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Všetko, čo potrebujete vedieť o komunálnych a župných voľbách

Na Bielom kríži večer zaparkujú iba rezidenti

Čo dnes robí legenda nášho tenisu Novomešťan Dominik Hrbatý?



Nezabúdajme na rodičov,  
dali nám všetko
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Október je už 32 rokov Mesiacom úcty k star-
ším. Dokonca jeden deň – tento rok pripa-
dá na 12. októbra – je vyslovene venovaný 
starým rodičom. Preukazujeme im však 
dostatok rešpektu alebo je to v uponáhľanej 
komerčnej dobe z roka na rok horšie a odsú-
vame ich ako nepotrebných na druhú koľaj? 
Potrebujeme na to, aby sme si na nich spomenuli, kalendár? Čo hovorí naše svedomie? 
Zaujímame sa o problémy svojich rodičov? Máme na nich dostatok času? 
Myslime na to, priatelia. Nezabúdajme na rodičov, dali nám všetko. Nielen naše vlast-
né životy. Na to ale nepotrebujeme medzinárodné dni. Každý jeden deň v roku je to-
tiž príležitosťou ukázať lásku k starým rodičom a zaujímať sa o ich pocity i životné 
múdrosti. 

Milí Novomešťania,

jeseň definitívne prevzala žezlo a po lete plnom zážitkov, oddychu  

a slnka sme sa opäť vrátili k povinnostiam a do kolobehu bežných dní.  

Či už v práci alebo v škole.

Napriek strašiaku ďalšej vlny pandémie sa veľmi tešíme, že nový školský 

rok sa v našich materských a základných školách začal bez problémov, 

obmedzení a rúšok. O to slávnostnejšie sme mohli privítať aj viac ako  

500 nových prváčikov. 

Čo sa týka samosprávy, „kolobeh bežných dní“ sa v našom prípade 

nezastavil ani v lete. Aj preto, aby sa po prázdninách mohli deti vrátiť 

na vynovené detské ihriská v našich škôlkach či do školských priestorov, 

v ktorých sme opravili a zmodernizovali, čo bolo treba. Nie všetko sa, 

samozrejme, dá stihnúť za jedno leto, preto v skvalitňovaní našich škôl 

a škôlok pokračujeme aj na jeseň. Napríklad na ZŠ Riazanská, kde sme sa 

pustili do dôležitej opravy telocvične. 

Koniec októbra sa okrem dušičkového obdobia bude niesť aj vo volebnom 

duchu. Rozhodneme o tom, kto v Novom Meste bude pokračovať v jeho 

rozvoji. A okrem starostu si zvolíme aj primátora Bratislavy, župana 

a poslancov. Komunálne a župné voľby sa konajú prvý raz spoločne, 

v októbrovom Hlase Nového Mesta prinášame všetko dôležité, čo potrebujete 

o nich vedieť. 

Jeseň patrí tradične seniorom, október je mesiacom úcty k starším.  

Preto nám dovoľte vám všetkým poblahoželať, poďakovať za všetko, čo pre 

nás robíte a znamenáte a popriať vám pevné zdravie! A príjemné čítanie 

nasledujúcich stránok vášho časopisu.

Redakcia Hlasu Nového Mesta
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Tisíce detí sa po prázdninách  
vrátili do našich škôl

Školy a škôlky dostanú viac na žiaka

Viac ako tria a pol tisíc žiakov sa začiat-
kom septembra, po dvojmesačnej pauze 
v podobe letných prázdnin, opäť vrátilo 
do novomestských škôl. Medzi nimi aj 
523 najmenších detí, novomestských 
prváčikov.

Všetkých osem základných a 13 mater-
ských škôl je v tomto čase už opäť plných 
života a detského vravu. Nečudo, leto 
a s ním aj prázdniny sú nenávratne preč, 
a tak nadišiel čas vrátiť sa do školských 
lavíc. A neplatí to len pre žiakov zák-

ladných škôl, ale aj pre detičky z pred-
školských zariadení. Tých sa v Novom 
Meste prihlásilo pred začiatkom prvého 
škôlkárskeho dňa až 1 069, z toho 350 
detí prišlo do materskej školy prvýkrát.  
„V tomto školskom roku by sme sa radi, 
spoločne s riaditeľmi škôl, zamerali 
na ďalšie revitalizácie školských špor-
tovísk, zlepšenie vybavenosti areálov 
materských škôl, ako aj skvalitneniu 
podmienok v školskom stravovaní,“ 

uviedol pri začiatku školského roka ve-
dúci oddelenia školstva miestneho úra-
du Roman Csabay.

 Ako to bude s covidovými  
opatreniami
V školskom roku 2022/2023 budú ško-

ly fungovať ako v čase pred pandémiou 
ochorenia COVID-19, a to bez zásadných 
obmedzení. Do lavíc zasadnú žiaci bez nut-
nosti nosenia rúšok a respirátorov, izolácia 
bude len pre pozitívnu osobu. Riaditeľ 
školy bude mať v prípade zlej pandemickej 
situácie možnosť zatvoriť triedu na päť dní 
alebo vyhlásiť chrípkové prázdniny.
Martin Mitošinka, snímky: Jana Plevová

Kým v roku 2010 bola výška príspev-
ku na škôlkara 1 100 eur, pre budúci rok 
to bude už viac ako dvojnásobok tejto 
sumy. Pripravili a presadili sme všeobec-
ne záväzné nariadenie, ktoré reaguje na 
potrebu vyšších platov a energií. Podľa 
schváleného materiálu sa dotácia na 
prevádzku a mzdy v materských školách 
v Novom Meste zvyšuje z 2 050 eur na 

2 400 eur. Takúto sumu dostane každá 
škôlka na jedného svojho žiaka. Tieto 
peniaze sú určené na prevádzku škôlok 
a mzdy tých, ktorí sa o novomestské deti 
starajú v predškolských zariadeniach.

Rovnako sa zvýši dotácia na dieťa 
v školskom klube detí z doterajších 430 
eur na 490 eur a zvýši sa aj príspevok na 
dieťa stravované v školskej jedálni. Ten-

to príspevok sa od januára zvýši z 210 
eur na 220 eur. 

Dôvodom navýšenia jednotlivých do-
tácií je neustále zvyšovanie nákladov 
na prevádzku materských škôl a uvede-
ných školských zariadení, zohľadnenie 
nárastu platových taríf všetkých zamest-
nancov financovaných z originálnych 
kompetencií. Martin Mitošinka

Každý rok zvyšujeme v Novom Meste  finančnú podporu pre materské a základné školy.  
Stalo sa tak aj pre budúci kalendárny rok. Záleží nám totiž na finančnej stabilite a udržateľnosti prevádzky 
týchto zariadení bez ďalšieho prípadného dofinancovania v priebehu budúceho roka.

