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Milí čitatelia,

s prichádzajúcim májom sa obraz Nového Mesta 
mení každým dňom. Poteší zeleň v korunách stro-
mov, záhony rozveselili narcisy a tulipány, počas ví-
kendových prechádzok oceňujeme blízkosť lesa. Na 
mnohých miestach siahli obyvatelia po hrabliach, 
motykách či inom náradí a pomohli vyčistiť ulice, 
trávnaté plochy, verejné priestranstvá. V spolupráci 
s mestskou časťou a EKO-podnikom zlikvidovali nejednu čiernu skládku 
odpadu, ktorá  znepríjemňovala život. Každému, kto pomohol, patrí po-
ďakovanie. Lepšie spoznanie susedov pri práci vykonanej v spoločnom 
záujme býva pridanou hodnotou v prospech komunity.

Každý z nás by chcel, aby Nové Mesto bolo príjemným prostredím na 
život. Nečudo, že neprimerané plány developerov na ďalšiu výstavbu na 
Kramároch budia nevôľu. O to viac, ak magistrát vydá súhlasné stano-
visko na projekt, s ktorým mestská časť nesúhlasí. Obyvatelia, vedenie 
mestskej časti aj miestni poslanci sa odmietajú zmieriť s takou situáciou. 
Pripravujú odborné argumenty proti výstavbe, vyjadrujú svoj názor  
v petícii a spoločne žiadajú primátora, aby rozhodnutie prehodnotil.  
V minulosti sa podobný zámer podarilo zvrátiť, verme, že zdravý rozum 
zvíťazí aj v tomto prípade.

Rozsiahly článok informuje o plánoch na budúcu podobu novomest-
ského EKO-podniku VPS . Dnes sú jeho prevádzky roztrúsené po celej 
mestskej časti a sídlia v priestoroch, ktoré už dávno nezodpovedajú sú-
časným štandardom. Sústredenie na jedno miesto by prinieslo výrazné 
úspory, efektívnejšie riadenie, ale aj podstatne lepšie pracovné podmien-
ky pre zamestnancov.

Záverom by som chcela v mene redakčnej rady zablahoželať našim 
mamám a starým mamám k ich májovému sviatku. Nech oslávia tento 
deň v kruhu rodiny, obklopené pozornosťou a láskou svojich detí, akú im 
samy po celý život dávali. 

Jana Škutková

EKO-podnik  
na jednom mieste str. 4

Jasné NIE neprimeranej 
výstavbe      str. 6

Budú nájomné byty  
dostupnejšie?  str. 8

Veselé narodeniny  
pána Andersena str. 9

O príprave budúcich 
reštaurátorov  str. 16

Do Novej Cvernovky 
nielen za kultúrou str. 18

Obálka:
Jar sme v Stredisku kultúry  
privítali na folklórny spôsob 
Snímka Jana Plevová

Pramenitú vodu z hlbín zeme mali naši predko-
via odjakživa vo veľkej úcte. Odráža ju aj prastará 
tradícia otvárania studničiek v období Turíc. Turíč-
na, niekde aj Svätodušná nedeľa prichádza každý 
rok sedem týždňov po Veľkonočnej nedeli, tento rok 
teda pripadne na 20. mája. Je to kresťanský sviatok, 
no „Tur“, od ktorého je názov Turíce odvodený, kore-
ní hlbšie – bolo to staroslovanské božstvo plodnosti. Otvoriť studničku znamenalo 
podľa tejto obyčaje vyčistiť ju od lanského lístia či iného odpadu a upraviť okolie 
prameňa, aby zabezpečila dostatok vlahy po celý rok a dobrú úrodu. Úcta k čistej 
pramenitej vode dnes znovu naberá na sile a aktuálnosti. Rozhľadení ľudia znalí 
pomerov vo svete hovoria o obrovskom bohatstve, aké pre našu krajinu predstavu-
je. Návraty k prastarej zvyklosti obsahujú teda vzácne posolstvo z hlbín histórie.

Posolstvo z hlbín –  
otváranie studničiek
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Uznanie za prácu, ktorú  
nemožno robiť bez lásky

Sociálna výdajňa pomôže ďalším Novomešťanom

O tom, aké je školstvo pre rozvoj Slo-
venska dôležité, počúvajú pedagógovia 
často. Ako však spravodlivejšie ohodno-
tiť prácu, ktorá z hľadiska duševnej ná-
mahy patrí k tým najťažším? 

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil 
starosta Rudolf Kusý 21 novomestských 
pedagogických pracovníkov. Na sláv-
nostnom stretnutí v historickej Konskej 
železnici im 5. apríla osobne zablahože-
lal a poďakoval za tvorivú pedagogickú 
prácu v prospech rozvoja osobnosti žia-
kov.

„Spomínam na mnohých svojich uči- 
teľov, najviac asi tých zo základnej 
školy. To najkrajšie, čo môže učiteľ za-
žiť, je vďačnosť bývalých žiakov, ktorí 
sa k nemu aj po dlhých rokoch hlásia. 

Neskôr, už vo funkcii starostu, som po-
chopil, že učitelia potrebujú najmä po-
koj na svoju prácu, aby neriešili každú 
chvíľu organizačné zmeny a prebytoč-
nú administratívu. Som veľmi rád, že 
sa nám podarilo zrekonštruovať väčši-
nu našich škôl a tým im vytvoriť dobré 
podmienky na prácu a vzdelávanie na-
šich detí. Ďalšie rekonštrukcie plánuje-
me v najbližších rokoch,“ prihovoril sa 
starosta učiteľom.

V roku 2018 boli za svoju prácu  
ocenení títo pedagogickí pracovníci:

Tatiana Juhásová (MŠ Na Revíne)
Viera Keszeghová (ZŠ Cádrova)
Jana Šíryová (MŠ Osadná)
Anna Bachratá (ZŠ Česká)
Jana Sookyová (MŠ Jeséniova)
Ľudmila Cyprichová (ZŠ Jeséniova)
Petra Zemancová (ZŠ Kalinčiakova)
Magdaléna Humeníková (ZŠ Kalinčiakova)
Iveta Šebestiánová (MŠ Odborárska)
Alena Žiaková (ZŠ Odborárska)
Veronika Macháčová (MŠ Letná)
Katarína Čuntalová (ZŠ Riazanská)
Anna Mračková (MŠ Pionierska)
Daniela Stančíková (ZŠ Sibírska)
Nataša Grigláková (MŠ Šancová)
Zuzana Jakubišinová (ZŠ Za kasárňou)
Dagmar Štefíčková (MŠ Legerského)
Eva Dolinská (ZŠ Sibírska)
Jana Adamíková (ZŠ Česká)
Drahoslava Sekerková (ZŠ Česká)

V závere podujatia starosta Rudolf Kusý 
poďakoval a odovzdal ocenenie aj Vladimí-
rovi Novákovi, dlhoročnému vedúcemu 
oddelenia školstva mestskej časti Brati-
slava-Nové Mesto, ktorý začiatkom mája 
odchádza do dôchodku. Starosta si zaspo-
mínal na prvé vzájomné stretnutie, ešte  
v pozícii žiaka a učiteľa: „Učili ste nás, že 
sa vždy máme zaujímať o hlbšie súvislos-
ti, odovzdali ste nám lásku k dejinám. Do 
učenia ste vkladali srdce, preto verím, že 
svoje skúsenosti využijete ešte v niekto-
rej škole aspoň v skrátenom pracovnom 
úväzku,“ dodal. 

Jana Škutková, snímky Jana Plevová

Nové Mesto rozširuje služby svojej So-
ciálnej výdajne. Tá pomôže ešte väčšiemu 
počtu ľudí ako doteraz. Umožní to zmena 
zásad poskytovania bezplatnej pomoci 
občanom v Sociálnej výdajni, ktorú v aprí-
li schválilo novomestské miestne zastupi-
teľstvo.

Sociálna výdajňa potravín a spotreb-
ného tovaru má v súčasnosti zhruba 200 
klientov, ktorí spĺňajú podmienky. Patria 
sem poberatelia nízkych dôchodkov, ob-
čania a rodiny s deťmi v hmotnej núdzi, 
s nízkym príjmom či v krízovej situácii. 
Kým dnes môže byť zákazníkom výdajne 
v rámci sociálne najslabšej skupiny No-
vomešťan s dôchodkom do 300 eur, po 
novom je to už 380 eur. Hranica dôchod-

ku sa zvyšuje aj pri druhej skupine jeho 
poberateľov (z 300 až 380 eur na 380 až 
430 eur). Všetkým skupinám klientov 
sa navyše zvyšuje aj limit na potraviny  
a tovar, ktorý si môžu z výdajne odniesť. 
„Množstvo tovaru, ktorý máme v Sociál-
nej výdajni, nám umožňuje robiť takéto 
úpravy a pomôcť tak ešte väčšiemu poč-
tu sociálne slabších Novomešťanov,“ po-
vedal starosta Rudolf Kusý. 

V boji proti nelegálnym grafitom by 
mala pomôcť ďalšia zmena – zastupiteľ-
stvo schválilo, že mestská časť bude môcť 
prideľovať dotácie aj na odstraňovanie 
nelegálnych grafitov z fasád bytových či 
nebytových domov. Na tento účel a na 
zabezpečenie financovania plôch vhod-

ných na tvorbu legálnych grafitov má 
Nové Mesto schválených v rozpočte na 
rok 2018 15 000 eur. 

Samospráva musela reagovať aj na si-
tuáciu v detských jasliach – tie vďaka 
zmenám v legislatíve a vyhláškach museli 
prijať nových zamestnancov a na druhej 
strane znížiť počet detí z 50 na 45. Mest-
skej časti sa tak zvýšili výdavky a musela 
pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za detské 
jasle a stravu o 82 eur pre Novomešťanov 
a o 132 eur za deti, ktoré majú trvalý po-
byt mimo Nového Mesta. Dnes je výška 
úhrady 280, resp. 300 eur, rodičia si ju 
však môžu pokryť prostredníctvom prí-
spevku ÚPSVaR na starostlivosť o dieťa vo 
výške 280 eur. (bor)
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V zahraničí je trend, že si mesto či obec robí toho čo najviac 
sama. Na Slovensku je to naopak. Na takmer všetko sa najímajú 
súkromné firmy. Naša mestská časť je výnimkou, máme vlastnú 
firmu – EKO-podnik VPS. Má 170 pracovníkov, ktorí sa o mest-
skú časť starajú a našou snahou je robiť si toho čo najviac sami.

Ekopodnik je rozmiestnený na troch miestach (a to neráta-
me Tržnicu a lanovku). „Je to dôsledok historického vývoja  
a dnes už úplne nevyhovujúci stav,“ hovorí riaditeľ Róbert Mol-
nár, „kancelárie vedenia, stredisko údržby a správy detských 
ihrísk sídlia na Halašovej ulici, stredisko dopravy má svoju zá-
kladňu na Zátiší a stredisko starostlivosti o zeleň sídli na Ra-
čianskej ulici.“ 

Je logické, že takéto rozmiestnenie nesmierne sťažuje riadenie 
i kontrolu a zvyšuje náklady na prevádzku. Čo je však ešte horšie, 
budovy, dielne a ďalšie využívané priestory sú zastarané, priesto-
rovo ani vybavením nevyhovujú dnešným požiadavkám, no ich 
obnova a modernizácia by bola príliš drahá a neefektívna. Sú to 
totiž všetko staré prízemné budovy a hangáre.

