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Otvorili sme Ukrajinsko-slovenský komunitný dom
Pomáhame v čase zdražovania, služby sociálnej výdajne využije viac seniorov
Novomestský športový klub 1922 oslavuje storočnicu

Milí Novomešťania,

Vyšší príspevok na dieťa
v súkromnej škôlke  str. 4

na jar sa dejú v prírode zázraky. Niektoré prirodzené, keď sa prebúdza všetko okolo nás, a niektorým
môžeme pomôcť. A jednému malému sme pomohli aj
my. Možno ste si už vo vašom okolí všimli, že na území
našej mestskej časti začali pribúdať lúčne plochy. Áno,
uprostred mesta sme sa rozhodli vytvoriť malé kvetnaté záhradky ako jeden z malých krokov k lepšej klíme,
ako jeden z nástrojov na posilnenie biodiverzity. Hmyz
potrebuje rastliny, rastliny potrebujú hmyz, vtáky potrebujú hmyz, a to je len časť kolobehu.
Práve zastavenie straty biodiverzity patrí medzi priority EÚ a aj takto
chceme k tomuto cieľu prispieť aj my.
Jar je už všadeprítomná a najviac vynikne na peknej fotke. Či už v našich
parkoch, na sídliskách či na prvých novomestských trhoch, ktoré máme
úspešne za sebou a vydarili sa na jednotku. Pekné jarné zábery si môžete
vychutnať aj v májovom vydaní nášho časopisu.
Jar so sebou prináša aj nádej. Tú nestrácajú ani naši priatelia z Ukrajiny,
ktorým pomáhame aj dva mesiace po vypuknutí vojny v ich vlasti. V apríli
sme pre ľudí na úteku zriadili a otvorili spoločný Ukrajinsko-slovenský komunitný dom na Ovručskej. Verím, že okrem množstva služieb a cenných
rád tu nájdu aj chýbajúci pocit domova.
Pomáhame, samozrejme, aj Novomešťanom v núdzi. Reagujeme na infláciu a zdražovanie a otvárame našu sociálnu výdajňu v tržnici pre ďalších
seniorov s nízkym dôchodkom. Rodičom, ktorí musia siahnuť kvôli nedostatku miesta po súkromnej škôlke pre svoje dieťa, zasa pomôžeme špeciálnym zvýšeným príspevkom.
Uplynulé týždne priniesli aj mnoho ďalších zaujímavých udalostí a príbehov. Hlas Nového Mesta bol opäť pri tom. Prajem vám príjemné čítanie!
Záver som si nechal špeciálne pre vás – milé mamky, mamy, mamičky.
Pri príležitosti 8. mája – Dňa matiek mi dovoľte poďakovanie:
Ďakujeme vám, milé dámy. Vy viete za čo. Za všetko!

Koniec čiernej diery
na Filiálke 

str. 5

Lúčne záhradky
potešia aj pomôžu 

str. 8

Ako sa správať
v jarnej prírode 

str. 14

Shaggy „učí“ toleranciu
k hendikepovaným str. 19

Obálka:
Novomestské trhy priniesli
pred tržnicu dobré jedlo,
remeslá aj tradície.
Snímka Peter Praženka

Rudolf Kusý

Vydáva Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,
IČO: 00603317
Adresa: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto,
Junácka 1, 832 91 Bratislava,
tel.: 02/4925 3136, redakcia: hlas@banm.sk,
www.banm.sk/casopis/
Mesačník, dátum vydania 29. 4. 2022,
obyvateľom mestskej časti sa distribuuje bezplatne.
Redakčná rada:
Predseda: Mgr. Rudolf Kusý,
členovia: Mgr. Branislav Filipovič, MBA,
Ing. Libor Gašpierik, JUDr. Tomáš Korček, PhD., L.L.M.,
Mgr. Ing. Katarína Šebejová, PhD., Ing. Pavol Troiak,
Mgr. Peter Weiss, Ing. Jana Škutková,
Mgr. Marek Tettinger
tajomník: Mgr. Ján Borčin.
Jazyková úprava: Mgr. Zuzana Ščibranyová.
Grafická úprava: Martin Lovas.
Tlač: Komárňanské tlačiarne spol. s r. o.
Náklad: 24 200 výtlačkov. Číslo 5/2022.
ISSN 1339-7990. EV 3920/09.

2

Najkrajšie povolanie v živote ženy
Vážené mamičky, mamy či maminy, druhá májová nedeľa už tradične patrí vám. Tento rok si
Deň matiek pripomenieme v nedeľu 8. mája.
Tento deň vznikol zhruba v období antiky. V rôznych kultúrach sa už vtedy ženy oslavovali ako
darkyne života. A táto úcta vám patrí dodnes.
Najkrajším mesiacom roka je máj. Nie je náhoda, že aj Deň matiek je zaradený do tohto mesiaca. Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote
každej ženy. Mama, je slovo síce krátke, ale milé a láskavé. Slovo, ktoré sa každé
batoľa naučí vysloviť ako prvé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v každom srdci. Mama – to je láska sama, prevtelená do ženy, je to
láska, ktorá nás sprevádza celým životom.
Milé mamy a staré mamy, želáme vám k tomuto krásnemu sviatku veľa zdravia,
lásky a radostných dní v rodinnom kruhu.

Cíťte sa tu ako doma! Otvorili sme
Ukrajinsko-slovenský komunitný dom
Cennú radu aj skúsenosť, dôležitú informáciu, priestor na hru pre deti, terapiu,
stretnutie aj príjemné komunitné podujatie. Ale predovšetkým – pocit istoty a domova. To všetko od apríla ponúka ľuďom,
ktorí utekajú pred vojnou, nový Ukrajinsko-slovenský komunitný dom. Naša mestská časť ho zriadila v zrekonštruovaných
priestoroch svojho Komunitného centra
na Ovručskej ulici.
Slúžiť bude ako kontaktné miesto pre
občanov Ukrajiny, ktorí našli dočasný domov v Bratislave. „Vytvorili sme priestor,
kde nájdu všetky dôležité služby: potrebnú radu, informáciu, miesto, kde sa budú
môcť stretávať, vymieňať si skúsenosti,
tráviť čas v komunite, venovať sa spoločným aktivitám. A to nielen medzi sebou,
ale aj s našou miestnou novomestskou
komunitou. Robiť veci spoločne. Preto –

Ukrajinsko-slovenský komunitný dom
v Novom Meste. Život v komunite je vždy
ľahší a príjemnejší. Či už doma v mieri,
alebo v cudzine na úteku pred vojnou.
Nové Mesto preto opäť podáva pomocnú
ruku. Verím, že náš komunitný dom vráti
našim priateľom v ťažkých časoch aspoň
kúsok pocitu domova,“ povedal starosta
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý. Ako dodal, treba počítať s tým, že
časť ukrajinských občanov bez ohľadu na
vývoj konfliktu na Slovensku zostane a nájde tu svoj nový domov. Najbližšie týždne
a mesiace sa preto musia niesť v znamení
ich postupnej integrácie.
Komunitný dom bude zároveň priestorom, kde budú môcť v kolektíve a pri aktivitách tráviť čas ukrajinské mamičky s malými deťmi. „Na Slovensko prichádzajú
prevažne matky s deťmi. Tie staršie sa už
spoznávajú s novými spolužiakmi v našich základných školách. Pre tie menšie

budú slúžiť práve priestory nášho komunitného centra – aby sa tu mohli so svojimi rovesníkmi zahrať, zabaviť, ale aj kde-čo nové naučiť,“ dodal starosta Kusý.
Pri zriadení Ukrajinsko-slovenského
komunitného domu na Ovručskej a jeho
činnosti mestská časť spolupracuje s dobrovoľníkmi z občianskeho združenia Sme
spolu, ktoré združuje Ukrajincov žijúcich
na Slovensku. „Naša komunita bola jedna
z najväčších na Slovensku, najmä v Bratislave, aj v predkrízovom období. Pravidelne sme organizovali kultúrne podujatia,
stretnutia a vždy sme využívali otvorený
verejný priestor. Od 24. februára, z dôvodu eskalácie vojny na Ukrajine, naša aktivita vzrástla. Ľudia, ktorí opustili svoje
domovy, zmätení a dezorientovaní, sú
v strese. Je dôležité, aby existovalo centrum, kde sa môžu stretávať so svojimi
spoluobčanmi, spoznávať sa, nájsť si podporu a vymieňať si informácie,“ povedala
Ganna Shvachka, predsedníčka združenia,
ktorá bude koordinovať činnosť komunitného domu.
Združenie vytvorilo Koordinačné centrum pomoci utečencom Ukraine-Slovakia
SOS, ktoré združuje viac ako 100 dobrovoľníkov, komunikuje s predstaviteľmi slovenských a ukrajinských orgánov, medzinárodnými organizáciami. „Vďaka novému
komunitnému domu máme miesto na organizovanie komunitných akcií a stretnutí zameraných na ukrajinských utečencov
a ich integráciu. Sme vďační bratislavskému Novému Mestu, že nám to umožnilo,“
povedala Ganna Shvachka.

