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Milí čitatelia!

Konečne máme leto. Začalo sa síce trošku zhurta, 
keď po búrke a prívaloch dažďa nejeden Novomeš-
ťan musel upratať zatopenú pivnicu, no verme, že 
svoju štatistickú dávku smoly sme si už vyčerpali. 
Najbližšie mesiace by sme oveľa radšej oddychovali 
pri vode, v parku alebo na zaujímavých kultúrnych 
podujatiach. Aj tohto roku na nás čakajú koncerty, 
nočné kino či obľúbené športovanie v prírode. Závisí od osobného vkusu, 
čo z ponuky Kultúrneho leta si napokon každý z nás vyberie.

V letnom čísle Hlasu sa zišlo niekoľko informácií, ktoré sa týkajú vý-
stavby či rekonštrukcií. Obnovy sa dočká park na Ľudovom námestí  
i dosiaľ chátrajúci Dom športu. Verím, že mnohých zaujme pohľad archi-
tekta Petra Vaškoviča, odborníka na urbanizmus, v ktorom sa venuje dô-
vodom na čoraz častejšie presadzovanie apartmánov v developerských 
projektoch.

Dobrovoľníctvo v Novom Meste už zapustilo korene. Každý rok sa stov-
ky obyvateľov zapoja do spoločného upratovania, úprav zelene, pomoci 
školám a materským školám. Bez nároku na odmenu urobia, čo je kde 
potrebné. Odmenou je im nielen dobrý pocit z prospešnej práce. Zároveň 
si budujú medzi sebou priateľské susedské vzťahy a spoznávajú zaují-
mavých ľudí z okolia, ktorých doteraz možno len letmo pozdravili. Po-
dobne to vidia dve občianske združenia z bratislavského Starého Mesta, 
kam sme nedávno zašli na inšpiratívnu výmenu skúseností. Možno si pri 
čítaní o nich uvedomíte, že aj vo vašom okolí by sa našli príležitosti na 
zlepšenie komunikácie a dosiahnutie spoločných cieľov.

Do pozornosti by som rada odporučila spomienkový článok o Maši  
Haľamovej, významnej slovenskej poetke a spisovateľke, na sklonku ži-
vota dlhoročnej obyvateľke Nového Mesta. Na jej pôvabné knižky pre deti 
sa iste rozpomenie väčšina z nás. Milovníci poézie jej dielo nepochybne 
poznajú a zaujmú ich osobné spomienky, ktoré nenájdu v publikáciách.

Prajem vám krásne leto a príjemné čítanie!

Jana Škutková

Byty verzus  
apartmány str. 5

Kto stráži poriadok  
v Novom Meste      str. 6

Vráťme deti  
na ihriská!  str. 8

Nová Cvernovka šíri  
cenné know-how  str. 10

Dokážete poskytnúť  
prvú pomoc?  str. 15

Seniori  
na potulkách str. 16

Obálka:
Pred letnou vandrovkou príde vhod 
menší tréning na Kuchajde
Snímka Jana Škutková

Za oddychom netreba precestovať pol ze-
megule. Je to síce záruka efektu v spoločnos-
ti, keď sa neskôr pochválite svojou exotickou 
dovolenkou, no zdravotný efekt vám priniesť 
nemusí. Na ten vám úplne postačí tzv. „lesná 
terapia“. Uznávanými expertmi sú v nej vraj 
najmä Japonci, povýšili ju na umenie, ktoré 
nazývajú šinrin-joku. Spočíva v prechádzaní 
prírodným lesným prostredím, sústredenom 
dýchaní či objímaní stromov. Tvrdia, že už 
istý takto strávený čas môže človeku znížiť 
krvný tlak, odstrániť stres a posilniť imunitný systém. V preľudnenej priemyselnej kra-
jine s prastarou kultúrou sa vlastne ani niet čo čudovať, že „lesná terapia“ patrí už 
desaťročia k uznávaným metódam zdravotnej regenerácie. U nás by ju takisto podpí-
salo množstvo ľudí, lekárov i nelekárov. Ak si v honbe za ziskom nevyrúbeme všetky 
slovenské lesy, hodno ju vyskúšať...

Kam za oddychom – ešte neviete?
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V Novom Meste je navrhnutých  
70 kilometrov cyklotrás

Skvalitnili sme prístup k zmluvám či faktúram

Budúcnosť cyklodopravy v Novom Mes-
te je už „na stole“. Mestská časť spracovala 
koncepciu rozvoja cyklistickej dopravy na 
svojom území. Významný materiál, ktorý 
podrobne popisuje jednotlivé navrhnuté 
trasy, schválilo na júnovej schôdzi aj no-
vomestské miestne zastupiteľstvo. Podľa 
koncepcie je na území Nového Mesta na-
vrhnutých spolu takmer 70 kilometrov 
cyklotrás rôzneho významu a usporiada-
nia. Schválený materiál, ktorý je výsled-
kom série diskusií oddelenia participatív-
neho rozpočtu s verejnosťou, odborníkmi 
aj poslancami, si môžete prečítať na strán-
ke www.banm.sk v sekcii Digitálne za-
stupiteľstvo. 

Nový park Jama, ktorý vlani vyrástol na 
mieste bývalého cykloštadióna, sa veľmi 
rýchlo stal obľúbenou adresou mnohých 

Bratislavčanov. Našli tu ideálne miesto na 
šport aj oddych. Novomestská samosprá-
va im preto vychádza v ústrety a v novom 
prevádzkovom poriadku, ktorý schválilo 
v júni aj zastupiteľstvo, upravila otváracie 
hodiny – v lete si sem budete môcť prísť 
zašportovať už od šiestej ráno a park sa za-
vrie až o desiatej večer. 

Materské školy dostanú na svoju pre-
vádzku a mzdy viac peňazí. Aj o tom roz-
hodlo zastupiteľstvo na svojej poslednej 
schôdzi. Od budúceho roka sa upraví do-
tácia pre škôlky o 100 eur na každé dieťa 
– zvýši sa tak na 1 600 eur ročne. Nové 
Mesto prevádzkuje v súčasnosti trinásť 
škôlok, ktoré navštevuje viac ako 1 100 
detí. Dotácie na školské kluby detí a škol-
ské jedálne zostávajú na súčasnej úrovni 
– 370 eur, resp. 210 eur na žiaka.  (bor)

Nové Mesto pokračuje v skvalitňovaní 
prístupu občanov k informáciám. Naj-
novším krokom je zlepšenie online apli-
kácie na zverejňovanie zmlúv, faktúr a 
objednávok. „V rámci projektu rozvoja 
elektronických služieb sme chceli, aby 
mohli byť Novomešťania rýchlo, presne a 
detailne informovaní o zverejnených ob-
jednávkach, zmluvách a faktúrach mest-
skej časti,“ vraví starosta mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý. Odte-
raz môže verejnosť využiť možnosť odberu 

noviniek o zverejnených dokumentoch na 
stránke zverejnovanie.banm.sk priamo 
do e-mailovej schránky. Druhým novým ná-
strojom je využitie technológie RSS (Really 
Simple Syndication), ktorá má za úlohu in-
formovať záujemcu o novinkách na stránke 
bez toho, aby ju musel navštíviť. Hneď ako 
na stránke pribudne nová zmluva, faktúra, 
objednávka či verejné obstarávanie, RSS 
automaticky odošle  čítačke informáciu o 
tom, čo sa na stránke zmenilo. 

Mestská časť pred časom prijala balík 

80 opatrení s cieľom posilniť transparent-
nosť, zlepšiť hospodárenie pri verejnom 
obstarávaní, efektívnejšie fungovanie sa-
mosprávy a zabezpečiť férové prostredie 
pre všetkých, ktorí so samosprávou prídu 
do kontaktu. V roku 2016 sa bratislavské 
Nové Mesto stalo štvrtým najtransparent-
nejším mestom na Slovensku. Vyplýva to z 
posledného rebríčka „Otvorená samosprá-
va“, ktorý zverejnila mimovládna organizá-
cia Transparency International Slovensko. 
 (mt)

Bratislavčania môžu opäť podávať ná-
vrhy na cenu Senior roka. Ocenenie 
sa tradične udeľuje v októbri, ktorý je 
symbolickým Mesiacom úcty k starším. 
Tohto roku sa slávnosť uskutoční 16. ok-
tóbra 2018 v Zrkadlovej sieni Primaciál-
neho paláca.

Návrhy je potrebné posielať v elek-
tronickej forme na emailovú adresu 
senior@bratislava.sk alebo poštou 
na adresu: Magistrát hlavného mesta 
SR Bratislavy, Oddelenie sociálnych 
vecí, Primaciálne nám. 1, 814 99 Brati-
slava. Písomný návrh môžete odovzdať 

aj osobne v podateľni magistrátu do 10. 
augusta 2018.
V návrhu je potrebné uviesť:
-  meno a kontaktné údaje navrhované-
ho (dátum narodenia, adresa, telefón, 
e-mail), 

-  kontaktné údaje navrhovateľa,
-  stručné zdôvodnenie podania návrhu 
s uvedením aktivít osobnosti v senior-
skom veku (60+) v kultúrnej, športo-
vej, vedeckej, prípadne spoločensko-
-občianskej oblasti s celomestským, 
celoštátnym, prípadne medzinárod-
ným dosahom. 

Cena Senior roka sa udeľuje Brati-
slavčanom v seniorskom veku,  ktorí 
sú aktívni v oblasti, ktorá bola ich pro-
fesiou, alebo dosiahli preukázateľné 
výsledky v inej činnosti. Vyhľadávame 
návrhy, ktoré sú spojené aj s význam-
ným životným jubileom navrhovaného 
seniora.

Návrh môže podať jednotlivec alebo 
organizácia – samospráva, kultúrne, 
športové, vedecké inštitúcie, občianske 
združenia, neziskové organizácie a po-
dobne.

 (red)

Poznáte osobnosť, ktorá si zaslúži titul Senior roka?

AKO BUDE PO NOVOM  
OTVORENÝ PARK JAMA

 1. 12. až 31. 3. – od 7. do 19. h
 1. 4. až 31. 5. – od 7. do 21. h 
 1. 6. až 30. 9. – od 6. do 22. h
 1. 10. až 30. 11. – od 7. do 21. h
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Dom športu na Junáckej ulici bol posta-
vený v 80. rokoch 20. storočia a po svojom 
vzniku poskytol dôstojné sídlo všetkým 
športovým zväzom, Slovenskému olym-
pijskému výboru aj ďalším telovýchov-
ným inštitúciám. Jeho vlastník, Slovenské 
združenie telesnej kultúry, sa však v roku 
2015 dostal do nepriaznivej finančnej si-
tuácie, preto bol nútený budovu predať.  
V neistom období opustili priestory 
Domu športu mnohí nájomníci a zariade-
nie dodnes funguje len v obmedzenom 
režime. 

Novým majiteľom sa stal podnikateľ  
v oblasti športu a bývalý reprezentač-
ný tréner Ladislav Asványi. Podarilo sa 
mu získať do vlastníctva aj prislúchajúce 
pozemky a tým sa otvorila cesta k rekon-
štrukcii. „Spolu s architektmi sme hľada-
li riešenie, ktoré skĺbi administratívne 
funkcie, športovú časť a ubytovacie mož-
nosti. Uvažujeme o špeciálnej úprave 
niektorých apartmánov na hypoxické, 
čím by sa vytvorili vhodné podmienky 
na prípravu vrcholových športovcov. 
Opäť by tu mali sídliť športové zväzy, 
Slovenský olympijský výbor a tiež odbor 
ministerstva školstva pre mládež a šport, 
antidopingová agentúra, Národné špor-
tové centrum i hlavný kontrolór športu,“ 
uviedol investor. 

„Spoločne so Slovenským zväzom há-
dzanej chceme dostavať tréningovú dvoj-
halu na mieste, kde v minulosti bývali 
tenisové kurty. Počítame s vybudovaním 
olympijského parku a múzea, ktoré by 
bolo venované slovenským olympioni-
kom,“ dodáva Ladislav Asványi.

V prvej etape (približne do januára 
2019) je plánovaná rekonštrukcia admi-
nistratívnej budovy s 11 podlažiami, ho-
telovú časť by mali nahradiť apartmány  
a štúdiá. V priestoroch dnešnej kongreso-
vej sály by malo vzniknúť múzeum špor-

tu a počas tejto etapy sa má uskutočniť 
aj revitalizácia priľahlého parku. Projekt 
počíta so vstupnou recepciou, kaviarňou  
a obchodnými priestormi, suterén je urče-
ný na sklady a podzemné parkovanie. Cel-
kový počet parkovacích miest by sa mal 
zvýšiť zo súčasných 90 na 161. V druhej 
etape (približne do septembra 2019) prí-
de na rad priľahlá administratívna budo-
va, rekonštrukcia súčasnej športovej haly 
a výstavba novej tréningovej dvojhaly. 

