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Alžbetka sa na svet poponáhľala 

Miestne zastupiteľstvo po voľbách

Novomešťan majstrom sveta v kros triatlone

Prechádzka našimi najstaršími ulicami
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Predstavujeme  
poslancov

Záver roka sme 
oslávili spoločne
Susedská záhrada?
Bude aj u nás

Aj v zime pokračovali 
rekonštrukcie
Širšie možnosti partici-
pácie občanov

Telocvikári očami 
psychológa

Obálka: 
Na Kamzíku sa zima  
predviedla v plnej kráse 
Snímka Jana Plevová

 Jedni sa prikláňajú k tomu, že svet sa 
otepľuje v dôsledku ľudských  činností, 
iní si myslia, že je to prirodzený proces, 
akým naša planéta neraz prechádzala 
aj v minulosti. Diskusiu nechajme na 
odborníkov, venujme sa skôr problé-
mu, že naše deti sa zo snehu tešia čoraz 
zriedkavejšie. Veď aj tohtoročnú troj-
kráľovú nádielku vzápätí vystriedali 
teplotné rekordy  - v Bratislave meteo-
rológovia namerali vyše 17 stupňov Cel-
sia. Uznajte, na toto ročné obdobie je to 
predsa len priveľa!
 Dobre urobili všetci, čo pri prvých sne-
hových vločkách vzali sánky, lyže a ne-

zľakli sa mrazu. Na Kolibe i Železnej 
studničke sa to výletníkmi len tak hem-
žilo. Cvičnú lúku dňom i nocou obetavo 
strážili desiatky veselých snehuliakov.
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Užime si zimu, pokým ju máme

 Prvý mesiac nového roka uplynul ako voda, ve-
rím, že sa vám podarilo úspešne naštartovať väčši-
nu vašich plánov.  Aj členovia nového miestneho za-
stupiteľstva majú už za sebou prvé rokovanie, a tak 
vás môžeme informovať, ako si medzi sebou rozde-
lili prácu a oblasti pôsobenia. Spolu so starostom Ru-
dolfom Kusým sa budú v najbližších štyroch rokoch 
usilovať o naplnenie zámerov, s ktorými vstupovali 
do politického života - predovšetkým teda ako zastu-
povať vaše záujmy.
 Mierne decembrové počasie dovolilo dotiahnuť mnohé rekonštrukcie 
do úspešného konca a ukončiť stavebné práce. Aj keď väčšinu sadových 
úprav bude možné definitívne dokončiť až v jarných mesiacoch, deti vo vy-
novených školách a škôlkach sa už teraz tešia z kultúrnejšieho prostredia.
 Vo februári budete môcť rozhodnúť o tom, ktoré z projektov navrhova-
ných v rámci participatívneho rozpočtu by mali byť podporené. Zároveň 
štartuje ďalšia etapa, v ktorej môže každý obyvateľ Nového Mesta uplat-
niť vlastné nápady a pripraviť návrh na rok 2016. O aktívnych obyva-
teľov sa opiera aj činnosť združenia Vnútroblok, ktoré rozbehlo projekt 
mobilných susedských záhrad v Starom Meste a v najbližších mesiacoch 
chce založiť záhradu spojenú s vinicou aj v našej mestskej časti. Ak máte 
sedavé zamestnanie a po práci chuť na zmysluplnú fyzickú aktivitu, bu-
dete v tejto komunite vítaní.
 V rubrike Zoznámme sa vám predstavíme mladého športovca, ktorý 
v závere minulého roka rozšíril rady Novomešťanov hrdiacich sa titulom 
majster sveta. Matúš Kostelničák si priniesol zlatú medailu z havajské-
ho ostrova Maui, kde zvíťazil v kategórii amatérskych športovcov od 25 
do 29 rokov v disciplíne kros triatlon.
 V roku 2015 vstupuje Hlas Nového Mesta do okrúhleho XXV. ročníka. 
Veríme, že nám aj naďalej zachováte vašu priazeň a  obohatíte poznatky 
novomestských čitateľov vašimi postrehmi a ďalšími príspevkami.

Jana Škutková

Milí čitatelia!
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 Tesne pred Vianocami vyhlásila naša 
mestská časť zápis detí do prvých roč-
níkov základných škôl v budúcom škol-
skom roku. Ako zvyčajne sa týka detí, 
ktoré do 31. augusta 2015 dovŕšia šesť ro-
kov, a potom tých, ktorým o rok odložili 
začiatok školskej dochádzky. 
Na všetkých novomestských základných 
školách bude zápis budúcich prváčikov 
v piatok a v sobotu 6. a 7. februára 2015 
– v piatok popoludní od 14. h do 18. h, 

v sobotu predpoludním od 8. h do 12. h.
 Čo si má rodič vziať so sebou?
Predovšetkým občiansky preukaz ale-
bo iný doklad, ktorým preukáže, že je 
zákonným zástupcom dieťaťa, a podľa 
potreby aj doklad o jeho zdravotnom  
stave. 
 Prihlásiť dieťa do školy je zákonnou 
povinnosťou rodičov. Pre tých, ktorí po-
trebujú viac informácií, pripájame kon-
takty na školy:

Školy zvolávajú budúcich prváčikov 
Zápis už o pár dní

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto v sú-
lade s ustanovením § 18 a nasl. zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  vyhlasuje 
na 17. 2. 2015 voľbu miestneho kontro-
lóra Mestskej časti BA – Nové Mesto

 Predpoklady na výkon funkcie:
a)   kvalifikačné predpoklady: minimálne 

úplné stredné vzdelanie
b)  iné predpoklady:
 -  prax vo verejnej správe alebo prax 

v riadiacej, resp. v právnickej alebo 
kontrolnej     činnosti, a to minimálne 
4 roky;

   -  komunikatívnosť, organizačné a ria-
diace schopnosti,  morálna bezúhon-
nosť.

 Zoznam požadovaných dokladov:
-   písomná prihláška, ktorá obsahuje naj-

mä osobné údaje kandidáta, a to meno 
a priezvisko, dátum narodenia, trvalé 
bydlisko, kontaktný údaj;

-  písomný súhlas kandidáta so spracova-
ním osobných údajov v súlade s ustano-
vením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov;

-  výpis z registra trestov, nie starší ako tri 
mesiace;

-  údaj o najvyššom dosiahnutom vzdela-
ní s úradne overenou fotokópiou prís-
lušného dokladu o dosiahnutom vzde-
laní;

- profesijný životopis;
-  čestné vyhlásenie o morálnej bezúhon-

nosti;
- doklad preukazujúci absolvovanú prax.

 Miesto a spôsob doručenia  
prihlášok:
Kandidáti na funkciu miestneho kontro-
lóra Mestskej časti Bratislava – Nové 
Mesto zašlú alebo doručia svoje písomné 
prihlášky v zalepenej obálke označenej 
„Voľba kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ najne-
skôr do 3. 2. 2015 do 15. h do podateľ-
ne na Miestny úrad Mestskej časti Brati-
slava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 
Bratislava.

Škola Telefónne číšlo E-mail

ZŠ s MŠ Cádrova 23 20 27 55 93 riaditel@zscaba.edu.sk

ZŠ s MŠ Česká 10 44 37 26 31 riaditel@zsceska.sk

ZŠ s MŠ Jeséniova 54 54 65 45 94 saliniova@zsjeseniovaba.edu.sk

ZŠ Kalinčiakova 12 44 63 72 74 riaditel@skolakalina.sk

ZŠ s MŠ Odborárska 2 49 20 26 11 danekova1@post.sk

ZŠ s MŠ Riazanská 75 44 25 31 22 riaditel@zsriazanska.sk

ZŠ s MŠ Sibírska 39 44 25 37 86 partelova@sibirska.sk

ZŠ s MŠ Za kasárňou 2 44 25 08 03 riaditel@zszakasba.sk

Alžbetka prišla na svet v prvej minúte roka
 Prvé dieťatko sa v pôrodnici na Kra-
mároch narodilo hneď po polnoci a me-
dzi novoročnými detičkami mu patrí 
prvenstvo nielen v Bratislave, ale aj na 
Slovensku. Alžbetka Bobáková merala 
bezprostredne po pôrode 49 centimetrov 
a vážila 3440 gramov. Na svet prišla sek-
ciou, keďže 29-ročnej mamičke pri kon-
trole v tehotenskej poradni zistili vysoký 

krvný tlak, a tak si ju už radšej ponechali 
na oddelení. 
 Starosta Rudolf Kusý navštívil mamičku 
v pôrodnici 2. januára. Odovzdal jej 200 
eur ako peňažný dar mestskej časti Brati-
slava – Nové Mesto, hrkálky a ďalšie drob-
né pozornosti. Novopečená mamička 
pani Daša Slováková mu s úsmevom dovo-
lila Alžbetku popestovať, aj keď dievčatko 
dokázalo, že sa v živote nestratí a kričalo 
na plné hrdlo.
 „Meno som jej vybrala podľa rozpráv-
ky o Perinbabe, už dávno som sa preň 
rozhodla,“ povedala o svojej prvorodenej 
dcérke. Z redakcie Hlasu Nového Mesta 
prajeme spolu s predstaviteľmi mestskej 
časti rodičom aj dcérke veľa zdravia a krás-
nych chvíľ pri vzájomnom spoznávaní.

Text a snímka Jana Škutková

 Prezident Slovenskej republiky rozhod-
nutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície 
občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil 
referendum a určil deň jeho konania na 
sobotu 7. februára 2015.

 V referende oprávnení občania rozhod-
nú o otázkach: 
1.  Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom 

nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie 
osôb okrem zväzku medzi jedným mu-
žom a jednou ženou?

2.  Súhlasíte s tým, aby párom alebo sku-
pinám osôb rovnakého pohlavia nebo-

lo umožnené osvojenie (adopcia) detí 
a ich následná výchova?

3.  Súhlasíte s tým, aby školy nemohli 
vyžadovať účasť detí na vyučovaní 
v oblasti sexuálneho správania či eu-
tanázie, ak ich rodičia alebo deti samé 
nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Referendum  2015
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Predstavujeme nových poslancov

Peter Ágoston
0903 700 845
peteragoston@yahoo.com

Ing. Andrej Árva
0903 109 139
andrej.arva123@gmail.com

Ing. Katarína Augustinič
0905 014 726
katarina.augustinic@gmail.com

Andrej Balga, MBA
0905 105 555
info@kartanovomestana.sk

Ing. Jozef Bielik
0948 308 758
jozef.bielik.poslanec@gmail.com

MUDr. Pavol Dubček
0911 778 717
pavoldubcek@gmail.com

MUDr. Jozef Dubravický
0904 890 601
dubravicky@gmail.com

Ing. Pavol Galamboš
0905 506 555
info@pavolgalambos.sk

Ing. Libor Gašpierik
0908 679 885
libor.gaspierik@gmail.com

JUDr. Tomáš Korček
0910 970 941
tkorcek@gmail.com

Mgr. Zuzana Kriglerová
0903 184 866
zkriglerova@gmail.com

Ing. Marek Líška
0903 787 023
mareklsk@hotmail.com

JUDr. Richard Mikulec
0948 300 029 
richard.mikulec@gmail.com

Mgr. Vladimír Mikuš
0915 742 999
mikusvladimir@gmail.com

Mgr. Marek Norovský
0908 544 850 / 44 888 999
m.norovsky@gmail.com

Ing. arch. Otto Novitzký
0903 781 660 / 55 565 755
novitzky@avantarch.sk

Mgr. Edita Pfundtner
0904 165 605
edita.pfundtner@post.sk

Mgr. Dušan Rafaj
0904 251 720
rafaj.dusan@gmail.com

Ing. Zuzana Rattajová
0905 988 443
rattajova@yahoo.es

Mgr. Dan Sládek
0905 200 032
sladek2012@gmail.com

Ing. Katarína Šebejová, PhD.
0904 415 469
katkasebej@gmail.com

Ing. arch. Peter Vaškovič
0903 700 845
peter.vaskovic.banm@gmail.com

Ing. Andrea Vítková
0917 788 475
vitkova@stonline.sk

Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.
0903 970 523
martin.vlaciky.banm@gmail.com

Ing. Stanislav Winkler
0905 216 675  
stanislav.winkler@gmail.com
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Staronový starosta Nového Mesta 
a miestni poslanci zložili sľub

Poslanci rozhodli o rozdelení pracovnej agendy

 Starosta Rudolf Kusý (nezávislý) 
a miestni poslanci, ktorí získali mandát 
v novembrových komunálnych voľbách, 
zložili 12. decembra slávnostne sľub. 
Zastupiteľstvo začalo pracovať v novom 
zložení.
 Starosta Rudolf Kusý v príhovore 
skonštatoval, že za uplynulé štyri roky 
sa Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 
dostala medzi 15 najtransparentnejších 
samospráv na Slovensku, je v dobrej 
ekonomickej kondícii a v bratislavskom 
kraji je najúspešnejšia pri čerpaní euro-
fondov a tzv. Nórskych fondov.
 Obyvateľom poďakoval, že napriek vy-
sokej nedôvere voči politikom a politic-
kému systému prišli voliť a vybrali si svo-
jich zástupcov do samosprávy. Zdôraznil, 
že v tejto chvíli je už potrebné zabudnúť 
na to, kto bol zvolený za akú stranu či zo-

skupenie. „Od tejto chvíle je dôležité to, 
čo kto vie a ako môže pomôcť obyvate-
ľom. Potrebujeme spoločne vytvoriť pre 
Nové Mesto víziu minimálne na desať 
rokov,“ povedal Rudolf Kusý, ktorý v ko-
munálnych voľbách získal 10 412 hlasov 
Novomešťanov.
 Starosta spomenul hlavné výzvy, kto-
ré stoja pred samosprávou v novom 
volebnom období: kvalitnejší miestny 
úrad, realizácia projektov, na ktoré Nové 
Mesto získalo európske fondy a prípra-
va nových, zlepšovanie podmienok na 
zapájanie obyvateľov do rozhodovania 
o svojej mestskej časti a čistejšie a krajšie 
Nové Mesto.
 V 25-člennom miestnom zastupiteľ-
stve Nového Mesta je väčšina poslancov, 
ktorí kandidovali ako nezávislí.

