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Pamätáte sa na prvé mobily v našich uliciach? 
Tí, čo ich ešte nezaznamenali, s nemým úžasom 
sledovali jednotlivcov, ktorí pri chôdzi hlasno 
rozprávali, smiali sa či vykrikovali. Že títo po-
mätenci majú ruku na uchu, sme si často ani ne-
všimli. Kto by bol vtedy veril, že sa práve objavi-
la plazivá nákaza, ktorá zachváti svet? Odkedy 
mobily zdokonalené na malé počítače môžeme 
nosiť hoci vo vrecku, menia nás na nepoznanie. 
Vyrastajú generácie od rána do večera späté s technickou súčasťou svojho „ja“. Ťuka-
jú a ťukajú, na iné niet času, neraz ani na školu. Už len niekedy sa zhovárame. Do 
nemoty si píšeme správy. Výčitky rodičov, učiteľov, varovania, vyhrážky, všetko már-
ne. Človek by takmer zabudol, aké dokážu byť tie mobily v istých chvíľach užitočné...

Skvelý sluha, nebezpečný pán 
6. februára bude Deň bez mobilov

Milí Novomešťania,

okrúhly letopočet 2020 otvoril novú dekádu a po 
dňoch sviatočného spomalenia sa život v mestskej 
časti opäť rozbehol na plné obrátky. Máme pred 
sebou dôležité udalosti i množstvo náročnej práce. 
To, aké výsledky dosiahneme, bude závisieť od dob-
re stanovených plánov, spoločného úsilia aj spolu-
práce.

Nové pravidlá rezidentského parkovania schváli-
la naša mestská časť ako jedna z prvých v Bratisla-
ve a pilotný projekt v oblasti Tehelného poľa uvedieme do prevádzky ešte 
v tomto roku. Parkovaciu politiku zavádzame po mnohých verejných 
diskusiách a pripravili sme ju v súlade s vašimi požiadavkami. Hlavným 
cieľom je vniesť do našich ulíc poriadok, uprednostniť Novomešťanov 
a zlepšiť možnosť zaparkovať v blízkosti bydliska. Na všetky otázky sme 
sa snažili odpovedať v podrobnom článku a, samozrejme, téma zostane 
aj naďalej v pozornosti redakcie.

Lesy v bezprostrednom okolí Bratislavy majú na naše životné prostre-
die blahodarný vplyv. Veľká časť lesoparku sa rozkladá práve na území 
Nového Mesta a k jeho zachovaniu a zveľadeniu pristupujeme veľmi zod-
povedne. Pokročili plány na odstránenie skeletu reštaurácie Snežienka. 
Mestská časť vyhlásila ideovú architektonicko-urbanistickú súťaž na re-
vitalizáciu tejto lokality, ktorá vzbudila mimoriadny záujem odbornej 
verejnosti. Turistov a cyklistov potešia mnohé úpravy, ktorými sa zlepšia 
podmienky na šport a rekreáciu.

Posledný februárový deň bude dňom parlamentných volieb. V 45 vo-
lebných okrskoch budú môcť Novomešťania vyjadriť názor a svojím hla-
som podporiť stranu alebo hnutie, ku ktorým majú najväčšiu dôveru. Vy-
užitie demokratickej výsady volebného práva je cesta, ako spoluvytvárať 
spoločenské prostredie, v akom chceme žiť. 

Prajem vám rok plný úspechov a dobrých rozhodnutí! 

Rudolf Kusý
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Prvé tohtoročné bábätko  
prišlo na svet napoludnie

Takmer dve stovky Novomešťanov  
dostali vianočný príspevok

Prvým z novorodencov, ktorí sa 1. janu-
ára 2020 narodili v nemocnici na Kramá-
roch, bol Miško. Termín pôrodu bol síce 
plánovaný o štyri dni neskôr, no chlap-
čiatku s mierami 3 440 g a 50 cm sa už 
nechcelo čakať a na svet sa prvýkrát po-
zrelo o 12.44 h. Pôrod prebehol spontán-
ne a bez komplikácií, mamička Monika 
s úsmevom poznamenala, že ju synček 
ani nepotrápil. 

Mamičke a dieťatku prišiel zablahože-

lať aj starosta Rudolf Kusý. Pripojil tradič-
né darčeky od mestskej časti, finančný 
príspevok 200 eur, pamätný list, hračku 
pre Miška aj sladké prekvapenie pre ma-
mičku. Prednosta gynekologicko-pôrod-
níckej kliniky doc. MUDr. Igor Rusňák, 
ktorý starostu počas návštevy sprevádzal, 
poznamenal, že sviatočné dni prebiehajú 
na klinike úplne rovnako ako tie všedné, 
na Silvestra prišlo na svet sedem detičiek, 
na Nový rok šesť.

Srdečné želanie dobrého zdravia a šťas-
tia všetkým mladým rodinám pripája aj 
naša redakcia.

(jš), snímky Jana Plevová

Nové Mesto pomohlo pred vianočnými 
sviatkami takmer dvom stovkám svojich 
obyvateľov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi. 
Mestská časť im vyplatila jednorazový via-
nočný príspevok, pričom na túto finančnú 
výpomoc vyčlenila 7 190 eur. „Príspevok 
dostane 195 sociálne slabších Novomešťa-
nov, jeho výška sa pohybuje od 30 do 70 
eur. Závisí to od toho, či ide o jednotlivca 
alebo rodinu. Každoročne sa takto snaží-
me spríjemniť Vianoce tým, ktorí potrebu-
jú pomoc,“ povedal starosta Nového Mesta 
Rudolf Kusý.

Vianočné príspevky sa vyplácali v súlade 
s platnými zásadami a schváleným rozpoč-
tom mestskej časti a odobrila ich poslanec-
ká sociálna komisia. Výpomoc dostalo 55 

obyvateľov, ktorí poberajú dávku z Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny, z toho 16 
rodín s deťmi, ktoré vychováva osamelá 
matka, rodičia alebo jeden z rodičov sú ne-
zamestnaní alebo majú nízky príjem. Ďal-
ších 19 rodín má zverené deti do starost-
livosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. 

Poberateľmi príspevku sú  aj 14 občania, 
z ktorých prevažná väčšina má problém sa 
zamestnať vzhľadom na vek, nepostaču-
júce vzdelanie alebo prax, a 6 obyvatelia 
v dôchodkovom veku, ktorých nízky prí-
jem je doplnený dávkou v hmotnej núdzi. 
Najväčšiu skupinu tvorí 140 osamelých 
nepracujúcich dôchodcov, ktorých dôcho-
dok nepresahuje hranicu 400 eur. 

   Marek Tettinger

V sobotu 29. februára 
budú parlamentné 
voľby
Novomešťania budú vo februárových voľbách 
do Národnej rady SR hlasovať v 45 volebných 
okrskoch. Volebné miestnosti budú otvorené 
od 7.00 do 22.00 h. Voľby sa konajú v sobotu  
29. februára 2020. Mestská časť evidovala začiat-
kom januára 34 348 oprávnených voličov. O ich 
hlasy sa uchádza 25 kandidujúcich strán a hnutí.
• Volič je povinný po príchode do volebnej 
miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii 
svoju totožnosť občianskym preukazom. 
• Komisia vydá voličovi hlasovacie lístky  
a prázdnu obálku s úradnou pečiatkou mestskej 
časti. V osobitnom priestore určenom na úpravu 
hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací 
lístok kandidujúceho subjektu, ktorému sa roz-
hodol dať svoj hlas. 
• Lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky 
alebo na ňom môže zakrúžkovať poradové čísla 
kandidáta, ktorému dáva prednosť. Zakrúžkovať 
môže poradové číslo najviac štyroch kandidátov. 
Obálku s lístkom následne vhodí do volebnej 
schránky/urny.
• Volič je povinný odložiť nepoužité alebo ne-
správne upravené hlasovacie lístky do špeciálnej 
zapečatenej schránky, inak sa dopustí priestup-
ku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.
• Ak ste požiadali o prenosný hlasovací preukaz 
a máte ho vydaný, môžete voliť kdekoľvek na Slo-
vensku.
• Ak ste požiadali o voľbu poštou zo zahraničia, 
do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na 
hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci 
trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný 
pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. 
najneskôr 28. februára 2020).
Všetky dôležité informácie o voľbách do NR SR 
nájdete na stránke: www.banm.sk/parlament-
ne-volby-2020/. Ak potrebujete vedieť viac, 
kontaktujte organizačné oddelenie miestneho 
úradu: 02/49 253 233, -367. (bor)
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Všetko, čo potrebujete vedieť o  novom parkovaní v Novom Meste
Nové Mesto je definitívne priprave-
né zaviesť do parkovania poriadok. 
Mestská časť má ako jedna z prvých 
schválené pravidlá rezidentského 
parkovania. V priebehu roka 2020  
ho spustí v pilotnej zóne Tehelné 
pole. Nový parkovací systém zvý-
hodní miestnych obyvateľov pred 
návštevníkmi, prináša poplatky  
a presne určí, kde sa bude môcť 
parkovať. Ide o zásadnú zmenu, 
ktorú logicky sprevádza množstvo 
otázok. Prinášame vám veľký pre-
hľad všetkého, čo potrebujete vedieť 
pred spustením pilotného projektu 
parkovacej politiky v bratislavskom 
Novom Meste.

Kedy budem pri parkovaní pri mojom dome v zóne zvý-
hodnený?
V zóne môžete parkovať po celý deň bez obmedzení. Navyše, ve-
čer, v čase od 18.00 hod. do 08.00 hod. sú oprávnení v zóne par-
kovať iba držitelia rezidentských, návštevníckych, bonusových  
a abonentských parkovacích kariet.

Koľko zaplatím za rezidentskú kartu?
1. parkovacia karta na byt – 39,00 eur, 2. parkovacia karta na byt 
– 150,00 eur, 3. parkovacia karta na byt – 500,00 eur.

Čo ak máme v domácnosti štyri alebo viac automobilov?
Na jeden byt je možné vydať maximálne tri rezidentské karty.

Som Novomešťan, trvalý pobyt mám mimo zóny, ale bý-
vam v zóne v podnájme, čo teraz?
Budete si môcť kúpiť tzv. bonusovú parkovaciu kartu za 10 eur 
na rok. Karta vám umožní parkovať v zóne 2 hodiny denne. Nad 
rámec týchto dvoch hodín budú pre vás platiť podmienky ako 
pre návštevníka zóny.

Som Novomešťan, trvalý pobyt mám mimo zóny, ale bý-
vam vo vlastnom byte v zóne, čo teraz?
Ak chcete v zóne pravidelne parkovať, môžete si zakúpiť tzv. abo-
nentskú kartu (1 500 eur ročne). Jednému žiadateľovi je možné 
vydať len jednu abonentskú parkovaciu kartu na jednu zónu.

Nie som Novomešťan, ale žijem v zóne v podnájme, čo te-
raz?
Budete platiť tak ako iní návštevníci zóny. Riešením, ako na par-
kovaní ušetriť, je prihlásiť sa na trvalý pobyt v Novom Meste.

Ako u mňa bude môcť zaparkovať návšteva?
Každý rezident dostane tzv. návštevnícku parkovaciu kartu (bez-
platne), ktorá umožní bezplatné dočasné parkovanie v zóne. Na 
jednu návštevnícku kartu sa bude môcť parkovať 100 hodín roč-
ne (ak je na daný byt vydaná aspoň jedna rezidentská parkovacia 
karta) alebo 150 hodín ročne (v prípade, že na daný byt nie je 
vydaná žiadna rezidentská parkovacia karta).

Môžem si auto zaregistrovať na susedu, ktorá nemá auto?
Nie. Inak by hrozilo, že ľudia budú obchádzať limity vozidiel na 
jeden byt.

Čo ak mám trvalý pobyt v zóne a používam osobné auto 
napísané na príbuzného, ktorý nemá v zóne trvalý pobyt?
Podmienkou vydania rezidenčnej karty je trvalý pobyt a vzťah 
k motorovému vozidlu. Ak používate cudzie auto, platia preň 
pravidlá ako pre nerezidenta.

Čo ak žijeme s priateľkou, pričom trvalý pobyt v zóne 
mám ja, auto je písané na ňu?
Podmienkou vydania rezidenčnej karty je trvalý pobyt a vzťah 
k motorovému vozidlu. Ak používate cudzie auto, platia preň 
pravidlá ako pre nerezidenta.

Čo ak žijeme s manželkou, pričom trvalý pobyt v zóne 
mám ja, auto je písané na ňu?
Je jedno, na koho z manželov je auto zapísané. Vybavíte si rezi-
dentskú kartu.

Čo ak mám v zóne trvalý pobyt a používam firemné auto 
na súkromné účely/mám ho na operatívny lízing?
Potrebujete potvrdenie od firmy, že auto používate na súkromné 
účely, a následne si vybavíte rezidentskú kartu.

Čo ak používam rôzne služobné autá na súkromné účely?
Potrebujete potvrdenie od firmy, že auto používate na súkromné 
účely, a následne si vybavíte rezidentskú kartu. Ak chcete v rov-
nakom čase využívať druhú rezidentskú kartu, vybavíte si ju na 
inú EČV, pričom platíte ako za druhé vozidlo v byte.

Čo ak mám trvalý pobyt v zóne, auto mám v servise a do-
časne používam iný automobil?
Držiteľ parkovacej karty je oprávnený požiadať o dočasnú zme-
nu evidenčného čísla vozidla priradeného k parkovacej karte. Ta-
kúto zmenu je možné bez udania dôvodu realizovať maximálne 
štyrikrát ročne v celkovej dĺžke 21 dní.

BÝVAM V ZÓNE
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Všetko, čo potrebujete vedieť o  novom parkovaní v Novom Meste

Ako sa bude platiť na ulici?
Mobilnou aplikáciou, SMS alebo pomocou parkomatu.

Ako sa bude kontrolovať, či má auto zaplatené parkovanie alebo je rezident?
Elektronicky podľa EČV.

Čo sa bude robiť s autami, ktoré porušia pravidlá parkovacej politiky  
(napr. návštevy parkovať mimo vyhradený čas, nezaplatené parkovanie...)?
Oprávnenie riešiť tieto priestupky má mestská polícia a štátna polícia.

Bude Nové Mesto jedna zóna alebo bude rozdelené na viaceré zóny?
Zatiaľ je pripravená jedna pilotná zóna. Ďalšie zóny sa pripravujú.

Mám elektrické auto (elektromobil), budú pre mňa platiť rovnaké podmien-
ky?
Elektrickým vozidlám, s výnimkou hybridných elektrických vozidiel sa poskytuje zľava 
50 % z príslušnej výšky úhrady.

Ak budem vlastniť rezidenčnú kartu v Novom Meste, budem pri parkovaní 
zvýhodnený aj v iných mestských častiach?
Počíta sa s tým po zavedení celomestskej parkovacej politiky.

Mám/chcem vyhradené parkovacie miesto, čo s tým?
Spustením rezidenčného parkovania prestanú platiť staré vyhradené parkovacie mies-
ta a nebudú vydávané nové.

Čo ak som ZŤP a doteraz som mal vyhradené miesto?
Budete ho mať naďalej za rovnakých podmienok.