 Jana Škutková, 
 vizualizácia FVA, s. r. o.

Park na Ľudovom námestí v bratislav-
skom Novom Meste už čoskoro získa 
vynovený vzhľad. Mestská časť v týchto 
dňoch rozbehla jeho rekonštrukciu. „Je 
to šiesty park, ktorý v Novom Meste ob-
novíme alebo vytvoríme za posledných 
osem rokov,“ informoval starosta Rudolf 
Kusý a uviedol, že náklady na rekonštruk-
ciu parku sú 230 000 eur. 

Revitalizácii parku predchádzala séria 
verejných diskusií a pripomienkovania 

zo strany miestnych obyvateľov. „Archi-
tekt pôvodne navrhoval výraznejšie 
zmeny v podobe parku. Z diskusií však 
vyplynulo, že ľudia chcú pomerne kon-
zervatívnu obnovu bez veľkých zmien,“ 
vraví miestna poslankyňa Andrea Vítko-
vá.

V parku bude ošetrených 46 existujú-
cich stromov a pribudne 42 nových stro-
mov, pričom sadiť sa majú najmä dlhove-
ké, odolné dreviny. Navrhnuté sú aj nové 

kvetinové záhony s viac ako 450 rastlina-
mi, ktoré tvoria najmä trvalky a ruže. 

V rámci rekonštrukcie pribudnú nové 
lavičky a osvetlenie, ktorého cieľom je 
znížiť svetelný smog v tejto lokalite. 

Podobne ako pri vybudovaní nových 
parkov Gaštanica na Kolibe a Jama na 
mieste bývalého cyklistického štadióna, 
sú súčasťou revitalizácie parku na Ľudo-
vom námestí vodozádržné opatrenia na 
podporu zachytávania dažďových i závla-
hových vôd k drevinám. Dažďová voda zo 
strechy kontajnerového stojiska na kraji 
parku bude odvedená do vsakovacej jamy 
a strecha stojiska bude mať zelenú vege-
tačnú stenu. Chodníky a spevnené plochy 
budú tvorené  čiastočne priepustnou prí-
rodnou a betónovou dlažbou so škárova-
ním z prírodného piesku. Pri rekonštruk-
cii fontány mestská časť počíta s tým, že 
bude zavlažovaná vodou z vlastnej studne.  

(mt), snímka Jana Plevová

Dom športu bude opäť slúžiť pôvodnému účelu
V rámci rekonštrukcie pribudne na Junáckej multifunkčná športová hala

Rekonštrukcia parku na Ľudovom námestí
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Charakteristika toho, čo je byt, je ob-
siahnutá v zákone č. 50/1976 Zb. o územ-
nom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v § 43b ods. 4 – byt je 
obytná miestnosť alebo súbor obytných 
miestností s príslušenstvom usporia-
daný do funkčného celku s vlastným 
uzavretím, určený na trvalé bývanie. 
Bytové budovy sú v zmysle stavebného 
zákona stavby, ktorých najmenej polo-
vica podlahovej plochy je určená na bý-
vanie, a za bytový dom je považovaná 
budova určená na bývanie pozostáva-
júca zo štyroch a z viacerých bytov so 
spoločným hlavným vstupom z verejnej 
komunikácie.

V stavebnom zákone (§ 43c ods. 1) je 
zároveň stanovené, že nebytové budovy 
sú stavby, v ktorých je viac ako polovica 
ich využiteľnej podlahovej plochy urče-
ná na nebytové účely. Medzi nebytové 
budovy patria hotely, motely, penzió-
ny a ostatné ubytovacie zariadenia na 
krátkodobé pobyty.

Vo vyhláške Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky č. 277 z 26. júna 
2008 je ustanovené, že ubytovacím za-
riadením je budova, priestor alebo plo-
cha, na ktorej sa verejnosti celoročne 
poskytuje za úhradu prechodné ubyto-
vanie a s ním spojené služby. Ubytova-
cie zariadenie je aj sezónne ubytovacie 
zariadenie poskytujúce ubytovanie  
a s ním spojené služby najviac deväť me-
siacov v roku. V tejto vyhláške je ďalej 
uvedené, že apartmán je súbor dvoch 
alebo viacerých miestností na ubytova-
nie hostí. Jedna z týchto miestností spĺňa 
podmienky obývacej miestnosti. Súčas-
ťou apartmánu je hygienické zariade-
nie. Apartmán v prípade apartmánové-
ho domu je vybavený kuchynkou alebo 
kuchynským kútom a možno ho nazvať 
i apartmánovým bytom. Apartmánový 
hotel je ubytovacie zariadenie kategó-
rie hotel, ktoré poskytuje ubytovanie 
v apartmánoch. Pozostáva najmenej 

z ôsmich apartmánov. Apartmánový 
dom je ubytovacie zariadenie, ktoré je 
prevádzkované zvyčajne len počas sezó-
ny a poskytuje hosťom prechodné ubyto-
vanie najmenej v piatich apartmánoch 
alebo v štúdiách.

Z uvedených legislatívnych charakte-
ristík jednoznačne vyplýva, že byty sú 
určené na trvalé bývanie a apartmány 
na ubytovanie hostí, teda na krátkodobé 
prechodné ubytovanie. Ubytovanie  
v apartmánoch je možné poskytovať  
v ubytovacích zariadeniach, v apartmá-
nových hoteloch alebo apartmánových 
domoch. Zároveň je potrebné uviesť, 
že dispozičné riešenie bytu a apartmá-
nu môže byť veľmi podobné či úplne 
zhodné, pričom apartmán, keďže nie je 
určený na trvalé bývanie, nemusí spĺňať 
všetky požiadavky technických noriem 
na kvalitu vnútorného prostredia.

Územný plán Bratislavy požaduje, 
aby vo funkčných plochách občianska 
vybavenosť a zmiešané územia bývania 
a občianskej vybavenosti bola časť nad-
zemných podlažných plôch budov urče-
ná na situovanie zariadení vybavenosti 
(obchody, služby, ambulancie lekárov, 
kancelárie a pod.) s cieľom vytvárania 
plnohodnotného mestského prostredia. 
Tento územný plán však zároveň umož-
ňuje vo vyššie uvedených funkčných 
plochách v rámci prevládajúcich spôso-
bov využitia týchto území umiestňovať 
aj ubytovacie zariadenia cestovného ru-
chu, teda aj apartmánové hotely a apart-
mánové domy.

Aká je však bratislavská realita? Deve-
loperi a architekti začali vo svojich pro-
jektoch nahrádzať požadované vybave-
nostné funkcie apartmánmi. Na jednom 
podlaží sa tak ocitajú byty na trvalé bý-
vanie i apartmány na ubytovanie hostí. 
Chceli by ste bývať v takomto dome? Ja 
nie, keďže by som nechcel mať každý 
týždeň či mesiac nových susedov. Alebo 
to takto nie je a apartmány sú využívané 

na trvalé bývanie? Samozrejme, trvalé 
bývanie v nich nemusí dosahovať kvali-
tu vnútorného prostredia bytov. V meste 
tak opäť začínajú vznikať či pripravovať 
sa monofunkčné sídliská bez vybave-
nosti tvorené bytovými domami s bytmi  
a apartmánmi. Chcete konkrétne príkla-
dy? Stačí sa bližšie pozrieť na pripravo-
vaný Polyfunkčný komplex FENIX Park 
pri križovatke Račianskej, Pionierskej  
a Jarošovej ulice s 19-podlažným apart-
mánovým domom. V tomto projekte je až  
58 % nadzemných podlažných plôch 
určených na prechodné ubytovanie 
v nebytových priestoroch – apartmá-
noch. Alebo sa môžeme podrobnejšie 
zoznámiť s pripravovaným projektom 
Polyfunkčného objektu Tomášikova (Se-
miramis) pri železničnej stanici Bratisla-
va-Nové Mesto, v ktorom je navrhnutých 
84 apartmánov, 80 štúdií a 114 bytov.

A prirodzené mestské funkcie, nové 
obchody, kaviarne, služby, škôlky, am-
bulancie lekárov či kancelárie určené 
na obsluhu svojich trvalých či prechod-
ných obyvateľov budú na týchto úze-
miach chýbať... Peter Vaškovič

Byty verzus apartmány  
z pohľadu urbanistu
V posledných rokoch sa v Bratislave rozšírila negatívna prax, v rámci ktorej investori a developeri 
pripravujú a predkladajú samosprávnym orgánom na schválenie projekty, v ktorých sú umiestňované  
byty spolu s apartmánmi. Prečo je to tak? Pozrime sa bližšie na ich rozdielne funkcie a na dôsledky  
tejto pretrvávajúcej situácie.
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Ak majú obyvatelia Nového Mesta prob-
lém súvisiaci s čistotou alebo bezpečnos-
ťou, obracajú sa na oddelenie verejného 
poriadku. Jeho vedúci riadi a koordinuje 
prácu štyroch inšpektorov verejného po-
riadku. Každý má pridelenú oblasť, na 
ktorú dohliada, v prípade potreby spolu-
pracuje s príslušníkmi štátnej polície a do-
pravnými či mestskými policajtmi. 

„Svoje podnety a upozornenia nahlá-
sia ľudia často prostredníctvom portálu 
Odkaz pre starostu, preto inšpektori začí-
najú svoj pracovný deň práve otvorením 
schránky odkazov,“ hovorí Ivan Svetlov-
ský, vedúci oddelenia verejného poriadku 
na miestnom úrade. „Potom sa inšpektori 
vydávajú do terénu a minimálne polovi-
cu pracovného času strávia priamo v uli-
ciach.“

 Čo všetko patrí do kompetencie 
inšpektorov verejného poriadku?

•  Najčastejšie ide o kontrolu poriadku a 
čistoty. Vyzývajú majiteľov súkromných 
pozemkov, či už sú to súkromné osoby, 
firmy alebo správcovské spoločnosti, 
aby sa postarali o zeleň, odstránili od-
pad, prípadne si splnili iné povinnosti.

•  Kontrolujú stav komunikácií a upozor-
ňujú ich správcov na výtlky, poškodené 
dopravné značky, zábradlia, chýbajúce 
poklopy. V prípade rozkopávok na ulici 
kontrolujú, či sú splnené administratív-
ne úkony.

•  Všímajú si poriadok v okolí kontajnero-
vých stojísk, smetné koše, lavičky či iný 

mestský mobiliár a zistené problémy 
ohlásia zodpovedným inštitúciám.

•  Dohliadajú na plnenie všeobecne záväz-
ných nariadení o podmienkach držania 
psov, ako aj podmienok predaja a poží-
vania alkoholických nápojov na verejne 
prístupných miestach. 

•  Dozerajú na poriadok pri zhromažde-
niach, často sú prítomní na rizikových 
športových zápasoch, kde hrozia vzá-
jomné útoky skalných fanúšikov.

•  Prijímajú podnety od občanov týkajúce 
sa nepovolených skládok odpadov, hlu-
ku, ale aj narúšania susedského spoluna-
žívania a mnohé ďalšie.

„V minulom roku sme v spolupráci  
s EKO-podnikom VPS zrealizovali paspor-
tizáciu lavičiek, smetných košov, odpad-
kových nádob na psie exkrementy, bil-
bordov, ale aj vyhradených parkovacích 
miest. S pomocou zariadenia a špeciálnej 
GPS aplikácie sme všetky prvky preniesli 
do mapy, ktorá je v elektronickej podo-
be dostupná na webovej stránke. Mest-
ská časť má vďaka tomu presný prehľad  
o svojom majetku, zjednodušilo sa nahla-
sovanie poškodení, vieme zistiť, či niekto 
nepoužíva priestor alebo plochu neopráv-
nene a podobne,“ vysvetľuje Ivan Svetlov-
ský. Samostatnou a občanmi veľmi vítanou 
akciou bola kontrola verejného osvetlenia. 
Inšpektori vyšli do ulíc večer, zistené po-
ruchy osvetľovacích telies zosumarizovali  
a nahlásili spoločnosti Siemens, ktorá sa 
potom postarala o opravu.

 Autovraky na uliciach –  
problém modernej doby
V spolupráci s políciou rieši oddelenie 

verejného poriadku odstraňovanie vrakov 
automobilov. Pokiaľ má vozidlo riadne pri-
delené evidenčné číslo, no nemá platnú 
technickú či emisnú kontrolu, túto skutoč-
nosť nahlási na príslušný Obvodný úrad 
pre cestnú dopravu a pozemné komuni-
kácie, ktorý vyvodí voči vodičovi finančnú 
sankciu.