Mestská časť Nové Mesto pomáha prichádzajúcim občanom Ukrajiny od prvého
dňa vojnového konfliktu. Vyhlásila veľkú
verejnú zbierku potrebného materiálu (trvanlivé potraviny, deky, spacáky, hygienické potreby, plienky a pod.), ktorú aktualizuje podľa potrieb. Občania môžu v rámci
pomoci prispievať aj na transparentný účet
(SK62 0900 0000 0051 6989 6642) v Slovenskej sporiteľni. Samospráva pomáha ľuďom z Ukrajiny aj so zabezpečovaním dočasného ubytovania, len do polovice apríla
našla viac ako 150 školopovinným deťom
miesto v novomestských základných školách.
Ján Borčin
Snímky Jana Plevová

KONTAKT NA KOMUNITNÝ DOM
•Kde ho nájdete:
Ovručská ulica č. 5, 831 02,
Bratislava-Nové Mesto
(budova novomestského komunitného centra)
•Telefonické spojenie:
+421 911 201 889
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Sto eur na dieťa v súkromnej
škôlke. Zvyšujeme pomoc
novomestským rodičom

Odišiel Kolibčan
a bývalý poslanec
Peter Baliga
Žiaľ, aj v májovom vydaní
Hlasu Nového Mesta máme
zopár smutných riadkov. So
zármutkom sme prijali správu o úmrtí Ing. Petra Baligu,
Kolibčana a bývalého novomestského poslanca. Ing.
Baliga pôsobil v Miestnom
zastupiteľstve
mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto
v rokoch 2002 až 2006. Bol členom komisie územného
plánovania, urbanizmu a výstavby.
Vyštudoval Strednú priemyselnú školu strojnícku a Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, diaľkovo študoval aj na Hotelovej škole v Piešťanoch.
Celý profesijný život pôsobil v oblasti stavebníctva. Bol tiež
veľkým nadšencom a propagátorom historických vozidiel,
aj Novomešťanom bol známy ako organizátor 18 ročníkov
populárnej Prvomájovej veterán Tatra rely Bratislava. Založil časopis Veterán SK, ktorý vychádza dodnes. V rokoch
2008 až 2011 zastával funkciu prezidenta Združenia zberateľov historických vozidiel Slovenskej republiky.
Ing. Baliga zomrel 29. marca 2022 vo veku 67 rokov.
Česť jeho pamiatke
a úprimnú sústrasť rodine a blízkym!

Posilňujeme pomoc rodičom z Nového Mesta, ktorí z dôvodu nedostatku miest musia pre svoje deti využívať služby súkromných škôlok.
Už koncom minulého roka vedenie mestskej časti prišlo so zavedením nového druhu nenávratného
finančného príspevku – na súkromnú materskú školu pre tých rodičov,
ktorým mestská časť z kapacitných
dôvodov nemohla prijať dieťa s trvalým pobytom v Novom Meste do
obecnej škôlky. Starosta Rudolf Kusý
to vtedy zdôvodnil potrebou pomôcť
rodinám s priemerným príjmom, ktorých deti dovŕšili do konca augusta vek
troch rokov. Poslanci miestneho zastupiteľstva v decembri navrhnutú výšku
príspevku 100 eur nakoniec pro schvaľovaní znížili na 80 eur. Vedenie mestskej časti však už vtedy avizovalo, že urobí všetko pre to, aby sa výška pomoci
vrátila na pôvodných 100 eur.
Stalo sa tak na aprílovom miestnom zastupiteľstve. Návrh na zvýšenie mesačného príspevku poslanci odobrili a oprávnení žiadatelia tak od nového školského roka môžu počítať s pomocou vo výške 100 eur mesačne.
Príspevok sa začne poskytovať od septembra, kedy sa začína nový školský
rok 2022/2023. O spôsobe, ako o neho požiadať, vás budeme informovať aj na
stránke mestskej časti www.banm.sk.
(bor), ilustračná snímka Jana Plevová

Miestni poslanci sa predstavujú

Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.
Motiváciou pre vstup
do komunálnej politiky
bol pre mňa nelegálny
výrub lesa na Kolibe. Mojimi prioritami sú najmä
ochrana životného prostredia, územné plánovanie a lepšia doprava. Ako
poslanec mestskej časti
pôsobím už ôsmy rok, ako poslanec župy piaty rok
a ako poslanec hlavného mesta štvrtý rok.
Pôsobenie na všetkých troch stupňoch samosprávy mi umožňuje detailne porovnávať kvalitu
ich riadenia a fungovania. Osvedčené postupy
i nové nápady prenášam z jednej úrovne na druhú.
Napríklad po veľmi pozitívnej skúsenosti s tvorbou

rozpočtu na župe som sa snažil, aby sa podobným
spôsobom pripravoval rozpočet aj v našej mestskej
časti.
Získané skúsenosti ma, bohužiaľ, nútia konštatovať, že starosta Kusý pri riadení našej mestskej
časti zlyháva. Po jeho dvanástich rokoch vo funkcii
mám dojem, že ho to už vôbec nebaví. Na systémové zmeny rezignoval a podstatná je preňho len sebapropagácia. Na fungovaní miestneho úradu sa
veľmi negatívne podpísal viac či menej dobrovoľný
odchod viac ako tretiny jeho zamestnancov a polovice pracovníkov na vedúcich pozíciách počas roka
2021 - po nástupe nového prednostu.
Osobitnou kapitolou je (ne)fungovanie novomestského stavebného úradu. Spolu s ďalšími
poslancami som riešil viacero problematických

stavieb v našej mestskej časti a na naše nemilé
prekvapenie sa stavebný úrad vždy neomylne postavil na stranu stavebníkov problematických, či
dokonca čiernych stavieb. Nehovoriac o tom, že
všetky konania mu trvajú neuveriteľne dlho.
Ešteže v územnom plánovaní sme sa po dlhých
rokoch stagnácie až úpadku konečne niekam
pohli. Pracuje sa na tvorbe územných plánov zón
Horná Mlynská dolina či Krahulčia, ktoré boli mojimi prioritami a dajú jasné pravidlá developerom.
Rovnako sa teším z odstránenia život ohrozujúceho
skeletu Snežienky a rekonštrukcie lanovky. Veľmi
dôležitým prínosom bola oprava Bárdošovej ulice
a jej doplnenie o chodník. Komplexná revitalizácia
chodníkov na Jeséniovej ulici bola zase mojou prioritou na úrovni hlavného mesta.

Príspevky poslancov miestneho zastupiteľstva vyjadrujú osobné názory autorov. Redakcia do ich obsahu nezasahuje.
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Koniec čiernej diery. Po novom parčíku vytvoríme
na Filiálke ďalšiu zelenú oddychovú plochu
Začiatkom jari začali Novomešťania,
ktorí susedia s bývalou železničnou traťou
a stanicou Filiálka, užívať nový moderný
parčík s detským ihriskom, lavičkami, pingpongovými stolmi, venčiskom pre psov
a desiatkami stromov. Naša mestská časť
ho vybudovala na pozemku, ktorý získala
po dlhých rokovaniach od mesta, v spolupráci s investorom tunajších bytoviek.
Táto lokalita, ktorá roky trpela množstvom odpadu, nečistotou a obývali ju
ľudia bez domova, tak konečne začala
získavať prívetivú tvár. Krátko po otvorení parčíka prichádza opäť skvelá správa
pre Filiálku a jej budúcnosť: Nové Mesto
tu získalo ďalší významný kus pozemku,

Nový parčík pri Filiálke s hracími prvkami pre deti a so 41 stromami už slúži
miestnym obyvateľom.
ktorý spoločne s miestnymi obyvateľmi
bude môcť pretvoriť na veľkú zelenú oddychovú plochu!

Pozemok za euro
Ten tu vlastnia Železnice SR, no roky
ho nevyužívajú a aj najbližších minimálne
pár rokov sa to nezmení. Zmeniť ho však
chce naša mestská časť. V apríli vedenie
Nového Mesta podpísalo so Železnicami
SR memorandum o spolupráci, v rámci
ktorého tu získame na prenájom významnú plochu - navyše za symbolické jediné
euro na rok. Kým začnú Železnice SR
v budúcnosti meniť Filiálku na plánovanú
novú železničnú stanicu a dôležitý dopravný bod pre Bratislavu, mestská časť
tu plánuje zriadiť dočasný park, ktorý tak
nadviaže na nedávno otvorený nový parčík.
„Roky bolo našim veľkým snom, aby sa
súčasťou Filiálky stal zelený park, ktorý

bude slúžiť obyvateľom zo širokého okolia. Tento sen sme začali v tejto lokalite
napĺňať nedávno vybudovaním parčíka
na pozemku viac ako 2000 metrov štvorcových. Máme veľkú radosť, že túto novú
zelenú plochu budeme môcť znásobiť
ďalším významným priestorom, o ktorý sa budeme starať a ktorý upravíme
a zveľadíme spolu s miestnymi obyvateľmi aj podľa ich predstáv,“ povedal starosta Nové Mesto Rudolf Kusý. Ako dodal,
v železniciach našla naša mestská časť seriózneho partnera, ktorý pomáha zvyšovať kvalitu životného prostredia v Novom
Meste.

Dôležité slovo komunity
Na memorandum nadviaže zmluva
o 5-ročnom prenájme pozemku, pričom
Nové Mesto bude môcť požiadať o ďalšie
predĺženie nájmu o jeden rok, a to aj opakovane. „Filiálka po dlhých rokoch dostane novú podobu a účel. Spolupráca so
samosprávou je ukážkovým príkladom,
kedy dobrý nápad a ochota na oboch
stranách napomôžu ku komplexnému
zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov,“ uviedol generálny riaditeľ Železníc SR Miloslav Havrila.
Mestská časť zabezpečí projektovú dokumentáciu dočasného lineárneho parku
Filiálka. „Vstúpili sme do rokovaní s predstaviteľmi fakulty architektúry a spolu
s nimi by sme chceli pripraviť projekt
parku,“ informoval vicestarosta Peter
Vaškovič. Dôležité slovo však budú mať
samotní Novomešťania. „Dôležitú časť
prác budeme robiť dobrovoľnícky, ako
komunita, obyvatelia zo širokého okolia.
Vítaný bude každý, kto bude mať chuť sa
akokoľvek zapojiť,“ dopĺňa starosta Kusý.
K dobrovoľníckym aktivitám na Filiálke

Riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila a starosta
Nového Mesta Rudolf Kusý po podpise
memoranda.
sa pritom radi podľa riaditeľa Havrilu pridajú aj zamestnanci železníc.

Čierna diera je minulosť
Filiálka bola roky vnímaná ako čierna
diera Bratislavy. „To je však už minulosť,
aká tu bola pred zhruba 12 rokmi. Odvtedy odtiaľto železnice vyviezli tisícky ton
odpadu, množstvo garáží sa zlikvidovalo, ľudia bez domova Filiálku opustili,
doslova pár ich zostalo už len v posledných garážach pri Kominárskej. Železnice tu pravidelne kosia, urobili sme legálny chodník cez trať, pribudlo osvetlenie,
bytovky a s tým súvisiaci väčší pohyb
ľudí,“ vypočítava starosta Nového Mesta.
Tá „tma“, ktorá bola typická pre Filiálku,
je zrazu preč. Je z nej čistejšie, bezpečnejšie a svetlejšie miesto na mape Nového
Mesta. A posledné kroky, ktoré tu mestská časť v spolupráci s partnermi robí, ju
menia aj na miesto, kde je doma aj zeleň,
šport, zábava a oddych.
Ján Borčin
Snímky Jana Plevová

Pozemky na Filiálke, na ktorých môže vyrásť nový dočasný oddychový park.

