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Vnímať Vianoce ako deti

Zamysleli ste sa niekedy nad 

tým, prečo vlastne pripravujeme 

Vianoce predovšetkým pre deti? 

Rozumie sa, nie tie, ktorým pred-

chádza gruntovanie a umývanie 

okien, ale Vianoce, ktoré voňajú, 

chutia, zvonia, spievajú, svetielku-

jú a prskajú, až oči prechádzajú. 

Tie, ktoré sľubujú zážitky, o akých 

po celý rok ani nechyrovať. 

Mnohí z nás sú presvedčení, že je to preto, lebo len deti dokážu vnímať 

vianočné symboly, rituály a zvyklosti s tou neuveriteľnou intenzitou, oči 

rozšírené úžasom, vzrušené, plné očakávania zázrakov. My dospeláci 

chceme byť aspoň pritom, zažiť odraz, ozvenu toho ich vzrušenia. Lebo 

my to tak sami od seba už necítime, darmo, roky, čo sme sa mocovali so 

životom, každého jedného z nás zmenili, čo si budeme bájiť... Rátame, ako 

vyjdeme s rodinným rozpočtom, ak každému zaobstaráme želaný darček 

a nakúpime čo treba do kuchyne na sviatočné dni. Rátame, ako vyjdeme 

s časom, ak chceme dovtedy popri zamestnaní ešte aj poupratovať. 

Len sem-tam, náhliac sa po obchodoch s blikajúcou výzdobou, vynorí 

sa odkiaľsi zhlboka drobná nostalgická spomienka, aká tajuplná radosť 

v nás samých kedysi pred rokmi pulzovala - čoraz silnejšie, čím bližšie bol 

Štedrý večer. Ako býval problém aj zaspať, keď sme si líhali s predstavami 

o jemne zvoniacich strieborných zvončekoch, pozývajúcich otvárať vyzdo-

bené balíčky pod stromčekom. Práve pohľad na deti v tých čarovných chví-

ľach v nás vyvolá kusisko takých živých spomienok - prelomí hrubú kôru, 

ktorou sme ako dospeláci obrástli a na letmý okamih v nás kdesi vyhrabe 

tlejúcu iskierku detstva s jeho obdivuhodnou schopnosťou prežívať Viano-

ce naplno. Nebráňme sa jej, je vzácna. Deti rastú rýchlo a čoskoro aj ony 

začnú vnímať Vianoce civilnejšie...

Príjemné vianočné zážitky v kruhu blízkych 

želá všetkým Novomešťanom 

redakcia HLAS-u NOVÉHO MESTA

Legenda slovenského 
hokeja jubiluje  str. 5

Osvetlený park 
bude bezpečnejší  str. 5

Združenia poznajú 
miestne starosti str. 8

Namiesto 
čiernej skládky 
zelená Filiálka str. 9

V školách pestujú 
jesenné tradície str. 12

Čo vidia mladí 
architekti lepšie str. 16

Obálka: 
Svetlonosy rozveselili naše školy
Snímka František Rajecký

- Chlapci, toto všetko ste si v liste pýtali od Ježiška? Nezdá sa vám toho 

priveľa?

- A vieš, čo všetko si pýtali moji kamaráti v škole? Oveľa dlhšie papiere to boli, 

a plné!

- Vieš, koľko je detí len 

v Bratislave? Ako by to Ježiško 

zvládol?

- Zvládne to, čoby nie... Veď 

nám odpísal, pozri! Že keď bu-

deme do Vianoc poslúchať...

Ježiško píše veľmi podobné 

tlačené písmenká ako mama. 

Mnohí rodičia si takto na seba 

ušijú vianočnú búdu. Možno 

už za rok, za dva to bude iné, 

utešujú sa.

Decembrová búda
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V prvom kole volieb do zastupiteľstva 

Bratislavského samosprávneho kraja 

9. novembra 2013 sa budúceho župana 

nepodarilo zvoliť. O víťazstve predsedu 

sa tak rozhodovalo až po našej uzávierke - 

23. novembra. Zverejnené údaje Štatistic-

kého úradu SR ukázali nízky záujem obča-

nov, v prvom kole prišlo k urnám iba 21,65 

percent oprávnených voličov. Mestská časť 

Bratislava – Nové Mesto s podielom 24,99 

percent zaznamenala tretiu najvyššiu účasť 

voličov v rámci Bratislavského kraja.

Novomešťanov budú v zastupiteľstve 

BSK zastupovať traja poslanci. Voliči roz-

hodli, že nimi budú starosta mestskej časti 

Rudolf Kusý a poslanci miestneho zastu-

piteľstva Pavol Galamboš a Peter Ágoston.

 (jš)

Občania bratislavského Nového Mesta 

môžu využívať služby bezplatnej právnej 

poradne. Mestská časť ju otvorila v budo-

ve miestneho úradu na Junáckej ulici č. 1. 

K dispozícii je občanom dvakrát v týžd-

ni – v pondelok od 13. h do 17. h 
a v stredu od 8. h do 12. h. „Rozhodu-

júcim impulzom pre vznik poradne boli 

príbehy ľudí z Nového Mesta, ktorí si na-

príklad kvôli fi nančnej tiesni nemohli 

dovoliť konzultáciu s právnikom a do-

stali sa do problémov. Naleteli rôznym 

špekulantom, na predvádzacích akciách 

sa nechali nahovoriť na kúpu nekvalit-

ného tovaru za premrštené ceny, vzali 

si pôžičku s obrovským úrokom a po-

dobne. Chceme chrániť našich občanov 

a predchádzať takto podobným situá-

ciám,“ povedal starosta Nového Mesta 

Rudolf Kusý. Podľa slov starostu vznikla 

poradňa aj na požiadavku samých obča-

nov, ktorí sa zúčastnili na premietaní zná-

meho fi lmu Šmejdi zo zákulisia predvádza-

cích akcií pre seniorov. Aj projekciu fi lmu 

a následnú diskusiu s odborníkmi pre nich 

na jar tohto roku v rámci prevencie zorga-

nizovala mestská časť Nové Mesto.

Kancelária bezplatného právneho po-

radenstva bola zriadená s podporou Brati-

slavského samosprávneho kraja. „Je dobré, 

keď občania vedia, že tu existuje takýto 

pevný bod, na ktorý sa môžu v prípade 

právnych problémov obrátiť,“ povedal 

bratislavský župan Pavol Frešo, ktorý po-

radňu spolu so starostom Rudolfom Ku-

sým 23. októbra slávnostne otvoril.

Od januára 2014 budú v stredu posky-

tovať občanom právne rady aj poslanci 

miestneho zastupiteľstva Edita Pfundtner, 

Richard Mikulec, Tomáš Korček a Franti-

šek Rácz.

Novomešťania môžu získať bezplatné 

právne poradenstvo pri riešení rôznych 

problémov týkajúcich sa exekúcií, rozvo-

du, rozdelenia bezpodielového spoluvlast-

níctva manželov, výživného, dedičského 

konania, zmluvných vzťahov. Občan dosta-

ne aj radu, ako sa vyrovnať s podielovým 

spoluvlastníctvom, ako postupovať pri pre-

daji či kúpe nehnuteľnosti, pri reklamáci-

ách tovaru a služieb alebo ako uskutočniť 

výpoveď z nájmu. Pred súdom však práv-

na poradňa klienta nemôže zastupovať, 

neposkytuje poradenstvo ani v trestných 

veciach. Bezplatná právna poradňa sídli 

na prízemí budovy Miestneho úradu 
Bratislava – Nové Mesto na Junáckej 
ulici 1 v kancelárii č. 14. Obrátiť sa na 

ňu môžu občania aj telefonicky na čísle 

02/49 253 411.  Ján Borčin

Poznáme poslancov 
krajského parlamentu 

Otvorili sme bezplatnú 
právnu poradňu

Z volebných miestností 
Nového Mesta:

• V Novom Meste bolo vytvorených 

44 volebných miestností, pracovalo 

v nich 220 členov volebných komisií 

a 44 zapisovateľov.

• Zapísaných bolo 35 281 oprávne-

ných voličov, 8820 z nich si prevzalo 

obálku  s hlasovacími lístkami. Obálku 

pri hlasovaní odovzdalo 8815 voličov, 

pričom na pozíciu predsedu samo-

správneho kraja bolo platných 8 667 

hlasov a na pozície poslancov krajské-

ho parlamentu 8511 hlasov.

• Prvá volička vhodila obálku so 

svojím rozhodnutím do pripravenej 

urny už o 7.01 h vo volebnej miest-

nosti v škole na Českej ulici, posledná 

bola takisto žena, odvolila o 21.55 h vo 

volebnej miestnosti zriadenej v ZŠ Za 

kasárňou.

• Najrýchlejšia bola volebná ko-

misia vo volebnom okrsku č. 44  (ZŠ 

Waldorfská na Vihorlatskej ul.), ktorá 

odovzdala spracované materiály do 

archívu obce o 23.05 h. Najdlhšie po-

čítali hlasy v okrsku č. 32  (ÚVS Bárdo-

šova), zástupcovia tejto komisie odov-

zdali výsledky v nedeľu o 0.52 h.
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Sociálna výdajňa má rok 
a vyše dvesto klientov 

Od spustenia prevádzky sociálnej výdaj-

ne v budove Tržnice na Trnavskom mýte 

ubehlo niečo vyše roka. Začiatkom no-

vembra v nej bolo zaregistrovaných dve-

stopätnásť klientov, ktorí si každý týždeň 

rozoberú okolo 1200 kusov mliečnych 

výrobkov a viac než 60 bochníkov chle-

ba. Pravidelne sa regály výdajne dopĺňajú 

dodávkami ryže, cukru, múky, cestovín, 

zeleniny aj ovocia. Služby výdajne bez-

platne využívajú najmä osamelí invalidní 

a starobní dôchodcovia s penziou do 

výšky 350 eur, občania a rodiny s deťmi 

v hmotnej núdzi a tí, ktorí sa ocitli v náhlej 

krízovej situácii.

„Po roku môžeme povedať, že ide 

o úspešný projekt, postupne sa nám darí 

rozširovať ponuku tovaru. Nedávno sme 

výdajňu dokonca museli presťahovať do 

väčších priestorov, lebo tie pôvodné už 

kapacitne nestačili,“ povedal starosta No-

vého Mesta Rudolf Kusý. Minulý rok otvo-

rená sociálna výdajňa sa tak rozrástla z pô-

vodných 60 na 120 metrov štvorcových. 

Vzhľadom na úspešné fungovanie výdaj-

ne získala mestská časť fi nančnú podporu 

z Bratislavského samosprávneho kraja na 

kúpu prenosnej klimatizačnej jednotky.

Vedúca sociálneho oddelenia Gabriela 

Vojtechová vraví, že najväčší záujem je 

o základné potraviny a drogériu. „Tovar 

získavame od partnerov, ktorými sú ob-

chodné reťazce, ale aj veľkí producenti 

potravín,“ informuje Ing. Vojtechová. Vo 

výdajni dostanú ľudia ponúkaný tovar 

zdarma. Platia iba jednorazový vstupný 

poplatok 5 eur za vydanie čipovej karty, 

ktorá im slúži ako „kreditka“. Tá obsahu-

je mesačný kredit v rozpätí 20 až 30 bo-

dov (v závislosti od výšky príjmu), ktorý 

sa každý mesiac automaticky a bezplatne 

dobíja. Za každé nezaopatrené dieťa do 15 

rokov môže rodič získať ďalších desať bo-

dov. Denne môže klient vo výdajni minúť 

najviac osem bodov. Každých šesť mesia-

cov sa sociálna situácia klientov prehod-

nocuje. (red)

Spoločná 
štedrá večera  

Aj tohto roku zorganizuje mestská 

časť pre osamelo žijúcich seniorov sláv-

nostné vianočné posedenie. Uskutoční 

sa 18. decembra 2013 v Stredisku kultú-

ry na Vajnorskej o 15. h. Ak ste osame-

lým dôchodcom, nezostávajte v tieto 

dni sami. Duchovná podpora, rozhovor 

s rovesníkmi i pekný kultúrny program 

vám rozveselia predvianočný čas.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 

8. decembra u Ing. Vojtechovej, odde-

lenie sociálnych služieb Miestneho úra-

du Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 

3. poschodie, číslo dverí 310. Rovnako 

tak môžete urobiť na telefónnom čísle 

02/ 49 253 377 alebo na e-mailovej 

adrese socialne@banm.sk

Chcel by som komunálnu 
politiku priblížiť ľuďom

Pred tromi rokmi som sa 
rozhodol kandidovať, aby 
som pomohol zmeniť vzťah 
medzi poslancami a voličmi. 
Hnevá ma, keď vidím, ako 
sa občan stráca v byrokratic-
kých kľučkách a predpisoch, 
zložito a zdĺhavo presadzu-
je svoje práva. Usilujem sa 
pomáhať ľuďom, a zároveň 

ich presviedčať, aby sa viac zaujímali o komunálnu 
politiku.

Ako splnomocnenec pre rozvoj štvrtí mestskej časti 
som sa zameral na doteraz zanedbávané oblasti. An-
gažoval som sa za výmenu a rekonštrukciu azbestovej 
strechy v škole na Odborárskej ulici, inicioval som 

nadstavbu škôlky, pomohol vybudovať detské ihris-
ká. Po dlhšom rokovaní odpredal Istrochem mestskej 
časti pozemky na vybudovanie parkovacích miest na 
sídlisku, ďalšie parkovacie miesta vznikli aj s mojou 
podporou pred školou, aby rodičia mohli bezpečne 
vyložiť malých žiakov.

Pracujem ako člen sociálnej komisie, kde sa snaží-
me riešiť najpálčivejšie problémy. V nájomných bytoch 
na Bojnickej ulici sme zlepšili podmienky bývania. Po-
starali sme sa o riadne využívanie bytov nájomníkmi, 
ktorým boli pridelené, zlepšili sme vymožiteľnosť po-
hľadávok na nájomnom a pomohli sme vyriešiť bytový 
problém niekoľkým mladým rodinám. 

