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Nie je to tak dávno, čo rady milovníkov zvierat rozčúlili odhalené praktiky pokút-
nych výrobcov psej masti. Nebolo to, žiaľ, prvý ani posledný raz, čo sa človek zle od-
menil svojmu oddanému priateľovi psovi. Týka sa to aj ostatných „nemých tvárí“, 
ktoré využíval na mnohoraké služby od úsvitu ľud-
ských dejín. Odhliadnuc od toho, že veľká časť z nich 
odpradávna patrí do potravinového reťazca človeka. 
No medzi človekom pojedajúcim mäso zvierat a mä-
sožravými zvieratami je rozdiel. Kto z nás pozná bo-
lesť, mal by urobiť všetko pre to, aby zvieratá neboli 
vystavené zbytočnému utrpeniu pri ich chove, dopra-
ve ani utrácaní. Mal by brať vážne práva zvierat na 
„ľudské“ zaobchádzanie s nimi. A konečne klepnúť 
po prstoch tým, ktorým ani slovo zákona nebráni ub-
ližovať im. Dobre, že ten zákon máme!

25. novembra si svet  
pripomenie práva zvierat

Milí čitatelia,

len na chvíľu sa náš život dostal do normálnejších 
koľají, uprostred jesene už bojujeme s druhou vlnou 
pandémie. Slovenskí zdravotníci to zatiaľ ešte zvlá-
dajú, aj keď za cenu veľkého vyčerpania. Zavádzané 
opatrenia sú čoraz prísnejšie a či sa nám to páči 
alebo nie, podriaďujeme im spôsob života. Čoraz 
viac ľudí však trápia otázky, ako sa s krízou vyrov-
ná hospodárstvo krajiny, či si udržia zamestnanie, 
aký dopad bude mať výpadok príjmov na sociálnu situáciu ich rodiny. 
Jednoduché odpovede neexistujú. Ani v našej mestskej časti. Aj keď štát 
poskytne samosprávam bezúročnú pôžičku, ekonomická situácia sa ne-
vyhnutne odrazí v činnostiach, službách a projektoch, ktoré bude môcť 
Nové Mesto realizovať. 

Do novembrového čísla Hlasu prispel svojím pohľadom nezvyčajne 
široký register autorov. Vďaka nim dnešná pestrá mozaika odráža uda-
losti, názory a informácie predstaviteľov mestskej časti, ale aj starosti 
a radosti obyvateľov. Kým boli zavedené súčasné obmedzenia, stihli sme 
na Kuchajde privítať vyše sto malých Novomešťanov, organizátori uspo-
riadali kultúrne i spoločenské akcie. Nejedna z nich čakala na nový ter-
mín niekoľko mesiacov, našťastie, september i začiatok októbra poskytli 
ešte príležitosť zhodnotiť námahu vynaloženú počas príprav a pozvať 
divákov na „živé“ stretnutia. Žiaľ, v posledných mesiacoch roka si kon-
takt s kultúrou udržíme zrejme len prostredníctvom on-line vysielaní.

Slovo zdravie dnes skloňujeme vo všetkých pádoch. Aj keď naše mysle 
zamestnáva najnovší vírus, nevyplatí sa zabúdať na dôležitosť pravi-
delných preventívnych prehliadok. To je dôvod, prečo združenie NIE RA-
KOVINE práve v tomto období intenzívne šíri osvetu a hovorí o možnos-
tiach, ako sa chrániť pred onkologickými ochoreniami. Aj my sa pridá-
vame k médiám, ktoré vám tieto dôležité informácie sprostredkúvajú.

Jana Škutková
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Koronavírus mení poplatky aj finančnú pomoc

Starosta Kusý mal podľa polície škodiť developerom

Bratislavské Nové Mesto prijme ná-
vratnú finančnú výpomoc od štátu, kto-
rá má pomôcť samosprávam zmierniť 
ekonomické následky koronakrízy. Pod-
ľa prognózy ministerstva financií bude 
mať v tomto roku naša mestská časť vý-
padok dane z príjmov fyzických osôb vo 
výške 394 306 eur. Presne takúto sumu 
si Nové Mesto požičia od štátu formou 
návratnej finančnej výpomoci, ktorú 
schválilo na svojom poslednom zasadnutí 
miestne zastupiteľstvo. Mestská časť o pô-
žičku už požiadala.

Aktuálne ekonomické možnosti samo-
správy si vyžiadali aj nevyhnutnú úpravu 
niektorých poplatkov. Od budúceho ka-
lendárneho roka sa zvýši mesačný príspe-
vok, ktorý platia rodičia za dieťa v mater-
skej škole. Taktiež si rodičia budú musieť 
priplatiť aj za školskú družinu a za stravo-
vanie v školskej jedálni. Vďaka tomu budú 
môcť školy zachovať úroveň kvalitného 
vzdelávania a navariť deťom jedlá z čo 
najkvalitnejších surovín. „Školy majú vy-
soké náklady na prevádzku materských 
škôl, školských klubov detí a školských 
jedální. Súčasné financovanie nepokrý-
va všetky náklady. Zvyšovali sa platy pe-
dagogických zamestnancov, je potrebná 
údržba priestorov, mnohé školské budo-
vy sú staré a vyžadujú opravy, náklady 
na energie sa zvyšujú. V školských jedál-
ňach je potrebné neustále skvalitňovať 

zariadenie a vybavenie novými spotre-
bičmi. Ceny potravín narastajú, vedúce 
školských jedální musia variť podľa ma-
teriálno-spotrebných noriem s použitím 
kvalitných potravín, ktorých nákup je 
podmienený dostatočnými finančnými 
zdrojmi,“ vysvetľuje mestská časť zvýše-
nie poplatkov, ktoré prináša schválené 
všeobecne záväzné nariadenie.

Upravila sa aj výška jednorazovej fi-
nančnej výpomoci, ktorú mestská časť 
poskytuje svojim novorodencom. Po no-
vom to bude 100 eur pre všetkých, kto-
rých matky o tento príspevok požiadajú 
po tom, čo v októbri vstúpili do platnosti 
schválené zásady na poskytovanie jedno-
razových finančných výpomocí obyvate-
ľom Nového Mesta. 

Naopak, zvyšuje sa vianočný príspevok 
pre rodiny s deťmi v náhlej alebo hmotnej 
núdzi (150 eur), nezamestnaných v hmot-
nej núdzi (50 eur) a Novomešťanov s deť-

mi zverenými do náhradnej starostlivosti 
(150 eur). 

Ďalšie materiály, ktoré prerokovalo 
miestne zastupiteľstvo na prvom zasad-
nutí po prázdninách, nájdete na webovej 
stránke zastupitelstvo.banm.sk

(bor), snímka Jana Škutková

Starosta Nového Mesta čelí obvineniu, 
že úmyselne škodil developerom. Tým, že 
Kusý a jeho úrad projekty odmietli alebo 
rozhodovali príliš dlho, podľa vyšetrova-
teľa starosta prekročil svoje právomoci. 
Polícia chcela starostu stíhať vo väzbe. 
Okresný súd však starostu prepustil na 
slobodu. Tento rozsudok následne potvr-
dil aj krajský súd, ktorý tak zamietol sťaž-
nosť prokurátora. 

Podľa trojčlenného senátu krajského 
súdu nejde o zločin. Obvinenému nekla-
die za vinu korupčné správanie. Podľa 
trojčlenného senátu súdu starosta Kusý 
tým, že bránil výstavbe a jeho stavebný 
úrad konal zdĺhavo, mohol porušiť zákon, 
nebol však spáchaný trestný čin. Nekonal 
totiž v úmysle obohatiť sa či spôsobiť nie-
komu škodu.

Krajský súd vo svojom rozsudku zdô-
raznil, že nikde nie je v rámci stavebného 

konania uvedené, že ak starosta nepovolí 
stavbu, tak koná protizákonne. Účastník 
konania má právo odvolania sa, čo staros-
ta pripustil a konal. Krajský súd nevidí po-
hnútku zneužívania právomoci verejného 
činiteľa zo strany starostu.

„Developer neprišiel o svoj pozemok, 
môže stavať, s nečinnosťou počíta sta-
vebný poriadok a prichádzajú na rad 
mimotrestné opatrenia. Nečinnosť a za-
mietavé rozhodnutie starostu nezname-
nalo, že developer nemohol na svojom 
pozemku stavať inú stavbu a nie takého 
rozsahu, ako mu bola zamietnutá,“ kon-
štatoval v rozhodnutí súd s tým, že staros-
ta bude stíhaný na slobode. Prokurátorka 
sa po rozhodnutí súdu odmietla k výsled-
ku vyjadriť. 

„Cítim sa nevinný. Som toho názoru, 
že všetky mnou podpísané zamietnutia 
stavieb mali svoj dôvod a zákonitosť. Pri 

tej najväčšej stavbe sme sa omeškali o je-
denásť dní,“ zdôraznil Rudolf Kusý. 

ČO SA STALO
Polícia vo štvrtok 1. októbra zadržala 

starostu Kusého priamo pred úradom, tri 
noci strávil v cele predbežného zadržania. 
„Nechápem, prečo k takémuto zadržaniu 
a k takejto teatrálnej situácii došlo. Vždy, 
keď bol predvolaný, tak sa dostavil,“ in-
formovala právna zástupkyňa Eva Miší-
ková. Postup polície odsúdili aj primátor 
hlavného mesta Matúš Vallo a starostovia 
bratislavských mestských častí. „Konanie 
polície považujeme v tomto prípade za 
výrazne neprimerané,“ uvádzajú staros-
tovia a primátor v otvorenom liste. Záro-
veň dodávajú, že takýto postup nemá pod-
ľa nich v právnom štáte miesto.

 Ján Borčin

KOĽKO SA BUDE PLATIŤ ZA MATERSKÚ ŠKOLU,  
ŠKOLSKÚ DRUŽINU A ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ?

Materská škola* – 50 €/mesiac  
(s výnimkou MŠ Teplická – 30 € a MŠ Pionierska – 60 €)

Školský klub detí – 38 €/mesiac
Obed v základnej škole – 1,21 €/deň (1. stupeň), 1,30 €/deň (2. stupeň)

Strava v materskej škole (desiata, obed, olovrant) – 1,54 €/deň
Poplatok za réžiu školskej jedálne v MŠ a ZŠ – 7 €/mesiac

*za predškolákov sa školné neplatí

Pokračovanie témy na strane 4
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SOM REZIDENT?
Rezident s nárokom na získanie rezidentskej parkovacej kar-

ty je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v byte pilotnej 
zóny Tehelné pole a má vzťah k motorovému vozidlu.

KAM MÁM ÍSŤ?
Registrácia rezidentov bude prebiehať na Miestnom úra-

de Bratislava-Nové Mesto na Junáckej ulici č. 1 – v kance-
láriách č. 12 a 13 na prízemí. Navštíviť ju budete môcť: 
•  v pondelok a stredu 8.00 – 12.00 hod.  

a 13.00 – 17.00 hod.,
•  v utorok a štvrtok 8.00 – 12.00 hod.  

a 13.00 – 16.00 hod.,
• v piatok 8.00 – 14.00 hod.

AKO MÁM POŽIADAŤ O KARTU?
Registrácia prebehne elektronicky priamo na kontaktnom 

mieste v kanceláriách č. 12 a 13. Stačí prísť a priniesť si tieto 
doklady:

•  občiansky preukaz žiadateľa, ktorý žiadateľ predloží na kon-
taktnom mieste k nahliadnutiu (kópia sa nevyžaduje), 

•  technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť 
II (kópia pre archiváciu, originál k nahliadnutiu),

•  potvrdenie zamestnávateľa, že žiadateľ môže služobné moto-
rové vozidlo používať na súkromné účely (kópia pre archivá-
ciu, originál k nahliadnutiu),

•  potvrdenie právnickej osoby, že žiadateľ ako člen orgánu 
právnickej osoby používa motorové vozidlo právnickej oso-
by na súkromné účely (kópia pre archiváciu, originál k na-
hliadnutiu),

•  nájomná alebo obdobná zmluva s právnickou alebo fyzickou 
osobou – podnikateľom oprávnenou na prenájom motoro-
vých vozidiel (kópia pre archiváciu, originál k nahliadnutiu).

