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EV 3920/2009

Milí Novomešťania!
Úvod roka býva symbolom nových začiatkov. Je celkom priro-

dzené, že po komunálnych voľbách v závere minulého roka sa do 

práce miestnej samosprávy premietnu zmeny, ktoré ste iniciovali 

svojimi hlasmi. Vyjadrili ste dôveru novému starostovi a 25 po-

slancom, tí budú mať odteraz množstvo príležitostí dokazovať, že 

si ju zaslúžia.

Hlas Nového Mesta vás sprevádza a informuje už dlhé roky. Sme 

presvedčení, že dozrel čas dať mu novú časopiseckú podobu. Mo-

dernejšie grafi cké riešenie, ale najmä rozšírený a bohatší obsah. 

Nemáme skromné ciele. Chceme vás informovať včas a otvorene 

o všetkom, čo sa dotýka života v mestskej časti. Prispieť k tomu, 

aby ste lepšie poznali plány a zámery samosprávy, aby vás nepre-

kvapila výstavba či zmeny, o ktorých ste sa predtým nedozvedeli.

Predstaviť mladších i starších obyvateľov, pretože práve ľudia 

určujú charakter i atmosféru každej štvrte. Prinášať informácie 

o zaujímavých miestach, výnimočnej architektúre, dôležitých in-

štitúciách aj udalostiach. 

Pozorne chceme počúvať vaše názory, viac s vami komunikovať. 

Pozývame vás k spolupráci na príprave časopisu. Úprimne si že-

láme, aby sa Hlas Nového Mesta stal hlasom všetkých Novomešťa-

nov, tolerantnou platformou pre otvorenú výmenu myšlienok. 

Tešíme sa na vaše postrehy, živý vzájomný kontakt a prajeme 

vám príjemné chvíle pri čítaní.

 

Vaša redakčná rada 

P. S.:   Ak nám napíšete svoj názor na novú podobu časopisu 

(kontakt: hovorca@banm.sk), radi vás zaradíme do zlosovania 

a výhercu odmeníme knižným darčekom. 

Medzi svojimi prioritami akcentoval Rudolf Kusý zapojenie 

Novomešťanov do rozhodovania a zintenzívnenie komunikácie 

s občanmi. „Samozrejmosťou našej politiky bude priamy kontakt 

s ľuďmi,“ zdôraznil. Poslancom pripomenul, že je potrebné zladiť 

programy, dohodnúť sa na prioritách a spoločne pracovať v pro-

spech obyvateľov. „Som za to, aby naša spolupráca bola založená 

na vzájomnom rešpekte a slušnosti. Sú totiž predpokladom zho-

dy a súzvuku, ktoré sa budú ďalej prenášať do verejnosti,“ pove-

dal. „Prišiel čas, aby sme spolu s Novomešťanmi vytvorili víziu 

ďalšieho rozvoja. Očakáva sa od nás, že si dokážeme predstaviť 

a naplánovať, kde budeme o 10, 15 či 20 rokov. A, samozrejme, 

začať našu víziu napĺňať uskutočňovaním konkrétnych projek-

tov. Práce je pred nami dosť a ja vás vyzývam, aby ste sa do nej 

zapojili.“

V pracovnej časti zasadnutia poslanci schválili starostovi plat 

vo výške 2987 eur, zriadili miestnu radu, komisie miestneho za-

stupiteľstva, zvolili predsedov, podpredsedov a členov komisií, 

šéfredaktora a členov Redakčnej rady Hlasu Nového Mesta a so-

bášiacich mestskej časti.

Pri zriaďovaní miestnej rady rozhodli väčšinou hlasov, že bude 

sedemčlenná. Za jej členov zvolili Pavla Galamboša, Libora Gaš-

pierika, Petra Szusčíka, Stanislava Winklera, Richarda Mikulca, 

Pavla Dubčeka a Editu Pfundtner. Voľba členov – odborníkov 

komisií miestneho zastupiteľstva sa nekonala. Vzhľadom na to, 

že starosta chce užšie spolupracovať s obyvateľmi, zastupiteľstvo 

schválilo uznesenie, že miestny úrad osloví občanov s ponukou 

na prácu v komisiách, a to prostredníctvom médií a na svojej we-

bovej stránke. 

 Alžbeta Klesnilová

 Snímky: Miloš Novák

Starosta očakáva ústretovosť 

Primátor chce chodiť medzi starostov
Vo vzťahoch medzi magistrátom Bratislavy a jej mestskými 

časťami začína svitať na lepšie časy. Nasvedčujú tomu vyjadre-

nia primátora Milana Ftáčnika na prvom zasadnutí Regionál-

neho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratisla-

vy v novom volebnom období, ktoré sa 10. januára konalo na 

pôde Nového Mesta.

Na rokovaní sa zúčastnili starostovia všetkých mestských 

častí. Primátor ich ubezpečil, že chce zmeniť doterajšiu prax 

vo vzťahu medzi mestom a mestským časťami. Na rozdiel od 

svojho predchodcu sa mieni zúčastňovať na rokovaniach re-

gionálneho združenia a na jeho pôde riešiť aktuálne problé-

my, napríklad fi nančné alebo sociálne veci. Medzi prvoradými 

úlohami v tomto období označil potrebu dohody pri rozdeľo-

vaní výnosu z daní z príjmov fyzických osôb medzi mestské 

časti, ale aj mieru solidarity štyroch veľkých mestských častí 

voči siedmim malým. Primátor chce byť voči mestským čas-

tiam ústretový pri vydávaní záväzných stanovísk, chce s nimi 

spolupracovať aj pri budovaní cyklotrás. Okrem toho avizoval, 

že vypracuje novelu zákona o Bratislave, aby sa doň premietli 

zmeny z novely zákona o obecnom zriadení. Pokúsi sa presved-

čiť poslancov mestského zastupiteľstva, aby odobrili opätovný 

vstup Bratislavy do Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Ťažiskom rokovania bola voľba nových orgánov regionálne-

ho združenia. Na základe väčšiny hlasov sa predsedom rady 

združenia stal starosta Petržalky Vladimír Bajan. Členom rady 

je aj starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. 

 Alžbeta Klesnilová
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Obálka: 

Januárový zraz bábätiek 

na Vajnorskej zvečnil 

František Rajecký

Ďakujeme za vašu dôveru
V januári len tak-tak stíhame oddych po veľkých sviatkoch, naštartovanie 

do novoročného virvaru, a máme tu február. Toto nekompromisné plynutie 

času sa mi vždy zdalo málo domyslené a voči ľuďom nie celkom fér. V závere 

uplynulého roka ma však milo prekvapila účasť obyvateľov na komunálnych 

voľbách. Po toľkých volebných kampaniach v poslednom období to bolo na 

neuverenie. Naozaj si vážime dôveru prejavenú všetkými, ktorí boli ochotní 

prísť a odovzdať svoj hlas. Úplne bez pátosu a zveličenia. Ďakujeme. 

Som presvedčený, že v tomto zložení – od starostu cez nás poslancov a pracovní-

kov úradu -dokážeme naplniť projekty, ktoré sme v kampani predstavili. 

Ing. arch. Otto Novitzký

Prvé zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo volebnom období 

2010 - 2014 sa konalo 22. decembra v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici. Nový starosta sa ujal funkcie 

po zložení sľubu do rúk svojho predchodcu Richarda Frimmela a následne dvadsaťpäť poslancov miest-

neho zastupiteľstva zložilo sľub do rúk nového starostu. Jedenásti z nich už boli poslancami minimálne 

jedno volebné obdobie.
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Ing. Július Jackuliak
jackie@lucnica.com

Ing. Anna Jánošová
0903 455 905
anjan@centrum.sk 

Vladimír Margolien
0903 437 222
 vladimir@margolien.sk

JUDr. Tomáš KorčekIng. Pavol Galamboš
0905 506 555
palko92@gmail.com

Mgr. Marek Norovský
0908 544 850
m.norovsky@gmail.com

Mgr. Richard Mikulec
0948 300 029
richard.mikulec@gmail.com

Ing. arch. Otto Novitzký
0903 781 660
novitzky@maxart.sk

Mgr.  František Rácz
0915 435 34
racz@lt-ak.sk

Mgr. Edita Pfundtner
0904 165 605
edita.pfundtner@post.sk

Peter Szusčík
0905 610 424
szuscik@sdku-banm.sk

Mgr. Dan Sládek
0905 200 032
sladek@oztehelnepole.sk

Ing. Marián Vereš
0918 778 717
maros.veres@gmail.com

Ing. Stanislav Winkler
0905 216 675
winklers@chello.sk

Ing. Andrea Vítková
0917 788 475
vitkova@stonline.sk

Predstavujeme nových poslancov

Mgr. Marek Bobák 
0903 242 405
marek-bobak@d-d.sk

Ing. Jozef Bielik
0948 308 758
jozef.bielik.poslanec@gmail.com

MUDr. Pavol Dubček
0911 778 717
dubcek@post.sk

Ing. Libor Gašpierik
0908 679 885
libor.gaspierik@gmail.com

Ing. Branislav Feješ
0903 622 226   
fejes.branislav@gmail.com

V čase nášho rozhovoru ste vo 
funkcii približne jeden mesiac. Na-
plnili sa vaše očakávania, alebo pri-
šli aj prekvapenia?