Problémy s neporiadkom a bezdomovectvom na 
Zátiší sú dobre známe. Slušní ľudia sa nedokážu účin-
ne brániť a právom očakávajú pomoc poslancov. Po 
dohode s vlastníkmi som zabezpečil a zorganizoval 
zbúranie prvej časti garáží, aby sa zabránilo vzniku 
ďalších škôd. 

Rád by som poďakoval aktívnym členom OZ Di-

mitrovka za spoluprácu a podporu. Spoločne sme 
vytvorili nový  prechod pre chodcov cez Odborársku 
ulicu, zorganizovali sme petíciu a dosiahli obnovenie 
premávky autobusu 51 počas víkendov. 

V okolí Dimitrovky plánujú investori novú výstavbu. 
Aj keď územné rozhodnutie vydané v predchádzajú-
com volebnom období nemôžeme ovplyvniť, snažíme 
sa znížiť negatívne dopady a dosiahnuť, aby prístupo-
vá trasa mechanizmov na stavbu obchádzala našu 
štvrť.

Práce nás čaká ešte dosť. No v tomto unáhlenom 
predvianočnom čase už len pár slov: Rád by som zo 
srdca zaželal všetkým obyvateľom Nového Mesta po-
kojné Vianoce, veľa šťastia a zdravia v novom roku!

Kontakt:
Telefón: 0948 300 029
E-mail: richard.mikulec@gmail.com

Príspevky poslancov miestneho zastupiteľstva vyjadrujú osobné názory autorov. Redakcia do ich obsahu nezasahuje.

Miestni poslanci sa predstavujú

Richard Mikulec
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Hokejová legenda Ján Starší oslávil v ok-

tóbri významné životné jubileum – 80 ro-

kov. Slávneho Novomešťana pri tejto príle-

žitosti privítal na miestnom úrade starosta 

Rudolf Kusý, zablahoželal mu k okrúhlym 

narodeninám a poprial pevné zdravie, veľa 

pohody a optimizmu.

„Tie roky letia veľmi rýchlo, človek si 

to ani nestíha poriadne uvedomiť. Ale ja 

som spokojný, optimista a hlava ma ešte 

neopúšťa. Nesťažujem sa,“ povedal jubi-

lant pri gratulácii.

Ján Starší je rodák z Liptova (zo zaniknu-

tej dedinky Sokolče, kde sa narodila aj ďal-

šia legenda nášho hokeja Stan Mikita), ale 

už roky žije v Novom Meste na Kramároch. 

Ako aktívny hokejista hrával za Slovan Bra-

tislava aj Spartu Praha, v česko-slovenskej 

lige nastrieľal v 300 zápasoch 267 gólov. Za 

reprezentáciu dal v 73 zápasoch 29 gólov. 

Najväčšiu slávu však zožal ako tréner re-

prezentačného tímu, ktorý v rokoch 1976 

a 1977 doviedol k dvom titulom majstrov 

sveta. S národným tímom bol štyrikrát 

strieborný.

Niekoľko rokov trénoval aj v nemeckej 

hokejovej lige, kde si získal množstvo fanú-

šikov.  Nezabúdajú na neho ani po rokoch. 

„Aj teraz mi telefonovalo niekoľko ľudí 

z Nemecka, ktorých mená mi nič neho-

vorili. Zohnali si na mňa číslo, zavolali, 

predstavili sa ako fanúšikovia a gratu-

lovali mi k narodeninám. Bolo to veľmi 

milé a príjemné,“ hovorí Ján Starší. Aktív-

ny bol aj na akademickej pôde, ako docent 

pôsobil na Fakulte telesnej výchovy a špor-

tu Univerzity Komenského v Bratislave..

Ján Starší získal v priebehu svojej bohatej 

kariéry množstvo ocenení. Je členom Sie-

ne slávy medzinárodnej hokejovej federá-

cie IIHF a Siene slávy slovenského hokeja. 

Od prezidenta SR dostal v roku 2003 Rad 

Ľudovíta Štúra II. triedy. Svojho význam-

ného občana ocenilo aj Nové Mesto – už 

v roku 2007 mu samospráva udelila Cenu 

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

  Ján Borčin

Mnohí z vás už určite zaregistrovali, 

že mestská časť pripravuje revitalizáciu 

parku na Račianskom mýte. Tento frek-

ventovaný zelený priestor by sa dal vyu-

žiť lepšie než dnes, potrebuje však zve-

ľadiť. Obyvatelia sa napríklad sťažujú, že 

sa tam stretávajú rôzne neprispôsobivé 

živly. Takže si myslím, že je načase začať 

čosi robiť. Prvým dôležitým krokom bolo 

zabezpečenie osvetlenia parku. Oprava 

a modernizácia osvetlenia je nevyhnut-

ná aj preto, aby sa tam dal nainštalovať 

funkčný kamerový systém. Priamo bude 

spojený s mestskou políciou, ktorá tak 

bude môcť monitorovať park aj v nočných 

hodinách. Zabezpečiť osvetlenie je však 

v kompetencii magistrátu. V spolupráci 

s mojimi kolegami, mestskými poslancami 

Liborom Gašpierikom a Tomášom Korče-

kom sme požiadali o zaradenie tohto bodu 

do programu rokovania mestského zastu-

piteľstva. Podarilo sa nám získať podporu 

pre tento materiál. Mestské zastupiteľstvo 

napokon schválilo na daný účel  sumu 

95 tisíc eur. Starosta Rudolf Kusý podpí-

še v najbližšom období zmluvu o vypra-

covaní realizačného projektu. A môžeme 

začať. Verím, že čoskoro sa tam budeme 

spoločne stretávať a príjemnejšie tráviť 

voľný čas. Katarína Augustinič

Legendárny Novomešťan 
Ján Starší oslávil 80 rokov

Park bude moderne osvetlený  

Kolibčanov potešili 
opravené schody 

V redakčnej pošte nás potešil list od 

pani Buriankovej z Jeséniovej ulice. Na-

písala, že Kolibčania získali nové bez-

pečné schody k trolejbusovej zastávke 

na Husovej ulici. „Zaslúžila sa o to pani 

poslankyňa Pfundtner, za čo jej patrí 

naša vďaka,“ uviedla. 

Opýtali sme sa na podrobnosti. „Sama 

bývam na Kolibe, a tak problémy našej 

lokality poznám nielen od obyvateľov,“ 

vysvetlila miestna poslankyňa. „Na zlý 

stav schodov pri zastávke MHD  na 

Husovej ulici a drobné úrazy chodcov 

ma navyše upozornili členovia tunaj-

šieho Klubu dôchodcov. Sľúbila som im 

pomoc a oslovila som spoločnosť, kto-

rá má s takými  stavebnými prácami 

skúsenosti. Schody sa podarilo opraviť, 

pribudlo aj nové kovové zábradlie, pri-

čom náklady na opravu uhradil spon-

zor. Dúfam, že táto drobná stavba bude 

slúžiť našim obyvateľom dobre a dlho,“ 

uzavrela Mgr. Edita Pfundtner.  (red)

Snímka František Rajecký
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Stretnutie sa začalo krátkymi prezen-

táciami. Tohtoročný rozpočet mestskej 

časti predstavila vedúca hospodárskeho 

a fi nančného oddelenia miestneho úradu 

RNDr. Jana Ondrová. Druhé vystúpenie sa 

venovalo participatívnemu rozpočtu (PR). 

Jeho základným nástrojom je verejné zva-

žovanie, teda diskutovanie a hľadanie spo-

ločného dobra. Aj preto sme sa po prezen-

táciách pustili do spoločnej práce. A keďže 

medzi nás zavítali aj poslanci, na stretnutí 

sa zúčastnili všetky zainteresované skupi-

ny, ktoré sú pre PR nevyhnutné – občania, 

úrad aj volení zástupcovia.

Na rôzne témy

Zúčastneným sme ponúkli témy na dis-

kusie v užších skupinkách podľa záujmu. 

Z prítomnej verejnosti sa záujemcovia naš-

li v piatich z nich. Boli to: doprava, verejné 

priestory a zeleň v meste, mládež, sociál-

ne vylúčení a kategória „rôzne“. V ponuke 

boli aj témy, ktoré zostali nevyužité - kul-

túra, seniori, deti a rodičia. V nasledujúcej 

polhodine sa diskutovalo v  neformálnych 

malých skupinkách. Nešlo o to, aby prí-

tomní vyriešili problémy, ktoré v daných 

oblastiach existujú, ale aby si vyskúšali, že 

na ne majú dosah a môžu ich spolu začať 

riešiť. Každý mohol poukázať na problém, 

ktorý vníma a navrhnúť akýkoľvek, hoci aj 

odvážny nápad. Každý problém sa vypo-

čul, zaznamenal a predostrel do diskusie, 

aby sa hľadala spoločná reč a konštruktív-

ne riešenia.

Po práci v skupinkách sa zúčastnení na-

vzájom informovali o obsahu diskusií nad 

konkrétnymi témami. Vzišlo z nich niekoľ-

ko podnetných nápadov. V nasledujúcich 

riadkoch sa pokúsime stručne ich zhrnúť.

Doprava je asi problémom každého 

mesta, naša mestská časť, žiaľ, nie je výnim-

kou. Počas rozhovorov sa tu spomenuli tri 

oblasti, ktoré si podľa prítomných zaslú-

žia väčšiu pozornosť. A to automobilová, 

cyklistická a pešia doprava. V rámci cyklo-

dopravy sa opätovne pomenovala potreba 

budovať cyklotrasy aj odpočívadlá. Neo-

bišla sa ani jedna z tém, ktorá v poslednom 

období rezonuje snáď najviac - parkovacia 

politika. Aj keď tentoraz najmä z pohľadu 

peších. Ako docieliť, aby autá nezaberali 

priestor na uliciach? Jasne označiť parko-

vacie miesta na uliciach a budovať parko-

vacie domy.

V rámci pešej dopravy sa objavila potre-

ba vybudovať druhý ofi ciálny prechod cez 

Filiálku.

Skupina diskutujúca o verejných 

priestranstvách a zeleni sa nevyhla problé-

mom revitalizácie Ľudového námestia. Ďa-

lej sa diskutovalo o nedostatočnej údržbe 

vysadených stromov a zrevitalizovaných 

verejných priestorov. Ako problém sa uká-

zalo predovšetkým zavlažovanie. A tak sa 

hľadali aj možnosti ako sprístupniť vodné 

zdroje na zavlažovanie užívateľom verej-

ných priestorov, resp. či neuvažovať nad 

automatickým závlahovým systémom, aby 

sa predchádzalo neefektívnej a nesystema-

tickej starostlivosti o zeleň.

Ako zapojiť mladých

Ľudia diskutujúci o mládeži sa venovali 

podnetom, ako zvýšiť iniciatívu mladých 

a zaangažovať ich aj do mechanizmov, ako 

je napríklad PR. Rezonovalo najmä pre-

Od demokracie až po parkovanie
Začali sme. Aj keď nás nebolo veľa, prvé verejné predstavenie participatívneho rozpočtu so sebou prinieslo 

všetko, čo verejná politická diskusia má obsahovať. Vzájomné vzdelávanie, pomenúvanie problémov, návrhy 

riešení, spory a konfrontácie, ale najmä snahy o porozumenie a hľadanie spoločného, čo bude vhodné a uži-

točné pre Nové Mesto.

Máte chuť reagovať na to, čo na stretnutí odznelo? Chceli by ste tieto prvé podnety rozvíjať, 
pridať vlastný podnet či iniciovať váš projekt?

Môžete začať online diskusiu na stránke pr.banm.sk. Nájdete tu aj dotazníkový formulár na zbiera-
nie podnetov a návrhov pre mestskú časť. Najplnohodnotnejší spôsob zapojenia, ktorý môžete využiť, 
je zaangažovať sa pri vzniku tzv. participatívnych komunít – verejných občianskych pracovných skupín, 
prostredníctvom ktorých občania budú môcť  navrhovať, rozpracovávať, predkladať svoje nápady do par-
ticipatívneho rozpočtu a v neposlednom rade o ňom aj rozhodovať.
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svedčenie, že potenciál a budúcnosť mest-

skej časti je predovšetkým v mladých, ale 

Nové Mesto pre mladých takmer nič nero-

bí a pravdepodobne najviac sa investuje 

do seniorov. Dôležitým bodom v diskusii 

bolo aj to, že zaneprázdnení mladí ľudia 

dnes nemajú na angažovanie sa a stretnu-

tia dostatok voľného času. Aby si ho našli, 

je nevyhnutná atraktívnosť a zrozumiteľ-

nosť tohto mechanizmu. Z hľadiska zrozu-

miteľnosti musí byť mestská časť schopná 

vysvetliť nielen mladým, ale všetkým ob-

čanom, čo je v jej kompetenciách a aké 

verejné priestory sú v jej správe. Taktiež 

je potrebné prístupne objasniť, aké kom-

petencie majú ďalšie územné celky, napr. 

mesto Bratislava alebo vyšší územný ce-

lok, resp. župa, napokon aj to, čo podlie-

ha štátnej správe. Na druhej strane, hľa-

disko atraktívnosti, teda toho, že PR je 

prostriedkom zmysluplnej sebarealizácie 

a rozšírenia občianskej spoločnosti, môžu 

posilniť jedine úspešné realizované príkla-

dy z praxe. Hlavne tie totiž môžu demon-

štrovať funkčnosť, spoľahlivosť a kvalitu 

tohto mechanizmu, a tak prilákať ďalších 

záujemcov. 

Téma „sociálne vylúčení“ sa niesla v zna-

mení hľadania konkrétnych krokov, ako za-

pojiť túto časť populácie do bežného života 

a poskytnúť jej opätovnú šancu. V skupin-

ke padol podnet riešiť problematiku bez-

domovcov  zverením nevyužívaného verej-

ného priestoru do ich opatery – navrhovali 

sa nevyužívané budovy v lokalite Železnej 

studienky. Komunita bezdomovcov by ich 

aj s okolitým prostredím mohla kultivovať, 

svojpomocne opraviť a starať sa o ne tak, 

ako sa to postupne darí na iných miestach 

Slovenska. V diskusii sa však upozornilo 

na to, že túto lokalitu nespravuje mestská 

časť, ale Mestské lesy a Nové Mesto tu pre-

to nemá kompetencie.

