
Opäť zaznie školské zvonenie

Viac odborníkov v komisiách

Príďte rozhodnúť o podobe parku

Pohybom proti starnutiu

Ročník XXI. ČASOPIS OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – NOVÉ MESTO, číslo 9/2011



2

Vydáva Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto,

Adresa: Miestny úrad Bratislava–Nové Mesto, referát 
školstva, kultúry a športu, Junácka 1, 832 91 Brati-

slava, tel.: 02/4925 3211, redakcia: hlas@banm.sk, 
inzercia: kultura@banm.sk, www.banm.sk

Redakčná rada:

Predseda: Mgr. Rudolf Kusý, 
podpredsedníčka: Ing. Jana Škutková,

šéfredaktor: Vladimír Margolien, 
členovia: Ing. Branislav Feješ, JUDr. Tomáš Korček, 

Ing. arch. Otto Novitzký, Mgr. Marek Tettinger, 
tajomníčka: Elena Hlivová.

Jazyková úprava: PhDr. Viera Vojtková. 

Grafi cká úprava: Martin Lovas. 
Tlač: D&D International Slovakia s.r.o.

Náklad: 21 600 výtlačkov. 
Číslo 9/2011. EV 3920/2009

Milí čitatelia,

teplých dní sme si priveľa neužili a už tu máme babie leto. 

September zvoláva do lavíc školákov, prajeme im úspešný štart 

a množstvo nových vedomostí, aby školský rok ubehol rovnako 

rýchlo ako prázdniny. Aj poslanci po dovolenkách opäť zasadnú 

za rokovací stôl. Rady komisií rozšíria noví členovia spomedzi 

obyvateľov, ktorí sú odborníkmi v jednotlivých oblastiach. Po-

hľad na činnosť samosprávy sa tak prehĺbi o nezávislé názory 

špecialistov, čo bude pre rozvoj mestskej časti iste prínosom.

Po verejnej diskusii a príprave architektonických štúdií máte 

možnosť ovplyvniť budúcu tvár parku na Račianskom mýte. 

Príďte sa oboznámiť s návrhmi študentov a využite príležitosť 

zapojiť sa do rozhodovania.

Stále aktuálnou témou je územný rozvoj mestskej časti, kde sa 

žiada koncepčný a premyslený postup v spolupráci s magistrá-

tom. Výstavba, či už obyvateľmi vítaná alebo neželaná, sa bez-

prostredne dotýka mnohých Novomešťanov. Venujeme jej niekoľ-

ko článkov a prinášame prehľad o pripravovaných projektoch.

Kultúrne leto sa v tomto roku presunulo do viacerých štvrtí, aby 

sa dostalo bližšie k vám. Veríme, že ste si vybrali z ponuky hudob-

ných programov pre malých i veľkých, najobľúbenejších fi lmov 

zo svetovej a domácej tvorby, alebo ste si zacvičili jogu. Pokým  

nám september dopraje pekné počasie, bude aj tento mesiac po-

kračovať premietanie na Kuchajde. Dosiahlo jednu z najvyšších 

návštevností spomedzi záhradných kín v Bratislave, pred strie-

borným plátnom sa tu pravidelne stretávalo okolo 400 divákov. 

Ak ste to zatiaľ nestihli, pozývame vás na kúsok fi lmového ume-

nia, vždy v sobotu a stredu o 20.30 h. 

Prajem vám príjemné čítanie!

Jana Škutková

Kramárčanov trápi 
neželaná výstavba str. 5

Poznáte 
miestny úrad?  str. 7

Kam s odpadom 
pred zimou  str. 10

Čo čaká vinohrady 
nad mestom? str. 14

Prechádzka históriou 
Nového Mesta str. 16

Za športom a kultúrou 
v septembri  str. 18

Obálka: 

Školy opäť ožijú

Snímka František Rajecký

S vetrom a časom opreteky

Neprekáža vám troška nostalgie a vôňa benzínu? Potom si nene-

chajte ujsť preteky historických vozidiel, ktoré 3. septembra odštartu-

jú priamo spred budovy Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto. 

Na 6. ročníku pretekov Danubia 

okruh očakávajú organizátori 

účasť 40 automobilov a 10 moto-

cyklov z minulého storočia. Okrem 

samotnej súťaže vás čaká kultúrny 

zážitok pri obdivovaní dielenskej 

dokonalosti a technologických ino-

vácií z hlavy a rúk predchádzajú-

cich generácií konštruktérov. Zraz 

účastníkov je o 9. h, štart o 10.30 h 

z parkoviska MÚ na Junáckej ulici.
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O územnom rozvoji Nového Mesta

Aký park chceme na Račianskom mýte? 

Koncom júla sa na miestnom úrade 

v Novom Meste stretli primátor Bratisla-

vy Milan Ftáčnik so starostom Rudolfom 

Kusým, aby prerokovali otázky územ-

ného rozvoja tejto mestskej časti. Našli 

zhodu v mnohých bodoch, kde sa žiada 

postupovať spoločne. Hovorili o budúc-

nosti vinohradov na malokarpatských 

svahoch a o zámere riešiť tieto plochy 

koncepčne, zamedziť chaotickú výstav-

bu. Oblasťou, ktorá by mala zostať bez 

obmedzujúcich vplyvov ďalšej výstavby, 

je Račianske mýto, kde chce starosta 

Kusý revitalizovať verejnú zeleň a zacho-

vať park ako dobre vybavenú oddychovú 

zónu pre obyvateľov všetkých generácií. 

Rozhovor sa týkal aj riešenia mestskej 

hromadnej dopravy, využitia plochy po 

bývalom cyklistickom štadióne a zefek-

tívnenia premávky lanovky z Kamzíka 

na Železnú studničku. (red)

Park na Račianskom mýte považujú No-

vomešťania za svoj, aj keď jeho význam 

ďaleko prekračuje hranice mestskej čas-

ti. Chceme v ňom zachovať sviežu zeleň, 

oázu oddychu, jednoducho miesto, kde 

si malí i veľkí nájdu svoje obľúbené zá-

kutia. Diskusiu o budúcej podobe parku 

naštartovalo v minulom roku občianske 

združenie Za Bratislavu – Nové Mesto. 

S požiadavkami na riešenie tohto multige-

neračného priestoru sa potom popasovali 

študenti Fakulty architektúry Slovenskej 

technickej univerzity pod vedením doc. 

Ing. arch. Mariána Maľovaného. Aby nako-

niec opäť dostali slovo obyvatelia.

V sobotu 10. septembra 2011 od 15. 
do 17. h sa v parku na Račianskom mýte 

uskutoční verejná diskusia, na ktorej 

budú predstavené architektonické štúdie 

mladých tvorcov. Príďte a zapojte sa do 

rozhodovania o budúcej podobe parku. 

Popoludnie doplní atraktívny program 

pre deti i dospelých. 

  (jš)

Redukcia spojov 
je v rozpore 
s prioritou mesta

Od 1. augusta sa Bratislavčania museli 

zmieriť s vyššími cenami cestovných líst-

kov v hromadnej doprave, úsporné opat-

renia Dopravného podniku Bratislava sa 

tým však nekončia. Oproti pôvodnému 

plánu chce znížiť počet najazdených 

kilometrov do konca roka o 1,5 milió-

na. Dosiahnuť by sa to malo zrušením 

trinástich liniek, predĺžením intervalov 

medzi niektorými spojmi a obmedze-

ním premávky na ďalších trasách len na 

čas dopravnej špičky. Na programe je aj 

prepúšťanie zamestnancov.

Starosta Rudolf Kusý tlmočil primáto-

rovi obavy novomestských obyvateľov. 

„Nemala by sa opakovať situácia, že 

občania budú postavení pred hotovú 

vec. Musí sa nájsť riešenie, ktoré bude 

optimálne nielen pre ekonomiku mest-

skej dopravy, ale aj pre obyvateľov 

mestskej časti,“ povedal. Aj primátor 

Bratislavy Milan Ftáčnik považuje návrh 

dopravného podniku v tejto podobe za 

neprijateľný. Podľa jeho slov je podpora 

MHD prioritou mesta, rušenie spojov by 

dostupnosť verejnej dopravy znížilo. 

 (red)

Komisie v novom zložení
Miestne zastupiteľstvo na začiatku svojho funkčného obdobia zriadilo stále komisie, v ktorých 

začali pracovať poslanci. Po ukončení výberu ďalších členov - odborníkov z radov obyvateľov - budú 
niektoré komisie pracovať v rozšírenom zložení.

Členovia komisie dopravy, životného prostredia 
a ochrany verejného poriadku 

Poslanci: Ing. Anna Jánošová (predseda), MUDr. 
Pavol Dubček, Ing. Branislav Feješ, Mgr. Marek 
Bobák, odborníci z radov obyvateľov: Ing. Oľga 
Nemetzová, Mgr. Ľubica Križanová, JUDr. Gabriel 
Debnár

Členovia komisie fi nančnej, pre správu a nakla-
danie s majetkom mestskej časti

Poslanci: Ing. Jozef Bielik (predseda), Peter Ágos-
ton, Ing. Katarína Augustinič, Ing. Pavol Galamboš, 
Ing. Marián Vereš, Ing. Stanislav Winkler, Mgr. Edita 
Pfundtner, odborníci z radov obyvateľov: Ing. Pavol 
Kudroň, Ing. Mikuláš Kulcsár, Ing. Katarína Liptáko-
vá, Ing. Adriana Petríková, Alena Rybáriková

Členovia komisie územného plánovania, urbaniz-
mu a výstavby

Poslanci: Ing. arch. Otto Novitzký (predseda), 
Mgr. František Rácz, Ing. Helena Bánska, CSc., 
Ing. Július Jackuliak, JUDr. Tomáš Korček, od-
borníci z radov obyvateľov: Ing. Anna Dúžeková, 
Mgr. Michal Lukáč, Mgr. Vladimír Mikuš

Členovia komisie sociálnych vecí a bývania

Poslanci: Ing. Martin Bartoš (predseda), Ing. Li-
bor Gašpierik, Vladimír Margolien, Mgr. Richard 
Mikulec, odborníci z radov obyvateľov: Bc. Edita 
Ferenczyová, Mgr. Ľuboš Fiam, Silvia Manczalová, 
Ing. Milan Kukliš

Členovia komisie pre školstvo a vzdelávanie 

Poslanci: Ing. Andrea Vítková (predsedkyňa), Mgr. 
Dan Sládek, Peter Szusčík, Peter Ágoston, odborní-
ci z radov obyvateľov: PhDr. Igor Hanes, Mgr. Bar-
bora Lukáčová, Ing. Ladislav Varga

Členovia komisie pre kultúru, mládež, šport, voľ-
ný čas a informačné systémy

Poslanci: Dagmar Arvayová (predseda), Mgr. Ma-
rek Norovský, Ing. Anna Jánošová, odborníci z ra-
dov obyvateľov: Mgr. Marianna Haliaková, Ing, Jana 
Tenková, Peter Zápražný

Ostatné tri komisie majú členov len z radov poslan-
cov.