Kalendár školáka – dôležité termíny v školskom roku 2022/2023
28. až 31. októbra 2022 – jesenné prázdniny, vyučovanie pokračuje 2. novembra (streda)

23. december 2022 až 7. januára 2023 – vianočné prázdniny,  
vyučovanie pokračuje 9. januára 2023 (pondelok)

20. február až 24. február 2023 – jarné prázdniny, vyučovanie pokračuje 27. februára 2023 (pondelok)

14. až 17. marca 2023 – maturitná skúška, písomná časť

22. marca 2023 – Testovanie 9, riadny termín - matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk 
a literatúra* 

23. marca 2023 – Testovanie 9, riadny termín - slovenský jazyk a slovenská literatúra*, ukrajinský jazyk 
a literatúra** 

4. a 5. apríla 2023 – Testovanie 9, náhradný termín

6. až 11. apríl 2023 – veľkonočné prázdniny, vyučovanie pokračuje  12. apríla 2023 (streda)

17. mája 2023 – Testovanie 5, riadny termín - matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk 
a literatúra* 

22. mája 2023 až 9. júna 2023 – maturitná skúška, ústna časť, termín určí škola

1. júl – 31. august 2023 – letné prázdniny, vyučovanie pokračuje  4. septembra 2023 (pondelok)

Poznámka: * základná škola s vyučovacím jazykom maďarským **základná škola s vyučovacím jazykom 
ukrajinským
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V Materskej škole na Osadnej ulici sme dokončili krásny det-
ský areál s modernými preliezkami, hojdačkami, hracou zosta-
vou, šmýkľavkou a pieskoviskom . Pribudli tiež nové dopado-
vé plochy a lavičky. Nové drevené hriadky pre zeleň tu budú 
môcť slúžiť aj na prvé kontakty detí so záhradníčením.

Viac bezpečia sme priniesli aj do areálu našej najväčšej Ma-

terskej školy na Letnej ulici. Starý zničený asfalt sme nahradili 
novými plochami, na ktorých sa môžu miestni škôlkari šantiť 
či kolobežkovať podstatne pohodlnejšie a predovšetkým bez-
pečnejšie. To isté platí aj o detskom ihrisku v škôlke na Ka-
linčiakovej ulici, kde sme pôvodnú prašnú dopadovú plochu 
vymenili za novú mäkkú.  (bor), snímky Jana Plevová

Ešte zelenší a ekologickejší, modernejší a omladený. Taký 
bude na budúci rok náš park na Račianskom mýte. 

Po miliónoch z eurofondov, ktoré sa nám podarilo zís-
kať na rekonštrukciou a rozšírenie našich základných škôl 
na Cádrovej a Odborárskej, prišla v septembri ďalšia dobrá 

správa: naša žiadosť o finančnú podporu s EÚ na revitalizá-
ciu obľúbeného „Račka“ bola úspešná! Získali sme ďalších 
850 tisíc eur.

Vďaka tomu bude môcť vytvoriť a vylepšiť jeho ekosysté-
mové funkcie. Tento rok stihneme prípravné práce a všetko 
podstatné je naplánované už na začiatok budúceho roku. 
V parku pribudnú vodozádržné opatrenia, ktoré nám umož-
nia zvýšiť odolnosť voči nepriaznivým klimatickým zmenám.  
Tie nám prinášajú dlhšie a extrémnejšie obdobia sucha, ale 
aj obyčajné letné horúčavy v mestskom prostredí. Na Račku 
však chceme so suchom bojovať – vybudujeme tu dve daž-
ďové záhrady, nepriepustné povrchy nahradíme za spevne-
né priepustné s vodozádržnou funkciou a za plochy zelene 
s funkčnou vegetáciou. Inštalujeme dva podpovrchové vsa-
kovacie poldre či vsakovací rigol. 

V celom parku vysadíme nové stromy, existujúce ošetríme 
a zrevitalizujeme trávnik. Snahu o ekologický nadštandard 
podčiarknu tri vodné prvky pre ľudí. 

(mm), snímka: vizualizácia projektu

Škôlkarov po prázdninách privítali  
vynovené detské ihriská

Získali sme ďalšie státisíce  
z eurofondov pre park na „Račku“

Hotovo! Leto sme využili na dôležité stavebné práve aj v areáloch našich škôlok. Po návrate 
z prázdnin tak deti privítali vynovené detské ihriská na Osadnej, Letnej, či Kalinčiakovej.
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Telocvičňa Základnej školy Riazanská  
dostala nový športový povrch

Naša Základná škola na Riazanskej 
ulici má o problém menej. Podlaha te-
locvične sa dočkala výmeny – odstránili 
sme jej havarijný stav a vymenili za úpl-
ne nový, bezpečný povrch. A nielen to.

Rekonštrukcia podlahy v telocvični 
pôsobila rovnako ako iné podobné in-
vestičné projekty. Robotníkov však po 
odstránení starej palubovky čakalo ne-
milé prekvapenie. Pod  časťou podlahy 

bola vzduchová bublina, chýbala tu kva-
litná základná doska. Vplyvom poveter-
nostných podmienok sa situácia navyše 
zhoršovala. Rekonštrukcia teda získala 
úplne iné podmienky a rozmery. Neostá-
valo nič iné len po odstránení starého 
povrchu zabezpečiť a zaizolovať pod-
kladovú vrstvu tak, aby sa problém ne-
opakoval. V týchto dňoch dokončujeme 
pokládku nového syntetického moder-
ného povrchu, ktorý spĺňa všetky pred-
poklady na kvalitné a bezpečné športo-
vé vyžitie. Samozrejmosťou bude aj nová 
maľovka v telocvični. Práce ukončíme 
na konci októbra.

No a na Riazanskej sa tešia aj z postu-
pujúcich prác v exteriéri, kde mení tvár 
vonkajšie ihrisko, ktoré je súčasťou Ško-
lak klubu. Celé prostredie už dostáva 
svoju novú tvár a pomohol tomu aj čer-
stvo položený nový povrch pripravova-
ného multifunkčného ihriska.

Martin Mitošinka, snímka HNM

Nový chodník, rozšírenie cesty, či 
osvetlenie. Tak sa v týchto dňoch mení 
Tupého ulica. Zmena prinesie obyvate-
ľom ulice či okolia vyššiu kvalitu a bez-
pečnosť do každodenného života.

Mestská časť začala s prácami v polo-
vici septembra a trvať by mali približne 
mesiac. Dlhoočakávaná investícia zahŕ-
ňa výstavbu nového chodníka v dĺžke 
zhruba 200 metrov od Ulice Pod Vtáčni-
kom po most nad železnicou, osadenie 
nového osvetlenia, výmenu povrchu čas-
ti cesty, či rozšírenie časti cesty na 5,5 
metra a spevnenie jej krajnice. 

Keďže všade tam, kde je to možné, 
myslíme aj na prírodu, aj tu mestská časť 
nezabudla na vytvorenie drenážnych ze-
lených pásov po oboch stranách nového 
chodníka na odvádzanie dažďovej vody.

Práce mali pôvodne prebehnúť v lete, 
aby sa využilo dovolenkové obdobie 
s prázdnejšími cestami, ale pôvodný 
termín sa musel posunúť na september 

– developer totiž včas nezabezpečil pro-
jekt dočasného dopravného značenia.

(mm), snímka Jana Plevová

Nový chodník, osvetlenie  
a širšia cesta na Tupého ulici
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Lanovka má za sebou najsilnejšiu letnú  
sezónu, pokračujeme v jej modernizácii

Po ukončení letnej sezóny pokračujeme 
v rekonštrukcii novomestskej sedačkovej 
lanovky, ktorá už 50 rokov premáva na tra-
se Kamzík – Železná studnička. Využívame 
tak ešte príjemné počasie, aby sme v roku 
jej jubilea zmodernizovali ďalšie dôležité 
objekty.

Od 12. septembra sme spustili rekon-
štrukciu strechy hornej stanice lanovky, 
ktorá bola v havarijnom stave a pýtala si ne-
vyhnutnú opravu. Popri novej streche pre-
biehajú aj rekonštrukčné práce v priesto-
roch bývalého bufetu, ktoré by aj ďalej mali 
slúžiť ako miesto, kde sa budú môcť náv-
števníci lesoparku občerstviť, prípadne si 
opraviť bicykel. O novom nájomcovi a služ-
bách rozhodne obchodná verejná súťaž. 

