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Milí čitatelia,

deti si už z posledných síl zlepšujú známky na vy-

svedčeniach, veď prázdniny sú pomaly na dohľad, 

dospelí spriadajú plány na letné dovolenky. Na strán-

kach časopisu to priam „bzučí“ aktivitou, všetci toho 

pred letom chceme ešte stihnúť čo najviac. Páči sa mi, 

že jarné brigády či susedská spolupráca v komunit-

ných projektoch majú cennú spoločnú črtu. Generá-

cia starých rodičov, rodičov i detí spojí sily, aby po-

mohli skrášliť školský dvor, upraviť záhony na sídlisku, opraviť alebo do-

plniť športové zariadenia na ihrisku. Čo sa vďaka tomu podarilo v Novom 

Meste dosiahnuť, odzrkadľujú mnohé články júnového čísla Hlasu.

Na aprílovom zasadnutí schválilo miestne zastupiteľstvo vyrovnaný roz-

počet. Pravdepodobne nikoho príliš neprekvapí, že najviac peňazí sa vyu-

žije pri rekonštrukciách a modernizácii školských budov. Nemalú čiastku 

„zhltnú“ opravy miestnych komunikácií a revitalizácie parkov, no neza-

budlo sa ani na podporu občianskych projektov. 

Teplé počasie láka do prírody. Na kratšie výlety sa radi vyberieme na Že-

leznú studničku či na Kolibu. Ak jazda lanovkou ešte nepatrí k vašim obľú-

beným zážitkom, skúste si raz tento romantický pobyt vo vzduchu vychut-

nať. Naša lanovka odviezla už vyše milióna pasažierov a v okolí Bratislavy 

podobnú možnosť nenájdete. Ak patríte k športovým odvážlivcom, nechaj-

te si previezť aj váš horský bicykel a cestou naspäť nadopujete organizmus 

ďalším adrenalínom.

Potešujúce správy z prírodného kúpaliska Kuchajda hovoria o návrate 

rakov do jazera, a to je vari ten najlepší dôkaz o kvalite vody. Čoskoro sa 

sem vyberieme nielen za kúpaním, ale predovšetkým za bohatým progra-

mom, aký sľubuje Novomestské kultúrne leto. Už 20. júna štartuje cyklus 

hudobných, zábavných, poučných i športových podujatí, ktoré nám sprí-

jemnia dni oddychu.

Prajem vám príjemné čítanie!

Jana Škutková

Čo pripravuje investor 
na Sliačskej   str. 4

Zátišie sa 
postupne mení str. 5

Aké chceme mať 
verejné priestory? str. 8

Seniori na Stromovej 
zažili svadbu  str. 11

Na Kuchajdu sa 
vrátili raky! str. 14

Novomešťan, ktorý 
spieva srdcom str. 16

Obálka:

Na rybačku s otcom tento 
mladý muž nikdy nezabudne

Snímka Boris Caban

Sú školy organizujúce stretnutia, kde deti 

na čomsi pracujú vedno s rodičmi, ba i so 

starými rodičmi. Vracajú tak deťom „model“, 

aký kedysi prirodzene fungoval i v tej naj-

menšej vieske. Veď tam to deň čo deň vyzera-

lo veľmi podobne. Starí, mladí, deti – každý 

z nich robil, čo bolo práve potrebné. Kto čo 

ovládal, alebo čo práve od niekoho staršieho 

odpozoroval. Na poli či v maštali, všetko jed-

no. Starší tak celkom nenápadne odovzdáva-

li mladším veľké veci bez toho, aby ich niečo-

mu „učili“ (chráňbože!). Napriek tomu si ich 

deti a mladí osvojili tak hlboko (ktovie pre-

čo), že všetko po rokoch farbisto rozprávali – 

aj predvádzali - vlastným deťom a vnukom.

Rozumie sa, okrem najnovšej techniky. Ale 

tá – hoci je úžasná – na život nestačí.

Štafeta – beží sa ešte?
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Nové Mesto bude v tomto roku hos-

podáriť s vyrovnaným rozpočtom – týka 

sa vyše 24 miliónov eur. Bežné výdavky 

a príjmy predstavujú 15,6 milióna eur. 

Kapitálové výdavky sú naplánované 

v objeme 8,4 milióna eur, kapitálové 

príjmy dosiahnu 4,2 milióna, pričom 

rozdiel sa pokryje z rezervného fondu 

a z Fondu rozvoja bývania. Rozpočet na 

rok 2015 schválilo 29. apríla miestne 

zastupiteľstvo. „Snov, požiadaviek a po-

trieb obyvateľov mestskej časti je veľa, 

tento rozpočet sa ich snaží odzrkadľo-

vať,“ povedal starosta mestskej časti Bra-

tislava – Nové Mesto Rudolf Kusý. 

Modernizácia pokračuje
Už tradične ide najviac peňazí na škol-

stvo a vzdelávanie – v kapitálových aj 

bežných výdavkoch spolu takmer 11,5 

milióna eur.  V roku 2015 sa bude po-

kračovať v rekonštrukcii zatekajúcich 

striech na školách a škôlkach, v opravách 

systémových porúch opláštenia budov, 

v zatepľovaní, výmene nefunkčných 

okien či rekonštrukcii školských ihrísk. 

Mestská časť tu počíta aj s použitím peňa-

zí z eurofondov. V rámci tohto balíka je 

na obnovu Základnej školy s materskou 

školou Česká vyčlenených 520-tisíc eur, 

na Základnú školu s materskou školou 

Riazanská 700-tisíc, na Základnú školu 

s materskou školou Za kasárňou takmer 

milión eur. Modernizácia či oprava však 

čaká aj ďalšie základné a materské školy 

a detské jasle v Novom Meste. 

Na cesty aj na parky
Na cestnú dopravu (výstavba, opra-

va miestnych komunikácií a investičné 

akcie) pôjde v roku 2015 v rámci kapi-

tálových a bežných výdavkov viac ako 

7,7 milióna eur. Na kompletnú rekon-

štrukciu budovy, v ktorej vznikne komu-

nitné centrum Ovručská, je v rozpočte 

vyčlenených 220-tisíc eur. 

Revitalizovať sa budú aj parky a verej-

né priestranstvá. Na revitalizáciu parkov 

Rešetkova-Osadná a Hálkova je priprave-

ných spolu vyše 700-tisíc eur. Príspevko-

vá organizácia mestskej časti EKO-pod-

nik VPS, ktorá zabezpečuje údržbu ciest, 

chodníkov, detských ihrísk či areálu Ku-

chajda, dostane na prevádzku príspevok 

vo výške dva milióny eur.

 Podpora občianskych 
projektov
Súčasťou rozpočtu Nového Mesta je 

aj participatívny rozpočet, v rámci kto-

rého mohli rozhodnúť o použití časti 

prostriedkov priamo občania. Na reali-

záciu desiatich občianskych projektov 

je vyčlenených 35-tisíc eur, napríklad 

na vybudovanie nových cyklostojanov,  

na prevenciu sociálnej izolácie osame-

lých seniorov a viaceré lokálne projekty. 

V pilotnom ročníku tzv. vysokorozpoč-

tových zadaní je v rozpočte schválených 

200-tisíc eur. Tie sú určené najmä na bu-

dovanie cyklotrás, opravu chodníkov či 

starostlivosť o stromy a ich ďalšiu výsad-

bu.  (red)

Najviac peňazí pôjde 
na školy a škôlky

Miestne zastupiteľstvo Mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto 

v zmysle ustanovenia § 18 a ods. 2 
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov vy-
hlasuje na 16. 6. 2015 voľbu miest-
neho kontrolóra Mestskej časti 
BA – Nové Mesto, ktorá sa uskutoční 
v Stredisku kultúry na Vajnorskej ul. 
č. 21 v Bratislave.

Požiadavky, ktoré musí kandidát 
na funkciu miestneho kontrolóra 
spĺňať:
a)  kvalifi kačné predpoklady: minimál-

ne úplné stredné vzdelanie
b)  iné predpoklady podľa zákona 

č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme: spôsobilosť na 
právne úkony a bezúhonnosť 

 
Náležitosti písomnej prihlášky:  

-  osobné údaje kandidáta - meno 
a priezvisko, dátum narodenia, trvalé 
bydlisko;

-  ak je to možné, e-mailový a telefonic-
ký kontakt; 

-  doklad o bezúhonnosti – výpis z regis-
tra trestov nie starší ako 3 mesiace;

-  úradne overená fotokópia príslušné-
ho dokladu o najvyššom dosiahnu-
tom vzdelaní;

- životopis; 
-  čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že 
má spôsobilosť na právne úkony v pl-
nom rozsahu;

-  písomný súhlas kandidáta so spra-
covaním osobných údajov v súlade 
s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov, 
ako aj súhlas so zverejnením profe-
sijného životopisu na webovej strán-
ke Mestskej časti Bratislava – Nové 
Mesto, pričom ten bude prístupný 
širokej verejnosti prostredníctvom 
webovej stránky na dobu neurčitú.

Kandidáti na funkciu miestneho 
kontrolóra doručia písomné prihlášky 
v zalepenej obálke označenej „Voľba 
kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr 
do 2. 6. 2015 do 15. h na adresu Miest-
neho úradu Mestskej časti Bratislava 
– Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Brati-
slava. Rozhodujúci je dátum a čas doru-
čenia písomnej prihlášky do podateľne 
miestneho úradu MČ BANM, uvedený 
na prezenčnej pečiatke podateľne. 

Podrobnosti o spôsobe a vykona-
ní voľby miestneho kontrolóra a ná-
ležitosti prihlášky sú zverejnené na 
úradnej tabuli a na webovej stránke 
www.banm.sk
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V Novom Meste sa stáva pravidlom, že 

investor, ktorý pripravuje novú výstav-

bu, oboznamuje so svojimi rozvojovými 

zámermi nielen vedenie mestskej časti, 

ale prezentuje ich aj verejnosti. Vypo-

čuje si pritom rôzne názory obyvateľov 

aj ich obavy z problémov, ktoré by nová 

výstavba mohla priniesť. Niektoré môže 

vyriešiť v urbanisticko-architektonickom 

riešení, môže zmierniť ich dopad, alebo 

im celkom predísť. Podobné stretnutie in-

vestora, architektov, starostu a poslancov 

mestskej časti s miestnymi obyvateľmi sa 

uskutočnilo 27. apríla v Škole pre mimo-

riadne nadané deti na Teplickej ulici. 

Ing. arch. Matej Grébert z architekto-

nického ateliéru Compass, s.r.o., predsta-

vil dva projekty pripravované pre areál 

Výskumného ústavu zváračského na Sliač-

skej ceste. Prvý sa týka bývalej skladovej 

haly a jej premeny na obchodno-adminis-

tratívne centrum. V súčasnosti prebieha 

jej komplexná rekonštrukcia, podrobnej-

šie sme o nej informovali v marci 2014. 

Druhý projekt predstavuje návrh by-

tového súboru Ahoj - 129 bytov v troch 

bytových domoch. Jeden z nich má byť 

osempodlažný, druhý šesťpodlažný s ustu-

pujúcim siedmym podlažím a tretí päť-

podlažný s ustupujúcim šiestym podla-

žím. V parteri sú navrhnuté obchodné 

prevádzky, materské centrum aj kaviareň, 

vyššie podlažia sú určené na bývanie. Oby-

vateľom a návštevníkom by malo slúžiť 

134 parkovacích miest na dvoch podzem-

ných podlažiach a 60 miest na pozemku 

investora. Prepojiť existujúce sídlisko na 

Teplickej ulici s novou zástavbou by mal 

parkovo upravený verejný priestor navrh-

nutý vo vnútrobloku obytného súboru 

s detským ihriskom a exteriérovými fi tnes 

prvkami. Zástupca investora uviedol, že 

parkoviská na teréne aj „zelený“ verejný 

priestor budú otvorené verejnosti. Do 

existujúcich parkovacích miest pozdĺž 

Sliačskej ulice, keďže nie sú situované na 

pozemku investora, projekt nezasahuje.

