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Väčšina vyrúbaných stromov
bola poškodená a chorá

Apríl v znamení Veľkej noci
a slobody
Tohtoročnú jar očakávali mnohí ako máloktorú v posledných rokoch. Zima bola dlhá, mrazivá, úprimnú
radosť z nej mali azda len vyznávači zimných športov.
Hoci, aj iní môžu mať dôvod spomínať na ňu v dobrom. Napríklad fanúšikovia našich olympionikov, ktorí
v kanadskom Vancouveri vybojovali pre Slovensko tie
najcennejšie trofeje.
Zima s krátkymi dňami skúpymi na slnečný svit vyčerpáva telo, unavuje myseľ. Nepochybne rovnako to pociťovali aj naši
pradávni predkovia a prejavmi svojej radosti z príchodu dlhších teplých
a slnečných dní položili základy tradícií, ktoré sa zachovali dodnes.
V slovenských regiónoch je to napríklad tradícia vynášania Moreny či
Kiselice ako symbolu zimy. Svojich pokračovateľov má aj v bratislavskom Novom Meste. Zásluhu na tom má tunajšie Stredisko kultúry,
ktoré v súčinnosti s vedením škôl vštepuje dávne zvyky mladej generácii.
Osvedčenou formou spolupráce Strediska kultúry a škôl sú tvorivé
dielne. V rámci tej poslednej dievčence a chlapci vyrábali symboly
jari a Veľkej noci. Pre kresťanov je Veľká noc najvýznamnejším sviatkom, oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista odsúdeného na smrť ukrižovaním. No keďže veľkonočné oslavy sa časovo prekrývajú s pohanskými oslavami jari, obyčaje z predkresťanských dôb sa stali tiež súčasťou kresťanských sviatkov. Dotýka sa to i tradičných veľkonočných
symbolov, ako sú vajíčka, baránok, zajačik, ale aj zapaľovania veľkonočnej sviečky, ktorú v mnohých kultúrach chápu ako znamenie života
a pre kresťanov je symbolom vzkrieseného Ježiša Krista.
Tento rok pripadli veľkonočné sviatky na začiatok apríla, keď v Bratislave máme dôvod aj na inú oslavu – 65. výročie jej oslobodenia spod
fašistického jarma.
Bratislava bola oslobodená 4. apríla. Na tento významný deň ešte
pred dvoma desaťročiami upozorňovalo pomenovanie námestia v historickom centre, ktorému však otcovia mesta v porevolučnej eufórii
vrátili jeho niekdajší názov – Hlavné námestie. Názov pre niektorých
v tom čase už dávno zabudnutý, alebo ešte nepoznaný. Dátum významného medzníka, ktorý 4. apríl roku 1945 pre Bratislavu predstavuje,
sa síce stratil z mapy mesta, ale zachoval sa v pamäti ľudí, najmä staršej a strednej generácie. Nepochybujem, že sú medzi nimi takí, ktorí
si aj v čase veľkonočných sviatkov nájdu chvíľu na návštevu Slavína,
aby si na tomto pietnom mieste uctili pamiatku našich osloboditeľov.
Našu slobodu vnímame ako samozrejmosť. Vo svete však neustále
rinčia zbrane a v bojovej haravare vyhasínajú ľudské životy. Zároveň sa
stále vynárajú noví prívrženci fašistickej ideológie, nacionalisti, rasisti
a ďalšie extrémistické skupiny, nad ktorých ideológiou ani v podmienkach demokracie, slobody myslenia a náboženského vyznania nemožno zatvárať oči, a tobôž nie ju akceptovať. A to aj v mene budúcnosti našich detí, z ktorých chceme vychovať múdrych ľudí so zmyslom
pre spravodlivosť, dobro, úctu k ľuďom, svojim koreňom a tradíciám.
Richard Frimmel
starosta

Marcový výrub stromov, ktoré museli ustúpiť novým stavbám
súvisiacim s rekonštrukciou Zimného štadióna Ondreja Nepelu, sa neobišiel bez negatívnych emócií. Médiá ho prezentovali
ako megavýrub či dokonca výrub storočia, ktorý sa vraj koná
len preto, aby sa v zrekonštruovanom Zimnom štadióne mohli
konať hokejové majstrovstvá sveta. Je nesporné, že vynovený
štadión bude musieť spĺňať medzinárodné štandardy, a tak sa
k jeho rekonštrukcii pridružili aj ďalšie stavby.
Pripomeňme si, že o výrub stromov ešte v minulom roku požiadalo hlavné mesto zastúpené Generálnym investorom Bratislavy. Novomestský miestny úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy povolil dve jeho etapy. Prvá sa uskutočnila
už vlani na jar, druhá tohto roku – 8. až 14. marca. V uvedenom
termíne sa ešte začiatkom marca rátalo aj s treťou etapou. Tá
však v čase redakčnej uzávierky tohto čísla Hlasu Nového Mesta bola stále v konaní.
„Prvá etapa sa týkala výrubu 35 stromov a piatich kríkových
skupín v priamom dotyku stavby Zimného štadióna a tréningovej haly,“ hovorí Miriam Kamhiyehová, poverená vedením
oddelenia územného plánu a životného prostredia novomestského miestneho úradu. „Investor však dostal podmienku, že
vyrúbané stromy a kríky nahradí novou zeleňou. V náhradnej
výsadbe ide o 150 listnatých stromov, 250 ihličnatých a vyše
200 štvorcových metrov kríkových skupín. Náhradnú výsadbu
sa snažíme umiestňovať v lokalitách, kde dochádza k výrubu
a jej rozsah sa určuje podľa spoločenskej hodnoty vyrúbaných
drevín.“ V tomto prípade sa s ňou ráta
v areáli súčasného
cyklistického štadióna, ktorý sa bude búrať a na jeho mieste
budú vybudované
podzemné garáže a
športový areál.
Druhá etapa výrubu
súvisí s výstavbou
prístupovej komunikácie pre Zimný štadión. V rámci nej bolo hodnotených 320
stromov a 55 kríkových skupín, samotný
výrub sa dotkol 255
stromov a 44 kríkových skupín.
Mnohé z vyrúbaných topoľov, ako aj iných stromov, boli vážne
choré a hrozila im pomalá smrť.
Foto: Miloš Novák
Pokračovanie na strane 3

Aj toto sa stalo v APRÍLI
 2. apríl – Medzinárodný deň detskej knihy – v tento deň sa v roku 1805 narodil v Odense (Dánsko) prozaik, dramatik,
básnik a rozprávkar H. Ch. Andersen
 22. apríl – Deň Zeme (prvýkrát sa oslavoval v roku 1970)  23. apríl – Svetový deň kníh a autorských práv (UNESCO)
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Mestské časti budú žiadať od mesta majetok
Regionálne združenie mestských častí
hlavného mesta SR Bratislavy osloví listom
mestské zastupiteľstvo, aby mu pripomenulo
parlamentom čerstvo schválenú novelu zákona o hlavnom meste Bratislave umožňujúcu bezodplatný prevod majetku mesta
do vlastníctva mestských častí. Starostovia
mestských častí sa na tom dohodli na zasadnutí regionálneho združenia, ktoré sa konalo 5. marca.
Prevod vlastníctva majetku, ktorý mestské
časti potrebujú na výkon svojich samosprávnych funkcií, totiž primátor Bratislavy Andrej
Ďurkovský na rokovaniach so starostami podmienil prijatím práve uvedenej novely. Prevod
majetku z mesta na mestské časti umožnila
už novela zákona o hlavnom meste z roku
2008, predstavitelia hlavného mesta však trvali na tom, že prevod musí byť špecifikovaný
ako bezodplatný. Materiál o požiadavkách
mestských častí bol spracovaný už vlani.

