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Milí čitatelia,

prichádza marec – signál, že Nové Mesto sa čoskoro 

opäť zazelená a život sa pozvoľna začne vracať na 

ihriská a do parkov. Nové číslo Hlasu rozpráva o tom, 

ako sme prežili fašiangy, zápis do školy, no pozrieme 

sa aj na zaujímavé možnosti, ktoré objavíme, keď 

nás slniečko vyláka do prírody.

Mnohé mamičky na materskej dovolenke chcú dať 

dieťa do škôlky a nastúpiť do práce práve v jarných 

mesiacoch. Nie je to jednoduché, nedostatok miest  

v materských školách trápi všetky mestské časti. Nové 

Mesto patrí k nemnohým, ktoré si svoje predškolské zariadenia a ich kapa-

city udržali aj v rokoch finančne najnáročnejších. Zároveň venuje veľkú 

pozornosť rekonštrukciám, nadstavbám a rozširovaniu kapacity škôlok, 

aby si novomestské deťúrence užili kvalitnú opateru a vzdelávanie už  

v predškolskom veku. 

Veľký záujem je o naše základné školy. Počas dní otvorených dverí sa 

rodičia presvedčili o kvalite vzdelávacích programov a zapísali do prvých 

ročníkov 524 detí. Napokon, každoročné testovanie deviatakov dokazuje 

výborné výsledky výučby v novomestských školách. 

Denné centrá seniorov hodnotia v predjarí minulý rok a pripravujú plá-

ny na ďalší. O ich bohatej rôznorodej náplni, vďaka ktorej  možno hovoriť 

doslova o aktívnom starnutí členov,  sme sa presvedčili počas návštevy vý-

ročnej schôdze v klube na Kramároch.

Koliba, Kamzík či Železná studnička sú miesta, na ktoré radi zájdeme  

v každom ročnom období. Snehovej nádielky sme si tejto zimy užili dosýta, 

teraz sa už tešíme na vychádzky či cyklistiku. O tom, ako sa podarilo udr-

žať a obnoviť našu ojedinelú lanovú dráhu, prezradí  odborník v tomto 

čísle veľa zaujímavých informácií. 

Novomestským ženám chceme zaželať všetko najlepšie k ich blížiacemu 

sa sviatku.  Nezabúdame ani na to, že úprimné gratulácie ku Dňu učiteľov 

patria aj našim obetavým pedagógom.

Príjemné čítanie!

Jana Škutková

Po anglicky už  
v materskej škole  str. 8

Participatívne  
sny – ročník 2015  str. 9

Čo prinesie rok  
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Kde nájdete v marci 
kontajnery  str. 12

Svetový dizajn sídli  
na Račianskej str. 16

Hrajte o lístky  
na Boney M  str. 18

Obálka:

Prvá spoločenská povinnosť 
malého Novomešťana – účasť  
na privítaní v Stredisku kultúry

Snímka Boris Caban

Budík máme zväčša nasta-

vený na rovnakú hodinu. A tak 

vidíme, že za oknom je každé 

ráno o čosi jasnejšie. Príjemný 

pohľad! Počasie môže teda vyvá-

dzať ako chce – fučať, hvízdať 

a zavýjať v metelici, bubnovať 

dažďovými kvapkami, prašťať 

ľadom - my vieme svoje. Vieme, 

že za tou nepríjemnou plesnivo 

sivou clonou potichu naberá na 

sile slnko. Že ešte chvíľu treba vydržať. A potom to príde! Slnce sa triumfálne 

vykotúľa na modrú marcovú oblohu a ožiari nás prvou dávkou svojej jar-

nej sily. Keby sme tak neochvejne verili v návrat slnka aj v našich životoch, 

psychiatri by stratili polovicu pacientov a naše občasné „depky“ by sa možno 

rozplynuli ako dym...

Návrat slnka
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Vicestarostom Nového Mesta  
sa stal Stanislav Winkler

Starosta bratislavského Nového Mesta 

Rudolf Kusý vymenoval svojho zástupcu. 

Novým vicestarostom sa s účinnosťou od 

1. februára stal Stanislav Winkler. 

Nový vicestarosta kandidoval do miest-

neho zastupiteľstva ako nezávislý s pod-

porou Občianskeho združenia Biely kríž a 

ďalších miestnych občianskych združení. 

„Plne podporujem väčšiu zainteresova-

nosť občanov pri správe mestskej časti. 

A to aj formou participatívneho rozpoč-

tu,“ povedal Stanislav Winkler, ktorý bol miestnym poslancom 

aj v minulom volebnom období. V roku 2013 sa v rámci parti-

cipatívneho rozpočtu mesta Bratislavy spolupodieľal na pro-

jekte výsadby stromoradia na Račianskej ulici od Bieleho kríža 

až po Výskumný ústav zváračský. Do rozpočtu mestskej časti 

presadil obstarávanie Územného plánu zóny lokality Biely 

kríž. Počas realizácie zonálneho plánu inicioval vyhlásenie sta-

vebnej uzávery. „Za uplynulé štyri roky pán Winkler ukázal, 

že dokážeme spolupracovať na zlepšovaní kvality života v 

Novom Meste. Teším sa, že v tom budeme môcť pokračovať aj  

v jeho novej pozícii,“ povedal v súvislosti s menovaním svojho 

zástupcu starosta Rudolf Kusý.

„Ďakujem pánovi starostovi Kusému za dôveru a klubu 

nezávislých poslancov za ich podporu. Máme spoločný cieľ. 

Budovať Nové Mesto ako modernú mestskú časť, ktorá bude 

príjemným miestom na život. Preto si musí zachovať svoj 

jedinečný prírodný charakter,“ uviedol vicestarosta Stanislav 

Winkler. Vo funkcii vystrieda Annu Jánošovú, ktorá už v no-

vembrových komunálnych voľbách nekandidovala. (mt)

Vedenia úradu sa ujal nový prednosta
Od druhého februárového týždňa dochádza k personálnej 

výmene na pozícii prednostu novomestského miestneho úra-

du. Zo zdravotných dôvodov požiadal o uvoľnenie z náročnej 

funkcie dlhoročný prednosta Ing. Ľudovít Kollárik. Svojimi 

skúsenosťami a odbornými radami bude však aj naďalej pri-

spievať k bezproblémovému chodu úradu. 

Novým prednostom sa 9. februára 2015 stal Ing. Mgr. Ľu-

bomír Baník, ktorý v predchádzajúcich rokoch viedol na 

Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto oddelenie Výstav-

by a investícií a oddelenie Vnútornej správy, správy bytov  

a nebytových priestorov. V krátkom príhovore pri preberaní 

funkcie poďakoval svojmu predchodcovi Ing. Kollárikovi za 

24-ročné úsilie a mnohé dobré rady a uviedol, že svoje prvé 

kroky zameria na elektronizáciu a nastavenie procesov vo vnú-

tornej štruktúre úradu tak, aby na konci bol spokojný občan.

 (red)

V utorok 17. februára sa poslanci novomestského zastupiteľ-

stva zišli na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí. Na progra-

me mali niekoľko personálnych rozhodnutí i materiály týkajúce 

sa prenájmu obecných nehnuteľností.

Hneď na úvod zložil sľub poslanca Ing. arch. Otto Novitzký, 

ktorý vlani v decembri chýbal (bol v tom čase v zahraničí) na 

ustanovujúcej schôdzi nového zastupiteľstva. Zastupiteľstvo ho 

zvolilo za podpredsedu Komisie územného plánovania, urbaniz-

mu a výstavby, za člena tejto komisie zvolilo poslanca Ing. Stani-

slava Winklera. Skompletizovalo sa tak poslanecké zloženie jed-

notlivých komisií, ktoré sme vám priniesli v predchádzajúcom 

vydaní Hlasu Nového Mesta.

Zastupiteľstvo schválilo aj gescie poslancov za jednotlivé vo-

lebné okrsky na volebné obdobie 2014 a 2018. Ktorý poslanec 

má vašu ulicu „pod palcom“, môžete si pozrieť na webovej strán-

ke www.banm.sk.

Mestská časť opäť ponúka na prenájom niektoré zo svojich ne-

hnuteľností: časť spoločenského domu Vernosť na Nobelovej ul. 

č. 30 a nebytových priestorov na Račianskej ul. č. 87. Poslanci 

odsúhlasili návrhy na vyhlásenie obchodných verejných súťaží 

na uzatvorenie nájomných zmlúv. Podrobnosti sú zverejnené na 

webovej stránke www.banm.sk. 

Prenájom stavieb, nebytových priestorov a pozemkov, ktoré 

sú vo vlastníctve a v správe mestskej časti Nové Mesto, sa bude 

riadiť novými zásadami. Tie taktiež odobrili poslanci na februá-

rovom zastupiteľstve. 

Miestne zastupiteľstvo schválilo novú voľbu hlavného kon-

trolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorá sa bude 

konať 14. apríla 2015. Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľ-

by hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky budú zverejne-

né na webovej stránke mestskej časti www.banm.sk.

Ján Borčin, snímky Jana Škutková

Poslanci riešili personálne otázky aj prenájom

OPRAVA
V januárovom čísle Hlasu Nového Mesta sme uviedli kontakty na miestnych 
poslancov. O opravu nás požiadal Ing. arch. Peter Vaškovič, jeho správne 
telefónne číslo je 0948 620 969.



Architektonická súťaž návrhov na vy-

pracovanie ideovej koncepcie, ako má 

vyzerať športový park na mieste býva-

lého cyklistického štadióna, pozná už 

svojho víťaza. „Predmetom súťaže bol 

návrh verejného priestoru s funkciami 

športu, rekreácie, voľnočasových ak-

tivít a mestskej zelene, ktorý prispeje  

k vyššej kvalite prostredia a života v lo-

kalite,“ informoval starosta Nového Mes-

ta Rudolf Kusý. Mestská časť v tejto sú-

vislosti zorganizovala počas uplynulých 

dvoch rokov sériu verejných stretnutí  

s obyvateľmi, s predstaviteľmi miestnych 

organizácií, podnikateľského sektora  

a odborníkmi. Zozbierané podnety sa sta-

li podkladom pre práve ukončenú súťaž. 

Podľa odbornej poroty najlepší ná-

vrh, ktorý sa stane základom koncepcie 

a projektu na revitalizáciu dnes nevyu-

žívanej a zanedbanej plochy v lokalite 

Tehelné pole, predložil autorský kolek-

tív Martin Berežný, Katarína Boháčová, 

Daniel Šubín. Do súťaže sa prihlásilo 14 

záujemcov. „Cyklistický ovál ako znak 

dynamiky pohybu sa stal pomyselnou 

hranicou medzi POHYBOM a KĽUDOM, 

medzi MESTOM A PRÍRODOU a medzi 

KONTAKTOM A INTIMITOU. Výsledkom 

je návrh mestského parku JAMA,“ pred-

stavujú úspešný projekt jeho autori.

Pozemky pod bývalým cyklistickým 

štadiónom sú do konca roka 2015 zve-

rené do správy Nového Mesta práve na 

vybudovanie mestského športparku. 

Mestskej časti sa podarilo získať na re-

vitalizáciu 500-tisíc eur z Nórskych fon-

dov, ďalších 150-tisíc má vyčlenených vo 

vlastnom rozpočte. Náklady na realizá-

ciu prvej etapy by nemali prevýšiť 650-ti-

síc eur bez DPH.

Architektonická súťaž na vypracova-

nie koncepcie športparku bola vypísaná 

vlani v máji. Výberovú komisiu tvorili 

pracovníci úradu, magistrátu, zástupco-

via komory architektov a ďalší odborní-

ci, pričom posudzovanie projektov bolo 

anonymné. 