Dobrá správa! Tohtoročná sezóna lanov-
ky kvôli rekonštrukcii nekončí, po dokon-
čení strechy bude premávka lanovky opäť 
spustená. „Práce idú dobrým tempom, je 
pravdepodobné, že lanovku spustíme už 
koncom októbra, alebo začiatkom no-
vembra,“ povedal Daniel Hulín, ktorý je 
poverený riadením EKO-podniku VPS, pre-
vádzkovateľa sedačkovej lanovky.

Lanovka tak bude môcť pokračovať 
v úspešnej sezóne. Jej letná časť bola do-
konca rekordná. „Od mája do začiatku 
septembra to bola z hľadiska tržieb naj-
silnejšia sezóna v histórii lanovky,“ potvr-
dil vedúci prevádzky lanovej dráhy Milan 

Hanečka. Ľudí tak neodradili ani zvýšené 
ceny lístkov, ku ktorým sa muselo pristúpiť 
tento rok.

Novomestská lanovka v bežnej prevádz-
ke premáva celoročne od štvrtka do nedele 
a v dňoch štátnych sviatkov v čase od 10.00 
do 18.00 hod. každú celú hodinu. V prípa-
de zvýšeného záujmu cestujúcich premáva 
počas prevádzky bez prestávky. Cesta jed-
ným smerom trvá približne pätnásť mi-
nút. Viac informácií o lanovke nájdete aj na 
stránke: www.ekovps.sk/strediska/lanova-
-draha Ján Borčin, snímky HNM
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Živjó, mnoga lieta – opäť sme si uctili  
novomestských jubilantov

Slávnostné „živijó, živijó, mnoga ljeta, mnoga ljeta, mnoga lje-
ta, živijó!“ sa nieslo v polovici septembra Strediskom kultúry na 
Vajnorskej ulici. Patrilo našim najstarších novomestským oslá-
vencom počas tradičnej oslavy jubilantov. Pozvanie mestskej 
časti prijali desiatky seniorov, ktorí tento rok oslavujú okrúhle 
narodeniny. Najviac pozvaných oslávencov bolo vo veku 70 až 
80 rokov. Ale rozhodne neboli najstarší. Našlo sa totiž medzi 
nimi aj osem osemdesiatnikov a dokonca deväť deväťdesiatni-
kov. Najstaršia oslávenkyňa pani Josefína Jamrichová oslávila 
tento rok úctyhodných 95 rokov. Oslávencov čakalo milé po-
hostenie, kvety, darček či kultúrny program v podobe vystúpe-
nia skupiny Kuštárovci. Stretneme sa pri ďalšom jubileu!

 Martin Mitošinka

Už tretí krát sme v tomto roku privítali do 
života našich najmenších Novomešťanov. 
Stalo sa tak začiatkom septembra v Stredis-
ku kultúry na Vajnorskej ulici. Nechýbal 
detský smiech, plač, radostné očká nových 
Novomešťanov či ruža pre mamičku.

Tentokrát prevládali dievčatá, ktorých 
bolo 45, kým malých junákov bolo 36. 
Vtipným slovom i vážnejším zamyslením 
ich „pasoval“ za Novomešťanky a Novomeš-
ťanov starosta mestskej časti Rudolf Kusý 
spolu s miestnym poslancom Tomášom 
Korčekom. 

„Všetky detičky boli krásne a sme radi, 
že aj vďaka ich rodičom môžeme udr-
žiavať  túto najmilšiu tradíciu v  Novom 
Meste,“ vyznal sa deťom, ale v tomto prípa-
de hlavne ich rodičom starosta mestskej 
časti Rudolf Kusý. Všetky deti dostali štar-

tovací „balíček“ v podobe hrkálky s novo-
mestským erbom a podbradníka, mamičky 
a v mnohých prípadoch aj oteckovia, ktorí 
majú v Novom meste trvalý pobyt viac ako 
rok, si prevzali kvet a obálku so 100 eura-
mi. Zvýšený príspevok pri narodení dieťaťa 
200 eur vypláca mestská časť novoroden-
com z rodín s nižším príjmom, ktorý po 
zdanení neprevyšuje 1644 eur na oboch 
rodičov, prípadne 822 eur na jednu osobu.

„Je to veľmi milé, že sa udržiava takáto 
tradícia. Rovnako vítali do života na úra-
de aj mňa,“ smiala sa jedna z mamičiek An-
drea. „Vážim si, že pán Kusý na takéto prí-
ležitosti nezabúda, je to od úradu veľmi 
milé,“ dodala. Jej synček Igorko sa potešil 
hlavne hrkálke. Pri jej cmúľaní už iste pre-
mýšľal, ako sa s ňou doma podelí so svojím 
bratom Vincom.

 

Martin Mitošinka
Snímky: Jana Plevová

Už po tretíkrát sme tento rok  
vítali malých Novomešťanov
Na žiadnych iných akciách nepočujete toľko smiechu i plaču naraz. 

Najpoužívanejšie mená  
v roku 2022 v Novom Meste

chlapci dievčatá

1. Adam 1. Hana

2. Leonard 2. Natália

3. Dávid 3. Olívia

4. Viliam 4. Alica

5. Michal 5. Amália

6. Daniel 6. Daniela

7. Ján 7. Nela

8. Richard 8. Alžbeta

9. Sebastián 9. Laura

10. Matúš 10. Ema



Voľby sa začnú o 7:00 hod. a volebné miestnosti sa uzavrú 
o 20.00 hod. V Novom Meste je na voľby  vytvorených 45 vo-
lebných okrskov v rámci štyroch volebných obvodov. O post 
starostu sa uchádza šesť kandidátov. O 25 poslaneckých man-
dátov súťaží 79 straníckych i občianskych kandidátov. Títo 
všetci sa budú snažiť presvedčiť celkovo 38 563 voličov mest-

skej časti. Slovensko teda čaká veľké hlasovanie, namiesto pô-
vodných dvoch volieb budú len jedny spojené.  Preto je veľmi 
dôležité ešte pred vstupom do volebnej miestnosti vedieť, čo 
nás čaká. Práve pre ľahšiu orientáciu budú mať voliči hlasova-
nie v jesenných spojených voľbách odlíšené farebne. 

Pripravte sa na spojené  
voľby 29. októbra
Prvýkrát volíme naraz v komunálnych i župných voľbách
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V sobotu 29. októbra si bratislavské Nové Mesto zvolí starostu mestskej časti i miestnych 
poslancov. Neodmysliteľnou súčasťou v rámci komunálnych volieb je aj voľba primátora 
hlavného mesta a mestského zastupiteľstva. Pozor, čaká nás aj novinka. Okrem toho v rovnaký 
deň totiž rozhodneme aj o tom, kto sa stane predsedom Bratislavského samosprávneho kraja 
i o tom, ktorí poslanci budú v Zastupiteľstve BSK za jednotlivé volebné obvody.  
Prvýkrát v jeden deň zažijeme komunálne i regionálne voľby. 
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ŽUPNÉ VOĽBY – MODRÁ OBÁLKA 
Koho volíte:

-predseda BSK, krúžkujete 1 kandidáta

-zastupiteľstvo BSK (župní poslanci), krúžkujete 3 kandidátov

Postup: Do modrej obálky vložíte hlasovací lístok pre voľby 
do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre 
voľby predsedu samosprávneho kraja. Modrú obálku potom 
vložíte do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgá-
nov samosprávnych krajov.