Regionálne združenie osloví hlavné mesto
aj s návrhom na novelu Štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy. Jedným z dôvodov je,
že z dodatku štatútu číslo 3, schváleného
ešte v minulom roku, vypadlo ustanovenie,
podľa ktorého mestské časti vydávali záväzné
stanoviská k investičnej činnosti ako podklady pre stavebné úrady.
„Hlavné mesto je jedným z účastníkov stavebného konania,“ pripomenul predseda
združenia, starosta Nového Mesta Richard
Frimmel. „Boli však prípady, keď stanoviská
mesta neboli v súlade s územným plánom.
Pritom mestské časti majú v rukách stavebné
úrady, ktoré sú preneseným výkonom štátnej správy a sú povinné dodržiavať literu
zákona.“ Predseda sa priklonil k návrhu starostu Petržalky Milana Ftáčnika, aby regionálne združenie vypracovalo kompletný návrh dodatku štatútu č. 4 a ten bude obsaho-
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vať aj riešenie ďalších vecí. „Ak mestské časti
niečo chcú, mesto sa tým musí zaoberať,“
zdôraznil M. Ftáčnik v reakcii na informáciu
z magistrátu, že mesto sa už v tomto volebnom období štatútom nebude zaoberať.
Na zasadnutí združenia rezonovala aj téma
júnových parlamentných volieb. Na základe
skúseností z vlaňajších volieb do európskeho parlamentu regionálne združenie bude
od Obvodného úradu Bratislava žiadať, aby
zabezpečil kultivovaný záver volieb. Ide o to,
aby obvodný úrad vytvoril niekoľko stredísk
na sumarizáciu výsledkov volieb, a nie aby
sa ľudia zo všetkých bratislavských okrskových volebných komisií zhŕkli na jednom
mieste. Rokovaním s obvodným úradom poverilo regionálne združenie predsedu sekcie
prednostov miestnych úradov Ľudovíta Kollárika.
V programe rokovania bola aj informácia
o prípravách na XX. snem Združenia miest
a obcí Slovenska, ktorý sa uskutoční v máji.
Alžbeta Klesnilová

Ateliér vo veži s Cenou ARCH 2009
Udeľovanie Ceny ARCH 2009 prinieslo pre
bratislavské Nové Mesto milé prekvapenie.
Prestížnu cenu odborného časopisu ARCH
o architektúre a inej kultúre získalo architektonické dielo Veža – Ateliér A-BKPŠ, ktoré
sa nachádza na území Nového Mesta a odborníkov zaujalo nielen svojím umiestnením,
ale aj stvárnením. Sídlom ateliéru, ktorého
názov tvoria iniciály priezvisk jeho zakladateľov, sa totiž stala vodná veža vypínajúca
sa v susedstve niekdajšieho Závodného klubu Istrochemu Vernosť.
„Veža má zhruba sto rokov, a hoci jej presný
vek nepoznáme, podľa originálnych plánov
vieme, že bola postavená ešte za Rakúsko-Uhorska,“ dozvedáme sa počas prehliadky
oceneného diela od jedného z jeho autorov,
architekta Pavla Paňáka. „Po druhej svetovej
vojne však už prestala slúžiť ako vodojem a
chátrala. My sme sa k nej dostali približne
pred desiatimi rokmi, keď sme hľadali vhodné priestory pre náš ateliér. Od istého kolegu sme dostali tip, že je možnosť odkúpiť
ju od Istrochemu ako nepoužívanú stavbu a nám sa veľmi zapáčila. Mimochodom,
na území fabriky sa nachádza ešte jedna takáto veža.“
Ateliér sídli vo vrchnej, rozšírenej časti
vodnej veže, ktorá sa začína vo výške približne desiatich podlaží. „Umiestnili sme ho
do bývalej nádrže, ktorá mala dva plášte
– vonkajší obvodový a vnútorný, ktorý tvoril
stenu nádrže,“ vysvetľuje náš sprievodca.
„Do oboch plášťov sme urobili okenné otvory, ochranný priestor medzi nimi sme ponechali, zachovali sme aj drsnejší povrch stien,
len sme ich očistili, natreli a potom sme
do bazénu umiestnili dve nové podlažia pre-

pojené dreveným schodišťom, ktoré tvoria
otvorený ateliér.“
Do ateliéru sa dá dostať pohodlne – výťahom. Je umiestnený v kruhovej šachte
uprostred stavby, kde pôvodne boli točité
schody umožňujúce prístup k nádrži. Architekti však pre prípad potreby mysleli aj na
únikové schodište – to sa vinie okolo veže
dohora, priam ako liana okolo stromu.
Pozoruhodný projekt je dielom architektov
Martina Kusého a Pavla Paňáka, ktorí na ňom
spolupracovali s Máriou Kusou, Janou Paňákovou a Martinom Kusým mladším. Jeho
pretavenie do života však nebolo jednoduché. Veľké firmy sa do atypickej práce nehrnuli a s malými trvala rekonštrukcia veže
zhruba dva roky.
Ateliér A-BKPŠ začal fungovať vo vynovených priestoroch na jeseň roku 2008. Onedlho sa ocitol medzi architektonickými dielami nominovanými na Cenu ARCH 2009 a
napokon sa stal jej laureátom. Čo znamená
toto ocenenie pre jeho tvorcov?
„Už samotná nominácia znamená úspech,“
hovorí Martin Kusý. „Ide totiž o súťaž, do ktorej sa nemožno prihlásiť. Stavby do nej nominuje redakčná rada časopisu zložená z renomovaných odborníkov a laureáta vyberá
medzinárodná porota. Je to dobrý pocit, keď
kolegovia ohodnotia vašu prácu.“
V porote, ktorá udeľovala Cenu ARCH 2009
boli okrem domácich aj porotcovia z Českej
republiky, Írska a Slovinska. Z ich hodnotení
spomenieme aspoň vyjadrenie Aleša Buriana z Česka: „Je to mimoriadny projekt. Už
len myšlienka urobiť kanceláriu v starom vodojeme je skvelá. Ozajstným úspechom je
však spôsob, akým to urobili.“
Alžbeta Klesnilová

Takto vyzerá niekdajší vodojem po rekonštrukcii.
Foto: Šymon Kliman

Pohľad do ateliéru.
Foto: Miloš Novák
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Detská fakultná nemocnica
slovom a obrazom
Čitatelia, ktorým je blízka téma zdravotníctva, majú možnosť siahnuť
po novej publikácii pod titulom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave a s podtitulom História, súčasnosť a perspektívy.
Slovom i obrazovo bohatá publikácia, ktorú vydala Univerzita Komenského v Bratislave, je dielom riaditeľa DFNsP Daniela Žitňana a kolektívu. Na cestu k čitateľom ju vyprevadili 9. marca, pričom jedným
z jej krstných otcov je minister zdravotníctva Richard Raši.
História DFNsP, ktorá 19 rokov sídli na Kramároch, sa začala písať
už v polovici 19. storočia. Ako sa uvádza v publikácii, prvé údaje o detskej nemocnici sú z roku 1854, keď bola založená Detská nemocnica
Františka Jozefa na Kapitulskej ulici s 12 lôžkami. Od roku 1894 až
do roku 1991 sídlila na Lazaretskej ulici, odkiaľ sa presťahovala
do nových a predovšetkým väčších priestorov na Kramároch.
„DFNsP v Bratislave je najväčšou špecializovanou nemocnicou pre deti na Slovensku,“
čítame v publikácii. „Rozsahom
a širokým spektrom poskytovanej zdravotnej starostlivosti je
jedinečná nielen u nás, ale patrí
k najšpičkovejším detským nemocniciam v Európe.“ Poskytuje
ústavnú zdravotnú starostlivosť
v 16 pediatrických odboroch
a ambulantnú v 38 odboroch.
V 8 odboroch prevádzkuje zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Má
kapacitu 397 lôžok, na ktorých
ročne hospitalizuje 15 000 detí,
ročne sa tu vykoná 8500 operácií a 1700 endoskopických
Medzi obrazovými ilustráciami knihy vyšetrení. Ambulantnú starostje i táto snímka. Zachytáva auskul- livosť poskytuje ročne 490 000
tačné vyšetrenie malého pacienta detským pacientom, pracuje tu
viac ako 280 lekárov, 400 sestier
na oddelení dojčiat a malých detí.
a 470 ostatných pracovníkov.
Čitateľ nájde v publikácii podrobnosti z histórie i súčasnosti tejto
nemocnice, pričom autorský kolektív predstavuje minulosť i prítomnosť nielen prostredníctvom faktov, ale aj ľudí – vynikajúcich lekárov,
ktorí za týmito faktami stoja. Kniha obsahuje podrobnosti o jednotlivých klinikách Lekárskej fakulty UK a DFNsP vrátane informácií o ich
štruktúrach, liečebno-preventívnej činnosti a ošetrovateľskej starostlivosti, pedagogickej i vedeckovýskumnej činnosti, podrobne približuje jednotlivé oddelenia.
„Všetky nemocnice a zdravotnícke zariadenia na Kramároch sú celoslovenského významu a ľudia ich tak aj chápu,“ konštatoval pri krste
knihy starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Richard Frimmel.
„Myslím že každý na Slovensku – či už je to vo Svidníku, Snine alebo Lučenci – vie, čo znamená pôsobenie tunajšej Detskej fakultnej
nemocnice. Pretože najťažšie prípady vozia práve sem.“ Existenciu