Kde môže zaparkovať návšteva?
Kdekoľvek. V čase od 8.00 do 18.00 za poplatok 1,50 eura za hodinu. Mimo tohto času 
len s použitím návštevníckej alebo bonusovej karty.

Kde mám parkovať, ak v zóne pracujem?
Na parkovisku vo vlastníctve zamestnávateľa. Alebo kdekoľvek, pričom v čase od 8.00 
do 18.00 zaplatíte 1,50 eura za hodinu.

Budem môcť v zóne parkovať aj na chodníku?
Parkovať sa bude dať len na vyznačených parkovacích miestach.

Som Novomešťan, nebývam v pi-
lotnej zóne a chcem tam zaparko-
vať.
Budete si môcť kúpiť tzv. bonusovú 
parkovaciu kartu za 10 eur na rok. Kar-
ta vám umožní parkovať v zóne 2 hodi-
ny denne.

Prenajímam byt v zóne, môžem 
nájomníkom vybaviť rezidenčnú 
kartu?
Len ak budú mať v byte trvalý pobyt 
alebo budú využívať vaše auto, na ktoré 
bude vydaná rezidenčná karta.

Za akých podmienok a kedy môžu 
v zóne parkovať ostatní, ktorí ne-
využijú ani tzv. návštevnícku kar-
tu?
Čas spoplatnenia v zóne je od 8.00 – 
18.00 hod. Za hodinu parkovania zapla-
tí návštevník 1,50 eur. Mimo tejto doby 
nebude môcť parkovať v zóne.

Ako budú návštevníci platiť za par-
kovanie?
Parkovací lístok nebude mať tlačenú 
podobu, ale iba formu elektronického 
záznamu v informačnom systéme pre-
vádzkovateľa. Parkovací lístok sa bude 
dať kúpiť prostredníctvom: 1. inter-
netového rozhrania vrátane mobilnej 
aplikácie, 2. SMS správy, 3. parkovacie-
ho automatu.

Naša firma sídli v zóne, ako tu mô-
žeme parkovať služobné autá?
Môžete si zakúpiť tzv. abonentskú kartu 
(1 500 eur ročne). Jednému žiadateľovi 
je možné vydať len jednu abonentskú 
parkovaciu kartu na jednu zónu.

OSTATNÉ

PARKOVACIE MIESTANEBÝVAM V ZÓNE

Marek Tettinger, Ján Borčin

Kde sa bude v Novom Meste platiť za parkovanie?
Na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na dočasné 
parkovanie motorových vozidiel MČ Bratislava-Nové Mesto 
zaradených do pilotného projektu Tehelné pole. Týka sa to 
ulíc: Bajkalská (od Trnavskej po Vajnorskú), Bartoškova, Be-
lehradská, Budyšínska, Česká, Družstevná, Hlučínska, Jarošo-
va, Jiskrova, Kalinčiakova, Kominárska, Kováčska, Kukučínova 
(od Trnavského mýta po Jarošovu), Kukuričná, Kutuzovova, 
Laskomerského, Mestská, Moravská, Nová, Odbojárov, Osadná, 
Plzenská, Pri starej prachárni, Priečna, Príkopova, Rešetkova, 
Robotnícka, Sadová, Sliezska, Škultétyho, Športová, Tehelná, 
V.Tegelhoffa, Vajnorská (od Trnavského mýta po Bajkalskú)

Odkedy bude platiť rezidenčné parkovanie v pilotnej 
zóne?
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto o dočasnom parkovaní motorových vozidiel je platné 
od 1. mája 2020. Mestská časť musí dovtedy urobiť obstaráva-
nia na parkomaty, možnosť platiť cez SMS, nakúpiť obslužný 
softvér, ktorý to celé bude riadiť. Súbežne s tým dopravný in-
žinier upravuje a aktualizuje pôvodný projekt, ktorý následne 
musí schváliť dopravná komisia mesta. Keď bude na jar vhod-
né počasie, budeme pokračovať v značení parkovacích miest 
(biele čiary) a osádzať dopravné značky.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PILOTNOM PROJEKTE
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V decembri odštartovala mestská časť 
rekonštrukciu Bárdošovej ulice. Staveb-
né práce sa začnú od križovatky ulíc Na 
Revíne a Júlová a v prvej etape sa zreali-
zuje úsek po Vlársku ulicu. Rozšírením 
komunikácie sa vytvorí priestor na vý-
stavbu chodníka, vďaka ktorému bude 
možné bezpečne prejsť z Kramárov na 
Kolibu. V druhej polovici roka budú 
práce pokračovať ďalšou etapou. V jej 
rámci sa rozšíri komunikácia v úseku 
hornej časti Bárdošovej ulice po Jesénio-
vu ulicu a rovnako sa tu vytvorí priestor 
na chodník pre chodcov. 

Obyvateľov Bieleho krí-
ža potešilo dokončenie 
opráv chodníkov okolo 
maličkého parčíka „Slza“ 
a tiež väčšieho parku na 
námestí.  

Nové Mesto začalo re-
vitalizovať športovisko na 
Jelšovej ulici. Práce budú 
zahŕňať úpravu povrchu 
ihriska, doplnenie vodo-
priepustných chodníkov 
a vytvorenie oddychovej 

plochy. Pribudne osvetlenie a vybavenie ihriska obohatia wor-
koutové prvky, ale aj nová zeleň. Doterajšie oplotenie sa zníži 
a posunie ďalej od susedného objektu, čím sa vytvorí priestor 
na chodník. Na príprave projektu spolupracovala Kancelária pre 
participáciu verejnosti. Zozbierala požiadavky a názory obyva-

teľov na spoločných 
stretnutiach a v rámci 
možností ich zohľad-
nila pri plánovaných 
úpravách. Na financo-
vaní stavebných úprav 
sa popri mestskej časti 
podieľali Bratislavský 
samosprávny kraj, Na-
dácia SPP a akciová 
spoločnosť Slovcolor. 

Majitelia psov zís-
kali v decembri nový 
priestor na bezpečné venčenie štvornohých priateľov. Zelená 
plocha na rohu Pionierskej a Kyjevskej ulice je oplotená, pribud-
li lavičky a koše na exkrementy. V budúcnosti sa počíta s ďalším 
vybavením.

Jana Škutková, snímky archív

Aj v zime pokračujú rekonštrukcie

Počas svojho druhého 
volebného obdobia sa ako 
poslanec a zároveň konateľ 
Novomestskej parkovacej 
spoločnosti venujem najmä 
regulovanému parkovaniu 
a jeho realizácii v podmien-
kach mestskej časti Brati-
slava-Nové Mesto. Veci sa 
pohli správnym smerom, 

nakoľko mestskí poslanci prijali chýbajúce záväzné 
dokumenty potrebné na regulovanie parkovania. 
Na túto situáciu sme v našej mestskej časti zare-
agovali a vytvorili sme podmienky na rokovanie 
s predstaviteľmi magistrátu ohľadom zavedenia 
pilotného projektu regulovaného parkovania v ob-
lasti Tehelné pole. Výsledkom spoločných rokova-

ní je momentálne schválené všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
o dočasnom parkovaní ako základný rámec pravi-
diel. Popri tvorbe všeobecne záväzného nariadenia 
a zmluvy o spolupráci s magistrátom som počas 
mesiacov október až november 2019 viedol pra-
covnú skupinu zloženú zo zástupcov magistrátu 
a mestskej časti, ktorá sa venuje parkovaniu. Jej 
účelom je definovať predmet zákazky na obstara-
nie obslužného informačného systému a parkova-
cích automatov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou 
každého parkovacieho systému. V princípe to zna-
mená, že ľudia budú môcť seba a svoje vozidlo za-
registrovať do systému priamo v pohodlí domova. 

Ako gesčný poslanec za Biely Kríž a okolie sa 
snažím neustále riešiť veci k spokojnosti obyvate-
ľov. Počas predchádzajúceho volebného obdobia 

boli v tomto okrsku preinvestované nemalé finanč-
né prostriedky do zmeny organizácie dopravy, tvor-
by nových parkovacích miest a opráv komunikácií. 
Posledným konkrétnym výsledkom je nový asfalto-
vý povrch na Námestí Biely kríž. Spolu s poslancom 
Richardom Mikulcom vyvinieme maximálne úsilie 
na vytvorenie podmienok na realizáciu nových 
parkovacích miest v Dimitrovke, pretože z dôvodu 
nedávnej výstavby tu výrazne stúpol počet áut. Zá-
roveň zvažujeme možnosť zavedenia rezidenčného 
parkovania do týchto dvoch lokalít, čomu bude 
predchádzať diskusia s miestnymi obyvateľmi. 

Kontakt:
0903 109 139
andrej.arva123@gmail.com

Príspevky poslancov miestneho zastupiteľstva vyjadrujú osobné názory autorov. Redakcia do ich obsahu nezasahuje.

Miestni poslanci sa predstavujú
Ing. Andrej Árva



7

Žiadateľom o nájomný byt v mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto je najčastej-
šie osamelý rodič, zväčša matka s deťmi, 
ktorá býva buď v rizikovom prostredí  
v drahej ubytovni, či v podnájme. Niek-
torí sa dlhodobo tesnia v malých bytoch 
s vlastnými rodičmi. O byty žiadajú aj 
zdravotne znevýhodnení, osamelí dô-
chodcovia, zamestnanci EKO-podniku 
verejnoprospešných služieb či miest-
neho úradu. V októbri 2019 evidoval 
miestny úrad 14 žiadateľov, ktorí spĺ-
ňali podmienky podľa platných zásad 
hospodárenia s bytmi. Jednému z nich 
pridelenie bytu schválili poslanci ešte  
v decembri.

Od roku 2010 previedla mestská časť 
13 bytov vo svojej správe tretím osobám. 
Prenájom bytov pôvodne od júna 2012 
umožňovala aj na dobu neurčitú. Práve 
títo nájomcovia požiadali mestskú časť 
o kúpu bytov v jej vlastníctve podľa záko-
na. Ide o 93 bytov na Bojnickej a 5 bytov 
na Odborárskej ulici. Pokiaľ by k predaju 

došlo, tak v bytovom fonde mestskej čas-
ti ubudne vyše 41 % bytov. Na samotnej 
Bojnickej ulici takmer polovica, avšak 
poslanci nemajú žiadne informácie 
o spravovaní štyroch bytoviek, a tak by 
sa byty ocitli v zmiešanom vlastníctve. 
Všeobecne záväzné nariadenie o tom, že 
pri prevode bytu či ateliéru z vlastníc-
tva obce je nadobúdateľ povinný uhra-
diť v deň uzatvorenia zmluvy len 70 % 
kúpnej ceny a zvyšok splácať mesačne 
bezúročne po dobu troch rokov, miest-
ne zastupiteľstvo 10. decembra 2019 ne-
schválilo. Avšak miestny úrad už objed-
nal znalecké posudky na vzorové byty na 

Bojnickej a priebežne ráta s ďalšími, aby 
zistil kúpne ceny. 

Celkovo mala mestská časť k 30. 9. 
2019 vo vlastníctve či v správe od hlav-
ného mesta 236 bytov, ako uvádza na we-
bovom sídle. Väčšina nájomných bytov, 
až 192, sa nachádza v štyroch bytovkách 
na Bojnickej ulici. Z nich je až 180 garsó-
nok. Majú malý kuchynský kút, kúpeľňu 
so sprchou a priemernú podlahovú plo-
chu okolo 30 m2. Dvojgarsónok je 9, dvo-
jizbové byty sú iba dva a trojizbový jedi-
ný. Popritom spravuje naša mestská časť 
ešte takzvané školské byty, napríklad na 
uliciach Odborárska, Za kasárňou, Le-
gerského či Na Revíne. Do vlastníctva či 
správy jej prešli aj byty v rôznych byto-
vých domoch aj z dedičského konania, 
ak niet dedičov a poručiteľ za života ne-
spísal závet. Z nich je teraz voľných de-
väť, avšak tri až po rekonštrukcii. 

V garsónkach na Bojnickej sú byty 2. 
kategórie, ale nájomné je výhodnejšie 
než komerčný nájom. Získanie bytu do 
prenájmu však nie je ľahké a mnohých 
odradí už dlhý proces čakania. Žiadateľ 
musí podľa platných zásad splniť niekoľ-
ko podmienok. Predovšetkým on, jeho 
manžel, manželka či iný člen domácnosti 
zahrnutý do žiadosti nemôže byť vlastní-
kom alebo nájomcom bytu či rodinného 
domu alebo z dôvodu súdnych prieťahov 
nemôže tento svoj majetok užívať. Tiež 
musí mať trvalý pobyt v mestskej časti 
alebo byť v pracovnom pomere voči or-
ganizácii, ktorú mestská časť zriadila. Zá-
roveň má jeho príjem prevyšovať 1,2-ná-
sobne životné minimum. To je do 30. 
júna 2020 stanovené pre jednu osobu 
na 210,20 eura. Pridelenie bytu schvaľu-
je miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
na odporúčanie Komisie sociálnych vecí 
a bývania, pričom u nových žiadateľov 
vykonajú jej členovia osobne poslanecký 
prieskum. Zásady hospodárenia s bytmi 
dovoľujú v súčasnosti uzatvoriť i predĺžiť 
nájom len na dobu určitú, maximálne sú 
to tri roky. Právo nájmu môže prejsť na 
príslušníka domácnosti a zachová sa pô-
vodné obdobie nájmu. 

Zásady umožňujú prenájom aj orga-
nizácii, ak je činná v oblasti sociálnej 
ochrany detí alebo im pomáha. Ostatné 

organizácie pracujúce napríklad s ľuďmi 
bez domova túto možnosť nemajú. V zá-
sadách nie sú vyčlenené byty ani na ča-
sovo obmedzené ubytovanie pre obyva-
teľov so zdravotným znevýhodnením. Sú 
však potrebné, a to najmä pre mladých. 
V synergii s poskytovaním terénnej so-
ciálnej služby motivovali k nadobúda-
niu zručností v oblasti samostatného 
bývania. Aj preto sú členovia sociálnej 
komisie presvedčení, že mestská časť 
by si mala zaregistrovať terénnu sociál-
nu službu krízovej intervencie a prijať 
najmenej dvoch terénnych sociálnych 
pracovníkov. Tí by sprevádzali aj iných 
obyvateľov v zložitej situácii, napríklad 
osamelých seniorov či nájomníkov s dlh- 
mi alebo inými ťažkosťami.

Pre obyvateľov plánovala mestská 
časť stavať 18 nových nájomných bytov 
s využitím prostriedkov Štátneho fondu 
rozvoja bývania v rámci rekonštrukcie 
spoločenského domu Vernosť. To však 
poslanci 5. decembra 2019 na mimoriad-
nom zastupiteľstve neschválili. Iné byty 
v pláne neboli a zatiaľ nie sú. V progra-
movom rozpočte na roky 2020 – 2022 
nemá mestská časť vyčlenené financie 
ani na projektovú dokumentáciu. Na 
Bojnickej ulici by pritom vedela doplniť 
jeden bytový dom v rámci regulátorov 
zastavanosti. O ďalších bytoch môže uva-
žovať aj vtedy, ak uvoľní pozemok EKO-
-podniku na Račianskej ulici. Zároveň 
by mala nájsť zdroje na rekonštrukciu 
bytoviek na Bojnickej a ich stav najskôr 
analyzovať.

