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Milí čitatelia,
práca na príprave časopisu sa nikdy neopakuje, a zároveň nikdy 

nekončí. Je kreatívna, no žiada si aj veľa trpezlivosti a vytrvalosti. 

A komunikáciu s vami, čitateľmi. Po prvom vydanom čísle sme dosta-

li množstvo názorov, podnetov i otázok. Ďakujeme vám za ne. Každý 

list je cenným zdrojom inšpirácie. O niektoré z nich sa s vami rada 

podelím. 

Veľmi ma teší, že v prevažnej väčšine listov ste ocenili grafi cké rieše-

nie aj rozšírenie obsahového zamerania. Navrhujete, aby sme sa ešte 

viac zaoberali vašimi radosťami i starosťami, problémami jednotli-

vých štvrtí. To je i naším cieľom. Snažíme sa problémy pomenovať 

a spoločne hľadať cesty ako ich odstrániť. Uvítame všetky konkrétne 

námety, informácie i autorské príspevky, ktoré nám v tom pomôžu.

Niektoré otázky smerovali k výške nákladov, ktoré si nový formát 

časopisu vyžaduje. Nechcem sa tejto téme vyhnúť. Sama som obyva-

teľkou Nového Mesta a ekonomická stránka mi nie je ľahostajná. 

Pozerám sa však na túto prácu z hľadiska mojej takmer 20-ročnej 

marketingovej praxe. Časopis je koncipovaný aj tak, aby oslovil po-

tenciálnych inzerentov a uspel v súťaži s inými tlačenými médiami. 

Robíme všetko pre to, aby sa náklady minimalizovali. No som pre-

svedčená, že dnes aj miestny úrad musí byť schopný správať sa podni-

kateľsky. Výdavky, ktoré sa vrátia formou príjmov z inzercie, sa z ná-

kladovej položky stávajú investíciou. To je cieľ, ktorý z dlhodobého 

hľadiska prinesie prospech.

Dnes sa vraciame k situácii obyvateľov z okolia zimného štadióna, 

ktorých čaká neľahká skúška počas hokejových majstrovstiev sveta. 

Otvárame tému bezdomovectva a problémov s ním spojených. Pred-

stavujeme vám ľudí a inštitúcie, ktoré v každodennom živote možno 

nevnímate, no výrazne pomáhajú rozvoju kultúry či spoločenského 

života.

Príjemné čítanie! Jana Škutková

 podpredsedníčka redakčnej rady 

Riaditeľ nemocnice MUDr. Daniel Žit-

ňan previedol hostí klinikou detskej he-

matológie a onkológie, detskou klinikou 

anestéziológie a intenzívnej medicíny, 

rádiologickým oddelením a oddelením 

urgentného príjmu. Špičkové pracovisko 

magnetickej rezonancie zodpovedá naj-

modernejším svetovým štandardom a od 

starších koncepcií sa líši najmä silou mag-

netického poľa, kvalitou zobrazovania a 

vyššou rýchlosťou. Vďaka tomu dieťa strá-

vi na vyšetrení podstatne menej času ako 

doposiaľ. 

Otec arcibiskup odovzdal detskej ne-

mocnici tri infúzne pumpy ako dar zakú-

pený z príspevkov kňazov Bratislavskej 

arcidiecézy a spontánne navrhol zamera-

nie najbližšej Svätomartinskej zbierky na 

zakúpenie ďalších prístrojov. Rudolf Kusý 

prisľúbil účasť a pomoc mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto.

Na záver návštevy slúžil otec arcibiskup 

krátku pobožnosť s modlitbou za chorých 

v nemocničnej kaplnke, počas ktorej ude-

lil požehnanie zdravotníckemu personálu 

i pacientom.

Dopravné riešenie otestovali
S problémami počas majstrovstiev musíme rátať

Počas medzinárodného hokejového tur-

naja Slovakia Cup 2011 si organizačný vý-

bor MS 2011 IIHF v spolupráci s magistrá-

tom vyskúšali upravený dopravný režim 

v okolí Zimného štadióna Ondreja Nepelu. 

Osobným listom informoval obyvateľov 

zóny o obmedzeniach a zmenách schvá-

lených dopravnou  komisiou hlavného 

mesta starosta mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto Rudolf  Kusý.  Špeciálnu tele-

fonickú linku, na ktorej mohli obyvatelia 

hlásiť svoje problémy či návrhy, využilo 

počas piatka a soboty 86 volajúcich. Väč-

šina sťažností sa týkala zákazu vjazdu s mo-

torovým vozidlom pre ľudí, ktorí tu žijú 

v podnájmoch, nie sú teda prihlásení 

k trvalému pobytu. Na zápasy Slovakia Cup 

bolo pritom predaných len 2000 vstupe-

niek, a tak zostáva otázkou, ako sa podarí 

zvládnuť niekoľkonásobne väčší nápor náv-

števníkov na májové majstrovstvá sveta. 

Obyvatelia mestskej časti znášali a zná-

šajú všetky negatíva súvisiace s výstavbou 

vrátane upchatia kanalizácie a zhoršené-

ho stavu komunikácií.  Problémom budú 

zrejme vystavení aj počas majstrovstiev.  

Niektorým budú prekážať navrhnuté do-

pravné obmedzenia, lebo príbuzní či pria-

telia nebudú môcť prísť priamo k ich domu 

a zaparkovať tam, ďalší budú prirodzene 

nespokojní s tým, že mimo uzavretej zóny 

bude celé okolie obsadené automobilmi 

návštevníkov hokejových zápasov. 

„Osobne považujem za nešťastné rieše-

nie, že sa zimný štadión rekonštruoval, 

namiesto toho, aby sa postavil nový na 

okraji mesta. S tým, žiaľ, už nič neuro-

bíme. Ani s tým, že   organizátori prav-

depodobne nebudú schopní zabezpečiť 

parkoviská pre osobné automobily náv-

števníkov. Musíme sa pripraviť na neprí-

jemný fakt, že v okolitých uliciach budú 

problémy s parkovaním a ľudí nevyhnut-

ne postihnú viaceré obmedzenia,“ uviedol 

Rudolf Kusý. „Riešenie dopravy je v réžii 

magistrátu hlavného mesta a organizač-

ného výboru majstrovstiev. Počas Slova-

kia Cupu bolo našou snahou podrobne 

informovať, aký systém mesto pripravi-

lo a prostredníctvom linky vyselektovať 

najvážnejšie výhrady obyvateľov. O tých 

budeme informovať primátora. Napriek 

tomu, že náš miestny úrad nie je orgá-

nom, ktorý rozhoduje o doprave, považu-

jeme za dôležité prinajmenšom pripraviť 

ľudí na to, čo ich čaká,“ dodal starosta. 

Prioritou je bezpečnosť obyvateľov a ich 

majetku, a tá predpokladá čo najvoľnejšie 

ulice. Obyvatelia zóny nemôžu počítať 

s vystavovaním povolení, aby ich niekto 

mohol navštíviť a zaparkovať pri dome. 

Riešením je využiť taxík, ktorý sa do lokali-

ty dostane, prísť mestskou hromadnou do-

pravou alebo zaparkovať vo vzdialenejších 

uliciach a zvyšok cesty prejsť pešo. Ľudia z 

najbližšieho okolia jednoducho musia brať 

tie náročné dva týždne ako chorobu, ktorú 

treba pretrpieť. Opatrenia ich majú chrá-

niť, no nevyhnutne budú aj obmedzovať.

(jš)

Snímky Milan Reichmann
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Obálka: 

V škole na Cádrovej vládla 

počas návštevy francúzskeho 

veľvyslanca príjemná nálada

Snímka František Rajecký

K sviatku žien
Podaktorí ľudia sa domnievajú, že 

Medzinárodný deň žien je sviatok, kto-

rý sa už prežil. No čo potom mužom 

(jemne) pripomenie, že pre dobrý pocit 

zo života potrebuje každá žena ako soľ 

pozornosť, úctu a lásku? Všetkým že-

nám v Novom Meste želáme, aby tieto 

vzácne fl uidá medziľudských vzťahov 

pociťovali v tento sviatok, a potom po 

celý rok...

Vaša redakcia

Svetový deň chorých ustanovil pápež Ján Pavol II. v roku 1992 ako pri-

pomenutie pozornosti k chorým a trpiacim aj k zdravotníkom, ktorí sa 

o nich starajú. Pri tejto príležitosti navštívil bratislavský arcibiskup, metro-

polita Stanislav Zvolenský spolu so starostom našej mestskej časti Rudol-

fom Kusým Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou na Kramároch. 