Ak inšpektori zistia vozidlo odstavené na 
komunikácii v správe mestskej časti, ktoré 
ohrozuje okolie alebo svojím stavom narú-
ša estetický vzhľad obce, vyzvú majiteľa na 
jeho odstránenie. Pokiaľ to sám neurobí  
v priebehu 60 dní, pristúpi mestská časť  
k odtiahnutiu vraku autorizovanou firmou. 

„V minulom roku sme z našich ulíc od-
tiahli 19 vrakov motorových vozidiel, sa-
motní majitelia po našej výzve odstránili 
ďalších 10 áut. V roku 2018 bolo dosiaľ od-
tiahnutých šesť automobilov. Je to dôležité 
aj z hľadiska parkovacích miest, ktoré sa 
uvoľnia pre ostatných motoristov,“ uvádza 
vedúci oddelenia.

Za porušenie predpisov, nariadení alebo 
zákonov inšpektori verejného poriadku ne-
udeľujú pokuty ani iné sankcie. Upozornia 
na prípadné nedostatky a na základe ich 
hlásenia môže mestská polícia alebo miest-
ny úrad vyvodiť patričné dôsledky. 

Oddelenie verejného poriadku existuje 
v Novom Meste od roku 2001 a naša mest-
ská časť bola prvá v Bratislave, ktorá takýto 
útvar vytvorila. „Práca ‚strážcov čistoty´ 
nie je jednoduchá, vyžaduje si nielen zmy-
sel pre poriadok, ale aj veľkú dôslednosť, 
neraz trpezlivosť a predovšetkým schop-
nosť dobrej komunikácie s ľuďmi. Ide 
nám predsa o dôležitý spoločný cieľ a tým 
je krajšie Nové Mesto,“ uzatvára rozhovor 
Ivan Svetlovský.

Jana Škutková, snímky Jana Plevová

Na poriadok a čistotu v Novom Meste 
dohliadajú inšpektori 
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Pred pár rokmi mnohí nad dobrovoľný-
mi brigádnikmi pokrútili hlavou. Ale časy 
sa menia. Každým rokom pribudnú menšie 
či väčšie skupiny ľudí, ktorí sa rozhodnú 
urobiť vo svojom okolí niečo prospešné. 
Samozrejme, vo voľnom čase a bez nároku 
na odmenu. 

V sobotu 19. mája sa pustili do práce 
obyvatelia z oblasti medzi Račianskou  
a Pionierskou ulicou. V základnej škole na 
Sibírskej a v materskej škole na Šuňavcovej 
vypratali otcovia starý nábytok a nepotreb-
ným zariadením naplnili niekoľko veľkých 

kontajnerov. Mamičky s deťmi zatiaľ vypleli 
školské bylinkové záhony, okopali hriadky 
a ponatierali kovové mreže na oknách. Na 
asfaltovej ploche sa maľovali „plány“ na po-
hybové detské hry, aby tu mali žiaci veselšie 
veľké prestávky. 

Seniori z denného centra na Sibírskej 
upravili zelené plochy vo svojom okolí  
a mnohí prišli pomôcť aj ďalšej skupinke, 
ktorá sa zišla pri komunitnom centre na 
Ovručskej ulici. Ostrihali kríky, natreli zá-

bradlia, vyhrabali trávnik a rozveselili ho 
vysadenými letničkami. Pri práci sa bližšie 
zoznámili, veď dobré susedské vzťahy sú na 
sídlisku „na nezaplatenie“. 

Dobrovoľníctvo zapustilo korene aj vo 
firemnom prostredí. Tu ho pomáhajú roz-
víjať neziskové organizácie a spájajú tých, 
ktorí by radi pomohli, s tými, ktorí pomoc 
potrebujú. A tak 8. júna v rámci projektu 
Naše mesto pod záštitou Nadácie Pontis za-

vítali do materskej školy na Letnej tri desiat-
ky pracovníkov z firmy Johnson Controls 
International. Zrekonštruovali pieskovisko, 
maľovali triedy a upravili škôlkarom zeleň.

V škole na Riazanskej sa k dvadsiatke 
dobrovoľníkov z organizácií Globsec a Ac-
centure pridal približne rovnaký počet ro-
dičov a pracovníkov školy. Spoločne zbavili 
školský areál biologického odpadu i náleto-
vých drevín a pripravili priestory budúcich 
dielní na vymaľovanie.

Jana Škutková 
Snímky Jana Plevová a archívy škôl

Dobrovoľníctvo je nákazlivé  
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Nové Mesto v našich rukách

Participatívny 
rozpočetPri Thurzovej bude Siemens stavať novú budovu. Ako súčasť vyvolaných investícií  

bude možné revitalizovať aj ihrisko s okolitým priestorom. Ako už býva dobrým zvykom 
v našej samospráve, pred zadaním úloh projektantom sa uskutočnilo stretnutie  
s obyvateľmi.

Začiatkom júna (5. 6.) sa stretli obyvatelia Thurzovej s parti-
cipatívcami a starostom Rudolfom Kusým na detskom ihrisku. 
Priamo v teréne sa diskutovalo najmä o tom, ako by bolo mož-
né zveľadiť celý priestor, ktorý je vo vlastníctve Nového Mesta. 
Konsenzus, na ktorom sa zhodli obyvatelia, dá architektom jas-
né východiská.

A čo by mali v projekte riešiť? Na detskom ihrisku treba zvý-
šiť bezpečnosť a osadiť ho modernými hracími prvkami. Po-
stupne by mali vo väčšej vzdialenosti nájsť priestor na fyzické 
aktivity aj starší, či už na cvičiacich prvkoch, alebo strojoch. 
A všetci dúfajú, že časom magistrát obnoví aj ihrisko kolektív-
nych športov, ktoré je v jeho majetku a s ktorým nemôže naša 
mestská časť nič robiť.

Na doby basketbalovej slávy sa snaží nadviazať Martin Huňa. 
V školskom roku 2017/2018 rozbehol na siedmich školách,  
z toho na troch v našej mestskej časti, pravidelné tréningy  
a vzájomné turnaje pod názvom Šinter liga. Skrytý Inter v ná-
zve nie je náhoda. Aj keď nejde o aktivitu športového klubu, 
je chvályhodné, že deti na turnajoch podporili aj prvoligisti  
z Interu vrátane reprezentanta Radoslava Rančíka.

Pre deti 2. stupňa ZŠ je určených len málo kolektívnych ak-
tivít. Aj preto basketbal pritiahol pozornosť rodičov a ich detí. 
„Chceme udržať súčasný rozsah aktivít a zlepšiť športové vy-
bavenie na školách o nové dosky, odpružené koše a vytvoriť 
moderný web,“ hovorí Martin Huňa, ktorý podal projekt do 
participatívneho rozpočtu na rok 2019. Nielen o projekte Šin-
ter liga – vráťme deti na ihriská, ale aj o ďalších výnimočných 

projektoch, ktoré získajú finančnú podporu z participatívne-
ho rozpočtu v roku 2019, budú ľudia hlasovať už túto jeseň.

PLÁNOVANIE VEREJNÝCH PRIESTOROV:  
TERAZ THURZOVA!

Nové Mesto kedysi žilo basketbalom. Každý vedel,  
kto je Kily, hviezdny Stanislav Kropilák. Na prelome  
70. a 80. rokov hrali naši na majstrovstvách sveta,  
z majstrovstiev Európy doniesli striebro a dva bronzy. 
Deti fandili „basketu“, hrali ho všade, aj vonku, aj  
v telocvičniach.

ŠINTER LIGA V BASKETBALE – VRÁŤME DETI NA IHRISKÁ 

Vyrobené kompostéry stále  
čakajú na inštaláciu

Takmer po roku od ohlásenia pro-
jektu komunitného kompostovania 20 

vybraných komunít ešte nemá komu-
nitné kompostoviská. Hoci dodávateľ 
je vysúťažený a kompostoviská sú vyro-
bené, doteraz máme z magistrátu vyda-
ných len (už) 11 súhlasných stanovísk. 

Hľadáme riešenie. V najbližších dňoch 
oslovíme zástupcov komunít a dohod-
neme ďalší postup. Prvé komunitné 
kompostoviská by mohli byť sprevádz-
kované začiatkom prázdnin.

INFORMÁCIE Z PARTICIPÁCIE

Rodičia, deti môžete na basketbal pri-
hlásiť aj v budúcom školskom roku.  

Do projektu Šinter ligy – vráťme deti na 
ihriská sú zapojené: ZŠ Cádrova, ZŠ Ria-
zanská a ŠpMND Teplická. Viac informá-

cií o projekte nájdete na FB @sinterliga

Susedská participácia pri pagáčiku bola konštruktívna

Deti zo Šinter ligy prišli podporiť aj prvoligisti z Interu
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Oživenie priestorov budovy Konskej železnice napreduje. Práve vzniká občianske združenie  
Kreatívne centrum Konská železnica zastrešujúce združenia a osoby, ktoré sa postará o rozbeh aktivít.  
Život by malo priestoru vdýchnuť aj vonkajšie múzeum s replikou vozňa konskej železnice.

Medzi Novomestskou tržnicou a Konskou železnicou je 
na parkovisku umiestnená električka. Električka slúži 
ako priestor na nezávislú a alternatívnu kultúru pre 
vysokoškolákov. Aktivity, ktoré sa tam konajú, nájdete 
pod názvom T3 – kultúrny prostriedok.

OŽIVENIE BUDOVY KONSKEJ ŽELEZNICE

Čo by ste povedali, ak by bola pred budovou historická replika 
vozňa s koňom? A čo ak by tam bola aj maketa nástupišťa s infor-
máciami o histórii? Priestor by opäť nadobudol aspoň čosi z pô-
vodnej atmosféry a jedinečná pamiatka by získala viac pozornosti 
domácich aj turistov.

Iniciátor, pán Rudolf Kukučík, prihlásil nápad, ktorým by 
priestor Konskej železnice ožil: „Som bývalý železničiar a môj 
záujem o budovu trvá, odkedy sme sa postavili proti jej vyho-
deniu do povetria. Teraz nastal môj čas, chcem zviditeľniť Kon-
skú železnicu replikou osobného vozňa ťahaného koňom. Vo 
svojej dobe išlo o módny a neskôr aj o potrebný spôsob dopravy 
cestujúcich.“ Veríme, že tento nápad získa podporu verejnosti aj  
v jesennom hlasovaní.

Aká je teda vlastne tá alternatívna kultúra? Zastavte sa, navštívte 
letný program T3 a porozprávajte sa s mladými. Určite zistíte, že 
ide o kultivovaných a kultúrne založených ľudí, ktorí prinášajú do 
Bratislavy širokú paletu foriem a žánrov. Zhluk@T3 je zase séria 
koncertov, ktoré sa konajú paralelne aj v Košiciach v Šopa Gallery. 
A takmer každý mesiac príde do električky niektorý zo zástupcov 
stredoeurópskej scény, Česi, Maďari či Srbi a ďalší.

Doteraz zneli v električke hudobné žánre ako rap, akustický 
punk, dream pop, free jazz či improvizovaná hudba a prebehli 
diskusie, ale aj čítanie básní a predstavenie debutovej zbierky. 
„Električka T3 – kultúrny prostriedok –, aj keď sa to nezdá, sa 
pomaly stáva jednou z bášt alternatívnej stredoeurópskej kultú-
ry,“ hovorí Jerguš Jalovecký, jeden z autorov nápadu, ktorí vdýchli 
nový život starej električke T3 z roku 1988.

Dvojstranu pripravili Lukáš Bulko a Miroslav Švec

Viac informácií o realizovaných 
alebo pripravovaných podujatiach 

získate na FB @T3.kultúrny.prostrie-
dok. S organizátormi sa môžete spojiť 

aj cez FB aj prostredníctvom e-mailu 
prostriedok.t3@gmail.com

Ponuka z letného programu T3:
26. 6. – 6. 7. výstava Heleny Tóthovej

30. 6. Marina Džukljev (srb) – klavír, sólo improvizácia (v rámci Zhluku, podujatie 
sa však bude konať v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí, aby nebolo nutné prevá-
žať klavír do električky)

4. 7. Tijana Stanković (srb) – husle, spev, sólo improvizácia s prvkami folklóru

10. 7. David Harleydson (hu), elýščítat (sk) – koncert, elektronická hudba, acid

23. 8. Seschen/Wróblewski (jap/cz) – koncert, performance, experimental

28. 8. Thisnis (hu/sk) – koncert v rámci zhluku, slovensko-maďarské trio, impro-
vizovaná hudba

Zadania (navrhujú občania, realizuje samospráva)
Vzhľadom na nedostatok peňazí boli všetky realizá-

cie zadaní odložené na neurčito. Dobrou správou je, 
že sa bude pracovať na projektových dokumentáciách 
k zadaniam a participatívci budú realizovať aj tie návr-
hy, ktoré si nevyžadujú finančné zdroje.

