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Leto sa končí, stavebný ruch pokračuje 

V Dimitrovke pribudne moderná knižnica

Občianske združenia stmeľujú komunitu

Aký bude záver Kultúrneho leta?
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 leto je časom prázdnin, dovoleniek. Či už ste sa vy-
brali k moru, k babke na dedinu, alebo ste ho strávi-
li doma, verím, že ste leto strávili príjemne, so svoji-
mi blízkymi a stihli ste načerpať nové sily a energiu 
do ďalších mesiacov.
 Na miestnom úrade mnohí ľudia odložili odpoči-
nok na neskôr. Niekoľko rokov práce sme venovali 
úsiliu o získanie finančných prostriedkov z Európ-
skej únie a úspech prišiel tesne pred letom. Podarilo 
sa nám získať aj ďalšie peniaze z nórskych fondov 
a z ministerstva školstva. Finančná pomoc týchto inštitúcií podlieha prís-
nym pravidlám a termínom, preto sme mali leto mimoriadne rušné. Vyu-
žili sme ho na pokračovanie príprav dvadsiatich ôsmich projektov, ktoré 
v mnohých smeroch zlepšia život v Novom Meste či prostredie okolo nás.
Príprava je nevyhnutná, ale tento rok máme za sebou už aj viditeľné vý-
sledky. Novú strechu materskej školy Na Revíne, prebiehajúcu nadstavbu 
škôlky na Jeséniovej či rekonštrukciu telocvične v škole na Cádrovej, ob-
novu parku na Sadovej, novú kanalizáciu v jasliach, stroje na cvičenie, 
ktoré sme nainštalovali na Kuchajde...
 Mnohé ďalšie rekonštrukcie sa začnú ešte do konca tohto roka. Termí-
ny sú neúprosné. Väčšinu projektov totiž musíme stihnúť budúci rok.
Tlačí nás čas, aj preto sme počas leta tvrdo pracovali. Školáci i škôlkari, 
ktorí práve nastupujú do škôl,  na mnohých miestach zažijú stavebný 
ruch. Už onedlho budú mať oveľa modernejšie triedy, vymenené okná, 
lepšie športoviská... Rekonštrukcia čaká komunitné centrum, kde nájdu 
priestor na stretávanie mladé rodiny aj seniori. No a v obnovených par-
koch si rady oddýchnu všetky generácie.
 Čaká nás veľa práce, ale tento druh „starostí“ mám  rád. V časoch, keď 
mnohí plačú nad nedostatkom peňazí, je možnosť zrealizovať zaujíma-
vé projekty príležitosťou, ako uskutočniť aspoň niektoré z mojich snov.

Rudolf Kusý

Milí Novomešťania,

- A ja? Spýtal sa ukrivdene mladší brat, keď 
sa dozvedel, že starší nastupuje do školy. 
– No a čo, keď nemám roky...?
Žiarlivo odvtedy sledoval každú zmien-
ku o škole. S úctou pozoroval, ako brat 
píše domáce úlohy, ako čoraz lepšie číta  
a počíta. Starší si to všimol a – treba pri-
znať – trošku sa aj predvádzal.
Nič to zato. Pokým sú predmetom detské-
ho obdivu, žiarlivosti, či dokonca pýchy 
vedomosti, schopnosti a nové poznatky, je 
to v poriadku. Dokonca skvelé!  Horšie by 
bolo, keby to boli len drahé tenisky, tričko 
prestížnej značky či limuzína rodičov.  Lebo 
aj to sa stáva. Učitelia o tom vedia svoje...

O čom učitelia radšej nehovoria
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Keď sa zima opýta, čo sme robili 
v lete, máme čo odpovedať
  Na Kolibe pribudnú triedy, 

na Kramároch nová strecha   

 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 
modernizuje ďalšie svoje škôlky a rozši-
ruje ich kapacity. Počas letných prázd-
nin prechádza veľkými zmenami Ma-
terská škola na Jeséniovej ulici. Vďaka 
nadstavbe získa priestory pre dve nové 
triedy, budova dostane novú strechu, 
nové sociálne zariadenia a bude aj  
zateplená. 
„Pokračujeme v tom, čo sme si stanovili 
za jasnú prioritu – postupnými krokmi 
opraviť a modernizovať všetky naše 
škôlky a školy. Vlani sme investovali do 
ich obnovy vyše milióna eur a v nastú-
penom tempe nepoľavujeme ani tento 
rok,“ povedal starosta Mestskej časti Bra-
tislava – Nové Mesto Rudolf Kusý.
 Rekonštrukcia na Jeséniovej vyrieši 
dva veľké problémy: stúpne kapacita 
škôlky a odstráni sa  strecha, ktorá bola 
v havarijnom stave. „V prípade otvorenia 
dvoch nových tried sa kapacita môže 
zvýšiť až o 36 detí,“ hovorí Zuzana Salí-
niová, riaditeľka Základnej školy Jesénio-
va, pod ktorú škôlka patrí. Ďalším veľkým 
plusom bude prepojenie oboch budov 
materskej školy. „Detičky aj zamestnan-
ci sa po dlhých 60-ich rokoch prevádzky 
dostanú z jednej budovy do druhej, kde 
sa nachádza napríklad výdajňa stravy 
a jedáleň, ´suchou nohou´, ako sa vra-
ví, čo je veľkým prínosom hlavne počas 
zimných mesiacov a nepriaznivého po-
časia,“ dodáva. Náklady na rekonštrukč-

né práce by mali dosiahnuť 289 000 eur. 
Škôlka na Jeséniovej prešla čiastočnou 
modernizáciou už vlani. Zrekonštruovali 
sa tu umyvárne, zvýšil počet toaliet, zväč-
šila sa trieda, pre učiteľov pribudli kabi-
nety, ktoré doteraz chýbali. Navštevuje 
ju 104 škôlkarov a patrí medzi najväčšie 
v Novom Meste.
 V júli sa stavebný ruch rozšíril aj do 
objektu Materskej školy Na Revíne na 
Kramároch. Budova škôlky dostane novú 
strechu, keďže súčasná je vo veľmi zlom 
stave, zatekalo do nej. Súčasne ju zatep-
lia, čo zabráni únikom tepla. Náklady sa 
budú pohybovať okolo 75 000 eur.

  A možno sa podarí urobiť 
 ešte viac...

 Stavebné úpravy na oboch školách by 
nemuseli byť posledné. Mestská časť sa 
totiž uchádza o dotáciu z Environmen-
tálneho fondu zriadeného Minister-
stvom životného prostredia SR. Pre ZŠ 
Jeséniova predložila projekt približne za 
117 600 eur a pre MŠ Na Revíne vo výš-
ke 200-tisíc eur. Ak uspejeme, škôlka Na 
Revíne dostane nové okná a zateplenie 
stien, na Jeséniovej opravia fasádu, za-
teplia obvodový plášť základnej školy 
a  vymenia okná a dvere.
 Ďalšie plány mestskej časti sa týkajú 
rekonštrukcie telocvične na ZŠ Cádro-
va. V letných mesiacoch prebehla súťaž 
vo verejnom obstarávaní. Víťazná firma 
vymení okná a dvere, opraví fasádu, 
klampiarske prvky a zateplí budovu. 
V sprchách pre športujúcich žiakov 
budú tiež osadené nové ventilátory.
 Už začiatkom tohto roka mestská časť 

otvorila zmodernizovanú Materskú ško-
lu na Odborárskej (vďaka nadstavbe 
tu pribudli nové učebne, herne, spál-
ne, vynovená bola kuchyňa aj jedáleň) 
a Materskú školu na Pionierskej (tá po 
rekonštrukcii druhého podlažia získala 
priestor pre dve nové triedy). Obidvom 
škôlkam sa tak rozšírili kapacity.

  Pri zariaďovaní finančne 
pomáha župa

 Rozšírenie materských škôl prináša, 
samozrejme, aj potrebu nového nábytku 
a vybavenia interiérov. V tomto prípade 
podá mestskej časti pomocnú ruku Brati-
slavský samosprávny kraj, ktorý schválil 
dotáciu pre MŠ Jeséniova vo výške 8-tisíc 
eur, tú istú sumu pridelil na vybavenie 
novej MŠ na Kalinčiakovej ulici. Na za-
riadenie novej triedy, ktorá pribudla na 
MŠ Cádrova, prispela župa čiastkou 5-ti-
síc eur. Finančné prostriedky z dotácie 
sa použijú na nákup stolov a stoličiek, 
detských lehátok, matracov, posteľnej 
bielizne či uterákov. (red)

Snímky Martin Marenčin, BSK
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Miestni poslanci sa predstavujú 

   Výhľady sú sľubné
 Prvé volebné obdobie 
pracujem ako nezávislá 
poslankyňa. Som pred-
sedníčkou komisie pre 
školstvo a vzdelávanie aj 
splnomocnencom miest-

neho zastupiteľstva pre túto sféru. V tomto 
volebnom období bolo mojou úlohou predo-
všetkým pomáhať materským a základným 
školám hľadať možnosti a finančné rezervy, 
ktorými by sa dali uspokojovať ich potreby. 
Práce bolo neraz vyše miery. Výmena okien, 
rekonštrukcie, prístavby a nadstavby... Za 
najvýznamnejší  úspech pokladám  plány na 
výstavbu novej škôlky, už celkom reálne. Mám 
na mysli nový objekt pri ZŠ Za kasárňou so 
zelenou strechou – taký zatiaľ v Novom Mes-
te nemáme - a pribudne nám v ňom 75 - 80 

nových miest už do marca 2016. Na 
Kalinčiakovej sa na jeseň otvorí ďal-
šia škôlka  - to bude 35 - 40 nových 

miest. Aj na Jeséniovej sa kapacita rozšíri. 
Ide o to, aby škôlku mohli navštevovať všet-
ky (predovšetkým naše) deti v predškolskom 
veku.
 Dnes prichádza etapa, keď máme v ru-
kách schválený projekt ISRMO, vďaka ktoré-
mu si budeme môcť dovoliť i finančne veľmi 
náročné komplexné rekonštrukcie vybraných 
základných škôl a škôlok, verejných priestran-
stiev i vybudovanie komunitného centra.  
 Osobitnou kapitolou môjho pôsobenia 
ako poslankyne je sobášenie. Zväčša sú to 
povinnosti radostné a veľmi emotívne, podob-
ne ako vítanie detí do života.  
 Pre obyvateľov Svätovojtešskej ulice sa 
nám podarilo zabezpečiť v blízkej budúcnosti 
rekonštrukciu kanalizácie, ktorá ich trápi od 
poslednej neveľmi vydarenej opravy. Budú 
s ňou súvisieť dočasné dopravné obmedze-

nia.  Práce vyústia na Ľudovom námestí, kde 
sa má vybudovať prečerpávacia stanica kana-
lizácie. Verím, že sa podarí dokončiť aj pláno-
vanú revitalizáciu parku na Ľudovom námestí, 
ktorej projekt je v štádiu spracovávania a pri-
pomienkovania občanmi.
 Pred voľbami býva zvykom rekapitulovať 
a chváliť sa úspechmi. V tejto súvislosti by 
som rada zdôraznila, že politika na komunál-
nej úrovni by mala sledovať len prospech pre 
ľudí -  máme pre nich robiť, čo sa dá a čo vie-
me, bez ohľadu na politickú príslušnosť.
Zároveň sa chcem poďakovať všetkým, kto-
rí mi verili a v minulých voľbách mi dali svoj 
hlas. Dúfam, že som prejavenú dôveru neskla-
mala a po tohtoročných voľbách budem mať 
možnosť pokračovať v začatej práci.

Kontakt: 0917 788 475, vitkova@stonline.sk

Ing. Andrea Vítková

Oddychový areál pri Rotunde?
 Mestskí poslanci z Nového Mesta 
chcú dosiahnuť revitalizáciu spustnu-
tého priestoru  v okolí Rotundy na Že-
leznej studničke, ktoré má rozlohu pol 
hektára. Kedysi tam stál Kúpeľný dom 
či Labutí pavilónik. Dnes sú tam najmä 
staré bufety a zdevastované verejné 
záchody. Okrem Rotundy však magis-
trát na väčšiu investíciu nemá peniaze. 
Novomestskí poslanci Tomáš Korček, 
Libor Gašpierik a Katarína Augustinič 
preto na mestskom zastupiteľstve na-
vrhli a presadili riešenie situácie špeci-

fickou verejnou súťažou. Mesto ju vyhlá-
silo v júni, uzavrie ju začiatkom októbra. 
Samospráva prenajme toto územie na 
25 rokov súkromnému investorovi, kto-
rý bude mať prísne podmienky prenáj-
mu. Na vlastné náklady bude musieť ob-
noviť niekoľko objektov a zrevitalizovať 
priestor okolo nich.
 Nájomca, ktorý vzíde zo súťaže, zís-
ka ako protihodnotu právo podnikať 
v tomto priestore 25 rokov. Z mestských 
peňazí nepôjde na projekt ani cent. 
„Chceme, aby staré bufety a toalety 

nahradila nová záhradná reštaurácia 
s terasami, pribudnúť by mali aj detské 
ihriská,“ povedal poslanec Tomáš Kor-
ček. Poslanec Libor Gašpierik uviedol, 
že voľné plochy na tomto území žiada 
mesto upraviť ako oddychový areál 
s posedeniami, ohniskami a terasami. 
„V podmienkach súťaže je aj povinnosť 
nájomcu odstrániť z priestoru staré 
búdy, provizórne konštrukcie, nevhod-
né zábradlia či poškodené schody,“ 
hovorí mestská poslankyňa Katarína  
Augustinič.
 Nájomca – investor by mal zrekon-
štruovať aj historický objekt Rotundy 
a zapojiť ho do nového riešenia priesto-
ru. Labutí pavilónik na Železnej studnič-
ke tvorila pred rokmi krytá konštrukcia, 
pod ktorou bol tanečný parket. Od bu-
dúceho nájomcu mesto žiada vybudo-
vať túto stavbu na pôvodnom mieste. 
Záhradná reštaurácia s terasami by mala 
vzniknúť v priestore, kde kedysi stál 
Kúpeľný dom, teda tiež na pôvodnom 
mieste. Mesto žiada, aby to bol prízem-
ný objekt s terasami zo strany areálu 
aj od Cesty mládeže, jeho architektúra 
by mala pripomínať pôvodný objekt  
Kúpeľného domu.