Požadované funkcie sa podľa autorov 

projektu rozložili do aktívnych “spotov“ 

s vyhliadkovými mólami orientovanými 

do parku so vzájomným vizuálnym kon-

taktom: „Móla sú priamym odkazom 

na funkcie, ktoré sú tzv. “za chrbtom“, 

vznikli tak nerušené spoty s pokojnými 

výhľadmi orientovanými na zeleň. Ko-

merčná zóna: kaviareň, letná čitáreň, 

bikestore. Športová zóna: multifunkč-

né ihriská, petang, inline, horolezecká 

stena. Kultúrna zóna: amfiteáter, letné 

kino a divadlo, koncertné pódium, vý-

stavy umenia. Komunitná zóna: klu-

bovne, detské centrum – ihrisko, záze-

mie parku. Horná úroveň parku je cha-

rakterizovaná ako otvorená, viac spev-

nená, pravidelná a vzdušná. Naproti 

tomu spodná úroveň je skôr intímna, 

divoká a nepravidelná.“

Všetku dažďovú povrchovú vodu zo 

spevnených, ale aj zo zelených plôch by 

mal zbierať systém drenážnych rúrok do 

novovybudovaného jazera. „Z hľadiska 

povrchových úprav sa snažíme mini-

malizovať spevnené plochy a naopak, 

využívame plochy prírodné, ako sú 

trávnaté plochy a plochy zo štrkodrvy 

alebo štiepky,“ spresňujú autori návrhu. 

Všetka zozbieraná voda sa v jazere priro-

dzene oteplí a následne bude zavlažova-

cím systémom  transportovaná na plo-

chy zelene. Ján Borčin

Vizualizácie Daniel Šandrik
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Bývalý cyklistický štadión  
nahradí športpark Jama
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Aj v roku 2015 bude naša mestská časť 

finančne podporovať svojich najmenších 

občanov. „Štartovný“ dar 200 eur dosta-

lo 4. februára ďalších 80 novorodencov, 

ktorých mamičky majú trvalý pobyt  

v Novom Meste. Ide už o trinásťročnú 

tradíciu, výška finančného príspevku je 

najvyššia spomedzi všetkých bratislav-

ských mestských častí.

Tradičné vítanie novorodencov sa 

ako obvykle konalo v Stredisku kultúry 

na Vajnorskej ulici. Hlavnú sálu zaplnilo 

43 chlapcov a 37 dievčat. „To množstvo 

detí, ktoré pravidelne vítame na naj-

krajšej akcii v Novom Meste, vytvára 

silnú energiu. Je to jeden z mála dní, 

keď prichádzam domov z práce čer-

stvý a s úsmevom,“ povedal mamičkám  

a oteckom starosta Rudolf Kusý. Rodi-

čom zaželal, aby detičky boli zdravé a de-

ťom, aby ich rodičia boli šťastní.

Minulý rok mestská časť finančne pod-

porila 441 novorodencov – 232 chlapcov 

a 209 dievčat. Rodičia našim novoroden-

com najčastejšie vyberali mená Adam, 

Michal, Samuel a Karolína, Lea, Olívia. 

 (bor), snímka Boris Caban

V Novom Meste stúpa počet zapísa-

ných prvákov. Do prvých ročníkov ôs-

mich základných škôl, ktoré sú v správe 

našej mestskej časti, zapísali rodičia 524 

detí. „Je to o 19 detí viac v porovnaní  

s minuloročnými zápismi. Záujem  

o naše základné školy je z roka na rok 

vyšší a je akýmsi vysvedčením ich kva-

litnej práce a ponuky. O ich vysokom 

renomé svedčí aj fakt, že medzi zapísa-

nými je viac než 250 detí z iných bra-

tislavských mestských častí, ba dokonca  

z miest a obcí mimo Bratislavy,“ pove-

dal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Zápisy prvákov sa v Novom Meste ko-

nali 6. a 7. februára. Najväčší záujem bol 

už tradične o Základnú školu Za kasár-

ňou (165 detí), nasledujú Základná škola 

Sibírska (75), Cádrova (65) a Jeséniova 

(63). Z celkového počtu zapísaných pr-

vákov je 265 chlapcov a 259 dievčat.

Až 99,9 percenta žiakov základných 

škôl z Nového Mesta skončilo v minulom 

školskom roku s celkovým hodnotením 

„prospel“. V testovaní deviatakov dosiah-

li novomestskí žiaci minulý rok vyššiu 

úspešnosť (68% slovenský jazyk, 60,7% 

matematika), ako je celoslovenský prie-

mer. 

Ján Borčin, snímky Boris Caban

Nové Mesto podporuje 
mladé rodiny

Rodičia zapísali do prvých 
ročníkov 524 detí 

Vybrali sme mu 
správnu školu?

Túto otázku si kladú rodičia väčšinou vtedy, 
ak s malým žiakom a jeho učením nie je čosi  
v poriadku. Lepšie než hľadať riešenie prob-
lému je však oboznámiť sa so školou a jej po-
riadkom skôr, než prváka zapíšeme. Aj preto 
základné školy pripravili dni otvorených dverí, 
kde sa rodičia ešte pred zápisom mohli zozná-
miť s vedením školy a pedagógmi, spoznať za-
meranie a spôsob výučby, jednoducho, vidieť 
prostredie na vlastné oči. Mnohí rodičia obišli 
tri až päť rôznych škôl, aby budúcemu školákovi 
vybrali tú najvhodnejšiu. 

Školu Za kasárňou navštívilo 21. januára 
približne dvesto rodičov, mnohí aj s budúcimi 
prváčikmi. Pri vchode sa ich ujali ochotní ôs-
maci, zaviedli ich na miesta, ktoré si rodičia 
zvolili a o svojej škole im podávali informácie 
„z prvej ruky“. 

Moja sprievodkyňa Saška Marčišová ma 
vzala na hodiny angličtiny a nemčiny k tretia-
kom, potom na vyučovanie prírodovedy v pr-
váckej triede. Aj keď všade už stálo niekoľko 
pozorujúcich rodičov, žiaci sa nenechali rušiť  
a pracovali, akoby boli na zvedavých návštevní-
kov zvyknutí. Po čase vyhradenom na prehliad-
ku tried sa rodičia zúčastnili na informačnom 
stretnutí a konzultácii s vedením školy. Kým 
sa porozprávali s učiteľmi a dozvedeli sa všet-
ko potrebné, o budúcich prvákov sa postarali  
v školskom klube. 

Škola sa tradične zameriava na vyučovanie 
cudzích jazykov, spolupracuje s nemeckým 
veľvyslanectvom a umožňuje deťom získať cer-
tifikát o znalosti nemčiny na úrovni maturitnej 
skúšky. Aj preto sa väčšina otázok rodičov za-
meriavala na rozsah, úroveň a možnosti jazy-
kového vzdelávania. Popri prioritnej nemčine  
a angličtine sa tu formou krúžkov vyučuje ruš-
tina, taliančina a španielčina a slovnú zásobu  
z povinných jazykov si žiaci rozširujú aj na ho-
dinách iných predmetov. Výborné výsledky do-
sahujú tunajší žiaci v športových disciplínach 
- môžu si vyberať z veľkého množstva záujmo-
vých krúžkov. Súčasných aj budúcich žiakov 
poteší, že v prvej polovici roka 2015 sa usku-
toční rozsiahla rekonštrukcia školskej budovy, 
výmena okien, zateplenie aj atraktívna úprava 
školského dvora. 

Text a snímka Jana Škutková
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Materská škola Osadná
adresa: Osadná 5, 831 03 Bratislava
telefón: 02/44 372 501
e-mail: osadna@zsceska.sk
web: www.zsceska.sk/MSOsadna/
index.htm

Podporuje starostlivosť o zdravie, teles-
ný a duševný rozvoj, zdravú výživu, zlep-
šovanie životného prostredia. Výučba angličtiny od štyroch rokov. Ponúka kurzy 
(korčuľovania, plávania, gymnastiky), krúžky (napr. výtvarný, tanečný, práca s PC 
a IT) a bohatý ďalší program: škola v prírode, divadlo, koncerty, výlety do prírody, 
športové súťaže, brigády s rodičmi atď. 

Začala sa rekonštrukcia budovy, opravíme a zateplíme strechu, zateplíme bu-
dovu, vymenia sa okná a vchodové dvere. Škôlku čaká aj oprava balkónov so 
zábradliami, výmena pôvodných stropných svietidiel za úsporné, regulácia kú-
renia. 

Materská škola Rešetkova
adresa: Rešetkova 6, 831 03 Bratislava
telefón: 02/44 371 828
e-mail: resetkova@zsceska.sk
web: www.zsceska.sk/msresetkova/
index.htm

Zameriava sa na športové aktivity, pohy-
bovú a environmentálnu výchovu. Deti sa 
oboznamujú aj s prácou s PC a IT (interaktívna tabuľa). Škôlka ponúka rôzne 
ďalšie aktivity: výučbu anglického jazyka, korčuľovanie, školu v prírode, tanečný 
a výtvarný krúžok, divadelné predstavenia, výlety, akcie s rodičmi atď. 

Škôlka prechádza modernizáciou: zateplíme budovu, okná a vchodové dvere 
nahradíme novými. Zrenovujeme balkóny a zábradlia. Staré svietidlá v interiéri 
nahradia nové. Vykurovanie čaká oprava a regulácia. 

Materská škola Na Revíne
adresa: Na Revíne 14, 831 03 Bratislava
telefón: 02/20 275 596
e-mail: skola@zscaba.edu.sk
web: www.zscaba.edu.sk

Škôlka zameraná na environmentálnu vý-
chovu, športové aktivity a anglický jazyk. 
Pracuje podľa školského vzdelávacieho 
programu Poď sa so mnou hrať. Ako nadštandardné aktivity ponúka aj prácu 
s interaktívnou tabuľou, predplaveckú prípravu, korčuľovanie, školu v prírode, 
krúžok šikovných rúk, tanečný krúžok, výlety.

Škôlka dostala novú strechu, zároveň ju aj zateplili. Znamená to viac bezpečia, 
hygieny aj energetických úspor. Rekonštrukcia škôlky pokračovala výmenou 
okien a zateplením fasády. Škôlka môže využívať aj zrekonštruovanú telocvičňu 
na neďalekej ZŠ Cádrova.

Materská škola Cádrova 
adresa: Cádrova 15, 831 01 Bratislava
telefón: 02/20 275 596
e-mail: skola@zscaba.edu.sk
web: www.zscaba.edu.sk

Škôlka zameraná na environmentálnu vý-
chovu, športové aktivity a anglický jazyk. 
Pracuje podľa školského vzdelávacieho 
programu Poď sa so mnou hrať. Ako nadštandardné aktivity ponúka aj prácu 
s interaktívnou tabuľou, predplaveckú prípravu, korčuľovanie, školu v prírode, 
krúžok šikovných rúk, tanečný krúžok, výlety.

Materská škola sa nachádza v areáli Základnej školy na Cádrovej ulici, ktorý 
prechádza postupnou modernizáciou. Škôlka môže využívať aj zrekonštruova-
nú miestnu školskú telocvičňu.

Priority nemeníme:  
moderné škôlky pre viac detí

Do 15. marca budú v našich dvanástich materských 
školách prebiehať zápisy nových škôlkarov. Nie je žiad-
nym tajomstvom, že najmä v Bratislave záujem vysoko 
prevyšuje možnosti a kapacity škôlok. My v Novom Mes-
te robíme všetko, aby sme dokázali uspokojiť maximum 
rodičov - aby v našich škôlkach našlo miesto čo najviac 
detí, ktoré budú vyrastať v moderných a bezpečných 
priestoroch. 

Aj preto sme otvorili dvanástu obecnú škôlku na Pio-
nierskej ulici a v pláne máme ďalšie: Za kasárňou a na 
Kalinčiakovej. Nové triedy pribudli vďaka nadstavbám 
na Odborárskej a Jeséniovej, kapacitu škôlky chceme roz-
šíriť aj na Teplickej. Snažíme sa ponúknuť čo najviac voľ-
ných miest, narážame však aj na tlak hygienikov, ktorí 
prísne strážia limity na prijatie detí do materskej školy. 

Popritom vymieňame na škôlkach staré okná, strechy, 
zatepľujeme budovy, opravujeme ihriská. Môžeme v tom 
pokračovať aj vďaka peniazom, ktoré sa nám podarilo 
získať z európskych fondov. Na rok 2015 sme navyše ma-
terským školám zvýšili dotáciu na dieťa na 1370 eur. Pe-
niaze budú použité na vyššie platy učiteľov. 