Text a snímky Katarína Šebejová

Mestská časť chce predávať  
nájomné byty, nové nemá
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Jednou z najväčších a najvýznamnej-
ších atrakcií v Bratislavskom lesoparku 
je sedačková lanová dráha, ktorá vedie 
zo Železnej studničky na Kamzík. Táto 
sedačková lanovka je jedna z posledných 
svojho druhu na Slovensku. Počas pät-
násťminútovej jazdy prekonáte prevý-
šenie 186 metrov a môžete si vychutnať 
pohľady na okolitú prírodu. 

Lanovka má už svoj vek, preto ju  
v blízkom čase, už v roku 2020, čaká kom-
plexná rekonštrukcia. Bude sa týkať tak 
hornej, ako aj spodnej nástupnej stanice. 
Cieľom je naplniť očakávania návštevní-
kov a zároveň dosiahnuť, aby prirodzene 
zapadla do prostredia Bratislavského le-
soparku, Kamzíka a Železnej studničky, 
kde sa nachádzajú nástupné a výstupné 
miesta. Nechcem však vystrašiť čitateľov, 
samotná lanovka je v riadnom funkčnom 
prevádzkovom stave a spĺňa prísne po-
žiadavky technických a bezpečnostných 
predpisov. Problémy, ktoré je potrebné 
riešiť pri rekonštrukcii, sa týkajú hlavne 

stavieb, lávok a schodísk, ktoré sú degra-
dované hlavne po estetickej stránke.

Horná stanica sedačkovej lanovky na 
Kamzíku sa vyznačuje veľkou nástupnou 
plochou plne zakrytou plechovou stre-
chou. Jednou z hlavných priorít jej rekon-
štrukcie je výmena strechy a nástupnej 
lávky z dôvodu havarijného stavu. Re-
konštrukcia zahrnie opravy nástupných 

plôch vrátane plôch pre peších v okolí, 
zaizolovanie a celkovú rekonštrukciu 
fasády a okolia stanice. Odhadované ná-
klady na túto rekonštrukciu predstavu-
jú približne 200 000 eur a mali by byť 
vyčlenené v rozpočte mestskej časti na 
rok 2020. Projektová dokumentácia je  
v štádiu prípravy a s rekonštrukčnými 
prácami by sa malo začať hneď na jar, keď 
sa roztopí posledný sneh.

Spodná stanica, ktorá sa nachádza na 
Železnej studničke, presnejšie pri Drie-
ňovských lúkach, potrebuje menšiu re-
konštrukciu. Táto je však nevyhnutná  

a z technologického hľadiska náročná. 
Rekonštrukciu by som rozdelil do dvoch 
oblastí. Prvou je vybudovanie výstupnej 
lávky, ktorá sa má vybudovať zrkadlovo 
voči súčasnej nástupnej lávke. Druhou 
oblasťou rekonštrukcie je odrezanie 
spodnej stanice lanovky od skeletu Sne-
žienky, s ktorým je prepojená monolitmi. 
Táto operácia je veľmi náročná, keďže 
skelet je v havarijnom stave a pri mani-
pulácii s ním hrozí jeho zrútenie. Rekon-
štrukcia spodnej stanice by sa mala tak-
tiež začať v roku 2020 na jar a v rozpočte 
na ňu bolo vyčlenených cca 50 000 eur.

Rekonštrukciou spodnej a hornej stani-
ce chceme zatraktívniť sedačkovú lanov-
ku, ktorá má slúžiť na rekreáciu a spes-
trenie návštevy lesoparku domácim aj 
zahraničným turistom. Taktiež ale chce-
me, aby sa jej unikátnosť zachovala aj pre 
ďalšie generácie.

Text a snímky Vladimír Volf

Bývalá výletná reštaurácia Snežienka 
na Železnej studničke bola pred rokom 
1989 jednou z najobľúbenejších reštau-
rácií v Bratislave. Do prevádzky bola 
uvedená v roku 1975, po tom, ako v roku 
1972 začala premávať samotná lanovka 
na Kamzík. Objekt reštaurácie bol pre-
pojený s dolnou stanicou lanovky a až 
do začiatku 90. rokov minulého storočia 
reštaurácia poskytovala široké služby 
súvisiace s gastronómiou Bratislavča-
nom, ale aj návštevníkom mesta. Bohu-
žiaľ, po celospoločenských zmenách 

a následnom privatizačnom procese sa 
objekt dostal do vlastníctva súkromnej 
spoločnosti. Jej činnosť, tak ako aj pre-
vádzka lanovky, bola na dlhé roky zasta-
vená a oba objekty dlhodobo chátrali. La-
novku sa spolu so Snežienkou podarilo 
samospráve v roku 2004 získať do svoj-
ho vlastníctva.

Lanovku sme zrekonštruovali a uvied-
li opätovne do prevádzky v roku 2005. 
Objekt Snežienky získala do prenájmu 
obchodná spoločnosť, ktorá mala záujem 
stavať na tomto mieste najskôr hotel, ne-

skôr už iba reštauráciu. Tieto zámery však 
neboli aj vzhľadom na masívny odpor ve-
rejnosti zrealizované a objekt Snežienky 
chátral ďalej. Postupne z neho zmizlo 
všetko, interiérové vybavenie, okná, dve-
re, podlahy, obklady, zariadenie... Budo-
va bola zdevastovaná tak, že z nej zostal 
len železobetónový skelet s obnaženou 
a na povrch vystupujúcou oceľovou vý-
stužou. Aj súčasné oplotenie stavby dala 
vybudovať miestna samospráva, aby za-
bránila ohrozeniu návštevníkov lanovky 
či náhodných okoloidúcich.

Lanovku čaká komplexná  
rekonštrukcia

Nebezpečný skelet odstránime

Pôvodná lanovka začala premávať 11. júla 1972, 
ale po 18-ich rokoch musela byť jej prevádzka 
zastavená. V roku 2004 mestská časť Bratislava-
-Nové Mesto začala s rekonštrukciou a 30. sep-
tembra 2005 bola lanová dráha znovu uvedená 
do prevádzky. Lanovka bola v roku 2008 zaradená 
medzi pamätihodnosti mestskej časti a navrhnutá 
na vyhlásenie za Národnú technickú pamiatku.



9

Na Kamzíku sa dejú  
aj ďalšie dôležité zmeny

Kamzík bol dlho zabudnutý kút le-
soparku. Napriek faktu, že ho navštevu-
je veľké množstvo turistov i cyklistov, 
nedočkal sa investícií a dôležitej údržby. 
S novým vedením Mestských lesov v Bra-
tislave sme začali realizovať sériu opatre-
ní v prospech rekreácie na tomto území. 

Prvým krokom je snaha zefektívniť par-
kovanie a dopravu v lokalite. Autá sa už 
nepúšťajú medzi ľudí až k bufetom a ro-
diny s deťmi či turisti tak majú bezpečný 
kus promenády. Zároveň sa pracuje na 
projekte s cieľom revitalizovať dve parko-
viská, ktoré sú teraz len rozbité asfaltové 
plochy bez organizácie dopravy. Nové 

parkoviská by mali mať jasne vyznačené 
miesta na státie, ako i vyčlenené miesta 
pre hendikepovaných návštevníkov. Zá-
roveň by mal pribudnúť bezpečný osvet-
lený priechod pre chodcov z parkoviska 
smerom k bufetom. 

Druhá výrazná zmena sa dotkla priame-
ho okolia detského ihriska. Žiaľ, viaceré 
stromy tu boli suché alebo zvnútra zhni-
té, boli teda nebezpečné. Takéto stromy 
by sme v lese nechali pre hmyz alebo 
ďatle, avšak v okolí detského ihriska a bu-
fetov byť nesmú. No neostane tu holina, 
Mestské lesy realizujú náhradnú výsadbu 
prevažne rýchlejšie rastúcich javorov, 
aby si územie zachovalo svoj zelený cha-
rakter. Osadili tiež viacero lavičiek, aby si 
návštevníci mohli oddýchnuť v príjem-
nom prostredí.

Aj ďalšie opatrenia Mestských lesov 
podporujú rekreáciu. Vybudovali bezba-
riérový chodník k WC z vodopriepustné-
ho betónu. Z rovnakého materiálu sa rea-
lizuje nová rampa smerom k lanovke, na 
ktorej absenciu som upozornil. Postupne 
chceme najviac navštevované rekreačné 
areály urobiť maximálne komfortnými aj 

pre hendikepovaných návštevníkov a ro-
dičov s detským kočíkom.

Väčším projektom v prospech peších 
návštevníkov je rozšírenie frekventova-
nej asfaltovej cesty medzi Snežienkou 
a Kamzíkom. Pri budovaní cesty bol  
v minulosti vytvorený súbežný násyp,  
z ktorého sa odstránila burina a vznikol 
tak paralelný 1,5 m široký lesný chodník 
z jemného uvalcovaného makadamu. 
Asfaltová cesta bude naďalej slúžiť ako 
spoločný priestor pre peších a cyklistov, 
pričom nový chodník je vyhradený len 
pre peších. Hlavne počas víkendov ide 
o frekventovaný úsek, kde dochádza ku 
konfliktom a napätiu medzi oboma sku-
pinami. Nový chodník je súčasťou väč-
šieho balíka opatrení, ktoré Mestské lesy 
plánujú realizovať na úsekoch, kde do-
chádza ku konfliktom medzi cyklistami 
a pešími.

Text a snímky Jakub Mrva

Aktuálnou situáciou sme sa zaoberali 
na rokovaní miestneho zastupiteľstva 
v roku 2016, na ktorom bol predložený aj 
odborný znalecký posudok. V posudku 
bolo uvedené, že objekt bývalej reštaurá-
cie je v dezolátnom stave a je potrebná 
jeho asanácia alebo naopak sanácia, kto-
rá by si však vyžiadala náklady vo výške 
okolo 700 000 eur. Táto sanácia by ne-
predstavovala kompletnú rekonštrukciu, 
ale iba uvedenie objektu do stavu, ktorý 
by neohrozoval životy a zdravie návštev-
níkov lesoparku. Nakoľko sme takýmito 
voľnými prostriedkami nedisponovali, 
požiadali sme o finančnú pomoc pri asa-
nácii skeletu Bratislavský samosprávny 
kraj a tiež hlavné mesto SR Bratislavu. 
Žiaľ, vzhľadom na aktuálnu finančnú si-
tuáciu župy a mesta sme neuspeli.

Potrebné finančné prostriedky nám 
nakoniec prisľúbila poskytnúť vláda Slo-
venskej republiky, ktorá nám ich schválila 
na svojom výjazdovom zasadnutí kona-
nom priamo v Primaciálnom paláci. Zís-
kali sme 200 000 eur, ktoré použijeme 
na odstránenie nebezpečného skeletu.

Poslanci miestneho zastupiteľstva ešte 
na jeseň roku 2019 schválili zámer vy-
hlásenia verejnej anonymnej ideovej ur-
banisticko-architektonickej súťaže na re-
vitalizáciu lokality „Snežienka“. „Nová 
Snežienka“ by mala slúžiť najmä rodinám 
s deťmi, aktívnym seniorom a športov-
com. Nemal by byť prekročený objem 
pôvodnej budovy a maximálna úroveň 
dvoch nadzemných podlaží. V „novej 
Snežienke“ by mala nájsť svoje miesto 
reštaurácia s vyhliadkovou terasou, 

samoobslužná reštaurácia, ale aj viac- 
účelová sála, študovňa, herňa či galéria 
– informačné centrum. Samozrejmou sú-
časťou by malo byť verejné WC nezávislé 
od reštaurácií a servis či požičovňa bi-
cyklov a športových potrieb. Teda žiadne 
bývanie alebo ubytovanie. Na vnútorné 
priestory by mohla nadväzovať vonkajšia 
pobytová terasa a snáď aj detské ihrisko. 
V zázemí by mali dominovať rekreačné 
aktivity pre deti i dospelých. Mestská časť 
vyhlásila predmetnú súťaž 15. októbra 
2019 s tým, že súťažné návrhy by mali byť 
spracované a odovzdané v prvých mesia-
coch roku 2020. Architektonická verej-
nosť prejavila o súťaž nebývalý záujem, 
keďže mestská časť vydala niekoľko de-
siatok súťažných podmienok. Veríme, že 
práve táto súťaž prinesie návrh, ktorého 
následná realizácia prispeje k zvýšeniu 
atraktivity tejto lokality, pričom bude za-
chované jedinečné prírodné prostredie 
bratislavského lesoparku.

Tomáš Korček, Peter Vaškovič
Snímka Tomáš Korček
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O jasle na Teplickej zápolia  
obyvatelia už 20 rokov

Anna Bergerová má budovu niekdaj-
ších detských jaslí na Teplickej ulici, ako 
sa hovorí, doslova „pod nosom“. Aktív-
na takmer 90-ročná pani z balkóna na 
ôsmom poschodí vidí budovu obkole-
senú stromami a veľkou trávnatou plo-
chou ako na dlani. Dávno tu už nepočuť 
džavotanie detí, naopak, roky zíva prázd-
notou. Na základe zákona 278/1993 bol 
tento majetok štátu zverený Minister-
stvu vnútra SR. O tom, že ošumelú stav-
bu využíval odbor školstva Okresného 
úradu Bratislava, svedčí už len tabuľka 
o čerpaní eurofondov a staré výberové 
konania na webovom sídle rezortu vnút-
ra z rokov 2014 a 2015.

Pozorní obyvatelia sídliska nedávno 
postrehli v budove a jej okolí pohyb. Ne-
dalo im, a tak začiatkom novembra 2019 
napísali list ministerke vnútra Denise 

Sakovej. Iniciátorkou bola práve Anna 
Bergerová, ktorá sa s ňou ako priama 
účastníčka odboja stretla na oslavách 75. 
výročia SNP. Už v auguste 2019 ju oslovi-
la s otázkou, kedy budovu získa mestská 
časť. A nachádza sa aj v liste adresova-
nom ministerke na sklonku jesene. Opä-
tovne ju opakujú obyvatelia sídliska na 
Teplickej ulici, seniori z denného centra 
Zlatý dážď na Račianskej ulici a členovia 
základných organizácií Zväzu protifašis-
tických bojovníkov, Slovenského Čer-

veného kríža a Jednoty dôchodcov Slo-
venska. Pýtajú sa, či sa posunula vpred 
požiadavka, za ktorú oprávnene bojujú 
už vyše 20 rokov žiadosťami, petíciou 
či len otázkami pri vhodných príležitos-
tiach. Píšu: „Posledné tri roky sa každé 
naše podujatie končí otázkou, kedy 
bude budova našich bývalých jaslí, kto-
rú neskôr využívala Školská správa, 
odovzdaná mestskej časti Bratislava-
-Nové Mesto. Miestny úrad čaká na to, 
aby na tomto mieste zriadil zariadenie 
pre seniorov a zariadenie opatrovateľ-
skej služby.“ 

Dôchodcovia predstavovali v roku 
2011 bezmála štvrtinu obyvateľov mest-
skej časti Bratislava-Nové Mesto podľa 
štatistického sčítania obyvateľov, do-
mov a bytov. V Komunitnom pláne so-
ciálnych služieb na roky 2018 až 2021 

má na poskytovanie sociálnych služieb 
zámer vybudovať pobytové zariadenie 
opatrovateľskej služby i zariadenie pre 
seniorov. A z programového rozpoč-
tu na roky 2020 – 2023 je zrejmé, že  
s týmto cieľom plánuje využiť eurofondy 
a zrekonštruovať budovu na Kalinčiako-
vej ulici pri parku JAMA. Zatiaľ však toto 
externé financovanie z Integrovaného 
regionálneho operačného programu 
mestská časť nezískala. Voči negatívne-
mu rozhodnutiu sa síce odvolala, ale ak 

neuspeje, inú alternatívu zatiaľ pripra-
venú nemá. Pritom Nové Mesto, ktoré je 
podľa počtu obyvateľov štvrtá najväčšia 
bratislavská mestská časť, na svojom úze-
mí nemá žiadne vlastné pobytové zariade-
nie. Ani jedinú posteľ. Takže obyvatelia, 
ktorí tu prežijú aktívne roky a nedokážu 
sa už o seba v staršom veku dostatočne 
postarať doma ani s pomocou príbuz-
ných či opatrovateliek, musia odísť inde. 
Udržanie vzťahov so susedmi či známymi 
z okolia je tak prakticky nemožné.

