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Obálka:   
Prvá trieda znamená nové  
povinnosti, ale aj nové priateľstvá.
Začiatok školského roka  
zachytila Jana Plevová.

Do Mesiaca úcty k starším zaradil svet aj deň, kto-
rý oslavuje lásku v širšej rodine. Vznikol na podnet 
americkej mamy pätnástich detí a starej mamy štyrid-
siatich vnúčat Mariany Lucille Herndon McQuade. Ofi- 
ciálne ho vyhlásili v roku 1978. 

Kto mal šťastie a prežil so starými rodičmi aspoň 
kus svojho detstva, iste si po celý život uchováva vzác-
ne spomienky na ich múdrosť, láskavosť i ochotu pomáhať. Babičky a dedkovia tr-
pezlivo sprevádzajú vnúčatá vo chvíľach, keď zamestnaným rodičom nevychádza 
na deti dostatok času. Odovzdávajú im vedomosti, skúsenosti aj manuálne zručnosti, 
neraz už zriedkavé. Vedú ich k zdvorilosti a úcte k hodnotám, ktoré ani v dnešných, 
občas príliš rýchlych časoch nestrácajú na význame. Odkaz svojej lásky tak odovzdá-
vajú ďalšej generácii, najmladšiemu potomstvu. Aby sa ani neskôr z rodu nevytratil...

13. október – Deň starých rodičov
Posolstvá medzi generáciami

Milí Novomešťania!

Prvé jesenné mesiace mám rád. Keď horúčavy 
pominú, vinohradníci zozbierajú úrodu, cestu na 
Kamzík ozdobia šípky a v tráve na novomestských 
školských dvoroch sa zalesknú gaštany. Otvárame 
poslednú štvrtinu kalendárneho roka a pracovný 
život v mestskej časti už beží na plné obrátky. 

Október je Mesiac úcty k starším, nuž našim se-
niorom s radosťou venujeme o čosi viac pozornos-
ti. Zaslúžia si to, veď svojou prácou po celý život 
tvorili hodnoty, ktoré dnes užívame. Ani vo vyššom veku nesedia so za-
loženými rukami. Nielenže pomáhajú svojim rodinám, ale ochotne sa 
zúčastňujú brigád, pracujú v komunitných centrách, venujú sa dobro-
voľníctvu... Trpezlivo a dôsledne pripravujú projekty na zlepšenie svojho 
okolia, s ktorými neraz dokážu uspieť v hlasovaní participatívneho roz-
počtu. Vážime si ich aktivitu a záujem, pomoc i múdre rady. 

V tomto vydaní Hlasu sa obzrieme za poslednými udalosťami v Novom 
Meste, ale zameriame sa aj na to, čo sa práve začína. V školskom roku 
čaká naše deti veľa práce.  Mnohé z nich zasadli do lavíc v obnovených 
triedach a tešia sa z rozšíreného športového vybavenia. Vieme, že pre ro-
dičov prvákov znamená nástup do školy pomerne veľkú finančnú záťaž, 
preto im mestská časť už dlhé roky prispieva na nákup školských potrieb. 
Opäť prinášame širšie informácie o možnostiach športovania – nevy-
hnutnej súčasti zdravého životného štýlu najmladšej generácie.

O zelených pľúcach mesta sa veľa diskutuje, nebýva však jednoduché 
udržať mladé stromčeky pri živote v náročných mestských podmienkach. 
Inšpirovali sme sa v cudzine a rozhodli sme sa vyskúšať nový spôsob 
ich vysádzania. Verme, že sa osvedčí a bude sa dať uplatniť aj na iných 
miestach.

Príjemné čítanie!

Rudolf Kusý
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Tritisíc detí sa vrátilo k učebniciam
Letné prázdniny sú minulosťou, deti sú 

po dvojmesačnom oddychu späť v kolo-
behu vzdelávania, školských povinností  
a krúžkov. Do lavíc ôsmich základných 
škôl v Novom Meste sa po letných prázdni-
nách vrátilo viac ako tritisíc žiakov. Medzi 
nimi aj 447 prváčikov.

Tradične najviac ich bolo v našej naj-
väčšej škole Za kasárňou, kde v pondelok  
2. septembra slávnostne privítali 96 žiakov 
prvých ročníkov, ktorí naplnili štyri trie-
dy. Na ich tvárach bolo badať prirodzenú 
trému, ale aj veľké očakávania a zvedavosť. 
Pani riaditeľka Monika Hulenová ich hneď 
na úvod privítala vo veľkej „zakasárnickej“ 
rodine. „Počas nesledujúcich rokov vám 
z tejto rodiny budú najbližšie práve vaše 
pani učiteľky a vychovávateľky, s pomo-
cou ktorých zistíte, že škola je miesto, kde 
sa nielen naučíte mnohému novému, ale 
je to aj miesto zábavy a miesto, kde si náj-
dete množstvo nových kamarátov.“ 

Silu komunity v tejto škole vyzdvihol aj 
starosta Nového Mesta Rudolf Kusý, ktorý 

ju ešte ako školopovinné dieťa aj sám na-
vštevoval. „Táto škola, to nie je pani riadi-
teľka ani učitelia, vychovávatelia, nie je 
to ani starosta či úrad. Sme to my všetci. 
A škola bude taká dobrá, ako to my všet-
ci spolu dokážeme,“ zdôraznil v príhovo-
re starosta. Malých prváčikov ubezpečil, 
že nie je dôvod na strach či pochybnosti. 
„Všetko je v poriadku, ničoho sa nebojte. 
Ste v dobrých rukách.“

Hoci žiaci v júli a v auguste odpočívali, 
život na našich školách sa ani v lete neza-
stavil. Čas prázdnin sa využil na potrebnú 
rekonštrukciu a modernizáciu. Tá najzá-
sadnejšia sa udiala v školských kuchyniach 
a jedálňach, ktoré bolo potrebné adekvát-
ne pripraviť na septembrový nárast počtu 
stravníkov v rámci tzv. obedov zadarmo. 
Nakúpili sa nové stroje na varenie, umý-
vačky riadu, vykonali potrebné stavebné 
úpravy. 

Žiaci strávia v školskom roku 2019/2020 
v školských laviciach presne 190 dní. 

 Ján Borčin, snímka Jana Plevová

KALENDÁR ŠKOLÁKA –  
VŠETKY DÔLEŽITÉ TERMÍNY
30. až 31. október 2019 – Jesenné prázdniny, vyučovanie bude pokračovať  
4. novembra.
20. november 2019 – Celonárodné Testovanie 5 žiakov 5. ročníkov ZŠ z pred-
metov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. 
23. december 2019 až 7. január 2020 – Vianočné prázdniny,  
vyučovanie bude pokračovať 8. januára.
3. február 2020 – Polročné prázdniny, vyučovanie bude pokračovať  
4. februára.
17. až 21. február 2020 – Jarné prázdniny v Bratislavskom kraji,  
vyučovanie bude pokračovať 24. februára.
17. až 20. marec 2020 – Termín externej maturitnej skúšky  
na stredných školách.
31. marec až 3. apríl 2020 – Náhradný termín pre maturantov,  
ktorí sa z objektívnych dôvodov nezúčastnia externej maturity. 
1. apríl 2020 – Celonárodné Testovanie 9 žiakov 9. ročníkov ZŠ z predmetov 
matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra.
2. apríl 2020 – Testovanie 9 z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra, 
ukrajinský jazyk a literatúra. 
9. až 14. apríl 2020 – Veľkonočné prázdniny, vyučovanie bude pokračovať  
15. apríla.
15. a 16. apríl 2020 – Náhradný termín Testovania 9.
18. máj až 5. jún 2020 – Obdobie ústnej maturity, presný termín určia  
príslušné odbory školstva okresných úradov.
1. júl až 31. august 2020 – Letné prázdniny, vyučovanie bude  
pokračovať 2. septembra. Zdroj: www.minedu.sk

Pomáhame  
mladým rodinám, 
prváci dostali  
35 eur na aktovky

Aktovka, peračník, zošity, perá, far-
bičky, pomôcky na výtvarnú výchovu, 
výbava na telesnú výchovu... Zoznam, 
čo všetko treba kúpiť dieťaťu do školy, 
často nemá konca. Rodiny prváčikov 
to významne pocítia aj na svojich pe-
ňaženkách. Naša mestská časť im pre-
to aj tento rok pomohla zmierniť ich 
počiatočné výdavky.

Rodiny takmer troch stoviek prvá-
kov, ktorí v septembri nastúpili do 
školy, podporila mestská časť Bratisla-
va-Nové Mesto príspevkom vo výške 
35 eur. Ide o finančnú výpomoc, kto-
rá je určená na nákup aktovky a škol-
ských potrieb. Podľa schválených zá-
sad mestskej časti môže o príspevok 
na aktovku požiadať rodina prváčika, 
ktorý nastupuje do základnej školy  
v pôsobnosti mestskej časti a ktorého 
matka má trvalé bydlisko v Novom 
Meste. Miestny úrad počas leta zaslal 
informáciu o jednorazovej finančnej 
výpomoci rodinám 299 detí. Tým, 
ktorí o príspevok požiadali, vyplatili 
35 eur v priebehu septembra v po-
kladni miestneho úradu. Mestská časť 
takýmto spôsobom pomáha svojim 
prváčikom od roku 2002.

(bor)
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Pamätáte si škandál, keď sa v polovici 
apríla v lesoparku na Železnej studničke 
objavili dve desiatky sudov s toxickým od-
padom? Po štyroch mesiacoch pátrania sa 
policajtom podarilo prípad objasniť. „Na 
základe rozsiahlej operatívno-pátracej 
činnosti boli obvinení z prečinu neopráv-
neného nakladania s odpadmi 42-ročný 
muž zo Senice a 44-ročný Bratislavčan,“ 
informovala Hlas Nového Mesta Lucia Mi-
halíková z komunikačného oddelenia Kraj-
ského riaditeľstva Policajného zboru v Bra-
tislave. Ak sa páchateľom podarí preukázať 
vinu aj pred súdom, hrozí im väzenie na 
šesť mesiacov až tri roky.

Čo sa vlastne stalo? Obvinení mali pod-
ľa polície začiatkom apríla skoro ráno vy-
viezť z areálu skladu v Petržalke 21 sudov 
s odpadom. Tie mali následne vyhodiť na 
niekoľkých miestach v lesoparku. Analýzy 
obsahu sudov preukázali, že obsahujú ne-
bezpečný odpad, napríklad zvyšky olejov  
a farieb. Škoda súvisiaca s odvozom, lik-
vidáciou sudov a následným vyčistením 
pôdy bola vyčíslená na viac ako 13-tisíc eur. 

Polícii sa prípad podarilo vyriešiť a pá-
chateľov obviniť mimoriadne rýchlo. Ten-
toraz im pomohli aj sociálne siete. Keď 
starosta Rudolf Kusý zverejnil status o bar-
barstve na Železnej studničke s fotografia-
mi sudov, jeden z čitateľov mu zaslal tip, 
odkiaľ by mohli pochádzať. Po následnej 
komunikácii s políciou a jej preverovaní sa 
potvrdilo, že tip bol správny. 

Vyšetrovaním tohto prípadu environ-
mentálnej kriminality sa naďalej zaoberá 
príslušný útvar v pôsobnosti Okresného 
riaditeľstva PZ v Bratislave III. 

Marek Tettinger, snímka autor

Nové Mesto pokračuje v príprave pilot-
ného projektu rezidenčného parkovania. 
V rámci neho bude prioritne zregulovaná 
lokalita, v ktorej je problém s parkovaním 
najviac citeľný, teda v blízkosti štadiónov  
a ich širšom okolí. Lokalita pilotného pro-
jektu je ohraničená Trnavskou cestou, 
Bajkalskou ulicou a územie ohraničené 
ulicami Krížna, Legionárska, Račianska  
a Kukučínova.

Práve dokončené všeobecne záväzné na-
riadenie sa v čase redakčnej uzávierky pri-

pravovalo na zverejnenie na pripomienko-
vanie verejnosťou. VZN čaká prerokovanie 
komisiami a schválenie miestnym zastupi-
teľstvom. „V princípe je naše VZN veľmi 
podobné mestskému, samozrejme, so špe-
cifikami Nového Mesta, ktoré definujú pi-
lotnú zónu a určenie sadzby za rezidenč-
né karty a za hodinu parkovania. O ich 
výške rozhodne zastupiteľstvo,“ upozor-
ňuje zástupca starostu Stanislav Winkler. 