(gak)Na snímke mestskí poslanci Libor Gašpierik, Katarína Augustinič, Tomáš Korček

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

 Bratislavské cesty potrebujú systé-
mové riešenie. Obhliadky dokazujú, že 
na začiatku každého roka sa na území 
hlavného mesta nachádza okolo šesť-
tisíc výtlkov a na ploche okolo 750 m2 
sa nájde priemerne až 20 systémových 
rozpadov. 
 Nestačí však iba odstraňovať výtlky 
objavujúce sa so železnou pravidelnos-
ťou. O naše cesty a chodníky sa musíme 
starať priebežne, systematicky, a hlavne 
efektívne. Dokedy si môžeme dovoliť 
tzv. úsporný režim a opravovať výtlky 
netechnologickým spôsobom, teda  jed-
noducho ich zalievať teplou asfaltovou 
zmesou? Namáhané cesty potrebujú dô-
kladnejšie opravy. 

 Komunikácie v správe mestskej 
časti (III. a IV. triedy) 

 Bratislava - Nové Mesto zabezpeču-
je opravu a údržbu komunikácií III. 
a IV. triedy. Na opravy ich výtlkov bolo 
v roku 2013 plánovaných v rozpočte 
200-tisíc eur, ktoré sa nepodarilo cel-
kom vyčerpať. V tomto roku je na túto 
činnosť rozpočtovaných 300-tisíc eur, 
zmluva sa však podpisovala až v letnom 
období, uvidíme, aké bude čerpanie ku 
koncu roka.
Dobrou správou je, že opravy sa reali-
zujú výlučne z nového materiálu certi-
fikovaného Výskumným ústavom inži-

nierskych stavieb. Nikde sa nepoužíva 
recyklovaný asfalt (čiže vybúraný starý, 
mechanicky a slnečným žiarením zne-
hodnotený asfalt, ktorý je znovu rozto-
pený a zabudovaný).

 Komunikácie v správe hlavného 
mesta (I. a II. triedy)

 V roku 2013 sa na území celého hlav-
ného mesta naštartovali veľkoplošné 
opravy komunikácií I. a II. triedy s vý-
merami do 750 m2, niekde aj väčších. 
V našej mestskej časti sa takto opravili 
vybrané úseky ulíc Vajnorská / Rožňav-
ská, Račianska, Odborárska, Bojnická 
a Podkolibská. Vymieňali sa na nich 
obrusné vrstvy v hrúbke 12 cm. Všet-
ky opravy sa robili technologickým 

spôsobom formou strojovej pokládky. 
Takmer výlučne sa ako materiál pou-
žíval modifikovaný asfalt, používaný 
napr. na diaľniciach a rýchlostných 
komunikáciách. V porovnaní s bežným 
cestným asfaltom je odolnejší a pri väč-
šej záťaži sa menej opotrebúva. Žiaduci 
je kvôli vysokému nápravovému zaťa-
ženiu trolejbusmi a autobusmi brati-
slavskej MHD. Opravovali sa aj zastávky 
MHD, pôvodné betónové resp. asfaltové 
kryty povrchov boli vymenené za vyso-
ko odolný materiál s využitím technoló-
gie Creteprint (červené zastávky). 
 Tohto roku hlavné mesto vypísalo 
súťaž na obdobie 2014 – 2017 v celko-
vom objeme 8,18 mil. eur na opravy 
v celej Bratislave počas štyroch rokov. 
Rozpočet hlavného mesta v roku 2014 
počíta na opravu ciest so sumou okolo 
800-tisíc eur. Od Bratislavskej župy žia-
da mesto ďalší milión eur formou dotá-
cie a od štátu by Bratislava mohla dostať 
ďalších 700-tisíc eur, keďže aj Košice 
dostali finančnú pomoc od štátu 2,3 mi-
lióna eur.
 Podkolibská, Skalická či Česká ulica – 
to sú len niektoré z konkrétnych úsekov 
miestnych komunikácií v Mestskej časti 
Bratislava - Nové Mesto, ktoré v uply-
nulých týždňoch dostali kvalitný nový 
asfalt. V Bratislave sa opraví priemer-
ne 100 až 200 výtlkov denne. Mali by 
sme sa usilovať, aby opravených úsekov 
bolo čoraz viac a obyvatelia aj návštev-
níci Bratislavy mohli jazdiť po takých 
cestách, aké si hlavné mesto Slovenska 
zaslúži.

Edita Pfundtner, poslankyňa MZ

Oprava:  V Hlase číslo 7-8/2014 bolo v profile poslanca Ing. Mariána Vereša uverejnené neplatné telefónne číslo.  
Správny telefonický kontakt miestneho poslanca je 0911 453 807. 
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„Miestny zákon“ – územný plán zóny
 Často sa zdôrazňuje, že územný plán 
mesta je „zákon“ – nesmie sa prekročiť.  
V praxi  sa to, žiaľ, stáva, lebo plán mesta 
nejde do detailov, nemôže ísť. Neraz sa 
potom dodatočne zistí, že nebol dôsled-
ne dodržaný. Niekedy z nevedomosti, 
niekedy (asi častejšie) z vypočítavos-
ti podnikavcov. Preto potrebujeme aj 
„miestne zákony“,  územné plány, ktoré 
sa týkajú menšieho územia, a tak sa môžu 
„vyjadriť“ detailne doslova o každom po-
zemku – sú to územné plány zón. Mest-
ská časť, ktorá má väčšinu územia ošetre-
nú takýmito plánmi, sa vyhne mnohým 
problémom, lebo je vopred  jasné, čo 
kde môže stáť, čo nemôže, ktoré plochy 
sa nesmú zastavať a podobne.  Najvyšší 
čas, že v Novom Meste sa na nich pracuje 
už intenzívnejšie.
 „Výstavbe treba dať pravidlá, jasné 
mantinely,“ zdôraznil starosta Rudolf 
Kusý na júnovom zhromaždení obyvate-
ľov  v Ľudovej štvrti. Vie, o čom hovorí 
-  zámery na novú výstavbu (a osobitne 
čierne stavby) prinášajú samospráve 
denne vari tie najvážnejšie problémy. 

Územní plánovači však napriek svojej 
odbornej zdatnosti nemôžu robiť územ-
né plány zón sami, aspoň dnes už nie. Na 
území vyčlenenej zóny žijú predsa ľudia 
so svojimi každodennými ťažkosťami 
a potrebami. Na tie by plán zóny mal pri-
hliadať. „Máme záujem, aby plán zóny 
bol taký, aký chcú ľudia, ktorí tu žijú“, 
povedal Rudolf Kusý, keď sa hovorilo 
o jeho príprave, teda o tzv. návrhu zada-
nia, ktorý je dôležitý práve tým, že doň 
možno vložiť požiadavky obyvateľov.
 Čo sú požiadavky obyvateľov, na tom 
sa pravdaže treba najprv dohodnúť. A to 
u nás býva niekedy ťažké. Aj zhromažde-
nie v jedálni školy Za kasárňou diskuto-
valo chvíľami tak vzrušene, že ho pred-
seda občianskeho združenia Ľudová 
štvrť Ing. Pavel Karlík opakovane musel 
tíšiť. Ľudová štvrť má špecifické vlastné 
bolesti. Aj na tomto stretnutí občanov sa 
konštatovalo, že, žiaľ, mnohé z hodnôt  
jej jedinečnej urbanistickej štruktúry sú 
už preč,  ďalšie nedisciplinovaní staveb-
níci a podnikavci prinajmenšom ohrozu-
jú. A samospráva má bez územného plá-

nu zóny v podstate veľmi obmedzené 
možnosti brániť im v tom. 
 Ozvali sa hlasy volajúce po stavebnej 
uzávere, pokým nevstúpi do platnosti 
územný plán zóny. Tak ako si to nedávno 
odhlasovali obyvatelia na Bielom kríži. 
(Pravda, tí reagovali na odlišné miestne 
podmienky, majiteľom rodinných do-
mov v Ľudovej štvrti by stavebná uzávera 
mohla spôsobiť rad ťažkostí pri ich bež-
ných či nevyhnutných úpravách.)
 A tak hlasovanie o uzávere nerozhodlo. 
Napriek veľkej výhode tohto zhromažde-
nia, ktorou bola prítomnosť odborníka 
– urbanistu Petra Vaškoviča a ďalších ar-
chitektov, ktorí uvádzali na pravú mieru 
mnohé z  požiadaviek prítomných. Ko-
nečný verdikt znel: O stavebnej uzávere 
rozhodne napokon petícia. S jej znením 
a podmienkami sa však obyvatelia naj-
prv bližšie oboznámia v osobnom kon-
takte s členmi občianskeho združenia 
Ľudová štvrť, ktorí ich s pripraveným 
textom všetkých postupne navštívia.

Viera Vojtková 
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Stromy v centre zaslúženej pozornosti  

Zaťažkávacia skúška mladého združenia  

 Na Kolibe, v areáli niekdajších filmo-
vých ateliérov chce investor Štúdio Ko-
liba, a.s., postaviť málopodlažné bytové 
domy s podzemnými garážami. Jedným 
z dokumentov, ktoré  potrebuje, je výru-
bové povolenie – dokument, ktorý v tej-
to časti Nového Mesta vyvoláva viac než 
nepríjemné predstavy.  

A, rozumie sa, aj primeranú pozornosť.

 S prvým posudkom na stromy, ktoré 
investor plánuje vyrúbať, sme pred ro-
kom ako mestská časť nesúhlasili. Časť 
z nich sme žiadali zachovať, pri ďalších 
zvýšiť ich spoločenskú hodnotu. Investor 
vyhovel. S ďalšími požiadavkami na za-
chovanie a vyššiu spoločenskú hodnotu 
prišli ochranári zastúpení Ing.  K. Šimon-
čičovou,  tí navyše požadovali kontrolu 
Štátnej ochrany prírody. Aj im bolo vy-
hovené. Nakoniec spoločenská hodnota 

stromov dosiahla sumu 85 322 eur, ktorá 
sa využije na výsadbu a údržbu stromov.  

 Investor súhlasil. Z pôvodných sto stro-
mov navyše sa v darovacej zmluve napo-
kon objavilo 154 stromov, ktoré budú vy-
sadené podľa požiadaviek mestskej časti.
 Aj keď je darovanie stromov krokom 
správnym smerom, občianske združe-

nie Za lepšiu Kolibu žiada ešte raz pre-
veriť spoločenskú hodnotu stromov. 
Hoci dnes sú k dispozícii už tri posudky, 
vzhľadom na lokalitu a nedávne výruby 
je mestská časť pripravená akceptovať 
ďalší, ktorý budú považovať za vierohod-
ný aj ochranári. Znamená to, že výrubové 
povolenie stále nie je právoplatné a hod-
nota stromov sa preverí ešte raz. A samot-
né výruby môže investor urobiť až vtedy, 
keď bude mať právoplatné stavebné po-
volenie.
 Ustavične treba bdieť nad tým, aby 
Nové Mesto zeleň aj nadobúdalo, nie aby 
o ňu každú chvíľu niekde prichádzalo. 
Veď aj v zahraničí je bežné, že plánované 
projekty trochu ustúpia, aby sa zachráni-
li najhodnotnejšie stromy. Je to na pro-
spech všetkých.
 Rudolf Kusý

 Chodiť s petíciou od domu k domu po 
celej Ľudovej štvrti, to nie je maličkosť, 
obrátila som sa na Ing. Andreu Vítkovú, 
poslankyňu miestneho zastupiteľstva. 
„Samozrejme, že je to dosť roboty, ale 
myslím si, že stojí zato. Nejako si už uli-
ce rozdelíme. Budeme tak ale poznať 
názor všetkých občanov. Ak napríklad 

budú za uzáveru, tak budeme vedieť, 
v akom rozsahu, s akými podmien-
kami je pre nich prijateľná. Zároveň  
budeme diskutovať o budúcom vzhľa-
de celej štvrte. Do akej miery bude mož-
né meniť vzhľad domov -  povedzme, 
aké typy manzardiek sa môžu uplat-
ňovať, či bude možné stavať garáž sia-
hajúcu až po uličný chodník, alebo nie. 
A podobne.“

 Nezdá sa vám, že územný plán zóny 
sem prichádza trošku neskoro? 
„Minimálne pred pätnástimi rokmi 
mal prísť.  Nenapáchali by sa toľké ško-
dy, koľké dnes, žiaľ, zaznamenávame. 
Napriek tomu, že Ľudová štvrť je pa-
mätihodnosťou Nového Mesta.“

 Akoby sa tu ľudia ťažšie dokázali do-
hodnúť než inde. Prečo vlastne? Už pri 
diskusiách o budúcnosti Ľudového ná-
mestia sa to prejavilo.
„Kompromisy sa ťažko hľadajú. Málo 
sa vzájomne počúvame. Cieľ, o ktorý 
ide, je park pre všetkých, každý by si 
v ňom mal nájsť svoj kútik. Ale vyho-
vieť všetkým sa nedá.“ 

 Nie sú to aj prudké zmeny životného 
štýlu, ktoré majú na svedomí, že sa vždy 
nedokážeme či nechceme chápať? 

