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V májovom vydaní sme z tohto miesta gra-
tulovali všetkým mamám. Prešiel mesiac 
a kruh členov rodiny sa uzavrel. Prvý júno-
vý deň patrí deťom a tretia júnová nedeľa 
už tradične Dňu otcov.
Nosia svoje deti na rukách od narodenia, 
čítajú im rozprávky, pomáhajú mamič-
kám pri starostlivosti i kŕmení, aby neskôr, 
keď dieťa trošku povyrastie, boli pre ne 
mužským vzorom. Otcovia nás učia, ako sa muži správajú k ženám, deti od nich 
kopírujú technické schopnosti a zručnosti, mužský princíp pohľadu na svet a mno-
ho iného. Sú tými, ktorí ich usmernia prísnou rukou, ale sú aj kamarátmi, s ktorý-
mi môžu objavovať mnohé tajomstvá a záhady.
Milí oteckovia – Novomešťania, prajeme vám krásne leto plné zážitkov a chvíľ strá-
vených s vašimi najbližšími.

Milí Novomešťania,

dni sú čoraz dlhšie, počasie stále krajšie, mesto zelen-
šie a určite som si všimol nielen ja, že aj ľudia sa akosi 
viac usmievajú. A nielen usmievajú, ale aj stretávajú. 
Konečne! Po dvoch rokoch plných obmedzení, raz 
sprísnených, inokedy uvoľnených, tu máme konečne 
čas, kedy sa opäť môžeme vidieť aj „naživo“ a vrátiť 
sa k milým tradíciám. Opäť slávnostne vítame našich 
novorodencov, gratulujeme našim jubilantom, užíva-
me si spoločne kultúrne predstavenia a športové podujatia, dávame si ran-
de s priateľmi pri tržnici. Po mesiacoch útlmu je to doslova, ako to najlepšie 
vystihla jedna z novomestských jubilantiek pani Anna Bergerová, „balzam 
pre dušu“. 

Samozrejme, popri všetkých tých milých „povinnostiach“ pokračujeme 
v nikdy nekončiacej práci na krajšom a lepšom Novom Meste. A ako to už 
býva u nás dobrým zvykom, nerobíme veci od stola, ale radíme sa s vami – 
Novomešťankami a Novomešťanmi. Zodpovedné je nemyslieť len na zajtraj-
šok, ale vidieť aj ďalej. Aj preto v týchto dňoch pracujeme na veľkom pláne, 
v ktorom spoločne povieme, aké chceme mať Nové Mesto do roku 2030. 
Budeme veľmi vďační, ak si nájdete čas a svoje nápady, postrehy a návrhy 
nám napíšete do dotazníka, ktorý sme pre vás pripravili na našej stránke, 
ale aj v „papierovej“ forme. 

Jarné a letné dni v Novom Meste sa nesú aj v znamení storočníc, na ktoré 
sme patrične pyšní. Jednu oslavuje Novomestský športový klub 1922, ktoré-
mu držíme palce a prajeme darček v podobe postupu do vyššej ligy. Tá dru-
há sa týka legendy slovenskej literatúry Kláry Jarunkovej, ktorá by sa 28. 
apríla dožila 100 rokov. Vedeli ste, že svoje najväčšie diela napísala v byte 
na Vajnorskej pri Kuchajde? V spomienkach jej dcéry, výtvarníčky Daniely 
Zacharovej, sa na stránkach júnového Hlasu Nového Mesta dozviete aj ďal-
šie zaujímavosti zo života našej slávnej Novomešťanky. 

                        Priatelia, prajem vám príjemné čítanie.

Rudolf Kusý
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Ako má vyzerať Nové Mesto v budúcnosti? 
Potrebujeme poznať aj váš názor

Tvár mestskej časti, akú by mala zís-
kať v najbližších rokoch, vytvoria aj jej 
obyvatelia – Novomešťanky a Novomeš-
ťania. Práve v týchto dňoch sa svojimi 
názormi, podnetmi a nápadmi môžete 
zapojiť do prípravy strategického doku-
mentu – Plánu hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja na roky 2022 až 2030.

Práce na zbere dát a dokumentov a ich 
analýza sa začali na jar tohto roku. Počas 
mája mestská časť rozbehla druhú fázu, 
ktorej súčasťou je aj prieskum názorov 
obyvateľov. „Chceme zistiť, ako sú No-
vomešťanky a Novomešťania spokojní 
s kvalitou života v Novom Meste a záro-
veň sa od nich dozvedieť ich predstavu 
o budúcom smerovaní mestskej časti,“ 
skonštatoval starosta Nového Mesta Ru-
dolf Kusý. 

Napíšte nám do 17. júna
Anonymný dotazník je k dispozícii na 

webovej stránke mestskej časti www.
banm.sk: bit.ly/BANM-PHSR. Okrem on-
line verzie je k dispozícii aj jeho tlačená 
verzia, ktorú mestská časť doručí do no-
vomestských domácností. Na jeho vypl-
nenie majú Novomešťania čas do piatka 

17. júna 2022. Vyplnený „papie-
rový“ dotazník môžete priniesť 
osobne do podateľne miestneho 
úradu na Junáckej č. 1, do niekto-
rej z pobočiek knižnice, denných 
centier seniorov, ale prefotenú 
snímku dotazníka môžete po-
slať aj mailom na phsr@banm.
sk. Všetky odpovede budú spra-
cované anonymne a údaje budú 
slúžiť výlučne na spracovanie sú-
hrnných štatistických výstupov. 

Cieľom tohto dotazníka je iden-
tifikovať kľúčové potreby obyva-
teliek a obyvateľov mestskej časti. 
Tie budú podkladom pre defino-
vanie ťažiskových riešení a pro-
jektov, na ktoré sa miestny úrad 
mestskej časti v nasledujúcich ro-
koch sústredí. V dotazníku môžu 
Novomešťania „oznámkovať“ jed-
notlivé oblasti života a problémy 
v mestskej časti a popísať svoje 
postrehy a požiadavky. 

Diskusie s odborníkmi
Novomestská samospráva v tejto sú-

vislosti paralelne diskutuje aj so zástup-

cami inštitúcií, ktoré v Novom Meste 
pôsobia, zástupcami mimovládnych or-
ganizácií a s rôznymi ďalšími odborník-
mi. Pod gesciou mestskej časti pracuje 
šesť tematických skupín, ktoré analyzujú 
a pomenúvajú základné problémy a na-
vrhujú konkrétne riešenia rozvoja Nové-
ho Mesta.

Po spracovaní všetkých výsledkov ana-
lytickej časti sa uskutoční verejná pre-
zentácia. Následne samospráva začne 
pracovať na definovaní prioritných ob-
lastí rozvoja mestskej časti. „V konečnej 
fáze tvorby programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja bude vypracovaný 
Akčný plán, ktorého súčasťou už budú 
konkrétne projektové aktivity. Koncom 
júna bude návrh verejne prezentovaný 
a ľudia budú môcť tento návrh pripo-
mienkovať. Celkové ukončenie spra-
covania plánu rozvoja očakávame na 
jeseň," doplnil starosta. Finálnu verziu 
bude schvaľovať miestne zastupiteľstvo.

Ján Borčin
 Ilustračná snímka Peter Praženka
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Do volieb som šiel ako 
nezávislý kandidát na po-
slanca za štvrť Hostinského 
sídlisko. Rád by som vám 
predstavil časť pozitívnych 
zmien, ktoré sa mi poda-
rilo presadiť a zrealizovať. 
O iných, aj odborných té-
mach som vás informoval 
priebežne ako člen redakč-
nej rady nášho časopisu. 

Oblasť kultúry a športu
Ako predseda komisie pre kultúru a šport som 

sa snažil, aby tieto oblasti boli pevnou súčasťou 
našich životov. 

• Jednou z mojich priorít bola rekonštrukcia 
Školak klubu. Unikátny športový areál využívajú 
cez deň škola na Riazanskej a škôlka na Letnej, 
poobede a cez víkend verejnosť. Po 20 rokoch sa 
dočkal rekonštrukcie interiéru, v ďalšej etape sa 

zrekonštruuje exteriér a veľká telocvičňa školy, kto-
rá je súčasťou areálu.

• Prispel som k úspešnej realizácii projektu 
„Stolný tenis do škôl“, kde ZŠ Riazanská dostala 
profesionálne športové vybavenie.

• S kolegami sme iniciovali zápis viacerých ob-
jektov do zoznamu novomestských pamätihodnos-
tí: Vila Jurajov dvor, bunker na Račianskej ulici, OD 
Slimák, Nová tržnica na Trnavskom mýte

• Podporil som vznik Novomestského divadla 
a som jedným z iniciátorov vzniku umeleckej aka-
démie. Pod vedením skúsených hercov umožní 
novomestským deťom aj seniorom venovať sa 
herectvu a ďalším umeleckým činnostiam. Verím, 
že tento projekt sa nám ešte podarí dotiahnuť do 
úspešného konca.

Oblasť sociálnych vecí a vzdelávania
• Podporoval som rozširovanie kapacít škol-

ských zariadení a spolu s ďalšími poslancami sme 
presadili poskytovanie príspevku na pobyt detí 

v súkromných materských školách z dôvodu ich 
neprijatia do materskej školy v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Bratislava-Nové Mesto 

Doprava
• Spolupracoval som na vzniku priechodu pre 

chodcov pri OD Slimák a pevne verím, že na jeseň 
ho už občania budú môcť bezpečne využívať. 

• Novomestský športový klub 1922 Bratislava 
(NŠK) oslávi v júni tohto roka neuveriteľných 100 
rokov činnosti. Patrí medzi najväčšie amatérske 
kluby na Slovensku. Ako člen organizačného výbo-
ru oslavy storočnice mám česť prispieť k dôstojnej 
oslave jubilea. Všetci ste srdečne vítaní v dňoch 
25. a 26. júna 2022 v areáli štadióna NŠK neďale-
ko Kuchajdy. Pripravujeme pre vás bohatý športový 
a kultúrno-spoločenský program.