Prekvapilo ma, že problematické sta-

vebné rozhodnutia ako Snežienka a he-

liport zostali na mne. Na druhej strane 

v tom vidím príležitosť na verejnú dis-

kusiu na tieto dve témy. V poslednom 

čase je to najmä dianie okolo zimného 

štadióna. Majstrovstvá sveta sa uskutoč-

nia v centre mesta s preplnenou dopra-

vou a nedostatkom parkovacích miest. 

Zabúda sa, že pre ľudí v okolí Tehelné-

ho poľa budú ťažkou skúškou a úlohou 

štátu, mesta a mestskej časti je minima-

lizovať negatívny dopad množstva ľudí, 

ktorí sa tam budú pohybovať. Ďalším 

problémom sú dôsledky výstavby, pre-

padnutá vozovka, či upchatá kanalizá-

cia.

Váš volebný program zahŕňal 
zlepšenie služieb úradu a prístupu 
k obyvateľom. Aká bude prvá dôle-
žitá zmena, ktorú zavediete?

Je to skôr komplex drobných a väčších 

zmien. Zahŕňa vypracovanie interného 

predpisu, v ktorom bude jednoznač-

ne určené, dokedy sa musí odpovedať 

v prípade, že to neupravuje zákon. Vy-

riešenie orientácie na miestnom úrade 

(orientačné tabule na prízemí, poscho-

diach, vo výťahu), zavedenie elektronic-

kej podateľne, vytvorenie informačnej 

kancelárie na prízemí miestneho úradu, 

kde budú pracovníci k dispozícii ľuďom 

každý deň na poskytovanie informácií, 

vydávanie tlačív a pomoc pri vypisovaní 

žiadostí.

Keďže vnímam spôsob, akým sa infor-

muje o stavebných akciách, výruboch 

a podobne, rozšírime úradné tabule 

miestneho úradu na viacero miest v No-

vom Meste. Dnes mám vyhliadnuté kon-

krétne miesto na Kramároch a Bielom 

kríži, postupne nájdeme ďalšie. S tým 

súvisí aj zmena, ktorú chcem zaviesť na 

našej webstránke. Považujem za zmyslu-

plné, aby bolo možné prihlásiť sa na au-

tomatický odber informácií minimálne 

v stavebnej oblasti.

Úrad musí prejsť postupnými krokmi 

k maximálnej čitateľnosti, otvorenos-

ti a transparentnosti. Začali sme tým, 

že zmluvy, faktúry a objednávky sú na 

internete, sprístupníme informácie tý-

kajúce sa bytov a budeme pokračovať 

ďalšími opatreniami. Súčasťou našich 

krokov bude školenie zamestnancov, 

ktorí prichádzajú do kontaktu s obyva-

teľmi, v oblasti komunikácie s verejnos-

ťou.

Je medzi vašimi plánmi na jarné 
obdobie nejaká idea na podporu 
zelene v našej mestskej časti? Máte 
konkrétnu predstavu, kde jej vznik 
iniciovať?

S príchodom pekného počasia nás 

čaká prezentácia prvých návrhov na 

vzhľad parku na Račianskom mýte. 

Začneme s ošetrovaním drevín, a to 

tak, aby sme za štyri roky ošetrili všetky, 

ktoré nám patria. Rád by som tiež vyzval 

každého, kto má návrh na vysadenie ze-

lene na konkrétnom pozemku, aby na-

písal na miestny úrad, odd. životného 

prostredia.

So zeleňou samozrejme súvisí čistota. 

Nie je dôvod, aby Bratislava bola špina-

vá. Len sa to stalo pohodlnou výhovor-

kou pre niektorých zodpovedných.

Na jar vyčistíme všetky cesty, ktoré 

spravuje mestská časť, a takisto začne-

me komunikáciu s majiteľmi psov, aby 

sme našli rozumný konsenzus.

Aký osud teraz stihne občian-
ske združenie Za Bratislavu - Nové 
Mesto? Ako starosta ste sa ocitli tak-
povediac na druhej strane barikády 

- na vás a váš úrad by sa združenie 
malo obracať s podnetmi, prípadne 
i s kritikou pomerov v našej mest-
skej časti.

Starosta musí byť na rovnakej strane 

barikády ako obyvatelia. A úrad spolu 

s poslancami tiež. Združenie bude fun-

govať intenzívnejšie, plánujem ho využiť 

ako jednu z foriem zapojenia verejnosti 

do spolurozhodovania.

Čo vás počas prvého mesiaca vo 
funkcii najviac potešilo a čo naopak 
najviac zarmútilo?

Mrzí ma, že som sa pre množstvo po-

vinností nepoďakoval všetkým tým, ktorí 

dlhodobo za mnou stoja a pomáhajú mi, 

preto by som to rád urobil touto formou. 

Verím, že v priebehu môjho funkčného 

obdobia budem mať príležitosť stretnúť 

sa s väčšinou z nich osobne, alebo ich as-

poň potešiť výsledkami mojej práce.

Rudolf Kusý: 

„V problémoch vidím príležitosť 
na verejnú diskusiu...“

Dagmar Arvayová 
0904 566 447
dagmararvay@gmail.com

Peter Ágoston
0903 700 845
peter.agoston@yahoo.com

Ing. Katarína Augustinič
0907 989 023
katarina.augustinic@strana-sas.sk

Ing. Helena Bánska, CSc.
0915 833 006
hb.poslanec@centrum.sk

Ing. Martin Bartoš
0905 616 688
bartos@gge.sk
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Zámer organizátorov MS nám priblí-

žila Barbara Beňová, vedúca oddelenia 

výstavby a investícií miestneho úradu, 

ktorý je zároveň cestným správnym or-

gánom. „Projekt ráta s tým, že do zóny 

ohraničenej komunikáciami Trnavská, 

Vajnorská a Trnavské mýto budú môcť 

individuálnou automobilovou dopra-

vou vstúpiť len obyvatelia, ktorí tu majú 

trvalý pobyt, a to po preukázaní sa ob-

čianskym preukazom. Tým sa zo zóny 

maximálne vylúči tranzitná doprava aj 

doprava ľudí, ktorí tu nemajú trvalú ad-

resu. Ulice od Trnavského mýta po ulicu 

Odbojárov budú uzavreté, výstup z nich 

bude možný, ale vstup budú kontrolovať 

policajti.“ 

Obmedzenia sa dotknú aj Bajkalskej 

a Trnavskej ulice. Odbočovanie z Baj-

kalskej na Trnavskú bude možné len v 

smere von z mesta, mestská hromadná 

doprava však bude fungovať bez obme-

dzení. Uzavretá bude aj Príkopova, Tegel-

hoffa a ďalšie ulice vo vymedzenej zóne. 

Parkovanie obyvateľov počas turnaja 

Slovakia Cup nie je riešené špeciálne. 

Rieši sa však v súvislosti s majstrovstva-

mi sveta. Organizátori už niekoľkokrát 

deklarovali, že po dohode s dopravným 

podnikom bude posilnená mestská hro-

madná doprava, a tak je zbytočné, aby 

diváci šli na tento šampionát vlastnými 

autami.

Projekt dopravy, vrátane možností 

parkovania, predstavil obyvateľom do-

tknutého územia riaditeľ organizačného 

výboru MS 2011 IIHF v Bratislave Ľubo-

mír Lenár na stretnutí v Národnom teni-

sovom centre 25. januára, ktoré zvolal 

starosta Rudolf Kusý. Pripomenul, že 

vstup na Slovakia Cup bude mať povole-

ný len 2000 divákov, a tak  by sa doprava 

mala zvládnuť bez problémov.

Reakcie občanov na projekt boli rôz-

ne. Nespokojnosť prejavili ľudia, ktorí tu 

bývajú len v podnájme, alebo takí, ktorí 

tu vlastnia garáže, ale nemajú trvalý po-

byt. Lenár tlmočil názor polície, že vyho-

vieť nemožno všetkým. Akceptoval však 

požiadavku, aby ulice počas hokejového 

šampionátu uzatvárali na celé dni, nielen 

počas zápasov. Malo by to zamedziť, aby 

na území neparkovali ľudia, ktorí tam 

nemajú trvalý pobyt.

Alžbeta Klesnilová

Foto: František Rajecký

Slovakia Cup preverí 
obmedzenia  v doprave 
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktoré budú v máji na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, by nemali 

ochromiť život občanov bývajúcich v blízkosti štadióna. Organizátori majstrovstiev preto na čas ich kona-

nia pripravili špeciálny projekt dopravy. Upravený dopravný režim si chcú vyskúšať počas medzinárod-

ného hokejového turnaja Slovakia Cup 2011,  ktorý bude 11. a 12. februára. Samozrejme, za predpokladu, 

že štadión bude po rekonštrukcii v takom stave, aby novomestský stavebný úrad mohol vydať povolenie 

na jeho predčasné užívanie.

Odporcovia projektu svoj názor sfor-

mulovali v petícii, ktorou v novembri 

oslovili starostov Nového Mesta a Ru-

žinova, Ministerstvo dopravy SR a Re-

gionálny úrad verejného zdravotníctva 

Bratislava. Petičné hárky podpísalo 358 

obyvateľov z Trnavskej, Vajnorskej, Jé-

gého, Bajzovej, Záhradníckej, ale aj Ra-

čianskej a ďalších ulíc predovšetkým 

na území Nového Mesta a Ružinova. 