Choré deti na Kramároch
potešila vzácna návšteva

Petru i ostatných statočných malých bo-

jovníkov s chorobou potešili hračky, kto-

ré dostali od starostu.
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Najviac detí zapísaných duplicitne od-

halila kontrola v Základnej škole na ul. Za 

kasárňou - spomedzi 118 až 10. V škole 

na Sibírskej bolo takýchto detí päť, na 

Riazanskej štyri deti, na Odborárskej tri, 

na Cádrovej dve a na Českej a Jeséniovej 

po jednom dieťati.

Odhliadnuc od tohto faktu do ôsmich 

škôl bolo 4. a 5. februára zapísaných 

dovedna 388 budúcich prváčikov bez 

odkladu školskej dochádzky. Bezmála 

tretina z nich je zapísaná v ZŠ na ul. Za 

kasárňou. Pre 118 prvákov by škola mala 

otvoriť šesť tried, no z kapacitných dôvo-

dov môže otvoriť najviac štyri triedy.

Dve tretiny zapísaných prvákov sú z 

Nového Mesta. Zvyšok tvoria deti z iných 

bratislavských mestských častí a mimo-

bratislavské deti.

(ak)

Snímka František Rajecký

Aj veľká štvorka počíta eurá

Prvákov zapisovali aj duplicitne

Tatra Residence je v rozpore s územným plánom

„Chceme byť solidárni takým percen-

tom, aby sme mali minimálne toľko ako 

vlani,“ zdôraznil na februárovom zasad-

nutí Regionálneho združenia mestských 

častí hlavného mesta SR Bratislavy jeho 

predseda, starosta Petržalky Vladimír Ba-

jan.  Prítomní starostovia s ním súhlasili 

a zhodli sa na návrhu, aby hlavné mesto 

v roku 2011 poskytlo malým mestským 

častiam 3,29 percenta zo skutočných vý-

nosov z dane z príjmov fyzických osôb 

a dane z nehnuteľností, prepočítaných 

pre veľké mestské časti. Zúčtovanie po-

skytnutých príspevkov by sa malo urobiť 

najneskôr do prerokúvania návrhu roz-

počtu na rok 2012.

Návrh je súčasťou stanoviska, ktoré re-

gionálne združenie zaslalo primátorovi 

mesta v súvislosti s prípravou rozpočtu 

Bratislavy na tento rok. Starostovia v ňom 

nesúhlasia s tým, aby mesto pri prepočte 

príjmov z dane z príjmov fyzických osôb 

používalo východiskové údaje minister-

stva fi nancií. Predpoklad ministerstva, že 

výnos z tejto dane vzrastie oproti roku 

2010 o 23,5 percenta, pokladajú totiž za 

nadhodnotený. Reálny odhad nárastu, 

a to aj na úrovni odborníkov Združenia 

miest a obcí Slovenska, je maximálne 10 

percent. Na porovnanie – pri predpokla-

danom 23,5-percentnom náraste sú príj-

my mestských častí vyčíslené dovedna na 

vyše 42,3 milióna eur, pri 10-percentnom 

náraste len na vyše 37,7 milióna.

Počnúc 11. februárom má regionálne 

združenie nového člena - mestskú časť 

Lamač, a tak je opäť v kompletnej zosta-

ve. 

Očakávania Vrakune, že starostovia 

schvália jej zaradenie medzi malé mest-

ské časti, vyšli naprázdno. Problémy 

s príjmami do rozpočtu v tejto mestskej 

časti však nastolili iné vážne témy, na-

príklad požiadavku, aby sa ústredným 

štátnym orgánom na území Bratislavy 

zrušilo ich oslobodenie od platenia dane 

z nehnuteľnosti.

Regionálne združenie má v tomto 

roku pred sebou viacero úloh legislatív-

neho, ale aj iného charakteru. Popri no-

velizácii zákona o Bratislave a jeho zosú-

ladení so zákonom o obecnom zriadení 

sa bude usilovať aj o novelu zákona o po-

zemných komunikáciách. Tá by hlavné-

mu mestu a jeho mestským častiam mala 

umožniť vyrubovať poplatok za parko-

vanie na území obce. Ďalšou úlohou je 

v súčinnosti s magistrátom riešiť prob-

lém likvidácie biologického odpadu na 

území mesta. Podľa primátora Bratislavy 

Milana Ftáčnika by mal byť vyriešený do 

roku 2013.

Napokon primátor informoval staros-

tov o zámere hlavného mesta vytvoriť 

komisiu na určenie cyklotrasy. Mala by 

v nej mať zastúpenie nielen každá mest-

ská časť, ale aj cyklistická verejnosť. Vý-

stavbu cyklotrasy fi nančne podporí i Bra-

tislavský samosprávny kraj.

Alžbeta Klesnilová

Zápis do 
materských škôl 
do 15. marca

Už len niekoľko dní majú rodi-

čia na to, aby zapísali svoje dieťa 

do niektorej z jedenástich mater-

ských škôl v zriaďovateľskej pô-

sobnosti mestskej časti Bratislava 

- Nové Mesto. Zápis sa začal 14. 

februára a potrvá do 15. marca.  

Tlačivá žiadosti poskytujú mater-

ské školy, no dostupné sú aj na in-

ternetových stránkach škôl.

Záujem rodičov o umiestnenie 

detí v novomestských škôlkach je 

z roka na rok vyšší. V budúcom 

školskom roku sa preto ráta s otvo-

rením dvoch nových tried v MŠ na 

Cádrovej ulici a s rozšírením kapa-

cít v MŠ na Šancovej a Šuňavcovej.

  (ak)

Kontrola budúcich prváčikov zapísaných do ôsmich novomestských 

základných škôl zriadených mestskou časťou potvrdila, že niektorým 

rodičom pri zápise ich ratolesti nestačila jedna škola. 

Spoločnosť Tatra Residence so sídlom 

na Hodžovom námestí chce vybudovať 

na spomínanom území polyfunkčný sú-

bor pozostávajúci z troch častí. Halový 

objekt s dvojpodlažným administratív-

nym prístavkom má poskytovať širokú 

škálu tlačiarenských služieb. Druhú časť 

tvoria dva bytové domy, šesťpodlažný 

a sedempodlažný, dvojpodlažná garáž 

a parkovisko. Tretiu časť predstavuje 

multifunkčné obchodné centrum s dvo-

ma podzemnými a ôsmimi nadzemný-

mi podlažiami s celkovou plochou pre 

obchod a služby 14 901 m2. 

Pracovníci miestneho úradu posu-

dzovali zámer so zreteľom na Územný 

plán zóny Podhorský pás. Stanovisko 

k nemu zaslal miestny úrad Obvodné-

mu úradu životného prostredia v Brati-

slave (OÚŽP) v decembri 2010. Konšta-

tuje v ňom, že pozemky, o ktoré ide, sú 

súčasťou územia určeného na funkciu 

občianskej vybavenosti, avšak predpo-

kladaná výstavba bytových domov a tla-

čiarne, ktorá má priemyselný charakter, 

nie je v súlade s ÚP zóny, a tak zámer 

nemožno akceptovať.

Obvodný úrad oznámil, že zámer sa 

nebude posudzovať podľa zákona o 

vplyvoch na životné prostredie. Záro-

veň uviedol požiadavky, ktoré investor 

bude musieť splniť v prípadnom ďal-

šom konaní. Predovšetkým bude mu-

sieť v dokumentácii preukázať, či je 

navrhované umiestnenie stavieb v súla-

de s platnou územnoplánovacou doku-

mentáciou.

Do dokumentácie a do rozhodnutia 

OÚŽP možno nahliadnuť na oddele-

ní územného plánovania a životného 

prostredia novomestského miestneho 

úradu (číslo dverí 505) a na bratislav-

skom magistráte v priestoroch služieb 

občanom.

(ak)

Zámer na výstavbu polyfunkčného súboru Tatra Residence medzi 

ulicami Jurská a Pezinská označili odborníci miestneho úradu za 

neprijateľný. Väčšia časť nezodpovedá schválenej regulácii vyplýva-

júcej z územnoplánovacej dokumentácie. 

Štyri veľké mestské časti – Petržalka, Ružinov, Staré Mesto a Nové Mesto chcú byť solidárne so siedmimi 

malými pri rozdeľovaní fi nančného balíka z dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností. Ale nie 

za každú cenu.