KOMUNÁLNE VOĽBY - BIELA OBÁLKA
Koho volíte:

-starosta MČ Bratislava–Nové Mesto, krúžkujete 1 kandidáta

-miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava–Nové Mesto, krúžku-
jete toľko kandidátov, koľko sa volí vo vašom volebnom obvo-
de (obvod 1 – krúžkujete najviac 6 kandidátov, obvod 2 – 6, 
obvod 3 – 6, obvod 4 -7 kandidátov)

-primátor mesta Bratislava, krúžkujete 1 kandidáta

-mestské zastupiteľstvo (mestskí poslanci za MČ Bratislava–
Nové Mesto), krúžkujete 4 kandidátov

Postup: Do bielej obálky vložíte hlasovací lístok pre voľby 
mestského a miestneho zastupiteľstva a hlasovací lístok pre 
voľby primátora mesta či starostu mestskej časti. Bielu obálku 
následne vložíte do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do 
orgánov samosprávy obcí.

Poznámka: Ministerstvo vnútra pripomína, že ak volič vloží 
obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlaso-
vanie neplatné.

Voličský preukaz sa vybaviť nedá
Svojich krajských zástupcov môžeme voliť len doma, volič-

ský preukaz sa pre tieto voľby vybaviť nedá, a teda nie je mož-
né voliť inde ako v mieste trvalého bydliska. Hlasovať môžu aj 
cudzinci, ktorí majú v danom kraji trvalý pobyt.

Krúžok či krížik?
Voliči hlasujú tým, že kandidátov krúžkujú. V prípade voľby 

predsedu krúžkujú poradové číslo len jedného kandidáta. Pri voľ-

be poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac 
kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v prísluš-
nom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí 
vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku.

Kto môže a nemôže voliť? 

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slo-
venskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci 
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan 
Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt 
v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo 
má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na úče-
ly volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho úze-
mia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedze-
nie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, 
ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Môže sa volič zúčastniť len krajských volieb a ko-
munálnych nie?

Áno, môže. Spojením volieb do jedného termínu nevzni-
ká povinnosť zúčastniť sa oboch volieb. Volič si môže pre-
vziať hlasovacie lístky len k jedným z volieb a ďalšie si pre-
vziať nemusí.

Koľko kôl majú regionálne voľby 2022?

Komunálne voľby a voľby do VÚC budú tento rok prvý-
krát spojené a budú jednokolové. Voliči tak pôjdu k urnám 
iba raz. 

Prečo voliť v regionálnych voľbách 2022?

Mestá a kraje rozhodujú o veľkej časti peňazí, ktoré odo-
vzdávate štátu v daniach. Pri priemernom plate tisíc eur 
končí v mestskej pokladnici viac ako 70 eur každý mesiac. 
O ich osude rozhodujú starostovia a mestskí poslanci. Vede-
nie krajov a miest má tiež priamy vplyv na kvalitu a riadenie 
škôl, zdravotníckych zariadení a verejnej infraštruktúry, na-
príklad miestnych ciest a chodníkov.
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Podstatou zavedenia parkovacej zóny 
v tejto lokalite je odstrániť opakujúci sa ne-
švár, kedy tu parkovali ľudia z iných častí 
Bratislavy, prípadne cezpoľní. Zóna zabez-
pečí obyvateľom okolia, že tu večer po prí-
chode z práce zaparkujú a nebudú musieť 
krúžiť dokola pri hľadaní parkovacieho 
miesta. Nová zóna sa týka ulíc Skalická ces-
ta, Nám. Biely kríž, Bardejovská, Cintulova, 
Ormisova a Pri Bielom kríži. Motoristi s tr-
valým pobytom výhradne v tejto lokalite 
na týchto miestach zaparkujú po celý deň 
zadarmo a po 18-tej hodine tu nesmie par-
kovať nikto iný. Na jeden byt alebo dom si 
môžete môžete vybaviť maximálne tri rezi-
denčné karty a jednu návštevnícku. Návšte-
va môže v zóne v čase od 9:00 do 18:00 par-
kovať zadarmo. Ak ostane dlhšie, môžete jej 
aktivovať návštevnícke hodiny z vašej náv-
števníckej karty cez stránku www.parkova-
nie.banm.sk. Za vydanie karty neplatíte.

To, či v lokalite skutočne po 18-tej par-
kujú len tí, ktorí môžu, si môžete overiť 
elektronicky. Musíte mať na stránke www.
parkovanie.banm.sk zriadený účet a pri po-
chybnosti, či je auto vášho suseda, si znač-
ku jednoducho overíte v systéme. Ak auto 
nie je prihlásené, jeho majiteľ nemá virtuál-
nu parkovaciu kartu, tak sa vám táto infor-
mácia objaví po zadaní danej ŠPZ. Násled-
ne môžete zavolať mestskú políciu, ktorá 
dá auto odtiahnuť. Viac informácií môžete 
získať na stránke www.parkovanie.banm.
sk, prípadne telefonicky na čísle 0908 321 
737.

Ako sa zaregistrovať?
Ak máte trvalý pobyt na spomínaných uli-

ciach a máte záujem o parkovaciu kartu, 
môžete sa zaregistrovať onlajn sa stráne 
www.parkovanie.banm.sk, alebo môžete 
tak spraviť aj osobne v Miestnom úrade na 
Junáckej ulici 1. Pri oboch spôsoboch mu-
síte mať veľký technický preukaz od auta, 
ktoré prihlasujete. Ak toto auto nevlastníte, 
stačí vám potvrdenie o jeho užívaní.

Kde je zóna Biely kríž?
Nová zóna sa týka ulíc Skalická cesta, 

Nám. Biely kríž, Bardejovská, Cintulova, 
Ormisova a Pri Bielom kríži.

 Martin Mitošinka
Snímka Jana Plevová

Na Bielom kríži zaparkujú večer len  
Novomešťania z okolia
Ďalšia parkovacia zóna výhradne pre obyvateľov z okolia.  
Mestská časť Nové Mesto ju zriadila na Bielom kríži. 
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Veľký ohlas vyvolala informácia o možnosti zapojiť sa do pro-
jektu zameraného na získanie digitálnych zručností pre seniorov, 
ktorého súčasťou je aj odovzdanie tabletu. Cieľom projektu je vy-
školiť 172-tisíc seniorov a o záujme svedčí aj to, že v júli evidovali 

už 1 200 preškolených seniorov. Prinášame vám presný návod, 
ako sa na školenia prihlásiť. Projekt má názov „Zlepšovanie digi-
tálnych zručností seniorov“ a ministerstvo investícii chce pomôcť 
seniorom zorientovať sa v oblasti nových technológií, naučiť sa ich 
používať, alebo zlepšiť svoje IT zručnosti. Je naňho vyčlenených 
69,4 miliónov eur. Tablet získate po absolvovaní piatich školení – 
tie sa budú konať raz do týždňa po dobu piatich týždňov.

(mm), ilustračná snímka Canva

Tablet pre seniorov zadarmo.  
Postup, ako sa k nemu dostanete

Príď si vybrať SUPERŠKOLU!

7. 10. 2022 | 9.00 – 17.00
Nákupno-zábavné centrum

Bory Mall

www.strednapremna.sk

Nezáleží na tom, či ťa láka veda
alebo remeslo. Predstavíme ti

viac ako 50 župných škôl a gymnázií
z Bratislavského kraja,

spomedzi ktorých si iste vyberieš.

Končíš základku?

Postup pre registrovanie:
1. Do vyhľadávača zadajte adresu: www.digitalniseniori.gov.sk

2.  Na obrazovke nájdite časť Nájdite školenie, kde musíte vypl-
niť jednoduché triedenie podľa bydliska, ktoré pre vás vyhľa-
dá najbližšie školenie. Vyberiete svoj kraj, svoje mesto a úro-
veň svojich zručností (pokročilý, alebo začiatočník). Potvrďte 
výber.