NA KOĽKO KARIET MÁM NÁROK?
Na jeden byt môžu byť vydané maximálne tri rezidentské 

parkovacie karty, zaplatíte za ne ročný poplatok: 
•  39 € za prvú, 
•  150 € za druhú, 
•  500 € za tretiu.

AKO MÁM ZAPLATIŤ ZA KARTU?
Poplatok za kartu žiadateľ uhradí po zaevidovaní do in-

formačného systému – buď v hotovosti priamo v pokladni 
Miestneho úradu na Junáckej č. 1 (kancelária č. 5), alebo 
bezhotovostne na bankový účet prevádzkovateľa (variabilný 
symbol získa pri registrácii na kontaktnom mieste).

Nové Mesto spúšťa registráciu rezidentov, ktorí budú môcť od 1. decembra 2020 v rámci novej parkovacej politiky prednostne 
parkovať. V prvej fáze sa to týka obyvateľov pilotnej zóny Tehelné pole a okolie. „Rezidentom, ktorý bude v rámci parkovacej 
politiky využívať viaceré zvýhodnenia, sa môže stať iba občan s trvalým pobytom v Novom Meste,“ hovorí zástupca starostu 
bratislavského Nového Mesta Stanislav Winkler. Registrácia žiadateľov o parkovaciu kartu rezidenta v zóne Tehelné pole bude 
prebiehať priamo na novomestskom miestnom úrade. O presnom termíne jej spustenia vás budeme informovať prostredníctvom 
stránky www.banm.sk, parkovanie.banm.sk, Facebooku či iných informačných prostriedkov. Aký je postup?

Dokončenie témy zo strany 3

Fenix park na Račianskej - Navrho-
vaná stavba je nielen podľa stavebného 
úradu v rozpore s územným plánom 
hlavného mesta. Územný plán hovorí, že 
výstavba v danej lokalite má rešpektovať 
existujúcu zástavbu. Túto požiadavku 
projekt nerešpektuje, miesto toho navr-
huje dva objekty (19-podlažný „apartmá-
nový dom“ a 14-podlažný bytový dom).

Medici na Vlárskej - Mestská časť od 
začiatku upozorňuje, že projekt je v roz-
pore s územným plánom. Ten hovorí, že 
index zastavaných plôch je 0,3 a index 
podlažných plôch 1,1. Projekt však obe 
tieto regulácie nedodržal a prekročil ich. 
Rovnako počas konania viacerí účastníci 
konania vzniesli voči projektu námietky, 
ktoré sa týkali rozsahu zástavby, ale aj jej 

negatívneho vplyvu na dopravu v tejto 
oblasti. Stavebník sa odvolal na okresný 
úrad. Momentálne prebieha vo veci sta-
vebné konanie, prípad je na okresnom 
úrade.

Jaskáč na Jaskovom rade - Stavba by 
vo svojej lokalite na Kramároch spôsobila 
neprimerané zahustenie a neúmerný ná-
rast dopravy, pričom jej výška nezodpo-
vedá územnému plánu pre tzv. stabilizo-
vané územie. Projekt napriek tomu dostal 
v minulosti súhlasné stanovisko magis-
trátu. Projektom sa zaoberalo aj miestne 
zastupiteľstvo. Miestni obyvatelia, ako aj 
viacerí poslanci starostu vyzvali, aby po-
žiadal primátora Valla, aby zrušil súhlasné 
stanovisko mesta, pretože došlo k poruše-
niu územného plánu. 

Rodinný dom na Bielom kríži - Ma-
jiteľ pozemku si tu v roku 2012 postavil 
dom, ktorý bol v rozpore so stavebným 
povolením – bol o 2,5 metra vyšší. Sta-
vebný úrad vyšiel stavebníkovi v ústre-
ty a povolil mu tieto zmeny dodatočne. 
V roku 2016 sa majiteľ rozhodol, že chce 
pokračovať vo výstavbe o ďalšie dva byty 
so samostatnými vstupmi, čím by bolo za-
stavaných 69% pozemku. Stavebný úrad 
zároveň zistil viacero nedostatkov a ne-
zrovnalostí v projektovej dokumentácii. 
Aj preto úrad vydal rozhodnutie o zamiet-
nutí stavby z dôvodu, že nie je v súlade 
s požadovanými normami.  

Zdroj: stanovisko Miestneho úradu 
MČ Bratislava-Nové Mesto

KDE MAL KUSÝ POCHYBIŤ

Som Novomešťan.  
Ako získam parkovaciu kartu?



Športové ihrisko na Ladzianskeho ulici 
čoskoro dostane modernejšiu podobu, 
mestská časť sa v jesenných mesiacoch 
pustila do jeho rekonštrukcie. Ide o naj-
väčšie športovisko na Kramároch a nákla-
dy na komplexnú rekonštrukciu si vyžiada-
jú približne 150 tisíc eur.

Revitalizácii športoviska predchádzala 

séria verejných diskusií a pripomienko-
vania zo strany miestnych obyvateľov. Tí 
žiadali vytvoriť nový kvalitný povrch a čia-
ry pre futbal, tenis, volejbal a basketbal, 
zvýšenie plotu okolo ihriska, aby lopta 
„nelietala“ mimo športoviska. Na základe 
ich požiadaviek pribudne aj menšia tri-
búna na sedenie, nové bránky a osvetle-
nie, aby sa športovisko mohlo využívať aj 
vo večerných hodinách. V projekte sa po-
číta takmer so všetkým, čo sa dohodlo na 
stretnutiach obyvateľov s predstaviteľmi 
mestskej časti. Oproti pôvodným plánom 
sa vyrieši aj odvod vody a spevnenie sva-
hov, aby sa zamedzilo zatápaniu garáží. 
Rovnako to pomôže zaistiť bezpečnosť 
detí a návštevníkov.

Diskusia o ihrisku na Ladzianskeho sa tý-
kala aj širšieho okolia. Návrh na vytvorenie 

workoutového ihriska na Višňovej ulici re-
alizovala mestská časť pred dvoma rokmi, 
výsadbu stromov minulý rok.

V prípade Ladzianskeho ide o druhé ih-
risko, ktoré mestská časť tento rok na Kra-
mároch vybudovala. V lete bola dokonče-
ná rekonštrukcia športoviska na Jelšovej, 
kde pribudlo ihrisko na minifutbal, dá sa 
tu zahrať stolný tenis, prípadne si ľudia 
môžu zacvičiť na workoutovom ihrisku. 
Budúci rok je v pláne dokončenie rekon-
štrukcie najstaršieho hokejbalového ihris-
ka v Bratislave, ktoré sa nachádza v areáli 
ZŠ Cádrova.

(red), snímka Jana Plevová

Začala rekonštrukcia najväčšieho  
športoviska na Kramároch
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KEDY DOSTANEM KARTU?
O aktivácii karty upovedomíme žiadateľa po prijatí úhrady 

prostredníctvom kontaktu, ktorý uvedie pri registrácii. „Rezi-
denti nebudú dostávať kartu v klasickej papierovej či plasto-
vej forme, čiže nebude potrebné chodiť po ňu na úrad. Karta 
bude mať len elektronickú formu,“ informuje Andrej Árva, po-
slanec a konateľ Novomestskej parkovacej spoločnosti.

AKO ZÍSKAŤ NÁVŠTEVNÍCKU KARTU?
Rezident s trvalým pobytom v zóne Tehelné pole má zadar-

mo nárok aj na návštevnícku parkovaciu kartu. Jednému bytu 
prináleží jedna takáto karta, vďaka ktorej môžu vaše návštevy 
dočasne parkovať v zóne bez ďalšej úhrady:

•  6000 minút/100 hodín ročne  
(ak je na daný byt vydaná aspoň jedna rezidentská karta),

•  9000 minút/150 hodín ročne  
(ak nie je na daný byt vydaná žiadna rezidentská karta).

Registrácia prebehne elektronicky priamo na kontaktnom 
mieste v kanceláriách č. 12 a 13. Potrebný je občiansky preu-
kaz žiadateľa (iba k nahliadnutiu, kópia sa nevyžaduje).

AKO ZÍSKAŤ BONUSOVÚ KARTU?
Novomešťan s trvalým pobytom v mestskej časti, avšak mimo 

pilotnej zóny Tehelné pole, má nárok na bonusovú parkovaciu 
kartu. Po zaplatení ročného poplatku 10 eur získa kartu, vďa-
ka ktorej bude môcť v pilotnej zóne parkovať bez ďalšej úhrady 
120 minút/2 hodiny denne. Jednému žiadateľovi vydá pre-
vádzkovateľ maximálne jednu bonusovú kartu. 

Registrácia prebehne elektronicky priamo na kontaktnom 
mieste v kanceláriách č. 12 a 13. Postup aj potrebné doklady 
sú rovnaké ako pri rezidentskej karte.

Ďalšie dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť pred štartom pilotného projektu rezidentského  
parkovania v Novom Meste (vrátane prípadných zmien a úprav, ku ktorým môže pri finalizácii projektu dôjsť),  

nájdete na stránke: www.banm.sk a parkovanie.banm.sk
Máte otázku k novému parkovaniu? Zavolajte nám na číslo  

0944 404 641 alebo píšte na adresu: parkovanie@banm.sk 

Pripravil Ján Borčin
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Domu vedy a techniky zvoní „umieráčik“ už od roku 2018

Frustrujúci pohľad 
cez víkend, ale i vo všed-
né popoludnie - prázd-
ne ihriská a športovis-
ká, mládež s tabletmi 
a za počítačmi doma, 
vyhľadáva na internete, 
četuje... ale minimálne 
športuje. Čo sa stalo? 

Veď naše staršie generácie športovali, ve-
del by som vymenovať aspoň 15 majstrov 
Československa v rôznych športoch v mlá-
dežníckych kategóriách, dokonca niekoľ-
ko majstrov Európy! A to všetko z okolia 
Račianskeho mýta! Kde sa to zlomilo?

Myslím si, že so športom, dokonca aj 
klubovým, a pohybom by sa malo začať 
na školách. Tam by sme mali ponúknuť 
deťom rôzne športy (kolektívne aj indi-
viduálne) pod dohľadom trénerov. Cez 
telesnú výchovu rozvíjať pohybovú kultú-

ru, hlavne základnú gymnastiku a loptové 
športy. Možno to je tá „inštancia”, kde si 
dieťa nájde svoj šport. Poobedňajšie akti-
vity by už mohli byť špecializované, teda 
basketbalový, futbalový krúžok atď. Ale 
pod odborným vedením, ako to bývalo ke-
dysi. Napr. Slávia SVŠT basketbal mal svoju 
mládežnícku základňu na ZŠ Thälmanno-
va (terajšia ZŠ Za kasárňou), Inter na Hu-
beného, futbalisti na Riazanskej, gymnasti 
na ZŠ Teplická a pod.

Telesná výchova sa stala predmetom, 
ktorý je prehliadaný, stačí papier od rodi-
ča a netreba cvičiť. Deti sa nedokážu vyšpl-
hať, dokonca nevedia kotúľ vpred a vzad, 
preskočiť lavičku znožmo 20- až 30-krát... 
Nevadí, na konci roka sa to „nejako“ uro-
bí, aby známka z telocviku „nepokazila“ 
vysvedčenie. Samozrejme, niektoré deti 
majú objektívne príčiny, ktoré im bránia 
naplno športovať. Práve týmto deťom, kto-

ré chcú a snažia sa i napriek limitom, treba 
pomôcť, preto sa predmet volá výchova.

Bol by som rád, ak by sa v Novom Mes-
te stala tradíciou futbalová a basketbalová 
liga základných škôl, rovnako atletická 
olympiáda, ale aj iné športové akcie. Nie je 
pravda, že nenájdeme prostriedky na mlá-
dežnícky šport v našej mestskej časti, skôr 
by som privítal väčšiu iniciatívu a kreati-
vitu pracovníkov úradu pri organizovaní 
športových akcií.

Otvorme školské dvory a telocvične, za-
bezpečme kvalitu na trénerských postoch, 
oslovme študentov FTVŠ, ponúknime na-
šim deťom šport a pohyb, súťaženie. Robí-
me to predsa pre ich zdravie, vzdelávanie, 
výchovu a formovanie postojov, hlavne 
fair play. 