Súčasťou rozbehnutia pilotnej zóny je 
príprava technických podmienok na výbe-
rové konania pre dodávateľov technológií. 
V komisii sú okrem zástupcov mestskej čas-
ti aj odborníci z magistrátu. Je totiž pred-
poklad, že tento systém po úspešnom spus-
tení v Novom Meste prevezme magistrát a 
bude fungovať na úrovni celej Bratislavy.

Ako upozorňuje dopravný inžinier Igor 
Dula, ide o komplexnejší pilotný systém 
než ten, ktorý pripravujú spustiť naprí-
klad v Petržalke. Tam riešia len rezidenč-
né parkovanie pre miestnych obyvateľov, 
návštevníci budú môcť parkovať len na 
vyhradených miestach – a to zadarmo. 
Nakoľko vybraná lokalita má aj vysokú 

návštevnosť, novomestský pilotný projekt 
počíta so zvýhodneným parkovaním pre 
miestnych obyvateľov, pričom návštevníci 
budú za parkovanie v zóne platiť. „Pripra-
vujeme komplexný systém v zmysle prija-
tého mestského VZN a je predpoklad, že 
tento systém následne prevezme magistrát  
a bude fungovať na úrovni celého mesta,“ 
upozorňuje Igor Dula. 

Okrem lokality pilotného projektu má 
Nové Mesto spracovaný projekt pre Kramá-
re, ale keďže bol pripravený pred niekoľký-
mi rokmi, bude potrebné ho aktualizovať 
na súčasnú dopravnú situáciu. Nasledovať 
by mala zóna v lokalite Biely Kríž. 

Cieľom pripravovanej parkovacej poli-
tiky je upratať verejný priestor (napr. tak, 
aby chodníky slúžili primárne chodcom, 
a nie autám) a znížiť množstvo áut v Bra-
tislave, ktoré rastie každým rokom. Penia-
ze získané z parkovacej politiky majú byť 
použité na zlepšenie dopravy, budovanie 
parkovacích miest, lepšiu verejnú dopravu, 
budovanie cyklotrás, rekonštrukciu chod-
níkov a ciest a podobne.

Marek Tettinger, snímka Ján Borčin

Obvinili mužov, ktorí vyhodili  
v lesoparku toxický odpad

Nové pravidlá parkovania sú na stole

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto  
hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu:

PRACOVNÍK/PRACOVNÍČKA  
NA SEKRETARIÁT  

KANCELÁRIE STAROSTU –  
zastupovanie počas materskej 

a rodičovskej dovolenky
Miesto výkonu práce:  
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1,  
Bratislava, Kancelária starostu
Základná zložka mzdy: od 900 € do 1 100 €  
v závislosti od skúseností uchádzača
Náplň práce: zabezpečovanie administratívnej 
a organizačnej podpory, denná agenda na 
sekretariáte, príprava materiálov na stretnutia, 
vybavovanie telefonátov a návštev – pomoc  
s vybavovaním požiadaviek, plánovanie, pripravo-
vanie a organizovanie stretnutí a pod.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu 
určitú - zastupovanie počas materskej a rodičov-
skej dovolenky
Predpokladaný termín nástupu: ihneď (dohodou)
Žiadosť na zaradenie do výberového konania  
a životopis je potrebné zaslať do 06. 10. 2019 
na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto,  
personálny úsek, Junácka ul. l, 832 91  
Bratislava 3 alebo na e-mailovú adresu:  
zuzana.lehocka@banm.sk
Viac informácií: 02/49 253 243, www.banm.sk
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Vyhliadkové mólo je pýchou a atrakciou viacerých jazier  
a vodných nádrží. Žiaľ, to na Kuchajde bolo v posledných ro-
koch pre verejnosť neprístupné. Dôvod? Podlahové dosky boli 
opotrebované, zničené, a preto muselo byť mólo z dôvodu bez-
pečnosti zatvorené. 

Keďže však tento objekt nie je vo vlastníctve mestskej časti, 
nemohlo ho Nové Mesto zrekonštruovať na vlastné náklady. 
Vybudovalo ho ešte v roku 2000 obchodné centrum Polus, 
aby okrem rekreačnej funkcie slúžilo aj ako prekrytie požiar-
nej technológie. Mestská časť viackrát v uplynulých rokoch ro-
kovala s vlastníkmi Polu-
su, aby zabezpečili jeho 
rekonštrukciu. Tento 
rok sa už ľady konečne 
pohli. Súčasný vlastník 
Polusu tvrdí, že „cíti-
me zodpovednosť aj za 
okolie nákupného cen-
tra,“ a po rokovaniach 

so starostom Nového Mesta sa zaviazal, že mólo opraví. A tak 
sa aj stalo. Koncom leta došlo k výmene podlahy a k ďalším po-
trebným úpravám a mólo tak môže opäť slúžiť ako vyhliadkový 
priestor pre návštevníkov Kuchajdy.  (bor)

Snímky Jana Plevová

Stromy sú zelené pľúca mesta. Im samým sa však v mestskom 
prostredí v obklopení asfaltu, betónu a spevnených plôch nežije 
ľahko. Nové Mesto má riešenie, ako im to uľahčiť. 

Inšpiráciu našli pracovníci mestskej časti v Holandsku a Kana-
de, kde používajú špeciálny systém tzv. pôdnych buniek pri sťaže-
ných podmienkach života stromov. Ako to funguje? Pred tým, ako 
sa nový strom zasadí, vybudujú sa v podzemí podmienky, ktoré 
vytvoria veľký a bezbariérový priestor pre rast koreňovej sústavy. 
Vložené pôdne koše (bunky) okrem toho vedia zadržať dažďovú 
vodu aj potrebný vzduch, zabezpečia tak stromu zavlažovanie aj 
vetranie. A to aj pri inštalácii nepriepustného povrchu nad týmito 
pôdnymi bunkami. Substrát, v ktorom korene rastú, zároveň nie 
je zhutňovaný ľudskou činnosťou – chôdzou, cestnou premávkou  
a podobne.

Prvé takéto „príbytky“ pre 
stromy sa vybudovali na Uli-
ci Viktora Tegelhoffa, ktorú 
rekonštruuje investor Národ-
ného futbalového štadióna na 
svoje náklady ako tzv. vyvolenú 
investíciu v prospech Nové-
ho Mesta. A nezostane len pri 
nich. Pôdne bunky chce naša 
samospráva používať aj pri ďal-
šej výsadbe – hlavne pri spev-
nených plochách, ako sú par-
koviská, cestné komunikácie, 
chodníky. Všade tam, kde nie 
sú v blízkosti inžinierske siete.

(bor), snímka archív

Aby sa stromom 
ľahšie dýchalo

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie miesta

VEDÚCEHO ODDELENIA ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA  
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA MIESTNEHO ÚRADU  

BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka č. 1

Základná zložka mzdy: od 1 500 € v závislosti od praxe a skúseností uchádzača

Náplň práce:
•  spracovanie územnoplánovacích informácií,
•  spracovanie stanovísk k investičným zámerom v mestskej časti,
•  zabezpečovanie odbornej stránky na obstarávateľskú činnosť v oblasti 

územného plánovania,
•  spolupráca pri obstarávaní a schvaľovaní územnoplánovacích dokumentov,
•  spolupráca na vypracovaní územnoplánovacích podkladov,
•  príprava podkladov pre odbornú poslaneckú komisiu – účasť na rokova-

niach,
•  príprava podkladov na rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti,
•  riadiaca činnosť v súvislosti s náplňou práce oddelenia.
Kvalifikačné predpoklady:
•  ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa technického smeru so zameraním  

na urbanizmus a architektúru,
•  prax v oblasti územného plánovania min. 5 rokov,
•  výhodou odborná spôsobilosť na obstarávania územnoplánovacích pokla-

dov a územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 2a Zákona o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi prosíme doručiť v zalepenej 
obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia ÚPaŽP – neotvárať“ 
najneskôr do 4. 10. 2019 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, 
personálny útvar, Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava alebo osobne do poda-
teľne miestneho úradu.

Predpokladaný termín nástupu: november 2019/dohodou
Viac informácií: 02/49 253 243, www.banm.sk

Mólo opäť slúži návštevníkom Kuchajdy
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Koncom leta sa uskutočnilo na základ-
nej škole na Odborárskej ulici stretnutie 
miestnych obyvateľov s investorom pro-
jektu „Bytový dom na Podnikovej ulici“, 
ktorého sa zúčastnil aj starosta a viacerí 
poslanci. Zástupca investora miestnym 
obyvateľom odprezentoval navrhovaný 
projekt. Nejde o jeho prvú snahu o vý-
stavbu v tejto lokalite.  Prvýkrát sa pokú-
sil  o získanie potrebných povolení už  
v roku 2013. Proti výstavbe sme sa vtedy 
postavili spoločne s občianskym združe-
ním Dimitrovka a miestnymi obyvateľmi 
a pripravili hromadnú pripomienku na 
vtedajší Obvodný úrad životného pros-
tredia v Bratislave. Investor pod naším 
tlakom ustúpil a projekt nakoniec z po-
voľovacieho procesu stiahol. 

Snahy o výstavbu v tejto lokalite sa 
však nevzdal. Projekt prerobil a opä-
tovne chce získať územné rozhodnu-
tie. Nový bytový dom je navrhnutý ako 
8-podlažný so 78 bytmi a 99 parkovací-
mi miestami, pričom značná časť parko-
vacích miest má byť v teréne. Je situova-
ný v území ohraničenom Podnikovou 
ulicou a železničnou traťou, ktoré je  
v súčasnosti zarastené vzrastlými stro-
mami, pričom časť tohto územia je limi-
tovaná ochranným pásmom železnice. 
Realizácia projektu by si vyžiadala výrub 
asi 140 vzrastlých stromov, čo by bolo 
podľa nášho názoru v kolízii s Akčným 
plánom adaptácie na nepriaznivé dô-
sledky zmeny klímy na území Hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
na roky 2017 – 2020, ktorý sme v roku 
2017 schválili v mestskom zastupiteľstve  
s cieľom zlepšenia životného prostre-
dia a mikroklímy mestského prostredia 
v Bratislave. Ide nám predovšetkým  
o zachovanie existujúcej vzrastlej zele-
ne, ktorá v predmetnej lokalite vytvára 
zásadnú akustickú bariéru pre existujú-
ce bytové domy situované za Podniko-
vou ulicou a ktorá chráni jestvujúcu by-
tovú zástavbu od nepriaznivých účinkov 
prevádzky na železničnej trati. 

Existujúce plochy zelene sú význam-
nou a nevyhnutnou súčasťou obytných 
celkov na územiach slúžiacich hlavne 
na bývanie vo viacpodlažných bytových 
domoch. Umiestňovanie zelene na úze-
miach viacpodlažnej bytovej zástavby 
predpokladá aj aktuálny územný plán 

Bratislavy. Tiež sme presvedčení, že 
predmetný investičný zámer nie je v sú-
lade s platným územným plánom. Je to-
tiž situovaný na časti pozemku, ktorý je 
podľa územného plánu súčasťou stabili-
zovaného územia viacpodlažnej bytovej 
zástavby. Na takýchto územiach sa môže 
realizovať nová výstavba len výnimočne, 
a to za predpokladu, že dôjde k zvýšeniu 
kvality prostredia, a to nielen k zvýšeniu 
kvality zástavby, ale aj k zvýšeniu pre-
vádzkovej kvality územia. 

Meradlom a limitom pre novú výstav-
bu v stabilizovanom území je podľa 
územného plánu najmä charakteristický 
obraz a proporcie konkrétneho územia, 
ktoré je nevyhnutné akceptovať, chrániť 
a rozvíjať. To znamená, že nová výstav-
ba by mala zvýšiť kvalitu bývania pre 
obyvateľov, a nie ju zhoršovať. Zastáva-
me názor, že výstavbou bytového domu 
príde k výraznému zvýšeniu dopravnej 
zaťaženosti na Podnikovej ulici a v okolí, 
k zníženiu kvality životného i obytného 
prostredia. Dopravné zaťaženie súvisia-
ce s dopravnou obsluhou navrhnutého 
bytového domu prispeje k ďalšiemu zvý-
šeniu dopravného preťaženia miestnych 
komunikácií na Podnikovej, Nobelovej 
a Odborárskej ulici. Nakoľko je už v sú-
časnosti naplnená kapacita miestnej ma-
terskej a základnej školy, ďalšie zvýšenie 
počtu obyvateľov v lokalite vyvolá ešte 

väčší tlak na potrebu umiestnenia detí  
v predškolských a školských zariade-
niach mestskej časti, ktorú nebude mož-
né uspokojiť. 