Riešenie je jasné. EKO-podnik treba presťahovať. Z troch 
lokalít po celom Novom Meste do jednej väčšej. Z nekva-
litných prízemných budov a hangárov, z ktorých uniká 
teplo a plátajú sa havárie rozvodov, do jednej väčšej ad-
ministratívy, dielní, skladov a nových hangárov na tech-
niku.  

Výhody jednej prevádzky
Sústredenie prevádzok EKO-podniku VPS zďaleka nie je len 

cestou k jednoduchšiemu riadeniu. Táto zmena prinesie kon-
krétne úspory. Vďaka nim dokážeme postupne splatiť vybudo-
vanie nových, zateplených, hygienických budov s efektívnejšou 
prevádzkou a slušnými pracovnými podmienkami pre ľudí.

 Ako sa prejavia plánované zmeny? 
• Stredisko dopravy sídli dnes na prenajatom pozemku na Zá-

tiší/Vajnorskej. Jeho uvoľnením sa na nájomnom ušetrí približne 
30 000 eur ročne. 

• Prevádzka starostlivosti o zeleň by mala opustiť priestory na 
Račianskej ulici. Ide pritom o nevyhovujúce budovy s neekono-
mickou prevádzkou. Mestská časť urobí verejnú obchodnú súťaž 

Dokáže sa aj mestská časť  
správať hospodárne?

Stredisko dopravy zápasí s nedostatkom miesta a nevyhovu-
júcimi priestormi skladov, ale aj administratívnej časti

Pozemok strediska starostlivosti  
o zeleň na Račianskej ulici  
susedí zľava s autoservisom  
Mikona, z pravej so vznikajú- 
cou novostavbou

 Čo robí náš EKO-podnik – verejnoprospešné služby?  
Letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií, výsadbu, ošet-
rovanie, kosenie a polievanie zelene, osadzovanie a starost-
livosť o koše na drobný odpad a psie exkrementy, likvidácia 
skládok, čistenie vpustí, oprava výtlkov, starostlivosť o det-
ské ihriská a športoviská, oprava lavičiek, údržba verejných 
priestranstiev, parkovísk a ďalšie činnosti. To všetko má do-
pad na plynulý chod mestskej časti, čistotu a poriadok a tým 
priamo ovplyvňuje kvalitu života Novomešťanov. Dodajme, 
že do jeho správy patrí tiež budova tržnice, oddychový areál 
Kuchajda či prevádzka lanovky medzi Kamzíkom a Železnou 
studienkou.
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na dlhodobý prenájom pozemku. Mohli by sme tak získať 750 000 
eur z 2,2 milióna, ktoré potrebujeme na nový EKO-podnik.

• Posledným uvoľneným priestorom by bolo súčasné sídlo 
EKO-podniku na Halašovej ulici. Tu by opäť prichádzal do úvahy 
prenájom či predaj objektu alebo ho mestská časť môže zbúrať  
a využiť pre seniorov a deti. 

Keďže nová budova bude energeticky menej náročná, jej pre-
vádzka bude lacnejšia. Sústredením ľudí a techniky na jedno 
miesto sa vytvoria lepšie podmienky na efektívne riadenie pod-
niku. „Už len tým, že tri objekty s nevyhnutnými vrátnicami  
a strážením nahradí jeden, dosiahneme ročnú úsporu na 
mzdách takmer 70 000 eur. Celkové úspory na mzdách, ener- 
giách a nájme nám vedia vrátiť investíciu za 20 rokov.“ informu-
je riaditeľ Molnár.

Nový areál odstráni aj dlhoročné problémy na Zátiší
Územie, na ktorom sa uvažuje s výstavbou, patrí v mestskej 

časti k dlhodobo problematickým miestam. Zdevastované zvyš- 
ky kolónie garáží priťahovali ľudí bez domova, ale aj krimi-
nálne živly. Obrovská nelegálna skládka odpadu aj postupné 
odstraňovanie takmer 350 garáží si vyžiadali nemalé peniaze 
mestskej časti. „Od roku 2013 sme zo Zátišia odstránili viac 
než 6 000 ton odpadu. Dnes je vyprázdnené územie zabezpe-
čené betónovou ohradou, pokračuje jeho čistenie a budujeme 
oplotenie. Ak tento rok prenajmeme EKO-podnik na Račian-
skej ulici a získame peniaze, tak do konca roka je Zátišie čisté 
a v budúcom roku môžeme začať stavať,“ dopĺňa informáciu 
riaditeľ Molnár. 

Zastupiteľstvo posunulo vybudovanie 
nového EKO-podniku ďalej. Schválilo sú-
ťaž na prenájom pozemku existujúcej pre-
vádzky EKO-podniku na Račianskej. Ak sa 
nájde záujemca, získame asi 750 000 eur.

Časť poslancov navrhovala, aby bol na 
pozemku parčík. Zastupiteľstvo však ten-
to zámer odmietlo. Príčiny sú dve.

- Parčík by znamenal, že namiesto toho, 
aby sme mali trištvrte milióna eur, ktoré 
potrebujeme na výstavbu nového EKO-
-podniku, budeme platiť za zbúranie 
jestvujúcich budov (viac než 100 000 eur) 
a, samozrejme, za vytvorenie parčíka. Mi-
mochodom, ak hovoríme o parkoch, tak 
v minulom roku vybudovala naša mestská 
časť hneď dva nové (park Jama a park Gaš-
tanica) s celkovou rozlohou cez 21 000 
m2. V tomto roku dokončujeme obnovu 
parku na Bielom kríži a začneme s obno-
vou parku na Ľudovom námestí.

- Využitie miniparčíka Novomešťanmi 
by bolo problematické. Pozemok z jednej 
strany susedí s frekventovanou cestou  
a prevádzkou pneuservisu, z druhej stra-

ny železničnou traťou. Najväčšiu výhodu 
by teda v konečnom dôsledku priniesol 
developerovi, ktorý hneď vedľa stavia.

Optimálne riešenie je jasné: PARK AJ PE-
NIAZE. Chceme, aby verejný park vytvoril 
developer, ktorý stavia vedľa na svojich po-
zemkoch. My náš pozemok prenajmeme  
a získané peniaze požijeme ako základ na 
vybudovanie nového EKO-podniku na Zá-
tiší (zhruba tretina z potrebnej sumy).

Ak by sa nový nájomník rozhodol  
z pozemku odstrániť existujúcu schát-
ranú prízemnú budovu a postaviť niečo 
nové, bude musieť splniť všetky požia-
davky územného plánu vrátane zelene  
a parkovacích miest na pozemku, ktoré 
tam dnes nie sú. Už dnes je preto jasné, že 
zelene na pozemku pribudne. 

Keď dvaja robia „to isté“
V podobnej situácii ako mestská časť, 

bol pred pár rokmi magistrát hlavného 
mesta Bratislavy, ktorý sa rozhodol predať 
pozemok, na ktorom dnes sídli spomína-
ný pneuservis MIKONA. Magistrát vtedy 

predával pozemok bez toho, aby pri pre-
daji stanovil minimálnu cenu pozemku. 
Mestská časť naproti tomu plánuje poze-
mok prenajať, pričom minimálna cena je 
stanovená v zmysle znaleckého posudku. 
A to je o viac než tretinu vyššia suma, než 
získal magistrát.

Súčasťou predaja magistrátneho po-
zemku bola budova, ktorú si nový majiteľ 
zrekonštruoval. Mestská časť prenajíma 
pozemok, na ktorom je budova „zrelá“ na 
zbúranie, čo predstavuje ďalšie náklady 
pre záujemcu (alebo pre mestskú časť). 

Čo bude ďalej
Mestská časť je ešte len na začiatku 

celého procesu. Po vypísaní súťaže prí-
de vyhodnotenie prípadných ponúk 
od záujemcov o prenájom a následne  
o prenájme rozhodnú poslanci miestne-
ho zastupiteľstva. 

Rudolf Kusý, Jana Škutková
Snímky J. Škutková a J. Plevová

Vizualizácia MÚ BANM

EKO-podnik na Račianskej: Parčík či peniaze?
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Na Bielom kríži aktivita nepoľavuje
Členovia občianskeho združenia Biely 

kríž, ktoré patrí v Novom Meste nesporne 
k tým najaktívnejším, sa 28. marca stretli 
na svojej výročnej schôdzi. Tentokrát sa 
trochu netradične zišli v Novej Cvernovke, 
aby sa tunajšie susedské komunity lepšie 
spoznali a vytvorili priateľské základy mož-
nej budúcej užšej spolupráce.

Dosiahnuté minuloročné úspechy, roz-
pracované projekty a plány zhrnula pred-
sedníčka združenia PhDr. Ľubica Križano-
vá. Pripomenula, že dlhodobý cieľ výsadby 
stromčekov popri Račianskej ulici mal ob-
rovskú podporu verejnosti a bude opäť 
podporený z participatívneho rozpočtu. 
Miestni poslanci doplnili informácie o kon-
krétnych oblastiach, ktorým sa počas roka 
venovali. „Urobili sme tohto roku veľa 
práce, po dlhých, ale napokon úspešných 
rokovaniach s Istrochemom sme získali 
pozemky do dlhodobého nájmu, vďaka 
čomu sme mohli zrekonštruovať park  

a upraviť komunikácie,“ uviedol Stanislav 
Winkler. O tom, ako sa zmenila organizá-
cia dopravy, rozšírili parkovacie miesta  
a zlepšila cestná bezpečnosť, podrobnejšie 
informoval poslanec Andrej Árva a o pri-
pravovanej úprave vnútroblokov, doplnení 
cvičebných zariadení a lavičiek do parkov 
sa zmienil poslanec Richard Mikulec.

V diskusii nastolili účastníci schôdze 
veľa pálčivých problémov a spoločne hľa-
dali riešenie. Trápi ich zneužívanie kon-
tajnerov na odpad cudzími obyvateľmi, 
hluk z parkovania pod oknami, chýbajúce 
osvetlenie, venčiská pre psov či uzavretý 
nadchod cez železnicu. Postup prípravy 
územného plánu zóny a s ním súvisiacej 
dočasnej stavebnej uzávery bližšie vysvetlil 
poslanec Peter Vaškovič, architekt a odbor-
ník na urbanizmus. Informoval aj o mož-
nostiach rekonštrukcií električkových tratí 
či dôvodoch uzavretia prejazdu pre autá 
cez Račiansku ulicu. 

Mnohé neľahké otázky zodpovedal 
obyvateľom priamo starosta Rudolf Kusý, 
ktorý je na schôdzach tohto občianskeho 
združenia pravidelným hosťom. Vyzdvihol 
účinnú spoluprácu s miestnou komunitou, 
vďaka ktorej sa miestnej samospráve darí 
vytvárať väčší tlak na kompetentné orgány 
a riešiť otázky, s ktorými sa dlho nedarilo 
pohnúť. Poďakoval sa všetkým, ktorí sa pri-
činili o konkrétne výsledky.

Jana Škutková, snímka Jana Plevová

Developerský projekt v susedstve ne-
mocnice na Kramároch dostal „zelenú“ od 
magistrátu hlavného mesta. Starosta No-
vého Mesta a obyvatelia však vravia jasné 
„nie“. Najnovšie rozbehli spoločnú petíciu, 
ktorou chcú presvedčiť magistrát, aby zru-
šil súhlas s výstavbou. 