4.  Na stránke sa vám ukáže najbližšie voľné školenie, ktoré musí-
te absolvovať, aby ste splnili podmienky programu.

5. Potvrďte výber daného školenia.

6.  Na obrazovke nájdete políčko Predregistrácia. Potvrďte vý-
ber.

7. Vyplňte formulár a odošlite ho.

In
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0 
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Veľké jesenné upratovanie
Pozor, veľké jesenné upratovanie je tu. Tak ako každý rok v tomto období, aj teraz si 
poupratujeme Nové Mesto od rôzneho odpadu. Pripravili sme pre vás možnosti zbaviť sa 
neželaných vecí podľa ich druhu. Dodržujte pokyny čo možno a čo nemožno vyhodiť tak, 
aby sme si spoločne Nové Mesto opäť o čosi viac skrášlili.
A nezabudnite: Štúdie ukazujú, že čistý domov robí ľudí šťastnejšími!  
Upratovanie môže tiež priniesť pocit zadosťučinenia, spokojnosti a vyčaruje dobrú náladu. 
Navyše ušetríte čas v každodennom živote a vyčistíte si váš priestor od rušivých vplyvov. 
Prípadne získate priestor nový.

ELEKTROODPAD
Kedy?

V sobotu 22. októbra 2022 obyvateľom 
Nového Mesta bezplatne odvezie-
me z domácnosti nepotrebný elektrood-
pad na ekologickú recykláciu.

Ako na to?

1.  Najneskôr do 19. októbra 2022 si 
objednajte zber elektroodpadu:

•  online prostredníctvom www.zbere-
lektroodpadu.sk,

•  prostredníctvom Miestneho úradu 
Bratislava-Nové Mesto:  
www.banm.sk/objednavka-zber-elek-
troodpadu/,

•  alebo osobne na podateľni miestneho 
úradu na Junáckej 1

2. Nahláste nasledovné údaje:

•  druh a počet spotrebičov, ktoré potre-
bujete odviezť

•  meno, priezvisko, telefonický kontakt

•  presnú adresu, z ktorej potrebujete 
spotrebiče odviezť

3.  V deň zberu 22. októbra 2022 do 8:00 
hod. ráno vyložte elektroodpad do 
vchodu bytového domu resp. za brá-
nu rodinného domu.

Čo môžete vyhodiť

- chladničky 

- práčky

- počítače bez monitorov 

- rádiá

- DVD

- umývačky riadu

- žehličky  

Čo nemôžete vyhodiť

- televízor

- monitor k počítaču

Pozor:

Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Mohli 
by ich vziať neoprávnení zberači, neod-
borne ich rozobrať a prispieť tak k vzni-
ku čiernych skládok vo Vašom okolí. 

Ak sa nám z dôvodu dopravného zdrža-
nia nepodarí prevziať Vami nahlásený 
elektroodpad do 14:00, kontaktujte nás 
do 14:30 na 0907 434 303.

Elektroodpad nevynášame z bytov, 
pivníc či povál.

Ilustračná snímka: Canva
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VEĽOKAPACITNÉ KONTAJNERY

ODPAD S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK
Kedy? 

15. októbra od 8.00 do 10.00 hod. v are-
áli EKO podniku na Račianskej ulici 28

Ako na to?

Zber sa týka len občanov - fyzických 
osôb. Odpad privezte v tento deň do 
areálu EKO podniku, Račianska ulica 
28, kde ho prevezmeme.

Čo môžete vyhodiť

-  staré náterové hmoty 

-  odpadové rozpúšťadlá 

-  pesticídy 

-  oleje a tuky 

-  farby 

-  lepidlá

-  batérie a akumulátory

-  žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 

-  vyradené zariadenia obsahujúce chló-
rfluorované uhľovodíky (chladničky, 
mrazničky a pod.) 

-  vyradené elektrické a elektronické 
zariadenia - elektrospotrebiče    

Pozor: 

Odpad typu lepidlo, farba, olej musí byť 
uzavretý v pevných obaloch, z ktorých 
sa neuvoľňuje.

Kontajnery sú určené na objemný odpad z domácností, koberce, 
starý nábytok a podobné predmety, musia však byť rozložené na 
jednotlivé diely.

Čo nemôžete vyhodiť

-  chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, sporáky vrátane plyno-
vých, TV a rozhlasové prijímače, výpočtovú techniku, vysávače, 
žiarovky a žiarivky, elektromotory, nabíjačky a ďalšie elektrické 
a elektronické spotrebiče

-  lieky, chemické látky, riedidlá, farby a ani ich obaly, žieraviny, ole-
je, batérie a akumulátory všetkého druhu, náterové hmoty a ich 
obaly, ropné látky a ich obaly

-  stavebný odpad

-  recyklovateľný odpad, papier, sklo a plasty

-  odpad nadrozmerný, nerozmontovaný na diely

-  auto plasty, pneumatiky

-  bio odpad zo záhrad, konáre zo stromov
Snímka: Jana Plevová

Varšavská, pri garážach 4.10.2022

UNITAS, Šancová 23, vo dvore 4.10.2022

Družstevná - Kalinčiakova, pri vjazde 4.10.2022

Škultétyho - Plzenská, parkovisko 6.10.2022

Bartoškova - Športová, pred garážami 6.10.2022

Mestská - Osadná, pri parku 6.10.2022

Čsl. parašutistov, pri škôlke 11.10.2022

Jeséniova pri HMÚ 11.10.2022

Thurzová, pri detskom ihrisku 11.10.2022

Odborárska, garáže pri ZŠ 13.10.2022

Pluhová dvor č. 4-6 13.10.2022

Matúškova - Jaskový rad, roh ulíc 13.10.2022

Višňová, parkovisko 18.10.2022

Jahodová, pri detskom ihrisku 18.10.2022

Guothova č. 9-11 18.10.2022

Magurská, pred garážami, dom č. 3 20.10.2022

Horská, roh Jurskej 20.10.2022

Koziarky, križovatka nad kovovýrobou 20.10.2022

Mierová kolónia, Tylová 25.10.2022

Pri starom ihrisku, pri záhradách 25.10.2022

Záborského, stojisko pri parkovisku 25.10.2022

Brečtanová, roh Cesty na Kamzík 27.10.2022

Hrdličkova č. 32, súkromné parkovacie boxy 27.10.2022

Česká, roh Kukučínovej 3.11.2022

Stará Klenová, podľa voľného miesta 3.11.2022

Budyšínska, podľa voľného miesta 3.11.2022

Termín pristavenia kontajnerov v októbri a novembri
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V polovici septembra to okolo našej 
Novej tržnice na Trnavskom Mýte opäť 
ožilo. Biela noc priniesla tri noci plné 
umenia a prilákala všetky vekové kategó-
rie, malých aj veľkých. A veru bolo sa 
načo pozerať. Svetelno-hudobné divadlo 
v podobe laserového mappingu pod 
symbolickým názvom NÁVRAT, vznik-
lo v dielni kreatívcov a dizajnérov zo 
zoskupenia BN Label a Martina Gabča, 
návštevníkom prinieslo naozaj krásny 
umelecký zážitok.

Novému Mestu sa podarilo dostať 
tento krásny festival s dlhoročnou tradí-
ciou aj do našej mestskej časti. Biela noc 
Novej tržnici naozaj svedčala. Verejnosť 
svojou návštevnosťou ukázala, že táto 
ikonická budova neskorého moderniz-

mu si jednoznačne zaslúži vrátiť svoju 
zašlú slávu.