Účastníkov prezentácie z radov obyva-

teľov zaujímalo predovšetkým riešenie vý-

jazdu z nových bytových domov na Sliač-

sku a Račiansku ulicu, keďže už dnes tu 

v exponovaných hodinách vznikajú do-

pravné zápchy, ale aj riešenie statickej do-

pravy v bytovom súbore. Aktuálnu situáciu 

objasnil miestny poslanec, urbanista Ing. 

arch. Vaškovič: „Požiadali sme investora 

o spracovanie dopravno-kapacitného 

posúdenia Sliačskej ulice a jej pripojenia 

na Račiansku ulicu. Ak sa ukáže, že na-

vrhnuté riešenie by mohlo spôsobovať 

problémy, je potrebné riešiť ich úpravou 

komunikácie na Sliačskej, prípadne aj 

úpravou jej križovatky s Račianskou uli-

cou.“ Zároveň uviedol, že vedenie mest-

skej časti zvažuje obstaranie a spracovanie 

komplexnej dopravno-urbanistickej štúdie 

celej Račianskej ulice, vrátane jej zázemia 

a v ňom pripravovaných rozvojových zá-

merov. Zdôraznil, že na riešenie budúceho 

rozvoja a revitalizácie areálu Výskumného 

ústavu zváračského, ale aj jeho jednotli-

vých častí bude potrebné spracovať a pre-

rokovať nový koncepčný návrh.

Zástupca investora prisľúbil, že byty 

budú predávať s jedným až dvomi gará-

žovými miestami na podzemných podla-

žiach, aby noví obyvatelia neobsadzovali 

existujúce parkovacie miesta na sídlisku. 

„Predstavený projekt je výsledkom 

trojročného rokovania,“ uviedol staros-

ta Rudolf Kusý. „Pôvodne sa tu počíta-

lo so stavbou 22-podlažnej budovy, na 

ktorú má investor právoplatné územné 

rozhodnutie. My sme neprimeraný pro-

jekt odmietli, zahusťovanie existujúcej 

zástavby predsa nemôže zničiť životné 

prostredie súčasných obyvateľov. Tak-

tiež trváme na tom, aby investor prispel 

k zveľadeniu zázemia lokality spôso-

bom, na ktorom sa zhodnú miestni oby-

vatelia. Či už to bude formou príspevku 

na prevádzku materskej školy, na  rekon-

štrukciu a obnovu detských ihrísk alebo 

na realizáciu iných zásahov.“ 

Text a snímka Jana Škutková, 

vizualizácie Compass, s. r. o.

Investor predstavil rozvojové 
zámery na Sliačskej ceste   
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Ulica Zátišie na okraji zóny rodinných 

domov by mohla patriť k tým najvýhod-

nejším miestam na život a bývanie. Výho-

dy, akými sú zeleň, ticho či dostupnosť, 

znepríjemňuje však miestnym obyvate-

ľom pretrvávajúci problém z minulosti. 

Kedysi využívaná kolónia garáží na Zátiší 

sa po roku 1989 postupne stávala mies-

tom, kde sa začali zdržiavať ľudia bez do-

mova. Spočiatku mnohí ako nájomcovia 

s vedomím majiteľov, neskôr už väčšinou 

bez oprávnenia. 

Takýto stav, samozrejme, neprospel čis-

tote prostredia a čoskoro v okolí začalo 

pribúdať množstvo odpadkov. „Vraví sa, 

že malá kopa pýta viac. To však nie je 

celý problém. Miesto veľmi rýchlo objavi-

li rôzni špekulanti, ktorí sa chceli zbaviť 

odpadu bez nákladov na jeho likvidáciu 

a neraz ho sem vyvážali fi rmy, ktoré sa 

likvidáciou odpadu priamo zaoberali,“ 

hovorí Ing. Róbert Molnár, riaditeľ EKO-

podniku VPS. Aj keď mestská časť skládky 

takmer každý rok odstraňovala, a to neraz 

za niekoľko tisíc eur, po krátkom čase sa 

objavili znovu. Zvýšená kriminalita v okolí 

viedla k tomu, že majitelia sa obávali po-

nechať svoje autá v garážach a postupne 

ich prestali využívať. Stavby chátrali, došlo 

k poškodeniu múrov a brán, k narušeniu 

statiky. Aj obyvatelia si uvedomili, že majú 

vo svojej štvrti doslova „časovanú bombu“ 

- vyčistiť skládku nepomôže, je nevyhnut-

né hľadať systémové riešenie.

 Čistejšie prostredie 
krok za krokom

V minulosti mestská časť vyzývala ma-

jiteľov, aby si vo svojom okolí urobili po-

riadok. Ak jej však chceli garáž darovať, 

alebo prosili, aby ju zbúrala, odpoveď 

spravidla znela „majiteľ je povinný posta-

rať sa o svoje vlastníctvo“. Ako sa vymeni-

lo vedenie miestnej radnice v roku 2010, 

zmenil sa aj prístup k problému. „Anketa 

ukázala, že veľa majiteľov sa chce garáží 

zbaviť a my sme sa rozhodli pomôcť im,“ 

uviedol starosta Rudolf Kusý.

V roku 2011 pripravila mestská časť 

prvé  kroky. Predovšetkým bolo potrebné 

nájsť fi nančné zdroje – aj napriek tomu, 

že ekonomická situácia v štáte sa nevyvíja-

la priaznivo. Uskutočnilo sa verejné obsta-

rávanie na výber najvýhodnejších posky-

tovateľov služieb, potom prišli na rad pre-

myslené investície do modernej techniky, 

akou sú napríklad lisovacie kontajnery. 

Mestská časť ušetrila vďaka tomu približ-

ne 40 percent prostriedkov, ktoré by inak 

bolo potrebné vynaložiť na likvidáciu od-

padu. „V roku 2013 vyviezol EKO-podnik 

z tejto oblasti takmer 1100 ton odpadu. 

Vyčistený priestor vzápätí oplotili. Máme 

záujem nainštalovať sem monitorovací 

kamerový systém pripojený na mestskú 

políciu,“ informuje riaditeľ EKO-podniku 

Róbert Molnár. 

Drvivá väčšina garáží už dávno stratila 

schopnosť plniť svoju funkciu. Zdevastova-

né ruiny plné odpadu predstavovali hrozbu 

z hygienického i bezpečnostného hľadiska 

a mestská časť musela pristúpiť k odstráne-

niu približne polovice z nich. Zo zostáva-

júcich približne tristo garáží sa využíva len 

niekoľko (cca 5 percent), zvyšok sa opäť 

plní odpadom, rozmáha sa kriminalita.

Čo ďalej?

Každá stavba niekomu patrí a majiteľ je 

podľa zákona povinný postarať sa o jej pri-

meraný stav. Ak stavba prestane plniť svoj 

účel, mal by ju odstrániť na vlastné ná-

klady. Zodpovedá aj za bezpečnosť osôb, 

ktoré by sa zdržiavali v blízkosti stavby, čo 

v tomto prípade znamená značné riziko. 

Problém je taký vypuklý, že mestská časť 

navrhla vlastníkom mimoriadnu pomoc 

pri jeho riešení. „Máme záujem vyčistiť 

celú lokalitu, to však nepôjde bez odstrá-

nenia zdevastovaných stavieb. Vyzvali 

sme všetkých známych vlastníkov, aby 

dali súhlas na ukončenie nájomnej zmlu-

vy k pozemku, splnomocnili mestskú časť 

na konanie vo veci odstránenia stavby 

a následného výmazu z písomného a gra-

fi ckého operátu katastra nehnuteľností,“ 

hovorí Ing. Kornélia Kasmanová, odborná 

referentka miestneho úradu. „Pán JUDr. 

Gabriel Debnár, majiteľ zatiaľ ešte funkč-

nej garáže, previedol svoje vlastníctvo na 

mestskú časť. Za to mu patrí naše poďa-

kovanie, vážime si, že podporil riešenie 

celkovej situácie,“ dodáva.

V ďalšom kroku rieši mestská časť zís-

kanie búracieho povolenia, k dispozícii 

je zatiaľ pri 65-ich percentách garáží. Stav 

väčšiny stavieb neumožňuje bezpečné 

užívanie a bude nevyhnutné pristúpiť 

k ich postupnému odstráneniu. Potom 

môžeme očakávať dôkladnú likvidáciu 

skládok odpadu a zamedzenie prístupu 

nepovolaných osôb. Aký osud čaká úze-

mie v ďalších rokoch, rozhodnú poslanci 

miestneho zastupiteľstva. Ide o oblasť, kde 

mesto už pred desaťročiami naplánovalo 

vybudovanie cesty spájajúcej Tomášikovu 

a Račiansku ulicu. Z fi nančných dôvodov sa 

k výstavbe zrejme ešte dlho neprikročí, no 

preto tu nemôžu vzniknúť dlhodobé stav-

by. Momentálne prebieha príprava a pre-

verovanie parciel s cieľom zriadiť na nich 

dočasné objekty, montované bunky či 

haly, ktoré v prípade potreby možno pre-

sťahovať. Jednou z možností je zriadenie 

sídla EKO-podniku, ktorého prevádzky sú 

dnes roztrúsené po celom Novom Meste. 

„Z najšpinavšej zóny a bývalej skládky 

odpadu by sa tak stala „Mekka čistoty“. 

Uvítali by sme centralizáciu prevádzok 

v tejto lokalite, pretože by nám umožnila 

efektívnejšie riadenie a fungovanie pod-

niku,“ dopĺňa Ing. Róbert Molnár.

Jana Škutková 

Snímka Kornélia Kasmanová

Úsilie o čisté Zátišie pokračuje     

Obyvatelia zo širokého okolia túžia po tom, aby sa podobný obrázok Zátišia stal 

čím skôr minulosťou
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Lanovka v bratislavskom Novom Meste 

má za sebou najlepší rok od opätovného 

otvorenia v roku 2005. Za rok 2014 lanov-

ka previezla 29 921 osôb a jej tržby dosiah-

li 93 761 eur.

Len rok predtým boli tržby nižšie o 16-ti-

síc eur a počet prepravených osôb bol niž-

ší o tri tisíce. Minulý rok lanovka navyše 

odviezla svojho miliónteho pasažiera.

Lanovku pre mestskú časť prevádzkuje 

EKO-podnik verejnoprospešných služieb. 

Ako upozornil riaditeľ EKO-podniku Ro-

bert Molnár, spoločnosti sa v podstate kaž-

dý rok darí zvyšovať počet prevezených 

osôb aj tržby z prevádzky lanovky. Nákla-

dy na chod lanovky dosiahli minulý rok 

179-tisíc eur. Rozdiel medzi nákladmi a vý-

nosmi vykrýva dotácia zo strany mestskej 

časti, keďže lanovku prevádzkuje ako služ-

bu pre verejnosť. „Aj vďaka znižovaniu 

nákladov, zlepšeniu organizácie chodu 

lanovky a efektívnejším prenájmom sa 

podarilo znížiť stratu z viac ako 200-tisíc 

eur v čase, keď sme lanovku pred štyrmi 

rokmi prevzali, na menej ako 80-tisíc 

eur,“ upozornil šéf EKO-podniku VPS.

Aj preto sa samospráva spolu s EKO-

podnikom postupne snažia zvyšovať atrak-

tivitu lanovky pre návštevníkov lokality 

Železná studnička a Koliba. Na lanovke je 

možné odviezť si aj bicykel alebo detský 

kočík, obľubujú ju najmä rodiny s deťmi 

a cyklisti, ktorí majú v lokalite k dispozícii 

dve zjazdovky. V júni 2014 bol otvorený 

na dolnej stanici bufet, ktorého zázemie 

vzniklo prestavbou nevyužívanej služob-

nej miestnosti. Súčasťou bufetu je letná 

terasa s vonkajším sedením, ktorá je situo-

vaná v blízkosti rieky Vydrica. Významnou 

investíciou v roku 2015 bude výstavba 

novej cyklistickej trate, na ktorú sú v sú-

časnosti už vydané potrebné povolenia. 

V blízkosti hornej stanice lanovky s pomo-

cou participatívneho rozpočtu mestskej 

časti Nové Mesto obnovujú bunker z pr-

vej svetovej vojny - delostreleckú kavernu. 