Dôvod? Projekt výstavby polyfunkčné-
ho domu na Stromovej a Vresovej ulici je 
v rozpore s územným plánom a nehodí sa 
do prostredia rodinných domov. Na tom sa 
zhodli obyvatelia Kramárov so starostom 

Rudolfom Kusým a miestnym poslancom 
Marekom Líškom na stretnutí v Dome kul-
túry.

História sa opakuje
Projekt má vyrásť na rohu Stromovej  

a Vresovej ulice, hneď vedľa Univerzitnej 
nemocnice. Pozemok predala nemocnica 
pred približne dvadsiatimi rokmi. V prie-
behu rokov sa menili vlastníci pozemku 
a tí znova a znova prichádzali so zámermi 
stavať na pozemku osem-, deväť- či dokon-
ca viacpodlažnú budovu. Naša mestská časť 
nesúhlasí ani s tým, že sa postupne kúskuje 
územie, ktoré patrilo nemocnici. Aj preto 
sme pred štyrmi rokmi spolu s miestnou 
komunitou zastavili podobnú výstavbu na 
Jahodovej, keď sme dokázali vtedajšieho 
primátora presvedčiť o zrušení súhlasného 
stanoviska.

„Nebol za tým len údiv, že nemocnica 
predala pozemok, kde mali dlhodobo lie-
čené deti záhradu a hrávali sa tam, ale 
aj celkom prirodzená otázka, prečo by 
sa mali stavať 7-podlažné objekty tam, 
kde sú rodinné domy a trojpodlažné by-
tovky. Celé sme to vnímali ako začiatok 

nekoncepčnej zástavby areálu nemocnice 
výhodnej len pre developerov,“ spomína 
starosta Kusý. 

 Spor s magistrátom pre výstavbu 
na Kramároch. Znova.
Hoci naša mestská časť minulý rok vyda-

la k projektu záporné stanovisko, magistrát 
dal súhlas v mimoriadne krátkom čase. 
Nebral do úvahy stanovisko Nového Mesta, 
podľa ktorého na Stromovej/Vresovej nie 
je možné takúto stavbu umiestniť, lebo ne-
rešpektuje okolitú zástavbu a neúmerne za-
ťažuje pozemok, na ktorom by zostalo len 
minimum zelene. „Na Kramároch sme za 
posledných sedem rokov povolili len tri by-
tové domy a výstavbu ďalších šiestich sme 
zamietli. My rešpektujeme práva vlastní-
ka, len treba mať mieru a rešpektovať aj 
bezprostredné okolie. Obvykle sme s ma-
gistrátom viac-menej v zhode a žiadame 
len zníženie podlažnosti, vytvorenie ihris-
ka, parčíka či niečoho pre ľudí. Tento rok 
je to však už druhý projekt, s ktorým ne-
môžeme vôbec súhlasiť. A ani nebudeme,“ 
dodáva starosta Kusý. 

(red), snímka Jana Plevová

Výstavba na Stromovej? Starosta Kusý 
aj Kramárčania hovoria NIE
Magistrát chce povoliť výstavbu, starosta s obyvateľmi rozbehli petíciu proti
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Bez mestských tried niet veľkomesta.  
Račianska, aká budeš?

Novomešťania, ktorí bývajú neďaleko 
Račianskej ulice, aj tí, ktorí do jej blízkosti 
dochádzajú za prácou či biznisom, poznajú 
jej každodenný obraz. Dlhočizné kolóny 
áut smerujúce v „špičkových“ ranných ho-
dinách do centra mesta pravidelne stoja na 
svetelne riadených križovatkách a každé 
poobedie a podvečer sa menia na kolóny 
áut snažiacich sa z centra mesta čo najskôr 
„vypadnúť“. Medzi osobnými autami si mu-
sia hľadať miesto autobusy mestskej, ale aj 
prímestskej hromadnej dopravy. Je azda 
Račianska dopravnou tepnou? K odpovedi 
môže prispieť to, že stredom jej dopravné-
ho priestoru vedie električková trať, ktorá 
predstavuje významný mestotvorný prvok. 
Je teda Račianska mestskou triedou? Akú 
Račiansku chcú mať jej obyvatelia, urbanis-
ti, komunálni politici?

V súčasnosti majú samosprávne or-
gány na celomestskej a miestnej úrovni  
k dispozícii jediný územnoplánovací ná-
stroj na riadenie rozvoja Račianskej ulice,  
a tým je Územný plán hlavného mesta SR 
Bratislavy z roku 2007 v znení neskorších 
zmien a doplnkov. V záväznej časti tejto zá-
kladnej dokumentácie je schválené, že v ce-
lomestských súvislostiach je potrebné reš-
pektovať rozvojovú a zároveň kompozičnú 
os mestskej štruktúry historického jadra a 
priľahlej časti kompaktného mesta v sme-
re Staromestská – Suché mýto – Hodžo-
vo námestie – Mýtna – Račianske mýto v 
pokračovaní severovýchodného smeru 
rozvoja mesta. A Račianska ulica je orga-
nickou súčasťou, osou tohto rozvojového 
smeru Bratislavy. Práve na nej sú situované 
ťažiskové priestory urbanistickej koncep-
cie a kompozície mesta – Račianske mýto 
a priestor zázemia križovatky ulíc Račian-
ska – Pionierska – Kukučínova – Jarošova. 
V územnom pláne mesta je ďalej uvedené, 
že je potrebné dotvoriť stavebnú štruktúru 

priestoru Račianskej ulice na mestotvornú 
radiálu, hlavne v jej uzlových priestoroch. 
Medzi týmito uzlami sa žiada rešpektovať 
výškovú hladinu jestvujúcej charakteristic-
kej zástavby ulíc.

Račianska ulica je teda v územnom plá-
ne mesta považovaná za jednu z hlavných 
kompozičných osí mesta v priestorovej po-
dobe mestskej triedy. Zároveň je tu obsiah-
nutá požiadavka na zvyšovanie spoločen-
skej atraktivity priestorov kompozičných 
osí a uzlov. Vízia rozvoja Račianskej ulice 
je teda jasne stanovená. Zástavba pozdĺž 
nej by mala zohľadniť a rešpektovať cha-
rakteristickú blokovú štruktúru vytvorenú 
založenou uličnou sieťou a jej výškové zó-
novanie. Treba podporiť homogenitu urba-
nistických blokov mestského charakteru  
s predpokladom na umiestňovanie centro-

tvorných funkcií a vytváranie mestského 
prostredia s verejne prístupnými plochami 
námestí, zelene a vnútroblokov.

V súčasnosti je jasné, že kým nebudú vy-
budované celomestské dopravné stavby, 
priečne komunikačné prepojenia, najmä 
predĺženie Tomášikovej od Vajnorskej uli-
ce po Račiansku cez Zátišie a jej zaústenie 
do Račianskej medzi Bielym krížom a Mla-
dou gardou, a mimoúrovňové križovatkové 
uzly prioritne v priestore križovatky ulíc 
Račianska – Pionierska – Kukučínova – Ja-

rošova, bude musieť Račianska ulica plniť 
aj úlohy dopravnej tepny. Ale v časti od 
tejto križovatky pri Výskumnom ústave 
zváračskom po Račianske mýto by už v sú-
časnosti mohla dostávať podobu mestskej 
triedy. Deje sa to?

Staršia, už „zažitá“ zástavba Račianskej 
ulice za Račianskym mýtom, začiatok sídlis-
ka Februárka z rokov 1953 – 1961, vytvorila 
výborné predpoklady na rozvoj Račianskej 
ulice v podobe mestskej triedy. Aj umiest-
nenie a architektonické stvárnenie domi-
nanty v uličnom priehľade, ubytovacieho 
zariadenia Ozbrojených síl SR, známeho 
ako „Kukurica“ z rokov 1970 – 1977, pod-
poruje rozvíjajúci sa uličný priestor Ra-
čianskej ulice.

Nový rezidenčný projekt Pri mýte, si-
tuovaný na území, pre ktoré je v platnom 
územnom pláne mesta schválené funkčné 
využitie – zmiešané územie bývania a ob-
čianskej vybavenosti –, k mestskosti Račian-
skej ulice vôbec neprispieva. Ide o novo-
dobé „sídlisko“ s absolútnou dominanciou 
obytných funkcií. A zariadenia občianskej 
vybavenosti, teda obchody, služby, kancelá-
rie a administratívne priestory, ambulancie 
lekárov či materská škola, absentujú úplne. 
Ďalší vznikajúci projekt Urban Residence 
sa najmä svojím líniovým domom s vybave-
nostným parterom situovaným pozdĺž Ra-
čianskej ulice snaží nadviazať na existujúcu 
zástavbu bytových domov s vybavenosťou 
na prízemí na opačnej strane ulice.

Aké budú ďalšie projekty na Račianskej? 
Prispejú k tvorbe jednej z mestských tried, 
ktorých má Bratislava tak zúfalo málo a aj 
preto nie je považovaná za veľkomesto?

 Peter Vaškovič
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Takúto otázku si iste kladú mnohí prváčikovia, no podob-
nými myšlienkami sa zaoberajú aj ich rodičia. Aj preto mnohí 
využili v marci ponuku na návštevu základných škôl počas ich 
dní otvorených dverí. Väčšina rodičov sa pýtala na formality 
spojené so zápisom, potrebné doklady či prípadné testovanie 
talentových predpokladov dieťaťa. 

Kým trebárs školu Za kasárňou alebo na Odborárskej vyhľa-
dávajú rodičia pre dobré meno vo výučbe cudzích jazykov, na 
Českú to láka malých hudobníkov a umelecky nadané deti. Ško-
lu na Kalinčiakovej ulici si zase prišli pozrieť rodičia, ktorí chcú 
deťom dopriať viac pohybu. „Naša škola je zameraná na šport, 
a to nielen na futbal alebo hokej, ale aj na všeobecnú pohy-
bovú prípravu. Preto sa dnes, na rozdiel od minulosti, počet 
dievčat a chlapcov v triedach vyrovnáva. Máme skúsených 

učiteľov telocviku, ktorí popri hodinách v škole odporúčajú ta-
lentovaným športovcom ďalší rozvoj vo vhodných športových 
kluboch,“ hovorí riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinčiakova Dušan Noga. Špe-
cifický športový talent však nie je podmienkou prijatia na školu, 
prijímajú sa všetky deti zo spádovej oblasti. Rodičov zaujímali aj 
možnosti stravovania v prípade intolerancie na niektoré potra-
viny alebo rôznych alergií. „Aj na takéto deti v školskej jedálni 
myslia, pripravuje sa pre ne strava bez mlieka či bez lepku, 
podľa špecifickej potreby dieťaťa,“ vysvetlila zástupkyňa riadite-
ľa Renáta Fenclová mamičke budúcej prváčky.

Deň otvorených dverí usporiadali všetky novomestské školy, 
aby pomohli rodičom zvoliť optimálne vzdelávacie prostredie 
pre budúcich žiačikov. Oficiálne zápisy do prvých ročníkov sa 
uskutočnili koncom prvého aprílového týždňa. Do škôl v našej 
mestskej časti sa zapísalo 559 prvákov, ktorí naplnia 20 tried. 

Jana Škutková, snímky Jana Plevová 

Aká bude moja škola?   