Ján Borčin, snímky Martin Marenčin

 Na prvom zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva v decembri 2014 zvo-
lili poslanci členov miestnej rady, 
zástupcu starostu, zriadili komisie 
a vymenovali ich predsedov, pod-
predsedov a členov, vymenovali  
sobášiacich poslancov.

Členovia miestnej rady:
Ing. Jozef Bielik, MUDr. Pavol Dubček, 
Ing. Pavol Galamboš, Ing. Libor Gašpie-
rik, Mgr. Edita Pfundtner, Ing. Andrea 
Vítková, JUDr. Richard Mikulec

Poslanec poverený zastupovaním 
starostu v zmysle § 12 ods. 2, 3 záko-
na 369/1990: Ing. Stanislav Winkler
Komisia dopravy, životného pros-
tredia a verejného poriadku:
predseda Mgr. Martin Vlačiky, PhD., 
podpredseda Mgr. Dan Sládek, členo-
via MUDr. Pavol Dubček, Ing. Katarína  
Šebejová, PhD.

Komisia finančná, pre správu a na-
kladanie s majetkom mestskej časti:
predseda Ing. Jozef Bielik, podpredseda 
Andrej Balga, MBA, členovia Ing. Kata-
rína Augustinič, Ing. Pavol Galamboš, 
Ing. Marek Líška, Mgr. Vladimír Mikuš,  

Ing. Andrea Vítková, Ing. Stanislav Winkler

Komisia pre kultúru, mládež, šport, 
voľný čas, informačné systémy 
a medzinárodné vzťahy:
predseda Mgr. Dušan Rafaj, podpred-
seda Ing. Zuzana Rattajová, členovia  
Ing. Marek Líška, JUDr. Richard Mikulec, 
Mgr. Marek Norovský

Komisia sociálnych vecí a bývania:
predseda Peter Ágoston, podpredseda 
Ing. Katarína Šebejová, PhD., členovia 
MUDr. Jozef Dubravický, Ing. Libor  
Gašpierik, JUDr. Richard Mikulec

Komisia pre školstvo a vzdelávanie:
predseda Ing. Andrea Vítková, podpred-
seda Peter Ágoston, členovia Ing. Andrej 
Árva, Mgr. Zuzana Kriglerová

Komisia územného plánu, urbaniz-
mu a výstavby:
predseda Ing. arch. Peter Vaškovič, 
podpredseda Ing. arch. Otto Novitzký, 
členovia Ing. Andrej Árva, Mgr. Edita  
Pfundtner

Komisia na ochranu verejného zá-
ujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov miestneho zastupi-
teľstva Mestskej časti B-NM s výko-
nom agendy sťažností voči voleným 
funkcionárom  MČ B-NM:
predseda Mgr. Dušan Rafaj, pod-
predseda Mgr. Dan Sládek, členovia  
MUDr. Pavol Dubček, Mgr. Marek Norov-
ský, Ing. Zuzana Rattajová
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 Škôlky, školské družiny a jedálne, kto-
ré sú v správe Mestskej časti Bratislava – 
Nové Mesto, dostanú na rok 2015 od sa-
mosprávy viac peňazí na prevádzku ako 
minulý rok. O zvýšení dotácie rozhodlo 
miestne zastupiteľstvo Nového Mesta na 
svojej decembrovej schôdzi. 
 „Materským školám sme zvýšili roč-
nú dotáciu na dieťa o 70 eur, školským 
jedálňam o 20 eur a školským klubom 
detí o 10 eur. Školstvo je jedna z našich 

hlavných priorít, dať viac peňazí na 
prevádzku nám umožnila dobrá eko-
nomická kondícia, v ktorej sa mestská 
časť nachádza vďaka zodpovednému 
hospodáreniu samosprávy,“ povedal 
starosta bratislavského Nového Mes-
ta Rudolf Kusý. Na základe schválené-
ho všeobecne záväzného nariadenia 
dostanú v budúcom roku materské 
školy 1370 eur na dieťa, školské kluby 
detí 330 eur na žiaka a školské jedálne 

170 eur. Riaditelia novomestských škôl 
použijú zvýšené finančné prostriedky na 
platy učiteľov v škôlkach, zamestnancov 
jedální a vychovávateľov v družinách.
 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 
má v správe osem základných a dvanásť 
materských škôl. Škôlky v tomto škol-
skom roku navštevuje 1085 detí, základ-
né školy 2449 žiakov, z toho 1336 chodí 
aj do školského klubu detí. 

Ján Borčin

Viac peňazí na prevádzku škôlok, družín a jedální   

 Členmi komisií miestneho zastupi-
teľstva v bratislavskom Novom Mes-
te sa môžu stať aj v tomto volebnom 
období ľudia, ktorí nie sú poslancami 
- ide o odborníkov z radov občanov. 
Cieľom je dosiahnuť čo najväčšiu 
zainteresovanosť občanov Nového 
Mesta na riešení problémov, ktoré má 
mestská časť.

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto na svo-
jom decembrovom rokovaní uložilo 
predsedom stálych komisií miestne-
ho zastupiteľstva do konca februára 
2015 predložiť na zasadnutie miestne-
ho zastupiteľstva návrhy na voľbu 
ďalších členov komisií Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Bra-
tislava – Nové Mesto z radov obča-
nov (neposlancov).

 Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
písomne na adrese:
Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, 
oddelenie organizačné a evidencie 
obyvateľov, Junácka 1, 832 91 Bratislava  
alebo e-mail: organizacne@banm.sk

 Dotazník – prihlášku nájdete na 
stránke:
http://www.banm.sk/ponuka-pre-ob-
canov-na-pracu-v-komisiach-miestne-
ho-zastupitelstva/

 Zásielku výrazne označte textom 
„KOMISIE“. Prosíme presne označiť 
v prihláške komisiu, v ktorej by ste 
chceli pracovať a vyplniť krátky do-
tazník. O rozhodnutí miestneho za-
stupiteľstva budú všetci záujemcovia 
písomne informovaní.

Chcete pracovať 
v komisii miestneho 
zastupiteľstva?

Žiaci z Cádrovej dostali modernú telocvičňu 
 Školáci a škôlkari z bratislavských 
Kramárov budú cvičiť vo vynovenej 
modernej telocvični. Mestská časť po-
kračuje v rekonštrukcii svojich škôl 
a školských zariadení, v rámci ktorej 
opravila aj telocvičňu na Základnej 
škole s materskou školou na Cádrovej 
ulici.
 Stavebné práce sa začali koncom 
septembra, vo štvrtok 18. decembra 
zmodernizovanú telocvičňu slávnost-
ne otvorili. „Telocvičňa dostala nové 
okná, novú fasádu, zateplili sme jej 
budovu. Som rád, že deti z Kramárov 
budú môcť športovať v modernejších 
a bezpečných priestoroch. Rekonštruk-
cia škôl a škôlok v Novom Meste je na-
šou hlavnou prioritou, budeme v nej 
pokračovať aj v novom volebnom ob-
dobí,“ povedal starosta Nového Mesta 
Rudolf Kusý.
 Nové sú aj chodníky okolo školskej te-
locvične. „Táto rekonštrukcia zname-
ná, že v telocvični bude teplejšie, nebu-
de z nej unikať teplo, a to nám prinesie 
prevádzkové úspory. Oceniť treba aj 
estetický vzhľad vynovenej telocvič-
ne,“ hovorí riaditeľka školy na Cádrovej  
Miroslava Komorníková. Zmoderni-

zovanú telocvičňu bude využívať 220 
žiakov základnej školy a 70 škôlkarov 
z materskej školy na Cádrovej, okrem 
toho bude k dispozícii aj deťom z ne-
ďalekej škôlky Na Revíne. Súčasťou 
slávnostného otvorenia telocvične 
bola Vianočná burza, na ktorej žiaci 
školy predávali svoje vlastnoručne 
vyrobené vianočné ozdoby a darče-
ky. „Výťažok z tejto akcie bude pou-
žitý na dobudovanie ihriska v areáli 
školy,“ dodala riaditeľka Miroslava  
Komorníková.
 Základná škola na Cádrovej preš-
la čiastočnou rekonštrukciou už mi-
nulý rok, jedna z jej budov, kde sú 
triedy žiakov druhého stupňa, do-
stala vtedy nové okná, fasádu a bola 
zateplená. Na Kramároch mestská 
časť tento rok zrekonštruovala mater-
skú školu Na Revíne. Škôlka má novú 
strechu, okná, zateplenie. Začiatkom 
budúceho roka ju čaká ešte úprava  
fasády. 

Ján Borčin
Snímky Natália Kudláčová, Jana Plevová
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Mierny december žičil stavbárom 
 Stavebné a rekonštrukčné práce pre-
biehajú v Novom Meste na mnohých 
miestach a peniaze získané z eurofon-
dov sú znamením, že mestskú časť čaká 
ešte intenzívnejší stavebný ruch. Vďaka 
priaznivému počasiu sa mnohé projekty 
mohli uskutočniť do konca roka.

 Ešte v decembri sa podarilo dokončiť 
nové parkovisko a menšie detské ihrisko 
na Sliačskej ulici, investícia si vyžiadala 
20 000 eur. Popri tom stavbári odstránili 
náletové dreviny a zlikvidovali skládku 
odpadu a tunajší obyvatelia sa tešia z kul-
túrnejšieho prostredia.

 V malom parčíku na Bielom kríži sú 
stavebné práce v hodnote 18 000 eur 
už takisto hotové. Na jar tu ešte vysadia 
kvalitnejší trávnik a doplnia kríky. Túto 

plochu zveril mestskej časti do správy 
magistrát. Ďalšia časť parku, ktorú by 
miestni obyvatelia taktiež radi videli 
zrevitalizovanú, patrí spoločnosti Istro-
chem a rokovania o nej stále prebiehajú. 
Spolu s členmi občianskeho združenia 
Biely kríž dúfame, že sa nám podarí do-
siahnuť dohodu s vlastníkom pozemku 
v priebehu roka.

 V škole na Sibírskej nastúpili žiaci po 
vianočných prázdninách do krajších 
tried. V decembri tu dodávateľská firma 
vymenila 139 okien a dvoje vstupné dve-
re v celkovej hodnote viac než 52 000 eur. 
Z tejto sumy poskytlo ministerstvo škol-
stva dotáciu vo výške 50 000 eur.

  V januári prebehlo kolaudačné ko-
nanie v materskej škole na Jeséniovej 
ulici, kde sa rekonštruovalo prízemie, 
a zároveň sa uskutočnila nadstavba jed-
ného z pavilónov. Mladé rodiny z Koliby 
a okolia sa potešia rozšíreniu kapacity 
škôlky z 56 na 123 miest, podľa plánu 
ich majú uviesť do prevádzky už vo feb-
ruári. K pôvodným dvom triedam, kto-
ré slúžia ako herne aj spálne, pribudli 
ďalšie dve spálne, nové hygienické za-
riadenia, šatňa, priestory pre personál 
a sklad. Vďaka zastrešeniu spojovacej 
chodby sa deti pohodlnejšie dostanú do 
jedálne.
 Investície si vyžiadali sumu takmer 
288 000 eur.

 Na Višňovej ulici už obyvatelia využí-
vajú vynovené schodisko s chodníkom, 
ktoré bolo v havarijnom stave. V priebe-
hu novembra a decembra ho zrekonštru-
ovali, opravili schody a dlažbu, kde bolo 
treba, naniesli nový asfaltový povrch 
a osadili nové kovové koľajnice pre kočí-
ky. Mestskú časť vyšla táto investícia asi 
na 9-tisíc eur.

 V roku 2015 nás čaká práce ešte viac. 
Urobíme všetko pre to, aby sme finanč-
né prostriedky z Európskej únie a z nór-
skych fondov efektívne využili.