V knihe nájdeme aj túto fotografiu – naprávanie a sadrovanie zlomeniny na operačnom stole pod röntgenom.

vynikajúcich zdravotníckych zariadení na Kramároch vníma starosta
tiež ako zviditeľnenie bratislavského Nového Mesta a slovenskej metropoly. I to je jeden z dôvodov, prečo má novomestská samospráva
s DFNsP nadštandardné vzťahy. „Od začiatku máme výborné vzťahy
aj so školou, ktorá tu pôsobí, napríklad robili sme pre ňu zbierky,“
povedal starosta. „Myslím, že na našom prístupe k nemocnici sa nič
nezmení ani v budúcnosti. Keď treba pomôcť, samospráva Nového
Mesta je pripravená.“
(ak)

Diskusia o zóne Horný Kramer
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto spustil 22. marca prerokúvanie dokumentu Zmeny a doplnky územného plánu zóny Horný
Kramer, ktoré potrvá do 22. apríla.
Uvedený dokument je vystavený vo vstupnej hale novomestského
miestneho úradu, ale oboznámiť sa s ním možno aj na internetovej stránke úradu www.banm.sk. Ďalšie informácie o ňom je možné
získať v rámci stránkových hodín u pracovníkov miestneho úradu
(dvere č. 320 a 321). Písomné pripomienky k vystavenému návrhu
možno zaslať na adresu Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, PSČ 832 91 Bratislava, a to do 22. apríla 2010.
V rámci prerokúvania dokumentu miestny úrad pripravil stretnutie s občanmi, dotknutými fyzickými i právnickými osobami, ktorého
sa zúčastnia aj projektanti. Uskutoční sa 31. marca v Dome kultúry
na Stromovej ul. so začiatkom o 17. hodine.
(ak)

Finančná podpora pre nápady mladých
Najzaujímavejšie nápady a projekty mladých Bratislavčanov, ktorých
podstatou je poslúžiť verejnosti, aj v tomto roku podporí tím dobrovoľníkov young4BA pôsobiaci pri Komunitnej nadácii Bratislava. Cieľom
nedávno vyhláseného grantového kola je vybrať projekty, ktoré spestria život v našom hlavnom meste počas letných mesiacov. Na vybrané
projekty majú dobrovoľníci k dispozícii dovedna 3500 eur. Finančná
podpora pre jeden projekt predstavuje maximálne 350 eur.
O grant sa môžu uchádzať jednotlivci i neformálne skupiny ľudí
vo veku od 15 do 26 rokov, ale aj združenia a neziskové organizácie.
Pokračovanie na strane 4
Dokončenie zo strany 1

Väčšina vyrúbaných stromov
bola poškodená a chorá
Medzi nimi dominovali topole čierne, ktoré sú charakteristickým prvkom športových areálov na Tehelnom poli, ale aj jaseňovce, borovice
či cyprušteky. Adriana Kmeťková z referátu životného prostredia však
upozorňuje na nevyhovujúci zdravotný stav vyrúbaných drevín.
„Pri väčšine hodnotených drevín sa zistili rôzne poškodenia, napríklad výskyt dutín, a až desatina z nich bola poškodená vážne alebo
bola dokonca suchá,“ vyratúva A. Kmeťková. „Treba povedať, že topole sa v mestskom prostredí dožívajú priemerne 30 rokov. Topole
na Kalinčiakovej mali 40 až 50 rokov a ľudia, ktorí okolo nich denne
prechádzali, sami videli, že niektoré sú nielenže v zlom stave, ale
aj hrozbou pre svoje okolie. Treba si tiež uvedomiť, že nestačí, aby
bol strom zelený. Dôležité je, aký je vo vnútri.“
Druhá etapa výrubu sa dotkla zelene v Novom Meste i Ružinove.
V Ružinove konkrétne stredového pásu na Trnavskej ceste, v Novom
Meste stromov a kríkov na ul. Odbojárov, Kalinčiakovej, Vajnorskej
a v areáli letného kúpaliska Tehelné pole. V rámci náhradnej výsadby sa doplnia stromoradia na Vajnorskej, Račianskej, Riazanskej
a Šancovej ulici. Vysadených bude 57 stromov, no pre nedostatok
voľných plôch investor zaplatí aj finančnú náhradu – na účet Nového
Mesta má poslať 76 118,10 eura. Finančnú náhradu možno použiť
len na údržbu existujúcich drevín (ošetrenie, postreky proti škodcom,
orezy) a výsadbu nových.
Tretia etapa výrubu súvisí s výstavbou prepojovacej komunikácie
medzi Kalinčiakovou ul. a Trnavskou cestou a protihlukovej steny
na ochranu Základnej školy na Kalinčiakovej. V rámci nej sa predpokladá výrub približne 90 stromov.
Alžbeta Klesnilová
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Finančná podpora pre nápady mladých
Podmienkou na akceptovanie konkrétneho projektu je jeho verejnoprospešný charakter v oblasti športu, kultúry, životného prostredia,
vzdelávania, ale aj v iných oblastiach.
Projekty môžu žiadatelia posielať na e-mailovú adresu young4ba
@gmail.com do 15. apríla 2010. Formulár na podávanie projektov,
ako aj všetky potrebné informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.young4ba.sk. Realizácia projektov je priestorovo viazaná
na región hlavného mesta Bratislavy a časovo na obdobie od mája
do augusta tohto roku.
Skupina mladých filantropov young4ba podporila v uplynulých
piatich rokoch dovedna 103 projektov mladých Bratislavčanov celkovou sumou 27 918,91 eura. Vďaka ich pomoci vlani napríklad členovia „Divadla pod kostolom“ prezentovali verejnosti svoj repertoár
divadelných hier.
Za svoju nezištnú prácu získala skupina young4ba špeciálne ocenenie „Bratislavskí dobrovoľníci roka 2009“. Ocenenie dobrovoľníkom
každoročne udeľuje Občianske združenie C.A.R.D.O.
(ak)

Veľká noc v tvorbe novomestských žien
Do veľkonočných sviatkov zostávali ešte viac ako dva týždne, ale
v Klube dôchodcov na Športovej ulici sa už stihla udomácniť ich atmosféra. Postarali sa o ňu členky klubu, ktoré vo voľných chvíľach
rady paličkujú, háčkujú, vyšívajú, pletú či holdujú iným ručným prácam a spod ich rúk vychádzajú obdivuhodné výrobky. Pred veľkonočnými sviatkami to boli predovšetkým ozdoby v tvare vajíčka vyrobené technikami od výmyslu sveta, kraslice, figúrky zvieracích mláďatiek, najmä kuriatok. Medzi kraslicami vyrobenými takisto rôznymi
technikami nás zaujali maľované vajíčka ozdobené drobnými cestovinami a veľkonočnými vinšami.
Keďže mnohé z takýchto milých
vecí vznikajú priamo na pôde
klubu, jeho vedúca Jolana Zvarová podnietila usporiadanie
výstavy nazvanej Veľkonočné
námety. Okrem vedúcej prispeli
do nej svojimi výrobkami aj Judita Kutlíková, Oľga Sobotová,
Adela Chudá, Božena Šperlíková a Emília Pittnerová.