Komisia mandátová

Mgr. František Rácz (predseda), Mgr. Richard Miku-
lec, Peter Ágoston

Komisia návrhová

Ing. Jozef Bielik (predseda)

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov miestneho zastu-
piteľstva MČ Bratislava-Nové Mesto

Ing. Július Jackuliak (predseda), Ing. Andrea Vít-
ková, Dagmar Arvayová, Ing. Katarína Augusti-
nič, MUDr. Pavol Dubček, Vladimír Margolien, 
Mgr. Edita Pfundtner
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Aj susedia majú svoje práva 
Pri komunikácii s developermi občas 

začujem zaujímavú myšlienku: „Toto je 

náš pozemok, naše vlastníctvo, a tak 

si tu môžeme stavať, čo chceme.“ Ak si 

aj odmyslíme územný plán, v okolí sú 

zväčša aj iní vlastníci. Súčasní obyvatelia. 

Súčasní obyvatelia, ktorí tiež majú svoje 

práva, lebo nová výstavba ovplyvní ich 

životné podmienky. 

Preto je potrebné zvyknúť si, milí deve-

loperi, že časy, keď bolo možné iba nie-

čo postaviť, a ničím neprispieť miestnym 

obyvateľom, sa skončili. Od developera 

sa očakáva, že urobí čosi „navyše“ pre 

ľudí, ktorí v lokalite žijú. Opraví cestu, 

chodník, vytvorí či obnoví park, vysadí 

zeleň, zrekonštruuje ihrisko, vytvorí par-

kovacie miesta pre verejnosť, svetelnú 

signalizáciu či športovisko... Možností je 

dosť.

Pretože sa zdá, že niektorí developeri 

považujú obdobie dovoleniek za najlepší 

čas na to, aby si vybavili územné či sta-

vebné rozhodnutie, rozhodol som sa na-

písať pár slov o výstavbe, ktorú vnímam 

ako najkonfl iktnejšiu. Považujem totiž za 

dôležité, aby ľudia boli informovaní o 

tom, čo sa v ich okolí pripravuje.

V nasledujúcich riadkoch nájdete pre-

hľad o pripravených stavebných pro-

jektoch spolu s požiadavkami, ktorými 

mestská časť podmieňuje vydanie roz-

hodnutia.    Rudolf Kusý

Snežienka – projekt 
reštaurácie a hotela

Stav: územné konanie zastavené 

Stanovisko mestskej časti: predložiť nový projekt 
a prezentovať ho verejnosti

Bližšie informácie: Ing. arch. Konečná, odd. územ-
ného konania a stavebného plánu, MÚ BaNM, Ju-
nácka 1, 6. posch., č. dverí 620, tel. 49 253 151

Obytná budova na rohu 
Vajnorskej a Odbojárov 

Stav: pred vyhlásením územného konania

Stanovisko mestskej časti: zachovať rad stro-
mov na pozemku podľa súčasného stavu zo strany 
Bartoškovej ulice, zvýšiť počet parkovacích miest 
a prepracovať projekt tak, aby sa obytná budova 
nepribližovala k domom na Bartoškovej ulici a na 
ulici Odbojárov

Požiadavka na investície v prospech obyvateľov: 
zabezpečiť opravu kompletnej kanalizácie na ulici 
Odbojárov a dotknutej časti Bartoškovej ulice

Bližšie informácie: Ing. Vidličková, odd. územného 
konania a stavebného plánu, MÚ BaNM, Junácka 1, 
6. posch., č. dverí 608, tel. 49  364 253

Malopodlažná polyfunkčná 
budova na rohu Vlárskej 
a Starej Klenovej

Stav: Záväzné stanovisko Hlavného mesta Brati-
slava

Stanovisko mestskej časti: znížiť podlažnosť 
o jedno podlažie

Požiadavka na investície v prospech obyvateľov: 
podľa potrieb obyvateľov hornej časti Kramárov

Bližšie informácie: Ing. arch. Kocka, MÚ BaNM, Ju-
nácka 1, 3. posch., č. dverí 320, tel. 49 253 373

Bytové domy a polyfunkčné 
objekty na Bielom kríži – za sú-
dom a na mieste bývalej škôlky

Stav:  pred vyhlásením územného konania

Stanovisko mestskej časti: znížiť podlažnosť by-
tového domu na mieste bývalej škôlky a  jeho za-
pustenie do zeme tak, aby neprevyšoval súčasnú 
zástavbu; nesúhlasíme so zdravotným strediskom 

so širokým záberom, prijateľné sú len ambulancie, 
ktoré budú slúžiť miestnym obyvateľom; nesúhla-
síme s navrhovaným dopravným riešením – je ne-
prijateľné, aby cez štvrť prechádzali ďalšie autá; 
žiadame vytvoriť to, čo na Bielom kríži chýba – ve-
čierku, škôlku

Požiadavka na investície v prospech obyvateľov: 
špeciálna samostatná cesta len pre nové budovy; 
revitalizácia parku s nízkym oplotením a fontánou, 
opravou osvetlenia a novou výsadbou; vybudovanie 
krytých kontajnerových stojísk; obnova všetkých 
troch vnútroblokových priestorov podľa projektov 
schválených obyvateľmi; rekonštrukcia jestvujú-
cich chodníkov; vytvorenie nových chodníkov tam, 
kde si to občania budú želať; nové parkovacie (ze-
lené) miesta tam, kde autá zničili zeleň, ohradené 
venčisko; obnova oboch detských ihrísk; príspevok 
na rekonštrukciu klubu dôchodcov na Račianskej 
ulici; ďalšie podľa návrhov obyvateľov

Bližšie informácie: Ing. arch. Konečná, odd. územ-
ného konania a stavebného plánu, MÚ BaNM, Ju-
nácka 1, 6. posch., č. dverí 620, tel. 49 253 151
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Aj keď sú obavy obyvateľov pochopiteľ-

né a predaj takého malého pozemku na 

výstavbu bol nezmyselný, situácia sa nedá 

riešiť jednoduchým zákazom. Pozemok 

totiž predal bratislavský magistrát spolu 

s mestskou časťou ešte v roku 2006 práve 

na výstavbu príručného skladu pre onko-

logických pacientov, spojeného s kance-

láriami, troma bytmi pre zamestnancov a 

školiacou miestnosťou pre sestričky z Ná-

rodného onkologického ústavu.

Pozemok, vlastne pozemoček, tvorí 

kopček s niekoľkými stromami. Zostal ako 

taký prívesok z veľkej bytovej výstavby.

Napriek tomu starosta Rudolf Kusý na-

značil isté možnosti rokovania. Mohlo by 

ísť o zámenu pozemkov - to však investor 

kategoricky odmietol so zreteľom na výš-

ku doteraz vynaložených prostriedkov. 

Druhá možnosť je oddialenie realizácie 

stavby požadovaním podrobnejších štúdií, 

to však z dlhodobého hľadiska prinesie iba 

odklad, po splnení zákonných podmienok 

má investor právo využiť svoj stavebný 

pozemok a realizovať svoje zámery. Najlo-

gickejším riešením je preto konštruktívne 

rokovanie a snaha čo najviac prispôso-

biť pripravovanú výstavbu požiadavkám 

obyvateľov. Tí vyslovili svoje námietky až 

dodatočne, pretože, ako vraveli, neboli vo-

pred dostatočne informovaní. Aby sa kaž-

dý mohol vyjadriť, dostali ľudia príležitosť 

aj po druhýkrát a stavebný úrad opätovne 

vyhlásil územné konanie. „Nechceme robiť 

skryté stavebné konania. Radšej ľuďom 

poskytneme viac času. Napriek tomu, že 

väčšina povie - nerobte nič, bude nás to 

obťažovať, nájdu sa aj takí, ktorí dokážu 

konkrétne sformulovať, čo ich trápi a dá 

sa odstrániť, alebo aspoň zmierniť. Samo-

zrejme, ak sa investorovi chce. A na úrade 

je, aby sa mu chcelo,“ hovorí starosta.

Najväčšie obavy vzbudzuje blízkosť 

budovy k susediacemu objektu. Ľuďom 

prekáža strata súkromia. Investor je Kra-

márčan, ktorý býva neďaleko a za rohom 

má výdajňu zdravotníckych potrieb, preto 

prízvukoval svoj záujem na dobrých sused-

ských vzťahoch a je pripravený, pokiaľ sa 

dá, vyhovieť. Navrhol svojmu architektovi 

zrušiť na tesne susediacom múre pôvodne 

plánované okná a prisľúbil, že ho nechá 

zarásť brečtanom alebo inou popínavou 

zeleňou. Podľa projektu má dom dve 

podzemné a tri nadzemné podlažia. Pre 

zníženie hlučnosti zrušili pôvodne pláno-

vanú výťahovú šachtu a vzduchotechniku 

premiestnili do podzemia. Investor ponú-

ka vytvorenie zelenej strechy, teda jej za-

trávnenie a zachovanie radu stromov pri 

dome, vďaka čomu pre polovicu susedné-

ho bytového domu zostane zakrytý.

Je prirodzené, že obyvatelia vidia predo-

všetkým oprávnené vlastné záujmy. Majú 

obavy zo zhoršenia dopravnej situácie, 

nedostatku parkovacích miest a celkové-

ho zhoršenia kvality bývania. „Nechcem 

vopred nikoho upodozrievať, no v praxi 

sa často stáva, že počas realizácie  získa 

stavebník povolenie na zmeny, zvýši na-

príklad počet poschodí,“ pripomenula 

účastníčka stretnutia z radov obyvateľov. 

Investor vylúčil vopred, že by počas vý-

stavby žiadal o povolenie ďalších podlaží, 

pri väčšine námietok argumentoval dodr-

žaním všetkých noriem a zákonov. 

Najväčším problémom je to, že poze-

mok predalo práve mesto a mestská časť 

pred piatimi rokmi na projektovaný účel. 

Projekt má kladné vyjadrenie od bývalé-

ho primátora i bývalého starostu, takže je 

problematické, aby to isté mesto a mestská 

časť zakázali stavbu len preto, že sa zmeni-

lo vedenie, a to nové je proti zahusťovaniu 

Kramárov. Napriek tomu stavebný úrad 

konanie zastavil a starosta požiadal primá-

tora o prehodnotenie stanoviska.