Úsilie o areál na Teplickej ulici číslo 
4 s cieľom vybudovania materskej ško-
ly vyvíja aj miestny úrad mestskej časti. 
S požiadavkou na zabezpečenie prevodu 
správy oslovil primátora Bratislavy v mi-
nulom volebnom období a v máji 2016 
o tom informoval aj správu majetku Mi-
nisterstva vnútra SR. O odkúpenie budo-
vy požiadala mestská časť rezort vnútra 
v septembri 2019. Žiadosť odôvodnila 
vyšším počtom detí a prísnejšími požia-
davkami Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva. Novomestským mater-
ským školám chýba viac ako 300 miest 
pre deti s trvalým pobytom v mestskej 
časti, ktoré dovŕšili 3 roky. A celkovo zo-
stalo 637 nevybavených žiadostí rodičov 
v tomto roku. Generálna riaditeľka sek-
cie hnuteľného a nehnuteľného majet-
ku Ministerstva vnútra SR však v októbri 
odpísala, že rezort ako správca zvažuje 
v budúcnosti možnosť využitia záujmo-
vých nehnuteľností v rámci predmetu 
svojej činnosti, neuvažuje ich vyhlásiť za 
prebytočné a realizovať prevod vlastníc-
tva. Podľa informácie, ktorú získal pred-
nosta miestneho úradu Ľubomír Baník 
v polovici novembra 2019, sa do budovy 
na Teplickej sťahuje Centrum technickej 
podpory Ministerstva vnútra SR. Prav-
depodobne s tým súvisí aj neutíchajúci 
ruch v jej okolí a maľovanie interiéru. 
Obyvatelia sa však nevzdávajú. Vravia, že 
nezáleží na tom, či tam budú deti alebo 
seniori, dôležité je, aby sa im budova vrá-
tila. A miestny úrad podľa zatiaľ neove-
rených informácií uvažuje, že ponúkne 
rezortu vnútra náhradné administratív-
ne priestory.

Text a snímka Katarína Šebejová



Pracovníci miestneho úradu sa kon-
com novembra stretli so zástupcami In-
štitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, 
aby si vymenili názory na efektívne rie-
šenie problémov v mestskej časti a spo-
ločne pracovali na zlepšení internetovej 
komunikácie s občanmi.

Projektový manažér portálu Odkaz 
pre starostu Martin Kollárik pripravil 
prezentáciu o novom  webovom a admi-
nistračnom rozhraní portálu. Vysvetlil 
účastníkom, ako by mala prebiehať práca 
s podnetmi, priraďovanie zodpovedných 

osôb, nastavovanie termínov a úloh či vy-
tváranie štatistík. Najlepšie postupy rieše-
nia problémov pri komunikácii rozobral 
vo svojom príspevku hlavný administrá-
tor portálu Matúš Sedlák. Vzdelávanie 
na tému spracúvania žiadostí o infor-
mácie pripravila riaditeľka Inštitútu pre 
dobre spravovanú spoločnosť Veronika 
Prachárová. V skratke predstavila Zákon 
o slobodnom prístupe k informáciám  
č. 211/2000 Z. z. (ďalej len „infozákon“), 
pričom uviedla množstvo aktuálnych prí-
kladov z praxe.

V roku 2019 spustil Odkaz pre starostu 
novú aplikáciu, prostredníctvom ktorej 
môžu obyvatelia upozorňovať na nedo-
statky. Aj keď má nové technické riešenie 
užitočné parametre, odborní pracovníci 
úradu upozornili jeho tvorcov na chýba-
júce funkcie. Patrila k nim napríklad po-
treba bližšej identifikácie čiernych sklá-
dok na základe GPS súradníc, aby mohli 
pracovníci oddelenia životného prostre-
dia rýchlejšie zasiahnuť a vyriešiť podnet.

Súčasní partneri projektu by chceli 
v budúcnosti zapojiť do spolupráce aj 
Bratislavský samosprávny kraj, okresné 
úrady a Ministerstvo vnútra SR.

Text a snímka Jana Plevová
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Odkaz pre starostu  
chceme využívať lepšie

Dupľovane nás ocenili 
– a to až dvakrát 

Decembrové vydanie HLASu s dvoj-
stranou o architektonickej cene CE-ZA-
-AR pre novomestský bytový komplex 
NIDO ste ešte ani nemali v rukách, keď 
sme sa dozvedeli o ďalšom ocenení 
tohto diela. Páčilo sa aj súťažnej porote 
Spolku architektov Slovenska, ktorá mu 
prisúdila jednu zo štyroch nominácií na 
našu najstaršiu prestížnu cenu – Cenu 
Dušana Jurkoviča. A to ešte stále nebo-
lo všetko. Ďalšou nomináciou na Cenu 
Dušana Jurkoviča poctila táto porota 
náš nový park Jama (už predtým nomi-
novaný na cenu CE-ZA-AR), o ktorom 
sme podrobnejšie písali minulý rok.  

Takúto „úrodu“ sme v Novom Mes-
te už dávno nezbierali. Zdupľované 
uznanie potvrdzuje nesporné hodnoty 
oboch diel, ktoré sa síce odlišujú svojím 
charakterom i spôsobom využitia, ale 
spája ich vysoká úroveň kvalít zahrno-
vaných pod pojem „architektonické“.

Napokon, aby sme neobišli samotnú 
Cenu Dušana Jurkoviča, za minulý rok 
ju získal originálny Monument Majer 
v Banskej Bystrici od trojice autorov  
B. Brádňanský, V. Halada a M. Greš.

(vv), snímka Jana Plevová

Odvoz stromčekov zabezpečí OLO do 31. 3. 2020
Odzdobené vianočné stromčeky sa ukladajú v prípade rodinných domov k zber-

ným hniezdam  a v prípade bytových domov k stanovištiam zberných nádob. 
Vianočný stromček môžete priviezť aj osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom 

dvore spoločnosti OLO, a. s., na Starej Ivánskej ceste 2 každý deň okrem nedele a sviat-
kov od 8. do 18. hod. Stromčeky budú energeticky zhodnotené.  (olo)
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Viac než 120 osamelých seniorov z No-
vého Mesta potešilo tesne pred Vianoca-
mi pozvanie na slávnostnú večeru v hote-
li Devín. Mestská časť zorganizovala pre 
nich takéto podujatie už po 19. raz.

Starosta Rudolf Kusý privítal hostí 
a poprial im prežitie posledných dní ad-
ventu a vianočných sviatkov v znamení 
lásky, aby aj sami sebe dokázali odpustiť 
prípadné chyby a tešili sa z priateľstva so 
susedmi a známymi. 

Medzi pozvaných obyvateľov zavítali aj 
ctení hostia ako bratislavský arcibiskup 
metropolita Stanislav Zvolenský a riadi-
teľ jeho kancelárie Mons. Tibor Hajdu. 

„Aj naša účasť je už tradíciou. Radi k vám 
prichádzame, aby sme spoločne oslávili 
narodenie Ježiša Krista. Boh prišiel me-
dzi ľudí v podobe bezbranného dieťaťa 
a ja vám želám, aby ste pri pohľade na 
jasličky vnímali jeho láskavosť,“ uviedol 
vo svojom príhovore otec arcibiskup. 
Spoločnou modlitbou a požehnaním po-
krmov sa začala vianočná večera v duchu 
kresťanských tradícií.

Krásnu vianočnú atmosféru vyčarili 
muzikanti z Ľudovej hudby Andreja Zá-
horca a niekoľkými starými koledami do-
plnil program Martin Jakubec.

Jana Škutková, snímka Jana Plevová

Na vianočnom menu si pochutnali spoločne 

Koncom minulého roka sa slávnostného 
stretnutia jubilantov v Dome Kultúry na 
Kramároch zúčastnila päťdesiatka osláven-
cov z Nového Mesta. Posedenie im sprí-
jemňovala hudobná skupina Kuštárovci. 
Je už tradičným zvykom, že najstaršieho 
účastníka obdarujeme kyticou a tortou. 
Občas sa však stane, že je najstarších jubi-
lantov niekoľko. Preto sviečky na torte po-
čas novembrového stretnutia sfúkli rovno 
dvaja vitálni páni – Samuel Baran a Ivan 
Budinský. Tí v novembri oslávili úctyhod-
né 95. narodeniny. Aj touto cestou im sr-
dečne gratulujeme a želáme veľa zdravia.

Aj vy oslávite začiatkom roka 70, 75, 80, 
85, 90 alebo viac rokov? Radi vás pozveme 
na najbližšie slávnostné stretnutie jubilan-
tov do Domu kultúry Kramáre na Stromo-
vej ulici.

Z dôvodu novej legislatívy nemôže stre-
disko kultúry poslať osobnú pozvánku 
jubilantom bez toho, aby od nich malo 
písomný súhlas. Preto vás opäť prosíme 
o spoluprácu. Ak budete počas decem-
bra 2019, januára, februára či mar-
ca 2020 oslavovať okrúhle jubileum 
a máte trvalý pobyt v Novom Meste, 
pošlite nám vyplnenú prihlášku (prí-
padne prineste – momentálne sa vchod 
nachádza na Českej ulici) na adresu: Stre-
disko kultúry, Vajnorská 21, 831 03 
Bratislava. Využiť môžete aj e-mailovú 
adresu jubilanti@skvajnorska.sk alebo 
odkazovač na telefónnom čísle 02/4437 
3782. Po zaznení tónu nám nadiktujte 
meno, priezvisko, adresu trvalého poby-
tu, dátum narodenia a my vám pozvánku 
pošleme priamo do vašej poštovej schrán-
ky. 

Ak oslavuje jubileum váš rodinný prís-
lušník, sused alebo známy, prosíme, odo-
vzdajte mu túto prihlášku. V prípade otá-
zok nás kontaktujte na telefónnom čísle 

02 44 37 37 60 alebo e-mailovej adrese 
jubilanti@skvajnorska.sk

Branislav Oprala
Snímka Jana Plevová

Jubilanti, oslavujte spolu s nami

Prihláška na verejnú gratuláciu
(jubilanti oslavujúci v decembri 2019, v januári, februári a marci 2020)

Meno, priezvisko a titul:  ...................................................................................................................

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

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

Termín slávnostného stretnutia jubilantov:  25. marca 2020 o 15. h
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 ruší 
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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Podvodníkom fantázia nechýba. Ponú-
kajú nezištnú pomoc, sľubujú peňažné 
a vecné výhry, rozprávajú srdcelomné his-
torky o ťažkej situácii, v ktorej sa ocitli, prí-
padne tvrdia, že sa v núdzi ocitol príbuzný 
osloveného. Pod rozličnými zámienkami 
sa snažia dostať do bytu a dôverčivý človek 
sa nestačí čudovať, keď po ich odchode 
zistí krádež. No stávajú sa aj horšie veci. 
S prísľubom vybavenia skvelej práce v za-
hraničí vylákajú ľudí do zahraničia, kde 
sa stanú obeťou sexuálneho zneužívania, 
sú nútení pracovať, žobrať alebo páchať 
kriminalitu, ojedinelé nie sú ani nútené 
sobáše. 

Koncom novembra pozvalo Minister-
stva vnútra SR širokú verejnosť na Deň 
otvorených dverí do bratislavskej Infor-
mačnej kancelárie pre obete, ktorá sídli 
v Klientskom centre MV SR. Celkovo je na 
Slovensku zriadených osem takýchto kan-
celárií a predstavujú kontaktný bod pre 
každého, kto sa stal obeťou, prípadne po-
tenciálnou obeťou trestného činu.

„Aj keď podľa štatistík počet spáchaných 
trestných činov klesá, predpokladáme, že 
obrovský počet ich zostane nenahlásený. 
Obete sa hanbia priznať, že sa nechali 
oklamať, prípadne sa boja prísť na polí-
ciu a vypovedať o tom, že boli sexuálne 
zneužité alebo im ubližuje niekto blízky,“ 
uviedol riaditeľ odboru prevencie krimi-
nality kancelárie ministra vnútra SR Jozef 

Halcin. Ministerstvo preto v rámci projek-
tu podporeného z Európskeho sociálneho 
fondu zriadilo informačné kancelárie pre 
obete, kde vyškolení pracovníci pomáhajú 
riešiť problémy ľuďom v podobnej situá-
cii. Vysvetlia im, kde a ako získajú právne, 
psychologické či sociálne poradenstvo 
a pomoc. Tieto služby sú bezplatné a dis-
krétne, môžu byť dokonca anonymné. 
„Podľa našej analýzy sú najzraniteľnej-
šou a najohrozenejšou skupinou obyva-
teľov seniori, tí sa často nemajú na koho 
obrátiť. Ďalšími cieľovými skupinami, 
ktorým najčastejšie poskytujeme pomoc, 
sú obete obchodovania s ľuďmi, obete ra-
sovo motivovaných trestných činov, deti 
a mládež,“ informoval Jozef Halcin.

Samozrejme, dôležitou súčasťou prá-
ce informačných kancelárií je prevencia 
a osveta. Počas roku 2019 jej pracovníci 
absolvovali stovky besied v denných cen-
trách seniorov či v školách. Kým seniorov 
varujú predovšetkým pred podvodník-
mi a „šmejdmi“, s mládežou diskutujú aj 
o nebezpečenstve návykových látok a PC 
kriminalite, akou je napríklad detská por-
nografia.

Varujú pred dôverčivosťou voči nezná-
mym osobám aj pred internetovými sprá-
vami, pri ktorých človek nemá možnosť 
dôsledného overenia pravdivosti údajov.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu 
(ublíženie na zdraví, majetková škoda, mo-
rálna alebo iná škoda, porušenie či ohroze-
nie zákonom chránených práv a slobôd), 
cítite sa ohrození, prípadne pozorujete ná-
silie páchané na niekom vo svojom okolí, 
obráťte sa na Informačnú kanceláriu pre 
obete trestných činov. V Bratislave ju náj-
dete v budove Klientskeho centra Minis-
terstva vnútra SR na Tomášikovej ulici 46. 
Úradné hodiny sú v pondelok až štvrtok 
od 8. do 15. h, v piatok od 8. do 14. h.

