlohy si pred-
viedol okrem iného na súťaži Miss 
& Boy Nového Mesta, kde si vlani 
skončil na 2. mieste. Neuvidíme ťa 
aj na nejakej celoslovenskej talento-
vej súťaži, cez ktoré sa mladí za veľ-
kého záujmu médií snažia presadiť 
a „predať“ svoj talent?

Myslíte SuperStar? Táto cesta mi ne-

vonia. Chcel by som sa presadiť inak, 

vlastnou tvorbou. Sám si skladám hudbu 

a píšem aj texty. 

Ján Borčin

Snímka František Rajecký

Sú vo veku tínedžerov, ale na veci,  ktoré sa dejú okolo nich, majú jas-

ný názor. A keď je to potrebné, vedia ho aj nahlas vysloviť. Už takmer 

rok aj pol funguje v našej mestskej časti žiacky parlament, zložený zo 

zástupcov všetkých novomestských základných škôl. Okrem spoz-

návania života v Novom Meste riešia na svojich stretnutiach aj témy, 

ktoré sa týkajú samých žiakov. Viac nám o tom v rozhovore porozprá-

val predseda žiackeho parlamentu Nového Mesta RENÉ SCHLEIFER, 

deviatak zo ZŠ Kalinčiakova.

Dospelí berú naše pripomienky vážne

Ako prví sa do jarného upratovania 

pustili obyvatelia z lokality Ahoj. Asi 

dvadsiati účastníci vyzametali pod-

kolibské ulice, vyčistili okolie potoka 

a zozbieraným odpadom naplnili veľ-

kokapacitný kontajner, ktorý im dal 

k dispozícii miestny úrad. Iniciátor-

kou bola slečna Karin Matická, ktorej 

sa podarilo už po druhýkrát nadchnúť 

susedov pre dobrú myšlienku: „Udr-

žiavam tu poriadok počas celého 

roka, približne raz za mesiac odpad 

pozbieram. Kiež by nás nasledovalo 

viac dobrovoľníkov!“  (jš)

Na Ahoji už upratali
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Trinásty marec nebol veľkým dňom len 

pre našich deviatakov, ale i pre žiakov 3., 

4., 5. a 6. ročníka, ktorí dostali jedinečnú 

príležitosť stretnúť sa osobne s pánom 

spisovateľom Romanom Bratom. Ja som 

naň bola veľmi zvedavá, o to viac, že som 

poznala len tie jeho knihy, ktoré napísal 

s pani spisovateľkou Gabrielou Futovou. 

Neďaleko našej základnej školy na Cád-

rovej ulici otvorili nedávno rodinné cen-

trum OLIVO, ktoré okrem zaujímavých 

aktivít pre najmenšie deti a ich mamičky 

organizuje i podujatia pre nás starších.

Po srdečnom uvítaní nám pán Brat 

pustil malú ukážku zo svojej sfi lmovanej 

knižky Aj kone sa hrajú. Podrobne nám 

opísal svoju tvorbu aj dôvody písania. Na 

strednej škole sa venoval mnohým špor-

tom, najviac tenisu. Jedného dňa však 

stretol veľmi šikovné a sčítané dievča, 

do ktorého sa zaľúbil. Prestal sa venovať 

športu, a vlastne kvôli nej začal oveľa viac 

čítať. Spolu vyštudovali Filozofi ckú fakul-

tu Univerzity Komenského v Bratislave 

a stali sa manželmi. 

Z rozprávania pána Brata bolo cítiť 

radosť z práce, ktorá ho napĺňa. Venuje 

sa próze, hoci keď bol mladší, písal zaľú-

bené básne pre svoju manželku. Svojim 

čitateľom sa snaží ukázať a priblížiť dva 

svety. Jeden svet je počítačový - virtuálny 

a druhý skutočný, každodenný. Mnohí 

z nás sa, bohužiaľ, sústreďujú na virtuál-

ny svet ako na svoj skutočný život. Spiso-

vateľ poukazuje na to, ako deti odmalička 

neprestajne žijú počítačovými hrami, sú 

to časté témy jeho kníh. Často do diela 

vkladá aj spomienky na detstvo a na škol-

ské časy. Opisoval nám veľa svojich poci-

tov a zážitkov pri písaní. 