Kedy na koncerty v SK BNM na Vajnorskej 21?
Prvý polrok v roku 2010 je poznačený zvýšenou aktivitou pri organizovaní koncertov v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto na Vajnorskej 21. Je to i zásluha 9. ročníka projektu Folk country sála alebo
koncerty na vaše želanie, v rámci ktorého si mnohí návštevníci žiadajú svojich obľúbených spevákov alebo skupiny z oblasti folkovej, country a trampskej hudby. Napokon i samotný projekt vznikol
na základe ankety, v ktorej návštevníci našich koncertov vyberali
zo 40 skupín a interpretov, ktorých by chceli vidieť a počuť v Stredisku
kultúry na Vajnorskej 21. Tento ročník sme začali 21. januára koncertom známej folkovej skupiny Poutníci a jej predkapely Prístav. Skutočnosť, že ľudia majú o tento typ koncertov záujem, dokumentuje
vypredaná sála na druhom koncerte 25. februára 2010, kedy vystúpila
známa česká skupina Kamelot s predkapelou Pozdní zběr, či
25. marca 2010 rovnako vypredaný koncert country kapely Bokomara,
na ktorom vystúpila známa česká speváčka Naďa Urbánková. V apríli
sa návštevníci môžu tešiť na známu českú folkovú a country skupinu
HOP TROP s programom 30 let na scéne. Čerešničkou na torte
bude 27. mája 2010 koncert Františka Nedvěda so skupinou
TIE BREAK. Tento koncert je posledným v prvom polroku, avšak
9. ročník Folk country sály alebo koncertov na vaše želanie bude pokračovať i po letných mesiacoch, a to vystúpeniami Věry Martinovej,
skupiny Žalman a pod.
Napriek tomu, že väčšina koncertov, ktoré organizujeme, patrí do oblasti folku, country a trampskej hudby, nezabudli sme ani na návštevníkov obľubujúcich iné hudobné žánre. Dňa 9. apríla 2010 vystúpi
Jiří Zmožek s programom Už mi lásko není dvacet let. Zaujímavým
a príťažlivým bude zaiste i koncert slovenského Boticelliho Mariána
Banga, ktorý sa uskutoční 13. mája 2010. Tento nevidomý spevák
zaujal na nedávnej súťaži Eurovision Song Contest 2010.
Veríme, že návštevníci koncertov v Stredisku kultúry na Vajnorskej 21
majú možnosť vybrať si ozaj z ponuky kvalitných hudobných programov.
F. Repa

Výstava bola otvorená 16. marca
s tým, že potrvá až do skončenia veľkonočných sviatkov. Nepochybne pre nejednu členku
alebo člena klubu sa stala inšpiráciou, ako vyčarovať atmosféru
Veľkej noci aj vo vlastnej domácnosti.
(ak)
Medzi symboly Veľkej noci patrí aj zajačik.

Skupina Kamelot pravidelne vypredáva spoločenskú sálu v Stredisku
kultúry BNM na Vajnorskej 21.
Foto: M. Novák

Sen noci orientálnej

Na výstavných paneloch dominovali veľkonočné vajíčka vyrobené rôznymi technikami.
Foto: Miloš Novák

Záujem o vystúpenie pôvabných tanečníc orientálneho brušného
tanca stále pretrváva. V piatok 26. februára sa v sále Strediska kultúry BNM na Vajnorskej 21 uskutočnilo už po deviatykrát spoločenské podujatie Sen noci orientálnej. V bohatom programe zostavenom z amerického tribal štýlu, bollywoodu, kabaretorientu, fantasy
a ďalších sa predstavili tanečnice zo štúdia Tropical, Afsana a Karavána. Ako sólistky predviedli svoje umenie Marfa, Bri Hurley, ZuPokračovanie na strane 5
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Na Stromovej hľadali nové hviezdy

Sen noci orientálnej
zana Zelinová, Sahra. Nevšedným zážitkom bol tanec s ohňom
v podaní dua Aratron Aspis. Hlavnou dramaturgičkou podujatia
bola Eva Kuchtová – Evelyn, ktorá vedie už niekoľko rokov kurzy
brušného tanca v Stredisku kultúry BNM na Vajnorskej ulici.
Na záver podujatia sa tanečný parket zaplnil tancujúcimi návštevníkmi podujatia, samozrejme v rytme orientálnej hudby.
Ľubica Haliaková

Na 110. Poetickom večere v DK Kramáre hľadali hlavní protagonisti
Juraj Sarvaš a RNDr. Vojtech Rušín, DrSc., astronóm zo Skalnatého
plesa, nové hviezdy.
Vojtech Rušín, držiteľ Pribinovho kríža, veľmi zaujímavým spôsobom
previedol návštevníkov nočnou oblohou, zoznámil ich s planétami a
hviezdami. Odborný výklad obohatilo premietanie dokumentárnych
filmov. Hosť večera návštevníkom priblížil zatmenie Slnka v rôznych
častiach sveta, na ktorom sa osobne zúčastnil. Podnetný bol aj filmový dokument z jeho návštevy na Galapágoch, kde možno vidieť
zvieratá a rastliny, ktoré sa ako jediné zachovali práve v tomto kúte
sveta.
V rámci programu sa predstavili vychádzajúce hviezdičky speváckeho neba. Poslucháčky ZUŠ Ľudovíta Rajtera Nikola Strungová a
Majka Bošelová pod odborným vedením pedagogičky Angely Vargicovej za klavírneho sprievodu Marty Nemcovej zaspievali náročné
árie z Rusalky, Dvořákove moravské dvojspevy, ako i slovenské a
poľské piesne o láske.
Medzi návštevníkmi sme videli redaktorku Slovenského rozhlasu pani
Domanskú, hudobného skladateľa I. Bázlika, Ľ. Pajtinku, poslakyňu
NR SR K. Tóthovú a milých hostí z Trnavy, Piešťan, Pezinka.
Návštevníci Poetického večera odchádzali s dobrým pocitom, že
našli svoju hviezdu šťastia.
M. Krajačová

Brušný tanec pôsobí nielen na spevnenie a formovanie ženského tela,
na jeho správne držanie a odstránenie rôznych bolestí, ale tiež na psychickú stránku – ženy sú vyrovnanejšie, vnímavejšie, pokojnejšie.
Foto: M. Novák

Fašiangový karneval
alebo „Aká – taká, stará – mladá, či veľká – či malá, hrubá ako piecka, tenká ako trieska, nech je ako sopúch čierna ženská, vyskáče
sa dneska!“
Tieto fašiangové slová charakterizovali 5. fašiangový karneval,
ktorý pre deti zo školských klubov základných škôl zorganizovala mestská časť Bratislava-Nové Mesto v Stredisku kultúry BNM
na Vajnorskej 21, a to sedemnásteho februára. Deti zo základnej
školy Česká, Kalinčiakova, Odborárska, Riazanská a Za kasárňou
sa zišli v pestrých a nápaditých maskách v spoločenskej sále
strediska kultúry. V duchu tradičných zvykov na POPOLCOVÚ
STREDU spolu s fašiangovým hlásnikom rozpútali veselú rozlúčku
s fašiangami plnú tanca, zábavy a súťaží. Minútou ticha si uctili
„pochovanie basy“, „pokrstili novorodenú basičku“, aby počas
predveľkonočného pôstu dorástla na ďalšie zábavy a tanečné podujatia. Ceny súťažiacim priniesli a odovzdali Mgr. Vladimír Novák,
vedúci školského úradu, a Elena Hlivová, pracovníčka referátu
školstva a kultúry.
Judita Dózsová

Pestré a nápadité masky prezentovali deti zo základných škôl
Česká, Kalinčiakova, Odborárska, Riazanská a Za kasárňou na
5. fašiangovom karnevale, ktorý
sa konal v Stredisku kultúry BNM
v duchu tradičných zvykov na
Popolcovú stredu.
Foto: M. Novák

Protagonisti 110. Poetického večera – Juraj Sarvaš a jeho hosť Vojtech
Rušín.