Svoj nesúhlas s vybudovaním heliportu 

opierajú o argument, že jeho prevádzka 

„bude mať negatívny vplyv na bývanie 

v dotknutej obytnej oblasti, v ktorej už 

existujúca cestná infraštruktúra presa-

huje limity na pokojné bývanie“. Sú tiež 

presvedčení o tom, že „súkromná letec-

ká doprava nie je pre prevádzku zimné-

ho štadióna nevyhnutná“.

Mestská časť povedala NIE  

Pripomeňme si, že o záväzné stanovisko 

k zriadeniu heliportu požiadala spoloč-

nosť Tehelné pole novomestský miest-

ny úrad prostredníctvom Consulting, 

s.r.o.  v júli 2010. Svoj projekt predsta-

vila ako privátny vnútroštátny heliport 

s možnosťou jeho využitia aj pre leteckú 

záchrannú službu. V auguste miestny 

úrad Consultingu oznámil, že na to, aby 

mohol vydať požadované stanovisko, je 

nutné doplniť podklady.  Vyzval ho, aby 

ich doplnil najmä o hlukovú štúdiu do-

padu prevádzky heliportu na územie, 

vrátane stanoviska Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva Bratislava, o vy-

hodnotenie účinkov leteckej prevádzky 

na zdravie obyvateľstva a pohodu života 

v dotknutom území, stanoviská Minister-

stva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, 

mestskej časti Ružinov, hlavného mesta, 

Leteckého úradu SR, Letových a pre-

vádzkových služieb SR, ako aj Okresného 

riaditeľstva Hasičského a záchranného 

zboru Bratislava.

Výzva ostala bez ohlasu, a tak v sep-

tembri mestská časť  Obvodnému úradu 

životného prostredia v Bratislave ozná-

mila, že „nesúhlasí s umiestnením súk-

romného heliportu na streche hotelovej 

časti Športovo-spoločenského centra 

Tehelné pole I“. Vo svojom stanovisku 

konštatuje, že „umiestnenie súkromné-

ho heliportu v predmetnom území je 

z hľadiska výrazného zhoršenia životné-

ho prostredia nevhodné“ a navrhované 

riešenie nemožno akceptovať, pretože 

na posúdenie zámeru chýba celý rad dô-

ležitých podkladov. 

Obvodný úrad životného prostredia 

však 4. októbra vydal rozhodnutie, že 

umiestnenie heliportu sa nebude posu-

dzovať podľa zákona o posudzovaní vply-

vov na životné prostredie. Dospel totiž 

k záveru, „že nie je predpoklad priamych 

alebo nepriamych environmentálnych 

vplyvov činnosti takého významu, aby 

bolo potrebné podrobnejšie ich analy-

zovať a spracovať správu o hodnotení“.

Rozhodnutie obvodného úradu mest-

ská časť 13. októbra oznámila verejnosti, 

a zároveň uviedla, čo je potrebné zohľad-

niť v procese povoľovacieho konania. 

Žiadajú prehodnotiť 
stanovisko  

Začiatkom novembra požiadala spo-

ločnosť Consulting mestskú časť o pre-

hodnotenie svojho stanoviska z 30. sep-

tembra k zriadeniu heliportu, pretože 

väčšina stanovísk zainteresovaných in-

štitúcií je kladná. Napríklad Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva Bratislava 

súhlasil so zriadením heliportu s pod-

mienkou, že bude dodržaný režim jeden 

prílet a odlet počas dňa a jeden prílet 

a odlet večer.

Mestská časť však trvá na tom, že 

svoje stanovisko nemôže prehodnotiť. 

Investor jej totiž ešte stále nedodal do-

kumenty, o ktoré ho požiadala pred nie-

koľkými mesiacmi. 

Alžbeta Klesnilová

Foto: František Rajecký

Na rozhodnutie 
o heliporte 
chýbajú podklady 

Otázka heliportu zaznela aj na stretnutí s občanmi v NTC 25. januára 2011. Vedúci oddelenia územ-
ného konania a stavebného poriadku František Mészáros vysvetlil aktuálnu situáciu: „V stavebnom 
povolení sa o heliporte neuvažovalo a investor Tehelné pole s.r.o. zatiaľ nepožiadal o zmenu stavby 
pred dokončením. Tá bude preto skolaudovaná bez heliportu.“ V prípade vznesenia tejto požiadavky 
sa začne správne konanie, ktorého účastníkmi budú aj obyvatelia dotknutej oblasti. „Môj názor na 
zriadenie heliportu je negatívny a ak by takáto situácia nastala, urobíme všetko pre to, aby sme ochrá-
nili záujmy obyvateľov“, uviedol starosta Rudolf Kusý. (jš)

Rokovania 
o rozpočte pokračujú
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto na roky 2011 až 2013 bol ťažiskovým bo-
dom rokovania miestnej rady, ktorá sa v novom 
volebnom období zišla prvýkrát 25. januára. 
Návrh vypracovaný ešte v predchádzajúcom vo-
lebnom období predpokladá vyrovnaný rozpočet 
s príjmami a výdavkami v sume 16 663 541 eur, 
čo je o vyše 1 milióna eur menej ako v roku 2010. 
Pri jeho zostavovaní sa rátalo s čerpaním fi nancií 
z rezervného fondu i fondu rozvoja bývania.

O výške rozpočtu členovia rady nediskutovali. 
V diskusii sa skôr kryštalizovali názory na smer, 
ktorým by sa miestna samospráva mala ube-
rať. Starosta Rudolf Kusý avizoval snahu získať 
na niektoré investičné akcie aj fi nancie z iných 
zdrojov.

Návrhu rozpočtu by sa mala miestna rada veno-
vať ešte minimálne na jednom zasadnutí.

(ak)

Pobúrenie a odpor verejnosti vyvolal vlani na jeseň zámer akciovej 

spoločnosti Tehelné pole zriadiť heliport na streche novostavby 

Športovo-spoločenského centra vedľa Zimného štadióna Ondreja 

Nepelu. 
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So zámerom na polyfunkčnú zá-

stavbu na Pionierskej ulici prišla 

spoločnosť PIONIERSKA, s.r.o., 

sídliaca na Drotárskej ul. a zastú-

pená fi rmou EKOJET, s.r.o. 

Ide o výstavbu dvoch budov - poly-

funkčného objektu s tromi podzem-

nými a ôsmimi nadzemnými podlažia-

mi a apartmánového domu s dvomi 

podzemnými a siedmimi nadzemnými 

podlažiami. V nich sa navrhuje 36 bytov, 

apartmány, administratívne priestory a 

služby. V podzemnej garáži sa predpo-

kladá viac než 100 parkovacích miest.

Stanovisko k zámeru dalo Nové Mesto 

vlani 24. novembra a bolo adresované 

OÚŽP, ktoré oň požiadalo. Konštatuje v 

ňom, že „pozemky, na ktorých sa rieši 

predložený zámer, sú súčasťou územia 

určeného na funkciu občianskej vyba-

venosti celomestského a nadmestského 

významu, v rámci ktorej je prípustný 

podiel bytov v rozsahu 20 % z celkových 

nadzemných podlaží nachádzajúcich 

sa v urbanistickom bloku“. Zároveň 

upozorňuje, že v severozápadnej časti 

dotknutého územia pozdĺž železničnej 

trate navrhuje územný plán  Bratisla-

vy vedenie trasy preložky štátnej cesty 

II/502 – verejnoprospešnej stavby, ktorá 

zasahuje do pozemkov investora.

Podľa názoru mestskej časti je potreb-

né vyriešiť kolíziu preložky štátnej cesty 

II/502 s navrhovaným riešením a získať 

potvrdenie magistrátu. Vzhľadom na 

blízkosť železničnej trate a výhľadovej 

trasy štátnej cesty II/502 sa žiada zabez-

pečiť opatrenia proti hluku. Uvedené 

podmienky sú v súlade s požiadavkami 

obvodného úradu životného prostredia.

Budúci stavebník už požiadal novo-

mestský miestny úrad o vydanie územ-

ného rozhodnutia. Zámer je v štádiu 

územného konania. Do dokumentácie 

aj do rozhodnutia OÚŽP možno nahliad-

nuť na oddelení územného plánovania 

a životného prostredia Miestneho úra-

du na Junáckej ul. 1 a na bratislavskom 

magistráte v priestoroch služieb obča-

nom.

  (ak)

Stromy nesmú  
prekážať elektrine
Vlastníci, nájomcovia alebo správcovia nehnu-
teľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné či 
podzemné elektrické vedenia v správe Západoslo-
venskej energetiky, a.s., by sa do 30. apríla mali 
postarať o odstránenie alebo okliesnenie stromov 
a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spo-
ľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Ak 
v určenej lehote nebudú konať, Západoslovenská 
energetika (ZSE) ako poverený správca sietí na 
distribúciu elektrickej energie využije svoje právo 
na odstránenie a okliesnenie porastov v zmysle 
zákona 656/2004. V prípade potreby výrubu ale-
bo orezania prekážajúcich porastov treba požiadať 
o nevyhnutné vypnutie elektrického vedenia z bez-
pečnostných dôvodov na ZSE príslušného špecia-
listu správy podľa obce, a to minimálne 25 dní 
pred plánovaným uskutočnením prác.
Ako informuje ZSE vo svojej výzve, využitie drevnej 
hmoty po orezaní, resp. jej likvidácia je plne v kom-
petencii vlastníka nehnuteľnosti. 

