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Nové Mesto chce získať
polikliniku na Tehelnej
Denné centrum pre bezdomovcov
Viac vážnosti poslaniu učiteľa
Doprava počas
majstrovstiev sveta

O sviatku jari
Jar alebo zrodenie. Príroda sa prebúdza k životu. Všetko pôsobí
sviežo a mlado, zem je odetá do pestrých farieb.
Jar je obdobím, keď oslavujeme najvýznamnejší kresťanský sviatok – Veľkú noc. Pripomíname si Ježišovu smrť na kríži a jeho vzkriesenie. Pripomíname si, že má význam obetovať sa pre dobro druhých,
a zároveň, že smrťou sa všetko nekončí.
Veľká noc je kresťanský sviatok, mnohé veľkonočné tradície a zvyky však pochádzajú zo staršieho obdobia. Ich hlavným motívom bolo
vítanie jari a života, oživenie prírody po zimnom spánku. Počas jarnej očisty ľudia upratovali príbytky a vyháňali hmyz. Očistné bolo
i pôstne obdobie pred Veľkou nocou, pričom pôst sa netýkal len jedál.
Ľudia nechodili na zábavy a museli sa zriecť aj iných pôžitkov.
Bahniatka a šibačkové prúty sú symbolom veľkonočných sviatkov.
Prvá jarná zeleň, ktorá sa posvätí v kostole na Kvetnú nedeľu, slúži
ako ochranný prostriedok domu. Na Zelený štvrtok jedli ľudia pokrmy zo zelených rastlín a rôzne byliny. Keď sa povie veľkonočná voda,
každý si najprv predstaví oblievačku, ale okrem nej patrilo k sviatkom aj obradné oblievanie. Ľudia sa kúpali v potoku a umývali aj
dobytok. Šibačka mala vyhnať z tela všetky choroby a nečistoty. Verilo sa, že šibačkou a oblievaním sa dievčatám zabezpečia dobré vlastnosti.
Na prechádzkach na Kolibe či Železnej studničke ste si určite všimli,
že aj v našej mestskej časti sa jar hlási o slovo. Viacerí sa pustili do
úpravy predzáhradiek. Už dnes sa všetci tešíme, čo vo svojom okolí
vykúzlite.
Milí spoluobčania, dovoľte, aby som vám poprial príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov, veľa nových síl, zdravia a pohody v kruhu
vašich rodín.
Vladimír Margolien
šéfredaktor
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V prvom tohtoročnom vydaní časopisu sme vás požiadali o názory a návrhy. Ďakujeme za mnohé pekné listy a podnetné myšlienky. Budeme sa k nim
v priebehu roka vracať a veľkú časť z nich spracujeme, aby ste na stránkach časopisu nachádzali to, čo vás v Novom Meste najviac zaujíma. Číslo, ktoré držíte
v rukách, sme pripravili v matnej verzii papiera. Viacerí čitatelia sa sťažovali,
že pri umelom osvetlení sa im strany lesknú. Rozhodli sme sa vyhovieť a skúsiť
inú úpravu.
Šťastie pri losovaní sa usmialo na pani Ivu Královú, ktorej posielame sľúbenú
knižnú odmenu. Srdečne gratulujeme a veríme, že nám aj naďalej zachováte
čitateľskú priazeň!
Redakcia

Nové Mesto chce získať polikliniku
Poliklinika na Tehelnej, postavená v rokoch 1976 až 1986 podľa projektu architekta Viktora Šišoláka, bývala
kedysi frekventovaným zdravotníckym centrom. Jej spádovou oblasťou bolo takmer celé územie Nového
Mesta okrem Kramárov a Koliby, chodievali sem však aj ľudia z niektorých častí Rače či Starého Mesta. Dnes
do nej za svojimi lekármi chodí podstatne menej ľudí. Po roku 2000 z jej priestorov totiž odišlo pomerne
veľa tzv. obvodných (všeobecných) lekárov, v dôsledku čoho stratila množstvo každodenných pacientov.
Podľa obyvateľov najbližšieho okolia je tu dodnes málo všeobecných lekárov na počet obyvateľov spádovej
oblasti. Chýba aj potrebná koncentrácia širšieho spektra lekárskych špecializácií.
Starosta Rudolf Kusý by rád vrátil poliklinike význam, aký mala v minulosti.
Na základe poverenia miestnej rady
chce rokovať s Fondom národného majetku SR o získaní stopercentného majetkového podielu v spoločnosti Poliklinika Tehelná, a.s. Prípravou projektu
sa bude zaoberať expertný manažérsky
tím.
Ambíciou Nového Mesta je získať
majetok polikliniky bezodplatne a následne ju transformovať tak, aby sa stala
moderným centrom poskytovania štandardnej aj nadštandardnej zdravotnej
starostlivosti, a zároveň miestom, kde sa
môžu sústrediť sociálne služby nielen
pre obyvateľov mestskej časti Bratislava
– Nové Mesto. „Poliklinika na Tehelnej
má potenciál stať sa jedným z hlavných
zdravotníckych uzlov v celom širšom
centre Bratislavy. Sme presvedčení, že
práve mestská časť dokáže zabezpečiť
najvyššiu možnú kvalitu služieb, ktorá
zostane dostupná pre všetkých pacientov,“ povedal Rudolf Kusý. V priestoroch
kliniky plánuje starosta presadiť naprí-

klad vytvorenie denného stacionára pre
seniorov, poskytovanie služieb hospicu,
a v neposlednom rade udržať nájomné
pre ambulancie na súčasnej úrovni. Tak
samospráva dokáže zabezpečiť zachovanie a rozšírenie súčasného portfólia
špecializovaných ambulancií, vrátane
ORL, stomatológie, gynekológie, chirurgie či moderných diagnostických
centier. Presúvanie miestneho zdravotníctva do správy lokálnych autorít je výrazným celoeurópskym trendom.
Transformácia si vyžiada prostriedky
na sanáciu dlhu, ktorý aktuálne predstavuje zhruba 0,5 mil. eur, a nemalé
investície do rekonštrukcie, rozšírenia
a modernizácie súčasných kapacít kliniky. Fond národného majetku vyhlásil, že
je pripravený na rokovanie o bezodplatnom prevode majetku Polikliniky Tehelná na samosprávu. Podľa predsedu
výkonného výboru FNM SR Miloslava
Homolu by stanovené podmienky mali
zahŕňať prevzatie všetkých záväzkov polikliniky a predloženie reálneho ﬁnančného krytia jej prevádzky.

Lekári a pacienti sa zhodujú
Po zverejnení informácie, že Fond
národného majetku SR plánuje predaj
budovy polikliniky na Tehelnej ulici,
vznikla podpisová petícia za zachovanie zdravotníckeho účelu objektu.
Iniciovali ju lekári a zdravotnícky personál ordinácií, ktoré tu pracujú v prenajatých priestoroch. Poukazujú na
vhodné riešenie budovy, prispôsobené zdravotníckym a sociálnym účelom,
na potrebu zachovať štandardné spektrum zdravotníckych služieb pod jednou strechou, ako aj na vhodnú polohu
a dostupnosť.
„Neistota a vysoké nájomné spôsobili, že mnohí lekári z týchto priestorov

odišli a služby pacientom sa zužujú,“
hovorí MUDr. Ľubor Lauda a pokračuje: „Je dôležité čím skôr vyriešiť situáciu, dosadiť schopný manažment
a zabezpečiť plnú obsadenosť budovy.
Som presvedčený, že najlepšie by sa
o to postarala mestská časť, ktorá má
záujem o udržanie kvalitného chodu
polikliniky pre svojich obyvateľov.“
Ako hovorí predsedníčka petičného
výboru Bc. Eva Mladenovová, petícia
sa stretla s veľkou podporou pacientov. Nie sú nimi len obyvatelia Nového
Mesta, ale aj pracovníci okolitých podnikov, ktorí tu lekárske ošetrenie vyhľadávajú počas pracovného týždňa a

študenti. Do prvého marcového týždňa
podpísalo petičné hárky viac ako 2200
občanov.
Ak chcete pridať svoj podpis na petičný hárok, môžete tak urobiť v ambulancii ktoréhokoľvek lekára na poliklinike na Tehelnej, na vysunutých
pracoviskách lekárov v III. bratislavskom obvode, alebo môžete požiadať
o zaslanie petičného hárku mailom:
mladen.mladenov1@zoznam.sk.
Pre úplnosť dodajme, že podpísať sa
môže každý občan Slovenskej republiky, ktorý súhlasí so znením petičného
hárku a má viac ako 16 rokov.
(jš)
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Riešenie dopravy počas MS v ľadovom hokeji
Obyvatelia Tehelného poľa sa počas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji musia vyzbrojiť zvýšenou mierou trpezlivosti. Organizačné opatrenia zahŕňajúce obmedzenie dopravy, parkovania či nárast pohybu
návštevníkov sa dotknú najmä bezprostredného okolia zimného štadióna. Pre uľahčenie situácie prinášame prehľad pripravovaných zmien počas šampionátu.
Návrh projektu organizácie dopravy predpokladá vznik špeciálnej zóny ohraničenej ulicami: Bajkalská – Vajnorská – Trnavské
mýto – Miletičova – Záhradnícka. Do tejto zóny s regulovaným
vjazdom bude umožnený vstup len obyvateľom zóny s trvalým
pobytom (na občiansky preukaz, list vlastníctva garáže, v prípade obchodnej prevádzky výpis z OR) a dopravnej obsluhe. Vjazd
budú kontrolovať príslušníci polície.
Na Trnavskej ceste bude pre individuálnu automobilovú dopravu uzavretý jeden jazdný pruh v smere do mesta na úseku
Bajkalská – Jégého v čase od 13.h do 24.h v dňoch 28.04.2011
– 15.05.2011. Mestská hromadná doprava tu bude premávať bez
obmedzení. Diaľkovú dopravu z okolitých miest a kyvadlovú dopravu zo železničných staníc a autobusovej stanice odklonia na
Bajkalskú ulicu. Autobusy po vyložení návštevníkov nasmerujú
na odstavné plochy.
Parkovisko na mieste bývalého cyklistického štadióna na Kalinčiakovej ul. bude vyhradené pre vozidlá obyvateľov uzavretej
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špeciálnej zóny ulíc Kalinčiakova a Odbojárov, vozidlá organizátorov, TV štáby, sanitné vozidlá, hasičské vozidlá a pre vozidlá,
ktoré tu majú parkovanie zaplatené.
Počas trvania šampionátu bude upravený aj dopravný režim
na križovatkách Bajkalská – Trnavská, Trnavská – Jégého, Bajkalská – Vajnorská, Vajnorská – Odbojárov a Záhradnícka – Mraziarenská. Niektoré smery na križovatkách budú dočasne zrušené,
iné naopak posilnené.
Dopravný podnik Bratislava, a.s. plánuje zriadiť mimoriadne
kyvadlové linky a posilniť jestvujúce autobusové a trolejbusové
linky prechádzajúce okolo zimného štadióna. Posilnené budú aj
električky na Vajnorskej ulici.
(jš)
Drobné zmeny v organizácii dopravy môžu ešte nastať, o deﬁnitívnej úprave
budú občania informovaní letákmi pred začiatkom šampionátu. Na poskytovanie informácií o organizácii športového podujatia, ale aj na získavanie podnetov
a konkrétnych pripomienok Bratislavčanov k organizácii dopravy, bezpečnosti či
verejného poriadku bude slúžiť špeciálna mailová adresa: ms2011@bratislava.sk