„Áno, starí rodičia chcú napríklad 
ovplyvňovať život dnešných mladých, 
no tí sú so svojimi predstavami a ná-
zormi už niekde celkom inde. Dnes už 
aj desaťroční hovoria o petíciách a pro-
testoch – to kedysi nebolo. A tak sa 
vždy usilujem pochopiť myslenie a vní-
manie ľudí, ktorí si čosi presadzujú - až 
po tú maximálnu hranicu, pokiaľ je to 
možné.“

 A čo potom? Keď sa už ďalej nedá ísť?
„Vtedy nezostáva iné než vysvetľovať 
a vysvetľovať. Nachádzať slová a ar-
gumenty, ktoré obyvateľa presvedčia. 
No v istom štádiu sa potom každý musí 
prispôsobiť požiadavkám väčšiny, 
inak to nejde.“

 Nebije sa niekedy „užší“ záujem miest-
neho občianskeho združenia s úsilím 
poslanca, ktorý musí veci vidieť zo šir-
šieho hľadiska? 
„Naopak, je skvelé, keď spolupracu-
jú – vtedy je šanca, že sa veci pohnú 
dopredu a dá sa pre ľudí veľa urobiť. 
Výsledky občianskych združení, ktoré 
vznikli už dávnejšie – na Bielom kríži, 
v Dimitrovke či v Mierovej kolónii – to 
plne potvrdzujú.“

Viera Vojtková
Snímka Jana Plevová

Občianske združenie Za lepšiu Koli-
bu a mestská časť investora požiada-
li, aby nám so zreteľom na špecifickú 
lokalitu a nedávne nelegálne výruby 
daroval rovnaký počet stromov, aký 
sa chystá vyrúbať. Boli by to stromy 
navyše, netýkali by  sa  drevín ur-
čených výrubovým povolením, kto-
ré investor musí vysadiť a vyplatiť 
v zmysle zákona.
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 Ako zabezpečiť priebežnú kontrolu 
vykonávaných prác na rozľahlom úze-
mí, a pritom šetriť prevádzkové nákla-
dy? V EKO-podniku VPS sa rozhodli pre 
netradičné, no veľmi efektívne rieše-
nie. Kým doteraz jazdili vedúci pracov-
níci na osobných automobiloch, v lete 
ich vymenili za skútre. Ak nie je potreb-
né prevážať väčší náklad a počasie je 
priaznivé, jazda na motorke je finančne 
niekoľkonásobne výhodnejšia. 
  „Je to operatívne a lacné, minimálne 
sú náklady na údržbu, spotrebu pohon-
ných látok, nižšia je suma poistného 
a podstatne jednoduchšie je aj parko-
vanie,“ hovorí Ing. Róbert Molnár, riadi-
teľ EKO-podniku. „Zakúpili sme zatiaľ 
dva skútre, ktoré využívajú vedúci pra-
covníci strediska dopravy a strediska 
údržby zelene. V bratislavských uliciach 
je neraz zápcha, auto sa posúva kro-
kom, skúter je trikrát rýchlejší a človek 
na ňom vybaví oveľa viac. Vzhľadom 
na doterajšie vynikajúce skúsenosti plá-
nujeme nákup ďalšieho skútra, ktorý 
bude k dispozícii pracovníkom vede-
nia. Využijú ho pri častých cestách na 
bratislavský magistrát, stanice lanovky 
a kontrolu prác našich 150-ich zamest-
nancov na území Nového Mesta.“
 Zástupca riaditeľa EKO-podniku Sta-
nislav Pavlovič odhaduje ročné náklady 
na používanie osobného automobi-
lu v podmienkach firmy na 1457 eur, 
kým náklady na využívanie skútra 
na  290 eur. „Vychádzam z predpokla-
du, že oba dopravné prostriedky najaz-
dia za rok 5000 km. V takom prípade 
sú náklady na jeden kilometer jazdy 
autom 0,29 eur, pri motocykli pred-
stavujú len 0,058 eur. Úspora je teda  
zjavná, a to v dnešných časoch naozaj 
zaváži,“ uzavrel pán Pavlovič, ktorý 
v EKO-podniku zodpovedá za ekono-
mické ukazovatele. Jana Škutková

Ekopodnik 
jazdí úsporne

Nadrozmerný odpad patrí do 
veľkoobjemového kontajnera
 Veľkoobjemový kontajner bude 
pristavený na určené stojisko vždy 
o 10. hodine, odvezú ho o 17.30 h. 
 Nadrozmerný odpad musí byť pred 
uložením rozobraný na jednotlivé diely, 
napr. nábytok. Zamestnanec EKO-podni-
ku VPS bude dozerať, aby občania ukla-
dali do kontajnera len povolený odpad. 
 Do veľkoobjemového kontajnera alebo 
vedľa neho je zakázané ukladať chlad-

ničky, mrazničky, práčky, sporáky, TV 
a rozhlasové prijímače, výpočtovú tech-
niku, vysávače, žiarovky a žiarivky, elek-
tromotory, nabíjačky a ďalšie elektrické 
a elektronické spotrebiče, chemické 
látky ako lieky, riedidlá, farby a náterové 
látky a ich obaly, žieraviny, oleje, batérie 
a akumulátory všetkého druhu, ropné 
látky a ich obaly, stavebný odpad a recyk-
lovateľný odpad - papier, sklo a plasty. 

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov  
pri jesennom upratovaní

ulica stojisko termín

Teplická
Sliačska 

v strede ulice 
na konečnej MHD

1. 10. 2014

Svätovojtešská
Ovručská

pri klube dôchodcov
pri parkovisku

2. 10. 2014

J. C. Hronského
Unitas, Šancová 23

pri garážach
vo dvore

7. 10. 2014 

Varšavská
Škultétyho - Plzenská 

pri garážach
na parkovisku

9. 10. 2014

Bartoškova - Športová
Mestská - Osadná

Odborárska

pred garážami
pri parku

pri garážach pri ZŠ
10. 10. 2014

Pluhová
Čs. parašutistov

vo dvore č.4-6
pri škôlke

14. 10. 2014

Matúškova-Jaskový rad
Jeséniova
Tupého

na rohu ulíc
pri HMÚ
pri č. 25

15. 10. 2014

Višňová
Uhrova

na parkovisku
pri detskom ihrisku

17. 10. 2014

Guothova
Magurská

Horská

pri č. 9-11
pri č. 3-5

pri vinohradoch dole
21. 10. 2014

Mierová kolónia
Pri starom ihrisku

Tomášikova

na Tylovej ulici
pri záhradách

pri č. 50 – Koloseum
23. 10. 2014
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Mierovej kolónii sa nelení 

 Občianske združenie Mierová kolónia 
svojimi aktivitami postupne presadzuje 
do života prvé zmeny. V júni jeho členo-
via zorganizovali brigádu a zo šesťdesiat 
dobrovoľníkov ochotne prišlo pomáhať. 
Pridali sa k nim aj starosta Rudolf Kusý 
a miestni poslanci Stanislav Winkler  
a Richard Mikulec.

 „Naplnili sme odpadom tri veľké 
kontajnery. Orezali sme kríky, upravili 
zeleň a vyčistili všetok neporiadok. Na 
záver bol pre všetkých pripravený nie-
len výborný guláš, ale tentoraz aj malé 
chlapské prekvapenie, pretože šéf blízke-
ho Pubu čapoval pre brigádnikov pivo 
zadarmo,“ povedal mi s úsmevom pred-
seda občianskeho združenia Gejza Kosz-
tolányi. Doplnil aj informácie o ďalších 
plánoch: „Od začiatku augusta začali 
stavbári upravovať chodníky, osádzať 
lavičky a z parku dnes trochu zanedba-
ného vytvoria novú oddychovú zónu.“
 V Mierovej kolónii nemajú núdzu  
o aktívnych mladých ľudí. Nečakali na for-
málne založenie združenia či pozvánku 
na brigádu a sami sa pustili do zlepšova-
nia okolia. Trávnik na Tylovej ulici, ktoré-
mu sa v tieni domu a na kyslej pôde prí-
liš nedarilo, sa zmenil na krásnu skalku.  

Vybudovali ju na vlastné náklady Miroslav 
Kralovič a Eva Mihálová, obaja na nej pra-
covali od minulého leta. „Už môj dedko 
žil v Mierovej kolónii, vysádzal tu nád-
herné záhony ruží. My sme sa rozhod-
li pre niečo modernejšie a z výsledku 
majú radosť všetci okoloidúci,“ hovorí 
Miro. Mladý muž neváha priložiť ruku 
k dielu a zdá sa, že manuálna práca pre 
komunitu ho teší. „Minulý rok sme s ka-
marátom natreli mantinely športového 
ihriska na pozemný hokej. Nech sa deti 
hrajú na peknom ihrisku, aj nám sa lepšie  
pozerá na upravené plochy,“ doplnil. 
 „Takýto prístup si naozaj treba vážiť. 
Keď bude mať Mierová kolónia mla-
dých obyvateľov, ktorí svoj pekný vzťah 
k nej prevezmú od nás starších, bude tu 
život príjemnejší,“ uzavrel rozhovor pán 
Kosztolányi.

Text a snímky Jana Škutková

  Z mailu, ktorý nám nedávno poslal do redakcie 
pán Tibor Hulín, sálala radosť. Čoby nie! Konečne 
mal v rukách stanovisko magistrátu - takmer všetko, 
za čo s mladším Ľubošom Ševčíkom a s podporou 
okolitých obyvateľov pred časom „vytiahli do boja“, 
napokon vraj úspešne vybojovali.
 Možno ste o veci počuli. Príprava novostavby na 
rohu Vajnorskej a Ulice odbojárov vyvolala u oby-
vateľov vlnu odporu z viacerých dôvodov. Predo-
všetkým priveľkým objemom stavby a jej nepekným 
„opretím“ o susedný dom, ktorý o kus prevyšovala. 
Ďalej zámerom investora vyrúbať stromy na pozem-
ku i z aleje na tichej Bartoškovej ulici a orientovať do 
nej nový vjazd a výjazd áut. Slovom, bolo toho viac, 
čo hrozilo zhoršiť obytné prostredie ľudí z priľahlých 
ulíc, no dvojica miestnych bojovníkov bola v úsilí 
o dobrú vec viac než vytrvalá. 
 Podarilo sa. Okrem dobrého pocitu z úspechu sú 
dnes bohatší o rad skúseností. Jednak s vedením 
mestskej časti – vysoko oceňujú jeho podporu a po-
moc, jednak s poslancami, mestskými aj našimi – 
tieto skúsenosti sú vraj veľmi rôznorodé. Podstatné 

je, že podľa schválenej novej dokumentácie bude 
nárožný dom nižší a rozumne odčlenený od susedia-
ceho na Vajnorskej, bude v ňom menej bytov, stromy 
sa nebudú rúbať plošne, len v najnutnejšom prípade, 
vjazd a výjazd áut zostane tak ako doposiaľ z Ulice 
odbojárov. Škoda, že novostavba na rušnej mestskej 
triede neponúkne priestory občianskej vybavenosti, 
no celé prízemie bude tvoriť veľkoplošná garáž. 
 „Bolo to množstvo rokovaní, množstvo otázok, ne-
raz i nepríjemných, organizovanie petície, písanie, 
vyčkávanie... Veľakrát sme sa museli odvolávať na 
naše právo na informácie. Ale stálo to zato – vidíte 
sami. Povedzte ľuďom, že sa netreba nechať odra-
diť,“ vraví pán Hulín. „Keby som zachránil len niekoľ-
ko stromov, aj tak to celé malo zmysel.“
 Kvôli stromom sa ešte strojí presnejšie zistiť na 
pozemku trasu teplovodu, nad ktorým vraj stro-
my nemôžu rásť. O každom strome je pripravený  
rokovať osobitne.  Podporu ochranárky zelene pani 
Kataríny  Šimončičovej má vraj už dohodnutú.
 Nie celkom nadšený je architekt prof. Bohumil 
Kováč z FA STU, ktorý na neďalekej Bartoškovej 

ulici vyrastal, a tak ochotne pomáhal občanom 
odbornými radami. Podľa neho na také význam-
né nárožie, ako je Ul. odbojárov a Vajnorská, je to 
stále objekt nevhodnej architektonickej koncepcie.  
Architektúru parteru verejného priestoru tu tvo-
ria dve podlažia vetracích okienok garáží, navyše 
samo nárožie pôsobí ťažkopádne. Nepáči sa mu 
ani 2,5 m široká, 6 podlaží vysoká a 15 m dlhá  
„prievanová“  medzera medzi súčasným bytovým 
domom na Vajnorskej a novostavbou. Kritický je 
voči zbytočnému výrubu dvoch najvzácnejších 
drevín vo dvore - lipy a celtisu.Vizualizácie z vnút-
robloku sú podľa neho klamlivé, nepredstavujú 
objekt v jeho skutočnej hmote. Jej objem je naďa-
lej veľkým zásahom do tzv. stabilizovaného obyt-
ného územia. Koncepčné nedostatky pripisuje  
prof. Kováč absencii architektonickej súťaže. „Taká 
poloha si vyžaduje nielen súlad s územným plánom, 
ale aj hľadanie najvyššej architektonickej kvality,“ 
vraví. „Zaslúži si to mesto a jeho verejný priestor aj 
povesť a peniaze investora.“
 Podľa prof. Kováča má preto úspech trpkú prí-
chuť. Môže ju zmierniť mestská časť v územnom 
a stavebnom konaní - ich priebeh by občania mali 
pozorne sledovať. 