Kontakt: 
0905 506 555
palko92@gmail.com

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

Ing. Pavol Galamboš
Šport ≠ počítač

Dom vedy a techniky na Škultétyho ulici bol postavený ako 
prvý objekt z komplexu Domu Revolučného odborového hnutia 
(ROH), ktorý sa v súčasnosti nazýva Domom odborov Istropolis. 
Jeho výsledná podoba bola dokončená až v roku 1981 napriek 
tomu, že súťaž naň sa konala už v roku 1955. Architektonickú 
súťaž vyhrali vtedy mladí architekti Ferdinand Konček, Ľubomír 
Titl, Iľja Skoček, ktorí sa na realizácii celého komplexu podieľali 
od roku 1969. Na Dome vedy a techniky je ešte stále, najmä od-
bornou verejnosťou, oceňované riešenie fasád. Dominujú na nich 
výrazné horizontály a mnohé zaujímavé architektonické detaily.

Dom vedy a techniky mal v čase svojho zrodu zabezpečovať 
technické a administratívno-obslužné zázemie celého komplexu 
a krátky čas svojho autentického plnohodnotného života tak sku-
točne aj slúžil.

Zmena spoločensko-politických pomerov v roku 1989 význam-
ne zasiahla aj do života objektu, ktorý zmenil svojho majiteľa a bol 
akoby „vytesnený“ z Domu odborov Istropolis.

Časy sa však menia. Na sklonku roku 2018 vydal stavebný 
úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto územné rozhodnutie 
na umiestnenie nadstavby a prístavby nebytovej budovy na Škul-
tétyho ulici, čiže nadstavby Domu vedy a techniky o 4. a 5. nad-
zemné podlažie s prevažne obytnou funkciou. Išlo o byty a apart-
mány. V súčasnosti vlastník objektu prejavil záujem o zvýšenie 
objektu o ďalšie, teda už 6. nadzemné podlažie, obsahujúce vý-
lučne byty. „Nová“ architektúra budovy bude ovplyvnená najmä 
návrhom a realizáciou vyložených balkónov, s ktorými pôvodný 
návrh celého centra vôbec nepočítal. Z trojpodlažnej budovy má 
takto vzniknúť budova šesťpodlažná. Z budovy, v ktorej boli situ-
ované prevažne administratívne, obslužné a obchodné priestory, 
sa má stať obytná budova...

Zároveň je potrebné uviesť, že spomínané zámery nadstavieb 
neboli posúdené podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie. To okrem iného znamená, že vô-
bec neboli posúdené vplyvy potenciálneho nadstavenia objektu 
na súčasnú dopravnú situáciu v zázemí stavby. Zostáva otvorenou 
otázkou, či súčasná Škultétyho ulica dokáže zvládnuť zvýšené ná-
roky dynamickej automobilovej dopravy obsluhujúcej navrhnuté 
nadstavby.

Čo dodať na záver?
Dom vedy a techniky ako organická súčasť Domu odborov Is-

tropolis je „odsúdený“ na architektonickú premenu. Ostáva len 
dúfať, že to nebude premena znamenajúca úplné znehodnotenie 
pôvodného návrhu. Žijúci tvorcovia majú totiž v zmysle platné-
ho autorského zákona možnosť vyjadriť sa k návrhu zmien svojho 
diela. Architektúra nemusí byť totiž zničená len asanáciou, ale aj 
nevhodnou prestavbou, nadstavbou či dostavbou...

Peter Vaškovič, snímka Jana Škutková
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Opravou za lepší zajtrajšok! Aj takto by 
sa dala opísať oprava chodníkov a cesty 
na Železnej studničke. Mesto Bratislava 
realizuje opravu Cesty mládeže v úseku 
Snežienka – Sanatórium (po konečnú 
autobusu č. 43). Je to veľmi obľúbená 
a návštevníkmi lesoparku vyhľadávaná 
cyklocesta, bežecká cesta, ale často tam 
stretávame ľudí „len tak“ na prechádz-
ke. Zmena sa najintenzívnejšie dotkne 
cyklistov, keďže je to frekventovaná cyk-

lotrasa Železná studnička – Biely kríž. 
Všetky opravy budú realizované s mož-
nosťou prechodu a práce sa začnú pri-
bližne začiatkom novembra. Čo všetko 
bude zahŕňať rekonštrukcia? Opravu 
chodníkov a obrubníkov, pripravuje sa 
komplexná oprava promenády v úseku 
kontajnerový bufet Snežienka. Doposiaľ 
to bol celkom slušný maratón – opravy 
komunikácií trvajú od začiatku roka, ale 
veríme, že cieľ je už naozaj na dosah. Te-

šíme sa na výsledok, keď na vlastné oči 
uvidíme, ako v našom lesoparku pribud-
ne ďalšia nielen funkčná, ale aj oku laho-
diaca cesta pre návštevníkov.  

Text a snímka Vladimír Volf

Keď obmedzenia prinášajú ovocie

Obyvatelia Hostinského sídliska si pri 
novej prevádzke na Hálkovej č. 4 v posled-
nom období užili svoje. Na novomestský 
úrad, ako aj na nás, poslancov, sa obracalo 
množstvo ľudí so sťažnosťami na rušenia 
nočného pokoja. Prakticky každý piatok 
a sobotu sa v prevádzke na rohu ulíc Hál-
kova a Za kasárňou (samostatná prevádzka 
v suteréne pod reštauračným zariadením), 
stretávali hostia, taktne povedané, vo veľ-
mi hlučnej atmosfére. Hluk z prevádzky sa 
šíril buď otvorenými dverami alebo v prí-
pade, že boli dvere zatvorené, cez vetracie 
šachty. Najväčším problémom však boli 
neprispôsobiví návštevníci, ktorí sa v noci 
pohybovali v blízkosti. Susedia sa pravidel-
ne stávali svedkami hluku, kriku, hádok, 
ráno bol v okolí hrozný neporiadok. Túto 

prevádzku obvykle nenavštevovali ľudia 
z okolia, vo veľkej miere šlo o akési „orga-
nizované zájazdy“ za zábavou.

Na mieste museli pravidelne zasahovať 
hliadky mestskej a štátnej polície. Obyvate-
lia aj poslanci sa obrátili aj na novomestský 

úrad, ktorý oslovil mestskú políciu, aby 
vykonala kontrolu dodržiavania prevádz-
kového času. Taktiež poslal podnet regio-
nálnemu úradu verejného zdravotníctva, 
aby zmeral hodnotu hluku vo vonkajšom 
i vnútornom prostredí.

Žiaľ, ani opakované návštevy polície 
nepomáhali. Ukázala sa potreba zmeny 
platných nariadení. Na septembrovom 
zasadnutí miestneho zastupiteľstva pri-
jali poslanci všeobecne záväzné nariade-
nie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 
ktoré s účinnosťou od 9. 10. 2020 určuje 
prevádzkový čas pre prevádzky s pohos-
tinskou činnosťou umiestnené v zástavbe 
rodinných domov alebo vo vzdialenosti do 
50 m od najbližšej stavby rodinného domu 
do 22.00 hod. 

Niektorí poslanci nechceli takéto zmeny 
podporiť a argumentovali, že kvôli jednej 
prevádzke by sa nemali obmedzovať aj os-
tatné. Iný postup z hľadiska platného zá-
kona však nie je možný. Prokuratúra v mi-
nulosti napadla individuálne určovanie 
prevádzkového času starostom mestskej 
časti a nové pravidlá museli byť schválené 
tak, aby platili pre všetky prevádzky rovna-
kého druhu. 

Po schválení nariadenia sa uskutoč-
nilo stretnutie so zástupcom prevádzky 
za účasti pracovníkov miestneho úradu, 
mestskej aj štátnej polície. Prevádzkovateľ 
prisľúbil, že bude nové nariadenie rešpek-
tovať. Pevne verím, že bezsenné noci oby-
vateľov sa už nebudú opakovať. 

Peter Weiss 

O vianočný príspevok 
treba požiadať  
do 30. novembra

Aj v tomto roku poskytne mestská časť svojim 
obyvateľom v ťažkej sociálnej situácii jednora-
zovú finančnú výpomoc k vianočným sviatkom. 

Príspevok môžu získať rodiny s deťmi, ktorým 
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, rodiny, 
ktoré majú deti zverené do starostlivosti na-
hrádzajúcej starostlivosť rodičov, a obyvatelia 
určení podľa Zásad poskytovania finančných 
výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-
-Nové Mesto. Po požiadaní môžu túto výpomoc 
získať obyvatelia, ktorým sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi, ako aj osamelí dôchodcovia 
s nízkym dôchodkom. 

Žiadosť o vianočný príspevok sa podáva na 
oddelení sociálnych služieb Miestneho úradu 
Bratislava-Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1., kde 
dostanete aj príslušné tlačivo a získate viac in-
formácií o nároku na príspevok (v kancelárii č. 
309 na 3. poschodí, tel. č. 49 253 529).

Obyvatelia, ktorým sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi, doložia potvrdenie z Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny (Vazovova 7/A, 
Bratislava) o poskytovaní tejto pomoci.

Osamelí dôchodcovia doložia doklad o výške 
dôchodku na rok 2020. Hranica dôchodku na 
poskytnutie výpomoci v roku 2020 je určená do 
výšky 430 eur. 

Úradné hodiny sú v pondelok a v stredu od 8. 
do 12. hod. a od 13. do 17. hod. a v piatok od 
8. do 12. hod. Žiadosti je potrebné podať najne-
skôr do 30. novembra 2020. Tlačivá žiadostí sú 
zverejnené aj na stránke www.banm.sk.

(soc)

Vyriešil sa problém  
s rušením nočného pokoja?

Aktualizované Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017, ktorým sa ur-
čujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto, je zverejnené na stránke www.banm.sk.
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Základná škola na Českej ulici má veľmi bohatú históriu. Vznik 
tejto novomestskej školy na Tehelnom poli, podobne ako v iných 
častiach rozvíjajúcej sa Bratislavy po 1. svetovej vojne, podmienil 
veľký problém preplnenosti štátnych škôl. Obyvatelia Tehelného 
poľa vynaložili nemalé úsilie na to, aby vtedajší referát Minister-
stva školstva a národnej osvety uznal naliehavú potrebu nových 
škôl a v roku 1924 vytvoril ideový návrh stavby ľudových a meš-
tianskych škôl v tejto lokalite. O rok neskôr sa ministerská rada 
uzniesla na urýchlenej výstavbe škôl na Tehelnom poli s podmien-
kou, že mesto Bratislava poskytne pozemok zadarmo. Bola vypísa-
ná verejná súťaž na architektonické riešenie a v roku 1928 sa začali 
stavebné práce. 

Škola otvorila svoje brány koncom roka 1929 pod názvom Jubi-
lejné školy Masarykove. Pôvodne totiž existovali dve školy, chlap-
čenská a dievčenská. Každá mala svoju budovu - na Českej a Budy-
šínskej ulici. V roku 1930 dokonca školu poctil svojou návštevou 
v tom čase už 80-ročný prezident ČSR T. G. Masaryk. V roku 1976 
sa do budovy na Budyšínskej ulici nasťahoval vtedajší Obvodný ná-

rodný výbor Bratislava III, predchodca dnešného novomestského 
miestneho úradu. Obidve budovy škola opätovne získala až v škol-
skom roku 1988/89, kedy sa Obvodný národný výbor presťahoval 
na Junácku ulicu. V roku 2002 vznikla rozhodnutím miestneho 
zastupiteľstva Základná škola s materskou školou, ktorej súčasťou 
sú Základná škola na Českej ulici č. 10, Materská škola na Osadnej 
ulici č. 5 a Materská škola na Rešetkovej ulici č. 6. 