O čom rokovalo miestne zastupiteľstvo v marci
Z rozpočtu najviac
ukrojí školstvo
Nové Mesto bude v roku 2011 hospodáriť na základe vyrovnaného rozpočtu v sume 16,35 milióna
eur. Miestne zastupiteľstvo ho schválilo na svojom
zasadnutí 17. marca. Oproti minulému roku ráta
tohtoročný rozpočet s príjmami nižšími o 881 tisíc
a výdavkami o 418 tisíc eur. Na bežné výdavky je
určených bezmála 13,8 mil. eur. Z nich najviac,
takmer 5,8 mil., pôjde na školstvo. Druhú najväčšiu položku predstavujú výdavky EKO – podniku
verejnoprospešných služieb – 2,66 mil. eur. Na re-

a nezamestnaným Novomešťanom. Poslanci na
svojom marcovom zasadnutí schválili nové zásady jej poskytovania, ktoré umožňujú vyplácať
štedrejšie sumy. Napríklad dôchodcom a zdravotne postihnutým, ktorí majú príjem do 40 eur nad
hranicu stanovenú na jedného člena domácnosti,
môže mestská časť poskytnúť jednorazový príspevok do 130 eur a manželskej dvojici do 150
eur. V prípade prekročenia stanovenej hranice
do 50 či do 60 eur sú príspevky nižšie. Podobne
je odstupňovaná aj ﬁnančná výpomoc rodinám
s deťmi.

Zásady poskytovania
obecných bytov

kreáciu a kultúru je rozpočtovaných bezmála 990
tisíc, na sociálne zabezpečenie občanov temer
633 tisíc, na ochranu životného prostredia vyše
157 tisíc, na verejný poriadok viac než 100 tisíc
eur. Rozpočet na kapitálové výdavky predstavuje
vyše 2,5 mil. eur. Pri ich pokrytí ráta mestská časť i
s kapitálovými transfermi zo štrukturálnych fondov,
a to v sume vyše 1 mil. eur. Viac ako 1,4 mil. eur
sa má čerpať z rezervného fondu mestskej časti.
Nenávratný ﬁnančný príspevok z európskych fondov využije mestská časť pri revitalizácii verejného priestranstva Rešetkova – Osadná, ale počíta
s ním aj pri výstavbe Jedenástej ulice. Náklady na
obe stavby sú najväčšími položkami v investičnom
a rozvojovom programe našej mestskej časti –
v prvom prípade ide o vyše 564 tis. eur, v druhom
o takmer 508 tisíc.

Miestne zastupiteľstvo schválilo nové zásady poskytovania obecných bytov samosprávou mestskej časti. Významnou zmenou oproti doterajšej
praxi je zverejnenie zápisnice z rokovaní sociálnej
a bytovej komisie miestneho zastupiteľstva, dotýkajúcich sa žiadostí o poskytnutie obecného
bytu. Zápisnica musí byť zverejnená do troch dní
na internetovej stránke miestneho úradu. Vzhľadom na doterajšie skúsenosti s neporiadnymi nájomníkmi sa do zásad dostala novinka - žiadateľ
o poskytnutie obecného bytu je povinný priložiť
k žiadosti aj notársku zápisnicu, v ktorej sa zaväzuje odovzdať byt správcovi po ukončení nájmu

v stave vhodnom na ďalšie užívanie. Okrem toho
musí žiadateľ už pri podpise nájomnej zmluvy vopred zaplatiť nájomné na tri mesiace. V prípade
malometrážnych bytov na Bojnickej ulici 19, 21,
23 a 25 sa potvrdila zásada, že pre ich dispozičné riešenie, vybavenie, aj z hygienických dôvodov nie je v nich vhodné držanie psa. Mestská
časť spravuje v súčasnosti 253 obecných bytov,
prevažne malometrážnych. Vlastní z nich 192 na
Bojnickej ulici.

Drahšie sobáše pre cudzích
Tretia marcová sobota sa stala prvým oﬁciálnym
sobášnym dňom v rekonštruovaných priestoroch
historickej budovy stanice Prvej konskej železnice na Krížnej ulici. Záujem o sobáše v novej sobášnej sieni naznačuje, že sobášov bude v našej
mestskej časti viac než v minulosti. Väčší záujem
však predstavuje vyššie náklady na služby spojené s obradmi. Poslanci preto schválili návrh, aby
snúbenci, z ktorých ani jeden nemá trvalý pobyt
v Novom Meste, zaplatili popri poplatku určenom
zákonom (16,50 eur) aj 100-eurový príspevok.
Pre snúbencov – slovenských štátnych občanov,
z ktorých aspoň jeden je obyvateľom našej mestskej časti, je sobáš v úradne určenej sobášnej
miestnosti bezplatný.
Alžbeta Klesnilová

Štedrejšia finančná výpomoc
Dôležitou súčasťou sociálnej politiky mestskej
časti je jednorazová ﬁnančná výpomoc dôchodcom, zdravotne postihnutým, rodinám s deťmi

Záujem občanov o prácu v komisiách miestneho zastupiteľstva
Na svojom prvom rokovaní 22.12. 2010 prijalo miestne zastupiteľstvo uznesenie, z ktorého
vyplynula predsedom stálych komisií úloha
predložiť do 31. marca návrhy na voľbu ďalších
členov komisií z radov občanov, resp. odbor-

níkov, ktorí nie sú poslancami. Do 15. marca
2011 sa do komisií prihlásilo 62 osôb. Najviac
občanov prejavilo záujem o prácu v komisii sociálnych vecí a bývania (18), najnižší záujem bol
o prácu v komisii pre školstvo a vzdelávanie (5).

V priebehu marca sa členovia komisií dohodnú,
koho budú odporúčať za svojich nových členov.
Predsedovia komisií následne podajú návrhy
zastupiteľstvu, ktoré nových členov schváli hlasovaním.
(jš)
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Spojme sily. Lákavé
skratky sú ilúziou
Bezdomovectvo je problém veľkých i menších miest. Nedá sa riešiť od pracovného stola. Nepomôžu slová a plány, ak s nimi nie sú spojené činy. Či sa
nám to páči alebo nie, riešenia musíme realizovať krok za krokom, s vedomím dlhodobého úsilia a neraz len s malými a čiastočnými úspechmi.
Bezdomovci sú vytláčaní z centra, preto
sa ich počet v Novom Meste v posledných
rokoch zvyšuje. Nájdeme ich pozdĺž trate
medzi Kukučínovou a Račianskou, na Zátiší, na Teplickej, pri Slimáku, v okolí pošty na Stromovej, v parku na Račianskom
mýte i pri obchode na Nobelovej. Mestská
časť sa nemôže tváriť, že tu nie sú. Musí

diskusný stôl. Pretože tento problém nemôžeme riešiť sami. Navyše, bezdomovcov pribúda. Na rozdiel od minulosti je
medzi nimi čoraz viac mladých, pomerne
zdravých ľudí. Ak môžem byť úprimný, asi
ako každý starosta aj ja by som rád podporil riešenie, ktoré by prinieslo ubytovacie
zariadenia pre bezdomovcov niekde inde.

venujú systematicky. Začali tým, že bezdomovcov ošetrujú - poväčšine bezplatne. Pokračujú vydávaním jedla na rôznych miestach a pastoračnou činnosťou.
O svojich klientoch si vedú záznamy a ak
je to len trocha možné, snažia sa im pomôcť natrvalo, začleniť ich opäť do bežného života.
Ak chceme, aby bolo bezdomovcov
menej, aby neboli chorí, nezapáchali či
nekradli, musia mať nad sebou dohľad.
V centre, ktoré zriadili Milosrdní bratia,
sa môžu umyť, čisto obliecť, dostanú teplé jedlo. Ale aj - a možno predovšetkým
- dobré slovo. Bezdomovec sa u nich stáva človekom. Ľudia, ktorí tu nachádzajú
sociálny kontakt, sa tešia na ďalší deň,
keď budú môcť prísť znova. A vedia, že
to bude možné len v prípade, ak nebudú
obťažovať okolie.
Z druhej strany, nezištný a láskavý prístup umožňuje cirkvi aj relatívnu tvrdosť,
ak je potrebná, opodstatnená, a najmä
účinná. Tú by si nemohol dovoliť ani štát,
ani samospráva. Príkladom je zákaz vstupu do priestorov (a tým aj k teplej strave,
oblečeniu, sprche), ak sa bezdomovec
nespráva podľa dohodnutých pravidiel.
Dvere otvoria iba tomu, kto nie je pod
vplyvom alkoholu. Pokým nevytriezvie,
musí zostať vonku, v altánku, ktorý nazývajú očistcom.

Pomôžeme pomáhať

V spoločnom rozhovore zástupca rakúskej provincie brat Paulus Kohler z Viedne,
bratislavský arcibiskup, metropolita Stanislav Zvolenský, brat Ján Karlík, predstavený Hospitálskej rehole Milosrdných bratov a starosta Rudolf Kusý
chrániť svojich obyvateľov, a zároveň
robiť niečo pre zlepšenie stavu, nielen
problém odsúvať. Ľudia na Zátiší trpia už
kvôli obsadeným garážam a skládkam odpadu, ktoré sa tu neustále kopia. Nemôžeme dopustiť, aby sa bezdomovci v tejto
lokalite stali neriešiteľným problémom.
Plánujeme stretnutie s miestnymi obyvateľmi a spoločné hľadanie východiska.
Z rovnakých dôvodov tu nebudeme súhlasiť so zriadením ubytovne.
Vytlačiť bezdomovcov z nejakého miesta nepomôže. Objavia sa inde a problém
tak len presunieme o kus ďalej. Oslovil
som niekoľko organizácií, ktoré pracujú
s bezdomovcami s cieľom zorganizovať
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Čo je dôležité urobiť?
Potrebujeme evidovanie bezdomovcov, aby to neboli anonymné postavy. Len
tak s nimi môžeme pracovať, spoznať ich
osobnosť a niektorým nájsť aj prácu. Potrebujeme terénnych pracovníkov, ktorí
sa budú bezdomovcom venovať, prejavia
záujem o nich, pomôžu pri riešení sociálnych otázok. A potrebujeme miesto, kde
môžu títo ľudia pobudnúť a nájsť možnosti pre základnú hygienu.

Milosrdných bratov podporíme ﬁnančne, aby sa mohli venovať práci, ktorú za
nich nedokáže urobiť nikto iný. Zároveň
oslovím starostov okolitých mestských
častí, primátora a Bratislavský kraj, aby
sme spoločne prevzali polovicu nákladov na zariadenie. Podporíme ich aj pomocou pri organizovaní zbierok šatstva
a potravín.
Nie je náhoda, že denné centrum pracuje v bezprostrednej blízkosti problémových garáží na Zátiší, no je jasné, že
na udržanie dlhodobo dobrých vzťahov
bude potrebné striktne dodržiavať pravidlá dobrého spolužitia. Ak obyvatelia pocítia, že problém sa nezhoršuje, naopak,
budú zrejme väčšmi ochotní tolerovať
toto susedstvo.