Kontakt:
Tel.:  0918 479 164
E-mail: peto.weiss@gmail.com

V komunálnej politike 
pôsobím tretie volebné 
obdobie ako poslanec. 
V období 2015 – 2021 aj 
v pozícii vicestarostu zod-
povedného za sociálnu 
oblasť a životné prostredie.

Aktuálne volebné obdo-
bie však považujem za naj-
náročnejšie. Tí z vás, ktorí 
sledujú rokovania miestne-

ho zastupiteľstva, vedia prečo.    
Od roku 2019 som bol  poverený vedením tímu 

pre prípravu a spustenie systému regulovaného 
parkovania v pilotnej zóne Tehelné pole. Zavede-
nie parkovacej politiky v Bratislave sa niekoľko 
volebných období nedarilo zrealizovať pre rozdiel-
ne predstavy mesta a mestských častí o spôsobe 

regulácie. Po schválení mestského VZN a dodatku 
štatútu hlavného mesta Bratislavy bolo umožnené 
mestským častiam zaviesť regulované parkovanie 
ešte pred spustením celomestského parkovacieho 
systému.

Mnou vedený tím pripravil VZN, navrhol rozsah 
pilotnej zóny, pripravil zmluvy a vysúťažil informač-
ný systém. Napokon sme od 1. 12. 2020, ako prvá 
mestská časť, spustili rezidenčný parkovací sys-
tém. Aj touto cestou ďakujem kolegom poslancom 
a pracovníkom úradu, ktorí sa podieľali na tomto 
projekte. 

V súčasnom volebnom období som členom 
dvoch komisií miestneho zastupiteľstva – finančnej 
a územného plánovania. V rámci  komisie územ-
ného plánovania je mojou prioritou presadzovať 
maximálne možné zaregulovanie mestskej časti zo-
nálnymi územnými plánmi. ÚP zóny Zátišie a  Dimit-

rovka sú vo finálnej fáze spracovania. Spracovanie 
ÚP zón Biely kríž a Mierová kolónia navrhnem spolu 
s kolegami  na júnovom miestnom zastupiteľstve.

Niektoré projekty, ktoré som predložil, pretože 
som ich pokladal za prínos pre Novomešťanov, sa 
presadiť nepodarilo. Jedným z nich je projekt vy-
užitia budovy Konskej železnice ako kreatívneho 
centra pre mladých, ktorý nezískal podporu u čle-
nov kultúrnej komisie. Navrhnutá pracovná skupina 
pre prípravu alternatívneho projektu však doposiaľ 
ešte ani raz nerokovala. 

Viaceré dôležité úlohy sú stále rozpracované, 
čakajú na dokončenie. Osobne podporím všetky 
zmysluplné, prínosné návrhy v prospech Nového 
Mesta. 

Kontakt:
stanislav.winkler@gmail.com

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

Miestni poslanci sa predstavujú

Mgr. Peter Weiss  

Ing. Stanislav Winkler

V Novom Meste aj tento rok pokračuje 
plánovaná rekonštrukcia rozvodov tepla, 
ktorá má prispieť k zníženiu tepelných 
strát, minimalizácii porúch a celkovému 
zefektívneniu distribúcie tepla. Modernizá-
ciu zabezpečuje spoločnosť Termming, kto-
rá je dodávateľom tepla pre mestskú časť.

V tejto súvislosti okresný úrad rozhodol 
o výrube viac ako 60 stromov na Kramá-
roch, lebo rastú na teplovodoch a v ich 
blízkosti. Mestskej časti sa však nakoniec 
viac ako polovicu z nich podarilo zachrániť! 

Kolegovia si spolu s Termmingom prešli 
každý jeden z nich, aby sa dohodli, či je na-

ozaj nutné ich odstrániť. Výsledkom je, že 
zhruba tridsiatka buď zostane naďalej na 
svojom mieste, alebo časť z nich, ktoré hlav-
né mesto vysadilo na sieťach, si magistrát 
šetrne presadí na iné miesto.

Kolegovia na priebeh rekonštrukcie tep-
lovodov budú pravidelne dohliadať, všetky 
dôležité informácie o termínoch prác a od-
stávok teplej vody spoločnosť, ktorá moder-
nizáciu zabezpečuje, zverejňuje aj na svojej 
stránke: www.engie.sk v sekcii Servisné 
správy. (red), snímka Jana Plevová

Na Kramároch pokračuje modernizácia teplovodov
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Vraciame sa k milým tradíciám.
Vítame opäť novorodencov

Balzam pre duše jubilantov

Po viac ako jeden a pol roč-
nej prestávke, ktorú spôsobila 
pandémia, sa vraciame postup-
ne aj k jednému z najmilších 
podujatí v našej mestskej časti. 
Začiatkom mája sme v našom 
vynovenom Stredisku kultúry 
na Vajnorskej ulici č. 21 opäť 
slávnostne privítali do života 
najmenších Novomešťanov. Na 
tradičné vítanie novorodencov 
sme pozvali prvých 56 detičiek 
s rodičmi – 30 dievčat, 26 chlapcov. Nechýbali tradičné darčeky 
ako hrkálka, podbradník s erbom mestskej časti, ruža pre ma-

mičku a malý kultúrny program. Už 
teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia, 
ktoré budú nasledovať. 

Mestská časť Nové Mesto pokra-
čuje aj v tradícii finančnej podpory 
svojich novorodencov, ktorú nepre-
rušila ani pandémia. Podľa platných 
zásad poskytuje „štartovné“ vo výš-
ke 100 eur každému novorodenco-
vi, ktorého matka má trvalý pobyt 
v mestskej časti minimálne 1 rok pred narodením dieťaťa. Zvýše-
ný príspevok pri narodení dieťaťa 200 eur vypláca mestská časť 
novorodencom z rodín s nižším preukázaným príjmom, ktorý po 
zdanení neprevyšuje celkovú sumu 1644 eur na oboch rodičov, 
prípadne 822 eur na jednu osobu. 

 Ján Borčin, snímky Jana Plevová

Pred dvomi rokmi sa dožila krásnych 
90 rokov. Koronaopatrenia však nedovo-
lili, aby ich rovnako ako desiatky ďalších 
našich jubilantov mohla osláviť na tra-
dičnom stretnutí oslávencov, ktoré pre 
nich organizujeme v Strediska kultúry na 

Vajnorskej. Dnes má Novomešťanka pani 
Anna Bergerová o ďalšie dva roky viac. 
No my sme na jej okrúhly sviatok neza-
budli – rovnako ako na ďalšiu zhruba stov-
ku novomestských seniorov, ktorým sme 
po dvojročnej pauze opäť mohli zablaho-
želať na obľúbenom stretnutí jubilantov.

„Stretnutie bolo balzamom pre moju 
dušu, došla som nabitá pozitívnou ener-
giou a dojatím. Vedenie miestneho úradu 
nás neskutočne milo prekvapilo. Stretnu-
tie bolo veľmi rodinné, zahrala nám živá 
hudba. Bolo to veľmi milé, prekvapivé 
a keď mi potom dali do ruky mikrofón, 
aby som niečo povedala, nebola som 
ani schopná niečo od dojatia povedať,“ 
opísala dojmy pani Bergerová, ktorá je ve-
rejnosti známa aj ako aktívna pamätníčka 

protifašistických bojov druhej svetovej 
vojny.

Zhruba stovku energických dám a pá-
nov na májovej oslave v stredisku kultúry 
zabavili populárni Kuštárovci svojimi ľu-
dovými piesňami. Všetkých čakali kvety, 
darčekové balíčky a pohostenie. Ku gratu-
lantom sa pripája aj Hlas Nového Mesta. 
Veľa zdravia a pohody, jubilanti naši!

(mm), snímky Jana Plevová

AKO POSTUPOVAŤ PRI ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK 
•  O príspevok pri narodení dieťaťa treba písomne požiadať.
•  Žiadosť podáva matka (prípadne otec, ktorému dieťa zveril do výchovy súd, 

či osoba, ktorej dal súd dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosti 
rodičov).

•  K žiadosti je potrebné predložiť na overenie aj rodný list dieťaťa a občian-
sky preukaz matky.

•  O príspevok je možné požiadať do jedného roka veku dieťaťa.
•  V prípade žiadosti o príspevok 200 eur je potrebné predložiť doklady 

preukazujúce príjem rodiny.
•  Bližšie informácie o príspevku aj vítaní novorodencov získate na oddelení 

sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto (telefón: 
02/49 253 529, e-mail: vladislava.janovicova@banm.sk).
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Kuchajda je pripravená na letnú sezónu.  
Potápači z jej dna vylovili aj trezor s peňaženkou

Dno Kuchajdy je vyčistené a pripra-
vené na prichádzajúcu letnú sezónu. 
Koncom apríla a začiatkom mája si naše 
jazero ako každý rok vzalo do parády 11 
potápačov. Hoci veľké nákupné vozí-
ky či staré kočíky tentokrát nevylovili, 
opäť v ich „úlovku“ nechýbala kuriozita. 
„Pri móle bol lokalizovaný a násled-
ne vytiahnutý vykradnutý trezor aj 
s prázdnou peňaženkou,“ informoval 

Hlas Nového Mesta vedúci tímu potápa-
čov a predseda Spolku ochrancov vody  
OCTOPUS Tomáš Rácz.

Z vody vytiahli hlavne kovový odpad, 
ktorý by reálne ohrozoval návštevníkov 
Kuchajdy pri kúpaní. Okrem kovových 
armatúr našli potápači na dne aj pneu-
matiky z auta, sklenené fľaše, plastovú 
stoličku, igelitové vrecká a podobne. 
„Navyše tento odpad bol väčšinou po-
krytý ulitníkmi, ktoré pri dotyku s kú-
pajúcimi môžu spôsobiť rezné porane-
nia,“ dodáva šéf potápačov. Ako ďalej 

upozornil, každoročným problémom je 
aj veľké množstvo odtrhnutých rybár-
skych vlascov a háčikov. Časť z nich po-
tápači odstránili, nie však všetky, keďže 
ide o malý nenápadný odpad. Preto si pri 
kúpaní treba dávať pozor a do vody vstu-
povať napríklad v kúpacej obuvi. „Tento 
druh odpadu má rastúci trend a nie je 
možné ho podceňovať,“ upozorňuje To-
máš Rácz. Dobrou správou je, že v rám-
ci čistenia nebol zaznamenaný žiadny 
úhyn rýb. 