Lanovka tento rok vstúpila do desiateho 

roka od svojho opätovného spustenia do 

prevádzky v roku 2005. Do dnešného dňa 

sa na nej nestala ani jedna porucha, pri 

ktorej by nebol možný dojazd cestujúcich 

do staníc. „Na tom má svoj podiel najmä 

pravidelná údržba a opravy, ktoré sa 

vykonávajú v zmysle príslušných predpi-

sov,” konštatoval vedúci prevádzky lanovej 

dráhy Milan Hanečka.

Ján Borčin, snímka Jana Škutková

Novomestská lanovka 
odviezla miliónteho pasažiera 

V bratislavskom Novom Meste bude 

opäť viac miesta pre škôlkarov. Mestská 

časť otvorí v poradí už trinástu obecnú 

materskú školu, a to na Kalinčiakovej uli-

ci. Od septembra tak pribudnú dve nové 

triedy pre 46 detí. 

Škôlka vznikne v priestoroch Základ-

nej školy na Kalinčiakovej ulici, ktorá je 

taktiež v správe mestskej časti. „Na re-

konštrukciu a dobudovanie priestorov 

pre škôlku sa nám podarilo získať do-

táciu 80-tisíc eur od ministerstva škol-

stva. Pokračujeme tak v našej priorite 

– rozširovaní kapacít škôlok,“ povedala 

poslankyňa a predsedníčka komisie škol-

stva Ing. Andrea Vítková. 

Z týchto peňazí bude zrekonštruovaná 

časť budovy základnej školy, dobuduje 

sa spojovacia chodba k školskej jedálni, 

ktorú taktiež upravia a vybavia so zrete-

ľom na potreby škôlkarov. Nová škôlka 

bude sídliť na prízemí, všetky jej priesto-

ry budú riešené bezbariérovo, vrátane 

vchodu. Vybudujú sa dve triedy, šatne, 

sociálne zariadenia, pracovňa pre učiteľ-

ky. 

V roku 2012 otvorilo Nové Mesto svo-

ju dvanástu škôlku na Pionierskej ulici. 

Ďalšie štyri triedy priniesli nadstavby 

materských škôl Odborárska (2013) 

a Jeséniova (2014). Mestská časť zároveň 

pokračuje v prípravách na postavenie 

novej materskej školy v areáli ZŠ Za ka-

sárňou. Ján Borčin

Nové Mesto otvorí ďalšiu škôlku. 
Na Kalinčiakovej

Lanovka premáva celoročne od štvrtka do nede-
le a v dňoch štátnych sviatkov v čase od 10. h do 18. 
h  každú celú hodinu. V prípade zvýšeného záujmu 
cestujúcich premáva počas prevádzky bez prestáv-
ky. Cesta jedným smerom trvá približne pätnásť 
minút. Za odvezenie návštevníci zaplatia tri eurá, za 
spiatočnú jazdu o euro viac.
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Občianske združenie Slobodný bajker 

pripravuje výstavbu už tretej cyklistickej 

trate v rámci Bikeparku Koliba, ktorý sa 

nachádza v bratislavskom lesoparku. Trať 

pod názvom Blue Trail bude upravený 

cyklistický chodník s nízkou obťažnosťou, 

určený najmä pre menej skúsených cyk-

listov. V súčasnosti sa združenie snaží zís-

kať potrebné prostriedky, aby ďalšiu trať 

mohli postaviť čo najskôr. Poslanec Tomáš 

Korček prispel na výstavbu sumou 2000 

eur zo svojej ročnej poslaneckej odmeny 

od samosprávy hlavného mesta. „Projekt 

bude mať určite úspech, navyše pomôže 

prevádzke lanovky zo Železnej studničky 

na Kamzík. Tú má totiž v správe jedna z 

organizácií Nového Mesta – EKO-podnik 

VPS,“ povedal Tomáš Korček. Vďaka väčšej 

atraktivite Bikeparku sa podľa neho zvýši 

návštevnosť lanovky, teda aj tržieb z jej pre-

vádzkovania.

„Občianske združenie Slobodný Bajker 

bolo založené v roku 2004. Otvorením 

Rohatky, prvej ofi ciálnej cyklistickej zjaz-

dovej trate na Slovensku, vznikol o rok 

neskôr Bikepark Koliba. V roku 2013 sme 

otvorili druhú cyklistickú zjazdovú trať 

s názvom Driver 8,“ povedal Juraj Rafaj-

dus, zakladateľ združenia Slobodný Bajker.

Bikepark Koliba je bezplatný a verejne 

dostupný pre všetkých nadšencov horskej 

cyklistiky. Návštevníci Bikeparku využívajú 

lanovku zo Železnej studničky na Kamzík 

ako dopravný prostriedok, preto sa všetky 

jeho trate začínajú pri hornej a končia pri 

dolnej stanici lanovky. Inak to nebude ani 

v prípade Blue Trail. „Bajkerský“ lístok na 

tri jazdy stojí len päť eur. Trate sú otvorené 

celoročne a uzavreté, len ak nasneží.

 (rtk)

Tretiu cyklistickú trať v lesoparku budujú 
aj s podporou mestského poslanca    

Na nezastavanom pozemku za predaj-

ňou LIDL na Račianskej ulici sa pripravuje 

výstavba polyfunkčného bytového domu. 

Stavebný úrad už na základe návrhu na vy-

danie rozhodnutia o umiestnení stavby od 

spoločnosti PSVS, s.r.o., oznámil začiatok 

územného konania.

Dominantou kompozície budúceho 

objektu je dvojica bytových veží vyrasta-

júcich zo štvorpodlažnej horizontálnej 

hmoty. Pod celým objektom je trojpodlaž-

ná podnož s obchodno-administratívnymi 

prevádzkami. Veže budú nerovnako vy-

soké, južná má pätnásť obytných podlaží, 

severná veža s osemnástimi podlažiami 

je posunutá aj pôdorysne. Počet bytov 

v objekte je 179, najviac bude troj- 

a štvorizbových. Byty v spojovacom trak-

te sú malometrážne, prístupné z chodby, 

ktorá spája obe veže.

Obyvateľom zo širšieho okolia by mali 

slúžiť komerčné priestory na prízemí – 

obchody, reštaurácia a kaviareň. Na dru-

hom a treťom podlaží budú vytvorené 

kancelárske priestory. Obytnú funkciu má 

objekt od štvrtého nadzemného podlažia.

Tri podzemné podlažia sú vyhradené 

parkovaniu (412 parkovacích miest), na 

povrchu je plánovaných ďalších 85 miest. 

Automobilová dostupnosť zo širšieho cen-

tra bude možná aj z Vajnorskej a Bajkalskej 

ulice cez Pluhovú, Riazanskú a Jarošovu 

ulicu.

Investor prisľúbil vedeniu mestskej 

časti revitalizovať v okolí svojej investície 

park. (red)

Študenti stredných odborných škôl 

musia na svojich maturitných skúškach 

preukázať viac než len teoretické znalos-

ti, čaká ich navyše praktická skúška. Ako 

prezradila piatačka Lenka z Hotelovej aka-

démie na Mikovíniho ulici, pripravovať sa 

začali už v októbri. „Naša trieda si vylo-

sovala tému recepcia vo folklórnom štýle. 

Rozdelili sme si úlohy a pracovné pozície 

a začal sa kolotoč rokovaní, pretože bolo 

potrebné získať aj príspevok od sponzo-

rov.“

17. apríla pri vchode noblesného hote-

la Austria Trend privítal hostí mladý pár 

v kroji. Kým sa  pozvaní zhromažďovali, 

atmosféra v zákulisí iskrila. Jedlo už bolo 

navarené, stoly vyzdobené, učitelia dávali 

svojim zverencom posledné rady. Po krát-

kom úvode odovzdala moderátorka Da-

niela Mackovičová štafetu študentom. 

Predstavili sa, poďakovali sponzorom, pe-

dagógom a pozvali folklórne súbory Devín 

a Ekonóm, aby vytvorili správnu atmosfé-

ru. A začala sa skúška ohňom! Kapustnica, 

pirohy, ryby, hydina i zabíjačkové špeciali-

ty z produkcie mladých kuchárov získali 

zaslúžené komplimenty. Obsluhujúci čaš-

níci ukázali, že ich veľký počet hostí neza-

skočí. Dávid mixoval drinky a pochválil sa, 

že už pracoval aj v zahraničí. Spestrením 

večera bola kulinárska ukážka prípravy 

lososa pred zrakmi hostí. 

Zvládli to. Tréma postupne opadla, rodi-

čia sa hrdo usmievali a učitelia odchádza-

li spokojní. O dva týždne neskôr zdolali 

študenti aj teoretickú časť maturity a roz-

pŕchli sa užiť si  posledné prázdniny.

Text a snímka Jana Plevová

Nová výstavba v blízkosti Račianskej

Skúška dospelosti na ľudovú nôtu
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Nové Mesto v našich rukách

Participatívny 
rozpočet

Zatiaľ najväčším takýmto procesom - čo do rozsahu zmien, výš-

ky investícií i zapojenia verejnosti - bol projekt revitalizácie úze-

mia bývalého cyklistického štadióna, o ktorom sme tu už písali. 

Našou snahou je, aby sa spoločné plánovanie verejných priesto-

rov stalo takou prirodzenou súčasťou verejného života, akú po-

stupne predstavujú spomínané brigády.

 Čo je to participatívne plánovanie 
verejných priestorov?  
Ide o postup plánovania zmien na istom území, zahŕňajúci rôz-

norodé nástroje a metódy, aby bolo možné zapojiť do tohto pro-

cesu všetkých, ktorí prejavia záujem, respektíve sa ich zmeny na 

území týkajú. Spája tak odborné a expertné vedomosti so znalos-

ťami miestnych obyvateľov a rôznorodých záujmových skupín, 

počnúc developermi a končiac občianskymi združeniami. Cie-

ľom procesu je sformovanie konsenzu, ktorý stanoví konkrétnu 

predstavu, aké zmeny sa na danom území uskutočnia. Celý pro-

ces tak obsahuje niekoľko dôležitých krokov, napríklad dotazní-

kový prieskum, ktorý zisťuje aktuálny stav a spôsoby využívania 

územia, jeho problémy a nedostatky, ale aj predstavy o tom, ako 

by sa dané teritórium dalo využívať v budúcnosti. 

Dôležité kroky participatívneho plánovania:

• plánovacie verejné stretnutie

• dotazníkový prieskum

• prezentácia výsledkov a rozhodovanie

• architektonická štúdia

• projektová dokumentácia

• realizácia

Spoločné plánovanie verejných priestorov je teda komplexný, 

a preto často komplikovaný proces. Avšak asi najväčšou kompli-

káciou, na ktorú pri týchto našich aktivitách zatiaľ narážame, sú 

majetkovoprávne vzťahy a s nimi súvisiace bratislavské špecifi ká. 

Bratislava má totiž samosprávne orgány na dvoch úrovniach: ce-

lomestskej a mestských častí. Verejné priestory sú často v sprá-

ve mesta a aj keď je to nanajvýš absurdné, zákon nám ako mest-

skej časti zakazuje investovať do „cudzieho“ mestského majetku. 

Riešením – často zdĺhavým a komplikovaným - je potom žiadosť 

mestu o zverenie do správy. Ďalším bratislavským špecifi kom je 

jej štatút hlavného mesta. Z tohto dôvodu je mnoho verejných 

priestorov majetkom štátnych inštitúcií, kde sú rokovania o spo-

lupráci, resp. o zverenie do správy ešte komplikovanejšie, často 

až nemožné. Navyše mnohé priestory, ktoré sa javia ako verej-

né, nimi v skutočnosti nie sú. Sú v súkromných rukách – najmä 

v častiach Dimitrovka, Biely kríž,  Mierová kolónia - aj tu naša 

snaha o spoluprácu často naráža na nezáujem. Napriek všetkým 

týmto úskaliam sa naďalej budeme pokúšať aj o revitalizáciu ve-

rejných priestorov, ktoré ako mestská časť nespravujeme, pre-

dovšetkým preto, lebo sú priamou a dôležitou súčasťou Nového 

Mesta a ľudia prejavujú záujem a chuť zapojiť sa do práce pri ich 

premene a skvalitňovaní. V najbližších mesiacoch plánujeme zre-

alizovať nasledujúce participatívne procesy.