Domácnosti navštívia štatistici
Aké sú príjmy domácností na Slovensku, čo si 
z nich môžu dovoliť, ako hospodária s peniazmi – 
tieto otázky sú alfou a omegou zisťovania v rámci 
štatistiky rodinných účtov, ktorú Štatistický úrad 
Slovenskej republiky (ŠÚSR) organizuje aj v tom-
to roku. Zisťovanie slúži predovšetkým na analýzu 
životnej úrovne. Zaradených je doň 4704 domác-
ností, časť z nich sa nachádza v mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto. Vybrané domácnosti nav-
štívi zamestnanec ŠÚSR, pričom sa  preukáže oso-
bitným a služobným preukazom. Štatistický úrad 
občanov ubezpečuje, že všetky informácie, ktoré 

poskytnú, budú vedené anonymne a budú použité 
výlučne na štatistické účely. 

Prvým novorodencom 
na Kramároch bol Miško

Prvý január 2011 pripadol na sobotu a tento deň 
bol zrejme predurčený na to, aby na svet prišiel 
Miško Sobota. Stal sa prvým dieťaťom, ktoré sa 
po vstupe do nového roka narodilo v pôrodnici na 
Kramároch, i keď si dal trochu načas – do života 
sa prihlásil o 4. hodine a 4. minúte. Mamičku a jej 
syna osobne pozdravil Rudolf Kusý a odovzdal 
jej fi nančný dar mestskej časti vo výške 200 eur.
 Snímka: TVNM 

Odvoz vianočných stromčekov
Tak ako v minulosti, aj v tomto roku OLO, a.s. za-
bezpečí odvoz vyhodených vianočných stromčekov 
smetiarskymi autami určenými na zber triedeného 
odpadu. Zber je časovo neobmedzený a bude 
prebiehať, pokým budú pri kontajneroch pribú-
dať stromčeky. Odhodené stromčeky by mali byť 
odzdobené a položené ku kontajnerom. Smetiari 
nebudú stromčeky zberať mimo týchto miest. Zo-
zbierané stromčeky budú podrvené a odvezené do 
kompostáme. 

Policajti ocenení  
za záchranu života
Minister vnútra SR Daniel Lipšic ocenil 22. decem-
bra 2010 dvoch policajtov, práp. Ľ. Bielika a práp. 
P. Petrovského z OR PZ v Bratislave III, medailou za 
obetavosť pri záchrane ľudského života. Hliadka 
poskytla prvú pomoc vodičovi, ktorý bol v bezve-
domí po dopravnej nehode a následne privolala 
záchrannú službu. Obaja sú dobrým príkladom 
a motiváciou pre svojich kolegov. 

Štedrý večer ostane 
v spomienkach
Na spoločnej štedrovečernej večeri v hoteli Kyjev 
sa 23. decembra stretlo 130 osamelo žijúcich no-
vomestských dôchodcov. Prišli medzi nich dvaja 
starostovia – odchádzajúci aj novozvolený, ktorý 

sľúbil, že v peknej tradícii bude pokračovať. Hos-
ťom večera bol metropolita Bratislavskej arcidie-
cézy arcibiskup Stanislav Zvolenský. 

Snímka: Miloš Novák

Starosta ako otec dvoch malých detí 

vie, že dieťa v rodine znamená veľkú 

radosť, no zavše i starosti. „Ale aj tie ne-

príjemné chvíle sa vykompenzujú úsme-

vom, radosťou, smiechom detí,“ povedal 

v príhovore k rodičom. Prítomných záro-

veň ubezpečil, že chce, aby sa už bezmá-

la desaťročná tradícia vítania novoroden-

cov miestnou samosprávou zachovala. A 

to vrátane odovzdávania vkladnej knižky 

s fi nančným darom, na ktorom sa podie-

ľa aj partnerská Dexia banka.

Pri odovzdávaní vkladných knižiek a 

darčekov pre vyše 60 detí si starosta uctil 

každú z mamičiek červenou ružou. Milý 

akt v sprievode hudby vyvolal vskutku 

slávnostnú náladu. Tá sa zračila aj na tvá-

rach manželov Ingrid a Juraja Neve, ktorí 

na stretnutie prišli so svojimi prvorode-

nými deťmi - dvojičkami Nicol Sophiou 

a Simonom Alexom. Exotické mená, 

pre ktoré sa rozhodli rodičia, nie sú dnes 

až takou raritou, ale čo to priezvisko 

Neve? „Zistil som, že pravdepodobne 

pochádza z obdobia prvej svetovej vojny, 

keď môj dedo osirel. Bol maličký, zrej-

me nevedel svoje priezvisko, a tak v prí-

slušnom maďarskom formulári uviedli 

v kolonke určenej pre meno Neve, čo 

v preklade znamená meno,“ vysvetlil Ju-

raj.

 V našich končinách ojedinelé meno 

Božidar dali svojmu synčekovi Lucia a 

Ladislav Gregorovci. Bacuľatý chlapček 

s hustými vláskami a širokým úsmevom 

pôsobí naozaj ako boží dar a rodičia z 

neho majú ohromnú radosť.

Viktorovi, prvorodenému dieťatku Lu-

cie Prochácovej a Mariána Tarabu, vybral 

meno otec. „Vybral som ho, aby sa mu v 

živote darilo,“ vysvetlil Marián.

Slávnostná udalosť oslovila i Luciu Sár-

kányovú, mamičku malej Silvie. Má však 

návrh: „Myslím, že by bolo vhodné, keby 

pri odovzdávaní darčekov odznela infor-

mácia, kto je tu prítomný, z ktorej ulice, 

aby sa ľudia lepšie spoznali a zblížili.“ 

Nuž, vytváraniu pocitu spolupatričnosti 

v rámci novomestskej komunity by to za-

iste len prospelo.

Alžbeta Klesnilová

Snímky: František Rajecký

Výstavba na Pionierskej

Vítanie detí s hudbou a ružami
Zdravie, šťastie, dlhý život, radosť a úspech v ňom je to prvé, čo prajeme 

našim ratolestiam pri príchode na tento svet. S rovnakým želaním vítal 

do života najmladších Novomešťanov starosta Rudolf Kusý na stretnutí, 

ktoré sa v Stredisku kultúry na Vajnorskej konalo 25. januára. 
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Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástu-

pu dovŕši 6 rokov a dosiahne školskú 

spôsobilosť. Rozumie sa pod ňou veku 

primeraná psychická, telesná a sociálna 

vyspelosť. Ak dieťa nie je dostatočne zre-

lé, môže riaditeľ školy rozhodnúť o odkla-

de začiatku povinnej školskej dochádzky 

o jeden školský rok, a to na žiadosť zákon-

ného zástupcu. Súčasťou však musí byť 

aj odporučenie lekára pre deti a dorast 

a príslušného zariadenia výchovného po-

radenstva a prevencie.

Nultý ročník je spravidla určený pre 

deti, ktoré do 1. septembra dosiahli fyzic-

ký vek 6 rokov, ale nedosiahli školskú spô-

sobilosť, alebo pochádzajú zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a vzhľadom 

na to sa u nich nepredpokladá zvládnutie 

vzdelávacieho programu 1. ročníka.

Po zápise dostanú rodičia oznámenie 

o prijatí dieťaťa do školy. Až potom na-

sleduje fáza rozhodovania, či dieťa dať 

alebo nedať do prvého ročníka. Určite sa 

treba zamyslieť nad vážnosťou tohto roz-

hodujúceho kroku v živote dieťaťa. 

Ako zistiť, či dieťa je, 
alebo nie je dostatočne 
zrelé a pripravené zvládnuť 
nástup do základnej školy?

V prípade nezrelosti dieťaťa by vás 

mala upozorniť riaditeľka materskej 

školy, ktorá úzko spolupracuje so zaria-

dením výchovného poradenstva a pre-

vencie. Najčastejšie dôvody na odklad 

školskej dochádzky bývajú:

✗  spomalený alebo nerovnomerný psy-

chický vývin

✗  emocionálna (citová) a sociálna (spo-

ločenská) nezrelosť, neposednosť, ne-

trpezlivosť, výbušnosť

✗  dieťa nemá záujem a neteší sa na ško-

lu, nie je prirodzene zvedavé na nové 

veci, nekladie vám primerané otázky

✗  nepozná údaje o sebe (ako sa volá, kde 

býva, koľko má rokov), nedokáže sa 

orientovať v čase a priestore

✗  nedodržiava a nemá osvojené návyky 

základnej hygieny, nevie sa samostatne 

obliekať, obúvať, vyzliekať, jesť

✗  nedokáže sa dostatočne sústrediť na 

danú činnosť

Je vaše dieťa zrelé do školy?
✗  nevie si zapamätať básničku alebo pes-

ničku

✗  má problémy s výslovnosťou a grama-

tickou stavbou vety

✗  dieťa pochádza zo sociálne málo pod-

netného rodinného prostredia

✗  fyzicky je veľmi malé na to, aby mohlo 

sedieť v školskej lavici (je slabé a chor-

ľavé)

Odporúčam rodičom zvážiť všetky 

kritériá pripravenosti svojho dieťaťa na 

vstup do školy. Mali by ho chrániť pred 

neurotizáciou, ku ktorej by mohlo prísť, 

ak by nezrelé dieťa dali do školy. Ešte väč-

šou traumou bude pre dieťa, ak sa bude 

musieť vrátiť späť do materskej školy  po 

nástupe do prvého ročníka.

Kedy je dieťa pripravené 
na školu už skôr? 