Dno Kuchajdy je upratané a podľa 
tímu potápačov môžu jazero v sezóne 
2022 návštevníci bezpečne využívať. 

Ján Borčin, snímky Jana Plevová
LETNÁ SEZÓNA NA KUCHAJDE
•  Areál prírodného kúpaliska je od mája do sep-

tembra otvorený pre verejnosť každý deň  
od 6.00 do 22.30 hod.

•  Vstup do areálu je zadarmo.
•  Prevádzkovateľ areálu zabezpečí počas letnej 

kúpacej sezóny každé dva týždne analýzu  
vzoriek vody z jazera.

•  Pre návštevníkov sú k dispozícii  
bezplatne vonkajšie sprchy, prezliekarne,  
WC, zabudované ležadlá.

•  Kuchajda ponúka aj viacero možností pre aktívny 
pohyb a šport: futbal, basketbal, plážový volej-
bal, workout, stolný tenis, petang. 

•  Futbalové multifunkčné ihrisko alebo volejbalové 
ihrisko na Kuchajde si môžete rezervovať  
na presný čas telefonicky: 0910 428 671,  
aktuálny cenník nájdete na stránke:  
www.ekovps.sk/strediska/kuchajda
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Povinnosti súvisiace s príspevkom za ubytovanie
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 

upozorňuje všetkých žiadateľov o prí-
spevok – občanov poskytujúcich uby-
tovanie odídencom z Ukrajiny, že vy-
plnený a podpísaný výkaz za príslušný 
mesiac, v ktorom uvádzajú údaje o uby-
tovaných odídencoch a počte nocí, je 
potrebné doručiť Miestnemu úradu 
Bratislava-Nové Mesto na Junáckej č. 1 
(klientske centrum alebo podateľňa), 
a to do 5. pracovného dňa nasledujúce-
ho mesiaca. 

Túto povinnosť môžu vykonať buď 
osobne, poštou alebo elektronicky (po-

zor, nie mailom!) prostredníctvom služ-
by „Všeobecná agenda“ priamo do elek-
tronickej schránky mestskej časti Nové 
Mesto v rámci elektronického portálu 
verejnej správy www.slovensko.sk. Pre 
odoslanie podania elektronicky je po-
trebné prihlásenie občianskym preuka-
zom (eID kartou) a odosielanú správu 
podpísať kvalifikovaným elektronickým 
podpisom. Príslušné tlačivá – vzory vý-
kazov pre fyzické osoby aj právnické 
osoby – nájdete aj v novinkách na strán-
ke www.banm.sk. 

Zároveň je potrebné, aby občania 

poskytujúci ubytovanie pre odídencov 
z Ukrajiny svojich ubytovaných upozor-
nili na zákonnú povinnosť  „raz mesačne 
počas poskytovania ubytovania osobne 
oznámiť obci, že mu oprávnená osoba 
poskytuje ubytovanie“. Toto oznáme-
nie vykoná ubytovaný občan Ukrajiny 
v prípade mestskej časti Nové Mesto 
osobne v Ukrajinsko-slovenskom komu-
nitnom dome v priestoroch Komunit-
ného centra na Ovručskej ulici č. 
5 – počas na to určených stránkových 
hodín: UTOROK a ŠTVRTOK od 9.00 
do 15.00 hod.

Príbeh našej 119-ročnej lávky pokračuje
„Narodila“ sa ešte v časoch Rakúsko-Uhorska, dnes má 119 

rokov. A hoci mestská časť ju vlani kvôli zlému stavu z bez-
pečnostných dôvodov demontovala, jej príbeh pokračuje. 
Novomestskej staručkej lávke, ktorá slúžila ako nadchod cez 
železničnú trať pri dnešnej Palme, sme našli nový domov – 
v Železničnom múzeu SR na Rendezi. A dnes už vieme, aké 
bude je ďalšie poslanie. 

Starosta mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý podpísal 
zmluvu s riaditeľom železničného múzea Michalom Tunegom 
o bezplatnom používaní lávky. Pracovníci múzea ju postupne 
zrekonštruujú a využijú ako ďalší historický artefakt svojej bo-
hatej zbierky.

Lávku dala mestská časť demontovať ešte v novembri minu-
lého roka. Dnes je rozdelená na jedenásť kusov vrátane scho-
diska a podporných stĺpov a nachádza sa v priestoroch múzea 
na Rendezi. „S pomocou dobrovoľníkov ju ošetríme tak, aby 
sa zastavila korózia. Po zreštaurovaní plánujeme lávku po-
užiť ponad existujúce koľaje, ktoré sú v areáli múzea, aby 
sa ľudia mohli aj zhora pozrieť na prechádzajúce historické 
rušne a vagóny, zároveň poslúži na zvýšenie bezpečia počas 
akcií pre verejnosť," povedal pri podpise zmluvy riaditeľ mú-
zea Michal Tunega.

Lávka je vzácna nielen z pohľadu svojho veku 119 rokov, 
ale aj z dôvodu, že podobných lávok sa nezachovalo veľa. Je 
to navyše kvalitná nitovaná konštrukcia. Pre potreby múzea je 
ideálna aj vďaka svojmu „útlejšiemu“ rozmeru. Tešíme sa na jej 
opätovné využitie!

Martin Mitošinka, snímky Jana Plevová
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Každá rekonštrukcia poteší toho, koho sa nejakým spôso-
bom týka. Tentokrát sa potešili rodičia, deti a pedagógovia 
základnej a materskej školy na Kalinčiakovej, kde sme urobili 
nový chodník pred školou. Ten starý bol už popraskaný, rozbi-
tý a mohol byť nebezpečný. 

Ide o ďalší krok, ktorým mestská časť Nové Mesto prispieva 
k zlepšovaniu podmienok vo verejnom priestore. Nedávno tu 
prešli rekonštrukciou vstupné priestory, roz-
vody kúrenia, ktoré sa navyše vyregulovalo. 
Vybudovali sme tu tiež nový inteligentný sys-
tém vetrania, ktorý zabraňuje úbytku množstva 

kyslíka vo vzduchu v miestnosti a reguluje vetranie čerstvého 
vzduchu prepojeného na vzduchotechniku. 

Sme radi, že starý chodník v areáli našej ZŠ s MŠ Kalinčia-
kova je minulosťou a žiaci, učitelia aj rodičia už prichádzajú 
a odchádzajú zo svojej školy a škôlky po novom, peknom, bez-
pečnejšom. 

 (mm), snímky Jana Plevová

Plní zážitkov a dojmov, umocnených krásnym počasím, vrátili sa novomestskí senio-
ri z májového výletu zo symbolov Považia – z Trenčianskeho hradu a z hradu Beckov.

Výlet sa uskutočnil 12. mája. „Najskôr sme si prezreli prekrásny Hrad Beckov 
a okolie. O hrade nám povedal veľa informácií pán kastelán a spolu s ním sa tešíme 
na postupujúcu opravu tejto pamiatky. Po Beckove nasledoval Trenčín, kde sme sa 
po obednej prestávke tiež zamerali na hrad. Návštevu sme spojili s jeho prehliad-
kou, ktorá nás fascinovala. No a keďže všetko má svoj koniec, platilo to aj o našom 
výlete a po Trenčianskom hrade sme už od-
chádzali naspäť do Bratislavy," povedala o zá-
jazde jeho vedúca pani Anna Krutá, vedúca 
Denného centra Domovinka z Nobelovej uli-
ce. Seniori si podobné typy akcií vážia. Tešia 
sa nielen z poznávania nových miest, ale aj zo 
spoločne zmysluplne stráveného času. „Ďaku-
jeme mestskej časti a jej vedeniu za zorgani-
zovanie zájazdu a za poskytnutie autobusu,“ 
dodala pani Krutá. 

Na výlete sa zúčastnili nielen seniori z tohto 
centra, ale aj z Račianskej a Stromovej. (mm)

Bezpečnejšia cesta do školy

Považské hrady našim 
seniorom učarovali

Novinky na našom 
mapovom portáli

Oficiálny mapový informačný systém 
mestskej časti Nové Mesto, ktorý nájdete 
na stránke www.mapy.banm.sk, je bo-
hatší o ďalšie informácie. Mapa „Správa 
majetku“ zobrazuje budovy a pozemky 
vo vlastníctve, v správe, v nájme mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto. Pozemky sú 
podľa vzťahu k mestskej časti ako samo-
statné vrstvy odlíšené farbou, rovnako aj 
budovy. Po kliknutí na budovu sa zobra-
zí jej adresa a účel využitia. Po kliknutí 
na pozemok sa zobrazí číslo parcely, list 
vlastníctva a typ pozemku. Prostredníc-
tvom mapového portálu mestská časť 
verejnosti priebežne poskytuje dôležité 
mapy, mapové podklady a informácie. 
Okrem základnej mapy tu nájdete mapu, 
ktorá zobrazuje národné kultúrne pa-
miatky a pamätihodnosti na historic-
kých mapových podkladoch, ale aj mapy 
územných plánov, zaregistrovaných psov 
a podobne.  (red)

PRED PO
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Už teraz je náš lesopark rajom bajkerov. A budú to tam mať 
ešte lepšie! Aj Nové Mesto totiž bude mať svoj pumptrack, a to 
v prekrásnom prostredí v prírode.