Občianske projekty (navrhujú občania, realizujú 
občianske združenia alebo úrad)

10. 6. bola uzávierka podávania projektov. Do ter-
mínu uzávierky bolo podaných viac ako 20 skvelých 
projektov na rozvoj komunít, aktivít či zveľaďovania 
verejných priestranstiev. Pozrite si aktuálny prehľad 
prihlásených projektov na stránke prbanm.sk

Pán Rudolf Kukučík pred maketou repliky vozňa konskej 
železnice

Alternatívna električka T3

Prúd aktivít otvoril koncert rapera Čavalenky z Holíča ešte  
v decembri
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Čo s budovou, ktorá stratila svoju náplň 
a stojí prázdna bez úžitku? Pravdepodobne 
poviete, že jej treba nájsť nejakú inú náplň. 
Ibaže to nebýva vždy ľahké. Zvyčajne sa hľa-
dá nový záujemca, bohatý investor, ktorý 
by ju kúpil či aspoň prenajal. No čas plynie, 
stavba pustne... Ak sa dlho nik neprihlási, 
budova končí neraz dosť žalostne, niekedy 
doslova v ruinách. Prichádzame tak o ne-
malé hodnoty.

Opustený komplex bývalej chemickej 
priemyslovky v Novom Meste našťastie 
nepostihol takýto osud. Padol do oka  

Nadácii Cvernovka, keď stála pred úlohou, 
kam presťahovať z bývalej fabriky pestré 
spoločenstvo umelcov a tvorivých kolektí-
vov, ktoré si po ukončení výroby postupne 
osvojilo, obnovilo a prispôsobilo jej vnútor-
né priestory. 

Podarilo sa. Ba dnes už možno rovno po-
vedať, že novomestský komplex v zelenom 
areáli bol šťastná voľba. Nová Cvernovka 
žije, svojimi kultúrnymi a spoločenskými 
aktivitami obohacuje život mestskej časti  
a dokonca inšpiruje ďalších!  

Nevedno, akými cestami sa šírili zvesti 
o zrode Novej Cvernovky za hranice Bra-
tislavy, no prvý podpísal memorandum  
o spolupráci s Nadáciou Cvernovka Trnav-
ský kraj. Spoločný projekt nazvali Konver-
zia nevyužívaných budov. V tomto kraji 
sa jednoducho našli vplyvní ľudia, ktorí 
si uvedomili, že myšlienku už druhý raz 
úspešne odskúšanú súčasnými Cvernov-
kármi možno aplikovať aj v širšom rozsahu. 
Trebárs aj v rámci celého kraja. Navyše si 
idea získala aj župana Trnavského kraja  

Jozefa Viskupiča. „Áno, hodnoty takých bu-
dov treba zveľaďovať,“ tvrdí. A ráta pritom 
aj s využitím európskych grantov. Záujem 
vraj už prejavili obce aj niektoré neziskové 
organizácie.

 Čo na to vravia ľudia  
z Nadácie Cvernovka?
„Sami sme zvedaví, či sa aj niekde inde 

nájde komunita ľudí odhodlaných pustiť 
sa do podobného diela,“ vraví jeden zo 
zakladateľov Nadácie Cvernovka Šymon 
Kliman. „Ak sa nájde, veľmi radi sa s nimi 
podelíme o naše skúsenosti. Určite sa bu-
deme snažiť pomáhať každému, kto pre-
javí záujem.“

Je im jasné, že vďaka niekoľkoročným 
vlastným skúsenostiam majú v rukách ná-
zorný návod, ako môže štát s pomocou ob-
čanov lepšie poskytovať verejné služby. 

A aby bol ten návod ešte zrozumiteľnej-
ší, rozhodli sa spracovať manuál, ktorý prí-
padným záujemcom uľahčí aplikovanie ich 
skúseností aj v trochu odlišných podmien-
kach. 

„Prvá časť manuálu bude hovoriť  
o tom, čo sa nám podarilo doteraz. Za-
znamenáva spoluprácu s Bratislavským 
samosprávnym krajom z hľadiska práv-
neho, majetkového aj finančného. Ide  
o cenné informácie, ktoré vskutku môžu 
pomôcť aj iným spoločenstvám,“ hovorí 

Šymon Kliman s presvedčením. „Druhá 
časť manuálu vznikne trocha neskôr, po 
konverzii budovy niekdajšieho internátu 
školy, kde sme nútení hľadať nové formy 
financovania a možnosti rekonštrukcie. 
Dúfam, že sa nám podarí presvedčiť no-
vomestskú samosprávu o kvalite našich 
inovácií a nájdeme dobré nové riešenia.“ 

 Viera Vojtková, snímky Jana Škutková

Príklady priťahujú, tie dobré obzvlášť

Každý užívateľ si svoje pôsobisko sformoval a vyzdobil podľa jeho účelu a svojich 
schopností
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Staršia i stredná generácia Bratislav-
čanov vyrástla na mestských uliciach  
a priestranstvách medzi domami, kto-
ré v tom čase tvorili prirodzenú súčasť 
každého sídliska. Áut bolo pomenej  
a mamy sa nebáli nechať deti chvíľu samé, 
veď na kontrolu stačil občasný pohľad  
z okna. Spôsob života sa výrazne zmenil 
po roku 1989. Pribudli automobily a ne-
jedna zelená plocha sa zmenila na asfal-
tové parkovisko. Kŕdle detí sa z trávnikov 
vytratili aj susedské vzťahy akoby ochlad-
li. Našťastie, nie natrvalo. Po čase si ľudia 
začali uvedomovať, že im komunitný život 
chýba, že mnohé problémy s bývaním sa 
dajú riešiť spoločne a priateľské vzťahy  
i záujem obyvateľov prispievajú k bezpeč-
nosti sídliska, dokonca zvyšujú hodnotu 
bytov. Využívanie vnútroblokov na men-
šie spoločenské a kultúrne akcie sa opäť 
stalo trendom. Pozrieť sa, ako sa takým-
to aktivitám darí v našom meste, prišli v 
júni zástupcovia verejnej správy, záhradní  
architekti a aktivisti z Prahy. V rámci 
svojho programu sa oboznámili s dvoma 
úspešnými príbehmi zo Starého Mesta.  
V našej mestskej časti sme im ukázali 
úspešne sa rozvíjajúci projekt komunitnej 
záhrady a vinice na Pionierskej.

Dušan Martinčok prezentoval prácu 
občianskej iniciatívy Susedia na dvore, 
ktorá spája ľudí z okolia Björnsonovej 
ulice. Snaží sa o vytvorenie otvorené-
ho mestského priestoru plného dôvery, 
pričom otvorenosť presadzuje v otázke 
prístupnosti dvoru pre verejnosť, ako aj  
v medziľudských vzťahoch. „Prepojili sme 
verejný a súkromný priestor a vytvorili 

množstvo aktivít, ktoré ľudí zbližujú. 
Kultúra kultivuje, preto sme založili 
Book klub, kde čítame a diskutujeme  
o knihách. Premietame filmy pod holým 
nebom, organizujeme menšie koncerty, 
bazáre i pikniky. Cez poznanie minulos-
ti budujeme identitu tohto miesta. Našej 
bývalej obyvateľke Kriste Bendovej sme 
venovali lavičku, pri nej vznikla knižná 
búdka, kde s bratislavskými hercami or-
ganizujeme veľmi obľúbené podujatie 
Susedia čítajú Bendovú.“ Obyvateľov 
zblížila aj spoločná snaha o záchranu sta-
cionára pre seniorov. I keď sa zariadenie 
nepodarilo zachrániť a Staré Mesto zria-
dilo v jeho priestoroch materskú školu, 
ľudia si uvedomili, že starnutiu a proble-
matike seniorov treba venovať viac pozor-
nosti. „Je jasné, že budovaniu komunity 
sa musíme venovať a zapájať aj prichá-
dzajúcich nových obyvateľov. Snažíme 
sa o vytvorenie ovzdušia dôvery a soli-
darity. Postupne sa prístup ľudí zlepšuje, 
veď dvor je naša spoločná obývačka,“ 
uzatvára Dušan Martinčok.

Odlišný prístup zvolilo občianske zdru-
ženie Vnútroblok Slávia z neďalekej Pov-
razníckej ulice, keďže tu ľudia bojovali  
s inými problémami. Vnútroblok bol v 70. 
rokoch z veľkej časti vyasfaltovaný, aby 
sa umožnilo lepšie parkovanie. Postupne 

však autá zaberali čoraz viac miesta, vy-
tláčali zeleň aj detské ihrisko. „Uvedomili 
sme si, že to musíme riešiť a stanoviť pev-
né pravidlá,“ hovorí Peter Lukas a pokra-
čuje: „Náš dvor sa napriek mnohým bri-
gádam znovu a znovu menil na skládku 
odpadu, ktorý sem privážali firmy aj 
jednotlivci. Zhodli sme sa, že jedinou ces-
tou je uzavretie dvora železnou bránou, 
cez ktorú budú mať prístup len obyva-
telia. Vyžiadalo si to veľké investície, tie 
sme získavali z členských príspevkov,  
z mikrograntov, neskôr z 2 % venova-
ných daní, ale aj zo zbierok. Plochu 
máme od mestskej časti prenajatú a veľa 
sme do nej investovali.“ Prvé tri roky vy-
bavovali aktivisti z Vnútrobloku Slávia 
najmä formality a sporili finančné zdro-
je, až potom sa mohli pustiť do úprav. Po 
uzavretí dvora zostalo okolo kontajnerov 
čisto – to bol jeden z prvých viditeľných 
úspechov. Členovia združenia vyznači-
li parkovacie miesta, pričom zachova-
li zelené plochy a dnes tvrdo vyžadujú 
dodržiavanie pravidiel. Dosadili stromy  
a kríky, v súčasnosti pripravujú elektrické 
osvetlenie aj závlahu. „Veľmi veľa prác 
robíme svojpomocne, formou brigád,  
v odborných otázkach spolupracujeme  
s architektom. Nápady obyvateľov pod-

porujeme, no musia priložiť ruku k die-
lu a veci si zorganizovať,“ dodáva pán  
Lukas. Dnes je náš dvor príjemným 
miestom, kde sa radi stretávame a oddy-
chujeme.

Účastníci stretnutia sa zhodli, že najdô-
ležitejším faktorom je záujem ľudí. Keď sa 
stretne pár nadšencov, dokážu motivovať 
ostatných, aj keď miera zapojenia zostane 
vždy rozdielna. 

Text a snímky Jana Škutková

Ako vdýchnuť život mestským dvorom

Susedia si obľúbili spoločné čítanie  
na lavičke Kristy Bendovej 

Najväčšie problémy vo vnútrobloku 
Slávia spôsobovali čierne skládky odpadu 
a priveľký počet parkujúcich áut, preto sa 
ľudia rozhodli uzavrieť priestor bránou

Hostí z Prahy zaujímali pravidlá  
i výsledky spoločného hospodárenia  
v komunitnej vinici na Pionierskej
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Z lásky k mamám

Čo sa zamladi naučíš...

Druhá májová nedeľa je špeciálnym 
dňom úcty a vďaky všetkým mamičkám. 
Na oslavu materstva pripravujú podu-
jatia plné lásky nielen školy a materské 
školy, denné centrá seniorov, ale aj naše 
kultúrne a komunitné centrá.

V predvečer Dňa matiek sa už tradične 
koná na mnohých miestach Slovenska  
i v zahraničí Míľa pre mamu, ktorú orga-
nizuje Únia materských centier. Tohto 
roku odkráčalo spoločnú symbolickú 
míľu okolo Kuchajdy až 2 982 Bratislav-
čanov a známy novomestský amfiteáter 
sa stal dejiskom popoludnia plného hier, 
zábavy aj umeleckých vystúpení. 

V kultúrnom stredisku na Vajnorskej 
zaspieval prevažne ženskému publiku 
sólista opery SND Ivan Ožvát v sprie-
vode hudobného skladateľa a klaviristu 
Igora Bázlika. Ich vystúpenie doplnila 
recitáciou Eva Mária Chalupová.

Mamy a staré mamy z denných centier 
seniorov privítali počas mája návštevy, 
ktoré patria k tým najmilším. Detičky  
z novomestských škôl a materských škôl 
priniesli takmer do všetkých klubov kus 
úprimnej detskej lásky, rozdali vlast-
noručne vyrobené darčeky a potešili 
básničkami, spevom i tancom. Seniori  
v dennom centre na Kramároch pozvali 

medzi seba koncertných umelcov a za-
počúvali sa do tónov vážnej hudby.