V roku 2005 mestská časť prenajala budovu na Českej ulici spo-
ločnosti SCHOOL s. r. o., ktorá v nej v súčasnosti prevádzkuje bilin-
gválne gymnázium, základnú a materskú školu. V tomto roku spo-
ločnosti uplynula dohodnutá doba nájmu, preto bolo potrebné 
rozhodnúť, či budeme budovu škole prenajímať aj naďalej alebo 
ju mestská časť využije na iné účely. Nakoľko školu navštevuje aj 
množstvo našich novomestských detí, nechceli sme, aby bola nú-
tená presťahovať sa do inej mestskej časti alebo dokonca ukončiť 
svoju činnosť. Neboli sme však ani spokojní s návrhom na nájom, 
ktorý bol pôvodne predložený na rokovanie miestneho zastupi-
teľstva. Preto viacerí poslanci spojili sily a spoločne začali rokovať 
so zriaďovateľom školy o návrhu nájomnej zmluvy a čo najlepších 

podmienkach pre mestskú časť. Na základe náročných rokovaní sa 
zrodil spoločný návrh poslancov Branislava Filipoviča, Libora Gaš-
pierika, Vladimíra Mikuša, Silvie Švecovej, Dariny Timkovej a mňa, 
ktorý schválilo miestne zastupiteľstvo. Oproti pôvodnému návrhu 
sa nám podarilo dosiahnuť, že nájomca bude povinný investovať 
do opráv prenajatej budovy, ktorá je vo vlastníctve mestskej časti, 
sumu 150 000 eur počas prvých piatich rokov nájmu. Za rovnaké 
obdobie zaplatí mestskej časti na nájomnom o 20 000 eur ročne 
viac a počas ďalších piatich rokov o 50 000 eur ročne viac. Po 
ukončení nájmu škola bezodplatne prevedie do vlastníctva mest-
skej časti aj nové športovisko, ktoré vybudovala v areáli školy za 
vyše 60 000 eur. Okrem toho poskytne zriaďovateľ novomestským 
deťom 20 % zľavu zo školného. 

Každý deň počúvame, že samosprávy nemajú peniaze, sú pod-
financované atď. Niekedy však stačí neustúpiť, rokovať a trvať na 
čo najvýhodnejších podmienkach za užívanie nášho spoločného 
obecného majetku. A zrazu sa dajú získať státisíce eur navyše. 

Tomáš Korček 
Zdroj informácií o histórii školy: www.zsceska.sk

Získame viac než 
pol milióna eur navyše
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Do zoznamu pamätihodností mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto bude zapísa-
ná najstaršia benzínová čerpacia stani-
ca na Slovensku. Tá sa nachádza v areáli 
zberných surovín „Palkov - kovošrot“ na 
Račianskej ulici. Návrh, ktorý predložili 
miestni poslanci Branislav Filipovič, Li-
bor Gašpierik a Tomáš Korček, schválilo 
miestne zastupiteľstvo na svojom septem-
brovom zasadnutí. Starosta Rudolf Kusý 
má vykonať všetky potrebné kroky na zá-
pis tejto pamiatky.

Spracovaný zoznam pamätihodností 
mestských častí je motivovaný snahou 
vytvoriť nástroj na poznanie a zdokumen-
tovanie hodnotných predmetov, pojmov 
a udalostí, ktoré sa viažu ku kultúrnemu 
životu a histórii mesta. Takto sú už v No-

vom Meste zapísané napr. bývalý mlyn 
Klepáč, televízna veža na Kamzíku, Ľu-
dová štvrť či Konská železnica, ktorá je 
zapísaná navyše aj ako národná kultúrna 
pamiatka. Zjednodušene sa dá povedať, že 
národné kultúrne pamiatky majú celoslo-
venský význam a garantom ich ochrany je 
štát, zatiaľ čo pri pamätihodnostiach je to 
obec. 

Najstaršia benzínová pumpa je umiest-
nená v blízkosti križovatky Račianskej 
a Pionierskej ulice, oproti bývalému Vý-
skumnému ústavu zváračskému. Pochá-
dza z 20. rokov minulého storočia a založili 
ju českí bratia Zikmundovci. Tí sa v Brati-
slave venovali obchodu s petrolejom, ole-
jom, naftou a benzínom, pričom používali 
logo BZ. Čerpačka bola postavená blízko 

železnice (stanica Filiálka), po ktorej sa 
z rafinérie Apollo (dnešný Slovnaft) rozvá-
žali pohonné látky. Jej osud bol po II. sve-
tovej vojne spečatený znárodnením, keď 
žezlo prebrala spoločnosť Rafinérie mine-
rálnych olejov – Benzinol. Neskôr bol pre-
daj benzínu ukončený. Zachovaný objekt 
s bezprostredným okolím slúži dnes ako 
miesto výkupu druhotných surovín.

Libor Gašpierik
Snímka https://mpba.sk/fajn-miesta-a-

-veci-okolo/torzo-benzinovej-pumpy

Mestská časť bude mať  
novú pamätihodnosť

Tentokrát sme vítali slečny a mládencov
Aj keď obvykle sa na vítaní malých Novomešťanov zúčastňujú 

rodičia s bábätkami, 29. septembra vyzerala tradičná slávnosť cel-
kom inak. Uskutočnila sa po dlhšom časovom odstupe, spôsobe-
nom predovšetkým obavami z infekčného ochorenia. Aby sa čo 
najviac znížilo zdravotné riziko, mladé rodiny sa so starostom Ru-
dolfom Kusým a pracovníkmi mestskej časti stretli v amfiteátri na 
Kuchajde. Tu bolo dosť priestoru 
na dodržanie odstupov aj zabezpe-
čenie hygienických opatrení.

Starosta srdečne privítal deti me-
dzi občanmi Nového Mesta a zaže-
lal im veľa šťastia, zdravia i spokoj-
nosti. Do začiatkov im mestská časť 
venovala finančný príspevok a dar-
čeky, ktoré im budú prvú oficiálnu 
príležitosť pripomínať. 

Nenadarmo sa vraví, že deti rastú ako z vody. Z nedávnych no-
vorodencov sú dnes dievčatká a chlapci, skúšajú si prvé krôčky, 
učia sa rozprávať. Okolitý svet si túžia obzrieť, ohmatať, neraz 
i ochutnať. Jurko, Agátka, Krištof a ostatní drobčekovia si poob-

zerali aj seba navzájom, využili príležitosť na 
zoznámenie. Veď kým sa stretnú v materskej 
škole, zažijú ešte zopár popoludní s mamami 
na piesku či v parku. 

Deti zo základnej školy s rozšíreným vyučo-
vaním hudobnej výchovy na Českej ulici uro-
bili svojim učiteľom výbornú reklamu. Keď 
talentovaná školáčka zaspievala „Babičko, 
...natoč svůj stařičký gramofón...“, na tvárach 
dospelých sa usadil široký úsmev, zatiaľ čo de-
tičky sa pustili do rytmického hopsania.

Jana Škutková, snímky Jana Plevová



PO-20018-07-small_jobs_W39_40_inzercia.indd   1PO-20018-07-small_jobs_W39_40_inzercia.indd   1 08/10/2020   13:1408/10/2020   13:14

 In
ze

rc
ia

 0
1 

– 0
7 

– 2
02

0



11

Rozlúčku so zamestnaním  
sprevádzajú veľké plány

Posledný deň septembra priniesol 
zmenu v pracovnom tíme miestneho 
úradu. Po troch desaťročiach práce 
pre bratislavské Nové Mesto si nástup 
na zaslúžený dôchodok zvolila vedúca 
referátu opatrovateľskej služby pani 
Oľga Dubnická. Starosta Rudolf Kusý 
jej úprimne poďakoval za prácu a loja-
litu, vždy ľudský prístup k svojmu oko-
liu a nezištné odovzdávanie skúseností 
mladším. „Dnes sa už nevidí často, že 
človek pôsobí v jednej oblasti 30 rokov. 
Stalo sa módou najmä medzi mladými 
ľuďmi, že zamestnanie menia často. No 
skúsenosť, hlboké odborné vedomosti 
či dôvera ľudí sa získavajú dlho. Pôso-
benie pani Dubnickej je hodné obdivu 
a ja si nesmierne vážim jej nasadenie 
v starostlivosti o našich seniorov a na 
pomoc odkázaných občanov.“ 

Oľga Dubnická začala pracovať pre 
mestskú časť v roku 1990. Pôsobila ako 
sestra pri lôžku a neskôr vedúca Zaria-
denia opatrovateľskej služby. Keď v roku 
2007 prevzal túto agendu magistrát hlav-
ného mesta, stala sa oporou tímu sociál-
neho oddelenia miestneho úradu. 

V posledných rokoch patrilo do jej 
pôsobnosti riadenie práce 15 terénnych 
opatrovateliek. Popri tom trpezlivo 
radila klientom, pripravovala dohody 
o poskytovaní či ukončení služby. „Prá-
ca opatrovateliek je nesmierne nároč-
ná, tak fyzicky, ako aj psychicky. Máme 
dnes v starostlivosti 138 seniorov, treba 
im priniesť teplý obed, zabezpečiť ná-
kupy i rôzne vybavovanie na úradoch, 
pomôcť pri osobnej hygiene. Bola som 

v stálom kontakte s rodinnými prísluš-
níkmi, veď takmer každý deň sa niečo 
stalo. Starší ľudia môžu upadnúť do bez-
vedomia alebo jednoducho spadnúť, 
a niekedy nedokážu vstať. Keď nik neo-
tváral, ihneď som volala rodinu, často aj 
záchranku, aby sme klientovi čím skôr 
pomohli,“ vysvetľuje konkrétne situácie 
dennej starostlivosti o najstaršiu generá-
ciu. Vraví, že v drvivej väčšine prípadov 
je spolupráca s rodinnými príslušníkmi 
vynikajúca, rovnako klienti bývajú spo-
kojní. „Občas sa stane, že si starší človek 
a opatrovateľka ľudsky „nesadnú“, no 
je to veľká výnimka a nezhoda sa oby-
čajne vyrieši personálnou zmenou.“

Počas dlhých rokov práce sa prejavia 
aj zmeny trendov v živote spoločnosti. 
Posunul sa vek odchodu do dôchodku, 
kvôli čomu sa rodina o svojho prísluš-
níka niekedy nedokáže postarať sama. 
Pribúdajú aj seniori, ktorí sa dožili veľmi 
vysokého veku, majú viac ako 90 rokov 
a dnes už potrebujú pomoc. „Je úžasné, 
že doteraz dokázali žiť úplne samostat-
ne, je to silná generácia,“ hovorí pani 
Oľga a dodáva, že o sociálne služby občas 
žiadajú aj mladší ľudia, ktorých zastihli 
vážne ochorenia. „Dnes zápasíme naj-
mä s nedostatkom opatrovateliek, nie je 
jednoduché nájsť pracovníkov na takú-
to zodpovednú pozíciu,“ vraví šéfka, kto-
rá kým prevzala funkciu, sama dôkladne 
spoznala všetky činnosti a situácie v te-
réne. Skúsenosti i kontakty s dôverou 
odovzdávala spolupracovníčke Kataríne 
Velšmídovej, ktorá sa chce vo výberovom 
konaní uchádzať o uvoľnenú pozíciu.

„Na dôchodok sa teším, pociťujem už 
potrebu oddýchnuť si. Aj keď s man-
želom nemáme vlastné deti, venujem 
svoj čas piatim krstňatám a ich malým 
potomkom. Nebojím sa ani manuálnej 
práce, pri nej najlepšie zrelaxujem,“ pre-
zrádza čerstvá dôchodkyňa. „No mám aj 
ďalšie veľké plány. Rada by som študo-
vala problematiku cestovného ruchu 
na univerzite tretieho veku. Verím, že 
keď sa súčasná situácia zmení, bude-
me môcť absolvovať ešte veľa pozná-
vacích zájazdov. A teším sa, že budem 
môcť tráviť viac času na našej chalupe 
v Oravskej Lesnej.“ 

Za všetkých bývalých kolegov zostá-
va teda už len popriať pani Oľge dobré 
zdravie a veľa energie, aby si svoje odpo-
činkové roky užila čo najlepšie.

Jana Škutková, snímky Jana Plevová
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September sa viacerým z nás spája so 
štátnym sviatkom Dňa ústavy Slovenskej 
republiky alebo jednoducho so začiatkom 
jesene. Pár aktivistov si však tento mesiac 
vybralo na uskutočnenie niečoho nového, 
niečoho, čo vdýchne život a energiu zaspa-
tému parku na Račianskom mýte. 