Investor sa však odvoláva na skutoč-
nosť, že má k projektu súhlasné záväzné 
stanovisko hlavného mesta, ktoré získal 
ešte v roku 2017 a podpísal ho predchá-
dzajúci primátor. Preto som spolu s ko-
legami Richardom Mikulcom, Petrom 
Vaškovičom, Andrejom Árvom, Marti-
nom Vlačikym, Stanislavom Winklerom 
a predsedom občianskeho združenia 
Dimitrovka Dušanom Žákom pripravil 
pre miestnych obyvateľov podania, aby 
sa mohli stať účastníkmi prebiehajúceho 
územného konania, a taktiež som požia-
dal súčasného primátora Matúša Valla, 
aby v zmysle platného stavebného záko-
na zmenil záväzné stanovisko hlavného 
mesta na nesúhlasné. To bolo podľa nás 
vydané v rozpore s platným územným 
plánom Bratislavy a v jednoznačnom 
rozpore s reguláciou stabilizovaného 
územia. Ak nám primátor vyhovie, nebu-
de môcť investor navrhnutý bytový dom 
stavať, pretože súhlas hlavného mesta je 
nevyhnutný na prebiehajúce územné 
konanie na novomestskom stavebnom 
úrade. Verím, že naše úsilie nevyjde na-
zmar a spolu s miestnymi obyvateľmi bu-
deme úspešní. 

 Tomáš Korček, snímka archív autora

Výstavbu na Podnikovej ulici nechceme
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Rodičia bábätiek a detí v predškol-
skom veku majú v Novom Meste vďaka 
aktívnym občianskym združeniam do-
statok priestoru na zmysluplné trávenie 
času. Fungujú tu tri rodinné centrá, kto-
ré sú určené najmä pre najmenších a ich 
mamičky na rodičovskej dovolenke, no 
myslia aj na škôlkarov a napokon aj na 
rodičov samotných. 

Detské centrum Ihrisko Včielka
Od roku 2010 funguje Detské centrum 

Ihrisko dnes už pod názvom DC Ihrisko 
Včielka. Sídli v budove bývalej materskej 
školy na Halašovej 25/A, je teda polohou 

ideálne pre rodiny z okolia Riazanskej, 
Bajkalskej, ale aj Teplickej ulice. 

V pracovné dni funguje ako herňa aj 
ako voľnočasové a materské centrum.  
V dvoch herniach sa nachádza množstvo 
guľôčok, bludisko, domček, hojdačky, 
šmykľavky, kuchynky, knižky a rôzne 
interaktívne hračky. Pri detskom centre 
je k dispozícii priestranný dvor s hojdač-
kami, šmykľavkou a lezeckou pavučinou. 
Zorganizujú aj detské oslavy, pestré akti-
vity pre celé rodiny, ale aj rôzne odbor-
né prednášky.

Pravidelne môžu rodičia s detičkami 
už od troch mesiacov navštevovať hu-
dobno-pohybové skupinové cvičenia 
Baby Balance. Hudobné povedomie  
a rytmické zručnosti nadobudnú deti 
na detských kurzoch OZ Hudba deťom 
s metodikou Hudobnej školy YAMAHA. 
Umelecké cítenie a rôzne výtvarné tech-
niky čakajú na celé rodiny v Otvorenom 
ateliéri alebo si môžu deti zatancovať  
v tanečnom krúžku. Vo vyhradených 
časoch sú deti vítané v pripravenom 
prostredí herničky Montessori. Viac  
o aktivitách DC Ihrisko Včielka sa do-
zviete na jeho facebookovom profile 
Detské centrum Ihrisko.

Rodinné centrum Kramárik
Najmä pre obyvateľov Kramárov  

a Koliby funguje siedmy rok Rodinné 
centrum Kramárik na Ambrovej ulici. 
Okrem detskej herne a záhradky má  
v ponuke rôzne kurzy a krúžky, ktoré sa 
po prázdninách opäť rozbehli. 

Pre najmladšie deti sú pripravené pra-
videlné Montessori herne, kurzy mini-
gymnastiky a tanca aj hudobné kurzy Ro-
bík a Prvé krôčiky k hudbe. Adaptačný 
kurz pre budúcich škôlkarov už názvom 
„My sme už veľkí“ prezrádza, že pomáha 
deťom stať sa samostatnejšími a zvládať 
kopu vecí aj bez mamy. 

Poobedia sú určené „veľkáčom“ od 
troch rokov. Zatancujú si na kurze ľu-
dových tancov alebo v krúžku Piškótky, 
prostredníctvom pokusov nakuknú do 
sveta vedy a vyskúšajú si rôzne výtvarné 
techniky pod vedením lektorov umelec-
kej školy Ladon. 

Rodičia sa môžu zúčastniť prednášok, 
podporných skupín dojčenia a nosenia, 
zacvičiť si, zlepšiť si angličtinu alebo si 
len tak oddýchnuť pri káve a zaujímavej 
knižke o rodičovstve. 

Popularite sa tešia swapy, kde dostáva-
jú použité veci druhú šancu za symbolic-
ký poplatok. 

Dobrovoľníci z Kramárika chystajú na 
jeseň napríklad lampiónový sprievod, 
ale aj predvianočné podujatia ako rodin-
né fotenie či vianočnú uličku s ponukou 
výrobkov šikovných rúk.

Preto sa určite oplatí sledovať web-
stránku www.rckramarik.sk alebo 
www.facebook.com/RCKramarik

Rodinné centrum Kominárka
Medzi Račianskym a Trnavským mý-

tom sídli Rodinné centrum Kominárka. 
Štvrtý rok ponúka rodičom a detičkám  
z okolia „Račka“, ale aj Tehelného poľa 
nielen voľnú zábavu v herničke či pre ro-
dičov posedenie pri káve, ale aj možnosť 
usporiadať oslavy a najmä kurzy pre deti 
už od dvoch mesiacov. 

Práve pre bábätká a ich mamičky je 
určený obľúbený kurz Masáže dojčiat. 
V hravých kurzoch Fitbábo sa postara-
jú lektorky o celkový psychomotorický 
rozvoj dieťatka. Na kurze Baby Senses si 
už ročné deti môžu trénovať svoje zmys-
ly pri práci s najrôznejšími materiálmi.  
K najobľúbenejším kurzom patrí taneč-
no-pohybové Folkbábo. Pravidelne sa 
koná aj Montessori herňa s pestrou po-
nukou aktivít.

Pre škôlkarov je aktuálne v ponuke 
hravý kurz Zdravé nôžky, kde je v hlav-
nej úlohe správny vývoj chodidiel. Obľú-
bený je folklórny krúžok Husičky a špe-
cialitou Kominárky je logopedický kurz 
Šikovný jazýček, kde si deti pod vedením 
profesionálky zdokonaľujú reč. Na vy-
bitie energie je perfektný Jumping na 
trampolínkach hravou formou pre deti, 
vo fit verzii aj pre všetky ženy.

Jeseň prinesie aj kopu prednášok –  
o zavedení Montessori doma, kurz prvej 
pomoci deťom, Právnu poradňu pre ro-
dičov, seminár Efektívne rodičovstvo, 
workshop Emócie matky a ich vplyv na 
dieťa alebo aj špeciálny rýchlokurz Kvás-
kovanie. Nebude chýbať ani pravidelná 
podporná skupina pre mamičky a pred-
vianočné fotenie. Viac informácií nájde-
te na Facebooku RC Kominárka a na 
www.kominarka.sk

Marianna Mašátová Haliaková
Snímky rodinné centrá

Kam s deťmi vo voľnom čase
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Čo nevidieť to už bude sto rokov, čo na pôde legendárnej bratislavskej továr-
ne Cvernovka vznikol z iniciatívy futbalových nadšencov prvý robotnícky 
klub. Aj po takmer storočí sú to opäť nadšenci, ktorí stoja za nasledovníkom 
„cvernovkárov“ – Novomestským športovým klubom 1922. Na amatérskej 
báze sa im podarilo vytvoriť futbalovú štruktúru s množstvom mládežníc-
kych tímov, akú nemajú ani prvoligoví profesionáli. O úspechoch a ambíci-
ách klubu sme sa porozprávali s jeho prezidentom Marianom BELIANSKYM. 

Začala sa nová futbalová sezóna 
2019/2020. S akými cieľmi do nej vstu-
puje Novomestský športový klub?

Hlavným cieľom bude znovu zabez-
pečiť podmienky na pravidelný pohyb  
a šport detí a mládeže v mestskej časti Bra-
tislava-Nové Mesto. Sme najväčšou špor-
tovou organizáciou v našej mestskej časti  

a máme, samozrejme, aj ambície zlepšo-
vať výsledky jednotlivých družstiev. Jed-
noznačným cieľom je postup mužského 
tímu do 5. ligy, v kategórii dorastu U-19 
takisto chceme bojovať o čelné priečky  
v 3. lige. Výsledky prvých súťažných kôl 
naznačujú, že tieto naše ambície sú opráv-
nené. Radi by sme dosiahli aspoň dve ví-
ťazstvá v ligách žiackych kategórií vrátane 
prípraviek. 

Už minulá sezóna naznačila, že 
klub je na dobrej ceste. Prvýkrát  
v histórii NŠK 1922 sa jeho tímom po-
darilo vyhrať ligové súťaže. Môžete 
povedať viac o tomto úspechu?

Veľkým úspechom bolo víťazstvo mlad-
ších žiakov v druhej lige a prípraviek U-10. 

Odzrkadľuje to kvalitnú prácu našich tré-
nerov, ale aj kvalitné materiálno-technické 
zabezpečenie klubu. Výrazne to zvýšilo zá-
ujem o našich odchovancov v žiackych ka-
tegóriách zo strany prvoligových klubov. 
Na jednej strane nás to veľmi teší, ale aj my 
by sme v budúcnosti radi hrali najvyššie 
súťaže. 

Darí sa prípravkárom, mladším 
žiakom, dorastencom. Vyrastajú  
v týchto kategóriách talenty, ktoré by 
sa raz mohli presadiť vo veľkom fut-
bale?

Môžem povedať, že v každej kategórii 
nám vyrastajú talenty s potenciálom pre-
sadiť sa. Bude však záležať v prvom rade 
na ich snahe pracovať na sebe a zlepšovať 
sa. 

Mládež je jeden z pilierov klubu, 
dostáva veľký priestor. Počet tí-
mov a hráčov, ktorých má NŠK 1922  
v týchto kategóriách, vám môžu zá-
vidieť aj profesionálne prvoligové 
kluby. NŠK pritom pôsobí na ama-
térskej báze. Ako sa vám podarilo  

v takýchto podmienkach vybudovať 
takúto hráčsku základňu s viac ako 
300 futbalistami?

V súčasnosti sa už počet hráčov a hrá-
čok v mládežníckych tímoch blíži k číslu 
350. Verím, že tento počet ešte porastie. 
Náš klub funguje na amatérskej a dobro-
voľníckej báze a bez vytvorenia dobrého 
kolektívu funkcionárov a trénerov by sa 
to podarilo len ťažko. Takisto bola potreb-
ná silná finančná a iná podpora mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto, pána starostu 
Rudolfa Kusého a miestneho zastupiteľ-
stva. Veľmi rád by som sa za ňu poďako-
val aj týmto spôsobom. Podarilo sa skĺbiť 
všetky faktory a úspech v podobe stoviek 
pravidelne športujúcich mladých futbalis-
tov sa dostavil.

Vynikajúce výsledky dosahuje 
ženský tím NŠK 1922, ktorý skončil  
v uplynulej sezóne v prvej lige na 
výbornom 4. mieste. Je dôkazom, že 
futbal už dávno nie je len mužský 
šport. Čo dievčatá a ženy láka na fut-

Futbalový sen? Vychovať raz  
reprezentanta

Chcete dať dieťa na futbal?
Deti a mládež majú do Novomest-

ského športového klubu 1922 dvere 
otvorené. Čo musí urobiť rodič, ak má 
záujem dať dieťa na futbal do NŠK? „Je 
to veľmi jednoduché. Stačí prísť na 
náš štadión v čase okolo 15.30 h a vy-
hľadať ktoréhokoľvek trénera, ktorý 
nových záujemcov usmerní,“ hovorí 
prezident NŠK Marián Beliansky. Klub 
sídli v areáli na Tomášikovej č. 12444 
a kontaktovať ho môžete aj telefonicky 
(0915 253 134, 0919 083 653) a e-mail- 
om na adrese kontakt@nsk1922.sk. 
Informácie o klube nájdete aj na jeho 
stránke www.nsk1922.sk
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bale, ktorý vie byť niekedy aj poriad-
ne tvrdý? 