V rámci programu 110. Poetického večera sa predstavili vychádzajúce spevácke hviezdičky – Majka Bošelová a Nikola Strungová.
Foto: M. Novák
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„Lietajúca lopta“ v Športovej hale
na Pionierskej
Každý hráč môže hrať na sieti i v poli. Každý môže podávať, útočiť
alebo brániť. Ukázať svoje schopnosti, či už fyzické alebo taktické.
V kolektívnej hre, v ktorej je pri hre na ihrisku rozdelenom sieťou
veľmi dôležitá všestrannosť, dobrá fyzická kondícia, pozornosť, súdržnosť a vzájomná podpora spoluhráčov. Pretože je to hra, v ktorej
musí lopta neustále lietať. Lebo keď dopadne na ihrisko, je to vždy
bod.
Družstvá chlapcov zo Základnej školy s materskou školou Cádrova,
Česká a Odborárska sa 11. marca 2010 usilovali odbiť loptu do poľa
súpera a pritom zabrániť, aby padla na vlastnú polovicu ihriska.
A tak sa zo športovej haly na Pionierskej ozývalo: „Príjem, hráme,
čakaj, hore, bod, aut, otočíme, prsty, dozadu, skáč“, a občas s uznaním „Pekná!“. Hráči mali zmysel pre priestorové videnie, koordináciu
a správne okamžité rozhodovanie dokonca aj v momente, keď boli
k sieti obrátení chrbtom.
Hralo sa na tri sety a hvizd rozhodcu Tomáša Vargu zo ZŠ s MŠ Cádrova, ktorý občas hráčov pri odovzdaní lopty podávajúcemu súperovi napomenul: „Po zemi tú loptu!“, bol vždy presný a spravodlivý.
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ska obhajovala vlaňajšie prvenstvo, čo sa jej k spokojnosti chlapcov
aj pani učiteľky, zástupkyne riaditeľky Ľubice Kulifajovej podarilo,
ZŠ s MŠ Cádrova, ktorá vlani skončila na piatom mieste si napravila
skóre a skončila druhá a ZŠ s MŠ Česká, ktorej chlapci bez akýchkoľvek pochybností ukázali, že volejbal vedia hrať skvelo, skončili
rovnako ako vlani na treťom mieste.
Ceny, ktoré venovala mestská čas Bratislava-Nové Mesto odovzdal
vedúci referátu školstva, kultúry a športu Vladimír Novák.
Výsledky:
Odborárska – Cádrova 3:0
Cádrova – Česká 3:0
Odborárska – Česká 2:1
Poradie:
1. miesto ZŠ s MŠ Odborárska, obhájila vlaňajšie víťazstvo a postupuje do Krajského kola.
2. miesto ZŠ s MŠ Cádrova
3. miesto ZŠ s MŠ Česká
Valéria Reháčková

Pozrieť sa na zápasy žiakov v obvodnom kole vo volejbale a povzbudiť ich prišli aj riaditeľ ZŠ s MŠ Cádrova Róbert Popluhár a ZŠ
Kalinčiakova Dušan Noga.
„Škoda, že prišli len tri družstvá chlapcov. Vlani ich bolo päť. Teraz
majú žiaci oveľa väčší záujem o bastketbal“ – hodnotil účasť vedúci
súťaže Jozef Mathias. Zápasy však boli pekné. ZŠ s MŠ Odborár-

KALENDÁR 2010
rekreaèných, telovýchovných a športových podujatí
v mestskej èasti Bratislava−Nové Mesto
APRÍL – JÚN

18. 5.
21. 5.
21. 5.
22. 5.
26. 5.
27. 5.

Obvodné kolo vo vybíjanej – dievčatá; ŠH Pionierska
Veľkonočný turnaj v stolnom tenise; Školak klub zp
Obvodné kolo v hádzanej
– chlapci + dievčatá; ŠH Pionierska
Prvomájový turnaj v nohejbale; Školak klub zp
Rybárske preteky
– chlapci + dievčatá; jazero Vajnory
Atletické preteky – chlapci + dievčatá;
Štadión CAŠ P. Gleska – M. G.
Športová olympiáda žiakov ŠKD; ZŠ s MŠ Sibírska
Kramárska liga v minifutbale; ŠILK
Kramárska liga v streetbale; ŠILK
Memoriál J. Jelšíka, 11. ročník; Kuchajda
Challenge Day; školy, organizácie, verejnosť
Šplh na tyči; ZŠ Za kasárňou

máj
5. 6.
18. 6.

Športová olympiáda žiakov ŠKD; ZŠ s MŠ Sibírska
In line slalom, 8. ročník; ŠI Pionierska
Kramárska liga v minifutbale; ŠILK

1. 4.
2. 4.
15. 4.
1. 5.
1. 5.
13. 5.

Podujatia pripravili: Miestny úrad Bratislava-Nové
Mesto, Školak klub zdravia a pohybu, ŠILK BNM, ZŠ,
ZŠ s MŠ BNM, CVČ BA III., ŠH Pionierska
Kontakty: MÚ Bratislava-Nové Mesto, referát
športu a školstva, tel. číslo: 49253 213,
Školak klub zdravia a pohybu, Riazanská 75/b,
tel. číslo: 02/44452545, ŠH Pionierska,
tel. číslo: 02/44252308

Víťazné družstvo chlapcov zo ZŠ s MŠ Odborárska. Vlaňajší titul obhájili a postupujú na Majstrovstvá Slovenska 2010.

Sleduj, kde má súper dieru, tam umiestni loptu – radí žiakom zo ZŠ
s MŠ Česká učiteľ telesnej výchovy Ivan Haluška.
Foto: V. Reháčková

Sviatky jari sú tu zas, oslávme ten krásny čas.
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Klub Domovinka sídli v nových
priestoroch
Klub dôchodcov Domovinka sa presťahoval do vynovených priestorov objektu Vernosť na Nobelovej ul. 30, ktorý verejnosť pozná
ako bývalý závodný klub Istrochemu. Slávnostným prestrihnutím
pásky 24. februára ich dal do užívania starosta Richard Frimmel.
Strihanie pásky predchádzalo výročnej členskej schôdzi klubu,
ktorý doteraz sídlil v nevyhovujúcich priestoroch na Nobelovej 4.
Nový klub vznikol rekonštrukciou skladov zeleniny. V rámci nej
bolo treba urobiť nové rozvody elektriny vrátane telekomunikačnej
prípojky, rozvody vody, vybudovať kanalizačnú prípojku, odstrániť
niektoré priečky, vymeniť podlahy, stropy, namontovať nové okná
vrátane parapetov, vybudovať a zariadiť hygienické zariadenia, kancelárske priestory, osadiť nové svietidlá atď. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú bezmála 103-tisíc eur.
„Sú to krásne priestory, ktoré, dúfam, budú slúžiť dlhé roky vám
i novým členom klubu,“ prihovoril sa starosta k prítomným. „Sme
radi, že sme našli peniaze na rekonštrukciu a na otvorenie vynovených priestorov sme sa veľmi tešili.“ Potvrdením tohto postoja
miestnej samosprávy bola i prítomnosť zástupcu starostu Mariána
Vereša, poslancov Ruženy Apalovičovej, Ľubomíra Juríka, Tomáša
Korčeka, Adriana Kuceka a Gabriely Vojtechovej, prednostu miestneho úradu Ľudovíta Kollárika a miestneho kontrolóra Jána Dubravca. Slávnostnú atmosféru umocnilo vystúpenie obľúbenej speváčky
Gréty Švercelovej.
Vďaku členov Domovinky za nové priestory i pomoc miestnej samosprávy tlmočila vedúca Anna Krutá, považovaná za skutočnú
dušu klubu.
„Tento klub bol na úpadku, ale vďaka pani Krutej, ktorá je vedúcou od mája 2009, vstal z popola,“ povedala Marianna Krútilová.
„Predtým, ako sa ujala funkcie, odišli z klubu zhruba tri štvrtiny
jeho členov. Jej sa však podarilo získať nových členov a teraz prichádzajú ďalší.“
Domovinka mala v minulom roku 43 členov. Pri otváraní klubu
vo Vernosti si zaplatili členské siedmi noví členovia a záujem o členstvo prejavili aj ďalší dôchodcovia. Podnetom sú nepochybne klubové aktivity, ale aj nové priestory. Tie predchádzajúce boli tmavé,
chladné, vlhké – jednoducho neporovnateľné s terajšími.
Činnosť Domovinky v minulom roku bola vskutku pestrá. Popri
tradičných podujatiach, ako je oslava Dňa matiek či oslava životných
jubileí za pozornosť stoja zájazdy na termálne kúpaliská v Dunajskej
Strede a Veľkom Mederi, zájazd do Skalice, účasť na nakrúcaní televíznej relácie Modré z neba, návšteva divadelných predstavení,
účasť na rôznych besedách a podujatiach organizovaných miestnym
úradom. A v rovnakom duchu chce klub pokračovať aj v tomto roku.
V Novom Meste funguje osem klubov dôchodcov. K obohateniu
ich činnosti chce miestny úrad prispieť viacerými projektmi. Ako in-

formoval vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb Dušan
Jahelka, v pláne je dvojdňový pobyt v zariadení Národnej rady v Častej-Papierničke, výlet loďou na Devín, spoločný víkend na Železnej
studienke a Kolibe, prednášky na zdravotnícke témy, prednášky
o činnosti miestnej samosprávy, besedy so známymi osobnosťami
a iné aktivity. Členovia klubov sa teda majú na čo tešiť.
Alžbeta Klesnilová

O dobrú náladu
sa postarala aj
obľúbená
speváčka Gréta Švercelová.