Rudolf Kusý

Lepšie parkovanie  
a ihrisko na Sliačskej ulici

Upravený parčík na Bielom kríži

V materskej škole na Jeséniovej 
ulici pribudli nové triedy

Bezpečnejšie schodisko  
na Višňovej ulici

Okná na Sibírskej už poriadne tesnia
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Nové návrhy opäť vo februári
Pôjde aj o vyššie finančné čiastky
 Počas svojej viac než ročnej existen-
cie sa Kancelária pre participáciu stret- 
la so stovkami Novomešťanov. Z týchto 
stretnutí, ktoré mali podobu verejných 
zhromaždení aj individuálnych kon-
zultácií, sa zrodilo množstvo nápadov 
a  podnetov, čo všetko by sa dalo v No-
vom Meste zlepšiť. Dosiaľ z nich vznik-
lo 22 projektov, spomedzi ktorých ste 
v dvoch participatívnych procesoch vy-
brali šestnásť najlepších.
 O tom, ako prebieha ich realizácia, 
sme vás už informovali a budeme vás 
informovať aj naďalej. Popri práci na vy-
braných projektoch sme pokračovali aj 
v príprave nových. V roku 2015 sa však 
nebudú realizovať len nové projekty, 
pripravili sme aj nové možnosti partici-
pácie - teda spôsoby, ako budete môcť 
ovplyvňovať chod samosprávy. Čo nás 
teda v tomto roku čaká?

  Február rozhodne

 Po niekoľkomesačných prípravách 
vám vo februári v rámci participatív-
neho rozpočtu na rok 2015 predložíme 
návrhy, z ktorých opäť vyberiete tie naj-
lepšie. Proces rozhodovania sa teda opäť 
začne verejnou prezentáciou v Stredis-
ku kultúry. Novinkou bude prezentácia 
takzvaných zadaní. Pokým v minulom 

roku sa o priazeň verejnosti uchádzali 
len občianske projekty, v tomto roku 
sa experimentálne bude rozhodovať aj 
o vyšších finančných čiastkach, ktoré 
budú investované v réžii úradu. 
Ako v minulom, aj v tomto roku padne 
rozhodnutie pomocou troch rôznych 
spôsobov. Budete môcť hlasovať fyzicky 
aj prostredníctvom internetu a priamo 
zainteresovaní sa stretnú na verejnom 
zvažovaní, kde budú hľadať nielen naj-
lepšie návrhy, ale aj kritériá, pomocou 
ktorých sa bude hodnotiť. Bližšie infor-
mácie nájdete na adrese pr.banm.sk, kde 
môžete vyjadriť svoj názor, resp. opýtať 
sa na prípadné nejasnosti.

  Projekty a zadania

 Ponuka návrhov bude opäť pestrá. 
Občianske projekty, ktorých úlohou je 
priniesť nové, resp. skvalitniť existujúce 
služby za pomoci občianskych aktivít, 
znovu ponúkajú široký rozsah tém: od 
úpravy zelene a verejných priestorov, 
cez sociálne, školské a detské témy, až 
po kultúru. Niektoré z minuloročných 
projektov, napríklad Gaudího dielňa či 
Prevencia sociálnej izolácie osamelých 
starších ľudí, sa rozhodli pokračovať vo 
svojich aktivitách. Z nových projektov 
môžeme uviesť Trh na Kramároch, ktorý 

by sa mohol uskutočňovať raz týždenne 
a stal by sa priestorom spoločenského 
a komunitného života lokality. O slovo 
sa prihlásilo aj známe rodinné centrum 
Kramárik, ktoré by rado rozšírilo svoje 
aktivity. Projektom pre širokú verejnosť 
je Kolibská olympiáda 2015 - propagáciou 
olympijskej myšlienky chce v žiakoch, ro-
dičoch, zamestnancoch a verejnosti pod-
poriť nielen zdravý životný štýl a súťaži-
vosť, ale aj pocit spolupatričnosti.  
 Zadania, teda finančne náročnejšie 
úlohy, ktoré realizuje mestská časť, sa 
týkajú predovšetkým dopravy, verej-
ných priestranstiev a zelene. Zadania 
s dopravnou tematikou sa  začínajú pri 
jednoduchých, avšak nie lacných opra-
vách chodníkov a ciest, pokračujú pri 
rušení bariér a parkovaní a siahajú až po 
snahy o komplexné riešenia ako naprí-
klad o vypracovanie dopravných štúdií, 
ktoré by priniesli efektívnejšie riešenie  
dopravy.

  Štvrte a rok 2016

 Popri rozhodovaní o tom, ako naložiť 
s financiami vyčlenenými na rok 2015 
a popri realizácii začatých projektov od 
marca znovu plánujeme verejné stretnu-
tia v jednotlivých štvrtiach mestskej časti 
- tie sa už budú venovať príprave záme-
rov na rok 2016.
 Najmä vďaka aktivite miestnych obyva-
teľov sa nám v minulom roku podarilo 
uskutočniť niekoľko verejných stretnu-
tí v týchto lokalitách: Kramáre, Koliba, 
Západ – presnejšie, na území medzi Pio-
nierskou, Šancovou a Račianskou, Miero-
vá kolónia, Biely kríž a okolie ZŠ Teplic-
ká. Radi by sme sa postupne dostali do 
každého kúta našej mestskej časti, pre-
tože participatívny rozpočet sa rozhod-
ne nekončí pri rozhodovaní o tom, kam 
nasmerovať vyčlenené financie. Tu sa len 
začína naša spoločná aktivita v tomto 
roku. Participatívny rozpočet umožňuje 
omnoho viac než len spolurozhodovať, 
otvára priestor pre vaše vlastné návrhy. 
Budeme radi, ak túto možnosť využije čo 
najviac obyvateľov Nového Mesta.  

Peter Nedoroščík  
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 Spoločnosť OLO zabezpečuje bezplat-
ný zber a odvoz vianočných stromčekov 
od 12. 1. 2015 do 28. 2. 2015. „Po tomto 
termíne zbierame stromčeky ako súčasť 
zmesového komunálneho odpadu. Oby-
vatelia Bratislavy môžu ukladať via-

nočné stromčeky k zberným hniezdam, 
k stanovištiam zberných nádob, ale-
bo ich priviezť a bezplatne odovzdať 
v zbernom dvore OLO, a.s. na Starej 
Ivanskej ceste 2,“ informujú pracovníci 
spoločnosti OLO.

 Vianočné stromčeky ako biologicky 
rozložiteľný odpad odvážajú na zhodno-
tenie kompostovaním, preto OLO žiada 
o dôkladné „odzdobenie“, aby sa pre-
dišlo ich likvidácii menej ekologickým  
spôsobom. (bor)

Vianočné stromčeky odvezú do konca februára

Rozumiete značkám na obaloch?
Aby sme s odpadmi z obalov správne nakladali, musíme vedieť „prečítať“ značky zobrazené na 
obaloch. Majú svoj presný význam – informujú nás, z akého materiálu je obal vyrobený, či je mož-
né opakovane ho použiť, alebo nie, či ide o obal zálohovaný a akým spôsobom s ním máme naložiť.

  Význam čísel a značiek  
v trojšípkovom symbole

 Trojšípkový symbol dopĺňa číselné 
označenie a písomná skratka.  Infor-
mujú nás o materiáli, z ktorého je obal 
vyrobený, aby bolo jasné, do ktorej 
zbernej nádoby obal po použití vložiť. 
Čísla 1 až 6 napríklad označujú obaly 

z plastov, ktoré patria do žltého kontaj-
nera. Skratky pod symbolom (PET, PP, 
PS a i.) bližšie určujú druh materiálu.
 Obaly označené trojšípkovým sym-
bolom s číslami 80 až 86, 90 až 92 
a 95 až 98 majú pod symbolom  pí-
somnú skratku C (kompozity) a za 
ňou skratku materiálu, ktorý v zlože-
ní viacvrstvového obalu prevažuje. 

Napr. škatuľa od džúsu nesie označe-
nie 84 C/PAP. Značí to, že ide o obal, 
ktorého hlavnou zložkou je síce pa-
pier, ale obsahuje aj vrstvu plastov 
a hliníka. Patrí preto do žltého kon-
tajnera. Hlavnou zložkou viacvrstvo-
vého obalu môže byť však aj sklo (GL)  
a rozličné plasty. 

Typ značky Význam značky

Značka zelený bod (grün Punkt) znamená spätný odber obalov na recykláciu  
a informuje, že obal je možné zhodnotiť (opätovne použiť).

Trojšípkový symbol znamená, že obal je zhotovený  
z recyklovaných materiálov a je možné opäť ho použiť.

Je to všeobecná značka, ktorá je doplnená o písomné a číselné údaje.  
Tie nás informujú, z akého materiálu sú obaly vyrobené,  
aby bolo možné správne ich v triedenom zbere zatriediť.

Návratný obal
Označenie obalu týmto textom znamená, že ide o zálohované, opakovane  

použiteľné vratné obaly (napr. na pivo, víno, malinovku, minerálku a pod.).  
Pri spätnom odbere musia byť obaly neporušené, bez mechanických nečistôt.

Značka znamená, že po použití je potrebné  
dať obal do príslušnej zbernej nádoby.

Značky informujú o tom, že výrobok, ktorý sa stal odpadom, nepatrí do zbernej  
nádoby. Poväčšine ide o nebezpečné odpady. Možno ich odovzdať len v rámci  

organizovaného zberu alebo na zberných dvoroch. 
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Kluby seniorov rozvoniavali dobrotami

 Posledné týždne roka a krátke zimné 
dni privádzajú do denných centier se-
niorov o čosi viac ľudí, veď pri rozhovo-
roch a spoločných posedeniach ubieha 
čas veselšie. Patrí k nim aj občasné po-
hostenie, ktoré pripravia šikovné členky 
klubu. Na Chemickej rozvoniavala peče-
ná kačka už na svätú Katarínu - chrum-
kavá pochúťka podávaná s lokšami si 
získala uznanie všetkých gurmánov. 
V polovici decembra sa tunajší členovia 
klubu stretli pri kapustnici, a potom sa 
už predvianočné posedenia rozbehli 
vo všetkých novomestských kluboch. 
Pri vyzdobených stromčekoch sa po-
dávala kapustnica, klobásky, párky či 
koláčiky. Mikuláši, kde-tu i s čertmi, 
rozdávali „poslušným“ drobné prek- 
vapenia. Medzi hosťami nechýbal sta-
rosta Rudolf Kusý ani mnohí miestni 
poslanci, ktorí sa so seniormi prišli  
pozhovárať.

 V prvom januárovom týždni sa denné 
centrá seniorov opäť naplnili a mnohí 
členovia priznali, že sa po sviatkoch už 
veľmi tešili na stretnutia s priateľmi. Aj 
šachisti na Vajnorskej sa ledva dočkali 
otvorenia klubu, veď patria ku každo-
denným hosťom. 
 Pani vedúca Ružena Deáková popria-
la všetkým veľa zdravia a šťastia, aby ich 
všetko zlé z minulého roka obišlo a v no-
vom roku ich stretávali len príjemnejšie 
zážitky. Poďakovala šikovným ženám, 
ktoré trpezlivo poopravovali a pozašívali 
podložky na sedenie a pomohli klub vy-
noviť. 
 Po novoročnom prípitku spoločne 
plánovali, čo by mohli podniknúť. Výlety 
budú možno jednoduchšie, keď majú dô-
chodcovia železničnú dopravu zadarmo, 
treba však myslieť aj na členov, ktorým 
nohy už dobre neslúžia. Záujem je o kur-
zy na precvičenie a zlepšenie pamäti, 

tie sa už stali pravidelným programom 
a seniori si ich pochvaľujú. „Mali by sme 
sa trochu viac venovať pohybu. Chcem 
zaviesť vychádzky na Kuchajdu, kde 
sú teraz nainštalované zariadenia na 
cvičenie, prispôsobené vyššiemu veku. 
Veď od nás je to naozaj na skok,“ pre-
mýšľa pani vedúca. „A ešte jedna vec ma 
veľmi teší,“ dodáva, „naše centrum sa 
rozrástlo o nových členov. Dbám na to, 
aby noví členovia medzi nás zapadli, 
stoly sme rozšírili tak, aby si ku každej 
skupinke mohli prisadnúť. A hovorím 
o tom aj so súčasnými členmi, preto-
že srdečné prijatie rozhodne o tom, či 
k nám ľudia budú chodiť radi a často. 
Viete, niekomu treba dodať trochu od-
vahy, aby sa osmelil a našiel v klube no-
vých známych. Je to vždy lepšie ako trá-
viť starobu v osamelosti,“ hovorí pani  
Ruženka.