Mestská časť Nové Mesto podporila zrod ďalšej lesnej cyk-
lodráhy, ktorá vyrastie na Kamzíku. Tentokrát bude nový 
cyklistický park určený pre rodiny s deťmi. Priestor, ktorý je 
dnes známy rôzne náročnými cyklocestami, sa doplní o ďal-
ší, edukačno-rodinný rozmer. Vznikne tak miesto, kde budú 
celé rodiny tráviť voľný čas a rozvíjať svoje športové zručnosti 
spoločne, zmysluplne, v pohybe a na čerstvom vzduchu krás-
nej novomestskej prírody. Naša mestská časť prispieva na ten-

to zaujímavý projekt dotáciou 5-tisíc eur 
a symbolickým prenájmom nevyužívaných 
pozemkov vo výške jedno euro na rok.

Cykloareál vznikne v blízkosti už existujú-
cich trailových dráh Bike park Koliba a na-
šej lanovky, ktorú aktívne využívajú práve aj 
bajkeri. Verejnosti bude rodinný cyklopark 
Kamzík, ktorý buduje občianske združe-
nie Bajkslava s ďalšími dvoma občianskymi 
združeniami Karpaty kids a Šport klub, po 
jeho dokončení prístupný zadarmo. 

(mm), snímky: vizualizácia projektu

Na Kamzíku vyrastie nový  
rodinný cyklopark

Nový cykloareál bude mať tri zóny: 
•  Dual pumptrack a tréningové skoky 
•  Park zručnosti s pevnými aj premiestniteľnými 

prekážkami 
•  Obslužná a oddychová zóna

Mestská časť
Bratislava-Nové Mesto

Patríte medzi milovníkov vína? 
Tak si určite nenechajte ujsť naše podujatie a príďte s rodinou aj priateľmi! 

Dozviete sa tajomstvá kvality a jedinečnosti vína našich slovenských vinárov.
Tešíme sa na Vás! 

NOVOMESTSKÝ 
FESTIVAL

VÍNA 2022

18. 6. 2022
14.00 - 22.00 HOD. 
NOVÁ TRŽNICA 
TRNAVSKÉ MÝTO

Sledujte náš FB a IG, dozviete sa viac!

@novatrznica_trnavskemyto

@NovaTrznicaTrnavskeMyto

Inzercia_Hlas_NM_185x85_víno2.indd   1Inzercia_Hlas_NM_185x85_víno2.indd   1 18/05/2022   10:5918/05/2022   10:59
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Stolný tenis do škôl. Tak sa volá projekt 
Slovenského stolnotenisového zväzu, kto-
rého cieľom je popularizácia stolného 
tenisu a rozvoja školského športu so za-
meraním na najmladšie ročníky. Vynika-
júcou správou je, že naša Základná škola 
Riazanská uspela so svojim projektom 
a jej žiaci tak budú môcť v škole užívať 
nový profesionálny stolnotenisový stôl 
a príslušné športové vybavenie!

„Veľmi sa tešíme, že naša škola uspela. 
Vďaka tomu vieme deti podporiť a moti-
vovať v rozvíjaní ďalšej športovej aktivi-

ty,“ povedala pre Hlas Nového Mesta ria-
diteľka ZŠ Riazanská Katarína Čuntalová. 
Zväz odovzdal škole stôl a výbavu koncom 
apríla, súčasťou akcie bola aj stolnoteni-
sová exhibícia, na ktorej sa o vynikajúcu 
zábavu a zážitok postarali reprezentačný 
tréner Jaromír Truksa a úspešná repre-
zentantka Barbora Balážová. 

Deti našej novomestskej školy sa na 
vlastné oči presvedčili, prečo patrí stol-
ný tenis medzi najrýchlejšie športy na 
svete a vytvorili doslova elektrizujúcu at-
mosféru, ktorú by mohli závidieť mnohé 
profesionálne podujatia. Okrem stolno-
tenisovej exhibície si deti mali možnosť 
zatrénovať a zahrať s profíkmi. Akciu si 
užili všetci. „Úžasná akcia pre úžasné 
deti,“ napísal na svojom Facebooku tré-
ner Truksa.

Stolný tenis má, zdá sa, na Riazanskej 
veľkú budúcnosť. Škola uvažuje o zriade-
ní stolnotenisového krúžku pod vedením 
jedného z dlhoročných pedagógov, uči-
teľa slovenčiny a telocviku. „Uvažujeme 
o spustení krúžku od začiatku budúceho 
školského roka. A možno si čoskoro me-

dzi sebou zasúťažia aj kolektívy jednot-
livých tried. Tešíme sa, že vďaka takýmto 
projektom vieme deťom ponúknuť ďalší 
výborný spôsob trávenia voľného času,“ 
zdôraznila pani riaditeľka Čuntalová. Ako 
dodala, záujem o tento šport na Riazanskej 
je, starší žiaci ho pravidelne radi hrajú aj 
cez prestávky. Pri rozbehnutí krúžku chce 
byť nápomocný aj stolnotenisový zväz.

A ktovie, možno práve na ZŠ Riazanská 
sa nájde stolnotenisový talent, o ktorom 
budeme v budúcnosti počuť. 

(red), snímky Jana Plevová

V posledný aprílový piatok zažili deti 
z materských škôl na Legerského, Šuňav-
covej i Sibírskej dobrodružné dopoludnie. 
Navštívili ich príslušníci štátnej a mestskej 
polície, zdravotnícki záchranári aj hasiči. 
Malí zvedavci dôkladne preskúmali po-

licajné auto, pozreli si ukážku zatýkania 
zločincov spestrenú použitím dymovnice, 
potešili sa rozhovorom o práci psovodov, 
ktorých štvornohí zverenci poslúchali na 
slovo. Nemenej pozornosti si vyslúžili hasi-
či, ktorí deťom pripravili prekážkovú drá-
hu a predviedli svoj výstroj. Aj tí najmenší 
vedia, že na zdravie si treba dávať pozor, 
preto pozorne počúvali a pozorovali zá-
chranárov pri ukážke poskytovania prvej 
pomoci pri úrazoch.

Preventisti dopravnej výchovy z mest-
skej polície sa deťom venovali na doprav-
nom ihrisku, precvičili s nimi bezpečné 
kolobežkovanie a pohyb na cestách. Nad-
šený podporovateľ cyklodopravy Peter 
Klučka z Ministerstva dopravy a výstavby 
SR vysvetlil najmenším účastníkom cestnej 

premávky, ako sa správne bicykluje v ruš-
nom meste.

Na deň plný zážitkov budú deťúrence 
dlho spomínať. Verme, že si v pravej chvíli 
spomenú aj na pravidlá bezpečnosti, ktoré 
im dospelí vysvetľovali.

Text a snímky Katarína Kleinová 
MŠ Legerského

Stolný tenis do škôl! Riazanská získala 
pre deti stôl, na akom hrajú profíci

Policajti, hasiči aj záchranári  
predviedli škôlkarom svoju prácu
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Spomeniete si na vôbec prvý deň 
v práci na úrade? Aký bol?

Na miestnom úrade som pracovala ako 
„dohodárka“ už od marca 1992 – prepi-
sovala som právne normy, ktoré boli ne-
vyhnutné pre chod samosprávy. Oslovil 
ma prvý starosta RNDr. Miloš Lampert, 
s ktorým som spolupracovala na Minis-
terstve školstva SR. Prepisovala som ich 
do počítača ešte v systéme T602, čo si 
dnes mladí ľudia nevedia ani predstaviť. 
Problematika ma celkom zaujala a keď 
sa mapovala mestská časť – fyzicky sme 
chodili po uliciach a robili súpis domov 
a tvorili sa zoznamy voličov – nastúpila 
som na vtedajšie oddelenie organizačné 
a právne. 

Tridsať rokov je kus života, o kto-
rom by sa dalo hovoriť dlho. Ako by 
ste tých vašich 30 pracovných rokov 
zhrnuli aspoň v kocke? 

Začiatky boli ťažké. Rokovania zastupi-
teľstva a miestnej rady sa „ťahali“ dlho do 
noci. Keď si uvedomím, že v zastupiteľ-
stve bolo 45 poslancov, nebolo to jedno-
duché. Všetci však mali jeden dar – ko-
munikovali medzi sebou, nepresadzovali 
sa tak záujmy jednotlivých politických 
strán a poslancov. Bolo to náročné aj pre 
moju rodinu. Mala som 3 malé deti a celá 
domácnosť a starostlivosť o deti bola na 
manželovi. Raz sa stalo, že to už nezvlá-
dol, v noci zabalil všetky tri deti do deky 
a v noci ich doviezol na vrátnicu, nechal 
ich tam a odišiel domov. Čo som spravi-
la? Musela som odísť z rokovania miest-
nej rady, zobrať si taxík a ísť domov. J

Dnes mnohí ľudia už po pár ro-
koch na jednom pracovnom mieste 
hlásia, že sú „vyhorení“ a potrebujú 
zmenu. Čo pred takýmto „vyhore-
ním“ chránilo vás?

Ja tým, že som od 15. rokov vyrastala 
bez otca (zomrel), mala som ešte troch 

mladších súrodencov a bola som špor-
tovkyňa (športová gymnastika a neskôr 
trénerka detí do 6 rokov), som veľmi 
dobre vedela, že nič nie je zadarmo 
a musím si to „odmakať“.  Pre mňa bolo 
dôležité uvedomiť si, že mám stále po-
vinnosti – pomoc mamičke, starostlivosť 
o mladších súrodencov, tréningy, pre-
teky, funkcia v telovýchove, aktivity na 
škole, ktoré ma hnali dopredu. Mala som 
zmysluplne vyplnený deň. Nikdy som 
nemala pocit vyhorenia. Skôr sa mi nie-
kedy nechcelo ráno vstať, ale keď som to 
prekonala, bežala som na plné obrátky.

Aká je práca, ktorú robíte? 
Je fantastická. Tým, že som ešte stále 

dosť akčná, spĺňa všetko. Je živá, stále sa 
niečo rieši, niečo organizuje, stretávam 
sa s množstvom ľudí. Mojím krédom je 
– aj keď klientovi z rôznych dôvodov 
nevyhovieš, snaž sa, aby od teba odišiel 
spokojný a s vedomím, že si sa snažila 
a vedela ho správne usmerniť.