Pri otvorení klubu nechýbal ani slávnostný prípitok.
Foto: Miloš Novák

Cez prázdniny bolo na lanovke rušno
Až 2271 osôb sa prepravilo v čase jarných prázdnin (od soboty
27. februára do nedele 7. marca) lanovkou na trase Železná studienka – Kamzík. Ich počet naznačuje, že mnohí využili gesto novomestského starostu Richarda Frimmela, ktorý prázdninujúcim
deťom i dospelým umožnil odviezť sa lanovkou za zvýhodnenú cenu.
Kým dospelí a deti nad 10 rokov zaplatili v uvedených dňoch za jazdu len jedno euro, deti vo veku do 10 rokov sa vozili zadarmo.
Lanovka bola najviac vyťažená v nedeľu 28. februára – prepravilo sa ňou až 520 osôb. Z pracovných dní bol najsilnejší utorok
2. marca, keď počet prepravených osôb dosiahol 300. Najmenej
návštevníkov lesoparku, len 46, sa odviezlo lanovkou v piatok

Z lanovej dráhy je pekný výhľad na okolitú krajinu.
Nové priestory Klubu dôchodcov Domovinka slávnostným prestrihnutím
pásky otvoril starosta Richard Frimmel.

Foto: Miloš Novák
Pokračovanie na strane 8
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Do materských škôl je prijatých 285 detí
Do jedenástich materských škôl zriadených novomestskou miestnou samosprávou je pre školský rok 2010/2011 prijatých 285 detí.
Z nich štyri majú trvalé bydlisko mimo mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto. Z 281 novomestských detí až 228 býva v obvode materskej
školy, do ktorej boli prijaté.
Neprijatých detí je 165, z nich 47 má trvalé bydlisko mimo Nového
Mesta. Dôvodom ich neprijatia je skutočnosť, že ani jedno zo 165 detí
nemá ešte tri roky, a tak z hľadiska svojho veku nesplnili podmienku
na prijatie. Zato všetky deti, ktoré majú tri roky a viac, sú prijaté.
Situáciu s prijímaním detí pozitívne ovplyvnilo rozhodnutie otvoriť
od septembra dve triedy v Materskej škole na Cádrovej ulici, kam
bude chodiť 44 detí.
(ak)

Aforizmy Dušana KOVÁÈA
 Hoci vedel sedem reèí, so svojou ženou
sa nevedel dohovoriť.

 Pri milostných dobrodružstvách mu niè
nechýbalo, iba núdzový východ.

 Bol schopný len plytkých citov z obavy, aby sa
v nich neutopil.

 Naše manželky sú nám èasto viac cudzie ako
cudzie manželky.

 Kriminalista ¾ahko dokázal žene neveru pod¾a
odtlaèkov prstov, ktoré zanechal páchate¾
na mieste èinu.

 Nemala niè proti jeho priate¾om. Keï bol
na služobnej ceste, mohli u nej dokonca aj
prespať.

Mali sme jedinečný zážitok
Pätnásteho februára bolo v Klube dôchodcov na Sibírskej ulici veselo. V klube ozdobenom girlandami sa totiž konalo fašiangové maškarné popoludnie.
Naši seniori sa premenili na rozprávkové bytosti, ale siahli aj
po maskách z reálneho sveta. Medzi maskami sme videli nádhernú vílu Amálku, skromnú Snehulienku, sebavedomú gejšu, veselú predavačku kvetín, dôstojnú babičku Boženy Němcovej, ktorú
predstavovala 90-ročná pani, či šarmantnú veselú vdovu stvárnenú
86-ročnou paňou a spievajúcou „Ja som mladá vdova...“. No boli
tam aj iné masky, ktoré svojou originalitou predstihli všetky očakávania. Najväčší úspech však zaznamenala dvojica Erža a Dežo,
ktorá predstavovala rómsky manželský pár.
Je obdivuhodné, že organizačný štáb pod taktovkou vedúcej
klubu sa pri realizácii tohto podujatia nebál vyjsť za hranicu všednosti. Tanec a spev trval v klube do neskorých večerných hodín.
Prežili sme nezabudnuteľné chvíle, boli sme plní pozitívnej energie
a nadšenia ako za čias mladosti a snov. Verím, že tento skvelý počin
sa o rok zopakuje.
Ľudmila Ondreičková
členka samosprávy klubu

Zelená pre seniorov
Do 20. apríla 2010 je otvorená možnosť uchádzať sa o granty
v rámci programu Zelená pre seniorov, ktorého cieľom je zvyšovanie kvality života občanov vo vyššom veku. Tento cieľ možno dosiahnuť
vzdelávacími aktivitami (napríklad prostredníctvom kurzov, aj jazykových, seminárov, workshopov), poskytnutím možnosti sebarealizácie
seniorov po ich odchode do dôchodku (napríklad v rámci verejnoprospešnej činnosti), ale aj inými.
Grantový program Zelená pre seniorov vypísala vo februári tohto
roku Nadácia Orange. V rámci neho na projekty z celého Slovenska
rozdelí 50-tisíc eur, pričom na jeden projekt možno poskytnúť najviac
2500 eur.
O grantový príspevok môžu požiadať mimovládne organizácie,
miestne samosprávy, zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť,
ako aj rozpočtové organizácie (knižnice, múzeá, školy atď.). Jeden
subjekt môže podať aj viac projektov, ale grant môže získať len
na jeden.
Projekty majú byť určené pre seniorov v domovoch dôchodcov,
penziónoch, hospicoch, pre kluby dôchodcov a seniorov združených v Jednote dôchodcov na Slovensku, ako aj seniorov žijúcich
vo svojich domácnostiach, ktorí nenavštevujú žiadne zariadenia.
Projekty vypracované v piatich exemplároch treba doručiť na adresu Centrum pre filantropiu, Kozia 11, PSČ 811 03 Bratislava.
Telefónne číslo 02/5464 4682, e-mail seniori@nadaciaorange.sk.
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.nadaciaorange.sk
(ak)

Čo ponúkol Týždeň slovenských knižníc
Marec je Mesiacom knihy a jeden z jeho týždňov – od 22. do 26. marca - bol venovaný slovenským knižniciam. Na podujatiach organizovaných v tomto týždni, ktorý Slovenská asociácia knižníc vyhlásila
už po jedenásty raz, participovala aj Knižnica Bratislava-Nové Mesto.
Spolu so staromestskou, ružinovskou a petržalskou knižnicou sa
podieľa na 4. ročníku Jarného maratónu s knihou, ktorého hlavným
poslaním je podporovať čítanie detí a vychovávať z nich čitateľov. Terajší ročník bol venovaný 130. výročiu úmrtia Mateja Hrebendu a
na čítanie organizátori podujatia vybrali jednu z najúspešnejších
kníh napísaných v ostatných rokoch – Malú princeznú od Jána Uličianskeho. Ako odznelo na tlačovej besede zameranej na Týždeň
slovenských knižníc, Uličianskeho dielo bolo ocenené na Medzinárodnej výstave kníh v Bologni.
Všetky podujatia, o ktorých bola na tlačovej besede reč, sa konali
až po redakčnej uzávierke tohto čísla Hlasu Nového Mesta. Jarný maratón pripravený novomestskou knižnicou bol avizovaný na 25. marca, v ten istý deň sa knižnica mala zapojiť aj do akcie UNESCO, v ktorej
ide o vytvorenie čitateľského rekordu v počte čítajúcich účastníkov.
Pre zaujímavosť – vlani sa do tohto čitateľského maratónu v rámci celého Slovenska zapojilo 10 798 detí z 95 knižníc. Na záver Týždňa –
26. marca – bola naplánovaná známa Noc s Andersenom, počas ktorej deti prežívajú v knižniciach nezabudnuteľné okamihy. S nápadom
na jej zorganizovanie prišli pred niekoľkými rokmi dve knihovníčky
z Uherského Hradišťa a atraktívne podujatie sa čoskoro rozšírilo aj
do iných krajín.
K podujatiam organizovaným v Týždni slovenských knižníc, ako
aj k ďalším marcovým aktivitám novomestskej knižnice sa vrátime
v májovom čísle Hlasu Nového Mesta.
(ak)
Dokončenie zo strany 7