Spolupráca s charitatívnymi
organizáciami

Problém s bezdomovcami nevyriešime.
Môžeme ho však udržať pod kontrolou.
Vyžaduje si to peniaze, čas, spomínaných
terénnych pracovníkov a odhodlaných
dobrovoľníkov. Niektorí bezdomovci
získajú (a udržia si!) prácu a dostanú sa
z ulice preč. Tí sa stanú svetielkom a príkladom pre ostatných, že sa to naozaj dá.

Milosrdní bratia sa tejto problematike

Rudolf Kusý

Milosrdní bratia spustili projekt
pomoci pre bezdomovcov a núdznych
Domov svätého Jána z Boha – zariadenie, aké v Bratislave chýbalo
O každodennom živote novootvoreného Domova sv. Jána z Boha, ako aj o plánoch do najbližšej budúcnosti sme sa zhovárali s bratom Jánom Karlíkom, predstaveným Hospitálskej rehole Milosrdných bratov,
ktorá je iniciátorom i zriaďovateľom spomínaného denného centra. Ôsmeho marca t.r. ho oﬁciálne požehnal aj bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
Vaše zariadenie poskytuje dennú
starostlivosť predovšetkým bezdomovcom. Koľko ich sem denne chodí a čo všetko pre nich robíte?
V našom centre sa v súčasnosti vieme
postarať o 70 až 80 bezdomovcov denne.
Od pondelka do piatka medzi ôsmou a
štrnástou hodinou a v sobotu od druhej
do štvrtej popoludní im poskytujeme
teplú stravu, základnú hygienu a sociálne poradenstvo. Snažíme sa im teda pomôcť nielen materiálne, ale aj vľúdnym
slovom a dobrou radou. Tým, ktorí to
potrebujú, zabezpečujeme v rámci našich možností aj oblečenie. Chod centra
ﬁnancujeme z vlastných prostriedkov,
milodarov a sponzorských príspevkov.
Objekt, v ktorom sídli vaše centrum, je bývalá ubytovňa. Poskytu-

jete niektorým vašim „klientom“ aj
nocľah?

jeden takto zachránený človek je však
pre nás obrovským úspechom.

Vzhľadom na naše zdravotnícke zameranie im ubytovanie poskytnúť nemôžeme. Ale ako som už naznačil, naša snaha
sa nekončí poskytnutím zázemia, stravy
a možností na osobnú hygienu. Ide nám
o to, aby sme týmto ľuďom pomohli vrátiť sa do spoločnosti. Preto ich motivujeme, radíme im, snažíme sa prinavrátiť
im určité pracovné návyky, vieru v seba
a schopnosti zaradiť sa opäť do života.

Priestory, v ktorých sa teraz staráte o sociálne postihnutých ľudí, sú v
blízkosti obytnej zóny. Stretli ste sa
už s nejakými problémami?

Aká je úspešnosť tejto vašej snahy? Mnohí bezdomovci totiž žijú bez
strechy nad hlavou aj dlhé roky...
Úspešnosť, samozrejme, nie je najvyššia. Darí sa nám resocializovať len
malé percento ľudí bez domova. Každý

Našťastie nie. Pravda, robíme také
opatrenia, aby k žiadnym problémom,
napríklad k hluku či výtržnostiam nedochádzalo. Cítime veľkú zodpovednosť
voči obyvateľom okolitých domov, chceme s nimi budovať dobré vzťahy a uchádzať sa o ich priazeň a dôveru.
Ako ste na tom s aktuálnou kapacitou objektu?
V súčasnosti sme plne vyťažení. Bezdomovci sa v našich priestoroch nemôžu
pohybovať úplne bez dozoru a vzhľadom na naše momentálne personálne
kapacity sa nemôžeme postarať o vyšší
počet návštevníkov.
Čo by ste chceli odkázať obyvateľom Nového Mesta?

Otec arcibiskup požehnal priestory denného centra pre bezdomovcov

Rád by som sa im v prvom rade úprimne poďakoval, že naše denné centrum
prijali na svojom území s toleranciou a
pochopením. Našou snahou vždy bude
riešiť problematiku bezdomovectva aj
v tejto mestskej časti. Momentálne nám
chýbajú dobrovoľníci. Preto by som
chcel veľmi pekne poprosiť dobrých
ľudí, ktorí majú záujem o spoluprácu
s nami, a zároveň hodinku či dve voľného času denne, aby sa prihlásili v našom domove u brata Barnabáša, tel.
44458020, alebo na správe Hospitálskej
rehole, tel. 59302911. O činnosti a poslaní Milosrdných bratov sa verejnosť
dozvie viac z našej internetovej stránky
www.milosrdni.eu. Okrem toho radi
prijmeme ﬁnančnú pomoc dvojpercentnej dane a zachovalú čistú bielizeň.
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Rozptýli investor obavy
obyvateľov Škultétyho ulice?
Keď sa v okolí nášho domova začnú pripravovať nejaké zmeny, napríklad stavebné, väčšinu z nás to znepokojí. Neočakávame – zrejme
podľa doterajších skúseností -, že by výsledkom mohlo byť zlepšenie
pomerov. Skôr naopak.
Niet dôvodu pochybovať, že takéto znepokojenie ovládlo aj obyvateľov Škultétyho
ulice, najmä tých, ktorí bývajú oproti vchodu do bývalého Domu techniky. Všimli si
stavebné práce na prízemí tejto budovy,
výmenu okien a výkladov i zväčšovanie
parkoviska, nuž pátrali po príčine. Podarilo
sa im zistiť, že až 18. februára vlastník oﬁciálne požiadal o zmenu využitia prízemia na
obchodné priestory. Vraj tam bude potravinárska predajňa. Pri starších úpravách, hoci
aj o povolenie na ne vlastník riadne žiadal,
nebola o obchode reč. Možno nepriaznivú
reakciu susedov predpokladal.

Podľa hlavného architekta našej mestskej časti Ing. arch. Jaroslava Kocku je však
takéto využitie prízemia budovy v súlade
s územným plánom, ktorý tam predpokladá občiansku vybavenosť. Niet teda vážnejšieho dôvodu, prečo by úpravy mali zamietnuť. Jedine Ing. Viliam Slamka z oddelenia
výstavby a investícií vidí problém v tom, že
zväčšenému parkovisku, kde sa v budúcnosti dá predpokladať vyššia obrátkovosť,

O obavách obyvateľov chce starosta Rudolf Kusý diskutovať na ich stretnutí s investorom. So zreteľom na prevádzku predajne v obytnej zóne môže totiž mestská
časť investora zaviazať, aby podnikol opatrenia, ktoré zabránia zhoršeniu životného
prostredia v tejto lokalite. Medzi podmienky tohto typu možno zaradiť popri spomenutých dopravných pásoch napríklad
zatvárací čas predajne, gumené povrchy
na prejazdoch i gumené kolieska vozíkov
proti hluku atď. Záväzné stanovisko vydá
miestny úrad až po vzájomnej dohode obyvateľov s investorom. Starosta Kusý verí, že
pri troche dobrej vôle z oboch strán sa podarí dosiahnuť ju.
Viera Vojtková

Inzercia 04-04-2011

A vskutku. Na miestny úrad prišiel pod-

net od obyvateľov z vchodov č. 12, 14 a 16,
že požadujú ochranu pred touto investíciou. Najmä kvôli obavám zo zvýšeného dopravného hluku, kriku a zhlukovania bezdomovcov pred plánovanou predajňou.

chýba zaraďovací a vyraďovací pás. To bude
potrebné napraviť, aby autá pomerne úzku
ulicu nezablokovali.
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Niektorým majiteľom garáží
sa skončila zmluva o nájme
Spôsobil to ROEP
Už takmer dve desaťročia je evidencia pozemkov a nehnuteľností sústredená na katastrálnych úradoch (dnes správa
katastra), ale doteraz sa zápisy viedli v rozličných oddelených
evidenciách. Tie neboli vždy kompletné, vlastníci pozemkov
si svoj majetok z rozličných príčin nepreviedli vždy na svoje
meno. Žiadalo sa teda skompletizovať evidenciu nehnuteľností na celom území SR tak, ako to vyžaduje katastrálny zákon.
Umožniť to bolo úlohou ROEP-u.

O čo vlastne išlo?

zemky, ktoré neboli vedené na listoch vlastníctva. Na katastrálnom území Vinohrady ROEP ešte nie je celkom ukončený.
Logickým dôsledkom spomenutého procesu sú niektoré zmeny – napríklad v platení nájomného za pozemky pod
garážami (hromadne na Teplickej, ale aj inde). Ak pozemok
neprešiel do vlastníctva hlavného mesta, mestská časť Nové
Mesto (ako správca majetku hlavného mesta) ho nemôže ďalej prenajímať.

Čo nové zmluvy?

Po celom Slovensku sa uskutočnilo (a ešte uskutočňuje)
množstvo osobitných konaní, v ktorých sa zisťovali údaje
o pozemkoch a vlastníckych vzťahoch k nim. Bola to namáhavá mravčia práca – listiny, na základe ktorých možno pozemok zapísať na list vlastníctva, sa v nejednom prípade stratili
či zničili (neboli napríklad čitateľné po vytopení archívu na
magistráte), údaje potrebné na identiﬁkáciu tzv. posledného
vlastníka nehnuteľnosti neraz nestačili. (V takom prípade pozemok zväčša spravuje Slovenský pozemkový fond.) Z výsledkov týchto osobitných konaní sa postupne zostavuje a schvaľuje ROEP, t.j. register obnovenej evidencie pozemkov.
Vďaka presnejšiemu zrkadleniu reality uľahčí ROEP ďalší
rozvoj trhu s nehnuteľnosťami, ich spravovanie, podnikanie,
no predovšetkým výstavbu, ktorá už roky trpí „nevysporiadanými pozemkami“.
V našej mestskej časti sme niekoľkoročnú namáhavú prácu
s usporadúvaním vlastníctva k pozemkom už takmer ukončili.
Na katastrálnom území Nové Mesto sú už zapísané všetky po-

Spýtali sme sa na ne Mgr. Jany Biharyovej z oddelenia podnikateľského, právneho a správy majetku MÚ. „Majiteľom
dotknutých garáží mestská časť písomne oznámila, že v nájomných vzťahoch nemôže pokračovať, a to práve vzhľadom
na výsledky ukončeného ROEPu,“ odpovedala. „Všetci boli
vyzvaní podpísať dohodu o ukončení nájomného vzťahu.
K tomuto kroku mestská časť pristúpila najmä pre rozhodnutie Správy katastra pre hl. mesto SR Bratislavu v auguste 2010,
že MČ Bratislava – Nové Mesto nie je oprávnená prijímať od
vlastníkov dotknutých garáží nájomné. Je predovšetkým vecou vlastníka pozemku, aby svoje vlastníctvo k pozemkom,
na ktorých sa nachádzajú garáže vo vlastníctve tretích osôb,
plnohodnotne využíval, a to cestou nájomného vzťahu alebo cestou predaja takéhoto pozemku vlastníkovi garáže. Pre
majiteľov garáží je potrebné uviesť, že ich vlastníctvo nie je
v žiadnom prípade ohrozené a požívajú rovnakú právnu
ochranu ako vlastník pozemku.“
Viera Vojtková

So škodlivým odpadom na Račiansku
Bezplatný zber domového odpadu s obsahom škodlivín sa uskutoční v sobotu
9. apríla vo dvore Divízie údržby verejnej
zelene na Račianskej ul. 28 v čase od 8.h
do 10.h.
Pracovníci spoločnosti Arguss preberú
od občanov (nepodnikateľov) staré náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje,
tuky, batérie, akumulátory, žiarivky a iný
odpad s obsahom ortuti, vyradené zariadenia obsahujúce chlórﬂuorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky), vyradené
elektrospotrebiče a elektronické zariadenia (televízory, počítače, atď.). Rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby či lepidlá treba
priniesť v uzavretých pevných obaloch.