Počas besedy som si uvedomila jednu 

dôležitú vec - že som v tento deň našla 

a počula rozprávať človeka, ktorý má veľ-

mi podobné ciele, myšlienky a pocity ako 

ja. Od svojich šiestich rokov píšem príbe-

hy a básničky. Počas celého jeho rozprá-

vania som sa na neho pozerala s rešpek-

tom a záujmom, sústredene som ho po-

čúvala. Bolo potešením stretnúť niekoho, 

kto rozumie vám a vy rozumiete jemu.

Petra Lőrinczová

V lesnej kuchyni
Prežili naše spevavce tvrdú a dlhú 

zimu? Niektorým sa to podarilo aj 

vďaka nášmu pričineniu. Na môj 

balkón pravidelne chodil raňajkovať 

drozd. Za ním sa objavovali sýkorky, 

tie s krásnou modrou hlavičkou, ale 

i tie černejšie. Veľké guľôčky v kŕ-

midle zvládli jedna radosť. A čo tí 

v lese, prežili? 

Odpoveď som dostala v lesoparku. 

Len čo som zostúpila z parkoviska, 

privítali ma straky a na ďalšom stro-

me už prelietali sýkorky. Na Drieňovských lúkach ma príjemne 

prekvapila červienka. Áno, prežili aj v lese, ale o hlade. Keď sme 

na Snežienke zavesili na strom kŕmidlo, televízny obraz sme mali 

ako na dlani. Tie odvážnejšie nezaváhali a pustili sa do kŕmenia, 

ostatné čakali na blízkom konári, kedy bude v ´jedálni´ miesto aj 

pre ne. Panuje aj tu hierarchia ako u cicavcov? 

Niet jedinej vychádzky do prírody, aby som sa nevrátila s novým 

podnetom na premýšľanie. Premýšľať ma núti aj maličký brhlíček. 

No, povedzte, prečo si našiel hniezdo práve pri Rotunde? Maličký 

otvor v javore mu poskytuje dostatočný rozhľad nad konzumá-

ciou tých dvojnohých, ktorí si ho vôbec nevšímajú. Prišiel máj, 

čas lásky, a tak tu tento rok opäť zahniezdil. 

Ale vráťme sa do našej mestskej časti. Tento rok vyhlásila Bird 

Life Slovensko za vtáka roka belorítku. Prakticky je to jeden z na-

šich bežných druhov, ale pomaly sa vytráca. Ak predsa zistíte 

v niektorom objekte ich hniezda, zavolajte na č. 02 5542 2185.

Začína sa máj a rušno bude aj v našom lesoparku. Svoju rodi-

čovskú povinnosť si splnili už aj ropuchy. Pri troche šťastia možno 

uvidíte našu najkrajšiu žabku – rosničku. Tá žije na stromoch, ale 

vajíčka znáša vo vode. 

Pokúste sa raz prísť do prírody a venujte jej trocha pozornos-

ti. Veď príroda, to nie je len telocvičňa na tréning našich svalov 

a príležitosť na kritiku iných. Je mi smutno, keď vidím bežcov za-

ujatých iba sebou a skupinky starších dám, ktoré posudzujú deti, 

susedov... 

Máme krásnu prírodu. Dokážeme jej prejaviť úctu, precítiť tro-

cha jej prívetivosť a vrátiť sa domov osviežení na tele aj na duši? Ak 

sa rozhodnete ísť do lesa, pozrite si termíny vychádzok na www.

vtaky.sk. Naši ornitológovia vás určite podnietia venovať viac po-

zornosti tejto časti našej  našťastie ešte stále existujúcej prírody.

Blažena Schenková, snímka Mária Drobná 

✓  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:
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Z redakčnej pošty

Nasledujúci príspevok napísala pre HLAS NM Petra Lörinczová, šiestačka zo ZŠ Cádrova. Poslala nám ho pani učiteľka 

Mgr. Zuzana Olejková, ktorej ďakujeme za podporu mladých talentov. Pod vedením novomestských pedagógov nám tak 

vyrastajú budúci redakční kolegovia.

Besedovali sme so spisovateľom

Brhlík na obede
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V nedeľu 2. júna sa na Železnej stud-

ničke uskutoční prvý ročník cyklistic-

kých pretekov Novomestský pedál. Orga-

nizuje ho naša mestská časť v spolupráci 

s občianskym združením Deťom pre 

život a bude súčasťou populárnej série 

pretekov s názvom Župný pohár „Na bi-

cykli deťom“. 