Medzinárodný festival súčasného ume-
nia Biela noc prepája architektúru, design 
a umenie s verejným priestorom. Festival 
ukazuje naše mesto očami umelcov a kre-
atívcov, mení jeho zaužívanú podobu, 
popularizuje ho. Umožňuje nám vnímať 
naše mesto úplne inak. Každé jedno dielo 
má svoj príbeh a proces tvorby.

Vďaka spolupráci s kurátorkou festi-
valu Zuzkou Pacákovou sa nám podari-
lo dostať Bielu noc aj do Novej tržnice. 
Bola jednou z viac ako 50 umeleckých 

inštalácií od renomovaných tvorcov  
z 12 krajín sveta. „Biela noc priniesla tento 
rok hlavne digitálne a interaktívne diela 
a moderné technológie, pri ktorých je vid-
no, že technológia zasahuje do umeleckej 
tvorby. Návštevníci si však mohli pozrieť 
aj fyzické inštalácie. Diela boli situované 
v interiéroch či exteriéroch v rôznych za-
ujímavých častiach a kútoch Bratislavy” 
vysvetľuje Zuzana Pacáková, kurátorka fes-
tivalu Biela noc 2022. 

Návštevníci festivalu mali možnosť 
podporiť aj našu Novú tržnicu zakúpe-
ním trička, mikiny alebo nákupnej tašky 

Biela noc našej Novej tržnici svedčí
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Posledná septembrová sobota sa v našej Novej tržnici na Tr-
navskom Mýte niesla v duchu kúziel a zábavy. Známy slovenský 
kúzelník Talostan vyčaril úsmevy na tváričkách detí aj ich rodi-
čov. Detičky sa aktívne zapájali do programu a mali tak možnosť, 
stať sa aspoň na chvíľu, súčasťou čarovného sveta mágie. Máv-
nutím kúzelnej paličky prefarbovali, sceľovali, objavovali, ale 
aj nechali zmiznúť rôzne predmety, ale hlavne sa pritom dobre 
zabávali. Kúzelník Talostan predviedol aj netradičné bublinové 
kreácie. Obyčajné bublinky sa premieňali na rôzne tvary, lietali 
vzduchom plnené dymom, či héliom, ba dokonca aj explodovali. 
Malí návštevníci mali možnosť zistiť ako vyzerá svet zvnútra bub-
liny, do ktorej ich kúzelník zavrel.  Nechali sa zaplaviť aj stovkami 
malých bublín. Iskričky v ich očiach sa rozsvietili aj počas pes-
trej balónovej show a pri modelovaní zvieratiek či predmetov zo 
špeciálnych balónikov. Počas programu, ale aj po ňom mali deti 
možnosť tvoriť v kreatívnych dielničkách. Na záver, spolu s ro-
dičmi či starými rodičmi, spojili príjemné s užitočným a nakúpili 
u nás v Novej tržnici.   Zuzana Kmiťová
 

Kúzla kúzelníka Talostana 

s fosforeskujúcou potlačou svietiacou 
v tme. Prispeli tak na obnovu poškode-
nej sklenenej fasády tržnice. Originálne 
grafiky sú inšpirované samotnou tržni-
cou a zobrazujú ju pomocou geometric-

kých tvarov, či pre Novú tržnicu typic-
kých potrubí vzduchotechniky. Ak ste 
nás ešte nestihli podporiť máte tak stále 
možnosť. Stačí keď nám napíšete na fa-
cebooku správu a my sa s Vami spojíme. 

Ďakujeme za Vašu priazeň Novej tržni-
ci a veríme, že ste aj vy zažili výnimočný 
divácky zážitok počas Bielej Noci spolu 
s nami!   Zuzana Kmiťová

Snímky Peter Praženka

NOVOMESTSKÝ 
FESTIVAL
VÍNA 2022

PETER BAŽÍK

KAROL DUCHOŇ REVIVAL
LUDO KURUC BAND

CHICK2CHICK TRIO

22. 10. 2022

TRNAVSKÉ MÝTO
NOVÁ TRŽNICA
14.00 – 22.00 HOD.

Patríte medzi milovníkov vína? Tak si určite nenechajte ujsť jesennú edíciu Novomestského festivalu vína 
pri Novej tržnici a príďte medzi nás s rodinou aj priateľmi! Dozviete sa tajomstvá našich slovenských 
vinárov a určite sa spolu dobre zabavíme. Tešíme sa na Vás!

Mestská časť
Bratislava-Nové Mesto

Sledujte náš FB a IG, dozviete sa viac!

@novatrznica_trnavskemyto

@NovaTrznicaTrnavskeMyto

JESENNÁ EDÍCIA

DETSKÝ REŤAZOVÝ KOLOTOČ A PUKANCE – ZADARMO

Festival vína_Inz _1_2_ 185x123_Hlas_NM_V3.indd   1Festival vína_Inz _1_2_ 185x123_Hlas_NM_V3.indd   1 22/09/2022   14:0822/09/2022   14:08
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Čomu sa dnes venujete? Ako vyzerá 
váš bežný deň? Športujete ešte aktív-
ne?

Venujem sa aj športu, ale ak by som to 
mal opísať jednou vetou, momentálne sa 
jednoducho venujem čo najviac rodine.

Pred dvoma rokmi ste sa ako ak-
tívny hráč vrátili na jeden zápas na 
tenisový kurt, zahrali ste si za svoj 
domovský, a povedzme lokalitou no-
vomestský klub Slovan. Išlo o defini-
tívnu bodku za úspešnou kariérou? 
Alebo by ste to prípadne skúsili ešte 
raz?

Bola to zábava, návratom by som to ne-
nazval. Možno si ešte niekedy takýto zápas 
dám, ale skôr zo zábavy, alebo okúsiť ešte 
raz ten zápasový feeling. Ale už vekom aj 
zdravotným stavom, kedy ma čoraz viac 
niečo pobolieva, to nie je reálne. Možno 
skúsim zápasy seniorov, Slovan má muž-
stvo pre 45 ročných a starších hráčov, tak 
to skúsim. Ale keď tak až od budúceho 
roka, keďže som ročník 1978.

Ste rodený Bratislavčan, čo o vás 
vie asi každý. Vyrastali ste však v Ru-
žinove...

Áno, detstvo mám spojené s Trenčian-
skou ulicou. Od roku 1999, kedy som sa 
presťahoval na Kolibu. 

To je už 23 rokov, viete teda porov-
nať či sa naša mestská časť za ten čas 
posunula...

Vnímam hlavne lokality, v ktorých sa 
pravidelne pohybujem, a to je Koliba a Te-

helné pole. Určite sa mestská časť rozvíja, 
o tom niet pochýb. Pozrite sa ako vyzeralo 
Tehelné pole kedysi a aké je dnes. Veľa sa 
toho buduje, opravujú sa cesty. Často sa 
po Novom Meste, či po Bratislave pohy-
bujem na bicykli, to mám ešte z čias, kedy 
som pravidelne chodil na tréningy. Mož-
no túto vec by som v Bratislave privítal 
viac rozvinutú, keby bolo viac cyklotrás. 
Už to nie je ako za mojich mladých čias, 
kedy bolo v meste "zopár" áut, doprava je 
naopak poriadne zahustená a myslím, že 
čiastočným riešením by mohli byť práve 
cyklotrasy. Pamätám si na svoj prvý bicyk-
el Favorit, ktorý som dostal keď som mal 
desať rokov, teda v časoch socializmu. 
Otec ma zobral na Kolibu a išiel v aute 
škodovke 120 za mnou, pretože som po-
riadne z bicykla nedočiahol ani na zem, 
tak išiel pre prípad keby sa mi niečo stalo.  
No dnes by to nešlo. Cyklotrasy však ne-
musia byť nevyhnutne popri ceste. Počul 
som, že sa chystajú nejaké zmeny v územ-
nom plánovaní vo Vinohradoch, tak by sa 
to rovno mohlo využiť aj s cyklotrasami 
a mohli by sa vybudovať pekné a bezpeč-
né cesty na dopravenie sa na Kolibu, ale-
bo do mestských lesov. A mohlo by to byť 
aj pekné ako náučná cesta. Nové Mesto je 
možno spolu s hrádzou cyklisticky najvy-
užívanejšou lokalitou v Bratislave, cyklis-
tické trasy by mu ešte viac svedčali.