5

Reagujeme na zdražovanie. Sociálna výdajňa
pomôže aj ďalším seniorom
Nárast cien základných druhov potravín
a energií sa negatívne prejavuje najmä na
životnej situácii tých sociálne najslabších.
Seniorov a obyvateľov našej mestskej časti, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi. Preto sa
naša mestská časť rozhodla pomôcť širšej
skupine odkázaných seniorov, ktorí doteraz nespadali do skupiny tých, ktorí majú
nárok na služby našej sociálnej výdajne.
Ide o dôchodcov s príjmom od 470,01 eur
do 500 eur. Od mája si budú môcť aj oni
zadarmo vyzdvihovať potraviny či potravinárske i drogériové výrobky vo výdajni
v našej Novej tržnici. V ponuke je široký
sortiment od chleba, kávy, zeleniny, ovocia,
mliečnych výrobkov, drogérie a podobne.

Výdajňa slúži Novomešťanom od roku
2012. Denne jej pracovníci vydajú potravinové balíčky v priemere viac ako 30 občanom. Výdajňa sa nachádza na prvom poschodí v Novej tržnici na Trnavskom mýte
a je otvorená každý pracovný deň.
„Ešte v apríli, pred rozšírením okruhu príjemcov, sme mali 165 klientov. No
doba a jej dôsledky si vyžadujú aj pomoc
ďalším Novomešťanom. Už pred desiatimi rokmi sa ukázalo, ako je táto služba
mestskej časti potrebná, čo sa prejavilo na
okamžitej odozve verejnosti. Som rád, že
môžeme ponuku výdajne rozšíriť o ďalších občanov, pretože tempo rastu inflácie predbieha valorizáciu príjmov týchto

občanov,“ povedal starosta Nového Mesta
Rudolf Kusý. Mestská časť odhaduje, že počet klientov z radov Novomešťanov sa po
novom rozšíri o 10 až 15 percent.
Nakoniec to však nie je jediné rozšírenie množiny občanov, ktorí majú nárok na
služby výdajne. Na aprílovom zastupiteľstve, ktoré návrh prijalo, poslanci schválili
taktiež otvorenie služieb výdajne aj občanom Ukrajiny s tolerovaným pobytom na
základe potvrdenia „Dočasné útočisko“
v našej mestskej časti, ktorí majú nárok na
dávku v hmotnej núdzi.
Martin Mitošinka
Snímky Jana Plevová

Komu pomáha novomestská
Sociálna výdajňa?
•dôchodca s dôchodkom od 420,01 do 470 eur
•dôchodca s dôchodkom od 470,01 do 500 eur
•občan v hmotnej núdzi
•rodina s deťmi v hmotnej núdzi
•rodina a občan v náhlej krízovej situácii
•občania Ukrajiny v hmotnej núdzi

Naši seniori sa znova stretávajú
Všetkých nás potešila správa, že naše Denné centrum na Športovej ulici znova môže privítať svojich členov, aby sme sa znova
videli, aby sme sa mohli porozprávať o tom, ako kto prežíval toto
pre celú spoločnosť ťažké obdobie.
Naše prvé stretnutie okrem vzájomného zvítania obohatila
riaditeľka knižnice na Pionierskej ulici Jana Sedláčková aktuálnou pripomienkou blížiacich sa veľkonočných sviatkov. Témou
boli jarné tradície a mytológia. Videoprezentáciou nám priblížila obdobie od najstarších zvykov starých Slovanov, ktorých
pozostatky môžeme nájsť aj v našej súčasnosti. Naši predkovia
mali svoje božstvá, ktoré v ľuďoch vzbudzovali niekedy strach,
inokedy nádej. Aj pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami
môžeme nájsť takéto prepojenia. Tradície topenia zlej Moreny a vítanie bohyne jari Vesny sú toho dôkazom, i keď sa dnes
už objavujú najčastejšie v produkcii ľudových súborov. Patria
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však k dedičstvu našich predkov, na ktoré sme právom hrdí.
Samospráva nášho denného centra sa aktívne zamýšľa nad tým,
ako priviesť späť čo najviac členov, ako vyplniť denné stretnutia,
aby sme sa po dlhom období uzatvorenia nášho zariadenia mohli
znova pobaviť, porozprávať, a tak spestriť našim členom všedné
dni.
Alica Šimková, Denné centrum Športová

Ďalšia fáza modernizácie
Školak klubu je pripravená
Zrevitalizujeme vonkajšie priestory a športoviská
Pred niekoľkými týždňami sme v Školak
klube dokončili veľkú rekonštrukciu vnútorných priestorov. Ďalšou fázou projektu
bude kompletná obnova vonkajších plôch
tohto areálu medzi ulicami Hálkova, Letná,
Čsl. parašutistov a objektom Základnej školy Riazanská. Zrevitalizujeme v ňom existujúcu zeleň a vysadíme množstvo novej.

„Lepšie podmienky a viac možností pre
šport a voľný čas sú dlhodobými prioritami Nového Mesta. Zrekonštruovali sme
viacero športovísk na Kramároch a na
Tehelnom poli, úplne nový areál na Pionierskej máme tesne pred dokončením.
Som rád, že aj v týchto krízových časoch
sa nám darí realizovať nové projekty

Najdôležitejšími novinkami v rámci vonkajších športovísk budú dve ihriská. Jedno
veľké multifunkčné a druhé hokejbalové.
Okolo veľkého ihriska vybudujeme bežeckú dráhu.
Vonkajšia časť Školak klubu však dostane aj ďalšie nové priestory a funkcie:
•V
 ytvoríme tu samostatnú oddychovú
časť – viacgeneračnú zónu.
•Z
 rekonštruujeme dopravné ihrisko.
•P
 ribudne pódium pre rôzne aktivity
a menšie akcie.
•V
 areáli osadíme viacero prvkov
pre deti.

a zároveň postupne revitalizovať to, čo
máme,“ povedal starosta Rudolf Kusý.
Nové Mesto chce premeniť Školak
klub zdravia a pohybu na veľký moderný

priestor pre šport a oddych. Po jeho obnove je v pláne rekonštrukcia veľkej telocvične Základnej školy na Riazanskej, ktorá je
súčasťou areálu.
Mestská časť v rámci financovania projektu revitalizácie areálu získala od hlavného mesta dotáciu 85-tisíc eur, ktorá pokryje časť nákladov. 
Dan Sládek
Snímky: vizualizácia projektu

Krásne dni piešťanské
Zregenerovať telo, ale aj pookriať na
duchu sa rozhodli koncom marca v kúpeľoch v Piešťanoch členky Denného
centra Zlatý dážď na Račianskej ulici.
Vybralo sa nás tam na päť dní až jedenásť. O dobrú náladu sa nám postaral
nielen naplnený program, pozostávajúci z dvanástich procedúr, neobmedzeného prístupu do sauny, ale aj zo spoločných prechádzok v prírode. Počasie
nám vyšlo na jednotku, a tak sme si
večer posedeli či zatancovali pri hud-

be či speve. Kto chcel, mohol využiť
aj športové aktivity, čo ponúkal hotel,
prípadne sa mohol kúpať v bazéne s termálnou vodou alebo si zaplávať vo vonkajšom bazéne s vyhrievanou vodou.
Slovo nuda nikto nepoznal. Na akciu
sme sa vybrali spontánne, financovali
sme si ju každá z očkovacej prémie. Teším sa, že sme s členkami nášho centra
spoločne strávili krásny čas.
Jozefa Luknárová
Denné centrum „Zlatý dážď“
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Lúky v meste? Nové kvetnaté
záhradky potešia oko, pôdu aj včely
Príspevková organizácia Nového Mesta
EKO-podnik VPS vytvára na našich verejných priestranstvách a vo vnútroblokoch
malé kvitnúce lúky. Plochy s pestrofarebnými lúčnymi kvetmi vyrastú na Teplickej, Čsl. parašutistov, Sibírskej (pri pošte),
Višňovej, Na Revíne, Guothovej, L. Dérera,
Hattalovej, Podnikovej, Ursínyho či Kominárskej – na vybraných trávnatých plochách.
Lúčky sú v tomto období ohradené,
aby sme ich ochránili pred pošliapaním
a kosením, kým sa na nich objavia prvé
kvety. EKO-podnik ich v budúcnosti bude
udržiavať prírode blízkym spôsobom – kosením maximálne 2-krát ročne.
Nebudú iba estetickými prvkami našej
mestskej časti: malé farebné lúky budú na
našich sídliskách a verejných priestranstvách plniť niekoľko funkcií. V období, keď sa otepľuje
klíma a v lete zažívame teplotné rekordy, sa takéto plochy
oveľa menej prehrievajú. Budú tak
chrániť pôdu pred
rýchlou
stratou
vlhkosti. A keď sme
pri
klimatických
zmenách – kým pri
vysokej horúčave dosiahne teplota trávnika mimo tieňa takmer 50 stupňov Celzia,
plocha s rozkvitnutými lúčnymi kvetmi sa
dokáže udržať pod 30 stupňami.
Lúčky zároveň postupne zvýšia druhovú rozmanitosť rastlín aj drobných živočíchov: od jari do jesene zostanú oživené
kvetmi, ktoré prilákajú včely. Lúčne kvety
im poskytnú peľ a nektár. Včely budú "na
oplátku" opeľovať nielen tieto kvety, ale
aj množstvo stromov a iných drevín. Jedna včela počas svojho života opelí obrovské množstvo kvetov, z ktorých následne
môžu vzniknúť semená. Vďaka nim sa kvety a rastliny generatívne rozmnožujú.
„Malé lúčne záhradky sme sa snažili
umiestniť do každej lokality mestskej časti. Pre naše výsevy sme vybrali rôzne typy
lúčnych zmesí z Českej republiky, aby
sme zistili, aká kombinácia rastlín sa čo
najviac dokáže adaptovať na ťažké prírodné podmienky mestského prostredia
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a aby sme vyselektovali tie najodolnejšie
kombinácie. Zmesi osiva majú veľmi pekné pomenovanie ako napríklad: Slnečná
stráň, Slnovrat, Vilík, Karneval, Česká
květnice, Rondel, Záhradná lúčka, Mozaika,“ priblížila Ivana Chrenková, vedúca

strediska údržby zelene EKO-podniku
VPS.
Veľmi dôležitým momentom je tiež to,
že svet v posledných rokoch čelí klesajúceho trendu klesajúcej druhovej rozmanitosti druhov hmyzu, vrátane vymierania včiel,
čo sú vážne hrozby. Okrem iných projektov v mestskej časti, aj týmito plochami
chceme prispieť k návratu včiel a ďalšieho
užitočného hmyzu do mestského prostredia.
V neposlednom rade, starostlivosť
o malé kvitnúce lúky na verejných
priestranstvách či vo vnútroblokoch štvrtí
v Novom Meste bude menej náročná. Takéto plochy vyžadujú jednoduchšiu i lacnejšiu údržbu – aj vzhľadom na oveľa nižšiu
frekvenciu kosenia, čistenia a ďalších potrebných zásahov. Napríklad, na rozdiel od
kríkov, do farebnej lúčky ľudia spravidla
nehádžu odpadky.