Cez prázdniny bolo na lanovke rušno
5. marca, keď v Bratislave dul silný mrazivý vietor. Totiž poveternostné
podmienky majú na prepravu lanovkou veľký vplyv.
Temer 2300 ľudí za deväť dní a navyše vo februári je naozaj úctyhodný počet, pretože február, rovnako ako ostatné zimné mesiace, zvyčajne patria v prevádzke lanovky medzi najslabšie v roku.
Na porovnanie, vlani v januári sa ňou odviezlo 1012 osôb, vo februári 554, ale v apríli už 4331, pričom apríl bol ešte silnejší ako máj
s 3272 prepravenými osobami. Dovedna sa vlani odviezlo lanovkou
21 722 osôb.
Prevádzka lanovky patrí medzi verejnoprospešné aktivity, ktoré
mestská časť Nové Mesto dotuje zo svojho rozpočtu. V rozpočte
na rok 2010 je na ňu vyčlenených 182 652 eur, plánované príjmy
z prepravy osôb však predstavujú len štvrtinu tejto sumy.
(ak)
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Rozhovor s osobnosťou...
Dnes s profesorom Andrejom ČERNÁKOM
 Pán profesor, čo vás ako rodáka z horehronského Beňuša priviedlo k medicíne?
 V našej rodine bola medicína povolaním, ktoré sa dedilo. Všetci
moji súrodenci sú lekári. Takpovediac pokračoval som v rodinnej
tradícii. Nemohla by ma naplniť monotónna práca v kancelárii, potrebujem tvorivú činnosť, prostredníctvom ktorej môžem pomáhať
iným. Po skončení gymnázia v Brezne smerovali moje kroky úplne
samozrejme na medicínu do Bratislavy. Pol roka pred ukončením
lekárskej fakulty mi zavolal profesor Schuster z očnej kliniky a predostrel mi ponuku pracovať ako oftalmológ. Nechal som sa ním
presvedčiť, keďže ma priťahovala chirurgia. V tej dobe bola oftalmológia pre mňa neznámou vedou, svoje rozhodnutie však dodnes
neľutujem a ďakujem zaň Bohu!
 Vo svojom odbore ste dosiahli mnoho úspechov. Ktorý z nich si
ceníte najviac?
 Najväčším úspechom je pre mňa vymenovanie za prednostu Očnej kliniky SZU, ktorá získala veľmi dobré meno na Slovensku. Pacienti z celej krajiny ju navštevujú či už za účelom diagnostiky alebo
liečby. Zaviedli sme niektoré nové operácie, ktoré sa predtým u nás
nikde nerobili. Dnes robíme všetky druhy očných zákrokov od šedého zákalu, cez krátkozrakosť, ďalekozrakosť až po náročné operácie zadného oka. Zároveň sme vedeckým pracoviskom SZU, kde
získavajú atestácie oční lekári z celého Slovenska.
 Ako vidíte budúcnosť očného lekárstva?
 Oftalmológia je disciplína, ktorá veľmi závisí od technického pokroku. Ak nám pred päťdesiatimi rokmi, obrazne povedané, stačila baterka na posvietenie do oka, dnes využívame prístroje, ktoré
dokážu napríklad presne zmapovať jednotlivé vrstvy sietnice. Bez
týchto prístrojov sa už nepohneme. Donedávna všetko záležalo
na ruke lekára, dnes ju nahrádza laser vedený počítačom. Oftalmológia je síce veľmi drahý medicínsky odbor, ale o to sú operácie úspešnejšie.
 Pôsobili ste aj v nemocnici na Kramároch. Ako si spomínate na tie
roky?
 Roky strávené na Kramároch boli pre môj odborný rast veľmi dôležité. V súčasnosti sa tam vraciam ako pedagóg pôsobiaci na SZU.
Mladým lekárom tak vraciam to, čo som ja kedysi dostal od svojich
učiteľov aj v tejto nemocnici.
 Pán profesor, v mene čitateľov Hlasu Nového Mesta vám ďakujem
za rozhovor a prajem množstvo úspešných operácií a spokojných
pacientov.
 Veľká vďaka za vaše priania. Ja rovnako prajem vašim čitateľom nech sú úspešní v tom, čomu sa venujú. A nech sa stretávame
pri samých príjemných príležitostiach a radšej nie na operačnej
sále.
Zhováral sa Andrej Alberty

Prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. – prednosta Očnej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) Nemocnice Sv. Cyrila a Metoda
v Bratislave-Petržalke.
– Narodil sa v Beňuši
– V rokoch 1959 – 1963 absolvoval gymnázium v Brezne
– Od roku 1963 do roku 1969 študoval na Lekárskej fakulte UK
v Bratislave
– Študijné pobyty: 1984 SRN, 1991 USA, 1993 Škótsko
– Vedecké hodnosti: 1985 habilitácia na docenta, 1990 udelený titul
doktor vied (DrSc.), 1998 menovaný za profesora oftalmológie
– 1969 – 1982 asistent na Očnej klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave
– 1982 – 1984 expertízny pobyt na Malte
– 1984 – 1990 docent na LF UK v Bratislave
– 1990 – 1994 prednosta Očnej kliniky pre postgraduálne vzdelávanie
lekárov na bratislavských Kramároch

– 1994 – prednosta Očnej kliniky SZU Nemocnice Sv. Cyrila a Metoda
v Bratislave-Petržalke
– Ocenenia: 1997 Najlepšia publikácia roka – udelené Slovenskou
lekárskou spoločnosťou; 2001 Cena L. Dérera za prínos v medicíne
– udelená ministrom zdravotníctva
Je nositeľom Plakety starostu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. počas rozhovoru pre Hlas Nového
Mesta.

Právnu poradňu pripravil poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
JUDr. Tomáš Korček