Štart a cieľ bude na lúke pri bývalej 

reštaurácii Snežienka. Súťažiť môžu deti 

aj dospelí, všetky dôležité informácie 

o kategóriách, propozíciách a pod-

mienkach nájdete na webovej stránke 

novomestskypedal.sk alebo na strán-

ke www.banm.sk. 

Záujemcovia o štart sa 

môžu prihlásiť na mies-

te štartu na Kolibe (v nedeľu 2. júna 

2013 do 9. h), cez internet (na stránke 

novomestskypedal.sk do piatku 

31. mája 2013 do 15. h) alebo v obchode 

Green Bike (partner pretekov) v Ružovej 

doline 25 v Bratislave (v piatok 31. mája 

a v sobotu 1.júna 2013 do 15. h). V detskej 

kategórii sa štartovné neplatí. Preteky 

budú spojené aj s oslavou Medzinárod-

ného dňa detí, pre ktoré budú priprave-

né rôzne atrakcie. (bor)

Na novomestskej Kuchajde sa udo-

mácňuje kvalitný triatlon, ktorý je u nás 

čoraz populárnejší. Po minuloročnom 

úspechu sa sem vracia podujatie City 

Triathlon Bratislava. Tento rok (v so-

botu a nedeľu 18. a 19. mája) bude mať 

dokonca svetový cveng – a opäť sa usku-

toční s podporou mestskej časti Brati-

slava - Nové Mesto. „Preteky sa uskutoč-

nia priamo v uliciach Nového Mesta

 s hlavným zázemím na Kuchajde a 

pri Lakeside parku,“ hovorí riaditeľka 

City Triathlonu Bratislava 2013 Sabina 

Borská. 

Pretekať sa bude na vzdialenostiach  

750 m plávanie, 20 km cyklistika a 5 

km beh. Na štarte by malo stáť vyše 600 

pretekárov z dvadsiatich krajín Európy. 

Do Bratislavy zavíta minimálne päť at-

létov z posledných olympijských hier v 

Londýne a ďalších dvadsať z európskej 

špičky. Špeciálne súťažné disciplíny sú 

pripravené aj pre najmenších. Súčasťou 

podujatia bude niekoľko sprievodných 

akcií a atrakcií. Viac informácií nájdete 

na stránke www.citytriathlon.sk
 (bor)

Na bicykle! Radosť z pohybu 
premenili na zlato

Názov tanečnej skupiny B.S.G. vám 

v prvej chvíli možno nebude známy, 

no väčšina návštevníkov kultúrnych 

podujatí na Kuchajde si pri pohľade na 

snímku spomenie na dlhovlasé hip hop 

tanečnice v moderných kostýmoch. 

Dievčatá z takmer všetkých novomest-

ských škôl trénujú pod vedením Mgr. 

Romany Bahúlovej v CVČ na Hliníckej 

ulici. 16. marca sa predstavili na súťaži 

Dance Cup v Čechách. Za všetky pred-

vedené choreografi e boli ocenené, tri-

krát prvým a raz druhým miestom. 

Hneď na druhý deň sa presunuli na 

nominačnú súťaž Slovakia Open do 

Piešťan a opäť si niesli domov medailo-

vé ocenenia, dvakrát zlato, raz striebro 

a raz bronz. Do tretice sa najmladšie 

členky súboru predstavili v Topoľča-

noch na podujatí TOPDANCING, kde 

naše šesť až sedemročné tanečnice sú-

perili v jednej kategórii s deťmi do 13 

rokov, napriek tomu obsadili 3. miesto. 

Gratulujeme a ďakujeme za výbornú 

reprezentáciu! (jš)

Obľúbené cvičenie, ktoré si vyža-

duje sústredenie na správne dýchanie 

a techniku vykonávania pohybov, vyvinul 

nemecký fyzioterapeut Joseph Pilates za-

čiatkom 20. storočia. Naťahuje a posilňu-

je ochabnuté svaly, obnovuje ich rovno-

váhu, čím odstraňuje nesprávne držanie 

tela. Lekári ho odporúčajú pri problé-

moch s chrbticou, kĺbmi a pohybovým 

aparátom, ako prevenciu osteoporózy, 

inkontinencie, ale aj ako výborný spôsob 

regenerácie a uvoľnenia.