Návštevníci vnímajú park na Račian-
skom mýte v našej mestskej časti hlavne 
kvôli blízkosti dopravného uzlu MHD, ale 
aj kvôli fontáne s rozáriom. Škoda, že je 
značne zabudnutý, pretože ukrýva veľký 

potenciál. „S úmyslom zmeniť to sa dala 
dokopy skupina aktivistov a obyvateľov 
a povedali si, že s tým niečo urobia,“ po-
vedal miestny poslanec Pavol Troiak.

Park na Račianskom mýte predsa po-
núka ideálny priestor na koncerty, detský 
program, diskusie a v neposlednom rade 
i obľúbený Street Food. To všetko zahŕňali 
myšlienka a vízia do budúcnosti, s ktorými 
vznikol projekt s názvom Živé Račko.

Podujatie Živé Račko ponúklo aktivity 
pre všetky vekové skupiny, pestrý hudob-
ný program a výborné jedlo. Návštevníkov 
potešilo najmä vystúpenie hlavného head-
linera večera Funny Fellows. Mottom sku-
piny je: „Snažíme sa hrať tak, akoby to hrali 
hudobníci v kaviarni v roku 1920.“

Skvelí La3no Cubano svojou dobre na-
miešanou world music a chytľavými rytma-
mi roztancovali každého v okolí. Zaujala aj 
alternatívna kapela Gladia Moony, ktorá sa 
dostala do výberu Radiohead Awards na 
Rádio_FM či spevácky súbor Novomešťan, 
v ktorom účinkujú seniori z Denných cen-
tier na Sibírskej a Stromovej ulici. Priestor 
na prezentáciu dostala i ZUŠ Hálkova a deti 
rozveselil spevák s gitarou Miro Jilo, autor 

viacerých detských hitov. Tento interpret 
nielen spieva, ale aj aktívne zapája deti do 
vystúpenia. Milovníci hudobno-tanečných 
prvkov si mohli vychutnať flamenco v po-
daní Zuzany Čorejovej. Flamenco je feno-
mén Španielska, ktorý bol v roku 2010 
organizáciou UNESCO vyhlásený za ce-
losvetové nemateriálne dedičstvo ľudstva. 
Divákom sa páčila originálna bata de cola, 
čo je dlhá sukňa s vlečkou.

Pre deti bol prichystaný doplnkový 
program. Mohli sa vyskákať v skákacom 
hrade, zapojiť sa do tvorivých dielní a obísť 
rôzne zábavné stanoviská. V prestávkach 
medzi koncertmi im prišli prečítať roz-
právky dve známe tváre z TV spravodajstva 
Hana Gallová Zavřelová a Danka Čapkovi-
čová Strculová. 

Podujatie Živé Račko sa nieslo i v zna-
mení diskusií a workshopov. Prvá z nich 
sa týkala Bratislavských mestských lesov 
a hľadala odpoveď na otázku, čo s nimi 
bude. Nasledovali rozhovory s členmi 
združení Odyseus, Cyklokoalícia a Znepo-
kojené matky. Bonusom bol pojazdný ser-
vis Cyklodoktor, kde si návštevníci mohli 
nechať zadarmo urobiť diagnostiku svoj-
ho bicykla. V Street Food zóne zase našli 
pochúťky od miestnych gastronomických 
prevádzok. 

Moderovanie podujatia si vzal na starosť 
Ludwig Bagin, slovenský herec, moderátor 
a kvízmajster. Svojimi ostrieľanými vtipmi 
a šarmom si získal srdce nejedného poslu-
cháča. 

Tento ročník Živého Račka bol výnimoč-
ný nielen tým, že bol prvý, ale aj tým, že 
do neľahkej situácie postavil organizáto-
rov. Podujatie sa konalo za prísnych hy-
gienických a epidemiologických opatrení 
a kapacita bola na základe opatrení RÚVZ 
obmedzená na 500 návštevníkov. Napriek 
tomu sa podarilo vytvoriť niečo, čo bude 
na Račianskom mýte ešte dlho v pozitív-
nom zmysle slova „žiť“. 

Vidíme sa o rok, priatelia!
Bronislava Milčíková

Snímky Živé Račko

Živé Račko oživilo park  
na Račianskom mýte

Celý program a fotografie z minifestivalu Živé Račko nájdete  
na facebookovej stránke https://www.facebook.com/ziveracko
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Na Slovensku každoročne ochorie na 
rakovinu krčka maternice 630 žien a pri-
bližne 230 žien naň umiera. Karcinóm 
krčka maternice je tretie najčastejšie on-
kologické ochorenie u žien. Za preuká-
zanie jeho infekčného pôvodu spôsobe-
ného vírusom HPV získal nemecký lekár 
a virológ Harald zur Hausen v roku 2008 
Nobelovu cenu. Od tých čias medicína 
pokročila, dnes už pozná účinné metódy 
prevencie a spomínanej infekcii sa dá pre-
dísť v takmer 100 percentách prípadov. 
Žiadna žena by nemusela zomierať na kar-
cinóm krčka maternice, ani na Slovensku. 

Podľa prezidenta Slovenskej gyneko-
logicko-pôrodníckej spoločnosti Doc. 
MUDr. Martina Redechu, PhD. chodí na 
preventívne cytologické vyšetrenie pravi-
delne len niečo vyše 20 % žien, čo je veľmi 
málo. Do ambulancií gynekológov prichá-
dzajú neraz po desať a viacročnej absen-
cii preventívnych vyšetrení, väčšinou už 
s neklamnými znakmi rozvinutého onko-
logického ochorenia. „Základom preven-
cie rakoviny je chodiť na gynekologické 
vyšetrenia pravidelne,“ upozorňuje lekár.

Témou týchto dní sú metódy chrániace 
populáciu pred vírusmi. Aj keď najväčšia 
pozornosť sa upriamuje na COVID-19, 
odborníci varujú, že sú tu aj iné choro-
by, s ktorými treba bojovať. Každý rok 
pribudne v našej krajine 30 000 nových 
prípadov onkologických ochorení. Ne-
muselo by, keby sme svojmu zdravotné-
mu stavu venovali viac pozornosti. Preto 
združenie NIE RAKOVINE spustilo začiat-
kom jesene osvetovú kampaň pre ženy 
o účinnej ochrane pred karcinómom krč-
ka maternice. Vyškolený tím dobrovoľní-
kov putoval od septembra po slovenských 

mestách, vysvetľoval možnosti, besedoval 
so záujemcami a odpovedal na všetky zve-
davé otázky. Pretože: „Keď ide o zdravie, 
neexistuje žiadne tabu!“

Osvetový projekt chce motivovať ženy 
i mužov zúčastniť sa preventívnych vyšet-
rení. V septembri sa kampaň zameriavala 
predovšetkým na predchádzanie infek-
cie vírusom HPV, v ďalších etapách sa jej 
téma rozširuje a obmieňa. Upriamuje po-
zornosť na tri pozývacie a štátom hradené 
skríningy častých onkologických ocho-
rení, ktoré je možné na Slovensku absol-
vovať. Ide o skríning rakoviny hrubého 
čreva, rakoviny prsníka a rakoviny krčka 
maternice. „Chceme, aby čo najviac ľudí 
dostalo potrebné informácie. Veď naprí-
klad základnú vakcínu HPV hradí deťom 

vo veku od 12 do 13 rokov zdravotná po-
isťovňa. Vďaka nej sa môžu ochoreniu 
úplne vyhnúť. Napriek tomu je zaočko-
vanosť na Slovensku veľmi nízka,“ hovorí 
herečka Bibiana Ondrejková, ktorá spolu-
pracuje s občianskym združením. 

Záujem o rozhovory a informačné ma-
teriály bol veľký, a čo je potešujúce, pri-
stavovalo sa aj veľa mladých ľudí. Dob-
rovoľníci, ktorí zväčša sami prekonali 
onkologické ochorenie, hovorili s nimi 
veľmi otvorene. „Sám som si urobil test 
úplnou náhodou. Môj otec všetky vyšetre-
nia odmietal a, žiaľ, zomrel na rakovinu 
hrubého čreva. Doma zostal test, ktorý 
som pôvodne kúpil pre neho, tak som ho 
nevyhodil, ale otestoval som sa sám. Bolo 
to moje šťastie, hoci som nič netušil, trpel 
som rakovinou v počiatočnom štádiu. 
Vďaka skorému odhaleniu mi pomohla 
operácia a nemusel som ani na chemo-
terapiu,“ úprimne priznáva Marián Božík, 
ktorý dnes venuje časť svojho voľného 
času osvete.

Pacientska aliancia NIE RAKOVINE 
prevádzkuje bezplatnú telefónnu 
linku 0800 800 183, v pondelok až 
piatok od 8. do 16. hod., na ktorej záu-
jemcovia získajú informácie a podporu. 
V Bratislave, Košiciach a Nitre fungujú 
poradne, v ktorých odpovedajú na otáz-
ky dobrovoľníci z radov bývalých on-
kologických pacientov. Bratislavská po-
radňa sídli v Národnom onkologickom 
ústave na Klenovej 1 na Kramároch 
a konzultácie poskytuje v pondelok, 
utorok a stredu od 9. do 12. hod.

Jana Plevová a Jana Škutková

Nezabúdate na preventívne prehliadky?

V októbri minulého roka sme uverejnili článok o úspechoch 
novomestského ovocinára pána Zoltána Tótha. Záhradkár-
čeniu, svojmu celoživotnému koníčku, venuje každú voľnú 
chvíľu a niet divu, že plody z jeho záhrady pravidelne víťazia 
na súťažiach Slovenského zväzu záhradkárov. 

„Tohto roku sa kvôli protipandemickým opatreniam bra-
tislavská súťaž nekonala,“ skonštatoval trochu sklamane, no 

dôvod na radosť má aj tak. „Klimatic-
ké podmienky boli v roku 2020 pre 
ovocie v našej lokalite také priazni-
vé, že úroda jabĺk, hrušiek i hrozna 
nemala páru. Nikdy doteraz som 
nedopestoval také nádherné jablká 
a nepochybujem, že by sa medzi oce-
nenými exponátmi ocitli úplne na 
špičke.“ Keď už svoje pestovateľské úspechy nemohol ukázať 
odborníkom, rád by sa o ne podelil s čitateľmi Hlasu. Ako vid-
no na snímkach, za trpezlivú celoročnú prácu a starostlivosť 
bol pán Tóth bohato odmenený prírodou. Aj keď mu to tohto 
roku nebudú pripomínať diplomy zo súťaží, zásoba vitamínu C 
pomôže celej rodine prežiť zimu v zdraví.

Text a snímky Jana Škutková

Súťaž sa nekonala, no jablká sú výstavné

Bratislavčania sa s kampaňou mohli 
stretnúť na Kuchajde, neskôr aj v ob-
chodných centrách Avion a Central
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V Bratislave sú povolené limitné hodnoty znečisťujúcich lá-
tok prekračované, preto tu orgány štátnej správy v spolupráci 
so samosprávou musia definovať opatrenia na zlepšenie kvality 
ovzdušia. Popri veľkých priemyselných znečisťovateľoch vplýva-
jú na čistotu vzduchu v hlavnom meste najmä emisie z cestnej 
dopravy. Veď podľa údajov SHMÚ za rok 2019 prešlo diaľničným 
obchvatom mesta D1 od Prístavného mostu smerom na Žilinu 
denne v priemere 93 344 vozidiel, diaľničným obchvatom D2 za 
mostom Lafranconi smerom do Rakúska a Maďarska až 82 646 
vozidiel. Po Trnavskej ceste, ktorá oddeľuje našu mestskú časť od 
Ružinova, prechádzalo denne priemerne 48 720 vozidiel (Sprá-
va o kvalite ovzdušia v SR za rok 2019, SHMÚ).

Čo dýchame a aké účinky to má na naše zdravie
SHMÚ sleduje kvalitu ovzdušia v Bratislave prostredníctvom 

meracích staníc v lokalitách Kamenné námestie, Trnavské Mýto, 
Jeséniova, Mamateyova a mobilnej stanice v Rovinke. Z dlho-
dobého hľadiska sú problematickými najmä oxidy dusíka NOx 
a prízemný ozón.