Z kategórie „rôzne“, kde sa diskutovalo 

bez ohraničenej  témy, vyšli rôznorodé 

podnety. Padla otázka, aké sú základné 

príčiny rezignovanosti a nízkej úrovne de-

mokracie v dnešnej spoločnosti. Ponúk-

nutá odpoveď označila za najväčší prob-

lém deštruktívny vplyv stavu súčasnej 

politiky, ktorý narúša medziľudské vzťahy 

i vzťah jednotlivcov k vnímaniu mestskej 

časti. Skonštatovalo sa, že nádejným rie-

šením môžu byť práve procesy ako PR, 

pretože umožňujú vytvárať skupiny ľudí, 

ktoré by mohli navzájom spolupracovať 

namiesto toho, aby bojoval každý za seba 

a proti iným. Prítomní obyvatelia vyslovili 

názor, že Nové Mesto by mohlo byť najlep-

šie miesto na bývanie v Bratislave, keby sa 

ľudia postavili za svoje mesto a venova-

li by mu potrebnú dávku času. Za veľký 

problém označili degradáciu infraštruk-

túry. Podľa seniorov bolo Nové Mesto ke-

dysi z hľadiska infraštruktúry špičkou na 

Slovensku. Bolo by teda dobré, keby pro-

cesy PR dokázali obsiahnuť aj monitoro-

vanie existujúcej infraštruktúry a dohľad 

nad jej ďalším rozvojom.

Ďalej sa hovorilo o konkrétnych lokál-

nych problémoch a podmienkach. Naprí-

klad o karcinogénnom prostredí najmä 

v okolí Dimitrovky a Mierovej kolónie. 

O stave Mierovej kolónie vypovedali aj 

ďalšie pripomienky - zničený štadión, 

bezdomovci, sklad či zánik hokejbalového 

ihriska.  Ako reakcia na tieto pripomienky 

sa objavil návrh systematickejšie využívať 

tú časť potenciálu Nového Mesta, ktorá sa 

ukrýva predovšetkým v nevyužívaných ne-

hnuteľnostiach. Môžu sa z nich stať mno-

hé budúce klubovne, ihriská, komunitné 

centrá a podobne. Kategória „rôzne“ pri-

niesla aj tému informovanosti seniorov, 

ktorí nemajú prístup na internet. 

Prvé verejné stretnutie PR prinieslo teda 

rôznorodé nápady a návrhy, ktoré sa týka-

li širokého spektra spoločenského života. 

Od úvah o demokracii až po konkrétne 

riešenia jednotlivých problémov. Hneď na 

začiatku sa tak ukazuje, že PR ako otvore-

ný inovatívny proces sa pre mestskú časť 

môže stať skutočným prínosom. Prítomní 

si mohli overiť, že ak sa do jeho procesov 

podarí zapojiť dostatočné množstvo ľudí, 

ktorým záleží na tom, kde a ako majú žiť, 

prostredníctvom PR bude možné mnohé 

zmeniť. Lukáš Bulko, Peter Nedoroščík

Kde nás nájdete: každý pracovný deň na 
miestnom úrade od 14. h do 19. h v miestnosti 
číslo 111 alebo na prízemí v miestnosti číslo 13. 
Telefón: 02/49 253 317

Kde sa dočítate viac: na webovej stránke 
pr.banm.sk, banner na stránku nájdete aj na 
ofi ciálnom webe mestskej časti.

Kam nám môžete napísať mail: 
zpup.pasecna@banm.sk 
zpup.krivosova@banm.sk

Komu sa nelení, 
tomu sa zelení...

Vďaka neúnavnej aktivite členov ob-

čianskeho združenia Biely kríž sa na jar 

rozzelenalo na Račianskej ulici 33 no-

vých stromov. Ďalších 9 stromov vysadi-

li dobrovoľníci v sobotu 16. novembra 

a dokázali, že odhodlaní ľudia dokážu 

presadiť a zrealizovať aj veľké zmeny. 

Bielokrížanom prišli pomôcť starosta 

Rudolf Kusý a miestni poslanci Stanislav 

Winkler a Richard Mikulec, obyvatelia 

zo sídliska Dimitrovka aj podporovatelia 

zo skupiny Utopia, ktorí v Novom Meste 

pomáhajú presadiť myšlienku participa-

tívneho rozpočtu.  (jš)

Lístie pred zimou 
odstránime

Pracovníci EKO-podniku VPS sa v po-

lovici novembra pustili do odstraňovania 

opadaného lístia, aby sa zabránilo upchá-

vaniu vpustov počas obdobia zvýšených 

zrážok. Prvou vyčistenou lokalitou je 

Mierová kolónia, odtiaľ sa ľudia a mecha-

nizmy presunuli na Račianske mýto a do 

ďalších štvrtí.
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Nový dych pre Naše Kramáre

Občianske združenie Naše Kramáre 

vzniklo v roku 2010. Tak ako na mnohých 

iných miestach tu ľudí spojili protesty 

proti výstavbe. Sídlisko bolo dobudova-

né okolo roku 1969 ako uzavretý celok 

a keď sa v deväťdesiatych rokoch začalo 

zahusťovať, obyvateľov peknej lokality 

nad mestom to trápi-

lo i hnevalo. Rýchlo 

si uvedomili, že pre-

sadzovať svoje záujmy 

vo vzťahu k štátnym 

a verejným inštitúci-

ám budú môcť spo-

ločnými silami účin-

nejšie.

Od leta 2012 sa 

predsedníčkou správ-

nej rady združenia 

stala Ing. Oľga Neme-

tzová. Ako povedala, 

rada by opäť trochu 

povzbudila iniciatívu svojich susedov. 

Problémov i práce je stále dosť.

„Bolí nás parkovanie, to je u nás na 

kopci a v blízkosti nemocnice obrovský 

problém. Pribudlo tu veľmi veľa podni-

kov a domáci jednoducho nemajú kde za-

stať,“ hovorí pani Nemetzová. „Ak sa bude 

pripravovať zónové parkovanie, chceme 

sa k nemu vyjadriť a predložiť stanovis-

ko, aby sa situácia obyvateľov zlepšila.“ 

Ďalšia oblasť, v ktorej by občianske zdru-

ženie mohlo zohrať pozitívnu úlohu, je re-

vitalizácia zdevastovaných plôch. „Máme 

niekoľko opustených a zničených ihrísk, 

ktoré by po oprave opäť mohli slúžiť svoj-

mu účelu, prípadne ako oddychové zóny 

a parčíky. Snažíme sa zozbierať námety 

od občanov a riešiť možnosti s predstavi-

teľmi mestskej časti. Spolupráca je dobrá, 

starosta Rudolf Kusý nás podporuje, po-

máha aj odbornými radami,“ chváli vzá-

jomné pracovné kontakty predstaviteľka 

združenia.

V najbližšom období bude, žiaľ, čas-

tou témou rokovania opäť výstavba. Na 

Jahodovej má vyrásť sedempodlažná 

budova. Ľudia z okolia nesúhlasia, spí-

sali petíciu a v spolupráci s občianskym 

združením by chceli dosiahnuť zníženie 

zástavby. „Zabrániť plánu investora sa 

nedá, územné rozhodnutie bolo vydané 

pred niekoľkými rokmi, stavebné povo-

lenie sa pripravuje. Ale dosiahnuť zní-

ženie a dohodnúť sa, aby investor kom-

penzoval zhoršenie životného prostredia 

súčasných obyvateľov, je vecou dialógu. 

A o ten sa usilujeme,“ hovorí pani Neme-

tzová, ktorá považuje možnosť vyjadriť sa 

o ďalšom zahusťovaní Horných a Dolných 

Kramárov za jednu z priorít.

Máte chuť do práce a ochotu prispieť 

k riešeniu spoločných problémov? 

Prihláste sa do občianskeho združe-

nia Nové Kramáre, prípadne sa staňte 

jeho podporovateľom a vyjadrujte sa 

o aktuálnych otázkach. Bližšie infor-

mácie a prihlášku získate na adrese: 

Ing. Oľga Nemetzová, Bárdošova 12, 
e-mail: o.nemetzova@zoznam.sk, 

tel.: 0918 920 363.

Prvé stretnutie OZ Ľudová štvrť

Spoločenstvo ľudí, ktorým ich okolie 

nie je ľahostajné, sa v posledných týž-

dňoch začalo formovať aj v Ľudovej štvrti. 

Koncom októbra sa jeho zakladatelia stret-

li so svojimi susedmi v jedálni základnej 

školy Za kasárňou, predložili ľuďom svoje 

zámery a požiadali o podporu. Po počia-

točnej živej diskusii sa účastníci zhodli, 

že spoločným cieľom je predovšetkým za-

chovanie architektonického charakteru 

štvrte zaradenej do zoznamu miestnych 

pamätihodností, zabránenie čiernym stav-

bám a nevhodným prestavbám rodinných 

domov na podnikateľské priestory. K ďal-

ším cieľom patrí riešenie dopravnej situ-

ácie a parkovacích možností, oprava čas-

to vypadávajúceho verejného osvetlenia 

a problémovej kanalizácie.

Jednou z veľmi aktuálnych a popravde 

aj trochu boľavých tém je úprava parku 

na Ľudovom námestí. Výrub či zachova-

nie starých stromov, podoba detského 

ihriska aj okolitej zelene vyvolávajú zatiaľ 

polemiky. Starosta Rudolf Kusý v krátkom 

príhovore k účastníkom stretnutia zdôraz-

nil, že bude rešpektovať názor obyvateľov: 

„Želám si, aby tu ľudia z okolia mali taký 

park, s akým budú súhlasiť. Prostriedky 

na jeho obnovu by mali byť zahrnuté do 

plánovaného rozpočtu mestskej časti na 

rok 2014.“ V hľadaní konsenzu môžu po-

môcť skúsenosti skupiny aktivistov, ktorá 

sa zaoberá tvorbou projektov fi nancova-

ných z participatívneho rozpočtu mesta. 

Ich činnosť sa rozbieha aj v našej mestskej 

časti - informujeme o tom na inom mieste.

Ak sa chcete stať členom Občian-
skeho združenia Ľudová štvrť 

a zapojiť sa do rozhodovania o vašom 

bezprostrednom okolí, obráťte sa na 

Ing. Pavla Karlíka, Svätovojtešská 23. 

Pripravuje sa webstránka www.ludo-
vastvrt.sk, kde už čoskoro nájdete 

podrobnejšie informácie.

 Jana Škutková

Aby sme miestne starosti 
riešili účinnejšie
Vo viacerých častiach Nového Mesta fungujú občianske združenia, ktoré sa venujú špecifi ckým lokálnym 

problémom. Spojenými silami sa snažia zlepšiť podmienky obyvateľov, napríklad aj tým, že sa stanú silnejším 

partnerom v rokovaní s rôznymi inštitúciami a dodávateľskými fi rmami. Už viackrát sme informovali o projek-

toch, ktoré zrealizovali svojpomocne obyvatelia a členovia OZ na Bielom kríži či v sídlisku Dimitrovka. 

Dnes predstavíme občianske združenia z dvoch ďalších novomestských oblastí.
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Prvá tohtoročná „smeťozberačská“ akcia 

Zelenej hliadky sa uskutočnila na území 

tretej najväčšej čiernej skládky v Bratisla-

ve menom Filiálka. Odvtedy sme tu zorga-

nizovali desiatky čistiacich, stavbárskych 

či inštalačných prác a vypotili hektolitre 

potu počas horúceho leta. Pridali sa ŽSR, 

pridala sa mestská časť Nové Mesto. 

Areál Filiálky, dnes už zbavený odpadkov, 

s provizórnym priechodom a odpadkový-

mi košmi, sa môže stať ďalšou originálnou 

destináciou, akých v Bratislave nikdy nie 

je dosť. Koľajnice, staré železničné lam-

py, budova železničnej stanice, to všetko 

dovedna má teraz jedinečného „ducha 

miesta“ - genius loci, zriedkavého aj svojou 

skvelou dopravnou dostupnosťou.

Po týždňoch diskusií, stretnutí a písania 

sme v novembri zaslali Železničnej spoloč-

nosti Slovensko (ŽSR) našu víziu toho, čo 

by sme chceli na Filiálke vytvoriť. Predsta-

vujeme si Filiálku ako priestor spoločen-

ský, kultúrny, priestor na sebarealizáciu a 

kvalitný verejný priestor. Jednoducho ako 

miesto, kde sa budeme cítiť dobre a bu-

deme môcť priložiť ruku k dielu či už pri 

realizovaní navrhnutých zásahov alebo pri 

pomoci sebe či iným.

Pýtate sa, aký to má zmysel? Príbeh Ze-

lenej hliadky na území Filiálky sme začali 

písať už v marci. Doteraz sme dosiahli už 

veľa a mnohých sme presvedčili, že dobro-

voľníctvo má zmysel a dokáže robiť malé i 

veľké zázraky. Filiálku zodpovedne môže-

me vyškrtnúť zo zoznamu čiernych sklá-

dok, a to po rokoch zanášania priestoru 

odpadom ľuďmi bez domova a inými nezá-

konnými cestami. Či dostaneme šancu na 

dva, tri, štyri alebo viac rokov, bude to mať 

zmysel a verím, že to prinúti zopár ďalších 

Bratislavčanov vstať od televízora a niečo 

pre seba a svoje okolie spraviť.

Ak by ste sa chceli zapojiť do aktivít 

Zelenej hliadky, hľadajte nás na 

www.zelenahliadka.sk alebo na sociál-

nych sieťach. Matúš Čupka

Namiesto čiernej skládky 
„zelená Filiálka“

Obnovená tradícia 
tulipánových záhonov

Po dobrej minuloročnej skúsenosti si naši 

obyvatelia aj túto jeseň rozdelili tisícky cibu-

liek tulipánov. Zasadia ich v okolí svojich do-

movov, aby na jar potešili oči okoloidúcich.

Počas akcie 50 000 tulipánov pre Nové 

Mesto si Novomešťania mohli prevziať 

cibuľky v parku pri Dome kultúry na 

Kramároch a o pár dní neskôr v parku na 

Račianskom mýte. „Zveľaďovanie zelene 

v mestskej časti je našou prioritou. Brati-
slava bola v minulosti známa tulipánový-

mi záhonmi, preto sme sa minulý rok roz-

hodli, že na peknú tradíciu v Novom Meste 

nadviažeme,“ povedal starosta Rudolf Kusý.