Ženský futbal napreduje všade na sve-
te a dostáva sa mu zvýšenej pozornosti  
a podpory aj na Slovensku. Sme veľmi 
radi, že pred štyrmi rokmi padlo v našom 
klube rozhodnutie založiť vtedy druholi-
gový tím žien. Dnes je výkladnou skriňou 
NŠK 1922. Takisto juniorky nám robia 
veľkú radosť každým úspešným výsled-
kom v prvej lige. Musíme ešte popraco-
vať na zvýšení počtu a skvalitnení hráčok  
v žiackom tíme. Verím, že sa to podarí. Mys-
lím, že motivácia hrať futbal je u dievčat  
a chlapcov podobná. Radosť z pohybu, 
dobrý kolektív a túžba po úspechu a to 
platí pre všetky kolektívne športy.

Aj vďaka podpore mestskej časti 
Nové Mesto vyrástol pri Kuchajde 
pekný futbalový areál, ktorý je do-
movským stánkom NŠK 1922. Koľko 

hracích a tréningových plôch máte 
k dispozícii? Aké novinky, ktoré ešte 
viac skvalitnia podmienky na tréning 
a zápasy, chystáte?

 Náš areál tvoria dve plnohodnotné 
trávnaté hracie plochy, tri menšie trénin-
gové plochy, malé multifunkčné ihrisko  
a technické zázemie so šatňami a sociál-
nymi zariadeniami. V posledných rokoch 
sa podarilo urobiť veľa pozitívnych zmien  
v technickom zabezpečení klubu. Momen-
tálne plánujeme zrekonštruovať sociálne 
zariadenie v hlavnej budove a dobudovať 
zavlažovanie na vedľajšom ihrisku. Všetko 
však závisí od financií, ktoré budeme mať 
k dispozícii. Najväčším problémom sú pre 
nás tréningové plochy počas zimného ob-
dobia, nakoľko nedisponujeme ihriskom 
s umelou trávou. Riešime to prenájmom 
umelých plôch, čo je však finančne mimo-
riadne náročné.  

Každý šéf klubu má, prirodzene, 
nejaký veľký futbalový sen. Aký je ten 
váš?

Mojím snom je, aby náš klub raz fun-
goval aspoň na poloprofesionálnej báze  
a aby sa mu podarilo vychovať aspoň jed-
ného hráča pre seniorskú reprezentáciu. 

Zhováral sa Ján Borčin 
Snímky Jana Plevová

Cieľom našej pravidelnej športovej po-
radne je pomôcť rodičom vybrať vhodnú 
pohybovú aktivitu pre deti, podporiť 
zdravý životný štýl a telesný i duševný 
rozvoj. V tomto čísle som vyspovedal za-
kladateľa krasokorčuliarskej školy Jum-
ping Joe Miroslava Goldschmieda, ktorý 
robí kurzy pre školy, škôlky, trénuje deti, 
ale aj rodičov v Bratislave.

Miro, odkedy je vhodné začať  
s krasokorčuľovaním?

Dieťa môže začať s týmto športom 
od štyroch rokov, keď z neho aj naj-
viac profituje. U dospelých je to úplne 
jedno, každý môže prísť a radi mu po-
môžeme naučiť sa korčuľovať. Kurzy 
sú určené pre úplných začiatočníkov, 
pokročilých a amatérov, ktorí si už v mi-
nulosti vyskúšali korčuľovanie a radi by  
v tomto športe pokračovali.

Môže sa hocikedy hocikto prihlá-
siť na krasokorčuľovanie? 

Áno, ponúkame širokú škálu trénin-
gov. Ak ide o kurzy pre škôlky, tie sú fix-
ne dané, ale ponúkame aj celovíkendový 
kurz, polovičný víkendový kurz, celotýž-
dňový kurz, polovičný týždňový kurz, 
jednorazový víkendový kurz, ONE TO 
ONE tréning – je teda len na záujemcovi, 
aký tréningový kurz si vyberie. 

Aké sú výhody krasokorčuľovania 
pre deti, ale aj dospelých? 

Rozdelil by som to do troch kategórií. 
Z emocionálneho hľadiska poskytuje 
korčuľovanie relax, zlepšuje koncentrá-
ciu a zvyšuje sebavedomie. Z fyzického 
hľadiska rozvíja koordináciu (hlavne  
u detí od 4 do 6 rokov), silu a obratnosť 
a naučí vás správnemu držaniu tela. Zo 
zdravotného hľadiska zlepšuje krvný 
obeh a svalový tonus, zároveň zlepšu-
je kondíciu a ohybnosť. Je vhodné aj 
pre alergikov či astmatikov. Pohybom  
v chladnom prostredí sa otužujete  
a zvyšuje sa kapacita pľúc. 

Je krasokorčuľovanie finančne 
náročné? 

Ako sa to vezme, hodina tréningu stojí 

rovnako ako každý iný šport. Dajú sa kú-
piť aj lacné korčule, ktoré veľmi neodpo-
rúčam, ale dajú sa kúpiť aj drahé korčule. 
Čo je podľa mňa ale asi najlepšie, je po-
žičať si korčule. Napríklad aj my máme 
v ponuke požičiavanie kvalitných kraso-
korčuliarskych korčúľ. 

Taktiež musím spomenúť, že predško-
láci a prváci z Nového Mesta dostávajú 
od mestskej časti podporu na korčulova-
nie, a to 20 eur na kurz a aj JUDr. Tomáš 
Korček poskytol finančnú podporu pre 
novomestské deti.

Má krasokorčuľovanie aj vedľajšie 
výhody? 

Áno, má. Korčuľovanie pomáha pri bu-
dovaní imunity, čistení dýchacích ciest  
a je hlavne vhodné pre alergikov.

Ak majú rodičia záujem, ako sa 
môžu prihlásiť?

V prípade záujmu alebo otázok  
nás môžu kontaktovať na tel.  
č. 0948 446 018 alebo e-mailovej adrese 
jj@jumpingjoe.sk a radi im pomôžeme 
nájsť ten správny kurz.

Ďakujem za príjemný rozhovor. Tvoje 
odpovede pomôžu rodičom v rozhodo-
vaní, či na korčuľovanie prihlásia svoje 
dieťa alebo aj samých seba.

Rubriku pripravuje Vladimír Volf

Športová poradňa pre rodičov

Odkedy sa učiť korčuľovať na ľade?
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T3 – kultúrny prostriedok je vozeň električky premenený 
na kultúrny priestor, ktorý nájdete v priestore medzi Tržnicou  
a Konskou železnicou. Vďaka prostriedkom z participatívneho 

rozpočtu bol tento rok pre T3 zakúpený projektor a pár repro-
duktorov s vyrovnanými hĺbkami, stredmi a výškami. Vďaka 
tomu sa uskutočnila séria deviatich kvalitných letných pre-
mietaní. Premietali sa medzinárodne oceňované snímky ako 
Mustang či Hon, film pre menších divákov Pieseň mora, ale aj 
odľahčenejšie snímky ako Toto je náš svet alebo Atilla Marcel či 
domáci dokumentárny snímok Vrcholová príťažlivosť. Diverzi-
fikovaná dramaturgia letných kín T3 prilákala množstvo ľudí  
a koordinátori projektu veria, že to tak zostane aj počas ďalších 
rokov. Na konci júna 2019 prebehol workshop so zapojením 
odbornej aj laickej verejnosti, ktorého cieľom bolo nájsť funkč-
né a estetické riešenie priestoru v okolí električky. Výstupy  
z neho sa budú realizovať na budúci rok a prispejú k ďalšiemu 
skrášleniu tohto priestoru.

Na jeseň pokračujú aktivity T3 množstvom koncertov, výstav 
či čítaní. Len počas septembra sa uskutočnilo 8 koncertov či 
literárna čítačka. Prebehne séria koncertov improvizovanej 
hudby Zhluk a po letnej pauze sa vráti aj séria Trammed zame-
raná na súčasnú elektronickú hudbu.

Program v kultúrnom prostriedku je priebežne aktualizova-
ný na facebookovej stránke www.facebook.com/T3.kultur-
ny.prostriedok/

Najúspešnejší projekt minulého roč-
níka má ambíciu vybudovať komunitnú 
recyklačnú dielňu na spracovanie plas-
tového odpadu v susedstve Cyklodielne 
na Pionierskej ulici. V dielni budú posta-
vené štyri stroje, ktoré dokážu premeniť 
odpad na rozličné úžitkové predmety. 
Všetky zostroja priamo v dielni. Prvý  
z nich, schreder alebo drvič, je už funkč-
ný. Drví plastový odpad na granuly,  
z ktorých sa na ostatných troch strojoch 
budú dať vyrobiť nové predmety. Druhý 
zo strojov, extruder, roztaví plastové 

granuly na vlákna, ktoré je možné vy-
užiť pri modelovaní alebo pri 3D tlači.  
V auguste a septembri boli zakúpené 
prvé súčiastky potrebné na jeho zostro-
jenie a čoskoro tiež začne slúžiť verejnos-
ti. Posledné dva stroje, injektor a tlakový 
lis, budú zostrojené pred koncom roka. 
Do dielne bolo zakúpené aj náradie  
a vybavenie, ktoré pomáha pri spracová-
vaní plastov. Ak sa chcete o napredovaní 
projektu dozvedieť viac, sledujte stránku 
komunitnej recyklačnej dielne na adrese 
plastujeme.sk

Ako sa darí realizovať projekty podporené  
z participatívneho rozpočtu na rok 2019? 
Aj v minulom roku obyvatelia našej mestskej časti rozhodovali, ktoré 
občianske projekty budú podporené zo sumy 40-tisíc eur vyčlenenej 
na participatívny rozpočet. Z dvanástich projektov nakoniec získalo 
podporu desať a tie sa počas roku 2019 postupne realizujú. Ako sa 
koordinátorom a koordinátorkám darí projekty realizovať a v akej fáze 
realizácie sa nachádzajú niektoré z nich, sa dozviete nižšie.

Recyklácia plastov

T3 – kultúrny prostriedok

V júni sa plánovalo okolie električky

Drvič je už v prevádzke 



Projekt Divadlo inak ponúka bábkové aj hrané, poučné aj 
hravé sobotné predstavenia pre deti a rodičov s tvorivou diel-
ňou. Každá druhá sobota patrí v Novej Cvernovke divadelným 
predstaveniam. V neformálnom prostredí sa deti aj rodičia 
môžu príbehov a divadelných postáv dotknúť na vlastnej koži. 
Snahou dramacentra EDUdrama je totiž stierať hranice me-
dzi javiskom a hľadiskom, naučiť deti vnímať situácie zblízka, 
rozvíjať komunikačné a individuálne zručnosti pomocou rolo-
vých hier. Spoločné dobrodružstvá pre celú rodinu ste v uply-
nulých mesiacoch mohli zažiť aj vďaka dielňam priamo k téme 
predstavení. Stretli sme sa so zbojníčkou Ronjou, s poslušnými 
kozliatkami sme si vyskúšali volať pomoc na čísle 112 alebo aj 
nakuknúť „pod perinu“, odkiaľ prichádzajú na svet deti. Vďaka 
podpore z participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-
-Nové Mesto sa na interaktívne detské predstavenia v Cvernov-
ke môžete tešiť aj v novom školskom roku. Program nájdete na 
adrese https://novacvernovka.eu/program alebo na Face-
booku na stránke EDUdrama. 
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Projekt má ambíciu skrášliť okolie domu na ulici Čsl. Para-
šutistov 1 so zapojením samotných obyvateľov domu. V júli sa 
uskutočnilo participatívne plánovanie priestoru, na ktoré boli 
pozvaní všetci obyvatelia. Viedli ho zamestnanci Kancelárie 
pre participáciu miestneho úradu. Na stretnutí sa zúčastnilo 

15 obyvateľov a ako odborný garant pracovníčka mestského 
EKO-podniku VPS zo Strediska údržby zelene p. Chrenková. 
Počas stretnutia sa diskutovalo o tom, čo obyvateľom domu 
chýba a ako si predstavujú priestor v jeho okolí, ako sa zabez-
pečí udržateľnosť pozitívnych zmien a ako bude následne 
prebiehať starostlivosť o revitalizované územie. Kancelária 
pre participáciu spracovala výstupy zo stretnutia a po ďalšej 
konzultácii s obyvateľmi sa v októbri plánuje úprava priestoru 
a výsadba rastlín. 