S budúcimi prvákmi sa prišiel zoznámiť  
aj starosta Rudolf Kusý

Nájomné byty by mali byť dostupnejšie
Od decembra 2014 do marca 2018 

schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto byty pre jede-
nástich žiadateľov. Sú medzi nimi mamy 
samoživiteľky s deťmi i zamestnanci or-
ganizácií mestskej časti. Prideľované byty 
sú v štvorbytovkách na Bojnickej ulici, kde 
je spolu takmer 200 bytov. Spravidla ide  
o garsónky s priemernou plochou do 
30 m2, to je jedna miestnosť s kúpeľňou. 
Nájomné sa hýbe od 50 eur vyššie, pod-
ľa počtu ubytovaných osôb. O nájomné 
byty sa stará oddelenie správy majetku  
a vnútornej správy. Eviduje všetky žiados-
ti a posudzuje príjem nových žiadateľov 
podľa platných Zásad hospodárenia s byt-
mi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 
Byty prenajíma občanom s trvalým poby-
tom v mestskej časti maximálne na 3 roky, 
na ktoré tiež prenájom predĺži.

Žiadosť o byt schvaľuje miestne zastu-
piteľstvo a posudzuje Komisia sociál-
nych vecí a bývania. Pridelenie odporú-
ča na základe poslaneckého prieskumu 

či po rozhovore so žiadateľom prizva-
ným na rokovanie komisie. Skúsenosti 
ukázali, že platné Zásady hospodárenia  
s bytmi je potrebné inovovať. Preto na 
aprílové zasadnutie miestneho zastu-
piteľstva pripravilo právne oddelenie  
v spolupráci s oddelením správy majet-
ku a vnútornej správy mestskej časti, 
členmi sociálnej komisie a so staros-
tom návrh na ich úpravu. Posudzovať sa 
bude príjem žiadateľa za 12 kalendár-
nych mesiacov odo dňa podania žiadosti.  
A s nájomcom vo výpovedi, ktorý uzavrie 
dohodu o uznaní dlhu a jeho splácaní do 
uplynutia výpovednej lehoty, môže mest-
ská časť uzatvoriť novú nájomnú zmluvu, 
ak splní podmienky na pridelenie bytu. 
Za občana z mestskej časti, ktorý má  
v náhradnej rodinnej starostlivosti deti, ale 
nemá financie, by mohla platiť nájom práv-
nická osoba, ktorá splní predpísané náleži-
tosti a uzatvorí s ním podnájomnú zmluvu 
maximálne na 1 rok.

Nájomný byt je pre sociálne slabších 

jedinou šancou na bývanie. Finančne 
ich nepoloží a poskytne dobrý štandard. 
Je nesmiernou pomocou a prevenciou 
bezdomovectva. Na celom Slovensku sa 
však stavia týchto bytov minimum, vla-
ni sotva 230, dva roky predtým len čosi 
vyše 330 ročne. Súkromný sektor sa za-
pája minimálne. Developeri aj v Bratisla-
ve plány majú, ale nie na nájomné byty  
v zmysle sociálneho bývania. Také má len 
samospráva. Vznikajú aj rekonštrukciou 
existujúcich budov s podporou úverov 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania a úče-
lových dotácií Ministerstva dopravy a vý-
stavby SR. Na to, ktoré budovy sú vhodné, 
môže odpovedať analýza využitia vybra-
ných objektov, ktorú by mestská časť mala 
mať k dispozícii v prvej polovici roka 2018. 
Byty by tak  mohli výhľadovo dostať mladé 
rodiny, ľudia so zdravotným znevýhodne-
ním či bez domova, ak pracujú. Ich požia-
davky nie sú vôbec pokryté. Byty sú v pre-
nájme aj na dobu neurčitú, ale na akútnu 
pomoc je ich málo. Katarína Šebejová
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Najmladší novomestskí čitatelia sa  
s veľkým nadšením pridávajú každý rok 
k medzinárodnému podujatiu na počesť 
dánskeho rozprávkara Hansa Christiana 
Andersena. V posledný marcový piatok 
pripravili pracovníci knižnice nočný 
program k výročiu jeho narodenia v po-
bočke na Nobelovej a tohto roku zvolili za-
meranie na deťmi veľmi obľúbený žáner 
hororu a strašidelných príbehov.

Na dobrodružnú noc strávenú v spoloč-
nosti kamarátov, knihovníkov a knihovní-
čok, ale aj hostí z miestneho úradu, deti 
tak skoro nezabudnú. Veď báť sa spoloč-
ne môže byť občas veľmi zábavný pocit! 
Vedúca knižnice Jana Vozníková-Sedláč-
ková navodila spolu so svojimi kolegami 
správnu atmosféru príbehom o vražde  
v knižnici, krvavým prípitkom či výzdo-

bou priestorov plnou kostlivcov. Obozná-
mili detských čitateľov s dejinami litera-
túry i filmu, kde strach má hlavné slovo. 
Treba povedať, že účastníci sa skutočne 
vyznali! Postavy ako Frankenstein, Draku-
la, Jekyll a Hyde či Votrelec, ale aj mená 
Alfreda Hitchcocka, Stephena Kinga  
a ďalších autorov im boli dôverne známe. 
So zatajeným dychom si vypočuli hrozi-
vý príbeh o vraždiacom dobíjaní kreditu 
na mobil v sugestívnom podaní starostu 
Rudolfa Kusého. Moderná téma im bola 
veľmi blízka a tým aj strach dostal reálne 
kontúry. 

A bolo toho ešte veľa, čo spestrilo naro-
deniny pána Andersena. Ukážky filmov, 
čítanie krvavých príbehov, výroba stra-
šidelných masiek, ale aj hľadanie kostí  
v neďalekom nočnom parku, kde fosfo-

reskujúce stromy povzbudili detskú fantá-
ziu tým správnym smerom. Niet divu, že 
vďaka zanietenému prístupu pracovníkov 
novomestských knižníc sa z našich detí 
stávajú náruživí čitatelia, ktorým láska ku 
knihám vydrží po celý život.

Jana Škutková
Snímka Jana Vozníková-Sedláčková

V poslednú marcovú stredu sa Stredisko 
kultúry na Vajnorskej opäť zaplnilo mla-
dými rodičmi a ich ratolesťami. Poslanci 
miestneho zastupiteľstva Edita Pfundtner, 
Tomáš Korček a Vladimír Mikuš privítali 
68 detičiek, ktoré v posledných mesiacoch 
pribudli do rodín v našej mestskej časti.  
O pekný program sa postarali školáci zo  
ZŠ Česká a aj keď najmenší hostia ich hu-
dobné vystúpenie ešte príliš nevnímali, tí 
starší ho odmenili veľkým potleskom. No-
vomestské mamičky dostali ako obvykle 
finančný príspevok vo výške 200 eur. Po-

môže im ľahšie zvládnuť náklady spojené 
s narodením dieťatka. Drobné darčeky im 
zase budú tento pekný deň pripomínať. 

(jš), snímky Jana Plevová

Strašidlá úradovali v knižnici

Predstavili sa najmladší  
Novomešťania  

Tradičné zápolenie školákov z našej 
mestskej časti potvrdilo, že hudobná vý-
chova alebo spev v rozličných mimoškol-
ských zoskupeniach u súčasných detí 
nestráca obľubu. Rokmi sa menia len ak-
tuálne hity známych interpretov, ktoré sa 
pravidelne objavujú v repertoári súťažia-
cich, no vyskytujú sa aj dlhoročné stálice, 
ako napríklad piesne Mariky Gombitovej. 

Tri desiatky malých spevákov a spevá-
čok z piatich základných škôl predviedli 
svoj talent 28. marca v Dome kultúry na 
Kramároch. V kategórii najmladších žia-
kov (1. až 3. ročník) si víťazstvo vybojovala 
Sophia Černá  (ZŠ Česká), druhé miesto 
získala Lucia Olejárová (ZŠ Sibírska)  

a tretie Liana Grolmusová (ZŠ Riazanská). 
V trochu staršej skupine žiakov (4. až 6. 
ročník) sa z prvého miesta tešila Mia Lo-
pašovská zo školy na Riazanskej, druhá 
bola Timea Šúryová (ZŠ Za kasárňou)  
a tretí skončil jediný chlapec na stupni ví-
ťazov Samuel Staudt (ZŠ Cádrova). Medzi 
najstaršími deťmi (7. až 9. ročník) zvíťazi-
la Ľudmila Belejová zo školy Za kasárňou, 
druhé miesto pripadlo Linde Šuhajdovej 
(ZŠ Česká) a tretie Viktórii Chovancovej 
(ZŠ  Česká). Víťazi si na pamiatku odniesli 
sošku škovránka a veľké povzbudenie, aby 
svoj talent ďalej rozvíjali.

Jana Škutková 
Snímka Lucia Sedlačíková

Novomestské škovránky ohlásili jar
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Tradičné stretnutie jubilantov s predsta-
viteľmi mestskej časti sa 28. marca nieslo  
v príjemnej jarnej nálade. Malé mažoretky 
zo školy na Riazanskej pod vedením pani 
učiteľky Margity Banášovej začali pekne 
zvesela a vyvolali úsmevy na tvárach. Mož-
no aj preto by ste vôbec nepoznali, že až 
dve desiatky prítomných prekročili vek 90 
rokov.

„Čo robí mesto dobrým? Nie je to archi-
tektúra, zeleň, doprava, školy či šport, aj 
keď sú to dôležité súčasti života. Tí najdô-
ležitejší sú ľudia, dobrá komunita a pria-
teľské správanie sa k sebe navzájom,“ 
prihovoril sa jubilantom starosta Rudolf 

Kusý. „Ste pre nás dôležití, veľa ste urobili 
a my vám za to zo srdca ďakujeme. K va-
šim narodeninám prajeme veľa zdravia 
i šťastia a tešíme sa na ďalšie stretnutia.“

Sólista opery SND Ivan Ožvát spolu so 
skladateľom a koncertným klaviristom 
Igorom Bázlikom obdarovali všetkých 
nádhernou kyticou operných a ope-
retných melódií. Nechýbala ani tradičná 
torta pre najstaršieho hosťa – vo veku 98 
rokov sa ním už po druhýkrát stal pán Sa-
muel Eštók. Majster Igor Bázlik mu k sviat-
ku venoval nádhernú skladbu z muzikálu 
Cats od A. L. Webera.

 (jš), snímka Jana Plevová

Deväť krížikov by ste jubilantom nehádali...

Kým školáci si pripomenuli veľkonoč-
né zvyky veselým pásmom ľudových tan-
cov a piesní, seniori v klube na Športovej 
môžu spomínať na zážitky a zvyky z vlast-
nej mladosti. Pri príležitosti prichádza-
júcej jari usporiadali v poslednom mar-
covom týždni výstavku ručných prác  
a predmetov spojených s oslavou Veľkej 

noci. Vystavovali sa kraslice, jarné kytice, 
paličkované výrobky, výšivky, háčkova- 
né prestierania alebo ozdôbky. Doplnili 
ich dômyselné dekoratívne predmety  
z „recyklovaných materiálov“, neraz vy-
robené s veľkou dávkou humoru.

Text a snímka Jana Škutková

Jarná nálada v klube seniorov

Deti z novomestských škôl tradične víta-
jú jarné dni pripomenutím starých ľudo-
vých zvykov. V Stredisku kultúry si 21. mar-
ca pozreli tanečné a spevácke vystúpenia 
žiakov zo škôl Za kasárňou, Českej a Odbo-
rárskej a veľkým potleskom odmenili hostí 
z modranského detského súboru Magda-
lénka. Folkloristka Judita Dózsová priblí-
žila najmladšej generácii dávne obyčaje. 
Vysvetlila dôvody, prečo ľudia vykonávali 
určité činnosti práve v období pred Veľ-
kou nocou  a počas nej, aké tradičné po-

krmy pripravovali gazdinky alebo čomu sa 
venovali najmladší členovia rodiny. A aké 
by to bolo vítanie jari bez utopenej More-
ny, v okolí Bratislavy nazývanej tiež Kise-
lica? Odstrojená bábka skončila aj tohto 
roku v studenej vode Kuchajdy, kde chvíľu 
vzbudzovala zvedavosť kačiek a labutí.