Tulipány získala mestská časť Bratislava – 

Nové Mesto ako sponzorský dar. Časť ci-

buliek vysadí aj EKO-podnik VPS, ktorého 

zriaďovateľom je mestská časť. Tulipánové 

záhony budú na Račianskom mýte, na Ľu-

dovom námestí, na Teplickej, v parkoch 

na Sadovej, Ovručskej, Hálkovej a na mno-

hých iných miestach.  (bor)

Snímky František Rajecký

Za sponzorskú podporu ďakujeme

spoločnosti EXCLUSIVE GARDEN

www.exclusivegarden.sk
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23. októbra sme po piatykrát v tomto 

roku privítali novonarodených obyvateľov 

bratislavského Nového Mesta. Veľká sála 

v Stredisku kultúry na Vajnorskej sa zaplni-

la rodičmi, starými rodičmi i súrodencami 

tých najdôležitejších hostí, ktorí sa zatiaľ 

na svet pozerajú z kočíka. Od začiatku 

roka sa v našej mestskej časti narodilo 377 

detičiek. Chlapci zatiaľ vedú, keďže ich do 

rodín pribudlo o 31 viac než dievčat.

Nových občiankov Nového Mesta ofi ci-

álne privítal starosta Rudolf Kusý. Zaželal 

mamičkám a oteckom, aby ich deti boli 

najmä zdravé a novorodencom, aby mali 

šťastných a spokojných rodičov. „Aj keď je 

to veľmi náročné obdobie, trvá iba krátko 

a zostávajú naň tie najkrajšie spomien-

ky. Užite si ho, pretože deti rastú až príliš 

rýchlo,“ prihovoril sa starosta rodičom. 

Mestská časť podporuje svoje mladé ro-

diny pri narodení dieťatka sumou 200 eur, 

ktorá vypomôže najmä v začiatkoch. Na mi-

lej slávnosti tradične vystúpili s kultúrnym 

programom deti zo ZŠ na Českej ulici, po-

tom starosta a poslanci miestneho zastupi-

teľstva rozdali mamičkám ruže a oteckom 

praktické podbradníčky a hrkálky. (jš)

Obyvatelia, ktorí už roky čakajú, kedy sa po re-
konštrukcii budovy opäť otvorí pošta na Jarošovej 
ulici, čakajú podľa vyjadrenia Slovenskej pošty, 
a.s. márne. Istou náhradou – i keď troška od ruky - 
je od polovice októbra nová poštová pobočka v ná-
kupnom centre Centrál pri Trnavskom mýte.

Nová Pošta Bratislava 218 je živou odpoveďou 
Slovenskej pošty na otázku, ako by mala vyzerať 
poštová pobočka v 21. storočí. Jej prostredie for-

mované moderným dizajnom slúži po celý týždeň 
dvanásť hodín denne (od 8. h), cez víkend len o ho-
dinu menej (od 9. h). Plynulú prevádzku zabezpe-
čuje nový vyvolávací systém, ktorým sú zákazníci 
nasmerovaní k priehradkám podľa vybranej služby. 
Okrem zvyčajných druhov poštových služieb sú tu 
ľuďom k dispozícii aj nové či všade bežne neza-
vádzané služby. Napríklad P.O.BOX-y, bankomat 
Poštovej banky, a.s., výpisy z obchodného registra 

(a postupne aj ďalšie výpisy), samoobslužné 
kiosky, kde sa návštevník dostane, povedzme, 
k e-kolkom a iným produktom bez vybavovania pri 
priehradke. Či nová pobočka skutočne ľuďom za-
bezpečí oveľa vyšší komfort než ostatné, posúdia 
napokon zákazníci sami. No keďže „príklady tiah-
nu“, priaznivým dôsledkom môže byť spoločenský 
tlak na modernizáciu poštových prevádzok vo vše-
obecnosti. (red)

Vitajte, malí Novomešťania!
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Pravidelné kurzy varenia aj pre začia-

točníkov či širokú verejnosť, prednášky 

o zdravej výžive, workshopy, ukážky 

a exhibície vo varení aj ďalšie zaujímavé 

akcie s gastrotematikou nájdete v Poluse 

na prvom poschodí na Hollywood Boule-

vard, v uličke medzi Food Courtom a Ci-

nema City už od polovice novembra. 

Supervízorkou tohto projektu je Hen-
rieta Peškovičová, lektorka vare-
nia, známa svojím zdravým prístupom 

k životu i stravovaniu. Nesie titul BIOčlo-

vek roka 2013. Ako populárna televízna 

kuchárka založila jednu z prvých online 

stránok o varení na Facebooku aj iné 

edukačné projekty. Podľa výsledkov je 

zárukou, že ten, kto má skutočne záujem 

o zdravé jedlo a zdravý životný štýl, na-

čerpá v Poluse mnoho inšpirácií a zažije 

pritom aj veľa zábavy. 

Bližšie informácie o konkrétnych ku-

linárskych aktivitách nájdete pravidelne 

na www.poluscitycenter. sk v rubrike 

Radosť variť. 

„Potešila som sa, keď ma POLUS na 

jednej z mojich prednášok vyzval na 

s p o l u p r á c u 

v projektoch 

zdravého va-

renia. O to 

viac, že naša 

k o o p e r á c i a 

prerástla do 

d l h o d o b e j 

školy varenia. 

Miest, kde sa 

môžete nau-

čiť variť, je 

samozre jme 

viac, ale škola 

varenia v POLUSE je unikátna hlav-

ne svojím vzdelávacím zámerom. 

Mnohé prednášky a kurzy budú za-

darmo. Verím, že ľudia sa k zdra-

vej strave a príprave jedla dostanú 

naším prostredníctvom rýchlejšie 

a bezplatný prístup bude motivovať 

aj tých, ktorí si komerčné a drahšie 

kurzy nemôžu dovoliť. Radosť variť 

je zhmotnená v celkovom kontexte,“ 
uviedla Henrieta Peškovičová, kulinár-

ska supervízorka projektu v Poluse, a zá-

roveň lektorka varenia.

Projekt Radosť variť vznikol za 
podpory partnerov DECODOM, 
TESCOMA, ELECTROLUX.

Nestačí hovoriť, treba konať
KTO CHCE ZDRAVO JESŤ, NECH ZBYSTRÍ POZORNOSŤ! 

Unikátna škola varenia RADOSŤ VARIŤ v Poluse sa začala už 

v polovici novembra. Jedinečná vzdelávacia a kulinárska aktivita 

vás čaká počas celého nasledujúceho roka.

www.poluscitycenter.sk 
www.facebook.com/poluscitycenter

Najmodernejšia v poštovej sieti
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Púšťanie šarkanov má v Novom Meste 

dlhoročnú tradíciu. Či už na Kolibe, kde 

je na to ako stvorená Cvičná lúka, alebo v 

areáli Kuchajdy, ktorú si mestská časť zvo-

lila ako miesto pre tohtoročnú Novomest-

skú veselú šarkaniádu. Svedčí o tom aj 

fotografi a z 30. rokov minulého storočia 

z Kuchajdy, ktorej autorom je Ľudovít Vy-

skočil a pochádza z archívu jeho potom-

kov – rodiny Jergušovcov.

Tohtoročná šarkaniáda prilákala opäť 

množstvo detí aj s rodičmi. Mnohí si pri-

niesli aj vlastnoručne vyrobené šarkany, 

za čo boli ocenení peknými cenami. Opäť 

sa v plnej kráse ukázala fantázia našich 

detí, víťazka súťaže o najoriginálnejšieho 

šarkana napríklad využila pri jeho výrobe 

starý dáždnik.  (bor)

Snímka zo súčasnosti František Rajecký

Kuchajda priťahuje 
šarkany už desaťročia

Učiť sa po nemecky môže byť nielen 

praktické, ale aj zábavné. Najlepšie sa 

s cudzím jazykom oboznamuje v prostre-

dí, kde ho ľudia používajú. Stretnúť pri-

tom nových kamarátov a vidieť zaujímavý 

národný park s voľne žijúcimi stepnými 

zvieratami mohli žiaci Základnej školy Za 

kasárňou spolu so študentmi Obchodnej 

akadémie Imricha Karvaša vďaka fi nanč-

nej podpore spoločnosti Volkswagen Slo-

vakia.

Do spoločného projektu Hurá na nem-

činu - Objav krásu regiónu Neziderského 

jazera! sa zapojilo 28 študentov obchod-

nej akadémie a 12 žiakov novomestskej zá-

kladnej školy. Najprv si preštudovali čo-to 

o rôznorodosti slovensko-rakúsko-maďar-

ského pohraničného regiónu, naplánovali 

priebeh a pravidlá spoločnej práce a v sku-

pinách sa dohodli, ako budú pripravovať 

záverečnú prezentáciu. Program „naživo“ 

odštartoval 9. októbra, keď sa vybrali na 

exkurziu. Najprv ich čakala prehliadka 

infocentra, prednáška a premietanie prí-

rodopisného fi lmu v mestečku Illmitz. 

Dozvedeli sa o dôležitosti tunajšieho chrá-

neného prírodného prostredia pre ojedi-

nelé rastliny, vzácne druhy vtákov, biele 

osly či stepný dobytok. Potom sa účastníci 

presunuli do oblasti Pussta a pozorova-

li zvieratá vo voľnej prírode. Zaujal ich 

výstup na bývalú hraničnú strážnu vežu 

z čias “železnej opony“, tu si pripomenu-

li našu novodobú históriu. V mestečku 

Pamhagen sa miestni nadšenci starajú 

o zoopark voľne žijúcich stepných zvie-

rat. Posledné hodiny strávili mladí pri Ne-

ziderskom jazere a prechádzkou po móle 

k majáku v dedinke Podersdorf.

Bohaté osobné dojmy spracovalo sedem 

skupín žiakov a študentov do záverečných 

prezentácií. Opäť sa stretli 17. októbra na 

Obchodnej akadémii Imricha Karvaša, 

aby svoje zážitky a nápady predstavili 

ostatným. „Žiaci našej základnej školy sa 

popri stredoškolákoch vôbec nestratili, či 

už išlo o obsah alebo jazykové vedomos-

tí,“ neskrývala hrdosť učiteľka nemeckého 

jazyka Mgr. Hana Mokošová. Veď prezen-

tácia skupiny žiakov zo školy Za kasárňou 

bola vyhodnotená ako najlepšia a víťazi si 

odniesli zaujímavú cenu. „Chceli by sme 

sa poďakovať riaditeľovi obchodnej aka-

démie Ing. Stanislavovi Papánkovi za to, 

že nás do projektu prizval, aj lektorovi 

Elmarovi Forsterovi, ktorý projekt zorga-

nizoval a exkurziu sprevádzal úžasným 

výkladom. Samozrejme, rovnako si váži-

me sponzorskú podporu automobilové-

ho závodu VW Slovensko,“ dodala pani 

učiteľka.

Učitelia oboch škôl oceňujú, že mladí 

nemčinári si rozšírili vedomosti a pre-

cvičili používanie cudzieho jazyka v jeho 

prirodzenom prostredí. „Výsledkom spo-

ločnej námahy bola nielen dobrá nálada 

a úsmev z príjemne strávených dní, ale aj 

vedomosti a zážitky, ktoré nám školské 

lavice samy nemôžu ponúknuť,“ zhrnul 

skúsenosti z projektu riaditeľ obchodnej 

akadémie Ing. Stanislav Papánek.

 Jana Škutková

Mladí nemčinári spoznávali 
národný park v Rakúsku
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Tekvičkové slávnosti – veselé i strašidelné
Jeseň vrcholí, dni sú čoraz kratšie, 

ale stmievanie je hneď príjemnejšie, keď 

ho rozveselia ohnivé oči svetlonosov. Vy-

rezávanie strašidiel z tekvičiek obľubujú 

vari všetky deti a novomestské školy im na 

to vytvárajú rozličné príležitosti. 

V materskej a základnej škole na Kolibe 

ide skôr o rodinnú slávnosť, deti pracujú 

spoločne s rodičmi, svojim horiacim spo-

ločníkom veselo zaspievajú a zarecitujú 

pár veršíkov a na záver si užijú ohňostroj. 

Duchov, netopiere, pavúky, šarkany, ale 

aj hlinu z Draculovej rakvy a k tomu svetlo-

nosy na všakovaké spôsoby ste mohli stret-

núť 24. októbra v škole na Riazanskej. Ešte-

že strašidelné masky, ktoré medzi všetkými 

tými rekvizitami pobehovali, boli väčšinou 

menšieho vzrastu, smiali sa a výskali. Uči-

telia pripravili svojim zverencom zábavný 

aj tvorivý program, pedagogický zbor sa 

zhostil svojich úloh v duchárskych kostý-

moch s plnou vážnosťou. Trochu strachu - 

najmä pre tých menších, veľa radosti a no-

vých skúseností pre väčších. V literárnej 

dielni vymýšľali deti veršíky na hallowe-

ensku tému, na dvore z čerstvého ovocia 

vlastnoručne lisovali „dračí sliz“ (chutil 

však mimoriadne dobre!). V jednej z tried 

som našla skupinky menších i väčších žia-

kov pri vyrezávaní tekvicových strašidiel, 

na chodbe zase výrobcov šarkanov a pôso-

bivých jesenných kytíc z lístia. To všetko 

sprevádzala sugestívna strašidelná hudba, 

ktorú by asi nik nechcel počúvať večer, 

keď je sám doma.  

Žiaci zo školy Za kasárňou tradične sú-

ťažia o najkrajšie vyrezaného svetlonosa 

a najzaujímavejšiu masku. Potom sa spo-

ločne vydajú na pochod cez Ľudovú štvrť, 

prejdú nákupným centrom Polus a vese-

lým hlukom „strašia“ okoloidúcich. (jš)

Snímky František Rajecký

Fantastické Vianoce
Julesa Verna 16. 11. – 15. 12. 2013

7. 12. 2013, od 15.00 do 19.00 h.