Hoci nepochádzate a nežijete pria-
mo v Novom Meste, za tých 30 rokov 
práce pre túto mestskú časť sa z vás 
chtiac-nechtiac musela stať „Novo-
mešťanka“. Čo pre vás Nové Mesto 
znamená?

Ja mám trvalé bydlisko v Podunaj-
ských Biskupiciach, ale Nové Mesto je 
môj druhý domov.

Aký je rozdiel medzi Novým 
Mestom 1992 a Novým Mestom 2022? 

No obrovský. Keď som nastúpila, za-
čala sa budovať Kuchajda – dnes je to 
jedna krásna oddychová zóna, zastavi-
la sa výroba v CHZJD, pri priechodoch 
sa vybudovali bezbariérové výstupy na 
chodníky, vybudovali sa tu nové špor-
toviská, množstvo detských ihrísk, pri 
základných školách vznikli nové športo-
vé areály, a to nehovorím o nákupných 
centrách.

Čo robíte, keď práve nerobíte? Vie-
me o vás, že máte viacero koníčkov. 

Strašne rada leňoším. Mám však dvoch 
krásnych vnukov (12 a 17 rokov) – sú to 
takí životabudiči. Obaja hrajú futbal za 
ŠK Slovan, a tak takmer každú sobotu 
alebo nedeľu som s niektorým na ihris-
ku alebo píšeme domáce úlohy – hlavne 
sloh. Rada si pozriem dobrú detektívku, 
vedomostné kvízy, milujem krížovky. 
Cez víkend zvyknem sadnúť na bicykel 
a len tak bez cieľa sa túlam po okolí. Veľ-
mi rada chodím do Krasňanského lesa, 
kde som ako dieťa vyrastala. 

Mnohí kolegovia si miestny úrad 
bez vás ani nevedia predstaviť. Viete 
si vôbec predstaviť vy seba bez tejto 
práce?

Úprimne? Neviem. Nemám žiadnu zá-
hradu, kde by som sa možno mohla rea-
lizovať, vnuci už vyrastajú a majú iných 
kamarátov ako babičku. Myslela som 
si, že keď budem doma, budem vyšívať 
(kedysi som robila aj výstavy mojich vý-
šiviek), ale akosi ma neposlúchajú oči. 
Možno budem viac využívať bicykel 
a chodiť na obed k Belasým alebo na ká-
vičku do Rosygo. J

Zhováral sa Ján Borčin
Snímka Jana Plevová

Aj keď človeku nie vždy vieš  
vyhovieť, musí odísť spokojný
Už tridsať rokov sa bez nej nezaobídu v Novom Meste žiadne voľby ani zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
Presne toľko rokov má odrobených naša kolegyňa JÚLIA ČERVENKOVÁ na jednom jedinom mieste –  
na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Pri príležitosti významného pracovného jubilea,  
ktoré oslávila v priebehu mája, sme sa s vedúcou oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov  
pozhovárali o jej začiatkoch a spomienkach na prácu, ktorá ju stále napĺňa aj po rokoch.
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Apríl aj máj v znamení prebúdzajúcej sa prírody, ale aj novej zelene

Zelenšie Nové Mesto

Jar krásne vyfarbila  
aj okolie  
Novej tržnice

Deň Zeme na  
ZŠ Za kasárňou

Viac zelene prinesú  
aj čerstvo vysadené trvalky

Snímky Jana Plevová, Peter Praženka

Tulipány  
na Kukučinovej

Tulipány na  
Račiansko mýte

Po zimnom odpočinku  
ožili aj naše fontány

Pocta legende. Pri lavičke Mekyho Žbirku 
na Račku rozvitli symbolické biele tulipány

Tulipány  
pri Slimáku

Pokračujeme  
v sadení stromov 

v Novom Meste.  
Aj na Kraskovej 

ulici

Deň Zeme  
na ZŠ Cádrová
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Časť slovenských domácností v súčasnosti zaží-
va skokový nárast cien tepla, ktoré spôsobilo naj-
mä výrazné zdraženie zemného plynu. Dotkne sa 
tento negatívny trend aj obyvateľov Nového Mesta? 

Myslím, že obyvateľov Nového Mesta poteším, 
keď poviem, že nedotkne. Našim odberateľom v tejto 
mestskej časti sme cenu na rok 2022 nezvyšovali. 
Od 1. mája nastáva malá korekcia, kde sme zvýšili 
cenu variabilnej zložky, ale zároveň znížili fixnú časť 
ceny. Cena tepla teda zostáva porovnateľná s cenou 
z minulých období. Zároveň sme správcom v rámci 
vyúčtovania nákladov za rok 2021 vrátili 800-tisíc 
eur.

To sú dobré správy. Vďaka čomu sa spoločnosti 
TERMMING podarilo stabilizovať cenu tepla? 

Na výslednú cenu vplýva viacero faktorov. V pr-
vom rade je to nákup komodity. Zemný plyn sa nám 
podarilo zazmluvniť v čase, keď boli ceny na burze 
ešte priaznivé. A to aj napriek tomu, že už boli nasta-
vené o trochu vyššie v porovnaní s predchádzajúcim 

obdobím, kedy boli ceny aj vplyvom pandémie na 
rekordne nízkych úrovniach. 

Do konečnej ceny plynu však vstupujú aj ďalšie 
zložky, nielen jeho cena na burze. TERMMING je čle-
nom Skupiny ENGIE na Slovensku, ktorá nakupuje 
energiu pre všetky svoje dcérske spoločnosti. S roč-
ným objemom nákupu zemného plynu celej skupiny 
na úrovní viac ako 30 miliónov m³ sa nám dlhodobo 
darí dojednať nadštandardné podmienky s našimi 
dodávateľmi. 

V časti, kde prevádzkujeme sekundárne rozvody, 
zas využívame dobrú cenu od Bratislavskej tepláren-
skej.

Ďalším, nemenej dôležitým faktorom, ktorý vplýva 
na konečnú cenu tepla, sú investície do obnovy tepel-
ného hospodárstva, ktoré nám pomáhajú zvyšovať 
účinnosť zariadení a zefektívňujú prevádzku celého 
systému. 

O akých investíciách konkrétne hovoríme? 
Spoločnosť TERMMING prevzala do správy pre-

vádzku tepelného hospodárstva v bratislavskom 
Novom Meste v roku 2019. Odvtedy do obnovy jeho 
infraštruktúry a modernizácie zariadení preinvestova-
la viac ako 3 milióny eur. 

V minulom roku sa nám podarilo zrekonštruovať 
4,6 km sekundárnych rozvodov ÚK a TV napojených 
na Bratislavskú teplárenskú. Tento rok plánujeme 
zmodernizovať zariadenia plynových kotolní na uli-
ciach Vlárska a Višňová. Okrem toho vymeníme  
2 km technicky zastaraných sekundárnych rozvodov 
za nové predizolované potrubie s dlhšou životnosťou 
a lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami, vďaka kto-
rým sa zníži riziko vzniku porúch. 

Celková investícia do modernizácie v hodnote 
takmer 5 miliónov eur prispeje k optimalizácii pre-
vádzky a zefektívneniu výroby a distribúcie tepla.

Cena tepla bude tento rok pre obyvateľov  
bratislavského Nového Mesta stabilná 
Na Slovensku v súčasnosti rezonuje téma nárastu cien energií. O tom, či sa zdražovanie 
dotkne aj obyvateľov bratislavského Nového Mesta, spomenie v rozhovore  
Ing. Miroslav Pajchl, riaditeľ úseku výroby a distribúcie tepla Skupiny ENGIE,  
do ktorej patrí aj dodávateľ tepla pre túto mestskú časť – spoločnosť TERMMING.
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V Novom Meste pribudla ďalšia škola. Na 
Kramáre sa do priestorov bývalého Ústavu 
vzdelávania a služieb na Bárdošovej ulici  
v máji presťahovala jediná škola v Bratisla-
ve s vyučovacím jazykom nemeckým De-
utsche Schule. Jej škôlku, základnú školu 
a 8-ročné gymnázium navštevuje viac ako 
430 žiakov. 

Doterajšie priestory školy na Palisádach 
a na Panenskej ulici už škole nestačili. Trie-

dy sú nadštandardne vybavené, areál má 
nové multifunkčné ihrisko, krásnu jedáleň 
i telocvičňu. Špeciálne vybavené učeb-
ne prírodovedných predmetov, hudobnej 
či výtvarnej výchovy, študovňa spojená 
s knižnicou, to všetko tvorí už nový vyu-
čovací štandard žiakov i učiteľov. „Počet 
žiakov neustále rastie, preto sme považo-
vali za nevyhnutné kúpiť novú budovu 
vyhovujúcu požiadavkám vyučovania 
21. storočia,“ zhodnotil situáciu Peter Kr-
šák z Deutsche Schule.

Pri vyučovaní sa kladie dôraz, samozrej-
me, na nemčinu, samostatnosť či kritické 
myslenie. Vyučovanie prebieha v menších 
skupinách, a to pod dozorom nemecky 
hovoriacich učiteľov rakúskej či nemeckej 
národnosti.

Po dvojročnej rekonštrukcii a investícii 
13 miliónov eur, na ktoré presne z polovi-
ce prispela Nemecká spolková republika, 
žiaci a študenti školy stihnú záver tohto 

školského roka absolvovať už v novej škole 
na Kramároch. 

Slávnostné otvorenie nových priestorov 
sa konalo za účasti ministra školstva Bra-
nislava Gröhlinga, predsedu Bratislavské-
ho samosprávneho kraja Juraja Drobu či 
starostu Nového Mesta Rudolfa Kusého. 
Škola, ktorá v Bratislave pôsobí už 17. rok, 
tak prináša nové možnosti aj pre deti z No-
vého Mesta. 