Vyzerá to tak, že súčasní obyvatelia sa 

s novým susedom budú musieť zmieriť. 

Ako povedal starosta Rudolf Kusý, ide o 

dedičstvo z minulosti, ktoré, žiaľ, nie je v 

našej mestskej časti ojedinelým prípadom. 

Inicioval rokovanie s primátorom, na kto-

rom sa dohodli, že počas ich funkčného 

obdobia k podobným praktikám nebude 

dochádzať: „Jednoducho, nebudú sa pre-

dávať pozemky, ktoré ľudia vnímajú ako 

parčík či kúsok zelene. Ak sa má v Bra-

tislave zachovať zeleň, tak samosprávy 

nesmú predávať zelené plochy. Máme 

viacero príkladov, keď samospráva pre-

dala zelený pozemok, na ktorom chcel 

investor následne stavať, a tým vytvárala 

problémy svojim vlastným obyvateľom. 

Preto my takéto pozemky predávať nebu-

deme.“

Jana Škutková

Riešením mnohých 
problémov je nevytvárať ich
Obyvatelia Stromovej ulice na Kramároch sa obávajú zhoršenej kvality bývania pre pripravovanú výstavbu troj-

podlažného objektu JOLLY JOKER, ktorej hlavným účelom je malý príručný sklad zdravotníckych potrieb pre onko-

logických pacientov. Obrátili sa na starostu Kusého, ktorý požiadal fi rmu, aby svoj zámer verejne odprezentovala. Na 

stretnutí obyvateľov, zástupcov investora a predstaviteľov mestskej časti sa zúčastnené strany pokúšali nájsť riešenie 

akceptovateľné pre všetkých. Žiaľ, trocha oneskorene...
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Poznáte miestny úrad?

 Oddelenie územného plánova-
nia a životného prostredia

Ako naplánovať výstavbu v Novom Mes-

te? Kam a za akých podmienok môžu fi r-

my umiestniť svoje reklamy na verejných 

priestranstvách? Ako sa organizuje výrub 

chorých stromov a následná výsadba no-

vých? Všetkými týmito a ďalšími otázkami 

sa zaoberá oddelenie územného plánova-

nia a životného prostredia. 

Vydáva stanoviská k akejkoľvek inves-

tičnej činnosti na území mestskej čas-

ti. V spolupráci s hlavným architektom 

mestskej časti obstaráva územnoplánova-

ciu dokumentáciu na základe štúdií vy-

braných zón územia vo všetkých etapách 

prípravy. Na základe týchto štúdií súčasne 

vydáva i územnoplánovacie informácie 

o jednotlivých pozemkoch nachádzajú-

cich sa v niektorom z katastrov mestskej 

časti. 

Oddelenie vykonáva aj časť agendy 

všeobecného stavebného úradu, v ktoré-

ho kompetencii je ohlásenie drobných 

stavieb, stavebných a udržiavacích prác, 

povoľovanie informačných, reklamných 

či propagačných zariadení a v rámci 

všetkých spomenutých stavieb vykonáva 

i štátny stavebný dozor. 

Hoci Nové Mesto v posledných rokoch 

zaznamenalo nárast výstavby, ešte stále 

patrí medzi „šťastnejšie“ bratislavské mest-

ské časti so zelenými štvrťami ako Miero-

vá kolónia, okolie Račianskeho mýta či 

oblasť Dimitrovky a s bohatou vnútroblo-

kovou zeleňou v ostatných štvrtiach. 

O zeleň sa však treba starať. Aj to má na 

starosti toto oddelenie, konkrétne referát 

životného prostredia, ktorý spolupracu-

je s EKO-podnikom verejných služieb. 

Prostredníctvom jeho činnosti riadi údrž-

bu verejnej zelene, jej výsadbu, ošetro-

vanie i výrub drevín. Ako prvostupňový 

orgán ochrany drevín v zmysle platnej le-

gislatívy vydáva aj rozhodnutia o súhlase 

s výrubom, kde súčasne určuje náhradnú 

výsadbu, ktorou sa snaží verejnú zeleň na 

území mestskej časti postupne revitalizo-

vať. 

V Novom Meste oddelenie dozerá aj na 

zachovávanie čistoty a ochranu životného 

prostredia, vedie evidenciu neriadených 

skládok. Ak je obec povinná zabezpečiť 

likvidáciu odpadu, vykonáva opatrenia na 

jeho odstránenie. V rámci zachovávania 

čistoty a zdravého prostredia pripravuje 

a realizuje systém zberu jednotlivých zlo-

žiek komunálneho odpadu, psích exkre-

mentov, veterinárnu asanáciu a plošnú 

deratizáciu verejných priestranstiev.

V rámci preneseného výkonu štátnej 

správy vydáva stavebné povolenia a ko-

laudačné povolenia na studne (teda indi-

viduálne zásobovanie vodou) a vykonáva 

štátny vodoochranný dozor v rámci svojej 

pôsobnosti. 

Práca na oddelení územného plánova-

nia a životného prostredia si okrem od-

borných vedomostí vyžaduje aj dokonalú 

znalosť územia. „Prednedávnom nám 

obyvateľ nahlásil kdesi v lesoparku nad 

Kramármi nelegálnu skládku odpadu. 

Nezostávalo nám iné, iba prešliapať 

riadny kus lesa. A hoci sme absolvovali 

niekoľkohodinovú túru, skládku sme ne-

našli. Preto sme požiadali, aby nám oby-

vateľ lepšie lokalizoval nelegálnu sklád-

ku. Po dvoch dňoch sa ozval, že skládka 

tam už nie je,“ hovorí Miriam Kamhiye-

hová, vedúca referátu životného prostre-

dia, poverená riadením celého oddelenia. 

„Hon za odpadkami v lese sa síce skončil 

neúspešne, no sme veľmi radi, že sklád-

ka zmizla úplne. Veľmi by sme si priali, 

aby nám nelegálne skládky takto mizli 

na celom území Nového Mesta,“ dodáva 

s úsmevom.  Zuzana Štefková

V našom seriáli vám poradíme, na koho sa obrátiť v prípade, že na miest-

nom úrade potrebujete niečo vybaviť. 

TIP PRE VÁS
V prípade, že máte problém so znečistením 

v okolí vášho bydliska, trápi vás poškodená či ne-
udržiavaná zeleň alebo máte iný problém týkajúci 
sa znečistenia životného prostredia, môžete ho 
nahlásiť na ZELENÚ LINKU na telefónnom čísle 
02/ 49253 333.

Oddelenie územného plánovania a životné-
ho prostredia sídli na piatom poschodí miest-
neho úradu, tel. 02 / 49 253 221, e-mail: 
up@banm.sk, zp@banm.sk 



Základná škola s materskou školou Sibírska získala pracovnú 

i fi nančnú pomoc vďaka projektu, ktorý vytvorila Mgr. Milena 

Partelová. Do dvoch hodín po uverejnení bola jeho kapacita 

naplnená. Reagovali nielen fi rmy ako Tatra banka, Hewlett 

Packard, IBM či ZSE. Pomôcť prišlo aj celé Veľvyslanectvo dán-

skeho kráľovstva na čele s pani veľvyslankyňou a tri herečky 

zo seriálu Panelák. Dobrovoľníci pomaľovali steny rozprávko-

vými motívmi, pomohli upratať archív školy, vypleli a vysadili 

školský dvor. Zamerali sa aj na vzdelávanie - prednášali deťom 

o šetrení energiou a o spôsoboch ako sa chrániť pred interne-

tovou kriminalitou. Manažéri celkom radi vymenili pracovné 

stoly a počítače za farby, štetce a motyky, fyzickú prácu v uvoľ-

nenej atmosfére si doslova užívali. Pracovníci školy sa postarali 

o občerstvenie a grilovali na dvore pochúťky, aby dobrovoľ-

ným pomocníkom išla práca lepšie od ruky.

„Vďaka projektu sme získali veľa cenných kontaktov,“ vraví 

pani riaditeľka Partelová.

„Firmy nám sľúbili aj ďalšiu pomoc pri vybavení školy 

technikou, s deťmi sa chystáme na návštevu veľvyslanectva 

a dohodli sme ďalšie prednášky. V septembri chceme reali-

zovať druhý dobrovoľnícky projekt v spolupráci s fi rmou 

Ernst&Young. Dôležité je všetko vopred precízne pripraviť, 

potom sa koordinácia dá zvládnuť. Mali sme tu až 96 pracov-

níkov, ale všetko prebehlo hladko a v dobrej nálade,“ dodala.

Dobrovoľníci v našej mestskej časti dobudovali aj dve detské 

ihriská na Vinohradoch, skrášlili prostredie gymnázia na Ska-

lickej a okolie nemocnice na Kramároch, upratali gymnastickú 

halu a jej okolie, upravili záhradu v domove sociálnych služieb 

SIBÍRKA. Zapojilo sa 184 zamestnancov a ruku k dielu priložili 

mnohí novomestskí obyvatelia.
 Jana Škutková, 

 snímka Nadácia Pontis
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Pomáhali dobrovoľníci
Rok 2011 je Európskym rokom dobrovoľníctva. Táto forma aktivity zapustila korene aj na Slovensku. Nadácia 

Pontis a Engage, združenie fi riem, ktoré deklarujú vôľu dobrovoľnícky sa angažovať v prospech neziskového 

sektora, zorganizovali akciu Naše mesto 2011. V šiestich slovenských mestách pracovalo 4344 dobrovoľných pra-

covníkov, realizovali viac než 200 komunitných projektov. Neziskové organizácie mohli podať svoje návrhy na 

dobrovoľnícke aktivity, fi rmy si vybrali a potvrdili svoju účasť. 

Správy o trestnej činnosti mladých komentujú obyvatelia 

rozmanitým spôsobom, neraz aj s receptami, čo všetko by sa 

malo robiť, aby jej ubudlo. Aj v policajnom zbore sa zrejme 

diskutuje na túto tému. Dokazujú to jeho preventívne aktivi-

ty na zvyšovanie právneho vedomia mládeže, od ktorých si 

zbor sľubuje zníženie kriminality v tejto vekovej kategórii.

„Cieľom týchto našich aktivít, projektov a programov je 

zvyšovať dôveru k polícii, prehlbovať spoluprácu medzi 

políciou, školou a rodičmi a vytvárať podmienky na zni-

žovanie výskytu sociálnopatologických javov v správaní 

detí a mládeže,“ napísala nám kpt. Mgr. Patrícia Sikelová, 

referent špecialista na Okresnom riaditeľstve Policajného 

zboru v Bratislave III.