Milé deti
:

Fíha Tralala
rekord

divadlo

1. – 23. 12. 2013
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Premiérový Dedko Nového Mesta
Víťazstvo v deň diamantovej svadby

Budúci kaderníci kúzlili účesy

V ten deň mal hneď dva dôvody na osla-

vu. V stredu 23. októbra to bolo presne 

šesťdesiat rokov, čo žije so svojou manžel-

kou. A presne v deň diamantovej svadby 

ako prvý senior v našej mestskej časti zís-

kal titul Dedko Nového Mesta 2013. Váš-

nivý fi latelista, krížovkár, milovník kníh a 

ekonóm telom aj dušou – 87-ročný pán Mi-

chal Černý. Porotu si získal vďaka svojmu 

šarmu, ale najmä oddanosti vlastnej rodi-

ne i blízkemu okoliu. „Rodina je pre mňa 

všetkým, záľubou aj zmyslom života,“ po-

vedal pre náš Hlas čerstvý Dedko 2013. 

Za rodinu by dal život
Pán Černý má dve dcéry a štyri vnúča-

tá. Ako sám priznal, víťazstvom si nebol 

istý, myslel, že skôr uspeje niektorý z fi -

nalistov, ktorí sa prezentovali aj ako stále 

aktívni športovci. „On by dal za rodinu 

aj život. Nevymenila by som ho za nič 

na svete,“ vyznala lásku svojmu celoži-

votnému partnerovi manželka Cecília. 

Na Michala Černého nedajú dopustiť 

ani vnúčatá, ktorým vlastnoručne vyrá-

bal meče a štíty, ani obyvatelia ulice, kde 

býva – bol pri výstavbe garáží pri panelá-

ku, deťom zo sídliska roky robil v zime na 

dvore klzisko. Ako ekonóm pracoval 20 

rokov v podniku Kablo, neskôr v národ-

nom divadle a na penzii si privyrábal ako 

strážnik. 

Žezlo Babičky Nového Mesta prevzala 

od vlaňajšej víťazky Eleny Procházkovej 

65-ročná Helena Panáková z Denného 

centra seniorov na Chemickej. Aj babič-

ka šiestich vnúčat a matka troch dcér 

má úplne jasno v tom, čo je jej najväčším 

koníčkom. „Určite vnúčatá, majú od pol-

druha roka do 23. Rada im navarím, 

napečiem. Najradšej majú krémeše, na 

posedenie zjedia aj celý plech.“ Jej výbor-

né sladkosti mohla posúdiť aj porota. Pani 

Panáková celý život pracovala vo fabrike 

Dimitrovka, kde mala na starosti meraciu 

a regulačnú techniku. Babička Nového 

Mesta je prvá súťaž, ktorej sa vo svojom ži-

vote zúčastnila. „Mala som veľkú trému, 

ale oplatilo sa súťažiť. To, že vyhrám, ma 

veľmi prekvapilo, vskutku som to neča-

kala,“ zdôverila sa nová kráľovná novo-

mestských babičiek, ktorá má rada okrem 

kuchyne aj ručné práce a záhradku. 

Víťazmi ste všetci
Medzi dámami skončili v hodnotení po-

roty na druhom mieste Ernestína Kocou-

rová a tretia Ida Podlucká. Z pánov obsadil 

druhú priečku Michal Benčík a tretiu Mi-

roslav Batka. Cenu sympatie udelila poro-

ta manželom Rešetkovcom. Obdiv si však 

zaslúžia všetci súťažiaci. „Pre mňa ste ví-

ťazmi všetci, za vašu odvahu aj zručnos-

ti,“ prihovoril sa im počas fi nále starosta 

Nového Mesta Rudolf Kusý, ktorý víťazom 

odovzdal hlavnú cenu – fi nančný dar 500 

eur. Predseda poroty, novomestský splno-

mocnenec pre seniorov a poslanec Vladi-

mír Margolien priznal, že rozhodovanie 

poroty bolo ťažké, lebo fi nalisti boli vyrov-

naní. „Ale tituly sú v správnych rukách,“ 

povedal. Vyzdvihol organizáciu súťaže 

a poďakoval aj sponzorom, vďaka ktorým 

sa podujatie mohlo uskutočniť.

Víťazom blahoželáme a už teraz sa teší-

me na budúci ročník tejto milej súťaže. 

Ján Borčin, snímky František Rajecký

Seniorky z Kramárov si vzali do parády 

mladí kaderníci. V stredu 6. novembra sa 

osem študentov Strednej odbornej ško-

ly na Račianskej ulici venovalo dámam 

z Denného centra na Stromovej. Nové 

účesy vykúzlili asi desiatim členkám klu-

bu, ktoré museli oceniť ich talent a fan-

táziu. Dokonca prejavili záujem, aby sa 

v takýchto „kaderníckych stretnutiach“ 

pokračovalo.

Dobročinné podujatie pripravila ško-

la spolu s mestskou časťou Nové Mesto. 

„Snažíme sa so školou spolupracovať dl-

hodobo. Študenti svoje zručnosti a ume-

nie predviedli napríklad aj v súťaži 

Babička Nového Mesta, už v dvoch roč-

níkoch sa postarali o frizúry všetkých 

fi nalistov. Teší nás, že funguje takáto 

spolupráca medzi miestnou samosprá-

vou a školou, ktorej zriaďovateľom je 

župa,“ povedal starosta Rudolf Kusý. 

Akcia sa uskutočnila v rámci projektu 

Odborné vzdelávanie a príprava na trh 

práce. Tento švajčiarsko-slovenský pro-

jekt je podporovaný prostredníctvom 

Programu švajčiarsko-slovenskej spo-

lupráce v rozšírenej EÚ. Jeho cieľom je 

podporiť prepojenie škôl s praxou, aby 

nevychovávali absolventov pre úrady 

práce, ale podľa potrieb budúcich za-

mestnávateľov. Taktiež  má zvýšiť záujem 

ľudí o odborné vzdelávanie po vzore 

Švajčiarska, ktoré má jednu z najnižších 

mier nezamestnanosti mladých ľudí 

v Európe – a to práve vďaka silnému od-

bornému školstvu. (bor)
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Končí sa ďalšia sezóna, v ktorej nám 

príroda ponúkla príjemný relax v našom 

lesoparku. Aj tento rok nahromadila 

množstvo nového rastlinného materiálu. 

Ten, ktorý odumrie, sa stáva potravou pre 

huby a baktérie. Zistilo sa, že na jednom 

hektári lesa sa za rok môže nahromadiť 

až štyritisíc kilogramov odpadu. Pred-

stavme si, ako by les vyzeral po desaťro-

čiach, keby sa príroda nepostarala o svoj 

odpad. V prírode ale recyklácia funguje 

perfektne. Koncom jesene môžeme túto 

činnosť obdivovať aj v údolí Vydrice. 

Na odumretých stromoch sa rozložili 

huby. Niektoré priamo v potoku, iné pri 

brehu, niektoré ako samostatné veľké je-

dince, iné zoskupené do väčších celkov, 

jedny biele, ďalšie žlté. Zatiaľ čo v lete 

sa ukrývali za sýtou zeleňou, teraz ich 

môžeme pozorovať bez problémov. Naj-

lepšie ich uvidíte cestou na Kačín. Hoci 

MHD sem v tomto období už nechodí, 

prechádzka na vlastných nohách je prí-

jemná a určite neuškodí.

Je zaujímavé, že táto časť nášho leso-

parku neponúka jedlé huby. Raz som 

stretla hubára, ktorý mal v košíku nie-

koľko plávok. Posťažoval sa mi, koľko 

kilometrov prešiel, pokým našiel týchto 

zopár. Na jedlé huby treba ísť na Záhorie. 

My zostaňme pri tých, ktoré máme poru-

ke pri Vydrici – sú to tie, ktoré som na 

vychádzke vyfotografovala.      

V chladných mesiacoch sa asi častejšie 

vyberiete na prechádzku do mestských 

ulíc než do lesa. Aj tu objavíte veľa zau-

jímavého. Počas zimy môžete pozorovať 

z niektorého mosta kŕdle vrán, ktoré 

prelietajú nocovať z jedného konca na 

druhý. Dlho som ich sledovala, ako le-

teli pozdĺž Dunaja z Hainburgu, kde sa 

zdržiavali cez deň, ale nocovať chceli 

v lužných lesoch. Pred troma rokmi zvyk-

li nocovať aj pri nemocnici na Antolskej. 

To bol pohľad! Tie, čo prišli včaššie, ob-

sadili všetky okolité stromy a spokojne sa 

prizerali, ako oneskorené kŕdle odlietali 

hľadať nocľah kdesi oveľa ďalej.

Vlani ma vrany prekvapili celkom no-

vou trasou. Leteli opačným smerom, pro-

ti toku Dunaja, a nalietavali na Devínsku 

Novú Ves. Čo to znamená? Menia sa snáď 

magnetické siločiary, alebo je to len nová 

navigácia „prikázaná“ morfi ckému poľu 

pre tento druh? Neviem. Isté je len to, že 

príroda nám každoročne ponúka niečo 

nové, zaujímavé, ale rovnako pútavé je 

aj to, čo má na určitých miestach svoje 

´trvalé bydlisko´. Stačí si to len všímať 

a uvažovať o spôsobe drobnej ochrany, 

na ktorej by sme sa aj my mohli aktívne 

zúčastniť. Pomôcť napríklad ochranárom 

pozorným sledovaním života na obľúbe-

ných miestach našich vychádzok.

Blažena Schenková, snímka autorka

Upratovanie v prírode
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Cyklistické značenie v oblasti Malých 

Karpát obnovil Bratislavský kraj v rámci 

projektu Perimost, ktorý je spolufi nanco-

vaný z prostriedkov programu cezhra-

ničnej spolupráce Slovenská republika 

– Rakúsko 2007 – 2013. Preznačených 

bolo 259 km cyklotrás. Nových je 26 km 

cyklotrás v Malých Karpatoch a 36 km 

na masíve Devínskej Kobyly. 

Vznikol cyklistický park, ktorý tu 

síce fakticky bol, ale vďaka vyznačeniu 

je absolútne dostupný aj pre cyklistov 

– laikov. Nepotrebujú žiadne GPS ani 

mapy. Značenie je veľmi husté, takže 

stačí len zobrať bicykel a ísť sa pre-

viezť. Každý si tú svoju trasu nájde,“ 

povedal predseda BSK Pavol Frešo.

Za uplynulé obdobie pribudol v Brati-

slavskom kraji cyklomost a vyše 100 km 

nových cyklotrás. BSK obnovil značenie 

na viac než 300 km cyklistických trás. Na 

cyklistických podujatiach pre širokú ve-

rejnosť, me-

dzi ktoré 

patria pre-

teky v rám-

ci Župného 

pohára Na 

bicykli de-

ťom, zimný 

a letný MTB 

maratón či Župná dvadsiatka, sa zúčastnili 

tisíce ľudí. (mr)

Nové cyklostoja-

ny sú umiestnené 

v blízkosti Cyklo-

mosta slobody a na 

križovatkách cyk-

loturistických trás 

v kraji, napríklad 

v obciach Vysoká 

pri Morave, Záhor-

ská Bystrica alebo 

v  Devínskej Novej 

Vsi. Odpočívadlo 

vybudované pria-

mo pri cyklomoste 

je miestom na od-

dych pre zahranič-

ných i domácich návštevníkov Bratislav-

ského kraja.

„Naším záujmom je, aby práve táto 

cyklotrasa bola taká atraktívna ako 

petržalská cyklotrasa alebo vrakun-

ská biskupická cyklotrasa, aby bola 

rovnako dobre značená a aby pozdĺž 

nej bolo dosť atrakcií. Veľmi blízko 

cyklotrás sa otvárajú nové bufety či 

súkromné podniky. Nám ide o to, do-

viesť ľudí na trasu pozdĺž rieky Mo-

rava a prepojiť ju s inými cyklotrasa-

mi,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo.

Stojany na bicykle v Bratislavskom kraji 

boli vyrobené a osadené v rámci projek-

tu Za mostom, ktorý je spolufi nancovaný 

z prostriedkov programu cezhraničnej 

spolupráce Slovenská republika – Ra-

kúsko 2007 – 2013. Budú slúžiť domácim 

a zahraničným cyklistom, ale aj miestnym 

milovníkom cyklistiky.

Prvé zo štyroch plánovaných cyklotu-

ristických odpočívadiel vzniklo v Devín-

skej Novej Vsi priamo pri cyklomoste. 

Vybudované bolo v rámci projektu Peri-

most, spolufi nancovaného z prostriedkov 

programu cezhraničnej spolupráce Slo-

venská republika – Rakúsko 2007 – 2013. 

Odpočívadlo pozostáva z dvoch krytých 

prístreškov a samostatne stojacich stolov 

s lavicami. Pre cyklistov, ale nielen pre 

nich je k dispozícii fi tnes zostava, pre naj-

menších na vybláznenie zase detské ihris-

ko.    (mr), snímky BSK

Kraj vyznačil vyše 
300 kilometrov cyklotrás

Nové cyklostojany a odpočívadlá 
zatraktívnili Moravskú cyklotrasu
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V prímestskej doprave pohodlnejšie

„Budú jazdiť v rámci Bratislavskej 

župy, teda na Záhorie, Pezinok, Senec 

aj smerom na Šamorín,“ priblížil župan 

Pavol Frešo. Doplnil, že nové autobusy 

zvýšia komfort cestovania v prímestskej 

doprave, čo by cestujúcich mohlo motivo-

vať, aby vymenili osobnú dopravu za auto-

busovú. 

Autobusy sú dlhé 12 metrov, majú mo-

tor o sile 300 Hp (koní), jeden odvezie 

88 cestujúcich (45 miest na sedenie a 43 

miest na státie). Sú klimatizované a majú 

kompletné vybavenie pre cestujúcich so 

zdravotným postihnutím. 

Prímestskú autobusovú dopravu v kra-

ji zabezpečuje Slovak Lines na základe 

objednávky BSK. Slovak Lines patrí k naj-

významnejším poskytovateľom verejnej 

autobusovej dopravy na Slovensku. Ročne 

prepraví okolo 15 mil. cestujúcich. 