Text a snímky Jana Škutková

Dámy z Denného centra seniorov na 
Chemickej sú vyhlásené kuchárky, 
vždy potešia členov klubu

Návšteva Mikuláša s čertom potešila 
seniorov z klubu na Športovej

Spevácky zbor Dúbravanka prišiel zaspievať vianočné piesne  
priateľom na Stromovú

Nech je nový rok lepší ako minulý!
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Prišiel o tortu, lebo zaspal  

Vianočné sviatky 
najslabších boli 
bohatšie  
o 14 700 eur

 Poslední z najstarších jubilantov osla-
vujúcich svoje výročia v roku 2014 sa 
stretli tradične v Stredisku kultúry na 
Vajnorskej 3. decembra. Tento raz im 
zablahoželala Ing. Gabriela Vojtechová,  
poverená vedením sociálneho oddele-
nia miestneho úradu. Jubilantom, ktorí 
nemajú rodiny, vnukov ani pravnukov, 
pripomenula, že nie sú sami - všetci 
sú členmi veľkej novomestskej rodiny.  

Advent  s jeho stíšením a zvýšenou vní-
mavosťou slova sa ukázal ako výnimoč-
ná príležitosť  na chvíľu poézie.  Zuzana 
Ocharovichová  si vybrala Hviezdosla-
vovu báseň Priadka, plnú predvianoč-
ného očakávania syna a v sále nik ani 
len nezakašľal. A potom už prišli k slo-
vu rezké melodické decibely známej 
kapely Kuštárovcov. Hoci hrala aj ta-
nečné melódie, nepodarilo sa jej vylá-
kať oslávencov na parket. 
 Jubilantov nad deväťdesiat bol celý 
rad, ale len dvaja z nich mali 94. Tor-
tu pre najstaršieho dostal Ján Jurenka 
z Trnavskej ulice. Je síce o čosi mladší 
než JUDr. Jaromír Charvát – zhodou 
okolností takisto z Trnavskej – ale ten 
prišiel na stretnutie oneskorene. Vraj 
zaspal – nečudo v takom pochmúrnom 
počasí.
V čom spočíva tajomstvo týchto dvoch 
jubilantov (inak veľmi rozdielnych), že 
sa dožili takého požehnaného veku? 
Po niekoľkých otázkach sa zdalo, že 
u JUDr. Charváta, kedysi vysokého 
úradníka na bratislavskej radnici, je to 
dlhoročné harmonické manželstvo.  

„Dobrú, veľmi dobrú ženušku som 
mal,“ vraví precítene, „žiaľ, odišla pred 
štyrmi rokmi.“ Cvičil vraj aj v Sokole, 
ale len zamladi. Pán Jurenka informo-
val: „Ja som sa vyučil za kováča, potom 
som bol dlhé roky u jazdectva, podkú-
val som im kone.“ U neho teda iste zo-
hrala úlohu fyzická práca na čerstvom 
vzduchu.  No najskôr majú obaja dlho-
vekosť ukrytú kdesi v génoch, špeciál-
ne recepty neprezradili...  
Nuž, dovidenia o rok!

Viera Vojtková
Snímky Ján Iľanovský

 Toľko pred Vianocami rozdelila 
naša mestská časť sociálne najslabším:  
rodinám s deťmi, nezamestnaným a dô-
chodcom. Opierala sa jednak o pod-
klady bratislavského Úradu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny, kde sú vedení 
obyvatelia poberajúci dávky v hmotnej 
núdzi, jednak posudzovala nároky dô-
chodcov, ktorí individuálne požiadali 
o vianočnú výpomoc. Podľa pracovníč-
ky oddelenia sociálych slžieb Vladimí-
ry Janovičovej bola výška ich dôchod-
ku na rok 2014 určená do 350 eur, čo je 
o desať eur viac než v roku 2013. Komi-
sia sociálnych vecí a bývania miestneho 
zastupiteľstva sa napokon uzniesla od-
poručiť výpomoc pre 386 obyvateľov 
Nového Mesta. Išlo o sumy od 30 do 
70 eur, ktoré boli po súhlase starostu 
Rudolfa Kusého vyplatené začiatkom 
decembra.

(vv)

 Pozvanie k spoločnému vianočnému 
stolu v Dome športu dostalo od novo-
mestskej samosprávy 133 občanov, kto-
rí žijú sami, alebo z rôznych dôvodov 
nemôžu tráviť koncoročné sviatky so 
svojimi blízkymi. Vo štvrtok 18. decem-
bra ich očakávalo tradičné štedrovečer-
né menu - vianočná kapustnica, vyprá-
žaná ryba, majonézový šalát a dezert. 
 „Teší ma, že sa tu opäť stretáva-
me ako veľká novomestská rodina. 
Prežime vianočné sviatky v dob-
rom, v pokoji, spomeňme si na všet-
kých, ktorých máme radi a skúsme 
im aj odpustiť. Verím, že dnešné 
stretnutie vo vás zanechá dobrú 
náladu, ktorá vám vydrží počas  
celých sviatkov,“ prihovoril sa osame-
lým Novomešťanom starosta Rudolf 
Kusý a poprial im veľa lásky, pohody, 
a predovšetkým pevné zdravie. O prí-
jemnú vianočnú atmosféru sa postarala 
ľudová hudba Ferkovci, ktorá vo svo-
jom sviatočnom kultúrnom programe  

zahrala známe slovenské piesne a via-
nočné koledy. 
Pozvanie na predvianočné posedenie 
prijala aj pani Eva. „Niekedy nastanú 
situácie, keď rodina je ďaleko, a prá-
ve vtedy je veľmi príjemné tráviť 
sviatočné chvíle v takejto milej spoloč-
nosti,“ povedala. Každý z prítomných 
Novomešťanov si odniesol aj vianočný  
darček od mestskej časti – balíček  
s anjelikom, magnetkou s vianočným 
motívom, čajom či sladkosťami.

Ján Borčin

Nové Mesto pozvalo na vianočné  
posedenie 133 osamelých
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Rodina Novomešťanov sa rozrástla

Knižnica o výchove a rodičovstve 

 Nové Mesto výrazne omladlo! Taký 
pocit musel mať každý, kto 8. decembra 
prešiel okolo Strediska kultúry na Vajnor-
skej. Rande si tu dalo takmer sto detičiek, 
ktoré sa prišli prihlásiť medzi „riadnych 
občanov Nového Mesta“. Toľko malých 
Novomešťanov naraz sa vo veľkej sále 

strediska zišlo pravdepodobne po prvý 
raz.
 Pokým väčšina malých návštevníkov 
celú slávnosť spokojne prespala, štvorme-
sačný Bruno sa zvedavo zaujímal o všetko 
naokolo. Tváril sa, že rozumie, o čo ide, 
veď čerpá rozumy od staršieho bračeka 
Marka. Niektoré mamičky nechali kočík 
doma a prišli s bábätkami uviazanými 
v šatke. Pochvaľujú si jednoduchší pre-
sun a tvrdia, že tento spôsob nosenia je 
zdravý a pre detičky veľmi prospešný.
 Starosta Rudolf Kusý sa prihovoril 
rodičom, poprial im veľa zdravia a krás-
nych zážitkov pri výchove. Spolu s po-
slankyňami Andreou Vítkovou a Editou 
Pfundtner rozdali mladým rodinám fi-
nančný príspevok vo výške 200 eur, ma-
mičkám pridali ružičku a deťom drobné  
pozornosti.

(jš), snímky Martin Marenčin

 Rodičia, a to nielen z bratislavskych 
Kramárov, si už zvykli navštevovať Rodin-
né centrum Kramárik na Uhrovej ulici 
pre množstvo aktivít, ktoré ponúka celej 
rodine. Začiatkom roku 2015 oslávilo dva 
roky od svojho vzniku. A opäť prichádza 
s novinkou. Vo svojich priestoroch otvára 
špeciálnu knižnicu - záujemcom poskyt-
ne najlepšie tituly o výchove a rodičov-
stve.
 Knihy, ktoré tvoria knižničný fond, 
nominovali prostredníctvom krátkeho 
dotazníka sami rodičia. “Zatiaľ sme za-
obstarali okolo 50 titulov, ale počítame 
s tým, že sa knižnica postupne bude 
rozrastať,” konštatuje Lucia Gregorová, 
riaditeľka Kramárika. Dodáva, že knižni-
ca bola financovaná z dvojpercentných 
daní, ktoré ľudia poukázali občianskemu 

združeniu vo svojich daňových prizna-
niach. Ak má niekto doma knihy o výcho-
ve, ktoré už nepotrebuje, môže ich cen-
tru darovať a prispieť do knižnice touto 
formou.
 Návod na prežitie pre Bejby od Igora 
Bukowského alebo Respektovat a být  res-
pektován od Pavla Kopřivy - aj tieto best-
sellery označené rodičmi v dotazníku ako 
najlepšie knihy o výchove si budete môcť 
v Kramáriku zapožičať až na dva týždne 
domov. Knižnica bude k dispozícii aj 
návštevníkom herne, ktorí si budú môcť 
čítaním kníh spríjemniť pobyt v rodin-
nom centre, pokým sa ich deti hrajú. Viac 
informácií o knižnici, jej výpožičnom 
poriadku aj zoznam konkrétnych titulov 
nájdete na www.rckramarik.sk

Lucia Gregorová

 Detské pesničky v podaní rodinky 
Konečných, pohybové predstavenie 
CirKus-Kus, parádna bublinová šou 
šaša Ľuboša, kreatívne dielničky... Aj 
taká bola oslava druhých narodenín 
Rodinného centra Kramárik v jeho 
priestoroch na Uhrovej 18. V sobo-
tu 29. novembra 2014 sa na nej zišlo 
približne 70 detí v sprievode príbuz-
ných. “Sme radi, že nám prišlo po-
priať toľko ľudí a bohatý program 
sa im páčil – súdiac podľa mnohých 
ohlasov. Ich podpora je pre nás veľ-
kým zadosťučinením,” zveruje sa  
Lucia Gregorová, štatutárka Kramá-
rika. Dobrovoľníčky centra napláno-
vali oslavu do posledného detailu, 
pripravili občerstvenie, chopili sa 
výzdoby. Aj veľkolepá farebná torta, 
ktorej krájaním celý večer vyvrcholil, 
bola výtvorom jednej z nich. “Tor-
tu piekla naša dobrovoľníčka Eva  
Argalášová už druhýkrát a aj tento 
rok ňou deti boli nadšené. Bola nie-
len krásna, ale aj chutila. Keď celé 
osadenstvo zaspievalo Kramáriku 
Veľa šťastia, zdravia a Živió, bolo to 
veľmi dojímavé. Ďakujeme všetkým, 
ktorí prišli a oslávili s nami druhý 
rok života Kramárika,‘’ dopĺňa Lucia  
Gregorová.

Zuzana Kapustová 
Snímka Petra Galad

Kramárik je tu  
pre rodiny už 
dva roky
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Nádielka snehu vylákala Bratislavčanov do prírody 
 Kým vodiči mračili čelá, sypače a odhŕ-
ňače vyrážali do ulíc a s väčším či menším 
úspechom sa snažili zabezpečiť zjazdné 
cesty, najmladší Novomešťania vítali sne-
hovú nádielku s nadšením. Pravé zimné 
počasie na prelome rokov dalo školákom 
šancu, aby zopár prázdninových dní vy-
užili na sánkovanie, lyžovanie, stavanie 
snehuliakov. Aj tí starší privítali romantic-
ké prechádzky zasneženým lesom. 

 Novomešťania majú šťastie na okolitú 
prírodu. Aj preto každý necitlivý zásah 
do lesa na Kolibe či plány na výstavbu 
v oblasti Železnej studničky vyvolávajú 
nesúhlasné reakcie. „Chceme zachovať 
storočný les aj pre našich vnukov,“ hovo-
ria (nielen) starí Kolibčania. Veď rekreač-
né oblasti v bezprostrednom okolí mesta 
sú bohatstvom, ktoré ničím nie je možné 
nahradiť. (jš), snímky Jana Plevová

 Čo sa návštevníkom spoločenského 
podujatia môže zdať samozrejmé, prí-
jemné a zábavné, znamená v zákulisí 
veľa premýšľania, starostlivých príprav a 
dôslednej organizácie. Vedia o tom svoje 
najmä pracovníci miestnej kultúry, ktorí 
nadšením a zanietením neraz suplujú aj 
nedostatok finančných prostriedkov.
 Večer 27. novembra bol venovaný prá-
ve im. Po príhovore Ing. Anny Jánošovej, 
vicestarostky Nového Mesta, ocenila ma-
nažérka Strediska kultúry Mária Priečin-
ská jubilujúcich spolupracovníkov. Ďa-
kovné listy starostu mestskej časti si z jej 
rúk prevzali grafička Alena Štokingerová 
a ekonóm Ing. Michal Beneš, rovnaká 
pocta patrila organizátorovi podujatí 
Milanovi Tóthovi. Poďakovanie za vy-
nikajúcu prácu vyjadrila však pani ria-
diteľka mnohým ďalším neúnavným 

kolegom. Ako uviedla, pekný kultúrny 
zážitok je výsledkom kolektívnej práce 
a skladá sa z veľkého množstva dobre 
zvládnutých „maličkostí“.
 Príjemný predvianočný večer osvie-
žilo vystúpenie džezovej speváčky  
Adrieny Bartošovej a ukážky spoločen-
ských tancov.