O zvykoch našich predkov v jarnom ob-
dobí, o tom, ako zdobili svoje domovy, ale 
aj o kulinárskych obyčajach sa na rôznych 
vyučovacích hodinách a v školskom klu-
be porozprávali učitelia a vychovávatelia  

s deťmi zo školy Za kasárňou. Spoločne 
pritom vyrobili množstvo tradičných  
i netradičných dekoračných predmetov, 
naučili sa pripraviť drobné pečivo a veľa 
druhov výborných jarných nátierok. Nové 
vedomosti zužitkovali 29. marca pri prí-
prave školského veľkonočného podujatia, 
na ktoré pozvali aj rodičov. Hostia ochut-
nali pripravené dobroty, kúpili si nejakú 
drobnosť, ktorou vyzdobili domácnosti 
počas sviatkov a dobrovoľným finančným 
príspevkom pomohli doplniť školský roz-
počet na výtvarné potreby.

Jana Škutková, snímky Jana Plevová 

Ľudové obyčaje zaujímajú aj dnešné deti



Seniori z Denného centra Domovinka 
pozývajú do svojich radov nových členov. 
„Keď človek prestane chodiť do práce, po-
trebuje naplniť voľný čas zmysluplnou 
činnosťou. To pomáha udržať si dobrú 
náladu a vlastne aj spomaľuje starnutie,“  
hovorí vedúca klubu na Nobelovej pani 
Anna Krutá. Pre všetkých ľudí z okolia, kto-
rí by radi spoznali dnešných členov centra, 
pozreli sa, akej činnosti sa spoločne venujú,  
a porozprávali sa o ich celoročnom progra-
me, sú pripravené dni otvorených dverí. 
Na návštevu pozývajú 15. a 16. mája od 
13. do 17. h. Nájdete tu srdečnú atmosféru  

a pri šálke voňavej kávy sa dozviete všetko, 
čo vás zaujíma.  (red)

Chcete byť  
osobným  
asistentom?

Organizácia muskulárnych dystro-
fikov hľadá osoby na pomoc ľuďom 
so zdravotným postihnutím. Osobná 
asistencia sa vykonáva podľa potrieb  
a pokynov zdravotne ťažko postihnuté-
ho človeka, čas a miesto výkonu sa do-
hodne priamo s ním. K tejto flexibilnej 
práci potrebujete najmä empatiu, spo-
ľahlivosť, vek nad 18 rokov a spôsobilosť 
na právne úkony. Štátom stanovená od-
mena je 2,78 eura za hodinu, možná je 
aj individuálna dohoda. Služby a zápis  
v agentúre sú bezplatné. 

Poskytujeme aj bezplatné sociálne 
poradenstvo pre ľudí so ZŤP a ich rodi-
ny, v prípade záujmu sa môžete na nás 
obrátiť.

Kontakt: Organizácia muskulárnych 
dystrofikov v SR – Agentúra osobnej 
asistencie, Vrútocká 8, 821 04 Bratislava, 
tel.: 02/4341 0474, 0948 529 976, e-mail: 
asistencia@omdvsr.sk, www.omdvsr.sk 
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V Domovinke ako doma
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Táto myšlienka prebehla hlavou učiteliek 
– členiek DCS Športová, ktoré sa spolu s 
priateľmi zišli 28. marca, aby si pripomenu-
li Deň učiteľov. Spomínali, koľko sympatie, 
dôvery a lásky vycítili z detských prejavov v 
každodennom kolobehu školského života. 
Lebo deti, a to aj tie v tínedžerskom veku, 
vedia byť vďačné za dobré slovo, pomoc, 
pochopenie.

A práve taký prístup k deťom hlásal uči-

teľ národov Ján Amos Komenský. Okrem 
ťažkých životných osudov veľkého peda-
góga sme si v príhovore pripomenuli jeho 
pedagogické zásady, ktoré prekonali storo-
čia a sú moderné dodnes. Zhodli sme sa, 
že táto zložitá doba by mala byť prajnejšia 
k učiteľom, doceniť ich prácu. Patrilo by 
im zaslúžené morálne i finančné ocenenie. 
Bola by to múdra investícia.  

Alica Šimková, DCS Športová

Keby sa dalo z lásky detí žiť...

185x123.indd   1 06/04/2018   16:08
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Nové Mesto v našich rukách

Participatívny 
rozpočet

Ako už je v našej samospráve zvykom, vždy na jar sa rozbieha príprava participatívneho rozpočtu na ďalší rok. Verej-
né stretnutia, na ktorých ľudia podávajú podnety na zlepšenie života v Novom Meste, sú v plnom prúde. Využite ešte 
poslednú príležitosť a zapojte sa aj vy! U nás naozaj platí: Spoločne tvoríme naše mesto.

Participatívny rozpočet na rok 2019 
sa znova začína zberom podnetov, nápa-
dov a projektov, ktoré môžu urobiť z na-
šej mestskej časti ešte lepšie miesto pre 
život. Participatívci vám na stretnutiach 
predstavia výsledky participatívnych 
rozpočtov z minulých rokov a povedia 
niečo o najdôležitejších plánoch samo-
správy na najbližšie roky. Najdôležitej-
ším cieľom stretnutí je však zozbierať 
vaše nápady a postrehy a spoločne hľa-
dať spôsob, ako by sa dali čo najlepšie 
uskutočniť. 

Okrem podnetov môžu ešte aktívni 
ľudia alebo zástupcovia občianskych 
združení podávať aj návrhy občianskych 
projektov na rozvoj a podporu aktivít  
v Novom Meste. Uzávierka prihlášok ob-
čianskych projektov aj podnetov je 31. 5. 
2018.

Viac informácií, 
formulár zadania 

a prihlášky občian-
skych projektov.

Deti píšu deťom (príbehy) – Trnava
Fantázia a čaro detského sveta sa stali v Trnave realitou.  

V internetovom Rádiu Bunker bolo odvysielané pásmo večer-
níčkov, ktoré napísali a aj čítali samotné deti. Pútavé príbehy 
sú navyše zverejnené online (http://www.godot.sk/sub/detipi-

sudetom). Sú dostupné na CD nosičoch a zároveň boli vydané 
aj knižky, kde sú príbehy doplnené detskými ilustráciami.

Aktivitou vznikol priestor na spoluprácu detí, rodičov, zák-
ladných škôl, mestskej knižnice a úradu, čo neraz spôsobilo  
aj komplikácie, ale predovšetkým ukázalo, že participácia 

môže efektívne spojiť rôzne samosprávne organizácie a zapo-
jenú verejnosť.

Vtáky v meste – Prievidza
Odstraňovaním starých a výsadbou nových stromov prichá-

dzajú mnohé druhy vtákov o možnosť hniezdenia. Projekt Vtá-
ky v meste sa zameral na vytvorenie búdok a kŕmidiel pre roz-
manité druhy vtákov v mestskom parku v Prievidzi a nadšenci 
zároveň zorganizovali najmä pre školákov niekoľko worksho-
pov zameraných na starostlivosť a poznávanie vtáctva.

Ďalším výsledkom projektu sú inštalácie online kamery  
a informačných tabúľ, ktoré umožňujú pozorovanie a spozná-
vanie mestského vtáctva širokej verejnosti.

PRÍPRAVA PARTICIPATÍVNEHO 
ROZPOČTU BEŽÍ NAPLNO

Plán posledných  
verejných stretnutí:
•  Stredisko kultúry Vajnorská 21 – 

štvrtok 3. mája 2018 od 17.30 hod.
•  Dom kultúry Kramáre, Stromová 

18 – štvrtok 10. mája 2018  
od 17.30 hod.

•  Knižnica v spoločenskej budove 
Vernosť, Nobelova 30 – štvrtok  
17. mája 2018 od 18. h

INŠPIRATÍVNE OBČIANSKE PROJEKTY Z INÝCH MIEST
Občianske projekty v rámci participácie verejnosti získavajú stále väčšiu obľubu verejnosti nielen v našej mestskej 
časti, ale aj v iných slovenských mestách. Keďže sa blíži uzávierka podávania občianskych projektov, prinášame to 
najlepšie, čo na Slovensku vzniklo. Inšpirujte sa a zapojte sa aj vy! Vytvorte projekt, ktorý poslúži ľuďom a prihláste 
ho do nového ročníka participatívneho rozpočtu.

Autorské čítanie večerníka v internetovom rádiu

Deti sa mohli dotknúť aj operencov, ktorým pomáhali
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Dvojstranu pripravili Martina Belanová, Peter Vittek, Lukáš Bulko a Miroslav Švec

OBČIANSKY PROJEKT OCENENÝ VO SVETE

Blížia sa letné brigády, ktoré nie sú zaujímavé len pre stredoškolákov a vysokoškolákov, 
ale aj pre všetkých, ktorí si chcú brigádou v zahraničí vylepšiť svoj rozpočet. Webový portál 
anjelistrazni.sk chráni ľudí, ktorí idú do zahraničia, a poskytuje im ochranu pred upadnutím 
do novodobého otroctva.

anjelistrazni.sk
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Novodobé otroctvo? Prostitúcia, žobranie, nútená práca či nú-
tený sobáš? Každý si povie, že jemu sa to stať nemôže. Ale pod-
vodníkom a podvodným agentúram môže naletieť každý. Ročne 
ide o desiatky ľudí. Najmladší novodobý otrok zo Slovenska mal 
6 rokov, najstarší 64. Preto občianske združenie BSOS z brati-
slavského Nového Mesta vytvorilo portál, ktorý chráni ľudí pred 
novodobým otroctvom.

Každý, kto ide do zahraničia pracovať alebo brigádovať, sa za-
registruje na portáli anjelistrazni.sk a pozve si svojich anjelov 
strážnych. Tí budú mať prehľad o tom, či je ich chránenec aktív-
ny na sociálnych sieťach. Aktivity sa automaticky zaznamenávajú 
na nástenku, ktorú vidia len chránenec a jeho anjeli strážni. Ak 
chránenec nie je dlhší čas aktívny, portál upozorní jeho anjelov 
strážnych, aby overili, či je ich chránenec v bezpečí. A ak sa chrá-
nenec neozýva, anjeli strážni môžu bez zbytočného omeškania 
kontaktovať políciu, ktorá môže bezodkladne konať.

A čo je na tom participatívne? Každý, teda aj vy, môžete byť 
anjelom strážnym. Ak zistíte, že niekto z vášho okolia, blízkej ro-
diny alebo z rodín priateľov, kolegov či susedov ide za prácou 

alebo brigádou do zahraničia, povedzte mu, aby sa zaregistroval 
na portáli anjelistrazni.sk. Aktivitu, v ktorej ľudia chránia ľudí, 
ocenili aj v ročenke o obchodovaní s ľuďmi, ktorú vydáva ame-
rická vláda. Uviedli ju ako prvý príklad dobrej praxe vo svete.