Táto situácia sa týka hlavne detí, kto-

ré ešte nedosiahli fyzický vek pre vstup 

do základnej školy, ale sú dostatočne 

pripravené a zrelé zvládnuť požiadavky 

a náročnosť prvého ročníka. Aj zváženie 

takejto možnosti je z hľadiska potrieb 

dieťaťa veľmi dôležité, avšak znovu je len 

na rozhodnutí rodiča, či umožní dieťaťu 

predčasne navštevovať školu, alebo ho 

vystaví „nude“ v materskej škole.

Spoločenské, telesné a psychické pred-

poklady pripravenosti dieťaťa na školu:

✓ je emočne stabilné a sociálne zrelé

✓  je obľúbené a prijímané ostatnými 

deťmi, nemá agresívne či trpiteľské 

postoje, keď sa stretáva s ťažkosťami, 

má schopnosť podeliť sa s ostatnými

✓  je ochotné doma pomáhať a plniť jed-

noduché úlohy

✓  vie sa postarať o svoje osobné potreby, 

vie sa umyť, utrieť

✓  je ochotné pridať sa k novej činnosti, 

pripravené akceptovať pokyny

✓  vie si zapnúť zips, gombičky, šnurovať 

topánky, má šikovné prsty

✓  vie strihať nožnicami, šiť tupou ihlou, 

navliekať koráliky a ovláda aj iné čin-

nosti, pri ktorých sa vyžaduje manuál-

na zručnosť

✓  vie chytiť a hodiť veľkú loptu, udr-

ží dobre rovnováhu pri chodení po 

múre

✓ vie skákať na jednej nohe

✓  nie je bezdôvodne nepokojné alebo 

apatické

✓  dosiahne ponad hlavu pravé ucho ľa-

vou rukou a opačne

✓  vie hovoriť o nedávnych udalostiach 

alebo skúsenostiach rozumne a ply-

nule

✓  rado počúva rozprávanie a je schopné 

počúvať bez prejavov nepokoja

✓ pozná farby a vie ich pomenovať

✓  vie svoje meno, adresu, prípadne číslo 

telefónu domov

✓  vie si zapamätať, o čo ide v príhodách, 

má dobrú výslovnosť a vety tvorí ply-

nule

✓  vie naspamäť niekoľko detských rie-

kaniek a piesní, rado spieva, aj keď 

falošne

✓ ovláda jednoduché počtové úkony

✓  má túžbu čítať, zaujíma sa o všetko, čo 

sa dá čítať, aj o obrázkové seriály

V prípade nerozhodnosti odporúčam 

poradiť sa s odborníkmi, ale aj s niekým, 

kto vaše dieťatko dobre pozná a trávi 

s ním veľa času.

PaedDr. Eva Dobošová, 

špeciálna pedagogička

www.edukaciadoma.webnode.sk

Zápis do školy je povinný pre rodičov a zákonných zástupcov detí, ktoré do 1. 9. 2011 dovŕšia šiesty rok 

veku. Rodič si môže vybrať ktorúkoľvek základnú školu.

Zápis budúcich prváčikov sa 

v novomestských základných 

školách uskutočnil 4. a 5. febru-

ára. V zriaďovateľskej pôsobnos-

ti mestskej časti je 8 škôl s rôz-

nym zameraním.

ZŠ s MŠ na Cádrovej 23

ZŠ s MŠ na Českej 10

ZŠ s MŠ na Jeséniovej 54

ZŠ na Kalinčiakovej 12

ZŠ s MŠ na Odborárskej 2

ZŠ s MŠ na Riazanskej 75

ZŠ s MŠ na Sibírskej 39

ZŠ s MŠ na ul. Za kasárňou 2

Bližšie informácie o novomestských 

školách a ich zameraní nájdete 

na stránke 

www.banm.sk

Školy privítali 
budúcich prvákov

Snímka: Jaroslav Bôžik

11

Snímka: Miloš Novák
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 Kedy je daňovník povinný podať • 
daňové priznanie za rok 2010? 

  Povinnosť podať daňové priznanie za 

rok 2010 má každý, kto dosiahol v da-

nom roku hrubý príjem rovný alebo 

vyšší než suma 2012,85 €.

 Prišlo k zmenám v daniach z príj-• 
mov oproti minulému roku? 

  Z pohľadu daňového zákona neboli 

v roku 2010 oproti roku 2009 žiadne 

zmeny. Uplatnenie noviniek bude ak-

tuálne až v roku 2012, keď budeme po-

dávať priznanie za zdaňovacie obdobie 

2011.

 Aká je nezdaniteľná časť základu • 
dane na daňovníka, ktoré si mô-
žeme uplatniť v priznaní za rok 
2010?

 Ak je základ dane rovný alebo niž- 
ší než 15 387,12 €, je nezdaniteľná 

časť 4025,70 €. 

 V prípade, že základ dane je vyšší  
než 15 387,12 €, nezdaniteľná 

časť sa vypočíta nasledovne: 

7872,48 – (základ dane : 4)

Daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú 

časť základu dane aj na manžela, resp. 

manželku, pričom môžu nastať rôzne 

situácie:

1.  Ak je základ dane daňovníka rov-
ný alebo nižší než 31 489,92 € a zá-
roveň

 príjmy manželky/manžela sú nula,  
tak si daňovník môže uplatniť 

na manželku nezdaniteľnú časť 

4025,70 €.

 príjmy manželky/manžela sú nižšie  
než 4 025,7 €,  tak nezdaniteľná 

časť na manželku/manžela sa vypo-

číta ako:

  4025,7 € - príjmy manželky.

 príjmy manželky sú vyššie alebo  
rovné sume 4 025,7 €, tak možnosť 

odpočtu je nulová.

2.  Ak je základ dane daňovníka vyšší 
než 31 489,92 € a zároveň

 príjmy manželky sú nulové, tak ne- 
zdaniteľná časť na manželku sa vy-

počíta:  1898,18 – (ZD : 4)

 príjmy manželky sú vyššie než nula,  
tak nárok na nezdaniteľnú časť sa 

vypočíta spôsobom:

   11898,18 – (ČZD : 4) – príjmy man-

želky

 Dajú sa v daňovom priznaní za • 
rok 2010 uplatniť príspevky na dô-
chodkové sporenie a životné pois-
tenie?

  Áno. Nezdaniteľnou časťou základu 

dane sú aj príspevky na dôchodkové 

sporenie a životné poistenie, spolu 

maximálne do výšky 398,33 €.

 Kto si môže uplatniť daňový bo-• 
nus?

  Daňový bonus si môže uplatniť daňov-

ník, ktorý mal v zdaňovacom období 

2010 zdaniteľné príjmy:

 zo závislej činnosti aspoň vo výš- 
ke 6-násobku minimálnej mzdy 

(1846,20 €).

 z podnikania, inej samostatnej zá- 
robkovej činnosti a z prenájmu vo 

výške 6-násobku minimálnej mzdy 

(1846,20 €) a vykázal základ dane 

(čiastkový základ dane z príjmov) 

vyšší ako nula.

Daňový bonus za rok 2010 si môže uplat-

niť daňovník až vo výške 240.12 € na kaž-

dé vyživované dieťa žijúce v domácnosti 

s daňovníkom, a to aj v prípade, ak má 

dieťa prechodný pobyt mimo domác-

nosti.

Výška mesačného daňového bonusu na 

jedno dieťa bola v mesiacoch január až 

jún 20 € a v mesiacoch júl až december 

20,02 €.

 

 Kedy môžu dôchodcovia získať za-• 
platené dane späť?

  Ak má dôchodca za rok vyšší príjem 

než 2012,85 € zo závislej činnosti ale-

bo z práce vykonanej na základe do-

hody a  príjem má riadne zdanený, ne-

podáva daňové priznanie a nemá ani 

nárok na vrátenie dane. 

  Ak je príjem dôchodcu nižší než 

2012,85 €, podáva daňové priznanie 

a má nárok na vrátenie dane aj napriek 

tomu, že dôchodcovia nemajú nárok 

na nezdaniteľnú časť základu dane.

  Ak je starobný dôchodok v celkovej 

sume za rok nižší než nezdaniteľná 

časť základu dane (4025,7 €), môže 

si daňovník poberajúci starobný dô-

chodok uplatniť nezdaniteľnú časť 

základu dane vo výške rozdielu medzi 

nezdaniteľnou časťou základu dane 

a vyplateným starobným dôchodkom. 

To isté platí aj pri uplatnení nezdani-

teľnej časti základu dane na manželku/

manžela poberajúceho starobný dô-

chodok.

 Kedy je pre študentov výhodné • 
podať daňové priznanie?

  V prípade študentov, ktorí majú prí-

jem zdanený (z dohôd o vykonaní prá-

ce a pracovnej činnosti alebo z jedno-

razových príjmov), je výhodné podať 

daňové priznanie, lebo majú nárok na 

plnú výšku nezdaniteľnej časti zákla-

du dane (4025,70 €) a zrazená daň im 

bude vrátená.

Centrum voľného času detí a mládeže Bratislava III naplnili 20. januára 
dievčence a chlapci hovoriaci po nemecky. Konalo sa okresné kolo olym-
piády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnili víťazi školských kôl. Žiaci 
dokázali, že si poradia s hovoreným i čítaným textom, vedia vymyslieť prí-
beh v cudzom jazyku i komunikovať o rôznych témach. Viacerí prekvapili 
širokou škálou záujmov, ale aj celkovým rozhľadom na svoj vek. Do kraj-
ského kola, ktoré sa uskutoční 10. februára 2011, postúpili Juraj Potočný 
zo ZŠ s MŠ Jeséniova, Petra Žatkovičová zo ZŠ s MŠ Za kasárňou a Nick 
Chapman zo Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázium Skalická.