  (it), snímka BSK

Už čoskoro pribudne v prímestskej doprave 37 nových nízkopodlaž-

ných autobusov typu IRISBUS CROSSWAY LE LINE. 



„Jedna z prác sa napríklad zamerala 

na známy problém sídlisk, kde nie sú 

tradičné ulice a ľudia sa v nich ťažšie 

orientujú,“ vraví Dominika Belanská. 

„Do takej časti mesta vložila autor-

ka Mgr. art. Marianna Maczová novú 

„vrstvu orientácie“, ktorá nielenže do-

plní chýbajúcu funkciu, ale priaznivo 

ovplyvní celé prostredie, lebo v ňom 

podporí individuálne črty (nové ulice 

a priehľady, stromoradia, stĺporadia, 

výškovo členitý terén). V podstate ide 

o metódu, ktorá dokáže zmeniť na ne-

poznanie každé staršie sídlisko. Mgr. 

art. Vladimír Mrázik zasa ukázal, ako 

do „štrbín“ medzi budovami sídliska 

možno vkladať výtvarne protichodné 

nové formy a s nimi nové formy tráve-

nia voľného času.“ 

Keď prišla reč na ďalšiu z vystavených 

prác, bolo už celkom jasné, že mladých 

umelcov poháňa akási spoločná sila, mo-

tivácia vyvolaná neuspokojivými zážitka-

mi z našich miest a sídlisk. 

„Veronika Trnovská sa sústredila na 

nevyužité miesta medzi objektmi,“ po-

kračuje Dominika Belanská. „Originálne 

takéto plochy pospájala, takže vznikla 

pešia „zelená krajina“, ktorá sa slobod-

ne vinie sídliskom, ponúka ľuďom nové 

formy svojho užívania a vo svojich útro-

bách poskytuje napríklad parkovacie 

miesta. Problematické nevyužité plochy 

sa premenili na nový druh priestoru, 

ktorý obyvateľom sídliska prináša ne-

čakané spektrum možností.“ 

Práce absolventov teda ukazujú, ako 

sa existujúce panelové domy môžu stať 

súčasťou celkom odlišného obrazu síd-

liska. A najmä to, že na zvýšenie kvality 

bývania na sídlisku nie sú nevyhnutné 

radikálne zmeny a prestavby, len citli-

vé a systematické narábanie s verejným 

priestorom.

Scenár namiesto projektu 

Mgr. art. Andrej Otepka žije v Novom 

Meste, a tak si ho vybral ako podklad pre 

svoje vízie pustnúceho mestského živo-

ta. Obrovskú silu príťažlivosti nákup-

ných megacentier vníma ako silu, ktorá 

mestskému životu začína byť už na ško-

du, lebo ho vysáva, degraduje a nezdra-

vo sústreďuje vo vlastných „krištáľových 

pevnostiach“ – tie už mesto ani nepo-

trebujú. Poskytujú pohodlie, to áno, no 

uprostred neho odsudzujú človeka k pa-

sívnej rutine. Život, ktorý kedysi mno-

horako pulzoval na celom území mesta, 

akoby sa postupne strácal, vysychal. Tak 

vznikli sugestívne obrazy Otepkovej 

„pustatiny“, z ktorej už len kde-tu trčia 

novomestské dominanty. Zostáva len 
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Žijeme v jednom meste, no nevnímame ho všetci rovnako. Ani jeho krásy, ani „chyby krásy“. 

A hoci pociťujeme, že v súčasnom meste nie je všetko v poriadku, len podaktorí – podľa vzde-

lania a profesie – uvažujeme nad tým, ako mestu pomôcť, aby sa stalo lepším miestom na ľud-

ský život. V Galérii architektúry Spolku architektov Slovenska sa nedávno stretli myšlienky 

mladých tvorcov, ktorí prešli architektonickým školením na Vysokej škole výtvarných umení 

a grafi cky i v modeloch stvárnili svoje uvažovanie o urbánnom priestore. Kurátorka výstavy 

Mgr. art. Dominika Belanská vybrala na výstavu diplomové práce rozmanitého charakteru – 

jedny konkrétnejšie, bližšie realite, a iné, ktoré obraznými prostriedkami upozorňujú na nebez-

pečné črty alebo medzery vo vývoji súčasného mesta. 

Nové Mesto 
ako hrdina varovného scenára 
a čo by spravili mladí architekti so staršími sídliskami
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nádej, že obmedzenia, ktoré v pevnosti 

platia, všetkým nevyhovujú. A vskutku, 

odchádzajú z nich prví nomádi, aby 

opäť našli svoje „ja“ v novom svete. Ich 

archeológovia pátrajú po stopách toho 

niekdajšieho medzi napoly zanesenými 

ruinami, spoločne sa na niekdajší život 

rozpamätávajú a postupne preň začínajú 

budovať scénu odznova.

Nové štruktúry, ktoré Otepka vo svojej 

práci zobrazil, prirodzene, nemožno vní-

mať ako doslovný návod na výstavbu bu-

dúceho mesta. Nevytváral projekt, skôr 

scenár k fi lmu, ktorý by nás mal varovať 

pred čímsi, čo si v každodennom zhone 

ako hrozbu neuvedomujeme. Ak teda ho-

vorí o „tekutom meste“, chce zdôrazniť 

skôr organické narastanie a dopĺňanie 

budúcich štruktúr, to, že nikdy nedospe-

jú do konečnej podoby takisto ako histo-

rické mestá. Nebudú, a ani nemusia byť 

dokonalé, dôležitejšie je, aby ľuďom boli 

blízke a vnímali ich ako svoj domov. 

„Odvahu zobraziť skazu súčasné-

ho mesta, ktoré dopláca na nenásytný 

konzum, iným spôsobom než býva zvy-

kom, teda len výkresmi a plánmi, mi 

dal profesor Imro Vaško, u ktorého som 

študoval i absolvoval,“ vraví Andrej. „To, 

že som architektonický koncept mohol 

takpovediac vyrozprávať, bolo pre mňa 

osviežujúcou novinkou, ktorá mi ešte 

viac otvorila oči.“

Nie je náhoda, že aj jeho kolegyňa 

Mgr. art. Kristína Kráľová uplatnila pri 

formovaní architektonického priestoru 

v nevyužitej lokalite pod Mostom SNP 

fi lmové postupy. 

 Verejné priestory nemajú 

byť len v centre

To podstatné si návštevníci tejto pre-

hliadky ideí uvedomili asi až na konci. 

Nie je dôležité, či sa autori pokladajú 

za architektov alebo umelcov. Či sa vy-

jadrujú kresbou, projektom, modelom 

alebo v podobe scenára. Podstatné je, že 

základom ich tvorivých úvah je spôsob, 

akým dnes v meste žijeme, teda že ich 

zaujímajú ľudia s ich potrebami, pocit-

mi,  túžbami a zvykmi. Porovnávajú naše 

mestá s mestami v zahraničí, všímajú si 

rozdiely. Nie sme zatiaľ schopní rozum-

ne využívať verejné priestory, vravia. Kto 

si chce oddýchnuť, zabaviť sa, ide „do 

mesta“ – teda do centra. Prečo? V mes-

tách s oveľa väčšími a honosnejšími cen-

trami to neplatí, ľudia tam majú svoje 

obľúbené miesta za rohom, v susednej 

ulici. Tam „žijú“, lebo ulica za rohom má 

svoju atmosféru, vrátane známych ľudí, 

sú tam miesta na šport či posedenie pod 

starým stromom... 

Ak niekde prispejeme k takému ob-

razu mesta, prejavíme zodpovednosť 

k svojej mestskej časti, hovoria mladí 

architekti. Neponúkajú ohurujúce jedi-

nečné diela, novodobé paláce. Ponúka-

jú architektonické metódy využiteľné 

v rozmanitých podmienkach súčasných 

miest, aj v ich „zabudnutých kútoch“. Sú 

to neštandardné, miestami prekvapivé 

riešenia, všade za nimi však cítiť človeka 

– a to je prísľub. 

Viera Vojtková

Andrej Otepka - ilustrácie 

k diplomovej práci



Pôvodné knihy o architektúre nevychá-

dzajú u nás často. Ešte zriedkavejšie také, 

ktoré majú autora z Nového Mesta. Aj pre-

to sme sa zaujímali o krst knihy Moderné 
a/alebo totalitné v architektúre 20. 
storočia na Slovensku (vyd. SLOVART, 

Bratislava 2013) od Henriety Moravčíkovej  

a jej kolektívu zo Slovenskej akadémie vied. 

Rozhovor s touto teoretičkou a historičkou 

architektúry sme pred časom priniesli aj na 

stránkach nášho Hlasu (v č. 11 a 12/2012).

Téma knihy je nanajvýš aktuálna a netý-

ka sa len odborníkov. Stačí sledovať v tlači 

a na internete polemiky, neraz i ostrejšie, 

trebárs o budúcom osude architektonic-

kých diel na Kamennom námestí.  Dodnes 

totiž mnohým z nás nie je jasné, čo spadá 

pod pojem „totalitné v architektúre“, ale-

bo - zjednodušene povedané - ako chápať 

„totalitnú architektúru“. Prívlastok „totalit-

ná“ znie mnohým ako degradácia, ba priam 

ako urážka, čo najmä pri dielach kedysi 

vysoko hodnotených vyvoláva nevôľu. Vy-

jadruje však len prostý fakt,  že ide o archi-

tektúru, ktorá vznikala v rokoch panovania  

problematických autoritárskych režimov 

(v Novom Meste napríklad všetky staršie 

sídliská), teda v historickej etape, ktorá sa 

v Európe pokladá už za uzavretú. Umožňu-

je to prikročiť k zmapovaniu a zhodnote-

niu tejto vrstvy modernej architektúry na 

európskom území. Medzinárodný projekt, 

ktorý si to pred časom vytýčil za cieľ, vypro-

vokoval napokon aj vznik tejto dvojjazyčnej 

knihy – spomenula to pri jej krste na pôde 

SNG Henrieta Moravčíková. Časť projektu 

týkajúca sa Slovenska je totiž práve dielom 

jej neveľkého kolektívu z akadémie vied – 

písali sme o ňom v auguste 2012.

Čitateľ, ktorý sa zaujíma o architektúru, 

iste ocení živý esejistický štýl publikácie, 

ktorá prezrádza sledovanie a štúdium do-

mácich i zahraničných prameňov na danú 

tému. V podstate ide o to,  aby sa najlep-

ším z diel, ktoré vznikli v tejto historickej 

etape, priznalo rovnaké právo zastupovať 

jej kultúru, aké majú architektonické pa-

miatky starších období. Tie sú uchovávané, 

chránené a (zväčša) aj opatrované,  hoci 

máloktoré z nich sa budovali v časoch bez 

akéhokoľvek obmedzovania občianskych 

slobôd. Slovom, nazeranie na „totalitnú 

architektúru“ treba zbaviť nežiaducich 

emócií plynúcich zo spomienok na spolo-

čenské pomery v rokoch ich vzniku a neza-

ujate zhodnotiť ich dobové kvality (naprí-

klad príznačnú monumentalitu, ku ktorej 

sa všeobecný postoj medzičasom výrazne 

zmenil).

Kniha, o ktorej je reč, predstavuje prvý 

zväzok novej edície nazvanej (Pre)myslieť 

architektúru. Môže pomôcť všetkým, ktorí 

pracujú s výučbou, osvetou a iným infor-

movaním verejnosti o architektúre uplynu-

lých desaťročí.

 Viera Vojtková

Kniha ako argument do polemík 
o modernej architektúre
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Spomínali sme na nezabudnuteľnú noc, 

keď sa celá Bratislava, čo mala zdravé nohy, 

vybrala na Námestie SNP, aby vyčkala prí-

chod našich slávnych hokejistov. Desaťti-

sícové zástupy sa zaodeli do národných 

symbolov – vlajky, vlajočky, šály, klobúky, 

pomaľované tváre. Konečne jasný výraz 

našej národnej spolupatričnosti. Hokejisti 

dokázali to, čo sa zatiaľ žiadnemu zo súčas-

ných politikov nepodarilo – zobudiť a po-

vzbudiť naše národné sebavedomie.

„My zatiaľ ešte nevieme dostatočne 

prejavovať našu národnú a štátnu spo-

lupatričnosť. Celkom ináč je to v Kanade 

alebo v USA, tam sa počas štátnych sviat-

kov objavujú štátne symboly na domoch 

a v uliciach. Občania vedia, k akej spo-

ločnosti patria, aké sú jej hodnoty. Nám 

v tomto smere chýba ešte veľa osvety,“ po-

vedal. 

Janko Filc je rodák z Tehelného poľa, 

tu vyrastal, tu absolvoval prvé kroky na 

štadióne. Kráčal v šľapajach svojho staršie-

ho brata Mariána, ktorý bol už reprezen-

tantom, krasokorčuliarskou hviezdou. 

Janka viac lákal hokej, vybral sa tým sme-

rom - len čo mohol, postavil sa do bránky. 

V tom čase v hokeji dominovali takí velikáni 

ako Vladimír Dzurilla a Marcel Sakáč. A tak 

v období, kedy hrával v československej 

juniorskej reprezentácii, ostal v slovanis-

tickom „béčku“. Jeho talent si vtedy  po-

všimla i armáda, povolávací rozkaz dostal 

do Jihlavy, kde sa formoval základ hokejo-

vej reprezentácie. Poďakoval sa, dal pred-

nosť štúdiu a nastúpil na Fakultu telesnej 

výchovy a športu.  Niekoľko sezón odohral 

v bratislavskej BEZ-ke. 

Jeho ďalšou životnou zástavkou bola 

Nitra, znamenala pre neho profesionálne 

i ľudské dozrievanie. Popri aktívnej čin-

nosti v bránke Plastiky pomáhal zakladať 

hokejové športové triedy i tréningové stre-

disko mládeže v hokejovom klube. Tréno-

val mládež, založil si rodinu. Tu spoznával 

spoločenskú situáciu a overoval si vlastnú 

osobnostnú hodnotu. Hovoril, čo si mys-

lí, odmietal pretvárku. A to nebolo vždy 

v súlade s tými, čo obhajovali spoločenský 

status quo. Ako tréner nitrianskych hoke-

jistov nemohol preto s nimi vycestovať na 

pozvanie do Švédska. Výsledky práce však 

postupne prinášali uznanie a neskôr boli 

hlavným dôvodom jeho nominácie na 

funkciu reprezentačného trénera.