Samozrejme, na dámy v denných cen-
trách nezabudli ani predstavitelia novo-
mestskej samosprávy. Starosta Rudolf 
Kusý a miestni poslanci rozdali v klu-
boch kvietky, ku ktorým pripojili srdeč-
né blahoželania. 

 (jš), snímky Jana Plevová

Rodičia škôlkarov z MŠ Šancová spojili 
sily, aby svojim deťom umožnili spozná-
vať nové veci. Počas dvoch víkendov za-
ložili záhradkárske kútiky a namaľovali 
čiary dopravného ihriska. 

Na záhradkársky kútik použili betóno-
vé kvetináče, ktoré boli dovtedy na dvore 
škôlky bez úžitku. Zaobstarali zeminu, 
kompost, sadenice a semienka a v sobotu 
sa s deťmi zahrali na záhradkárov. Pesto-
vateľské kútiky využívajú aj panie učiteľ-
ky počas týždňa. Vysvetľujú deťom, aké 
plodiny im rastú na dvore. Bylinky mali 
vari až priveľký úspech, napríklad ba-
zalku deti kompletne „spásli“ pri svojich 
hrách. O prvú zrelú jahodu sa zase viedli 
spory, takže ešte bude treba premyslieť, 

aké plodiny bude vhodné pestovať. V na-
sledujúcich rokoch si deti budú môcť vy-
skúšať pestovanie už od semienok.

Dopravné ihrisko slúži ako interak-
tívne spestrenie dopravnej výchovy. Je 
vymyslené tak, aby si na ňom deti mohli 
trénovať prechod cez priechod pre chod-
cov, ale aj pochopili princípy dávania 
prednosti v jazde. Škôlka chce dokúpiť 
dopravné značky, odrážadlá, motorky  
a prilby, aby sa na motoristov mohlo za-
hrať čo najviac detí.

Oba projekty sa mohli zrealizovať vďa-
ka podpore z grantových programov 
Nadácie Volkswagen, na záhradku získa-
la škôlka 500 eur a na dopravné ihrisko 
rovnú tisícku.

Je dobré, že čoraz viac firiem podporu-
je dobrovoľníctvo svojich zamestnancov 
zamestnaneckými grantmi. Pre škôlky  
i školy je to príležitosť nájsť finančné 
zdroje na obohatenie svojej činnosti. 

Text a snímka Pavla Lényiová
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Slávnosť pre maškrtné jazýčky

Dimitrovka plná smiechu

Školský festival dobrého jedla pripravi-
la pre žiakov aj rodičov 23. mája základná 
škola Za kasárňou. Predajom doma vytvo-
rených dobrôt sa pedagógovia v spoluprá-
ci s rodičmi snažili získať finančné pros-
triedky na výstavbu altánku so „zelenou 
triedou“. V teplých mesiacoch školského 
roka sa v ňom budú školáci učiť v pria-
mom kontakte s prírodou a vo voľnom 
čase poslúži malým čitateľom.

„Food festu sa zúčastnila celá školská 
komunita. Predajné stánky si otvorili 
žiaci spolu so svojimi učiteľmi, rodičmi 
či starými rodičmi a prišli aj obyvatelia  
z okolia. 25 vyzdobených stánkov naplni-

li sladké i slané dobroty. V niektorých sa 
piekli dokonca čerstvé wafle, v iných vy-
rábali zdravé smoothie nápoje. Navštívil 

nás aj pán starosta, priniesol čerstvo upe-
čené mafiny od svojej mamy a prisľúbil 
nám tiež finančný príspevok,“ priblížila 
atmosféru festivalu riaditeľka ZŠ Monika 
Hulenová.

Po skončení akcie spočítali učitelia utŕ-
žené eurá a výsledok ich viac než potešil. 
Poďakovali všetkým prítomným za šted-
rosť, veď výsledok zbierky predstavuje  
4 251,81 eura, čo je polovica sumy potreb-
nej na stavbu altánku. Zvyšné finančné 
prostriedky chcú získať z grantov nadácií 
a sumu doplní výťažok z februárového 
školského plesu.

Jana Škutková, snímka Jana Plevová 

Krásne popoludnie pripravila pre deti 
zo sídliska Dimitrovka tunajšia pobočka 
novomestskej knižnice. Organizátori roz-
delili podujatie na dve časti – v sobotu 
26. mája sa v knižnici stretli mamy a sta-
ré mamy, ktoré prihlásili do súťaže svoje 
najlepšie koláče. Desať účastníčok pred-
ložilo porotcom 14 výborných dezertov, 
jeden krajší ako druhý. Porota zložená  

z gastronomickej odborníčky, zástupky-
ne rodičov, seniorov aj detí a knihovníka 
knižnice na Nobelovej ulici Daniela Vrtíka 
pozorne ochutnávala a starostlivo bodova-
la. Víťazstvo nakoniec prisúdila pani Viere 
Macejkovej za kvietkované mafiny, druhé 
miesto pani Márii Zimnej za čokoládové 
rezy a tretie pani Jane Tóthovej za netra-
dičné sadlovníky. Všetky koláčiky putovali 
na stôl ako súčasť občerstvenia na druhý 
deň – počas nedeľného popoludnia veno-
vaného deťom. „Len sa tak po nich zaprá-
šilo,“ povedal s úsmevom Daniel Vrtík.

Nedeľný štvorhodinový program bol 
nabitý súťažami, hrami a veselým progra-
mom. Na jeho organizácii sa podieľali 
knižnica a novomestské Stredisko kultúry. 
Deti sa rozpŕchli na stanoviská s pripra-
venými úlohami, aby sa s vyzbieranými 
pečiatkami zúčastnili losovania tomboly. 

Potešilo ich vystúpenie kúzelníka, tvorivé 
dielne, ale aj obľúbené maľovanie na tvár. 

Vynikajúcim občerstvením prispeli zá-
stupcovia vietnamskej komunity, finančný 
príspevok venoval starosta Rudolf Kusý 
zo svojho fondu pri Komunitnej nadácii 
Bratislava. Vecnú alebo finančnú podporu 
poskytli aj občianske združenia Dimitrov-
ka, Biely kríž a Mierová kolónia, škola na 
Odborárskej ulici, miestni poslanci a Klub 
športových potápačov Neptún.

Jana Škutková, snímky Jana Plevová

Privítali sme najmladších obyvateľov
Keď do rodiny pribudne dieťatko, príde s ním veľa 

radosti, ale nastane aj kolotoč rodičovských povin-
ností. Aj keď to v danej chvíli nemusí byť ľahké, ne-
skôr na to mamy aj otcovia spomínajú s úsmevom. 

Mestská časť pre nich 6. júna opäť pripravila sláv-
nosť v Stredisku kultúry, na ktorej rodičia svoje ra-
tolesti „oficiálne“ predstavili. Prevzali si finančnú 
podporu 200 eur, ktorá im pomôže preklenúť prvé 
náročné obdobie, a drobné darčeky na pamiatku. Dô-
ležité je, že mamám či otcom na rodičovskej dovolen-
ke takéto podujatie umožní navzájom sa zoznámiť. 
Veď spoločne sa detské kočíky tlačia veselšie a vhod 
príde aj výmena skúseností, či už s výchovou, alebo 
starostlivosťou o bábätko.

Jana Škutková, snímky Jana Plevová
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Výlet na farmu potešil mestské deti

Deň detí v réžii rodičov 

Okolie Bratislavy poskytuje množstvo 
námetov na výlety. Vychovávateľky zo 
školského klubu detí na Sibírskej skĺbili 
príjemné s užitočným a 24. mája pripravili 
deťom výlet na Biofarmu Príroda pri Stu-
pave. Krásne popoludnie medzi domáci-
mi zvieratkami si užilo 51 školákov. Pohľad 
na ovce, kozy, koníky, zajace, psy, mačky, 
sliepky, kohúta či moriaka malých mest-
ských návštevníkov zaujal. Rovnako sa im 
páčili diviak, kravička, ale i prasiatka, lebo 
niektoré deti takéto zvieratká naživo ešte 

nevideli. Samozrejme, mohli ich aj pohlad-
kať, prípadne im podať mrkvičku, ktorú si 
priniesli so sebou. 

Nezvyčajné dreviny, vôňa stromov  
a slnečné lúče prispeli k dobrej nálade  
a pohode. A aký by to bol výlet, keby si 
deťúrence nemohli niečo kúpiť? V miest-
nej predajni si vybrali čerstvo upečený 
chlebík, koláčiky či syrové nite z domácej 
výroby.

Text a snímka Drahomíra Némethová, 
ZŠ s MŠ Sibírska 

Športové súťaže, vedomostné kvízy, 
hádanky, výtvarné dielne i tréning zruč-
nosti – to sú len niektoré z aktivít, ktoré 
pripravili pre deti zo školy na Sibírskej ro-
dičia, starí rodičia aj zopár dobrovoľníkov. 

Tunajšie ZRPŠ je veľmi aktívne a oboha-
cuje vzdelávací proces programom, ktorý 
rozširuje možnosti učiteľov a vychováva-
teľov. Mladí rodičia Zuzana Cvengrošová, 
Lýdia Knapová a Juraj Marendiak zostavili 
organizačný tím, navrhli množstvo súťaž-
ných či kreatívnych disciplín a vyzvali  
k spolupráci ostatných. Ďalší ochotní 
účastníci si z návrhov vybrali to, čo najlep-
šie ovládajú, prípadne program dotvorili  
a rozšírili. V piatok 1. júna sa škola zmenila 
na veľký úľ, v každej triede sa dialo niečo 
zaujímavé. „Niektoré úlohy sú ťažké, ale 
asi to nakoniec urobíme,“ optimisticky 
odhadla výsledky kvízu druháčka Miška  
a iste mala pravdu. Tentoraz totiž v škole 
nikoho nekontrolovali ani nehodnotili, 

Deň detí je predsa sviatok a učenie sa na 
chvíľu odkladá!

 Text a snímky Jana Škutková 

Dobrodružné detstvo s knihou
Keď Daniel Hevier zavítal 25. mája do 

školy na Riazanskej, vonku lialo ako z krh-
ly. Deťom usadeným v telocvični to však 
vôbec neprekážalo a už vôbec nie spiso-
vateľovi, ktorý od radosti z aktuálneho po-
časia na úvod stretnutia zanôtil: „Dnes je 
taký upršaný deň, štvrtáci prepadli cukrá-
reň...“ Samozrejme, odmenou mu bol ob-
rovský potlesk a salvy smiechu. A keďže to 

„Hevi Foter“ s deťmi naozaj vie, pozornosť 
malých poslucháčov si udržal po celý čas. 

Porozprával svojim čitateľom čosi o pí-
saní kníh pre malých aj veľkých: „Napísal 
som už 40 kníh pre dospelých a 60 pre 
deti. A kým začnem opäť písať pre veľ-
kých, chcem sa s vami rozlúčiť sériou de-
viatich knižiek o chlapcovi Chymerosovi, 
o ktorej som premýšľal sedem rokov.“ 

Fantasy žáner je v súčasnej detskej lite-
ratúre nesmierne obľúbený, veď kto by  
v mladom veku nerád sníval o dobrodruž-
stvách v krajinách plných čarodejníkov, 
podivných zvieracích tvorov či strašidiel. 
Daniel Hevier sa však rozhodol, že deti za-
pojí aj do svojej tvorby a využitím webstrá-
nok i sociálnych sietí rozvinul interaktív-
ny projekt. Deti sa v ňom stávajú stopármi 
a hľadajú chlapca Chymerosa strateného  
v inom svete. Postupne prekonávajú rôz-
ne výzvy, navrhujú možnosti postupu a ko-

munikujú s ostatnými členmi stopárskej 
komunity. Čo mimoriadne teší malých 
autorov s pseudonymami ako Plávajúca 
teniska, baletka Dima či Čierny panter, na-
pokon všetci vystupujú v príbehu. 

Osobné stretnutia v školách umocňu-
jú čitateľský záujem, veď dávajú deťom 
možnosť pozhovárať sa so spisovateľom, 
prihlásiť sa do „klubu“ či spoluvytvárať 
obrovskú vlajku. Iste sú inšpiráciou aj pre 
samotného autora, no vari najdôležitejšie 
je, že deti z dnešného digitálneho sveta 
znovu objavujú krásu literatúry.