Kvety z týchto nových plôch sa nedajú
uchovať mimo svojho miesta v zemi. Odtrhnúť jeden z nich a zobrať si ho domov
by preto bola pre niektorých úplne zbytočná aktivita: Kým si ho človek stihne priniesť do bytu, kvet zvädne a nepomôže mu
ani váza s vodou.
Dan Sládek, red
Snímky Jana Plevová,
EKO-podnik VPS

Kde nájdete malé lúčne záhradky:
• Teplická (pri stánku PNS a pred školou)
• Čsl. parašutistov (2 lúčky)
• Sibírska (parčík pred poštou)
• Višňová (pri detskom ihrisku)
• Na Revíne (nad materskou školou)
• Guothova (vnútroblok)
• L. Dérera (vnútroblok)
• Hattalová (parčík)
• Podniková (pred školou)
• Ursíniho (vnútroblok)
• Kominárska (vnútroblok)
• Americká (pás za detským ihriskom)
• Budyšínska/Tehelná (vnútroblok)
• Bellova (Štátny inštitút odborného vzdelávania)
• Park na Račianskom mýte – Malý Bajkal
(dosev lúčnych kvetov do trávneho porastu)
• Biely kríž (dosev do trávneho porastu)
• Rozvodná (dosev do trávneho porastu)

Nové Mesto v roku 2030? Pracujeme
na programe rozvoja mestskej časti
Koľko škôlok vybudujeme, koľko ihrísk pribudne, ako skvalitníme cesty, sociálne služby, ako budeme rozvíjať a starať sa o zeleň?
Ako bude vyzerať naša mestská časť o päť či osem rokov? Odpoveď na tieto otázky dá Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022
– 2030, ktorý vzniká práve v tomto období.
Na tomto dôležitom dokumente pre ďalší rozvoj spolupracuje mestská časť so zástupcami občianskeho združenia Inštitút
priestorového plánovania.
Aktuálne pod gesciou vedenia mestskej časti vznikajú pracovné
skupiny pre šesť základných oblastí:
•u
 držateľná mobilita a technická infraštruktúra
• životné prostredie
• školstvo a šport
•v
 ýskum, vývoj, informačno-komunikačné technológie
a inovácie, ľudské zdroje, ľudský kapitál
• zdravotná a sociálna starostlivosť
• cestovný ruch, kultúra a kreatívny priemysel
Tieto skupiny analyzujú a pomenujú základné problémy, ako aj
kľúčové riešenia rozvoja.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja nielenže pomenúva smer a priority rozvoja mestskej časti, ale uvádza aj
spôsoby riešenia existujúcich problémov. Zároveň slúži ako pod-

klad pre uchádzanie sa o externé zdroje – to znamená, že ak bude
mestská časť v budúcnosti podávať žiadosť o dotáciu zo štátneho
rozpočtu alebo z tzv. eurofondov, svoju žiadosť podporí aj argumentom, že príslušný projekt sa nachádza aj v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Z rokovaní pracovných skupín vzíde spoločný návrh programu
na roky 2022 – 2030. Návrh predstavíme aj širokej verejnosti –
a to v priebehu mája až júna. V júli a auguste prebehne finalizácia
tohto dôležitého dokumentu. O jeho definitívnej podobe následne rozhodne miestne zastupiteľstvo.

(red), snímka Dominika Koháryová

Nevyhnutné orezy prinesú do
školských areálov viac bezpečia
Bezpečnosť je na prvom mieste. A v prostredí, v ktorom sa pohybujú deti, obzvlášť.
Aj preto sa mestská časť pustila v priebehu apríla v areáloch novomestských škôl
a škôlok do bezpečnostných orezov drevín.
Ako prvé prišlo na rad odstraňovanie
inváznych drevín, ktoré majú zabrániť ich
rozširovaniu. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto postupuje na základe veľkého
pasportu verejnej zelene, v rámci ktorého
sme minulý rok podrobne zmapovali zdravotný stav a bezpečnosť viac ako 13-tisíc
stromov, vrátane areálov základných a ma-

terských škôl, a viac ako tisíc krov a skupín
krov. Mestská časť má tiež v rukách ornitologický posudok, ktorý je nutný pre výrub
drevín v čase hniezdenia. Ten hovorí, že na
určených stromoch buď nehniezdia vtáci,
alebo ak hniezdia, ako má mestská časť citlivo postupovať s presťahovaním hniezda
na iný strom.
V druhej fáze sa mestská časť zameriava
na výrub drevín, ktoré predstavujú v areáloch škôl a škôlok vzhľadom na svoj stav
bezpečnostné riziko. V súčasnosti prebieha v tejto veci správne konanie, k výrubu
v nevyhnutnej miere pristúpi Nové Mesto
po vydaní príslušných povolení. V tomto
prípade je dôležité zdôrazniť, že za stromy,
ktoré budú musieť byť odstránené, mestská
časť vysadí nové – vo výške spoločenskej
hodnoty vyrúbaných drevín.
Veľký prehľad verejnej zelene v Novom
Meste, v častiach kde už prebehla pasportizácia, nájdete na mapovom portáli mestskej časti mapy.banm.sk.
(bor), snímka Jana Plevová

Prijímacie skúšky na
Základnú umeleckú
školu Hálkova
Základná umelecká škola na Hálkovej ulici č.
56 v Bratislave pozýva záujemcov na prijímacie
skúšky, ktoré sa budú konať 8. – 9. júna 2022
v odboroch:
• Hudobný odbor
• Tanečný odbor
• Výtvarný odbor
• Literárno-dramatický odbor
V rámci hudobného odboru máte možnosť
študovať spev, hlasovú výchovu alebo hru na
klavíri, keyboarde, klasickej, elektrickej a basovej gitare, akordeóne, husliach, violončele,
kontrabase, zobcových flautách, priečnej flaute,
fagote, klarinete, trúbke, saxofóne a bicích nástrojoch.
Podávanie elektronických prihlášok v termíne do 7. 6. 2022.
Každý odbor na Základnej umeleckej škole
Hálkova ponúka možnosť štúdia aj pre dospelých.
Viac informácií na www.zushalkova.sk
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Jar v Novom Meste
Veľká noc, jarné tradície a pestrofarebné novomestské ulice našim fotoobjektívom
Jar na Kuchajde

Tulipány na Hostinského sídlisku

Tulipány v Mierovej kolónii

Veľkonočné pátranie – rodinné
popoludnie v parku Jama

Pálenie Moreny na Kuchajdy

Tradičné vynášanie Moreny na Kuchajde
(pripravila MŠ Legerského)

Veľkonočné tvorivé dielne v Jame
Veľká noc v tržnici

Rozkvitnutý park na „Račku“
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Veľká
noc
v škôlke
na Letnej

Zlatý dážď na Hálkovej
Snímky Jana Plevová

Vynovená lanovka zo Železnej studničky
na Kamzík je opäť v prevádzke
Obľúbená historická atrakcia, jediná
svojho druhu na Slovensku či na území
bývalého Československa, nachádzajúca
sa u nás v Novom Meste, je opäť prístupná verejnosti. Štart tohtoročnej sezóny
lanovky sme z dôvodu nevyhnutných
rekonštrukčných prác naplánovali na začiatok mája.

Tento rok si ju Novomešťania, ale aj
Bratislavčania z iných mestských častí či návštevníci hlavného mesta môžu
vyskúšať počas štyroch mesiacov až do
konca augusta. Od septembra totiž bude
mestská časť pokračovať v jej postupnej
rekonštrukcii a modernizácii. Túto jeseň
to bude vynovenie hornej stanice. Opraví sa strecha, vymaľuje sa celá stanica,
ale dokončia sa aj ďalšie plánované práce na objekte. „Ešte koncom minulého
roku prebehli rekonštrukčné práce na
dolnej stanici – nanovo sa vybudovali
prístupové cesty k nástupištiam, inštalovalo sa nové zábradlie, urobili sme
kompletnú hydroizoláciu nástupišťa.
Postavili sme novú pokladňu, betónové
schodisko k bufetu, vymenili sme elektroinštalácie. V dolnej stanici sme zbúrali staré prístupové a výstupové lávky,
zaizolovali sme strechu,“ vymenúva Daniel Hulín, zástupca prednostu miestneho úradu Nové Mesto, ktorý je poverený
vedením EKO-podniku VPS.

Rodiny, turisti aj cyklisti
Práve EKO-podnik, ktorý lanovku prevádzkuje, a mestská časť Nové Mesto tak
pokračujú nielen v jej skrášľovaní a predlžovaní životnosti, ale aj v rozširovaní
komfortu pre návštevníkov. A pre tých
je lanovka obľúbeným cieľom víkendo-

vých výletov či prostriedkom k adrenalínovému napätiu.
Typickým návštevníkom lanovky sú
rodiny či turisti, ale obľúbili si ju aj vďaka blízkemu bikeparku milovníci horských či zjazdových bicyklov. Pre vašu
predstavu: za víkend pracovníci obsluhujúci lanovku prepravia smerom hore
dva a pol tony bicyklov. Za minulý rok si
cestu lanovkou zakúpilo približne 1600
cyklistov.