Valéria Reháčková

Olympiáda
v nemeckom jazyku

Sobášov bude 
pravdepodobne viac 

  „Podľa dopytu a záujmu zo strany na-

šich obyvateľov, ale aj z iných mestských 

častí, miest a obcí je pravdepodobné, že 

počet manželstiev uzavretých v novej 

sobášnej sieni vzrastie,“ konštatuje V. Zá-

mečníková.

Počtom matričných udalostí, ako sú 

narodenia, sobáše či úmrtia, patrí novo-

mestská matrika medzi štyri najväčšie 

matričné úrady na Slovensku. Podľa Zá-

mečníkovej to ovplyvňuje skutočnosť, že 

na území mestskej časti sa nachádza veľ-

ké množstvo zdravotníckych zariadení 

s celoslovenskou pôsobnosťou. V minu-

lom roku na matrike zaznamenali 2427 

narodených detí, 1629 úmrtí, v mestskej 

časti bolo uzavretých 69 manželstiev. 

Oproti roku 2009 sa počet narodených 

zvýšil o 131, úmrtí bolo viac o 120 a so-

bášov o tri.

Agenda matriky je však oveľa šir-

šia. Patrí do nej i vydávanie povole-

ní na uzavretie manželstva na inom 

matričnom úrade, zápisnice o určení 

otcovstva, vybavovanie dožiadaní pre 

súdy, políciu, dodatočné záznamy súvi-

siace s určením otcovstva, zmenou priez-

viska atď.

Matriky na obecných úradoch pred-

stavujú prenesený výkon štátnej správy. 

Jeho úroveň a dodržiavanie litery zákona 

na novomestskej matrike boli predmetom 

kontroly, ktorú tu vykonal Obvodný úrad 

Bratislava 16. decembra 2010. Kontrolóri 

však nenašli nič, čo by matrike mohli vy-

čítať. (ak) Snímka: Miloš Novák

Nová sobášna sieň v historickej budove Prvej konskej železnice na Krížnej ulici je už hotová, chýba len 

dobudovať zázemie pre sobášiacich a sieň môže začať slúžiť svojmu účelu. Vedúca Matričného úradu Vie-

ra Zámečníková hovorí, že by to mohlo byť už v marci.

Ako správne vyplniť daňové priznanie 
Účtovníčka Alena Rybáriková odpovedá na najčastejšie otázky. 

Základné údaje k vyplneniu 
daňového priznania 
za rok 2010:

Sadzba dane 19 %
Životné minimum 185,35 €
Minimálna mzda 307,70 €
6-násobok min. mzdy 1846,20 € 
12-násobok min. mzdy 3692,40  €
Daňový bonus (1 dieťa/rok) 240,12 €
Maximálna suma 
zamestnaneckej prémie 150,04 €

12
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Na území Nového Mesta stojí už desať 

rokov pastoračné centrum tohto archi-

tekta, nazvané centrom Kráľovnej rodi-

ny. Tvorí ho katolícky kostol, jeho spolo-

čenská časť a fara. Niektoré črty má tento 

komplex príbuzné s celomestským evan-

jelickým centrom v Nitre. Isteže, oválna 

hlavná hmota súvisí s kruhovou dispozí-

ciou súčasných kostolov, no blízke sú si 

aj subtílne výškové dominanty, prevažne 

plné bočné múry, strešné plochy so svet-

líkmi pre denné svetlo a striedme biele 

interiéry. Aj keď takéto komplexy vždy 

vznikajú v úzkej spolupráci s cirkevným 

investorom, ťažko sa zbaviť dojmu, že ar-

chitekt má vlastnú predstavu, ako by mal 

vyzerať priestor určený na modlitbu či 

meditáciu súčasného človeka. A tej po-

tom prispôsobuje špecifi cké požiadavky 

investorov. Je to tak?

 „Predovšetkým som sa usiloval dosiah-

nuť, aby komplex neznehodnotil prostre-

die medzi obytnými blokmi, aby nekričal 

– ani svojou veľkosťou, ani materiálom,“ 

odpovedal. „Aby to teda nebolo betóno-

vé monštrum, ale skôr niečo príjemné, 

teplé – preto som zvolil drevený obklad. 

Áno, tvar chrámového priestoru vyjad-

ruje svojou oválnou formou priestor pre 

spoločenstvo. A strešný svetlík zámerne 

privádza denné svetlo k obetnému sto-

lu, kam sa upierajú pohľady veriacich. 

Riešenie strechy bolo v tomto prípade 

mimoriadne dôležité, veď túto „piatu 

fasádu“, ako ju nazývame, vnímajú ľudia 

z vyšších podlaží obytných blokov nao-

kolo pri každom pohľade z okna.“  

Spoluprácu s investorom si architekt 

pochvaľuje. A čo je rovnako dôležité, 

kontakt udržujú i naďalej. Nemôže sa tak 

stať, že by nevhodné dodatočné zásahy 

či nová výzdoba pôsobenie architektúry 

narúšali.    

Máte nejaké ohlasy od návštevní-
kov centra na Teplickej ulici?

Pre generácie zvyknuté chodievať 
do historických svätostánkov boli 
totiž novodobé kostoly budované 
po dlhej pauze od deväťdesiatych 
rokov v mnohých prípadoch šoku-
júcim zážitkom – bez ohľadu na ich 
architektonické kvality.

„Viem, že nie všetkým veriacim vyho-

vuje moderný interiér, ale veď v Bratisla-

ve si môžu vybrať. Pre mňa je priaznivým 

ohlasom, že priestory centra na Teplickej 

intenzívne žijú, je tam množstvo omší aj 

ďalších podujatí a chodia tam aj mladí 

ľudia.“

Tak ako architekt bral do úvahy okoli-

tú zástavbu na Teplickej ulici, pozorne 

ju vníma pri každom novom pracovnom 

zadaní. Ba do istej miery sa pri navrhova-

ní nového objektu prispôsobuje dokon-

ca aj blízkej zeleni. Spýtala som sa ho: 

Je to súčasť vašej tvorivej fi lozo-
fi e? Chýba vám v prostredí súčasné-

ho mesta táto vzájomná „ohľadupl-
nosť“ susediacich objektov?

„Hľadanie kontextu nového so starým 

je neoddeliteľnou súčasťou tvorby pri 

každom diele,“ odpovedal. „No nemožno 

sa len bezbreho prispôsobovať, autor no-

vého doň musí vložiť aj vlastné hodnoty. 

V niektorých prípadoch môže byť rieše-

ním napríklad aj kontrast. Jednoducho, 

dobrý dom musí mať vnútorného ducha, 

a ten sa nezjaví sám od seba. Je to ako 

pri zariaďovaní bytu – môžete si ho za-

riadiť tuctovo, tak ako sa bežne zariaďu-

je, alebo si dáte záležať, venujete mu čas 

a námahu, a tak môžete dosiahnuť čosi 

Pastoračné centrum 
na Teplickej slúži 
už desať rokov

viac. A práve to „viac“ je to, čo zakaždým 

úporne hľadám.“ 

Na svahoch nad Bratislavou stojí 
niekoľko víl architekta Závodného, 
a táto ich poloha zrejme od začiat-
ku predurčovala ich vzhľad. Prinaj-
menšom majú spoločnú terasovitú 
kompozíciu a veľkú presklenú ste-
nu v smere diaľkového výhľadu na 
mesto. Patrí medzi ne aj vila na Kĺ-
zavej ulici na južných svahoch Kra-
márov. Zaujímala som sa, či je nie-
čím odlišná, špecifi cká.

„Pozemok leží v tomto prípade tesne 

pod lesom. Klientom bola dvojica mojich 

priateľov, a tí si želali, aby vila nenarúša-

la toto prostredie ani veľkosťou ani vý-

berom materiálov. Vynikajúco sa s nimi 

spolupracovalo. Dohodli sme sa na ob-

klade domu z borovice. Zo všetkých 

hlavných priestorov sa postupne otvára 

krásny výhľad na mesto. Som rád, že sú 

vo svojom príbytku spokojní.“

Zdá sa mi, že pri rodinných do-
moch ste osobnostne viac prítomný 
než pri veľkých bankových či admi-
nistratívnych stavbách, často vzni-
kajúcich v autorských tímoch. Teda 
že problematika rodinných domov 
je vám bližšia, ponúka viac tvori-
vých podnetov. Alebo sa mýlim?