Text a snímky Jana Škutková
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Prvý ročník simulovanej prvej 
pomoci v teréne sa vydaril

Len približne 7 % obyvateľov Sloven-
ska dokáže poskytnúť prvú pomoc. Pri-
tom správne a včas poskytnutá prvá po-
moc môže v kritických situáciách, akými 
sú nehody rôzneho druhu alebo domáce 
úrazy, zachrániť ľudský život. Preto sme 
sa spoločne s dobrovoľníkmi z občian-
skeho združenia Bunkre a členmi Dob-
rovoľného hasičského zboru Dúbravka 
rozhodli zorganizovať pre širokú verej-
nosť podujatie s názvom „Simulovaná 
prvá pomoc“. 

Krásne počasie a príjemné prostre-
die bratislavského lesoparku prilákalo 
množstvo malých, ako aj dospelých záu-
jemcov o túto problematiku. Pod dohľa-
dom skúsených členov DHZO Dúbravka, 
sestričiek z Kramárov a členov OZ Bun-
kre mali záujemcovia možnosť vyskúšať 
si, naučiť sa, prípadne si zopakovať zák-
lady poskytovania laickej prvej pomoci 
za pomoci improvizovaných pomôcok. 
Zoznámili sa napríklad s postupom pri 

zastavení vonkajšieho krvácania, proti-
šokovými opatreniami, diagnostikova-
ním porúch vedomia, základnou starost-
livosťou pri popáleninách, postupom 
pri odpadnutí, starostlivosťou o pacienta 
v kŕčovom stave, diagnostikou poškode-
nia kostry a svalstva či diagnostikovaním 
priechodnosti dýchacích ciest. Na svoje 
si prišli aj milovníci určovania polohy 
pomocou mapy, a to bez použitia GPS 
alebo mobilného telefónu. Cieľom po- 
dujatia bolo priblížiť ľuďom prvú po-
moc, zistiť, ako by reagovali, aký mali 
rozsah vedomostí poskytovania prvej 
pomoci, poskytnúť im priestor na vyskú-
šanie jednotlivých úkonov prvej pomo-
ci a v neposlednom rade dodať odvahu 
v jej poskytovaní. Na to slúžili názorné 
ukážky na figurantoch, demonštrovali sa 
rôzne situácie a veľa sa diskutovalo.

Po absolvovaní viacerých stanovíšť 
prvej pomoci čakala absolventov jazda 
lanovkou zadarmo a tiež pútavý výklad  

v dvoch vojenských objektoch z prvej 
svetovej vojny, a to v Kaverne na Kam-
zíku a v Bunkri nad Klepáčom. Naj-
menších návštevníkov potešila ukážka 
hasičskej techniky, výstroj a výzbroj dob-
rovoľných hasičov z Dúbravky a bonu-
som bolo vojenské vozidlo ZIL 131. 

Po náročnom dni plnom disciplín ča-
kal na účastníkov výborný „bunkrácky“ 
guláš. Už teraz sa teším na ďalší ročník 
tohto vydareného podujatia a skvelú at-
mosféru v lone bratislavskej prírody. 

Tomáš Korček 
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Cesty nás zaviedli na východ i na západ

Máj plný zážitkov

Členovia Denného centra seniorov  
z Kramárov sa opäť vybrali na potulky.  
V máji sa stali naším cieľom Košice, v júni 
sme si zasa zašli na výlet do Kroměříža.

V druhom najväčšom meste Slovenska 
sme strávili tri dni. Navštívili sme Kunst- 
halle a prešli sa Hrnčiarskou uličkou reme-
siel. Zaujali nás Kalvínsky kostol, Jakabov 
palác, štátne divadlo, socha maratónca  
i Košický zlatý poklad. Dominantou Košíc 

je Dóm svätej Alžbety, nádherný zvonku aj 
zvnútra. Najväčší kostol na Slovensku má 
rozlohu 1 200 m2 a počas bohoslužieb sa 
doň zmestí 5 000 ľudí. Jeho hlavný oltár 
patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky 
stredovekého umenia. 

Večer sme si oddýchli na nádvorí pen-
ziónu, zaspievali si a po zotmení sme si za-
šli pozrieť krásne farebne osvetlenú spie-
vajúcu fontánu. 

V júni viedla naša cesta do Kroměříža. 
Vzhľadom na množstvo škôl, ktoré tu pô-
sobia, má toto okresné a štatutárne mesto 
prezývku hanácke Atény. Srdcom mesta na 
brehoch rieky Morava je Veľké námestie 
s množstvom reštaurácií a príjemných 
kaviarničiek. Na námestí sa nachádza mo-
rový stĺp so súsoším Najsvätejšej Trojice, 
fontána a radnica so zaujímavými hodina-
mi. Navštívili sme aj barokový Kostol sv. 
Jána Krstiteľa so sochou Jana Nepomuc-
kého, pomník Jána Amosa Komenského a 
prezreli si sochu T. G. Masaryka.

Kroměříž býval letným sídlom olo- 
mouckých arcibiskupov. Arcibiskupský  
zámok je rozsiahly komplex knižníc, hu-
dobného archívu a skoro štyridsiatich  
izieb a sál. Za pozornosť stojí tiež Kvetná 
záhrada, vrcholné dielo európskeho zá-
hradného umenia. Nádherná je kolonáda 
so sochami a terasou, odkiaľ bol pekný vý-
hľad na záhradu a Rotundu.

Z oboch výletov sme sa vrátili spokojní 
a plní dojmov.

Elena Duchoňová, DCS Stromová

Májový program v dennom centre na 
Športovej bol naozaj rôznorodý. Veď po-
súďte sami!

Začali sme tradičnou návštevou výstavy 
Flóra, aby sme sa pokochali nádherou fa-
rieb a vôní vystavených kvetov. Úspešná 
a veľmi poučná bola spoločná cesta do 
Svätého Antona, kde sme navštívili nesko-
robarokový kaštieľ Koháriovcov. Príjemne 
nás prekvapila vedúca denného centra  
z Kramárov pani Polčicová, ktorá všetkým 
výletníkom pribalila na cestu chutné mo-
ravské koláčiky.

Nevšedným zážitkom bola pre nás náv-
števa parlamentu. Pani poslankyňa Edita 
Pfundtner umožnila členom denného 
centra nahliadnuť do práce slovenského 

zákonodarného zboru a krátko si s ňou aj 
podiskutovať na pôde Ústavnoprávneho 
výboru. Z balkóna sme si mohli prezrieť 
rokovaciu sálu a potom nás pani Kitlerová 
detailne oboznámila s históriou budovy. 

Páčili sa nám najmä umelecké diela, me-
dzi ktorými vynikali obrazy majstra Bru-
novského.

V druhej polovici mesiaca sme si aj  
v našom klube pripomenuli Deň matiek. 
Ocenili sme návštevu starostu a poslan-
cov mestskej časti, ktorí nám prišli zabla-
hoželať. Veľkú radosť nám urobili aj naši 
najmladší kamaráti zo školy na Českej uli-
ci. Zahrali a zaspievali nám pod vedením 
pani učiteľky Sekerkovej. 

Patríte aj vy medzi skôr narodených? 
Ak premýšľate, ako zmysluplne a v dobrej 
spoločnosti tráviť svoje dni, príďte medzi 
nás. Radi vás privítame a ukážeme vám, že 
aj dôchodkový vek sa dá prežiť aktívne.

Alica Šimková, DCS Športová

Stredisko kultúry na Vajnorskej sa  
6. júna popoludní naplnilo Novomešťan-
mi, ktorí už čosi pamätajú. Prišli sem spo-
ločne osláviť svoje životné jubileá a rozve-
seliť sa pri tónoch rezkej ľudovej hudby, 
tentoraz v podaní Kuštárovcov.

Až 14 oslávencov prekročilo úctyhod-
nú deväťdesiatku. Aj keď sa ženský vek 
nepatrí prezrádzať, u najstaršej babičky 
Emílie Králikovej urobme výnimku. Veď 

98. narodeniny ju zastihli sviežu a v dobrej 
nálade, pričom sa teší z pozornosti svojich 
blízkych.

Srdečné „živió“ zaznelo z úst predsta-
viteľov mestskej časti, muzikantov i všet-
kých prítomných hostí a po ňom nasle-
doval hudobný darček, pri ktorom si veru 
nejedna postaršia noha podupkala pod 
stolom.

 Text a snímka Jana Škutková

Veselá oslava jubileí
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Seniori spoznávali Štúrovo a jeho okolie 
Koncom apríla sa na celodenný zájazd 

do Štúrova a okolia mesta vydalo 43 čle-
nov DCS Sibírska, DCS Stromová, ako aj 
DCS Zlatý dážď z Račianskej. Spočiatku 
sme si mysleli, že ideme do dažďa, ale na 
juhu nás čakalo príjemné počasie a spo-
ločný deň sa vydaril. 

Prvú zastávku sme si urobili v Cha- 
teau Belá, poľovníckom kaštieli asi 10 km 
od Štúrova. Kaštieľ s krásnou záhradou 
nás prekvapil nielen svojím luxusným 
zariadením, ale aj príjemným privítaním 
a pohostinnosťou miestneho personálu. 
Chateau Belá patrí medzi prvé miesta na 
Slovensku, kam sa po zmene politických 
pomerov vrátili grófi. Jeho majiteľkou 
je pani grófka Ilona von Krockow z Ne-
mecka. Rozhodla sa toto miesto zveľadiť, 
vhodne zariadiť a ponúknuť návštevní-

kom príjemné prostredie, ubytovanie, 
ako aj možnosť ochutnávky vína „Chateu 
Belá“ z miestnych viníc, ktoré je známe  
v celej Európe. 

Popoludní nás miestny turistický vláčik 
zaviezol do Ostrihomu. Tu nám miestna 

sprievodkyňa poskytla výklad o prekrás-
nej bazilike, ktorá patrí medzi najväčšie  
v Európe a doplnila informácie aj o mes-
tečku Štúrove. Domov sme sa vrátili bo-
hatší o pár pekných zážitkov.     

Ľudmila Barázová, DCS Sibírska

Prechádzka po Pyramíde 

Krok vpred v ochrane zvierat  

Budova RTVS v tvare obrátenej py-
ramídy patrí medzi symboly Bratislavy 
a svojou pozoruhodnou konštrukciou 
budí záujem obyvateľov i návštevníkov 

mesta. Aktívni seniori z Kramárov sa roz-
hodli požiadať o prehliadku tejto národ-
nej kultúrnej pamiatky a boli úspešní –  
v krásny májový deň sa skupinka záujem-
cov mohla oboznámiť s architektúrou, 
históriou realizácie i interiérmi budovy. 
Koncertná sála s vynikajúcou akustikou, 
nahrávacie štúdiá, veľkolepo riešené 
otvorené priestory, ktorými nás spre-
vádzal pán Adam Mozolák, zanechali  
v návštevníkoch trvalý dojem. Na druhej 
strane, rýchly vývoj informačných tech-
nológií umožnil výrazné redukovanie 
nárokov na potrebné priestory a to, čo  
v minulosti vyžadovalo viacero miestnos-
tí, skladovacích priestorov i obslužného 
personálu, zvláda dnes jeden pracovník 

za počítačom. A tak nie je vylúčené, že 
sa v budúcnosti pôvodný účel tejto výni-
močnej stavby zmení. 

Oľga Hauskrechtová, DCS Stromová

Národná rada SR prijala 25. mája nove-
lu zákona o veterinárnej starostlivosti. „Je 
to mimoriadny pokrok pre Slovensko, za 
ktorý sme spolu s ďalšími organizácia-
mi bojovali viac ako 10 rokov. Dokazuje 
to, že snahy mimovládneho sektora v ob-
lasti zmeny legislatívy môžu byť úspeš-
né,“ vyjadrila sa odborníčka na trestné 
právo v oblasti zvieracej agendy Zuzana 
Stanová z iniciatívy Zvierací ombudsman.

Novela môže odbremeniť preplnené 
útulky zavedením povinného čipovania 

psov, umožňuje rozšírenie právomocí 
veterinárnych inšpektorov zasahovať  
a tiež prináša opatrenia proti nekontro-
lovaným chovom zvierat, tzv. nelegálnym 
množiteľom. 

Slovensko má podľa Zuzany Stanovej 
aj ďalšie zákony, ktorých dodržiavanie by 
malo byť kontrolované zo strany štátnej 
správy, orgánov činných v trestnom ko-
naní alebo ďalších kompetentných, čím 
by sa situácia mohla radikálne zmeniť. 

 (ts)

Drobný elektroodpad 
odovzdáte aj  
na Junáckej

Vo vestibule Miestne-
ho úradu Bratislava-No-
vé Mesto na Junáckej 
1 nainštalovalo v júni 
Združenie výrobcov 
elektrospotrebičov re-
cyklačnú ENVIDOM 
nádobu na drobný 
elektroodpad. 