Tel. č.: 0961 046 014, e-mail: npobete@
minv.sk, www.prevenciakriminality.sk

Linka pre seniorov: 0800 172 500, prí-
padne kontaktujte políciu na tel. č. 158.

Jana Škutková, snímka MVSR

Pomoc obetiam trestných činov

Rodičia môžu  
požiadať o občiansky 
preukaz pre deti

Od 1. decembra je účinný nový zákon  
č. 395/2019 o občianskych preukazoch. Vychádza 
v ústrety elektronickému zdravotníctvu a prináša aj 
množstvo noviniek.

Jednou z nich je možnosť požiadať o vydanie 
občianskeho preukazu aj pre dieťa mladšie ako 15 
rokov. Deti mohli doteraz cestovať s pasom, čo je 
finančne nákladnejšie. Odteraz môžu na cestova-
nie v krajinách EÚ a niektorých ďalších (napríklad  
Švajčiarsko, Nórsko, Srbsko, Čierna Hora)  použí-
vať občianske preukazy. Deťom do 6 rokov sa budú 
vydávať s dvojročnou platnosťou, deťom do 15 ro-
kov s päťročnou platnosťou.

Správny poplatok za vydanie detského ob-
čianskeho preukazu predstavuje 4,50 eura, čo je 
približne polovičná suma oproti detskému pasu 
vydávanému do veku 6 rokov. O detský občiansky 
preukaz môže požiadať zákonný zástupca dieťaťa 
na hociktorom oddelení dokladov a rovnako si ho 
nechať doručiť na zvolené oddelenie dokladov naj-
bližšie k bydlisku, prípadne za poplatok kuriérom 
domov.

Nová legislatíva prináša viacero zmien vyplýva-
júcich z doterajšej praxe. Do občianskeho preuka-
zu bude možné zapísať údaj o ťažkom zdravotnom 
postihnutí či poznámku, že jeho držiteľ je sluchovo 
alebo zrakovo postihnutý. Pre týchto občanov a tiež 
občanov starších ako 60 rokov bude vydanie ob-
čianskeho preukazu bezplatné. Polícia vychádza 
v ústrety aj ľuďom, ktorí sa starajú o postihnuté 
osoby – mobilné pracoviská na podávanie žiadostí 
o vydanie OP budú dochádzať nielen k občanom 
pripútaným na lôžko, ale napríklad aj k psychicky 
chorým ľuďom. (mvsr)

V novembri sa v škole Za kasárňou 
uskutočnilo medzinárodné projektové 
stretnutie ERASMUS+. Ide o dvojročný 
grantový projekt financovaný z pros-
triedkov Európskej únie spojený s cesto-
vaním žiakov a učiteľov a spoznávaním 
iných krajín. Komunikačným jazykom je 
angličtina a projekt sa tematicky zame-
riava na „Hidden Gems of Europe“, čiže 

na ukryté poklady Európy. Počas jedné-
ho týždňa bolo 21 žiakov a 11 učiteľov 
z Poľska, Portugalska, Litvy, Malty a Špa-
nielska súčasťou nášho každodenného 
života. Žiaci z partnerských škôl boli 
ubytovaní v rodinách žiakov a niet divu, 
že sa veľmi rýchlo skamarátili. 

Pokračovanie na s. 14

Predstavili Slovensko a spoznali Európu



14

Neobvyklé výtvarné workshopy pri-
pravila začiatkom decembra v škole na 
Odborárskej nevidomá keramikárka 
Soňa Zelisková. Dopoludnia sa venovala 
tunajším tretiakom a popoludní učiteľom 
výtvarnej výchovy zo všetkých novomest-
ských škôl.

Účastníci oboch tvorivých dielní sa 
oboznámili so základmi modelovania 

z hliny, tvorbou hrnčiarskych výrobkov 
z hlinenej hrudy, plátov či valčekov. Vy-
skúšali si prácu na hrnčiarskom kruhu, 
ktorej zvládnutie si už vyžaduje určitú 
zručnosť a prax. Každý si pritom vyro-
bil netradičnú vianočnú ozdobu v tvare 
ryby a premietol do nej vlastnú predsta-
vu o kráse.

Kým všetci zaujato modelovali, pani 
Zelisková pútavo rozprávala o dejinách 
hrnčiarskeho remesla, ktoré patrí medzi 
najstaršie a najvýznamnejšie v dejinách 
ľudstva. Vysvetlila, aká hlina sa používa, 
čo všetko sa z nej vyrába aj aké sú po-
stupy pri ručnej a priemyselnej výrobe. 

Zručná keramikárka stratila zrak ako 
26-ročná a výtvarnej tvorbe sa začala ve-
novať až neskôr. Farby si pamätá, dnes 
jej ich pomáha určiť špeciálny prístroj 
pre nevidiacich. Postupne zvládla nielen 

remeslo, ale aj umenie prednášať o ňom 
a školiť záujemcov z radov detí aj dospe-
lých. Popri tvorivých workshopoch pri-
pravuje prednášky o práci s nevidiacimi, 
možnostiach ich integrácie do spoloč-
nosti a komunikácii s nimi. 

Texta a snímky Jana Škutková 

Aj rukami možno vidieť krásu

Aké by to bolo, keby dospelí prišli po-
rozprávať deťom o svojej práci, koníčkoch 
alebo jednoducho tom, v čom vynikajú? 
Žiakom by to rozšírilo obzory pri výbere 
budúceho povolania a rozhodne by sa do-
zvedeli veľa zaujímavého. Takéto vyučova-
nie milujú najmä starší žiaci, veď zhovárať 
sa o záhadách kozmu, móde a kráse či po-
čítačovej grafike, keď pritom žiadne znám-
kovanie nehrozí, je naozaj zábavné.

Riaditeľka zo školy na Cádrovej Mária 
Dolnáková a jej zástupkyňa Katarína Jan-
činová vymysleli takýto netradičný vyu-
čovací deň a o spoluprácu požiadali rodi-
čov aj členov rady školy. Ochota podeliť 
sa o svoje vedomosti bola veľká, rýchlo 
sa podarilo zostaviť ponuku prednášok 

z najrôznejších oblastí. Možností bolo 
veľa, no súčasťou výchovného plánu bolo 
aj naučiť dievčatá a chlapcov vybrať si to, 
čo ich zaujíma, a zorganizovať svoj časový 
program. „Bolo to pre deti niečo nové, spo-
čiatku ich takýto prístup trochu zaskočil. 
Ale nakoniec to všetci zvládli a každý na-
vštívil tri zvolené prednášky. Zmiešali sa 
pritom ročníky aj triedne kolektívy. Išlo 
nám o to, aby starší pomohli mladším 
a vytvárali si medzi sebou vzťahy roves-
níckej podpory,“ zhrnula s úsmevom pani 
riaditeľka.

A čo všetko sa deti dozvedeli? Novinár 
Vladimír Šnídl vysvetlil mladým posluchá-
čom pozadie a úskalia získavania informá-
cií na internete. Ukázal im rozdiel medzi 

skutočným spravodajstvom, bulvárom 
a správami zo sociálnych sietí. Miestny 
poslanec a člen rady školy Juraj Petrovič 
zvolil tému kozmických letov. Porozprával 
a na modeli rakety APOLLO 12 podrobne 
ukázal, ako v roku 1969 cestovali kozmo-

Učenie je radosť

Dokončenie zo s. 13
V úvodný deň sme návštevníkov sláv-

nostne privítali, pripravili sme pre nich 
krátky program a prehliadku tried vyzdo-
bených v duchu tradícií zúčastnených 
krajín. Počas celého týždňa sme pracovali 
na spoločnom projekte. Vytvárali sme ko-
miksy z povestí, predstavili našu kultúru, 
spôsob života a školský systém, pripravili 
spoločné exkurzie či kvíz. Zo zaujímavých 
miest v okolí sme navštívili Starú radnicu, 
Bratislavský hrad, Devín aj Sandberg. Vo 
Vajnoroch nás nadchol program zamera-
ný na ľudové tradície i večerné predstave-
nie umeleckého súboru SĽUK. Precesto-

vali sme aj kus Slovenska, pozreli sme sa 
napríklad do Čičmian a Bojníc. 

Hostia spoznali „ukryté poklady“ našej 
krásnej krajiny. Pre slovenských žiakov 
sa zase otvorila príležitosť získať jedineč-
né skúsenosti, vyskúšať si jazykovú zruč-
nosť a v reálnom živote použiť to, čo sa 
naučili. Všetci sme získali nových priate-
ľov a dozvedeli sa veľa o iných krajinách 
a kultúrach. V marci budú mať naši žiaci 
a učitelia príležitosť navštíviť partnerskú 
školu v Portugalsku a všetci sa už tešia na 
opätovné stretnutie.

Monika Hulenová
Snímky archív školy
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Umenie v dobe plastovej 
Stovky detí z bratislavských škôl a materských 

škôl sa 12. decembra stretli v hoteli Holiday Inn na 
ôsmom ročníku festivalu umenia z odpadu OLO art. 
Tradičné predvianočné podujatie je súčasťou celo-
ročného výchovno-vzdelávacieho projektu OLOMÁ-
NIA, do ktorého sa zapojilo viac ako 24-tisíc detí zo 
119 škôl nášho mesta. 

Čo všetko sa dá vyrobiť z vytriedeného plastu uká-
zalo 24 zaujímavých obrazov, ktoré do súťaže prihlá-
sili pedagógovia. Deti si mali vybrať osobnosť, ktorá 
ich v živote inšpiruje a vážia si ju. Porota ocenila portréty, na ktorých malí výtvarníci zobrazili Mira Jaroša, 
pretože ich inšpiruje v robení dobrých skutkov, Petru Vlhovú za zviditeľnenie Slovenska v zahraničí a spi-
sovateľa Daniela Heviera, ktorého texty si radi spievajú. Mimoriadnu cenu poroty získal obraz prezidentky 
Zuzany Čaputovej, lebo je prvou slovenskou ženskou hlavou štátu a tiež prvou, ktorá sa intenzívne zaoberá 
ekológiou.    

Účastníci privítali novú ambasádorku OLOMÁNIE Daru Rolins, rozprávali sa o nových knihách Daniela 
Heviera Svet čaká na deti a Braňa Jobusa Zberný dvor, v programe nechýbali ani obľúbené tvorivé dielne. 
Deti si zodpovedný prístup k životnému prostrediu vytvárajú odmalička a účastníkov projektu veru netreba 
presviedčať, že spoločne môžu spôsobiť veľkú zmenu. (jš), snímka OLO

Kladiete si otázku, ako a kedy by malo 
vaše dieťa začať s futbalom? Či môžu 
na futbal chodiť len chlapci alebo je to 
šport vhodný aj pre dievčatá? Kedy začať 
s prvým tréningom? Koľko to stojí a kde 
môžu deti začať trénovať? Na všetky tieto 
otázky zo sveta futbalu nám odpovedal 
futbalový tréner Novomestského športo-
vého klubu 1922 Tomáš Jurišta.

Tomáš, ty už dlhšie pôsobíš v No-
vomestskom športovom klube, aká 
je tvoja funkcia?

V Novomestskom športovom klube 
alebo, ako ho my v skratke voláme, v NŠK 
pôsobím už päť rokov. Starám sa o jeho 
prevádzku, a to od kosenia až po tréno-
vanie chalanov do 12 rokov. Je to taký 
rodinný futbalový klub Novomešťanov 
(smiech). Keď sme začínali, povedali 
sme si, že chceme vybudovať klub pre 
všetkých. Chceme bojovať proti drogám, 
ponúknuť deťom program, aby sa neflá-
kali. Chceli sme vytvoriť klub, v ktorom 
by mohol športovať každý.

Futbal je asi chlapská záležitosť. 
Alebo aj ženy tu majú priestor?

Áno, futbal je prioritne chlapčenský 
šport, ale divil by si sa, koľko dievčat sa 
mu venuje. Naše ženské mužstvo NŠK je 
v I. slovenskej futbalovej lige žien. Aktuál-
ne sme dokonca najväčší klub s počtom 
mládežníckych tímov. Teraz nás už je 
šestnásť. 

Kedy je najlepšie dať dieťa na fut-
bal?

Ono sa to ťažko takto presne určuje. 
Dieťa je úplne normálne dať na futbal aj 
v šiestich rokoch, učí sa pohybovej akti-
vite, koncentrácii, disciplíne a ďalším ve-
ciam. Keď dovŕši vek okolo 10 rokov, tak 
sa tréning začína transformovať a pre-
chádza do profesionálnejšej úrovne. Hrá-
či sa učia, zlepšujú a zdokonaľujú. Čo sa 
mňa týka, odporúčam začať s futbalom 
čo najskôr.

Kto všetko môže začať chodiť na 
futbal?

Nikoho nevyhodíme pre nedostatok 
talentu, u nás má každý dvere otvorené. 
Ide o pohyb pre deti, aby mali z futbalu 
radosť, vybili prebytočnú energiu a ne-
mali čas na hlúposti. V iných kluboch sú 
dosť prísne podmienky, u nás to tak nie 
je. Je vítaný každý, kto má chuť.  

Je futbal finančne náročný?
Futbal je práve taký náročný, ako si ho 

rodičia spravia. Dieťa nepotrebuje na 
hru tie najlepšie a najdrahšie kopačky na 
trhu. Stačia mu aj obyčajné. Je to všetko 
o tréningu a túžbe dosahovať ciele. A po-
kiaľ ide o oblečenie, to klubové ponúka-
me našim členom za zvýhodnené ceny.  

Aké sú hlavné výhody futbalového 
tréningu?

Pravidelný tréning pôsobí pozitívne 
na fyzické aj duševné zdravie, pretože 
sa pri ňom uvoľňujú endorfíny a ďalšie 
podobné látky. Deti pri športe vypustia 
starosti z hlavy a znižujú stresovú záťaž, 
ktorú zažívajú každý deň. Futbal je ko-
lektívna hra, jeho trénovanie a hranie sa 
pozitívne prejavuje aj v sociálnej oblasti. 

Ak by mali rodičia záujem prihlá-
siť svoje deti na futbal, kde vás nájdu 
a ako to môžu urobiť?

Novomestský športový klub 1922 Bra-
tislava robí nábor detí do svojich futbalo-
vých tímov. Nábor organizuje Roman Jaj-
cay, ktorému stačí zavolať na tel. č. +421 
908 198 767 alebo napísať na e-mail: kon-
takt@nsk1922.sk. Veľa informácií nájdu 
rodičia na našej webovej stránke www.
nsk1922.sk

Ďakujem za príjemný rozhovor. Verím, 
že pomôže rodičom pri rozhodovaní.