Ručenie
Asi každý z nás pozná vo svojom okolí niekoho, kto sa z rôznych dôvodov stal ručiteľom iného dlžníka. Právny inštitút ručenia je upravený v § 546 – 550 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ručenie
v oblasti obchodného práva je upravené v § 303 – 312 Obchodného
zákonníka. My sa pozrieme na ručenie podľa Občianskeho zákonníka vo vzťahoch medzi nepodnikateľmi.
Ručenie je právny vzťah, ktorým sa zabezpečuje pohľadávka veriteľa pre prípad, že by dlžník túto pohľadávku neuspokojil. Vzniká
dohodou, v ktorej ručiteľ písomne zoberie na seba povinnosť uspokojiť veriteľovu pohľadávku, ak ju neuspokojí sám dlžník. Na vznik
ručenia sa vyžaduje súhlas tak ručiteľa, ako aj veriteľa. Súhlas dlžníka nie je potrebný. O neplatné ručenie by šlo vtedy, ak by nebolo vykonané v písomnej forme (napríklad ústne).
Ručenie sa najčastejšie využíva pri peňažných dlhoch. Je však možné, aby sa inštitút ručenia použil aj pri nepeňažných dlhoch. V tomto
prípade sa požaduje, aby šlo o taký záväzok – „nepeňažný dlh“, ktorý nie je viazaný priamo na osobu dlžníka (napríklad takým by bolo
namaľovanie obrazu maliarom). Teda aj pri ňom musí byť daná možnosť jeho splnenia inou osobou, než je sám dlžník, čiže toto plnenie
musí byť zastupiteľné.
Rozsah plnenia, ktorý prichádza do úvahy pri ručení, nesmie byť
väčší, než je samotný dlh. Inými slovami, veriteľ nemôže od ručiteľa
požadovať viac, než by mohol požadovať po samotnom dlžníkovi. Samotný ručiteľ môže byť dokonca zaviazaný len na čiastočné ručenie
– teda bol by ručiteľom len časti dlhu a nie celého dlhu.
Smrť dlžníka nespôsobuje zánik ručenia, pretože sa viaže na dlh a
nie na samotného dlžníka. K zániku ručenia by teda došlo vtedy, ak by
zanikol samotný dlh, napríklad tak, že ho samotný dlžník splatil.
V prípade, že dlžník nie je schopný plniť svoj dlh veriteľovi a tento
požiada ručiteľa o plnenie, vzniká ručiteľovi právo tento dlh si následne
uplatňovať voči samotnému dlžníkovi. Pri rozhodovaní o tom, či sa
stať ručiteľom, odporúčam postupovať maximálne opatrne a prípadne
aj do ručenia nejsť, pretože ak už raz dlžník nebol schopný svoj dlh
plniť veriteľovi, nie je záruka, že ho splní aj samotnému ručiteľovi.
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Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Prehľad podujatí na mesiac apríl 2010
 Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21,

tel. číslo: 4437 3771, 4437 2620, www.skvajnorska.sk
e-mail: info@skvajnorska.sk
3. 4. 17.00 h Veľkonočný čaj o piatej s HS EXE Live – tradičné
podujatie s nádychom Veľkej noci, v príjemnom
prostredí pri sviečkach, so žrebovaním vstupeniek,
pri dobrej hudbe 60. – 90. rokov
7. 4. 17.30 h Klub Cesta za poznaním – premietanie filmových
dokumentov a beseda
8. 4. 16.00 h Klub Patchwork
9. 4. 19.00 h Už mi lásko není dvacet let – koncert Jiřího Zmožka
10. 4. 17.00 h Za dychovkou na Vajnorskú s DH KRIŽOVIANKA
– spoloč. tanečná zábava pri dobrej dychovke
pre všetkých, ktorí majú radi túto hudbu
12. 4. 18.00 h Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj
nových záujemcov; vstup voľný
14. 4. 14.00 h MISS a BOY žiakov ZŠ z MČ BNM
14. 4. 17.30 h Klub Cesta za poznaním – premietanie filmových
dokumentov a beseda
15. 4. 16.00 h Klub priateľov opery
15. 4. 17.00 h Na všetko je liek – prednáška o zdravom spôsobe
života; prednáša Dr. Subotič
17. 4. 17.00 h Čaj o piatej s HS ROLAND LIVE – spoločenské
tanečné podujatie pri hudbe 60. – 90. rokov, v príjemnom prostredí pri sviečkach, so žrebovaním
vstupeniek
19. 4. 18.00 h Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj
nových záujemcov; vstup voľný
20. 4. 17.00 h Bratislavský včelársky spolok – pravidelné stretnutie členov a záujemcov o poradenské služby
21. 4. 17.30 h Klub Cesta za poznaním – premietanie filmových
dokumentov a beseda
22. 4. 19.00 h Koncert HOP TROP – 30 let na hudební scéne
– 9. ročník Folk country sála alebo koncerty na vaše želanie pokračuje koncertom známej českej
folkovej a country skupiny
23. 4. 9.00 h IV. Kaleidoskop vedomostí z oblasti minerálov,
skamenelín, drahých kameňov, rôznych rúd a
kovov... – pre ZŠ z MČ BNM
24. 4. 10.00 h Na všetko je liek – zdravý životný štýl, alternatívny
spôsob liečby; seminár vedie Dr. Subotič
24. 4. 17.00 h Čaj o piatej s HS KARTAGO – zábava a tanec
pri hudbe 60. – 90. rokov, v príjemnom prostredí
pri sviečkach, so žrebovaním vstupeniek
26. 4. 18.00 h Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj
nových záujemcov; vstup voľný
27. 4. 14.00 h 47. ročník regionálnej výtvarnej súťaže neprofesionálnych a profesionálnych výtvarníkov Výtvarné spektrum; v spolupráci s MOS Modra
28. 4. 8.30 h, 9.45 h
Rytmus Latinskej Ameriky – výchovný koncert
pre žiakov II. stupňa ZŠ
28. 4. 17.30 h Klub Cesta za poznaním – premietanie filmových
dokumentov a beseda
30. 4. 14.00 h Informačné centrum zdravia
30. 4. 16.00 h Malý festival lásky
Výstavy
30. 3. – 17. 4.
20. 4. – 30. 4.

DUK predstavuje: Miroslav Bárdi 2004 – 2009
Ivan Cích: Výstava malieb, koláží a šperkov

Návštevný čas výstav: pondelok – piatok od 14.00 h do 18.00 h;
sobota – nedeľa v rámci podujatí
Výmenné stretnutia zberateľov (VSZ)
10. 4. 8.00 h – 12.00 h
VSZ telefónnych kariet, vyznamenaní, medailí, odznakov,
bankoviek, mincí, filatelie, kníh, gramoplatní, plagátov,
starých pohľadníc
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24. 4. 8.00 h – 15.30 h
Medzinárodné VSZ a výstava minerálov, skamenelín a
drahých kameňov
Predpredaj vstupeniek: pondelok – streda od 16.00 h do 19.00 h a
1 hodinu pred podujatím v SK BNM, Vajnorská 21, tel.: 02/4437 3771
 Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, tel. číslo: 02/5477 1148

http://www.skvajnorska.sk; e-mail: dkkramare@chello.sk
10. – 11. 4.
9.00 h – 16.00 h
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
14. 4. 16.30 h
Klub Venuša – stretnutie Ligy proti rakovine
17. 4. 16.00 h
Stretnutie s Elou a Hopom v predstavení
ROZPRÁVKA; súťaž Super divák
24. 4. 16.00 h
Tancujeme, spievame, dobre sa zabávame
– predstavenie Detského baletného štúdia s rozprávkovými motívmi
26. 4. 19.00 h
111. Poetický večer pri sviečkach s Jurajom
Sarvašom a jeho hosťami
28. 4. 10.00 h
Dopoludnie s rozprávkou – pre deti z MŠ na Revíne
28. 4. 16.30 h
Klub Venuša – stretnutie Ligy proti rakovine

Veľ konočné vinše
Malé žlté kuriatka slávia sviatok jari, veľkonočným šibačom
nech sa u vás darí. Nech je u vás veselo, plný stôl vždy majte a vajíčka z čokolády chlapcom rozdávajte!
Dobrej šunky, mnoho vajec, a navyše chleba krajec. Do pohára
vínečka, k tomu veľa zdravíčka.
Malý zajko v tráve čupí, sleduje jak jar sa budí, všetko živé raduje
sa, na Veľkú noc hotuje sa. Privítajme sviatky jari, nech sa všetkým
dobre darí.

Inzercia
 Predám 3-izbový byt na Čsl. parašutistov na prízemí (oproti
Slimáku). Byt je po čiastočnej rekonštrukcii kuchyne, kúpeľne
a WC. Možnosť parkovania oproti v garáži.
Cena 93 000 € (2 800 000,- Sk). Tel. číslo: 0903 219 949
 Vodoinštalatérske práce, oprava, montáž.
Tel. číslo: 0904 572 977
 Ošetrenie a rehabilitácia pacientov doma.
www.harris.sk, Tel. číslo: 02/6224 5607
 Tepujem koberce, sedačky, postele.
Tel. číslo: 0903 195 861, 02/4425 9038
 Poskytujeme INTERNET od 10 € pre seniorov, študentov, domácnosti, firmy a kancelárie...
Tel. číslo: 0948 040 667, 02/3301 4837
 Opravíme vaše TV, LCD, CD, DVD, video, kameru, PC, projektor...
Tel. číslo: 0948 040 667, 02/3301 4837
Vydáva Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
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