Občania môžu do 
tejto nádoby vhadzovať 
drobné elektrospotre-
biče, ktoré už doslúžili. Podmienkou 
je, že sa predmety zmestia do otvoru 
s rozmermi 25 x 25 cm. Môže ísť na-
príklad o žehličky, fény, hriankovače, 
batérie, diaľkové ovládače či kalkulač-
ky. Nepatria sem však žiarivky (ne-
ónky).

Kruhový otvor slúži na vhadzovanie 
mobilných telefónov. 

(žp), snímka Envidom
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Teodor Pasternák, dnešný obyvateľ  
a v minulosti častý detský návštevník toh-
to domu, sprostredkoval redakcii rozho-
vor so synovcom Maše Haľamovej JUDr. 
Dušanom Rollom a jeho manželkou  
Annou. Môžeme vám vďaka nim ponúk-
nuť niekoľko autentických spomienok  
a zážitkov.

„Ako dieťa som aj s bratrancom Bori-
som často trávil u tety Maše prázdniny 
vo Vysokých Tatrách. Bola vydatá za 
lekára Jána Pullmana, obývali spodné 
poschodie Vily Marína na Štrbskom ple-
se. Staral sa o zdravie obyvateľov oko-
litých dedín a ordináciu mal vybavenú 
dokonca röntgenovým prístrojom, čo 
bola v tých časoch naozaj rarita. Neskôr 
sa doktor Pullman zameral na liečbu 
astmy a predovšetkým jeho zásluhou sa 
okolie Štrbského plesa zmenilo z hotelo-
vej oblasti na liečebnú. Stálo tu niekoľ-
ko sanatórií pre dospelých, postavili aj 
detský liečebný dom Helios, rozhovoril sa 
pán Roll. Sám už prekročil úctyhodnú de-
väťdesiatku, no stále je v dobrej kondícii 
a pamäť mu slúži. Dodal, že manželia Pull-

manovci sa zoznámili, keď sa Maša liečila 
na pľúcnu chorobu. „Našťastie, ochore-
nie, ktoré mnohých skosilo, prekonala. 
Keď sa neskôr vzali, pomáhala manže-
lovi, v podstate mu robila zdravotnú ses-
tru,“ vysvetlil hostiteľ. 

Pullmanovci nemali deti, ale svojich sy-
novcov i netere mali veľmi radi. „Pre nás 

to boli krásne časy ohromnej voľnosti. 
Len jedna vec sa nám príliš nepozdáva-
la. Vždy o piatej popoludní sme sa mu-
seli upraviť, pekne obliecť a ísť s tetou 
na stretnutie do kaviarne Krym. Tu sa 
schádzala intelektuálna smotánka. Nie-
len miestna, ale aj návštevníci z Bratisla-
vy, Prahy, manželky umelcov, lekárov či 
politikov... My sme sa tam, samozrejme, 
nudili, no trvala na tom. V pamäti mi 
zostala jej láska k zvieratám. Mala bie-
leho psíka Dina a tiež milovanú mačku. 
Večer ju púšťala von, potom ráno nachá-
dzala pred dverami vily vyrovnaný rad 
nalovených myší. Neskôr o nej napísala 
pôvabnú knižočku pre deti Petrišorka.“ 

V Tatrách vydala Maša svoje prvé dve 
zbierky, do básní premietla veľa bolesti 
a smútku, ktoré prežívali pacienti lie-
čení väčšinou na tuberkulózu. „Všetky 
jej ostatné zbierky, neskoršie výbery  
z poézie a eseje som už pripravil do tlače  
a pomáhal ich vydať. Po skončení štúdia 
som pracoval vo vydavateľstve Osveta  
v Martine, takže som sa tejto práci veno-
val. Neskôr, už po revolúcii, sme s part-
nermi založili aj vlastné vydavateľstvo 
SAPAC,“ hovorí pán Roll. Maša Haľamová 
bola k svojim dielam kritická, veľa ruko-

Šťastie i smútok vpísala do veršov
Maša Haľamová v spomienkach

28. augusta si pripomenieme 110. výročie narodenia slovenskej poetky, 
autorky obľúbených detských kníh a prekladateľky Maše Haľamovej. 
Možno len málokto spomedzi našich čitateľov vie, že jedna z najvýznam-
nejších predstaviteliek slovenskej poézie 20. storočia prežila druhú 
polovicu svojho života v bratislavskom Novom Meste na Sibírskej ulici 
číslo 64. A keďže na príjemnú dámu susedia dodnes nezabudli, v redak-
cii sa zišlo hneď niekoľko námetov na článok o jej živote a diele. 

Maša Haľamová (1908 – 1995)

Spisovateľka so synovcami 

Vila Marína na Štrbskom plese, v ktorej 
žili manželia Pullmanovci
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pisov zničila a nechala si len to, čo nao-
zaj považovala za dobré. „Nikdy som ju 
nepočul vlastné verše recitovať, zato iní 
recitátori ich veľmi vyhľadávali, bola 
obľúbená autorka.“

Popri umeleckom talente mala Maša aj 
nesporné športové nadanie. Ako vynika-
júca lyžiarka sa stala najmladšou rozhod-
kyňou na majstrovstvách sveta na Štrb-
skom plese v roku 1935.

V roku 1956 Ján Pullman náhle a pred-
časne zomrel na infarkt. To spisovateľ-
ku veľmi zronilo. „Po dlhých rokoch sa  
z Tatier odsťahovala a rok či dva žila  
u mojich rodičov v Martine. Boli si so ses-
trou, teda mojou mamou, veľmi blízke, 
snažili sme sa ju potešiť. Pamätám si, 
ako naša rodina v jeden večer spoločne 
sedela za stolom, pili sme nejaké víno, 
spomínali a Maša bola veľmi smutná. 
Do rána potom napísala báseň „Smrť 
tvoju žijem“, ktorá neskôr vyšla v rovno-
mennej zbierke.“ 

V Martine pracovala v redakcii detskej 
literatúry vydavateľstva Osveta. Venova-
la sa tiež prekladom, často aj upravovala 
diela iných autorov. „Keď v 50. rokoch 

začali vydavateľstvo likvidovať a obá-
vali sme sa prenasledovania, unikli sme  
s rodinou do Bratislavy. Presvedčil som 
aj Mašu, aby odišla s nami. Tu sme po-
tom obaja pracovali vo vydavateľstve 
Mladé letá. Napísala niekoľko knižiek 
pre deti a aj keď po manželovej smrti 
spočiatku publikovať nechcela, neskôr 
dovolila vydať aj neskoršie zbierky a vý-
bery zo svojej poézie.“

V Bratislave si Maša Haľamová vybrala 
byt na Sibírskej ulici. Tu ju spoznal osem-
ročný chlapec Teodor Pasternák, ktorý 
sem často chodieval na návštevu k svojej 
tete. „Na zvončeku som čítal jej meno, 
ktoré som poznal zo školskej čítanky. 
Poprosil som tetu, aby nás zoznámila,  
a raz, keď sme sa stretli pred domom, 
tak urobila. Teta Maša, ako som jej vte-
dy hovoril, ma pozvala na návštevu. 
Debatovali sme spolu o knihách a da-
rovala mi jeden zo svojich autorských 
výtlačkov Petrišorky, do ktorého vpísa-
la osobné venovanie. Veľmi si to cením  
a dodnes starostlivo opatrujem túto det-
skú knižku,“ spomína s úsmevom. 

V roku 1983 udelili Maši Haľamovej ti-
tul národná umelkyňa.

V dobrom zdraví sa dožila 85. narode-
nín, v tom čase vyšla vo vydavateľstve 
SAPAC bibliofília Čriepky. V nej sa stretli 
poézia a výtvarné umenie dvoch veľkých 
umelcov Turca. Básne Maše Haľamovej, 
rodáčky z Blatnice, sú doplnené kresbami 
Mikuláša Galandu, rodáka z Turčianskych 
Teplíc. Umelcove skicáre ležali roky utaje-
né u jeho manželky a predstavujú ukážky 
jeho najintímnejšej tvorby. „Výnimočné 

na tejto knihe sú spisovateľkine osobné 
spomienky, nikdy predtým neboli publi-
kované. Podarilo sa mi získať jej archív, 
a tak mohli zápisky uzrieť svetlo sveta. 
Zároveň mi pani Galandová dovolila 
publikovať vzácne skice jej zosnulého 
manžela,“ vysvetlil Dušan Roll. 

Maša Haľamová zomrela 17. júla 1995 
v Bratislave. Pochovaná je vo svojom 
rodnom kraji, na Národnom cintoríne  
v Martine.

Jana Škutková 
Snímky z archívu D. R.

DIELO  
Maša Haľamová napísala zbierky poé-

zie Dar (1928), Červený mak (1932) 
a Smrť tvoju žijem (1966). Okrem 
toho vyšlo niekoľko výberov z jej po-
etickej tvorby a kníh, v ktorých zazna-
menala svoje spomienky: Básne (1955), 
Komu dám svoju nehu (1968), Čriep-
ky (1993), Nepokoj (1998), Milému 
(2003), Ja som tú poéziu žila (2008).

Najmladších čitateľov potešili diel-
ka Svrček a mravci (1957), Mechú-
rik Koščúrik s kamarátmi (1962),  
Petrišorka (1965), Hodinky (1966), 
O sýkorke z kokosového domčeka 
(1976).

Vydala tiež spomienkové eseje Vy-
znania (1988), Vzácnejšia než zlato 
(1988) a Tatranské listy (2001). Pre-
kladala z ruskej, lužickosrbskej a českej 
literatúry adresovanej najmä deťom  
a mládeži. Jej dielo bolo preložené do 
deviatich svetových jazykov.

MOJA PRVÁ BÁSEŇ 
v Slovenských pohľadoch
Rozprávky vari na celom svete majú 

svoje magické čísla: Tri citróny, Tri 
princezné v belasej skale, Traja bratia, 
Sedem havranov, Snehuľka a sedem 
trpaslíkov, Sedem žriebät atď.

V mojich letopočtoch je to číslo 
osem. V dátume narodenia mám tri 
osmičky. Mala som osem rokov, keď 
mi zomrela matka. V rodine nás bolo 
osem súrodencov. V roku 1918 som sa 
vrátila do oslobodenej vlasti. V roku 
1928 mi vyšla prvá básnická zbierka 
Dar. A dva roky predtým, osemnásť-
ročnej, uverejnili Slovenské pohľady 
moju prvú báseň Balada o klamných 
ružiach. 

Čo to vtedy znamenalo pre začí-
najúcich autorov, navyše autorku, si 
dnes len ťažko možno predstaviť. I pri 
všetkej skromnosti sa mi z toho zakrú-
tila hlava. Spomínanú baladu napísa-
la som pre seba, tak ako si dievčence 
píšu do denníka, bez literárnych am-
bícií. Odreagovala som si ňou žiaľ nad 
stratou sestry. Vyše roka bola Balada o 
klamných ružiach ukrytá v zápisníč-
ku medzi školskými zošitmi, až ju raz 
ktosi zarecitoval na študentskom ve-
čierku, a tak sa dostala do rúk redak-
tora Slovenských pohľadov – Štefana 
Krčméryho...

EPILÓG
Keď zvažujem čo bolo –
a čo mi ešte zo života zbudlo,
nad miskami váh: hlbokej a plnej na strane „dal“
a plytkej – čo ešte „má dať“
myslím si, že nič nebolo márne
a že sa môžem poďakovať životu.
I za to ťažké – o ktoré je nás viac.

Zo zbierky Čriepky ilustrovanej skicami 
Mikuláša Galandu

O spomienky sa s nami podelili  
Dušan Roll s manželkou Annou



Spoločnú výstavu výtvarníkov Ale-
ny Anderlovej a Daniela Brunovského 
pod názvom Farby noci si mohli Novo-
mešťania v druhej polovici mája pozrieť 
v priestoroch firiem Kabinet a Iluma 
na Račianskej ulici. Showroom Sabíny 
Schuckert, ako toto miesto s odvolaním 
na industriálnu históriu budovy famili-

árne nazval majiteľ spoločnosti a priateľ 
moderného umenia Vladimír Zelenák, 
predstavuje umelecké diela v spojení s di-
zajnérskym nábytkom od najznámejších 
svetových tvorcov. Že im to spolu svedčí, 
potvrdzuje rastúci záujem zo strany náv-
števníkov.