Značka spoľahlivosti
Lanovka je unikátom nielen tým, že
po uzatvorení sedačkovej lanovky De-

dinky - Geravy v septembri 2009 sa lanová dráha Železná studnička - Kamzík
stala poslednou svojho typu na území
Slovenska. V rámci celého Československa ide dokonca o jedinú existujúcu dvojsedačkovú lanovku z produkcie
bývalej TRANSPORTY Chrudim. Unikátom je aj svojou spoľahlivosťou.
Do dnešného dňa sa nej nestala ani
jedna porucha, pri ktorej by nebol možný dojazd cestujúcich do staníc. „Na
tejto skutočnosti má svoj podiel najmä
pravidelná údržba a opravy, ktoré sa
vykonávajú v zmysle príslušných predpisov,” konštatoval vedúci prevádzky lanovej dráhy Milan Hanečka.

50. výročie prevádzky
A to lanovka oslavuje tento rok svoju
päťdesiatku! Pôvodná lanovka začala
premávať 11. júla 1972 a jej prevádzka
sa skončila v roku 1990. Koncom januára 2005 odkúpilo nehnuteľnosť, teda
pozemky aj stavby, za vtedajších 19,5
milióna korún hlavné mesto, ktoré stavbu následne zverilo mestskej časti. Tá ju
zrekonštruovala za 32 miliónov korún.
Lanovku opätovne uviedli do prevádzky
30. septembra 2005.
Martin Mitošinka
Snímky Jana Plevová

AKO PREMÁVA LANOVKA
ŽELEZNÁ STUDNIČKA - KAMZÍK
• Lanovka premáva celoročne od štvrtka do nedele
a v dňoch štátnych sviatkov v čase od 10.00 do 18.00 hod. každú celú hodinu.
• V prípade zvýšeného záujmu cestujúcich premáva počas prevádzky bez prestávky.
• Cesta jedným smerom trvá približne pätnásť minút.
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Hlavná stanica sa stala bodom prvého
kontaktu pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny
Bratislavská hlavná železničná stanica sa
stala tesne po vypuknutí vojny na Ukrajine
dôležitým uzlom pre ľudí, ktorí utekajú
z domova v snahe zachrániť svoje životy.
Drvivá väčšina z nich pokračuje ďalej do
Európy a približne 15 percent ľudí potrebuje ostať a prečkať vojnu na Slovensku.
Na hlavnú stanicu prichádzajú ľudia, ktorí
majú za sebou veľmi náročnú a dlhú cestu,
ktorú im nemôže nikto závidieť. Mrzí ma,
že ešte stále sa u nás nájdu ľudia, ktorí dokážu spochybniť nepredstaviteľné udalosti
odohrávajúce sa na Ukrajine.

prvého kontaktu. Mal som možnosť pôsobiť na hlavnej stanici ako koordinátor pre
ubytovanie, dopravu, ale aj ako koordinátor
celého tímu. Na stanici pôsobili aj dobrovoľníčky a dobrovoľníci, prekladateľky
a prekladatelia, ktorí každý deň ochotne
pomáhali a v každej situácii hľadali najlepšie možné riešenia pre pomoc, ktorú ľudia
potrebovali. Obdivujem nasadenie celého
tímu, ktorý pracoval profesionálne a s citom pre každého hľadajúceho útočisko či
radu. Mal som možnosť zažiť rôzne situácie, príbehy ľudí, ktoré nenechajú nikoho
chladným. Väčšinu prichádzajúcich ľudí
tvorili mamičky s deťmi a starí ľudia, ktorí
nechali na Ukrajine celý svoj majetok a veľakrát prišli len s igelitkou alebo cestovnou
taškou. Týmto ľudom sme sa snažili priamo
na stanici dopriať trochu oddychu, istoty,
ľudskosti a deťom dať možnosť zahrať sa
v detskom kútiku, prípadne im ponúknuť
niečo malé pod zub.

Pomohli sme 15 tisíc utečencov
Som veľmi rád, že hneď, ako to bolo možné a potrebné, magistrát hlavného mesta
zriadil spolu so Železnicami Slovenskej
republiky, Ligou za ľudské práva/Human
Rights League, Ministerstvom vnútra SR
a iniciatívou Kto pomôže Ukrajine bod

Bod prvého kontaktu mal za úlohu pomáhať našim susedom z Ukrajiny v týchto
dôležitých situáciách:
• nájsť ubytovanie v spolupráci so štátom alebo pomôcť vybaviť ubytovanie
u rôznych súkromných poskytovateľoch
ubytovania,

• zabezpečovať a koordinovať dopravu
do ubytovacích zariadení, ktoré im boli poskytnuté alebo si ich našli u súkromných
poskytovateľov ubytovania,
• poskytovať informácie ohľadom dopravy, keďže drvivá väčšina cestovala ďalej za
svojimi rodinami, príbuznými a priateľmi
do štátov naprieč Európou,
• pomôcť získať SIM kartu, ktorú zabezpečovali mobilní operátori, alebo nabiť telefón,
• dať možnosť prečkania v čakárni alebo
v detskom kútiku pri čakaní na ďalší vlakový spoj,
• poskytovať právnu pomoc, najmä pri
vybavení tzv. dočasného útočiska, vďaka
ktorému získavajú právo na pobyt, ubytovanie, stravu, prácu a sociálnu podporu.
Hlavnou stanicou v Bratislave a bodom
prvého kontaktu od jeho zriadenia až po
otvorenie asistenčného centra pomoci na
Bottovej ulici prešlo viac ako 15 000 ľudí
prichádzajúcich z Ukrajiny.
Je pre mňa cennou skúsenosťou byť
súčasťou podobnej pomoci tým, ktorí to
existenčne potrebujú. V ďalšom čísle sa budem venovať asistenčnému centru pomoci
a jeho významu pre ľudí utekajúcich pred
vojnovou situáciou na Ukrajine.
Pavol Troiak

Chodník na Pionierskej prešiel rekonštrukciou
Cesty a chodníky v našej mestskej časti
nie sú práve v najlepšom stave. Preto ich
postupná rekonštrukcia patrí k mojim dlhodobým poslaneckým prioritám. Minulé
volebné obdobie sa nám s kolegami podarilo presadiť rozsiahlejšiu opravu viacerých novomestských komunikácií, ktoré
spravuje hlavné mesto. Postupne prešli
obnovou povrchy na Bajkalskej, Jeséniovej,
Hlavnej, Podkolibskej, Limbovej, Odborárskej, Tomášikovej, ako aj Pionierskej ulici.
V tomto období sme s kolegami z mestského zastupiteľstva presadili komplexnú opravu ďalších úsekov komunikácií
a chodníkov. Hlavné mesto tak komplexne
zrekonštruovalo aj časť Vajnorskej ulice
a tiež časť chodníka na Račianskej a Odborárskej ulici. Tento rok pribudla ďalšia
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oprava chodníka, tentoraz na Pionierskej
ulici. Rekonštrukcia prebehla v úseku od
Legerského až po Sibírsku ulicu v celkovej výmere 1200 metrov štvorcových. Súčasťou opravy bola výmena asfaltového

krytu pešej komunikácie, podkladových
vrstiev, realizácia kamennej obruby a výškovej úpravy vývodov inžinierskych sietí.
Obzvlášť ma teší, že oprava na Pionierskej
ulici zahŕňala aj výsadbu nových stromov,
ktorá bola jednou z mojich poslaneckých
priorít.
Musíme však pokračovať ďalej. Preto
som oslovil primátora s požiadavkou na rekonštrukciu ďalších komunikácií vrátane
chodníkov. Akútnu opravu potrebuje najmä Kukučínova, Račianska, Jarošova, Kutuzovova, Nobelova, zvyšok Vajnorskej ulice, ako aj ďalšie komunikácie a chodníky
v správe hlavného mesta. Dúfajme, že postupne sa nám podarí dostať ich do stavu,
ktorý si obyvatelia Nového Mesta zaslúžia.
Tomáš Korček

III Veže sa ocitli v krajšom priestore
„Mám to tu rád“, vraví Matej Adam, ktorý býva v bytovom komplexe III Veže už viac ako 12 rokov. A vyše 10 rokov zastupuje vlastníkov bytov ako jeden zo šiestich volených zástupcov v komunikácii so správcom. Zlepšuje tak komfort bývania v troch bytových
domoch, ktoré majú spolu 633 bytov a 800 parkovacích miest.
Užíva ich okolo 1500 ľudí. Matej Adam komunikuje rád, je vytrvalý
a jeho iniciatíva má za ostatné tri roky už viac konkrétnych výsledkov. Ten posledný si všimne azda každý.
Kvetinové záhony, ktoré rozkvitli do krásy, a stromy, ktoré pribudli bližšie k Vajnorskej ulici. Sadili ich aj dobrovoľníci vlani v polovici júna. Na výsadbu sa všetci tešili už na jeseň v roku 2020.
Skomplikovali ju však inžinierske siete a najmä kolektor kanalizácie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Kvôli nemu zatiaľ vysadili v zelenom páse na Bajkalskej ulici len 17 stromov namiesto plánovaných 49. Narásť môžu až do výšky 15 metrov, upresní Matej,
takže pod balkónmi III Veží bude o pár rokov riadne stromoradie.
Práve na balkóne aj Matejovi napadlo, že pohľad na krajšie okolie by mnohých povzbudil a dobre naladil. Nielen to. Všimol si aj
v iných metropolách, že so zeleňou sú najmä v lete pre obyvateľov

príjemnejšie, menej rozpálené i prašné. A krajšie. Cez portál odkazprestarostu.sk sa jeho podnet na jeseň 2019 dostal na bratislavský
magistrát. A ten Bajkalskú ulicu zaradil do iniciatívy 10 000 stromov. Celý projekt mala na starosti Zuzana Pšenáková z oddelenia
tvorby mestskej zelene. Matej Adam si vzájomnú spoluprácu pochvaľuje a vraví, že k zeleni by mala pribudnúť aj cyklotrasa.