„Urobiť dobrý rodinný dom je niekoľ-

kokrát ťažšie než, povedzme, dobrú ban-

ku. Tam platí istá racionalita, pri rodin-

nom dome musím počúvať klienta, ako 

si to predstavuje (ťažké býva napríklad 

zladiť odlišné požiadavky manželov), 

no zároveň sa do tvorby bývania lepšie 

môžem vžiť než do predstavy bankovej 

práce, ktorú som neštudoval. Platí však, 

že pri každom typologickom druhu sta-

vieb má architekt iné možnosti a iné 

obmedzenia - pri kostole, kde prevažuje 

duchovný účel, si napríklad môžem do-

voliť voľnejšie tvarovanie priestoru než 

inde. Napokon ale všade hľadám len tú 

jednu pravdu.“

Aby bolo jasno. Počas celého rozhovo-

ru architekt akoby zámerne obchádzal 

slová umenie, umelecká hodnota. Mož-

no zo skromnosti. Alebo preto, lebo vie, 

ako ťažko sa umelecká hodnota defi nuje 

či diagnostikuje. No pritom práve táto 

hodnota (či už ju skrývame pod pojmy 

„pravda“, „čosi viac“ alebo iné) odlišu-

je architektúru od bežnej stavby bez 

vyšších ambícií. A tak ju treba spome-

núť, vysloviť nahlas - prečo nie?                                    

Viera Vojtková

Zhovárali sme sa s jeho autorom, architektom Ľubom Závodným

Vo vstupnom priestore architektonického ateliéru stoja rady kubusov s bielymi modelmi navrhnutých 

(a prevažne i postavených) diel. Väčšina z nich bola prednedávnom súčasťou jubilejnej výstavy Ľubomíra 

Závodného vo foyeri Fakulty architektúry STU. Mnohí návštevníci boli vtedy prekvapení rozsahom jeho 

doterajšej tvorby - pokojne mohla prezentovať celoživotné dielo, a pritom architekt mal iba päťdesiat. 

Stavby sú však roztrúsené po Bratislave aj inde po Slovensku, a tak všade vnímame len tú, ktorú máme 

práve pred očami.



16 17

Narodil som sa v roku 1932 na 

Wachtmeisterskej ceste, tento kopec 

sa vtedy volal Stráže. Keď sa po vojne 

likvidovali nemecké a maďarské názvy, 

v roku 1945 dostala ulica meno Vanču-

rova. Môj otec bol staviteľom, náš dom 

začal budovať v roku 1927 a dokončil 

ho v nasledujúcom. Stojí dodnes, ako ho 

navrhol, opravili sme len okná, ústredné 

kúrenie, strechu a fasádu. Aj nábytok je 

pôvodný, na deň rovnako starý ako ja. 

Keď prišli na mamu pôrodné bolesti, 

otec zavolal lekára. No akurát v tej chvíli 

doviezli nábytok. Kým ho tí dvaja obdi-

vovali, mama ma zatiaľ porodila. Neskôr 

bol ten istý doktor Roy závodným leká-

rom v Stavoprojekte a porozprával mi 

ešte veľa podobných historiek.

Deti si na vojnu zvyknú
Za môjho detstva siahali krásne vino-

hrady až po Kolibu. Cez oberačky ťahali 

kone vyzdobené zvončekmi ťažké vozy 

so sudmi plnými hrozna. Vinohradníci 

v okolitých domoch ponúkali potom 

mladé víno a mušt... Do základnej školy 

som začal chodiť na Jelenej ulici, bola to 

vtedy Dérerova škola. No v piatej triede 

ma vyhodili, lebo školy sa stali cirkevný-

mi. Ja som bol luterán, a táto bola kato-

lícka, musel som chodiť trolejbusom na 

Grösslingovu ulicu. Otec bol cirkevný 

dozorca, ja som sa však na neho nepodal, 

aj keď ma za ruku vodieval do kostola. 

Za Slovenského štátu som bol s mamou 

na cirkevnej procesii, keď ju viedol Šaňo 

Mach. Niekto na neho hodil krížik a bol 

z toho veľký problém - inzultácia minis-

tra vnútra. My sme sa smiali, lebo splaše-

ne skákal v gardistickej uniforme.

Naša cesta vtedy viedla až na Kolibu. 

V zime sme sa sánkovali zhora až po Jas-

kový rad, žiadne autá nechodili. Klzisko 

za korunu či dve sme mali na Mánesovej 

(dnes Žabotova). Pán Meruňka, správca 

tenisových kurtov, ich polieval a robil 

ľad. Mal tam gramofón s veľkým ampli-

ónom a búdku, v ktorej sme sa mohli zo-

hriať, starším aj čosi nalial. A my, žiačiko-

via z Jelenej, sme to mali blízko. 

Z vojny sme si ako chlapci ťažkú hlavu 

nerobili. Od roku 1942 sa stovky americ-

kých lietadiel vracali ponad naše hlavy 

z bombardovania Viedne a my sme ich 

obdivovali. No len dovtedy, kým nebom-

bardovali Bratislavu, lebo keď zahuča-

li priamo nado mnou, spadol som od 

strachu z čerešne. V júni 1944 zničili aj 

prístav, mal som 12 rokov a všetko som 

pozoroval zo stromu. Keď Američania 

bombardovali Apollku, pokúšali sa zho-

diť aj most (Bratislava mala vtedy len 

jeden, ten starý). Trafi li a poškodili pri-

tom múzeum a naša fi rma ho neskôr re-

konštruovala. Decká si zvyknú na všetko! 

Schovávali sme sa v tuneli, prežili sme 

ruské rabovačky, keď vojaci kradli všet-

ko cenné, zlato aj hodinky. V roku 1945 

ubytovali v našom dome ruského ma-

jora. Volal sa Terenťjev, bol náčelníkom 

protivzdušnej obrany a bola s ním zába-

va. Mal auto so šoférom, chodil plávať na 

Dunaj a brával nás so sebou do Karlovej 

Vsi. Chcel za ženu moju sestru, no ona 

jeho nie! A dodnes si pamätám, ako sa 

otec opil od radosti, že vojna sa skonči-

la.

Študentské roky 
na gymnáziu
Navštevoval som gymnázium na Ko-

zej, po fronte z neho urobili nemocnicu, 

neskôr sanatórium a my sme zase prešli 

na Grösslingovu ulicu. Do školy sme mu-

seli chodiť na smeny. Ráno to bolo ešte 

fajn, ale popoludní sme už nestíhali ísť 

domov. Aj bez večere sme rovno zo školy 

utekali na korzo za dievčatami. Dievčatá 

boli fešné, a tak sa prihodilo, že v oktá-

ve som sa musel oženiť. Mojich rodičov 

išiel šľak trafi ť! Po troch rokoch sme sa 

rozviedli, nešlo to... Neskôr som sa ože-

nil druhýkrát a s mojou „trištvrťkou“ sme 

spolu dodnes. 

Môj otec mal stavebnú fi rmu, dodnes 

stoja jeho vilky na Kalvárii i Vojenská 

nemocnica. Začiatkom vojny staval kú-

palisko Tehelné pole a futbalový štadión 

Slovan. Mal som 8 rokov, chodil som tam 

s ním na zápasy, no len  keď mi kúpil lí-

zanku. Inak som odmietal, nebavilo ma 

pozerať, ako dvadsaťdva bláznov behá 

po tráve. No pre otca to bol dobrý dôvod 

odísť z domu.

Potom mu komunisti fi rmu vzali a mne 

pribudli kádrové ťažkosti, ale vysokú 

školu som so šťastím dokončil. Sestra na 

fi lozofi ckej fakulte mala problémov ešte 

viac, ale nakoniec sa stala prorektorkou 

na VŠVU.

Počítal som statiku 
pre miestny úrad
Robil som statika v Dopravoprojekte 

a s mojím šéfom Ing. arch. Michalom 

Dzurenkom sme projektovali aj budovu 

dnešného Miestneho úradu Bratislava 

- Nové Mesto na Junáckej. Bola to ťažká 

práca, veľmi zodpovedná. Statický výpo-

čet zabezpečí, že objekt bude bezpečný 

a vydrží. Všetko sme robili ručne, pomo-

cou logaritmického pravítka, počítače 

ešte neboli. 

Vlaky k Novému Mestu patria
Pod našou ulicou išla železnica, pred-

tým zahýbala za tunelom a na Šancovej 

bola stanica. Chodili tu parné vlaky, ka-

dili a hvízdali, okná boli trvalo špinavé 

a my tiež. Krk som si musel často umý-

vať a golier na košeli bol stále čierny. Od 

roku 1968 pomaly začali zamieňať vlaky 

za motorové dieselové, a potom za elek-

trické. Zvykol som si na hluk železnice, 

nikdy ma nerušil. Neskôr predĺžili želez-

nicu do Štúrova a Budapešti a postavili 

dnešnú hlavnú stanicu. 

Po práci prišla 
na rad kultúra
Hral som na trúbku v tanečnom orches-

tri Čs. rozhlasu, v orchestroch Pavla Po-

lanského, Vieroslava Matušíka a Sergeja 

Puškareva. Ten neskôr odišiel do Egypta, 

kde sa stal expertom na európsku hud-

bu. Dodnes mám medzi kamarátmi veľa 

starých muzikantov. Hrali sme v PKO 

v sobotu a v nedeľu, počas tanečných 

zábav a večerných programov. Nahrávali 

sme v rozhlase a TV, často som sa nevy-

spal, doteraz to musím doháňať! Tanco-

vanie som nemal v obľube, čo mi moja 

manželka dodnes vyčíta. Už nehrám, len 

klebetíme s kamarátmi muzikantmi. Hra 

na trúbku si vyžaduje dobré zuby, keď 

som už nemohol hrať, venoval som sa 

práci. A stále ešte chodím cvičiť do Soko-

la so starými priateľmi.

V roku 1989 som bol na námestí, štrn-

gali sme kľúčmi a verili, že to pôjde. Vďa-

kabohu, že sa to tak vyvinulo. S manžel-

kou sme sa rozbehli po svete, navštívili 

sme Rím, Benátky, Paríž, Londýn, Špa-

nielsko, USA, pochodili sme, čo sme stih-

li a som rád, že je to aspoň takto.