Novomestská verejnosť sa môže zozná-

miť s metódou Pilates v Dome kultúry 

na Kramároch pod vedením kvalifi kova-

nej lektorky Lýdie Perželovej. Na pohľad 

jednoduché, ale presne zamerané cviky 

pomohli už stovkám cvičencov všetkých 

vekových kategórií. Sú také obľúbené, 

že väčšina absolventov trojmesačného 

programu sa ihneď zapisuje na ďalší cyk-

lus. „Prestal ma bolievať chrbát, spevnelo 

mi telo a cítim sa výborne. Po tomto cvi-

čení nepociťujem žiadnu „svalovicu“, po-

chvaľuje si pani Betka, ktorá pravidelný 

tréning zaradila do svojho týždenného 

programu.

Viac informácií získate v DK Kramáre, 

tel. 5477 1148. (jš) 

Na Kuchajdu mieri triatlonová 
špička, prídu aj olympionici

Obľúbený Pilates zaberá
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V priestoroch ZŠ s MŠ na Cádrovej ulici sa 27. 
marca už po ôsmykrát uskutočnila tradičná súťaž 
v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. 
Do okresného kola pod záštitou miestneho úradu 
a Centra voľného času na Hliníckej ulici sa zapojilo 
až pätnásť škôl – nielen z našej miestnej časti, ale 
i z Rače a Vajnor. Členmi odbornej poroty boli okrem 
vyučujúcich z tretieho okresu i študenti VŠMU a od-
borníci z oblasti prednesu. Hodnotenie 65 kvalitne 
pripravených súťažiacich bolo skutočne ťažké, po-
dali vyrovnané výkony. 

Prinášame víťazov jednotlivých kategórií, ktorí 
budú náš okres reprezentovať na Bratislavských me-
tamorfózach koncom apríla. V prednese poézie zís-

kal prvenstvo medzi najmladšími žiakmi Marko Préti 
zo ZŠ s MŠ Jeséniova. V ďalšej kategórii (žiaci 5., 6. 
a 7. ročníka) sa stala víťazkou Viktória Bugová zo ZŠ 
s MŠ Česká. A medzi najstaršími žiakmi  obhájil svo-
je tradične dobré umiestnenia Julian Enrik Smoliga 
zo ZŠ s MŠ Riazanská.

V prednese prózy prekvapivo zvíťazili vo všetkých 
troch kategóriách žiačky ŠpMNDaG na Teplickej uli-
ci. Medzi najmladšími Ema Somolányiová, medzi 
staršími Katarína Šmigová a medzi najstaršími sú-
ťažiacimi Jasna Hruškovičová.

Zuzana Olejková, ZŠ s MŠ Cádrova
Snímka František Rajecký

Inštalatér – lacno a rýchlo. 
Kontakt 0904 572 977

Tepujem koberce, sedačky, postele. 
0903 195 861

Moderné projekty domov, interiéry bytov. 
0902429902

Rekonštrukcie bytov, návrhy interiérov. 
0948109533

Hľadáme spoľahlivú pani na pravidelnú 
a dlhodobú výpomoc do domácnosti v byte 
na Tupého 25. Kontakt 0904 702 312.

INZERCIA:

„Oh mon amour...“
Na poetickom večere venovanom jari 

nemohli chýbať slová o láske. Galant-

ný hostiteľ Juraj Sarvaš sa o krásnych 

citoch a ich odraze v poézii a hudbe 

zhováral s pôvabným hosťom poduja-

tia Marcelou Molnárovou. Bol to večer 

uprostred apríla v Dome kultúry na 

Kramároch. Básne Jána Smreka recito-

vané oboma umelcami doplnili piesne 

z vlastnej tvorby speváčky. Vytvorili 

večernú atmosféru, ktorá nikoho ne-

nechala na pochybách: Jar možno pri-

chádza tohto roku neskoro, ale je tu! A 

s ňou aj prebúdzanie prírody a najkraj-

ších ľudských citov. Veď o tvrdení bás-

nika „Niet pôvabnejšej veci na svete, 

ako je dievča v rozkvete“ nemôže vari 

nikto pochybovať.

Marcela Molnárová je umelkyňa na-

daná v mnohých smeroch, a tak roz-

hovor priniesol pohľady do hudob-

ného sveta, zastavil sa pri písaní kníh 

pre deti i dospelých, neobišiel ani jej 

záľubu v cestovaní a fotografovaní. 