Viac bezpečnosti pre peších
Vlani sa zlepšila aj bezpečnosť pre peších, keď po tlaku obyvateľov mesto premaľovalo štyri priechody pre chodcov priamo pred
III Vežami. Aj keď sa blokovanie prístupovej cesty a chodníkov
službami pre vyzdvihovanie jedla z komerčných prevádzok na
prízemí neustále opakuje, čakajúci vodiči sú ostražitejší, keď je
priechod dobre viditeľný. Pred III Vežami sa totiž pohybuje množstvo ľudí, ktorí okolo prechádzajú, idú do reštaurácie či obchodu
alebo cestujú domov zo zastávok prímestskej dopravy. K lepšiemu
súzvuku s obyvateľmi prispelo aj mesto, keď pridalo smetné koše.
Požiadavku riešil Robert Holeček z oddelenia správy komunikácií. Košov je už osem, po jednom sú pripevnené na každom stĺpe
verejného osvetlenia pred budovami. Magistrát teraz vynakladá
menej prostriedkov na čistenie okolia. Štyri koše naozaj nestačili
a samospráva stále riešila podnety na odstránenie odpadkov.

Dôležité boli aj štyri prístrešky pre čakajúcich na autobusové
linky, ktoré pribudli na jeseň v roku 2020. Cestujúci do okolia Bratislavy sa totiž v nepriaznivom počasí zhromažďovali pri vchodoch
do domov, aby sa tam ochránili pred dažďom, snehom či vetrom.
Podnet samotný však nestačil, a tak v lete roku 2019 obyvatelia zaslali na magistrát aj petíciu. Až tá pomohla, aby prístrešky naozaj
boli vybudované.

S usedia sa zaujímajú o dianie v ich okolí
Susedia z III Veží spolu komunikujú aj na sociálnej sieti. Dozvedia sa tam nielen o náplni a výsledkoch stretnutí svojich zástupcov
so správcom, ale vidia aj aktuálne informácie o dianí v týchto veľkých objektoch. Keď nefunguje výťah, netečie voda alebo len niekto zaparkuje tam, kde nemá. Sami aktívne pridávajú informácie
o tom, čo sa deje, ale aj upozorňujú najmä na znečistenie spoločných priestorov, ak sa niekto ponáhľa či pozabudne.
Nové Mesto si vybral Matej Adam asi z desiatich lokalít, keď sa
rozhodoval o bývaní v Bratislave. „Je odtiaľto všade blízko“, povie
s úsmevom. Na nákupy, do obchodných centier, na Kuchajdu alebo aj na kúpalisko Tehelné pole. „A býva tu aj moja sestra“, prezradí. Akurát v škôlke na Kalinčiakovej nemali pre deti miesto, a tak si
musela vybrať inú, našťastie len dočasne. Hoci každá z III Veží má
aj vo vnútri priestor na športovanie, športoviská vonku i neďaleká
plaváreň sú bonusom navyše. Rovnako štadióny či športové haly,
kde si prídu na svoje športoví fanúšikovia. „Život nám tu spestrujú
aj FOOD festivaly či kultúrne podujatia pod holým nebom“, pochvaľuje si. Obyvateľom III Veží ho pomáha spestriť a skultúrniť
zasa Matej Adam svojou aktivitou a záujmom nielen o bytový dom,
ale aj o jeho okolie. Vidíme to, keď sa okolo III Veží pohybujeme.
Zostáva nám len poďakovať sa za aktivitu a čas tým, ktorých hľadanie lepších riešení baví. Matej Adam k takým obyvateľom Nového
Mesta určite patrí.
Katarína Šebejová
Snímky Katarína Šebejová, Zuzana Šebejová
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Ako si jarnú prírodu užiť
čo najbezpečnejšie
Pri prechádzkach jarnou prírodou
skoro ráno či podvečer môžete stretnúť
v lese aj jedného z pôvodných obyvateľov
– diviaka. O diviakoch sa tradujú rôzne legendy, vykresľujú sa ako krvilačné netvory. Treba sa však diviaka v lese báť?

Po mnohých stretnutiach s diviakmi
v bratislavských lesoch môžeme smelo
povedať, že báť sa ich netreba. Rešpekt
z veľkého zvieraťa je však prirodzený. Diviaky počas dňa spia v húštine a nejavia
záujem o stretnutie s človekom. Častokrát, keď chodíme po lesných chodníčkoch, ani netušíme, že kúsok od nás pokojne spí rodinka diviakov. Diviaky sú
pomerne plaché, a keď ľudí zacítia svojim
výborným čuchom, utečú.

Ak im však do ležoviska vbehne pes,
môžu voči nemu svoje mláďatá brániť
alebo vyplašené môžu vybehnúť medzi
ľudí, či dokonca mimo lesa. Aj preto je nevyhnutné mať v lese psa na vôdzke alebo
vychovaného tak, aby neobťažoval iných
návštevníkov prírody a nenaháňa zver.
A čo robiť, ak v lese predsa len stretneme diviaka? Väčšinou netreba robiť nič,
diviak nás rýchlo zacíti a utečie opačným
smerom. Ak náhodou o nás nevie, treba
na seba upozorniť rozprávaním a zbytočne ho neprenasledovať. A ak máme psa,
ihneď si ho privolať k sebe.
Diviaky majú v okolí Bratislavy dokonalé podmienky na život. Mnohé majú
ležoviská v opustených záhradách či na
súkromných pozemkoch, kde majú dostatok stravy. Poľovníci sa aktívne snažia

udržiavať populáciu diviaka v rozumnej
úrovni. Ročne ulovia stovky kusov, pričom poľovať v tak husto navštevovanom
území vyžaduje maximálnu disciplínu
a obozretnosť. Aj napriek znižovaniu stavov sa stáva, že diviaky počas nočných
vychádzok navštívia aj okrajové časti lesa.
Na začiatku jari sa vykonávajú aj mnohé
bezpečnostné orezy alebo výruby stromov. Lesníci odstraňujú suché a nebezpečné stromy z okolia rekreačných miest,
chodníkov a cyklotrás. V tomto roku sa
robili podobné orezy najmä na Partizánskej lúke či v okolí Kamzíka. Je to dôležitá činnosť lesníkov, ktorú robia pre našu
bezpečnosť. Mrzí nás, že aj napriek tomu
sa stáva, že im ľudia nadávajú a kritizujú
ich. Alebo neposlúchnu ich pokyny a pohybujú sa priamo pri práci lesníkov, čo
môže byť veľmi nebezpečné.
Jakub Mrva, Pavol Troiak
Snímky Jakub Mrva

FESTIVAL
POULIČNÉHO JEDLA
A REMESELNÉHO PIVA

11. – 15. 5. 2022
STREDA – NEDEĽA, 11.00 – 22.00 HOD.

NOVÁ TRŽNICA • TRNAVSKÉ MÝTO
Sledujte náš FB a IG, dozviete sa viac.
Nová tržnica - Trnavské mýto
@NovaTrznicaTrnavskeMyto
@novatrznica_trnavskemyto

14

Mestská časť
Bratislava-Nové Mesto

Novomestský športový klub
oslavuje storočnicu
Znie to neuveriteľne, ale v tomto roku oslavuje futbalový Novomestský športový klub 1922 Bratislava (NŠK 1922) storočnicu.
Všetko sa to sa to začalo v roku 1922, keď riaditeľ Cvernovej továrne poveril vedenie, aby založilo športový klub. 19. júna 1922 sa
tak aj stalo, svetlo sveta uzrel SC ZWIERN-FABRIK. Pôvodné zameranie bolo najmä na futbal a hádzanú. A práve s futbalom je klub
spätý dodnes. Prvým predsedom sa stal Wiliam Bruce. Ešte v ten

istý rok, 2. decembra 1922, odohral náš klub svoj prvý futbalový
zápas proti poprednému mužstvu Ligeti SC.
Rokmi sa menili aj názvy klubov. Názov ZWIERN-FABRIK vydržal do konca druhej svetovej vojny a v roku 1946 sa klub premenoval na Športová TJ Cvernovka. Ďalšia zmena prišla v roku 1948
a na scéne sa objavil Sokol Cvernovka. Pod týmto názvom sme
pôsobili do roku 1952, keď klub zmenil názov na TJ Iskra Textil MDŽ. Ďalšia zmena nastala v roku 1965, keď na 27 rokov bol
klub pomenovaný TJ Závody MDŽ Bratislava. V roku 1992 prišlo
k zlúčeniu klubov a k názvu Cvernovej fabriky sa pridružil názov
Danubius a vznikol SC BCT Danubius Bratislava. Napokon prišiel
rok 2014 - zlúčením FK Štart Nepočujúci, ZŠ Kalinčiakova a BCT
Bratislava vznikol aktuálny názov klubu NŠK 1922 Bratislava. Dobrou správou je, že tradícia futbalu v bratislavskom Novom Meste

stále pokračuje. NŠK 1922 Bratislava
dnes dokonca patrí medzi najväčšie amatérske futbalové kluby na Slovensku. Filozofiu má stále rovnakú,
vítané je každé dieťa, ktoré má chuť hrať futbal, a nábor je počas
celého roka. Súčasťou športovej rodiny je aj klub nepočujúcich,
ktorý má vlastné priestory, či už na šport, spoločenské stretnutia
alebo školenia.
NŠK 1922 počas svojho 8-ročného pôsobenia stihol zaznamenať viacero úspechov. V II. lige BFZ mladších žiakov obsadil tím
do 13 rokov 1. miesto a rovnaký úspech zaznamenal aj tím do 9
rokov v regionálnej súťaži Prípraviek BFZ. Najdôležitejším úspechom klubu je, že z bývalej členskej základne máme dnes tri stovky detí, ktoré sa dennodenne venujú futbalu.