Od jednej osoby prevezmú najviac 5 kilogramov.
Pre fyzické osoby – nepodnikateľov
vytvorilo hlavné mesto podmienky na bezplatné odovzdávanie domového odpadu
s obsahom škodlivín aj v stredisku spoločnosti Marius Pedersen, a. s. na Starej Vajnorskej ul. 6, a to v pracovných dňoch od 8.h
do 16.h (tel. 0902 947 870). Pre podnikateľov spoločnosť Arguss zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu
odpadov. Záujemcovia sa môžu informovať
na tel. čísle 02/555 65 632. Jesenný bezplatný zber domového odpadu s obsahom
škodlivín sa plánuje na 8. októbra.

Stavebný odpad
možno uložiť
na Zátiší
Novomešťanom odpadol problém, kde na území mestskej časti
uložiť drobný stavebný odpad. Od
1. apríla slúži na tento účel veľkoobjemový kontajner v areáli Divízie dopravných a verejnoprospešných prác na Zátiší. Odpad tu
možno ukladať denne vrátane sobôt a nedieľ od 6.h do 21.h.
(ak)

(ak)
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Incheba Expo čoskoro rozkvitne.
Vďaka Flóre
Je to už tradícia. Kým sa jarná sezóna rozbehne naplno, stretnú sa
naši dôchodcovia na veľtrhu Flóra. „Prechádzky medzi sviežimi
kvetmi sa každoročne zúčastňuje
400 až 500 členov klubov dôchodcov z Nového Mesta“, hovorí pracovníčka sociálneho referátu MÚ
Mgr. Gabriela Stempelová, ktorá
koordinuje spoločnú návštevu
podujatia.
Medzinárodnú výstavu kvetov Flóra
Bratislava otvoria vo štvrtok 5. mája a potrvá do nedele 8. mája. Organizátor 32.
ročníka, spoločnosť KULLA, ju aj tohto
roku situoval do areálu Incheba Expo
v bratislavskej Petržalke. Rezané a črepníkové kvety, kry, stromy či doplnky do
záhrady potešia oko po zimnom období,
no rovnako dôležité sú špecializované
substráty, kvalitné náradie, hnojivá, po-

Internet a PC pre dôchodcov
Členovia klubu dôchodcov Zlatý dážď sa od
marca tešia novému osobnému počítaču
s pripojením na internet. „PC je môj osobný dar členom klubu“, uviedol starosta
Rudolf Kusý. „Získavať informácie a komunikovať modernou formou je dôležité v každom veku, preto je naším cieľom postupne
vybaviť počítačom každý klub dôchodcov
v Novom Meste a umožniť seniorom naučiť sa
pracovať s výpočtovou technikou“.
(jš)

Bezplatný zber
elektrospotrebičov
Vyradených elektrospotrebičov sa Novomešťania budú môcť bezplatne zbaviť v sobotu
7. mája počas ich zberu priamo z domácností.
Zber organizuje miestny úrad v súčinnosti so
združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM.
Záujemcovia o odvoz nepotrebných chladničiek, práčok, televízorov a iných spotrebičov sa
však musia vopred prihlásiť na miestnom úrade,
a to do 2. mája. Telefonicky počas úradných ho-
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streky proti škodcom a chorobám. Uľahčia prácu v záhrade, neraz zachránia jej
výsledky pred znehodnotením. Najmä
keď prítomní odborníci dobre poradia.
Flóra Bratislava bude dejiskom 16. ročníka súťaže vo viazaní a aranžovaní kve-

dín na číslach 02/49 253 381, 02/49 253 182
a 02/49 253 208, e-mailom na adrese banovemesto@stonline.sk alebo zp@banm.sk. Oznámia
svoje meno, priezvisko, adresu, telefonický kontakt, typ a počet elektrospotrebičov. V deň zberu
treba spotrebiče umiestniť vo vchode bytového
domu alebo za bránou rodinného domu (nie na
ulici alebo v pivničných priestoroch) ráno o 9.h.
Zber sa nemôže uskutočniť všade naraz, preto organizátori žiadajú, aby mali zabezpečený prístup
k spotrebičom určeným na odvoz po celý deň.
V prípade, že sa zber na tej či onej adrese 7.
mája z technických príčin neuskutoční, v pondelok 9. mája to treba oznámiť na miestnom úrade
na uvedených telefónnych číslach. Dodatočný
zber je určený na utorok 10. mája.
(ak)

Je čas zatočiť so škodcami
Preventívna deratizácia, ktorej cieľom je zamedziť vznik a šírenie ochorení prenášaných živočíšnymi škodcami, ako sú potkany či myši, sa
uskutoční v období od 1. apríla do 15. mája v
celom Bratislavskom kraji. Rozhodol o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratisla-

tov pre profesionálov i mladých adeptov
Flora Bratislava Cup. Ďalšími sprievodnými akciami sú súťaž o najkrajšiu expozíciu, Kvet ﬂóry a každodenné predvádzanie viazania a aranžovania kvetov.
(jš)

va. Do tejto akcie sú povinné zapojiť sa všetky
obce, fyzické osoby – občania i podnikatelia
a právnické osoby. Ich synchrónny postup má
zabezpečiť efektívnu likvidáciu škodcov a zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených
objektov do neošetrených.
Obce vykonávajú deratizáciu v objektoch, ktoré
sú ich majetkom, alebo ich spravujú.
Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby
robia deratizáciu vo vlastných alebo spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových
rozvodoch, v areáloch určených na podnikanie
a bývanie vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov
a skládok odpadov. Môžu ju však uskutočniť výlučne prostredníctvom ﬁriem oprávnených vykonávať reguláciu živočíšnych škodcov.
Fyzické osoby – občania vykonávajú deratizáciu
v pivničných priestoroch rodinných domov, objektoch určených na bývanie pre vlastnú potrebu
a pozemkoch využívaných na chov hospodárskych zvierat. Môžu ju vykonať aj svojpomocne
prípravkami určenými na tento účel.
(ak)

Jubilanti oslavovali spoločne
Kvety prizdobené symbolom blížiacich sa veľkonočných sviatkov,
balíček so sladkosťami a pôsobivá hudobná kytica z nesmrteľných
melódií čakala novomestských seniorov 9. marca na spoločnej oslave
ich životných jubileí. Sálu Strediska kultúry zaplnili jubilanti, ktorí sa
v prvom štvrťroku dožili 70., 75., 80., 85., 90. narodenín, no deväťdesiatnici a storoční boli aj tentoraz pozvaní všetci.
„Oslava vášho životného jubilea je pre
našu miestnu samosprávu nielen príležitosťou poďakovať sa za všetko, čo ste pre
spoločnosť vykonali, ale aj na spoločné
stretnutie,“ prihovoril sa jubilantom starosta Rudolf Kusý. „Preto budem rád, ak
sa takto stretneme aj o rok, o dva a v nasledujúcich rokoch...“
Starostovo želanie je aj želaním našich
oslávencov. Dokazuje to najmä účasť deväťdesiatnikov, ktorých na spoločnej
oslave vídame rok čo rok. V tomto roku
sa medzi nich zaradila Emília Gaburová,
Mária Pinterová, Mária Šimková, Vasil
Dupej, Jozef Melna a Štefan Tertol. Na
stretnutie prišiel i 91-ročný Zigmund Kováčik, o rok starší Ladislav Klikušovský,
Ladislav Puskajler, Jozef Tóth a Alžbeta
Klučovská, 94-ročný Peter Tkáč, 96-ročný Jozef Melicherčík a po roku medzi

jubilantmi opäť nechýbala dnes už 102ročná Gabriela Dillingerová.
„Určite všetci by sme sa chceli dožiť
takéhoto krásneho veku, ale v zdraví,
v kruhu svojej rodiny a medzi priateľmi,“
povedal starosta. Najstaršiu jubilantku
osobitne pozdravil kyticou červených
ruží a všetkým prítomným zaželal do
ďalších dní dobré zdravie, šťastie a spokojnosť.
Alžbeta Klesnilová
Snímky František Rajecký

Kytica červených ruží od starostu
potešila najstaršiu jubilantku Gabrielu
Dillingerovú.

Symbolickú kyticu k sviatku žien
dostali novomestské dámy v podobe dvoch marcových koncertov – v podvečer 18. 3. v Dome
kultúry na Kramároch a 24. 3. v Stredisku kultúry BNM na Vajnorskej 21. Známe melódie zazneli
v podaní umelcov Lýdie Volejníčkovej, Martina Jakubca a Jána Hrušku, ktorého na druhom koncerte vystriedal Dušan Grúň.
(jš)

SIMPLY CLEVER

JARNÁ SERVISNÁ
PREHLIADKA OD 21. 3.
DO 30. 4. 2011 IBA ZA 4,90 €
Privezte vaše vozidlo značky Škoda na
jarnú servisnú prehliadku. V prípade nájdenia poruchy vám ponúkneme opravu
za skutočne výhodné ceny. Nenechajte
si taktiež ujsť zaujímavú ponuku Škoda
originálnych dielcov a príslušenstva. Navyše od nás po absolvovaní prehliadky
obdržíte atraktívny darček
k Majstrovstvám sveta
2011 IIHF.