Bratislavský TEN-T 17 sa odkladá
S ním aj predĺženie Tomášikovej

Stavebné práce na prvej časti značne 

medializovaného projektu železničného 

prepojenia známeho ako TEN-T 17 v Bra-

tislave, sa mali začať  tohto roku práve 

v našej  mestskej časti.  Mal sa budovať že-

lezničný úsek Bratislava Predmestie – Bra-

tislava Filiálka. Nebude sa. Projekt sa odsú-

va. Bratislava tak bude naďalej bez metra 

či obdobných dopravných systémov. 

Obyvatelia, ktorí majú na Kukučínovej 

ulici garáže, mali o ne prísť. Spoločnosť 

Dopravoprojekt, a.s. ich chcela vykúpiť,  

alebo v prípade potreby vyvlastniť.

Na strane obyvateľov sa stretnutí zú-

častnil aj nový starosta: „Projektanti nás 

presviedčali, že všetko je dohodnuté,“ 

povedal. „Napriek tomu, že podľa našich  

interných informácií na projekt nie sú 

peniaze. Preto sme výkup garáží považo-

vali skôr za špekuláciu.“

Projekt TEN-T 17 v Bratislave mal byť sú-

časťou železničného dopravného korido-

ru spájajúceho Paríž s Bratislavou.

Rozhodnutím odložiť jeho výstavbu sa 

zároveň odkladá na neurčito predĺženie 

Tomášikovej ulice. V rozpočte mesta naň 

nie sú vyčlenené prostriedky. Čo sa však 

nedá odložiť, je ďalší  silný problém lokali-

ty – bezdomovci a odpad.

„Nerátajme už s tým, že hlavné mesto 

ako investor bude najbližších desať ro-

kov Tomášikovu predlžovať  a problém 

sa vyrieši sám.  Keďže časť vlastníkov sa 

chce garáží zbaviť (platia dane i nájom, 

no nemôžu ich využívať),  vyjdeme im v 

ústrety. Ak  o to požiadajú, prevezmeme 

garáže bez toho, že by platili za ich od-

stránenie,“ dodal starosta Kusý.

(red)
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Veľkoobjemové kontajnery 
pomôžu pri jarnom upratovaní

Bezdomovci osídlili 
garáže na Zátiší
Trpia ľudia z celej štvrteTak ako po minulé roky, v marci a aprí-

li 2011 budú na území mestskej časti roz-

miestnené veľkoobjemové kontajnery. 

Sú určené na nadrozmerný odpad z do-

mácností, väčšie kusy nábytku, koberce 

a podobné predmety. Do kontajnerov 

sa nesmie odkladať elektroodpad a do-

máce spotrebiče, farby, žieraviny, lieky, 

riedidlá, oleje a ropné látky, ani obaly 

z nich. Rovnako sem nie je možné uložiť 

stavebný alebo recyklovateľný odpad. 

Na dodržiavanie poriadku bude dohlia-

dať pracovník EKO-podniku, ktorý bude 

mať k dispozícii náradie a pomôže pri 

likvidácii. Čas pristavenia je na všetkých 

miestach od 10.00 h do 17.30 h.

Nie sú to dve-tri garáže. Podľa Ing. Ivana Svetlovského, 

vedúceho oddelenia verejného poriadku na miestnom 

úrade, bývajú bezdomovci na Zátiší v 38 garážach, ktoré 

si sčasti prispôsobili na bývanie, hoci dobre vedia, že im 

nepatria. Presunuli sa sem aj bezdomovci z koľajišťa že-

lezničnej stanice Filiálka, keď tam železnice pred časom 

robili poriadky. A nik nevie, čo by sa s tým dalo robiť.

Majitelia garáží sú viac-menej v bezvýchodiskovej situácii. Pla-

tia dane, no svoje garáže nevyužívajú. Nemôžu. Môžu síce zavo-

lať políciu, keďže bezdomovci im zabrali súkromný majetok, ale 

kto by skúšal uplatniť si nárok na garáž v takých podmienkach? 

Majitelia garáží vedia, že sa plánuje výstavba spojnice medzi 

Tomášikovou a Račianskou, a tak mnohí radšej ďalej platia daň 

a dúfajú, že im to budúca výstavba vynahradí. Iní by svoje garáže 

najradšej zrušili, odstránili a odhlásili. Strecha nad nimi je však 

spoločná, a tak to nejde. Jedine keby konali jednotne a odrazu.

Pani Alena Rybáriková sa tejto téme venuje v rámci občian-

skeho združenia Za Bratislavu - Nové Mesto. Na Zátiší sa jej sťa-

žovali na bezdomovcov takmer všetci obyvatelia, s ktorými ho-

vorila. Potulujú sa po štvrti a vykrádajú záhrady, v lete obťažujú 

návštevníkov neďalekej Kuchajdy, spôsobujú, že ľudia sa tu už 

boja aj parkovať. Navyše, ako je naším nedobrým zvykom, ľudia 

sem vozia odpad. Pri zanedbaných garážach tak jeho kopy ras-

tú a potkany sa rozliezajú do okolia. V zimnom období si bez-

domovci v garážach kúria, a keď drevo nestačí, pridávajú čo je 

poruke – práve ten rôznorodý odpad. Aby mali o problém viac 

aj pracovníci z oddelenia životného prostredia.

Čo s tým? 
Jedni vravia - predať. Iní navrhujú celý areál oplotiť, za-

mknúť, garáže opraviť a využívať. Ale to by opäť museli chcieť 

všetci – vrátane miestneho úradu, ktorému patria pozemky 

pod garážami. Navyše každý z navrhovaných postupov vyvo-

láva právne otázky. Ďalšie otázky, a nijaké odpovede. Najmä 

kardinálna otázka visí nad mestskou časťou bezo zmien:

Čo s ľuďmi?
Skládky odpadu je potrebné pravidelne čistiť. Miestny úrad 

vynaložil na jeho likvidáciu už viac než 75 000 eur. Čo všetko 

tá suma mohla priniesť obyvateľom Nového Mesta?! Fotodoku-

menty v každom prípade dokladajú stav, ktorý je ďalej neudr-

žateľný.

Nájde sa riešenie?
Ak máte dobrý nápad, vlastné návrhy, alebo chcete pri 

riešení tejto otázky spolupracovať, ozvite sa na adresu: 

rybarikova.alena@gmail.com  Tejto téme a zložitému hľadaniu 

východiska sa budeme venovať aj v ďalších číslach Hlasu No-

vého Mesta.

 Viera Vojtková

Termíny a miesta pristavenia kontajnerov:

Ulica Stojisko Termín

Teplická pri garážach 21. 3. 2011

Biely kríž námestie 21. 3. 2011

Piešťanská roh Sibírskej 22. 3. 2011

Sibírska roh Šuňavcovej 22. 3. 2011

Kraskova roh Americkej 23. 3. 2011

Belehradská roh Kováčskej 23. 3. 2011

Za kasárňou pri trafostanici 24. 3. 2011

Tegelhoffa Príkopova pri ŠK 24. 3. 2011

Ľudové nám. pri parku 28. 3. 2011

Sliačska podľa miesta 28. 3. 2011

Družstevná Kalinčiakova pri vjazde 29. 3. 2011

Riazanská dvor Pavlovská 29. 3. 2011

Cesta na Kamzík parkovisko 30. 3. 2011

Jahodová podľa miesta 30. 3. 2011

Na Revíne malé parkovisko 31. 3. 2011

Bellova pri škole 31. 3. 2011

Rozvodná pri č. 11 – 13 1. 4. 2011

Brečtanová na konci ulice 1. 4. 2011

Mierová kolónia Tylova 5. 4. 2011

Nobelova pri č. 42 5. 4. 2011

Železnice robili poriadky
Po tom, čo inšpektor verejného poriadku upozor-
nil kompetentných na znečistenie železničných 
priecestí na Jarošovej a Riazanskej, Železnice SR 
priecestia  vyčistili. Poriadok poteší nielen oko-
loidúcich, ale aj obyvateľov priľahlých obytných 
blokov, kam vietor často zanášal odpad. Zostáva 
dúfať, že sa upratané priestranstvá podarí udržať 
v rovnakom stave čo najdlhšie.

Opravy komunikácií po zime
V jarných mesiacoch sa budú v našej mestskej 
časti realizovať opravy výtlkov a porúch na vo-
zovkách po zime. Oddelenie výstavby a investícií 
miestneho úradu ich zabezpečí operatívne v zá-
vislosti od klimatických podmienok. Prípadné 
podnety zo strany občanov je možné podať na tel. 
čísle 4925 3555, mailom na e-mailovej adrese  
investicne@banm.sk alebo osobne na sekretariá-
te oddelenia č. dverí  725, VII. poschodie.