Školstvo je naša priorita, v ktorej nepoľavíme ani tento 
rok. Máme pred sebou veľa práce a jasný cieľ – spokojné 
dieťa, spokojný rodič, spokojný učiteľ.

Mgr. Rudolf Kusý,
starosta MČ Bratislava – Nové Mesto

Ing. Andrea Vítková,
predsedníčka Komisie MZ pre školstvo a vzdelávanie

Zápisy do materských škôl sa konajú od 15. febru-
ára do 15. marca 2015 (počas pracovných dní) 
priamo v sídle škôlky. 

rokov.

 
rodič zapisuje dieťa do materskej školy, ktorá 
sídli v obvode bydliska dieťaťa/zákonného zá-
stupcu.

-
skej školy a predloží vyjadrenie lekára o zdravot-
nom stave/spôsobilosti dieťaťa (tlačivá získate 
 v príslušnej materskej škole, alebo si ich môžete 
stiahnuť na jej webovej stránke).

AKO POSTUPOVAŤ PRI ZÁPISE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY



7

Materská škola Legerského 
adresa: Legerského 18,  
831 02 Bratislava
telefón: 02/44 252 013
e-mail: legerskeho@sibirska.sk
web: www.sibirska.sk/legerskeho/

Zameraná je na rozvoj predčitateľskej  
aj literárnej gramotnosti, zdravého život-
ného štýlu, dopravnú výchovu. Organizuje pre deti divadelné a kúzelnícke pred-
stavenia, výlety do prírody, jazdenie na poníkoch, športové podujatia, turistiku, 
atletiku, bicyklovanie, výcvik plávania, korčuľovania, školu v prírode, výchovné 
koncerty, výstavy tvorivosti detí atď.

Škôlka prešla rekonštrukciou. Budova dostala novú strechu, zateplili sme jej 
strop. Staré nevyhovujúce okná boli vymenené za nové plastové. 

Materská škola Šuňavcova
adresa: Šuňavcova 13,  
831 04 Bratislava
telefón: 02/44 252 623
e-mail: sunavcova@sibirska.sk
web: www.sibirska.sk/sunavcova/

Škôlka zameraná na environmentálnu 
výchovu, angličtinu, prácu na špeciál-
nych počítačoch na predprimárne vzdelávanie, učenie sa pomocou hry na in-
teraktívnej tabuli. Organizuje výlety, pohybové aktivity (krúžok hip-hop, plavecký 
výcvik, korčuľovanie, jazdu na poníkoch), výtvarné súťaže a výstavy, divadelné a 
hudobné predstavenia atď. 

Na škôlke boli vymenené okná. Zrekonštruovali sme sociálne zariadenia na 
oboch podlažiach a celú vnútornú elektroinštaláciu. Vymenili sme staré rozvody 
vnútornej a vonkajšej kanalizácie, vrátane rozvodov studenej vody. 

Materská škola Pionierska
adresa: Pionierska 12/A,  
831 02 Bratislava
telefón: 0903 505 088
e-mail: pionierska@sibirska.sk
web: www.sibirska.sk/ms-pionierska/

Škôlka sa zameriava na celostný roz-
voj osobnosti detí v poznávaní samého 
dieťaťa, sveta ľudí, prírody a kultúry. Využíva sa zážitkové učenie. Dieťa získa 
základy digitálnej, informačnej a počítačovej gramotnosti, návyky správneho 
zdravého životného štýlu, väzby na prírodu, samozrejmosťou sú pravidelné po-
hybové aktivity atď. 

Škôlku sme po počiatočnej rekonštrukcii (interiér, nové okná, kuchyňa, vykuro-
vanie, nový nábytok atď. ) otvorili na jeseň 2012. V roku 2014 sa rozrástla o dve 
nové triedy, čo umožnila rekonštrukcia druhého podlažia, strechy a terás. Vďaka 
finančnej účasti rodičov bolo zmodernizované detské ihrisko. 

Materská škola Letná 
adresa: Letná 7, 831 02 Bratislava
telefón: 02/44 253 088 
e-mail: msletna7@gmail.com 
web: msletna.webnode.sk, www.zsria-
zanska.sk/materske-skoly/materska-
skola-letna

Zameriava sa na pohybovo-športovú vý-
chovu, environmentálnu výchovu, cudzie jazyky, rozvoj počítačovej gramotnosti. 
Škôlka zabezpečuje kurz korčuľovania a plavecký kurz, ponúka krúžky: futbalový, 
tenisový, hip-hop. Zariadenie je situované v peknom tichom prostredí, obklope-
né zeleňou. 

Zateplíme strechu, vymeníme vchodové dvere, vyregulujeme vykurovaciu sú-
stavu a vymeníme osvetlenie. Vďaka špeciálnej hydroizolácii strechy nebude už 
do konštrukcií prenikať voda. Úpravy čakajú aj interiér škôlky, kde sa opravia 
poškodené vnútorné omietky.

Materská škola Jeséniova 
adresa: Jeséniova 61, 831 01 Bratislava
telefón: 02/54 771 635, -352,  
0904 830 903
e-mail: skolka.koliba@gmail.com
web: www.mskoliba.com

„Škola štyroch ročných období a rodinnej 
pohody“ sa nachádza pri lesoparku. Za-
meraná je na čitateľskú a literárnu gramotnosť a rozvoj pohybových schopností 
a zručností. Deti trávia veľa času vonku, vrátane vychádzok do lesoparku. Počas 
roka sa organizuje fašiangový karneval, kurzy korčuľovania, divadelné predsta-
venia, škola v prírode, akcie s rodičmi atď. 

Škôlka prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, pribudla nadstavba, vďaka ktorej 
sa môže rozšíriť o dve nové triedy. Dostala novú strechu, nové sociálne zariade-
nia a bola zateplená. Prepojili sa dve oddelené budovy materskej školy. 

Materská škola Odborárska
adresa: Odborárska 2,  
831 02 Bratislava
telefón: 02/49 202 616
e-mail: skola@zsodborba.edu.sk
web: msodborarska.webnode.sk, www.
zsodborba.edu.sk

Materská škola sa zameriava na výučbu 
anglického jazyka, ruského jazyka, výtvarnej výchovy, karate, na tanečno-po-
hybové aktivity, divadelné predstavenia, environmentálnu výchovu – návštevy 
zvieratiek, športové aktivity. Z pedagogických prostriedkov prevláda hra, zážitko-
vé učenie, umenie, pracovné aktivity, besiedky, oslavy, výlety.

Budova škôlky prešla kompletnou rekonštrukciou. Vďaka nadstavbe boli vy-
tvorené dve nové triedy so spálňami a sociálnym zariadením. Zmodernizova-
ná bola kuchyňa a jedáleň. Obnovili sme ústredné kúrenie. Zateplenie škôlky  
a nové okná prinesú nemalé energetické úspory. Modernizácia čaká aj telocvič-
ňu miestnej ZŠ a športový areál.

Materská škola Šancová
adresa: Šancová 65, 831 06 Bratislava
telefón: 02/55 562 464
e-mail: skolka@zszakasba.sk
web: www.mssancova.szm.com

Ponúka projekt Brúsime si jazýček nem-
činou, cieľom je vzbudiť hravou formou 
záujem dieťaťa o cudzí jazyk. Škôlka má v ponuke aj korčuľovanie, plávanie, 
gymnastiku, výtvarný a tanečný krúžok, angličtinu. Zabezpečuje divadelné pred-
stavenia, detskú olympiádu, fašiangový karneval, environmentálnu výchovu, 
návštevu partnerskej škôlky v rakúskom Hainburgu atď. 

Prebieha rekonštrukcia škôlky, dostane nové vonkajšie omietky a zateplenie, 
vymenia sa okná, parapety a vstupné dvere. Ploché strechy budú kompletne za-
teplené a obnovené. Rekonštrukcia zabráni vnikaniu vlhkosti do nosných častí 
budovy, pribudne aj aktívny nový bleskozvod.

Materská škola Teplická
adresa: Teplická 5, 831 02 Bratislava
telefón: 02/44 253 932
e-mail: skola@zsriazanba.edu.sk, 
zsriazanba@gmail.com
web: www.zsriazanska.edupage.sk

Zameraná je na pohybovú výchovu, 
šport, environmentálnu výchovu, cudzie 
jazyky. Cieľom je vytvárať u detí pozitívny, tvorivý a hodnotiaci vzťah k sebe, iným, 
rodine, umeniu, prírode, športu, životnému prostrediu. Deti sa hravou formou 
oboznamujú so základmi španielčiny, angličtiny, práce s počítačom. Škôlka za-
bezpečuje predplaveckú prípravu a kurz korčuľovania. 

Plánuje sa kompletná rekonštrukcia materskej školy a odstránenie porúch. Po 
rekonštrukcii by sa kapacita škôlky mala rozrásť o dve nové triedy. 
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Materská škola na Pionierskej ulici získa-

la stážistku v rámci projektu Educate Slo-

vakia: Kids Surprise, v spolupráci s AIESEC 

Comenius University. „Na našej škôlke 

bude pôsobiť ako asistentka učiteľa, s deť-

mi pracuje a komunikuje v anglickom ja-

zyku šesť hodín denne,“ povedala Milena 

Partelová, riaditeľka Základnej školy Sibír-

ska, pod ktorú škôlka na Pionierskej patrí.

Daria Romaniuk pochádza z Ukrajiny. 

Na univerzite v Černovci študuje odbor 

Anglický jazyk a splnila prísne vedomost-

né kritériá. Novomestská škôlka ju získala 

v rámci projektu výmeny študentov ako 

jediná v Bratislavskom kraji. Do materskej 

školy na Pionierskej nastúpila v polovici 

januára, po jednotlivých triedach „rotuje“ 

v týždenných intervaloch. Angličtinu vy-

učuje hravou formou. „Deti sú nadšené, 

už po niekoľkých dňoch vyhlásili, že je 

to najlepšia učiteľka angličtiny, s akou 

sa kedy stretli,“ dodáva riaditeľka Milena 

Partelová. Škôlku navštevuje v súčasnosti 

83 škôlkarov, ktorí sú rozdelení v štyroch 

triedach. 

Daria si s deťmi rozumie, tlmočenie nie 

je potrebné: „Mohla som si vybrať, či pôj-

dem do školy alebo do škôlky, zvíťazila 

moja láska k malým deťom. Učím ich rie-

kanky, názvy hračiek a predmetov, všetko 

si pamätajú veľmi dobre.“ Na otázku, čo 

sa už naučili, deti okamžite vysypali: „one, 

two, three, four... snowman!“

Stážistky – angličtinárky by v budúcnos-

ti mali pôsobiť aj v ďalších novomestských 

obecných škôlkach na Šuňavcovej a Leger-

ského, aj na Základnej škole Sibírska. 

„Snažíme sa, aby naše škôlky prináša-

li deťom čo najatraktívnejšiu ponuku, 

akou je napríklad aj získavanie kvalit-

ných základov z cudzích jazykov,“ pove-

dal starosta bratislavského Nového Mesta 

Rudolf Kusý. Mestská časť má v správe 12 

obecných škôlok, ktoré v rámci výchov-

no-vzdelávacieho procesu poskytujú škôl-

karom aj oboznamovanie sa s cudzími ja-

zykmi: prevažne anglickým, niektoré však 

majú v ponuke aj nemčinu, španielčinu či 

ruštinu. (red), snímka Jana Škutková

Škôlkarov učí angličtinu  
zahraničná stážistka

Najmenších  
potešil karneval

Čarodejnica pri-

letela na zázračnej 

metle, potešila dob-

ré deti a povymetala 

všetky kúty. Tak sa 

začal prvý detský 

karneval v materskej 

škole na Letnej. Deti  

v kostýmoch od 

výmyslu sveta pre-

menili škôlku na 

rozprávkovú kraji-

nu. Spoločne si za-

spievali, zarecitovali 

a okoštovali fašian-

gové šišky. Nasledo-

vala veselá zábava  

s hudbou, pri ktorej 

si všetci malkáči aj veľkáči poriadne za-

šantili.