Najčastejšou formou preventívnych aktivít polície v spo-

lupráci so školami sú prednášky a besedy na rozličné témy: 

popri stále aktuálnej dopravnej výchove môže byť reč na-

príklad o legálnych a nelegálnych drogách, o rasizme a ex-

trémizme, obchodovaní s ľuďmi, šikanovaní a ublížení na 

zdraví, o trestnej zodpovednosti z hľadiska veku páchateľa 

a iných zaujímavých otázkach. Záleží na požiadavkách tej-

ktorej školy.

Podrobnejšie informácie, prípadne priamo termí-

ny jednotlivých akcií si možno dohodnúť na telefón-

nom čísle 0961 033 117 alebo prostredníctvom e-mailu 

patricia.sikelova@minv.sk 

 (red) 

Polícia ponúka 
prednášky a besedy
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Od septembra čaká mnohé deti 

veľká zmena. Opustia svet plný 

hier a začnú si plniť školské povin-

nosti. Spontánnu hravú činnosť 

nahradí systematické vyučovanie, 

ktoré kladie značné nároky na po-

zornosť, sústredenie a ďalšie psy-

chické funkcie.

Väčšina detí je po dovŕšení šiesteho 

roku zrelá na školu, pripravená zvládnuť 

nové povinnosti a súvisiacu záťaž. Existuje 

však určité percento detí, ktorým zmena 

z rôznych dôvodov robí problémy. Nezna-

mená to, že tieto deti sú menej šikovné. 

Jednoducho, pre ich optimálne zapojenie 

do vyučovacieho procesu je potrebné 

niektoré činnosti ešte trénovať, respektí-

ve dať im čas, aby dozreli. Školská spôso-

bilosť je komplexný pojem, rozumieme 

pod ním zrelosť telesnú, mentálnu, emo-

cionálnu i sociálnu. Je dôležité, aby dieťa 

dosiahlo taký stupeň fyzickej a psychickej 

pripravenosti na školu, aby zvládlo náro-

ky vyučovania bez ohrozenia svojho fyzic-

kého a psychického zdravia. 

Vzhľadom na veľkú fyziologickú varia-

bilitu detí tejto vekovej kategórie naše 

Centrum pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie každý rok depis-

tážne vyšetruje celú populáciu predškolá-

kov. Snaží sa zachytiť možné problémy už 

v ich zárodku, aby zaškolenie neprinášalo 

stresy deťom ani ich rodičom. V školskom 

roku 2010/2011 sme po predchádzajú-

com písomnom súhlase rodičov vyšetri-

li 400 detí už na pôde materských škôl. 

Z nich sme 103 detí pozvali na podrobnej-

šie vyšetrenie do nášho centra, kde sme 

s nimi ďalej pracovali. Pre mnohé deti sme 

ich rodičom poskytli stimulačný program 

a inštruovali sme ich ako rozvíjať práve tú 

kognitívnu funkciu, ktorá by mohla die-

ťaťu v škole robiť problémy. Niektorým 

deťom sme po dôkladnom zvážení z rôz-

nych dôvodov navrhli odklad školskej do-

chádzky o jeden rok. Psychologické vyšet-

renie povinne absolvovali aj deti, ktorých 

rodičia žiadali o tzv. predčasné zaškolenie 

(deti, ktoré do septembra ešte nedovŕšili 

vek 6 rokov).

Úspešný štart ovplyvní postoj dieťaťa 

k vzdelávaniu na dlhé obdobie. Dobré 

výsledky v škole pomáhajú formovať se-

badôveru a zdravé sebavedomie, čo sú zá-

kladné podmienky optimálneho vývinu. 

 Daniela Kmeťová

Aby bol štart prváčikov úspešný

Rodičia, ktorí budú potrebovať radu a pomoc pri zvlá-
daní prvých krokov svojho dieťaťa v škole, sa môžu 
obrátiť na odborníkov v Centre pedagogicko-psycho-
logického poradenstva a prevencie na Hubeného 25 
v Bratislave, tel. 44 88 23 96.

Pod týmto názvom sa skrýva dlhodobý 

projekt, ktorý pripravila a realizovala sku-

pina mladých ľudí z Dimitrovky. Od roku 

2010 spoločne vyčistili Nobelov park, 

osadili doň nové lavičky, ošetrili stromy 

a zeleň. Svoje úsilie symbolicky zavŕšili 

zábavným podujatím venovaným najmen-

ším obyvateľom, pri ktorom ich podpori-

li Asociácia mládeže Slovenska a starosta. 

Drobizg z celého okolia sa tu stretol pri 

veselých súťažiach, hrách a športovom zá-

polení. Veď práve deťom bude park slúžiť 

v nasledujúcich rokoch.

 (pk), snímky František Rajecký

Matky s trvalým pobytom v našej 

mestskej časti, ktorých dieťa nastupu-

je do prvej triedy základnej obecnej 

školy v mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto, majú nárok na jednorazovú fi -

nančnú výpomoc vo výške 35 eur na 

zakúpenie školských potrieb a aktov-

ky. O túto fi nančnú výpomoc musí 

matka prváka požiadať. Miestny úrad 

informoval rodičov listom na základe 

zoznamov prvákov zo základných škôl. 

Začiatkom septembra dostanú potom 

oznam, kedy si peniaze môžu prevziať 

v pokladnici miestneho úradu. Minulý 

rok dostalo príspevok 138 detí v sume 

4830 eur.  Dušan Jahelka

Na školské potreby pre najmenších 

Kto iný, ak nie my?
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Rozmiestnenie kontajnerov a plánované termíny:

ulica stojisko  termín  od do

1. Teplická pri železničnej trati 3.10.2011 10. h 17.30 h

2. Sliačska na konečnej MHD 3.10.2011 10. h  17.30 h

3. Svätovojtešská pri klube dôchodcov 4.10.2011 10. h  17.30 h

4. Ovručská pri parkovisku 4.10.2011 10. h  17.30 h

5. J. C. Hronského pri garážach 5.10.2011 10. h  17.30 h

6. Unitas, Šancová 23 do dvora 5.10.2011 10. h  17.30 h

7. Varšavská pri garážach 6.10.2011 10. h  17.30 h

8. Škultétyho - Plzenská na parkovisku 6.10.2011 10. h  17.30 h

9. Bartoškova - Športová pred garážami 10.10.2011 10. h  17.30 h

10. Mestská - Osadná pri parku 10.10.2011 10. h  17.30 h

11. Pluhová na dvore č. 4-6 11.10.2011 10. h  17.30 h

12. Čs. parašutistov pri škôlke 11.10.2011 10. h  17.30 h

13. Matúškova - Jaskový rad na rohu ulíc 12.10.2011 10. h 17.30 h

14. Jeséniova pri HMÚ 12.10.2011 10. h  17.30 h

15. Višňová na parkovisku 13.10.2011 10. h  17.30 h

16. Uhrova pri detskom ihrisku 13.10.2011 10. h  17.30 h

17. Guothova č. 9-11 14.10.2011 10. h  17.30 h

18. Magurská č. 3-5 14.10.2011 10. h  17.30 h

19. Mierová kolónia na Tylovej ulici 17.10.2011 10. h  17.30 h

20. Pri starom ihrisku pri záhradách 17.10.2011 10. h  17.30 h

JESENNÉ UPRATOVANIE
Pred zimou sa v mestskej časti opäť uskutoční zber nadrozmerného odpadu 

z domácností, pri ktorom budú obyvateľom k dispozícii veľkoobjemové kontaj-

nery. Pripomíname, že do nich nie je možné ukladať elektroodpad a vyradené 

spotrebiče, farby, chemikálie, lieky, riedidlá, oleje a ropné látky ani obaly z nich. 

Taktiež sem nepatrí stavebný alebo recyklovateľný odpad, tieto predmety treba 

likvidovať predpísaným spôsobom na špecializovaných skládkach. 

Planý poplach sa stal impulzom osvety 
Ako sa zachovať v prípade úniku nebezpečnej látky

Pri bežnej údržbe rekonštruovaného 

Zimného štadióna Ondreja Nepelu kon-

com mája vypukol neplánovaný poplach, 

keď sa odsával čpavok z hlavnej ľadovej 

plochy. Automaticky sa aktivoval autonóm-

ny systém varovania a vyrozumenia obyva-

teľstva, lebo príslušné technické zariadenie 

pre poruchu nebolo deaktivované. Obyva-

telia z okolia štadióna boli rušení – a iste 

aj znepokojení – hlásením evakuačného 

rozhlasu. 

Správa telovýchovných a rekreačných za-

riadení hlavného mesta SR Bratislavy sa za 

planý poplach ospravedlňuje. No zároveň 

chce túto udalosť využiť na informovanie 

ľudí, čo by mali robiť v prípade skutočného 

poplachu, keby skutočne unikala nebez-

pečná látka (NH
3
 – čpavok) a spustila by sa 

siréna. 

Ako pripomína Mgr. Peter Blaho, referent 

CO na STaRZ, prvoradou zásadou v takom 

prípade je zatvoriť všetky okná a riadiť sa 

pokynmi zložiek integrovaného záchranné-

ho systému (polícia, hasiči, záchranka...).

Kedy je aktuálna pomoc postihnu-
tým? 

Rozhoduje koncentrácia nebezpečnej 

látky v ovzduší. Do 200 mg/m3 je možná se-

bazáchrana, nad túto hranicu je potrebné 

poskytnúť postihnutému pomoc. Najdôle-

žitejšie je prerušiť prenikanie látky do jeho 

dýchacích ciest priložením navlhčenej 

vreckovky, uteráka či vaty (vodou, prípad-

ne roztokom kyseliny citrónovej) a pomôcť 

mu opustiť zamorený priestor (vždy kolmo 

na smer vetra). Potom je potrebné vykonať 

hygienickú očistu.

Poskytnutie prvej pomoci spočíva 

v niekoľkých úkonoch. Predovšetkým sa 

žiada prezliecť postihnutého do čistého 

odevu a zabezpečiť mu teplo a pokoj v po-

losede. Pri zasiahnutí očí a pokožky treba 

postihnuté miesta najprv umyť prúdom 

vody. Ak taký človek po uvoľnení dýcha-

cích ciest nezačne dýchať, je nevyhnutné 

ihneď mu poskytnúť umelé dýchanie a za-

bezpečiť odborné ošetrenie v nemocnici.