Projekt Nová agora má za cieľ premeniť fádny a nevyužíva-
ný priestor medzi domami na Sibírskej ulici 58 a 60 na novú 
„agoru“ – živé, podnetné a spoločensky významné miesto, na 
ktorom sa budú zhromažďovať občania a občianky a bude mať 
z neho osoh celá miestna komunita. Súčasťou premeny je in-
štalácia architektonických prvkov do priestoru. Na jar 2019 
prebehla prvá konzultácia o ich osadení so zástupcami Brati-
slavskej vodárenskej spoločnosti a statikom. Pri konzultácii sa 

ukázalo, že z dôvodu nosnosti strechy, na ktorej Nová agora 
vzniká, je potrebné zamýšľané architektonické prvky upraviť. 
Na zmene návrhov sa intenzívne pracuje. V októbri je na mies-
te naplánovaný jesenný susedský piknik, na ktorom sa predsta-
via ďalšie kroky realizácie. Koordinátorka Jaroslava Panáková 
zapojí do aktivít spojených s oživením priestoru aj študentov 
predmetu Aplikovaná antropológia na Fakulte sociálnych  
a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Divadlo inak – soboty pre deti v EDUdrama

Nová agora   

Dvojstranu pripravila Kancelária pre participáciu verejnosti.

Kvety zbližujú susedov
Každú sobotu môžete v Novej Cvernovke zažiť neobvyklé 
divadlo

Návrh na úpravy v okolí domu na ulici Čsl. Parašutistov 1

Obyvatelia diskutovali o úpravách priestoru v okolí domu
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Už osemnástykrát poskytne mestská 
časť Bratislava-Nové Mesto jednorazovú 
finančnú výpomoc k vianočným sviatkom 
obyvateľom v zlej sociálnej situácii. 

Túto pomoc môžu získať rodiny s deť-
mi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej 
núdzi, rodiny, ktoré majú deti zverené do 
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť 
rodičov, a obyvatelia určení podľa Zásad 
poskytovania finančných výpomocí oby-
vateľom mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto (čl. V písm. b). Po požiadaní môžu 
túto výpomoc získať obyvatelia, ktorým sa 
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ako aj 
osamelí dôchodcovia s nízkym dôchod-
kom – tak ako v minulom roku.

Žiadosť o vianočný príspevok sa podáva 
na oddelení sociálnych služieb Miestneho 
úradu Bratislava-Nové Mesto na Junáckej 
ul. č. 1., kde dostanete aj príslušné tlači-
vo a získate viac informácií o tom, kto má 
nárok na tento príspevok (v kancelári-
ách č. 309 a 307 na 3. poschodí, tel. č.  
49 253 529, 49 253 130).

Obyvatelia, ktorým sa poskytuje po-
moc v hmotnej núdzi, doložia potvrdenie  
z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  
(Vazovova 7/A, Bratislava) o poskytovaní 
tejto pomoci a osamelí dôchodcovia doklad 
o výške dôchodku na rok 2019. Hranica 
dôchodku na poskytnutie tejto výpomoci  
v roku 2019 je určená do výšky 400 eur. 

Úradné hodiny sú v pondelok a v stre-
du od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 
17.00 hod. a v piatok od 8.00 do 12.00 hod.  
Žiadosti je potrebné podať najneskôr  
do 31. októbra 2019. Tlačivá žiadostí sú 
zverejnené aj na stránke www.banm.sk  
(sociálne príspevky pod bodom 7).  (soc)

O vianočný príspevok treba  
požiadať do 31. októbra

V Hlase Nového Mesta sme vás už in-
formovali o ,,Slávnostnom stretnutí 
jubilantov“. Aj touto cestou sa snažíme 
vyjadriť vďaku a vzdať úctu našim skôr na-
rodeným občanom, ktorí oslavujú životné 
jubileum 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. 
Oslávencov tradične pozývame do Stre-
diska kultúry na Vajnorskej č. 21. Momen-

tálne však stredisko prechádza rozsiahlou 
rekonštrukciou, a preto najbližšie stretnu-
tie (a možno aj tie ďalšie – o čom vás bu-
deme informovať) presúvame do Domu 
kultúry Kramáre na Stromovej ulici č. 18, 
kde pri malom darčeku, občerstvení a pek-
nom kultúrnom programe s nimi strávime 
príjemné slávnostné chvíle. Najstaršieho  

z jubilantov navyše vždy čaká milé prekva-
penie. Túto peknú tradíciu chceme zacho-
vať, avšak z dôvodu zmeny legislatívy ne-
môže Stredisko kultúry jubilantom poslať 
osobnú pozvánku bez toho, aby od nich na 
to malo písomný súhlas. 

Preto sa opätovne obraciame na vás, milí 
Novomešťania, s prosbou o spoluprácu. 
Ak ste jubilujúci obyvateľ s trvalým po-
bytom v Novom Meste a máte záujem 
o podujatie, prosím, vyplňte priloženú 
prihlášku a pošlite ju (alebo prineste 
– momentálne vchod z Českej ulice) na 
adresu: Stredisko kultúry, Vajnorská 
21, 831 03 Bratislava. Využiť môžete aj 
e-mailovú adresu jubilanti@skvajnor-

ska.sk alebo odkazovač na telefón-
nom čísle 02/44 37 37 82 – po vypočutí 
odkazu a zaznení tónu nám nadiktuje-
te meno, priezvisko, adresu trvalého 
pobytu, dátum narodenia a my vám po-
zvánku na oslavu jubilantov pošleme pria-
mo do vašej poštovej schránky. 

Ak viete o niekom (rodinný príslušník, 
sused alebo známy), kto sa onedlho jubi-
lantom stane, dajte mu, prosím, vedieť, aby 
mohol tiež vyplniť prihlášku alebo zavolať. 

V prípade otázok alebo nejasností nás 
môžete kontaktovať na telefónnom čísle 
02/44 37 37 60.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnu-
tia s našimi jubilantmi.

Oslava jubilantov sa presúva  
do Domu kultúry Kramáre

Prihláška na verejnú gratuláciu

Meno a priezvisko: ..............................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu:  ...................................................................................................................                

Dátum narodenia:  ...............................................................................................................................

Termín ,,Slávnostné stretnutie jubilantov“:  27. 11. 2019 o 15. hod.
Miesto: Dom kultúry Kramáre, Stromová ul. 18

Dňa: ................................................ .................................................................
  podpis dotknutej osoby

„Osobné údaje sú spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
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Zvoní vám na telefóne neznáme číslo zo 
zahraničia? V žiadnom prípade nedvíhaj-
te. S veľkou pravdepodobnosťou môže ísť 
o podvodníkov, ktorí vás chcú takto pri-
praviť o peniaze.

Koncom augusta sa opäť rozmohol 
problém s podvodnými telefonátmi zo 
zahraničia, predovšetkým zo Stredoafric-
kej republiky (predvoľba +236). „Naše 
rady sú vždy rovnaké: nikdy takéto čísla 
nedvíhajte, nikdy im nevolajte naspäť. 
Ak vám v zahraničí žije rodina, tak jej 
čísla určite máte uložené,“ radí Polícia 
Slovenskej republiky na svojej facebooko-
vej stránke. V prípade, že sa s vami bude 
chcieť z cudziny spojiť váš známy alebo 
niekto z vašej rodiny a vy nedvihnete, ur-
čite sa bude snažiť s vami spojiť cez ese-
mesku.

Ak nebudete opatrní, môže vás to vyjsť 
poriadne draho. „V prípade podvodných 
čísiel hrozí, že sa vám navýši faktúra za 
telefonovanie o vysokú sumu. Ide o sieť 
prefíkaných zahraničných podvodníkov, 

ktorí sú takmer nepostihnuteľní,“ upo-
zorňuje polícia. 

Niektorí čitatelia nás upozornili aj na 
neznáme telefonáty z Bieloruska (+375). 
„Samozrejme, že som nedvihla,“ dodala 
pani, ktorej sa podvodníci pokúšali volať 
o polnoci. Svoju skúsenosť pridala aj ďal-
šia Bratislavčanka: „Volali mne aj mužovi 
z predvolieb +236 a +212. Mne viackrát. 
Samozrejme, nedvíhame.“  (bor)

Čo robiť, ak vám niekto zazvoní pri 
dverách a prestaví sa ako pracovník 
plynární, elektrární či vodární a tvr-
dí, že prišiel odpísať stav plynomeru, 
vodomeru alebo elektromeru, prí-
padne vám prišiel vyplatiť preplatok 
či inkasovať nedoplatok? 

• Nevpúšťajte takéto osoby do svojich 
príbytkov, pokiaľ si nie ste istí, že ide o 
skutočných zamestnancov spoločností. 
Snažte sa overiť si túto skutočnosť u ich 
zamestnávateľa či na obecnom úrade ale-
bo požiadajte svojho suseda či príbuzné-
ho, aby bol prítomný pri vstupe takejto 
osoby do vášho príbytku.

• Ak máte podozrenie, že môže ísť o 
podvodníkov, neotvárajte a kontaktujte 
políciu na čísle 158. 

• Majte na pamäti, že zástupcovia tých-
to spoločností vykonávajú odpočty pokiaľ 
možno z verejne dostupného miesta ale-
bo zo spoločných priestorov v bytových 
domoch a preplatky či nedoplatky nikdy 
neinkasujú v hotovosti prostredníctvom 
svojich zamestnancov či iných osôb.

Čo robiť, keď vám zavolá cudzia 
osoba a predstaví sa ako váš príbuz-

ný (syn, vnuk, dcéra či brat) a žiada 
o finančnú pomoc, neskôr vám opäť 
zavolá, že po peniaze nemôže prísť 
osobne, a poprosí vás, aby ste penia-
ze odovzdali jeho sekretárke, kama-
rátovi či inej osobe?  

• Čo najskôr si overte, či volal naozaj 
váš príbuzný, obratom mu zavolajte. Ak 
nevolal, kontaktujte políciu na čísle 158.

• Nikdy nedávajte peniaze osobe, kto-
rú nepoznáte, a to ani v prípade, keď vám 
tvrdí, že ju poslal váš príbuzný – môže ísť 
o podvodníka.

Ako pomôcť polícii pri pátraní po 
podvodníkoch?

• Snažte sa zapamätať si čo najviac infor-
mácií k popisu podozrivých osôb, k moto-
rovému vozidlu, na ktorom sa pohybovali, 
najmä evidenčné číslo, typ a farbu, ako aj 
iné informácie, ktoré pomôžu polícii pri 
pátraní po podvodníkoch a zlodejoch, kto-
rí sa vás snažili oklamať alebo okradnúť.
Zdroj: Polícia SR/Ministerstvo vnútra SR

Neznámy hovor z cudziny?  
Nedvíhajte ani nevolajte späť

AKO NENALETIEŤ 
PODVODNÍKOVI:

Pozor na falošných 
elektrikárov či vnukov. 
Skúšajú to aj  
v Novom Meste 

„Po Ľudovej štvrti sa pohybuje faloš-
ný elektrikár a vyberá peniaze. Včera 
takto navštívil mamu a vybral od nej 
79 eur. Mal aj doklad z elektrární s jej 
menom a adresou a aj podpísal, že 
prevzal peniaze. Už bola aj na polícii  
a v elektrárňach. Je to podfuk!“ S takou-
to skúsenosťou sa s nami v lete podelila 
jedna z obyvateliek Nového Mesta. Je to 
dôkaz, že podvodníci skutočne nikdy 
nespia – a ani nedovolenkujú.