 

Vnútroblok Americká – Račianska
Zámer revitalizovať tento parčík vznikol už pred niekoľkými 

mesiacmi vďaka aktivite pani Natálie Gyarmatyovej. Zámer sme 

spracovali do podoby projektovej dokumentácie a spolu s ďalší-

mi nápadmi sa uchádzal o priazeň obyvateľov štvrte medzi Pio-

nierskou, Šancovou a Račianskou, ovplyvnenej výstavbou nového 

obytného komplexu. Nápad medzi obyvateľmi uspel, k dispozícii 

je tak päťtisíc eur od investora výstavby. Pani Gyarmatyová navrh-

la nasledovné intervencie: premiestniť lavičky spod okien do niž-

šej časti parku, vybrať rozbitú starú dlažbu pri lavičkách, a tento 

priestor zatrávniť, obnoviť spojovací chodník, opraviť kamenný 

oporný múr. V súčasnosti sa realizuje dotazníkový prieskum, kde 

očakávame ďalšie návrhy a 11. júna bude plánovacie stretnutie 

s obyvateľmi.  

Pripravované procesy participatívneho plánovania:

• park Bellova

• ihrisko Ladzianskeho

• park Rozvodná – Vlárska

• vnútroblok Americká – Račianska

Od mestských k našim 
verejným priestorom   
V našej mestskej časti sa už stalo tradíciou, že miestni ľudia sa schádzajú, aby upratali alebo drobnými 

úpravami zveľadili verejný priestor v ich okolí. Brigády v parkoch, v školách či na ihriskách sa tak postup-

ne stávajú samozrejmosťou. Žiadnou novinkou už nie je ani to, že samospráva pozýva ľudí, aby sa zapojili 

do vytvárania návrhov na zmeny verejných priestorov aj tam, kde tieto zmeny majú masívnu podobu. 
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Park Bellova
Podnet na revitalizáciu tohto územia vzišiel od miestnych oby-

vateľov, od OZ Za lepšiu Kolibu a OZ Jedlé mesto. V súčasnosti 

je tento zaujímavý a členitý terén využívaný rôznymi skupinami 

ľudí na rozličné účely – od sánkovania najmenších až po venče-

nie psov. Proces participatívneho plánovania sa začal pracovným 

stretnutím na úrade, kde sa stanovila záujmová oblasť a konkrét-

ne kroky týkajúce sa zisťovania informácií, teda vypracovanie do-

tazníka, jeho distribúcia, zberné miesto a časový rámec. Keďže je 

od počiatku zrejmé, že priestor bude mať naďalej v prvom rade 

funkciu parku, do procesu sa zapojilo už aj oddelenie životného 

prostredia miestneho úradu, ktoré bude koordinovať novú výsad-

bu. V súčasnosti pripravujeme dotazník, ktorý bude distribuova-

ný do schránok domov nachádzajúcich sa v jeho blízkosti. Ob-

čania sa budú môcť vyjadriť k základným okruhom otázok, ako 

vnímajú park v jeho existujúcom stave a akým smerom by sa jeho 

priestor mohol vyvíjať.

Ladzianskeho ihrisko
Participatívne plánovanie ihriska na Ladzianskeho sa začalo za-

pojením projektu do Participatívneho rozpočtu 2015, ktorý po-

dal miestny obyvateľ pán Juraj Silvan. Napriek tomu, že projekt 

v PR 2015 nebol jedným z víťazných, ukázalo sa, že participatívne 

plánovanie sa môže realizovať aj bez fi nančných nákladov najmä 

vďaka entuziazmu ľudí okolo pána Silvana a v spolupráci s Fa-

kultou architektúry STU. Prvé verejné stretnutie sa uskutočnilo 

26. 3. 2015 v rodinnom centre Kramárik na Kramároch. Pláno-

vania sa zúčastnilo 32 ľudí. Počas verejného stretnutia sa usku-

točnila obhliadka ihriska, kde obyvatelia dostali mapu riešeného 

územia a tabuľky na hodnotenie súčasného stavu miesta. Tabuľ-

ky, ktoré vypĺňali účastníci plánovania, boli rozdelené do dvoch 

sekcií: hodnotenie miesta a identifi kácia príležitostí. Časť „hod-

notenie miesta“ sa ďalej delila na štyri časti: 1. komfort a obraz, 2. 

prístup a prepojenia, 3. využitie a aktivity, 4. sociabilita. Po skon-

čení hodnotenia priamo na mieste sme pokračovali v spoločnom 

hodnotení v skupinách v rodinnom centre Kramárik, na ktoré 

sme mali približne 30 minút. V prvej skupine bolo cca 5 obyva-

teľov prevažne vo veku od 30 do 60 rokov. V druhej skupine boli 

mladí ľudia približne do 30 rokov.  Posledná, tretia skupina bola 

najväčšia a generačne najpestrejšia, a to vo veku od 20 do 80 ro-

kov. Každá skupina musela prísť k spoločnému hodnoteniu a jej 

zástupca v závere prezentoval výsledky, na ktorých sa zhodla.

Na prvé verejné stretnutie participatívneho plánovania na La-

dzianskeho ulici nadviazalo druhé stretnutie v máji, na ktorom 

sa prezentovali výsledky prvého stretnutia a dotazníkového 

prieskumu.

Rozvodná – Vlárska
Obyvatelia Kramárov majú záujem vytvoriť na nevyužívanej plo-

che v ich okolí park. Medzi ulicami Vlárska a Rozvodná tak môže 

vzniknúť príťažlivé miesto, ktoré bude slúžiť miestnym obyvate-

ľom. V čase, keď čítate tieto riadky, prebieha proces plánovania 

s verejnosťou, na ktorom je možné zúčastniť sa a vyjadriť sa o bu-

dúcej podobe priestoru. Kancelária pre participáciu pripravuje  

stretnutia s verejnosťou, ktorá má záujem priestor revitalizovať. 

Rovnako bude možné zveľadiť priestor počas víkendovej brigády. 

Dotazník možno vyplniť na našej stránke pr.banm.sk, alebo aj fy-

zicky v materskej škole Na Revíne 14 v čase prevádzkových hodín, 

taktiež v knižnici na Stromovej 18.

Verejných priestorov, ktoré by potrebovali premenu a revita-

lizáciu, je v našej mestskej časti stále mnoho. Napriek všetkým 

uvedeným problémom budeme radi, ak sa nám ozvete so záuj-

mom premieňať okolitý priestor aj u vás. Okrem možnosti spo-

ločne premenu priestoru plánovať a s konkrétnou predstavou sa 

uchádzať o peniaze z rozpočtu, je tu stále aj možnosť vybudovania 

komunitnej záhrady, pri ktorej by rado pomohlo napríklad OZ 

Jedlé mesto.

Premena verejných priestorov, ktorá sa pripravuje podľa po-

trieb miestnych ľudí a je určovaná ich aktivitou, trvá síce dlhšie, 

výsledkom však nie je len nová podoba územia, ale zároveň aj 

vznik priestoru, ktorý sa pre miestnych obyvateľov stane „naším 

priestorom“, čo v konečnom dôsledku predstavuje miesto, kde sa 

cítime dobre a o ktoré sa staráme.

Peter Nedoroščík, snímky Jana Škutková

Práca na projekte Trhu pre Kramáre pokračuje. Členovia 

Klubu dôchodcov na Kramároch sa v ankete vyjadrili, aké 

produkty by radi našli na pultoch trhových stánkov. 

Zapojiť sa do tohto prieskumu majú možnosť aj ostatní 

obyvatelia Kramárov. Stačí vyplniť online anketový formulár 

na http://pr.banm.sk/liferay/trh-na-kramaroch.
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V Novom Meste sa už stalo tradíciou, 

že mestská časť vyhlasuje pri príležitosti 

Dňa matiek dve súťaže. Do svojho štvr-

tého ročníka vstupuje hľadanie najšikov-

nejšej starej mamy Babička mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto a len 

o rok mladšia je súťaž pre „naj“ starých 

otcov Dedko mestskej časti Bratisla-
va – Nové Mesto. Obe súťaže sú milou 

príležitosťou na prezentáciu šikovnosti, 

umu, zručnosti, ale i bohatých skúsenos-

tí našich seniorov pred verejnosťou.

Podmienky nie sú prísne. Šikovná ba-

bička by mala mať najmenej 60 a dedko 

62 rokov, v oboch prípadoch musí byť 

v rodine aspoň jedno vnúča. Pre našich 

aktívnych seniorov iste nebude prob-

lémom predstaviť sa a zaujať krátkym 

vystúpením, povedať niečo pekné o svo-

jom vzťahu s vnúčatami, predviesť niečo 

zo svojich koníčkov. Kto naberie odva-

hu, môže k titulu získať zaujímavé ceny, 

veď napríklad starosta venuje každému

 z víťazov po 500 eur. 

Do súťaže sa písomne môžu prihlá-

siť sami účastníci, ale môžu to za nich 

urobiť aj deti, vnúčatá, prípadne známi. 

Prihlášku získate priamo na oddelení 

sociálnych služieb miestneho úradu, III. 

posch. č. dverí 310, 307, alebo na web 

stránke www.banm.sk. Bližšie infor-

mácie o súťaži môžete dostať na telefón-

nych číslach 49 253 377 a 49 253 130. 

Vyplnenú prihlášku zašlite poštou na ad-

resu Miestny úrad Bratislava – Nové 
Mesto, Junácka ul. č. 1, 832 91 Brati-
slava s označením „Súťaž“, prípadne na 

e-mailovú adresu socialne@banm.sk 

alebo m.repanova@banm.sk. Uzávier-

ka prihlášok bude 31. augusta 2015. Sú-

ťaž sa uskutoční v októbri, v Mesiaci úcty 

k starším. Radi vás uvidíme!

 (soc)

Ilustračné snímky František Rajecký

Aj v roku 2015 hľadáme 
odvážne babičky a dedkov 

Denné centrum na Stromovej ulici po-

zývalo začiatkom apríla svojich členov 

na prednášku Andreja Karaffu, obyva-

teľa Nového Mesta. Záujem bol, tak sme 

sa tiež išli podučiť. A urobili sme dobre, 

lebo toto podujatie priviedlo prítom-

ných k úvahám nie iba čisto zdravotníc-

kym, ale niektorých dokonca aj k úvahám 

o budúcnosti medicíny – akokoľvek sa to 

zdá po prednáške a nedlhej diskusii nad-

sadené.

Andrej Karaffa, otec dvoch detí, by 

pravdepodobne dodnes pôsobil vo svojej 

pôvodnej profesii pracovnika informač-

ných technológií, nebyť okolností, ktoré 

ho dosť prudko sotili na rázcestie život-

ných ciest. Manželka pána Karaffu vážne 

ochorela. Napriek všemožnej klasickej 

liečbe sa jej stav nezlepšoval, naopak, 

z jednostranného zápalu pľúc sa vyvinul 

obojstranný. To ho už vážne vydesilo, za-

čal hľadať radu a pomoc aj mimo nemoc-

nice - u odborníkov iného druhu. Tí ho 

nasmerovali, rozumie sa, do svojho sveta. 

A tak sa pýtal na to, čo ho znepokojova-

lo, aj odporúčaných nových technológií, 

prístrojov, s ktorými dovtedy neprišiel do 

kontaktu, aj keď patria do sféry, ku ktorej 

mal vďaka pracovnej orientácii blízko.