Jana Škutková, snímka Jana Plevová

Nielen chlebom je človek živý
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Susedské záhrady vzniknú aj v Novom Meste

Patchwork je hobby len pre trpezlivých

 Občianske združenie Vnútroblok, kto-
ré úspešne rozbehlo projekt Mobilné 
záhrady v bratislavskom Starom Meste, 
rozširuje činnosť aj do Nového Mesta. 
Starosta Rudolf Kusý navrhol záujem-
com plochy vhodné na susedskú záhra-
du na Pionierskej ulici. Členovia zdru-
ženia Vnútroblok získali od magistrátu 
súhlas a trojročnú zmluvu na dočasné 
využívanie roky pustnúcej vinice vo 
vlastníctve mesta. 
 Vo vinici s rozlohou okolo 3000 m2 
sa na jar začne nový záhradkársky rok. 
S pestovaním zeleniny v mobilných kon-
tajneroch majú už skúsenosť susedia 
prvej Mobilnej záhrady Sasinkova. Na 
Pionierskej bude cieľom popri záhrad-
kárčení aj iné - obnoviť starý zanedbaný 
vinohrad a vytvoriť komunitnú vinicu. 
 Zmyslom zakladania komunitných zá-
hrad nie je len starostlivosť o zelené plo-
chy, ktoré sú dočasne nevyužité. Oveľa 
dôležitejší je vzájomný kontakt medzi 
ľuďmi, ich spoločná snaha o skrášlenie 
bezprostredného okolia, príjemne strá-

vený čas so susedmi. Veď väčšina z nás 
má dnes sedavé zamestnanie a trochu ak-
tívneho pohybu, navyše spojeného s vidi-
nou chutnej úrody, privítame. „Momen-
tálne vynakladáme maximum energie, 
aby sme zohnali financie na takmer 700 
nových koreňov viniča a materiál, z kto-
rého vyrobíme 60 pestovacích boxov. 
Veľmi sa tešíme na novú jarnú sezónu!“ 
hovorí predstaviteľka občianskeho zdru-
ženia Sandra Štasselová.

 Prvé stretnutie, na ktorom Vnútro- 
blok predstaví svoj projekt bližšie, bude 
v stredu 4. marca 2015 v knižnici na Pio-
nierskej 2. Na stretnutí spoznáte iniciá-
torov projektu, ktorí vás srdečne pozý-
vajú a tešia sa na názory a pripomienky 
susedov vinice. Ak chcete viac informá-
cií o stretnutí či o projekte jej obnovy, 
kontaktujte Katku Juríkovú na e-mailo-
vej adrese katka@vnutroblok.sk 

(red), snímka Slavo Uhrín

 Už niekoľko rokov sa v Stredisku 
kultúry na Vajnorskej stretávajú šikov-
né a usilovné dámy, ktoré samy o sebe 
s úsmevom hovoria, že sú „zaťažené, 
patchworku prepadnuvšie indivíduá“.  
Vymieňajú si skúsenosti, nápady, rady aj 
triky a inšpirujú sa navzájom. 
 Patchwork je starodávna textilná 

technika, ktorej história siaha vraj až 
do čias starého Egypta. Dnešná podoba 
pochádza z Anglicka, kde má približne 
300-ročnú tradíciu. Odtiaľ sa spôsob ma-
ximálneho zhodnotenia zvyškov látok 
a odevov rozšíril do celého sveta. Podsta-
tou tejto  techniky je umenie skombino-
vať ústrižky látok rôznych vzorov, farieb 
a tvarov a zošiť ich do vopred zvolené-
ho tvaru. Spojením patchworku s ďalší-
mi vrstvami materiálu a ich spoločným 
ozdobným preštepovaním vzniká quilt. 
 Aj keď sa v prvej polovici 20. storočia 
zdalo, že trpezlivé zošívanie ústrižkov 
patrí minulosti, v posledných rokoch 
sa trend otočil a tvorcovia originálnych 
prikrývok, hračiek či dekoračných textí-
lií neľutujú čas ani námahu. Patchwork 
klub Bratislava našiel priaznivé prostre-
die v novomestskom Stredisku kultúry 
a jeho členky sa tu v neformálnej atmo-
sfére stretávajú vždy v prvý pracovný 
štvrtok v mesiaci, približne od 16. do 
19. h.
 Ukážky zo svojich prác predstavili kon-
com roka na predajnej výstave. Možno aj 
vy ste našli pod vianočným stromčekom 
originálny vankúš či chňapku z ich tvori-
vej dielne.

Text a snímka Jana Škutková

Mestská časť Bratislava - Nové 
Mesto ponúka na prenájom voľné 
kancelárske priestory v adminis-
tratívnej budove na Hálkovej č. 11.

Záujemcom sú k dispozícii kancelár-
ske miestnosti s rozlohou od 13,4 do 
75,9 m2, nachádzajú sa na 1. až 4. po-
schodí. Niektoré miestnosti majú vnú-
torné prepojenie, takže sú vhodné na 
zriadenie sekretariátu či recepcie.

Výška nájomného je pri všetkých 
miestnostiach 68 eur/ m2 za rok, v uve-
denej sume nie sú zahrnuté služby. 

Bližšie informácie a obhliadku si mož-
no dohodnúť na tel. č. 49 253 715. 

Atraktívne administratívne priestory 
na prenájom
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V Poluse kvitnú (nielen) ženy do krásy!

 To, ako pristupujeme k móde, k úpra-
ve účesu a k mejkapu, v žiadnom prí-
pade nie je márna, povrchná záležitosť. 
Naopak, formuje to náš životný štýl 
a výrazne ovplyvňuje naše vystupova-
nie. Subjektívny pocit, či sa cítime alebo 
necítime atraktívne, vysiela do okolia 
podprahový signál. Či bude pozitívny, 
je len a len vo vašej réžii. Niekedy stačí 
zmeniť farebnú škálu oblečenia, prehod-
notiť  strih šiat i vlasov, a razom je z vás 
nový človek, ktorý prijíma kompliment 
za komplimentom na adresu svojho imi-
džu. Predveďte svetu vaše krajšie Ja! Ra-
dosť zažiariť vám ho pomôže priviesť do 
dokonalosti hodnej celebrít z červeného 
koberca. 
 Celková zmena imidžu je pritom len 
časťou idey zmenárne v Poluse. V sku-
točnosti je zážitok ešte komplexnejší. Ak 
sa zveríte do rúk zručných odborníkov 
na krásu, čaká vás vzrušujúci deň plný 
módnych výletov do trendy butikov,  

neoceniteľných stylingových rád a tri-
kov, líčenia, česania, fotenia, skrátka  – 
aktívneho oddychu. K dispozícii vám 
bude renomovaná stylistka Mirka Dobiš 
Michalková, kadernícky tím zo salónu 
Pierot v Poluse, vizážistka a skúsená fo-
tografka Daša Šimeková. Neurobia z vás 
inú ženu, iba podčiarknu vašu prirodze-
nú krásu a nechajú vyplávať na povrch 
pôvab, ktorý volal po objavení. 

 Pýtate sa, čo vás tento duševný relax 
bude stáť? Ani cent! Radosť zažiariť je 
služba, ktorú Polus City Center svo- 
jim zákazníčkam ponúka len tak, pre 
radosť, každá žena si predsa zaslúži 
vyzerať úžasne. Bez ohľadu na vek či  
kilogramy. 
 Radosť zažiariť je zmenáreň určená 
všetkým tým, čo majú chuť vyjsť z vycho-
dených koľají a zmeniť prívlastok pred 
svojím menom z „pekná“ na „očarujúco 
nádherná“. Už tretí rok máte možnosť 
zúčastniť sa zmenárne imidžu v Polu-
se a ohúriť svojich najbližších novým 
lookom. Jediné, čo pre to treba urobiť, je 
poslať vašu fotografiu a kontaktné úda-
je na mail radostzaziarit@polus.sk 
 a čakať, či vás vyberú. Hoci je zmenáreň 
primárne určená ženám, zapojiť sa, sa-
mozrejme, môžu aj páni, ktorým záleží 
na ich výzore a radi by si nechali pora-
diť v oblasti vizáže a obliekania. 
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Tajným snom azda každej ženy je cítiť sa vznešene a kráľovsky:  obletovaná, rozmaznávaná  
a neodolateľná. Vďaka jedinečnému projektu Polus City Center –  zmenárni Radosť zažiariť – si 
tento pocit za uplynulé roky užilo už vyše 100 slovenských žien. Vy môžete byť ďalšia!

 V Novom Meste vzniká pekná tradí-
cia. Stredná odborná škola na Račian-
skej 105 pripravila našim seniorom 
opäť príjemné prekvapenie. V Den-
nom centre seniorov na Stromovej 
ulici na Kramároch sa zdarma mohli 
dať ostrihať a nechať si upraviť vlasy. 

Nožničiek sa chopili šikovní stredo-
školáci, ktorí všetkým dokázali, že 
ovládajú nielen teóriu, ale aj prax. 
Pre dôchodcov praktický darček, pre 
študentov vítaná príležitosť.  Podu-
jatie má navyše ešte jeden cieľ.„Aj 
strihanie seniorov je jednou z akti-
vít projektu Odborné vzdelávanie 
a príprava na trh práce, ktorý chce 
okrem iného spropagovať odborné 
školy,“ vysvetľuje Erika Reimannová 
zo spoločnosti mediamedia, ktorá 
projekt zastrešuje. Podľa nej babičky 
možno poradia svojim vnukom, že 
aj dráha kaderníkov je perspektívna. 
V rámci tohto švajčiarsko-slovenské-
ho projektu sa na pilotných školách 
spája teória s praktickou prípravou 
tak, aby čo najlepšie vyhovovala po-
trebám zamestnávateľov. A jednou 
z aktivít je aj propagácia odborných 
škôl pomocou rôznych podujatí. Ka-
derníci chystajú aj ďalšie. Napríklad 
deň otvorených dverí, keď študenti 
predvedú svoje schopnosti nielen  
seniorom.                 (bor)

Nové účesy pre seniorov z Kramárov

 Mestská časť Bratislava - Nové 
Mesto ponúka na prenájom obchod-
né priestory v Tržnici na Šancovej 
ulici č. 112. K dispozícii sú priestory 
od 10 m2 do 20 m2 na prízemí a na 
prvom poschodí.

 Informácie získate na tel. čísle 
5542 5945 alebo osobne v kancelárii 
na druhom poschodí. Možno si do-
hodnúť aj obhliadku priestorov.

PONUKA NA PRENÁJOM  
OBCHODNÝCH PRIESTOROV V TRŽNICI 
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V Novom Meste má majster sveta 
ideálne tréningové podmienky

 Začnime práve z toho „víťazného kon-
ca“, z akých majstrovstiev ste priniesli 
zlatú medailu?
 Majstrovstvá sveta v športovej disciplí-
ne Xterra – kros triatlon sa každoroč-
ne organizujú na havajskom ostrove 
Maui, tie posledné sa konali 26. októbra 
2014. Zvíťazil som v kategórii Muži 
amatéri od 25 do 29 rokov a v ama-
térskej súťaži som celkovo skončil ako 
tretí. Prvé miesto v niektorej vekovej 
kategórii získal slovenský športovec po 
prvýkrát.

 Čo je na vašom športe najnáročnejšie, 
v čom sa vlastne líši od klasického triat-
lonu?
 Disciplíny sú rovnaké, odlišnosť je 
v tom, že sa preteká v otvorenej krajine, 
trebárs aj v džungli, preto má označe-
nie „kros“. Majstrovstvá sveta sa začí-
najú plávaním vo vlnách oceánu, kde 
treba zdolať1500 metrov. Potom sa jaz-
dí 30 km na horskom bicykli po nádher-
nej krajine, aj keď ju pri preteku príliš 
nevnímame. Záverom sa beží 10 km 
horským terénom, do kopca, z kopca, 

predierame sa v kroví. Na Havaji sú ná-
ročné až nehostinné podmienky, vyso-
ká vlhkosť a teplota vzduchu, začína sa 
predpoludním, a tak sa veľká časť prete-
kov odohráva v poludňajšej horúčave.

 Je to vaša prvá zlatá medaila, alebo 
máte už viac ocenení na konte?
 Na medzinárodnej scéne je to môj 
najväčší úspech, ale v roku 2010 som 
bol majstrom Slovenska v cestnej cyk-
listike, po mne si vybojoval tento titul 
Peter Sagan a drží ho dodnes. Vtedy 
som športoval ešte popri štúdiu na STU, 
neskôr som sa zamestnal a stal som sa 
hobby športovcom. Prestať s pohybom 
sa nedá, je to taká pozitívna droga. Pra-
cujem ako statik a keď čas dovolí, uží-
vam si po práci „zbieranie endorfínov“, 
podľa možnosti sa zúčastňujem aj na 
pretekoch. 