Nejde o prvý a, žiaľ, zrejme ani  
o posledný prípad, keď dôverčiví ob-
čania naleteli falošným elektrikárom, 
plynárom, vodárom, kamarátom, ale 
aj napríklad falošným vnukom. Svedčí 
o tom aj ďalší prípad z konca augusta, 
ktorý taktiež riešila polícia. Neznámi 
páchatelia sa pokúsili od 77-ročnej 
pani vylákať niekoľko tisíc eur. „Naj-
skôr jej zavolal jeden páchateľ, ktorý 
sa vydával za vnuka Eda. Povedal, že 
vybavuje v banke peniaze a že mu ich 
nechcú uvoľniť, lebo nemal dopredu 
nahlásený výber. Opýtal sa, či by mu 
nepožičala aspoň osemtisíc eur,“ po-
písala Polícia SR prípad na sociálnych 
sieťach. Pani súhlasila, dostala príslušné 
inštrukcie v domnení, že sú od vnuka 
Eda, a prišla s peniazmi na dohodnu-
té miesto. „Páchateľ jej o chvíľu volal 
a povedal, že po peniaze príde jeden 
pán, ktorému ich má odovzdať. Nato 
k žene pristúpil cudzí muž a spýtal sa, 
či je to ona.“ Našťastie, pani zachovala 
duchaprítomnosť, celé si to premyslela, 
povedala mu, že to nie je ona, a odiš-
la. Keď vzápätí zavolala dcére, zistila, 
že jej skutočný vnuk je v Prahe. Tento 
konkrétny prípad sa stal v Trnavskom 
kraji, rovnaké praktiky však – najmä na 
senioroch – skúšajú podvodníci všade. 
„Upozornite svojich seniorov na takéto 
podvody a uistite ich, že skutoční vnuci 
od nich nebudú peniaze žiadať takým-
to spôsobom,“ zdôrazňujú policajti.

V aprílovom vydaní Hlasu Nového 
Mesta sme priniesli niekoľko cenných 
rád, ako nesadnúť podvodníkovi „na 
lep“. Keďže však podobných podvodov 
stále pribúda, prinášame ďalšie dôležité 
upozornenia, ako sa v podobných prí-
padoch zachovať. 

Ján Borčin

ČO ROBIŤ, AK VOLÁ PODOZRIVÉ ČÍSLO:
•  Neznáme čísla volajúce z cudziny 

ignorujte. 
•  Zablokujte si takéto číslo, umožňu-

je to prakticky každý telefón (nájdi-
te si v menu Blokovanie hovorov/
Blokovanie čísel).

•  Upozornite na podozrivé čísla svoj-
ho mobilného operátora. 

•  Ak vás budú aj opakovane otravo-
vať, obráťte sa na políciu.
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Dobrovoľnícka skupina Vŕba sa venuje 
onkologickým pacientom už viac ako 20 
rokov. Za ten čas sa v našich radoch vy-
striedalo mnoho dobrovoľníkov. 

Čo je ich úlohou? 
Navštevovať pacientov onkologických 

ústavov v Bratislave, rozprávať sa s nimi, 
zahrať si karty alebo viesť tvorivé dielne. 
Každá z týchto činností ma obrovský vý-
znam. Pacienti sa tešia, keď sa s niekým 
môžu porozprávať o všedných témach, 
ako je šport alebo záhradka, ale stáva 
sa, že chorý človek sa potrebuje otvoriť  
a je rád, že môže niekomu povedať o trá-
peniach, ktoré so sebou jeho ochorenie 
prináša. Pacienti s obľubou navštevujú 
tvorivé dielne, ktoré naši dobrovoľníci 
organizujú. Majú možnosť si niečo pekné 
vyrobiť, spríjemnia si chvíle v nemocni-
ci a aspoň na chvíľu zabudnú na starosti  
a ochorenie. To najdôležitejšie, čo môže-
me pacientom dať, je náš voľný čas, prí-
tomnosť a načúvajúce ucho. Presne tak, 
ako sa to spomína v hesle Dobrovoľníckej 
skupiny Vŕba: „Ja ťa budem sprevádzať, 

ale ty mi ukáž cestu“. Pacient si sám ur-
čuje spôsob, akým chce byť sprevádzaný. 
Tieto činnosti prebiehajú na oddeleniach 
v poobedňajších hodinách.

 Zdá sa vám sprevádzanie  
príliš náročné?
Ak radi ponúknete niekoho kávou  

a čajom, a pritom prehodíte zopár pek-
ných slov, môžete sa do dobrovoľníctva na 
onkológii zapojiť iným spôsobom. Kto si 
netrúfa prísť na oddelenia, môže nám po-
môcť poskytovať servis teplých nápojov. 
Dobrovoľníci ich ponúkajú pacientom 
v čakárňach v doobedňajších hodinách. 
Podanie občerstvenia však nie je náš hlav-
ný cieľ. Je to spôsob, ako priniesť trochu 
ľudskosti a milého slova ľuďom čakajúcim 
na vyšetrenia. Občas drobné radosti, ako 
sú káva, pekné slovo a milý úsmev dokážu 
naozaj zázraky!

 Aké požiadavky sa kladú  
na dobrovoľníkov?
Dobrovoľníctvo na onkológii je veľ-

mi špecifické a vyžaduje, aby uchádzači 

splnili určité podmienky. Aby mali na-
príklad čas jedenkrát v týždni na svoju 
dobrovoľnícku službu, ktorá trvá od 
jednej do troch hodín. Nesmú sa sami 
nachádzať v stave smútenia, teda v ob-
dobí troch rokov po strate blízkej osoby. 
Samotný dobrovoľník ani nikto z jeho 
blízkych nesmie trpieť vážnym chronic-
kým alebo onkologickým ochorením. 
Všetky podmienky a bližšie informácie 
nájdete na našich webových stránkach  
www.dsvrba.sk 

Ak vás naše informácie zaujali a mali 
by ste záujem stať sa ďalšou „vŕbou“  
na oddelení, pozývame vás na nábor 
dobrovoľníkov. Uskutoční sa 7. októbra 
o 17.30 h v zasadačke Onkologického 
ústavu sv. Alžbety na Heydukovej 10  
v Bratislave. Prihláste sa u koordi- 
nátorky dobrovoľníkov na tel. č.  
0948 100 539 alebo e-mailom na adrese 
koordinatorka@dsvrba.sk. 

Viac informácií o našich aktivitách náj-
dete na stránke www.dsvrba.sk 

Mária Látalová

Skôr než sa učenie s plnou vážnosťou 
rozbehlo, rozhodli sa v škole Za kasárňou 
hravou formou upozorniť na dôležitosť 
zdravého životného štýlu. Na druhý škol-
ský deň pripravili otvorenie workouto-
vého ihriska a zároveň sa spolu venovali 
správnemu stravovaniu.

 Aj detský chrbát  
treba posilňovať
Príjemným prekvapením po prázdni-

nách bolo pre školákov moderné work- 

outové ihrisko, ktoré na školskom dvore 
vyrástlo počas prázdnin. Aby sa na ňom 
školáci naučili cvičiť účinne, no najmä 
bezpečne, prišli im to predviesť profesio-
nálni tréneri. Ukázali, čo všetko sa dá krok 
za krokom zvládnuť pri pravidelnom po-
hybe. Povzbudili k cvičeniam s vlastnou 
váhou tela nielen chlapcov, ale aj mladé 
dámy. Nejde totiž o budovanie veľkých 
svalov, skôr o získanie prirodzenej sily, 
pružnosti a šikovnosti. V neposlednom 
rade pomáha takéto cvičenie uvoľniť  
a spevniť detskú chrbticu, veď aj najmlad-
šia generácia absolvuje vo svojom den-
nom programe dlhé hodiny sedenia.

 Do čerstvých hlavičiek  
sa vedomosti ukladajú ľahšie
Pedagógovia, rodičia aj žiaci školy Za 

kasárňou vybojovali víťazstvo v súťaži 
Čerstvé hlavičky. Z blízkej predajne potra-
vín spoločnosti Kaufland si vďaka tomu 
môžu počas školského roka každý týždeň 
vyzdvihnúť ovocie a zeleninu a obohatiť 
nimi jedálny lístok školákov. 

Riaditeľka Monika Hulenová vraví, 
že čerstvé ovocie a zelenina v desiatach 
detí často chýbajú: „V projekte Čerstvé 
hlavičky sme videli príležitosť, ako hra-
vou a nenásilnou formou priviesť deti 
k poznaniu, že aj kaleráb alebo mrkva 
sú chutným chrúmaním. V kolektíve 
to môže byť oveľa zábavnejšie, spojené  
s príjemnými zážitkami. A o to nám 
predsa všetkým ide – učiť deti cez pozitív-
ne emócie.“ Jej názor potvrdzujú odporú-
čania Svetovej zdravotníckej organizácie, 
aby sme denne zjedli aspoň 200 g ovocia 
a 400 g zeleniny.  

Jana Škutková, snímky Jana Plevová

Uvažujete o dobrovoľníckej práci? 

Zdravý štart školského roka   
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Pestovateľskými úspechmi sa nám prišiel do redakcie pochvá-
liť obyvateľ Kramárov pán Zoltán Tóth. Záhradkárčenie je jeho 
celoživotný koníček a dlhoročné skúsenosti sa premietajú do pra-
videlných ocenení na výstavách. V roku 2018 sa ako jediný Novo-
mešťan zúčastnil mestskej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, kde 
mu okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov udelil cenu 
„Šampión v kategórii jadrové ovocie“. Už predtým tu získal via-
ceré prvé a druhé miesta za svoje ovocie, predovšetkým odrody 
jabĺk.

„Ako ste sa dostali k záhradkárčeniu?“ pýtam sa sympatického 
pána, ktorý má zjavne energie na rozdávanie. „Prácu s pôdou som 
okúsil už v detstve, v Podunajských Biskupiciach sme mali veľkú 
záhradu. Otec mi zomrel, keď som mal 12 rokov, a bolo treba po-
máhať mame. Nuž, narobil som sa ako otrok, ale všetko som sa 
naučil a vytvoril som si k tejto práci vzťah,“ vraví s úsmevom. Ne-
skôr, už v dospelosti, založil pán Tóth vlastnú záhradu, kde pesto-
val rozličné druhy ovocia a zeleniny. Aj keď sa k jeho záľube nikto  
z rodiny nepridal, nesťažuje sa a hovorí, že manželka zasa trpez-
livo zavára a spracúva úrodu. Pravidelne cestuje cez celé mesto  

z Kramárov do Biskupíc, 
aby svojej záhrade posky-
tol potrebnú starostlivosť.  
„K ovocinárstvu ma pritiah-
la kniha od Hričovského, 
ktorú som dostal pod via-
nočný stromček. Veľmi ma 
zaujala, a tak som vysadil 
ovocné stromčeky na mieste, 
kde mi predtým po dva roky 
zamrzlo hrozno. A postup-

ne sa mi darí dopestovať čoraz krajšie plody,“ vysvetlil a dodal, 
že prvé ocenenia v kategórii ovocie a tiež za svoje jablká získal  
v roku 2010, ďalšie v rokoch 2014, 2016, pričom najvyšším je už 
spomínaný titul šampióna z roku 2018.

„Aj tohto roku začiatkom septembra som sa na 18. celomest-
skej výstave ovocia, zeleniny a kvetov pridal k pestovateľom, 

ktorí vystavili niečo zo svojej úrody. Návštevníci obdivovali plo-
dy, ale aj rôzne rarity a unikáty vytvorené prírodou. Za vysta-
vené ovocie som dostal prvú cenu a s odrodami jabĺk Šampión,  
Elize a Redstar sa zúčastním celoštátnej súťaže o najkrajšie jabl-
ko roka v Trenčíne.“ Jana Škutková, snímky Jozef Adamec  

Málo vlahy, menej hrozna, ale kvalitné víno. Taký bude 
v skratke podľa viacerých vinárov rok 2019. Za každú úro-
du sa treba poďakovať – prírode a veriaci aj Bohu. Ani tento 
rok na začiatku vinárskej sezóny nechýbal v Novom Meste 
rituál Novomestského vinobrania. V rímskokatolíckom kos-
tole na Teplickej ulici dostala v prvý septembrový piatok 
tohtoročná úroda, ktorú symbolizoval hroznový veniec zo 
strapcov z novomestských vinohradov, tradičné požehna-
nie. „Bohu máme vždy za čo ďakovať, zvlášť za zem, ktorá 
nám dáva obživu, ktorá nám dáva chlieb, vďaka ktorej aj 
žijeme,“ zdôraznil počas požehnania výpomocný duchovný  
z farnosti Kráľovnej rodiny Eduard Janíček. 