Takýmto spôsobom mu osud pripra-

vil stretnutie s biorezonanciou - novou 

disciplínou, zosobnenou v jeho prípa-

de prístrojmi Diacom. Biorezonancia, 

hoci predstavuje pomerne nový odbor, 

má už svoju históriu. Jej základy kládli 

Max Planck, fyzik, ktorý zistil, že všetko 

kmitá, a mnohostranný génius Nikola 

Tesla. Americký vedec Raymond Rife už 

dokázal prvé poznatky prakticky využí-

vať, Rusi ich dnes úspešne uplatňujú vo 

svojom vesmírnom programe. A Andrej 

Karaffa, keď za pomoci biorezonancie 

pomohol lekárom nájsť cestu k manžel-

kinmu uzdraveniu, kráča už týmto sme-

rom ďalej. Zjednodušene nám vysvetlil 

podstatu biorezonancie, lebo má dar 

hovoriť o zložitých veciach prístupným 

jazykom. Každý zdravý orgán v našom 

tele kmitá istou vlastnou frekvenciou. Ak 

biorezonančný prístroj zistí odchýlku od 

normy, dokladá to nejakú záťaž, poruchu, 

nemoc - stav, ktorý treba naprávať. A čo je 

najzávažnejšie, so záťažami si prístroj do-

káže i poradiť. Postupne ich odbúrava, až 

pokým orgán opäť nekmitá svojím správ-

nym „zdravým“ kmitočtom. Je jasné, že 

tu musíme hovoriť  o celostnej diagnóze 

a celostnej medicíne. 

A ako táto disciplína súvisí s budúc-

nosťou medicíny? V biorezonančných 

prístrojoch jej rastú pomocníci, o akých 

lekári donedávna ani nechyrovali. A pri-

búdajú aj ďalšie prístroje. Dokážu odpo-

vedať na otázky, aké lekári doteraz nemali 

komu položiť. Navyše  dokážu aj pôsobiť 

na chorý organizmus, a to spôsobom do-

teraz netušeným.

Andrej Karaffa priznal, že práve to ho 

na biorezonancii fascinuje. Postupuje 

vraj priam ako detektív, keď pátra po 

prapríčine poruchy - pýta sa ďalej a ďa-

lej... Isteže, musí sa priebežne vzdelávať, 

doškoľovať, dopĺňať si medicínske po-

znatky. Napokon, venuje sa aj poraden-

stvu v oblasti životného štýlu. No keď 

sledujete, ako o svojej práci hovorí, iste 

sa ho nebudete pýtať, či niekedy neľutu-

je tú prudkú zákrutu svojej životnej cesty 

k novým horizontom. Je totiž nad slnko 

jasnejšie, že táto práca ho napĺňa a teší. 

 Viera Vojtková

Na Stromovej bola reč o biorezonancii
Prednášal poradca v oblasti zdravého životného štýlu Andrej Karaffa



„Akáže môže byť petržalská svadba, 

veď sa tu žiadne tradície nezachova-

li,“ vravela som si pri čítaní pozvánky 

na hudobno-dramatické pásmo v klube 

seniorov na Kramároch, ktorým si tu 

6. mája rozveselili Deň matiek. Pani 

Alžbeta Korbelová, predsedníčka ob-

čianskeho združenia Petržalčanka, ma 

však rýchlo vyviedla z omylu: „V sedem-

desiatych a osemdesiatych rokoch sa 

do Petržalky nasťahovali mladí ľudia 

z celého Slovenska a priniesli si svoj 

folklór a zvyky. Keď dnes petržalskí se-

niori hrajú pásmo o svadbe, spomínajú 

na svoju mladosť a miesta, kde sa na-

rodili.“ A tak sa na Kramároch ozývali 

najkrajšie svadobné piesne zo Záhoria, 

z Pohronia, od Nitry i z východu. Zahra-

li ich muzikanti pod vedením Stanislava 

Staneka. Herci v seniorskom veku, dnes 

už „praví“ Bratislavčania, ukázali zmysel 

pre humor. Z toho, že nevesta i ženích 

sú už dávno v dôchodku, si veru ťažkú 

hlavu nerobili. Starej dievke Kačenke sa 

predsa splnil dávny sen, a keď sa koneč-

ne stala mladuchou, družice ju začepči-

li, ako sa patrí. Ženích Francek sa nijako 

nedal odradiť, aj keď mu kamaráti vážne 

dovrávali: „Keď myslíš na ženu, že prí-

deš k pokladu, draho to zaplatíš, prídeš 

o slobodu!“

Nielen krásne piesne, ale aj svadobný 

obrad s výmenou prstienkov, mladoman-

želský bozk, slepačia polievka z jedného 

taniera, prípitok, čítanie telegramov 

či metlový tanec pripomínali divákom 

vlastnú mladosť, pestvá, ktoré sa pri tej-

to príležitosti stvárali, aj časy, keď láska 

vyriešila všetky problémy. Do spevu 

a do tanca bolo v sále všetkým prítomným 

a pri svadobnom letkise či v tých časoch 

neodmysliteľnom „vtáčom tanci“ si už 

všetci podupkávali. Folklórne pásmo, 

ktoré petržalskí hostia predviedli už 

v mnohých mestách Slovenska, rozvese-

lilo a potešilo aj členov tunajšieho den-

ného centra. 

Na záver galantní muži nezabudli po-

ďakovať svojim partnerkám ani kolegy-

niam z klubu a k sviatku mamičiek im 

zaželali len to najlepšie.

Text a snímky Jana Škutková

11

Okolo tristo novomestských mami-

čiek a babičiek prijalo v druhý májový 

utorok pozvanie na koncert venovaný 

Dňu matiek. V Stredisku kultúry na 

Vajnorskej im Ludo Kuruc s kapelou 

k sviatku zaspieval slávne hity legen-

dárneho Karola Duchoňa. Zástupcovia 

mestskej časti poďakovali za všetko, čo 

urobili a robia pre svoje deti a vyzdvih-

li nenahraditeľné poslanie matky. „Slo-

vo mama znamená istotu, bezpečnosť 

a domov.“ Aj tieto slová boli adresova-

né novomestským mamičkám. 

Ku gratulácii a veľkej vďake sa pripá-

ja aj redakcia Hlasu Nového Mesta. 

(bor), snímka Boris Caban

Mama znamená istotu, 
bezpečnosť a domov

„Svadobní hostia“ razom omladli 
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Jarný týždeň v ekologickom duchu
Kolibské deti majú k prírode blízko, 

mnohé žijú takmer v lese a na zeleni im zá-

leží hádam ešte o trochu viac než ich vrs-

tovníkom. Možno aj to je dôvod, prečo Zá-

kladná škola na Jeséniovej ulici každoročne 

organizuje jarné aj jesenné EKO-dni. Žiaci 

si vypočujú zaujímavé prednášky, stretnú 

sa so živými zvieratkami, spoznajú ukážky 

fauny. A nielen to. Diskutujú so svojimi uči-

teľmi a vychovávateľmi o živote na Kolibe 

v minulosti a dnes, spoločne premýšľajú, 

čo sa im tu páči a čo nie, pripravujú ná-

vrhy na väčšie či menšie zmeny. „Chceme 

dosiahnuť, aby samotné deti premýšľali 

o svojom okolí a poskytli  spätnú väzbu 

rodičom, učiteľom, ale aj predstaviteľom 

mestskej časti,“ hovorí Zuzana Salíniová, 

riaditeľka tunajšej školy, „Niektoré z návr-

hov sa potom budeme snažiť realizovať.“

V polovici apríla vyvrcholil školský pro-

jekt pod názvom Život na krajšej a zdravšej 

Kolibe. Okrem vedomostí o prírode získali 

deti informácie z oblasti zdravej výživy. Ve-

dúca školskej jedálne pani Salamonová pri-

pravila chlebíčky so zdravou šošovicovou 

nátierkou a porozprávala malým posluchá-

čom o výživovej hodnote strukovín. Dobre 

posilnení sa všetci stretli na školskom dvo-

re a pustili sa do dôkladného upratovania. 

Nezabudli ani na okolie, pozametali pri-

ľahlé ulice aj konečnú zastávku trolejbusu. 

Záujem o prírodu preukázali aj dospelí 

obyvatelia, ktorým na lepšej Kolibe rovna-

ko záleží. Stretli sa v sobotu 18. apríla na 

detskom ihrisku na Skalke. Za účasti staros-

tu Rudolfa Kusého, vicestarostu Stanislava 

Winklera a miestneho poslanca Martina 

Vlačikyho pomohli dať do poriadku zane-

dbaný parčík a diskutovali o ďalšom rozvo-

ji tejto lokality. 

Text a snímky Jana Škutková

V sobotu 25. apríla školáci na Cádro-

vej spoločne oslávili Deň Zeme. Žiaci, 

učitelia, rodičia i starí rodičia, všetci pri-

šli pomáhať pri upratovaní areálu školy, 

sadení stromčekov, kríkov, okrasných aj 

užitočných byliniek. „Sme hrdí na to, že 

sme získali titul Zelená škola a potvrdzu-

jeme to celým radom podujatí i činností. 

Staráme sa o vtáctvo, chránime žaby, 

ale aj šetríme energiou a ctíme poriadok 

v prírode,“ povedala na úvod pani riadi-

teľka PaedDr. Miroslava Komorníková. 

Krásny slnečný deň bol ako stvorený 

na pobyt vonku. Malí aj veľkí pracovali 

spoločne, vedomosti sa odovzdávali cel-

kom prirodzene. Jedna skupinka vyplela 

a upravila skalku, iná vysadila kríky na 

briežkoch, aby sa tam lepšie udržala pôda. 

Chlapi vykopali jamy a zasadili zopár hra-

bov i jabloní, na južnom výslní pribudli 

mladé fi govníky. „Popri chodníčku posa-

díme rozmarín a levanduľu,“ vysvetľoval 

záhradník pán Lužák, „vôňa sa v lete bude 

rozlievať naokolo. Všetko sme s pani 

riaditeľkou plánovali tak, aby to bolo 

pekné, bezpečné, a zároveň účelné.“ Pri 

práci človek ľahko vyhladne, no starostli-

vé mamy na to mysleli vopred. Každá pri-

niesla čosi dobré pod zub - ochutnávali sa 

koláče, domáce sirupy i zaváraniny. Okolo 

obeda už lákavo rozvoniaval horúci guláš 

a brigádnici sa vďačne posilnili.

Miestna škola má v správe hokejbalové 

ihrisko, ktoré už vskutku veľa pamätá. 

Športovci, ktorí tu roky hrávali, mu chcú 

dať novú podobu a pri práci sa schádzajú 

pravidelne. Členovia občianskeho zdru-

ženia Rohan a klubu Greenhorns rozo-

brali dosky starých mantinelov a poodná-

šali ich do veľkých kontajnerov. Namiesto 

nich pripravujú modernejšie mantinely 

a nové oplotenie. Všetko robia vlastnými 

rukami, avšak ich úsilie nezostalo nepo-

všimnuté. 

Pomoc pri oprave a výmene osvetlenia 

prisľúbil pán Sporer, ktorý prišiel do ško-

ly so synom. „Som elektrikár a rád vám 

poskytnem časť materiálu aj odbornú 

pomoc. Pracujem na turnusy, tak mi to 

aspoň vyplní čas,“ ponúkol sa organizáto-

rom. „Takáto nezištná ponuka je pre nás 

veľmi cenná,“ skonštatoval s radosťou ve-

dúci OZ Milan Szabó.

Štyri veľkoobjemové kontajnery, ktoré 

priviezli pracovníci EKO-podniku VPS, sa 

naplnili zeleným i stavebným odpadom. 

Do večera bolo vidieť na školskom dvore 

veľké zmeny. Mladí Kramárčania si ich 

ešte do konca školského roka užijú a čo sa 

pritom naučili, iste nezabudnú.

Jana Škutková, snímky Boris Caban

Zelená škola bude rozvoniavať   
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Vyrastú z nich 
primabaleríny?

V ríši tanca sa ocitli 

návštevníci predsta-

venia Detského balet-

ného štúdia v Dome 

kultúry na Kramá-

roch pri príležitosti 

Medzinárodného dňa 

tanca. Mladí umelci 

nacvičujú pod vede-

ním baletnej majster-

ky Mgr. Art. Magda-

lény Thierovej, ktorá 

pre nich vyberá sklad-

by, tvorí choreografi u 

a pripravuje aj kos-

týmy. Jej baletné štúdio vzniklo v roku 

1983. Venuje sa v ňom deťom od štyroch 

rokov až po stredoškolský vek. „Snažím 

sa o maximálne rozvíjanie pohybových 

schopností tanečníkov, ale zároveň 

chcem, aby získali zmysel pre umenie 

a krásu,“ uviedla baletná majsterka, kto-

rá prácu s deťmi považuje za svoje šťastie.