ZAOSTRENÉ NA JARNÚ STAROSTLIVOSŤ

ŠkodaService®
ŠkodaOriginálne dielce®
ŠkodaOriginálne príslušenstvo®

KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok
Tel.: 033/69 05 121
www.karireal.sk

Galvaniho 13, Bratislava
Tel.: 02/33 00 66 04
e-mail: servis@karireal.sk

Inzercia 04-02-2011

Váš autorizovaný servisný partner Škoda:
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Pri stanici pribudne ďalší vežiak
Investícia s viacerými otáznikmi
Výšková administratívna budova (26 nadzemných podlaží) bude dominantou multifunkčného
komplexu, ktorý má vyrásť v blízkosti železničnej stanice Bratislava – Nové Mesto podľa návrhu
Ing. arch. Ivana Kubíka.
Susediace bytové domy popri ulici Za
stanicou budú mať od štyroch do štrnástich podlaží a majú obsahovať 121 bytov.
Na spodných dvoch podlažiach budov
budú nákupné centrá s prevádzkami obchodu i služieb. Dvojpodlažná obchodná pasáž tak vytvorí akúsi podnož vyšším
objektom. Aj nadzemný parkovací dom
bude mať v parteri priestory pre obchod
a služby. Súbor doplnia ďalšie parkoviská
(nadzemné i dvojpodlažné podzemné).
Nanovo sa bude riešiť spojenie komplexu s Vajnorskou ulicou.
Ministerstvo životného prostredia SR
vo svojom záverečnom stanovisku k tejto investícii odporúča zásobovať komplex teplom z mestskej teplárne. Okrem
toho v ňom uvádza 31 podmienok rôzneho druhu, medzi nimi i špeciﬁcké,
súvisiace s ochranou ovzdušia, hlukom,
vibráciami, povrchovými i podzemnými
vodami, horninovým prostredím, svetlotechnickými pomermi a i. Reaguje nimi
zrejme na pochybnosti, ktoré medzi odborníkmi vyvoláva umiestnenie súboru
v tesnej blízkosti železničnej trate.

Nebolo šťastnejšieho
miesta?
Ing. Helena Bánska, poslankyňa MZ,
zakreslila jeho situovanie do mapky, aby
ozrejmila vzájomnú polohu ochranného
pásma železnice a stavebnej parcely. Je
presvedčená, že nový súbor bude mať
v okolitom mestskom priestore výrazne
negatívny vplyv. Okrem blokovania prípadného rozvoja železnice v ňom bude
na ľudí pôsobiť enormný hluk, ohrozená bude aj ich bezpečnosť. Založenie
stavieb (najmä tých výškových) vidí ako
vysoko rizikové, lebo i po dvadsiatich
rokoch od ukončenia chemickej výroby
v susedstve je zemina v tejto lokalite kontaminovaná. Ako zistila, lokalitou dlhé
roky odtekali kaly otvoreným kanálom
do Malého Dunaja, kanalizačná stoka
bola vybudovaná až neskôr. Ing. Bánska sa tiež obáva, že vežiak biznis centra
Lake Side Park bude v popoludňajších
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hodinách vrhať tieň na budúce objekty
multifunkčného komplexu.
Spochybňuje to nádej – a jednu z ideí
spojených zrejme so vznikom multifunkčného komplexu -, že bude ďalším
príspevkom k revitalizácii niekdajšej
industriálnej zóny. A to tým, že pomôže
skultivovať prostredie na ďalšej ploche
jej územia. Veď so sadovými úpravami sa
ráta nielen na okolitom teréne, ale sčasti
aj na strechách podzemných garáží a objektov. A v rámci parkových úprav sa plánuje aj vysadenie hodnotných nových
drevín.

Čo z toho vyplýva
pre mestskú časť?
Poslankyňa Bánska, členka komisie
pre urbanizmus, územné plánovanie
a výstavbu, vidí v opísanej situácii jede
n z argumentov, prečo je také naliehavé
dať urobiť najprv prieskumy a rozbory

a až potom uvažovať o budúcom smerovaní výstavby a jej zásadách v tej či onej
zóne Nového Mesta. Prieskumy chýbajú
v podstate všade, no územia dnešného
Istrochemu a jeho okolia sa to týka, ako
vidieť, ešte viac než iných.
V každom prípade možno konštatovať, že Novému Mestu vyrastá v oblasti
pri Kuchajde „city“, ktoré sa svojou výškou vyrovná už aj centrálnym oblastiam
väčších sídel, než je naša mestská časť.
Ibaže honosné vežiaky nemusia byť vždy
prínosom. Časť Novomešťanov sa ešte
celkom nestotožnila ani s tými doterajšími.
Investorom multifunkčného komplexu je zahraničná spoločnosť INTRADE
ASSETS MANAGEMENT, s.r.o., na Slovensku zastúpená spoločnosťou PETRING,
s.r.o. S jeho výstavbou sa má začať ešte
koncom tohto roka.
Viera Vojtková

Nové Mesto vyčistíme po zime
V priebehu apríla sa ulice Nového Mesta zbavia
nánosov špiny. Dôkladné vyčistenie prúdom vody,
odstránenie starého lístia, orezanie stromov, ale
aj spoločné brigády s účasťou obyvateľov plánuje
miestny úrad v najbližších týždňoch. „Jarné upratovanie budú realizovať pracovníci EKO podniku
pod mojou osobnou kontrolou. Zároveň môžem
obyvateľom sľúbiť, že špinavé ulice s hnijúcim lístím zostali v podobnom stave do jari posledný raz.
V budúcnosti sa postaráme o ich vyčistenie včas,
teda na jeseň. Takáto situácia sa už nebude opakovať,“ povedal starosta Rudolf Kusý.
Spoločné brigády obyvateľov tradične pomáhajú

najmä pri úprave parkov a okolia domov. O plánovaných termínoch, ktoré pripravuje občianske
združenie Za Bratislavu – Nové Mesto, sa občania
včas dozvedia z letákov v poštových schránkach.
(jš)

Rekonštrukcia kanalizácie
a rozvodov vody
Po opravách v uplynulých rokoch sa rekonštrukcie
jednotnej kanalizácie a rozvodov vody konečne
dočkajú aj obyvatelia Považskej a Letnej ulice.
V polovici marca sa začali práce na Letnej ulici,
na úseku od Hálkovej po Slnečnú. Tie by mali byť
dokončené do konca apríla. Nasledovať bude Po-

važská ulica, kde rekonštrukcia prebehne v dvoch
etapách. Najprv bude opravený úsek od Letnej po
Riazanskú a po ňom úsek od Letnej po ulicu Za
kasárňou. Podľa plánu majú byť všetky rozkopávky
ukončené do šiestich mesiacov, dodávateľ COMFING, s.r.o. sľubuje snahu o skorší termín.
V zmysle projektu BVS sa rekonštrukčné práce realizujú vždy po hranicu pozemku. Prístup do zóny
pre obyvateľov, sanitky či vozidlá technickej obsluhy bude zabezpečený. O harmonograme rozkopávok budú obyvatelia vopred informovaní listom.
V prípade otázok alebo problémov sa môžu obrátiť na miestneho poslanca Ing. Branislava Feješa,
tel. 0903 622 226.
(jš)

Je dnešný Hlas Nového Mesta drahý?
V marcovom úvodníku som reagovala na otázky, či je vhodné tlačiť časopis vo vyššej kvalite a aké náklady to
so sebou prináša. Vysvetlila som môj
marketingový pohľad, aj to, že kvalitu považujem za investíciu, ktorá sa
v budúcnosti vráti. Samo šetrenie
nebýva riešením, i keď sa snažíme
o najnižšie možné náklady, rokujeme s dodávateľmi a dosiahli sme
viaceré úspory. Dôvera nestojí na
slovách, ale na transparentnosti.
Vraciam sa preto k tejto téme ešte
raz, aby som uviedla presný prehľad
o nákladoch.

Náklady na staršiu 10-stranovú verziu:

Náklady na 16-stranové číslo dnes

čierno-biela tlač + 1 doplnková farba
papier 80 gr/m2

plnofarebná tlač
papier 150 gr/m2

graﬁcké práce

graﬁcké práce

produkcia
verzia na web
Spolu 10 str./1 vydanie
Prepočet nákladov na 1 stranu

312,06 eur
2 318,66 eur
10,00 eur
2 640,72 eur
264,00 eur

Dodávateľ v r. 2010 nebol platiteľom DPH
Rozdiel nákladov v prepočte na jednu
stranu predstavuje dnes zvýšenie o 4,6 %.

Ročník XVIII. ČASOP
IS OBYVATEĽOV MESTS

Ročník XVIII. ČASOPIS OBYVATEĽOV

KEJ ČASTI BRATIS

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – NOVÉ

LAVA – NOVÉ MESTO
, číslo 1–2/2011

MESTO, číslo 3/2011

Nové Mesto má nové

vedenie

Doprava – priorita
hokejových majstrovs
tiev
Je vaše dieřa zrelé
do školy?

Bratislavský arcibiskup navštívil
choré deti na Kramároch
ÿaká nás jarné upratovanie
Knižnica plná života
O škole, kde je uĀiteĺ partnerom

PastoraĀné centrum
slúži 10 rokov

Na otázku, či je to veľa alebo málo,
si odpoviete sami. Tento rozdiel ale
vzniká až po započítaní 20% DPH,
ktorá v minulosti nebola súčasťou
ceny. Bez zohľadnenia DPH je cena
plnofarebnej verzie na úrovni 87%
pôvodného formátu.
Rozšírili sme obsahové zameranie i počet strán, čo čitatelia prijali veľmi pozitívne. Vyššie náklady však nepôjdu na
úkor obyvateľov. Naším cieľom bolo a je
vytvoriť kvalitný časopis, ktorý na seba
bude zarábať inzerciou. Zatiaľ sa nám to
darí nasledovne:
Príjmy z plošnej inzercie uverejnenej v apríli predstavovali
2099,75 eur.

250,00 eur

produkcia

3 435,00 eur

verzia na web je zahrnutá v cene
Spolu 16 str./1 vydanie

0,00 eur
3 685,72 eur

Prepočet nákladov na 1 stranu

230,31 eur

Náklady/1 str. vrátane DPH

276,37 eur

Verím, že vás tento úplný a neskreslený prehľad presvedčí, že naším cieľom
je maximálna efektívnosť. Ceny graﬁckej práce sú pri vyššej kvalite i rozsahu
nižšie ako v minulosti. Objem inzercie
sa zvyšuje s každým číslom, ako sa časopisu darí dostávať sa do širšieho povedomia. Dokazuje to správnosť stratégie
zvolenej so zreteľom na dlhodobý prínos.
Sme ešte len na začiatku. Pripravujeme elektronickú aukciu, aby sme v súťaži vybrali dodávateľa a získali najvýhodnejšie podmienky. Čakajú nás mnohé
rokovania s inzerentmi a, samozrejme,
veľa žurnalistickej práce. Tešíme sa na
ňu i na našu vzájomnú komunikáciu.
Jana Škutková
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Najlepší kuchári sú z Jeséniovej
Na pôde ZŠ s MŠ na ulici Za kasárňou bola 16. marca obľúbená súťaž vo
varení medzi žiakmi ôsmich novomestských škôl. Úloha bola pre všetky
súťažné dvojice rovnaká: uvariť zeleninovú polievku, kuracie prsia plnené
syrom a šunkou s oblohou zo zemiakov, ako dezert ovocný pohár, a nakoniec to všetko naservírovať podľa vlastného vkusu a fantázie. Výsledok ich
dvojhodinového úsilia bol skutočnou pastvou pre oči. Štyria porotcovia
však hodnotili aj svojimi chuťovými pohárikmi. Súťaž vnímali ako veľmi vyrovnanú, no odhalili aj isté rozdiely a víťazstvo si napokon odnieslo duo Veronika Nemcová a Róbert Majer zo Základnej školy s materskou školou na
Jeséniovej ulici. Víťazná škola prvý raz v histórii tejto súťaže získala putovný
pohár.
(ak)
Snímka František Rajecký