A to, že tohtoročná úroda prinesie kvalitné vínko, naznačila 
už chuť prvého sladučkého burčiaka, ktorý mali Novomešťa-
nia možnosť ochutnať počas symbolického Novomestského 
vinobrania 2019. (bor), snímka Jana Plevová

Požehnanie vinohradníckej úrody
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Záľuba na celý život
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Keď vypukla vojna, museli ste byť 
veľmi mladá...

To je pravda, prvé spomienky sa viažu  
k obdobiu, keď som ešte nedovŕšila desať 
rokov. Žili sme v Habure, dedinke hraničia-
cej s Poľskom. V septembri 1939 sme sa pri-
pravovali na začiatok školského roka, keď 
zrazu do dediny dorazili Nemci s puškami 
a kanónmi. Súviselo to s napadnutím Poľ-
ska, práve sa začala vojna. Ľudia narýchlo 
zniesli do pivníc periny a nutné vybavenie, 
aby sa deti a starí ľudia poschovávali. Ne-
meckí vojaci nás však počas náletu vytiah-
li z pivníc a sami zaliezli do pripravených 
úkrytov. Správali sa k nám ako k zvieratám 
a ja som sa cítila taká ponížená a bezmoc-
ná! Keď deti vyrastajú v biede a cítia kriv-
du, veria, že v budúcnosti ich čaká lepší 
život. Dospievajú oveľa skôr a spôsobom, 
ktorý je v ich silách, sa dokážu zapojiť aj do 
práce, aká prináleží oveľa starším.

Boli sme štyria súrodenci vychovávaní 
len mamou. Otec odišiel za prácou do USA 
a akosi sa „zabudol“ vrátiť. Najstaršieho bra-
ta Vasila, ktorý žil od roku 1935 v Čechách, 
povolali do slovenskej armády. No keď pri-
šiel do Poľska, zahodil zbraň a odmietol 
bojovať proti bratom. Odsúdili ho za to na 
trest smrti, ale podarilo sa mu utiecť späť 
do Čiech a tam sa zapojil do ilegálnej prá-
ce. Stále k nám chodili žandári a hľadali ho, 
mama sa veľmi trápila, až jej to podlomilo 
zdravie. 

Stretli ste sa s ním ešte?
Začiatkom roku 1944, na rusínske Via-

noce, tie sú oproti kresťanským sviatkom  
o pár dní posunuté, som už mala takmer 
štrnásť. Chystala som cesto na slávnostný 
makovník a tvarohovník, keď sa zrazu ob-

javil Vasil! Nevideli sme sa celé roky, od ra-
dosti sme spolu tancovali po kuchyni. Pred 
vojnou býval pekárom, koláče dokončil, 
vyplietol ich a vytvaroval tak, že som len 
pozerala! Hovoril, že koniec vojny sa blíži, 
aby sme vydržali a pomáhali partizánom  
a vojakom v odboji, koľko len môžeme. My 
sme to však so samozrejmosťou robili už 
predtým, nebolo nás treba nabádať.

Do dvoch hodín sa v dome objavil zá-
stupca notára. Varoval nás, že o bratovom 
prekročení hraníc sa už vie a z Humenné-
ho idú poň žandári. Dal mu informáciu, 
ktorým vlakom sa dostane preč. Švagor 

ho na stanicu previezol zakrytého snopmi 
slamy na saniach. Už o pár hodín bol žan-
dárov plný dom. Prehľadali miestnosti, pi-
chali bodákmi do sena, perín... Celé Viano-
ce sa u nás striedali, aj na Nový rok. Mama 
len plakala, no napokon si uvedomila, že 
sa bratovi podarilo utiecť do bezpečia. Pre-
tože keby ho chytili, nehľadali by ho doma. 
Tak aj bolo. Žiaľ, Vasil sa nedožil mieru, tri 
dni pred skončením vojny ho popravilo 
gestapo.

Ako prišlo k tomu, že ste začali po-
máhať partizánom?

Partizáni boli v okolitých lesoch od roku 
1942, najmä Rusi, ktorí ušli zo zajatia a pre-
dierali sa k frontu, v oblasti Dukly vznikali 
partizánske oddiely.

V roku 1944 obsadili Haburu dve divízie 
slovenskej armády. Keďže medzitým aj šva-
gor musel narukovať do slovenskej armády, 
boli sme doma už len s mamou, sestrou  
a jej dvoma deťmi. V našom dome sa uby-
tovali slovenskí dôstojníci, jeden z nich 
mal spojenie s partizánmi. Prinášal granáty  
a náboje zabalené v handrách, schovávali 
sme ich do kolísky a potom sme ich my tri 
odnášali partizánom. Bývali sme v časti de-
diny, odkiaľ sa dalo dostať k lesu. Dôstojníci 
očakávali, že naša armáda sa spojí s ruskou 
a čoskoro príde k oslobodeniu. No keď sme 
sa 29. augusta zobudili, vojakov už v dedine 
nebolo. Časť sa pridala k partizánom, druhá 
časť odtiahla do Poľska. 

„Nebojím sa ničoho,  
ale vojny strašne...“ 
75. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania si 
29. augusta pod pamätníkom v Banskej Bystrici pripomenulo 
viac ako 20-tisíc hostí. V prejavoch štátnych predstaviteľov 
zazneli slová úcty a vďaky, vojnoví veteráni boli ocenení.  
Pamätnú medailu udelil minister obrany SR aj obyvateľke  
Nového Mesta Anne Bergerovej. Texty v učebniciach dejepisu 
sú však jedna vec, osobné zážitky a spomienky druhá.  
Na chvíle utrpenia a hrôzy pani Anna nikdy nezabudla, 
dodnes ju občas prenasledujú zlé sny.

Na svoje vyznamenania je pani Anna 
právom hrdá

V časoch 2. sv. vojny, keď pôsobila  
ako ošetrovateľka

Snímka z publikácie  
PhDr. Helena Pažurová, CSc.:  

Slovenský partizánsky zväzok Čapajev,  
vydalo Múzeum SNP v roku 2014
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Dom však neostal dlho prázdny. Už za-
čiatkom septembra 1944 sa u nás sa uby-
tovali nemeckí dôstojníci. Vedeli o našom 
spojení s partizánmi a ak sme sa chceli 
zachrániť, museli sme utiecť. Vykradli sme 
sa potajomky z domu a putovali do Havaja, 
kde bolo partizánske stredisko. Vyspove-
dali nás a keďže ich mamino rozprávanie 
presvedčilo, poslali nás prihlásiť sa u par-
tizánskeho doktora Grubera. Našli sme ho  
v Závade, tu každá z nás dostala svoje úlohy. 
Mamu poverili prišívaním červených pási-
kov na vojenské čiapky a neskôr opravou 
a plátaním odevov vojakov. Sestra dostala 
múku, aby piekla chlieb a chystala rezan-
ce, ktoré si prichádzali vyzdvihnúť parti-
záni. Zo mňa urobil doktor Gruber svoju 
pomocníčku. Povedal mi, že nesmiem pla-
kať ani sa báť a musím sa usmievať, pretože 
ranený a chorý človek potrebuje úsmev. 
Všetko ma naučil a ja som ho počúvala ako 
pána Boha...

Obväzov bolo málo. Použité som prala  
v potoku a sušila, aby sa dali použiť znovu. 
Keď prišlo lietadlo so zásobami, tešila som 
sa len obväzom a medikamentom, ostatné 
ma ani nezaujímalo. Liekov proti bolesti 
nebolo, preto si jeden ťažko ranený vojak 
vyžiadal, aby som mu spievala. V civile bol 
učiteľom a keď sa mu uľavilo, rozprával sa 
so mnou o tom, ako budem po vojne štu-
dovať. To boli pre mňa tie najkrajšie sny! 
Iný z pacientov, Jozef Herko, sa s ťažkými 
popáleninami zachránil ako jediný z hava-
rovaného lietadla. Po vojne s vďačnosťou 
spomínal, že som mu ako mladé dievča 
natierala rany smotanou, keďže mastí na 
popáleniny nebolo. Napísal v liste, že si ma 
pacienti obľúbili a boli by ma na rukách 
nosili...

Keď dorazilo veľa ranených a obväzov 
už nebolo, lekár roztrhal svoje popelíno-
vé košele a nimi obviazal vojakom rany. 
Ostal len v pulóvri z ovčej vlny, ktorý ho 
nesmierne hrýzol. Najhoršie bolo, že naše 
odevy aj vlasy boli plné vší. Nepomáhal ani 
petrolej, o chvíľu ich bolo zase plno. No-
sila som vrkoče a keď som si vlasy umyla, 
vyčesávala som si vši potajomky v komore. 
Keď ma tam objavil partizán, rozplakala 
som sa od hanby. Utešoval ma a povedal, 
že ich má tiež všade. V tom čase sa tomu 
nedalo uniknúť.

Popri ošetrovateľstve som spolu so ses-
trou robila spojku. Posielali nás do dedín, 
kde sa usadili Nemci a prevážali sa tadiaľ 
zbrane na front. Pozisťovali sme miesta 
a počty osôb. Podľa našich informácií 
operovali výpadové skupiny, snažili sa 
zneškodniť nemeckú muníciu či vyhodiť 
vlaky do povetria. Raz ma však Nemci do 

krvi zbili a mamka zakázala veliteľovi po-
sielať ma do tyla nepriateľa. Nezniesla po-
myslenie, že by stratila dieťa.

Keď Nemci potlačili povstanie na stred-
nom Slovensku, presunuli svojich vojakov 
na východ. Začali vypaľovať dediny, strie-
ľať partizánov aj ľudí, ktorí im pomáhali. 
Velenie 1. ukrajinského frontu rozhodlo, 
že partizáni sa majú pokúsiť prelomiť front 
a spojiť sa s Červenou armádou v Kalinove. 
Podľa rozkazu sa 20. novembra 1944 vybra-
lo asi 1 500 osôb na cestu. Šli sme narýchlo 
a bez potravy, až na tretí večer dostal každý 

z nás šesť fazuľových bôbov. K cieľu sme 
sa vysilení a hladní priblížili 24. novembra 
v noci, ráno sme prepadli frontovú líniu. 
Nemci v zákopoch spali, boli z útoku pre-
kvapení. Boj netrval dlho, asi o pol hodinu 
sme sa dostali na druhú stranu, no obetí na 
životoch bolo nesmierne veľa. Mnohým sa 
nedalo pomôcť, ťažko ranení vojaci sa rad-
šej zastrelili, aby nepadli do zajatia. 

Na oslobodenom území sme my tri už 
nešli do Kalinova, ale do rodnej Habury. 
Dedinu sme našli vypálenú, ležali tu za-
mrznuté kravy, kone a popri zvieratách aj 
mnohé mŕtvoly ľudí. 

Aby sme sa trochu nasýtili, vykopali sme 
zemiaky zasadené na poli. Mama so ses-
trou šli hľadať nejakú potravu a popritom 
v Michalovciach stretli doktora Grubera. 
Potešil sa, že žijeme, už nás považovali za 
mŕtve. O dva dni po nás poslal ruský po-
voz, dostali sme sa do Humenného a tu nás 
ubytovali v dvojizbovom byte. Bol zariade-
ný, fungovala v ňom elektrina, z kohútikov 

tiekla voda... Zdalo sa mi, že sme sa ocitli 
v raji! 

A opäť nám pridelili úlohy. Mama dosta-
la obrovský zväzok kľúčov, mala na starosti 
budovu. Sestra sa starala o pečenie chleba 
a varenie. Ja som s jedným milicionárom 
a dvoma zajatými Nemcami vyprázdnila 
priestory bývalej nemocnice, zariadili sme 
v nich ošetrovňu a pripravili ubytovanie 
pre väzňov prichádzajúcich z Osvienčimu. 
Na tých vyziabnutých zúbožených ľudí 
bolo ťažké sa pozerať. Zostalo mi v spo-
mienkach, ako sme s jedným židovským 

chlapcom varili mydlo z kostí. Nesmierne 
to zapáchalo, no mydlo sme mohli vyme-
niť za tvaroh, maslo či vajcia. Tu som sa 
dočkala konca vojny...

Splnili sa neskôr vaše sny o vzde-
laní?

Áno, po vojne som vyštudovala ruské 
gymnázium v Humennom. V septembri 
1948 som sa vydala a s manželom sme 
odišli do Bratislavy. A neskôr som popri za-
mestnaní vyštudovala aj vytúženú vysokú 
školu.