 Na Slovensku o kros triatlone nepo-
čujeme často, asi tu nemá veľa prívržen-
cov...
 Naopak, myslím, že triatlon je veľ-
mi populárny šport! Keďže sú v ňom 
spojené viaceré disciplíny, často sa na 
pretekoch stretávajú špecialisti z jednot-
livých športov. Je to chvíľková zmena, 
forma odreagovania, takže to robia 
z nadšenia. Aj ja som do šestnástich 
rokov vrcholovo plával, potom som 
robil cyklistiku a odtiaľ bol k behu už 
len krok. Triatlon je fyzicky náročný, aj 
keď mne taký neprichodí, no je to asi 
skreslený pohľad. Veľa pretekárov má 
v prípade kros triatlonu problém prá-
ve s horským bicyklom, jazda v teréne 
môže byť zradná...

 Ako zvládate finančnú stránku veci? 
Po takom úspechu by nemala byť núdza 
o sponzorov.

 Financujem si preteky z veľkej čas-
ti sám, trochu ma podporuje rodina. 
Sponzori moje preteky neplatia, ak nie-
čo dostanem, tak ide väčšinou o materi-
álne zabezpečenie či spätné preplatenie 
štartovného poplatku. Zamestnávateľ 
mi vychádza v ústrety časovo, občas 
však aj prispeje a kolegovia mi fandia.

 O vašom umiestnení ma informovala 
vaša babička, sleduje rodina vašu športo-
vú dráhu?
 Myslím, že žiadny športovec nevy-
rastie bez podpory rodiny, rodičia ma 
odmalička „ťahali“ k športu. A babička 
je mojím veľkým fanúšikom, často mi 
telefonuje. Pred pretekmi ma povzbu-
dzuje psychicky a morálne, po úspechu 
gratuluje medzi prvými. Ide jej najmä 
o to, aby som sa vrátil zdravý a s celý-
mi končatinami. Lebo aj zranenia sa 
v športe vyskytnú a ja som ešte krátko 
pred majstrovstvami kríval. Až tes-

Keď o niekom povieme, že sa tvári ako majster sveta, zvyčaj-
ne to nebýva lichôtka,  lež označenie človeka, ktorý je trochu 
arogantný. Ale zároveň sa vraví, že čím úspešnejší človek, tým 
skromnejšie a priateľskejšie býva jeho vystupovanie. Keď na 
moje dvere zdvorilo zaklopal, a potom vošiel čerstvý majster 
sveta v kros triatlone Martin Kostelničák, bolo mi jasné, že 
v jeho prípade platí druhé tvrdenie. Sympatický mladý Novo-
mešťan mi porozprával o svojom nedávnom úspechu aj čo-to zo 
zákulisia náročného športu.
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ne pred štartom sa koleno „upratalo“ 
a mohol som nastúpiť. Hneď potom 
som však dlhodobý problém vyriešil 
a nechal si koleno operovať.

 Kde sa možno na podobné disciplíny 
pripravovať? Musíte na tréningy niekam 
cestovať?
 Práveže nie! V bratislavskom Novom 
Meste alebo v bezprostrednom okolí 
mám ideálne podmienky. Počas roka 
plávam najmä na Pasienkoch, v lete 
na Zlatých pieskoch. Bicyklujem sa na 
Kolibe alebo na Železnej studničke, vy-
užívam trebárs trať Rohatka a Cerovú 
dráhu od Malého Slavína po Železnú 
studničku. V posledných rokoch pribú-
dajú v okolí Bratislavy cyklotrate, robia 
sa rôzne akcie, páči sa mi napríklad 
Kelly´s Greenbike maratón. Je to super, 
lebo horská cyklistika má u nás veľa fa-
núšikov. Po celý rok stretáte v lesoparku 
športujúcich Bratislavčanov, niet ani 
kde zaparkovať...

 Ako vyzerá príprava amatérskeho 
športovca, ktorý je „normálne“ zamest-
naný?
 Na tréning mi zostáva málo času, ne-
býva to viac než hodina či dve denne, 
ak vôbec. Nechcem, aby to vyznelo ne-
skromne, no skôr asi čerpám z talentu 
a dobrej fyzickej dispozície. Pretože keď 
treba, dokážem zo seba vydať maxi-
mum energie. Nemám tréningový plán 
ani trénera a nik mi nediktuje, čo kedy 

treba robiť. V minulosti, ešte v cyklistic-
kej príprave počas štúdia som mal tré-
nera, ktorý odporúčal počúvať vlastné 
telo a naučiť sa trénovať samého seba. 
Zvykol som si na to a vyhovuje mi to aj 
dnes.

 Aké máte plány na rok 2015? Pocestu-
jete znovu na Havaj?
 Ako víťaz mám právo štartovať pria-
mo, iní pretekári sa musia nominovať 
počas roka na svetových pohároch. Rád 

by som šiel opäť na Maui a pokúsil sa 
obhájiť titul, ale ovplyvňuje to veľa 
vecí. Napríklad, či pôjdu aj iní, pretože 
spoločný tréning pred pretekmi a vzá-
jomná podpora pomáhajú. Tohto roku 
sme boli štyria, študent Tomáš Kubek, 
s ktorým často trénujem, skončil medzi 
profesionálmi na 17. mieste.  Keby štar-
toval ako amatér, asi by vyhral, ale ka-
tegória profesionálov je preňho väčšia  
výzva.

Zhovárala sa Jana Škutková

 Plávanie, korčuľovanie aj lyžovanie. 
Žiaci z novomestských základných 
škôl aj vďaka finančnej podpore mest-
skej časti získavajú všestranné špor-
tové zručnosti – vo vode, na ľade i na 
snehu. V januári a februári absolvuje 
224 siedmakov zo základných škôl, 
ktoré sú v správe Mestskej časti Brati-
slava – Nové Mesto, lyžiarsky výcvik. 
Náklady na dopravu, ubytovanie, stra-
vu aj výcvik im hradí samospráva. Prví 
žiaci odcestovali na Oravu hneď po 
zimných prázdninách – 8. januára. 
 „Mestská časť prispeje na každé-
ho žiaka sumou 119 eur. Všestranný 
športový rozvoj detí je jedna z našich 
priorít. Takýto výcvik so sebou priná-
ša náklady, ktoré nie sú pre rodiny 
detí zanedbateľné, preto sme radi, že 

im môžeme pomôcť,“ povedal starosta 
Nového Mesta Rudolf Kusý. Lyžiarsky 
kurz v zimnom stredisku v Oravskej 
Polhore trvá šesť dní, školy boli rozde-
lené do viacerých turnusov. 
 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 
okrem lyžiarskeho kurzu finančne pri-
spieva škôlkarom a školákom zo svo-
jich škôl aj na ďalšie športy. Plavecký 
výcvik, ktorý navštevujú predškoláci 
z obecných škôlok a žiaci tretích roč-
níkov základných škôl, podporuje 
sumou 10 eur na dieťa. Na korčuliarsky 
kurz prispieva novomestská samosprá-
va sumou 20 eur pre prvákov základ-
ných škôl a 10 eur pre škôlkarov, ktorí 
navštevujú predškolský ročník mater-
ských škôl.

Ján Borčin

Nové Mesto zaplatilo viac než  
dvesto siedmakom lyžiarsky výcvik
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Telocvikári očami psychológa

 Sú odlišným druhom učiteľov. Pokým 
ostatní vzdelávajú dušu, oni cvičia telo. 
Nik však nevie, koľko duševnej námahy 
sa žiada na každý pohyb. A koľko vlast-
ností žiaka je v hre na každej hodine. 
Učiteľ telocviku má v určitom zmysle 
k žiakom bližšie, vidí ich vyzlečených 
v cvičebnom úbore, nezamaskovaných 
oblekom, prirodzene sa pohybujúcich 
a spontánne reagujúcich. Pri „záchrane“ 
ťažkého cviku sú vo vzájomnom kon-
takte, spolu prežívajú napätie aj radosť 
z úspechu.

 Sám telocvikár je žiakom ľudsky bliž-
šie. V telocvičnom úbore je tak trocha 
jedným z nich, najmä ak sa odváži pred-
vádzať ťažšie výkony. Sleduje pokroky 
jednotlivých žiakov, no v istých chvíľach 
koordinuje spoločnú činnosť celej trie-
dy. Niekedy pri behu v prírode alebo na 
lyžiarskom zájazde zbližuje triedny, výni-
močne aj širší kolektív. Povolanie učiteľa 
telocviku si vyžaduje stále prekonávanie 
pohodlnosti, pohyb a sebadisciplínu. 
Darí sa to, pokým je zdravý. Neskôr má 
tendenciu obracať sa k iným predme-
tom, iba zriedkavo nájdeme starnúceho 
telocvikára, ako sa nadchýna mladíckou 
obratnosťou žiakov. 

 Prečo sa dali na toto štúdium? Bola to 
láska k športu, alebo túžba zostať večne 
mladým, neochota teoretizovať či špe-

cifickosť prípravy a osobná pohybová 
inteligencia? Ak neustrnú v čiste pohy-
bovej oblasti a budú sa usilovať o širšie 
vzdelanie, môžu v škole zosobňovať 
model zdravého životného štýlu a pod-
necovať nielen žiakov, ale aj svojich ko-
legov. Spontánnosť a humor bývajú ich 
príznačnými osobnými vlastnosťami.

 Moja vlastná cesta medzi telocvikárov 
bola plná náhod. Nevynikal som v nija-
kom pohybe, skôr ma tešila literatúra 
a umenie. Bolo to v päťdesiatych rokoch 
minulého storočia. V prvom semestri vy-
sokej školy ma vyhodili zo všetkých slo-
venských škôl, nezostávalo nič iné než 
sa obrátiť k sesterskej Morave, s ktorou 
sme ešte boli v spoločnom štáte. Prijali 
ma na históriu, tá však bola neuveriteľne 
skreslená a poslucháči zapálení mládež-
níckym nadšením. Vtedy som spoznal 
tamojších telocvikárov. veselých, priro-
dzených, kamarátskych. Dekan mi povo-
lil prestup, ak do septembra zvládnem 
všetky skúšky za prvý ročník. Začalo sa 
radostné vysokoškolské štúdium.

 Dnes je to už šesťdesiat rokov. Každý 
rok cestujem na stretnutie „do cudziny“, 
ale stále ešte akoby do mladosti, hoci 
nás rýchlo ubúda a pohybovo badateľne 
upadáme. Už to, že sme zostali v takom 
úzkom kontakte, svedčí o mimoriadnych 
vzťahoch. Vašek H., ktorý ešte pred pár 

rokmi učil na plný úväzok, sa nedáv-
no vyjadril o štúdiu telocviku. Mnohí 
si ho vraj predstavujú veľmi ľahké, no 
nech sa pokúsia naplniť ho  - spoznajú, 
že má aj svoje úskalia. Zvládnuť množ-
stvo športových odvetví, splniť predpí-
sané limity, nezľaknúť sa pedagogickej 
teórie ani náročnej anatómie a absol-
vovať zimné i letné kurzy. Niektorí  
nedoštudujú.

 V ročníku sme mali i preborníkov. 
Josef P. vyhral celorepublikový beh 
na lyžiach na 50 km. Jana H. bola kra-
sokorčuliarka. Honza Ch. organizoval 
mládežnícke preteky a všetci dlho do 
dospelosti športovali, čo aj vidieť na ich 
prekvapivo mladistvom výzore. Pri otvo-
renej povahe sme nemali vtedajšie poli-
tické problémy, aj prípadní straníci boli 
predovšetkým kamarátski. Čo robí spo-
ločný pohyb! Iba dvaja sa nám odcudzili. 
Láďa Ch.  podľahol sebaobdivu a sympa-
tický Vladimír K. sa nedokáže odtrhnúť 
od manželky. Viacerí ku koncu učili iný 
predmet, pôvabná Hanka P. a Standa J. 
angličtinu. 

 Učiť na prevažne dievčenskej škole je 
istý problém. Mnohé dievčatá nemajú 
k športu veľký vzťah, často sa vyhovára-
jú, že nemôžu cvičiť a hanbia sa za neši-
kovnosť.  Iné sú pohybovo veľmi pôvab-
né, veselé a srdečné v komunikácii. Mal 
som svoj svet, oddelený od zborovne 
a dve inteligentné kolegyne – telocvi-
kárky. Vtedajšia politicky náročná doba 
sa ozývala len akosi z diaľky. Keďže som 
sa v poslednom semestri mohol vrátiť na 
Slovensko, učil som v mladosti na dvoch 
bratislavských školách. Na tú druhú, 
jedenásťročenku, som sa vyžiadal, aby 
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som mal za žiakov viac chlapcov. Boli len 
o päť až desať rokov mladší, dnes sú to 
moji celoživotní kamaráti.