Prachové častice (PM10 a PM2,5) sú čiastočky o veľkosti 
približne 1/10 hrúbky ľudského vlasu. Spôsobujú napríklad as-
tmu, choroby srdcovo-cievneho systému, rakovinové ochorenia 
a predčasné úmrtia. Čím sú menšie, tým väčšie zdravotné prob-
lémy môžu človeku spôsobiť. Viažu na seba ďalšie nebezpečné 
látky, ktoré sú často mutagénne a karcinogénne. 

Oxidy dusíka (NOx), ktorých hlavným zdrojom je doprava, 
spôsobujú dráždenie očí a dýchacích ciest, kašeľ, bolesti hlavy. 
Majú na svedomí zmeny v zložení krvi, alergické reakcie, poru-
chy imunitného systému. Mimoriadne nebezpečné sú pre deti 
a ľudí s oslabeným zdravím. Vstupujú do reakcií, ktoré ovplyv-
ňujú koncentrácie prízemného ozónu (O3). Trojatómový kys-
lík nás v horných vrstvách atmosféry (stratosfére) chráni pred 
nebezpečným ultrafialovým žiarením, avšak v najnižšej vrstve 
atmosféry je významnou znečisťujúcou látkou. Vzniká najmä po-
čas horúcich letných dní v miestach s vysokou koncentráciou 
výfukových plynov chemickou reakciou slnečného žiarenia, 
oxidov dusíka a prchavých organických zlúčenín. Je pomerne 
agresívny, spôsobuje rozožieranie materiálov, budov aj živého 
tkaniva. Organizmus vystavený vysokým koncentráciám ozónu 
sa snaží zabrániť jeho preniknutiu do pľúc a to znižuje množ-
stvo kyslíka, ktorý dýchame. Pre ľudí, ktorí trpia srdcovo-cievny-
mi a respiračnými ochoreniami, môže mať pôsobenie vysokých 
hodnôt ozónu vysiľujúce až smrteľné následky.

Dôležitá je dostupnosť informácií
Pri riešení problému má pomôcť lepšie informovanie verej-

nosti, zvýšenie počtu meracích zariadení, konkrétne opatrenia 
na zníženie emisií z vykurovania a podpora vhodnej regulácie 
dopravy. Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci 
s ďalšími 10 partnermi implementuje projekt LIFE IP – Zlepše-
nie kvality ovzdušia. V nasledujúcich ôsmich rokoch budú na 
Slovensku pôsobiť regionálni manažéri kvality ovzdušia, ktorí 
budú poskytovať odborné poradenstvo starostom, úradníkom, 
ale aj občanom. 

Ovzdušie je zložkou životného prostredia, ktorá najrýchlejšie 
reaguje na rôzne zmeny, a to v pozitívnom aj negatívnom smere. 
Ak zdroj znečisťovania zanikne, obvykle sa rýchlo vyčistí. No ak 
dôjde k zhoršeniu kvality ovzdušia, obyvatelia by mali vedieť, že 
majú obmedziť pohyb vonku, menej vetrať alebo sa vyhnúť špor-
tovaniu v lokalitách so zvýšenou koncentráciou znečisťujúcich 
látok. Aby boli informácie o ovzduší dostupné a zrozumiteľné, 
pripravuje sa v najbližších týždňoch spustenie novej webovej 
aplikácie. Občania tu nájdu nielen aktuálne informácie o kvali-
te ovzdušia a odporúčania, akým aktivitám sa vyhnúť v prípade 
zvýšenia koncentrácie znečisťujúcich látok, ale aj výstrahy pri 
vzniku smogových situácií. Nebudú chýbať články o príčinách 
znečistenia ovzdušia, vplyvoch znečisťujúcich látok na zdravie 
a opatreniach zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia.

Projekt LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia  
podporila Európska únia v rámci programu LIFE.

Aktuálne informácie nájdete na www.populair.sk

Jana Pavlíková, Slovenská agentúra ŽP,
redakčná úprava Jana Škutková

Kvôli znečistenému ovzdušiu na Slovensku ročne predčasne umiera viac ako 5000 ľudí. Z tohto počtu pri-
bližne 1200 úmrtí pripadá na Bratislavu a okolie. Znečistené ovzdušie zapríčiňuje srdcovo-cievne ochorenia, 
ochorenia dýchacích ciest vrátane rakoviny, predčasné pôrody a mnoho ďalších problémov. Medzi hlavné 
zdroje znečistenia patria lokálne kúreniská (spaľovanie tuhých palív v domácnostiach), emisie z dopravy 
a tiež priemyselné podniky a poľnohospodárstvo. 

Aký vzduch dýchame?

Dávidova snímka z Barmy má názov 
„Najlepšie veci v živote sú zadarmo“

PapaTurkish
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Niekedy sa čudujeme, že nevidíme nie-
čo, čo máme rovno pred očami. Hodiny 
trávime hľadaním ideálnych relaxačných 
či športových destinácií, kde nás nikto ne-
odbije len kvôli tomu, že máme domáceho 
miláčika alebo nebodaj deti. 

Tento úvod nie je náhodný. Chcem 
poukázať na to, že my – Bratislavčania – 
máme neobvyklé šťastie, lebo v blízkosti 
sa nachádza prírodou vytvorené relaxačné 
centrum – náš lesopark. Dokonalá prírod-
ná scenéria bola ľudskou rukou dotvorená 
a prispôsobená pre ľudí z okolia, ktorí po-
trebujú „vypadnúť“ a absolvovať prirodze-
nú prírodnú psychohygienu.

Krásne je, že nezáleží na tom, či potrebu-
jete vyvenčiť psíka alebo deti. Či si chcete 
zabehať len tak sami, spotiť sa na bicyk-
li alebo si s rodičmi zaspomínať na časy ne-
dávno minulé. Všetko nájdete pod jedným 
nebom. 

Ak hľadáte miesto na „vypustenie“ detí, 
kde sa bezpečne a s istotou vyhrajú, ne-
smiete minúť Partizánsku lúku. Je bankou 
príležitostí nielen pre detičky, ale aj pre ak-
tívnych či víkendových športovcov. Ak ste 
„lepeňáky” zabudli doma, nie je potrebné 
panikáriť. Nachádzajú sa tu bufety, ktoré 
s istotou zabezpečia, že nikto nezostane 
hladný. Altánky sú skvelým miestom na 
teambuildingy či bežné opekačky a grilo-
vačky.  

Pri pohľade na vystavené delo na Parti-
zánskej lúke sa pamätníkom možno vyno-
ria „vojnové časy“. Dnes máme slobodu, 
ale toto delo nech je stálym mementom 
toho, že sloboda je veľmi krehká. A keď sú 
aj dnešné deti delom fascinované, treba im 
zdôrazniť, že slobodu si treba vážiť a hlav-
ne chrániť. 

K objektom s históriou patrí aj nedáv-
no zrekonštruovaný delostrelecký bunker 
nad Klepáčom, ku ktorému sa dá rýchlo 

a jednoducho dostať priamo z Partizánskej 
lúky smerom k mlynu Klepáč. Keďže je tak 
trošku schovaný, sledujte okolie, aby ste 
ho neminuli.

K jedinečnej atmosfére Železnej stud-
ničky prispieva horský potok Vydrica, kto-
rý ponúka pravé horské osvieženie. Vďaka 
nemu mohli vzniknúť aj mlyny, ktoré stoja 
do dnešnej doby a majú multifunkčné vyu-
žitie. Niektoré sú v rekonštrukcii, iné vyu-
žíva Pamiatkový úrad SR. Jedným z takých-
to dobovo zrekonštruovaných mlynov je 
Klepáč, ktorý ponúka okrem možnosti 
občerstvenia aj možnosť aktívneho relaxu 
nielen pre deti. 

Ak už spomíname aktívny relax, v le-
soparku sa nájde naozaj veľké množstvo 
cyklotrás a nezáleží na tom, či preferujete 
horskú cyklistiku (singletrack Cerová Drá-
ha), downhill štýl (Rohatka) alebo klasickú 
cestnú cyklistiku (z Bieleho kríža naprieč 
pohorím). Detičky si bezpečne zabicyklu-
jú okolo jazier, kde je frekvencia cyklistov 
trošku nižšia. 

Na Železnej studničke sa dá behať kedy-

koľvek a kdekoľvek – po rovinke, členitom 
lesnom teréne alebo aj po asfaltkách. Ak-
tuálne sa stáva veľmi populárnym športom 
nordic walking, pre ktorý je toto prostre-
die priam ideálne. Záleží len na kondičke 
a spoločnosti, ktorou cestou sa vybrať. 

Keď príde zima a príroda oddychuje, ľu-
dia vyťahujú bežky či korčule a len tak si 
vybehnú do prírody dobiť baterky. Bežko-
vanie je možné v smere na Kačín alebo na 
Kamzík. Korčuľovanie v prírode je niečo 
úplne iné ako na umelom ľade či klzisku. 
Jazerá sú jednou z možností, kde sa malí 
aj veľkí môžu oddať tomuto športu pod 
holým nebom. Úprimne si myslím, že je to 
výborná možnosť, len treba zvážiť bezpeč-
nosť a hrúbku ľadu.

Akokoľvek sa rozhodnete tráviť čas v na-
šom lesoparku – Železnej studničke, určite 
neoľutujete. Každý relax, aktívny či pasív-
ny, je balzam na dušu (aj nervy).  

Text a snímky Vladimír Volf

Lesopark na jeseň hýri farbami 



Školská tabuľa, kúsok kriedy a mikrofón 
– to sú jediné pomôcky, ktoré majú k dis-
pozícii vedci v prednáškovom cykle „Ta-
buľa“. Samozrejme, každý z nich si prináša 
obrovskú dávku vedomostí, skúseností 
aj nadšenia pre svoju prácu. Vďaka tomu 
dokážu veľmi zrozumiteľne vysvetliť od-
borným i laickým poslucháčom aj kompli-
kované vedecké teórie. 

V posledný septembrový deň sa pred 
zvedavé publikum v Novej Cvernovke po-
stavil profesor Ing. Peter Ballo z Fakulty 
elektrotechniky a informatiky STU, aby 
mu porozprával o vývoji predstáv ľudí 

o vesmíre. Je fyzikom, ktorý si popri tech-
nických otázkach rád kladie aj tie historic-
ké a filozofické.

Ako ľudstvo zistilo, že Zem nie je stre-
dom vesmíru? Ako sa vyvíjali predstavy 
o vesmíre v novoveku a aký vplyv malo 
toto poznanie na vývoj modernej vedy? Pri 
prednáške pána profesora sa možno neje-
den poslucháč pristihol pri myšlienke, že 
matematika a fyzika sú odbory, ktorých 

krása mu doteraz zostávala skrytá, a cel-
kom rád by sa o nich dozvedel viac.

Už starogrécky astronóm, matematik a fi-
lozof Aristarchos zo Samu, často označova-
ný za Kopernika staroveku, predpokladal, 
že stredom vesmíru je Slnko. Iný grécky 
geograf, astronóm a astrológ Klaudios Pto-
lemaios sa od jeho predpokladov odklonil 
a sformuloval geocentrický model sveta. 
Bol presvedčený, že Zem je stredom vesmí-
ru a všetky ďalšie nebeské telesá obiehajú 
okolo nej po kružnicovej dráhe. Trvalo 
takmer jeden a pol tisícročia, kým jeho 
chybný názor vyvrátil Mikuláš Kopernik. 
Prechod od predstavy Zeme ako stredu ve-
smíru smerom k heliocentrizmu zvykne-
me nazývať „Kopernikovským obratom”, 
veď išlo doslova o vedeckú revolúciu. 