Česká maliarka Alena Anderlová je ab-
solventkou ateliéru Michaela Rittsteina 
na pražskej AVU. Pre jej výtvarný prejav 
je charakteristická práca so svetlom a vý-
razný cit pre farbu. Snivé odtiene modrej 
farby v kombinácii s jasavou červenou vy-
tvárajú v jej obrazoch kúzelnú atmosféru. 
Predstaviteľ slovenskej postmoderny Da-
niel Brunovský je bratislavskému publiku 
zrejme o čosi známejší. Vo svojich maľ-
bách konfrontuje materiálny a duchov-
ný svet, komplikovanosť medziľudských 
vzťahov a psychickú osamotenosť človeka 
strateného vo vesmíre. Oboch umelcov 
spája dlhoročné priateľstvo a podobný 
prístup k umeleckej tvorbe, preto privíta-
li možnosť vystaviť svoje diela spoločne.

Jana Škutková 
Snímka Andrej Fridrich

Stredobodom júnového Poetického 
večera pri sviečkach s Jurajom Sarvašom 
bol krásny autentický slovenský folklór. 
Interpretovali ho tentokrát umelci od 
Hlohovca, z ktorých viacerí stáli na javis-
ku aj v úspešnom programe slovenskej 
televízie Zem spieva. 

Jozef Bachratý je spevák, recitátor, 
muzikant a dlhoročný návštevník poe-
tických večerov na Kramároch. Nedávno 
oslávil osemdesiatku, no pri speve pôso-
bil ako mladík a jeho krásne zafarbený 
hlas rozozvučal sálu. Juraj Sarvaš doplnil 
jeho vystúpenie veršami Jána Smreka  
i Sándora Petöffiho o láske – trochu váž-
ne a trochu úsmevne.

Janko a Lenka Bielikovci, on vynika-
júci spevák a ona huslistka, predniesli 
niekoľko regrútskych piesní od Trnavy. 
„Sú to krásne, ale aj veľmi smutné pies-
ne, veď pochádzajú z obdobia, keď sa 
slovenskí vojaci odoberali na jatky,“ po-
vedal o nich spevák Janko. Pridali však aj 
zopár žartovných a málo známych pesni-
čiek, aby publikum rozveselili.

Členovia rodiny Heskovej i Bielikovej  
z Červeníka po tretíkrát dokázali nes-
miernu bohatosť slovenskej ľudovej hud-
by – tej spievanej i tej inštrumentálnej. 

Poetické slovo zastúpila ešte Chalupko-
va báseň Turčín Poničan v podaní poslu-
cháčky dramatickej fakulty Akadémie 
umení v Banskej Bystrici Júlie Kmeťovej.

Záverečná spoločná pieseň všetkých 

vystupujúcich bola pre Juraja Sarvaša 
prekvapením. Hostiteľ neskrýval dojatie, 
keď mu starí priatelia a obdivovatelia za-
spievali jeho najobľúbenejšiu: Ej horou, 
horou... Text a snímka Jana Škutková
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„Slovensko spievať neprestane!“

Dizajn a umenie sa  
spriatelili na RačianskejHistorky „ostrých 

chlapcov“ sú  
zárukou smiechu

Divadelné predstavenie Mafiánske 
historky, v ktorom si Peter Batthyá-
ny, Peter Sklár, Igor Adamec a Martin  
Vanek nevyberaným jazykom uťahujú 
z podsvetia, mimoriadne úspešne za-
báva Slovensko už takmer 20 rokov. 
Štvorica hereckých protagonistov za-
vítala 23. mája do Strediska kultúry na 
Vajnorskú. Po odohratí viac než 250 
repríz neprekvapuje, že väčšina pub-
lika nevidela predstavenie po prvý 
raz. Ľudia poznajú dej i mnohé repli-
ky naspamäť. To však neprekáža, pre-
tože hereckí protagonisti obohacujú 
príbeh množstvom improvizačných 
vsuviek, do ktorých často zasiahnu 
i návštevníci z hľadiska. A tak každý 
večer v spoločnosti vtipných „mafiá-
nov“ jedinečný a srdečný smiech prí-
jemne ponatriasa bránice divákov.

Jana Škutková 
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Na kus reči s Jozefom Banášom prišiel 
1. júna do Strediska kultúry človek, ktorý 
neuznáva obmedzenia či limity. „Železný 
dôchodca“ Štefan Karak sa behaniu začal 
venovať vo veku 55 rokov a odvtedy pre-
konáva nielen sám seba, ale aj slovenské 
rekordy a súperov z celého sveta. Výstupy 
na vrchol Vtáčnika, horské maratóny  
a behy do vrchu, Ultra Trail du Mont Blanc 
či stomíľové preteky Leadville Trail 100 
run v Colorade – o svojich úctyhodných 
výkonoch hovoril spôsobom, ktorý moti-
voval poslucháčov k odhodlaniu aj v ťaž-
kých životných situáciách. „Prvýkrát som 
prekonal sám seba, keď som nepočúvol 
radu lekárov, aby som sa vzdal pohybu. 
Naopak, kúpil som si teleskopické paličky 
a začal som chodiť, aby som posilnil chrb-
tové svalstvo. Neskôr som stretol bežcov do 
vrchu, páčilo sa mi to, a tak som skúsil aj 
behať. Postupne dlhšie a náročnejšie trate, 
metódou malých krôčikov.“ Štefan Karak 
začal ako samouk, no sledoval úspešných 
a prišiel na to, že soľou sa dá bojovať pro-

ti kŕčom,  že pri dlhom behu môže šetriť 
energiou, ak beží správnym štýlom, a naj-
dôležitejšie je to, čo sa deje v hlave. Nepri-
púšťa si, že by do cieľa nedošiel. „Hranice 
neexistujú, len my si ich kladieme,“ tvrdí  
a odporúča každému, aby si našiel taký 
druh pohybu, ktorý mu prinesie radosť. 
Behaním si vyčistí hlavu aj organizmus, 
naučilo ho lepšie chápať ľudí a byť solidár-
nym. „Na takýchto pretekoch je priam zá-
konom, že ak stretneme niekoho v núdzi, 
musíme mu pomôcť. Vtedy ide súťaženie 
bokom,“ vysvetľuje. Stretnutiu so zvierata-
mi sa vyhýba tým, že zámerne robí lomoz 
a pri behu pokašliava: „Zver nemá dôvod 
človeka napadnúť a radšej sa mu vyhne. 
Ak ju však prekvapí, bráni sa.“

O svojich skúsenostiach napísal vytrva-
lostný športovec knihu Ako som prekonal 
sám seba. Spoločne s Jozefom Banášom 
ju pokrstili vodou z Vtáčnika, pričom sa  
o vynikajúce hudobné vstupy postaral 
Robo Šimek, interpret piesní Johnnyho 
Casha.

Výtlačok inšpiratívnej publikácie veno-
valo vydavateľstvo Ikar redakcii Hlasu. Mô-
žete ju získať, ak nám napíšete o svojej mo-
tivácii, či ako ste zvíťazili sami nad sebou. 
Odpoveď pošlite do 1. augusta na adresu 
hlas@banm.sk

Jana Škutková, snímka Jana Plevová

Teleskopické paličky mu zmenili život

V sobotu 2. júna sa areál Kuchajdy 
naplnil huňatými guličkami s veľ-
kými uškami a šikovnými labkami. 
Konal sa tu totiž turnaj v skoku krá-
likov cez prekážky – Bratislava Cup 
2018.

Králičí hop má na Slovensku vzostup-
nú tendenciu a tohtoročný turnaj s účas-
ťou 80 králikov a 23 pretekárov z Česka 
a Slovenska bol najväčší v jeho histórii. 
Podujatie otvoril starosta Rudolf Kusý 
a venoval doň aj špeciálnu cenu „Pohár 
starostu pre najlepšieho českého a slo-
venského králika“. 

Konkurencia bola veľmi silná. V Českej 
republike je už hop na európskej úrovni 
a najstaršie tamojšie kluby oslávili 10. 
narodeniny. My na Slovensku sme po 
dvoch rokoch ešte len odložili plienky. 
Pretekárom počasie prialo, vládla skvelá 
nálada a svojich králikov prišli ukázať aj 
Novomešťania. Súčasťou programu bola 
veterinárna poradňa, MVDr. Milan Kop-
čok radil, ako správne kŕmiť zajka, a vy-
svetľoval, čo potrebuje na život. Súťažilo 
sa v ôsmich disciplínach – rovinka a par-
kúr všetkých obťažností, ďalej skok vyso-
ký a skok ďaleký. Súťažiaci si odniesli 24 

víťazných pohárov a dva poháre pre naj-
lepšieho českého a slovenského králika. 
Aj keď je u nás tento šport málo známy, 
základná organizácia Bratislava plánuje 
zriadiť výcvikové stredisko formou krúž-
ku a už má aj prvých záujemcov. Veď by 
bolo na škodu, aby králik ležal v klietke, 
keď môže športovať a vytiahnuť mládež-
níkov od počítačov. Keď všetko pôjde 
podľa plánov, už od septembra sa otvo-
ria brány Bratislavského klubu. Viac in-
formácií získajú záujemcovia na tel. čísle 
0911 90 39 32 alebo e-mailom na adrese 
kralicihop.bratislava@azet.sk

Jozef Beňuška, snímky Ján Zeman

Bratislava CUP 2018 v králičom hope
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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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Vodoinštalatéri – kvalitne a rýchlo. 0904 572 977

INZERCIA

Krásne počasie, bohatý program a skve-
lá zábava. Taký bol Deň detí z Nového 
Mesta, ktorý v druhú júnovú nedeľu opäť 
prilákal na Kuchajdu stovky rodín. Deti si 
najskôr užili vystúpenie Dorotky z Fidor-
kova, ktorá tentoraz prišla na Kuchajdu aj 
s kamarátkou – obrovskou Pandou Sran-
dou. Potom ich v štýle hip hop roztanco-

val Johnny Perfekto so svojou šou Super 
Tanečník. Počas popoludnia ich zhruba 
500 stihlo absolvovať súťažné stanovištia, 
vyhliadkové plavby po Kuchajde a nako-
niec v napätí čakali, či sa im ujde darček 
v bohatej tombole. Novomestská oslava 
Dňa detí 2018 sa opäť vydarila.

(bor), snímka Jana Škutková

V telocvični základnej školy Odborárska 
s chuťou trénujú mladí karatisti v oddiele 
TJ Rapid. Traja nadaní zástupcovia ško-
ly sa 19. mája zúčastnili majstrovstiev SR  
v Košiciach. Aj keď nie všetci odchádzali 
domov s medailou, každý z nich sa v sil-

nej konkurencii umiestnil na bodovanej 
pozícii. Podľa slov trénera Ing. Jána Longu 
deti ukázali veľkú bojovnosť, odhodlanie 
a chuť víťaziť, no taktiež pokoru, posluš-
nosť a úctu k trénerom, kamarátom, roz-
hodcom, súperom aj ostatným súťažným 
klubom. 

Výsledky:
Alexandra Šutáková – kata dievčatá  
do 5 rokov – 5. miesto
Janko Yang – kata starší žiaci  
10 – 11 rokov začiatočníci – 7. miesto
Janko Yang – kumite starší žiaci  
10 – 11 rokov do 30 kg začiatočníci –  
5. miesto
Peter Šuták – kata starší žiaci  
10 – 11 rokov začiatočníci – 3. miesto
Peter Šuták – kumite družstvá starší žiaci 
10 – 11 rokov – 5 . miesto

Objavili sa aj slzičky, veď všetky  
5. miesta sú výsledkom prehratých sú-
bojov o 3. miesto. No výsledky vzali deti 
športovo, v karate našli to, čo ich naozaj 
baví, a majú veľkú chuť zlepšovať sa.

Text a snímka Soňa Šutáková

Deň detí prilákal stovky rodín

Úspešní karatisti z Dimitrovky
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Komunitné centrum  
na Ovručskej 5 pozýva  
9. 7. od 18. do 19.30 h
Detoxikácia organizmu
Prednáška výživovej poradkyne  
Zdenky Havettovej

20. 7. od 19. do 20.30 h
Cestopis: Srí Lanka
Prezentáciu bude viesť  
cestovateľka Bianka

23. 7. od 18. do 19.30 h
Pitný režim a pohybová aktivita
Prednáška výživovej poradkyne  
Zdenky Havettovej

13. 8. od 18. do 19.30 h
Kalorický príjem potravín  
(Koľko je DOSŤ?)
Prednáška výživovej poradkyne  
Zdenky Havettovej

27. 8. od 18. do 19.30 h
Tráviaci trakt a jeho výživa
Prednáška výživovej poradkyne  
Zdenky Havettovej

Vstup na prednášky je zdarma.  
Viac informácií o programe získate  
na tel. čísle 0907 977 211.
Zmena programu vyhradená.
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ČOSKORO 
TO SPOLU 
ROZBALÍME
www.urbanresidence.sk
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