(red)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Bratislava sa presťahoval z pracoviska 

na Miestnom úrade z Junáckej a Peknej 

cesty na Vazovovu ul. 7/A. Dôvodom 

presunutia úradu je najmä zlúčenie 

služieb pre nezamestnaných a ľudí 

v sociálnej núdzi, či tých, ktorí sú zdra-

votne znevýhodnení, do jedného ob-

jektu. Nové pôsobisko Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny na Vazovovej 

je pre klientov z Nového Mesta dobre 

dostupné, v jeho blízkosti sa nachádza 

aj Sociálna poisťovňa, ktorú klienti čas-

to musia navštíviť. Zároveň sa predlžu-

jú úradné hodiny.

 

STRÁNKOVÉ DNI: 
• pondelok a utorok: 8. - 12. h, 13. - 15. h

• streda:  8. - 12. h, 13. - 17. h 

• štvrtok:  nestránkový deň 

• piatok:  8. - 12. h

Telefón: 204 43 777,  204 43 999
e-mail:  upsvr_ba@upsvar.sk
www.upsvar-ba.sk

Úrad práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny sa 
presťahoval



Na Partizánskej lúke si preliezku cez ví-

kend musíte rezervovať. Je plná rozvášne-

ných detí. Pekne a účelne upravený areál 

láka na hry a šport. Klepáč, ôsmy mlyn 

na toku Vydrice, získal pôvodnú podobu 

vďaka chuti majiteľa, peniazom a pro-

jektu sponzorov. Super! Nedávno ruina 

s jedným múrom, dnes areál na detské 

akcie. Aktívny romantik si môže trénovať 

bicepsy veslovaním na neďalekom rybní-

ku. V ďalšom zasa mĺkve kapry nedočka-

vo striehnu na „svojich“ rybárov. Aj nový 

„opekačkový“ priestor na Kačíne je vyda-

rený. Len sadnúť a opekať... 

...Točím pedálmi a suniem sa krajinou. 

Sem na Železnú chodím veľmi rád. Z Kra-

márov som za pár minút uprostred ozajst-

ného lesa. Pripomína mi prírodu kanad-

ských národných parkov. No také, čo sa 

mi týči po pravej ruke, tam iste nemajú. 

Gigantický betónový kolos v rozklade. Už 

dvadsaťpäť rokov. Usiloval som sa, aby ten 

prízrak zmizol, ako poslanec aj ako archi-

tekt – bezvýsledne. Dve desaťročia chodí-

me okolo a nadávame. Želáme si, aby de-

siatky ton železobetónu odviezol niekto 

preč. Mesto nemá peniaze a populárny 

fi lantrop nedvíha mobil. Niečo za niečo. 

Ale v okamihu, keď príde záujemca s tým, 

že kolos odstráni a chce tam čosi urobiť, 

nastane virvar a petície. Pár ľudí si na 

tom vyrobí imidž a stavebný vrak zostáva. 

Mesto pravdaže môže rozhodnúť, čo tam 

bude. V územnom pláne je totiž občian-

ska vybavenosť. 

...Točím pedálmi a suniem sa krajinou. 

Áno, po ceste, ktorú prednedávnom re-

konštruovali. A opäť nainštalovali „mača-

cie hlavy“. Samozrejme, vypadávacie. Keď 

musím po nich jazdiť, cítim kompletne 

celú chrbticu, najviac tam dolu. Červená 

farba z pásov pre cyklistov sa šúpe sťa 

koža prestarnutého hada. Firme, ktorá to 

robila, by som pokojne dal akciu zopako-

vať. A zadarmo. Akurát neviem, či by ju 

ešte niekto našiel. Mimochodom, mohol 

sa uložiť aj vodovod a kanalizácia, keď už 

bola cesta rozkopaná. Takto sa budeme 

stále dohadovať o čističkách a Vydrici.

...Točím pedálmi a suniem sa krajinou. 

Je mi fajn. Prichádza vyvrcholenie – bu-

fety. Dvadsiate prvé storočie utieklo do 

lesov, zostal len stredovek. „Úžasné“ to-

alety v maringotke, z ktorej vanie biozá-

pach a studený válov na umývanie rúk á la 

päťdesiate roky. Provizórny bufet s „KLO-

BÁSOU“ vo vnútri a rozbitými stoličkami 

vonku. Ešte rotunda, ku ktorej pristavali 

miestnosť ponad potok. Bez povolenia.

Aspoň že tu občas zahrajú veselí trampi. 

Prišli sme s návrhom, ktorý vracia lokalitu 

do súčasnosti. Mesto ho označilo za dob-

rý, a tým to zhaslo. Na súťaž návrhov ani 

na výber investora nebolo času. 

A parkovanie? Cez víkend ho treba stih-

núť do deviatej ráno, inak nezaparkuješ. 

Najmä v lete. Zachutil nám zdravý životný 

štýl, tak masovo prcháme do prírody. Mož-

no by pomohol vkusný parkovací dom 

na pozemku súčasného parkoviska. Jeho 

fasáda pretkaná živou zeleňou by sa iste 

skamarátila s okolitým lesom. 

Karpatský masív, ktorý sa dvíha nad 

mestom od okraja zastavaného územia, 

poskytuje Bratislavčanom skvelé možnos-

ti na víkendové aktivity. Skúsme s mierou 

upraviť ďalšie miesta tejto kúzelnej lokali-

ty s nezameniteľnou atmosférou.

Otto Novitzký

Snímky František Rajecký
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Keď točím, tak naozaj...
Karpatský masív, ktorý sa dvíha nad mestom od okraja zastavaného úze-

mia, poskytuje Bratislavčanom skvelé možnosti na víkendové aktivity. 

Jeho dostupnosť (15 minút z centra) vyzýva na športovanie a relax. Epi-

centrom návštevnosti je Železná studnička so svojimi zariadeniami.

Kultúrnejší vzhľad stanovíšť s odpadom a väč-
ší poriadok v nich aj okolo nich sleduje najnovšie 
opatrenie miestneho úradu. Mestská časť zvýšila 
nenávratný fi nančný príspevok z rozpočtu na vybu-
dovanie zastrešeného uzamykateľného stanovišťa 
so zbernými nádobami na zmesový komunálny od-
pad a kontajnery s vytriedeným odpadom na ma-
ximálne 1000 eur. Žiadatelia o túto dotáciu musia 
zodpovedať schváleným podmienkam. Musia to 
byť buď právnické osoby, teda organizácie (ktorých 
zriaďovateľom nie je hlavné mesto ani mestská 
časť), alebo bratislavskí podnikatelia, ktorí spravu-
jú niektorý z bytových domov v Novom Meste. Orga-

nizácie i podnikatelia musia o príspevok písomne 
požiadať a predložiť projekt budúceho stanovišťa 
odpadu s fotografi ou vybraného miesta, rozpoč-
tom,  dokladmi o vzťahu k pozemku a spôsobe 
udržiavania čistoty okolo stanovišťa do 3 metrov na 
všetky strany. Podmienky sa týkajú aj bežnej údržby 
konštrukcie, jej opráv po poškodení a zabezpečenia 
prístupu k zberným nádobám v zimnom období.

Bližšie informácie poskytne a žiadosti prebe-
rá Oddelenie územného plánovania a životného 
prostredia, 5. poschodie miestneho úradu na 
Junáckej ul., tel.: 02/49 253 208, e-mail: 
up@banm.sk, zp@banm.sk  (red)

Podpora zastrešených stanovíšť odpadu



Inzercia 09-04-2011



13

Kraj sa pripravuje na Župnú jeseň

Hydrocentrum Gaudeamus 
navštívi denne vyše 200 ľudí

Nosným pilierom Župnej jesene v re-

gióne Bratislavského kraja bude približ-

ne desať kultúrno–spoločenských akcií. 

Tradičnými, ale aj novými podujatiami 

chce župa zviditeľniť regionálne špecifi -

ká. Zároveň sú pozvánkou pre obyvate-

ľov aj návštevníkov regiónu na priprave-

né stretnutia. Ich súčasťou budú Jablko-

vé hody, Majstrovstvá vo varení halászlé, 

Dni zelá, Deň otvorených pivníc, župná 

šarkaniáda a podobne. Napokon jeseň 

zavŕši župná zabíjačka. 

„V Bratislavskej župe sa skrýva 

množstvo talentov a krás, ktoré náv-

števníci môžu objavovať a obdivo-

vať. Župná jeseň je priestor práve 

pre nich. Verím, že štartujeme s ak-

ciou, ktorá sa stane podobne ako 

Kultúrne leto tradíciou,“ povedal žu-

pan Pavol Frešo. 

Ak sa zámer Bratislavského samo-

správneho kraja vytvoriť zo Župnej 

jesene tradíciu podarí uskutočniť, brati-

slavský región bude žiť kultúrou nielen 

počas Kultúrneho leta, ale aj na jeseň. 

Koncept Župnej jesene predstaví Brati-

slavská župa v polovici septembra. 

(it), snímky BSK

Bratislavská župa sa svojou aktivitou neustále snaží zlepšo-

vať a spríjemňovať život obyvateľom. Dôkazom je aj komplexné 

centrum hydroterapie Gaudeamus. Od začiatku roka do konca 

júna zaznamenalo centrum takmer 30 tisíc vstupov. V prieme-

re teda navštívi toto zariadenie až 207 ľudí denne. Župan Pavol 

Frešo tvrdí, že takéto projekty a ich úspechy mu pridávajú silu 

púšťať sa do ďalších. „Pri realizovaní takýchto projektov 

mám pocit, že to, čo robíme, skutočne má význam. Byť sú-

časťou úspešnej pomoci ľuďom, vidieť jej reálne výsled-

ky, je pocit, ktorý pomáha i mne, posilňuje ma,“ povedal 

Pavol Frešo. 

Okrem vysokej návštevnosti je zaujímavé aj to, že hoci sa 

náklady na prevádzku za prvý polrok tohto roka vyšplhali do 

výšky 101 801 eur, príjmy za prvý polrok stúpli na 65 572 eur. 

Rozdiel je dotovaný z rozpočtu Bratislavského samosprávneho 

kraja. „Bratislavský kraj sa snaží vyčleniť zo svojho roz-

počtu čo najviac peňazí, ktoré potom putujú do takých-

to zariadení. Za pol roka sme doplatili viac ako 36 tisíc 

eur, no záujem o toto zariadenie je viditeľný,  preto kraj 

v podobných aktivitách bude pokračovať,“ uzavrel župan 

Pavol Frešo. 

Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie - v súčas-

nosti prevádzkuje:

• 25-metrový bazén 6-dráhový 

• 25-metrový bazén 3-dráhový

    a tzv. podnetový bazén 3 x 4m

Všetky bazény sú určené pre verejnosť. Jednorazové vstupy a 

permanentky pre dospelých sa dajú zakúpiť priamo pri bazéne. 

Permanentky pre zvýhodnené skupiny (deti do 15 rokov, štu-

denti od 15 – 25 rokov, seniori nad 62 rokov, držitelia ZŤP) mož-

no vybaviť (na tel. č. 02/591 009 52) počas úradných hodín: 

v pondelok 10 – 13 h a 13,30 – 16 h; 

v stredu 10 – 13 h a 13,30 – 17 h. 

(it), snímka BSK

Kraj sa pripravuje na Župnú jeseň. 

Pavol Frešo verí, že štartujú s akciou, 

ktorá sa stane podobne ako Kultúrne 

leto tradíciou. 

Približne 10 kultúrno-spoločenských 

akcií v regióne Bratislavského kraja 

bude nosným pilierom Župnej jesene.

Od začiatku roka zaznamenalo centrum hydroterapie 

takmer 30 tisíc vstupov. Župan Pavol Frešo tvrdí, že takéto 

projekty a ich úspechy mu pridávajú silu púšťať sa do iných.09
-0
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Odborníčka, s ktorou som sa nedávno 

zhovárala, spomenula medzi rečou, že v Pa-

ríži neďaleko chrámu Sacré Coeur majú 

zvláštnu pamiatku – starostlivo opatrovaný 

kúsok starej vinice s dokladmi o niekdaj-

šom vinohradníctve v tejto časti mesta. Jed-

noducho, ľudia sa bránia pôsobeniu času 

aj tak, že nejakým spôsobom pripomínajú 

staré, zaniknuté, v rámci nového obrazu 

prostredia. Sčasti z úcty k tomu, čo kedysi 

formovalo život ich predkov, sčasti z vlast-

nej duchovnej potreby cítiť svoje korene. 

Architekti napríklad dosť často hovoria o 

„duchu miesta“ nazývaného genius loci. 

Ak navrhujú nový objekt na území, kde ke-

dysi bývali, povedzme, stredoveké kúpele, 

rozmýšľajú, ako v návrhu tento kus minu-

losti vhodne pripomenúť. Navrhnúť v ňom 

fontánku? Alebo bazén? Výtvarné dielo 

s motívom vody či kúpajúcich sa ľudí?

Aj spomenutá myšlienka visutých zá-

hrad sa opiera o genia loci malokarpat-

ských svahov. Spája zachovanie krajinného 

obrazu tejto časti mesta s doterajšou funk-

ciou viníc ako „nárazníkovej“ zóny medzi 

zástavbou a hranicou lesa (i keď čoraz viac 

ohrozovanou a posúvanou vyššie a vyššie). 

No najmä chce zabrániť tomu, aby si svahy 

s krásnymi výhľadmi na mesto „sprivatizo-

valo“ len zopár fi nančne silných jednotliv-

cov. Zelený rámec mesta má predsa slúžiť 

na oddych všetkým občanom. 

„Preto by mala byť zásadou verejná 

priechodnosť územím,“ vysvetľuje vedúci 

Ústavu urbanizmu a územného plánovania 

na Fakulte architektúry STU prof. Bohumil 

Starší Novomešťania, v mladosti navyknutí na súvislé plochy viníc nad traťou, majú dnes pri pohľade na malokar-

patské svahy rozmanité pocity. Väčšina z nich sa obáva, že po niekoľkých rokoch zvyšky viníc nadobro zaniknú 

medzi novou zástavbou a Bratislava príde o kus svojho tradičného krajinného obrazu, intenzívne prítomného 

predovšetkým v časti Nové Mesto. Špekulatívne skupovanie pozemkov vo viniciach, o ktorom sa tu a tam dozve-

dáme v tlači, dáva za pravdu skeptikom. Najmä keď od roku 2009 vinice už nie sú chránené zákonom. Ani územný 

plán zóny Podhorský pás nevylučuje novú výstavbu (s ňou navyše prichádzajú čierne stavby). Zároveň však, ako 

to už býva, silnie aj protitlak. Podporu si postupne získava idea visutých či babylonských záhrad, ktoré by vinice 

nad mestom transformovali na originálny verejný park – taký, aký môže vzniknúť jedine tu, v tomto prostredí.

Čo čaká vinohradnícku 
krajinu nad mestom?

Projekt dvojice študentov Hanáček - Godar-

ský, ktorý vznikol pod vedením prof. Kováča, 

získal Cenu prof. Hrušku za najlepšiu štu-

dentskú prácu v oblasti urbanizmu.
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Kováč. „Visuté záhrady by po istých úpra-

vách terénu rozšírili počet zazelenených 

prístupov zdola, po vrstevniciach svahu 

by viedli pešie i cyklistické trasy – s oddy-

chovými terasami nad múrikmi obras-

tenými viničom, s drevenými mostíkmi, 

altánkami a lavičkami.“ 

Vinič by tu teda zostal, hoci bez pro-

dukčnej funkcie - áno?

„Vinič má v týchto parkových i záhrad-

ných úpravách dominovať. Takisto ako 

na terasách a stenách objektov, prípad-

ne na ich zelených strechách, lebo by sa 

mali navrhovať na princípoch tzv. zele-

nej architektúry. Naši študenti prinášajú 

v tomto duchu rozličné námety: na eko–

premostenie železnice, lanovku od Mladej 

gardy, na využitie starého kameňolomu 

ako nástupného miesta do lesoparku... 

Osobitnou požiadavkou sú spôsoby za-

držiavania vody v krajine, pre tie sú vý-

znamné najmä terasové úpravy.“ 

Konkrétnejšie črty dávajú teda vízii 

parku zatiaľ len vysokoškolskí študenti 

príslušných odborov a ich pedagógovia 

– z Fakulty architektúry STU v Bratislave 

i Fakulty záhradníctva a krajinného inži-

nierstva SPU v Nitre. Spoločne usporiadali 

už aj výstavu najlepších študentských prác 

na tému visutých záhrad. Ďalšie návrhy 

vznikli v ateliéroch na Katedre architekto-

nickej tvorby VŠVU. Študenti nie sú tvrdo 

obmedzení legislatívou ani ekonomickými 

limitmi (hoci o nich dobre vedia), oveľa 

smelšie sa teda pohybujú po cestách svo-

jej obrazotvornosti. Pre skutočných pro-

jektantov by ich nápady mohli byť veľmi 

cenné.

„Ste idealisti,“ útrpne sa usmievajú ob-

čania, ktorí vedia, čo všetko dokážu získať 

developeri za pomoci peňazí. V Rači začali 

do viníc prenikať už celé obytné súbory, aj 

na území Nového Mesta sa na ich územie 

pripravujú trojpodlažné bytovky. Inými 

slovami, mnohí majitelia viníc už využili 

zrušenie zákona o ich ochrane na komerč-

né ciele. 

Súčasného primátora hlavného mesta 

Milana Ftáčnika myšlienka parku vraj oslo-

vila – už podľa vyjadrenia jeho hovorcu 

vo februári tohto roku. Na jeho nedávnom 

stretnutí so starostom Nového Mesta Ru-

dolfom Kusým sa zhodli predovšetkým 

v tom, že túto dôležitú oblasť treba riešiť 

koncepčne, chrániť vinohrady a zabrániť v 

nich chaotickej výstavbe. Podľa primátora 

Ftáčnika by sa celý ich priestor dal konci-

povať ako park. Navyše, ochranu vinohra-

dov má v pláne aj Bratislavský samospráv-

ny kraj, ktorý pripravuje nový územný 

plán. 

Na vykupovanie pozemkov však mesto 

zatiaľ nemá. Ich ceny vraj rastú smerom 

ku Kolibe. 

Nik pravdaže netvrdí, že na vinohradníc-

kych svahoch nesmie existovať nijaká zá-

stavba. V priestore od svahu nad železnič-

nou stanicou (Stráže) až po Raču hľadajú 

študenti polohy, kam, a najmä v akej miere 

by sa dalo vstúpiť na územie s urbanizá-

ciou – napríklad so zreteľom na dopravnú 

obsluhu a iné väzby tejto oblasti s mestom. 

Prírodná krajina a urbanizácia sa tu môžu 

vhodne striedať, lebo visuté záhrady môžu 

nadobúdať v tematických parkoch nad 

mestom rozličné formy prezentácie vi-

nohradníckej krajiny na hrane lesoparku. 

(Ako námet sa napríklad objavila aj vínna 

cesta cez vinohrady s múzeom vinohrad-

níctva, vinotékami, ochutnávkami a pre-

dajom.) Prioritou v polohách tematických 

parkov sú pôsobivé výhľady na mesto, ale 

aj priehľady zdola, z mesta.

Profesora Kováča zjavne tešia nielen 

najinvenčnejšie z tvorivých výsledkov 

poslucháčov, ale najmä vzťah, aký mladí 

ľudia prejavili k bratislavským vinohra-

dom – „veľmi empatický,“ ako ho nazval. 

Pri hľadaní riešení sa študenti inšpirujú aj 

zahraničnými dielami podobného druhu 

a plne rešpektujú súčasné požiadavky eko-

logického prístupu. 

V období socializmu zostali vinohrady 

nad mestom ušetrené najmä vďaka ne-

schopnosti vtedajšej panelovej výstavby 

šplhať sa na svahy. Dnes ide o to, či tento 

stav zhodnotíme kultúrne, na úrovni doby 

a na prospech všetkých občanov, alebo 

dáme zelenú podnikateľom, ktorí mesto 

napokon pripravia o vzácny potenciál ma-

lokarpatských svahov dôkladne a navždy.

 Viera Vojtková
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Aký priemysel bol v tom čase naj-

významnejší?

„Jednoznačne spomenutá Dynamitka, 

tá pochádza z roku 1873. Pravda, byty 

pre robotníkov, ktorých si fabrika chcela 

udržať, sa kvôli výbušninám museli sta-

vať v bezpečnej vzdialenosti: bola to Stará 

kolónia na Nobelovej (z 8O. až 90. rokov 

devätnásteho storočia) so spomenutým 

kasínom, neskôr Nová kolónia z roku 

1913. Tie kolónie by sme si však nemali 

predstavovať ako novodobé sídliská, ne-

boli také obrovské. Starú kolóniu tvorili 

napríklad tri rady menších jednoposcho-

dových domov a jedna dlhá prízemná 

budova. Kaplnka sv. Jozefa, ktorá bola 

jej súčasťou, slúžila Dynamitkárom na-

miesto kostola až do šesťdesiatych rokov 

minulého storočia.“ 

A tie bytovky? Ako vyzerali?