Každý z nás duchovne rastie, keď odov-

zdáva to najhodnotnejšie, čo má v sebe, 

svojmu okoliu. Ján Filc to dnes odovzdáva 

ako riaditeľ Súkromnej strednej odbornej 

školy študentom. Okrem nich aj pracovní-

kom fi riem, kde prednáša o spolupatričnos-

ti. Nové poznatky získava permanentným 

čítaním beletrie. V knihách hľadá životné 

príklady, motivácie úspešných riešení.

Už počas pôsobenia na lavičke trénera 

jasne pochopil, že nestačí len technika či 

odmena, hráči potrebujú poznať cieľ, mať 

pocit spoluzodpovednosti za národ, ktorý 

reprezentujú. Vytvoril podmienky na to, 

aby dorástli na najvyššiu športovú úroveň. 

Tieto skúsenosti platia podľa Jána Filca aj 

vo fi rmách. Firma môže úspešne pôsobiť, 

ak funkčné miesta nie sú obsadené len od-

borníkmi, ale predovšetkým ľuďmi s vnú-

torným pocitom príslušnosti k fi rme, ktorí 

sa dokážu pre ňu angažovať.    

Blížia sa prezidentské voľby. Viacerí mu 

navrhovali kandidovať. Je osobnosťou, kto-

rú netreba predstavovať, vie, čo chce, vidí 

cieľ. Stačilo by mu predstúpiť pred národ 

a ponúknuť program. Ľudí by získal bez 

zbytočných rečí, vlastným príkladom, tak 

ako to robil za hráčskou lavičkou. „Keď je 

motivácia, netreba vysvetľovať. Mal som 

šťastie, vtedy nám spoločenská situácia 

vzácne priala.“ Pre jeho videnie sveta je 

príznačné, že navrhovanú kandidatúru 

neprijal.

Spomínam si na jeho novoročný televíz-

ny prejav po slávnom hokejovom víťazstve. 

Pripomenul, ako sa predtým odkiaľsi vra-

cali čoby neúspešní, mnohými opovrhova-

ní. A potom zrazu zlatá! Pád a pokora ne-

znamenajú prehru. Vnútorná istota, viera, 

že dokážem, čo chcem, je cesta k víťazstvu. 

Ján Filc to má jasne napísané na tvári. Raz, 

až náš národ začne hľadať osobnosti svojej 

novodobej histórie, nájde takýchto výni-

močných ľudí a vzdá im hold. Novomešťan 

Ján Filc bude mať medzi nimi určite čestné 

miesto. 

Blažena Schenková, snímka archív

O Jánovi Filcovi, športe 
a národnom sebavedomí
Keď som pripravovala Kalendár k desiatemu výročiu štátnej samostatnosti, medzi najvýznam-

nejšie udalosti za uplynulých desať rokov som zaradila víťazstvo našich hokejistov roku 2002 

v Gōteborgu. V úsilí zvýrazniť túto veľkolepú športovú udalosť som zašla na Slovenský zväz ľa-

dového hokeja hľadať kontakt na reprezentačného trénera Jána Filca. Šťastie stálo pri mne - len 

čo som vyslovila žiadosť, objavil sa vo dverách. Mojej prosbe o pozdrav Slovákom do nového 

desaťročia ochotne vyhovel, bol dojatý, že si ho niekto povšimol práve pri takejto príležitosti. 

Odvtedy som plánovala porozprávať sa s ním na tému Šport a národné sebavedomie. 

Stretli sme sa až po desiatich rokoch v jednej z kaviarničiek Polus City Centra. 
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„Koľko človekov 
budeme jesť?“

Stretnutie s priateľmi – tak označil 

Jozef Banáš svoju pravidelnú talkshow 

v Stredisku kultúry na Vajnorskej. Ako 

dôkaz uviedol, že si pri tom dovoľuje 

hrať na gitare ako „špecialista na tri akor-

dy“, a to sa dá vraj robiť iba medzi svo-

jimi. Piesne, ktoré si vybral, však citlivo 

zapadli do atmosféry večera a spájali sa 

s osobnými spomienkami i rozhovor-

mi, takže hodnotiť počet zvládnutých 

akordov nikomu ani nenapadlo. Pozor-

ný hostiteľ nám 6. novembra pripravil 

večer plný hrejivého a príjemne osvie-

žujúceho humoru s Oľgou Feldekovou, 

ktorú právom 

nazval prvou dá-

mou slovenskej 

literatúry.  Vtip-

né repliky pani 

Oľgy vyvolávali 

salvy srdečného 

smiechu. Zhod-

notila oravských 

mládencov, vraj 

nie sú bohviečo 

a ona si musela 

vybrať muža odi-

nakiaľ. Prezradi-

la, že so svadbou 

s Ľubom Felde-

kom v mladulinkom veku súhlasila, 

pretože starším sa neodvráva.  

Jozef Banáš neprotestoval, že sa ten-

toraz dostával k slovu pomenej, dlho-

ročné rodinné priateľstvo dávalo pries-

tor na správne otázky. A  tak sme počuli 

kritiku na rapovú hudbu doplnenú 

vlastnou ukážkou, dozvedeli sme sa, za 

čo si na Orave najímali plačky (vraj sta-

čil hrach a vdovám sa tu plakať nechce-

lo).  Keďže pani Oľga má niekoľkých 

zahraničných zaťov, prebrali sme aj ťaž-

kosti cudzincov so zvládaním sloven-

činy. Veta, ktorú vyslovil jeden z nich 

pri prestieraní slávnostnej tabule, sa 

mi tak zapáčila, že som vám ju ponúkla 

v nadpise článku.

Bodkou za krásnym jesenným ve-

čerom bola ukážka z knihy Kým som 

šťastný, prečítaná samou autorkou. 

Mnohí hostia sa určite rozchádzali 

s tým, že na veselé večery talkshow 

- povedz a ukáž  budú chodievať pra-

videlne. Najbližšiu príležitosť majú už 

4. decembra, kedy bude hosťom Baná-

šovho večera hudobník Ľubo Belák.

Jana Škutková

Štvrtý pondelok v októbri sa od roku 

1999 považuje za Medzinárodný deň 

školských knižníc. Keď Slovenská peda-

gogická knižnica vyhlásila pri tejto príle-

žitosti 9. ročník súťaže o najzaujímavejšie 

podujatie školskej knižnice, učiteľky zo 

školy na Českej ulici sa bez váhania pus-

tili do príprav. Pre žiakov prvého stupňa 

vymysleli podujatie Brána do života. Za-

komponovali doň čítanie, spev, tanec aj 

dramatické scénky. Publikom boli rodičia, 

učitelia i hostia zo školského úradu. Jed-

notlivé triedy im predviedli hodiny literár-

nej výchovy, kde učiteľov hrali starší žia-

ci. Pri smrteľne vážnom napodobňovaní 

typických učiteľských „hlášok“ sa hostia 

srdečne smiali a odmenili predstavenie 

zaslúženým potleskom. Keďže ZŠ Česká je 

školou s rozšíreným vyučovaním hudob-

nej výchovy, piesne, hudba i tanec boli 

prirodzenou súčasťou programu.

Aj keď knižnica v základnej škole nemô-

že svojim čitateľom ponúknuť taký pestrý 

výber ako mestská knižnica, predsa len je 

žiakom najbližšie. V škole na Českej ulici 

sa o ňu stará pani učiteľka Andrea Pavlíko-

vá so svojimi kolegyňami. Vo výpožičných 

hodinách lákajú deti do knižnice naprí-

klad aj čítaním príbehov na pokračova-

nie a na nedostatok záujmu sa nesťažujú. 

„V školskej knižnici to žije, chodia k nám 

žiaci aj pedagógovia. Počas  prázdnin sa 

nám podarilo vytvoriť elektronický ka-

talóg knižničného fondu, a teraz máme 

prehľad o každej knihe. Bola to nesmier-

ne náročná úloha, ale veľmi nám to uľah-

čilo prácu,“ hovorí Mgr. Pavlíková.

Na školskej chodbe usporiadali v ok-

tóbri výstavu encyklopédií. „Nádherné 

obrázkové publikácie deti milujú, veľmi 

rady v nich hľadajú informácie. Aj keď 

nákup kníh je dnes  fi nančne náročný, 

u vedenia školy nachádzame veľkú pod-

poru,“ dopĺňa informácie učiteľka druhé-

ho stupňa RSDr. Marta Nováková, ktorá 

má v knižnici na starosti oddelenie pre 

starších žiakov. „Škola má deti nielen na-

učiť čítať, ale vypestovať v nich lásku ku 

knihám na celý život,“ dodávajú organi-

zátorky vydareného podujatia.

 Jana Škutková

Školská knižnica je 
zdrojom vedomostí

Z karatistických majstrovstiev sveta 

v Taliansku sa začiatkom novembra vrá-

til mladý Novomešťan David Gavalec. 

Šiestak zo školy na Cádrovej ulici si ako 

najúspešnejší člen tímu Freestyle Kara-

te Academy Romana Voláka priniesol 

domov deväť zlatých a jednu striebor-

nú medailu. Majster sveta 2013 sa na 

tohtoročný svetový šampionát kvalitne 

pripravil aj vďaka podpore starostu Ru-

dolfa Kusého.

Popri dosiahnutých umiestneniach  

považuje za veľký úspech svoju účasť 

v prestížnej súťaži GRAND CHAMPION

OPEN FORMS, do ktorej pozývajú naj-

lepších súťažiacich z celého šampioná-

tu v seniorských kategóriách. Jedená-

sťročný David sa predstavil zostavou 

so samurajským mečom – katanou. 

Porota ohodnotila výkon vynikajúcim 

4. miestom. (red)

15-násobný majster sveta
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Ako motivovať deti do pätnástich rokov 

k pravidelnému športovaniu? Čo podporí 

pozitívny vzťah k športu a zlepší zdravie 

mladej generácie? To boli otázky, na ktoré 

hľadali a našli odpoveď členovia občian-

skeho združenia Športový klub polície 

Bratislava a tvorcovia projektu Športom 

za duševné zdravie detí. Zamerali sa pre-

dovšetkým na loptové hry, ktoré sú deťom 

v tomto veku blízke a nekladú zvláštne ná-

roky na priestory. Jedným z cieľov je hľa-

danie talentov a podpora ich neskoršieho 

výkonnostného rastu až na reprezentač-

nú úroveň. Druhým, oveľa dôležitejším 

cieľom je umožniť športovanie, radosť 

z pohybu a úspechu i takým deťom, kto-

ré nie sú v oblasti športu považované za 

talentované. O tom, že ide o úsilie syste-

matické a dlhodobé, svedčí fakt, že práve 

štartuje už ôsmy ročník podujatia.

Projekt pozostáva z 15 turnajov vo vybí-

janej (1. až 4. ročník ZŠ) a minihádzanej 

(zvlášť pre prvý stupeň ZŠ a 5. až 8. roč-

ník ZŠ). Tohto roku sa turnaje odohrajú 

v športovej hale Domu športu na Junáckej 

ulici. Školy sa môžu zapojiť kedykoľvek 

počas školského roka, nemusia odohrať 

celý ročník a termín turnaja, na ktorý sa 

prihlásia, si  môžu vybrať.

V minulom ročníku zápasilo vo vybíja-

nej 38 škôl. Na turnajoch v minihádzanej 

býva okolo 12 družstiev. Keď sa to zráta, 

sú to stovky športujúcich detí. 

Pri vzniku myšlienky stáli viacerí od-

borníci, ktorí sa stali aj jej garantmi. Sú 

medzi nimi psychológ Mgr. Miroslav Laka-

toš, lekár MUDr. Patrik Javorčík, metodik 

a pedagóg doc. Ján Hianik, tréner a bývalý 

olympionik Mgr. Štefan Katušák. Samo-

zrejme, popri nich patrí vďaka aj mnohým 

dlhoročným trénerom mládeže. 

Dostatok pohybu je prevenciou civi-

lizačných chorôb, ktoré sa prejavujú už 

v ranom veku. U malých pacientov sa čo-

raz častejšie vyskytuje vysoký krvný tlak, 

cukrovka, poruchy tukového metaboliz-

mu či ochorenia pohybového aparátu. 

Nejde len o fyzické zdravotné problémy, 

ohrozené je aj duševné zdravie mladej 

generácie. Nápor na detskú psychiku pri-

chádza neraz zo strany médií vo forme 

fi lmov a počítačových hier propagujúcich 

násilie. Motto projektu znie: Šport učí deti 

a mládež vyrovnať sa v krátkom čase 

s pocitom úspechu i neúspechu. Pretože 

nezvládnutie týchto pocitov vedie k hľa-

daniu riešenia v drogách a alkohole.

Viac informácií nájdu záujemcovia na 

stránke www.skpbratislava.sk, získajú 

ich telefonicky u trénera Róberta Bartu 

na čísle 0902 93 77 45, prípadne e-mai-

lom barta@skpba.sk
Text a snímka Barbora Procházková, 

Športový klub polície

Začiatkom novembra pozvali predstavi-

telia mestskej časti novomestských seni-

orov do Slovenského národného divadla. 

Vybrať si mohli z dvoch činoherných pred-

stavení. 

Historická dráma Matkina guráž pripo-

menula udalosť z roku 1944, kedy bolo 

územie Slovenska obsadené nacistickým 

Nemeckom.  Maďarský autor a režisér 

svetobežník George Tabori ju vykreslil 

takú, aká v skutočnosti bola, teda bez aké-

hokoľvek prekrúcania či zahmlievania 

faktov. Dialógy okorenené expresívnymi 

výrazmi okamžite vtiahli do deja každého 

diváka.Ťažké osudy Židov deportovaných 

do koncentračných táborov smrti prežíva-

li seniori s napätím. „Muselo to byť peklo 

pre tých ľudí,“ vyjadrila svoje pocity jedna 

z návštevníčok. Diváci ocenili nápadité 

rekvizity, kostýmy a výborne vystihnutú 

historickú atmosféru. Štandardne dobré 

herecké výkony Mariána Geišberga a Jany 

Oľhovej odmenili búrlivým potleskom.