Viera Vojtková

Úspech, ale s trpkou príchuťou

Snímka archív redakcie
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Starajme sa o zdravie detí

 Prichádza školský rok a s ním sta-
rosť, ktorú dobre pozná každý rodič 
– čo zabaliť deťom na desiatu? 
21. storočie praje jedeniu za pochodu, 
atraktívnym baleniam instantných po-
travín a sladkostiam, ktoré sa tvária ako 
„zdravá strava“. Pokým dospelí si dokážu 
zvážiť riziká nekvalitnej, na živiny chu-
dobnej a na cukry bohatej výživy, naši 
najmenší bez správneho vedenia oveľa 
ľahšie podľahnú potravinovým nástra-
hám. Ak im namiesto desiatového boxu 

dáte ráno eurá, kúpia si jednoducho to, 
čo im chutí a čo je práve „trendy“  - čer-
stvé ovocie či celozrnný chlebík to zrej-
me nebude.
 Ako to zmeniť? Začnite sa aktívne 
zaujímať, čo vaše ratolesti  jedia, aj 
keď s nimi práve nie ste. Zabezpečte 
im desiatu, ktorá nielen výborne chutí, 
ale najmä obsahuje vyvážený pomer vi-
tamínov, minerálov, stopových prvkov 
a ďalších živín, kľúčových pre zdravý te-
lesný a duševný vývoj. Ak sa vám zdá, že 
je to v dnešnej uponáhľanej dobe skoro 
nemožné, presvedčíme vás, že to tak nie 
je. Práve naopak, balenie desiat  nemusí 
byť „požierač času“, ale zábava, ak máte 
poruke praktický“ťahák“ ako na to. A Po-
lus vám ho poskytne.  
 Za nákup potrebných vecí do 
školy si odnesiete domov štýlový 
a praktický desiatový box. Stačí sa za-
staviť v Poluse do 15. septembra, nakúpiť 
vo vybraných predajniach zošity, pastel-
ky, školskú tašku a  iné pomôcky pre ško-
láka v minimálnej hodnote 40 eur - a dar-
ček je váš! Akcia sa vzťahuje aj na detské 
topánky a oblečenie, detské športové 

oblečenie či náčinie,  IT pomôcky vráta-
ne laptopu, počítača, HDD, USB či iných 
pamäťových médií. S účtom sa zastavte 
v Hlavnej rotunde Polusu a pri infopulte 
si vyzdvihnite praktický darček pre váš-
ho školáka. 
 Aj pre rodičov máme prekvape-
nie v podobe darčekovej poukážky 
na ľubovoľný kurz varenia v škole 
varenia Radosť variť. A tým sa roz-
dávanie darčekov nekončí! V kaž-
dom desiatovom boxe nájdete leták 
s výživovými tipmi od popredných 
odborníkov – pediatričky, nutrič-
nej poradkyne, trénerky a ďalších. 
O svoje „know-how“ pri príprave jedla 
deťom sa podelila aj známa slovenská he-
rečka, mamička a lektorka školy varenia 
v Poluse, Zuzana Vačková. 
 Presné podmienky akcie a zo-
znam vybraných predajní  nájdete 
na www.polus.sk.
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K NOVEJ TAŠKE 
PEKNÝ DARČEK

 

 

 

Ako sa zo susedov stáva komunita

 Mladé ženy, ktoré poznáme z akcií 
neformálneho združenia Mamičky 
z Ľuďáku, pripravili v prvú augustovú  
sobotu ďalšiu vydarenú komunitnú  
akciu. Ihrisko na Hostinského sídlisku 

zažilo Letnú pohodu, na ktorej sa rodi-
čia porozprávali, deti zabavili a vyská-
kali, starší ľudia pookriali a posedeli na 
lavičkách. Všetci spoločne si pochutili 
na dobrotách, ktoré pripravili mamy 
a babičky z okolia, ale aj na vynikajúcich 
ovocných kokteiloch namiešaných dá-
mami v štýlových kostýmoch z kaviarne 
Montmartre na neďalekej Letnej ulici. 
„Je to náš sponzorský príspevok, veď aj 
my sme súčasťou tohto sídliska a chce-
me sa zapájať do jeho života,“ povedala 
mi sympatická majiteľka kaviarničky pri 
miešaní jahodových, mätových a citru-
sových pochúťok. „O to, aby mal každý 
čo robiť, sa postarali mnohí partneri,“ 
doplnila informácie organizátorka Jana 
Plevová. Na trávniku medzi panelákmi 
vyrástli kreatívne dielničky z DC Ihris-
ko, pohybové aktivity pripravil športový 
klub TOM, cvičila sa joga pod vedením 
Danice Ondrušovej, hrali sa šachové mi-
niturnaje pod dohľadom Petra Filipka. 
„Športovci zo ŠKOLAK klubu pomohli 
vyčistiť priestor, priniesli stoly a stoličky 
a poskytli potrebné hygienické zázemie. 

Aj nás teší, keď sú ľudia v okolí aktívni. 
Radi sme pomohli,“ uviedla miestna po-
slankyňa Dagmar Arvayová. Ozvučenie, 
atrakcie pre deti a technické zázemie si 
vzala na starosť mestská časť. Je vynika-
júce, keď sa ľudia dohodnú a spolu zor-
ganizujú neformálne podujatie. Všetkým 
prospeje, ak sa takéto akcie stanú pra-
videlnou súčasťou života na našich síd-
liskách. Veď lepšie vzájomné poznanie 
prináša do vnútroblokov poriadok, pod-
poruje vzájomnú pomoc i lepšiu náladu.

Jana Škutková  
Snímky Martin Marenčin
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V Novom Meste vyrastie  
moderná knižnica
 Mestská časť pripravuje otvorenie no-
vej pobočky knižnice – čitatelia budú 
môcť využívať jej služby v spoločenskom 
dome Vernosť na Nobelovej ulici. Okrem 
literatúry poskytne Novomešťanom aj 
priestor na relaxačno-pohybové aktivi-
ty, hudobné vystúpenia, premietanie fil-
mov, literárne diskusie či tvorivé dielne.
 „Som rád, že v čase, keď knižnice skôr 
bojujú s existenčnými problémami, 
nám sa darí rozširovať ich. Na Nobelo-
vu ulicu vraciame knižnicu po rokoch, 

a to presne na miesto, kde v minulosti 
fungovala. Otvoriť ju chceme už na je-
seň. Vytvorí sa tak priestor na zmyslu-
plné a tvorivé trávenie voľného času 
v ďalšej časti Nového Mesta,“ povedal 
starosta Rudolf Kusý. Pôjde už o štvrtú 
pobočku centrálnej Knižnice Bratislava 
– Nové Mesto. Rozlohou bude najväčšia 
– bude mať tri miestnosti na ploche vyše 
200 metrov štvorcových. V jednej bude 
beletria pre dospelých a čitáreň, druhá 
bude patriť detskej literatúre a tretia po-
slúži ako pohybovo-relaxačné centrum.
 O moderný vzhľad novomestskej kniž-
nice sa postarali študenti 3. ročníka Ško-
ly úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 
v Bratislave. Pod pedagogickým vede-
ním Mgr. art. Ľubice Sitákovej pripravili 
v rámci ročníkovej práce osem archi-
tektonických riešení, z ktorých vzišiel  
konečný návrh. 
 Náklady na novú knižnicu by nemali 
presiahnuť 25-tisíc eur. V rámci rekon-
štrukčných prác sa vymenia okná, podla-
ha, upravia sa priečky, pribudne nové 
osvetlenie, kúrenie a vzduchotechnika. 
Knihy pre novú knižnicu budú zabezpe-
čené z viacerých zdrojov. „Časť pochá-
dza z vlastného fondu, časť z darov – od 
Denného centra seniorov Domovinka 

a iných darcov. Na nákup nových kníh 
nám ponúkli veľmi dobré ceny vydava-
teľstvá, s ktorými spolupracujeme,“ ho-
vorí riaditeľka Knižnice Bratislava - Nové 
Mesto Jana Vozníková. Novú knižnicu na 
Nobelovej otvoria začiatkom októbra – 
pri príležitosti 35. výročia otvorenia cen-
trálnej Knižnice Bratislava - Nové Mesto 
na Pionierskej ulici.
 Modernizácia čaká aj centrálu. Od Bra-
tislavského samosprávneho kraja získala 
grant 2 000 eur na dokončenie voľnoča-
sového centra. „Nakúpili sme stoličky, 
plánujeme aj kúpu počítača, výučbové 
elektronické zdroje a encyklopédie,“ do-
dáva riaditeľka Jana Vozníková. Budúci 
rok by sa malo prebudovať oddelenie 
detskej literatúry. Jeho nový vzhľad si 
vyberú hlasovaním sami čitatelia spome-
dzi spomínaných ôsmich študentských 
návrhov.

Ján Borčin 
Snímka Jana Škutková

 Je taká spolupráca vašich študen-
tov obvyklá? Často pracujú na reál-
ne pripravovaných akciách?
 Snažíme sa nachádzať ich čo najviac, 
je to ideálna príprava do života. Väčši-
nou ide o maľbu do verejných priesto-
rov, niekedy sú to návrhy a realizácie  
v oblasti vizuálnej komunikácie, teda 
grafického dizajnu. Napríklad návrhy 
na obálky zápisníkov, plagáty a podob-
ne. Študenti navrhovali už aj sedacie 
vaky v spolupráci s firmou Tuli. Terajší 
projekt s Knižnicou Bratislava - Nové 
Mesto je výnimočný tým, že naši štu-
denti nemali ešte možnosť realizovať 
návrhy interiéru s atypickými prvka-
mi, prípadne aj s maľbou. Je to kom-
plexná úloha, pre stredoškolákov veľká  
výzva.

 Čo je v nej podľa vás najväčším 
prínosom pre mladých ľudí, prí-
padne aj pre vás pedagógov?
 Pre začínajúceho dizajnéra alebo  
výtvarníka je najväčším prínosom vidieť 
svoje prvé realizované nápady, stretnúť 
sa s reálnymi problémami. Má možnosť 
vyskúšať si, ako to vyzerá, čo znamená 
adaptovať návrh do iného priestoru. 
Pre pedagógov je to samozrejme vždy 
náročnejšie, ale o to zaujímavejšie.  
Tešíme sa z každej, aj drobnej spoluprá-
ce a z každého úspechu našich študen-
tov. S ich nadšením a schopnosťami je 
možné pomôcť všelikde, kde je nedosta-
tok peňazí, ale žiada sa niečo urobiť.

 Ktoré z prác hodnotíte najvyššie? 
Aké sú vaše kritériá dôležitosti?
 Sme Škola úžitkového výtvarníctva, 

bývalá „Šupka“, teda Škola umelecké-
ho priemyslu. Už tieto názvy hovoria, 
že naša škola vedie študentov v oblas-
ti výtvarníctva a dizajnu k tomu, aby 
svoj nápad, originálnu ideu dokázali 
reálne využiť. Tento raz sa podarilo, 
myslím, každému zo študentov urobiť 
zaujímavý návrh. Nestáva sa to vždy. 
Našich tretiakov úloha zaujala, praco-
vali na nej s veľkým nasadením. Ja by 
som za najlepšie označila návrhy Lau-
ry Šunovej a Viktórie Vičíkovej. Aj škol-
ská komisia, ktorá práce hodnotí, ich 
vyzdvihla. Sú to najkomplexnejšie prá-
ce. Majú  zaujímavý nápad, sú detailne 
premyslené, pútavé pre deti aj staršie 
vekové kategórie. Najlepšie bude prísť 
priamo do knižnice a pozrieť si vysta-
vené práce našich študentov.

Spýtali sme sa Mgr. art. Ľubice Sitákovej:
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Po Dunaji za moderným umením
 Výletná loď Prešov sa 5. augusta odra-
zila od móla pred Slovenskou národnou 
galériou a 230 novomestských seniorov 
na jej palube sa vydalo na plavbu do 
Čunova, do galérie moderného umenia 
Danubiana. Pozreli si výstavu obrazov 
Jiřího Načeradského zo zbierky Ivana 
Melicharčíka. Autora, ktorý vstúpil na 
výtvarnú scénu v polovici šesťdesiatych 
rokov, zaraďujú k najväčším osobnostiam 
českého umenia v druhej polovici dvad-
siateho storočia.
 Na poldenný výlet pozvala záujemcov 
z denných centier seniorov naša mest-
ská časť. Popri starostovi sa jej zúčastnili 
viacerí zástupcovia miestnej samosprávy. 
Pekné počasie, zvláštne pokojná podu-
najská príroda a hudobné vystúpenie 
skupiny FELICITYS dodalo plavbe takú 
príjemnú atmosféru, že vitálnejší výlet-

níci si na palube nielen zaspievali, ale aj  
zatancovali. (jš)

Snímky Martin Marenčin

 Naša mestská časť poskytuje v súčas-
nosti opatrovateľskú službu vyše 140-im 
obyvateľom odkázaným na pomoc inej 
osoby. Potrebujú pomoc pri starostlivosti 
o osobnú hygienu, domácnosť a pri zák-
ladných sociálnych aktivitách. Jednou zo 
služieb je dovoz obedov priamo do do-
mácností. Strava sa rozváža na rozľahlom 
území, obslúžiť treba aj dopravne nároč-
né lokality, ako sú Koliba a Kramáre.
 Po viacročnom úsilí získalo Nové Mesto 

dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR vo výške 11-tisíc eur na 
nákup vhodného vozidla s izotermickou 
izoláciou a protišmykovou úpravou ná-
kladného priestoru. Dofinancujeme ho 
čiastkou 8900 eur z vlastného rozpočtu. 
V súťaži verejného obstarávania bola vy-
hodnotená najvýhodnejšia ponuka, takže 
v najbližších týždňoch bude rozvoz stra-
vy zabezpečovať už nové vozidlo Volks- 
wagen Caddy Kasten. (jš)

 Koncom júna sa 17 slovenských miest 
stalo súčasťou najväčšieho podujatia 
firemného dobrovoľníctva na Sloven-
sku a v strednej Európe – Naše mesto, 
keď sa 6 500 dobrovoľníkov zapojilo 
do takmer 500 aktivít. Zamestnanci fi-
riem, ktorí v bežných dňoch pracujú ako 
manažéri, personalisti, bankári či pria-
mo vo výrobe, vzali do rúk farby, štetce  
i lopaty, aby upravili okolie a pomohli 
tam, kde je to potrebné. V rámci projek-
tu Pomôžme upraviť školský areál zavíta-
lo 20 dobrovoľníkov z firiem IBM a Dell 
aj do Základnej školy s materskou školou 

na Odborárskej, kde na dvore upravili 
a natreli hracie prvky pre škôlkarov.

Ľubica Daneková,  
riaditeľka ZŠ s MŠ Odborárska

 V sobotu 14. júna sa na ihris-
ku Osadná konalo podujatie pod  
názvom Piknik, ktoré spoločne pri-
pravili portál odkazprestarostu.sk,  
spoločnosť MASO Planet a naša mest-
ská časť. Dobrovoľníci z okolia tu 
pracovali na obnove ihriska. Skráš-
lili ho nástennou maľbou, doplnili 
knižničkou a natreli hracie prvky. 
Deň im spríjemnila hudba saxofónu 
a po práci všetkých potešili domáce  
špeciality.