Rubriku pripravuje Vladimír Volf
Snímka archív NMŠK

Športová poradňa pre rodičov

nauti na Mesiac a späť. Letectvu a výrobe 
ľahkých lietadiel na Slovensku sa venoval 
pán František Štefánik, ktorý vlastným ži-
votným príbehom motivoval deti k celoži-
votnému vzdelávaniu a túžbe ísť za svojím 
cieľom. Pani Mária Bernáthová sa pozho-
várala s dievčatami o kráse, sebavedomí 
aj medziľudských vzťahoch, študentky  
z SOŠ Beauty služieb im zase prezradili zo-
pár tipov, ako sa starať o pleť a vlasy. Pani 
Zuzana Teplická zvolila ekologickú tému 
„Slow Fashion“ a priviedla mladých spot-
rebiteľov k zamysleniu, či naozaj potrebu-
jú desiatky tričiek a módnych sezónnych 
kúskov oblečenia.

Každý sa teda dozvedel niečo iné a ani 
ja som viac prednášok nestihla navštíviť. 
Spokojné i zamyslené tváre počas pre-
stávok však dávali tušiť, že všetci pred-
nášajúci si urobili svoje „domáce úlohy“ 
precízne a pripravili deťom z Kramárov 
mimoriadne zaujímavý deň.

Text a snímka Jana Škutková
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Neprekážalo vám, pani architektka, 
že mnohé vaše diela mali takú krátku 
životnosť? Alebo sa vám naopak páči-
lo, že ste často stáli pred novými a no-
vými zadaniami?

Pre mňa bolo zaujímavé práve to, že od 
môjho návrhu uplynulo len málo času, na-
najvýš zopár mesiacov, a už som si moh-
la pozrieť výsledok. Roky som pracovala 
v Inchebe, vtedy to bol podnik zahranič-
ného obchodu a mal prostriedky na re-

prezentačné zahraničné výstavy, takže 
architekta pri tvorbe nič neobmedzova-
lo. Nehrozili „šuplíkové projekty“, všetky 
návrhy sa realizovali. Navyše sme vďaka 
tejto práci cestovali po svete – každá vý-
stava vznikala pod autorským dohľadom 
architekta, čo znamenalo dva-tri týždne 
pracovného pobytu v danom meste. 

Na ktoré z vašich výstav si spomína-
te ako na úspešne zvládnuté diela?

Niektoré z mojich medzinárodných 
výstav boli ocenené zlatými medaila-
mi, napríklad v Moskve – Podsipnikoch 
a v Kyjeve v roku 1974. Ocenené boli aj 
riešenia našej oficiálnej účasti na medzi-
národných výstavách, ktoré vznikli v spo-
lupráci s architektom J. Žilinčárom. Pre 
mňa bolo však cennejšie než medaila, keď 
som sa dostala na výstaviská miest ako 
Paríž, Záhreb, Solún, Káhira, Izmir, Lisa-
bon, Casablanca, Tallinn, Kodaň, Green-
ville v USA... Keď som mohla cestovať do 
afrického Chartúmu, indického Naí Dillí, 
dokonca na Kubu... Pravdaže, vo všetkých 
týchto prípadoch si realizovanie výsta-
vy vyžadovalo spracovať pre ňu najprv 
libreto a scenár, potom architektonicko-
-priestorové riešenie s pomocou niekto-
rého z výstavníckych systémov, napokon 
aranžovanie exponátov, riešenie propagá-
cie, grafiky, farebné riešenie atď.

Oveľa trvácnejšie než výstavy boli 
výsledky vašej spolupráce s Ing. arch. 
akad. arch. Petrom Černom. Hoci 
tento slovenský architekt od istého 
času žije a pracuje v Mníchove, keď 
sa objavila zaujímavá možnosť, neraz 
opäť tvoril i na Slovensku. A úspešne. 
Napríklad za rekonštrukciu liečebné-

ho domu Solisko na Štrbskom plese 
ste boli traja nominovaní na Jurko-
vičovu cenu za rok 1998 (s Ing. arch. 
T. Bendíkom). Navyše, toto dielo zís-
kalo titul Stavba roka. Aj keď odvtedy 
uplynulo už dosť času, určite si na tú 
prácu spomínate – ako?

Bola to obrovská práca, ale krásna, rada 
na ňu spomínam. V trojici sme pracovali 
istý čas v Poprade, odkiaľ bol Tibor Ben-
dík, istý čas u mňa v Bratislave. Ja som na-
vrhovala najmä interiéry a sčasti aj dizajn 
ich zariadenia – teda nábytok, obklady, 
osvetlenie, dekoratívne prvky v jedálni, 
dlažby, sanitu, vlastne všetko až po návrhy 

uterákov v kúpeľniach (a tých bolo do-
vedna 23!). Peter Černo bol z Mníchova 
už zvyknutý na nemeckú precíznosť, a tak 
trval na milimetrovej presnosti návrhov... 
Všetko sa vyrábalo na Slovensku, len rata-
nové stoličky do jedálne boli, prirodzene, 
zo zahraničia. Inak, okrem architektonic-

Aj výstava a interiér môžu byť 
dobrou architektúrou 
Patrí k nemnohým architektkám, ktoré po dvojročnej príprave na tech-
nike absolvovali prevažne výtvarné architektonické vzdelávanie na 
Vysokej škole výtvarných umení. V praxi potom akad. arch. Viera Gáli-
ková uplatnila svoju tvorivú energiu predovšetkým vo výstavníctve, teda 
v architektúre výstav, a vo formovaní interiérov vrátane dizajnu. Výstav-
níctvo je – dá sa povedať – najmenej trvanlivou súčasťou architektúry. 
Ak životnosť dobrého interiéru možno rátať v priaznivých podmienkach 
na roky, výstava, ani tá najpríťažlivejšia, nemá zväčša na takú dlhú exis-
tenciu šance. Nanajvýš nejaké stále zbierky vystavené v múzeu... Akad. arch. Viera Gáliková

Sobášna sieň v Petrovej Vsi  (1976) 

Obývačka rodinného sídla na úpätí 
Malých Karpát (2001)
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kých ocenení sme získali za Solisko aj jed-
nu z cien Prix d´Excellence v Seville na 
kongrese Svetovej federácie realitných 
profesionálov FIABCI. 

A ďalšie vysoké hodnotenie – no-
mináciu na architektonickú cenu CE-
-ZA-AR za rok 2003 – získalo iné vaše 
spoločné dielo s Petrom Černom, 
a to rodinné sídlo na úpätí Malých 
Karpát. Jeho prínos pre vývoj našich 
rodinných domov vyzdvihol svojho 
času napríklad pedagóg z Fakulty ar-
chitektúry STU Ivan Gürtler. Vo svo-
jom hodnotení však spomenul aj po-
zoruhodnú metódu vašej spolupráce 
na tomto diele – vraj „korešpondenč-
nú“. 

Tá sa objavila až v záverečnej etape, po 
návrate Petra Černa do Mníchova. Nedo-
riešené otázky či detaily putovali faxom 
medzi Mníchovom a Bratislavou, inak to 
vtedy už jednoducho nešlo. Podstatnú 
časť práce sme však absolvovali spoločne.

Už z pohľadu na priečelie tohto objek-
tu musí byť každému zrejmé, že nejde 

o rodinný dom, ale o vilu, veľkorysé viac-
generačné sídlo, v prevýšenej strednej 
„lodi“ dvojpodlažné. Stojí v malebnom 
údolí pod lesom, pôdorysne je založené 
v tvare písmena H. Na priečelí hlavnej 
časti sa hojne uplatňuje drevo (ako kon-
štrukčné detaily, slnečné lamely a žalúzie 
a i.), pre vnútro domu je charakteristický 
priestorový a funkčný komfort (bazén, 
množstvo spální, terasy atď.). Dominant-
ným priestorom celého sídla je obývačka 
nadštandardnej výšky – vďaka nej som do 
tejto miestnosti mohla navrhnúť atypic-
ké vertikálne svietidlo skomponované zo 
sklených valcov. Aj časť bytového textilu 
sa tkala podľa mojich návrhov na mieru.

Každý človek nemá rovnaké pred-
poklady na dobrú spoluprácu s iný-

mi. Tobôž ak ide o umeleckú tvorbu. 
Možno ste obdarená touto schop-
nosťou od prírody, no možno sa tu 
prejavuje aj vplyv staršej spolupráce 
s vaším niekdajším manželom archi-
tektom Tiborom Gebauerom, ktorý 
sa, žiaľ, priskoro pominul. Bola ar-
chitektúra kedysi prítomná aj vo va-
šom spoločnom živote? 

Bola prítomná intenzívne, vlastne to 
bola štyri roky „domáca“ súčasť môjho 
štúdia architektúry, lebo som sa vydala 
ešte ako študentka. (Zoznámili sme sa 
v Stavoprojekte, v projektovom ústave, 
kde som bola na povinnej školskej pra-
xi.) A keďže manžel pracoval niekedy aj 
doma, na riešení jeho problémov som sa 
prirodzene podľa možností podieľala aj 
ja. Dodnes si pamätám, ako sme spoločne 
navrhovali pitnú fontánku na námestie, 

skicovali sme, debatovali o jej detailoch. 
Určite ma ovplyvňoval. No najmä som 
sa tým učila, nadobúdala som predstavu, 
ako raz môže vyzerať moja práca. Aj vo 
voľnom čase, trebárs na dovolenkách ale-
bo na výletoch, som sa vďaka nemu mohla 
pohybovať v kruhoch architektov, počú-
vať ich debaty a vzdelávať sa. 

To ma privádza k otázke: Ako to 
vyzerá s vaším voľným časom dnes? 
Mohli by ste už oddychovať, no viem, 
že do istej miery ho ešte využívate aj 
na prácu.

Áno, keď sa objavia príležitosti, že nie-
kto z mojej rodiny alebo spomedzi priate-
ľov potrebuje v byte niečo vyriešiť, rada 
si k tomu sadnem. Alebo keď si niekto 
z nich kupuje nový byt. Dnes sa predávajú 
prevažne holobyty, takže pomoc archi-
tekta napríklad pri zariaďovaní kuchyne 
je priam nevyhnutná. Keď sa ešte dá, nie-
kedy upravím podľa potrieb rodiny aj dis-
pozíciu bytu, posuniem nenosnú priečku 
a podobne.

Ale istotne máte aj nejaké koníčky...
Z umenia mám asi najbližšie k filmu.  

A trochu maľujem. Potom sa mi napríklad 
stane, že silné zážitky z filmu ma inšpirujú 
k pokusom vyjadriť ich celkom voľne, len 
ako fantáziu v maľbe akrylovými farbami. 
Naposledy ma k takým pokusom podnie-
til film o maliarke Fride Kahlo, presnejšie, 
filmová reč, akou sa vyjadrovala jeho reži-
sérka.

Musela som si to pozrieť niekoľkokrát...
Viera Vojtková, snímky archív V. G.

Z autorkinej výstavníckej činnosti: 
Časť pavilónu niekdajšieho Pragoex-
portu na medzinárodnej výstave  
v marockej Casablanke (1981)

Jedáleň v liečebnom dome Solisko pri Štrbskom plese

Drevený reliéf v zasadačke Mäsokombi-
nátu v Prievidzi (kov E. Masarovičová)
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Patrí sa na chvíľu zastaviť pri živote a práci autora pôvod-
ných zápiskov, keďže nám svojou prácou zanechal skutočne 
cenné dedičstvo. Viac sa o ňom dozvedáme z úvodného textu 
spomínanej knihy, ktorý pripravil PhDr. Ivan Mrva. 

Historik PhDr. Ovidius Faust žil v rokoch 1896 až 1972  
a patril k najvýznamnejším osobnostiam nášho hlavného mes-
ta. Narodil sa 1. októbra 1896 v Edelstali, dedinke ležiacej v ra-
kúskom Burgenlande, ktorá bola v tom čase súčasťou Uhor-
ska. Pokrstili ho hneď tromi menami – Gabriel Ján Ovidius –, 
no on už v školskom veku dal prednosť latinskému krstnému 
menu. Otec chlapca pochádzal z Čiech a bol fotografom, no 
už rok po jeho narodení zomrel na zápal mozgových blán.  
A tak matka, rakúska Nemka, zostala na výchovu syna dlho 
sama. Mladý Ovidius vyrastal na Vydrici, kde začiatkom 20. sto-
ročia pulzoval čulý život a popri materinskej nemčine výborne 
zvládol aj slovenčinu a maďarčinu. Navštevoval vyššie katolíc-

ke gymnázium, kto-
ré od roku 1908 síd-
lilo na Grösslingovej 
ulici. Malo takmer 
tristoročnú tradíciu 
a vynikajúcu úroveň 
s dôrazom na kla-
sické jazyky, dejepis 
a prírodné vedy. Tu 
si rozšíril svoje ja-
zykové znalosti o la-
tinčinu a gréčtinu, 
čo bolo dobrým zá-
kladom pre jeho ne-
skoršiu prácu v his-
torických archívoch. 

Po maturite väčši-
na jeho spolužiakov 
nastúpila do armá-
dy, no Fausta pre 

vážnu očnú vadu odvodová komisia odmietla. Mladík s vlaste-
neckým cítením sa ešte niekoľkokrát dobrovoľne prihlásil do 
služby. Nemohol narukovať na front, a tak sa napokon dostal 
k práci v archíve generálneho štábu. Služba v rakúsko-uhor-
skom vojsku v období svetovej vojny si vyžiadala vyše milión 
životov, pre Ovidia Fausta sa však stala veľkou výhodou. Vojen-
skí lekári mu odstránili očný neduh, ktorý by ho bol postupne 
zbavil zraku. Vďaka tomu mohol vyštudovať historické vedy vo 
Viedni, dva semestre práva v Bratislave, ako aj kurz archívnic-
tva v Budapešti. 

Dokonale pripravený začal pracovať v Archíve mesta Brati-
slavy a v mestskej knižnici. 

Viedol podrobné záznamy o udalostiach v Bratislave po roku 
1918, ktoré sú dodnes využívané historikmi i žurnalistami. Keď 
magistrát k archívu a knižnici priradil aj Mestské múzeum, vy-
tvorila sa organizácia Vedecké ústavy Bratislavy a Ovidius Faust 
sa stal jej prednostom. Systematicky budoval a sprístupňoval 
fondy všetkých inštitúcií a venoval sa bohatej publicistickej 
činnosti. Už v roku 1920 vydal prvého slovenského sprievodcu 
pod názvom Bratislava a jej okolie. Spolupracoval na zostavení 
Zlatej knihy Bratislavy, ktorá vyšla v roku 1928 pri príležitosti 
10. výročia existencie Československa, a vydal aj mnohé ďalšie 
diela. 

Ako uznávaný odborník stál pri vzniku Slovenskej akadémie 
vied a umení v roku 1942. Keďže sa po matke hlásil k nemec-
kej národnosti, po vojne ho postihla etnická čistka, dostal sa 
do zberného tábora a pred nútenou emigráciou ho zachráni-
li len intervencie priateľov a slovenská manželka. Po návrate 
však našiel byt vyrabovaný a zmizla aj jeho vzácna knižnica. 
Takmer päť rokov vykonával pomocné práce, až ho napokon  
v roku 1950 prijalo Západoslovenské múzeum v Trnave. Do 
vysokého veku dochádzal do tunajšieho pracoviska vlakom, 
keďže v hlavnom meste sa pre neho nenašlo miesto. Zomrel 
v apríli 1972 v Bratislave.