 Keď som začínal učiť, radil mi môj 
bývalý angličtinár, aby som bol prísny. 
Našťastie som to nedokázal, lepšie sa mi 
dýchalo v uvoľnenej atmosfére, a opla-
tilo sa. Aj tu platí dobrá psychologická 
zásada: nikdy sa nedaj do súboja s die-
ťaťom, lebo ono vždy vyhrá. Dnes už 
viem, že to platí aj pri podriadených 
v práci, nielen v škole a rodine. Ak 
chceme dosiahnuť spoluprácu, ktorá je 
pri spoločnej činnosti najdôležitejšia, 
musíme rozumieť látke aj žiakom, aby 
čo najrýchlejšie pochopili výhody pria-
teľského vzťahu. Autorita sa nezískava 
prísnosťou, skôr porozumením a záuj-
mom o druhých. Ocenenie úspechov je 
účinnejšie než kritika zlyhaní. Na to je 
však potrebné zdravé sebavedomie vyu-
čujúceho – získava ho najmä ovládaním 
predmetu, ale aj osobnými záľubami.  
Platí aj dobré pravidlo: keď si nevieš 
s dieťaťom rady, zamiluj si ho. Pamätám 
si istého vzdorovitého žiaka, ktorému 
som stále prekvapivo nadŕžal, až skro-
tol. Čo ma však udivilo väčšmi, ja som 
toho nesympatického chlapca začal mať 
skutočne rád. Porozumenie a láska na-
právajú nenávisť a hnev odpudzujú. Pla-
tí to aj vo vzťahu k celej triede. V škole 
bola jedna, ktorú všetci profesori po-
kladali za najhoršiu. Raz som v dobrej 
nálade pootvoril dvere s tým, že hľadám 
moju najobľúbenejšiu triedu. Spontán-
ne to medzi nimi vyvolalo sympatie a na 
hodinách odvtedy spolupracovali tak, 
že bolo možné predvádzať s nimi meto-
dické ukážky.

 Iným problémom bolo, ako ich zaujať 
niečím iným než futbalom. Navrhovali 
mi, aby som im dal loptu a oni sa vraj 

zahrajú. Mal som však iné predstavy 
o štruktúre hodiny telocviku. Nechal 
som ich nastúpiť a jeden žiak podával 
hlásenie. Poďakoval som sa mu a podal 
ruku. Takmer sa začali predbiehať, kto 
pôjde hlásiť. Po spoločnej rozcvičke som 
ich rozdelil na družstvá a na každom ná-
radí som predcvičil prvý cvik. Striedali 
sa a dávali si záchranu. Na konci hodiny 
mi prezradili, že to bolo oveľa lepšie, 
pretože si všetci dobre zacvičili. Jeden 
vzrastom malý žiak bol akýmsi obet-
ným baránkom ostatných. Po vyučovaní 
som ho pozval do telocvične. S dobrou 
záchranou sa naučil salto tak dobre, že 
pri najbližšom behu v parku som triedu 
zastavil a podceňovaný spolužiak pred-
viedol bravúrny skok. Zdvihlo sa nielen 
jeho osobné sebavedomie, ale aj obdiv 
ostatných. Aj to patrí medzi možnosti 
telocviku – vykompenzovať iné neúspe-
chy v pohybovej oblasti. Oveľa neskôr, 
už ako detský psychológ, som relatívne 
úspešne liečil zajakávanie. Na rozdiel od 
zabehanej praxe som sa riadil zásadou, 
že netreba liečiť symptóm, skôr posil-
niť osobnosť, podporiť sebavedomie. 
Pravidelnou pozornosťou, pomocou pri 
zvládnutí rozličných, a to aj športových  
spôsobilostí bolo možné dosiahnuť  
prekvapivý úspech aj u dospievajúcich, 

kde je problém s rečou už zafixovaný. 

 Medzi vtedajšie neúspechy môžem za-
rátať zistenie kontroly, že nemám dosta-
točne nacvičenú spartakiádnu skladbu. 
Riaditeľ školy si ma zavolal,  aby som to 
dal do poriadku. Podarilo sa a bol som 
s nimi aj v Prahe. Hromadné cvičenie 
po vzore sokolských zletov pokladám 
za jeden z kladov vtedajšieho režimu. 
Iným  mojím neúspechom bol úraz žia-
ka Miša S., ktorý si pri cviku kotúľ letmo 
zlomil zub a pri pohľade do zrkadla sa 
rozplakal. Zub sa dal napraviť, ale Miško 
neskôr odišiel s rodinou, počul som, že 
ochorel a údajne už nežije. K radostné-
mu povolaniu patrili aj tie najsmutnej-
šie chvíle na pohrebe žiakov.

 Dnes je šport obdivovaným zamest-
naním, bohato odmeňovaným. Športoví 
fanúšikovia sú zvláštnou, nie vždy po-
zitívnou kastou. Záľuba v pohybe však 
stratila súzvuk medzi telom a dušou, 
tzv. kalokagatiu, mnohí ľudia zabúdajú 
na pravidelnú aktivitu, iní jej zas nepri-
merane holdujú, opovrhujúc vzdelaním 
a umením. V tom je aj rozdiel medzi 
telocvikárom a trénerom, ktorému ide 
o výkon a slávu, pokým učiteľovi vždy 
leží na srdci primeraný rozvoj celej 
osobnosti zverenca. 

 Nuž v zmysle úvodného citátu z Kollá-
ra by telocvikár mohol vhodne prispie-
vať k telesnému i duševnému zdraviu 
celej generácie. Pohyb ako doplnok du-
ševnej činnosti, širšie vzdelanie ako sa-
mozrejmá súčasť ušľachtilého pohybu. 
Hudobná, výtvarná a telesná výchova 
majú v školách výsostné poslanie. Te-
locvikári bývajú srdeční a ľudskí, majú 
blízko k druhému človeku. Pre mno-
hých úspešných i málo úspešných žia-
kov sú v škole záchranou práve svojou 
bezprostrednosťou a prirodzenosťou. 
Do učiteľského zboru vnášajú humor 
a zdravý životný štýl. Sú tou radostnej-
šou stránkou života! 

Ivan Štúr, snímky František Rajecký
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Najstaršími ulicami Nového Mesta

 Račianska ulica (Ratzersdorfer-
strasse, Récsei-utca) vedie od Šanco-
vej ulice do obce Rača. Prešporskí mešťa-
nia kedysi vlastnili v račianskom chotári 
domy, záhrady, a predovšetkým vinice, 
bolo to obľúbené výletné miesto. Od 
roku 1536 do roku 1553 ho každý rok 
navštevovali, olovrantovali tam, zabáva-
li sa pri muzike a šťastným račianskym 
detvákom rozdávali medovníky. Prešpo-
rok a Raču spájala aj iná historická súvis-
losť. Evanjelici – remeselníci, obchodní-
ci, roľníci, ktorí sa už pred rokom 1696 
prisťahovali do Prešporka zo Štajerska, 
z Rakúska a z Moravy a usadili sa tu, cho-
dievali spočiatku na evanjelické služby 
Božie do blízkej Rače, keďže kráľovský 
dvorný radca Seyfried Kollonich tam 
špeciálne držal evanjelického kňaza.

 Popri Račianskej ceste sa rozkladal na 
dvoch katastrálnych jutrách a 1157 štvor-
cových siahach novomestský evanjelic-
ký cintorín, na jeho severnej strane stála 
kaplnka a márnica. Na juhovýchodnej 
strane boli na veľkom pozemku verejné 
sklady. Touto cestou sa od severozápadu 
dostaneme k Dynamitke. Továreň Dyna-
mit – Nobel vznikla v Prešporku v roku 
1873, od roku 1885 ju vlastnila akciová 
spoločnosť. Impozantný areál zaberal 
228 katastrálnych jutár a stálo na ňom 
261 objektov. Mal vlastnú základnú školu 
a dôstojnícke kasíno. Pracovalo v ňom 
asi 500 robotníkov, medzi nimi len oko-
lo 40 žien. Táto továreň bola najväčším 
podnikom svojho druhu v monarchii. 
Ročne sa v nej vyrobilo vyše milióna ki-
logramov dynamitu a kyselín, množstvo 
vyrobeného pušného prachu záviselo 
od objednávky ministerstva vojny.

Nové Mesto od dávnych čias pretínali tri hlavné cesty – Račianska, Trnavská a Vajnorská, dnes 
o nich často hovoríme ako o mestských radiálach. Medzi nimi postupne vyrastali domy, na okolí 
sa rozkladali vinohrady a pasienky, v okrajových častiach vznikali prvé továrne. Z najstarších 
stredovekých prameňov spracoval históriu vtedajšieho Prešporka Tivadar Ortvay,  kaplán v Ča-
nádskej diecéze, historik a vysokoškolský učiteľ, a v maďarčine ju čitateľom ponúkol v roku 
1905. Jeho kniha mapovala rozdelenie Bratislavy  na jednotlivé mestské časti, ako bolo zaužívané 
na začiatku dvadsiateho storočia. Slovenské vydanie knihy vyšlo po prvýkrát až v roku 2007, viac 
než po sto rokoch, a to pod názvom Ulice a námestia Bratislavy (vyd. Albert Marenčin - PT).  Bolo 
pre nás cenným zdrojom poznatkov už v seriáli Vojenská história Nového Mesta, ktorý vychádzal 
v našom časopise roku 2012.  Dnes sme zo zväzku Nové Mesto vybrali a (so súhlasom vydavateľ-
stva) voľne citujeme zaujímavé dobové informácie.

Nobelova továreň na výrobu dynamitu v roku 1900Kukučínova ulica
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 Vajnorská cesta (Wajnorerstras-
se, Szölösi-utca) vychádza zo Šanco-
vej ulice a vedie k Vajnorom. Pri tejto 
ceste stála Pracháreň, na jej údržbu išlo 
ročne z mestského rozpočtu takmer 
200 korún. Neďaleko Prachárne sa na-
chádzal mestský rybník zvaný Padluken 
(LakhenBey der Oedenkirchen), ktorý 
sa spomína v mestských účtovných kni-
hách z 15. a 16. storočia. Mestskí páni tu 
každoročne usporadúvali veľké rybačky. 
Posledná zmienka o nich je z roku 1651. 
Prešporskí strelci sa na deň svätého La-
dislava zabávali vo Vajnoroch streľbou 
do terča. V blízkosti cesty stála aj kapln-
ka sv. Gottharda, spomínaná v roku 
1456. O dve storočia neskoršie nazývali 
už kaplnku spustnutým kostolom (Oe-
denkirchen). Touto cestou sa dostaneme 
k Dynamitke od juhovýchodu.

 Trnavská cesta (Tirnauerstrasse, 
Nagyszombati-út) je pokračovaním 
Šancovej ulice smerom na Trnavu. Popri 
nej sa kedysi ťahali koľajnice lokálky Pre-
šporok – Dunajská Streda, za nimi bol 
areál šarhu, ktorého udržiavanie stálo 
mesto ročne 900 až 1000 korún. Ďalej 
tu bol Nový cintorín chudobných s roz-
lohou približne 4 jutrá a takzvaná Kuh-
haide (kravská paša), na druhej strane  
koľají sa na päťdesiatich  jutrách rozkla-

dal Sauhaide (pasienok svíň).
 Tento rozľahlý pozemok ohraničoval 
na juhozápade c. k. Vojenský cintorín 
a Starý cintorín chudobných, na seve-
re Trnavská cesta, na juhu poľná cesta, 
ktorá bola pokračovaním Záhradníc-
kej ulice. Pozemok zrejme dostal meno 
ešte v časoch, keď sem vyháňali na 
pašu mestskú čriedu ošípaných. Zdá sa, 
že v stredovekom Prešporku bol chov 
ošípaných väčšmi rozvinutý než dnes. 

Ale aj v stredoveku sa svine vo väčšom 
meradle chovali skôr na predmestiach 
ako vo vnútornom meste, kde bol chov 
štatutárne obmedzený. Za dávnych čias 
bol chov svíň veľmi významný, a tak je 
pochopiteľné, že im vyhradili veľký pa-
sienok. Neskôr mesto prenajalo tento 
rozľahlý pozemok vojsku, ktoré tu dlhé 
roky malo cvičisko.

Historické snímky, pravda, už z novšieho 
obdobia, nám na základe výzvy v Hlase 
Nového Mesta láskavo zapožičali čitate-
lia Elena Globanová, Tomáš Dérer, Peter 
Böhm a rodina Jergušová, za čo im patrí 
naše oďakovanie.

Takúto Vajnorskú ulicu  
si ešte pamätajú aj dnešní seniori

Tehelné pole, rok 1938

Kuchajda, 30. roky 20. storočia, vľavo o pár desaťročí neskôr

Trnavská ulica, druhá polovica 20. storočia
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Bolesť v duši lieči divadlom

Keď krásne krivky ukrývajú rúcha z farieb

 Predstavenie Gabriely Filippi Dar 
z nebies ťažko priradiť ku konkrétnemu 
umeleckému žánru. Empatická pražská 
herečka sa v ňom so svojím hudobným 

partnerom Patrikom Kee citlivo dotýka 
prežívania najväčšej bolesti, s akou sa 
stretáme pri odchode našich blízkych na 
druhý svet. Prostredníctvom stvárnenia 
tragickej skúsenosti upozorňuje na zmy-
sel života, vnímanie hodnôt či dôležitosť 
vnútorného nastavenia človeka. Pri prí-
prave komponovaných predstavení, aké 
uviedla 4. decembra v novomestskom 
Stredisku kultúry, vychádza z kresťan-
skej filozofie i východných učení. Do 
príbehov z literárnych predlôh vkladá 
vlastné skúsenosti a veľké pochopenie 

ľudských starostí i bolestí.
 V druhej časti večera sa k protagonis-
tom pridala bratislavská etikoterapeutka 
Beata Hlohovská. Rozhovor o sprevá-
dzaní ľudí cez  rozličné životné ťažkosti, 
liečení smútku srdca či hľadaní pozitív-
neho postoja k životu vtiahol do deja aj 
prítomných divákov. Po dlhom potlesku 
odchádzali domov trochu zamyslení, zá-
roveň však posilnení láskavým optimiz-
mom a hĺbkou vypočutých myšlienok.