Odpadové koše vynovujú  
Všímavým Novomešťanom začali na prelome ja-
nuára a februára chýbať na niektorých miestach 
malé odpadové koše. Koše potrebujú nové nátery 
a mnohé z nich treba aj opraviť. Keďže tieto prá-
ce sa nedajú robiť priamo v teréne, na niektorých 
miestach môžu koše dočasne chýbať. Na frekven-
tovaných miestach ich však okamžite nahrádzajú 
novými.

Na území mestskej časti je rozmiestnených do šty-
risto malých odpadových košov. V čase redakčnej 
uzávierky z nich chýbali zhruba dve tretiny. V marci 
by už mali byť opäť na svojich miestach.

Do malých odpadových košov patrí len drobný 
odpad, nie domový. Mnohí to však nerešpektujú. 
Počas turnaja Slovakia Cup pracovníci podniku 
EKO VPS rozmiestnili v okolí dejiska šampionátu 
mimoriadne 14 nových košov. Výsledok bol na-
priek tomu alarmujúci.

(ak)

Voľba prísediacich na súde
V súlade s ustanovením § 140 zákona č. 385/2000 

Z.z. o prísediacich, ktorých volia obecné zastupi-

teľstvá, sa obyvatelia našej mestskej časti môžu pri-

hlásiť na výkon funkcie prísediaceho Okresného 

súdu Bratislava III. 

Zákonom stanovené podmienky na výkon funk-

cie prísediaceho:

•  v deň zvolenia dosiahol občan najmenej 30 rokov, je 

spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na vý-

kon funkcie prísediaceho, je bezúhonný a jeho morálne 

vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude 

riadne vykonávať,

•  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

•  súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

Záujem o výkon funkcie počas volebného obdobia 2010-

2014 môžete predložiť na oddelení organizačnom a eviden-

cie obyvateľov Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto, IV. 

poschodie, číslo dverí 405.
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Ako to dnes vyzerá s návštevnosťou 
knižníc?

V mojom detstve nebolo iných mé-

dií, a tak návštevnosť knižníc bola určite 

vyššia. Tesne po revolúcii poklesla, no te-

raz opäť prichádza vlna väčšieho záujmu. 

Po dlhých rokoch sme vlani zaznamenali 

prírastok vyše 200 registrovaných čitate-

ľov a teší nás, že je medzi nimi 149 detí do 

15 rokov. Dorastajú deti z obdobia baby-

boomu, prichádzajú do škôl a začínajú čí-

tať. Máme však aj  tzv.„stratenú generáciu“, 

deti narodené po revolúcii, ktoré dnes 

majú 17-20 rokov. V čitateľskej obci chýba-

jú, a nielen v našej knižnici,  počet čitate-

ľov v tejto vekovej kategórii je nižší. 

Kto sú vaši najčastejší a najvernejší 
čitatelia?

Pre mnohých ľudí sme skoro rodinou, 

pre niektorých je naša knižnica jediným 

sociálnym kontaktom. Chodia k nám od 

založenia knižnice, po celý život. Medzi na-

šich čitateľov patria aj ľudia s ľahším men-

tálnym postihnutím, požičiavajú si knihy 

a presne dodržiavajú  termín ich vrátenia. 

Poznajú nás, sú vďační, ak si pamätáme 

ich mená. Títo čitatelia chodia so želez-

nou pravidelnosťou, v akomkoľvek počasí. 

Stáva sa, že keď títo pravidelní návštevníci 

knižnice vynechajú svoju návštevu, kni-

hovník má obavu, či nie sú chorí alebo či 

sa im niečo nestalo.  

Menej je zastúpená stredná generácia, 

títo ľudia sú vyťažení prácou a na návšte-

vu knižnice majú menej času. Naopak 

veľa čitateľov máme z radov dôchodcov, 

tí prichádzajú často, obľubujú najmä bese-

dy s autormi či literárno-hudobné pásma. 

K najvďačnejším návštevníkom knižnice 

však patria malé deti. Už tretí rok pripra-

vujeme hodiny literárnej výchovy pre deti 

od troch rokov a pomaly začíname zazna-

menávať prvé výsledky. Úzko spolupracu-

jeme s materskou školou na Jeséniovej uli-

ci, ktorá je zameraná na literárnu výchovu, 

chodia k nám všetky jej triedy. Aj škôlkari 

z Rešetkovej, školáci zo Sibírskej a zo ZŠ 

Za kasárňou sú našimi častými hosťami. 

Máme vynikajúce vzťahy s učiteľmi dejepi-

su a slovenčiny, práve pripravujeme druhý 

ročník súťaže Hrady a zámky Slovenska 

pre žiakov druhého stupňa základných 

škôl našej mestskej časti.

Ako v časoch moderných technoló-
gií prebúdzať v deťoch lásku ku kni-
hám?

Pre najmladších čitateľov pripravujeme 

zaujímavé scenáre, kde pracujeme s kni-

hou rôznymi formami. Pri interaktívnom 

čítaní  vyberáme text, do ktorého sa deti 

môžu zapojiť, či už  pantomímou alebo 

domýšľaním záveru. Interproduktívne  čí-

tanie zasa znamená, že deti na základe pre-

čítaného textu vyrábajú  rôzne predmety, 

kvety, fi gúrky, masky a pod. Zážitkové čí-

tanie je výraz prevzatý z psychoterapie, 

pri týchto aktivitách sa prostredníctvom 

literárneho textu riešia najrôznejšie prob-

lémy ako napr. šikanovanie, inakosť, pria-

teľstvo, vzťah rodičov a detí... Novinkou 

je biblioterapia, s touto aktivitou začali 

kolegovia knihovníci v Česku. Vytvára sa 

databáza kníh, ktoré by mohli pomôcť pri 

riešení problémov pozitívnym príkladom. 

Je určená pre ľudí so závislosťami, pre ľudí 

postihnutých rôznymi chorobami nielen 

fyzického, ale i psychického charakteru 

(alkoholizmus, anorexia, gamblerstvo...) 

Práca s týmto typom literatúry a poskyto-

vanie odborného poradenstva si vyžaduje 

aj iné než len knihovnícke vzdelanie.

Aké sú dnešné moderné knižničné 
služby?

Predovšetkým sme zriadili on-line ka-

talóg prístupný cez internet. Obľúbená 

je bezplatná služba „Spýtajte sa knižnice“, 

kde má čitateľ možnosť zadať rešeršný 

dopyt a do 24 hodín dostane od knižnice 

odpoveď. Taktiež poskytujeme prístup na 

internet, ktorý je bezplatný pre deti do 15 

rokov a čitateľov nad 60 rokov.

Čo vám chýba, s čím najviac bojuje-
te?

Ako v mnohých iných oblastiach aj 

v knižniciach chýbajú peniaze. V porov-

naní s inými bratislavskými knižnicami 

nie sme na tom najhoršie, ale chceme sa 

rozvíjať a vidíme, aké ďalšie služby by sme 

mohli poskytovať. Pomohlo by nám lepšie 

vybavenie pre čitateľov, modernejší náby-

tok, lupy pre slabozrakých, čítačky pre ne-

vidiacich... Zišlo by sa tiež vybudovať bez-

bariérový vchod pre telesne postihnutých. 

Sú to úžasné veci, ktoré handicapovaným 

ľuďom pomáhajú zapojiť sa do života. 

Je samozrejmé, že na potrebnej úrovni 

musíme udržiavať knižnično-informač-

ný softvér, server, pripojenia na internet. 

Technika  v súčasnosti  pomáha knihovní-

kom v mnohých oblastiach. 

Sú e-knihy zaujímavou témou pre 
knižnice?

Na Slovensku zatiaľ nie je dotiahnutá le-

gislatíva a nie sú ošetrené autorské práva, 

preto nemôžeme ísť do tejto oblasti. Vo 

viedenskej knižnici napríklad dávajú kni-

hy k dispozícii priamo cez čítačky, sú to 

však len prezenčné výpožičky. 

Často počúvame, že sa zhoršuje 
schopnosť detí čítať. Potvrdzuje sa to 
aj vám?

Veľmi záleží na tom, ako sa deťom ve-

nujú rodičia a učiteľky v škôlke. Medzi 

najmladšími návštevníkmi knižnice sú ob-

rovské rozdiely, badať ich, keď s nimi pra-

cujeme. Deti, ktoré čítajú, sú kreatívnejšie, 

majú väčšiu fantáziu a svet kníh sa im otvá-

ra úplne inak. 

Máte svoje tajné tipy ako deťom 
vštepovať lásku k literatúre?