Jana Plevová 

Piknik  
pod oknami

Rozvoz stravy pre seniorov  
uľahčí nový automobil

Dobrovoľníci pomáhali
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Škola Za kasárňou sa stala  
nemeckou partnerskou školou
 Na Slovensku je sedem gymnázií, v kto-
rých je výučba cudzieho jazyka podpo-
rovaná nemeckým veľvyslanectvom. 
Základné školy dosiaľ do tejto siete ne-
patrili, preto je zaradenie Základnej školy 
Za kasárňou medzi školy, kde žiaci môžu 
dosiahnuť jazykový diplom I. stupňa, ob-
rovským úspechom aj uznaním kvality 
vyučovania.
 Koncom júna odovzdal chargé d´affaire 
Nemeckého veľvyslanectva Reinhard 
Wiemer titul a plaketu Nemecká partner-
ská škola jej riaditeľovi Dr. Milanovi Ščas-
nému. Škola sa môže pochváliť 50-roč-
nou tradíciou rozšíreného vyučovania 
nemčiny a patrí k najvyhľadávanejším 
v Bratislave. V školskom roku 2013/14 
prvých 23 žiakov úspešne zložilo skúšky 

pod vedením Nemeckej centrály pre 
zahraničné školstvo a získalo nemecký 
jazykový diplom I. stupňa Konferencie 
ministrov kultúry. Po dosiahnutí vyni-
kajúceho výsledku majú možnosť zložiť 
túto skúšku všetci pripravení záujemco-
via z 8. a 9. ročníka. (jš)

 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 
pomáha rodinám prváčikov. Starosta  
Rudolf Kusý rozhodol o jednorazovej  
finančnej výpomoci vo výške 35 eur  
– tú si môžu uplatniť matky s trvalým 
pobytom v Novom Meste, ktorých 
deti nastupujú do prvého ročníka 
obecnej základnej školy v mestskej 
časti. Príspevok je určený na nákup 
aktovky a školských potrieb.
 Mestská časť poslala oznámenie 
s tlačivom žiadosti 255 rodinám, kto-
ré tento rok spĺňajú podmienky pre 
túto formu výpomoci. Príspevok je 
v súlade so schválenými zásadami po-
skytovania finančnej výpomoci obyva-
teľom Nového Mesta.

 (bor)

Príspevok  
na aktovku

 Koncom júna sa skupina osem-
nástich žiakov zo školy Za kasárňou 
zúčastnila 19. ročníka festivalu Svia-
tok kultúry a vzájomnosti v Kež-
marku. Každoročne ho organizuje 
Karpatskonemecký spolok na Slo-
vensku pod záštitou veľvyslanectva 
Spolkovej republiky Nemecko. Ne-
mecká menšina žijúca v našej kra-
jine a v Európe tu prezentuje svoju 
kultúru, zvyky a obyčaje. Festivalom 
sa snaží prispieť k uchovaniu a roz-
voju tradícií, k vzájomnému porozu-
meniu a poznaniu, úcte k odlišnej 
kultúre a zvykom. Organizátori sa 
snažia vytvárať atmosféru vzájomnej 
tolerancie, odstraňovať predsudky 
v myslení a chápaní menšinovej kul-
túry.
 Na Kežmarskom hrade sa pred-
stavili spevácke a tanečné súbory 
nemeckej menšiny zo Slovenska i za-
hraničia. Svojím kultúrnym progra-
mom sa k nim pridali aj žiaci našej 
školy.
 Cestu na festival sme spojili s vý-
letom na Štrbské pleso, kde sa brati-
slavským deťom veľmi páčilo. 

Mgr. Hana Mokošová,  
učiteľka ZŠ s MŠ Za kasárňou

V Kežmarku 
znela nemčina

Po stopách histórie,  
a nielen stavebnej
 Hurá! Ideme na výlet! Koncom júna sme sa 
z Denného centra Zlatý dážď vybrali na cestu. 
Cieľom bolo bývalé kráľovské mesto Trnava 
a Hudobné múzeum SNM v Dolnej Krupej. 
Všetko sme  absolvovali podľa plánu. V Trnave 
nás pán Štefan, sprievodca, povodil po meste, 
oboznámil nás s jeho históriou a dôležitými 
objektmi. Obdivovali sme Univerzitný kostol, 
Baziliku sv. Mikuláša, vežu, radnicu, historické 
aj súčasné univerzitné objekty a ďalšie pamä-
tihodnosti. Upozornil nás na rad zaujímavostí 
(napr. na štylizáciu koruny na dóme) a svoje 
rozprávanie okorenil vtipnými príbehmi z dáv-
nych čias. Oddych po obede v Dolnej Krupej 

sa nám veru už zišiel. Navštívili sme tu kaštieľ, 
kde kedysi Ludvig van Beethoven učil hrať na 
klavíri dcéry majiteľa kaštieľa. Videli sme zau-
jímavé maľby, historický nábytok, výstavu gájd 
i domček, v ktorom Beethoven počas tunajšie-
ho pobytu býval. V parku tu dodnes rozvonia-
vajú vyšľachtené ruže. 
Výlet sa nám jednoducho vydaril. Slnečné 
počasie ako stvorené na výlet, zaujímavý 
program. Spokojní a v dobrej nálade sme si 
v autobuse cestou domov zaspievali. Vďaku 
za pekný výlet sme vyslovili našej pani vedúcej 
Ľ. Kučerovej a týmito riadkami aj miestnemu 
úradu.   Mária Šebestová
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Vitajte, naši najmenší!

Dáme prednosť miestnym  
obchodníkom?

 Už 273 bábätiek podporila finančne 
od začiatku tohto roka samospráva brati-
slavského Nového Mesta. Svojich ďalších 
novorodencov slávnostne uvítala v stre-

du 30. júla už po štvrtý raz tento rok. 
Každé z bábätiek dostalo od mestskej 
časti ako „štartovné“ peňažný príspevok. 
V júli bolo „pasovaných“ za Novomešťa-
nov 63 detí. Prevahu mali chlapci, kto-
rých bolo 35, dievčat 28. Jednou z nich 
je aj Zuzka, ktorá sa narodila v júni. „Sme 
tu už druhýkrát, pred štyrmi rokmi sme 
tu boli so synom. Je to veľmi príjemná 
akcia a tradícia, zážitok pre celú rodinu. 
Viem, že niektoré mestské časti alebo 
mestá takéto niečo nerobia,“ povedala 
Zuzkina mama Lea. Keďže Zuzka množ-
stvo vecí „zdedila“ po svojom staršom 
bračekovi, z príspevku od mestskej časti 
chce dcérke založiť stavebné sporenie.
 Ján Borčin  

Snímky Martin Marenčin

 Na rôzne vernostné karty obchodných  
firiem sme si už zvykli. Karta, ktorá by chcela 
podporovať služby a pri nákupoch zvýhod-
ňovať obyvateľov mestskej časti, je zatiaľ 
novinkou. Občianske združenie Pre rozvoj 
bratislavského Nového Mesta si myslí, že ná-
pad prebudí v ľuďoch zdravý lokálpatriotiz-
mus a pomôže udržať v okolí pár pracovných  
miest.
 Obyvatelia môžu o kartu, s ktorou získa-
jú v miestnych prevádzkach zľavy do výšky 
20%, požiadať na internetovej stránke kar-
tanovomestana.sk. Prihlásiť sa môžu aj malí 
a strední podnikatelia, ktorí by chceli rozšíriť 

rady svojich zákazníkov a zabezpečiť si ich 
častejšie návštevy. Zatiaľ to skúšajú naprí-
klad v kníhkupectve Gorila, realitnej kance-
lárii Panelák, reštaurácii Dream‘S či Rosso 
Nero aj v biopotravinách u Babičky. Svoje 
obchody označili nálepkou, aby ich záujemci 
ľahko rozoznali.

(red)

 Nezvyčajne silné búrky sprevádza-
né dlhým výdatným dažďom potrápi-
li Bratislavu 3. augusta a v mnohých 
častiach mesta zanechali doslova 
spúšť. V Ľudovej štvrti sa pivnice 
rodinných domov ocitli pod vodou, 
v niektorých prípadoch siahala jej 
hladina až do výšky jedného met-
ra. V uplynulých rokoch sa väčšina 
tunajších ulíc dočkala novej kanali-
zácie, v súčasnosti práce prebieha-
jú na Hálkovej, naplánovaná je ešte 
rekonštrukcia kanalizácie na Sväto-
vojtešskej. Ani nové kanalizačné ve-
denie však masy vody nestačilo od-
vádzať. „Takéto extrémne počasie si 
nepamätám desaťročia,“ uviedla oby-
vateľka z Ľudového námestia. „Zalia-
lo nám mrazničku, práčku aj vykuro-
vací kotol.“ Kým poškodený majetok 
si vyžiada obhliadku pracovníka po-
isťovne, upratovanie nepočkalo. Zo 
všetkých domov vynášali ľudia zato-
pené predmety. Radi preto prijali po-
moc mestskej časti, ktorá dala k dis-
pozícii veľkokapacitné kontajnery 
a postarala sa o ich odvážanie. Celko-
vo odviezli pracovníci EKO-podniku 
15 kontajnerov s odpadom.

(jš)

Neplánované 
upratovanie

Prváci sa stali žiakmi už v júni 
 Tradičný majáles pripravujú v škole Za 
kasárňou už po niekoľko rokov. Tohto 
roku sa termín presunul kvôli víchrici 
na koniec školského roka a stal sa z neho 
juniáles. Tomu už počasie prialo, a tak 
sa športové súťaže, predstavenie folklór-
neho súboru Slniečko, ale aj grilovačka 
a slávnostné pasovanie budúcich prváči-
kov za riadnych žiakov školy odohrali vo 
veselej atmosfére. Školský dvor sa naplnil 
žiakmi aj ich súrodencami, rodičmi, uči-
teľmi, dokonca bývalými žiakmi, ktorí sa 
na túto akciu vždy radi vracajú.    (jš)
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Projekt Zelená Hôrka  
je unikátom v strednej Európe 

 Jedinečnosť  projektu spočíva v kvalite 
života, akú areál ponúka všetkým gene-
ráciám, od detí až po seniorov. Ten, kto 
tu bude žiť,  nemusí riešiť stratu času, 
keď si bude chcieť ísť zašportovať, zabe-
hať, alebo si len tak vyjsť s rodinou na 
grilovačku. „Projekt sme citlivo umiest-
nili do nádhernej scenérie lesoparku 
Železnej studienky, kde jeho obyvatelia 
budú mať poruke  všetky možnosti ak-
tívneho trávenia voľného času,“ pove-
dal Branislav Kaliský, architekt projektu 
Zelená Hôrka, ktorý sa podpísal aj pod 
úspešný projekt bratislavského obchod-
no-spoločenského centra Eurovea.
 Výstavbu viacgeneračnej lokality na 
Krásnej hôrke privítajú aj ostatní oby-
vatelia mestskej časti. „Vnímame prínos 
projektu Zelená Hôrka nielen pre Nové 
Mesto. Je zrejmé, že projekt je riešený 
veľmi komplexne. Spojili sme život 
v centre Bratislavy s možnosťou žiť 
v prírode, skvele si zašportovať v lese 
či zájsť do zdravej reštaurácie. Priľah-

lý športový areál v lesoparku bude slú-
žiť všetkým obyvateľom Bratislavy,“   
konštatuje Branislav Kaliský.
    V bytovom dome Zelená Hôrka sa 
nachádza 51 bytov na piatich poscho-
diach, od dvojizbových po päťizbové 
luxusné byty s terasou. Balkóny a te-
rasy núkajú panoramatický výhľad na 
mesto a okolitú prírodu. Ku každému 
bytu patrí parkovacie miesto a pivnica. 
Na prízemí sa nachádza päť obchodných  
priestorov.

  Apartmány pre seniorov

 Apartmány pre seniorov ponúkajú 90 
lôžok, maximálna kapacita izieb sú dve 
lôžka. Prevádzkovateľom Apartmánov 
pre seniorov je nezisková organizácia 
Domov pre seniorov Krásna hôrka, n. o.
Apartmány pre seniorov ponúkajú ši-
roké možnosti zábavy, pôžitkov a kva-
litných služieb. Dopoludnie tu možno 
stráviť prechádzkou v krásnej prírode, 
zúčastniť sa nenáročných športových 

aktivít v lese spolu s deťmi z materskej 
škôlky, poobede prejaviť svoju  indivi-
dualitu prostredníctvom kreatívnych 
dielní, dobrovoľníckej práce, zatanco-
vať si v sále alebo si trénovať mozgové 
bunky v „záhrade pamäti“. Potom re-
laxovať pri káve s priateľmi, zúčastniť 
sa na niektorom z rozmanitých kul-
túrnych a vzdelávacích podujatí a vy-
chutnať si lahodnú večeru v príjemnej  
spoločnosti.
 Apartmány pre seniorov, to je aj 24-ho-
dinová prítomnosť strážnej služby a do-
stupná odborná lekárska starostlivosť.

 Športové a iné aktivity

 Aktivity park Zelená Hôrka je priľah-
lým športovým areálom komplexu. Bude 
v ňom pripravených šesť  trás rôznej ná-
ročnosti pre všetky generácie. Priamo 
v prírode sa bude cvičiť joga a pilates. 
Návštevníci budú môcť využiť turistické, 
cyklistické, bežecké i prechádzkové tra-
sy. Obyvatelia lokality budú môcť využiť 
svoj voľný čas aj na grilovanie s priateľ-
mi priamo v areáli Aktivity parku.

V bratislavskej štvrti Kramáre, iba štyri minúty od centra mesta, pri vstupe do lokality Želez-
ná studienka v bratislavskom lesoparku vyrastá nový multifunkčný areál. Tvorcovia projektu 
sa zamerali na prepojenie bývania s voľnočasovými aktivitami. Ide o prvý projekt tohto dru-
hu v  strednej Európe. Uzavretý areál zahŕňa bytový dom, apartmány pre seniorov, materskú 
škôlku, reštauráciu, fitnes centrum a Aktivity park. Budú tu aj administratívne priestory, 
ambulancie lekárov a rehabilitácie. 