V seniorských kategóriách sa ako prvé zviditeľnilo družstvo
žien, ktoré víťazstvom v II. lige SFZ postúpilo do celoštátnej I. ligy
SFZ. Po systematickej práci sa dopredu posúva aj mužský futbal,
ten spravil výrazný pokrok a s dvoma tímami zloženými z trénerov a odchovancov postupoval predošlé tri sezóny do vyšších súťaží. Aktuálne A – tím pôsobí v druhej najvyššej regionálnej súťaži
IV. ligy Bratislava a B – tím je účastníkom najvyššej oblastnej súťaže V. ligy ObFZ Bratislava – Mesto. Pravidelné úspechy majú aj
nepočujúci futsalisti alebo bowleri, ktorí vo svojich kategóriách
získali aj tituly majstrov Slovenska.
Srdečne vás pozývame na oslavu storočnice NŠK 1922 Bratislava spojenú
s kultúrnym a športovým programom,
ktorá sa uskutoční v dňoch 25. a 26.
júna 2022 v areáli nášho klubu na Tomášikovej ulici. Uznajte, storočnica si
zaslúži osláviť.
Viac o histórií nášho klubu sa môžete
dočítať v klubovom mesačníku „Veveričky pri Kuchajde“, ktorý nájdete na webovej stránke www.nsk1922.sk
Peter Weiss, Ladislav Horvát,
športovo-technický riaditeľ NŠK 1922
Snímky archív NŠK 1922
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Nová tržnica na Trnavskom mýte
znovu ožila
Pred Novou tržnicou to v týždni pred
Veľkou nocou žilo. Konali sa tu prvé
Novomestské veľkonočné trhy spojené
s festivalom pouličného jedla a pitia.
Dlhé roky bola plocha pred Novou tržnicou iba parkoviskom pre autá a ľudia sa
tu ocitli len náhodou, ponáhľajúc sa na
niektorú z blízkych zastávok. Štvordňové
podujatie však toto priestranstvo premenilo na príjemnú oázu, kde sa to hemžilo
ľuďmi všetkých vekových skupín.
Priestorom sa šírila omamná vôňa jedál, od skupiniek postávajúcich ľudí
bolo počuť smiech a vravu a na pozadí
toho všetkého hrala príjemná rytmická hudba. Zrazu tento zdanlivo zabudnutý priestor pôsobil ako zrodený pre
kultúru, oddych či stretnutia rodiny
a priateľov. „Nová tržnica žije! Ukázala a potvrdila nám svoj potenciál, ktorý v sebe skrýva. Veríme, že sa nám ho
pomocou aktivít, ktoré vyvíjame na
jej záchranu a oživenie, podarí vrátiť
tam, kam patrí,” výstižne skonštatoval
Rudolf Kusý, starosta bratislavského
Nového mesta. „Na jej obnove a revitalizácii pracujeme s kolegami Liborom
Gašpierikom, predsedom komisie MZ
pre Novú tržnicu, poslancom Tomášom
Korčekom i s vicestarostom Braňom Filipovičom”, dodal starosta Kusý.
„Keď sme s kolegom Tomášom Korčekom prišli s myšlienkou jej revitalizácie, zamerali sme sa najskôr na jej okolie. Odstránili sme nelegálne reklamy,

rôzne nevkusné polepy, zabezpečili vypnutie reklamnej mega obrazovky, z ikonických červených výduchov zmizli bilbordy, vysadili sme zeleň, osadili nové
cyklostojany, smetné koše, ako aj koše
na psie exkrementy. V spolupráci s vicestarostom Branislavom Filipovičom
sme priestor priamo pred tržnicou vyčistili od áut a vytvorili tak novú zónu
pre peších, rôzne kultúrne podujatia
a kulinárske festivaly,“ uviedol Libor
Gašpierik.
Štyri dni priniesli Novomešťanom
mnoho zážitkov. Remeselníci predvádzali svoje umenie rezbárstva, paličkovania,
textilnej techniky patchwork, ale aj pletenia korbáčov. Zároveň sa návštevníci
mohli pripraviť na blížiacu sa Veľkú noc

a nakúpiť si maľované kraslice, drôtom
opletané vajíčka, dečky, prútené korbáče, veľkonočné medovníky a textil, ale aj
rôzne výrobky z dreva, prútia, kože, hliny, látky, drôtu. Nechýbali ani med a medové výrobky, džemy rôznych príchutí či
nátierky, ale ani omáčky a výrobky z chil-

li papričiek. Výber bol naozaj zaujímavý
a pestrý.
Najmenší návštevníci trhov sa tešili
hlavne z kolotoča, ktorý sa od rána do
večera takmer nezastavil. Deti so svojimi rodičmi zavítali aj dovnútra Novej
tržnice, kde bolo v sobotu pre nich pripravené hľadanie veľkonočných vajíčok.
Pobehali tržnicu krížom-krážom, pozbierali skryté čokoládové vajíčka a každý si
tak s úsmevom na tvári odniesol sladký
úlovok. Naviac si rodičia urobili víkendový nákup v našej Novej tržnici. Nedeľa
zas patrila tvorivým šikovníkom. Veľko16

nočné tvorivé dielničky zabavili nielen
deti, ale aj ich rodičov a vznikli tak naozaj pekné dielka, ktoré si deti s radosťou
odniesli domov.
Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa zastavili aj v našom stánku a kúpou trička,
mikiny či tašky s potlačou ste podporili
našu Novú tržnicu. Bolo vás naozaj veľa.
Je pre nás dôležité, že vám osud Novej
tržnice nie je ľahostajný a chcete prispieť k jej obnove. Nosením týchto vecí
zároveň dávate aj svetu okolo vás vedieť,

že vám na Novej tržnici záleží rovnako
ako nám. A za to vám ďakujeme. Produkty s potlačou si naďalej môžete zakúpiť
prostredníctvom správy na Facebooku
Novej tržnice, mailom na adrese ekotrznica@ekovps.sk alebo osobne v tržnici
po dohode na čísle 0908/498 582. Celý
výťažok z predaja pôjde na obnovu sklenenej fasády budovy.
A čo jedlo a pitie? Tak tu si prišiel na
svoje každý. Či ste už mali chuť na tradičné jedlá ako pirohy, šúľance, mäsové
guľky alebo skôr na niečo modernejšie,
určite si bolo z čoho vyberať. Viac ako 14
gastroprevádzok ponúkalo jedlá takmer
z celého sveta. Brazílske jedlá, gruzínske
špeciality, japonská kuchyňa, obľúbený
leberkäse, belgické hranolky, špeciálne
burgre, deťmi obľúbené palacinky, trdelník a tiež limonády, remeselné pivá
a chutná káva.
Novej tržnici to skrátka veľmi veľmi
svedčalo. Preto ďakujeme všetkým, ktorí
prišli a podporili tak Novú tržnicu a jej

ďalší rozvoj. Veríme, že sa na podobných
podujatiach vonku aj vnútri Novej tržnice budeme vídať častejšie. Už teraz sa na
vás tešíme!
Lucia Repová Weinbergerová,
Zuzana Kmiťová
Snímky Peter Praženka, archív

Štyridsaťročná medová
história na Trnavskom mýte
Aká by to bola tržnica bez medu? Aj
tá na Trnavskom mýte má svoju, takmer
40-ročnú medovú históriu. Známa
prevádzka s medom pôvodne patrila
priamo zväzu včelárov. Posledných, úctyhodných 18 rokov sa o ňu stará rodinné medovinárstvo Apimed. A 18 rokov
v tejto predajni pôsobí aj pani Zuzka,
ktorá má k medu blízko, keďže už od
skorého veku pomáhala svojmu dedkovi, ktorý bol včelár.
O tom, že sa do predajne určite oplatí
prísť, svedčia aj prestížne ocenenia na
domácich a svetových súťažiach výrobkov, ktoré tu nájdete. Ale poďme najprv
k medu.

Med - superpotravina
Med nielen skvelo chutí, ale pripisujú sa mu aj mnohé pozitívne účinky
na telo, ktoré spomínali aj mnohé staré
civilizácie. Faktom je, že kvalitný med
obsahuje minerály, stopové prvky, vitamíny, aminokyseliny, enzýmy a antioxidanty. Jeho najpodstatnejšou zložkou je
fruktóza, glukóza a voda.

Med je overeným „liekom“ asi väčšiny
slovenských domácností pri zápaloch
dýchacích ciest. Okrem iného má antibakteriálne a antiseptické účinky, pôsobí protizápalovo, podporuje trávenie,
upokojuje nervovú sústavu, pomáha
pri problémoch so srdcom. A ozaj, ak si
dáte med pred spánkom, je veľká šanca, že budete prekvapený jeho kvalitou.
Nie nadarmo je med nazývaný aj superpotravinou.
V predajni v tržnici máte na výber lipový, lesný, agátový alebo kvetový, a čo
je dôležité, iba slovenský med! Nostalgiu vám môže privodiť med v plastovej
nádobe macka, ktorý mávalo veľa rodín
na svojich stoloch už pred mnohými
rokmi. Okrem klasického medu nájdete
v tejto predajni aj ďalšie včelie produkty ako propolis, peľ alebo kašička. Aj
u týchto výrobkov sú nespochybniteľné pozitívne vplyvy na zdravie človeka.
Samozrejme, aj pri mede platí známe
pravidlo “všetko s mierou”, je totiž dosť
kalorický.