V našej knižnici žije maskot detských či-

tateľov - múdry červík Knihomil. Deti ho 

milujú napriek jeho neveľmi príjemnej po-

vahe. Je namyslený, myslí si, že je najmúd-

rejší. V noci stále číta, preto potom cez 

deň spí a nemá rád, keď ho často budíme... 

Bábku Knihomila používame na komuni-

káciu s deťmi približne do 3. triedy. Stáva 

sa, že keď je Knihomil na inom pracovisku 

alebo má práve prácu, deti ho hľadajú a ne-

chce sa im čítať,  pretože im chýba.

Medzinárodnú tradíciu má podujatie 

Noc s Andersenom -  posledný piatok 

v marci deti v knižnici prenocujú. Myš-

lienka nocovať v knižnici vznikla v roku 

2000 v Česku, no rýchlo sa rozšírila na 

Slovensko, do Poľska, pridali sa Maďari 

a Slovinci. Dnes už desaťtisíce detí nocujú 

v knižniciach. Do programu pribudli ďal-

šie zvyky, návštevy osobností - starostovia 

napríklad s deťmi večerajú. Noc má vždy 

svoju tému, pracovníci knižnice podľa nej 

prispôsobujú výzdobu a kostýmy. V okolí 

knižnice sme zasadili aj tri Andersenove 

stromy, tzv.  Fabularis Anderseni. Tie vždy 

raz do roka, počas rozprávkovej noci zaro-

dia cukríky. Tohto roku sa nechystáme sa-

diť ďalší strom, ale na tie jestvujúce pôjde-

me vešať „šťastíčka“, tajné detské priania.

Nesmierne obľúbené sú nočné straši-

delné čítania pre deti vo veku okolo 12 ro-

kov. Čítajú sa hororové príbehy, od šiestej 

večer do polnoci. Príbehy vydali pražskí 

študenti a ich 13 hrôzostrašných poviedok 

má obrovský úspech. Pridali sme k nemu 

Knižnice sú tu po celý rok,   nielen v marci...
S pani Janou Vozníkovou, vedúcou knižnice na Pionierskej ulici, som sa stretla v klube dôchodcov Zla-

tý dážď. Na besede so spisovateľkou Tatianou Jaglovou predčítala ukážku z knihy Deň motýľa, vydanej 

s podporou mestskej časti.  Živý rozhovor o dôležitosti viery, ktorý sa potom rozprúdil, napovedal, že 

tieto podujatia ďaleko presahujú rámec literatúry. Ako som sa dozvedela neskôr, pani Vozníková sa po 

cestičkách „inakšieho“ čítania púšťa často a bez obáv.

veštenie z runových kameňov, výklad 

mien, strašidelné pexeso a podobné hry. 

Deti sa boja, no zároveň ich táto tajomná 

a strašidelná atmosféra priťahuje do kniž-

nice ako magnet.

A čo vaše plány do budúcnosti?

Chystáme sa prerobiť a zväčšiť odborné 

oddelenie, vytvoriť študijno-informačné 

stredisko pre študentov, vybavené najmo-

dernejšou dostupnou technikou. Naplá-

novali sme si všetky práce tak, aby nám to 

rozpočet fi nančne umožnil. Budeme mu-

sieť ušetriť inde, ale chceme investovať do 

nového vybavenia. Zlúči sa študovňa a od-

borné oddelenie, všetky dokumenty tak 

budú dostupné pre študovňu, k dispozícii 

bude internet, skenovanie, kopírovanie, 

tlač z internetu a iných elektronických 

databáz. Chceme, aby ľudia našli u nás 

priestor aj na diskusné skupiny, záujmové 

krúžky a prednášky.

Zhovárala sa Jana Škutková

Zážitkové čítanie z knihy D. Heviera

Interproduktívne čítanie z knihy Gaštanko a Gaštaník

Spisovateľ Anton Michálik na besede 

v KD Jeséniova

Literárno-hudobné 

pásmo k výročiu narodenia 

Maše Haľamovej
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Francúzsky hosť v škole na Cádrovej
Začiatkom februára navštívil ZŠ s MŠ Cádrova nový francúzsky veľvyslanec 
na Slovensku Jean Marie Bruno. Túto školu totiž navštevujú aj deti fran-
cúzskych občanov žijúcich v našej krajine. V sprievode starostu Rudolfa 
Kusého a pedagógov si veľvyslanec prezrel vyučovacie priestory a zaujímal 
sa o formy vzdelávacieho procesu. Vyhlásil, že deti tu majú veľmi dobré 
podmienky, takže medzi touto školou a francúzskymi školami v jeho vlasti 
nevidí nijaké rozdiely. Starostu jeho slová potešili, lebo popri rozvíjaní spo-
lupráce Francúzi tejto škole dosť pomáhajú. 

TVNM, Snímky František Rajecký

Anglický týždeň v škole Za kasárňou
Škola na ulici Za kasárňou znela 
posledný januárový týždeň anglic-
kým jazykom. Jazyková škola Ex-
pert European Linguistics tu zorga-
nizovala intenzívny jazykový týždeň 
s lektormi, ktorých rodným jazykom 
je angličtina, založený na výučbe 
zábavnou, zážitkovou formou. Pri-
hlásené deti sa namiesto bežného 
vyučovania celý týždeň učili iba 
anglický jazyk. V každej skupine bolo okolo 12 žiakov na približne rovnakej 
jazykovej úrovni. Osem mladých mužov sa snažilo žiakom sprostredkovať 
kus vlastnej osobnosti, kultúry i šikovnosti. Hra na gitare, na klavíri, spev, 
rôzne športy, kreslenie, pečenie pizze, herectvo, to všetko sa stalo súčas-
ťou učenia. Študenti si osvojili živý jazyk, lepšie porozumeli rozličným prí-
zvukom a naučili sa frázy typické pre myslenie v cudzom jazyku.

PaedDr. Monika Juríková

Podporíme pohyb  detí a mládeže
Starosta Rudolf Kusý sa rozhodol poskytnúť fi nančný príspevok 33,19 
eura na každého žiaka základnej školy, ktorý sa zúčastní lyžiarskeho kurzu. 
Skupinu najstarších detí v materských školách a tretiakov základných škôl, 
ktorí sa zúčastnia plateného základného výcviku v plávaní, podporí mest-
ská časť príspevkom 20 eur na každé dieťa.

Karneval popustil 
uzdu fantázii

Po maskách inšpirovaných obľúbený-

mi hrdinami rozprávkových príbehov, 

kníh, fi lmov, postavičkami z ríše zvierat, 

bytosťami zo sveta fantázie i reálneho 

života siahli novomestskí školáci, keď 

sa chystali na tradičný fašiangový karne-

val. Deti zo školských klubov na Českej, 

Kalinčiakovej, Riazanskej, Odborárskej, 

Sibírskej a na ulici Za kasárňou sa v nich 

stretli v Stredisku kultúry na Vajnorskej 

popoludní 16. februára. 

Nadšený potlesk zožali dievčatá z Det-

ského baletného štúdia Magdy Thierovej. 

Páčili sa aj masky, ktoré na pódiu zatan-

covali makarénu.  

(ak), Snímky Miloš Novák

                                        Ceny  tepla  na  
 
Spolo nos  Bratislavská teplárenská, a. s. bola taktiež 
donútená pod vplyvom zmeny trhových podmienok ceny 
zemného plynu pristúpi  k úprave cien za teplo.  
Po as celého procesu tvorby návrhu ceny t.j. ešte pred jeho 
podaním na Úrad pre reguláciu sie ových odvetví, spolo nos  
vykonala rad krokov s cie om minimalizova  možné 
negatívne vplyvy, ktoré do ceny tepla vstupujú a zabezpe i  
pre našich odberate ov o možné najnižšie ceny. 
Zvýšenie ceny plynu ako hlavného média používaného na 
výrobu tepla sa nevyhnutne prejavilo aj v nákladoch 
spojených s výrobou tepla, pri om náklady na palivo a energie 
tvoria v priemere 65 % celkovej ceny tepla. 
V zmysle doru eného Rozhodnutia o ur ení ceny za výrobu, 
distribúciu  a dodávku tepla na rok 2011 spolo nos  
Bratislavská teplárenská, a.s.  upravuje ceny tepla nasledovne: 
 
Ceny tepla: 

položka suma/rok
2011

suma/rok
2010

Variabilná zložka maximálnej 
ceny tepla pre domácnosti 

0,0424 
€/kWh 

0,0402 
€/kWh 

Variabilná zložka maximálnej 
ceny tepla pre odberate ov 
a kone ných spotrebite ov okrem 
domácností 

0,0476 
€/kWh 

0,0505 
€/kWh 

Fixná zložka maximálnej ceny 
tepla s primeraným ziskom pre 
odberné miesta v meste Bratislava 

146,8516 
€/kW 

146,8572 
€/kW 

rok  2011 
CZT (centralizované zásobovanie teplom) 
Na Slovensku sa už dlhší as vedie diskusia o tom, i je 
výhodnejší systém centrálneho zásobovania teplom alebo 
individuálne kotolne pre jednotlivé bytové domy. Svojich 
zástancov i odporcov majú obe spomínané formy výroby a 
distribúcie tepla a teplej vody. Vä šina odborníkov sa však 
priklá a k názoru, že efektívnejší z h adiska celkových nákladov 
a výslednej ceny pre obyvate ov je systém CZT, pri om tento 
názor si už osvojili aj viaceré samosprávy.  
 