Komplex má rozlohu 20 604 m², nachádza sa na hranici Krásnej hôrky 
(v bývalom sanatóriu) a lesoparku Železná studienka

Bytový dom sa kolauduje 
v auguste 2014

Získajte viac informácií o aktuálnom stave voľných bytov, obchodných priestorov a možnostiach v Apartmánoch 
pre seniorov na telefónnom čísle 0919 999 799, na e-mailovej adrese info@zelenahorka.sk alebo na stránke  
www.zelenahorka.sk
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Zmeňme to, na čo dosiahneme

 Občania ako vy navrhli v uplynulom 
roku pre našu mestskú časť 18 rôznoro-
dých projektov. Jedenásť z nich  - tých 
najúspešnejších  - sa už realizuje. A vy 
práve teraz môžete určiť, aké projekty 
a zadania budú hýbať participatívnym 
rozpočtom v roku 2015.

 Projekty a zadania

 Ak máte dobrý a zaujímavý nápad, 
ako zlepšiť či dotvoriť prostredie vo va-
šom okolí a chcete ho realizovať (napr. 
renovácia verejného priestoru, verejná 

požičovňa bicyklov, organizácia neja-
kej udalosti či zavedenie novej služby 
a pod.), tak v participatívnom rozpočte 
môžete získať zdroje na jeho realizáciu.

 OBČIANSKYMI PROJEKTMI    
 sa môžete uchádzať o financie 
z mestského rozpočtu priamo. Malo 
by ísť o nízkonákladové aktivity, rea-
lizované svojpomocne alebo s vyso-
kým podielom  dobrovoľníckej práce. 
Jednoducho, užitočné malé veci pre 
mestskú časť. Občianske nápady, ktoré 
poslúžia rozvoju verejných priestorov 
a verejných služieb a skvalitnia nám 
život v Novom Meste.. Finančný strop 
na jeden takýto  projekt je 5 000 eur.  
Rozhodovať o projektoch budú oby-
vatelia  prostredníctvom verejného 
hlasovania aj „verejného zvažovania“  
(diskusie).

 INVESTIČNÉ ZADANIA
 takisto predstavujú istú formu pro-
jektov, no s tým rozdielom, že sú to  

vysokorozpočtové investície (napr. až 
do 100-tisíc eur) a realizuje ich mestská 
časť. Zadania sa týkajú kľúčových tém 
v jednotlivých štvrtiach a komunitách. 
Obyvatelia ich za pomoci miestneho 
úradu navrhujú, vytvárajú a v spoluprá-
ci so zastupiteľstvom o nich potom na 
verejných stretnutiach hlasujú.

 Zapojte sa aj VY

 Aké témy hýbu vašu štvrťou? Pripra-
vujeme verejné stretnutia na Kramá-
roch, Bielom kríži, v Dimitrovke a inde. 
Na stránkach pr.banm.sk nájdete všet-
ky termíny. Môžete si pozrieť podnety,  
ktoré pridali vaši susedia. Môžete pri-
dávať ďalšie a spolu rozpracovávať ob-
čianske projekty aj investičné zadania. 
O celkovej výške sumy, ktorá bude vy-
členená na projekty a zadania partici-
patívneho rozpočtu, rozhodne miestne 
zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu  
na rok 2015.
 Lukáš Bulko

The Little Gym Bratislava 
Vajnorská 45 • 831 01 Bratislava • tel.: 02/44372311 

www.thelittlegym.eu/bratislava • bratislava@thelittlegym.sk

The Little Gym® je miesto, kde deti vo veku 
od 10 mesiacov do 12 rokov postupne 
zlepšujú svoju obratnosť, koordináciu 
a celkovú zdatnosť. Získavajú tak väčšiu 
odvahu a  sebadôveru a  zároveň sa učia 
počúvať, sústrediť sa a  spolupracovať 
s ostatnými... a hlavne si užijú veľa zábavy!

• Telocvičňa je určená výhradne pre deti.
• Deti do 3 rokov cvičia spolu s rodičmi, od 3  
 rokov len s inštruktormi (maximálne 6 detí na  
 1 inštruktora).
• Lekcie prebiehajú 1x do týždňa a každá lekcia  
 má svoju špeciálnu tému a hudbu.
• Kurzy The Little Gym® sú vedené bilinguálne –  
 v slovenčine a v angličtine.
• Rodičia môžu sledovať priebeh hodiny   
 z pohodlia vstupnej haly a pri každej lekcii   
 získavajú pravidelnú spätnú väzbu.
• V prípade ospravedlnenej neprítomnosti   
 dieťaťa sa môžu vymeškané hodiny nahradiť.
• V júni navštevovalo kurzy The Little Gym®   
 Bratislava viac ako 400 detí každý týždeň.

Kontaktujte nás a rezervujte si  
skúšobnú hodinu ZADARMO!

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

Vyrastať nás baví

TLG_ad_185x123_Bratislava_10082014.indd   1 10.08.14   16:32
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Štyridsiatnička na Kamzíku

 Vraví sa, že štyridsiatka je vek, ktorý 
človeka a jeho kvality prvý raz vážne pre-
verí. Možno sa to týka aj televíznych veží. 
Ako by obstála tá naša na Kamzíku?
 Pri jej vzniku pôsobilo niekoľko 
priaznivých okolností. Dočasný vysie-
lač, ktorý v roku 1956 odštartoval tele-
vízne vysielanie na Slovensku, pomo-
hol odborníkom ujasniť si technické 
požiadavky takéhoto zariadenia, no aj 
nároky cenného krajinného prostredia 
nad hlavným mestom. Od počiatku sa 
presadzovala zásada (vtedy Bratislava 
ešte mala svoj útvar hlavného architek-
ta - ÚHA), že z malokarpatskej panorámy 
smie vyčnievať iba vertikála veže, okolité 
prevádzkové objekty televízneho centra 
nesmú prevýšiť lesný porast. Preto väč-
šina Bratislavčanov dodnes netuší, aké 
ďalšie budovy pod vežou stoja. 
 Tvarovanie veže – to už bola zložitejšia 
história. Prvé štúdie prišli z pražského 
Spojprojektu, projektového ústavu, kto-
rému stavby tohto typu v tých časoch 
„prináležali“. Všedná desaťpodlažná 
budova však nikoho v Bratislave nenad-
chla. Pokým sa pribrali k práci v brati-
slavskom Spojprojekte, mladý architekt 
z ÚHA Jakub Tomašák mal už na stole 
viaceré možnosti riešenia – napriek ne-
istým vyhliadkam ho úloha mimoriadne 
zaujala. Ako jediný z vyzvaných archi-
tektov včas predložil príslušnej komisii 
ideový návrh veže v troch variantoch. 
Jeden z nich komisia prijala a odporučila 
dopracovať ho. V pracovnom nadšení ho 
architekt dopracoval „v socialistickom 
záväzku bez nároku na odmenu“ (ako sa 

priznal v architektonickej revue Projekt, 
ale až roku 1991). 
 Autorský kolektív sa postupne rozrás-
tol na troch. Hlavným inžinierom pro-
jektu sa stal rovesník Jakuba Tomašáka 
Ing. Stanislav Májek zo Spojprojektu 
a tvorcom konštrukcie skúsený statik 
Dr. Ing. Juraj Kozák, CSc. Stavebníkom 
bol bratislavský závod  Správy rádio-
komunikácií, výstavba trvala bratislav-
skému Priemstavu osem rokov. Pozo-
ruhodnú „perličku“ priniesla v článku 
Ľubomíra Mrňu o výročí TV veže sú-
časná revue Projekt – uverejnila starú 
dohodu z archívu architekta Tomašáka, 
podľa ktorej mu ako externistovi určili 
na autorský dozor dovedna 680 hodín 
na sedem rokov dopredu... 
 Vežu slávnostne uviedli do prevádzky 
v auguste 1974, pravda, všeličo sa neskôr 
vraj ešte dokončovalo. V každom prípa-
de sme v tom čase na Kamzíku získali 
originálne tvarovanú znakovú dominan-
tu mesta, ktorá sa stala priam jedným 
z jeho novodobých symbolov. Prichádza-
júcim signalizuje už dlhé kilometre pred 
vstupom do jeho ulíc, že čoskoro budú 
v cieli. Pohľad na ňu tak neraz nadobúda 
aj emocionálne rozmery.
 Veža je vysoká 200 m. Z jej spodnej 
betónovej časti vyrastá až do výšky 90 m 
užšie betónové jadro, nad ním aj okolo 
neho je oceľová konštrukcia. Roky potvr-
dili, že je to životaschopný systém.  Odo-
láva času, vyrovnáva sa s novými priesto-
rovými potrebami. Pre návštevníkov 
z radov verejnosti sú určené vyhliadkové 
plošiny i vyhliadková reštaurácia.

 Architekt Jakub Tomašák jubiloval 
tohto leta spolu so svojou vežou – do-
vŕšil osemdesiatku. Spoluautor Stanislav 
Májek ju oslávil nedlho predtým. Jedine 
tvorca konštrukcie Juraj Kozák, pocte-
ný neskôr Štátnou cenou, chýbal už pri 
týchto jubileách. Pokým žil, stihol však 
priniesť na Slovensko správu z medziná-
rodného stretnutia „oceliarov“ v Madri-
de, kde našej veži vyslovili mimoriad-
ne uznanie – na čelnej stene haly pred 
kongresovou sálou visela jej obrovská  
fotografia.  

Viera Vojtková

Obrázok dnes už historický – má vyše štyridsať rokov. Do malokarpatskej 
panorámy, ako sa javí z Račianskej ulice, zakreslil Ing. arch. Jakub Tomašák 
v roku 1965 svoju ideu televíznej veže na Kamzíku

Tvar a konštrukčné materiály veže
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BLOKOVÝ GR ANT PRE MVO A PODPORU PARTNERSTIE V ŠVA JČIARSKO -SLOVENSKE J SPOLUPR ÁCE
REALIZUJE NADÁCIA EKOPOLIS

V SPOLUPRÁCI  S  PAR TNERMI NADÁCIOU SOCIA A K ARPATSKOU NADÁCIOU

Slovenská
republika

Na projekte sa fi nančne spolupodieľajú Švajčiarska konfederácia a Slovenská republika.
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Nemám nič proti ľuďom, ktorí sa živia žobraním. Bol to spôsob 
obživy aj mnohých predajcov predtým, než začali s predajom 
Nota bene. Rozumiem tomu, že nie každý má šancu postarať sa 
o seba iným spôsobom. Rešpektujem to, pokiaľ tým neohrozujú 
iných ľudí. Bohužiaľ, niektorí jednotlivci si obľúbili ako rekvizitu na 
žobranie časopis Nota bene. Narúšajú samotnú podstatu 
projektu – dať ľuďom bez domova prácu, dôstojný 
príjem a sebaúctu. Nejde len o mierumilovných „akože 
predajcov“ s jedným kusom časopisu, ktorý vám 
nemôžu predať, lebo je posledný. Sú prípady, kedy 
časopis zneužijú aj ľudia, ktorí sa podpory domáhajú 
veľmi nepríjemným spôsobom.
„Mladý muž s pokrčeným kusom Nota bene sa 
hlasno dožadoval mojej pomoci. Vraj sa sám 
stará o deti a aby som mu pomohla. Keď som 
mu odmietla dať peniaze, začal byť agresívny 
a vyhrážal sa. Utekal za mnou a vulgárne mi 
nadával. Triasla som sa ešte pol hodinu po 
tom,“ ozvala sa do redakcie Nota bene 
pani Katarína. Nečudujem sa tomu, kto sa 
po takomto zážitku všetkým predajcom 
časopisu zďaleka vyhne. No následkom 
toho prídu slušní predajcovia o zákazníka 
a živobytie, tiež projekt Nota bene  
o dôveru a dobré meno. 
O čitateľku Katarínu sme našťastie neprišli. 
Zistila, že sa stala obeťou podvodníka, 
ktorý časopis zneužil. Naučila sa, že 
pravého predajcu od falošného rozozná 
jednoducho – podľa oficiálnej vesty  
s logom Nota bene. 
Červenožltá vesta s logom Nota bene 
pomôže už z diaľky rozlíšiť, s kým máte 
dočinenia a ušetrí vás nepríjemného zážitku. 
Zatiaľ skúšobne len v Bratislave, no postupne 
sa stane pracovnou uniformou predajcov aj 
v  ďalších mestách. Výnimkou z pravidla sú 
predajcovia – začiatočníci. Počas úvodného 
mesiaca vestu nemajú, iba špeciálny 
preukaz veľkosti A5 platný v daný mesiac. 
Sťažnostiam na obťažujúci spôsob preda- 
ja venujeme v Nota bene veľkú pozornosť a riešime ich  
s konkrétnymi predajcami. Vo väčšine nahlásených prípadov sa 
však ukázalo, že agresívny „domáhač pomoci“ nie je oficiálnym 
predajcom. V takých prípadoch sú naše možnosti obmedzené. 

Vesty sú súčasťou kampane Nota bene je 
práca, nie žobranie. Na kampani sa finančne 
spolupodieľajú Švajčiarska konfederácia a 
Slovenská republika. 

Chodíme do ulíc na kontroly a môžeme privolať políciu  
v prípadoch, keď neregistrovaní „predajca“ s časopisom Nota 
bene obťažuje okoloidúcich a vyhráža sa im. Sme vďační, že aj 
polícia nám sčasti pomáha odoberať falošné preukazy. Časopis 
si neregistrovaní predajcovia môžu ukradnúť či jednoducho 
kúpiť od nič netušiaceho predajcu – na žobranie stačí jeden kus. 
Bohužiaľ, ani naši pracovníci, ani polícia, nemá zákonnú právomoc 
časopis odobrať. Preto je pre nás veľmi dôležitá pomoc čitateľov 
Nota bene, aby podporili iba predajcov vo vestách s logom Nota 
bene a označených preukazom predajcu. Veľká vďaka niektorým 
čitateľom, ktorí odmietli dať peniaze falošným „predajcom“, tí 

pochopili, že žobrať s jedným kusom Nota bene sa 
neoplatí a prestali ho zneužívať. 

Vesty poznáme ako dobrú prax zo zahraničných 
pouličných časopisov. Ich používanie navrhli 

samotní predajcovia Nota bene na jednej  
z pravidelných mesačných porád ako spôsob 

obrany proti falošným predajcom. Každý  
z nich si našetril 15 eur ako vratnú zálohu 

za vestu. Záloha je dôležitá, aby sa 
zabránilo obchodovaniu s vestami  

a nedostali sa k nim podvodníci.
„Je to dobrý nápad,“ hovorí 
predajca Milan, ktorému vďaka 
veste stúpol predaj časopisu. 
„Kúsok od môjho predajného 
miesta zvykne zákazníkov auto-

umyvárky obťažovať falošný 
predajca s jedným Nota bene v ruke. 