Výzva školy Za kasárňou
Základná škola s materskou školou na ulici Za kasárňou (mnohí si pamätajú ešte názov ZŠ E. Thälmanna) oslávi tento rok 50. výročie svojho založenia.
Obraciame sa s prosbou na bývalých žiakov a ich rodičov, učiteľov
a všetkých, ktorí mali v minulosti akýkoľvek kontakt s našou školou, aby sa
nám pripomenuli a svoje spomienky a postrehy zaslali na e-mailovú adresu
skola@zakasarnou.sk príp. na e-mail: rodicia.vp@gmail.com Ďakujeme za
váš čas a ochotu prispieť do zbierky spomienok.
Vedenie školy

Máme Miniuniverzitu tretieho veku
Po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov sme medzi naše aktivity na
tento rok zaradili aj honosne nazvanú Miniuniverzitu tretieho veku. Ako
lektori jednotlivých tém budú pôsobiť členovia nášho klubu: prof. JUDr.
Hubenák – historik, novinár (bude prednášať o našej národnej histórii),
Ing. Mikláš – geológ, historik (vývoj našej modrej planéty, zmeny súvisiace
s otepľovaním atď.), promovaný pedagóg p. Zvara (úvod do elektronickej
gramotnosti, práca s internetom), p. Kutlíková (inštruktorka paličkovanej
čipky), diplomovaná zdravotná sestra p. Čviriková (zdravotné masáže pre
členov klubu, ošetrenie pleti, zdravá výživa).
Máte aj vy v klube niečo podobné? Spojte sa s nami, môžeme si vymeniť
skúsenosti aj lektorov. Radi vás medzi sebou privítame.
Vojtech Námesný, Klub dôchodcov na Športovej 1

Čo poteší zákazníkov viac ako nízke ceny?
špičky? Zákazníci očakávajú dnes oveľa viac ako
kvalitné služby. Chcú od vás to najcennejšie: čas,
pozornosť, nápady. Chcú, aby ste ich potešili niečím navyše. Aby ste urobili dobrý prvý dojem. Aby
ste im na rozlúčku venovali niečo milé. Chcú odchádzať s dobrým pocitom a radi sa opäť vracať.

Čokoládky, cukríky či sušienky v obale s reklamou
vašej ﬁrmy odovzdajú váš odkaz nevtieravým spôsobom. Srdečne privítajú, počas stretnutia osviežia, na rozlúčku zanechajú sladký pocit nielen
v ústach, ale aj v spomienkach.

Malé darčeky robia veľkých priateľov
Je omylom myslieť si, že potešiť zákazníka musí
byť drahé. Skôr naopak. Ak si uctíte hosťa vo ﬁrme sladkou maličkosťou, prijme ju ako pozornosť
a nebude sa cítiť nepríjemne zaviazaný.
Na Hviezdoslavovom námestí predáva zmrzlinu
veselý Talian. Prehadzuje si kornúty z ruky do ruky,
obracia ich „dole hlavou“ a zoširoka sa smeje,
keď vidí, ako ho deti sledujú vyplašenými očami.
Stojí tu dlhý rad ľudí, aj keď jeho zmrzlina patrí k
tým drahším. Humor je pre nás čerešničkou na
torte, ktorá za to stojí.
Zo všetkých strán počúvame, že zákazníci chcú
iba najnižšie ceny. Tak prečo sú štýlové a zaujímavé kaviarne plné hostí od rána do večera, kým
jednoduché prevádzky sa ledva naplnia počas
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Spoločnosť SNOTY, s.r.o. je špecialistom na malé
potešenia. Našim partnerom mesačne dodávame viac ako 10 miliónov drobných darčekov v
rozmanitých baleniach. Mandle v čokoláde pre
maškrtné jazýčky, trstinový cukor pre vyznávačov
výživových trendov, cukríky, keksíky, žuvačky či
vitamíny pre všetkých, ktorí ocenia malé pozornosti. Zoznámte sa s našou originálnou ponukou.
Presvedčte svojich zákazníkov, že vám na nich
naozaj záleží.

www.snoty.sk
Rybničná 59, Bratislava
Tel.: +421-2-4488 4521

Inzercia 04-03-2011

Je príjemné byť vaším zákazníkom?

Viac vážnosti poslaniu učiteľa
Môcť robiť to, čo človeku prináša radosť a uspokojenie, je šťastie. Pritom vôbec nemusí ísť o takzvaný lukratívny džob. Zuzana Olejková,
učiteľka zo Základnej školy s materskou školou na Cádrovej ulici vie,
že sú i atraktívnejšie povolania. Napriek tomu patrí k šťastlivcom,
ktorí robia, čo ich baví.
„Odmalička
som chcela byť
učiteľkou, nikdy
som neuvažovala
o inom povolaní,“
hovorí uznávaná
učiteľka slovenčiny, angličtiny
a dejepisu. „Určite ma ovplyvnila
moja
mamina,
ktorá učí dodnes.
Deti sú úžasné. Sú to bytosti, do ktorých
lejete, lejete, ale keď uvidíte výsledok, alebo keď na konci školského roka niekto za
vami príde, že to bolo super, poviete si, že
tá námaha stála zato.“

bratislavskej histórii. Nepochybne i vďaka
jedinečným prameňom. „Mala som k dispozícii materiály, ktoré sa nachádzali len
v našom domácom archíve, a nikde inde,“
vysvetľuje.

So Zuzanou Olejkovou sme sa stretli ako
s nominantkou novomestského Školského
úradu na ocenenie primátorom Bratislavy
pri príležitosti Dňa učiteľov. Školský úrad
si ju vybral ako úspešnú okresnú metodičku pre slovenský jazyk a literatúru, organizátorku rôznych podujatí, napríklad
okresnej súťaže Hviezdoslavov Kubín i pre
jej osobný prínos do projektu Comenius,
v rámci ktorého dokáže v prospech detí
zužitkovať svoje hlboké vedomosti z histórie Bratislavy.

„Toto obdobie je pre žiakov dosť ťažké,“
vysvetľuje milovníčka bratislavskej histórie. „Pri jeho približovaní deťom mi veľmi
pomáha, že som absolvovala kurz sprievodcu po Bratislave a na vychádzkach mestom
im rozprávam aj o veciach, ktoré v učebniciach nie sú. Na pamiatky i na históriu sa
potom pozerajú inak.“

Učí tri predmety – ktorý z nich jej je najbližší?
„Možno dejepis,“ hovorí po chvíľke. „A je
to tým, že môj starý otec, profesor Alfred
Pifﬂ, bol známy architekt, ktorý sa v päťdesiatych rokoch spolu s Jankom Alexym zaslúžil o záchranu Bratislavského hradu. Starý otec bol perzekvovaný pre svoje názory
a možno aj pre svoju prácu, pretože boli
rôzne predstavy, čo s hradom. On a Alexy
boli za to, aby sa rekonštruoval, a nie búral.
Podarilo sa to, ale jeho práca nebola docenená. V roku 1957 ho na dva roky uväznili,
a to sa tiahlo s rodinou až do roku 1989,
keď bol rehabilitovaný.“

A čo súčasná rekonštrukcia hradu, ako ju
vníma?
„Som rada, že sa na hrade opäť niečo
deje,“ hovorí. „Niektorým sa nepáči jeho
nová biela farba. Je to však dobová farba,
tak to vysvetľujem aj našim žiakom.“
Keď sa škola na Cádrovej zapojila do
medzinárodnej výmeny v rámci projektu
Comenius, Zuzana Olejková ako koordinátorka projektu v škole sa rozhodla pracovať
s deťmi na téme renesancie.

Medzi srdcové záležitosti Zuzany Olejkovej patrí i recitácia. Venovala sa jej, keď
sama bola školáčkou, teraz organizuje súťaž Hviezdoslavov Kubín pre všetky základné školy a osemročné gymnáziá v treťom
bratislavskom okrese.
„Súťaž býva u nás na Cádrovej a je to
jedna z najväčších akcií pre školy v treťom

okrese,“ dáva nazrieť do zákulisia. „Pravda, deti na prednes treba motivovať, lebo
v súčasnosti len málo z nich číta. Neraz počúvam ich argumenty, že načo čítať knihy,
keď majú internet.“
Ďalším problémom je, že dnešné deti
majú zábrany postaviť sa pred spolužiakov
a recitovať. Vidieť u nich ostýchavosť, obavu z toho, aby sa nestrápnili. Hoci inak sa
súčasná mladá generácia zdá ostrieľaná,
suverénna... Čo s tým?
„V školách by mal byť väčší priestor na
to, aby žiaci slovne vyjadrovali svoje názory,“ myslí si. „Deväť z desiatich žiakov nemá
problém napísať text, iné je, keď treba vystúpiť pred spolužiakmi či obecenstvom
alebo obhájiť si svoj názor.“
Za katedrou stojí pätnásť rokov. Začínala
v Petržalke, potom zakotvila na istý čas na
gymnáziu v Karlovej Vsi, napokon si vybrala školu na Cádrovej. „Je to rodinná škola,
kde každý každého pozná, je tu veľmi pohodová atmosféra a môžem sa tu plne realizovať.“
Pätnásť rokov je dosť dlhý čas na to, aby
zasvätene mohla hovoriť o školstve a o postavení učiteľov v spoločnosti.
„Mrzí ma, že spoločnosť nevie toto povolanie oceniť,“ hovorí. „Pritom je to práve učiteľ, ktorý dieťa formuje až do jeho
dospelosti a dokáže ho ovplyvniť na celý
život. Učitelia sú s deťmi oveľa viac ako ich
rodičia, často s nimi prežívajú aj to, čo by
s nimi mali prežívať oni. Veľmi by som si
želala, aby sa učiteľskému povolaniu prinavrátila jeho niekdajšia vážnosť.“
Alžbeta Klesnilová
Snímky František Rajecký

Napriek trpkej skúsenosti rezonovala
téma Bratislavského hradu v rodine naďalej. Vnučka profesora Pifﬂa si na vysokej
škole zvolila za tému diplomovej práce
jeho rekonštrukciu a jej práca sa stala jedným z podkladov pre ďalšie publikácie o
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Namiesto maturity
červený očistec
Osemdesiatštyriročného pána Jána Košúta poznajú najmä
obyvatelia Ľudovej štvrte, kde žije od roku 1966. Udalosti, ktoré poznamenali jeho život, sa viažu k ďalekým miestam v bývalom ZSSR a krutým povojnovým rokom.
Vojna nie je epopeja
hrdinských činov
Narodil som sa vo Vígľaši a neskôr som
chodil na gymnázium vo Zvolene. Krátko
pred maturitou v roku 1944 som bol ako
branno-povinný zmobilizovaný do slovenskej armády. Sprvu som sa skrýval, no
keď ma vojenská patrola viackrát hľadala
a mama plakala od strachu, radšej som
narukoval. Sústredili nás v Robotníckom
dome vo Zvolene a spolu s niekoľkými
spolužiakmi sme chodili strážiť most. Ako
nevycvičené osoby nás pätnástich poslali
na výsadkársky výcvik do Sekúl. Inštrukto-

ri Wehrmachtu už brali vojnu ako prehratú a s výcvikom si nerobili starosti. Keď
zastrelili kamaráta Tóna, ušiel som domov.
Po dvanástich dňoch ma na základe udania susedov odvlieklo NKVD.