Ako ušetri : 
- zateplením objektov a výmenou okien, 
- hydraulickým vyregulovaním vykurovaného objektu, 
- neuzatváraním termostatických ventilov, ale len nastavením do 

úspornejšej polohy,  
- radiátory nezakrýva  záclonami a nábytkom,  
- vetra   krátko a intenzívne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, 
tel. . 02/57372 111, www.batas.sk 
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Fašiangy odjakživa museli byť veselé, aj keby na chleba nebo-

lo. Potvrdzuje to i slovenské príslovie „Na fašiangy výskal, v pôs-

te brucho stískal“. Ich veselý, bezstarostný duch naplnil i 116. 

Poetický večer pri sviečkach, ktorý bol 21. februára v Dome kul-

túry Kramáre.

Už názov Poetický kabaret naznačoval, že tvorca a moderátor 

poetických večerov Juraj Sarvaš vsadil tentokrát na ľahší tón. 

Podriadil mu výber veršov slovenských klasikov aj spoluúčinku-

júcich. Do kabaretnej atmosféry vhodne zapadli okrem iného 

aforizmy o ľudskej náture a obyčajoch z pera Jozefa Ignáca Bajzu, 

ktoré nestratili na svojej aktuálnosti ani po vyše dvesto rokoch. 

Napríklad aforizmus: „Hlúpi sú si rovní: všetci ako jeden, nech 

už je ich matkou Londýn, Rím či Viedeň.“ Alebo tento: „Kam sa 

len pohneš, ruky podávajú: nimi len berú, ale nedávajú...“

Kabaret – to je aj spev, tanec, rozprávanie, scénky. A tak sa 

sálou niesli známe piesne z muzikálov Pokrvní bratia, Svätá 

Jana, Niekto to rád horúce a iných v podaní herečky Divadla 

Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene Svetlany Sarvašovej. S hu-

morným slovom vyvolávajúcim salvy smiechu sa predstavila jej 

kolegyňa Barbora Špániková. O srdečný smiech sa postaral i Ju-

raj Sarvaš spomienkami na svoje herecké začiatky, na bývalých 

kolegov, na vlastné i cudzie lapsusy, ktoré sa po čase zaraďujú 

medzi najmilšie spomienky.

Poetický kabaret oslovil nielen Bratislavčanov, ale aj priaz-

nivcov poetických večerov z okolia hlavného mesta, Trnavy a 

Piešťan. Ešte donedávna medzi ich skalných fanúšikov patri-

li  spisovateľ Ladislav Ťažký a akademický maliar Pavol Bley. 

„S úprimným smútkom v duši musím konštatovať, že odišli na 

cestu, odkiaľ niet návratu... Vďaka za ich podporu nášmu Poe-

tickému štúdiu od samého začiatku,“ vyjadril svoje pocity Juraj 

Sarvaš.

Ľudia odchádzajú, no život ide ďalej a poetické večery pokra-

čujú. Najbližší je avizovaný na 18. apríla, ďalší na 27. júna. Skalní 

radi uvidia medzi sebou i nové tváre.

(ak), Snímka Miloš Novák

Poetický večer vo fašiangovom tóne

Herečky Svetlana Sarvašová (vľavo) a Barbora Špániková 

rozosmiali sálu
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 Viackrát som bola svedkom debát, 
ba i sporov, či je správne vzdelávať 
mimoriadne nadané deti oddelene. 
Vy a vaši pedagógovia máte v tejto 
otázke zrejme jasno. 

- Sú nadané deti, ktoré sa dobre udržia 

i v bežných triedach. Skôr to bývajú diev-

čatá, ktoré sú prispôsobivejšie. Sú ale na-

dané deti, a myslím, že tých je viac, ktoré 

potrebujú iný prístup, menší kolektív a 

skôr rovesníkov s podobnými záujmami, 

aby mali s kým komunikovať. V našich 

triedach si aj takíto žiaci nájdu kamará-

tov a rozvíja sa ich sociabilita. Napríklad 

v tímoch, kde riešia spoločné problémy. 

Vo svete sa nadaniu detí venuje pozor-

nosť už asi sto rokov, odborníci za ten 

čas dospeli k mnohým zisteniam ako 

možno tie nadané podporovať. My tiež 

zastávame názor, že o nadaných žiakov 

sa treba starať.

Ako si žiakov vyhľadávate? A ako 
preverujete ich nadanie, pokým ich 
prijmete?

- Sme jediná škola na Slovensku, kde 

sa nerobia zápisy do prvej triedy, hoci 

otvárame prvé ročníky. Nemôžeme zapí-

sať deti, ktoré by potom trebárs nepre-

šli našimi skúškami - psychologickými 

vyšetreniami, vedomostno-didaktickými 

a osobnostnými testmi... V januári robie-

vame Deň otvorených dverí, kde rodičov 

informujeme o postupe, ak by chceli dať 

deti do prvej triedy k nám. Tie potom 

pozývame na skúšky, ktoré sú špecifi c-

ké len pre našu školu. Kritérium úrovne 

nadania je dnes už jednotné na celom 

svete, a predovšetkým táto úroveň je 

podmienkou pre zaradenie do nášho 

vzdelávacieho programu.

 Ste teda jedinou školou, ktorá už 
do prvej triedy vyberá deti na zákla-
de inteligenčných testov?

- Áno. Ako prví sme s nadanými začali 

pracovať v roku 1993. Vzdelávame ich už 

podľa nášho vlastného programu APRO-

GEN (Alternatívny program edukácie 

nadaných), ktorý som po 14-ročnom 

overovaní autorsky vytvorila. Na Sloven-

sku dnes podľa neho pracuje ešte 28 ďal-

ších základných škôl. (Jedine u nás v Bra-

tislave vzdelávame žiakov od prvej triedy 

až po maturitu.) Program obsahuje pres-

né pokyny, postupy a metódy, dokonca 

vlastné učebné materiály. A podieľali 

sme sa aj na príprave Štátneho vzdeláva-

cieho programu pre intelektovo nadané 

deti. Z neho vychádza aj náš špecifi cký 

školský vzdelávací program. 

Sú aj ctižiadostiví rodičia, ktorí 
dieťa do vašej školy pretláčajú?

- Psychologické testy sú primárne dô-

ležité. Ak dieťa nesplní kritérium nada-

nia, nemôžeme ho zaradiť medzi žiakov. 

Naše učivo je ťažšie a náročnejšie, inak 

podávané, ráta s väčšou výkonnosťou, 

zodpovednosťou a samostatnosťou žia-

kov, a tak by sme dieťa bez týchto psy-

chologických predpokladov len trápili. 

Denne by si muselo uvedomovať, že má 

pomalšie tempo, nestíha pracovať na ná-

ročnejšej úrovni atď. 

Je učivo pre nadané deti rozšíre-
né, alebo ide viac do hĺbky?

- Všetky programy starostlivosti o ne 

sú postavené na princípe rozširovania, 

obohacovania aj prehlbovania učiva. 

A trošku aj akcelerácie, teda zrýchľo-

vania... Nemyslí sa tým, že by mali  pre-

skakovať ročníky, ale skôr vyššie tempo 

vzdelávania, lebo tieto deti učivo rýchlo 

pochopia a nepotrebujú veľa opakovať.

Sú viaceré odlišnosti – u nás sa deti 

napríklad nemusia trápiť s nácvikom 

písaného písma. Obyčajne vedia písať 

tlačeným písmom už keď prídu do školy 

a zakrátko píšu krásne slohy... 

Koľko žiakov máte priemerne v trie-
dach, aby učitelia zvládli zvýšený zá-
ujem detí o učivo?

- Na prvom stupni by podľa nás malo 

byť v triede 15-16 detí, teraz zákon stano-

vil dvanásť. Na gymnáziu je to viac, ale 

dvadsať je podľa našich skúseností opti-

málny počet. Tieto deti totiž stále kladú 

otázky a žiadajú na ne odpovede, chcú 

vysloviť svoj názor, vyslovene potrebujú 

individuálnu komunikáciu a prístup uči-

teľa.