Vďaka veste nás, skutočných predajcov, teraz ľudia 
rozoznajú ľahšie a podvodníkom sa lepšie vyhnú. 
Rozdiel začínajú pomaly vnímať,“ hovorí Milan. 
Nota bene predáva šesť rokov s prestávkami. Popri 
predaji pracuje príležitostne ako vodič. Hovorí, že 
vďaka časopisu získal strechu nad hlavou, nových 
priateľov, denný režim, vzdal sa alkoholu a venuje sa 

svoje veľkej záľube – fotografovaniu.
Nota bene je záchranná sieť. Sme tu, aby ľudia bez 
domova nepadli až na dno a nabrali silu plávať proti 
prúdu v systéme, ktorý im ešte stále kladie pod nohy 
veľké množstvo prekážok.  

Ďakujeme za Vašu pomoc. 

Sandra Tordová
riaditeľka o. z. Proti prúdu a šéfredaktorka Nota bene

Oficiálneho predajcu Nota bene po novom spoznáte podľa vesty. Červenožlté vesty s logom 
Nota bene pomôžu kupujúcim už z diaľky rozoznať pravých predajcov od podvodníkov.

Už máte nové číslo Nota bene? Kúpte si aj prvé Letné krížovky Nota bene. 

POVEDZTE NIE falošným 
predajcom 
Neregistrovaní predajcovia na časopis 
žobrú, obťažujú okoloidúcich 
a poškodzujú dobré meno projektu 
Nota bene. Potrebujeme vašu pomoc. 

V Bratislave spoznáte oficiál- 
nych predajcov podľa vesty
Od mája všetci oficiálni predajcovia 
v Bratislave nosia povinne vestu 
s logom Nota bene. 
Výnimkou z pravidla sú predajcovia – 
začiatočníci. Začiatočník vestu nemá, 
nosí špeciálny preukaz (veľkosť A5) 
platný v daný mesiac. 

Kupujte len od predajcu 
s preukazom 
Oficiálneho predajcu vo všetkých 
mestách, kde sa Nota bene 
predáva, spoznáte podľa preukazu 
s fotografiou. Registračné číslo 
predajcu na preukaze sa musí 
zhodovať s číslom na časopise, ktorý 
predáva. 
Ďakujeme, že ste všímaví.

VESTOU PROTI NELEGÁLNYM 
PREDAJCOM 

www.notabene.sk
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Bratislavský kraj podporí škôlky dotáciami 
v hodnote viac ako 402-tisíc eur

Rodinné pasy pokorili tisícku

 Do projektu Family Net, ktorý Brati-
slavský samosprávny kraj spolu s part-
nermi spustil 1. mája, prihlásilo sa  
doteraz vyše 1 000 rodín z bratislav-
ského regiónu. Tie sa prihlásili buď 
cez stránku www.rodinne-pasy.sk 
alebo priamo na podujatiach, ktoré sa 
v regióne organizovali. Od majálesu až  
po Senecké leto, všade boli stán-
ky, kde sa rodiny mohli bezplatne  
zaregistrovať. 
 Rodinné pasy určené pre rodiny z bra-
tislavského regiónu však poskytujú zľa-
vy aj mimo tohto územia. Partnerskými  

regiónmi projektu sú Trnavský kraj, 
Burgenland a Dolné Rakúsko. Najmä 
v Rakúsku, kde je história rodinných 
pasov nepomerne dlhšia, je možné zís-
kať zľavu u tisícok poskytovateľov. Ich 
zoznam nájdu záujemcovia na stránke  
www.rodinne-pasy.sk. 
 Zľavy, ktoré si vďaka rodinnému pasu 
môžu jeho majitelia uplatniť, sa nevzťa-
hujú len na múzeá či turistické atrak-
cie. Atraktívne výhody ponúkajú aj ob-
chody, hotely, ba napríklad aj jazykové 
školy či optiky.
 Rodinný pas má zatiaľ viac než tisíc 

domácností. Vyše 400 zaregistrovaných 
rodín má jedno dieťa, takmer 500 rodín 
sa zaregistrovalo s dvoma ratolesťami. 
V kraji sa našlo aj sedem päťdetných  
rodín a 18 rodín so štyrmi potomkami. 
 Projekt bol podporený v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce 
Slovensko-Rakúsko 2007-2013 sumou 
vo výške 120 000 eur, z toho finančný 
náklad pre Bratislavský samospráv-
ny kraj je povinných 5 percent, teda  
6 000 eur.

(vb)

 „Našli sme výraznú podporu, po-
vedal by som, jednomyseľnú podľa 
hlasovania, práve na pokračovanie 
projektu Naša škôlka - náš kraj, kde 
sa nám zišlo omnoho viac žiadostí, 
ako sme pôvodne čakali. Očakávali 
sme, že budeme mať žiadosti za cca 
150-tisíc eur, mali sme ich nakoniec 
za vyše 700-tisíc eur, skončilo sa to 
na sume 402-tisíc eur, ktorými pod-
poríme 76 projektov,“ priblížil brati-
slavský župan Pavol Frešo. V hlavnom 
meste podporí kraj dotáciami 22 škôlok,  
v seneckom okrese 23, v malackom okre-
se 20 a v pezinskom okrese 11 škôlok. 
Župan zároveň dodal, že takto reagujú 
na dopyty od starostov a akútny nedosta-
tok škôlok v kraji. 

 V roku 2013 poskytla župa v rámci 
projektu Naša škôlka – náš kraj dotácie 
pre materské školy v regióne v hodnote 
150-tisíc eur na zvýšenie ich kapacít. Pe-
niaze dostalo 28 obcí a mestských častí, 
ktoré vďaka nim do konca roka zvýšili 
kapacity škôlok o vyše 400 miest. Počet 
detí neprijatých do materských škôlok 
v BSK bol vlani približne na úrovni 1500 
až 1700 detí – preto BSK spustil projekt 
Naša škôlka – náš kraj. BSK sa na riešení 
tejto situácie podieľal v zmysle prijatého 
Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja (PHSR). Nový PHSR umožňuje 
podporovať aj predškolské zariadenia, 
predškolskú výchovu. 

(vb), snímka BSK
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Bratislavská župa podporí aj v tomto roku dotáciami materské školy v regióne v rámci pro-
jektu Naša škôlka – náš kraj. Krajskí poslanci na to odsúhlasili spolu 402 900 eur. V tomto 
roku budú dotácie zamerané najmä na zefektívnenie fungovania materských škôl, napríklad 
na rekonštrukcie budov, tried, sociálnych zariadení, zateplenie, výmenu okien a dverí, revi-
talizácie ihrísk či nákup hračiek. 

Výhody rodinných pasov si už od septembra bude môcť uží-
vať viac ako tisíc rodín, a to nielen na území Bratislavského 
samosprávneho kraja.
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Spomienky na školu  
živé aj po desaťročiach
September a škola – spojenie slov, ktoré má pre deti občas 
„trochu kyslú príchuť“, ale čím sme starší, tým častejšie v nás 
vyvoláva pekné a veselé spomienky. Nebolo to iné ani u na-
šich dvoch príjemných návštevníkov MUDr. Milady Karaso-
vej a Ing. Ladislava Bojnanského, ktorí v lete zavítali do na-
šej redakcie. Aj keď už prekročili 80-ku, bývalí spolužiaci sa 
dodnes pravidelne stretávajú. Ponúkli nám pohľad do stre-
doškolských lavíc z polovice minulého storočia.

 „Naše detstvo a prvé školské roky silne 
poznačila druhá svetová vojna, húka-
nie sirén a úteky do krytov. Spomínam 
si, ako sme raz hľadali úkryt v lese na 
Železnej studničke, a potom prišiel ná-
let, ktorý mal poškodiť Červený most, 
takže bomby padali priamo okolo nás,“ 
začala rozhovor pani Karasová a pán Boj-
nanský zamyslene prikývol. Jemu z pa-
mäti vyplávala spomienka na posledné 
dni vojny, keď ruskí vojaci objavili v piv-
nici vinohradníckeho domu na Firšnále 
(dnes námestie Slobody) sudy s vínom, 
rozstrieľali ich samopalmi, a potom si ho 
odnášali vo vedrách...
 „Ale v roku 1946 to bolo konečne za 
nami a my sme ako 15-roční úspešne 
zložili skúšky na uznávanej Štátnej ob-
chodnej akadémii v Bratislave. Boli sme 
šťastní, veď škola mala tradíciu a jej 
absolventov čakalo dobré uplatnenie. 

Obchodná akadémia, ktorá od roku 
1965 sídli na Račianskej ulici, vznikla 
už v roku 1885 na podnet viacerých pe-
ňažných ústavov. V tom čase ešte uhor-
ská Pozsonyi kereskedelmi akadémia 
(Bratislavská obchodná akadémia) 
sídlila v historickej budove na Palisá-
dach 44. Do roku 1919 nebola štátnou 
školou, pôsobila pod patronátom Prie-
myselnej a obchodnej komory. To sa 
po vzniku Československej republiky 
zmenilo a odrazilo sa to aj v novom 
názve Štátna československá obchodná 
akadémia. Neskôr školu premenovali 
ešte šesťkrát, až sa v roku 1990 vrátila 
k pôvodnému názvu Obchodná akadé-
mia v Bratislave,“ predviedol svoju ob-
divuhodnú pamäť pán Bojnanský.
 Rímsky lyrik Horatius už pred naším 
letopočtom vyslovil myšlienku, že dob-
rá výchova je veľké veno. Nemožno sa 

ubrániť konštatovaniu, že povolanie uči-
teľa malo v tom čase zrejme oveľa väč-
šiu vážnosť než dnes. „Aj po dlhých ro-
koch cítime k našim profesorom vďaku 
a úctu. Vyžadovali od nás zodpovedný 
prístup k povinnostiam, ale vždy mali 
pre nás ľudské pochopenie. S veľkou 
láskou spomíname najmä na triednu 
profesorku Dr. Júliu Vilikovskú. Nauči-
la nás milovať slovenčinu, čítať svetovú 
literatúru a komunikovať na úrovni...“ 
 Ale skvelých profesorov bolo veľa, 
každý sa snažil odovzdať študentom čo 
najviac zo svojho odboru a z osobných 
skúseností. „Na moje profesionálne sme-
rovanie mal obrovský vplyv profesor 
Dezider Horvát,“ hovorí pán Bojnanský. 
„Učil nás stenografiu a písanie na stroji 
a aj keď pre mňa sa to stalo veľkou zá-
ľubou i neskorším povolaním, začiatky 
neboli ľahké. Profesor bol veľmi prísny 

Na Lomnickom štíte

Návšteva v redakcii

Lyžiarsky výcvik v Krkonošiach
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a za väčší počet chýb v stenografickom 
zázname udeľoval známku „päťku 
s cintorínom“, teda zdôraznenú niekoľ-
kými krížikmi. Spolužiak Jožko mal ta-
kýchto pätiek celý rad a keďže mu na 
polroka priháralo, na písomku sa po-
riadne pripravil. Výsledok bol podstat-
ne lepší ako obvykle a pán profesor ho 
pochválil. Dodal, že ak to takto pekne 
pôjde ďalej, na konci roka mu už môže 
dať čistú päťku!“  Sám sa stal neskôr pe-
dagógom, učil stenografiu a ekonomické 
predmety nielen študentov, ale aj budú-
cich učiteľov. Vraví, že z prvej stenogra-
fickej písomky dokázal takmer presne 
odhadnúť, aký úspešný bude žiak v na-
sledujúcom štúdiu.
 „Popri vyučovaní som sa ďalej ve-
noval môjmu obľúbenému predmetu 
a zložil som štátnu skúšku z komornej 
stenografie, na ktorej kandidát musel 
stenograficky zapísať dva šesťminútové 
diktáty do 110 slov za minútu a úspešne 
ich dešifrovať a prepísať do obyčajného 
písma. Pomenovanie tejto disciplíny je 
odvodené od komory anglického parla-
mentu. Pracovali sme pre inštitúcie na 
najvyššej úrovni. Od roku 1962 som sa 
zúčastňoval na majstrovstvách Česko-
slovenska v stenografii, z desiatich som 
v siedmich zvíťazil a trikrát som bol 
druhý. Bol som na pätnástich medziná-
rodných kongresoch INTERSTENO (Me-
dzinárodnej federácie pre stenografiu 
a písanie na stroji). Zúčastnil som sa aj 
na majstrovstvách sveta v stenografii, 
ktoré boli súčasťou kongresu. Stenogra-
fi súťažili približne v desiatich jazyko-
vých skupinách a ich práce sa náročne 
posudzovali podľa dohodnutých krité-
rií,“ spomína pán Bojnanský.
 „Čo je predpokladom zvládnutia 

stenografie, je to najmä pamäť?“ zaují-
mam sa. „Najdôležitejšia je prirodzená 
rýchlosť ruky, výborná znalosť jazyka 
a pamäť, tá je rozhodne tiež potrebná. 
Špičkoví stenografi ovládajú až 20-tisíc 
skratiek a spriažok, čo je označenie sú-
boru slov,“ vysvetlil mi odborník.
 „Podľa titulu vidím, že vy ste sa našli 
v úplne inom odbore,“ obraciam sa na 
pani Karasovú. „Máte pravdu, po ma-
turite som päť rokov pracovala v uč-
tárni na železnici, ale práca s číslami 
nebol môj sen. Šetrila som peniaze, aby 
som neskôr mohla študovať medicínu 
a v roku 1955 som nastúpila na lekár-
sku fakultu. Bola som jedna z najstar-
ších, až si pri zápise mysleli, že došlo 

k chybe v dátume,“ smeje sa pani doktor-
ka. Po skončení školy sa venovala vede 
na katedre Lekárskej biológie a genetiky 
a so svojím tímom dosiahla veľké úspe-
chy vo výskume dvojčiat.
 A ešte raz sa vraciame k stredoškol-
ským rokom. V roku 1950 maturovalo 34 
študentov IV. B triedy. Sedemnásti z nich 
pokračovali v štúdiách na vysokých ško-
lách, čo bolo v tom období zriedkavé. 
Niektorí ukončili vysokú školu iného za-
merania, stali sa emeritnými profesormi, 
docentmi, získali tituly JUDr., MUDr. či 
PhDr. Viacerí zastávali významné funk-
cie, napísali vedecké publikácie aj učeb-
nice pre vysoké a stredné školy. 
 Dnes žijú pätnásti. „Na pomaturitnom 
stretnutí po 64 rokoch sa nás zišlo až 
jedenásť, čo je vzhľadom na pokročilý 
vek neobvyklé. Najprv sme sa pravidel-
ne stretávali vždy po piatich rokoch, no 
od 50. výročia maturity v roku 2000 
sa v poslednom májovom týždni schá-
dzame každoročne. Tohto roku to bolo 
už dvadsiaty štvrtý raz, čím sa môže 
pochváliť zrejme len málo maturantov. 
Pri zapálenej sviečke a v ruke so zo-
znamom zosnulých spolužiakov sme 
si minútou ticha uctili ich pamiatku 
a spomínali na spoločne prežité štu-
dentské roky,“ zamysleli sa naši hostia 
na záver. Ale hneď s optimizmom dodali, 
že sa už dnes tešia na budúcoročné ju-
bilejné stretnutie po 65 rokoch. Svojim 
nasledovníkom na dnešnej obchodnej 
akadémii prajú veľa pekných zážitkov 
a cenných vedomostí zo školských lavíc.