Trest za nespáchané činy
Pri výsluchu som všetko podpísal, i keď
som nemal ani len úmysel spáchať niečo
zlé. Inak by ma boli zastrelili. Vojenský
tribunál Ukrajinského frontu mi 15. mája
1945 vymeral 10 rokov nútených prác
v trestaneckých táboroch. A cesta plná
hladu sa začala. V nákladnom vozni do

Rumunska, potom ďalej na Ukrajinu. Raz
za deň sme dostali trošku polievky a kúsok chleba. V Černovickej väznici som už
nemal ani štyridsať kíl. Nespĺňal som limit
na ďalekú cestu (2,5 puda = 40 kg), preto
ma pridelili do OLP 33 NKVD pri Kyjeve.
Po roku nás transportovali do polárnej
oblasti za Archangeľskom, do tábora JAGRINLAG. Tam som strávil tri polárne zimy
a dve letá na stavbe vojenskej námornej
základne. Naučil som sa prežiť v spoločnosti trestancov a najhorších zločincov...

Hlad je príšera
V decembri 1947 zrušili lístkový systém
na chlieb, ale chleba nebolo. 750 000 ton
pšenice poslali do Československa, kde
bol suchý rok. Nikdy sme sa dosýta nenajedli, stále len hlad, chlad a ťažká robota.
Jedlo dvakrát denne, len aby sme vládali
robiť. Od roku 1950 bola strava trikrát
denne, zamrznutá placka z jačmennej
múky - „zapekanka“, ani kúsok mäsa. Stal
som sa invalidom a prestal som chodiť
na ubíjajúce práce von, vďaka tomu som
prežil. Dostal som aj skorbut a lekár, kapitán NKVD, mal slzy v očiach. Nemal chleba ani liekov, no nenechal ma zomrieť
a vypísal ma na tri mesiace. Keby niekto
bol počul, že mi hovorí „družok“, o dva
týždne by bol medzi trestancami. Úžasná
ruská povaha, keby som nebol roduverný Slovák, chcel by som byť Rusom! Medzi väzňami sa hovorilo „Deň som prežil,
sláva bohu, bližšie som k smrti, teším sa“.
To bolo vyrovnanie, len keby tá smrť čím
skôr prišla!
Potom ma presunuli na centrálnu Sibír
do tábora OZERLAG so sprísneným režimom. Rozprestieral sa 300 kilometrov od
Tajšeta po Bajkalské jazero a tvorilo ho
okolo 150 táborových jednotiek s priľahlými stavbami. Tu separovali politických
väzňov a tých, ktorí nepodliehali amnestii, aby stavali Bajkalsko-Amurskú magistrálu.

Koniec galejí,
začiatok prenasledovania
V roku 1953 ma Rusi rehabilitovali
a prepustili. Vrátil som sa, no doma som
bol nepriateľom. Najvyšší súd ma rehabilitoval až o 40 rokov neskôr! Svojich blízkych som našiel živých a zdravých vo Zvolenskej Slatine. Kádrovo znemožnený som
začal pracovať v depe Zvolen ako uhliar.
Dlhé roky som sa snažil o opravu kádrových materiálov cez všetky stupne štátnej
a politickej správy, no bezvýsledne. Oženil som sa v októbri 1955, sme spolu už 56
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rokov. Veľmi som chcel dokončiť štúdium,
ale vo Zvolene mi to nedovolili. Dozvedel
som sa však o dodatočných maturitných
skúškach na strojárskej priemyslovke
v Českej Třebovej. Prijali ma, preskúšali
a zmaturoval som na jednotku.

Politicky nespoľahlivý

Obyvateľ Ľudovej štvrte
Prihlásil som sa do CHZJD, kde som
robil ťažkú prácu na zmeny a urobil som
si aj chemickú priemyslovku. Podnikový byt, ktorý som mal na Čiernej Vode,

som musel opustiť. Ale kam sa podieť?
Našťastie nás v roku 1966 prichýlil otcov
bratranec Martin Matúška v domčeku
v Ľudovej štvrti. Bol vojnový invalid, videl

len na 20 percent, ale v traﬁke pri starom
moste zarobil na dom.
V Dimitrovke som robil ako spriadač.
Ale opäť som mal politický konﬂikt. Nechcel som kryť klamstvo, že 700 dimitrovákov pomáhalo pri zbere zemiakov, keď
to bolo len 22 učňov. Napísal som protest
predsedovi strany a o dva dni ma zavolali
na výbor, že osočujem stranu. Začali ma
sledovať, musel som odísť. Šiel som do
Protetiky, kde sme vyrábali PVC rukavice
v tom najhoršom chemickom prostredí.
A podpísal som záväzok, že k výročiu
VOSR dodáme do ZSSR tisíce párov, za
čo som dostal vyznamenanie od sovietskeho konzula. Len vďaka tomu mohli neskôr moje deti vyštudovať. Posledné dva
roky pred dôchodkom som robil vo Výskumnom ústave chemickej technológie.

Nežná revolúcia
veci zmenila
V roku 1989 som sa aktívne zapojil do
diania, aj som kandidoval v komunálnych

voľbách za VPN a KDH. Prvá neoﬁciálna
porada po sčítaní hlasov bola u mňa v pivnici. Tu sme dohodli, čo robiť ďalej.
Slovenská asociácia násilne odvlečených iniciovala zákon 319/1991 na odškodnenie vyše 7000 civilov deportovaných do Sovietskeho zväzu. Už vyše
70-ročného ma ministerstvo spravodlivosti požiadalo o spoluprácu pri vyhľadávaní dokladov v ústrednom archíve
v Moskve, kde som odpracoval 112 dní.

Pánboh mal
so mnou svoje plány
Napísal som knihu Cez červený očistec
a zúčastnil sa desiatok besied, aby som
odovzdal odkaz mladej generácii. Pri živote ma udržala húževnatosť a viera. Tí,
čo boli skleslí na duchu, zomierali. Veril
som, že prežijem, no nikdy som neveril,
že sa ešte vrátim domov, lebo každý, kto si
odpykal trest, šiel potom do vyhnanstva.
Spomienky zaznamenala
Jana Škutková

Inzercia 04-01-2011

Bol som prenasledovaný, musel som
odísť zo stredného Slovenska. V roku
1958 som prišiel na štátny majetok Čierna Voda, pracoval som ako robotník
v záhradníctve a tu som aj býval. Nebolo pracovných síl, robil som za niekoľko
chlapov, manželka držala rodinu a nikdy
sme si nepožičali ani korunu. Neskôr som
sa prihlásil na prácu vo veľkobani Handlová a na tú chlapskú robotu rád spomínam.
Chceli, aby som zostal desať rokov, že vyštudujem za banského inžiniera. Ponúkali
mi aj byt, no ja som sa vrátil do Bratislavy.
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Pozvali vás na prijímací pohovor?
Poslali ste desiatky životopisov. Pripojili ste motivačné listy a verili, že tentokrát už určite príde odpoveď.
A vyšlo to, pozvali vás na osobné interview! Čo o sebe povedať a čo radšej nie? Obliecť si oblek, alebo
radšej niečo neformálne?
V prvom rade si pamätajte, že nejdete
na výsluch, v rozhovore ste rovnocenným partnerom. Do ﬁrmy vás pozvali,
aby sa s vami osobne zoznámili, zistili
viac o vašich praktických skúsenostiach,
znalostiach, prečo meníte prácu a čo by

časopis, skúste si ho zohnať a prineste
ho so sebou. Je to hmatateľný prejav, že
o prácu i zamestnávateľa máte skutočný
záujem.
• Pred pohovorom si ešte raz prečítajte svoj životopis, motivačný list a pripravte si pár viet ku každej časti. Vyhnete sa
nezrovnalostiam, osobná prezentácia
bude plynulejšia a budete sa cítiť istejšie.
Pripravte sa, že budete musieť obhajovať
svoje schopnosti a skúsenosti, preto majte po ruke konkrétne certiﬁkáty, potvrdenia, či diplomy.
Zanechajte dobrý prvý dojem
• Prvé, čo si personalista všimne, bude
celkový vzhľad. Oblečte sa primerane,
podľa ﬁremnej kultúry spoločnosti. Ak
sa uchádzate o prácu v administratíve, uprednostnite oblečenie reprezentatívne, klasické, nie vyzývavé. Ak ide
o prácu v teréne alebo technické pozície, zvoľte športovú eleganciu.
• Príďte včas alebo s miernym predstihom. Vopred si zistite, kde zamestnávateľ sídli, ako dlho bude trvať cesta, kde
môžete zaparkovať. Nie je nič horšie, ako
dobehnúť na pohovor neskoro a v strese.

ste chceli v profesijnom živote dosiahnuť. Už ste zaujali svojím životopisom
a korešpondenciou, ktorú od vás dostali. Výsledok prijímacieho pohovoru
ovplyvňujete slovami, gestami, mimikou
ale aj pohotovosťou, vedomosťami a vystupovaním. Dôkladná príprava presvedčí zamestnávateľa o vašej dôslednosti
a vám pomôže zbaviť sa zbytočného stresu
a trémy.
Dobrá príprava sa vyplatí
• Získajte čo najviac informácií o spoločnosti, pomôžu vám pri komunikácii
s pracovníkmi zamestnávateľa. Hľadajte
na internete, v médiách, ak ﬁrma vydáva
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• Už pri prvom kontakte na recepcii alebo s asistentkou šéfa si vytvárate
priestor na úspech. Buďte zdvorilí, príjemne naladení. Predstavte sa zrozumiteľne celým menom, podaním ruky
a udržujte očný kontakt. Šéf sa často pri
konečnom rozhodovaní obráti na svoju
asistentku, ako ste zapôsobili na ňu.
Hovorte k veci a dobre počúvajte
• Na otázky odpovedajte presne, nie
však jednoslovne. Spomeňte len skutočnosti, ktoré sa týkajú pracovnej pozície
a súvisia so záujmami ﬁrmy. Hovorte
o konkrétnych skúsenostiach a výsledkoch, neodbočujte od témy. Ak vaše
informácie nie sú podložené faktami,
skúsený personalista to odhalí. Buďte
pripravení, že vás požiadajú o poskytnu-

tie kontaktu na zodpovednú osobu, ktorá môže potvrdiť vaše slová.
• Ak neviete ihneď reagovať, nevadí.
Na chvíľku sa zamyslite a až potom odpovedzte. Chaotické vysvetľovanie nezanechá dobrý dojem.
• Pozorne počúvajte. Pýtajte sa na
všetko o pracovnom mieste, čo je pre vás
potrebné. Dávate tým najavo iniciatívu
a schopnosť získavať informácie.
• V prípade psychologického testu sa
zbytočne nestresujte, berte to ako súčasť
pohovoru. Nepoužívajte slangové výrazy
a kontrolujte svoju gestikuláciu (neklopte ceruzkou po stole, nehrajte sa s mobilom, nečarbite na papier).
• Buďte sami sebou. Nesnažte sa zapôsobiť inak, než tým, čo vám je vlastné.
Aj keby vás vybrali, po čase vás bude stáť
veľa energie, ak sa budete musieť pretvarovať a nebudete sa v práci cítiť dobre.
Poznajte svoju cenu
• Pripravte si odpoveď na otázku „Aká
je vaša predstava o plate?“ Nevyhnete sa
jej a odpovede typu „Neviem, nechám to
na vás, určite sa dohodneme...“ spôsobia,
že vás budú vnímať ako osobu, ktorá nepozná svoju cenu.
• Na konci väčšinou dostanete priestor
na otázky. Nepýtajte sa, koľko dní dovolenky dostanete a či na ňu môžete ísť ešte
počas skúšobnej doby, ani či budete mať
vlastnú kanceláriu a aké bude služobné
auto. S podobnými otázkami počkajte,
kým dostanete reálnu pracovnú ponuku.
Prevezmite iniciatívu
• Dohodnite si, dokedy vám oznámia
výsledky výberového konania. Ak sa tak
nestane, zaujímajte sa o výsledok telefonicky alebo osobne. Dnes je skoro pravidlom, že ak nie ste iniciátorom, odpoveď k vám nikdy nedorazí.
Dana Horáková
personálna konzultantka
www.artevitae.sk