Učiteľ má u vás teda trocha inak-
šie postavenie vo vzťahu k žiakom, 
než je zaužívané.

- Určite to nie je učiteľ dominantný, 

suverén, ktorý hodnotí žiaka a rozho-

duje s konečnou platnosťou. Viete, že aj 

učiteľov vyberáme podľa výsledkov psy-

chologických testov? Máme systém seba-

hodnotenia, v rámci ktorého najprv žiak 

písomne hodnotí sám seba, svoje úsilie 

a výkony, potom sa vyjadrí učiteľ. Môžu 

si to prečítať nielen rodičia, ale aj naši 

školskí psychológovia. Ak je medzi hod-

noteniami väčšia disproporcia (dieťa sa 

podceňuje alebo preceňuje), hneď s ním 

môžu začať pracovať a robiť korekcie.

Čo ešte patrí do náplne vašich psy-
chológov? Koľko ich vlastne máte?

- Piatich, z toho dvaja pôsobia na pr-

vom stupni, dvaja na gymnáziu. Ich 

náplňou je komplexný psychologický 

servis. Ak má dieťa problémy samo so 

sebou, s výkonmi v škole, s učiteľom ale-

bo v rodine, hocikedy môže konzultovať 

s psychológom. Tých menších, prirodze-

ne, odporučí učiteľka. Často požiadajú 

o konzultácie a pomoc sami rodičia.

Čo keď sa prospech niektorého 
z vašich žiakov vážnejšie zhorší, tre-

bárs pod náporom puberty? Pomô-
že mu psychológ krízu prekonať?

- Na zhoršenie prospechu netreba 

hneď psychológa. Máme aj pedagogický 

servis, učitelia poskytujú žiakom špeciál-

ne konzultácie. My nechceme dieťa na-

chytať, že niečo nevie. Keď má pocit, že 

látke ešte dobre nerozumie, môže požia-

dať o konzultáciu a učiteľ to s ním znova 

preberie, vysvetlí, poradí... 

Je škola lepšie vybavená moder-
nou technikou a učebnými pomôc-

kami so zreteľom na rozšírený 
program vyučovania? 

- Keď sme ako škola začínali, nemali 

sme takmer nijaký majetok. A ešte sme 

sa päťkrát sťahovali. Prešli sme všetkými 

mestskými časťami, kým sme zakotvili 

v Novom Meste. Dnešných 670 detí v na-

šich dvoch budovách by sme v Bratislave 

nikde inde ani neumiestnili. Máme počí-

tačové učebne, jazykové učebne, učebne 

chémie a fyziky, laboratóriá, telocvične... 

Technické vybavenie máme na úrovni 

od začiatku, a to aj vďaka rodičom, spon-

zorom a nášmu občianskemu združeniu 

AVOS. Nie náhodou získavame ocenenia 

v medzinárodných súťažiach a mnohí 

z našich žiakov idú neskôr študovať ma-

tematiku, informatiku,  alebo smerujú na 

rozličné odbory Prírodovedeckej fakulty 

UK. Veľa absolventov máme na univerzi-

tách v zahraničí – v Oxforde, Cambrid-

gei, Viedni, Prahe a inde.

Uplatňujú vaši pedagógovia popri 
klasických formách aj iné metódy 
práce so žiakmi?

- To je hlavný rozdiel, ktorým sa odlišu-

jeme od iných škôl. Naša škola je otvore-

nejšia, tolerantnejšia, demokratickejšia. 

Rešpektuje názor dieťaťa, čo odbúrava 

stres a napätie. Vzťah žiakov k učiteľom 

je partnerský, kamarátsky, tykajú si a ne-

raz učiteľom povedia viac než rodičom. 

Program tak podporuje nielen vzdela-

nosť, ale aj rozvoj osobnosti žiakov.

So vzdelávaním a starostlivosťou 

o nadaných sme na Slovensku vďaka 

programu PhDr. J. Laznibatovej, CSc. 

začali včas a dobre. Čo je dôležité, za-

čali sme s tým ako jeden z prvých eu-

rópskych štátov, to znamená, že v tej-

to práci máme neporovnateľne viac 

poznatkov a skúseností. Zahraničné 

konferencie odborníkov opakovane 

potvrdzujú, že vo výchove nadaných 

detí ideme správnym smerom. Pri-

najmenšom je to pre nás veľký prí-

sľub do budúcnosti.

Škola, kde je učiteľ partnerom
Len časť obyvateľov Nového Mesta vie, že u nás sídli inštitúcia, ktorá slúži celému bratislavskému regió-

nu: Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium na Teplickej ulici. Niektorí žiaci dochádzajú zo vzdia-

lenosti 30 až 60 km. Čím všetkým sa odlišuje od ostatných škôl, pokúsime sa vysondovať v rozhovore s jej 

zakladateľkou a dlhoročnou riaditeľkou PhDr. Jolanou Laznibatovou, CSc.

Martin Rožka, žiak III.D zo Školy pre mimoriad-
ne nadané deti na Teplickej ulici, nemá vo veľ-
kej obľube prázdniny. Spýtala som sa, či preto, 
že sa mu v škole tak páči.

„No, ako kedy. Podľa toho, či sú v ten deň dobré 
predmety, alebo také, čo ma príliš nebavia.“

A ktoré ťa bavia?

“Najviac asi informatika, potom telocvik... a ešte 
sloh.“

V iných školách musia žiaci učiteľom vykať. Čo 
myslíš, lepšie je tykať im?

„Áno, je to lepšie. Páči sa mi aj to, že učitelia nie 
sú veľmi prísni, väčšinu vecí nám dovolia.“

V iných školách ale nemusia robiť ročníkové 
práce, ktoré si spomínal. Každý žiak musí ne-
jakú urobiť?

„Každý. Vyberie si tému a pri písaní mu môžu po-
radiť aj rodičia. Ja som si v prvom ročníku vybral 
tému Chemické prvky, v druhom ročníku Vynález-
covia a ich vynálezy, ale teraz  preskočím z vedy 
na šport. Vybral som si tému FIFA. A budem to 
písať na počítači.“

Keď je práca hotová, žiak o nej v triede rozprá-
va?

„Áno, práce prezentujeme. Nemusíme to vedieť 
naspamäť ako básničku, len vlastnými slovami 
to treba vysvetliť. Ale v takom poradí, aby sa to 
podobalo.“ 

Vieš, čo všetko učitelia na vašich prácach hod-
notia? 

„Väčšinou je dobre mať dobrý rozsah, originali-
tu... Hodnotí sa aj vlastný prínos, ilustrácie a ešte 
nejaké veci. Z triedneho kola môžeme postúpiť 

do školského, a potom ešte ďalej do nejakého 
superkola, neviem presne...“

Dvojstranu pripravila Viera Vojtková  

Ako to vidia žiaci 
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Na samej hranici našej mestskej 

časti a Starého mesta stojí neveľ-

ká novostavba polyfunkčného 

objektu Veles, určená pre admi-

nistratívu a obchod.

V minuloročnej súťaži o Jurkovičovu 

cenu, teda v najstaršej a najprestížnej-

šej z architektonických súťaží získala 

vysoké ocenenie. Ide o nárožie priamo 

oproti podjazdu pod železnicou, ktorým 

autá vchádzajú na Jaskový rad. Poloha na 

križovatke nie je práve najpriaznivejšia, 

navyše v dožívajúcej nízkej zástavbe, 

a k tomu pozemok nezvyčajného tvaru, 

aké zostávajú po odstránených starých 

stavbách. 

„Obmedzení ste mali na tej parcele 

neúrekom, a napriek tomu taký úspech,“ 

poznamenala som s uznaním v rozhovo-

re s autorom diela, architektom Norber-

tom Šmondrkom po vyhlásení výsledkov 

súťaže. Usmial sa. „Prevláda názor, že 

najlepšie sa architektovi navrhuje, ako 

sa vraví, na zelenej lúke. Ale nie je to 

pravda. V zložitejších podmienkach sú 

pre neho tvorivou výzvou práve limity, 

obmedzenia – ako na ne zareaguje, ako 

ich prekoná, či dokonca využije.“

So zalomením nárožia sa architekt vy-

rovnal tak, že nová budova je ním akoby 

rozdelená na dva objekty  s odlišnou výš-

kou i rozdielne stvárnenými fasádami. 