Martin Mitošinka
Snímky Deutsche Schule

Nová škola v Novom Meste. Na Kramároch  
sa udomácnila nemčina
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Prvá májová sobota v Novej tržnici 
patrila deťom a priaznivcom včelárstva. 
Deti a ich rodičia sa pohodlne usadili na 
pripravené sedacie vankúše a pozorne 
so záujmom počúvali, zvedavo sa pýtali 
otázky a aktívne sa zapájali do prezentá-
cie. Na interaktívnej prednáške, o ktorú 
sa postaral “včelí nadšenec” a zároveň 
predseda komisie pre Novú tržnicu Libor 
Gašpierik, sa dozvedeli mnoho informácii 
o včelách a ich živote v úľoch, ale aj mimo 
nich. O význame chovu včiel v mestskom 
prostredí, o ich životnom cykle, o včelích 
rodinách a úlohách ich jednotlivých čle-

nov. Pozornosť detí má svoje limity, a tak 
sa najmä tí mladší potešili tvorivým diel-
ničkám, kde si mohli vyrobiť rôzne milé 
a kreatívne včielkové výtvory. 

Neopakovateľným zážitkom nielen 
pre najmenších návštevníkov, ale aj do-
spelých bola možnosť pozorovať včely 
a ich správanie úplne zblízka, no stále 
bezpečne, v špeciálnych priehľadných 
prezentačných kufríkoch. A čo by to bolo 
za včelárske podujatie bez medu? Vďaka 
jednému z predajcov včelích produktov 
Apimed v Novej tržnici mohli návštevní-
ci na mieste ochutnať med a rôzne pro-
dukty z neho v rôznych variáciách a tiež 
si tieto sladké dobroty mohli nakúpiť do-

mov. Ako na každom podujatí, návštevní-
ci mohli podporiť obnovu Novej tržnice 
zakúpením limitovanej edície oblečenia. 
Peniaze za predané tričká, mikiny a tašky 
s fosforeskujúcou potlačou pôjdu na 
opravu a výmenu sklenených tabúľ fasá-
dy Novej tržnice.

Najočakávanejším bodom programu 
pre všetkých bola návšteva novomest-
ských včiel a ich úľov priamo na streche 
Novej tržnice. Už druhý rok sú domo-
vom pre viac ako dvesto tisíc včiel. Prišli 
k nám v rámci ekologického projektu 
chovu mestských včiel priamo z včelej 

farmy v Dolných Orešanoch. Bývajú u nás 
v štyroch drevených úľoch, ktoré svojimi 
farebnými maľbami štyroch ročných ob-
dobí spestrili deti zo ZŠ Jeséniova.

Pozrieť si včely v úľoch na streche No-
vej tržnice bola naozaj výnimočná príleži-
tosť a záujem o tento zážitok bol obrovský. 
Nadšené deti boli ochotné aj s rodičmi 
netrpezlivo a s iskričkami v očiach čakať 
desiatky minút, kým na nich príde rad. 
Zatiaľ mali príležitosť stráviť čas v trž-
nici, potúlať sa jej zákutiami, objaviť, čo 
ponúka, i nakúpiť. Nakoniec sa včielky na 
streche tešili návšteve takmer stovky ľudí. 
Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore 
našej mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
a tiež vďaka zamestnancom EKO-podni-
ku, ktorý spravuje Novú tržnicu. Ak vás 
život našich novomestských tržnicových 
včiel zaujíma, sledujte náš Facebook a In-
stagram, kde sa dozviete, ako sa im darí.

Včely zo strechy Novej tržnice 
mali návštevný deň
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Trnavské mýto očami študentov  
architektúry

V Novej tržnici sa stretli architekti a jej návštevníci, aby debato-
vali o rôznych koncepciách a návrhoch revitalizácie Trnavského 
mýta, ktoré leží na dôležitom dopravnom uzle. Témou výstavy 
prác študentov bola práve revitalizácia Trnavského mýta. Výstava 
prebiehala na prízemí Novej tržnice počas mesiacov apríl a máj. 

Na podujatí sa zúčastnili členovia tvorivých ateliérov z Fakulty 
architektúry a dizajnu STU a z Katedry architektonickej tvorby 
VŠVU. Medzi diskutujúcimi boli známe mená z oblasti architektú-
ry ako Henrieta Moravčíková, Martin Kusý, Pavol Paňák, Vladimír 
Šimkovič, Michal Bogár, Andrej Alexy, Ján Studený, ale aj vedúci 
oddelenia životného prostredia našej MČ Anton Gábor. Disku-
tujúci architekti predstavili niekoľko zaujímavých pohľadov na 
riešené územie. Prítomní diskutovali o osude objektov z obdo-

bia neskorého modernizmu, o potrebe preprogramovať budovy 
z monofunkčných na multifunkčné, aby spĺňali potreby súčasné-
ho a tiež budúceho sveta. 

Debatovali aj o nutnosti dialógu medzi architektmi a develo-
permi a potrebe vzájomného počúvania sa pri hľadaní konsenzu 
s cieľom zachovať architektonické dedičstvo pre ďalšie generá-
cie. A v neposlednom rade, jedným z rezonujúcich odkazov vy-
plývajúcich aj z tohto stretnutia je potreba zvyšovať povedomie 
bežných ľudí o architektonických hodnotách a ich dôležitosti. 
Toto zvyšovanie povedomia a vnímania architektúry verejnosťou 
je predpokladom efektívnejšej ochrany výnimočných diel nesko-
rej moderny, medzi ktoré patrí aj naša Nová tržnica. 

Snahou našej mestskej časti Nové Mesto je zachovať pôvodnú 
funkciu Novej tržnice ako mestského trhoviska a vrátiť do nej a jej 
okolia život. Veríme, že aj takýmito podujatiami vzbudíme záujem 
odborníkov a predovšetkým bežných ľudí o Novú tržnicu ako 
hodnotu, ktorú treba zachovať a chrániť.

Dvojstranu pripravili Lucia Repová Weinbergerová, Zuzana Kmiťová, snímky Peter Praženka

Ako chutil majáles pred tržnicou?
V poradí druhý street food festi-

val pred Novou tržnicou si mohli 
návštevníci vychutnať tentokrát až 
päť dní. Od stredy do nedele zapl-
nili priestor bývalého parkoviska 
zo strany Krížnej ulice stánky a prí-
vesy s bohatou a rôznorodou ponu-
kou jedál a nápojov. Na výber boli 
burgre, langoše, hotdogy, trdelníky, 
podpecníky, grilované mäsko, do-
máce hranolky, sendviče, thajská 
zmrzlina, miešané nápoje, limonády, pivká a vína a mnoho ďalšieho. 
Ľudia prišli postretať rodinu, priateľov, vychutnať si príjemné má-
jové počasie a deti si opäť mohli zažiť jazdu na kolotoči. Ďakujeme 
vám, že ste k nám opäť zavítali a že to pred našou Novou tržnicou, 
aj vďaka vám, opäť pekne ožilo.
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Kráľ Ladislav V. vydal v roku 1454 na-
riadenie, že každá osoba v akomkoľvek 
spoločenskom postavení je povinná zapla-
tiť mýto za svoj tovar a za seba mestu Pre-
šporok, pokiaľ do neho príde a chce sa po 
jeho cestách a uliciach pohybovať. V roku 
1475 oslobodil od platenia mýta seba, svo-
ju rodinu, vysokopostavených cirkevných 
a vojenských hodnostárov, ich sprievody 
a radných pánov. Mýtnikov do služby ur-
čoval sám kráľ, neskôr boli vyberaní mest-
skou radou. 

Výber mýta bol však často zneužívaný na 
vydieranie. Drvivá väčšina mýtnikov vybe-
rala mýto aj za tovar, ktorý nepodliehal vý-
beru mýta. Tento tovar stanovoval kráľ, ne-
skôr mestská rada. Išlo o potraviny - obilie, 
ovce, mlieko, syry, maslo. Kráľ Žigmund 
nariadil 25. januára 1545 prešporským 
držiteľom mýtneho patentu, aby zakázali 
mýtnikom vydierať verejnosť! Dokonca 
bol nútený nasledujúci rok na jar rozposlať 
listy pilišskému opátovi a prešporskému 
mešťanovi Gašparovi Venturovi, že sa mu 
prešporský ľud veľmi sťažuje na úradní-
kov a mýtnikov, lebo pri preprave od mýta 
oslobodeného tovaru zaň aj tak násilím 
a nezákonne mýto vyberajú.

Novinka z 22. augusta 1888, ktorú vydal 
minister vnútra, stanovuje aj tzv. dlažob-
né mýto. Začalo sa vyberať po schválení 
mestskou radou 5. decembra 1892. Prí-

jem z tohto mýta sa využíval na dláždenie 
ulíc vnútorného mesta a na výstavbu du-
najského nábrežia. Mestská rada v správe 
o cestách za rok 1903 konštatuje, že v roku 
1903 bolo v Prešporku 27 700 metrov mu-
nicipiálnych (priechodných) ciest mimo 
mýtnych závor, 18 540 metrov vnútorných 
ciest za mýtnymi závorami a dláždených 
ciest bolo 4500 metrov. Priemerná šírka 
priechodnej cesty spolu s priekopami po 
oboch stranách bola 12,5 metra, cesta bola 
pokrytá žulovým štrkom. Vnútorné cesty 

mali priemernú šírku 10,5 metra a boli po 
celej dĺžke spevnené vápencovým štrkom 
na žulovom podklade. Šírka dláždených 
ciest bola 10 metrov a boli dláždené žu-
lovými a keramitovými dlaždicami, tzv. 
mačacími hlavami. Donedávna bola takto 
dláždená aj Račianska ulica, dodnes je dláž-
dená Sliačska ulica od železničného pod-
jazdu smerom hore.

Mýto sa vyberalo aj z prístavných ko-
lov, o ktoré sa uväzovali lode. Za rok 1903  
sa z prístavných kolov vybrala suma vo výš-
ke 2550 korún, z dlažobného mýta suma 
112 320 korún a z cestného mýta 74 745 
korún. 