Najlepšia na svete
Pozitívne účinky medových produktov môžete vyskúšať aj na vlastnej koži
– a to doslova. Pravý včelí med, propolis
a kašičku tu nájdete aj v radoch unikátnej kozmetiky.
Dá sa povedať, že akousi vlajkovou
loďou Apimedu je medovina, ktorá sa
dá vychutnať chladená alebo horúca.
Ak si neviete rady so zaujímavým darčekom pre zahraničnú návštevu alebo
špeciálnu príležitosť, pokojne príďte
do predajne a nájdete tu, na základe
ocenenia, najlepšiu medovinu sveta. Tá
určite poteší.
A aby sme nezabudli, ak budete mať
chuť začať včeláriť, pani Zuzka rada poradí aj s výberom náradia pre včelárov.
Peter Weiss, Libor Gašpierik

17

Na Kuchajde beháme až do jesene.
Pre radosť aj na výkon
Behávate len tak pre radosť, alebo si chcete porovnať to, čo
máte natrénované s ďalšími rekreačnými bežcami? Aj tento rok
sme pre vás pripravili sériu šiestich behov okolo Kuchajdy pod
značkou Novomestský VIVO! beh, na ktorých sú vítaní vášniví
začiatočníci, ale aj profesionáli bez rozdielu veku. Dva zo šiestich behov už máme v tejto chvíli za sebou.
Hneď prvý tohtoročný beh, ktorý sme pre vás pripravili 26.
marca, priniesol kombináciu krásneho počasia a kvalitných výkonov. V hlavnej kategórii, v behu na 4,5 kilometra, od začiatku
dominoval minuloročný víťaz Tomáš Belovič. Druhému v cieli
nadelil minútu a desať sekúnd! Tomáš nie je žiaden začiatočník
a tomu zodpovedajú aj jeho ambície. „Behu sa aktívne venujem
štyri roky, tretí rok skúšam preteky. Tento rok to boli moje tretie preteky. Chodím aj na iné podujatia, tento rok mám vysoké
časové ambície. Ak sa mi to zmestí do kalendára, rád prídem.
A nielen preto, že bývam veľmi blízko a toto je pre mňa vlastne
aj tréningová trať, ktorá mi vyhovuje a dôverne ju poznám.“
Tomáš ocenil nielen počasie a kvalitu trate, ale aj organizáciu. „Preteky sa mi veľmi páčili, boli výborne zorganizované
v krásnom počasí, ktoré bolo možno pre rýchlejších bežcov až
priteplé.“
Kvalitný výkon víťazky sme videli aj medzi ženami, medzi ktorými zvíťazila Janka Menkynová, v celkovom poradí desiata. „Behávam pre radosť od 15 rokov, motivuje ma to zisťovať, nielen
aký výkon dokážem podať, ale aj ako bežím. Vyberám si skôr
tréningové krosové behy v teréne. Behávam len pre radosť, nie
súťažne.“
Krásne a oduševnené výkony sme však videli od všetkých,
ktorí sa zúčastnili – vrátane detí, pre ktoré sme pripravili špeciálnu trať.
Tešíme sa na stretnutie s vami v ďalších kolách tohtoročného
Novomestského VIVO! behu – najbližšie už 22. mája, po kto-

rom budú nasledovať ďalšie tri kolá. Určite neváhajte. Okrem
víťazstva nad svojou pohodlnosťou, dobrého pocitu zo športového výkonu či medaily a darčekového balenia po dobehu
od partnera podujatia, nákupného centra VIVO! Bratislava,
môžete získať hodnotné športové ceny. A šancu naozaj máte,
za každý beh z celej série behov budete zbierať body nielen za
výkon, ale aj za účasť. Jednoducho, čím viac behov sa zúčastníte, tým lepšiu cenu môžete získať. Na výber sú dve trate – 1,5
kilometra, teda jeden okruh okolo jazera, alebo 4,5 km, t.j. tri
okruhy. S aktuálnymi informáciami a inštrukciami nás sledujte
na webe (www.banm.sk, bit.ly/vivo_beh) aj facebooku mestskej časti.
Martin Mitošinka, snímka Jana Plevová
Termíny Novomestského VIVO! behu:
(začiatok behov vždy o 10.00 hod.)
22. máj 2022
24. júl 2022
28. august 2022
25. september 2022

NEBAVÍ VÁS KŔMIŤ HOLUBY?
U nás sa nudiť nebudete.

Prijmeme aktívneho dôchodcu
pre výpomoc na predajni.
Požadujeme:
fyzická zdatnosť, práca s PC, komunikatívne jednanie
Čaká na vás: zaujímavá práca i zárobok,
príjemné prostredie v areáli R1 Centra
Volajte, píšte: 0917 942 270, oikos@oikos.sk
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Novomestský KnihFest
inšpiroval aj búral predsudky
Milovníci literatúry sa mohli v SK Vajnorská v poslednú marcovú sobotu dostať do pozornosti a možno aj
príbehov svojich autorov. Mnohých návštevníkov KnihFestu, ktorý spoluorganizovala mestská časť Bratislava-Nové Mesto, zaujal aj výmenný projekt – knižný
swap. Verejnosť ocenila hlavne možnosť stretnúť sa
a podebatovať s viac ako dvoma desiatkami autorov
rôznych žánrov – a nechýbali ani takí majstri písaného
slova ako Ľubomír Feldek, Daniel Hevier či Petra Nagyová Džerengová.
Inakosť nie je vada ani choroba. Tí, čo sú „iní“, sú
rovnako cenní a hodnotní ako tí, ktorí zodpovedajú
umelo vytvoreným normám spoločnosti. To je jedno zo
základných kréd spisovateľky Marcely Juríčkovej, ktorá
o láske k hendikepovanému psovi napísala knihu.
Prečo táto kombinácia? „Pretože chcem búrať predsudky k postihnutým,“ hovorí s tým, že práve cez knihu
pre najmenších sa dá výchova k tolerancii najlepšie
podchytiť.
Marcela Juríčková ponúkla jeden z najvzrušujúce-

jších a najzaujímavejších príbehov KnihFestu 2022.
Pozornosť verejnosti upútala už svojím psím miláčikom – Shaggym. Je to hendikepovaný yorkshirský
teriér, ktorého Marcela našla, zachránila ho a cez jeho
príbeh inšpiruje a vzdeláva najmenších, ako sa správať
v prítomnosti postihnutých rovesníkov. Pohybuje sa
buď pomocou predných nôh, alebo na špeciálnom
vozíku, ktorý mu dala Marcela zhotoviť na mieru.
Ako učiteľka si Marcela veľmi dobre uvedomuje, že
s výchovou empatických, dobrých dospelých je potrebné začať v ranom veku, a preto v nej jedného dňa skrsla myšlienka napísať o Shaggym a jeho kamarátoch
knihu. A tak vzniklo dielko s názvom Shaggyho dobrodružstvá s priateľmi. Táto malá knižôčka obsahuje
10 básničiek a 6 príbehov o psíkoch, ktoré sú skutočné. „Každá básnička či príbeh v sebe nesú určité
posolstvo, učia deti byť otvorenejšími vo vnímaní sveta
vôkol a zároveň ich učia, ako sa správať k zvieratám
tak, aby si navzájom neublížili,“ vysvetľuje svoj zámer.
Cieľom tohto mini dielka je jemne, bez nátlaku učiť

našich najmenších, že krása nespočíva vo fyzične,
krása aj láska je v duši a, rovnako, handicap nie je vecou tela – je len v hlave. Psíky v tejto knižke sú obrovskou inšpiráciou, ukazujú nám, že keď niečo chceme,
môžeme to dosiahnuť a nič nás nedokáže zastaviť.
Teší nás, že na novomestskom KnihFeste dostal
priestor aj Marcelin a Shaggyho príbeh.
Martin Mitošinka, snímka Martin Driensky

INZERCIA
VODOINŠTALÁCIE - oprava, montáž. 0904 572 977.

Pozývame
STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
VAJNORSKÁ 21
tel.: 02/44 37 37 60, +421 02 44 37 25 67
info@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk
Nájdete nás na FB: https://www.facebook.com/strediskokulturybanm
Sledujte nás aj na Youtube: Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto
Predaj vstupeniek v SK Vajnorská – každú stredu, od 16. do 19. hod. a vždy
hodinu pred začiatkom na mieste podujatia (pokladňa SK Vajnorská).
KURZY
Každý nepárny týždeň v utorok, o 18:30 h
Kurz komunikačných a líderských zručností – máte obavy z vystupovania na
verejnosti? V klube Toastmaster poskytujeme vzdelávanie v oblasti efektívneho využívania komunikácie a zlepšovania rétoriky.
Začiatok kurzu od 4. 5., v stredu, od 18. do 20. h
Esperanza Dance – tanečný štýl s prvkami jogy, prostredníctvom, ktorého
každá žena objaví svoju jedinečnú krásu.
Každú stredu, od 17. do 18. h
Kurz pilatesu
Každú stredu, o 17. h
Výtvarné štúdio – kreatívne a relaxačné maliarske stretnutia.
Každý štvrtok, od 17. do 20. h
Výtvarné techniky – maliarske stretnutia s paletou v plenéri ale aj v ateliéri.
Každý štvrtok, od 17.15 do 20.30 h
Kurz jogy
Výuka hrania na husliach so spevákom, skladateľom, multiinštrumentalistom, finalistom 2. série Slovensko hľadá Super Star a víťazom slovenského
X-Faktoru Petrom Bažíkom.
Výuka klavíra
Kurz kaligrafie
Kreatívne dielne pre deti od 8 do 12 rokov
V prípade záujmu o kurzy píšte na e-mail: kurzy@skvajnorska.sk

KLUBOVÉ STRETNUTIA
5. 5., štvrtok, od 16. do 18. h
Patchwork klub
19. 5., štvrtok, od 16. do 18. h
Klub priateľov opery
21. 5., sobota a 22. 5., nedeľa, od 9:00 do 14:00 h
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
31. 5., utorok, od 17. do 19. h
Spolok včelárov západného Slovenska
VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (VSZ)
7. 5., sobota, od 8. do 14. h
Výmenné stretnutia zberateľov mincí, medailí, odznakov, starých pohľadníc,
kníh, gramoplatní, plagátov a pod.
14. 5., sobota, od 8. do 14. h
Výmenné stretnutie zberateľov elektra, domácich, rybárskych, foto potrieb,
hudobných nástrojov, železničných, automobilových a leteckých modelov.
GALÉRIA
Od 3. 5. do 27. 5., v pracovných dňoch od 14. do 18. h
a vždy počas všetkých podujatí.
Na požiadanie otvoríme aj mimo určeného času (nutná dohoda).
Imaginácia – farebné kompozície maliara a výtvarníka Milana Tvrdoňa.
PONÚKAME:
Ø Kultúrno-spoločenské a výchovno-vzdelávacie podujatia
pre základné a stredné školy.
Ø Divadelné predstavenie Jeruzalem anno 1187 pre stredné školy
za výhodných podmienok.
Ø Prenájom priestorov na semináre, spoločenské akcie, prezentácie,
divadelné predstavenia, koncerty, oslavy a pod.
Ø Služby spojené s prenájmom priestorov (výzdoba, ozvučenie a pod.)
Ø Tlač propagačných materiálov od vizitiek po transparenty, vrátane
grafických návrhov za VÝHODNÉ CENY!
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