V roku 2016 uplynulo 120 rokov od narodenia PhDr. Fausta 
a pri tejto príležitosti vydalo vydavateľstvo Perfekt jeho nadča-
sové dielo „Zo starých zápisníc mesta Bratislavy“ v upravenom 
a doplnenom podaní Ivana Szabóa. Vybrali sme dnes pre vás 
kapitolu o pohyboch zeme na Slovensku a v našom meste.

Roztrasený Prešporok

Zemetrasenia sú na Slovensku pomerne zriedkavý jav. Pod-
ľa štatistík ich narátali od roku 1043 viac ako 650. Najsilnej-
šie bolo v roku 1443 s epicentrom v okolí Banskej Štiavnice 
a Kremnice. Potom nasledovalo zemetrasenie v roku 1763 
v Komárne a v roku 1906 v okolí Dobrej Vody. Podľa štatisti-
ky by sa zdalo, že Bratislava (Prešporok) je od chvenia zeme 
oslobodená. No nie je to tak, pretože jedna zo šiestich zón 
na Slovensku náchylných na zemetrasenie sa nachádza v Ma-
lých Karpatoch od Bratislavy po Vrbové. Teda ani Prešporok 
sa nevyhol pohybom budov, domov, veží či iných stavieb. Je 
evidentné, že v minulosti pohyby zeme viackrát znepokojovali 
obyvateľov Prešporka. Svedectvá o tom sa zachovali v protoko-
loch mestského archívu. Sú v ňom menšie či väčšie záznamy, 
neskoršie k nim pribudli novinové správy, ktoré umožnili aj po 
tejto stránke nahliadnuť do minulosti. 

Čo prezrádzajú staré kroniky
Dnes sa na potulky do minulosti mesta vydávame s knižkou Príbehy zo starej Bratislavy, 
ocenenej Prémiou Literárneho fondu. Spracoval ju prozaik a spisovateľ literatúry faktu 
Ivan Szabó, autor, ktorý je našim čitateľom známy už z viacerých článkov. Čerpal pritom  
zo starých zápisníc historika Ovidia Fausta, z nich vybral, upravil a prerozprával tie najzau-
jímavejšie časti.
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Prvý záznam o zemetrasení v Prešporku je z roku 1578. Vraj 
sa vtedy otriasali domy od základov. Viaceré múry popukali, 
spadlo niekoľko komínov a striech. Aby nešťastie nebolo ojedi-
nelé, čoskoro vypukol mor. Obyvatelia jedno i druhé považova-
li za trest boží, ktorý si mesto zaslúžilo pre pýchu a nedostatok 
pokory.

Roku 1590 bolo v meste opäť silné zemetrasenie, ktoré 
však bolo intenzívnejšie ako to predchádzajúce. Rozprávali 
to starí ľudia, ktorí si na hrozný rok 1578 pamätali, a niečo sa 
zachovalo aj v povestiach. Zemetrasenie sa vyvŕšilo na mno-
hých budovách, ktoré spadli, aj na radničnej veži, ktorá patrila 
k najpevnejším stavbám v meste. Muselo sa prikročiť k jej opra-
ve. Zemetrasenie sa podpísalo aj na Michalskej veži. Z tohto  
dôvodu museli byť zo zbrojárne pri Michalskej bráne preve-
zené do strieľní a zbrojnice Vavrincovej (Laurinskej) brány  
4 delá, 116 arkebúz, 6 sudov pušného prachu a 180 funtov olo-
va. Následkom zemetrasenia vypukol v celom meste hrozný 
požiar, ktorý zasiahol aj Zuckermandel (ten tvoril v tom čase 
obec nezávislú od mesta). Pustošiaci oheň vtedy ušetril od ska-
zy len Františkánsky kostol a kláštor a Kostol sv. Martina, čo 
dalo podnet k viacerým náboženským konšpiráciám a kombi-
náciám. 

V rokoch 1602 – 1604 sa v meste vyskytli viaceré väčšie či 
menšie zemetrasenia, ktoré však veľké škody na stavbách a na 
majetku v meste nespôsobili. V nasledujúcich rokoch sa po-
merne dlho nevyskytoval žiadny záznam o zemetrasení v Pre-
šporku. Latinské noviny Ephemerides Posoniensis dňa 17. 
marca 1837 priniesli túto správu: „Prešporok 14. marca 1837: 
Spoluobčania nášho mesta 14. t. m. o 4. h a 43. m pocítili dva-
krát opakujúce sa zemetrasenie, ktoré však prejavilo sa iba 
pohybmi ľahších predmetov povešaných na stenách, ako sú 
obrazy, nádoby a pod. – Napriek tomu je obyvateľstvo mesta 
vo veľkom napnutí.“ Podľa všetkého spôsobilo stres a paniku 
aj to, že večer pred zemetrasením sa nad mestom zjavila po-
lárna žiara, čo vyvolalo strach z možného konca sveta. Ďalšie 

menšie zemetrasenia pocítili ľudia ešte 15. januára 1858 o pol 
deviatej večer, v roku 1906 a napokon aj v roku 1911.

Z obsahu diela Ovidius Faust Príbehy zo starej Bratislavy 
(v spracovaní Ivana Szabóa) vybrala Jana Škutková.  

Za súhlas s použitím časti diela a poskytnutie ilustračných 
obrázkov ďakujeme vydavateľstvu Perfekt, a. s.

Náš čitateľ JUDr. Marián  Ďurina zare-
agoval na historickú fotografiu sochár-
skeho diela:

„V časopise č. 12/2019 ste zverejni-
li fotografiu plastiky sochára Václava 
KAUTMANA RYBY. Milo ma to prekva-
pilo, dobre sa na ňu pamätám. Na Si-
bírsku ul. č. 4 som sa nasťahoval v roku 
1961 a okolo tej plastiky som chodieval 
do predajne potravín Pokrok. Máte 
pravdu, na fotografii chýba plastika 
tretej ryby a tá mala štíhly, podlhovastý 
tvar takmer 1,5 m (pravdepodobne to 
bola šťuka). Dlho sa v tých miestach po-
vaľovala na zemi v dôsledku činnosti 
vandalov. Škoda...“

Nájde sa vo vašom rodinnom albume 
fotografia s pôvodným dielom? Ak áno, 
podeľte sa s nami o dnes už stratenú 
podobu sochy. S redakciou sa môžete 
skontaktovať na adrese hlas@banm.sk 
alebo na tel. čísle 02/49 253 241.

Pochvalné slová na adresu Komunit-
ného centra na Ovručskej poslala do 
redakcie pani Jarmila Štepanovičová. Za-
ujal ju najmä seriál prednášok o zdravej 
výžive. Ocenila vekovo rôznorodý kolek-
tív návštevníkov, keďže popri získaných 
vedomostiach si rada vypočuje aj názory 
mladých diskutérov. V centre sa nezabú-
da ani na pohyb seniorov. „Som vďač-

ná asistentke, že ma naučila správnej 
chôdzi s paličkami, ktorej sa s radosťou 
individuálne venujem takmer denne. 
Túto aktivitu odporúčajú aj odborní le-
kári ako mimoriadne vhodnú pri prob-
lémoch s chrbticou.“ Čitateľka pochválila 
tiež koordinačné cvičenia, cestovateľské 
programy a konzultácie psychologičky. 
„Komunitné centrum vnieslo do môjho 
života radosť, získala som mnoho no-
vých poznatkov, nové priateľstvá, pocit, 
že je tu niekto, na koho sa môžem obrá-
tiť s problémami.“ Pracovníkom centra 
by pani Jarmila touto cestou rada poďako-
vala a tým, ktorí ho ešte nepoznajú, vrelo 
odporúča jeho návštevu.

Dvakrát z redakčnej pošty
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Ako sa človek stane módnou stylist-
kou? Je to vec rozhodnutia alebo ná-
hody, keď stretne v živote tú správnu 
príležitosť?

Už ako dieťa som vedela, že chcem ro-
biť niečo s módou. Do dnešného dňa som 
si vyskúšala viaceré možnosti, ktoré sa  
v móde ponúkajú. Vyštudovala som odev-
ný dizajn a výtvarné umenie s pedagogi-
kou (ktorá mi veľmi pomohla spojiť si dve 
a dve dohromady). Najprv som pracovala 
ako stylistka a o pár rokov neskôr som 
začala robiť aj make-up, lebo som to vždy 
videla ako celok. Roky som robila na fote-
niach módy pre časopisy, reklamy a video- 
klipy, neskôr som začala spolupracovať 
so speváčkou Máriou Čírovou, ktorej som 
pripravovala každodenné outfity takmer 
dva roky. Medzi mojich klientov patria na-
príklad aj Zuzana Mauréry, Wanda Hryco-

vá či bývalá prvá dáma Slovenska Martina 
Kisková. 

Spomenuli ste prominentné mená. 
Myslíte si, že je podobná spolupráca 
dostupná aj pre bežných „smrteľní-
kov“? Akí klienti vás najčastejšie vy-
hľadajú?

Známe osobnosti predstavujú len časť 
mojej klientely, momentálne mám rozbeh-
nutých niekoľko dámskych, ale aj pánskych 
zmien šatníkov. Mnohí moji klienti sú ľudia, 
ktorí prešli nejakou životnou zmenou. Na-
príklad povýšenie alebo nástup do práce 
po materskej si často vyžaduje zmenu šatní-
ka. A mám aj takých, ktorým sa nič nezme-
nilo, ale sú si vedomí výhod, ktoré im spo-
lupráca so stylistom či stylistkou ponúka. 
Sú to najmä ľudia, ktorí nemajú čas alebo 
chuť nakupovať, ja všetko obehám za nich 
a oblečenie im väčšinou prinesiem domov. 

Je prirodzené, že mám oveľa väčší rozhľad  
v značkách, viem o zľavách v obchodoch 
a do spolupráce vkladám svoje skúsenosti.

Počas vašej prednášky v Novej 
Cvernovke do posledného miesta 
zaplnili sálu dámy aj páni všetkých 
vekových kategórií. Vysvetľovali ste, 
ako si vytvoriť tzv. kapsulový šatník. 
Mohli by ste priblížiť, čo sa pod týmto 
pomenovaním skrýva?

Pojem „kapsulový šatník“ vnikol v 70. 
rokoch minulého storočia ako odpoveď 
na potrebu optimalizovať šatník žien pra-
cujúcich v biznis sfére. Prvýkrát ho zosta-
vila Donna Karan a zaradila doň 17 kusov 
oblečenia. Celá kolekcia bola navrhnutá 
tak, aby obsahovala základné nadčasové 
kúsky. Tie zaručili pohodlný výber, kom-
binácie a v neposlednom rade komplexný 
štýl majiteľky. V poslednom čase sa kap-
sulový šatník dostáva do povedomia zno-
va – tentokrát ako spôsob, ktorým vieme 
spomaliť ničenie našej Zeme. Fungujúci 
kapsulový šatník by mal pozostávať z pri-
bližne 40 kusov oblečenia, ktoré sa dajú 
medzi sebou ľahko kombinovať. Neráta sa 
doň príležitostné alebo športové obleče-
nie ani spodná bielizeň.

Výsledkom by mal byť šatník vyskladaný 
na mieru, premyslený tak, aby ste dopredu 
poznali kombinácie a jeho možnosti. Aby 
ste si každú jednu vec obliekali s láskou  
a čo najdlhšie, bez ďalšieho nakupovania. 
Snažím sa odovzdať klientom presvedče-
nie, že potrebujeme menej vecí, no o to 
kvalitnejších. Ale v prvom rade, pokiaľ 
nebudú vyskladané presne pre daného 

Koľko kusov oblečenia  
skutočne potrebujeme?
Módnu stylistku a vizážistku Barboru Yurkovic som spoznala 
počas Dňa otvorených dverí v Novej Cvernovke. Jej sugestívna 
prednáška primäla poslucháčov k hlbokému zamysleniu, či je 
naozaj potrebné mať v skrini desiatky zvrškov, ktoré po jednej 
sezóne vyhodíme. Sympatická odborníčka na otázky vkusu 
rozhodne dáva prednosť kvalite pred množstvom, pričom sa 
snaží podporovať lokálne značky. Po narodení dcérky pozme-
nila svoje pôsobenie a tvorbu reklamných spotov či fotenie 
vystriedalo odevné poradenstvo pre firmy aj individuálnych 
záujemcov. Vzdeláva ľudí v oblasti módy a vizáže a učí ich, ako 
si vytvoriť ekologický šatník na mieru.
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človeka, nebudú fungovať tak, ako majú. 
Kapsula vyskladaná na základe trendov 
bude nefunkčná, pretože vás nebude ba-
viť, a tak začnete nakupovať znova a viac.

Ako by sme teda mali postupovať, 
ak sa rozhodneme ísť s týmto tren-
dom?

Prvým krokom je vybrať všetko, naozaj 
úplne všetko, zo skríň, zo škatúľ, ale aj 
rôzne odložené a poskrývané oblečenie 
a dať ho na jednu kopu. Uvidíte, že bude 
obrovská!

Druhým krokom je triedenie. Vo väčši-
ne prípadov sa dočítate, že treba vyhodiť 
to, čo ste nemali na sebe posledných šesť 
mesiacov. Ja by som povolila spraviť vý-
nimku pri veci, ktorú ste si kúpili a opako-
vane sa k nej vraciate, chcete si ju obliecť, 
ale neviete alebo naozaj nemáte s čím. 
Ak si ju skutočne chcete nechať, bude sa 
musieť stať jedným zo základných pilie-
rov vášho šatníka. Tých by ste mali mať 
len pár, pokojne to môžu byť veci, ktoré 
by sme zaradili do kategórie „výraznejšie“. 
Dôležité je, aby ste ich mali naozaj radi  
a znova sa k nim vracali. K takýmto veciam 
si budete dostavovať zvyšok šatníka. Počas 

celého procesu sa opakovane vracajte na 
začiatok, prikladajte veci k sebe a hlavne, 
všetky kombinácie musíte mať vyskúšané 
na sebe. 

Čo vás osobne vedie k tomu, aby ste 
presadzovali minimalistický spôsob 
odievania, kde primárnu úlohu hrá 
kvalita, a nie kvantita?  

Vďaka mojej práci mi prešli rukami ne-
skutočné množstvá oblečenia. V určitom 
bode som si začala uvedomovať, odkiaľ sa 
to oblečenie berie, a to zistenie naozaj nie 
je príjemné. Známe obchodné reťazce do-
konca samy priznali, že vedia o tom, ako 

ich oblečenie vzniká. Je verejne známe, že 
vo svete pracuje okolo 200 miliónov detí. 
Často v neľudských podmienkach, v pros-
tredí poškodzujúcom zdravie, veď výrob-
covia ich využívajú práve preto, lebo sa 
nevedia brániť. Odkedy som mama, vní-
mam toto celé citlivejšie aj pokornejšie. 

V minulosti módne značky prinášali dve 
kolekcie oblečenia ročne, dnes je to okolo 
50 kolekcií. Roztočil sa neuveriteľný kolo-
toč ponuky, výpredajov, ďalších a ďalších 
nákupov. Jednoduchý prieskum ukázal, 
že dnešná žena má v šatníku približne 160 
kusov tzv. topov, teda blúzok, tričiek a os-
tatných vrchných dielov ošatenia. Sami 
si odpoviete na otázku, či sa to dá vôbec 
vynosiť...