Jana Škutková
Snímka Martin Marenčin

 Unikátna, vzrušujúca, a napriek tomu 
decentná – taká bola historicky prvá slo-
venská Body Art Show, ktorú 21. novem-
bra 2014 uviedla spoločnosť SHARMANT 
Production v spolupráci s novomest-
ským Strediskom kultúry na Vajnorskej. 
Nezvyčajné obrazy namaľované priamo 
na telá krásnych modeliek bratislavské 
publikum nadchli. Umenie zaznávané aj 
ospevované tu predviedli najlepší sloven-
skí bodypainteri: Marta Gejdošová, Maya 
Urbanová, Anička Kružliaková, Tibor 
Vrtík a Ján Xavier Melíšek. Priamo pred 
očami divákov vytvorili zruční výtvarní-
ci ukážky svojej tvorby, ale na modeloch, 
kde vznikla dokonalá ilúzia kostýmov, 
pracovali predtým dlhé hodiny. Pozvanie 

na prvú akciu tohto druhu na Slovensku 
prijal aj predseda Svetovej asociácie body-
paintingu Alex Barendregt.
 Originálny večerný program oboha-
tilo vystúpenie tanečnej skupiny Lati-
no Flash Miguela Méndeza, hudobnej 
skupiny Abscondo, svetelná LED show 
i tanečné predstavenie Kristíny Slová-
kovej. Počas módnej prehliadky mla-
dej dizajnérky Karolíny Zálesňákovej 
sa predviedli  herečka Zuzana Vačková 
a speváčka Marcela Molnárová so svojimi 
dcérami.
 „Ako vizážistka som maľovala detské 
tváričky na rôznych akciách,“ hovorí je-
diná slovenská členka Svetovej asociácie 
bodypaintingu Marta Gejdošová. „Som 
kreatívny človek, stále vymýšľam niečo 
nové, a tak som sa dostala až k maľbe 
na celé telo. V máji 2009 som sa zúčast-
nila súťaže v bodypaintingu v Trenčíne. 
Model zaujal divákov i médiá, čo ma 
veľmi povzbudilo. Neskôr prišli medzi-
národné skúsenosti na súťaži v Prahe, 
pozvanie na exhibičnú show najlep-
ších bodypainterov Slovenska a druhé 
miesto v medzinárodnej súťaži Body 
Art 2011 v Bratislave. Na festivale v ra-
kúskom Portschachu som pochopila, 
v čom bodyart skutočne spočíva a pre-
padla som tomuto umeniu úplne.“ 

 Keďže pani Marta je nielen šikovná 
vizážistka, ale aj schopná organizátorka, 
pretavila svoje skúsenosti do unikátnej 
prehliadky, ktorú sme videli na Vajnor-
skej. Organizátori i umelci sa rozhodli 
dať nezvyčajnému večeru charitatívny 
rozmer, výťažok z podujatia putoval na 
podporu  Združenia na pomoc detskej 
onkológii na Kramároch.

Jana Škutková 
Snímky Tamara Jenčová, Igor Slovák
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INZERCIA:
•  Vodoinštalatéri – kvalitne a rýchlo. 0904 572 977

•  Malá rodina z Kramárov hľadá pomoc pri praní. Hľadáme pria-
teľskú spoľahlivú osobu, ktorá každý týždeň operie, vysuší a po-
skladá naše prádlo. Zaplatíme za vodu, prúd, prací prostriedok 
plus 4 eurá za jedno pranie. Kontakt: 0915 560 160
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Pri sviečkach zaznela najznámejšia koleda

Zastavte sa Na kus reči

 V decembri privítal Juraj Sarvaš svo-
jich hostí v Poetickom štúdiu v Dome 
kultúry Kramáre už po 138. raz. Blika-
júce sviečky symbolizovali tentoraz 
nielen krehkosť nádherných básní, ale 
aj čas adventu a blížiacich sa sviatkov 
pokoja a rodiny. Po „štedrovečerných“ 

veršoch Janka Jesenského pripomenul 
hostiteľ staré zvyky a rozhodil do rohov 
miestnosti štyri oriešky pre dobré zdra-
vie, lásku, šťastie a mier.
 Vianočné koledy a vinše priniesla fol-
klórna skupina Hájiček z dedinky Chre-
novec - Brusno na Hornej Nitre. De-
dinka neďaleko Prievidze je rodiskom 
vynálezcu bezdrôtovej telegrafie Jozefa 
Murgaša, ale preslávila sa aj spevníkom 
nádherných pastorál zozbieraných na 
začiatku 19. storočia tunajším učiteľom 
a organistom Gašparom Drozdom. Od 
roku 1991 tu organizujú ekumenický 
festival Dni kolied kresťanov Slovenska, 
vďaka ktorému sa do širokého povedo-
mia dostala vianočná pieseň Daj Boh 
šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej... 
Obrovské pastierske trúby - trombity 
sprevádzajú mužský spev a originálne 
dotvárajú vystúpenie súboru.
 Vo vianočnej nálade udržala publi-
kum poviedka Drevený chlieb z pera 
Mila Urbana,  presvedčivo ju predniesol 
poslucháč fakulty dramatických umení 
v Banskej Bystrici Matúš Buch. Na po-
sledný poetický večer tohto roka zavíta-

li aj hostia z Uhrovca, rodiska Ľudovíta 
Štúra. Poďakovali svojmu čestnému ob-
čanovi Jurajovi Sarvašovi a prezradili, 
že v budúcom roku sa môžeme tešiť na 
program k 200. výročiu narodenia kodi-
fikátora spisovnej slovenčiny. 
 V závere slávnostného večera zaznela 
nezabudnuteľná Tichá noc. Spoločne si 
ju zaspievali všetci prítomní a rozchá-
dzali sa so želaním pokojných sviatkov, 
šťastia i zdravia v novom roku.

Text a snímky Jana Škutková

 Vo svojej talkshow Na kus reči priví-
tal Jozef Banáš v decembri toľko výni-
močných hostí, že sa takmer nedostal 
k slovu. Vtipné repliky Sveťa Malachov-
ského a Reného Štúra, ktorých pozná-
te skôr ako Imra a Gejzu zo seriálu 
Panelák, sa striedali s (nielen) hudob-
nými vstupmi Janka Kulicha a skupiny  
Kolegium.
 Veselé spomienky na peripetie začí-
najúceho herca zhrnul Sveťo Malachov-
ský do vety: Kto nevydrží dve hodiny 
trápnosti, ten nepatrí na javisko! Obe-
censtvo sa však bavilo výborne a oceni-
lo, že nebol príliš ostýchavý a preukázal 
pevnú vôľu. René Štúr si zaspomínal na 
Vianoce u starých rodičov na Liptove 
a na svojho starého otca, ktorý vraj pat-
ril medzi miestnych expertov takmer 
na všetko. Okrem iného mu jeho rodáci 
vďačia za prvý lyžiarsky vlek v Šoltýso-
vej, sám sa stal majstrom sveta v lyžovaní 
seniorov. Historky a zážitky sa striedali 
s ukážkami z divadelných predstave-
ní či dialógmi komikov. Kontrovali im 
muzikanti z Kolegia, ktorým humor  

takisto nechýbal. 
 Predvianočná talkshow nebola nostal-
gická, skôr uvoľnila koncoročný stres 
divákov salvami smiechu. Ak ľudia raz 
prídu „na Banáša“ do Strediska kul-
túry na Vajnorskej, väčšinou sa stanú 
pravidelnými hosťami. Už dnes sa všet-
ci tešia na pokračovanie programov  
vo februári.

Jana Škutková
Snímka Martin Marenčin

 Spoločnosť Kabinet srdečne pozýva na 
vernisáž výstavy obrazov Romana Biceka, 
ktorá sa uskutoční 5. februára o 19. h v sie-
ni Sabiny Schuckert  na Račianskej 22/a. 
Autor je absolventom ateliéru prof. Ivana 
Čudaja na VŠVU v Bratislave a popri maľbe 
sa venuje scénickej tvorbe a ilustráciám.

Páči sa vám  
moderné umenie?



POZÝVAME

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

8. 2. 2015 – HS COLOR

14. 2. 2015 –  Valentínsky čaj o piatej HS KARTAGO

21. 2. 2015 – HS FORTUNA

28. 2. 2015 – HS PROFILY 

                   POdUJATIA PRE dETI 

11. 2. 2015, streda 14. h – Jubilejný 10. fašiangový 
karneval pre deti zo školských klubov MČ BNM

18. 2. 2015, streda 9. h – O rozmarnej princeznej, 
bábkové divadlo pre deti v MŠ Odborárska

                   POdUJATIA PRE POZVANýCH               

4. 2. 2014, streda 10. h
Slávnostné uvítanie novorodencov z MČ BNM

 KLUBOVé POdUJATIA 

Každý pondelok o 18. h – Sahadža joga – ako sa 
zbaviť stresu - začiatočníci, vstup voľný

Každý utorok o 18. h – Sahadža joga – ako sa zbaviť 
stresu - pokročilí, vstup voľný

5. 2. 2015, štvrtok 16. h – Klub Patchwork

18. 2. 2015, streda 18. h – Túlavé topánky

19. 2. 2015, štvrtok 16. h – Klub priateľov opery

24. 2. 2015, utorok 17. h  
Bratislavský včelársky spolok – pravidelné klubové 
stretnutie členov a záujemcov o odborné poradenstvo

27. 2. 2015, piatok 14. h  
Informačné centrum zdravia pre záujemcov o zdravú 
výživu, cvičenia, prednášky

      POdUJATIA PRE šIROKú VEREJNOSť 

4. 2. 2015, streda 19. h – Na kus reči s Jozefom  
Banášom, textárom Kamilom Peterajom a speváč-
kou Kristínou  

7. 2. 2015, sobota 7. h – 22. h  
Referendum  

20. 2. 2015, piatok 19. h  
Sen noci orientálnej – slávnostný program pre 
milovníkov orientálneho tanca

                                  VýSTAVY 

3.  - 14. 2. 2015   
detva - kolektív autorov

17. – 28. 2. 2015 – Vladimír Novosadílek a Karolína, 
obrázky, sochy a plastiky 

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

      VýMENNé STRETNUTIA ZBERATEľOV (VSZ)  

14. 2. 2015, sobota 8. – 15. 30 h 
Medzinárodné VSZ minerálov, skamenelín a pre-
dajná výstava drahých kameňov

21. 2. 2015, sobota 8. – 12. h 
VSZ mincí, medailí, odznakov, starých pohľadníc, 
telefónnych kariet, kníh, gramoplatní, plagátov, 
filatelie, pivných podložiek, vyznamenaní, etikiet...

                                          KURZY  

JAZYKOVé:
- Taliansky jazyk  I., II., III., IV. a V. ročník 
- Anglický jazyk
- Nemecký jazyk
- Španielsky 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,  
Akadémia Jin Jang

Predpredaj vstupeniek: utorok a streda 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

7. 2. 2015, sobota  7. h – 22. h
Referendum

11. 2. 2015, streda 15. h
Výročná schôdza denného centra seniorov

16. 2. 2015, pondelok 19. h
139. Poetický večer s Jurajom Sarvašom a jeho 
hosťami

 POdUJATIA PRE dETI 

21. 2. 2015, sobota  16. h
Karneval v maskách 
Detská diskotéka, súťaž o najoriginálnejšiu masku

 KLUBOVé POdUJATIA 

4. a 18. 2. 2015, streda 16. 30 h
Klub Venuša - klubové stretnutie Ligy proti rakovine

                     POdUJATIA PRE POZVANýCH 

25. 2. 2015, streda 10. h 
Stretnutie s rozprávkou pre deti v Mš  Na Revíne

 KURZY 

Maľovanie na hodváb, individuálne a skupinové 
kurzy, možnosť objednávok aj od firiem

14. a 15. 2. 2015,  sobota – nedeľa  9. h
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov

VYT FIT

škola pred škôlkou, pohybové cvičenie pre deti  
od 15 mes. do 3 rokov s mamičkami na MD 

Zdravotné cvičenie na problémy s chrbticou 
s prvkami jogy – začiatočníci 

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  
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.

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

KULTúRNE A SPOLOČENSKé POdUJATIA

MEDIÁLNY PARTNER