Zhovárala sa Jana Škutková

Radosť zo stretnutia po 64 rokoch
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Kramárik pripravuje pestrú jeseň

Joga pre zdravie, krásu, silu aj radosť

 Druhý septembrový týždeň opäť otvorí 
svoje brány Rodinné centrum Kramárik 
na Uhrovej ulici 18 na Kramároch. 
 Okrem veľkej herne, kde sa môžu deti 
s rodičmi hrať, štartujú rôzne kurzy, krúž-
ky, semináre či podujatia, nechýbajú ani 
novinky.

 Pre deti do 3 rokov:

-  Masáže bábätiek – Kurz pre rodičov 
s bábätkami od 6 týždňov do 1 roka

-  Cvičenie s bábätkami - Kurz zameraný 
na podporu psychomotorického vývi-
nu detí od 3 mesiacov do 3 rokov podľa 
vekových kategórií

-  Maľovanie s bábätkami – prvé dotyky 
s prstovými farbami (1x mesačne)

-  Montessori herňa – hranie inšpirované 

montessori pedagogikou pre deti od 
1,5 do 3 rokov

 Pre deti od 2 do 6 rokov:

-  Tancujme a hrajme v Kramáriku – hu-
dobno-pohybový kurz pre deti od 2  ro-
kov

-  Cirkus-kus – zábavné cvičenie s prvka-
mi cirkusovej pedagogiky – pre deti od 
3 do 6 rokov

-  Muzicírovanie – hranie sa s hudbou 
a rytmom pod vedením muzikotera- 
peutky z centra KORY

-  Tvorivé soboty – tvorivé dielne pre deti 
a rodičov 1x mesačne

- Soboty so spoločenskými hrami 
-  Angličtina pre deti – učenie zábavnou 

formou, od 3 do 6 rokov

  Pre rodičov   
a starých rodičov:

-  Brušné tance – vhodné aj pre budúce 
mamičky

-  Pilates – cvičenia s fitloptami, overball-
mi, gymnastickými gumami, a najmä 
s vlastným telom

-  Tvorba s hlinou – 1x mesačne tvorenie 
z hliny

-  Hodinka pre seba – kurz pre ženy spoje-
ný s tancom, cvičeniami, arteterapiou

-  Angličtina – konverzácia v anglickom 
jazyku

-  Semináre na dôležité témy rodičovstva 
a výchovy – v spolupráci s Centrom 
KORY

-  Kurz efektívneho rodičovstva
-  Tvorivé dielne – výroba montessori  

pomôcok

  Jesenné podujatia   
pre verejnosť:

-  Burza detského oblečenia – v sobotu 
27. 9. 2014

-  Medzinárodný deň materských centier 
– v spolupráci s Úniou materských 
centier

-  Jesenná slávnosť s lampiónovým sprie-
vodom – október 2014

-  Narodeninová oslava RC Kramárik – 
oslava 2. narodenín, november 2014

 Ak hľadáte príležitosť, ako sa realizo-
vať počas materskej alebo rodičovskej 
dovolenky či popri práci dobrovoľní-
ka, potešíme sa posilám i novým nápa-
dom. Informácie a kontakty nájdete na  
www.rckramarik.sk.

Lucia Gregorová  
Snímka Jana Bobulová

 Už po štvrtý rok sa brehy Kuchajdy po-
čas letných mesiacov pravidelne zapĺňajú 
milovníkmi jogy. Niekto v nej hľadá uvoľ-
nenie, odbúranie stresu a relax po nároč-
nom pracovnom zaťažení, iný posilnenie 
telesnej kondície, zlepšenie koncentrácie 
i zdravia. Bezplatné cvičenie jogy dvakrát 
týždenne je súčasťou programu Kultúrneho 
leta a mestská časť ho zabezpečuje v spo-
lupráci so skúsenými trénermi.
„Joge sa venujem od roku 2007, absolvo-
val som množstvo dlhších i kratších vzdelá-
vacích programov, napríklad kurzy hathajo-
gy, powerjogy úrovne 1 až 3, workshopy so 

zahraničnými lektormi. Dnes sa už rôznych 
podujatí zúčastňujem aj ako inštruktor 
a prednášateľ a získal som certifikát akre-
ditovaný ministerstvom školstva. Joga je 
prastarý systém na zjednotenie tela, ducha 
a duše. Môžete sa na ňu pozerať jednodu-
cho ako na cestu, na ktorú musíte vykročiť, 
aby ste spoznali jej pôsobenie,“ priblížil mi 
svoju životnú filozofiu inštruktor Zdeno Yogi. 
Cvičenia pre verejnosť pripravuje tak, aby 
si každý našiel niečo pre seba, bez ohľadu 
na vek, váhu či kondíciu. Veď podstatné je, 
aby výsledkom bola radosť z pohybu a dob-
rého zdravia. Jana Škutková

INZERCIA:

• Tepujem koberce, sedačky, postele. 0903 195 861

• Vodoinštalatéri – kvalitne a rýchlo. 0904 572 977

•  Vymením  obecnú  garzónku  na  Bojnickej  ul.  (1.  posch.,  29  m²)  za  iný  obecný  
1 až 1,5 izbový bezbariérový byt na prízemí + výťah. Som ID. kcsztpba@gmail.com

Snímka Zdeno Yogi
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 Kultúrne leto 2014 v Novom Meste vr-
cholí. V sobotu 6. septembra ho slávnost-
ne uzavrieme veľkolepým programom. 
Ten sa začne v areáli prírodného kúpalis-
ka Kuchajda už dopoludnia. Deti si budú 
môcť zasúťažiť, vyšantiť sa na rôznych 
atrakciách a bude sa aj na čo pozerať – na 
jazere budú počas celého dňa prebiehať 
atraktívne preteky dračích lodí a dopo-
ludnia v okolí areálu Kuchajda preteky 
automobilových veteránov. 
 Hlavná časť Záveru Kultúrneho leta 
2014 sa začne o 15. h. Nebude chýbať det-
ské divadlo, latinské rytmy, šlágre, ľudo-

vá hudba, country, populárna hudba ani 
disko. Vrcholom bude vystúpenie Vaša 
Patejdla s kapelou a pôsobivá laserová 
šou. 

PROgRAM: 

Dopoludnia od 10. h:
•	Preteky	DRAČÍCH LODÍ
•		Preteky	 a	 prehliadka	 automobilových	

veteránov
•	STREDOVEK	NAŽIVO
•		Súťaže,	ceny,	detské	atrakcie...

Popoludní od 15. h:
•		Pesničko	La-landia	(vystúpenie		 	

pre deti)
•	Fiesta	Latina	Miguela	Méndeza
•	Martin	Jakubec	a	hostia
•	Fidlikanti	(ľudová	hudba)
•	VAŠO PATEJDL s kapelou
•	STARMANIA	
•		LASEROVÁ ŠOU, vatra s country   

kapelou Oukey, disko...

 Vstup na Záver Kultúrneho leta 
2014 je zdarma. Tešíme sa na vás!

Kultúrne leto uzavrieme 6. septembra

Snímky Martin Marenčin, Marek Tettinger (3.)



Pozývame

26. 9. 2014, piatok 17. h 
 Tanečný večer s Martinom Jakubcom 

Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ každú 
sobotu o 17. h, živá hudba zo 60. - 90. rokov, žrebo-
vanie vstupeniek 
6. 9. 2014 – HS CHARLIE BAND
13. 9. 2014 – HS PARTY TIME pre Márie a Marienky
20. 9. 2014 –  Za dychovkou na Vajnorskú  

s DH Veselá muzika
27. 9. 2014 – HS COLOR

  PODuJATIA PRE POzVANýCH 

24. 9. 2014, streda 10. h
Slávnostné privítanie novorodencov MČ BNM

24. 9. 2014, streda 15. h - Životné jubileá

  kLuBOVé PODuJATIA 

Každý pondelok o 18. h – Sahadža  joga  – ako sa 
zbaviť stresu - pokročilí, vstup voľný
Každý utorok o 18. h – Sahadža joga - ako sa zbaviť 
stresu - začiatočníci, vstup voľný
4. 9. 2014, štvrtok 16. h – klub Patchwork

18. 9. 2014, štvrtok 16. h – klub priateľov opery, 
pravidelné stretnutie členov 
26. 9. 2014, piatok 14. h – 
Informačné centrum zdravia pre záujemcov 
o zdravú výživu, cvičenia, prednášky
30. 9. 2014, utorok 17. h
Bratislavský včelársky spolok, pravidelné stretnutie 
členov a záujemcov o odborné poradenstvo

  PODuJATIA PRE šIROkú VEREJNOSť 

18. 9. 2014, štvrtok 14. h Babička a dedko MČ BNM

25. 9. 2014, štvrtok 17.30 h 
ŠTÚDIO NÁDEJ, n. o. pozýva na výstavu a filmové pred-
stavenie STVORENIE – svedectvo planéty Zem. Krásne 
zábery prírody, snímky vesmíru z Hubblovho telesko-
pu a pôsobivá hudba vytvárajú jedinečný dokument  
o Stvorení, ako ho opisuje biblická kniha Genesis.

  VýSTAVY 

3. - 13. 9. 2014 
Výtvarné  štúdio  akad.  soch.  Magdy  Burmekovej, 
výstava prác absolventov štúdia Voda a jej premeny
16. - 27. 9. 2014
Anna Rusinkovičová, Duk, výstava obrazov   
Vernisáž 16. 9. 2014 o 17. h

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

  VýMENNé STRETNuTIA zBERATEľOV (VSz) 

13. 9. 2014, sobota 8. - 12. h – VSz mincí, medailí, 
odznakov, starých pohľadníc,  telefónnych kariet, 
kníh,  gramoplatní,  plagátov,  filatélie,  pivných 
podložiek, vyznamenaní, etikiet, plagátov...

20. 9. 2014, sobota 8. – 12. h – VSz elektro, domá-
cich, rybárskych a foto potrieb, modelov automo-
bilových, leteckých, lodných, železničných...

  kuRzY 

zÁPIS  
9. – 12. , 16. – 19. a  22. –26. septembra 2014!

PRIPRAVuJEME kuRzY

JAzYkOVé:
- Taliansky jazyk I., II., III., IV. a V. ročník 
- Anglický jazyk
- Nemecký jazyk
PRAkTICké : 
- Keramika pre deti, keramika pre dospelých
- Šijeme s Burdou, škola strihov a šitia 
TVORIVé:
- Výtvarná škola pre deti akad. mal. Dany Zacharovej
-  Výtvarné štúdio pre dospelých akad. soch. Magdy 

Burmekovej
POHYBOVé: 
- Joga pre zdravý pohyb dospelých
SEMINÁRE: 
Poznaj svoj hlas, Moderovanie a komunikácia, Aka-
démia Jin Jang

Predpredaj  vstupeniek v utorok a stredu 16. h –  
19. h a jednu hodinu pred podujatím v SK BNM  
Vajnorská 21, tel.:02/44373763. 
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 grafických návrhov za VýHODNé CENY, 
tel. 44 37 25 12

8. 9. 2014, pondelok 19. h – 136. Poetický večer 
s Jurajom Sarvašom a jeho hosťami

  PODuJATIA PRE DETI 

28. 9. 2014, nedeľa 10. h
O  dvanástich  kamarátoch  -  nové hudobné pred-
stavenie pre deti, kde sa hravou formou s veselými  
tanečnými pesničkami zoznámia s každým mesia-
com v kalendári

  kLuBOVé PODuJATIE 

3., 17. 9. 2014, streda 16. 30 h
klub Venuša - klubové stretnutie Ligy proti rakovine

  kuRzY 

Maľovanie  na  hodváb,  individuálne a skupinové 
kurzy, možnosť objednávok aj od firiem
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
20. -21. 9. 2014,  sobota – nedeľa  9. h
VYT FIT
škola pred škôlkou, pohybové cvičenie pre deti od 
15 mes. do 3 rokov s mamičkami na MD – možnosť 
zápisu
zdravotné cvičenie na problémy s chrbticou 
s prvkami jogy – začiatočníci - možnosť zápisu
zdravotné cvičenie 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 pose-
denia, 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.

STREDISkO kuLTúRY BRATISLAVA -  
NOVé MESTO VAJNORSkÁ 21

tel.: 44373771, 44372620
info@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk, 

nájdete nás aj na FB:  
https://www.facebook.com/strediskokulturybanm DOM kuLTúRY kRAMÁRE

STROMOVÁ 18
tel.: 54 77 11 48

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

HuDOBNO-TANEČNé PROgRAMY

PODuJATIA PRE šIROkú VEREJNOSť

MEDIÁLNY P ARTNER