Je váš osobný šatník tiež kapsulo-
vý? Obliekate tak svoju dcérku, prí-
padne manžela?

Môj manžel má jeden z tých prirodze-
ne ekologických šatníkov. Nie je veľmi 
na módu, dohromady má hádam 30 vecí, 
ktoré točí dookola šiesty rok, už by sa 
patrilo ich aj obmeniť... (smiech). Dcéra 
extrémne rýchlo rastie, vo veku dva a pol 
roka nosí oblečenie pre 4- až 5-ročné deti.  
V istom období som jej musela kupovať 
každý mesiac a pol novú veľkosť topánok. 
Odkedy to šlo, začala som jej kupovať  
o číslo väčšie oblečenie – ak je pridlhé, 
zahnem rukávy. Tričká, z ktorých vyrastie  
a sú už príliš ponosené, recyklujem tak, že 
na leto z nich odstrihnem rukávy a nosí 
ich ďalej niekoľko mesiacov. Ak sú veci 
ešte pekné, predám ich v mojom dosť 
úspešnom bazáre, ktorý som založila na 
Instagrame. Navyše, väčšinu vecí máme  
z lokálnych značiek. To zaručuje ich pô-
vod, dlhšiu trvácnosť, dobre sa predávajú 
ďalej a ešte aj niekomu pomôžeme. No a ja 

mám takisto svoju kapsulu, z ktorej sa dosť 
teším. Túto jeseň a zimu napríklad strie-
dam dvoje topánky a úplne mi to stačí. 

Ako sa vám tvorí v Novej Cvernov-
ke? Našli ste tu vhodné zázemie, prí-
padne umeleckú komunitu či klien-
tov? 

Nikdy som nebola súčasťou kolektívu 
alebo komunity, keďže som celé roky pra-
covala sama, každý deň s iným tímom na 
inom mieste. No v určitom období som za-
čala pociťovať potrebu vídať ľudí, ktorých 
poznám. A prišlo to presne vtedy, keď 
som dostala ponuku na ateliér v Novej 
Cvernovke. Ja sa tu cítim náramne spokoj-
ne, kiežby som mohla tráviť viac času pri 
spoločných aktivitách nájomníkov. 

Čo vás čaká v roku 2020? Pripravu-
jete nové projekty? 

Chcem pokračovať v prednáškach, či už 
pre firmy, alebo na rôznych podujatiach, 
pretože vidím, že táto téma v ľuďoch re-
zonuje. Koncom minulého roka som od-
štartovala aj workshopy líčenia, kde učím 
ženy, ako zvýrazniť ich individuálnu krásu. 
Naďalej budem robiť kapsulové šatníky na 
mieru a určite ma neminie ani zopár pek-
ných fotení. V nasledujúcich mesiacoch 
začnem pripravovať menší kreatívny pro-
jekt, ktorý nosím v hlave, odkedy sa mi na-
rodila Malvínka. Výsledný produkt bude 
patriť deťom, ale nebude to oblečenie 
ani hračky. Viac nateraz prezradiť naozaj 
nemôžem, ale veľmi sa na to teším. Popri 
tom všetkom sa budem snažiť byť dobrou 
mamou...

Ďakujem za rozhovor, nech sa vám darí! 
Verme, že čoraz viac ľudí pocíti potrebu 
budovať svoj šatník aj s prihliadnutím na 
ekológiu. Zhovárala sa Jana Škutková

Snímky archív B.Y.



Druhé slovenské vydanie románu Michaila Bulgakova Majster 
a Margaréta vzbudilo v čitateľskej obci veľký záujem a drží sa na 
špičke najpredávanejších kníh. Kniha vyšla po prvýkrát v roku 
1968, no toto vydanie neobsahovalo úplný text. Vychádzalo  
z jedinej vtedy dostupnej verzie, ktorú však v ZSSR cenzurova-
li. Nový preklad Jána Štrassera už obsahuje všetky časti, čiže asi 
o 12 % textu viac. 

Beseda o prekladaní jedného z najvýznamnejších diel rus-
kej literatúry 20. storočia spolu s čítanými ukážkami v podaní 
Ludwiga Bagina sa stali súčasťou oslavy 2. narodenín najmlad-
šej pobočky novomestskej knižnice. Publikum dokázalo, že dej 
románu veľmi dobre pozná, a dopĺňalo moderovanie Viktora 
Suchého zasvätenými vstupmi. Vtipný román je plný neuveriteľ-
ných príbehov a mystifikácií, odhalil stalinskú tvár Ruska a stal 
sa doslova kultom.

„O Bulgakovovej Moskve môžeme hovoriť rovnako ako o Kaf-
kovej Prahe. Autor zasadil Mefista do sovietskej reality a v texte 
ukryl veľa odkazov na históriu či hudbu. Použité mená nie sú 
náhodné, sú „hovoriace“. Snažil som sa používať modernú slo-
venčinu, vystihnúť podstatu a nepoužívať nič navyše, aby som 
do prekladu nevniesol posun. Bulgakológia je dnes už v Rusku 
vedná disciplína, je doslova pôžitok prekladať jeho knihy...“ 
zhrnul svoje pocity Ján Štrasser. Pôžitok z čítania podčiarkuje 
krásna grafická úprava s ilustráciami Lucie Žatkuliakovej, ktorá 

využila čierno-bielo-červenú farebnosť. Týmito farbami dokona-
le vyjadrila pekelnosť a zároveň tvár komunistického režimu.

Oheň na torte k druhým narodeninám Kabinetu už nebol pe-
kelný. Sprevádzal živú diskusiu mladých i starších čitateľov, kto-
rá sa rozprúdila v podnetnom prostredí medzi tisíckami kníh.

Ak vás počasie v zime neláka na prechádzku, skúste prísť na 
niektoré zo stretnutí s kvalitnou literatúrou. Program nájdete na 
facebookovej stránke Kabinet pomalosti. Jana Škutková

Snímka Róbert Dobrocký 

Dvadsiate roky minulého storočia obrátili naruby pravidlá, 
konvencie či žensko-mužské roly v spoločnosti. Mnohé vynálezy 
uľahčili prácu a zmenili spôsob života ľudí na celom svete. Spo-
meňme automatickú práčku, vysávač, chladničku, lietadlo, rádio 
či gramofón, ale aj penicilín a rozvoj automobilového priemyslu. 
A 20. rokom vďačíme aj za vznik nového hudobného žánru – jaz-
zu. Jedným z jeho prvých podžánrov boli ragtime, blues a hot 
jazz, hudba určená na tancovanie a zábavu mladej, uvoľnenej ge-
nerácie. Pripomenúť si dvadsiatkovú éru a osláviť sviatok zami-
lovaných v štýlovej tančiarni pozýva speváčka Janka Dekánková: 
„Málokedy majú ľudia možnosť vypočuť si hot jazzovú či swin-
govú hudbu v jej pôvodnej podobe a bez moderných prímesí. 
Atmosféru očarujúcej doby sme sa rozhodli priblížiť na podu-
jatí Swingový Valentín 15. februára v bratislavskom V-klube. 
Pravda, hudba, ktorá sa v 20. rokoch hrala, nebola swing, ten 
prišiel až začiatkom 30. rokov. Keďže však tančiarne pod tým-
to názvom organizujeme už sedem rokov, nechceli sme miasť 
návštevníkov zmenou názvu a veríme, že znalci nám to odpus-
tia.“ Ak túžite preniesť sa s orchestrom Fats Jazz Band do obdobia 
spred sto rokov a naučiť sa tancovať charleston, budete srdečne 
vítaní! Viac informácií: www.fatsjazzband.com (ts)
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Klasika, ktorá nezostarla

Dvadsiate roky sú späť!  Nová aplikácia má už  
vyše 1200 užívateľov  

Mobilná aplikácia, ktorá od októbra ponúka všetky potreb-
né a užitočné informácie o dianí v Novom Meste, sa teší čo-
raz väčšiemu záujmu. V polovici januára malo „apku“ NOVÉ 
MESTO BRATISLAVA nainštalovanú vo svojich mobiloch či 
tabletoch viac ako 1 200 užívateľov. A ich počet ďalej rastie. 
Všetci, ktorí si stiahli aplikáciu do konca minulého roka, sa 
mohli zapojiť aj do súťaže o atraktívnu cenu – tablet, kto-
rý venuje nákupné centrum Vivo! Bratislava. Výhercu 
sme vyžrebovali z viac ako dvoch stoviek súťažiacich – k no-
vému kvalitnému tabletu gratulujeme pánovi Jurajovi Miro-

novovi!
Ak ste tak ešte neu-

robili, aplikáciu NOVÉ 
MESTO BRATISLAVA si 
môžete bezplatne stiah-
nuť cez Obchod Play 
(pre operačný systém 
Android) alebo App Sto-
re (pre mobilné zariade-
nia Apple). Získate poho-
dlný prístup k dôležitým 
novinkám, pozvánkam 

na kultúrne či športové podujatia, oznamom na úradnej tabuli 
a taktiež budete môcť priamo cez telefón nahlásiť úradu svoj 
podnet – či už zničenú lavičku, neodhrabané lístie, nepokose-
nú  trávu, alebo čiernu skládku. A to nie je všetko – pripravuje-
me pre vás aj ďalšie praktické funkcie. 

 (red)
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Novomestský florbalový turnaj pritiahol v sobotu 16. novem-
bra do ŠKOLAK klubu na Riazanskej šesť desiatok amatérskych, 
no o to nadšenejších športovcov z celej Bratislavy aj okolia. 

Osem tímov hralo vo formáte 1 + 3 (brankár a traja hráči) a sily 
si zmerali v dvoch kategóriách. V tej prvej súťažili deti do 10 ro-
kov a v druhej všetci ostatní – teda podľa zverejnených pravidiel 
vo veku od 10 až do 99 rokov. Aj keď treba priznať, že seniorská 
kategória zastúpená nebola, keďže najmladší účastník nedovŕšil 
ešte ani 6 rokov a najstarší mal okolo 40-ky. Florbal je však zjavne 
šport, pre ktorý sa dokážu nadchnúť tak deti, ako aj ich rodičia. 
Všetci bojovali s plným nasadením a obecenstvu, ktoré ich prišlo 
povzbudiť, pripravili pekný športový zážitok. Vydarené športo-
vé podujatie zorganizovala Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 
a jeho technickým garantom bol dlhoročný tréner Anton Suvan-
džiev (rozhovor s ním sme priniesli v Hlase Nového Mesta číslo 
11/2019). (red) 

Víťazom tradičného Mikulášskeho ša-
chového turnaja o pohár starostu mest-
skej časti Nové Mesto, ktorý organizuje 
Denné centrum seniorov na Vajnorskej 
ulici v spolupráci s miestnym úradom, 
sa tento rok stal pán Jaroslav Bukovčák. 
Novomešťan a dlhoročný člen tunajšieho 
klubu uspel 3. decembra v konkurencii 
30 šachistov. Druhé miesto obsadil Jo-
zef Vaš z Karlovej Vsi a tretí skončil Ján 
Koštial z Dúbravky. „Všetci sa pravidelne 
stretávajú v našom dennom centre, aby 
si zahrali šach, lebo táto hra je ich srd-

covkou,“ hovorí vedúca Denného centra 
Vajnorská Klára Dynisová.

Pánovi Bukovčákovi sa darilo aj v no-
vembri – vyhral turnaj v susedných Vajno-
roch, kam členov novomestského centra 
pozvala Základná organizácia Jednoty dô-
chodcov Slovenska z Vajnôr. „V budúcnos-
ti plánujeme pozvanie opätovať a pozvať 
členov z Vajnôr na náš šachový turnaj,“ 
dodala Klára Dynisová.

Gratulácia a poďakovanie organizáto-
rov patrí všetkým, ktorí prišli a dobre si 
zahrali. (bor), snímka Jana Plevová

Florbal baví malých aj veľkých 

Mikulášska šachová trofej zostala v domácom klube

Vodoinštalatérstvo – oprava, montáž. 0904572977.

INZERCIA

Komunitné centrum na Ovručskej 5 pozýva 
Každú stredu od 10. do 11.45 h  
a vo štvrtok od 12. do 13.45 h
Cvičenie pre ľudí s Parkinsonovou chorobou s o. z. Pupalky

Vždy v stredu od 10. do 11. h
Nordic walking (prechádzky pre každého,  
palice požičiame zdarma)

Každý štvrtok od 14. do 15. h
Ako doma pre seniorov (rozprávanie, kreatívne dielničky, 
čítanie a mnoho ďalšieho)

Tešiť sa môžete aj na cestopisy, prednášky a koncerty.

Viac informácií o programe získate  
na tel. č. 0907 977 211.
Zmena programu vyhradená. 



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 2020

TVORIVÉ: 

Pre dospelých
- Výtvarné štúdio akad. soch. Magdy Burmekovej pre dospelých
- Keramika pre dospelých  
- Škola strihov a šitia    

Pre deti:
- Keramika pre deti

V prípade ponuky a dostatočného záujmu je možné otvoriť aj iný typ kurzu.  

Viac info na 0903 929 244, 02/44 37 37 60, (po – pia: 9. – 18. h),  
www.skvajnorska.sk, e-mail: info@skvajnorska.sk

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

dkkramare@chello.sk, www.skvajnorska.sk  

PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

29. 1. 2020, streda 18. h 
Cestovateľské kino – čo vás môže naučiť sólo cestovanie po Južnej Amerike?

5. 2. 2020, streda 18. h 
Cestovateľské kino – prvý Slovák, ktorý prešiel 3 527 kilometrov dlhý 
Appalachian Trail v USA

17. 2. 2020, pondelok 19. h 
Poetický večer s Jurajom Sarvašom a jeho hosťami – literárno-hudobná 
kompozícia

PODUJATIA PRE DETI

23. 2. 2020, nedeľa 16. h 
Snehuliačkovci – rozprávka, ktorá ponúka veselý a napínavý príbeh jednej 
snehuliackej rodinky plný snehu, spevu, šantenia a nehy

HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY

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

 1. 2. 2020 s hudobnou skupinou COLOR 
 8. 2. 2020 s hudobnou skupinou CHARLIE BAND
 15. 2. 2020 s hudobnou skupinou PARTY TIME (valentínsky)
 22. 2. 2020 s hudobnou skupinou MERYTAN

VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (VSZ) 

1. 2. 2020, sobota od 8. h – 12. h.
Medzinárodné VSZ mincí, medailí, odznakov, starých pohľadníc, telefónnych 
kariet, kníh, gramoplatní, plagátov, filatelie, pivných podložiek, vyznamenaní, 
etikiet, plagátov a pod.

Predpredaj vstupeniek: streda 16. h – 19. h a jednu hodinu pred podujatím 
v SK BNM, Vajnorská 21, tel.: 02/44 37 37 60. Zmena programu vyhradená.

KLUBOVÉ PODUJATIA

20. 2. 2020, štvrtok 16. h
Klub priateľov opery 

Predaj vstupeniek:  
pondelok, utorok od 16. h  do 19. h (vždy 2 týždne pred podujatím).
Zmena programu vyhradená. 