Krok za krokom posúvali a obohacovali 
poznanie ľudstva ďalší učenci. Na praž-
skom dvore Rudolfa II. robil veľmi presné 
merania Tycho Brahe, v tom čase ešte bez 
pomoci ďalekohľadu. Pri výpočtoch mu 
pomáhal nemecký astronóm, fyzik a mate-
matik Johannes Kepler. Na základe dát zís-
kaných Brahem prišiel na to, že planéty sa 
nepohybujú v kruhu, ale po elipsách, a ob-
javil tri základné zákony pohybu nebes-
kých telies. Taliansky renesančný učenec 
Galileo Galilei zaviedol do vedeckej práce 
systematické experimentovanie a dá sa 
povedať, že pripravil pôdu Isaacovi New-
tonovi. Tento anglický fyzik, matematik 
a filozof sformuloval tri slávne pohybové 
zákony a, samozrejme, gravitačný zákon. 
„Ak som videl ďalej, bolo to preto, že som 
stál na pleciach obrov,” napísal v liste Ro-

bertovi Hookovi v roku 1676, pričom mal 
na mysli aj už spomínaných predchodcov, 
zakladateľov modernej vedy. 

19. storočie prinieslo nové technoló-
gie a vynálezy, ľudia zostrojili parný stroj, 
vlak, telegram... A pokrok i vývoj vedy sa 
zrýchľovali. Za najvýznamnejšieho vedca 
20. storočia môžeme zrejme označiť ne-
mecko-švajčiarsko-amerického fyzika Al-
berta Einsteina. Predložil teóriu relativity 
a prispel k rozvoju kvantovej mechaniky 
i kozmológie – no jeho práca by už bola 
témou na samostatnú prednášku (!).

Profesor Ballo sa nevyhol otázkam súčas-
nosti, zamyslel sa nad formou a obsahom 
univerzitného vzdelávania, či dokonca 
zmyslom teológie pre moderného človeka. 
Svoje názory podával nielen pútavo, ale aj 
s veľkou dávkou humoru.

„Nová predstava o usporiadaní vesmí-
ru je zároveň základným kameňom mo-
dernej vedy postavenej na pozorovaní 
a experimentoch. Od vedcov dnes už ne-
očakávame dogmatizmus. Nepredpokla-
dáme, že nám poskytnú konečné a jediné 
správne odpovede na všetky otázky, ale 
naopak, očakávame otvorenosť a schop-
nosť klásť si nové dobré otázky. V odpove-
diach na ne nás už neprekvapí, ak dôjde 
k vyvráteniu doterajších hypotéz. Čaka-
jú nás vzrušujúce časy, len ich musíme 
v zdraví prežiť!“, rozlúčil sa profesor s po-
slucháčmi, ktorí si domov odnášali veľkú 
dávku námetov na premýšľanie.

 Jana Škutková, snímky autorka

Týždeň dobrovoľníctva, ktorý sa v roku 2020 usku-
točnil od 16. do 22. septembra, oslovil tisíce členov 
organizácií, zamestnancov firiem i jednotlivcov. Každý 
z nich si z ponúknutých aktivít vybral činnosť, ktorá 
mu je blízka. Pomáhali pri maľovaní plotov a lavičiek, 
sprevádzaní seniorov, príprave hier pre deti a čistení 
okolia, ale aj prekladoch do angličtiny či distribúcii 
potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi. 

Aj v mestskej časti Nové Mesto bolo pripravených 
viacero projektov. Pri vysádzaní trvaliek v okolí Ku-
chajdy a tiež na trávniku za miestnym úradom sme 
zastihli desaťčlennú skupinku pracovníkov zo spo-

ločnosti myhive. Jamy po starých stromoch, ktoré 
po prestavbe chodníka okolo areálu jazera zostali 
neobsadené, vyplnili kvitnúcimi trvalkami. „Vybrali 
sme si túto prácu, pretože sme chceli skrášliť okolie 
obchodného centra VIVO!, kde sa všetci zdržiavame 
veľkú časť dňa. Ale máme aj iný dôvod. Keďže sme 
v minulosti inštalovali na streche budovy niekoľko 
úľov, zabezpečili sme takto našim včielkam viac po-
travy,“ vysvetlil s úsmevom komunitný manažér Peter 
Šoltis a dodal: „V administratívnych budovách myhive 
sídli viac než 50 spoločností, mojou úlohou je budo-
vanie komunitných vzťahov a podpora spolupráce 

medzi nimi. Darí sa nám to a ľudia sa radi zapájajú 
do projektov, ktoré zlepšujú život v Novom Meste. 
Súčasťou našich dobrovoľníckych aktivít je aj výroba 
niekoľkých hmyzích hotelov, aby sme aj touto formou 
pomohli prírode.“  (jš), snímka Jana Plevová

Albert Einstein:  
„Dôležité je, aby sme sa 
neprestali pýtať...“

Kde pomohli dobrovoľníci
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Organizátori siedmeho ročníka Brati-
slavského knižného festivalu BRaK mali 
pri voľbe termínu na druhý pokus šťastnú 
ruku. Pekné počasie počas víkendu 11. až 
13. septembra umožnilo presunúť veľkú 
časť aktivít do exteriéru, a tak sa v Novej 
Cvernovke stretli autori, ilustrátori i vyda-
vatelia so svojimi slovenskými čitateľmi 
v bezpečnej atmosfére a bez toho, aby 
protipandemické opatrenia príliš obme-
dzovali program.

Ústredným motívom tohto ročníka 
bolo oxymoricky znejúce slovné spojenie 
„nový folklór“. Spoluorganizátor poduja-
tia František Malík vysvetlil, že ho zvolili 
preto, lebo folklór sa v minulosti neraz 

ocitol v pozícii rukojemníka politických 
ambícií. Tento pokrivený obraz sa pokúsi-
li napraviť, čo sa odrazilo vo voľbe pozva-
ných autorov, predstavených diel i sprie-
vodných výstav.

Z bohatej ponuky festivalových aktivít 
som si vybrala piatkový večer, ktorý patril 
trom zaujímavým ženám. Weronika Go-
gola z Poľska, slovenská autorka Katarína 
Kucbelová a česká spisovateľka Petra Sou- 
kupová sú považované za najvýraznejšie 
autorky svojej generácie. V diskusii s ná-
zvom Dedina – Dom – Pec sa s nimi zho-
várala Soňa Uriková, spisovateľka, a v tom-
to prípade aj vynikajúca moderátorka. 
Z rôznych strán prebrali pohľad na život 
v troch susediacich, pritom dosť odliš-
ných krajinách, rozdiely medzi mestským 
a vidieckym prostredím v 90. rokoch, 
zdroje svojej inšpirácie. Weronika Gogola 
priblížila publiku konzervatívnejšie poľ-
ské prostredie a silu komunity na dedine, 
spoločné prežívanie smútku zo smrti, vy-
rovnávanie sa s ňou. Katarína Kucbelová 
opísala svoje výskumné cesty do dedinky 
Šumiac a obohacujúce rozhovory so star-
šou ženou, ktorá sa neskôr stala hlavnou 
postavou jej románu Čepiec. Petru Souku-
povú zaujímajú najmä rodinné a medzige-
neračné vzťahy. Vraví, že príbehy sa snaží 
vymýšľať, nechce opisovať živých ľudí. 

Súčasťou festivalu boli nielen diskusie 
s autormi a vydavateľmi, ale aj scénické 
čítanie, koncerty, výstavy ilustrácií, diva-
delné predstavenia či program pre deti. 
To najlepšie zo svojej produkcie predsta-
vilo viac než 50 malých a stredných vyda-
vateľstiev. 

Zostaviť rozsiahly program a pozvať 
desiatky vynikajúcich umelcov bol v situ-
ácii neustále sa meniacich hygienických 
či cestovných obmedzení určite heroický 
výkon. Našťastie, úsilie organizátorov ne-
vyšlo nazmar a prevažná väčšina progra-
mu sa k radosti vďačných návštevníkov 
uskutočnila.

Text a snímka Jana Škutková 

Nový folklór v Novej Cvernovke

Pracovníci Informačnej kancelárie pre obete v Bratislave boli 
viackrát telefonicky kontaktovaní seniormi, ktorí ich informova-
li o podozrivých telefonátoch. Neznáme osoby núkajú (niekedy 
doslova nanucujú) rôzne akcie na ochranné pomôcky ako rúška, 
respirátory, čistiace a dezinfekčné prostriedky, ale aj rekonštruk-
cie domov a bytov. Vyskytujú sa tiež ponuky na vybavenie ná-
kupov, odvoz, či dokonca zmeranie teploty a zľavnený „corona 
test“. V takýchto prípadoch sa odporúča telefonát ihneď ukon-
čiť. Pokračovaním v rozhovore sa totiž najmä seniori vystavujú 
veľkému psychickému tlaku, ktorým sa volajúci snaží dokončiť 
svoj podvod. 

Niekoľko praktických rád počas telefonovania s nezná-
mymi osobami:

1. Nikdy nehovorte cudzím osobám osobné údaje do tele-
fónu! Najmä nie rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a in-
formácie o vašom zdravotnom stave. Žiadna banka ani seriózna 
spoločnosť si od vás nebude tieto údaje pýtať telefonicky. Je na 
to predpísaný formulár, ktorý treba podpísať osobne. 

2. Ak nemáte úplnú istotu s kým telefonujete, neodpovedajte 
na otázky, ktorými vás môže niekto zdiskreditovať alebo ohroziť.

3. Nezapájajte sa do telefonických prieskumov o vašom zdra-
votnom stave. Môže ísť o podvodníkov, ktorí vás môžu onedlho 

navštíviť s ponukou rôznych, pre vás nepotrebných a drahých 
vitamínov či výživových produktov. 

4. Nevybavujte žiadne pôžičky telefonicky ani po nikom ne-
posielajte peniaze. 

5. Nehovorte neznámym ľuďom informácie, kedy bývate 
doma vy, vaši blízki alebo susedia. Môže ísť o zlodejov, ktorí plá-
nujú krádež. 

6. Buďte opatrní a nereagujte ihneď na rôzne zľavy na rekon-
štrukcie bytov či domov, odpisy plynu, ponuku nakúpiť a iné 
návštevy neznámych ľudí, najmä ak ste osamelo žijúci. Vždy sa 
radšej poraďte so spoľahlivou osobou alebo inštitúciou.

7. Ak sa cítite ohrození, volajte tiesňovú linku 112 ale-
bo kontaktujte Informačnú kanceláriu pre obete Bratislava,  
Tomášikova 46, 831 03 Bratislava.

Ostražito posudzujte cudzie telefonáty a výzvy

Ak ste sa stali obeťou podvodu alebo trestného činu, 
využite nasledujúce kontakty:
Tel: 0961 046 014 (pondelok – piatok od 7:30 do 15:30 hod.)
E-mail: npobete@minv.sk 

Prevencia kriminality: 
https://www.facebook.com/prevenciakriminality/
Web: https://prevenciakriminality.sk/p/pomoc-obetiam



Už viac než štyri desaťročia sa v novomestskom kultúrnom 
stánku na Kramároch každý mesiac stretávajú zanietenci pre 
výtvarnú tvorbu. Spoločne pracujú, zhovárajú sa alebo sa len 
v tichosti, vo svojom momentálnom mikrosvete, venujú tvorbe 
pri maliarskom stojane.

Ateliér je miestom, kam sa všetci tešia, a ako samotní účastní-
ci tvrdia, zabúdajú tu na starosti a trápenia. Schádzajú sa v ňom 
ľudia mnohých profesií, rôzneho vzdelania či veku, pričom 
všetkých spája veľká láska k výtvarnému umeniu.

Pri vzniku Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov (ANV) 
v roku 1977 stál a členov kurzu viedol akademický maliar Jú-
lius Koller. Bola to šťastná voľba, pod jeho lektorstvom sa čin-
nosť ateliéru rozvinula a stala sa inšpiráciou aj pre iné kultúrne 
inštitúcie vtedajšieho Československa. Okrem práce v interiéri 
chodili výtvarníci počas letných mesiacov tvoriť aj do prírody. 
Letná výtvarná činnosť sa preniesla do rôznych kútov krajiny, 
kde sa na tvorbu využívali prírodné materiály. Kresba či maľba 
hlinou, trávou, rôzne inštalácie z kameňov a iných predmetov 
podporovali tvorivého ducha. Samozrejmou súčasťou letných 
plenérov boli maľby štetcom na plátno.

Tvorbe, ale aj lektorskej činnosti Júliusa Kollera sa venuje 
kniha AMA, ktorú autori Ľubomír Ďurček, Kětoslava Fuliero-
vá, Július Koller predstavili verejnosti 18. septembra v Novej 

Cvernovke. Prináša aj dosiaľ nepublikované fotografie z práce 
kramárskeho ateliéru v plenéri. 