Spomienky na prvý Marcelin honorár 

vo forme horúceho bochníka chleba 

predchádzali príbehom z účinkovania 

na medzinárodných pódiách i rodičov-

ským zážitkom. Publikum, ktoré večery 

Juraja Sarvaša navštevuje pravidelne, 

odmenilo oboch aktérov nadšeným 

standing ovation. 

Jana Škutková, snímka autorka

Týždeň slovenských knižníc od 18. do 

22. marca priniesol množstvo zaujíma-

vých podujatí vo všetkých knižniciach 

na Slovensku. Tie v Bratislavskom kraji 

už po siedmykrát spoločne pripravi-

li obľúbený Jarný maratón s knihou. 

Tohtoročnou knihou Jarného maratónu 

sa stala Johanka v Zapadáčiku od Tone 

Revajovej. Každé čítanie malo sprievod-

ný program, ktorého cieľom bolo aktív-

ne zapojiť deti do čítania a prežívania 

deja. V Dome kultúry na Kramároch sa 

80 školákov zo ZŠ Jeséniova zúčastni-

lo predstavenia bábkoherečky Ľubice 

Segešovej na motívy spomínanej knihy 

a spoločne s ňou ho dopĺňali svojimi 

čítanými vstupmi. „Vždy sa snažíme vy-

myslieť niečo zaujímavé, aby si deti pri-

rodzene nachádzali cestu ku knihám. 

Veď literatúra môže predstavovať veľké 

dobrodružstvo, niet dôvodov na nudu,“ 

uviedla riaditeľka novomestskej knižni-

ce Jana Vozníková.

Jana Škutková

Snímka František Rajecký

Obľúbené tanečné podujatia sú určené milovní-
kom ľudovej a dychovej hudby, mladým i skôr naro-
deným. Na podujatiach, ktoré svojou tradíciou patria 
k ojedinelým na Slovensku, sa striedajú najlepšie 
dychovkové súbory z Bratislavy a okolia, ako sú  ŠAR-
FIANKA, KRIŽOVIANKA, VESELÁ MUZIKA, 11 z  IVAN-
KY, VIŠTUČANKA, GRINAVANKA... V Stredisku kultúry 
už vystúpili i súbory z Moravy a Česka - Moravěnka, 
Stříbrňanka, Uničanka, Žižkovanka a iné.

Pravidelnosť a vysoká úroveň podujatí sa pričiňujú 
o zväčša vypredanú sálu. Priemerná účasť je 150-160 
návštevníkov, prichádzajú ľudia z celého mesta aj 
z okolia Bratislavy. Na niektoré večery privážajú hos-

tí zájazdové autobusy, napr. zo Studienky na Záhorí, 
z Bernolákova, Sekúl či Ivanky pri Dunaji.

K milým tunajším zvykom patrí, že návštevníci si 
zorganizujú počas tanečných podujatí oslavy svojich 
významných výročí, narodenín, menín, výročí sobá-
šov. Mnohí sa tu na tancovačke zoznámili a neskôr 
i zosobášili.

Za mnohých verných návštevníkov vyjadrila svoje 
poďakovanie organizátorom príjemná staršia dáma: 
„Viete, som sama a dnes som mala zlý a smutný deň. 
Ale i keď netancujem, tu som zabudla na všetky ťaž-
kosti a odchádzam veselšia. Ďakujem vám, prídem 
i nabudúce.“       František Repa

Maratónske čítanie

Poézia a próza v neopakovateľnej atmosfére

Okresné kolo 
Hviezdoslavovho 
Kubína 2013

Za dychovkou na Vajnorskú



Pozývame

STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVA - 
NOVÉ MESTO, VAJNORSKÁ 21

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

HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY 

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

4. 5. 2013  Majáles s hudobnou skupinou 
(ďalej HS) SKAN 
11. 5. 2013 Do tanca hrá HS KARTAGO
18. 5. 2013 Do tanca hrá HS SATURN
25. 5. 2013 Za dychovkou na Vajnorskú 
s DH GRINAVANKA  

KONCERTY 

24. 5. 2013,  piatok 18. h
Koncert klasickej indickej hudby – 
„kráľ“ SANTURU – majster BHAJAN SOPORI 
a hostia R. RAINU, A. SOPORI, D. BHAUMIK 

30. 5. 2013, štvrtok 19. h 
Koncert skupiny NEŘEŽ a Katky Koščovej 
v rámci 12. ročníka FOLK COUNTRY SÁLA  