Text a snímky Jana Plevová

Piatok 23. januára patril v nákupnom 

centre Avion deviatakom, ktorí sa roz-

hodujú o výbere strednej školy. Brati-

slavský samosprávny kraj už po štvrtý-

krát pripravil Deň župných škôl, kde sa 

predstavilo takmer päťdesiat stredných 

odborných škôl a gymnázií.

Ponuka študijných odborov bola sku-

točne rozsiahla. Od poľnohospodár-

skeho, vinárskeho či záhradníckeho za-

merania, cez potravinárstvo a spoločné 

stravovanie, ďalej cez polygrafické, che-

mické, strojárske a iné technické odbory 

až po gymnáziá a umelecky zamerané 

stredné školy.

„Stredná odborná škola polygrafická 

ponúka odbory, ktoré majú vynikajúce 

uplatnenie na trhu a prax by po absol-

ventoch ochotne siahla, záujem o študij-

né smery sa však nie vždy stretáva s po-

trebami firiem. V odbore Grafik médií je 

záujem žiakov obrovský, no napríklad 

povolanie operátora ofsetovej tlače veľ-

mi nepriťahuje. Ide pritom o zaujímavé 

štúdium, kde máme nedostatok odbor-

níkov na pracovnom trhu,“ informuje 

majsterka odborného výcviku Ing. Ruže-

na Bocková.

Prihlášku na školský rok 2015/2016 

podáva zákonný zástupca žiaka riadite-

ľovi základnej školy do 10. apríla. Roz-

hodnutie o budúcom povolaní je pre 

15-ročných žiakov ťažkou otázkou. Žup-

né podujatie iste pomohlo mnohým ob-

javiť smerovanie, v ktorom nájdu sebare-

alizáciu a radosť z práce. Aj preto sa to 

v Avione nádejnými študentmi len tak 

hemžilo. 

Text a snímka Jana Škutková

Stredné školy sa predstavili 
nádejným študentom
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V nasledujúcich riadkoch by sme vás 

radi bližšie informovali o niektorých  

z nich, aby ste si mohli vytvoriť predstavu 

o spôsoboch a možnostiach ich realizácie, 

i o tom, ako bude vyzerať spolupráca obča-

nov a miestneho úradu. 

 Zariadenie  
opatrovateľskej služby 

V Bratislave sú len tri také zariadenia, 

takže sú konštantne plné. V zariadení sa 

poskytuje širšia paleta služieb, napríklad 

ubytovanie, pranie, strava, sociálna rehabi-

litácia a poradenstvo. Slúži občanom mest-

skej časti najmä po hospitalizácii a v prípa-

doch, ak je potrebné bezodkladné riešenie 

ich sociálnej a zdravotnej situácie. Využívať 

ho tak môžu občania po ťažkých zlomeni-

nách či iných úrazoch, keď sa už ukončila 

lekárska starostlivosť, ale pacienti ešte ne-

môžu žiť doma sami a nemajú príbuzného, 

ktorý by im dokázal pomôcť. Zariadenie 

teda poskytuje dočasnú starostlivosť jed-

notlivcom, ktorí sa nedokážu samostatne  

o seba starať vo svojom domácom prostre-

dí. Po rehabilitácii sa doň môžu vrátiť  

v lepšej kondícii, keď sa už dokážu o seba 

postarať. Takéto služby sa štandardne po-

skytujú na tri mesiace, najviac však na pol 

roka.

Mestská časť disponuje vhodnou budo-

vou na takú službu, nachádza sa na rohu 

ulíc Vajnorskej a Českej. V minulosti už pl-

nila podobnú funkciu, dnes sa však nevyu-

žíva. Budova je v správe mesta a potrebuje 

rozsiahlu rekonštrukciu.

Bezbariérovosť

Pozemné komunikácie v mestskej časti 

sú pre obyvateľov s fyzickým znevýhod-

nením často neschodné, či aspoň ťažko 

schodné. Cieľom tohto projektu je po-

stupne odstraňovať bariéry z verejných 

priestorov Nového Mesta. Jeho zámerom 

je vytvorenie koncepcie bezbariérovosti, 

aby sa terajšia a budúca výstavba už riadila 

jej princípmi. Vychádzala by zo zmapova-

nia problémov, ktoré sa týkajú bezbariéro-

vosti a z ich konkrétneho pomenovania. 

Zmapovali by sa obrubníky, stav chodní-

kov, značenie a orientácia, dĺžky signálov 

na priechodoch pre chodcov a podobne. 

Koncepcia postupov ako bezbariérovo re-

konštruovať by sa vytvárala v spolupráci  

s občianskymi združeniami a občanmi.

Zároveň by sa financie mohli použiť na 

pilotné bezbariérové riešenie jedného, 

respektíve dvoch verejných priestorov.

Venčisko 

Téma „psičkárov“ je výbušná a má ten-

denciu rozdeľovať obyvateľov. V každom 

prípade psy pribúdajú, preto je potrebné 

vytvoriť v mestskej časti viaceré menšie, 

ale aj väčšie venčiská, ktoré by uspokojo-

vali širšie potreby psičkárov a ich psov. Ide 

o väčší oplotený priestor, ktorý  zahŕňa 

výbeh, cvičebné prvky, terénne úpravy, la-

vičky a odpadkové koše. Nové Mesto za mi-

nulý rok evidovalo takmer dvetisícdvesto 

platiteľov dane za psa. Podnety od ľudí na 

budovanie oplotených rekreačných zón 

na aktivity so psami sú teda veľmi časté.  

V bratislavskom Novom Meste zostal veľký 

priestor na venčenie na Tomášikovej ulici. 

Má takmer 15-tisíc metrov štvorcových. 

Druhý priestor v parku na Račianskom 

mýte bol zrušený pre stavebné zámery jeho 

vlastníka. Oba priestory vznikli po dohode 

samosprávy so súkromnými vlastníkmi 

pozemkov. Tí svoje pozemky nevyužívali, 

preto súhlasili s tým, že na nich vzniknú 

dočasné venčiská. Do správy mestskej čas-

ti sa majú získať na tento účel ďalšie nevyu-

žívané priestory. Plánované sú venčiská na 

uliciach Teplická, Pionierska – Šuňavcova, 

Pionierska - Kyjevská - Legerského, ktoré 

sú v správe Štátneho pozemkového fondu. 

Lokalita, ktorá by na základe doterajších 

podnetov mohla byť vhodná ako veľké ven-

čisko, leží na území lesoparku, je vo vlast-

níctve mesta a v nájme Mestských lesov. Je 

možné pokúsiť sa o zverenie pozemkov do 

správy mestskej časti na budovanie ven-

čísk aj na iných miestach. Závisí to najmä 

od aktivity a záujmu obyvateľov.

Peter Nedoroščík, snímky Boris Caban

Zadania 2015: spolupráca  
občanov a miestneho úradu
Po úspešnom prvom ročníku participatívneho rozpočtu sa v tomto roku,  

ako už zrejme viete, rozšíril rámec občianskych rozhodnutí o tzv. zadania.  

Ide o náročnejšie projekty s vyššími finančnými nákladmi, ktoré bude realizo-

vať, resp. obstarávať miestny úrad na podnet občanov. Vo februári ste tak vy 

sami rozhodli, ktoré z ôsmich navrhnutých projektov sa budú realizovať. Nové Mesto v našich rukách

Participatívny 
rozpočet
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Predjarné obdobie patrí v denných 

centrách seniorov k pravidelným medz-

níkom. Na výročných schôdzach vyhod-

nocujú predchádzajúce obdobie a spoloč-

ne plánujú, čo v ďalšom roku podniknú. 

Tentokrát sme zašli na Kramáre, aby sme 

sa z prvej ruky dozvedeli o úspechoch  

a cieľoch najväčšieho novomestského 

centra seniorov, ktoré združuje takmer 

400 členov.

„Činnosť klubu je rozmanitá, od ško-

lení a prednášok, cez návštevy divadla, 

koncertov, výstav či iných kultúrnych 

podujatí, až po výlety, turistiku, športové 

a spoločenské súťaže. Uplynulý rok bol 

predvolebný, a to prinieslo mimoriadne 

bohatú škálu stretnutí i podujatí, na kto-

rých sa kandidáti predstavovali svojim 

voličom,“ uviedla vedúca klubu pani Etela 

Polčicová. Pripomenula niekoľko návštev 

v galérii ÚĽUV-u, besedu so spisovateľkou 

Tatianou Jaglovou, kultúrne programy 

ku Dňu matiek, Mesiacu úcty k starším  

i návštevy divadelných predstavení. Seni-

orov potešili výlety do Častej-Papierničky 

a zájazdy do Česka, Rakúska i Maďarska. 

Radosť mali z víťazstva svojho družstva na 

Športovom dni novomestských seniorov, 

z dobrého umiestnenia na Župnej olympi-

áde, ale aj z úspechu svojich členov v súťa-

ži Naj babička a naj dedko Nového Mesta 

- zvíťazili v nej manželia Oľga a Dušan Ne-

metzovci, druhé miesto sa ušlo dedkovi 

Dušanovi Ďuriníkovi. Kramárski seniori 

ctia zdravý pohyb, v roku 2014 odcvičili 

69 hodín pod vedením cvičiteľov Anny 

Chuťkovej a Jaroslava Pišteka, a spočítali, 

že na vychádzkach odšliapali dovedna úc-

tyhodných 4596 kilometrov. 

Pani vedúca poďakovala starostovi Ru-

dolfovi Kusému, minulým i súčasným 

miestnym poslancom, ktorí podporili 

klub vecnými darmi či iným spôsobom. 

Jedenástim najaktívnejším členom denné-

ho centra odovzdala ďakovný list s ružič-

kou, čím ocenila nezištnú prácu a pomoc 

pri prevádzke centra. Členky a členovia 

klubu panie Nemetzová, Menkynová, Kaf-

ková, Haláková, Frličková, Friebeiszová, 

Hlavatá, Hauskrechtová a Chuťková a páni 

Hulman a Pištek si za ňu vyslúžili aj srdeč-

ný potlesk.

V správe kontrolnej komisie informoval 

Ing. Hulman o dobrom hospodárení klu-

bu, potom sa účastníci schôdze venovali 

plánom na nasledujúce obdobie. Už dnes 

je jasné, že ich činnosť bude zahŕňať vzde-

lávanie, kultúru, šport, zdravie, zábavu, 

poznávanie nových miest i rad ďalších 

oblastí. 

Verte, ak vám starší príbuzný či priateľ  

v dôchodku povie, že na čosi nemá čas, 

ani trochu si nevymýšľa! Aktivita ani hu-

mor našim seniorom nechýbajú, čo sa 

ukázalo na fašiangovej tancovačke, ktorou 

zakončili výročné schôdzovanie.

Text a snímky Jana Škutková

Na netradičné posedenie nás pozvali 

členovia klubu seniorov z Vajnorskej. „Cu-

kor vo vyššom veku nie je veľmi zdravý, 

rozhodli sme sa radšej pripraviť súťaž  

o najchutnejšiu nátierku,“ vysvetlila pani 

vedúca Ružena Deáková. Na prestretom 

stole sa zišlo 26 druhov najrôznejších ná-

tierok. Kvôli spravodlivému hodnoteniu 

boli označené iba číslom, a tak ochutnáva-

či hodnotili férovo. Pekne naaranžované 

pokrmy lákali vzhľadom i vôňou. Aj keď 

sa zdalo, že všetky okúsiť nemožno, deli-

katesy zlákali „porotcov“ z radov miest-

nych poslancov i členov centra, aby pocti-

vo ochutnali každú ukážku. Nešlo to inak 

a ich chuťové poháriky si prišli na svoje. 