Celý život za socializmu som obdivoval 

emigrantov. Mnohí moji priatelia ušli, aj 

hudobníci. Ale hovoril som si, že odtiaľ-

to nemôžem odísť, mal som tieto mies-

ta rád. A vždy som bol optimista, aj keď 

som bol v problémoch. Ja som už taká 

povaha!

Zhovárala sa Jana Škutková 

Ing. Vladimír Peteraj: 

„Som už taká optimistická povaha!“
Nenašli by sme asi veľa ľudí, ktorí celý svoj život prežili v rodičovskom dome. Pánovi Peterajovi sa to po-

darilo, i keď ulicu medzitým premenovali a z tichého Jaskového radu sa stala pomerne rušná cesta.
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Pozývame
Stredisko kultúry Bratislava 
Nové Mesto, Vajnorská 21, 

22. 2.,  21. 2., 28. 2., 

1.,  8.,  15.,  22.,  29. 3. 2011, 18,00   
Sahadža joga,  vstup voľný

19. 2. 2011, sobota, o 17,00  
Čaj o piatej, hrá HS EXE LIVE

22. 2. 2011, utorok, o 17,00   
Bratislavský včelársky spolok, 
stretnutie členov a záujemcov

24. 2. 2011, štvrtok, o 19,00   
Koncert skupiny NEŘEŽ

25. 2. 2011, piatok, o 14,00   
Informačné centrum zdravia

25. 2. 2011, piatok, o 19,00  
Sen noci orientálnej

26. 2. 2011, sobota, o 17,00   
Čaj o piatej, hrá HS ROLAND LIVE 

5. 3. 2011, sobota, o 17,00  
Za dychovkou na Vajnorskú, 
DH Križovianka

12. 3. 2011, sobota o 10,00  
Na všetko je liek, seminár

12. 3. 2011, sobota, o 17,00  
Čaj o piatej, hrá HS SCAN 

19. 3. 2011, sobota, o 17,00  
Čaj o piatej, hrá HS COLOR

22. 3. 2011, utorok 17,00   
Bratislavský včelársky spolok
stretnutie členov a záujemcov 

25. 3. 2011, piatok, o 14,00   
Informačné centrum zdravia

26. 3. 2011, sobota, o 17,00 
Čaj o piatej, hrá HS Kartago

31. 3. 2011, štvrtok, o 19,00  
Koncert moravskej folkovej 
skupiny Fleret 

Výmenné stretnutia zberateľov:
12. 3. 2011, sobota 8,00 - 13,00
mince, telefónne karty, vyznamenania, 
medaily, odznaky, bankovky,  fi latelia, knihy, 
gramoplatne, plagáty, staré pohľadnice     

26. 3. 2011, sobota 8,00 – 12,00   
elektro, domáce, foto, rybárske potreby, 
modely železničné, automobilové, letecké, 
lodné   

Výstavy:
22. 2. –  5. 3. 2011 
Melódia v kresbe Andreja Kolbašovského, 
k 100. výročiu narodenia
Vernisáž: 22. 2. 2011 o 17,00 

8. - 19. 3. 2011  
Sonja Bohmerová, výstava obrazov

22. 3. –2. 4. 2011   
Európa v škole 
výstava ocenených prác žiakov ZŠ 
Vernisáž: 22. 3. 2011 o 14,00 

Návštevný čas výstav: 
pondelok – piatok  14,00-18,00 hod.
sobota – nedeľa (v rámci podujatí)

Predpredaj vstupenek a informácie: 
po-st,16,00-19,00 a 1 hod. pred podujatím 
v SK BNM Vajnorská 21, tel.:02/44373763, 
www.skvajnorska.sk, Inba.sk - BKIS

Dom kultúry Kramáre, Stromová 18

21. 2. 2011, pondelok, o 19,00   
116. Poetický večer poézie s Jurajom Sarvašom

5. 3. 2011, sobota, o 16.00  
Fašiangový karneval pre deti 

12.-13. 3. 2011,  sobota – nedeľa, o  9,00  
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov

19. 3. 2011, sobota o 16,00   
Uštrikovaná rozprávka, divadlo NELLY

26. 3. 2011, sobota, o 14,00, 16,00  
Tancuj s nami ZUMBU
tanečný workshop

30. 3. 2011, streda, o 15,00   
Popoludnie s folklórom, 
skupina Šafran z Pezinka  

Predaj vstupeniek: pondelok, utorok, streda, 
od 16,00 do 19,00 hod. Vstupné sa vráti len 
v prípade zrušenia predstavenia !

Zmena programu vyhradená.

Novomestskej samospráve patrí už roky  ŠKOLAK KLUB ZDRAVIA A POHYBU 
na Riazanskej ulici 75/b (vchod z Letnej ul.), určený na každodenné aktív-
ne trávenie voľného času občanov. Toto sídliskové stredisko je  k dispozícii 
všetkým záujemcom o pohybové aktivity vo vonkajších alebo vnútorných 
priestoroch. Odborní pracovníci zabezpečujú rekreačných športovcov ma-
teriálne a metodicky. Sú zodpovední za dodržiavanie obsahovej náplne 
činnosti strediska. Pripravujú športové súťaže a turnaje podľa Kalendára 
rekreačných, telovýchovných a športových podujatí v mestskej časti Brati-
slava - Nové Mesto, schváleného miestnym zastupiteľstvom našej mestskej 
časti.

Ihriská
volejbal, nohejbal, basketbal, futbal, softtenis, stolný tenis, hokejbal, 
beachvolejbal
Atletická dvojdráha – 160m
sektor na skok do diaľky, pétanque, ruské kolky
Vnútorné priestory
squash – herňa, posilňovňa, malá telocvičňa na aerobic alebo stolný tenis

Prevádzkové hodiny
SEPTEMBER -  JÚN
pondelok – sobota 16,00 – 20,00 hod.
nedeľa 8,00 – 12, 00    16,00 – 20,00 hod.
JÚL – AUGUST                            
pondelok – sobota 17,00 – 21,00 hod.
nedeľa 8,00 – 12, 00    17,00 – 21,00 hod.

Klubové poplatky  (ročná úhrada vopred)
deti a mládež do 18 rokov  1,66 €/mesačne 15 €
dospelí od 18 do 25 rokov  1,99 €/mesačne 20 €
dospelí  od 26 rokov  2,32 €/mesačne 23 €    
kolektívy od 10 osôb 13,28 €/mesačne  120 €                                   

Areál možno využívať jednorazovo alebo pravidelne (klubové karty), ponúka 
sa i možnosť prenájmu ihrísk alebo celého areálu.
Kontakt (po 16,00 hod.): tel: 44452545 
(vedúci strediska Mgr. Peter Blaho)

Školak klub zdravia a pohybu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Aktívne do začiatku roka
Na Trojkráľovom turnaji v minifutba-

le v dňoch 6. a 8. januára 2011 sa zúčast-

nilo 7 družstiev  do 39 rokov a 5 druž-

stiev nad 40 rokov. 

V kategórii do 39 rokov si prvé miesto 

vybojovala Čestná stráž prezidenta SR, 

druhé Legionári a tretie Futbalová stre-

da.

V kategórii nad 40 rokov bodovali 

družstvá Bernard, Slovan internacioná-

li a Bratislavský futbalový zväz. Občer-

stvenie a vecné ceny poskytol MÚ Brati-

slava - Nové mesto. 

 Valéria Reháčková

Kam cez jarné prázdniny 
CVČ detí a mládeže Hlinická 3 pripravila 

pre žiakov ZŠ počas jarných prázdnin od 

21.2.2011 do 25.2.2011 týždenný prímest-

ský tábor. Poplatok za pobyt dieťaťa je 

30,- € a zahŕňa teplé obedy, pitný program, 

vstupenky do múzeí, náklady na dopravu 

a spotrebný materiál. Termín odovzdania 

záväznej prihlášky a poplatku je 17. 2. 2011. 

Kapacita je obmedzená počtom 35 detí. 

Viac informácií získate na telefónnom čís-

le: 4488 9179.

36. ročník Vianočného turnaja 
v malom futbale žiakov z ákladných škôl  

„O pohár starostu 
MČ Bratislava - Nové Mesto“
14. a 15. decembra 2010 sa zúčastnilo tur-

naja 15 družstiev, víťazov okresných kôl  

Senca, Pezinka, Malaciek a piatich bra-

tislavských okresov. V prvý deň chlapci 

narodení 1.1.2000 a mladší predviedli sluš-

ný technický futbal a nefalšovanú radosť 

z hry, pričom u niektorých hráčov bol zrej-

mý rodiaci sa talent. Víťazstvo si odnieslo 

družstvo zo ZŠ Podzáhradná, druhé miesto 

získali žiaci zo ZŠ Mudroňova a tretie pri-

padlo chlapcom zo ZŠ A. Dubčeka.

15. decembra odohrali turnaj žiaci na-

rodení 1.1.1998 a mladší. Osobné nasade-

nie a zaujatie hrou kazili, žiaľ, fauly a pády. 

Umiestnenie na stupňoch víťazov si vybo-

jovali družstvá zo ZŠ Mudroňova, ZŠ Tajov-

ského a ZŠ Pri kríži.

Valéria Reháčková