A vývoj na samotnej Kolibe ktorý 
môžete sledovať denne?

Koliba je veľmi atraktívna lokalita. Mu-

síme však myslieť na to, čo po nás ostane. 
Na Kolibu nepríde bývať ten, kto čaká, že 
tu kúpi pozemok za pár eur, Bohužiaľ, je 
to trhový mechanizmus. Ale nezabúdajme 
na to, že sem má právo prísť aj verejnosť 
z celej Bratislavy, je to predsa miesto ví-
kendových prechádzok a ľudia majú prá-
vo sa prejsť po niečom, čo je pekné. Koli-
ba je skutočne krásna časť Nového Mesta.

Ktoré miesta v Novom Meste máte 
v obľube?

Na Kolibe je to určite park Gaštanica, 
ktorý sa upravil pred pár rokmi. Rád tam 
často chodím, rovnako aj do parku pri 

Novomešťan Dominik Hrbatý: 

Najradšej mám Kolibu  
a park Gaštanica
Dominik Hrbatý je slovenskou tenisovou legendou. Aj jemu vďačíme 
za najväčší tenisový úspech v histórii a teda za finále Davis Cupu 
v roku 2005 proti Chorvátsku. Presne pred osemnástimi rokmi zažíval 
vrchol svojej kariéry, 12. miesto v rebríčku ATP. Celá jeho športová 
činnosť je spojená s Novým Mestom, hlavne s Tehelným polom.  
Tu v legendárnej Jame začínal hrať tenis a miestny Slovan 
reprezentoval vyše tridsať rokov. Práve v Národnom tenisovom 
centre dosiahol krásne víťazstvá v Davis Cupe. A vyše dvadsať je 
Novomešťanom aj naozaj, pretože v našej mestskej časti býva.  
Spýtali sme sa ho aj to, kde sa mu v Novom Meste najviac páči.

Dominik Hrbatý (1978)
Dominik Hrbatý vyrástol na antukovom povrchu. 
A na ňom dosiahol i najväčší úspech, hoci mal 
iba 21 rokov. Na parížskom grandslamovom tur-
naj Roland Garros sa dostal až do semifinále. 
V ňom podľahol neskoršiemu víťazovi Andremu 
Agassimu. 
Už je jeho vstup na tenisový okruh bol presved-
čivý. V roku 1996 získal titul Nováčik ATP za rok 
1996, hoci nevyhral ani jeden turnaj.
Celkovo vyhral 6 turnajov ATP vo dvojhre a dva 
vo štvorhre – s Martinom Dammom a Julienom 
Boutterom. Svoj posledný singlový súťažný duel 
odohral v apríli 2013, o rok neskôr sa rozlúčil vo 
štvorhre. Jeho najvyššie umiestnenie v ATP Entry 
Ranking je dvanáste miesto 18. októbra 2004. 
Dominik Hrbatý je dvojnásobným víťazom Hop-
manovho pohára a finalistom Davis Cupu z roku 
2005. Za 14 rokov nastúpil v daviscupovom tíme 
v 26 stretnutiach a odohral 58 zápasov, z nich 
33 vyhral.
Tri roky bol nehrajúcim kapitánom slovenského 
daviscupového tímu.

VEDELI STE O ŇOM?
Bratislavčan sa môže pochváliť unikátnou šta-
tistikou. Má víťaznú bilanciu zo vzájomných 
stretnutí s hviezdami svetového tenisu - s Fede-
rerom (2:1), Nadalom (3:1), Murraym (1:0) i Ber-
dychom (1:0). Okrem Hrbatého majú priaznivú 
bilanciu s Federerom a Nadalom už iba Španiel 
Álex Corretja a Srb Novak Djokovič.
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Jeséniovej ulici. Na Kolibe sa obnovila 
lanovka, čo je výborné. Nádherný park 
v Novom Meste je aj Jama, ktorá skutočne 
vyšla na jednotku, aj s bežeckou dráhou.

Máte momentálne nejakého zve-
renca, ktorému sa venujete?

Nie, ale chodím si na Slovan sám zatré-
novať. Aj dcéra, ktorá sa už venuje inému 
športu, chodí na Slovan na kondičnú prí-
pravu, čiže stále tam chodievam. Práve 
vtedy často zájdem do Jamy, sledujem kor-
čuliarov na trati, ako si to užívajú a prajem 
im tú radosť. To je presne to, čo robí mest-
skú časť krajšou a príťažlivejšou. Rodičia 
tam môžu deti nechať športovať bez stra-
chu.

Veľa rodičov chce mať z dieťaťa 
úspešného športovca. Čo všetko si 
musí dnešné dieťa odpustiť a v čom 
musí pridať, aby sa stalo úspešným 
športovcom?

Ide skôr aj o to, čo všetko si musí od-
pustiť rodič. Na to, aby to fungovalo, aby 
malo dieťa dobrý pocit, že sa o jeho vývoj 
rodič zaujíma, nesmie otec či mama odísť 
v čase trénovania dieťaťa do obchodu na 
nákup. Musí sledovať či a ako dieťa napre-
duje, musí mu dávať cítiť, že sa zaujíma, že 
s ním prežíva úspechy i neúspechy. Samo-
zrejme mám na mysli aj voľný čas na svoju 
realizáciu, dovolenky a ďalšie veci, ktoré 
si rodič musí odoprieť. Zabudnúť na to. 
Na dvoch stoličkách nemôžete sedieť...

V Bratislave padlo po revolúcii za 
obeť developerom vyše 50 futbalo-
vých ihrísk. Ako je to s tenisovými 
plochami?

-Je to určite obdobné, aj keď číslo bude 
menšie, pretože tu bolo menej tenisových 

kurtov ako futbalových ihrísk. Poznám je-
den tenisový klub aj u nás na Kolibe pri 
konečnej trolejbusu. A aj títo ľudia, ktorí 
to vlastnia, už len čakajú kedy sa to zme-
ní na stavebný pozemok, kde sa bude dať 
postaviť nejaká bytovka. Pritom si viem na 
tomto mieste predstaviť jeden krásny mo-
derný klub, ktorý by mohol fungovať nie-
len pre mestskú časť, ale pre celé mesto. 
Presne takéto veci tu chýbajú. Miesta, kde 
by ľudia s pokojom dali svoje deti, kde by 
sa rozvíjali. A takéto veci robia krajším 
celé okolie. Uvidíme, či sa zachránia kur-
ty na Interi, zatiaľ klub funguje. Ak sa raz 
ale športoviská zrušia, nikto ich už nikdy 
nevráti.

Kedy budeme mať nového Domini-

ka Hrbatého? Má niekto šancu na po-
dobnú kariéru?

Určite že má, ale vyžaduje to veľké úsi-
lie a odriekanie. A dnes nie je toľko ľudí 
ochotných to podstúpiť. Kedy budeme 
mať opäť hráča v elitnej dvadsiatke ne-
viem. Ale rád si počkám.

Niektorí vaši bývalí tenisoví spolu-
hráči sa angažujú v politike, či už ko-
munálnej, alebo dokonca sedia v par-
lamente. Vás to neláka? 