Pani Emília Richnáková ponúkla hneď 

štyri druhy nátierok – cviklovú, cícerovú, 

oškvarkovú a zeleninovo-salámovú. Všet-

ky boli výborné. „Veľmi rada varím aj 

pečiem, a keďže už žijem sama, najčas-

tejšie pripravujem pohostenie pre priate-

ľov. Mimoriadnou špecialitou z mojej ku-

chyne boli krokodílie chvosty, ktoré dcéra 

priniesla priamo z Afriky. Mäso z nich je 

veľmi jemné, čosi medzi hydinou a ry-

bou,“ prezrádza šikovná kuchárka. Pán 

Michal Benčík prispel zdravou rybacou 

nátierkou. „Keď muž otvorí chladničku, 

vyhodí zvyšky jedál. Keď ju otvorí žena, 

ukuchtí pomazánku,“ smeje sa šibalsky. 

Vybrať najlepšie výtvory bolo ťažké  

a výsledky boli takmer vyrovnané. Najviac 

hlasov si vyslúžila zelerová nátierka pani 

Stankovej, druhé miesto cviklová od pani 

Richnákovej a tretie nátierka z krabích ty-

činiek od pani Jakabovej. Víťazkám veno-

vali ceny miestni poslanci Vladimír Mikuš 

a Andrej Balga.

Text a snímka Jana Škutková

Na Kramároch mali rušný rok

Šišky nie, radšej zdravé nátierky!
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Pochvala (nielen) HLAS-u
Chcem vyjadriť pochvalu za obsah prvého tohtoročného 

Hlasu NM. Oceňujem, že ste uverejnili fotky a rozdelenie pra-

covnej agendy jednotlivých poslancov. Umožňuje to občanom 

obrátiť sa na správnu adresu. Z celého obsahu cítiť starostlivosť 

o mládež, o starých, o príjemné životné prostredie. Som rád, že 

mesto odoláva „betónovej loby“ usilujúcej sa stavať na Železnej 

studničke a na bývalom cyklistickom štadióne. Mesto potrebuje 

čo najviac zelene a voľný priestor. Som veľmi potešený, že sa 

venuje značná starostlivosť rekonštrukcii školských budov. Mi-

moriadne ma zaujal učiteľ telocviku, ktorý sa s láskou venuje 

žiakom. Škoda, že vláda túto profesiu nedoceňuje. Každá úspora 

na ich platoch sa prejaví v nákladoch na prevýchovu delikven-

tov. Veď telocvikár môže pripravovať mladých na trvalý pohyb, 

na šport, a tým ich izolovať od fajčenia, alkoholu a zaháľania. 

Občas mladých stretávam, ako vysedávajú na Račku v čase 

vyučovania. Nechcem sa zmieňovať o ich debatách, ale sú to 

nekultúrne reči, nepoznajú minulosť, ktorú sme prežili. Ak by 

bol záujem, som ochotný urobiť prednášky pre študentov od 14 

rokov na témy dohodnuté s riaditeľmi škôl.

A.M., čitateľ z Nového Mesta

Poznámka redakcie: V prípade záujmu o historickú pred-

nášku zo strany škôl alebo iných inštitúcií radi sprostredkuje-

me kontakt s autorom.

Poďakovanie za mimoriadnu opateru  
Touto cestou sa 

chceme poďakovať 

opatrovateľke soci-

álnej služby Nového 

Mesta pani Helenke 

Slezovej za starost-

livosť, empatiu a vy-

soko profesionálny 

prístup, s akým svo-

ju prácu vykonáva. 

Už štyri roky pomá-

ha našej imobilnej 

mame pani Valérii 

Merglovej. Za ten čas 

sa u nás počas zastu-

povania vystriedalo 

niekoľko opatrova-

teliek, ale ani jedna 

si nezískala takú lás-

ku z maminej strany. 

V prílohe vám posielam fotografiu, na ktorej je mamička s pani 

Slezovou, keď 21. januára oslavovala 90. narodeniny. 

Eva Szitasová, dcéra

 „Kto sa na fašiangy dobre naje, nebude po zvyšok roka hlad-

ný,“ tvrdí staré príslovie. Fašiangy, ktoré sa začínajú na Troch 

kráľov a trvajú do Popolcovej stredy, využívali naši predkovia na 

zábavu a hodovanie, veď po ňom nasledoval 40-dňový pôst. To je 

aj dôvod, prečo sa toto obdobie v románskych jazykoch nazýva 

„carne val“, čo znamená „mäso zbohom“ alebo v češtine „maso-

pust“.

V Dennom centre seniorov na Športovej si jeho členovia uspo-

riadali 21. januára fašiangové posedenie a pri tejto príležitosti sa 

tu zišlo viac než päťdesiat hostí. Pani vedúca Jolana Zvarová pri-

pomenula staré zvyky, ktoré si väčšina prítomných dobre pamätá 

z mladosti. Veď maskované sprievody, pochovávanie basy či fa-

šiangové bály vždy boli obľúbenou zábavou. Dnes tieto tradície  

s radosťou obnovujú folklórne súbory i kultúrne inštitúcie.

Tradičné šišky a opekané klobásky rozvoniavali po celom klu-

be, samozrejme, nechýbal ani prípitok na zdravie, ktoré vo vyš-

šom veku chýba vari najčastejšie. Mnohí seniori si dali námahu 

s prípravou masiek, ktoré majú moc ochrániť ich nositeľov pred 

zlými silami a zabezpečujú aj úrodný rok. Škrabošky, klobúky či 

zajačie uši dokázali, že zmysel pre humor sa rokmi nestráca. Vy-

vrcholením veselého popoludnia bolo žrebovanie tomboly, do 

ktorej prispeli darčekmi členovia klubu i miestni poslanci. 

Vôňa šišiek, pečenej bravčoviny a iných dobrôt vyčarovala svia-

točnú atmosféru aj v dennom centre seniorov na Sibírskej. Keď 

harmonikár zanôtil veselú melódiu, dali sa dámy a páni vo vese-

lých škraboškách do tanca.

Jana Škutková

„Zbohom mäsu“ dávali seniori veselo

Z redakčnej pošty

Členovia DC Športová, snímka Jana Škutková

Tancovačka v DC Sibírska, snímka Tamara Jenčová
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Pri jarnom upratovaní  
opäť poslúžia kontajnery

Rovnako ako v predošlých rokoch aj túto jar budú v Mest-

skej časti Bratislava – Nové Mesto rozmiestnené veľkoobje-

mové kontajnery, ktoré pomôžu obyvateľom zbaviť sa väčších 

kusov domového odpadu. Kontajnery budú k dispozícii na 

uvedených stojiskách v príslušnom termíne vždy od 10. do  
17. 30 h. 

Uloženie odpadu do kontajnera bude podliehať obvyklým 

pravidlám. Nadrozmerný odpad, napr. nábytok treba vopred 

rozobrať na diely. Zamestnanec EKO-podniku VPS bude doze-

rať, aby občania ukladali do kontajnera len povolený odpad. 

Na recyklovateľný odpad sú určené iné kontajnery, na odov- 

zdanie starých elektrospotrebičov, elektronickej techniky  

a chemických látok sa organizujú osobitné akcie, o ktorých 

pravidelne informujeme.

ulica stojisko  termín

Teplická pri garážach 16. 3. 2015   

Biely kríž námestie 16. 3. 2015

J. C. Hronského  pri garážach 16. 3. 2012   

Piešťanská na rohu Sibírskej 17. 3. 2015

Sibírska na rohu Šuňavcovej 17. 3. 2015

Kraskova na rohu Americkej 19. 3. 2015

Belehradská na rohu Kováčskej 19. 3. 2015

Za kasárňou pri trafostanici 20. 3. 2015

Tegelhofa Príkopova pri ŠK 20. 3. 2015

Stromová   na parkovisku DK  20. 3. 2015   

Ľudové nám. pri parku 24. 3. 2015

Sliačska  horná časť pod lesom 24. 3. 2015

Družstevná Kalinčiakova pri vjazde 25. 3. 2015

Riazanská dvor Pavlovská 25. 3. 2015

Magurská   číslo 3-5 25. 3. 2015  

Cesta na Kamzík parkovisko 27. 3. 2015

Jahodová podľa miesta 27. 3. 2015

ulica stojisko  termín

Višňová parkovisko 27. 3. 2015

Na Revíne malé parkovisko 31. 3. 2015

Bellova pri škole 31. 3. 2015

Sliačska pred železnicou 31. 3. 2015

Odborárska garáže pri ZŠ 1. 4. 2015

Guothova   pri č. 9 – 11 1. 4. 2015 

Račianska  medzi Tescom  

a Europenziou   

1. 4. 2015

Rozvodná pri č. 11 – 13 2. 4. 2015

Brečtanová na konci ulice 2. 4. 2015

Horská pri vinohradoch dole 2. 4. 2015

Mierová kolónia Tylova ul. 9. 4. 2015

Nobelova pri č. 42 9. 4. 2015

Tomášikova pri č. 50 – Koloseum 10. 4. 2015 

Záborského   stojisko pri parkovisku  10. 4. 2015

Tupého termín po dohode  

s miestnym poslancom

Elektroodpad  
odoberajú po celý rok  

Najväčší záujem o odvoz starých eletrospotrebičov, ale aj 

iných druhov odpadu, ako sú batérie, textil či staré knihy, 

býva spravidla na jar a na jeseň. V snahe lepšie a plynulej-

šie zabezpečiť požiadavky obyvateľov zaviedla spoločnosť 

ARGUSS ako službu celoročný odvoz uvedených druhov 

odpadu. Na zelenej linke 0800 500 011 môžu obyvatelia na-

hlásiť potrebné údaje, t.j. meno a adresu, množstvo a druh 

elektroodpadu, batérií, textilu či starých kníh. Operátorka 

s nimi dohodne termín, kedy bude tento odpad bezplatne 

odvezený. Staré elektrospotrebiče nesmú byť rozobraté ani 

nekompletné, aby sa zabránilo neodbornej likvidácii a úni-

ku toxických látok do prostredia. 

Stromy v blízkosti  
vedení treba orezať

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva vlastníkov, nájom-

cov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú 

nadzemné či podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS 

a.s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, 

ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky ve-

dení distribučnej sústavy. Stromy a kríky v ochrannom pásme 

vedení a pod vedením je potrebné udržiavať do výšky troch 

metrov a po oboch stranách elektrického vedenia sa musí 

udržiavať pás bez lesa v šírke štyri metre. Ak sa stromy priblí-

žili k vodičom na nebezpečnú vzdialenosť, môžete pred ich 

orezom požiadať o vypnutie vedenia u príslušného špecialis-

tu správy energetických zariadení. Treba tak urobiť v lehote 

minimálne 25 dní pred plánovaným termínom prác.

ROZMIESTNENIE VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV
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Náš park ako ornitologická učebňa?
Príroda nám už dlhší čas ponúka pred-

stavenia zo svojich najdramatickejších 

scenárov: horúčava – sucho – požiare, 

dážď – povodne, víchry – kalamity. Už 

aj tí najzatvrdnutejší sa dnes pýtajú, čo 

sa deje s počasím. Je to náhoda, alebo 

je za tým aj niečo iné? Odpoveď na túto 

otázku je veľmi jednoduchá – je to náš 

vzťah k prírode. Príroda sa už nedokáže 

vyrovnať s tým, ako jej ubližujeme. Vykl-

čovali sme hektáre lesa – karpatského i 

lužného - a na holoruboch sme postavili 

sídliská z umelých, pre prírodu nestrávi-

teľných materiálov. Kto si to potrebuje 

overiť, postačí, ak si prejde len náš novo-

mestský chotár. 

Ale čo teraz? Dokážeme sa ešte na prí-

rodu pozerať inými očami? Dokážeme si 

ju vážiť a naučiť sa s ňou žiť tak, aby sme 

jej neubližovali? To chce nové myslenie. 

Naša samospráva urobila veľký krok 

vpred v čistote vonkajšieho okolia, v re-

konštrukcii mnohých budov. Dokážeme 

sa posunúť ďalej? Mám na mysli úroveň 

osvetovej činnosti a verejné edukačné 

programy či už v oblasti zdravia alebo 

prírody.

 V prírode sa dá viac  
než iba oddychovať

Náš park na Račianskom mýte vznikol 

na bývalom cintoríne. Jeho chodníky do-

dnes lemujú stromy, predovšetkým lipy, 

ktoré tu kedysi vysadili naši predkovia. 