Umne sa tak prispôsobil jednak drobnej-

šej mierke okolitej zástavby, jednak výš-

kam susedov. Napriek tomu, že vzhľad 

diela je stroho novodobý, novostavba 

„nekričí“ z uličného domoradia, časť ľudí 

ju pravdepodobne bude pokladať za dve 

čerstvo rekonštruované staršie budovy. 

Žiaľ, šoféri prichádzajúci od Jaskového 

radu zrejme nebudú mať dosť času na jej 

obzeranie.

Podstatné je, že napriek nenápadnosti 

neveľkej stavby si hodnoty riešenia poly-

funkčného objektu Veles všimla súťažná 

porota a vyzdvihla ho medzi štyri najlep-

šie diela nominované na cenu. Jurkovi-

čovu cenu za rok 2010 nakoniec neude-

lila, čo sa stáva len výnimočne. Zrejme 

bolo ťažké porovnávať neporovnateľné 

– posúďte sami: popri objekte Veles sa 

do výslednej štvorky diel dostal rozľahlý 

vinársky komplex v Modre, osadený do 

prímestskej krajiny, kultivovaný malý 

pamätník obetiam holokaustu z okresu 

Bánovce nad Bebravou a mestský dom 

v centre Bratislavy, prevažne bytový. Tak-

že napokon zostalo pri štyroch nominá-

ciách, ktoré sú za minulý rok najvyšším 

ocenením.                                    

Viera Vojtková

Nenápadný VELES zabodoval

Čítanie na marec
Drahoš Mihálek: 
BIZNIS PO SLOVENSKY
Ako vyzerá  biznis po slovensky? Vtipnou a 
odľahčenou formou vám ho priblíži román 
o začiatkoch budovania kapitalizmu na Slo-
vensku po nežnej revolúcii. Bol to „taký malý 
slovenský Klondike“, spomína autor, ktoré-
ho príbeh je do značnej miery výpoveďou o 
vlastných podnikateľských začiatkoch. Zr-
kadlo spoločensko-politických pomerov na 
Slovensku v deväťdesiatych rokoch minulé-
ho storočia je zároveň pokusom o autorskú 
sebarefl exiu. Kniha vychádza vo vydavateľ-
stve IKAR.

Snímky Paťo Safko, z katalógu 

Spolku architektov Slovenska 

Cena Dušana Jurkoviča 2010.

Medzinárodne v Dome športu 
Attract Kerobaj Cup 2011 – pod týmto názvom sa 29. januára 

uskutočnil trinásty medzinárodný halový futbalový turnaj prípra-

viek U-11 v športovej hale na Junáckej. Zvíťazila Zbrojovka Brno, 

ktorá vo fi nále zdolala chlapcov zo Slovana Bratislava 5:3. 

Obvodné kolo v basketbale
Pre chlapcov a dievčatá ZŠ ho zorganizovalo vo svojich priesto-

roch Gymnázium Hubeného 16. a 17. februára. Ceny pre víťazné 

družstvá zabezpečili Krajský školský úrad a MČ Bratislava – Nové 

Mesto. V kategórii chlapcov zvíťazilo Gymnázium Hubeného 23 , 

na ďalších miestach skončili ZŠ s MŠ Cádrova 23 a ZŠ Tbiliská 4. 

V kategórii dievčat zvíťazila ZŠ s MŠ Cádrova 23, ďalšie v poradí 

boli ZŠ Hubeného 25, ZŠ Kalinčiakova 12 a Gymnázium Hubené-

ho 23.

Podarilo sa zachovať 
tradíciu Wintercupu 

Tri dni trval Medzinárodný hádzanársky turnaj Bratislava Win-

tercup pre dievčatá a chlapcov od 8 do 19 rokov, ktorého spo-

luorganizátorom je už dlhé roky ZŠ na Cádrovej. Na dvanástom 

ročníku sa zúčastnilo 28 družstiev zo šiestich krajín. Robert Po-

pluhár, riaditeľ školy a tréner mladších žiačok, neskrýval spokoj-

nosť, že po minuloročnej fi nančnej kríze sa turnaj opäť podarilo 

uskutočniť. Hoci sa domáce družstvá nepresadili, podľa jeho slov 

im určite veľa dalo, keď videli, ako sa hádzaná hrá inde. Medaily 

odovzdávali starosta Rudolf Kusý a prezident Slovenského zväzu 

hádzanej Jaroslav Holeš.  TVNM

Stretli sa futbalové nádeje
V športovej hale na Jégého ulici bol 19. februára halový futbalo-

vý turnaj prípraviek U-11 pre žiakov narodených r. 2000 a mlad-

ších. Druhý ročník pre šesť z desiatich pozvaných mužstiev zor-

ganizovala ZŠ Kalinčiakova.  Víťazom turnaja sa stalo mužstvo ŠK 

Slovan. Ako ďalšie v poradí sa umiestnili mužstvá ŠKP Inter Dúb-

ravka, FK Zlaté Klasy a ZŠ Kalinčiakova.

Výstava o Nepelovi
Nedožité 60. narodeniny Ondreja Nepelu, slovenského športov-

ca storočia, si pripomenulo malou výstavou Múzeum telesnej kul-

túry v Dome športu na Junáckej. Obsahuje spomienkové predme-

ty a dokumenty o úspechoch olympijského víťaza z roku 1972.

Raz súperi, raz priatelia
Rekreační športovci, ktorí si našli cestu  do zariadenia našej 

mestskej časti  ŠKOLAK KLUB zdravia a pohybu na Riazanskej 

ulici, sa 19. februára stretli na siedmom Valentínskom plese. 

Športové dresy a tenisky v tento sobotný podvečer výnimoč-

ne vymenili za športovo-elegantné oblečenie a v spoločnosti 

priateľov a známych  sa v príjemnej atmosfére zabávali a tan-

covali pri country hudbe dlho do noci. Nikomu neprekážalo, 

že zrkadlová telocvičňa tohto sídliskového strediska pohybovej 

aktivity nie je honosná spoločenská  sála.  V. Reháčková

Jarná ponuka  
Napriek  osobným predsavzatiam ste si v zime dožičili viac, 

než vám prospelo? Alebo bolo len menej pohybu ako inokedy? 

Teraz rozmýšľate čo so sebou, až sa vyzlečiete zo zimného ka-

báta, a nie ste jediní. Ale je niečo ešte dôležitejšie ako vzhľad, 

a to je naše zdravie. Starosti či priamo stres v práci i doma náš 

organizmus jednostranne zaťažujú. Treba ich odbúrať, a na to 

je najlepší pohyb. K tomu vyvážené stravovacie návyky, zdravý 

životný štýl, všetko s mierou, a budeme v pohode. 

Neodkladajte rozhodnutie začať sa o seba a svoje zdravie sta-

rať.  Začnite hneď.

Školak klub zdravia a pohybu  na Riazanskej ul. (vchod z Let-

nej) je tu aj pre vás.

Cvičenie pre ženy 
Pondelok, utorok, streda, štvrtok vždy od  19. do 20. h.

Bližšie informácie: Mgr. Blaho, vedúci Školak klubu,  

tel. 444 525 45 po 16. h.

Hľadám abs. pedagogickej školy do detského minicentra na ab-
solventskú prax, registr. na Úrade práce, pozitívny vzťah k deťom. 
Tel. 0904 944 185.

Inštalatér – aj malé opravy. Tel. 0904 572 977.

INZERCIA

Podnikáte v Novom Meste?
Oslovte naraz a účinne všetky domácnosti a fi rmy vo vašom okolí.

Hlas Nového Mesta distribuujeme v náklade 21 500 kusov 
do všetkých schránok mestskej časti. 

Viac informácií o podmienkach inzercie: Tel.: 02/4925 3211,  
kultura@banm.sk



Pozývame do Strediska kultúry
Bratislava - Nové Mesto, Vajnorská 21

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

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

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

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

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

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

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

29. 3. 2011, sobota, o 10.h  
Na všetko je liek, seminár

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

Výmenné stretnutia zberateľov:

12. 3. 2011, sobota, 8.h – 13.h
mince, telefónne karty, vyznamenania, 
medaily, plagáty, staré pohľadnice

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

Výstavy:

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

22. 3. – 2. 4. 2011   
Európa v škole, vernisáž  22. 3. 2011, o 14.h
výstava ocenených prác žiakov ZŠ

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

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

Dom kultúry Kramáre, 
Stromová 18

5. 3. 2011, sobota, o 16.h  
Fašiangový karneval pre deti

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

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

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

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

Predaj vstupeniek: 
pondelok, utorok, streda, od 16.h  do 19.h 
Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia 
predstavenia!
Zmena programu vyhradená.

Pozývame