 Text a snímka Jana Plevová

Web: http://stretnutiedvojciat.dvojickovo.sk/  Email: dvojickovo@opp.sk

Pokusy o zápis do Knihy slovenských rekordov.

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE
DVOJ IAT A VIACER IAT
S KAMARÁTOM SNOOPYM

OSTATNÍ PARTNERI:

Termín: 
13. jún 2015, od 10.00 hod. 

Miesto: 
areál Kuchajda, BRATISLAVA

VSTUP ZADARMO!

ORGANIZÁTOR: GENERÁLNY
PARTNER:

HLAVNÝ 
PARTNER:

HLAVNÝ MEDIÁLNY
PARTNER:

Knihy slovenských rekordov.

BALÓNOVÁ SHOW
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DIVADLO BABENA
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PARTNERI:

MEDIÁLNI 
PARTNERI:

hlas_NM_185x123.ai   1   11/05/15   15:20

V nedeľu 3. mája si náš najslávnejší 

a najúspešnejší futbalový klub pripome-

nul 96. výročie svojho založenia. Napriek 

nepriaznivému počasiu prišlo takmer 

500 hostí a Kuchajda zažila deň plný kul-

túrneho a športového programu v bela-

sých farbách. O 10. h sa začala športová 

časť programu a pozornosť návštevní-

kov upútal futbalový turnaj Slovan Cup. 

Zašportovať si mohol každý, k dispozícii 

bolo ihrisko na plážový volejbal, futba-

lové ihrisko či stolný tenis, deti zabavilo skákanie vo vreci, beh i preťahovanie la-

nom. Zaujímavým spestrením dňa bol ne-

tradičný futbal s názvom Bubble Futbal, 

pri ktorom si veľa zábavy a adrenalínu 

užili hráči i diváci. Deti sa okrem športo-

vých disciplín mohli tešiť na detskú zónu 

s nafukovacím hradom, trampolínou, na 

súťaž v streľbe, narodeninovú tortu či 

maskota Boba. Súčasťou podujatia bola 

aj tombola za symbolické 1 euro. Výťažok 

z obľúbenej tomboly rozdelí novovzni-

kajúca Nadácia Slovan tým, ktorí pomoc 

potrebujú.

Tomáš Hanulík, snímka Boris Caban

Belasí oslávili svoj deň  



Pred letnou kúpacou sezónou nemohli 

prísť lepšie správy: do vôd Kuchajdy sa 

opäť vrátili raky. Podľa expertov je to naj-

lepší dôkaz o kvalite vody v obľúbenom 

novomestskom jazere. 

Informáciu o rakoch v Kuchajde prinies-

li počas jej pravidelného predsezónneho 

čistenia potápači zo Spolku ochrancov 

vody Octopus. „Voda v Kuchajde je už aj 

na pohľad  čistejšia ako v predošlých ro-

koch. Počas prieskumu a čistenia dna sme 

spozorovali prítomnosť mladých rakov, 

ktoré tam v minulých rokoch neboli. Je to 

dôkaz, že tunajšia voda je aj biologicky 

kvalitnejšia. Raky sú najlepším indiká-

torom čistoty vody,“ povedal vedúci tímu 

potápačov a predseda Spolku ochrancov 

vody Octopus Tomáš Rácz. 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 

dáva Kuchajdu čistiť od odpadu a nečistôt 

každý rok pred kúpacou sezónou. Tento 

rok akcia pripadla na posledný aprílový 

víkend. „Výsledky čistenia potvrdzujú, že 

množstvo odpadu má klesajúcu tenden-

ciu,“ dodáva František Rácz. Podľa jeho 

slov je to aj vďaka každodennej starostli-

vosti správcu jazera, novomestského EKO-

podniku VPS, ktorý je príspevkovou or-

ganizáciou mestskej časti. Potápači z dna 

tento rok vylovili pneumatiky, nákupný 

vozík, väčšie množstvo rybárskych háči-

kov, ktoré sú nebezpečné hlavne pre kúpa-

júcich sa, kolobežku, kovové časti detských 

kočíkov, dokonca koše na odpad. Vo vode 

sa im podarilo objaviť aj netradičnú rari-

tu – pištoľ. Pri jej výlove asistovala polícia 

a pyrotechnik. Medzi zaujímavé tohtoroč-

né nálezy patrí aj stratená časť fontány – 

dýza, ktorú potápači odovzdali pracovní-

kom EKO-podniku.

Lepšie sa darí aj ďalším obyvateľom Ku-

chajdy – rybám. Hoci potápači aj tento raz 

vytiahli z jazera niekoľko kusov uhynutých 

rýb, ich šéf František Rácz zdôrazňuje: 

„Úhyn bol oproti minulému obdobiu pod-

statne nižší a je hlboko pod normou.“

Jazero Kuchajda je teda pripravené na 

letnú sezónu, ktorú mestská časť otvorí 

koncom júna a potrvá až do konca augus-

ta. Súhlas na kúpanie vydáva Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva Bratislava. 

Kvalitu vody bude aj tento rok kontrolovať 

EKO-podnik, každé dva týždne bude posie-

lať na rozbor vzorky vody. 

Ján Borčin, snímka Tomáš Rácz 

V sobotu 6. júna sa uskutoční už 4. roč-

ník Novomestského psieho šampióna. 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto a vý-

cvikové kynologické centrum SAR DA po-

zývajú všetkých Novomešťanov a milovní-

kov psíkov na túto jedinečnú akciu -  bude 

od 10. h do 13. h na cvičisku na Turbínovej 

ulici č. 1. Pre psíky, ktorých majitelia zare-

gistrujú, sú pripravené zaujímavé disciplí-

ny: hlavná súťaž o šampióna, výstava psov 

a karneval v psích maskách, ale aj nesúťaž-

né disciplíny ako prechod strašidelným 

hradom či hlavolamy pre psy. 

Deti sa budú môcť zapojiť do súťaže 

o najkrajší výkres. Psičkári dostanú zdar-

ma výcvikové aj veterinárne rady a záchra-

nárske psíky predvedú ukážky svojej prá-

ce. Vstup je zdarma, kto príde so psíkom, 

musí mať so sebou jeho platný očkovací 

preukaz. Svojho zverenca môžete prihlásiť 

cez stránku www.poslusnypes.sk, kde 

nájdete o akcii aj viac informácií.   (bor)
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Dobré správy z dna Kuchajdy, 
do jazera sa vrátili raky  

Psíky zabojujú o novomestského šampióna   
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Likvidujete starý koberec, skriňu či 

pneumatiky z prezutého automobilu, 

a neviete, kam s tým? Odpad sa nesmie 

voľne ukladať na stanovištiach zberných 

nádob ani vedľa nich. Ak sa nezmestí do 

zbernej nádoby, ide o objemný odpad, 

a ten treba priviezť do zberného dvora. 

Zberný dvor  na Starej Ivánskej ceste 2 

preberie od vás najširšie portfólio komu-

nálneho odpadu v meste. Obyvatelia Bra-

tislavy môžu priviezť a bez obmedzenia 

množstva bezplatne odovzdať objemný 

odpad, elektroodpad, biologicky rozlo-

žiteľný (záhradný) odpad, plasty, papier, 

sklo, kovy, textílie, odpady z domácej 

chémie, batérie i akumulátory. Zberný 

dvor prijíma bezplatne aj drobný sta-

vebný odpad v rozsahu 1m3. Jediným ar-

tiklom, za ktorého likvidáciu je potrebné 

zaplatiť poplatok 1 euro/ ks, sú pneuma-

tiky z osobného automobilu, pretože tie 

nie sú súčasťou komunálneho odpadu.   

Zberný dvor môžete využívať po celý 

rok, aj v sobotu od 8. do 18. h, okrem 

sviatkov a nedieľ, kedy je prevádzka za-

tvorená. Treba si priniesť len občiansky 

preukaz, aby ste mohli preukázať svoj tr-

valý pobyt v Bratislave. 

Tento zberný dvor navštívi každoroč-

ne okolo 30-tisíc občanov hlavného mes-

ta, ktorí tu bezplatne uložia približne 

11 700 ton odpadu, napríklad 1500 ton 

zeleného odpadu, 4800 ton stavebného 

odpadu, 3600 ton objemného odpadu 

(nábytok, koberce), ale aj 100 ton chlad-

ničiek. Dôležité je, že odpad sa spracuje, 

neskončí pohodený na čiernej skládke. 

(OLO)

Mnohí Novomešťania sa pravidelne za-

pájajú do projektu fi remného dobrovoľ-

níctva NAŠE MESTO, ktoré organizuje 

Nadácia Pontis v spolupráci so skupinou 

fi riem Engage. A naše školy či detské ih-

riská už viackrát prijali pomoc  od ochot-

ných dobrovoľníckych kolektívov. 

V roku 2015 nadviazala mestská časť 

užšiu spoluprácu s nadáciou, podpore-

nú spoločne vyhláseným memorandom. 

V rámci projektu NAŠE MESTO pripra-

vili na druhý júnový víkend tri brigády. 

Všetky sa uskutočnia v sobotu 13. júna 
od 9. h, a to na Nobelovej ulici, v Mie-
rovej kolónii a na dvore ohraniče-
nom domami na uliciach Vajnorská, 
Družstevná a Pri starej prachárni. 
Brigádnici vyčistia chodníky a parky, na-

trú zábradlia, zastrihnú kríky a na niekto-

rých miestach doplnia výsadbu. O nára-

die, rukavice a občerstvenie sa postará 

mestská časť, na technické zabezpečenie 

prispeje aj Nadácia Pontis. Srdečne ví-

taní sú všetci obyvatelia z okolia, ktorí 

chcú žiť v krajšom a čistejšom prostredí!

 (jš)

Pomôžte zveľadiť NAŠE MESTO  

Kam s odpadom 
pri jarnom upratovaní  

Zakročili proti 
neporiadku    
Kolibský les je cieľom vychádzok oby-

vateľov celej Bratislavy, čo sa, žiaľ, občas 

negatívne prejaví na množstve odpadu 

ponechaného mnohými „tiežturista-

mi“ na mieste ich oddychu. V sobotu 

25. apríla sa miestni obyvatelia dohodli 

na spoločnom čistení lesa medzi Ma-

gurskou a Bárdošovou ulicou.  Na plo-

che okolo 600 m2 pracovalo 14 brigád-

nikov a výsledky boli čoskoro viditeľné. 

V druhej etape sa chcú pustiť do likvi-

dácie suchých konárov a krovín.

(jš), snímka Lukáš Ostatník 
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Ako sa človek stane operným spe-
vákom? To nebýva detským snom, či 
áno?

V mojom prípade to asi tak bolo... 

Vždy som chcel hrať a spievať na javis-

ku. Krása hudby a slova ma očarila už 

v útlom veku. Mama ma zobrala na pred-

stavenie opery do Slovenského národ-

ného divadla prvýkrát ako dvojročného. 

Veľa mi spievala, vštepovala mi hudobný 

cit. Od šiestich rokov som začal chodiť 

do základnej umeleckej školy, ktorá sa 

mi stala druhým domovom. Trávil som 

v nej tri poobedia v týždni. Aj keď som sa 

v tom období ešte nevenoval spievaniu, 

hral som na fl autu, prišli prvé skúsenosti 

z hrania pred publikom, prvé koncertné 

vystúpenia, dokonca aj zahraničné turné 

po Francúzsku. Bolo len prirodzené, že 

môj profesionálny život smeroval k štú-

diu na štátnom Konzervatóriu v Bratisla-

ve.

Vzhľadom na úspech, aký ste do-
siahli, zrejme ste už nikdy nezapo-
chybovali, či to bolo správne roz-
hodnutie.