„To viem presne, lebo pred rokom som 

v Archíve mesta Bratislavy našla origi-

nálne plány týchto objektov – doteraz 

neznáme, nepublikované. Byty tam mali 

jednu-dve malé izby a malú kuchynku, 

predizbu a spoločné záchody v pred-

stavanej chodbe. Kúpeľne neboli, to bol 

v tých časoch ešte priveľký prepych – 

umývali sa v lavóroch.“

Nečudo, že životný štýl v týchto koló-

niách pozná PhDr. Viera Obuchová tak 

podrobne - robotníckym kolóniám sa ve-

nuje ako pamiatkarka už od 70. rokov mi-

nulého storočia.

„Na Nobelovej boli aj krásne úradnícke 

domy, jeden z nich sa zachoval, lebo tam 

bola neskôr škôlka - ten je už kultúrnou 

pamiatkou.(Pozn. redakcie: Jeho snímku 

sme priniesli v minulom čísle.) Sídlisko 

malo aj ďalšiu vybavenosť, bola tam 

škola a okrem 

s p o m e n u t é h o 

kasína aj ob-

chod – takzvaný 

konzum. Najprv 

malý, potom jed-

noposchodový, 

aj so službami. 

Pravda, všetko je už zlikvidované.“

Možno by sa o tejto kolónii dalo hovoriť 

ako o predchodkyni sídliska s nákupným 

centrom... 

„V istom zmysle slova áno. Aj veľké 

otvorené kúpalisko tam kedysi bolo, 

s drevenými kabínkami na prezliekanie 

a terasou nad vstupom, neskôr krytá pla-

váreň v peknom parčíku... Malo to atmo-

sféru.“

Vyzerá to tak, že mnohé pamiatky, ktoré 

by boli celkom zaujímavé aj pre dnešného 

človeka, zahynuli pod kolesami dejín skôr, 

než z nich pamiatkari stihli vybrať tie naj-

cennejšie a navrhnúť spôsob ich zachova-

nia. Škoda.

„Čo napriek všetkému pretrvalo, zara-

ďujeme aspoň do zoznamu pamätihod-

ností,“ pokračuje Dr. Obuchová. „A to aj 

zaniknuté objekty, najmä z obytných 

súborov. Aspoň ako pripomienku pre 

mladých... A aby som nezabudla, v ob-

lasti Dynamitky existujú ešte pozostatky 

tzv. Festung Pressburg z druhej svetovej 

vojny, bunkre z bojov o Bratislavu. Bola 

to tzv. vnútorná línia, ktorá sa tiahla od 

Rösslerovho kameňolomu cez Dynamit-

Po novomestských pamiatkach 
a pamätihodnostiach (2)
s PhDr. Vierou Obuchovou, CSc.
Keď vznikla prvá Československá republika, prehĺbila sa núdza o byty. Mesto, štát 

i stavebné družstvá stavali domy najmä pre úradníkov, no zavše aj pre nižšie vrstvy. 

Na Vajnorskej ulici dodnes stoja napríklad domy z rokov 1919-1920 s mestským zna-

kom a so sochami od významného bratislavského sochára A. Rigeleho na fasáde. Alebo 

veľký obytný blok pri Trnavskom mýte s nápisom 1924, kde je dnes lekáreň. Aj byto-

vé domy na Legionárskej č.1,3,7 pochádzajú z tých čias. Dvojbytové domy pod číslami 

3,5,7,9,11,13,15,17, ktoré postavilo družstvo Heimkultur na Zátiší v r. 1925, sú zapísané 

medzi kultúrnymi pamiatkami. Skrátka, v dvadsiatych rokoch sa budovalo vo veľkom, 

viac stavali aj súkromníci, lebo do Bratislavy prichádzali ľudia z vidieka – za prácou. 

A stavalo sa najmä v Novom Meste, keďže tu ešte bolo kde. 

Domy z rokov 1919-1920 na Vajnorskej 

ulici majú vstupy s plastickou výzdobou 

od významného sochára A. Rigeleho

Pôvodné okná ozna-

čené ST (Stollwerck) 

boli na uličnej fasáde 

fabriky len do 80. ro-

kov 20. storočia. Dnes 

by ich pamiatkari iste 

nedovolili tak ľahko 

odstrániť. (Snímka 

z dokumentácie MUOP 

v Bratislave)
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ku a ďalej cez Ružinov k Dunaju. Jeden 

z týchto bunkrov v Dynamitke sme chce-

li dostať aspoň medzi pamätihodnosti, 

žiaľ, poslanci ho neschválili.“     

Z veľkých priemyselných komplexov na 

území Nového Mesta pretrval do dnešných 

čias ako funkčná továreň s pôvodnou ná-

plňou – výrobou cukroviniek jedine Stoll-

werck z roku 1896. Tu a tam sa širokému 

okoliu ešte vždy pripomína čokoládovou 

vôňou – podľa smeru vetra. 

Pri Stollwercku bola tiež kedysi robot-

nícka kolónia. Pozostávala len z troch ob-

jektov, hoci Stollwerck svojho času pred-

stavoval najväčšiu fabriku tohto druhu 

v Uhorsku. Naše kolónie boli jednoducho 

oveľa menšie než kolónie v zahraničí.

„Ešte donedávna existovali z tejto koló-

nie dva domy pri Račianskej ceste,“ vraví 

Dr. Obuchová. „A pavlačový dom pre ro-

botníkov na Riazanskej ulici z roku 1907 

s klasickou dispozíciou bytov: z chodbič-

ky sa šlo do kuchyne a z kuchyne do izby 

s rozmermi asi 4 x 5 m. Mali aj komoru, 

ale záchod bol spoločný pre dve rodiny 

a kúpeľne neboli. Napriek tomu predsta-

voval dom na tie časy istý štandard, veď 

robotníci vtedy neraz žili v otrasných pod-

mienkach, v nehygienických pivničných 

bytoch a podobne. Navrhli sme zapísať 

ten pavlačový objekt medzi pamiatky, 

tým skôr, že ho projektoval známy bra-

tislavský staviteľ Alexander Feigler. Ale 

neuspeli sme, zbúrali ho. Vraj nedopat-

rením úradníka, ktorý informoval, že to 

nie je pamiatka. Dnes tam stojí vežiak.“ 

Stará Siemenska na Račianskej ceste zo 

začiatku 20. storočia, kde sa vyrábali elek-

troprístroje, zmizla pred pár rokmi, exis-

tuje už len na pohľadniciach, fotografi ách 

a plánoch.

O kolónii Siemensky pamiatkari zatiaľ 

nemajú nijaké vedomosti, ale v jej blízkos-

ti, oproti za traťou električky evidujú zau-

jímavé niekoľkoposchodové obytné domy 

projektované architektom Dušanom Jur-

kovičom v 20. rokoch minulého storočia. 

Bližšie pri trati, na Ursínyho stoja rodinné 

domčeky s výmaľbou, ktoré by podľa nich 

tiež mohli pochádzať od Jurkoviča. Objek-

ty sú zapísané v zozname pamätihodností 

Nového Mesta.

Dlhoročná práca zameraná na históriu 

bratislavského priemyslu a bytovú výstav-

bu, ktorá s ňou súvisela, umožnila PhDr. 

Viere Obuchovej, CSc. vydať tretiu z jej 

samostatných kníh Priemyselná Bratisla-

va (vydavateľstvo Marenčin PT). V prvých 

dvoch publikáciách sa venovala bratislav-

ským cintorínom – Ondrejskému a Cinto-

rínu pri Kozej bráne. Okrem toho patrí do 

autorského kolektívu staršej knihy Pamiat-

ky Bratislavy (1988). 

(Dokončenie nabudúce)            

Viera Vojtková

Snímky František Rajecký     

Čítanie z histórie
Súkenníci, povozníci, parochniari, kúpeľníci, faj-
kári, no aj mosadzolejári, ostrohári či kati – to je 
len zopár cechov, v ktorých sa združovali reme-
selníci slobodného kráľovského mesta Prešpo-
rok. O nich a mnohých ďalších sa dočítate v za-
ujímavej publikácii Remeslá a cechy v starom 
Prešporku z pera Vladimíra Segeša. Spoznáte 
atmosféru mesta od stredoveku až po zánik ce-
chov, zloženie mestskej spoločnosti s dôrazom 
na remeslá, zvyky, obyčaje, práva a povinnosti 
majstrov, tovarišov, učňov, ale aj fušerov. Dobo-
vé rytiny, cechové artefakty ako pečatidlá, zna-
ky, vývesné štíty či zvolávacie tabuľky približujú 
už takmer zabudnutý remeselnícky svet. Kniha 
vyšla vo vydavateľstve Marenčin PT.

Radová výstavba na Zátiší z r. 1925 – 

kultúrna pamiatka

Nárožný bytový dom na Legionárskej 1 zo skupiny tzv. činžových domov pri Račian-

skom mýte postavili r. 1923

Kde sú časy, keď areál Stollwercku do-

minoval širokému okoliu?! (Z publiká-

cie Zlatá Bratislava z r. 1928)
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Inštalatér – aj malé opravy. 
Tel.: 0904 572 977

Tepujem koberce, sedačky, postele. 
Tel.: 0903 195 861, 02/4425 9038

Kompletné žulové pomníky už od 1390 EUR. 
Dosekávanie písma, opravy, rekonštrukcie, čistenie 
pomníkov. Kontakt: 0915 760 079

TIPTOP Servis: Uprace Opraví Vytepuje Ožehlí. 
Kontakt: 0903 858 583

Pohybom proti starnutiu
Veselé športové popoludnie pre novomestských 
seniorov a seniorky pripravuje na štvrtok 22. sep-
tembra Vladimír Margolien, poslanec, ktorý má pod 
palcom záležitosti najstaršej generácie našej mest-
skej časti. Podujatie im má pripomenúť, že pre dob-
rú zdravotnú kondíciu je pohyb na čerstvom vzduchu 
mimoriadne prospešný bez ohľadu na vek. O to viac, 
ak ho obohatia stretnutia s priateľmi a rovesníkmi, 
teda ak je spojený s príjemnými spoločenskými zá-
žitkami.