Po celý život sa angažujem v osvetovej 
práci, chodím na besedy s mládežou, aby 
k podobnej katastrofe už nikdy nedošlo. 
Spolupracujem na príprave vedomostnej 
súťaže Medzníky 2. svetovej vojny pre de-
viatakov. Odmenou pre víťazov je výlet na 
niektoré významné miesto, ktoré im po-
môže pochopiť historické súvislosti. 

Zhovárala sa Jana Škutková 
Snímky autorka a archív A. B.

 „V Novom Meste žijeme s rodinou už takmer päť desaťročí.“



Väčšina Novomešťanov už vie, že v No-
vej Cvernovke sídli množstvo ateliérov, 
dielne či priestory na coworking. Po-
stupne objavujeme, že sú tu aj prevádz-
ky obchodov, služieb, kaviarničky, cuk-
rárne, dokonca pekáreň. Spoločná im je 
snaha o individuálny prístup, minimálnu 
produkciu odpadov, uprednostnenie dl-
hodobého hľadiska pred krátkodobým. 
V posledný augustový deň pozvali ná-
jomníci kreatívneho centra verejnosť 

na podujatie CVERNA Market, aby pred-
stavili možnosti, ktoré svojim blízkym  
i vzdialenejším susedom ponúkajú. 

Hneď pri vstupe sme sa zastavili pri 
zaujímavých knihách z vydavateľstva KK 
Bagala, ktoré vydáva výhradne slovenskú 
literatúru. Rodičov s menším i väčším 
potomstvom upútali originálne návrhy 
detského oblečenia a nábytku, ktorý sa 
prispôsobuje veku a potrebám malých 
používateľov. Zaslúženú pozornosť pri-
tiahli nádherne ilustrované knižky a hry 
z vydavateľstva Egreš, ale aj grafické prá-
ce štúdia Artattack. Program dopĺňali 
workshopy s výtvarníkmi, interaktívne 
hry a, samozrejme, nemohla chýbať hu-
dobná zložka.

V Kabinete pomalosti sa stretlo pre-
važne ženské publikum, aby si vypočulo 
prednášku štylistky Barbory Yurkovic  
o tvorbe kapsulového šatníka. Jeho 
zmyslom je zamerať sa na kvalitné a dob-
re kombinovateľné oblečenie. Takýto 
prístup ušetrí čas, zjednoduší výber, ale 
vyhovuje aj ekologickým a etickým po-
žiadavkám. To, že v posledných rokoch 
sa čoraz viac dievčat a žien dobrovoľne 
vzdáva rozsiahleho šatníka a volí funkč-
ný minimalizmus, nie je náhoda. Preto 
sme sa s mladou výtvarníčkou dohodli, 
že súčasné odevné trendy predstavíme 
našim čitateľom v niektorom z najbliž-
ších čísel Hlasu.

Jana Škutková, snímka Michal Liner

Poetickú sezónu 2019 – 2020 v Dome 
kultúry na Kramároch otvoril Juraj Sar-
vaš hudobno-dramatickým večerom Smrť 
Ďurka Langsfelda. Významný slovenský 
národovec býval učiteľom v Turčian-
skom Svätom Martine. Počas revolúcie 
v rokoch 1848/49 sa zapojil do agitačnej 
práce aj ozbrojeného zápasu. Na čele 
turčianskych dobrovoľníkov prepadol 
maďarských honvédov pri Kraľovanoch, 
aby im zabránil preniknúť do Turca. Po 
tomto zásahu sa aj s časťou družiny musel 
skrývať, no hliadky ho objavili na základe 
udania vlastného strýka. 22. júna 1849 
bol mladý poručík postavený pred súd 
v Kremnici, kde svoje činy hrdo priznal. 
Major Armin Görgey ho označil za vlas-

tizradcu, ktorý si nezaslúži smrť zastrele-
ním a nechal ho potupne obesiť. Popravu 
23-ročného bojovníka za slovenský ná-
rod vykonali v ten istý deň. Jeho životný 
príbeh spracoval Jozef Gregor Tajovský  
v divadelnej hre, v ktorej mu vložil do úst 
slová: „Národ môj, hlavu som stratil, ale 
pravdu našu obhájil!“

Spomínania v Poetickom štúdiu sa zú-
častnili primátor Kremnice Alexander 
Ferenčík so svojou zástupkyňou Ivetou 
Ceferovou a Martin Rybár, starosta Su-
čian, Langsfeldovho rodiska. O nádher-
né hudobné vstupy sa postarali husľový 
virtuóz prof. Peter Michalica a banícky 
zbor Fokoš z Kremnice pod vedením 
pána farára ev. a. v. Jozefa Paceka. Spolu 
s autorom dramatického pásma Jurajom 
Sarvašom účinkovali M. Schlosserová,  
J. Šimonovič a H. Pittner. Najbližšie 
stretnutie s poéziou na Kramároch mô-
žete zažiť 11. novembra o 19. h.

Text a snímky Jana Škutková
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Rušný záver prázdnin v Novej Cvernovke  

Spomínanie na hrdinu  

Vodoinštalatéri – kvalitne a rýchlo. 0904 572 977

Oprava a čalúnenie nábytku: sedačky, starožitný 
nábytok, nové výrobky 
na objednávku. Čalúnnictvo Jozef Rusnák,  
Vajnorská 89, Bratislava. 0902 757 644

INZERCIA

Komunitné centrum  
na Ovručskej 5 pozýva 
Cvičenia s Pupalkami – vždy v stredu 
od 10. do 11.45 h a vo štvrtok od 12. do 
13.45 h

Nordic walking – v stredu od 10. do 
11. h (paličky sú v KC k dispozícii zdar-
ma)

„Ako doma pre seniorov“ – voľnoča-
sové aktivity pre všetkých, ktorí nechcú 
zostávať sami doma, vždy vo štvrtok od 
10. do 11.45 h

14. 10. 2019 od 18. do 19.30 h

Cestopis Kambodža (vstup voľný)

Viac informácií o programe zís-
kate na tel. č.: 0907 977 211.Zmena 
programu vyhradená
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Čitateľka Hlasu pani Natália Binderová 
sa obrátila na redakciu s prosbou o po-
moc pri hľadaní staršej fotografie sochy. 
Ide o plastiku Ryby od Václava Kautma-
na, ktorá bola pôvodne umiestnená na 
kameni na Račianskej ulici, medzi pa-
nelákmi, kde sa dnes nachádza herňa 
(bývalý obchod Pokrok) a obchodné 
priestory.

„Skúsila som osloviť pár susedov 
od nás z Račianskej, ale zatiaľ som sa 
dostala len po dizertačnú prácu pani 

Bořutovej. Takisto som v kontakte  
s priamym príbuzným pána Kautma-
na,“ napísala nám. „Ak by niekto 
mal fotografiu, kde je plastika ryby  
(pravdepodobne 3 rýb) ešte viditeľná  
a bol by ochotný sa o ňu podeliť, bola 
by som viac ako rada. Obrázok môže 
byť pokojne z rodinného archívu  
v akejkoľvek kvalite.“ Ak dobovú foto-
grafiu vlastníte alebo dokážete pomôcť 
pri jej hľadaní, s pani Binderovou sa 
môžete skontaktovať na mailovej adrese  
natalia_binderova@yahoo.com, prípad-
ne poštou či osobne na Račianskej ul. 5, 
831 02 Bratislava.

Samozrejme, ak bude hľadanie úspeš-
né, radi sprostredkujeme snímku s pô-
vodnou podobou plastiky aj našim čita-
teľom. (red), snímka Jana Škutková

Nájdeme staršiu fotografiu 
sochárskeho diela?

Vždy začiatkom školského roka si žiaci 
zo školy na Jeséniovej ulici pripomenú 
olympijskú myšlienku. V duchu hesla „Nie 
je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“ sa do 
športového zápolenia zapoja nielen deti, 
ale aj učitelia a nejeden rodič. „Vysvetľu-
jeme žiakom nielen hlavné myšlienky 
olympiády, jej symboly a zmysel, ale učí-
me ich, aby v športe aj v živote hrali vždy 
fair-play,“ hovorí riaditeľka školy Zuzana 

Salíniová. Samozrejme, z pohybu majú 
mať deti predovšetkým radosť, a tak sa sú-
ťažné disciplíny prispôsobujú ich veku aj 
zdatnosti. „Počet kolibských žiakov sa za 
posledné desaťročie približne zdvojnáso-
bil, preto je veľmi dôležité, aby sme všetci 
ctili pravidlá, vytvárali spoločnú kultúru   
a udržiavali v škole priateľské ovzdušie,“ 
dodala riaditeľka.

Jana Škutková, snímka Jana Plevová

Športovanie v duchu fair-play

Z plastiky Ryby od Václava Kautmana sa 
do súčasnosti zachovala len jej kamenná 
časť. Nájde sa vo vašom rodinnom archíve 
snímka pôvodného diela?



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

KURZY

Kurz keramiky pre dospelých – modelovanie, glazovanie, točenie na kruhu, 
vypaľovanie v peci. Cena za 12 stretnutí (180 minút) je 120 eur a sú v nej 
zahrnuté pomôcky a materiál. Prvé stretnutie bude 16. 9. 2019.

Kurz keramiky pre deti – modelovanie, glazovanie, točenie na kruhu, 
vypaľovanie v peci. Cena za 12 stretnutí (90 minút) je 70 eur,  
sú v nej zahrnuté pomôcky a materiál.

Kreatívne dielničky pre šikovné ručičky – spoznávanie techník, rozvíjanie 
fantázie a kreativity, práca s odpadovým materiálom, tematicky zamerané 
na aktuálne ročné obdobie a sviatky. Vhodné pre deti od 6 do 10 rokov,  
cena za 12 stretnutí (90 minút) je 60 eur. Prvé stretnutie bude 3. 10. o 16. h.

Kurz výtvarných techník – chcete skúsiť maľovať, ale neviete, ako začať? 
Návštevníkom kurzu poskytujeme možnosť venovať sa maľbe, kresbe v rôznych 
výtvarných technikách a žánroch, a to nielen v rámci oddychu a radosti z tvorby, 
ale aj prípravy uchádzačov na stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním. 
Účastníkom poskytujeme štartovací balíček základných výtvarných potrieb. 
Zápis pre pokročilých aj začínajúcich je 8. a 9. 9. o 17. h v učebni číslo 6  
na prvom poschodí. Cena za 10 stretnutí (140 minút) je 99 eur.

Výtvarné štúdio Magdy Burmekovej – pre pokročilých,  
začiatok 8. a 9. 9 o 17. h, učebňa č. 6, 1. poschodie.

Kurz strihov a šitia – módna tvorba, 10 stretnutí v cene 119 eur.

Všeobecné informácie ohľadom kurzov: jasmina.nasarikova@skvajnorska.sk, 
po. – pia. od 8. do 16. h, tel. č.: 0903 744 59. 

VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV

Medzinárodné stretnutie zberateľov minerálov, skamenelín a drahých 
kameňov – 19. októbra od 8. do 15. h, vstupné 1 euro, dôchodcovia 70 centov, 
deti do 10 rokov a ZŤP zdarma, poplatok za stôl 13 eur, tel. kontakt:  
Andrea Heldová – 0948 933 999, e-mail: heldovaandrea@gmail.com

DOM KULTÚRY KRAMÁRE
Stromová 18, tel.: 02/54 77 11 48

dkkramare@chello.sk, www.skvajnorska.sk 

HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY

Čaje o piatej – každú sobotu v dňoch 5. 10, 12. 10., 19. 10. a 26. 10.  
od 17. h. Z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie SK Vajnorská sa stretnutia 
dočasne konajú v DK Kramáre na Stromovej 18.

PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

Relaxačno-harmonizačné meditácie s kryštálovými misami –  
13. a 27. októbra o 17. h

KLUBOVÉ PODUJATIA

Stretnutia ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov – 19. a 20. októbra
Klub Venuša – klubové stretnutie Ligy proti rakovine 9. a 23. októbra

VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV

Výmenné stretnutie zberateľov – mince, pohľadnice, bankovky, odznaky, 
vyznamenania, telefónne karty, etiketky, vreckové kalendáre, pivné tácky, 
filatélia, plagáty, knihy gramoplatne... 12. októbra od 8. do 12. h,  
vstupné 1 euro, dôchodcovia 70 centov, deti do 10 rokov a ZŤP zdarma,  
poplatok za stôl 5 eur. Tel. kontakt: Jozef Morávek – 0903 474 897,  
e-mail: mince.znamky@azet.sk