Na Konzervatóriu som sa popri in-

štrumentálnom štúdiu hry na lesný roh 

zoznámil s dlhoročným sólistom Ope-

ry SND prof. Štefanom Hudecom. Keď 

som mu prvýkrát predspieval, bol som 

ešte chlapčenský soprán, mal som 14 

rokov. Nikdy nezabudnem na jeho reak-

ciu: „Raz by to mohol byť operný spev.“ 

Postupne ma začal zasväcovať do tajov 

opery a krásy ľudského hlasu. Púšťal 

mi staré nahrávky svetových spevákov, 

vzbudzoval vo mne záujem, ktorý po-

stupne prerastal do vášne. A tá trvá do-

dnes. Keď som mal 18 rokov, predstavil 

ma vynikajúcemu tenoristovi, sólistovi 

Opery SND  Františkovi Livorovi, ktorý 

práve nastupoval ako hlasový pedagóg 

na Konzervatórium. V podstate mu pre-

nechal žezlo zodpovednosti za moju spe-

vácku výchovu.

Zdá sa, že Bratislava mala veľké 
šťastie na umeleckých pedagógov, 
iste netreba pripomínať, že mnohí 
naši operní speváci sa preslávili na 
svetových pódiách...

Áno, máte pravdu, v Európe sme tým 

známi! Slovenská vokálna škola je veľmi 

silná a rovnako naša pedagogická tradí-

cia. Dokonca mnohí Česi študujú operný 

spev u nás, pretože slovenčina je mäk-

šia.

Mal som veľmi rád súkromné hodiny 

u mojich pedagógov. Prežíval som s nimi 

ich úspechy, drobné „kulehy“, ktoré si 

vzájomne robili na scéne, chvíle trémy 

pred koncertmi, reakcie publika a, samo-

zrejme, aj ich slávu. Všetkým pedagógom 

som nesmierne vďačný za trpezlivosť, 

profesionalitu a odovzdávanie skúse-

ností. Profesor Livora mal k nám, svojim 

študentom, úžasný ľudský prístup. Veľa 

sme spievali, ale aj konzultovali, bola to 

nádherná spolupráca. Učil ma spievať 

srdcom. 

Rovnako rád spomínam na spoluprácu 

s režisérom Opery SND profesorom Jú-

liusom Gyermekom v Opernom štúdiu 

Konzervatória. Rozumeli sme si po ume-

leckej aj ľudskej stránke. Ešte počas štú-

dia som sa zúčastnil niekoľkých spevác-

kych súťaží a Majstrovských speváckych 

kurzov Petra Dvorského v majstrovskej 

triede profesorky Zlatice Livorovej. Zao-

berali sme sa technikou dýchania a tvor-

by tónu a frázovaním, v ktorom ide o čo 

najlepšie technické a emočné vyjadrenie 

dôležitej hudobnej frázy, teda myšlienky, 

ktorú poslucháč v danej chvíli vníma 

a prežíva.  

Učili ma spievať srdcom
V našej rubrike sme už predstavili viacerých Novomešťanov, ktorí šíria dobré meno Slovenska vo 

svete. Patrí k nim aj mladý operný spevák Richard Tamáš, jeho lyrický tenor teší v posledných rokoch 

skôr zahraničné publikum. K rodičom na Ahoji prichádza dnes už len na návštevu, no keď sa nájde 

príležitosť, rád ju spojí s vystúpením a poteší bratislavských milovníkov operného spevu.

Scénické uvedenie Jánových pašií, Theater im Palais v Grazi
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Ako ste sa dostali do zahraničia? 
Prečo práve Graz?

Ku koncu môjho štúdia na Konzervató-

riu prišiel do Bratislavy hľadať talenty sve-

tový nemecký režisér Christian Pöppel-

reiter, pôsobiaci na Univerzite v rakúskom 

Grazi. Dostal som možnosť predspievať 

mu a môj hlas sa mu zapáčil. Neskôr ma 

pozval na interné predspievanie do Gra-

zu. Spieval som pred 18-člennou porotou, 

v ktorej som nikoho nepoznal, bola to 

vlastne prijímacia skúška na vysokoškol-

ské štúdium. 

Na jeseň 2006 som nastúpil do Oper-

ného štúdia Univerzity v Grazi. A tu som 

zažil skutočnú javiskovú drinu. Jazykovú 

bariéru bolo potrebné preklenúť veľmi 

rýchlo, aby človek stíhal “rakúske“ pra-

covné tempo pri náročnom hudobnom 

naštudovaní konkrétnej postavy, a pritom 

zvládol univerzitné štúdium v nemčine. 

Vďaka profesorovi Pöppelreiterovi som 

sa naučil byť voči sebe prísny, kritický 

a disciplinovaný. Dnes mu za to veľmi ďa-

kujem.

Aké spevácke príležitosti prišli?

Medzi moje najväčšie sóla patrí Evan-

jelista v Jánových pašiách od Johanna 

Sebastiana Bacha, ktoré sa uvádzali v se-

zónach 2006-2007 a 2009-2010.  Väčšinou 

sa pašie ako oratórium uvádzajú koncert-

ne. Treba sa naučiť veľké množstvo textu 

naspamäť a zvládnuť náročný tenorový 

exponovaný part. Scénické skúšky pre-

biehali veľmi intenzívne, často vznikali 

emočne náročné situácie. V osobnej prí-

prave mi veľmi pomohol môj pedagóg 

spevu, vynikajúci koncertný spevák, te-

norista, prof. Martin Kliettman, ktorého 

doménou sú práve barokové oratóriá 

a kantáty. Veľkou koncertnou skúse-

nosťou bolo aj naštudovanie Evanjelistu 

v Matúšových pašiách, tiež od J. S. Bacha. 

Myslím si, že to bolo najťažšie a najväčšie 

sólo, aké som doteraz spieval. Trvá tri ho-

diny a ja ako Evanjelista (rozprávač) som 

takpovediac stále v akcii.

S radosťou si spomínam na vynikajúce-

ho nemeckého režiséra Arnolda Schre-

ma, pod ktorého taktovkou som spieval 

postavu Baróna v ranoromantickej opere 

Pytliak od Alberta Lortzinga. Bláznivá ko-

média, veľa sme sa nasmiali... Prácu oboch 

mojich profesorov - režisérov hlboko ob-

divujem, predovšetkým ich zmysel pre 

dramatické stvárnenie postavy. Vždy 

zdôrazňovali intenzitu hrania a význam  

hlavného výrazového prostriedku -  očí. 

Očami človek dokáže veľa vyjadriť, zahrať 

a precítiť. Musím sa stotožniť s postavou, 

ktorú hrám, resp. spievam.

Aký štýl hudby najviac vyhovuje 
vášmu lyrickému tenoru?

Mojou špecializáciou je baroková hudba, 

ku ktorej interpretačne asi najviac inklinu-

jem. Graz, aj jeho okolie, pestuje barokovú 

hudbu. Popredné miesto tu má aj sakrálna, 

duchovná hudba,  ku ktorej rodičia vedú 

svoje deti od útleho veku. Je to tradícia 

po Haydnovi a Mozartovi, aj ja mám v re-

pertoári množstvo ich omší. Spomeniem 

aspoň krásnu produkciu Haydnovho ora-

tória Stvorenie v komornom divadle Next 

liberty Graz, kde som spieval hlavnú po-

stavu anjela Uriela s detským zborom Sca-

ting Amadeus Chor. Bolo to čarovné vy-

stúpenie, deti sa s nadšením zoznamovali 

s imaginárnymi postavami anjelov a s ich 

schopnosťou konať dobro.  

Špecialitou Grazu je uvádzať hudobné 

rarity. Pri 450. výročí príchodu jezuitov 

do Grazu ňou bola rakúska premiéra ba-

rokovej sakrálnej opery SAN IGNACIO de 

LOYOLA s orchestrom starých nástrojov. 

Spieval som postavu Démona. Zvláštnos-

ťou opery boli originálne pohyby a gestá 

z obdobia barokového divadla, ktoré som 

sa musel špeciálne naučiť. Barokové kostý-

my a zvláštne osvetlenie scény vyvolávali 

pocit tajomna a mystiky.

Spomeniem ešte jeden nevšedný ume-

lecký zážitok, a to vlaňajšie koncertné 

uvedenie Jánových pašií J. S. Bacha so sve-

toznámym Göttinger Barock Orchestrom 

v nemeckom meste Husum. Veľkolepé 

slávnostné predstavenie znásobilo u po-

slucháčov veľkonočnú náladu pred obdo-

bím najväčšieho kresťanského sviatku.   

Majú Bratislavčania občas príleži-
tosť vidieť vás na domácom javisku? 

V Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava 

pôsobí už štvrtú sezónu Metropolitný or-

chester Bratislava (MOB). Spieval som na 

jeho koncerte v septembri 2014 spolu s vy-

nikajúcou sopranistkou, niekdajšou sólist-

kou SND, Líviou Ághovou pod taktovkou 

skvelého dirigenta Martina Mázika. Nedáv-

no, 17. mája som vystúpil v koncertnom 

uvedení operety Veselá vdova od Franza 

Lehára. MOB oživuje dlhoročnú operetnú 

tradíciu, ktorá, žiaľ, v Bratislave posledné 

roky absentovala. Som rád, že sa do nášho 

mesta opäť vrátila a pripomína nádherné 

melódie Lehára, Kálmána, Straussa, Dusí-

ka a iných skladateľov. Každú tretiu nede-

ľu v mesiaci uvádza orchester v Mestskom 

divadle P. O. Hviezdoslava operetné skvos-

ty, ktoré nikdy nezostarnú.

Zaspievate si rád aj ľahší žáner, na-
príklad populárnu hudbu?

Áno, urobil som jeden zaujímavý pokus 

- naspieval som niekoľko piesní vo via-

cerých jazykoch v  rámci projektu hudob-

nej formácie Melodica, ktorá uvádza me-

lodickú, sentimentálnu populárnu hudbu 

s nádychom retro. 

Ďakujem za rozhovor a prajem veľa 

úspechov v ďalšom profesionálnom pô-

sobení.

 Zhovárala sa Jana Škutková

 Snímky autorka 

 a archív Richarda Tamáša

Sólo na koncerte 

s Metropolitným 

orchestrom Bratislava
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Leto je za dverami a s ním opäť boha-

tá ponuka kultúrnych a spoločenských 

akcií v Novom Meste. Kultúrne leto 

2015 otvoríme celodenným programom 

v sobotu 20. júna na tradičnom mieste – na 

Kuchajde. Predpoludnie (od 10. h) vyplnia rôzne súťaže a atrakcie pre deti s rodičmi. 

Popoludní (od 15. h) je pripravený kultúrny program, v rámci ktorého vystúpia žiaci 

z našich škôl, detské divadielko, Ján Berky Mrenica ml. s kapelou, revivalové skupiny 

(ABBA a Beatles) a populárny VIDIEK. 

Otvorenie Kultúrneho leta 2015 v Novom Meste bude, samozrejme, zdarma. 

Viac informácií o podujatí a jeho programe nájdete na stránke www.banm.sk. 

Tešíme sa na vás!

Divadelná premiéra zožala úspech
Režisér Karol Vosátko je jedinečný umelec, ktoré-

mu nič ľudské nie je cudzie. Presvedčili sme sa o tom 
29. apríla v Stredisku kultúry na premiére autorskej 
divadelnej hry Navždy alebo nikdy! V divadelnej hre 
plnej famóznych dialógov, pri ktorých mali diváci 
chvíľami pocit, že prežívajú domáce Déjà vu, si za-
hrali skvelí herci Zuzana Vačková, Elena Podzámska 
a Marcel Nemec. Prekvapujúci scenár posunul tému 
manželského trojuholníka k nečakanému vyústeniu.