Tí, ktorí si z repertoára Činohry SND 

vybrali hru August: Stratení v Oklaho-

me, mali silné zážitky celkom iného dru-

hu. Dráma Tracyho Lettsa, amerického 

dramatika a režiséra, ponúka pohľad do 

života rodiny Westonovcov v sedemdesia-

tych rokoch. Vypäté situácie súvisiace so 

zmiznutím Beverlyho Westona postupne 

odkrývajú pokrivené charaktery a vzťa-

hy medzi členmi rodiny – odhaľujú ich 

chamtivosť, bezduchosť, neveru, drogovú 

závislosť... Dôsledkom je rozklad vzťahov 

medzi rodičmi a deťmi, medzi manželmi 

i ďalšími príbuznými, účelovo deformo-

vaná morálka, z ktorej mrazí. Hra o takre-

čeno nevyhnutnom duchovnom rozklade 

rodiny núti premýšľať a podnecuje k dosť 

čiernym myšlienkam. A predsa sa tu ľudia 

úprimne smejú. Autor vie, že ťažobu tra-

gického musí vyvážiť vtipnými situáciami 

a replikami. Hviezdne obsadenie (obdivu-

hodný výkon Emílie Vášáryovej, no i ďal-

ších) sa rovnako ako hra zaslúžilo o potles-

ky na otvorenej scéne a v závere o ovácie, 

ktoré hľadisko zdvihli zo sedadiel.

Elena Gočová, Viera Vojtková

Šport trénuje aj zdravú myseľ

Seniori navštívili prvú scénu

Krásna nielen 
na Vianoce

Máte už darček pre manželku, mamu, 

dcéru, jednoducho, pre nežné stvore-

nie z vášho okolia? Získajte ho od nás! 

Praktická príručka pre ženy, ktoré chcú 

byt krásne každý deň, sprevádza svoju 

čitateľku zmenami imidžu, úpravou 

vlasov a líčenia a starostlivosťou o krá-

su. Knihu od profesionálnej vizážistky 

a hair stylistky Marty Gejdošovej mô-

žete vyhrať v zlosovaní, ak nám do 

8. decembra 2013 napíšete, čo sa vám 

najviac páči na žene, ktorú chcete ob-

darovať. Píšte na adresu hlas@banm.sk  



 

Hľadáme odborníkov do výberových komisií
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto hľadá stavebných odborníkov (architekti, sta-
vební inžinieri, rozpočtári stavebných prác, stavbyvedúci, stavebný dozor), ktorí majú 
záujem stať sa členmi výberových komisií pri verejnom obstarávaní. Cieľom je zabez-
pečenie ešte vyššej transparentnosti a kontroly zo strany verejnosti pri výbere dodá-
vateľov stavebných prác. Spolupráca bude prebiehať na základe dohody o vykonaní 
práce. Predpokladom pre zaradenie do zoznamu uchádzačov je buď stredoškolské 
stavebné vzdelanie a 5 rokov praxe alebo vysokoškolské vzdelanie stavebného za-
merania a 3 roky praxe. Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na 
adresu:  vai.tender@banm.sk do 31. decembra 2013.

Inštalatér – lacno a rýchlo. Kontakt 0904 572 977

Účtovníctvo, mzdy, dane. Spoľahlivo. Dlhoročné skúsenosti. 

www.uctovnictvodane.sk, 0905 518 89

INZERCIA:

0917 497 546, 0800 666 888

POŽIČIAME VÁM 
ALEBO ZREFINANCUJEME

TAKMER VŠETKO, AJ EXEKÚCIU
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Ocenenie za prínos 
miestnej kultúre

Pracovať v kultúrnej sfé-

re dokážu snáď iba ľudia, 

ktorých tam ťahá srdce. 

Pracovné víkendy, večer-

né zmeny a dostatok stre-

su sú neraz „vyvážené“ 

nedostatkom peňazí. Na-

priek tomu v Kultúrnom 

stredisku na Vajnorskej 

aj v Kultúrnom dome na 

Kramároch pracuje väčši-

na ľudí s nadšením. Začiatkom novembra na slávnostnom stret-

nutí ocenili starosta Rudolf Kusý a riaditeľka Strediska kultúry 

Mária Priečinská piatich kultúrnych pracovníkov a za vynikajúcu 

prácu sa poďakovali celým kolektívom. Zvláštne vyznamenanie 

sa dostalo dlhoročnej vedúcej Domu kultúry na Kramároch pani 

Viere Janáčovej. Popri ocenení od predstaviteľov mestskej časti 

získala aj titul Osvetový pracovník roka udelený Regionálnym 

kultúrnym strediskom Bratislavského samosprávneho kraja. (jš)

Ľudáčik opäť pozýva
Aktívne mamičky z „Ľuďáku“ sa po úspešnej burze rozhodli pokračovať v organizo-
vaní susedských stretnutí. Od slov k činom nemajú ďaleko - po expresnej príprave 
pozvali rodičov aj deti do lampiónového sprievodu 30. októbra. Keďže v okolitých 
obchodoch sa lampióny rýchlo vypredali, rozžiarili park na Ľudovom námestí aj 
prskavkami.
Na december majú mamičky ďalší pekný nápad.  Vymysleli susedskú vianočnú 
ochutnávku vianočných koláčikov a punču. Termín si zvolili v piatok „na Luciu“. 
A tak 13. decembra o 15.30 h budú na ihrisku na Ľudovom námestí vítaní všetci 
obyvatelia z okolia, ktorí sa chcú lepšie spoznať a porozprávať so svojimi susedmi. 
Kto prispeje pochúťkou z vlastnej kuchyne, určite si odnesie dobrú náladu a prí-
jemný zážitok. Možno aj výborné recepty, ktoré sa do Vianoc ešte oplatí vyskúšať!

Výstava plná fantázie
Fanúšikovia kníh so sci-fi  a dobrodruž-

nou tematikou môžu do 15. decembra 

navštíviť Svet podľa Julesa Verna v ná-

kupnom centre Shopping Palace Zlaté 

piesky. Nájdu tu motívy z najznámejších 

románov slávneho vizionára, napríklad 

8-metrový balón z románu Päť týždňov 

v balóne, ponorku Nautilus s chobotni-

cou z diela Dvadsaťtisíc míľ pod morom 

a nebude chýbať ani zemeguľa z romá-

nu Cesta do stredu Zeme. 

Priaznivci francúzskeho spisovateľa, 

ktorého diela sú preložené do vyše 148 

jazykov, budú môcť obdivovať jeho pracovňu s písacím sto-

lom, knihami a ďalekohľadom. V nej bude čítať ukážku z ro-

mánu Deti kapitána Granta pre deti aj dospelých Tamara 

Heribanová 14. decembra od 15. do 17. h. Inšpiratívne bude 

určite i premietanie sci-fi  fi lmu Číslo 9 v sobotnom kine 

Shopping Palace v ten istý deň o 17. h. (red)

Vianočný bazár 
na Kramároch

Máte doma detské knihy alebo roz-

právky na DVD, z ktorých už vaše deti 

vyrástli a radi by ste ich posunuli ďa-

lej? Hľadáte nevšedné vianočné dar-

čeky?

V tom prípade si v predvianočnom 

čase určite nájdite chvíľu na návšte-

vu historicky prvého vianočného bazára organizovaného 

Rodinným centrom Kramárik. Bude v sobotu 14. decembra 
2013 od 9.30 do 12. h v priestoroch rodinného centra na Uh-

rovej 18.

Na bazári nájdete aj ručne vyrábané drobnosti. „Návštevní-

ci si možno odnesú domov originálne vianočné pohľadnice, 

ozdoby, sviečky a mnoho ďalšieho,“ dopĺňa Lucia Gregorová, 

štatutárka rodinného centra. Výrobky z dielne žien dobrovoľní-

čok či detské knihy pod vianočným stromčekom určite potešia. 

O pravú vianočnú atmosféru na bazári sa postarajú deti z folk-

lórneho súboru. Viac informácií získate na www.rckramarik.



STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVA - 
NOVÉ MESTO, VAJNORSKÁ 21

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

HUDOBNO – TANEČNÉ PROGRAMY

Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ 
každú sobotu a výnimočne v nedeľu o 17. h, 
živá hudba 60. – 90. rokov, žrebovanie vstupeniek

7. 12. 2013 HS SKAN
15. 12. 2013 nedeľa  Za dychovkou na Vajnorskú: 
VIANOCE S DYCHOVOU HUDBOU VIŠTUČANKA
21. 12. 2013 HS CHARLIE BAND
26. 12. 2013 Štefanská zábava s HS SATURN
31. 12. 2013 SILVESTER s HS KARTÁGO

KONCERTY

5. 12. 2013, štvrtok 19.30 h
BIGBÍTOVÉ  VIANOCE
Tretí predvianočný koncert popredných interpretov 
a skupín

PODUJATIA PRE DETI

6. 12. 2013, piatok 14. h 
Mikuláš s darčekom 
pre deti od troch rokov, vstup voľný,
účinkuje Detské baletné štúdio M. Thierovej

KLUBOVÉ PODUJATIA

5. 12. 2013, štvrtok 16. h Klub Patchwork

Každý pondelok o 18. h
Sahadža joga - pokročilí (klub), 
pravidelné stretnutia členov a záujemcov, vstup voľný 

Každý utorok o 18. h
Sahadža joga - začiatočníci (klub), 
pravidelné stretnutia začiatočníkov, vstup voľný

11. 12. 2013, streda 18. h
Cesta za poznaním

13. 12. 2013, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia 
pre záujemcov o zdravú výživu, cvičenia, prednášky

17. 12. 2013, utorok 17. h
Bratislavský včelársky spolok 
pravidelné stretnutie členov a záujemcov 
o odborné rady

19. 12. 2013, štvrtok 16. h    
Klub priateľov opery, pre členov

PODUJATIA PRE POZVANÝCH                    
18. 12. 2013, streda 10. h                             
Predvianočné stretnutie s osamelými z MČ BNM

PODUJATIA PRE  VEREJNOSŤ

4. 12. 2013, streda 19. h
NA KUS REČI s Jozefom Banášom a jeho hosťom 
Ľubom Belákom 

14. 12. 2013, nedeľa 14. – 18. h
VIANOČNÝ DARČEK Z PANELÁKU
Charitatívny bazár so známymi tvárami z úspešného 
seriálu TV JOJ

14. 12. 2013, sobota 8. – 12. h
Deň medu a včelích produktov

VÝSTAVY 

3. – 18. 12. 2013
DUK predstavuje výtvarné práce členov 
Detvianskej umeleckej kolónie
Vernisáž 3. 12. 2013, 17. h

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

VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (VSZ)

7. 12. 2013, sobota 8. - 12. h                          
VSZ mincí, medailí, odznakov, bankoviek, starých 
pohľadníc, kníh, fi latelie, plagátov, gramofónových 
platní

14. 12. 2013, sobota 8. - 12. h                          
VSZ elektro, domácich, foto a rybárskych potrieb, 
modely železničné, automobilové...

KURZY

Výtvarné štúdio akad. sochárky Magdy Burmekovej 
(rôzne výtvarné techniky, príprava na výtvarné súťaže, 
výstavy...)

Výtvarná škola akad. maliarky Dany Zacharovej 
Jóga 

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Taliansky jazyk – I., II., III., IV. a V. ročník
Keramika pre dospelých

Predpredaj vstupeniek: utorok a streda 16. h – 19. h 
a jednu hodinu pred podujatím v SK BNM Vajnorská 
21, tel.: 02/ 44 37 37 63
Vstupenky na podujatie KUS REČI s J. Banášom 
zakúpite aj v sieti TICKETPORTAL. 
Zmena programu vyhradená.
Bližšie informácie na tel. č.: 02/ 44 37 37 71, 
02/ 44 37 26 20

Ponúkame pre základné a stredné školy kultúrno – 
spoločenské a výchovno – vzdelávacie podujatia, 
tel. 44 37 26 20
Prenájom priestorov na semináre, spoločenské 
posedenia, prezentácie, tel. 44 37 26 20
Výroba reklamy od vizitiek po transparenty – vrátane 
grafi ckých návrhov za VÝHODNÉ CENY, 
tel. 44 37 25 12

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

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

1. 12. 2013, nedeľa 16. h
Mikuláš, veselé stretnutie detí s Mikulášom, čertom 
a anjelom

16. 12. 2013, pondelok 19. h
132. Poetický večer s Jurajom Sarvašom a jeho 
hosťami

KLUBOVÉ PODUJATIA

4. a 18. 12. 2013, streda 16.30 h
Klub Venuša, stretnutie Ligy proti rakovine

KURZY

Maľovanie na hodváb, individuálne a skupinové 
kurzy, možnosť objednávok aj od fi riem
14. - 15. 12. 2013, sobota – nedeľa 9. h

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.

POZÝVAME

LINAJE

nadácia

 



UMIESTNENIE A OPIS POZEMKU:

•  Pozemok sa nachádza v mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto, na Jurskej ulici.

•  Riešené územie spadá do lokality Podhorský pás, 
do sektoru č. 3 – Biely kríž.

•  Pozemok má celkovú výmeru 13 175 m2, 
leží na mierne svažitom území klesajúcom od severu  
k juhu, juhovýchodná strana zasahuje až k Račianskej ulici 
(železničná stanica Vinohrady). 

•  V pozdĺžnom smere je orientovaný severozápadne 
a juhovýchodne. 

•  Všetky inžinierske siete (verejný vodovod, kanalizácia, STL 
plynovod, vn a nn rozvody, trafostanica  a slaboprúdové 
rozvody) sú v blízkom okolí riešeného územia.

Pozemok sa predáva s územným rozhodnutím.

Detailné podklady poskytneme záujemcom na požiadanie.

KONTAKT:

Mgr. Alexandra Malaschitzová
realitný maklér
CENTRUM BÝVANIA, s.r.o.
Einsteinova - SC Aupark, 851 01 Bratislava / SR 

mobil:  0911 782347
e-mail: alexandra_malaschitzova@tatrabanka.sk

www.centrumbyvania.sk

Predaj pozemku na Jurskej ulici
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