FESTIVAL, PREDNÁŠKA

30. 4. – 1. 5. 2013, utorok 16. h, streda  9. h
Malý festival lásky – pestrý kultúrny program 
(výstavy, besedy, koncert, meditácie)

2. 5. 2013, štvrtok 17. h
Marcel Vanek, prednáška: Radosť a eufória, 
dva rozličné motory ľudského života

12. 5. 2013, nedeľa 15. h
Šarmantný deň matiek, podujatie pre všetky 
novomestské mamičky

KLUBOVÉ PODUJATIA 

2. 5. 2013, štvrtok 16. h
Klub Patchwork

6., 13., 20., 27. 5. 2013, pondelok 18. h  
Sahadža joga – ako sa zbaviť stresu,  pokročilí, 
vstup voľný

7.,14., 21., 28. 5. 2013, utorok 18. h 
Sahadža  joga - ako sa zbaviť stresu, začiatočníci, 
vstup voľný

15. 5. 2013, streda 17.30 h   
Zážitkové cestovanie, komentovaná fotoshow, 
súťažná prezentácia: K. Riegrová, Japonsko

22. 5. 2013,  streda 18. h
Túlavé topánky, beseda s cestovateľom, 
spojená s premietaním

21. 5. 2013, utorok 17. h   
Bratislavský včelársky spolok, 
pravidelné stretnutie členov a záujemcov

16. 5. 2013, štvrtok 16. h
Klub priateľov opery

31. 5. 2013, piatok 14. h   
Informačné centrum zdravia  pre záujemcov 
o zdravý spôsob života 
(prednášky, cvičenia, zdravá výživa)

PODUJATIA PRE POZVANÝCH

22. 5. 2013, streda 10. h
Slávnostné uvítanie novorodencov 

22. 5. 2013, streda 15. h
Životné jubileá našich občanov

VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (ĎALEJ VSZ)

11. 5. 2013, sobota 8. – 13. h                                                                                           
VSZ mincí, medailí, odznakov, bankoviek, starých 
pohľadníc, telefónnych kariet, kníh, fi latelie, 
plagátov, gramofónových platní

25. 5. 2013, sobota 8. – 12. h
VSZ  elektro, domácich, foto, rybárskych potrieb 
a modelov železničných, automobilových, 
leteckých, lodných...

VÝSTAVY

30. 4. - 18. 5. 2013
Výtvarné spektrum, 50. ročník, 
výstava najlepších výtvarných prác z krajského 
kola rovnomennej súťaže neprofesionálnych 
výtvarníkov
Vyhodnotenie a vernisáž 30. 4. 2013, 17. h

21. 5. - 1. 6. 2013
PREMENY  IV, vystavuje SŠ Tokajícka

Návštevný čas výstav: 
pondelok - piatok 14. h – 18. h, 
v sobotu a v 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

Anglický jazyk 
(mierne pokročilí končia v máji 2013),         
Taliansky jazyk,  I., II., III., IV. a V. ročník 
Keramika pre deti,  keramika pre dospelých         
Výtvarné štúdio akad. soch. M. Burmekovej, 
výtvarné techniky                                         
Výtvarná škola akad. mal. D. Zacharovej 
Šijeme s Burdou, škola strihov a šitia
Joga pre dospelých

Bližšie informácie na č.: 
02/ 44 37 37 71, 02/ 44 37 26 20

Ponúkame pre základné a stredné školy kultúrno-
spoločenské a výchovno-vzdelávacie podujatia, 
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

4. 5. 2013, sobota 16. h
SNEHULIENKA , popoludnie s rozprávkou

25. 5. 2013, sobota 16. h
Detský kvetinový majáles, 
tanečné popoludnie pre deti

KLUBOVÉ PODUJATIA

15., 29. 5. 2013, streda 16. 30 h
Klub Venuša, stretnutia Ligy proti rakovine 

KURZY   

Informácie o kurzoch priamo v DK

18. - 19. 5. 2013  sobota – nedeľa  9. h
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov

22. 5. 2013,  streda 16.30  h
Hodvábna šatka ako darček, základný kurz 
maľovania na hodváb 
Záväzné prihlášky prijímame do 3. 5. 2013 

VYT FIT                                                                                                                                       
Škola pred škôlkou                                                                                                                            
ZUMBA pre dospelých                                                                                                         
Zdravotné cvičenie 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

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.