Nie. Politika vyžaduje aj nepopulárne 
rozhodnutia. Sú v nej negatívne emócie, 
človek musí robiť aj kompromisy, alebo 
kroky, ktoré by v bežnom živote nespravil. 
A to ja nechcem. 

 Martin Mitošinka, snímky archív DH



Takto sme sa lúčili s letom v Novom Meste
Záver Kultúrneho leta 2022: skvelí Richard Müller a Sima a kopec zábavy na Kuchajde

18
Snímky Jana Plevová
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Autorský tím pod vedením režiséra Mi-
chaela Sharmanta otvára na Vajnorskej 21 
novú divadelnú sezónu s viacerými zme-
nami v pilotnej inscenácii. Úpravám pred-
stavenia Jeruzalem anno 1187 sa počas let-
nej divadelnej prestávky nevyhla autorská 
hudba. „Je dynamickejšia a ešte veľkový-
pravnejšia. Diváka preto intenzívnejšie 
vtiahne do deja na pódiu,“ dodal jej tvor-

ca, hudobný dramaturg a multiinštrumen-
talista Peter Bažík.

Zmenili sa tiež rekvizity hercov, spoloč-
ne s kulisami na scéne. Tie budú po novom 
podľa režiséra Michaela Sharmanta pôso-
biť oveľa realistickejšie než doteraz: „Vy-
lepšili sme ich metódou patinácie, vďaka 
čomu sa celá scéna ešte viac podobá na 
temný a surový stredovek,“ skonštatoval.

Zmeny v predstavení si diváci budú 
môcť pozrieť už v stredu 12. októbra 
o 19:00 v hlavnej sále Strediska kultúry. 
V hlavných úlohách sa opäť predstavia 
hviezdni herci Dušan Cinkota, Roman Po-
majbo, Lívia Bielovič či Petra Palevičová.

Branislav Oprala
Snímky Martin Driensky

Predstavenie Jeruzalem  
sa vracia po letnej prestávke
Výpravnú dobovú drámu Novomestského divadla si budú  
môcť diváci opäť pozrieť už 12. októbra

INZERCIA:  
Vodoinštalatérstvo – oprava, montáž. 0904 572 977



Pozývame

 

STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVA-NOVÉ MESTO  
A NOVOMESTSKÉ DIVADLO

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

info@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk, www.novomestskedivadlo.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).

NOVOMESTSKÉ DIVADLO

7. 10., piatok, od 18.00 do 19.15 h
Lásky Georgea Washingtona – skutočný príbeh zo života prvého prezidenta 
USA, v ktorom sa rieši manželský trojuholník. Hrá amatérsky súbor SELAVI.  
Vstup voľný.

12. 10., streda, o 19. h
Jeruzalem anno 1187 – pilotná činoherná dráma Novomestského Divadla je po let-
nej prestávke späť! Lístky dostupné v sieti ticketportal.sk a v pokladni SK Vajnorská.

PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

6. 10., štvrtok, o 15. h
Slávnostné stretnutie jubilantov mestskej časti – potvrdenie účasti každý pracovný 
deň, v čase od 10. do 12. h na tel. č.: 02 44 37 37 60.

13. 10., štvrtok, o 18. h
Krémešovanie – nový diskusný formát so známou spisovateľkou a publicistkou  
Ivanou Havranovou a jej hostkou sociologičkou Silviou Porubänovou o tom, ako 
prežiť manželstvo. Lístky dostupné v sieti ticketportal.sk a  v pokladni SK Vajnorská.

14. 10., sobota, o 20. h
Koncert Korben Dallas – skladby z nového štúdiového albumu „Deti rýb“,  
aj najznámejšie skladby z doterajšej tvorby. Lístky dostupné v sieti tootoot.fm.

15. 10., sobota o 20. h
MEN4QUEEN DELIGHT TOUR 2022 – exkluzívna celovečerná show českej pánskej 
tanečnej skupiny MEN4QUEEN. Prežite nezabudnuteľný večer plný tanca, vášne 
a emócií, ktorý poteší dámske oko a rozpáli vaše zmysly. Lístky dostupné v sieti 
ticketportal.sk a v pokladni SK Vajnorská.

19. 10., streda, o 18. h
Motivačná prednáška Pavla Hiraxa Baričáka – venovaná načerpaniu životnej ener-
gie, uvoľneniu a vyrovnaniu sa s tlakom ťaživých životných okolností. Lístky dostupné 
v sieti predpredaj.sk a hodinu pred podujatím.

27. 10., štvrtok, o 18.30 h
Koncert Blues Rock Generations – Skupinu tvoria dvaja mladí muzikanti Jakub 
Adamec a Samuel Kolník, ktorých doprevádza Štefan Adamec. Na koncerte 
predstavia svoj druhý album s bluesrockovým repertoárom, ale nebudú chýbať ani 
vlastné skladby. Lístky dostupné v sieti ticketportal.sk a v pokladni SK Vajnorská.

28. 10., piatok, o 17. h
Prednáška o vedomej a logickej práci s myšlienkami – pomocou metódy RUŠ 
sa v krátkej dobe zbavíte svojich ťažkostí s trvalým efektom. Lístky dostupné pred 
podujatím priamo na mieste.

HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY 

ČAJE O PIATEJ v nedeľu od 17. h so živou hudbou 60. - 90. rokov
8. 10., sobota, od 17. do 21. h – hudobná skupina Fortuna.
22. 10., sobota, od 17. do 21. h – hudobná skupina Chary.
30. 10., nedeľa, od 17. do 21. h – hudobná skupina Šubinovci.

KURZY

Každý pondelok od 17. do 19. h, Kurz jogy a meditácie pre študentov

Každý pondelok a štvrtok, od 17. do 20. h, so začiatkom od 3. októbra
Kurz keramiky

Každý utorok a štvrtok, od 16. do 17. h, Kurz Break Dance

Každú stredu o 18.30 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 17.15 do 20.30 h, Kurz jogy 

Každý štvrtok, od 17. do 20. h
Výtvarné techniky – maliarske stretnutia s paletou v plenéri, ale aj v ateliéri.

Každý štvrtok a piatok o 17. h
Večerné kurzy kreslenia – zamerané predovšetkým na figúru a portrét.

Kurz kaligrafie – uvoľnite si ruku a otvorte svoju fantáziu. Naučíte sa nové fonty 
písma, ktoré môžete využiť na písanie svadobných oznámení či blahoželaní.

Individuálna príprava na talentové skúšky – určená pre stredné aj vysoké školy 
umeleckého zamerania.

Výuka hrania na husliach – so spevákom, skladateľom, multiinštrumentalistom, 
finalistom 2. série Slovensko hľadá SuperStar a víťazom slovenského X-Faktoru 
Petrom Bažíkom.

V prípade záujmu o kurzy píšte na e-mail: kurzy@skvajnorska.sk

KLUBOVÉ STRETNUTIA

Každý posledný utorok v mesiaci, od 17. do 19. h
Spolok včelárov západného Slovenska

Každý prvý štvrtok v mesiaci, od 16. do 18. h, Patchwork klub

20. 10., štvrtok, od 16. do 18. h, Klub priateľov opery

VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (VSZ)

08. 10., 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...

29. 10., sobota, od 8.30 do 15.30 h
Exkluzívna medzinárodná výstava a stretnutie zberateľov  
minerálov, skamenelín a drahých kameňov.

GALÉRIA V21

Od 4. 10 do 30. 10, v pracovných dňoch od 14. do 18. h 
Koexistencie – Sochársko-maliarska výstava dvoch autorov – Jána Borka  
a Vlada Sablera o vzájomnom vzťahu človeka a prírody. 