Park žije svojím zaujímavým životom, 

mení sa v každom ročnom období. Mož-

no by stálo za úvahu využiť túto zaujíma-

vú lokalitu aj inak, napríklad povýšiť ju 

na otvorenú ornitologickú učebňu. 

Sýkorky v zime vyletia po potravu až na 

siedme poschodie. Na jar sa objavia droz-

dy, v lete k nim pribudnú straky, koncert 

spevavcov trvá od rána do večera. Najza-

ujímavejší obraz poskytuje ale zima, keď 

pôda zamrzne a pokryje ju sneh. Vtedy 

k nám priletia hostia z Ukrajiny a Ruska, 

nájdu si svoje ´parcely´ a trávia tu celé 

dni, hľadajúc pod studenou bielou po-

krývkou niečo pod zub. Sú to havrany. 

Podvečer sa sústredia na jednom strome, 

počkajú, pokým príde veliteľ – niekedy 

riadne dlho, až hodinu. Ten, len čo príde, 

zakráka a na jeho pokyn vzlietne celý kŕ-

deľ. Nocovať chodia do lužných lesov. To 

sa opakuje dennodenne celú zimu. 

V správaní havranov spoznávame je-

den zo zákonov prírody – spoluprácu,  

v tomto prípade ide o ochranu. Pod 

ochranou veľkých havranov priletia aj 

menšie krkavcovité vtáky – kavky. Pred 

havranmi majú rešpekt, potravu si hľada-

jú obďaleč havranieho kŕdľa. Zaujímavé 

je, ako si tieto vtáky určujú svoje hosti-

teľské teritórium. Pozorujem ich už roky 

a zistila som, že vrany si obľúbili Petržal-

ku, havrany dávajú prednosť Račianske-

mu mýtu.

A čo naši uličníci – vrabčiaky? Sú vša-

de, ale najradšej sa zdržiavajú v kríkoch 

pri lekárni, ktovie prečo.

Zopár nápadov na začiatok

Architekt by mohol vybrať vhodné 

miesto na atraktívnu, hoci aj skladaciu 

bio-konštrukciu, v ktorej by sa našiel 

priestor na ďalekohľad. Z nej by sme po-

zorovali spevavce, ktoré sa ukryjú v ko-

runách stromov, len čo nám preletia nad 

hlavou a zaspievajú veď sme tu, všimnite 

si nás. Tu by sa dali robiť aj prednášky 

a spoločné pozorovania pre mladších  

i starších. Deti by sa tu mohli pohrať s in-

formáciami o prírode umiestnenými na 

informačnom paneli. Náš park je ideálne 

miesto aj na pozorovanie divo rastúcich 

rastlín, ktoré nám ponúkajú ročné obdo-

bia. Pokochať sa krásou tých okrasných 

môžeme v malej botanickej záhradke,  

o ktorú sa stará pani Otília - len tak, pre 

radosť svoju i našu. 

Na začiatku každej činnosti je myšlien-

ka. Čo keby sme sa stali priekopníkmi  

v približovaní prírody mestskému člove-

ku? Pre nejedného by to mohol byť prvý 

krok k jej rešpektovaniu. 

Text a foto Blažena Schenková

Mobilné športovisko môže byť vďaka 

svojim rozmerom (8m x 5m x 1,1m) 
šikovne zakomponované do existujúce-

ho priestoru. Do bezplatného užívania 

ju môže získať subjekt, ktorý zabezpe-

čí základné bezpečnostné a užívateľ-

ské požiadavky. Patrí k nim bezplatný 

vstup, dostupnosť v popoludňajších  

a večerných hodinách, oplotený alebo 

inak zabezpečený areál a obmedzenie 

využívania len na skejtbordový šport. 

Minirampa sa dá umiestniť aj v interié-

ri.

Výhodou pre poskytovateľa priestoru 

bude zvýšená príťažlivosť lokality, a to 

najmä pre priaznivcov skejtbordové-

ho športu. Úspešne ju však využije pri 

kultúrnych akciách, hudobných a ex-

hibičných vystúpeniach, prípadne sa 

minirampa môže stať súčasťou baru či 

klubu.

Bližšie informácie podá Asociácia ska-

teboardingu, kontakt assr@assr.us

Minirampa hľadá nový domov
Asociácia skateboardingu SR hľadá priestor na umiestnenie 
profesionálnej minirampy, ktorú chce dať k dispozícii verej-
nosti.



Naša lanovka oslavuje desaťročie 

svojho „druhého života“. Lebo  

v tom prvom mala už namále, ako 

sa vraví. Málo chýbalo a mohla 

z nej zostať len hromada šrotu. 

Našťastie napokon zvíťazil zdra-

vý rozum a šikovné ruky a my 

máme pred sebou ďalšie príjemné 

zážitky z cestovania vzduchom 

nad lesným svahom aj v budúcich 

rokoch...

 „Odstavenie“, na ktoré  
doplatila devastáciou

Lanová dráha Železná studnička – Kam-

zík bola vybudovaná v rokoch 1969 – 

1972 a pôvodne uvedená do prevádzky  

11. júla 1972. Jej koniec prišiel neočaká- 

vane v apríli 1990, teda po necelých 

osemnástich rokoch služby. Z dočasného  

odstavenia spôsobeného plánovanou zme- 

nou majiteľa sa takmer stalo odstavenie 

trvalé. Pod vplyvom spoločensko-poli-

tických zmien v prvej polovici 90. rokov 

prevádzku lanovej dráhy už neobnovili. 

Celé zariadenie, v roku 1990 prevádzky-

schopné, bolo ponechané bez starostli-

vosti a údržby. Ako sa dalo očakávať, už 

po niekoľkých rokoch sa dostalo do stavu 

súceho „na odpis“. Etapa devastácie trvala 

prakticky až do roku 2004 – až vtedy bolo 

rozhodnuté obnoviť lanovú dráhu a opä-

tovne ju sprevádzkovať, vďaka tomu, že sa 

konečne vyriešili komplikované vlastnícke 

vzťahy. 30. septembra 2005 lanovka po 

dlhých pätnástich rokoch opäť ožila a bola 

slávnostne uvedená do prevádzky. Tejto 

udalosti predchádzala obnova a moderni-

zácia celého zariadenia, ktorá trvala prak-

ticky od jesene roku 2004. 

 Zmŕtvychvstanie  
a obnova lanovky
Základom obnovy bola expertízna úlo-

ha vypracovaná odborníkmi zo Stavebnej 

fakulty STU v Bratislave pod vedením 

prof. Zoltána Agócsa z Katedry kovových 

a drevených konštrukcií. Zachovali sa pri 

nej pôvodné nosné konštrukcie a pôvod-

né prvky strojového zariadenia lanovky aj 

architektonický výraz a stvárnenie stanič-

ných budov.

Pravda, po obnove musela lanová dráha 

dosiahnuť parametre porovnateľné s la-

novkami uvádzanými do prevádzky v tom 

čase. Niektoré riešenia navrhnuté v šesť-

desiatych rokoch 20. storočia už nespĺňa-

li moderné požiadavky na lanové dráhy. 

Preto boli nevyhnutné mnohé opravy  

a úpravy. Kompletne sa realizovala nová 

elektrická časť lanovej dráhy s asynchrón-

nym pohonom a frekvenčným meničom  

i nové zabezpečovacie zariadenie. Podpery 

lanovej dráhy boli vybavené novými mon-

tážnymi lavičkami a zábradliami a novými 

kladkovými batériami, osadené bolo nové 

dopravné a napínacie lano. Všetky pôvod-

né a ponechané prvky strojového zariade-

nia boli podrobené skúškam a kontrolám 

nedeštruktívnymi skúšobnými metódami 

a na základe ich výsledku bola realizovaná 

ich oprava (sedačky, lanáče, prevodovka  

a pod.).

Z uvedeného prehľadu vidieť, že najvý-

raznejšou zmenou prešla elektrická časť, 

ktorá prakticky zodpovedá novým lanov-

kám uvádzaným do prevádzky v čase obno-

vy. Strojové zariadenie bolo sčasti repaso-

vané a sčasti nahradené novými prvkami, 

pričom výzor lanovej dráhy sa nezmenil, 

pretože pôvodné traťové podpery a stanič-

né konštrukcie sa naďalej používajú.

Obnova ďalej zahŕňala opravu stanič-

ných budov dolnej a hornej stanice la-

novky v potrebnom rozsahu. Opravy na 

budovách sa realizovali súčasne s opravou 

strojového zariadenia. Horná stanica bola 

obnovená ako celok. Dolná stanica, pozo-

stávajúca zo stanice lanovky a z reštaurá-

cie Snežienka, bola obnovená iba sčasti – 

reštaurácie sa obnova netýkala.

14

Desať rokov obnovenej  
prevádzky lanovky na Kamzík

„Naša lanovka, čo sa týka bezpečnosti, odbornosti zamestnancov, 
technickej stránky zariadenia i prístupu k zákazníkom,  
sa vyrovná ktorejkoľvek omnoho modernejšej lanovke  
na Slovensku, hoci by vlastne mohla byť ich starou mamou,“ 
vraví vedúci prevádzky lanovej dráhy Milan Hanečka. 

Pravidelný nácvik  

záchranných prác
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Od septembra 2005 je lanová dráha 

opäť v prevádzke. Za takmer desať rokov 

prepravila bez významnejších porúch 

veľké množstvá cestujúcich. Od uvedenia 

do prevádzky v roku 1972 do roku 2014 

prekročil už počet prepravených osôb 

hranicu jedného milióna. 

 Čo prispieva k zveľaďovaniu 
technického diela

Od roku 2011 sa podľa vedúceho pre-

vádzky Milana Hanečku výrazne zlepšila 

komunikácia s úradom a vedením podni-

ku, zavládol v nej konštruktívny prístup 

všetkých zúčastnených. Výsledkom sú 

investície, ktoré výrazne zvýšili komfort 

zamestnancov lanovky a v konečnom dô-

sledku aj komfort jej návštevníkov. Investí-

cie od roku 2011 - napr. výmena okien  

a dverí v oboch staniciach, nové ústredné 

vykurovanie, oprava strechy dolnej sta-

nice, turniketov a po dlhom čase nákup 

kvalitného oblečenia pre zamestnancov 

– významne zlepšili pracovné prostredie  

a jeho kultúrnosť. Odzrkadlili sa aj v úspo-

re energií a zvýšení tržby lanovej dráhy 

(napr. v roku 2010 bola tržba vo výške pri-

bližne 44-tisíc eur, v roku 2014 vo výške 

77-tisíc eur). Ukazuje sa, že dobrá komu-

nikácia a konštruktívny prístup predstavi-

teľov miestneho úradu a riaditeľa podniku 

sa v posledných rokoch pozitívne podpí-

sali na zveľadení lanovej dráhy.

Na obnovení prevádzky lanovky sa po-

dieľali aj zamestnanci Dopravného úradu, 

ktorí v súčasnosti prostredníctvom úrad-

ných skúšok a kontrol dbajú na technickú 

spôsobilosť a bezpečnosť jej prevádzky. Na 

lanovej dráhe, prirodzene, stále je čo zlep-

šovať. Tomu sa však budeme radi venovať 

všetci, ktorí na nej pracujeme, v priebehu 

ďalších desiatich rokov.

„Moji kolegovia, ktorí sa podieľajú na 

údržbe lanovej dráhy, vnímajú našu la-

novku skôr ako koníčka než bežnú prá-

cu. Prísť a pomôcť pri údržbe a opravách 

hoci aj v čase svojho osobného voľna 

nepredstavuje pre nich žiadny problém,“ 

vraví Milan Hanečka.

Budúcnosť lanovej dráhy

Významnou investíciou v roku 2015 

bude výstavba novej cyklistickej trate, kto-

rá bude vyhovovať svojimi parametrami 

najmä rodinám s deťmi. Výstavba, na ktorú 

sú už vydané potrebné povolenia, sa začne 

v závislosti od poveternostných podmie-

nok v najbližšom období. Cyklotrasa by 

mala byť uvedená do prevádzky už v letnej 

sezóne 2015. Očakáva sa, že výsledkom tej-

to investície bude nárast počtu preprave-

ných cestujúcich, ktorí budú lanovú dráhu 

využívať opakovane, podobne ako to je pri 

existujúcich náročnejších tratiach. 