Dôležité informácie:
•  Prevenčný portál na ochranu pred novodobým otroctvom, 

na ktorom sa možno zaregistrovať: anjelistrazni.sk
•  Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi: 

0800 800 818
•  Informačný portál o novodobom otroctve:  

novodobiotroci.sk s osobnými výpoveďami  
novodobých otrokov zo Slovenska

•  Bezpečný vzorový „nachytávací“ portál, na ktorom si môže-
te vyskúšať, ako ľahko môžu agentúry oklamať aj vás pri 
ponuke práce a brigády v zahraničí: superzarobok.sk

•  Nezabudnite: Zobchodovaný môže byť každý človek, preto 
je prevencia najlepšou ochranou.



14

Jarné upratovanie má u nás dlhoročnú 
tradíciu a väčšina obyvateľov ho považuje 
za samozrejmú súčasť života. Ešte viac to 
platí pre čistenie trávnikov, lesa či verej-
ných plôch v mesiacoch, keď sa zeleň ešte 
len prebúdza a každý sa už teší na teplé 
dni a výlety do prírody.  

Začiatkom marca pozvala mladá ochran-
kyňa životného prostredia Karin Matická 

na brigádu obyvateľov z Ahoja. Spolu so 
susedmi vyčistili prístupové cesty do lesa, 
odpratali odpadky po neporiadnych tu-
ristoch, ale aj uvoľnili koryto potoka od 
nánosov bahna či iných nečistôt. Každý 
priniesol aj čosi dobré pod zub a zo spo-
ločnej práce sa stala príjemná komunitná 
akcia.

V tretiu marcovú sobotu prizval sta-
rosta Kusý na pomoc obyvateľov Ro-
botníckej, Plzenskej a okolitých ulíc. 
Spoločnými silami vrchovato naplnili 
dva veľkokapacitné kontajnery a zbavi-
li sídlisko čiernej skládky odpadu, ktorá 
tu dlhý čas znepríjemňovala život. Vý-
zvu na účasť vypočuli aj mladí hokejisti  
a sympatickým spôsobom prejavili vďaku 
za peknú hraciu plochu. Ako potvrdili os-
tatní brigádnici, ich pomoc sa zišla!

Je smutné, že niektorí ľudia ignorujú zá-
kazy i predpisy a nepotrebné predmety či 
dokonca stavebný odpad po rekonštrukcii 
bytu vyhodia priamo uprostred sídliska.  
A keďže „malá kopa pýta viac“, čoskoro 

sa pridajú ďalší neporiadnici. Likvidácia 
takejto skládky odpadu je náročná, drahá  
a financovať ju musia všetci zo spoločných 
prostriedkov. Pán Vladimír Wanke redak-
cii napísal: „Vďaka brigáde sa priestor 
vyčistil a poľudštil, veď smetisko posky-
tovalo živnú pôdu pre kadejakú háveď. 
A možno to ľudia urobili aj preto, aby 
naplnili všade znejúci slogan: Za slušné 
Slovensko!“ Neporiadnikom odkázal, že 
na uskladnenie odpadu slúži Zberný dvor 
a kontajnery OLO, pričom vyjadril nádej, 
že poriadok na dvore dlho vydrží.

Jana Škutková 
Snímky Michal Haile, Vladimír Wanke

Chceme mať čisto!

Rekreačná lokalita Kamzík sa v posled-
ných rokoch dynamicky rozvíja a ponúka 
návštevníkom rôzne zaujímavosti a nové 
atraktívne prvky. Hlavné mesto tu vybu-
dovalo detské ihrisko, pribudli zariadenia 
na cvičenie v prírode, rozhľadňa i ďalšie 
drobné úpravy. Tento rok sa začali budo-
vať verejné toalety a bola zriadená víken-
dová autobusová linka. Na zvýšení atrak-
tivity tejto oblasti sa však nepodieľa iba 
samospráva, ale aj viaceré občianske zdru-
ženia a množstvo dobrovoľníkov. Vďaka 
nim vznikli napríklad nové trate pre hor-
ských cyklistov v Bikeparku Koliba a po-
darilo sa sprístupniť unikátny historický 
vojenský objekt – delostreleckú kavernu 
z prvej svetovej vojny. Pre verejnosť ju 

otvorili v lete roku 2015  a odvtedy ju na-
vštívilo už niekoľko tisíc ľudí. Nadšenci  
z OZ Bunkre ju s pomocou samosprávy  
a dobrovoľných darcov postupne pre-
robili na múzeum prvej svetovej vojny.  
7. apríla tohto roku „bunkráci“, ako sa 
sami zvyknú nazývať členovia občian-
skeho združenia, oficiálne otvorili novú 
sezónu. Počas slnečného dňa navštívilo 
kavernu vyše 500 záujemcov. Prišli mladí 
aj starší zvedavci a prehliadky sa konali 
každých 30 minút. Dobrovoľníci potešili 
nielen zvedavé mysle návštevníkov výkla-
dom o histórii tohto viac ako 100-ročné-
ho objektu, ale pomohli aj zahnať hlad či 
smäd. Pre všetkých bol pripravený tradič-
ný bunkrácky guláš a čaj. Chystali ho od 

skorých ranných hodín a výsledok si všet-
ci hladoši pochvaľovali.

 Tomáš Korček  

Mestská časť v spolupráci so združením ENVIDOM zabezpečí 12. mája bezplatný 
odvoz starých elektrospotrebičov. Odborníci sa postarajú o ich ekologickú recyklá-
ciu, čím spoločne pomôžeme ochrane životného prostredia.

Čo pre to treba urobiť? 
•  Najneskôr do 9. mája kontaktujte v úradných hodinách miestny úrad, a to na tel. 

číslach:  4925 3381, 4925 3182 alebo 4925 3208. Môžete to urobiť aj e-mai-
lom, keď zašlete správu na adresu dagmar.timkova@banm.sk, alebo požiadav-
ku nahláste on-line na adrese www.zberelektroodpadu.sk

•  Nahláste, aké spotrebiče potrebujete odviezť aj ich počet. Uveďte svoje meno  
a priezvisko, telefón a presnú adresu, z ktorej sa má odvoz uskutočniť.

•  V deň zberu – v sobotu 12. mája – do 8. h ráno vyložte elektroodpad do vchodu 
bytového domu, resp. za bránu rodinného domu. Nevykladajte spotrebiče na uli-
cu, aby sa nedostali do nesprávnych rúk! Organizátori upozorňujú, že spotrebiče 
nemôžu vynášať z bytov, pivníc či povál.

•  Ak by u vás do 14. h nahlásené spotrebiče neprevzali, v priebehu polhodiny 
oznámte túto skutočnosť na linke zberu, tel. číslo 0907 434 303. 

Kaverna na Kamzíku otvorila novú sezónu

Máte doma nepotrebný elektrospotrebič?
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Keď sa les prebúdza
Tento rok bola zima naozaj dlhá a únav-

ná. Mnohí z nás sa vyberajú do prírody 
načerpať novú silu a pozitívnu energiu  
a Bratislavský lesopark je ideálnym 
miestom na prechádzky, oddych alebo 
šport. 

Tepnou lesoparku, ktorá zásobuje živo-
tom svoje okolie, je riečka Vydrica. V jar-
ných mesiacoch badať v jej blízkosti čulý 
život. Pomedzi množstvo rozkvitnutých 
kvetov migrujú k vode ropuchy, aby tu 
nakládli vajíčka. Na Železnej studničke sa 
každoročne stavajú zábrany a dobrovoľní-
ci prenášajú žaby do mokradí či rybníkov. 
Napriek tomu ich stále veľa skončí pod 
kolesami áut. Jarné slniečko prebúdza 
aj ďalšie obojživelníky a plazy. Pri vode 

môžete pozorovať skokany hnedé, sala-
mandry škvrnité či slepúcha lámavého. Sl-
nečné lúče dodávajú energiu aj užovkám, 
ktorých žije v lesoparku niekoľko druhov, 
najčastejšie môžete stretnúť užovku oboj-
kovú. 

Domov nachádzajú v okolí Vydrice 
mnohí vtáci. Niektorí tu zimovali, mnohí 
sa vracajú z tisícky kilometrov vzdiale-

ných krajín. Ak máte šťastie, uvidíte loviť 
ryby majestátneho a vzácneho bociana 
čierneho alebo krásne farebného rybárika 
riečneho. Celý les je v týchto dňoch rozo-
zvučaný spevom piniek, trasochvostov, 
sýkoriek, brhlíkov a iných drobných spe-

vavcov. Staré stromy s dutinami nachádza-
júce sa okolo potoka sú ich ideálnym do-
movom. V jarných mesiacoch privádzajú 
na svet mladé a aj preto by sa ťažba dreva 
mala obmedziť na minimum. 

Okolitý les a húštiny slúžia srnám, muf-
lónom alebo aj diviakom ako miesto, 
kam sa počas dňa uchýlia pred ruchom  
a privádzajú tu na svet mláďatá. Ochranári 
v týchto dňoch apelujú na psičkárov, aby 
mali psy na vôdzkach. Prosia taktiež všet-
kých návštevníkov, ktorí nájdu navonok 
opustené mláďa, aby ho nechali v prírode. 
Veľa ľudí sa snaží pomôcť hlavne mláďa-
tám vtákov. Pokiaľ však nie sú zranené, 
netreba zasahovať. Rodičia o nich vedia  
a postarajú sa o ne.

Ak uvažujete o jarnej prechádzke v lese, 
skúste sa prejsť popri kľukatiacom sa 
toku Vydrice, ktorá vás dovedie do srdca 
lesoparku k svojmu prameňu pri Bielom 
kríži.  Text a snímky Jakub Mrva
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Najprv vás požiadam, pani docent-
ka, o vysvetlenie, prečo je vôbec po-
trebné vychovávať špeciálne reštaurá-
torov. Nestačia maliari a sochári, ktorí 
by sa ujali starých alebo poškodených 
výtvarných diel a vrátili im pôvodný 
vzhľad?

V každej historickej epoche sa reštauro-
valo, dnes je však táto práca značne odlišná 
od reštaurovania v minulosti. Slúži jej také 

množstvo nových technologických postu-
pov, metód, prístrojov a chemických pro-
cesov, že sa pri nej nemožno zaobísť bez 
špeciálnych znalostí. Vrátane právnických, 
lebo každé umelecké dielo má svoju listi-
nu, kde je uvedený jeho pôvod, datovanie, 
všetky zásahy doň, výsledky skúmania atď.

To znamená, že dnes si reštaurátor-
stvo žiada priam vedecké vzdelanie, 
dávno už nestačí len umelecké...

Áno, ako pozorujem prácu kolegov 
reštaurátorov na katedre, aspoň päťdesiat 
percent v príprave mladých predstavuje 
práve tá vedecká zložka. Prirodzene, tak 
ako v minulosti, aj dnes musia mať po-
slucháči predovšetkým výtvarný talent  
a „anjelskú“ trpezlivosť, aby napokon do-
kázali sceliť svoje zásahy, prípadne doplniť 

chýbajúce časti, zachovať pôvodné ume-
lecké vyznenie diela. Preto sa v rámci ich 
dvojročnej prípravy usilujem rozvinúť ich 
maliarske schopnosti a vštepiť im základy 
všetkých maliarskych zručností. Venujeme 
sa výstavbe obrazu, teórii farby, rozličným 

maliarskym postupom a metódam, sna-
žíme sa prechádzať všetkými „žánrami“.  
A každý z nich, napríklad portrét či auto-
portrét, si všímame v rozličných historic-
kých obdobiach... Okrem toho má každý 
autor v umeleckom prejave svoje vlastné 
prístupy, špecifiká a tie sa maliar reštaurá-
tor musí naučiť rešpektovať a zachovávať. 
V druhom ročníku sa napokon každý z po-
slucháčov stretne s parafrázou či interpre-
táciou niektorých vrcholných diel maliar-
skej histórie.