Monika Luknárová, snímka Jana Plevová

Posledný aprílový deň bol prvým termínom nového 
podujatia v Stredisku kultúry – série stretnutí s naši-
mi známymi i menej známymi spisovateľmi. Prvým 
hosťom bola prozaička Veronika Šikulová, rodáčka 
z Modry, dcéra známeho spisovateľa Vincenta Šikulu, 
ktorá vznik literárnej kaviarne inšpirovala a sama na 
sebe umožnila vyskúšať si možnosti jej budúcej obsa-
hovej náplne. Tá bude veľmi mnohotvárna – osobné 
výpovede autorov, besedy s čitateľmi, ukážky z auto-
rovej novej tvorby, priblíženie ľudského profi lu a život-
ných osudov umelca... Bude závisieť, prirodzene, od 
osobnosti hosťa a miery jeho bezprostrednosti, ale aj 
od podnetnosti moderátora, ako  sa mu podarí hosťa 
„rozrozprávať“. 

Večer s Veronikou Šikulovou moderovala Zuzana 
Ocharovichová. Literárny svet je jej veľmi blízky, navy-
še rodinu dôverne pozná, takže pre ňu nebolo problé-
mom zachytiť atmosféru doby, v ktorej literárna tvorba 
oboch modranských autorov vznikala, a profesionálne 
ju priblížiť. Navyše Veronika Šikulová je skvelá rozprá-

vačka, presne taká svojrázna, aká sa javí vo svojej 
tvorbe - ochotne odpovedala na otázky, či sa týkali 
príhod zo života jej rodiny a intelektuálneho prostredia 
jej priateľov a známych, alebo jej osobného vzťahu 
k rodičom, životu, bohu či umieraniu.

Myšlienka predstaviť postupne novomestskej verej-
nosti rad súčasných slovenských literátov je nesporne 
vynikajúca – ujme sa? (red), snímka Boris Caban

Novinka na Vajnorskej:

novomestská literárna kaviareň   

Rozhovor s Evitou 
o knihách aj o živote 

Na kus reči s Jozefom Banášom prišla 

6. mája populárna spisovateľka, vyda-

vateľka i scenáristka Evita Urbaníková. 

Napriek tomu, že v rovnakom čase pri-

ťahoval pozornosť divákov futbalový 

i hokejový zápas, Evita nedostala košom 

a prišli ju podporiť mnohí priaznivci, 

nečakane nielen ženského rodu. Hudob-

ným hosťom bol pesničkár Igor Cvacho, 

rovnako ako Evita rodák zo Žiliny. Keďže 

je nielen hudobníkom, ale aj uznávaným 

výtvarníkom, rozhovory dostali ďalší 

rozmer. Na kus reči pozýva Jozef Banáš 

i Stredisko kultúry na Vajnorskej opäť 

v stredu 3. júna o 19. h. Tento raz s ma-

lým prekvapením, pretože meno hlavné-

ho hosťa sa diváci dozvedia až na mieste. 

O hudobné vstupy sa postará Robo Ši-

mek alias Johny Cash.

Monika Luknárová

Snímka Jana Plevová

ť boha-

nských

e leto 

ramom

KULTÚRNE LETO KULTÚRNE LETO 
                                otvoríme 20. júnaotvoríme 20. júna
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Bežecký víkend 
na Železnej studničke   

V programe bežeckého festivalu 13.-14. júna na Železnej stud-

ničke si každý člen rodiny nájde niečo pre seba. V sobotu 13. júna 

o 16. h sa môžete zapojiť do Majstrovstiev Slovenska v kolobe-

hu na polmaratónovej trati, alebo si aspoň vyskúšať kolobežky 

KOSTKA. 

V nedeľu 14. júna odštartujú detské bežecké kategórie. „Fun-

ny“ pretek otestuje rodičov v behu 

s kočíkom, šikovnosť preverí detský 

orientačný beh či beh na mieste na 

100 m. Dobrý pocit z pohybu sľubu-

je aj beh naboso (6 km po asfalte) 

a štafeta 4-členných družstiev. Naj-

väčší záujem očakávajú organizáto-

ri na štarte hlavných behov Grand 

Prix na 5 a 10 km. Aktuálne infor-

mácie a podrobnosti o registrácii 

nájdete na www.behsity.sk

(jš), snímka Quinta Essentia

Na pôde Mladej gardy,  domovského stánku Slávie STU Brati-

slava, sa 9. mája 2015 uskutočnil už 31. ročník Memoriálu Tomá-

ša Babiaka, ktorý bol tento raz aj 1. kolom Atletickej ligy. Liga je 

projektom Slovenského atletického zväzu, premiérovo odštar-

tovaným v uplynulej sezóne, ktorý sa stretol s mimoriadne pozi-

tívnym ohlasom. Pozostáva len zo štyroch podujatí, čím upred-

nostňuje kvalitu pred kvantitou a dáva priestor len najlepším 

atlétom v republike. Rovnaký zámer má aj Babiakov memoriál, a 

tak bolo len otázkou času, kedy sa stane súčasťou ligy. Po zániku 

bájnej P-T-S predstavuje jediné medzinárodné dráhové atletické 

podujatie v Bratislave, a tak ho domáci pretekári radi  využívajú 

na konfrontáciu so zahraničím. Tento rok ho zastupovali Rakú-

šania, Česi a Poliaci, no kvalitní pretekári prišli aj zo Slovinska 

a Rumunska. 

V bohatom programe pútal najväčšiu pozornosť hod oštepom 

mužov, disciplína, v ktorej vynikal pripomínaný Tomáš Babiak. 

Kvalitným výkonom 73,96 m ju ovládol Patrik Ženúch z bansko-

bystrickej Dukly, hoci zaostal za svojím týždeň starým sezónnym 

maximom. A tak nebol zaradený medzi najhodnotnejšie výkony 

podujatia, keďže ho bodovo predčili viaceré časy zo šprintov, 

behov cez prekážky resp. stredných tratí. Z víťazstva v behu 

na 100 m mužov sa tešil Ján Volko, ktorý dosiahnutým časom 

10,63s zároveň splnil limit na juniorské ME. Limit na rovnaké 

podujatie dosiahli aj Matúš Talán s časom 1:49,76 v behu na 800 

m  (predbehol ho iba Slovinec Rudolf Žan časom 1:49,25s), oš-

tepár Maximilián Slezák výkonom 68,41 m a guliarka Patrícia 

Šlosárová (14,17 m). Tá splnila v disku žien výkonom 44,08 m 

aj limit na Majstrovstvá sveta do 17 rokov. Iný limit na Majstrov-

stvá Európy do 23 rokov pokoril výkonom 15,95 m Tomáš Ves-

zelka v disciplíne trojskok. Poslednou úspešnou limitárkou na 

Majstrovstvá sveta Peking 2015 a Olympijské hry Rio de Janeiro 

2016 bola aj Slovinka Maruša Mišmaš, ktorá zastavila časomieru 

v behu na 3000 m prekážok na čísle 9:35,10 s, čo znamená aktu-

álny štvrtý najlepší čas na svete.

Bratislavské podujatie už roky potvrdzuje nielen to, že je ži-

votaschopné, ale že napreduje, veď boli prekonané štyri rekor-

dy mítingu, tri boli novo ustanovené a celé podujatie vysielala 

v priamom prenose internetová televízia TV ESO. Veľká vďaka 

preto patrí najmä domácim organizátorom - atletickým fanati-

kom z Mladej gardy, ale aj podpore zo strany partnerov, medzi 

ktorými je aj naša mestská časť Nové Mesto. Miestny poslanec 

Jozef Bielik sa pretekov zúčastnil osobne, odovzdal víťazom 

niektoré ocenenia.

Branislav Droščák, AO TJ Slávia STU Bratislava

Snímka Pavol Uhrin (www.fotosport.sk)

Medzinárodná atletika v Mladej garde  
Babiakov memoriál ako 1. kolo Atletickej ligy

Stredisko kultúry BNM na Vajnorskej ul. č. 21 ponúka priestory, ktoré sú ideál-
nym miestom na konferencie, prednášky, semináre a iné fi remné akcie. Spolo-
čenské miestnosti sú vhodné aj na plesy, recepcie, vianočné večierky, stužkové, 
venčeky alebo svadby. Okrem krátkodobých prenájmov ponúkame aj možnosť 
dlhodobého prenájmu.
Poskytujeme služby pri organizovaní väčších i  menších podujatí na mieru, a to 
podľa vašich predstáv a za prijateľné náklady. V prípade záujmu píšte na info@
skvajnorska.sk, alebo zavolajte na tel. číslo 02 / 44 37 26 20.
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pomáhame ženám

Otváracie hodiny:
Po – Pi 9.00 – 17.00

FEMINIA, Ra ianska 31,
831 02 Bratislava
tel.: 02/442 501 33
mobil: 0911 373 350
e-mail: moja@feminia.sk

Výdaj zdravotných pomôcok na poukazy

Vodoinštalatéri – kvalitne a rýchlo. 0904 572 977

INZERCIA:



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 

6. 6. 2015 HS SATURN 
13. 6. 2015 HS CHARLIE BAND 
21. 6. 2015 HS FORTUNA
28. 6. 2015 HS COLOR

PODUJATIA PRE POZVANÝCH

4. 6. 2015, štvrtok 14. h
Tradičný SENIOR JUNIÁLES organizovaný oddelením 
sociálnych služieb BNM

7. 6. 2015, nedeľa 9. h
1. ročník medzinárodného bridžového turnaja 
o Dunajský pohár 

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

4. 6. 2015, štvrtok 16. h
Klub Patchwork

18. 6. 2015, štvrtok 16. h
Klub priateľov opery

26. 6. 2015, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia
pre záujemcov o zdravú výživu, cvičenia, prednášky

30. 6. 2015, utorok 17. h 
Bratislavský včelársky spolok
Pravidelné klubové stretnutie členov a záujemcov 
o odborné poradenstvo

PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

3. 6. 2015, streda 19. h
Na kus reči s Jozefom Banášom a jeho hosťom, 
katolíckym kňazom 
Hudobný hosť: Robo Šimek alias Johny Cash

20. 6. 2015, sobota 16. h
Víkend s bohem – divadelné predstavenie s hlbším 
odkazom, ČR 

Aj v tomto roku organizujeme denné tábory pre deti, 
a to v termínoch 6. - 10. 7. 2015 a 10. - 14. 8. 2015. 
Bližšie informácie na tel. čísle 44 37 26 20

VÝSTAVY

2. – 13. 6. 2015 
ZUŠ Hálkova - práce žiakov umeleckej školy

10. - 13. 6. 2015
Klub Patchwork – z tvorby členov klubu vo veľkej sále

16. – 30. 6. 2015
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov – kolektív 
autorov 

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

VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (VSZ) 

20. 6. 2015, sobota 8. - 12. h 
VSZ mincí, medailí, odznakov, starých pohľadníc, te-
lefónnych kariet, kníh, gramoplatní, plagátov, fi latelie, 
pivných podložiek, vyznamenaní, etikiet...

27. 6. 2015, sobota 8. – 15. h
VSZ elektro, domácich, rybárskych, foto potrieb, 
hudobných nástrojov, železničných, automobilových, 
leteckých modelov, gramoplatní a iných hudobných 
nosičov...

Predpredaj vstupeniek: utorok a streda 16. h – 19. h 
a jednu hodinu pred podujatím v SK BNM Vajnorská 
21, tel. 02/44373763. Lístky Na kus reči s Jozefom 
Banášom je možné zakúpiť aj v sieti Ticketportal. 
Zmena programu vyhradená! 
Bližšie informácie na tel. č.: 02/44 37 37 71, 
02/ 44 37 26 20

Prenájom priestorov na semináre, spoločenské 
posedenia, prezentácie, tel. 44 37 26 20

Výroba reklamy od vizitiek po transparenty – 
vrátane grafi ckých návrhov za VÝHODNÉ CENY, 
tel. 44 37 25 12

DOM KULTÚRY KRAMÁRE
Stromová 18

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

KLUBOVÉ PODUJATIA     

10. a 24. 6. 2015, streda 16.30 h
Klub Venuša, stretnutia Ligy proti rakovine

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

22. 6. 2015, pondelok 19. h
141. Poetický večer s Jurajom Sarvašom 
a jeho hosťami 

PODUJATIA PRE POZVANÝCH

18. 6. 2015, pondelok 9. h a 10.45 h
Dopoludnie s rozprávkou v MŠ Na Revíne 
a na Cádrovej ul.

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