Mýto sa vyberalo na mýtnych úradoch 
pri cestách na týchto miestach: pri kame-
ňolome – cesta od Devína, na Dunajskom 
moste, Mlynských nivách, Trnavskom 
mýte, Račianskom mýte, Žilinskej ulici, 
Štefánikovej ulici, pri Kozej bráne a na Ci-
sárskej ceste (dnešná Mudroňova ulica). 
Takže v dnešnej mestskej časti Nové Mesto 
sme mali dve mýtnice pomerne blízko 
seba a odtiaľ pochádzajú názvy oboch kri-
žovatiek.

Martin Entner, snímky Jana Plevová

Za používanie udržiavaných mestských 
ciest a ulíc sa vyberalo mýto
V roku 1291 kráľ Ondrej III. udelil Prešporku mýtny patent /telonialis/ a tento patent akceptovali 
a uplatňovali aj všetci neskorší vládcovia. Každý cestujúci, šľachticov nevynímajúc, bol povinný zaplatiť 
mestu mýtny poplatok za použitie cesty. Môžeme povedať, že dnešná cestná daň či diaľničná nálepka 
nie je nič iné ako moderná forma mýta.

Časť Sliačskej cesty je dodnes dlážde-
ná „mačacími hlavami“.
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Jej dielo, preložené do takmer štyroch 
desiatok jazykov, bolo novátorstvom v na-
šej literatúre pre mládež. „Nebolo to o mlá-
deži, akú ju chceli mať, ale bol to život po-
daný mladým pubertálnym dievčaťom, 
jej očami,“ charakterizuje ho Jarunkovej 
dcéra, výtvarníčka Daniela Zacharová, mi-
mochodom celoživotná Novomešťanka. 
„Do toho bytu na Vajnorskej, kde mama 
žila 60 rokov, som sa narodila a žila som 
v ňom ešte prvé roky manželstva, kým 
sme sa nepresťahovali na Robotnícku uli-
cu,“ spomína pre Hlas Nového Mesta.

Vajnorská ulica však nebola prvým byd-
liskom Kláry Jarunkovej, pochádzajúcej 
z Červenej skaly, časti Šumiaca, keď sa po 
dvadsiatke presťahovala do Bratislavy. Byt 
získali manželia Jarunkovci tak, že manžel 
pani Jarunkovej bol stavbár a pracoval na 
výstavbe bytov v tomto bloku. „Nikdy sme 
sa odtiaľ neodsťahovali, hoci byt bol pre 
štyroch malý, na najvyššom poschodí bez 
výťahu a otec musel nechodiacu starkú, 
ktorú boleli nohy, často znášať na príze-
mie na rukách. Otec ju nosil na zelený 
dvor rád a zabávali sa celou cestou po 
schodoch,“ hovorí pani Zacharová. Nevý-
hodou bola aj lokalita. Dnes to znie neu-

veriteľne, pretože dom sa nachádza pri 
nákupnom stredisku oproti miestnemu 
úradu Nové Mesto. „Ale vtedy električka 
číslo 2 končila pri Novej dobe a domov 
sme museli dochádzať dlhé roky pešo.“

Klára Jarunková, ktorej sté výročie naro-
denia sme si nedávno pripomenuli, mala 
podľa jej slov Nové Mesto veľmi rada. Na-
priek všetkému mala doma pripravený veľ-
ký lodný kufor, keby sa rozhodla vrátiť na 
Horehronie. Bol to vtedy taký zvyk. Ale ni-
kdy tak nespravila. Mala rada svoj život na 
Vajnorskej. „V tom čase nás bolo v bloku aj 
štyridsať detí, všetko to tam žilo. Dvor bol 
zelený a plný stromov. V zime nám rodi-
čia vyliali vodu na chodník, korčuľovali 
sme sa... Medzi ľuďmi boli veľmi dobré 
vzťahy, ktoré pretrvali dodnes. Pamätám 
si na príhodu so štátnymi zástavami. 
Dostávali sme ich, československé a so-
vietske, na povinné vyvesenie vo sviatky, 
napríklad na 1. mája. No a zrazu mali 
všetky deti vo dvore šortky červenej farby. 
Niektorí chlapci mali aj modré a bábätká 
mali biele. Dôvodom bol nedostatok látky 
v povojnovom období. No a potom prišla 
kontrola, kde sú zástavy,“ smeje sa pri 
spomienke pani Zacharová.

V obľube mala aj samotné okolie Vajnor-
skej. „Dlho sme sa chodievali kúpať na 
kúpalisko Tehelné pole. Ale to len dovtedy, 
kým nevzniklo jazero Kuchajda. Odvtedy 
sa kúpavalo len na Kuchajde. Lúku na 
mieste dnešného nákupného centra sme 
mali skôr zakázanú, lebo tam boli temné 
bunkre, na prechádzky sme tam nechodi-
li. Až potom okolo jazera. Rovnako radi 
sme chodievali aj do Ľudovej štvrte, cho-
dievali sme tam do parčíku, kde sa dalo 
hrať. Bolo to úžasné. Často sme trávili čas 
v prírode, najmä na Železnej studničke.“ 
Okrem prírody chodievali aj do domu kul-
túry, či do vtedajšieho kina Máj. „Náš život 
bol na túto štvrť veľmi viazaný,“ hovorí 
pani Zacharová.

Niekedy doma premýšľali, že sa z Vaj-
norskej odsťahujú. „Chýbal nám hlavne 
výťah, v tom čase sme žili so starkou, čo 
bolo ťažké. Chceli sme aj väčší byt. Ale 
vždy sme si to rozmysleli. Bolo nám tam 
dobre. Bol tam krásny veľký dvor. Je mi 
ľúto, že otecko, stavebný inžinier, nevidel 
výstavbu obchodného centra, určite by ho 
to zaujímalo.“

Klára Jarunková pracovala tridsať rokov 
v redakcii Roháča na Štefánikovej ulici, 
kam rada dochádzala. Písanie ju bavilo, no 
redakcia mala problémy s cenzormi. Jarun-
ková si čas na vlastnú tvorbu nachádzala 
často v noci, kedy písavala ešte ceruzkou. 
Na niektorých knihách občas pracovala 
aj v kaštieli v Budmericiach. Vždy sa však 
z každej cesty, či už z Budmeríc, alebo 
z Brazílie, po ktorej precestovala tisíce ki-
lometrov a vznikla z toho kniha Pár krokov 
po Brazílii, rada vracala na Vajnorskú ulicu 
za svojou rodinou.

Martin Mitošinka
Snímky: archív Daniely Zacharovej

Slávna Novomešťanka. 
Klára Jarunková svoje najväčšie diela  
napísala na Vajnorskej 59
Vedeli ste o tom, že všetky diela najprekladanejšej slovenskej autorky 
Kláry Jarunkovej vznikli v mestskej časti Nové Mesto? Práve tu žila 
šesťdesiat rokov v byte na Vajnorskej ulici, dnes číslo 57, kedysi 59, 
a práve v tom byte napísala Jedinú, Tuláka, Brata Mlčanlivého vlka,  
O dievčatku, ktoré šlo hľadať rozprávku a ďalšie zo svojich dvadsiatich 
troch kníh, ktorých význam pre literatúru bol natoľko významný, že si 
Klára Jarunková vyslúžila nomináciu na Nobelovu cenu za literatúru. 
Pred pár týždňami sme si pripomenuli sté výročie narodenia tejto 
veľkej spisovateľky.

Klára Jarunková s dcérou Danielou  
v byte na Vajnorskej.



Jedno z najobľúbenejších pohybových podujatí pre verej-
nosť v bratislavskom Novom Meste je aj tento rok súčasťou 
letnej sezóny v prírodnom areáli Kuchajda. Naša Letná joga na 
Kuchajde vstúpila do svojej už dvanástej sezóny!

Tento rok sme začali skôr ako zvyčajne – už koncom mája. Re-
agujeme tak na váš veľký záujem, aby dní s jogou na Kuchajde 
bolo čo najviac. Stretávame sa opäť dvakrát do týždňa – každý 
letný pondelok a stredu podvečer od 17.30 do 18.30 hod. (až 
do konca augusta) na tradičnom mieste pri amfiteátri. Veno-
vať sa vám bude tak ako po minulé roky skúsený tréner Zdeno 
Yogi. „Zo skupinky prvých nadšencov, ktorí sa k nám pridali 
na Kuchajde, sa postupne za tie roky stala silná komunita. 
A tá je z roka na rok väčšia. Som veľmi rád, že stále viac ľudí 
chápe a cíti význam a prínos jogy – zdraviu prospešné cviky 
pre celé telo, odbúranie stresu a napätia, vnútorný pokoj a re-
lax. A to všetko navyše na čerstvom vzduchu a v prírodnom 
prostredí Kuchajdy,“ hovorí inštruktor Zdeno.

Letná joga na Kuchajde je, samozrejme, pre všetkých zadar-
mo. Stačí si vziať so sebou podložku na cvičenie a dobrú nála-
du. A ešte jedna tohtoročná novinka: ak nedovolí zlé počasie 

cvičiť vonku, presunie sa letná joga vždy „pod strechu“ – do 
priestorov Santosha yoga studia na Priemyselnej ulici 6 (aj tu 
sa, samozrejme, bude cvičiť zadarmo). Všetky zmeny v progra-
me aj aktuálne oznamy môžete sledovať aj na Facebooku našej 
jogy: www.facebook.com/Kuchajda.Joga/

Pridajte sa aj vy. Tešíme sa na vás v sezóne 2022!
(bor), snímka Jana Plevová

Letná joga na Kuchajde vstúpila  
do dvanástej sezóny
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Dámy a páni, milí priatelia, milí Novomešťania, dovoľte, aby 
sme vás srdečne pozvali na oslavy 100. výročia vzniku Novomest-
ského športového klubu (NŠK) 1922 Bratislava, ktoré sa uskutoč-
nia v dňoch 25. a 26. júna 2022 v areáli nášho štadióna na Tomá-
šikovej ulici v blízkosti Kuchajdy. Pripravili sme pre vás bohatý 
športový a kultúrno-spoločenský program.