Taká príprava sa asi dosť odlišuje od 
prípravy budúcich „voľných malia-
rov“... 

Podstatne. Tá je, myslím, oveľa slobod-
nejšia, dnes možno i menej systematická. 
My máme metodicky presne vystavaný  
a jasne definovaný program, ktorým musia 
poslucháči prejsť, skrátka systém. Zdá sa 
mi, že rozdiely v príprave sú čoraz výraz-
nejšie. 

Takisto asi inak vyzerá aj vaša práca 
so študentmi na Pedagogickej fakulte. 
Tam vychovávate budúcich učiteľov 
výtvarnej výchovy, však? 

Áno, no už nielen budúcich učiteľov, ale 
i budúcich galerijných pedagógov, ktorých 

Maliarka vychováva umelcov  
osobitného druhu – reštaurátorov 
Maliarka docentka Xénia Bergerová pôsobí súčasne na dvoch vysokých školách. Na Katedre reštaurovania 
Vysokej školy výtvarných umení vedie už viac ako desať rokov dvojročnú maliarsku prípravu budúcich reštau-
rátorov a v rámci Univerzity Komenského sa na Pedagogickej fakulte podieľa na výchove budúcich učiteľov 
výtvarnej výchovy. Keď prirátame ešte domácnosť a deti, je nad slnko jasnejšie, že na vlastnú maliarsku tvorbu 
umelkyni priveľa času nezostáva.

Doc. Xénia Bergerová, ArtD.  
pri svojom obraze Modrá hviezda  

Dračia váza

Vejár
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náplňou je práca s deťmi, mládežou a verej-
nosťou v rámci programov galérií. Realizu-
jú voľnočasové aktivity viazané na konkrét-
ne výstavy či akcie, organizujú workshopy 
a podobné akcie... Na Pedagogickej fakulte 
je tiež základom „abeceda“ všetkých výtvar-
ných disciplín, no zhustená, stručnejšia, 
niet času na prehlbovanie. Okrem toho tu 
pracujeme aj na individuálnych zadaniach 
s mojimi diplomantmi.

Pani Xénia, máte popri oboch tých-
to pracovných úväzkoch dostatok 
času na vlastnú maliarsku tvorbu?

Momentálne je to žiaľ náročné. Musím 
čakať na prázdniny a iné voľnejšie obdobia. 
Dôležitým podnetom býva výstava alebo 
iná akcia, ktorá ma napriek všetkému mo-
tivuje k tvorbe, k vyššej výkonnosti, ako na-
príklad teraz blížiaci sa termín mojej výsta-
vy v Slovenskom inštitúte vo Viedni. Bude 
to výstava prierezová, aj s mojimi staršími 
dielami.

Vy ste už aj predtým viackrát vysta-
vovali v zahraničí, však?

Áno, pomerne veľkú, takisto prierezovú 
výstavu som mala v Bruseli, na dosť roz-
ľahlom prízemí budovy Berlaymontu, cen-
trály Európskej komisie. Reakcie publika 
boli oveľa spontánnejšie a početnejšie než  
u nás, prekvapil ma živý záujem, aký odrá-
žali reakcie a maily od cudzích ľudí, ktorí sa 
stretli s mojou výstavou. V každom prípade 
to bolo zaujímavé. Minulý rok som naprí-
klad vystavovala v Berlíne, v sídle nemecké-
ho ministerstva financií, tam bola len moja 

najnovšia tvorba. V Poľsku som vystavovala 
niekoľkokrát, napr. vo Varšave, Krakove či 
Rzešove. S touto krajinou ma spájajú viace-
ré väzby, keďže otec pochádza zo Sliezska, 
ktoré hraničí s Poľskom, a ja som bola na 
dlhšom študijnom pobyte na Akadémii 
krásnych umení v Krakove.

Každému výtvarníkovi istý čas trvá, 

kým si vybuduje vlastnú identitu, 
vlastné videnie sveta a spôsob svojho 
zobrazovania. Ako rýchlo tento vývoj 
prebiehal u vás?

U každého je to aj typové, individuálne. 
V mojom prípade asi ťažko hovoriť o ne-
jakej konečnej vyhranenosti, ja ustavične 
„plyniem“... Plyniem časom a istým spôso-
bom sa obmieňam, v zhode s podnetmi, 
s ktorými sa stretávam. Hoci moja tvorba 
má svoje stále znaky, napríklad istú dávku 
monumentality či výraznú farebnosť, po 
istých obdobiach dochádza k zmenám, po 
figuratívnom období sa u mňa opäť začnú 
objavovať aj nefiguratívne motívy a podob-
ne.

Vďaka tomu, že už dlhšie pôsobíte 
na fakulte reštaurovania, často pri-
chádzate do kontaktu s pamiatkami 
minulosti, povedzme s historickými 
freskami, oltárnymi obrazmi alebo 
plastikami. Odrážajú sa vo vašej ma-
liarskej tvorbe aj tieto kontakty s his-
torickým prostredím? 

Ale áno, dá sa povedať, že výtvarná mi-
nulosť niekedy vstupuje aj do mojej tvorby. 
Nie je to zámerné ani náhodné, niečo ma 
jednoducho zaujme, vizuálne ma to pri-
ťahuje a potom sa to nejako pretaví aj do 
mojich obrazov. Iste nie náhodou sa v ich 
farebnosti vyskytuje aj zlato alebo sa na 
mojom obraze zrazu zjavia prvky z pom-
pejských nástenných malieb. Umelecká in-
špirácia chodí po svojich vlastných cestách 
a to je práve to zaujímavé.

Spomedzi vplyvov, ktoré na vás v ro-
koch umeleckého formovania pôsobi-
li, najsilnejší ste mali zrejme doma... 
Či nie?

Áno, prirodzene. A bol to silný vplyv 
nielen doma, ale aj v škole, keďže môj otec 
bol istý čas priamo mojím pedagógom. Nie 
preto, že by som si to želala, ale preto, že po 
štúdiu textilu a keramiky na Škole úžitkové-
ho výtvarníctva som sa na VŠVU rozhodla 
pre maľbu a práve jeho ateliér bol svojím 
nastavením najbližší môjmu maliarskemu 

mysleniu i videniu.. Maľba sa javila ako naj-
univerzálnejšia. Otec novú situáciu vo vzťa-
hu ku mne riešil zvýšenou kritickosťou, ale 
po čase sme si obaja aj moje okolie zvykli. 
Inak, z domu na mňa pôsobil ešte asi aj 
vplyv starého otca, aj on zanietene maľoval.

Ak navyše prirátame skladateľa Ber-
gera, vášho strýka, umelecké gény  
v rodine nemožno spochybniť. Napo-
kon sa vás spýtam, pani Bergerová, 
akým spôsobom si najlepšie dokáže-
te oddýchnuť od povinností. Pomáha 
vám pri tom napríklad aj prostredie, 
kde bývate?

Som Novomešťanka od narodenia –  
s malými prestávkami – a s rokmi si býva-
nie v tejto časti mesta čoraz väčšmi cením. 
Nemám na mysli len blízkosť prírody a vy-
chádzky do lesoparku, kam chodievame  
i so psom. Pobyt v prírode, najmä pohľad 
do zelene, je skvelý relax aj pre oko maliara.

Zhovárala sa Viera Vojtková
Snímky archív X. B.

Študentka Ateliéru maliarskej prípravy VŠVU pri práci

Horizonty

Jazero



Keď Na kus reči s Jozefom Banášom prišli Zuzana Mauréry  
a Vladimír Kobielsky, úspešní herci a zároveň „manželia“ z viace-
rých televíznych seriálov, bolo jasné, že o dobrú zábavu je posta-
rané. Hostia neboli skúpi na slovo, prezradili čo-to zo súkromia  
i zákulisia tvorivej práce.

Zuzku Mauréry sme v poslednom čase videli napríklad v oce-
nenom filme Učiteľka, neskôr v Tlmočníkovi a, samozrejme,  
v povedomí sú aj televízne seriály Tajné životy a Oteckovia. Me-
nej divákov už asi poznalo jej spevácky talent, ktorý v našom Stre-
disku kultúry bravúrne predviedla. Ako sme sa dozvedeli, desať 
rokov účinkovala a „základom remesla“ sa naučila v Radošinskom 
naivnom divadle, neskôr stvárnila viaceré muzikálové postavy vo 
Viedni, dnes je na voľnej nohe. Počas večera zaspievala štyri sklad-
by, ktoré Vladimír Kobielsky mimoriadne trefne vystihol: „Bolo to 
plnotučné!“

Obľúbený herec v začiatkoch nezažíval samé úspechy a pre 
istotu budoval aj vlastný obchod s potravinami, získal neskôr an-
gažmán v SND a stal sa víťazom tanečnej súťaže Let´s Dance. Popri 
natáčaní v televízii už zo 20 rokov účinkuje v divadelnej hre Na 
koho to slovo padne. Publikum rozosmial príhodami o tom, ako 

ho diváci seriálov oslovujú na ulici: „Viete, čo robí vaša žena? A ste 
s tým OK?“ Alebo dokonca: „Vy hráte mňa v mojom živote!“

Obaja hostia sa zhodli na tom, že ocenenia človeka potešia, no  
v živote nie sú tým podstatným. „Dôležitejšie je mať prácu, dostať 
ďalšiu zaujímavú ponuku,“ zhrnula skúsenosti Zuzana Mauréry.

Jana Škutková, snímka Jana Plevová 
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Úspech sa niekedy nedá predvídať...

Nová Cvernovka v priestoroch bývalej chemickej priemyslovky 
na Račianskej ulici naplno využíva možnosti, ktoré budova ponú-
ka. Vo víre rozsiahlych rekonštrukčných prác vyrástlo uprostred 
bývalých tried a kabinetov kultúrne a kreatívne centrum s mul-
tifunkčnou sálou. „Tento aj ďalšie priestory sú miestom, kde sa 
dá po celý rok navštíviť koncert, vidieť výstava, divadlo, stand-
-up či prednáška, posedieť si v knižnici, dať si dobré jedlo, ísť na 
workshop, poprechádzať sa s deťmi v parku alebo sa vzdelávať, 
napríklad o ekológii, histórii či vede,“ povedal režisér Viliam Csi-
no, ktorý je v Nadácii Cvernovka zodpovedný za kultúrne dianie.

K najbližším plánovaným udalostiam patrí 9. ročník podujatia 
1. MÁJ – Deň otvorených ateliérov. Za necelé desaťročie sa  
z neho vyvinul mestský festival s mixom hudobných žánrov, vizu-
álneho umenia a scénických predstavení. 

V kontexte „osmičkového roku“ naplánovali cvernovkári dis-
kusné panely na tému 50. výročia okupácie Československa  
a geopolitického kontextu fungovania Slovenska v európskom 
priestore. Programovú skladbu doplní cyklus prednášok Pamäť, 
dokumentárno-vzdelávacie večery o industriálnych pamiatkach  
a dôležitých miestach po celom Slovensku s názvom Čierne diery 
či cyklus prednášok PamMap zaoberajúci sa históriou Bratislavy. 
Program Alumni sa venuje staršej generácii a absolventom býva-
lej školy. 