Z rozsiahlejších opráv lanovky sa v naj-

bližšom období plánuje najmä náter traťo-

vých podpier, ktorý bol naposledy vyko-

naný v lete 2005. Predpokladá sa zrušenie 

služobných miestností na hornej stanici  

(s výnimkou elektrorozvodne) a ich pričle-

nenie k jestvujúcemu bufetu. Tohto roku 

– po ďalších piatich rokoch prevádzky 

– čakajú lanovku významnejšie kontroly  

a skúšky, medzi ktoré patrí defektoskopic-

ká kontrola oceľových nosných konštruk-

cií a geodetické zameranie trasy lanovej 

dráhy.

Zariadenie našej lanovky je po necelých 

desiatich rokoch služby v dobrom stave 

umožňujúcom spoľahlivú prevádzku. Do 

dnešného dňa sa nevyskytla ani jedna po-

rucha, pri ktorej by nebol možný dojazd 

cestujúcich do staníc. Na tom má svoj 

podiel najmä pravidelná údržba a opra-

vy. Veľká väčšina prác sa vykonáva vždy 

od pondelka do stredy, kedy lanová dráha 

podľa platného cestovného poriadku nie je  

v prevádzke. Vďaka zavedeniu cestovného 

poriadku so štyrmi prevádzkovými dňami 

v týždni (od roku 2007) možno pozorovať 

výrazný pokles dní s odstávkami zariade-

nia z dôvodu údržby počas prevádzkových 

dní. Rovnaký trend je v letnom období, 

keď sa údržba vykonáva počas pondelkov. 

K iným „výlukám“ prakticky nedochádza.

Od roku 2011 každoročne vzrastajú poč-

ty prepravených osôb a zvyšujú sa tržby. 

Zdá sa, že rok 2014 bol z hľadiska dosiah-

nutých tržieb od obnovenia prevádzky re-

kordný. 

Výrazný nárast investícií do budov, bez 

ktorých lanovka nemôže existovať, a do 

samej lanovej dráhy je badateľný najmä 

v poslednom období, teda v rokoch 2012 

- 2014. Pred rokom 2012 bol ich rozsah 

oveľa menší, čo sčasti súviselo aj s obno-

vou lanovky pri jej opätovnom uvedení do 

prevádzky. Realizáciou potrebných opráv 

a údržbárskych prác na strojovom zariade-

ní lanovky aj opravami a údržbou budov, 

ktoré sú jej nevyhnutnou súčasťou, sa za-

bezpečí spoľahlivá a bezpečná prevádzka 

jedinej lanovej dráhy v Bratislave a v Ma-

lých Karpatoch aj v nasledujúcich rokoch.

Po uzatvorení sedačkovej lanovky De-

dinky - Geravy v septembri 2009 sa bra-

tislavská lanová dráha Železná studnič-

ka - Kamzík stala poslednou svojho typu 

na území Slovenska. V rámci niekdajšie-

ho Československa ide dokonca o jedi-

nú existujúcu dvojsedačkovú lanovku 

z produkcie bývalej TRANSPORTY 

Chrudim. Veríme, že táto najstaršia pre-

vádzkovaná lanová dráha na Slovensku 

sa v dobrej kondícii dožije nielen 45. 

výročia prvého uvedenia do prevádzky 

v roku 2017, ale možno aj svojho dvoj-

miliónteho cestujúceho.

Podľa textov Ing. Andreja Bistáka,  

redaktora portálu LANOVKY.sk pripravila 

Viera Vojtková, snímky z archívu autora

Výmena ložiska na poháňacom  

lanovom kotúči

Sedačky zložené  

počas údržby



Spoločnosť Kabinet má showroom, 
ktorý svojou nevšednou náplňou pri-
ťahuje pohľady okoloidúcich a vzbu-
dzuje zvedavosť. Na akú klientelu sa 
vaša firma zameriava?

Zastupujeme na Slovensku renomo-

vané značky z oblasti dizajnu. Nejde len  

o nábytok, skôr o životný štýl, snaží-

me sa presadzovať nadčasové hodnoty.  

V portfóliu máme výrobky firiem a talen-

tovaných dizajnérov, ktorí vo svete zna-

menajú špičku. Z časového hľadiska ide o 

obdobie od konca dvadsiatych rokov 20. 

storočia, cez päťdesiate roky až po súčas-

nosť. Zákazníkmi sú väčšinou interiérové 

architektonické štúdiá, ale neuzatvárame 

sa ani pred verejnosťou. 

Približne pred dvoma rokmi ste sa 
prisťahovali do starej industriálnej 
budovy na Račianskej. Začiatkom 20. 
storočia tu mali sídlo Siemens-Schuc-
kertove závody, neskôr BEZ-ka. Má 
pre vás surový priemyselný priestor 
také čaro?

Som starý Bratislavčan, mesto poznám 

skrz-naskrz. Vždy som si hľadal na pôso-

benie priestor, ktorý má svojho genia loci, 

vyžaruje nezameniteľnú charizmu. Či už 

to bola klasicistická budova na Mostovej, 

kde bývala jedna z prvých tanečných sál 

v Bratislave, stará výrobná hala na Tová-

renskej alebo bývalý autoservis. Všetky 

doterajšie priestory boli uzavreté pred 

pohľadmi zvonka, tu však máme výklady 

do Račianskej ulice. Aj pre nás je zmena, 

že sme sa ocitli „na výstave“. A zároveň to 

mení okruh ľudí, ktorí k nám chodia. Už 

to nie sú len architekti a dizajnéri, ktorí 

obvykle prichádzajú s klientom, zazvoniť 

a vstúpiť môže ktokoľvek. Sortiment však 

nemeníme, nesnažíme sa podliezť latku 

vkusu. 

Občas príde človek z ulice a povie, že 

presne takúto stoličku mali jeho starí ro-

dičia. Pritom si uvedomí, aký mimoriadne 

vydarený dizajn mal tento kúsok nábytku, 

keď ešte stále pôsobí esteticky a moderne, 

a začne si viac vážiť „hodnoty“. Záujemco-

via často prídu zo zvedavosti, vo výklade 

sa im niečo zapáči. Keď zistia, že to je ná-

vrh renomovaného svetového tvorcu, bý-

vajú prekvapení. Nie vždy sú pripravení 

na to, že svetové značky majú svoju cenu. 

Občas sa však rozhodnú kúpiť si do bytu 

niečo veľmi hodnotné, pretože k nim ori-

Svetoví dizajnéri vdýchli  
priemyselnej hale nový život
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Na stránkach nášho časopisu sme už predstavili výtvarných umelcov, hudobníkov i spisovateľov. 

Aby sa ich tvorba dostala medzi ľudí, potrebujú príležitosť, a možno len správny kontakt. Stretnu-

tie, keď tvorcovia a obdivovatelia umenia pocítia, že sú na spoločnej vlne a jeden druhému môže 

pomôcť. Vladimír Zelenák, majiteľ spoločnosti KABINET, obohatil Nové Mesto o zaujímavý priestor 

na prezentáciu moderného umenia, v ktorom za posledné dva roky uskutočnil desať vernisáží.  

Že ste o výstavnom priestore Sabíny Schuckert ešte nepočuli? Nič to zato, vstúpte doň spolu s nami 

a v budúcnosti môžete niektorú z vernisáží navštíviť osobne.

Vladimír Zelenák: „V starej priemy-

selnej hale našli moderné dizajnér-

ske kúsky veľkorysý priestor, takéto 

prostredie má osobitú atmosféru .“ 

Obhajoba doktorandskej práce keramičky Veroniky Selingerovej 
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ginálny dizajn dokázal prehovoriť. Teším 

sa z toho, v našej práci je to nový prvok. 

Kto bola dáma, podľa ktorej ste po-
menovali svoje priestory?

Sabínka Schuckert? Ja neviem, či to 

môžem prezradiť... (smiech). Je to posta-

va, ktorou sme tento priestor „poľudšti-

li“. S trochou humoru sme jej vytvorili 

životný príbeh typickej Prešporáčky  

a postupne ho rozvíjame spolu s našimi 

návštevníkmi. Vyrástla z tradičných ne-

mecko-maďarsko-slovenských koreňov, 

jednoducho, je tu doma.

Takmer každý mesiac predstaví-
te verejnosti niektorého súčasného 
umelca. Škálu máte veľmi širokú – od 
drobných keramických dielok mladej 
Veroniky Selingerovej, cez nežné ilú-
zie fínskej fotografky Maiji Laurinen, 
až po veľké plátna mladšej i stred-

nej generácie slovenských a českých 
umelcov. Je za tým váš osobný obdiv 
k obrazom, alebo ide o podnikateľský 
zámer?

Moderné výtvarné umenie je dnes dis-

ciplína, ktorá prechádza neuveriteľnými 

zmenami, vstrebáva všetky trendy 21. 

storočia. Už to nie je jednoduchá maľba 

či socha, ale súhrn mnohých disciplín.  

V živote aj v obchode je základom ko-

munikácia, a tú, aj napriek internetu, nie 

je možné plne realizovať bez stretnutia 

s človekom. Pripúšťam, že kontaktom  

s výtvarnými dielami si napĺňam vlastné 

záujmy a ambície, som aj ich zberateľom. 

Chcem pomôcť umelcom, aby sa ich práca 

dostala na oči verejnosti. Zároveň inštalá-

cie dotvárajú a oživujú priestor, ktorý sme 

zariadili našimi produktmi, na chvíľu sa 

stávajú jeho súčasťou. Nie sme však galé-

ria, nežijeme zo sprostredkovateľských 

provízií.

Akí umelci dostanú u vás priestor? 
Ovplyvňujú výber odborníci z radov 
kurátorov, alebo dávate prednosť 
vlastnej intuícii? Nie všetky smery  
v modernom umení vyhovujú kon-
zervatívnemu vkusu, no vám nechý-
ba odvaha vystaviť aj provokujúce 
obrazy...

Vždy musím mať vnútorný pocit, že ume-

lecké dielo vyvoláva zaujímavú asociáciu, 

čosi mi dáva. Ak to chýba, nedohodneme 

sa, bez ohľadu na to, o koho ide. Katka Hu-

bová, riaditeľka Slovenského centra dizaj-

nu, mi nedávno rozprávala, že v zahraničí 

sa začína presadzovať prezentovanie diel 

bez odborného výkladu. Sami návštevníci 

výstavy hovoria, čo sa im páči, čo im ume-

nie dáva. Ľudia sú už unavení, nepotrebujú 

odborný posudok, chcú rozlišovať len to, 

či sa im práca umelca páči. Aj u mňa víťazí 

cit a názor, či je tvorba výtvarníka vhodná 

do nášho priestoru. Pritom som rád, ak 

autor spolupracuje so svojimi priateľmi  

z iných oblastí, doplní vernisáž hudob-

ným vystúpením či sprievodným slovom. 

Návštevníkom to dáva plnohodnotný záži-

tok. Náš kalendár pripravujeme približne 

na pol roka dopredu, čo nám umožňuje 

zostať pružní a sledovať trendy.

Ak by sa naši čitatelia chceli prísť 
pozrieť, kde sa dozvedia o pripravo-
vanej vernisáži? 

Najbližšie otvoríme výstavu Michala  

Czinegeho, 10. marca o 18. h, bude to už 

dvanásta vernisáž v tomto priestore. Po-

zvánku nájdu záujemcovia vždy na facebo-

okovej stránke Sabina Schuckert, tam dá-

vame aj záznamy a snímky z podujatí. Ak 

sa dá, upozorníme na výstavu aj v dennej 

tlači, ale naše publikum je verné, informá-

cie si väčšinou nájde.