Počas dvoch dní sa môžete tešiť na viaceré udalosti. V sobotu 25. 
júna otvoríme oslavy od 10.00 hod. športovými súťažami pre vaše 
ratolesti, ktoré organizujú tréneri NŠK. Každé zúčastnené dieťa si 
príde na svoje a bude odmenené. V rovnakom čase bude zahájený 
medzinárodný turnaj „Starých pánov“, ktorí určite privítajú vaše 

povzbudzovanie. Vyhodnotenie detských športových súťaži a tur-
naja je naplánované na 15.00 hod. Po tomto čase sa na pódiu pred-
stavia deti z novomestských škôl. 

Vrchol sobotného večera v rámci osláv storočnice sa začína od 
18.00 hod. príhovormi, oceňovaním hráčov a funkcionárov, sláv-
nostne bude vyhlásené meno nášho maskota – veveričky. Súčasťou 
programu bude slávnostná premiéra filmu „100 rokov NŠK 1922 
Bratislava“, ktorý v úzkej spolupráci s klubom pre vás pripravujú 
Nina Kopnická a Miro Mihalík. Tým sa však bohatý večer ešte ne-
končí, pretože bude pokračovať vystúpením hudobných skupín. 

Na nedeľu 26. júna sme pre vás pripravili od 10.00 hod. množ-
stvo zápasov mládeže NŠK, ktoré vás naladia na večerný zápas 
A-tímu. Mužstvo mužov NŠK 1922 Bratislava sa stretne v posled-
nom kole IV. ligy Bratislava s TJ Záhoran Kostolište. Náš tím bude 
určite potrebovať aj vaše hlasivky, keďže v tomto zápase možno 
pôjde o všetko. Situácia v súťaži nasvedčuje tomu, že práve tento 
zápas rozhodne o tom, ktorý z tímov postúpi do najvyššej regio-
nálnej súťaže. Pre amatérsky futbal v Novom Meste môže byť po-
stup veľkým míľnikom v dejinách klubu. Po zápase bude oslava 
storočnice ukončená hudobným programom. Viac informácií 
o programe osláv nájdete aj našej stránke: www.nsk1922.sk.

Počas osláv storočnice budete môcť nájsť v našom areáli stán-
ky s občerstvením a sponzorských partnerov klubu. Oslavy našej 
storočnice budú úzko späté s otvorením kultúrneho leta 2022 na 
Kuchajde, ktoré organizuje mestská časť Bratislava-Nové Mesto. 

Ladislav Horvát ml., športovo-technický riaditeľ NŠK 1922

Novomestský športový klub  
pozýva na oslavy storočnice
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V Novomestskom divadle  
ožil stredoveký Jeruzalem

Kultúrne leto otvoríme 25. júna

Žiaci sa dočkali publika 
Po dvoch rokoch online nácvikov a občasných 

online vystúpení sa dočkali skutočného koncertu 
a vystúpenia aj žiaci Základnej umeleckej školy 
z Hálkovej ulice. V apríli pripravili spoločný kon-
cert hudobného, tanečného, výtvarného, literárne-
ho a dramatického odboru. Deti sa naň pripravovali 
dištančne, ale vďaka svojim učiteľom zabudli pred 
vystúpením na trému a na záver bola ich snaha oce-
nená veľkým potleskom.  (jp)

Novomestské divadlo má za sebou 
úspešnú premiéru! Koncom apríla naše 
vynovené Stredisko kultúry na Vajnor-
skej uviedlo do života pilotnú inscenáciu 
divadla – historickú drámu Jeruzalem 
Anno 1187 scenáristu, režiséra a zakla-
dateľa Novomestského divadla Michaela 
Sharmanta. 

Na pódiu v hlavných úlohách žiarili slo-
venské herecké legendy Roman Pomajbo 

spoločne s Dušanom Cinkotom, pre kto-
rého podľa jeho slov nešlo o to zahviez-
diť na pódiu, ale odohrať predstavenie 
v harmónii s ostatnými hercami. „Pocity 
z premiéry mám veľmi dobré, vytvori-
li sme kontaktné predstavenie, ktoré je 
úžasným štartom na to, aby sme opätov-
ne naučili mladých chodiť do divadla.“ 
Atmosféru v sále umocňovala jedinečná 
autorská hudba od speváka a skladateľa 
Petra Bažíka, ktorý sa zároveň predstavil 
aj v hereckej úlohe. Stres podľa vlastných 
slov nemal. Obrovskou hereckou oporou 
bol preňho predovšetkým Dušan Cinkota. 
„Bol mojim mentorom a učil ma, ako sa 
nájsť v hereckej polohe eminencie. Snažil 
som sa chodiť na každú jednu skúšku, 
aby som vedel, čo sa deje mimo mojich 
scén. Keď som videl, ako rastú ostatní 
herci, inšpirovalo ma to.“ Jednou z here-

čiek v hlavných úlohách bola tiež seriálová 
hviezda a „Novomešťanka“ Lívia Bielovič. 
Tá v Druhej šanci stvárňuje riaditeľku ne-
mocnice. „Opäť som sa po dlhšom čase po 
filmovej a televíznej práci vrátila k divad-
lu. Bol to pre mňa doslova dar z neba.“  

Diváci boli počas predstavenia svedka-
mi zaujímavých šermiarskych súbojov, kto-
ré dopĺňala verne vyhotovená historická 
scéna. Príbeh inscenácie sa odohrával na 

dvoch pódiách, vďaka čomu herci dokázali 
s publikom počas predstavenia lepšie ko-
munikovať.  Branislav Oprala

Snímky Martin Driensky

INZERCIA 

VODOINŠTALÁCIE - oprava, montáž. 0904 572 977.

Po dvojročnej odmlke spôsobenej pan-
démiou vás opäť tento rok radi pozývame 
na otvorenie kultúrneho leta v Novom 
Meste, na aké ste zvyknutí!

Kultúrne leto 2022 otvoríme celoden-
ným programom v sobotu 25. júna na 
tradičnom mieste – na Kuchajde. Dopo-
ludnie (od 10.00 do 14.00 hod.) vyplnia 
rôzne športovo-zábavné súťaže a atrakcie 
pre deti v areáli Novomestského športo-
vého klubu 1922 na Tomášikovej, susedia-
com s Kuchajdou. 

Popoludní (od 15.00 hod.) je pri-
pravený kultúrny program v amfiteátri, 
v rámci ktorého vystúpia žiaci z našich 
základných škôl, po nich sa dostanú na 
rad naši najmenší a program pre nich. 

Súčasťou otváracieho večera bude 
tradičná tombola či zapálenie vatry 
(o 21.00 hod.) s obľúbenou živou coun-
try hudbou. Na svoje si prídu aj seniori.  
A, samozrejme, chýbať nebudú ani známe 
hudobné mená.

Po otvorení leta bude Kuchajda opäť 
každú stredu a sobotu patriť obľúbené-
mu Letnému kinu. Jeho popularita z roka 
na rok rastie. Samozrejmosťou sú aj hodi-
ny jogy v pondelok  a stredu.

O všetkom dôležitom vás budeme prie-
bežne informovať na webovej stránke 
mestskej časti www.banm.sk aj na Face-
booku. Vstup na otvorenie Kultúrneho 
leta 2022 v Novom Meste bude, samozrej-
me, zadarmo. Tešíme sa na vás! (mm)



Pozývame
STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

VAJNORSKÁ 21
tel.: 02/44 37 37 60, +421 911 449 688

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 16:00 do 19:00 h  
a vždy hodinu pred začiatkom na mieste podujatia (pokladňa SK Vajnorská).

PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

4. 6., sobota, od 8:30 do 12:30 h
Stretnutie klubu zberateľov autogramov – spojené s autogramiádou  
známych osobností zo sveta kultúry, médií a športu.

11. 6., sobota, od 9. do 15. h
Diador – výstava potravín a výrobkov pre ľudí s diabetom.

HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY

ČAJE O PIATEJ v sobotu od 17. h so živou hudbou 60. - 90. rokov

4. 6., sobota, od 17. do 21. h – hudobná skupina Charlie Band
11. 6., sobota, od 17. do 21. h – hudobná skupina Šubinovci
18. 6., sobota, od 17. do 21. h – hudobná skupina Color 

KURZY

Každú v stredu, od 18. do 20. h 
Esperanza Dance – tanečný štýl s prvkami jogy,  
prostredníctvom ktorého každá žena objaví svoju jedinečnú krásu.

Každý nepárny týždeň v utorok, od 18.30 do 20.30 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.

Každý štvrtok, od 17.15 do 20.30 h
Kurz jogy 

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.

Výuka hrania na husliach so spevákom, skladateľom,  
multiinštrumentalistom, finalistom 2. série Slovensko hľadá SuperStar  
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

2. 6., štvrtok, od 16. do 18. h
Patchwork klub

16. 6., štvrtok, od 16. do 18. h
Klub priateľov opery

28. 6., utorok, od 17. do 19. h
Spolok včelárov západného Slovenska

18. 6., sobota a 19. 6., nedeľa, od 9. do 14. h
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov

VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (VSZ)

18. 6., sobota, od 8. do 14. h
Výmenné stretnutia zberateľov mincí, medailí, odznakov, starých pohľadníc, 
telefónnych kariet, kníh, gramoplatní, plagátov, filatelie, pivných podložiek, 
vyznamenaní, etikiet, plagátov...

25. 6., sobota, od 8. do 14. h
Výmenné stretnutie zberateľov elektra, domácich, rybárskych, foto potrieb, 
hudobných nástrojov, železničných, automobilových a leteckých modelov.

GALÉRIA V21

Od 7. 6. do 28. 6., v pracovných dňoch od 14. do 18. h 
Labyrint života – výstava akademického sochára Vojtecha Farkaša, ktorý sa 
venuje komornej a monumentálnej sochárskej tvorbe, za ktorú získal množstvo 
ocenení. Vystavoval po celom svete – vo Viedni, Berlíne, Paríži či Toronte.