Jarný svet operety a muzikálu
Koncertný cyklus pre Novomešťanov,
ktorý organizuje Asociácia náročného
diváka pod záštitou starostu Rudolfa
Kusého, nadväzuje na svoju tradíciu už
štvrtým pokračovaním. Tentoraz poteší
milovníkov dobrej hudby prechádzka
cestami operety a muzikálu slovenskej
i svetovej tvorby.
Koncert sa uskutoční 14. apríla 2011
o 15.h v Stredisku kultúry na Vajnorskej.
Počas hudobného popoludnia odznejú

ukážky zo známych a obľúbených operiet a muzikálov z pera skladateľov, ako
sú Lehár, Loewe, Bernstein, Webber, Dusík či Kálmán.
Andrea Stankovská-Hallon sa predstaví v hre na ﬂautu a klavír a postará sa
o sprievodné slovo počas koncertu. Spievané ukážky predvedú sopranistka Petra
Záhumenská a Peter Šubert (barytón),
na klavíri zahrá Dušan Stankovský.
(jš)

„Lésola, lésola, kvjetní
nedzeua, des kvjet podzeua,..“

Knižný tip
Dorothea Baumjohannová:

Praktický pomocník
v záhrade
Už sa nemôžete dočkať prvých slnečných dní
strávených uprostred kvetinových záhonov?
Z novej príručky vydavateľstva IKAR sa naučíte všetko, čo potrebujete pri starostlivosti
o trávnik, reze ruží, výsadbe cibuľovín, sadení kvetov do hrantíkov na balkóne, ale aj
o pestovaní plodín. S pomocou názorných
fotograﬁí a cenných rád odborníkov jednoducho a rýchlo zvládnete všetky záhradné práce
a dočkáte sa pestovateľských úspechov.

Slová piesne z Vajnor predznamenávajú príchod teplejších dní a s nimi aj veľkonočných sviatkov. Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne
Mesiaca a prichádza po 40-dňovom pôste po fašiangoch. Spájajú sa s ňou tradičné
veľkonočné symboly:
- korbáče z mladých vŕbových výhonkov, ktoré plietli mládenci, aby pošibaním
prebrali dievčatá zo zimnej letargie,
- mladé vŕbové a brezové konáre v tvare stromčekov, takzvané letečká, lésoly ovešané pestrými stužkami, farebnými vajíčkami a papierovými retiazkami,
- bystrá voda rozpúšťajúca zvyšky ľadovej zimy,
- vajíčka, bahniatka, malé kuriatka a zajačiky symbolizujúce prebúdzajúci sa život,
- dôležitá je aj Morena, Muriena, Marmuriena či Kiselica. Je to ﬁgurína oblečená do
ženských šiat, znázorňujúca zimu. Jej obradným vynesením z obce za spevu dievčat alebo žien, a potom odstrojením a následným upálením či hodením do vody
kedysi symbolicky vyháňali zimu. Kresťanstvo dalo veľkonočným sviatkom ďalší
rozmer pripomenutím ukrižovania a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Stredisko kultúry BNM v spolupráci s mestskou časťou a miestnymi školami už
piaty rok organizuje jarné zvykoslovné podujatie: prinášanie letečka – lésoly a vynášanie Kiselice - Moreny na Kuchajde. V tomto roku to bude 16. 4. 2011 v stredu
pred Kvetnou nedeľou o 14.h. Srdečne vás pozývame!

Ak urobíte niečo aj pre krajšie Nové Mesto,
môžete získať publikáciu z našej redakcie.
Pošlite aktuálnu fotograﬁu vašej jarnej
predzáhradky, priestoru medzi domami či rozkvitnutého balkóna na adresu:
hlas@banm.sk. Fotograﬁe prijímame do
10. júna 2011, najkrajšiu odmeníme týmto
praktickým darčekom.

Judita Dózsová

INZERCIA
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto hľadá:
✔ školníka – školníčku, s možnosťou ubytovania
v dvojizbovom byte v budove školy
✔ učiteľa francúzskeho jazyka
✔ vychovávateľa do ŠKD
s nástupom od 30.8.2011.
Tepujem koberce, sedačky, postele.
0903 195 861, 02/4425 9038
Inštalatér – aj malé opravy. Tel.: 0904 572 977
Dáme do prenájmu nebytový priestor o ploche
130,37 m2 po kompletnej rekonštrukcii,
na Ursínyho ulici v Bratislave III.
Cena dohodou. Kontakt: 0903 225 680
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Pozývame
Stredisko kultúry
Bratislava Nové Mesto,
Vajnorská 21
2. 4. 2011, sobota, o 17.h
Za dychovkou na Vajnorskú, DH 11 Z IVANKY,
4., 11., 18. 4. 2011, utorok, o 18.h
Sahadža joga - začiatočníci - ako sa zbaviť stresu
5., 12., 19., 26. 4. 2011, pondelok, o 18.h
Sahadža joga - pokročilí - ako sa zbaviť stresu
klubové stretnutie pre stálych aj nových záujemcov
9. 4. 2011, sobota, o 17.h
Čaj o piatej, hrá HS UNI
13. 4. 2011, streda, o 14.h
„Lésola, lésola, kvjetní nedzeua...“
Vstup na Kuchajdu voľný
16. 4. 2011, sobota, o 10.h
Na všetko je liek, seminár
16. 4. 2011, sobota, o 17.h
Čaj o piatej, hrá HS V – KVARTET
19. 4. 2011, utorok, o 17.h
Bratislavský včelársky spolok
stretnutie členov a záujemcov o poradenské služby
20. 4. 2011, streda, o 18.h
Túlavé topánky, cestovateľský klub
Premietanie, prednáška a beseda
23. 4. 2011, sobota, o 17.h
Čaj o piatej, hrá HS COLOR
28. 4. 2011, štvrtok, o 19.h
Folk country večer s PETROU ČERNOCKOU

Výmenné stretnutia zberateľov:
9. 4. 2011, sobota, 8.h – 12.h
Mince, medaily, pohľadnice, bankovky, odznaky,
vyznamenania, telefónne karty, etikety, ﬁlatelia,
knihy, gramoplatne

Folk-country večer
s PETROU ČERNOCKOU
Príďte sa zabaviť na koncert
speváčky, ktorá
dokáže rozprúdiť krv v žilách
všetkým milovníkom country
štýlu.
Poznačte si
do kalendára
štvrtok 28. 4.
2011 o 19.h
a nalaďte sa
na príjemný
zážitok!

16. 4. 2011, sobota, 8.h - 15,30 h
Minerály, fosílie a výstava drahých kameňov
Predpredaj vstupeniek:
Pondelok - streda, 16.h – 19.h a 1 hod.
pred podujatím v SK BNM Vajnorská 21,
tel.: 02/44373763. Zmena programu vyhradená!

Seminár Na všetko je liek
Čaká vás prechádzka svetom liečivých kameňov. Naučíte sa využívať kamene podľa farby,
tvrdosti, tvaru, energetických vibrácií, miesta
výskytu. Zistíte ako sa o ne starať. Pochopíte,
že všetko je individuálne a veľa pravidiel sa dá
zakomponovať do individuálneho plánu.
Vedie Erika Vincoureková,
16. 4. od 10.h do 14.h

Dom kultúry Kramáre,
Stromová 18
2. 4. 2011, sobota, o 16.h
ELA a HOP v divadelnom
predstavení PASKUDÁRIUM
Súťaž SUPER DIVÁK
18. 4. 2011, pondelok, o 19.h
117. Poetický večer s Jurajom Sarvašom

P O N U K A:
Kultúrno-spoločenské a výchovno-vzdelávacie
podujatia pre stredné školy v čase prijímacích
skúšok a maturít, pred prázdninami aj pred
koncoročným vysvedčením
Prenájom priestorov na semináre, spoločenské
posedenia, prezentácie (sála 350 miest, učebne
20 miest, predsobášna sieň 40 miest, galéria)
Výroba reklamy od vizitiek po transparenty vrátane
graﬁckých návrhov
Tel.: 44373771, 44372620
info@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk

30.4.2011, sobota, o 16.h
ELA a HOP v predstavení ROZKRÁVKA
Súťaž SUPER DIVÁK
Predaj vstupeniek a informácie:
pondelok, utorok, streda, od 16.h do 19.h
DK Stromová 18, tel.: 54771148,
e-mail: dkkramare@chello.sk
Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia
predstavenia. Zmena programu vyhradená.
SLUŽBY: Poskytnutie priestorov a služieb
na prezentácie, semináre, posedenia

29. 4. 2011, piatok, o 16.h
Malý festival lásky, pestrý multimediálny program
30. 4. 2011, sobota, o 17.h
Čaj o piatej, hrá HS FORTUNA

Výstavy:
5. – 16. 4. 2011
Anna KOTVAŠOVÁ, insitná maliarka zo Srbska
19.4. - 1.5.2011
Výtvarná tvorba Ivana CÍCHA
Návštevný čas výstav
pondelok – piatok 14.h - 18.h, sobota - nedeľa
v rámci podujatí

Medzinárodné
výmenné
stretnutie zberateľov
V sobotu 16. 4. 2011
od 8. do 15.30 h. sa uskutoční
v Stredisku kultúry
na Vajnorskej
VÝSTAVA A MEDZINÁRODNÉ
STRETNUTIE ZBERATEĽOV
MINERÁLOV, FOSÍLIÍ
A DRAHÝCH KAMEŇOV.
Zúčastnia sa aj zahraniční
vystavovatelia.