Zhovárala sa Jana Škutková

Snímky Andrej Fridrich 

Viracocha, portrét z tvorby R. Biceka 

Maliarka Monika Pascoe Mikyšková prezentovala  

svoju tvorbu výstavou pod názvom Odnikiaľ nikam

Vernisáž výstavy Romana Biceka Guardian of Culture

Kabinet približuje moderné umenie 

širokému publiku
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Aj keď má jedenásty román Jozefa Banáša takmer erotický ná-

zov, nie je to čítanie o šteklivých témach. Autor vníma rozkoš  

v živote v súlade s Epikurovým citátom ako „stav bez bolesti  

a utrpenia“. Silný príbeh Muža (a Ženy) rozpráva o tom, že sku-

točný zmysel života sa oplatí hľadať a svet môže meniť iba ten, 

kto dokáže zmeniť sám seba. Názov Velestúr ukrýva v sebe veľa 

významov. Je to meno vrchu v Kremnických horách, na ktorom 

sa nachádza nápis v runo-

vom písme, je spojením mien 

starobylých božstiev Veles  

a Tura, skrýva v sebe mystické 

spojenie boha a prírody. Jozef 

Banáš svojimi knihami prekva-

puje, mnohých i provokuje, 

nezaujatých čitateľov dokáže 

priviesť k hlbokému zamysle-

niu. Keďže knihy treba čítať,  

a nie o nich rozprávať, prene-

chám autentický zážitok rad-

šej každému, kto sa rozhodne 

presvedčiť sa o tom na vlastnej 

koži.

Symbolický krst románu sa 

odohral 15. januára v Dome 

kultúry na Kramároch. Mode-

rátorka Adela Banášová hneď v úvode vyzvala všetkých neprajní-

kov, aby odišli, a tak sa milá slávnosť odohrala výlučne v spoločnos-

ti priateľov. A tam, kde sa stretnú na javisku otec a dcéra Banášov-

ci, nebýva núdza o vtipné repliky. Krstná mama, hostinská z hor-

skej chaty pod Velestúrom Iveta Ceferová, priniesla do Bratislavy 

prach z Velestúra. Spolu s Táňou Ušalovou z vydavateľstva Ikar  

a znalcom runového písma Alanom Dologom ho vysypali na kni-

hu z rohov tura, čím ju symbolicky pokrstili. Prvú ochutnávku 

myšlienok o pravde, živote a hľadaní jeho zmyslu sprostredkoval 

pozorným poslucháčom herec Michal Kubovčík. O hudobné 

vstupy sa postarali Janko Kulich a skupina Kolegium, texty ich 

piesní o hľadaní šťastia i o našich anjeloch strážnych priliehavo 

podčiarkli atmosféru večera. 

 Jana Škutková, snímka Jana Plevová

Velestúr, román  
o hľadaní rozkoše
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Hrajte o lístky na Boney M 
Bez ich hitov sa nezaobišla hádam ani jedna diskotéka.   

Do Bratislavy zavíta jedna z najpopulárnejších svetových skupín 

70. a 80. rokov BONEY M – a vy môžete byť pri tom! Mestská časť 

Bratislava – Nové Mesto má pre vás lístky na koncert svetovej 

legendy, ktorý bude vo štvrtok 12. marca 2015 o 19. h v Hant aré-

ne Pasienky. Stačí, ak nám napíšete tri hity tejto skupiny. Vyžre-

bovaní autori správnych odpovedí získajú po 2 lístky na vystú-

penie Boney M. Odpovede aj s vašimi kontaktnými údajmi nám 

posielajte najneskôr do 10. marca (do 12. h) na mailovú adresu:   

tlac@banm.sk, príp. poštou alebo osobne na Miestny úrad Bra-

tislava – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava (na obálku 

pripíšte SÚŤAŽ BONEY M). 

Vodoinštalatéri – kvalitne a rýchlo. 0904 572 977

INZERCIA:
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Novinky z knižnice  
Knižnica Bratislava – Nové Mesto ako prvá verejná knižnica 

v Bratislavskom kraji zavádza pre svojich používateľov od 16. 

februára 2015 sms notifikáciu o prekročení výpožičnej doby 

a rezerváciách dokumentov. Funkciu zasielania sms notifiká-

cií umožňuje nová verzia knižnično-informačného systému. 

V ďalšej etape pristúpi knižnica aj k zasielaniu upozornení 

prostredníctvom mailovej komunikácie. V priebehu marca 

bude ukončená kompletná automatizácia všetkých pobočiek 

knižnice a posledné dosiaľ neautomatizované pracovisko na 

Jeséniovej 51 sa pripojí na centrálny server. Čitateľom a po-

užívateľom bude čoskoro k dispozícii aj nová verzia webovej 

stránky. Prostredníctvom nej budú mať možnosť sledovať svo-

je čitateľské kontá vzdialeným prístupom, prihlásením cez on-

line katalóg a zadaním svojich identifikačných údajov. 

 Jana Vozníková
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Bežecká sezóna BEH SI TY 2015, ktorá 

spája vybrané bežecké podujatia v Brati-

slave, odštartuje 22. marca 2015. Priaz-

nivci pohybu na čerstvom vzduchu sa 

stretnú na štvrtom ročníku symbolické-

ho otvorenia bežeckej sezóny v Bratisla-

ve na Partizánskej lúke pri amfi teátri. Za-

čiatok prezentácie bude o 8. h, spoločná 

rozcvička pod vedením trénera pripraví 

bežcov na dobrý výkon a vytvorí správ-

nu atmosféru. Jednotlivé behy budú štar-

tovať postupne, prvý výstrel zaznie o 10. 

h. Bežci si môžu vybrať dĺžku trate podľa 

svojej kondície, tento rok je otvorených 

10 kategórií.

Veľkú obľubu si v minulom ročníku 

získal beh po blate Šport.sk MUD RUN, 

kde športovci zdolávali prekážky na tra-

ti dlhej päť kilometrov. Usporiadatelia 

Quinta Essentia a Hlavné mesto SR Bra-

tislava preto tento rok pridali trať na 10 

km a beh po blate aj pre deti. Odvážni 

účastníci sa môžu tešiť na zábavu, pre-

konanie samého seba a nezabudnuteľný 

zážitok. 

Viac informácií nájdete na stránke 
www.behsity.sk. Na on-line registráciu 

poslúži stránka www.mojevent.sk.

(red), snímka zazitok.sk

Čoskoro otvoríme bežeckú sezónu 

Jarné burzy detských vecí 
V marci sa v Novom Meste uskutočnia dve burzy detských vecí, na ktorých môže-

te pre rýchlo rastúci drobizg zaobstarať pekné a užitočné veci. Prvá pozvánka je 

určená obyvateľom z Ľudovej štvrte, Hostinského sídliska a okolia:

Kedy a kde?

V sobotu 14. marca 2015 od 10. do 12. h v ZŠ Riazanská 
V prípade pekného počasia sa burza uskutoční na školskom dvore, za nepriaznivé-

ho počasia v telocvični. Miesto nie je potrebné rezervovať vopred.

 

Nájdete tu:

detské oblečenie, 

potreby pre dojčatá, športové potreby, 

hračky, knižky, ručne vyrobené výrobky pre deti

Vstup zadarmo. Prinesené veci vykladajú a prezentujú sami účastníci.

Zároveň sa uskutoční zbierka detského ošatenia a detských potrieb, ktoré organi-

zátori odovzdajú detskému oddeleniu DFNsP Kramáre.

www.ludacik.sk

 Rodičom z Kramárov, Koliby a okolitých štvrtí je určená druhá pozvánka:

Kedy a kde? 

V sobotu 21. marca 2015 od 9.30 do 12.30 h 
v Rodinnom centre Kramárik, Uhrova 18 
(pošta zozadu, 4. poschodie)

Nájdete tu:

jarné a letné oblečenie pre deti, 

rozdelené podľa druhu a veľkosti 

od 50 do 140, doplnky a topánky

drobnejšie potreby pre deti 

a mamičky

tehotenské oblečenie

Prihlasovanie účastníkov sa začína 1. marca 2015 o 20. h zaslaním mailu na adresu 

burza.rckramarik@gmail.com. Skoršie prihlášky nebudú akceptované.



Pozývame
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

HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY

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

7. 3. 2015 HS CHARLIE BAND k MDŽ
14. 3. 2015 HS MERYTAN
21. 3. 2015 HS PARTY TIME pre Jozefov
28. 3. 2015 HS KARTAGO

KONCERTY

25. 3. 2015, piatok 19. h
FOLK COUNTRY SÁLA
NEŘEŽ – koncert populárnej českej folkovej skupiny

PODUJATIA PRE POZVANÝCH

26. 3. 2015, štvrtok 10. h 
Slávnostné uvítanie novorodencov z MČ BNM

26. 3. 2015, štvrtok 15. h Životné jubileá

KLUBOVÉ PODUJATIA

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

Každý utorok o 18. h 
Sahadža joga - ako sa zbaviť stresu - pokročilí

Každý pondelok o 18.30 h TAICHI

5. 3. 2015, štvrtok 16. h Klub Patchwork

18. 3. 2015, streda 18. h Túlavé topánky

19. 3. 2015, štvrtok 16. h Klub priateľov opery

27. 3. 2015, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia pre záujemcov 
o zdravú výživu, cvičenia, prednášky

31. 3. 2015, utorok 17. h
Bratislavský včelársky spolok
Pravidelné stretnutie členov a záujemcov o rady

PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

4. 3. 2015, streda 19. h
Na kus reči s Jozefom Banášom a hercom RND 
Michalom Kubovčíkom, hudobný hosť Juraj Haško

5. 3. 2015, štvrtok 18. h
Aj blondínky to vedia! - krst knihy novinárky 
a spisovateľky Mariky Studeničovej

13. 3. 2015, piatok 19. h
COUNTRY & INDIA SALOON BÁL – pre milovníkov 
country a netradičných tancov

19. 3. 2015, štvrtok 18. h
Beseda so spisovateľom Jozefom Banášom o jeho 
najnovšom románe Velestúr, a nielen o ňom

29. 3. 2015, nedeľa 14. – 18. h
Hravé Nové Mesto – deň so spoločenskými hrami

29. 3. 2015, nedeľa 20. h
Jeden za všetkých, všetci do neba! 
Divadelná premiéra komédie Karola Vosátka

VÝSTAVY

10. - 20. 3. 2015
Európa v škole, vernisáž 10. 3. 2015 o 14. h

24. 3. - 11. 4. 2015, vernisáž 24. 3. o 17. h
Jozef Vrábel Postoj chvíľa, si krásna 
obrazy s témou prírody a folklóru Kysúc  

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

VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (VSZ) 

7. 3. 2015, sobota 8. h – 13. h
VSZ mincí, medailí, odznakov, starých pohľadníc, 
telefónnych kariet, kníh, gramoplatní, plagátov, 
fi latelie, pivných podložiek, vyznamenaní...

21. 3. 2015, sobota 8. h – 12. h
Elektro, domáce, rybárske, foto potreby, hudobné 
nástroje, železničné, automobilové a iné modely

KURZY

Zápis do kurzov Výtvarného štúdia pre dospelých 
začiatočníkov i pokročilých, pokračujú kurzy jogy, 
jazykové kurzy, kurzy šitia a pod. Bližšie informácie: 
02/44 37 26 20 alebo luknarova@skvajnorska.sk

Predpredaj vstupeniek: utorok a streda 
16. h – 19. h a jednu hodinu pred podujatím 
v SK BNM Vajnorská 21, tel. 02/44373763
a v sieti Ticketportal. 
Zmena programu vyhradená. 

DOM KULTÚRY KRAMÁRE
Stromová 18

tel. 54 77 11 48
www.skvajnorska.sk, e-mail: dkkramare@chello.sk 

KLUBOVÉ PODUJATIA 

4. a 18. 3. 2015, streda 16.30 h
Klub Venuša, stretnutia Ligy proti rakovine

KURZY

Jazykové, výtvarné, hudobné, telovýchovné
– bližšie informácie poskytneme telefonicky

Predaj vstupeniek: pondelok, utorok, streda 
od 16. h do 19. h 
Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia 
predstavenia. Zmena programu vyhradená. 