Vo vedení ateliéru sa neskôr vystriedali viacerí lektori. Aka-
demická maliarka Katarína Kuzmová a po nej Mgr. Art. Zuzana 
Pozdechová rovnako obohatili umeleckú činnosť jeho členov.

Neprofesionálni umelci každoročne predstavujú výsledky 
svojej výtvarnej činnosti vo výstavnej sieni Strediska kultúry 
na Vajnorskej ulici. Vernisáž i výstava organizované v spolu-
práci s pracovníkmi strediska korunujú ich celoročnú prácu. 
Samozrejme, tvorcovia majú ambíciu predstavovať diela aj na 
iných miestach a pripravujú tiež výstavy vo vlastnej réžii. Kaž-
doročne sa zúčastňujú celoslovenskej postupovej súťaže Vý-
tvarné spektrum, kde mnohí získavajú ceny a čestné uznania. 

V súčasnosti pracujú ateliéristi pod vedením príležitostných 
lektorov, čo prináša rôznorodosť techník i motívov. Tak ako ke-
dysi, aj dnes sa počas letných mesiacov jednotlivo či v malých 
skupinkách presúvajú z ateliéru von do krajiny, do prírody. 
Zručnosť a mnohé motívy získané v plenéri sa neskôr v ateliéri 
zúročia. Rúška, ktoré sa stali súčasťou dnešných dní, v tvorbe 
nikoho neobmedzujú. Patria k opatreniam prijatým skôr pozi-
tívne a na dobrej nálade ani tvorivosti výtvarníkov nič neub-
rali.

Každý, kto by mal záujem rozvíjať svoju kreativitu pod od-
borným vedením, je v ateliéri vítaný. Kontakty a bližšie infor-
mácie nájdete na webe http://www.atelier-anv.sk/

Anna Franceová, predsedníčka o. z. ANV
Snímky archív ANV

18

V Dome kultúry našli zázemie  
neprofesionálni výtvarníci

Zľava: autori Ľubomír Ďurček a Květoslava Fulierová  
(k autorom sa radí aj Július Koller), editor Daniel Grúň,  
grafická dizajnérka Ľubica Segečová 

Vernisáž výstavy v Stredisku kultúry na Vajnorskej

Uvedenia publikácie sa zúčastnil aj najstarší člen ANV a pa-
mätník pôsobenia prvého lektora pán Ľudovít Keszegh.
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Občas je ťažké vybrať si z bohatej po-
nuky na pultoch knihu, ktorá zmysluplne 
vyplní čas a zaujme, ale prinesie aj nové 
vedomosti. Pre inšpiráciu sa oplatí zájsť do 
Kabinetu pomalosti na Račianskej, kde sa 
pravidelne stretávajú hĺbaví a náruživí či-
tatelia. Diskusia o diele odhalí množstvo 
myšlienok, ktoré človeku pri čítaní unikli, 
ale vďaka častej účasti autorov, vydavate-
ľov či iných rozhľadených odborníkov pri-
nesie veľa doplňujúcich informácií.

Príbeh Margity Czóbelovej zo Strážiek 
spracoval Silvester Lavrík v knihe Posled-
ná k.&k. barónka. Autor má k rodnému 
Spišu vrúcny vzťah, no rovnako ho v sebe 

nezapreli mnohí účastníci besedy. Ťažké 
historické obdobie, povojnové pomery 
plné zvratov a život v dedine pod Tatrami, 
kde každý každého pozná, zachytil Lavrík 
formou románu opierajúceho sa o skutoč-
né udalosti. Barónka Margita Czóbelová 
bola dedičkou kaštieľa v Strážkach a ne-
terou Ladislava Mednyánszkeho, jedného 
z najvýznamnejších slovenských maliarov. 
Mal v areáli kaštieľa ateliér a často sa tu zdr-
žiaval. Hlavná hrdinka šla v jeho šľapajach 
a rovnako sa venovala maľbe, i keď strý-
kovho majstrovstva nedosiahla. V povojno-
vých rokoch, keď politickú moc prevzala 
robotnícka trieda, sa život aristokracie od 
základu zmenil. Barónka zo Spiša sa však 
nenechala zlomiť, niesla svoj osud s poko-
rou i hrdosťou. Patrí jej obrovská zásluha 
za to, že zachovala pre Slovensko umelec-
kú zbierku mimoriadnej hodnoty.

O tom, ako kniha vznikala, prezradila 
viac majiteľka vydavateľstva Dixier a zá-
roveň zodpovedná redaktorka románu 
Nataša Ďuričová. Aj keď konečné rozhod-
nutie je vždy na autorovi, redaktori mu 
poskytujú spätnú väzbu, stávajú sa prvým 
čitateľom a neraz aj cenným radcom. Kde 
je tá správna hranica v používaní dialektu, 
nemčiny, maďarčiny či francúzštiny? Sú 
dejové linky zrozumiteľné? Ako by mala 

byť kniha stvárnená po výtvarnej strán-
ke? Tieto a mnohé iné otázky je potrebné 
vyriešiť, kým sa rukopis dostane do tlače. 
„Spolupráca s pánom Lavríkom je vyni-
kajúca, vydali sme už viaceré jeho diela,“ 
poznamenala Ďuričová a prezradila, že 
v súčasnosti autor adaptuje knihu na diva-
delnú hru a rád by pripravil aj historický 
seriál pre televíziu. To sú však zatiaľ plány, 
až čas ukáže, do akej miery sa ich podarí 
zrealizovať.

Text a snímky Jana Škutková

Na meno novomestskej autorky poézie i prózy Anny Ivákovej si 
mnohí čitatelia spomenú v súvislosti s úspešným participačným 
projektom Novomestské poklady. Mnohých talentovaných, no 
možno trochu plachých autorov textov i výtvarných diel primäla 
vytiahnuť zo zásuvky svoje diela a ukázať ich verejnosti. Záujem 
publika o sprievodnú výstavu i spoločnú zbierku ukázal, že to bol 
veľmi dobrý nápad.

Pani Anna má však aj vlastné tvorivé ambície a za sebou niekoľ-
ko vydaných knižiek. Vraví, že to začalo celkom nevinne: „Napí-
sala som zopár príbehov zo života a v roku 2010 som ich poslala 
do literárnej súťaže Tak píšem ja. Na súťaž som už pozabudla, keď 
prišiel list, že moja práca bola ocenená a pozývajú ma na vyhod-
notenie. Bolo príjemné stretnúť sa s ostatnými účastníkmi, najmä 
s porotou, v ktorej bol aj známy spisovateľ pán Anton Hykisch. 
Porotcovia nezištne a ľudsky radili autorom, ako pokračovať v za-
čatej ceste, a u mňa ich slová padli na úrodnú pôdu.“

Prvá kniha poézie jej vyšla v roku 2015 pod názvom Ševelenie 
jabloní. „Sú to trojveršové básničky a dozvedela som sa, že zami-
lovaní si ich posielajú ako SMS správy, keď chcú tomu druhému 
povedať, že je im s ním dobre,“ hovorí poetka s úsmevom. V roku 
2018 na ňu nadviazala voľnoveršovou zbierkou Zvečerenie. O ilu-
strovanie oboch knižiek sa postaral akademický maliar Dušan Bla-
žek. Vo svojej tretej zbierke Zlomky nášho času opäť uprednostni-
la voľný verš. Vyšla v auguste 2020 a uverejnené básne odrážajú 
súčasnosť. Tentokrát ilustrujú zbierku fotografie kvetov zachyte-
né poetkou alebo jej priateľmi. 

Šírku autorkiných záujmov, 
ale aj zmysel pre humor, dokla-
dá vydanie Žochárskeho slovní-
ka. 

Ide o vôbec prvý slovník 
v topoľčianskom nárečí, navyše 
obohatený dobovými pohľadni-
cami. K jej výnimočným a dnes 
už skôr zriedkavým znalostiam 
patrí jazyk esperanto. Preložila 
doň dve básnické zbierky Joze-
fa Leikerta, Dotyky duše a Šepot 
krokov.

Jednému z našich čitateľov 
Anna Iváková svoju poslednú 
zbierku venuje. Získať ju môže-
te, ak o ňu požiadate na adrese 
hlas@banm.sk a budete mať 
šťastie pri losovaní. Pre ďalších 
záujemcov dodajme, že knižku Zlomky nášho času aj s podpisom 
autorky nájdu v malom bratislavskom kníhkupectve v LIGA pasá-
ži. Jana Škutková

Rozhovory o knihách i o živote

Poézia spríjemní jesenný večer

Vodoinštalatérstvo – oprava, montáž. 0904572977.

INZERCIA



Pozývame

 
 

 
 

Plánuje vaša firma konferenciu či 
firemný večierok? Máte záujmovú orga-
nizáciu alebo spolok a potrebujete nájsť 
vhodné priestory na klubové stretnutie? 
Pôsobíte v umeleckej sfére a hľadáte 
priestory na skúšky divadelných predsta-
vení, talkshow či stand-up? Alebo ste jed-
notlivec, ktorý hľadá menší priestor v po-
dobe učebne, kancelárie či multifunkčné-
ho priestoru? Od septembra 2020 vám 
v Dome Kultúry Kramáre na Stromovej 
18 ponúkame širokú škálu priestorov na 
prenájom, ktoré vám vieme podľa potrieb 
prispôsobiť na mieru.

Prenajmite si priestor podľa vášho želania a potrieb

DOM KULTÚRY KRAMÁRE
Stromová 18

tel.: 02/54 77 11 48, +421 903 744 599
manager@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk 

Tak ako celé odvetvie kultúry na Slovensku, aj nás zasiahla pandémia. 
V súčasnej situácii pre vás nemôžeme pripravovať hromadné podujatia.  

Môžete však aj naďalej zostať s nami v kontakte. 

Sledujte náš Youtube kanál pod názvom Stredisko kultúry  
Bratislava-Nové Mesto, na ktorom vám pravidelne prinášame rozhovory, 

videoprednášky, programy pre deti či predstavujeme dostupné kurzy.

Stredisko kultúry je povinné riadiť sa aktuálnymi pandemickými 
opatreniami MZ SR. Uvedené kurzy či klubové podujatia môžu byť  
preto kedykoľvek prerušené. Prosíme vás, aby ste sa o aktuálnej 

dostupnosti jednotlivých podujatí dopredu informovali na uvedených  
tel. číslach alebo e-mailových adresách.

KLUBOVÉ PODUJATIA

14. 11. sobota, od 9:00 do 14:00 hod.
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov

15. 11. nedeľa, od 9:00 do 14:00 hod.
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov

18. 11. streda, od 16:30 do 18:30 hod.
Venuša – klubové stretnutie Ligy proti rakovine 

19. 11. štvrtok, od 16:00 do 18:00 hod.
Klub priateľov opery

KURZY  

Každý pondelok, od 18:00 do 21:00 hod.
Tanečná škola GALA

Každý utorok, od 17:00 do 19:30 hod.
Cvičenia pilates 

28. 11. sobota, od 14:00 do 17:00 hod.
Fotokrúžok Ateliér fantázie pre deti od 7 do 18 rokov

Každý pondelok a štvrtok, od 13:00 do 18:00 hod.
Hodiny spevu

Každý piatok, od 17:30 do 18:30 hod. - deti
Každý piatok, od 18:30 do 20:00 hod. - dorastenci a dospelí
Divadlo OMNIBUS – ruské vokálne divadelné štúdio

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

Každý pondelok, od 16:00 do 18:00 hod.
Výuka klavíra

Každý pondelok, od 18:00 do 20:00 hod.
Sahadža joga

KLUBOVÉ STRETNUTIA

5. 11. štvrtok, od 16:00 do 18:00 hod.
Patchwork

24. 11. utorok, od 17:00 do 19:00 hod.
Bratislavský včelársky spolok

Ak máte záujem o prenájom priestorov v Dome Kultúry na Kramároch,  
kontaktujte nás, prosím, na e-mailovej adrese prenajmy@skvajnorska.sk  
alebo na telefónnom čísle +421 903 646 018. 