Isteže sa ukáže, kto z účastníkov cvičí doma viac, 
kto menej a kto sa športu venuje len pred televíznou 
obrazovkou. Nik sa však nemusí obávať, že požado-
vané výkony budú nad jeho sily. Nepôjde o nijaké 

náročné disciplíny, skôr o užitočnú náplň stretnutia, 
na ktorom sa seniori pozhovárajú a zabavia. Veď po-
súďte sami! Bude sa súťažiť v hode na cieľ a v hode 
krúžkom na tyč, budú sa vrhať šípky na terč a – to 
je zatiaľ najtajomnejšia disciplína – bude sa strie-
ľať hokejkou. Výhodou bude teda skôr pevná ruka 
a dobrý odhad vzdialenosti. Ktovie, možno sa v tých-
to disciplínach nakoniec lepšie presadia ženy...

Podrobnosti sa každý dozvie priamo na mieste – pri 
jazere Kuchajda, na strane bližšej k Polus City Cen-
tru. Začiatok podujatia je naplánovaný na 14. hodi-
nu, osobitne sa prihlasovať vopred nie je potrebné. 
Občerstvenie, ako prezradil poslanec Vladimír Mar-
golien, je už zabezpečené. 

Vítaní sú, prirodzene, aj seniori, ktorí nenájdu od-
vahu súťažiť so športovo zdatnejšími rovesníkmi. 
Tí, ktorých práve sužujú zdravotné ťažkosti (ale aj 
ostatní), si pri Kuchajde budú môcť dať odborne 
zmerať tlak a tuk. A chvíľa zábavy prospeje aj im. 
Len aby nepršalo! 
 Viera Vojtková

Športové leto 
Bratislavčanov
Úspešný projekt realizovaný 
s fi nančnou podporou 
Bratislavského samosprávneho kraja

V bratislavskom leso-
parku na Partizánskej 
lúke a v športovom 
areáli Školak klub na 
Hostinského sídlisku 
vyvrcholí 27. augusta 
Športové leto v našej 
mestskej časti. Stovky 
Bratislavčanov a náv-
števníkov hlavného 

mesta, od najmenších detí až po najstaršiu generá-
ciu, sa môžu zapojiť do športových aktivít, rodinného 
behu v prírode, volejbalu, streetballu, malého futba-
lu, stolného tenisu, bedmintonu, rôznych zábavných 
hier a súťaží v zručnosti a presnosti. Vyskúšajú si 
aj netradičné športy molkki, bocciu a gladiátorské 
zápasy.
 Valéria Reháčková V duchu fair–play

Takmer 300 detí zo ZŠ Riazanská a z materských 
škôl Letná a Teplická sa zapojilo do Olympijského 
festivalu detí a mládeže Slovenska. 

Netradičné športové súťaže v duchu fair–play od-
štartovali zapálením olympijského ohňa, vztýčením 
vlajky a nástupom športovcov. Jednotlivé triedy si 
zhotovili zástavy krajín, ktoré reprezentovali. Žiacke 
disciplíny zahŕňali napríklad vrh guľou, hod plnou 
loptou, beh s fúrikom či skoky cez švihadlo. Deti 
z materských škôl zápolili v preskakovaní olympij-
ských kruhov, v hode loptičkami do škatule, v slalo-
me na kolobežke, skákaní vo vreci a behu s kočíkom. 
Najlepšie výkony boli odmenené medailami.

Žiacky parlament vyhlásil súťaž Čo vieš o staro-
vekých OH. V predchádzajúcich mesiacoch pripra-
vovali deti nástenky s otázkami aj správnymi od-

poveďami, z ktorých čerpali poznatky o súčasných 
olympionikoch a ich výsledkoch. Olympijský deň sa 
vydaril, športovci získali diplomy a ocenenia, ale aj 
nové vedomosti.

Mgr. Anna Trstenská

Inzercia:

Pracovná príležitosť pre ženy. Tel.: 0918 756 416

Letné podvečery v areáli prírodného kúpaliska 
Kuchajda spríjemňovalo verejné cvičenie jogy. 

Dvakrát týždenne sa stretávali priaznivci čoraz ob-
ľúbenejšieho športu na trávnatých plochách, aby 
si pri západe slnka spolu zacvičili. Aj napriek tomu, 
že počasie bolo toto leto mimoriadne neprajné, na 
cvičení sa pravidelne stretávalo niekoľko desiatok 
amatérskych „jogínov“.

 „Joga má blahodarné účinky na telo i na my-
seľ. Človek pri nej lepšie spoznáva sám seba, 
dokonale relaxuje, ale tiež posúva hranice svojich 
možností. Navyše komunita ľudí cvičiacich jogu je 
mimoriadne priateľská, každý sa v nej cíti dobre,” 
hovorí inštruktor Zdeno Yogi, ktorý zbieral skúse-
nosti v samotnej mekke jogy – v Indii. 

Pozitívnu odozvu dokazuje aj komunitná skupi-
na na sociálnej sieti Facebook, ktorá má už viac 
ako 160 fanúšikov.

(mt), snímka Filip Švaňa

„Jogíni“ počas leta objavili Kuchajdu 
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Stredisko kultúry Bratislava 
– Nové Mesto, 
Vajnorská 21 
tel. 44373771, 44372620
e-mail: info@skvajnorska.sk 
www.skvajnorska.sk

3. 9. 2011, sobota 17. h  
Za dychovkou na Vajnorskú 
s DH ŠARFIANKA, 
tanečné podujatie pre milovníkov 
dobrej dychovky

5.,12.,19.,26. 9. 2011, pondelok 18. h 
Sahadža joga - pokročilí 
Ako sa zbaviť stresu a napätia, vstup voľný 

6.,13., 20., 27. 9. 2011, utorok 18. h  
Sahadža joga – začiatočníci
Ako sa zbaviť stresu a napätia, 
vstup voľný
klubové stretnutie pre stálych 
aj nových záujemcov 
                     
8. 9. 2011, štvrtok 16. h 
Klub Patchwork

10. 9. 2011, sobota 17. h 
Čaj o piatej s HS FORTUNA, 
tanečné podujatie pri hudbe 60. - 90. rokov 
v príjemnom prostredí so sviečkami 
a žrebovaním vstupeniek na zaujímavé akcie 

17. 9. 2011, sobota 17. h  
Čaj o piatej s HS ROLAND LIVE, 
tanec aj príjemné posedenie pri hudbe 
60. - 90. rokov a žrebovanie vstupeniek 

20. 9. 2011, utorok 17. h  
Bratislavský včelársky spolok, 
pravidelné stretnutie členov a záujemcov 
o poradenské služby

24. 9. 2011, sobota 17. h 
Čaj o piatej s HS V - KVARTET, 
spoločenské posedenie a tanec pri hudbe 
60. - 90. rokov, 
žrebovanie o zaujímavé ceny

29. 9. 2011, štvrtok 16. h 
Klub priateľov opery SND, 
pravidelné stretnutie členov            

30. 9. 2011, piatok 14. h  
Informačné centrum zdravia

Výstavy:                            
25. 8. - 18. 9. 2011 
Obrazy z Afriky,
výstava výtvarných diel 
Dariny a Viery Bebjakových 

20. 9. - 1. 10. 2011  
Výstava obrazov Heleny Kováčovej                                                             

Návštevný čas výstav:
pondelok - piatok 14. - 18. h , 
v sobotu v rámci podujatí

Výmenné stretnutia zberateľov (VSZ):

10. 9. 2011, sobota 8. - 12. h 
VSZ mincí, medailí, pohľadníc, bankoviek, 
odznakov, vyznamenaní, telefónnych kariet, 
etikiet, fi latelie, kníh, gramoplatní

24. 9. 2011, sobota 8. - 12. h 
VSZ elektro, domácich, foto a rybárskych 
potrieb a modelov železničných, 
automobilových, lodných a leteckých
Zmena programu vyhradená 

Predpredaj vstupeniek: 
pondelok – streda 16. – 19. h a 1 hodinu pred 
podujatím v SK BNM Vajnorská 21 

Dom kultúry Kramáre, 
Stromová 18                  
tel. 54 77 11 48
e-mail: dkkramare@chello.sk
www.skvajnorska.sk

7., 21. 9. 2011, streda 16,30 h 
Klub Venuša, stretnutie Ligy proti rakovine

12. 9. 2011, pondelok 19. h 
119. Poetický večer s Jurajom Sarvašom 
„Postojme, rodní ...“

17. 9. 2011, sobota 16. h 
Otvorenie detskej divadelnej scény 
O kráľovi Jonášovi – Divadlo Žihadlo

27. 9. 2011, utorok 10. h 
Ja a moja sestra,
divadelné predstavenie pre deti v MŠ 
Na Revíne

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

Služby:                            
Ponúkame kultúrno-spoločenské a výchovno-vzde-
lávacie podujatia pre školy, prenájom priestorov na 
semináre, posedenia, prezentácie, prenájom sály 
a učební. Informujte sa telefonicky na uvedených 
číslach.
Výroba reklamy od vizitiek po transparenty, vrátane 
grafi ckých návrhov. Tel.: 443 72 620

Pozývame

STREDISKO KULTÚRY 
Bratislava – Nové Mesto

2011/2012 kurzy
krúžky

zľava – 10% pri zápise do jazykových 
kurzov od 5. do 9. septembra 2011

Vajnorská 21
Info: 22 37 37 71, 44 37 37 60
www.skvajnorska.sk
e-mail: info@skvajnorska.sk
reklama@skvajnorska.sk

•  Angličtina, nemčina, taliančina pre 
dospelých, klasický a polointenzívny 
kurz (50 h)

• Angičtina, nemčina pre deti v MŠ

•Keramika pre deti (3 mesiace)
•Keramika pre dospelých  (3 mesiace)
• Výtvarné techniky - maľba, kresba, 

grafi ka a iné techniky (40 h)
• Výtvarná škola Dany Zacharovej pre 

deti (mesačne)  

• Šijeme s Burdou - strihy + šitie 
+ módna tvorba (40 h)

•Joga pre dospelých (3 mesiace)
•Pilatesove cvičenia (3 mesiace)  

Dom kultúry Stromová 18
Info: 54 77 11 48
www.skvajnorska.sk
dkkramare@chello.sk

• Pohybové cvičenie mamičiek s deťmi 
(10 h)

• Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov 
(5 mesiacov) 

• Joga pre dospelých – začiatočníci, 
pokročilí (5 mesiacov – 36 h)

•Pilatesove cvičenia 
•ZUMBA (10 h)
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Platba platobnymi  
kartami

Každý u nás zakúpený výrobok môžete v lehote 

do jedného mesiaca vrátiť. Na základe 

predloženia pokladničného bloku dostanete 
 ítalp emjerzomaS .unec unpúk ohej ťäps

príslušná zákonná lehota na reklamáciu tovaru.
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Krátka cakacia doba
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