Pracovný priestor Coworking Cvernovka pravidelne orga-
nizuje prednášky a diskusie venujúce sa ekológii, rodičovstvu, 
osobnému rozvoju a rozvoju podnikania. Dramatické centrum 
Edudrama pripravuje interaktívne zážitkové programy, pričom 
chce uvádzať dramatickú výchovu do vzdelávacieho a výchovné-
ho systému i širšieho spoločenského vedomia.

Celý program Novej Cvernovky je k dispozícii na www.nova-
cvernovka.eu/program Text a snímka Jana Škutková

Cvernovka obohatila kultúrnu scénu   

In
ze

rc
ia

 0
3 

– 0
5 

– 2
01

8

Country and Western  
na Vajnorskej

Neodmysliteľnou súčasťou programov Strediska kultúry 
na Vajnorskej je už dlhé roky hudobný štýl country, folk či 
bluegrass. V piatok 16. marca sa tu opäť konal tradičný a ob-
ľúbený Country & western saloon. Priaznivci hudby s ame-
rickými koreňmi zaplnili tanečný parket, nechýbali tradičné 
kovbojské odevy, westernové čižmy či klobúky. Zvláštnym 
obohatením podujatia bolo, že doň organizátori okrem tra-
dičných westernových zvyklostí primiešali kúsok folklóru. 
Účastníci mali možnosť vyskúšať si základy ľudových tancov 
pod dohľadom skúsených lektorov aj ochutnať tradičné slo-
venské bryndzové halušky či kapustové strapačky. 

 Vratko Sirági
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Na prvom úspešnom ročníku hry Ta-
jomné Kramáre spoznávalo viac ako 120 
rodičov s deťmi Dolné Kramáre. Preto 

sa Rodinné centrum Kramárik rozhodlo 
zorganizovať aj druhý ročník, tentokrát 
pod názvom Tajomné prírodné Kramá-
re. 

„Veľkou devízou polohy Kramárov je 
práve tesná spätosť s prírodou a s lesmi 
Malých Karpát. Na toto by sme chceli 
poukázať programom našej akcie. Ro-
diny prejdú trasu, ktorá povedie zo stre-
du sídliska cez les a jej cieľ bude na lúke 
nad Kramármi. Cestu nám spestria 
rôzne interaktívne úlohy s prírodnou 
tematikou. Na záver si deti budú môcť 
zajazdiť na koňoch a spolu si opečieme 
nejaké dobroty,“ priblížila pripravova-
né komunitné dopoludnie Jana Líšková, 
členka RC Kramárik.

Príďte s nami 9. júna 2018 od 10. h 

stráviť príjemné komunitné dopolud-
nie pre celú rodinu, ktoré sa uskutoční 
vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE. 
Bližšie informácie nájdete na www.rc-
kramarik.sk

(red), snímka RC Kramárik

Kabinet pomalosti, neobvyklá knižni-
ca v Novej Cvernovke, pozýva do svojich 
priestorov čitateľov, ktorí čítajú radi, 
dôkladne a pokojne aj pomaly. Popri 
besedách so spisovateľmi a básnikmi 
môžete prísť na pravidelné rozhovory  
o prečítaných dielach alebo podujatie 
pod názvom Jedna báseň. 

Kto by si nepamätal na zaryto sklone-
né hlavy celej triedy pri obávanej otázke 
učiteľa slovenčiny: „Čo tým chcel bás-
nik povedať?“ V Kabinete pomalosti sa  
o básňach a básnikoch hovorí podrobne, 
no čitatelia tu rozhodne oči neklopia.  
S mladou poetkou Dankou Kováčikovou 
diskutovali 21. marca milovníci poézie 

o básni škótskeho autora Nicka Brook-
sa Kameň, papier, nožnice. Niekedy sa  
v názoroch na to, čo inšpirovalo básnika, 
zhodli, inokedy priniesli vlastný pohľad. 
Spoločne hľadali kľúč k otvoreniu básne 
a, ako to už býva, podobne naladení ľudia 
našli veľa spoločných tém. V rozhovore 
sa dotkli nielen cudzej alebo vlastnej li-
terárnej tvorby, ale aj úlohy umeleckej 
kritiky a jej súčasnej úrovne na Sloven-
sku. Zdá sa, že myšlienku zakladateľa 
Kabinetu pomalosti Viktora Suchého sa 
darí napĺňať. Priniesol do Nového Mesta 
hodnotné kultúrne podujatia otvorené 
širokej komunite záujemcov, ktoré sa 
oplatí navštíviť. Aktuálny program náj-

dete na stránke: www.facebook.com/
KabinetPomalosti/

Text a snímka Jana Škutková

Rozhovory o literatúre 

Vodoinštalatéri – kvalitne a rýchlo. 0904 572 977

INZERCIA

Komunitné centrum 
na Ovručskej 5  
pozýva  
11. 5. od 16.30 do 18. h 
Kreatívne poobedie pre deti  
(nápady ku Dňu matiek) 

11. 5. od 19. do 20.30 h 
Cestopis: Indonézia 

18. 5. od 18. do 20. h 
Stretnutie ľudí s histamínovou 
intoleranciou (privítame známu 
blogerku zo zahraničia) 

19. 5. od 9. do 11.30 h
Jarná brigáda v okolí Komunitné-
ho centra 

28. 5. od 18. do 20. h
Premietanie filmu Beatrice,  
Francúzsko, 2016, 

Viac informácií: www.facebook.com/
centrum.ovrucska/

Tel.: + 421 2 446 45 111, Pri Bielom kríži 8 (oproti  Palme), Brati slava, www.vasdomfarieb.sk

Chystáte sa maľovať, stavať 
alebo rekonštruovať? 
A viete, že správny výber farieb a vhodný technologický postup vám môže 
ušetriť aj polovicu nákladov? Najmä ak vám dobrú radu poskytne odborník 
s dlhoročnými skúsenosťami. Neviete, na koho sa obráti ť? V predajni 
Váš Dom farieb & hobby centrum nájdete profesionálnych predajcov, ktorí 
zodpovedia každú vašu otázku. Navští vte nás a presvedčte sa na vlastné oči.
Prečo prísť práve k nám?
P  milý a ochotný personál s odbornými znalosťami 

nájde pre vás najvhodnejšie riešenie 
P  mnohé výrobky máme až o 30 – 50 % lacnejšie 

ako obchodné centrá. Načo plati ť inde viac, 
ak na jednom mieste nájdete opti málnu ponuku? 

P  ku každému nákupu nad 49 eur dostanete osviežujúci darček
Pri maľovaní alebo rekonštrukcii sa oplatí  spoľahnúť sa 
na odborník ov a dlhé roky sa tešiť z úspechu!

A viete, že správny výber farieb a vhodný technologický postup vám môže 
ušetriť aj polovicu nákladov? Najmä ak vám dobrú radu poskytne odborník 

nájdete profesionálnych predajcov, ktorí 
zodpovedia každú vašu otázku. Navští vte nás a presvedčte sa na vlastné oči.
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Poďte s nami spoznávať prírodu Kramárov



Pozývame

 

STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVA – 
NOVÉ MESTO VAJNORSKÁ 21

tel.: 02/44 37 37 60
info@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk,  

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

PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ 
10. 5. 2018, štvrtok 19. h
Na kus reči s Jozefom Banášom 
Hosť: Marián Čekovský
19. 5. 2018, sobota od 9. h 
XXII. ročník celoslovenskej predajnej výstavy  
DIA potravín 
23. 5. 2018, streda 19. h
Mafiánske historky – divadelná komédia.  
Hrajú: Peter Batthyány, Peter Sklár, Martin Vanek  
a Igor Adamec
24. 5. 2018, štvrtok 19. h
Dychová hudba Záhorienka – koncert k 30. výročiu 
skupiny 
25. 5. 2018, piatok 18. h
Kryštálové misy – relaxačno-liečivý koncert  
na zharmonizovanie tela aj duše 

PODUJATIA PRE POZVANÝCH
30. 5. 2018, streda 10. h
Uvítanie novorodencov
30. 5. 2018, streda 15. h
Životné jubileá

HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY
Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ o 17. h, 
živá hudba 60. – 90. rokov, žrebovanie vstupeniek 
 5. 5. 2018   HS  ARISTO  
 12. 5. 2018   HS  MERYTAN
 19. 5. 2018  HS  PARTY TIME    
 26. 5. 2018   HS  M-CLUB

KLUBOVÉ PODUJATIA
Každý pondelok 17.45 h a každý utorok 17. h a 19. h 
Joga 
Každý pondelok 16.30 h a každú stredu 17. h 
Pilates 
Každý pondelok 18. h 
Sahadža joga – ako sa zbaviť stresu, začiatočníci, 
vstup voľný 
2. 5. 2018, streda 18. h
Dobrodruh – stretnutie klubu cestovateľov
3. 5. 2018, štvrtok 16. h
Klub Patchwork
24. 5. 2018, štvrtok 16. h 
Klub priateľov opery 
25. 5. 2018, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia – pre záujemcov 
o zdravú výživu
29. 5. 2018, utorok 17. h
Bratislavský včelársky spolok – stretnutie členov 
a záujemcov o odborné poradenstvo 

VÝSTAVY
17. 4. až 11. 5. 2018
Farebné premeny – autorská výstava Viery Horskej 
15. 5. až 1. 6. 2018
Moje inšpirácie – výstava originálnych výtvarných 
objektov zo špagátov autorky Zuzany Lahučkej
Návštevný čas výstav: pondelok – piatok  
14. h – 18. h, v sobotu a nedeľu v rámci podujatí

VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (VSZ) 
5. 5. 2018, sobota 8. h – 12. h.
VSZ mincí, pohľadníc, bankoviek, odznakov, 
vyznamenaní, etikiet, filatélie, plagátov, kníh, 
gramoplatní a pod.
12. 5. 2018, sobota 8. h – 12. h.
VSZ elektro, domácich, rybárskych a fotografických 
potrieb, hudobných nástrojov, železničných, auto-
mobilových, leteckých modelov a pod.

26. 5. 2018, sobota 8. h – 12. h.
VSZ policajných insígnií, ako sú nášivky, odznaky, 
uniformy, čiapky, príslušenstvo výstroja a pod.

Predpredaj vstupeniek: streda 16. h – 19. h a jed-
nu hodinu pred podujatím v SK BNM Vajnorská 21, 
tel.: 02/44373763. Zmena programu vyhradená.
Bližšie informácie na tel. č.: 02/44 37 37 60
Ponúkame pre základné a stredné školy kultúr-
no-spoločenské a výchovno-vzdelávacie podujatia, 
tel.: 0903/929 244, 02/44 37 37 82
Prenájom priestorov na semináre, spoločenské 
akcie, prezentácie, tel. 0904/691 507,  
02/44 37 37 82
Výroba reklamy od vizitiek po transparenty  
vrátane grafických návrhov za VÝHODNÉ CENY,  
tel. 02/44 37 25 12

DOM KULTÚRY KRAMÁRE
Stromová 18

tel.: 54 77 11 48
www.skvajnorska.sk,  

e-mail: dkkramare@chello.sk 

KLUBOVÉ PODUJATIA
9. a 23. 5. 2018, streda 16.30 h – 18.30 h
Klub Venuša – stretnutie členov Ligy proti  
rakovine

KURZY
12. a 13. 5. 2018, sobota a nedeľa 9. h – 14. h
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
Služby – prenájom priestorov na semináre, 
spoločenské posedenia, prezentácie

Predaj vstupeniek: pondelok, utorok,   
od 16. h  do 19. h (vždy 2 týždne pred podujatím)
Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia  
predstavenia.
Zmena programu vyhradená.  
Vstupenky nerezervujeme.


